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 مقدمه

 . الحمد لّله ربُّ العالمین و صلى الّله على سیدنا محمد و آله الطاهرین و َلعَنة اللَّه َعَلى اَءعدائهم اجمعین

به بحث پیرامون كلمات امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السالم در  قبل از ورود آشنایى  ((رساله حقوق ))

 .مختصرى با صاحب این سخنان ضرورى مى نماید

از زمانهاى بسیار دور كتابهاى اخالقى و حقوقى فراوانى تدوین یافته ، ولى كمتر نگارنده و صاحب مكتبى را مى 

و نمود عینى گفته ها و اندیشه هاى خود باشد؛ از این رو شناخت و آشنایى با زندگى و  شناسیم كه نمونه كامل عملى

 . سیره عملى وجود مبارك امام زین العابدین علیه السالم بسیار مفید و موثر است

ق . ه  38بنابر قول مشهور والدت آن حضرت در سال  ق . ه  36و بنا به نقل دیگرى در سال  (1) مى باشد و  (2)

 .ذكر كرده اند (4)و نیمه جمادى الثانى  (3)موّرخان با اختالف اقوال روز والدت آن حضرت را پنجم شعبان 

، كه مورخان نوعا این خانم را دختر (5)بنابر قول مشهور، مادرش شهربانو نام دارد و سالمه یا غزاله نیز گفته اند

براى موضوع بحث ما هیچ یك از این دو نكته شایان توجه نیست ؛ اگرچه  .یزدگرد آخرین پادشاه ساسانى دانسته اند

كسانى كه در والدت آن حضرت ، قول : مهم این است هر یك در جاى خود، شایسته تحقیق و بررسى است ، ولى 



ق و این كه شهربانو دختر یزدگرد است را تضعیف كرده اند، دلیل متقن و محكمى براى مدعایشان . ه  38سال 

ندارند و آنچه كه ذكر نموده اند، وجوه استحسانى و قابل جواب است ؛ بنابراین دلیلى وجود ندارد كه ما نظر 

را، چه درباره سال والدت و چه درباره مادر آن حضرت نپذیریممشهور مورخان   . 

ق است و از . ه  61برجستگى عمده در تاریخ زندگى امام سجاد علیه السالم همان روزهاى آغازین محرم سال 

همان ایام است كه نام و یاد آن حضرت ، در تاریخ مورد توجه قرار گرفته است ، كه از این منظر نیز به واقعه 

عاشورا و جایگاه حضرت در آن ایام به طور مستقیم نخواهیم پرداخت ؛ گرچه این مطلب هم به طور مستقل 

 . شایسته بحث و بررسى است

آنچه كه ما در مقام نقل و تحقیق آن هستیم ، بیان گوشه اى از تجّلى شخصّیت آن حضرت بعد از واقعه عاشورا، تا 

ق .ه  95ام سجاد علیه السالم را سال زمان وفات است كه اگر تاریخ شهادت ام ساله بسیار  35بدانیم ، یك دوره  (6)

ر آن روزگار تیره و تار، كه هر روزش تاریك تر پرماجراست ، كه در حقیقت مى خواهیم نور وجود حضرت را د

 . از روز قبل است ، دریابیم

 :حضرت سیدالشهدا علیه السالم در سخنى ، مردم آن زمان را این گونه توصیف مى فرمایند

 .(8)على َالِسَنِتهم ، یحوُطوَنُه ما درَّت معایُشُهم ، فاذا ُمحِّصوا بالبالء َقلَّ الدَّیَّانون  (7)الّناس َعبیُد الّدنیا، و الّدین َلِعق 

مردم به صورت قضیه مهمله عمدتا بندگان دنیایند و دیندارى و حظ و بهره آنان از دین ، مانند انسان گرسنه اى ))

 .((است كه بهره اش از غذا، فقط تغذیه حس چشایى است 

عیت اجتماعى ، و جّو حاكم بر افكار و اندیشه هاى این تعبیرات اباعبدالّله علیه السالم ، در توصیف و تبیین وض

 . مردم آن زمان بسیار لطیف و در نتیجه ، روانشناسى اجتماعى آن روزگار است

امام علیه السالم به این نكته اشاره مى فرمایند كه دین به اعماق وجود انسانهاى آن زمان نفوذ نكرده و همه وجود 

یندارى مردم و بهره آنها از دین و احكام الهى ، همان بهره اى است كه انسان میزان د. آنان را سرشار نكرده بود

این مردم كه : گرسنه از شیرین كردن دهان خود مى برد و در نتیجه امام علیه السالم بعد از این عبارت مى فرمایند

دگى آنها مى طلبید و به آنها اجازه مى تا زمانى كه معیشت و زن یحوطونه ما درَّت معایشهم دین را اینگونه تلقى كرده بودند،

داد حول محور دین مى چرخیدند، اما اگر زمانى پاى امتحان به میان مى آمد كه باید براى حمایت از دین اقدامى 

پایبندان و معتقدان به دین ،  قّل الدَّیَّانونعملى و جدى مى كردند و این حمایت با گوشه اى از منافع آنها منافات داشت 

ار كم یافت مى شدندبسی . 



این وضعیت اجتماعى آغاز دوران امامت امام سجاد علیه السالم بود و باید مقایسه شود بین این روحیه حاكم بر 

اجتماع و این مقدار دیندارى و تعبد به موازین و احكام شرع با آنچه كه امیرالمومنین علیه السالم در خطبه پنجاه و 

 :ششم نهج البالغه مى فرمایند

ذلك اال ایمانا و تسلیماو لقد كنَّا مع رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقُتُل آباَءنا و ابناَءنا و اخواَننا و اَءعماَمنا ما یزیُدنا  (9). 

ما در روزهاى آغازین ظهور دین همراه با رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ، دست به شمشیر مى بردیم و ))

پدر، فرزند، برادر و عموهایمان را مى كشتیم ، اما این قتل و كشتار ارحام و نزدیكان تنها باعث تقویت ایمان و 

تقاداتمان مى شدثبات قدم ، در اع )). 

ایمان آنچنان در . حاال چنین شرایطى را با آنچه كه از امام سوم ، سیدالشهدا علیه السالم نقل كردیم مقایسه كنید

اعماق وجود مسلمین صدر اسالم ، رسوخ كرده بود كه براى صیانت از ایمان و اعتقاداتشان ، عزیزترین كسان 

ارى دین و ایمان مى دانستند و به همین دلیل است كه امیرالمومنین علیه خود را مى كشتند و این را موجب استو

َحَملو بصائرُهم  : السالم فرمودند اصحاب و یاران باوفاى حضرت رسول َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اینگونه بودند كه

در حقیقت شمشیر آنها چشم داشت ؛ یعنى با بصیرت مى جنگیدند، و به خاطر دین با آگاهى هر نوع  (10)على اَءسیاِفهم 

 .محنت و رنجى را تحمل مى كردند

عمل به . فراموش شد، بلكه به ضدارزش مبدل شد اما در یك سوم باقیمانده از قرن اول ، رسوم اخالقى نه تنها

منهیات شرع و ارتكاب محرمات ، موجب فخر بر یكدیگر و تظاهر به آنها موجب عزت اجتماعى شده بود و در 

جامعه اسالمى قبل از آن زمان هر چند منافقانه پاسدار و نگهبان مظاهر دینى بود، ولى در : یك كلمه مى توان گفت 

علیه السالم ، همین مظاهر مسلمانى هم ، به كلى رنگ باخته بود و دیگر نشانه اى از دین و  زمان امام سجاد

گویى پیش بینى پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم به همین زودى محقق شده بود . دیندارى در جامعه یافت نمى شد

 :كه فرمودند

رسُمه ، و ال من االسالِم اال اسمه ، ُیسّمون به و هم اءبعُد الناس منه ، مساجدهم عامرة و هى خراب من الُهدى سیاءتى زمان على اّمتى ال یبقى من القرآن اال  (11). 

(( مردم را مسلمان . بر امت من مى آید كه از قرآن چیزى نمى ماند جز نوشتارى و از اسالم جز نامى روزگارى 

مسجدهاى آنها از نظر شكل و صورت ظاهرى بهتر . مى نامند، اما همین مردم دورترین افراد از اسالم خواهند بود

اجد، از نظر هدایت و صحت عمل و و اجتماعات مردم بسیار پررونق و آبرومندتر خواهد بود، اما بهره آن مس

 .((ایمان مردم ، در نهایت ضعف است 



مى گسارى ، آوازخوانى و موسیقى به حد وفور،   در هر حال ، فساد و فحشا جایگزین عفت اجتماعى شد و مجالس 

دشیوع پیدا كرده بود، به گونه اى كه خنیاگران و رقاصه ها از باالترین منزلت اجتماعى برخوردار بودن (12). 

ارتكاب منهیات و محرمات به حسب ظاهر به مقدار زیادى قوت گرفت ؛ چرا كه دستگاه حكومتى ، خود مروج این 

این سرگرمى ها را بین مردم ، بهترین عامل تحكیم حكومت خود مى دانست و اساسا قداست مفاسد بود و رواج 

زدایى از نبوت و خاندان نبوت علیهم السالم ، در دستور كار دستگاه حكومت قرار گرفته بود، به گونه اى كه 

 : حجاج بن یوسف ، آنقدر مقام و منزلت عبدالملك مروان را باال برده بود كه مى گفت

انَّما یطوفون باءعواد و ِرمَّة بالیة! َتبَّا لهم : َخَطَب الَحّجاج بالكوفة فذكر الَّذین یزرون قبَر رسول الّله صلى الّله علیه و آله سلم بالمدینة ، فقال  هّلا طافوا بقصر  ! 

اءال یعلمون اءنَّ خلیفَة المرِء خیر من رسولِه! اءمیرالمومنین عبدالملك  !(13). 

(( خدا آنها را مرگ دهد: در مورد كسانى كه به زیارت قبر رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى رفتند، گفت  ! 

چرا به طواف قصر امیرالمومنین عبدالملك نمى ! و زیارت چوبها و استخوانهاى پوسیده مى روند آنها به طواف

 .((روند؟ مگر نمى دانند كه خلیفه و فرمانرواى انسان از پیامبرش بهتر است ؟

، گرفتار همین فتنه جالب این است ، اصحابى كه از زمان رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم باقى مانده بودند

 .ها، مفاسد و خودباختگى ها شدند كه واقعا انسان باید براى حسن عاقبت به خدا پناه ببرد

عبدالّله بن عمر فرزند خلیفه دوم كه یكى از صحابه است ، در آغاز خالفت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه 

نكرد، اما در زمان خالفت عبدالملك مروان ، آن چنان  السالم حاضر به بیعت با آن حضرت نشد و تا آخر هم بیعت

است بیعت كند؛  (14)براى بیعت با خلیفه ، عجله به خرج مى دهد كه مى خواهد با نماینده خلیفه كه حجاج بن یوسف 

: بنابراین شبانه خود را به داراالماره مى رساند تا با او بیعت كند و حجاج براى این كه او را تحقیر كند، مى گوید

من فعال مشغول محاسبه بیت المال و خزانه ام ، وقت ندارم با تو دست بدهم ، با پاى من بیعت كند و عبدالّله بن 

ن كه بیعتش محقق شود، با پاى او بیعت مى كند و این روایت را بیان مى كند كهعمر براى ای َمن َماَت و ال اءَماَم َلُه َماَت  : 

من مى ترسم اگر امشب بیعت . هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همانند مردم جاهلیت مرده است  َمیَتة َجاِهِلیَّة

لیت محشور شوم نكنم و بمیرم ، همراه با مردم عصر جاه (15). 

 :آنقدر مردم در این زمان تحقیر مى شوند، كه ابن ابى الحدید مى نویسد

لمسلمین ، كما ُتوسُم الخیل عالمة الستعباِدهم و كانت بنوُامّیَة َتختم فى اءعناق ا (16). 

(( ند تا اشتباه نشود كه این حیوان در همانگونه كه گله هاى شتر و اسبان را داغ مى نهاده و عالمت گذارى مى كرد



مالكیت فالن شخص است ، بنى امیه نیز به گردن هاى مردم داغ مى گذاشتند كه اینها بندگان معاویه ، یزید و بنى 

 .((مروان هستند

((حّره ))این مورخ ، در مورد مسلم بن عقبه ، سركرده سپاهى كه به مدینه آمده و واقعه اسف بار 
را به وجود  (17)

 : آورده بود، نوشته است

ءنَّ كال منهم عبد ِقّن المیرالمومنین یزید بن معاویة بایَع مسلم بُن عقبة ، اهل المدینة كافَّة و فیها بقایا الصحابة و اءوالدها و صلحاء التابعین ، على ا (18). 

(( ن مردم مدینه بقایاى صحابه و فرزندان آنها و مسلم بن عقبه مردم مدینه را ملزم به بیعت كرد در حالى كه در میا

بیعت كنید و : صلحا تابعین بودند و وقتى بیعت مى گرفت نمى گفت شما بیایید با خلیفه بیعت كنید، بلكه مى گفت 

 .((بپذیرید كه شما بنده زرخرید یزید بن معاویه هستید

 :وى نقل مى كند

، كما ُیصَنع بالُعلوج ِمَن الّروم و الَحَبَشة  و َنقشوا اءكفُّ المسلمین َعالَمة السترَقاقهم (19). 

(( ند و شاید خال كوبى از همان زمان سنت دستهاى مردم را به این عنوان نقش و مهر مى زدند كه اینها رق و برده ا

شده باشد همچنان كه سنت بود برده هایى كه از روم و حبشه مى آوردند روى دستانشان عالمت گذارى مى 

 .((كردند

خیلى عجیب است ؛ وقتى انسان ، تاریخ آن روزگار را خوب مطالعه مى كند در مى یابد كه بنى امیه تا چه حد در 

حابه باقیمانده از زمان رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم تالش مى كردند و اساسا هیچ تحقیر مردم و حتى ص

 : حرمت ، جایگاه و منزلتى براى انسان ها و مسلمانان قائل نبودند؛ نمونه اى از آن را مى خوانیم

))قراء الحّجاُج فى سورة هود  غیُر صالح  یا نوح انَّه لیس من اَءهَلَك انَُّه عمل بالفتح َفَبَعَث ِحَرسّیا فقال  ((عمل ))بالضَّمِّ و التَّنوین ، اَءو  ((عمل ))َفَلم یدِر َكیَف َیقَراُء  (20)((

فى : فیم ُحِبسَت؟ قال : فّلما اءنتهى الیه قال له ایِتنى ِبَقارى ء، فاُءتى ِبه ، و َقد ارَتَفَع الحجَّاج عن َمجِلسه ، َفَحبسه و َنسَیه حتَّى عَرض الحّجاج حبسه بعد ستة اءشُهر، : 

 .(21)ابِن نوح ، اءصلَح الّله االمیر، فاءمر باطالقه 

در اعراب این  یا نوح انَّه لیس من َاهَلَك انَُّه َعَمَل َغیَر َصاِلح ، :نوشته اند روزى حجاج در حال خواندن قرآن ، به این آیه رسید))

اند كه قسمت از آیه متحیر م یكى از ادباى معروف زمان را براى تبیین آیه . چگونه خوانده مى شود ((عمل ))

در این میان ، اتفاقى افتاده و خبرى براى حجاج آورده بودند؛ مامور آوردن ادیب ، او را به زندان . احضار كرد

حجاج براى تشفى دل به  .شش ماه از این ماجرا گذشت . انداخت تا حجاج در فرصتى مناسب او را مالقات كند

تو چرا در زندانى ؟ : به این ادیب كه رسید گفت . زندان رفته بود و از زندانیان علت زندانى شدنشان را مى پرسید

در آن جا حجاج فهمید كه او همان ادیبى است كه براى تبیین اعراب آیه ، . مرا پسر نوح به زندان فرستاده  : گفت



ادى او را صادر كرداحضار شده بود پس دستور آز )). 

این نمونه اى از بى اعتنایى به حرمت شخصّیت و زندگى مردم است و از این نوع استخفاف و تحقیر، در آن 

روزگار فراوان مى توان یافت ، تا جایى كه مردم از نظر روانى باور كرده بودند كه موجودات پست و حقیرى 

حقوق انسانى از بین رفته بودخالصه ، همه ملكات اخالقى ، مكارم و . هستند . 

در چنین دورانى ، امام سجاد علیه السالم در قالب دعا به احیاى فضیلت هاى فراموش شده اهتمام مى ورزد و در 

حقیقت صحیفه سجادیه و ادعیه منقول از آن حضرت به طور عام و دعاى مكارم االخالق و ابوحمزه ثمالى به طور 

د كه مى توان چهره اجتماعى آن زمان را در آن به خوبى تماشا كرد و تالش ، زحمت خاص ، مانند آیینه هایى هستن

و نقش آن حضرت را در میان مردمى كه زیر سلطه حاكمان ، همان فضایل و منزلتهاى عقالنى و عاطفى خود را 

این است كه امام  از دست داده بودند، مشاهده كرد؛ كه در واقع این مطالب مبین منزلت حقیقى انسانهاست و جالب

سجاد علیه السالم سخنان خویش را صرف نظر از آن ویژگیهاى روحى در میان مردم بیان فرموده اند، كه خاصه 

 .و عامه نیز نقل كرده اند

 :ابن ابى الحدید نقل مى كند كه امام سجاد علیه السالم فرمودند

 .(22)ما بمّكة و المدینة عشرون رجال ُیِحبُّنا

 .((بیست نفر در مكه و مدینه یافت نمى شدند كه ما خانواده رسول الّله صلى الّله علیه و آله را دوست داشته باشند))

دت تاریخ آن هم نه تاریخ شیعه و دوستان ، بلكه تاریخى كه بیشتر، از مخالفان و و جالب این است كه به شها

دشمنان اهل بیت علیهم السالم برجاى مانده است این امام همام به بهترین وجه به این ادعیه و سخنان ، عمل مى 

این سخنان و سخنان كرده اند؛ به گونه اى كه اعجاب و تحسین همگان را برانگیخته است و چه زیباست كه ما 

 :اخالقى ، ملكات و فضایل انسانى آن حضرت را از زبان مخالفان و دشمنان بشنویم ، كه به قول شاعر

 گفته آید در زبان دیگران      خوشتر آن باشد كه سّر دلبران 

 امام سجاد علیه السالم از دیدگاه اهل تسنن

علیهم السالم مشهور است ، درباره امام سجاد علیه السالم  جاحظ، یكى از ادباى معروف كه مخالفت او با اهل بیت
 :چنین مى گوید

تزلىَّ اال كالعامىِّ و لم اءر العامىَّ اال كالخاصىِّ و لم و اءمَّا علىُّ بن الحسین بن علّى فلم اءَر الخارجىَّ فى اءمره اال كالشیعىِّ و لم اءَر الّشیعىَّ اال كالمعتزلىِّ و لم اءَر المع
اءحدا یتمارى فى تفضیله و یُشّك فى تقدیمه  اءجد (23). 

(( معتزلى را چون عامى و عامى اما على بن الحسین ، درباره او خارجى را چون شیعه ، شیعه را چون معتزلى ، 
كسى را ندیدم كه در فضیلت و یا در مقدم بودن او شك داشته باشد. را چون خاص دیدم  . 



زهرى ، از دیگر . این توصیفى است كه یك مخالف ، از وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السالم دارد
 :علماى عامه مى گوید

ین علیه السالم ما رایت قرشّیا اءفضُل من علىِّ بن الحس (24). 
 ((. من هیچ قریشى را برتر از على بن الحسین علیه السالم ندیدم))
 :در جاى دیگر مى گوید

ن اءفقُه منه و ما رایت احدا كا (25). 
 .((من هیچ كس را فقیه تر از على بن الحسین علیه السالم ندیدم ))

ه نام جویریة بن اسماء، نقل مى كندذهبى ، یكى از مورخان اهل سنت ، از شخصى ب : 
 .(26)ما اكُل علىِّ بن الحسین بقرابته من رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم درهما قطُّ

على بن الحسین زین العابدین علیه السالم ، به واسطه قرابت و نزدیكى با : خیلى تعبیر عجیبى است ، مى گوید
پیامبر صلى الّله علیه و آله و سلم ، درهمى استفاده نكرد؛ یعنى از آن وابستگى و قوم و خویشى خود با رسول الّله 

و ابن عساكر از قول یونس بن بكیر، از محمد بن اسحاق . م كمترین بهره اى تدارك ندیدَصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّ
 : نقل مى كند كه
 .(27)كان ناس من اءهل المدینة یعیشون ، ال یدرون من اءین كان معاشهم ، فلّما مات علىُّ بن الحسین ، فقدوا ما كانوا یؤ َتون به باللیل 
(( . عده اى در مدینه بودند كه زندگى شان به سهولت اداره مى شد و نمى دانستند زندگى آنها، از كجا تامین مى شود

تند آنچه شبانه به خانه هاى آنها فرستاده مى شد، از ناحیه چه كسى وقتى امام سجاد علیه السالم از دنیا رفت ، دریاف
 .((بود
 :یكى دیگر از معاصران حضرت نقل مى كند
 .(28)ما فقدنا صدقَة السرِّ حتى مات على بن الحسین علیه السالم 
 .((ما پنهانى صدقه دادن را از دست ندادیم ، تا این كه على بن الحسین علیه السالم از دنیا رفت ))
 :، قصه جالبى را مى خوانیم ، كه مى گوید((مختصر تاریخ دمشق ))در 

اء الحسن بن الحسن الى على بن الحسین و هو مع اصحابه فى المسجد، فما ترك شیئا اال قاله و علّى ساكت ، كان بین الحسن بن الحسن و على بن الحسین بعض االمر، فج
با فغفرالّله یا اءخى ان كنَت صادقا فیما قلت لى یغفُر الّله لى ، و ان كنت كاذ: فانصرف الحسن ، فلّما كان اللَّیل اءتاُه فى منزله ، فقرع علیه باَبه ، فخرج الیه ، فقال له علّى

 .(29)لك ، السالم علیكم و وّلى 
(( حسن ، نسبت به امام  آمد و حسن بن  بین امام سجاد علیه السالم و پسر عمویش حسن بن حسن گفتگویى پیش 

امام سجاد علیه السالم شب . امام ساكت بودند تا او رفت . سجاد علیه السالم سخنان بسیار اهانت آمیزى اظهار كرد
اى برادر: هنگام ، به در خانه او رفتند و او از خانه خارج شد، امام گفتند تو امروز سخنانى درباره من گفتى كه  !

با   سپس . مرزد؛ و اگر صحیح نبوده و خالف گفته اى ، خدا تو را رحمت كند و بیامرزداگر راست باشد خدا مرا بیا
 .((او خداحافظى كردند و برگشتند

آن مرد از آن روز در زمره ملتزمان امام علیه السالم قرار  والتزمه حسنعجیب این است كه مورخان مى نویسند 
یه و مرثیه سرایى مى كردگرفت و هنگامى كه آن حضرت از دنیا رفته بودند گر (30). 

ه اند؛ ولى مخالفان اهل بیت علیهم السالم هر گفتارى را كه بوى محبت اهل بیت علیهم السالم مى داده تضعیف كرد
با این حال ، ذهبى كه یكى از دشمنان اهل بیت علیهم السالم است ، درباره امام سجاد علیه السالم اینگونه مى 
 :نویسد

و یقول ... الطریق : كان على بن الحسین اذا سار فى المدینه على َبغَلِته ، لم یقل الحد  .(31)هو مشترك لیس لى اءن اُءَنحِّى عنه اءحدا :
وقتى امام سجاد علیه السالم در كوچه هاى مدینه ، سواره حركت مى كردند، در صورت شلوغى و بسته بودن راه ))

راه : حضرت سنتش این بود كه مى فرمودند. الم بگویند كه راه بدهید من عبور كنم ، امكان نداشت امام علیه الس
)مشترك  است و من حق ندارم كسى را از این حق مشترك ، محروم كنم ) براى همه  )). 
 :نقل مى كند ((سیر اعالم النبالء))باز همین ذهبى در 

 .(32) لالمامة العظمى ، لشرفه ، و سؤ دده ، و علمه ، و تاءلُّهه ، و كمال عقله و كان له جاللة عجیبة ، و حق له والّله ذلك ، فقد كان اهال
(( سیادت ، علم ، خداترسى ، خداشناسى و كمال عقل براى امامت  على بن الحسین علیه السالم به خاطر شرافت ،
 .((عظماى امت اسالمى اهلیت داشت 

این عبارت بسیار شایسته توجه است ؛ زیرا تعبیر از یك مورخ محب اهل بیت علیهم السالم و شیعه نیست ، بلكه 
است كهتعبیرش این . این مطلب از یك سنى مخالف خاندان رسالت علیهم السالم است   : 

 . على بن الحسین كان اهال لالمامة العظمى
 : ذهبى داستان قصیده فرزدق را اینگونه نقل مى كند كه

جَم لذلك لحجر تفرقوا عنه اءجالال له ، فواّن هشام بن عبدالملك حجَّ قبل الخالفة ، فكان اذا اءراد استالم الحجر، زوِحَم علیه و كان على بن الحسین علیه السالم اذا دنا من ا
من هذا؟ فما اءعرفه ؟ و كان الفرزدق واقفا فقال : هشام و قال  (33). 

(( آمدهشام قبل از تصدى خالفت ، براى زیارت خانه خدا  هنگام طواف ، وقتى تصمیم بر استالم و بوسیدن حجر  .
ناگهان دید امام سجاد علیه السالم . گرفت ، به علت ازدحام جمعیت موفق به استالم حجر نشد و به گوشه اى رفت 

به هشام . مردم به احترام امام علیه السالم كنار رفتند تا با آرامش استالم حجر كنند. به حجراالسود نزدیك شدند



این مرد كیست كه من نمى شناسمش : پرسید. قدرى از این واقعه عصبانى شد كه زبان به دندان مى گزید )). 
این اشعار معروف را انشا كرد -شاعر دربار  -در این جا بود كه فرزدق  : 

 
لتقى النقى الطاهر العلم هذا الَّذى تعرف البطحاء وطاته هذا ابن خیر عبادالّله كلهم و البیت یعرفه و الحل والحرم هذا ا  

هشام تو این مرد را نمى شناسى ؛ در عوض ، هم سرزمین بطها گامهاى او را مى شناسد و هم خانه : فرزدق گفت 
او فرزند بهترین بندگان خداست اشاره به پدر امام سجاد علیه السالم او انسان  .خدا و حل و حرم او را مى شناسند

ورى استمنزه ، پاكیزه و پاكدامن مشه  . 
 
 هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الّله قد ختموا 
 .او فرزند فاطمه زهراست كه مقام نبوت و رسالت ، به جد او ختم مى شود
 
  (34) و لیس قولك من هذا، بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم
 .این كه تو مى گویى او را نمى شناسم ، هیچ ضررى براى او ندارد؛ عرب و عجم او را مى شناسند
 
((مناقب ))فرزدق در این قصیده طوالنى ، خصوصیات اخالقى امام را ذكر مى كند كه ابن شهرآشوب در 

، چهل (35)
 .بیست بیت ثبت كرده اند (36) ((كشف الغّمه ))و یك بیت ، و اربلى در 
 : این قصیده طوالنى را به نقل از ابن شهرآشوب مى خوانیم
 

یا سائلى اءین حل الجود و الكرم هذاالَّذى تعرف البطحاء وطاته هذا ابن خیر عبادالّله كلهم هذا الَّذى احمد المختار 
و یعلم الركن من قد جاه یلثمه هذا علّى رسول الّله والده هذا الَّذى عمه الطیار جعفر وا هذا ابن سیدة النسوان والده ل

فاطمه اذا راءته قریش قال قائلها یكاد یمسكه عرفان راحته و لیس قولك من هذا بضائره ینمى الى ذروه العز التى 
ى عن نور غّرته بكفه خیزران ریحه عبق ما قال ال قط اال قصرت یغضى حیاء و یغضى من مهابته ینجاب نور الدج

فى تشهده مشتقه من رسول الّله نبعته حمال اءثقال اءقوام اذا قدحوا ان قال قال بما یهوى جمیعهم هذا ابن فاطمه ان 
ه غیاث عم كنت جاهله الّله فضله قدما و شرفه من جده دان فضل االنبیاء له عم البریة باالحسان وانقشعت كلتا یدی

نفعهما سهل الخلیقه ال تخشى بوادره ال یخلف الوعد میمونا نقیبته من معشر حبهم دین و بغضهم یستدفع السوء 
والبلوى بحبهم مقدم بعد ذكر الّله ذكرهم ان عد اءهل التقى كانوا ائمتهم ال یستطیع جواد بعد غایتهم هم الغیوث اذا ما 

ساحتهم ال یقبض العسر بسطا من اءكفهم ان القبائل لیست فى رقابهم من  اءزمة اءزمت یاءبى لهم اءن یحل الذم
یعرف الّله یعرف اءولیه ذا بیوتهم فى قریش یستضاه بها فجده من قریش فى اءزمتها بدر له شاهد و الشعب من اءحد 

ه والحل و الحرم هذا و خیبر و حنین یشهدان له مواطن قد علت فى كل نائبة عندى بیان اذا طالبه قدموا والبیت یعرف
التقى النقى الطاهر العلم صلى علیه الهى ما جرى القلم لخر یلثم منه ما وطى القدم اءمست بنور هداه تهتدى االمم 
المقتول حمزه لیث حبه قسم وابن الوصى الَّذى فى سیفه نقم الى مكارم هذا ینتهى الكرم ركن الحطیم اذا ما جاء یستلم 

العجم عن نیلها عرب االسالم والعجم فما یكّلم اال حین یبتسم كالشمس تنجاب عن اشراقها العرب تعرف من انكرت و
الظلم من كف اءروع فى عرنینه شمم لوال التشهد كانت الُءه نعم طابت عناصره و الخیم والشیم حلو الشمائل تحلو 

له فى لوحه القلم و فضل اّمته دانت له االمم  عنده نعم و ان تكلم یوما زانه الكلم بجده اءنبیاء الّله قد ختموا جرى بذاك
عنها العمایه و االمالق و الظلم تستوكفان و ال یعروهما عدم یزینه خصلتان الحلم و الكرم رحب الفناء اءریب حین 
یعترم كفر و قربهم منجى و معتصم و یستزاد به االحسان و النعم فى كل فرض و مختوم به الكلم اءو قیل من خیر 

محتدم خیم كریم كریم و اءید   الرض قیل هم و ال یدانیهم قوم و ان كرموا واالسد اءسد الشرى و الباءس اءهل ا
بالندى هضم سان ذلك ان اَءثروا و ان عدموا الولیة هذا اءوله نعم فالدین من بیت هذا ناله االمم فى النائبات و عند 

الفتح قد علموا و فى قریظه یوم صیلم قتم و على الصحابة لم الحلم ان حلموا محمد و على بعده علم والخندقان و یوم 
با توجه به سال  -ق كه از اهل سنت و حنفى مذهب است ، این اشعار را . ه  898اءكتم كما كتموا جامى متوفى 

 44سال به فارسى ترجمه كرده ، كه قریب به  800بعد از  -ق است . ه  95شهادت امام سجاد علیه السالم كه سال 
 : بیت است و چون به زبان فارسى شیرین و براى همه قابل فهم است ، همه ابیات را مى آوریم

پور عبدالملك به نام هشام مى زد اندر طواف كعبه قدم استالم حجر ندادش دست ناگهان نخبه نبى و ولى در كساء  
از هشام سوال از جهالت ، در بها و حله نور هر طرف مى گذشت بهر طواف زد قدم بهر استالم حجر شامیى كرد 



آن تعلل كرد گفت نشناسمش ، ندانم كیست بوفراس ، آن سخنور نادر گفت من مى شناسمش نیكو آن كس است این ، 
كه مكه و بطحا حرم و حل و بیت و ركن و حطیم مروه ، سعى و صفا، حجر، عرفات هر یك آمد به قدر او عارف 

مختار چون كند جاى ، در میان قریش كه بدین سرور ستوده شیم ذروه عزت قره العین سید شهداست میوه باغ احمد 
است ، منزل او با چنین عز و دولت ظاهر جد او را به مسند تمكین الیح از روى او،فروع هدى طلعتش ، آفتاب 

بسم او در روزافروز جد او مصدر هدایت حق از حیا، نایدش پسندیده خلق از او نیز دیده خوابانند نیست بى سبقت ت
عرب ، در عجم ، بود مشهور همه عالم گرفت ، پرتو خور شد بلند آفتاب بر افالك بر نكوسیرتان و بدكاران فیض 
آن ابر، بر همه عالم هست از آن معشر بلند آیین حب ایشان ، دلیل صدق و وفاق قربشان ، مایه علو و جالل گر 

گر بپرسند زآسمان بالفرض به زبان كواكب و انجم هم غیوث الندا، شمارند، اهل تقوى را اندر آن قوم ، مقتدا باشند 
اذا وهبوا سر هر نامه را رواج افزاى ختم هر نظم و نثر را الحق در حرم بود با اهالى شام لیكن از ازدحام اهل 

اف حرم بهر نظاره گوشه اى بنشست زین عباد، بن حسین على بر حریم حرم ، فكند عبور در صف خلق میفتاد شك
گشت خالى ز خلق ، راه گذر كیست با این چنین جمال و جالل ؟ در شناساییش ، تجاهل كرد مدنى یا یمانى یا مكى 
 است بود در جمع شامیان حاضر زوچه پرسى ؟ 

به سوى من كن رو زمزم و بوقبیس و خیف و منا ناودان و مقام ابراهیم طیبه و كوفه ،كربال و فرات بر علو مقام او 
ره شاخ دوحه زهراست الله راغ حیدر كرار رود از فخر بر زبان قریش به نهایت رسید فضل و كرم واقف زه

حاصل دولت است ، محمل او هم عرب ، هم عجم بود قاصر خاتم انبیاست ، نقش نگین فایح از خوى او، شمیم وفا 
كز مهابت ، نگاه ، نتوانند  روشنایى فزاى و ظلمت سوز از چنان مصدرى شده مشتق كه گشاید به روى كس ، دیده

خلق را طاقت تكلم او گو مدانش ، مغفلى مغرور گر ضریرى ندید، ازو چه ضرر بوم اگر زو نیافت بهره ، چه باك 
دست او ابر موهبت باران گر بریزد، نمى نگردد كم كه گذشته ز اوج علیین بغض ایشان ، نشان كفر و نفاق 

موال را واندر آن خیل ، پیشوا باشند سایلى من خیار اهل االرض هیچ  بعدشان ، مایه عتو ضالل طالبان رضاى
لفظى نیاید، اال هم هم لیوث الشرى ، اذا نهبوا نامشان هست ، بعد نام خداى باشد از یمن نامشان رونق همانگونه كه 

خن انصافا زیبا بیت در مقام ترجمه اشعار فرزدق برآمده و به شهادت اهل ادب و س 40ذكر شد، جامى با بیش از 
 . بیان كرده است و از عهده آنچه در كلمات و اشعار ناب و گویاى فرزدق بیان شده ، خوب برآمده است

 امام سجاد علیه السالم از دیدگاه شیعه

آنچه تا این جا نقل شد بیشتر سخنان مورخان و محدثان عامه و اهل سنت در فضایل ، مناقب ، مكارم و سیره امام 
و اما محدثان و مورخان و روات خاصه و شیعه ، نكاتى بسیار دقیق تر و مفصل تر در . السالم بودسجاد علیه 

قبل از ورود به مباحث رساله حضرت ، به پاره اى از آنها . فضایل و مكارم امام سجاد علیه السالم نقل كرده اند
 : اشاره مى كنیم
امام سجاد علیه السالم روایات و نكات بسیار زیبا و قابل  درباره سیره و سلوك ((كشف الغّمه ))مرحوم اربلى در 
 : توجهى را نقل كرده ، از آن جمله حكایت زیر است

مِرنا اَءكثر، اَء ماَسَتَر عنك من اَء: مهال كفُّوا، ثم اءقبل على ذلك الرجل فقال له : كان یوما خارجا فلقیه رجل فسبَّه فثارت الیه العبید و الموالى ، فقال لهم علّى علیه السالم 
لَلَك حاجة یغنیك علیها؟ فاسَتحِیى الرَّجل فاءلقى الیه على خمیصه كانت علیه ، و اءمر له باَءلف درهم فكان ذلك الرَّجل بعد ذلك یقو  .(37)اءشهد اءنََّك من اَءوالد الرَّسول  : 

(( بر اثر تلقینات و شرایط اجتماعى آن روز كه قبال  - روزى ، حضرت از در منزل خارج شد و مردى را دید كه 
امام علیه . نندخادمان حضرت خواستند به او حمله ك. زبان به بدگویى و دشنام به امام علیه السالم گشود -ذكر شده 

آنچه كه از ما بر تو پوشیده مانده است ، بیش از آن : او را رها كنید؛ و بعد به آن مرد فرمودند: السالم فرمودند
آیا حاجتى دارى ؟ مرد از رفتار و گفتار امام علیه السالم خجل و شرمنده شد و امام علیه السالم . است كه مى دانى 

بود به او عنایت كردند؛ و نیز امر فرمودند كه هزار درهم نیز به او بدهند؛ كه با ردایى را كه بر دوش مباركشان 
من شهادت مى دهم كه تو فرزند پیامبر : این رفتار مالیم ، آن مرد معاند، دوستدار امام علیه السالم شد و گفت 

 .((هستى 
خوردار بودند، كه حتى افرادى را كه آن حضرت علیه السالم نسبت به دشمنان از آن چنان سیره و سلوك مالیمى بر

در طول حاكمیت و قدرتشان ، نسبت به او بدترین و زشت ترین روشها و اعمال را انجام داده بودند كه برخى از 
ابن شهرآشوب مى نویسد. آن ها در تاریخ ثبت شده است از راءفت و مهر خویش بهره مند مى كردند : 

ما اءخاف اال من على بن الحسین و قد وقف عند دار مروان ، : لحسین فى امارته فلما ُعِزل اءَمر به الولید اءن یوقف للناس ، فقال كان هشام بن اسماعیل یؤ ذى على بن ا
 .(39)(((38)الّله اءعلم حیث یجعل رسالته )): و كان على قد تقدم الى خاصته اال یعرض له اءحد منكم بكلمة ، فلّما مّر ناداه هشام
وقتى هشام بن اسماعیل حاكم مدینه كه در دوران حكومتش به امام سجاد علیه السالم آزار و اذیت مى رساند، از ))
كار بركنار شد، به خاطر تخلفاتى كه پیش خلیفه وقت داشت ، دستور آمد كه او را در جایى نگه داشته ، افراد یك به 



قصاص و تنبیه كنند یك بیایند و هرچه مى خواهند به او بگویند؛ یا او را . 
وقتى هشام دید كه امام سجاد علیه السالم تشریف مى آورند، خیلى منفعل شده ، فكر كرد كه با عكس العمل شدید 

ولى حضرت یاران خود را از آزار او . امام علیه السالم مواجه خواهد شد، از این رو به شدت متاثر و نگران بود
 .نهى فرمودند

ین آیه اشاره كرد كهدر آن لحظه هشام به ا خدا بهتر مى داند كه رسالت و نبوت خود را در  الّله اءعلم حیث یجعل رسالته ، : 
 .چه خانواده و اشخاصى قرار دهد

همچنین نقل شده افرادى به امام علیه السالم جسارت و هتاكى كرده ، دشنام مى دادند؛ ولى امام علیه السالم سرشان 
در اربلى . را بلند نمى كردند  : نقل مى كنند كه ((مناقب ))و نیز ابن شهرآشوب در  ((كشف الغمه ))

و عنك اءغضى : اّیاك اءعنى فقال له على بن الحسین علیه السالم : استطال رجل على علىِّ بن الحسین علیه السالم فتغافل عنه ، فقال له الرجل  (40). 
امام علیه السالم خاموش ماندند و اصال به وى نگاه  .كسى نسبت به امام علیه السالم جسارت و بدگویى كرد))

: امام علیه السالم هم فرمودند! یم با تو سخن مى گو: غریبه ، براى این كه توجه دیگران را جلب كند، گفت . نكردند
 .((! من هم سخن تو را نشنیده مى گیرم

 ویژگیهاى اخالقى امام سجاد علیه السالم

 .علماى خاصه ، مورخان و محدثان شیعه در ویژگیهاى روحى و حاالت آن حضرت ، موارد فراوانى نقل كرده اند
ه فقرا، نقل مى كند كهمرحوم مفید، درباره گشاده دستى و روحیه حمایت و كمك ب  : 

علیه السالم َفَقدوا ذلك  كان بالمدیَنة كذا و كذا اهل بیت یاءتیهم رزقهم و ما َیحَتاجون الیه ، ال َیذرون ِمن اَءین َیاءتیهم ، فَلمَّا َمات على بن الحسین (41). 
خانواده هایى در مدینه بودند كه زندگى و معاش آنها از ناحیه امام علیه السالم تامین مى شد، اما خودشان نمى ))

تا این كه امام سجاد علیه السالم از دنیا رفتند. دانستند كه تاءمین زندگى آنها از كجاست  )). 
هنگام امام سجاد علیه السالم بر پشت خود انبانى از نان و خرما و انواع آذوقه را حمل مى كردند و اگر شب 

 .(42)افرادى مى خواستند كمك و یارى كنند، امام علیه السالم اجازه نمى دادند
 : همچنین نقل كرده اند كه

ا، فیسمع ذلك و یتحمَّله و یصبر علیه و ال یعرِّفه كان له ابن عّم یاءتیه باللیل ُمتنكِّرا فُیناوُله شیئا من الدنانیر، فیقول لكن على بن الحسین ال ُیواصُلنى ال جزاه الّله عنى خیر
لما مات على بن الحسین علیه السالم فقدها فحینئذ علم اءنه هو كان ، فجاء الى قبره و بكى علیه بنفسه ، ف (43). 

(( وى گاهى به . داشتند كه مخفیانه و بدون این كه مطلع شود به او كمك مى كردندحضرت ، پسرعموى مستمندى 
گاهى . این پسرعّم ما، با این كه مى تواند، دست ما را نمى گیرد و ما را یارى نمى كند: عنوان گالیه مى گفت 

شد و او تازه متوجه شد،  تا این كه امام علیه السالم از دنیا رفتند و آن كمك ها قطع. احتماال جسارتى هم مى كرد
 .((كسى كه زندگى او را تامین مى كرده ، امام علیه السالم بوده است 

 : در خصوصیات اخالقى ، كف نفس و كظم غیظ آن حضرت ، نقل شده است
والكاظمین الغیظ: (ان الّله یقول : الجاریة  و كانت جاریة لعلّى بن الحسین علیه السالم تسُكب علیه الماء فسقط االبریق من یدها فشجه فرفع راءسه الیها فقالت فقال  (44)(

والعافین عن الناس: (كظمت غیظى ، قالت  والّله یحب المحسنین: (عفوت عنك ، قلت : قال  (45)(  اذهبى فاءنت ُحّرة لوجه الّله : قال  (46)(  (47). 
(( ناگهان ظرف آب از دست . یزكى آب روى دست ایشان مى ریخت موقعى كه دست مباركشان را مى شستند، كن
كنیزك چون در خانه امامت تربیت . امام علیه السالم متاثر شدند .كنیز افتاد و جراحتى در دست حضرت ایجاد شد
 :شده بود مى دانست چه كند فورا این آیه شریفه را خواند

كنیزك گفت. خود را فرو خوردم من خشم : امام علیه السالم فرمودند والكاظمین الغیظ امام علیه السالم والعافین عن الناس  : 
كنیزك دوباره گفت. تو را بخشیدم : فرمودند حضرت . خداوند نیكوكاران و محسنین را دوست دارد والّله یحب المحسنین : 

تو را در راه خدا آزاد كردم : فرمودند )). 
ر صاحب و موالى خود وارد مى كند و موال در مقابل ، به جاى جالب است ؛ خدمتكارى بر اثر مسامحه ، زخمى ب

مرحوم . نمونه هاى فراوانى در این زمینه مى توانیم بیابیم . عصبانیت و خشم ، او را از قید بندگى آزاد مى كند
 :اربلى مى نویسد

به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على راءس بنى لعلى بن الحسین تحت الدرجة كان عنده علیه السالم قوم اءضیاف ، فاستعجل خادما له بشواء كان فى التّنور؛ فاءقبل 
اءنت حّر فانََّك لم تعتِمده و اءخذ فى جهاز ابنه و دفنه :  - و قد تحّیر الغالم واضطرب  - فاَءصاَب راءسه فقتله ، فقال على للغالم  (48). 

(( خادم ، غذاى داغى را براى میهمانان حمل مى كرد كه یكى از فرزندان . امام علیه السالم مهمانى و ضیافتى داشتند
امام . طفل ریخته و از دنیا رفت كوچك امام علیه السالم در مسیر حركت خادم قرار گرفته ، غذاى داغ روى آن 

تو . تو در این كار قصدى نداشتى : علیه السالم بدون این كه كمترین تعرضى نسبت به این شخص بكنند، فرمودند
 .((را در راه خدا آزاد كردم و بعد آن طفل را دفن كردند
 . در سراسر زندگى امام علیه السالم ، از این نمونه ها فراوان مى بینیم



مقدمه طوالنى براى بیان این نكته بود كه گوینده مطالب این رساله ، كسى است كه مى تواند سازنده جوامع این 
باشد؛ زیرا كسى كه علم دارد و به عملش عمل مى كند، به یقین مى تواند  ((مدینه فاضله ))انسانى و به اصطالح 
 : موثر واقع شود در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است
 .(49)َمن َتَعلََّم الِعلَم و َعمَل ِبِه و َعلَّم لّله ُدعِى فى ملكوت السَّماوات عظیما
(( دان عمل نموده و به دیگران یاد دهد؛ در ملكوت آسمانها عظیمش خوانندهركس براى خدا علم بیاموزد، و ب )). 

سوز دل مھجوران ، سوز 
  دگرى دارد 

حرفى كه زدل خیزد، در دل 
 اثرى دارد 

به حكم عقل و نص فرمایش امیرالمومنین علیه السالم در خطبه اول نهج البالغه ، معموال آموزشهاى انبیاى الهى و 
یزى جز تفصیل و تبیین همان مجمالت و جاى گرفته هاى موجود در فطرت و نهاد انسانها نیست تعلیمات وحى ، چ

 :، حضرت مى فرمایند
ثیروا لهم دفائن العقول فبعث فیهم رسَلُه و واَتَر الیهم اءنبیاءه لیستاءُدوُهم میثاق فطرته و ُیذكِّروهم َمنسىَّ نعمته و یحتجُّوا علیهم بالتَّبلیغ و ُی (50). 

خداوند پیامبران را فرستاد تا پیمانى را كه از فطرت انسانها گرفته است ، مطالبه كنند، نعمتهاى فراموش شده الهى 
در حقیقت جان كالم در عبارت اخیر نهفته است. آور شوند و با ابالغ پیام وحى ، با مردم احتجاج كنندرا به آنها یاد  

: 
آن گنج و دفینه هاى پنهان عقل را برانگیزانند؛ یعنى در حقیقت وحى ، چیزى جز عامل و انگیزه  و یثیروا لهم دفائن العقول

نیروى عقالنى بشر نیست براى آشكار نمودن همان دفینه هاى پنهان در فطرت و  . 
 : در این كلمات ، انگیزه بعثت انبیاء علیهم السالم چنین بیان شده كه
 .(51)فطرت الّله الَّتى َفَطَر النَّاس َعَلیها
 .((این فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر اساس آن آفریده است ))
 :یا در آیه اى كه مى فرماید
 .(52)اءلم اَءعَهد اَلیُكم یا َبِنى آدَم اَءن ال َتعُبدوا الشَّیطان 
(( ما با شما یك پیمان و معاهده اى داشتیم ، كه شما بردگى و بندگى شیطان نكنید! اى انسانها )). 

این پیمان چیزى نیست . خداوند متعال ، انبیا را فرستاد، تا پیمانى را كه از فطرت انسانها گرفته است مطالبه كنند
آن ، انسانها را به سمت و سوى توحید هدایت كرده است  ان فطرتى كه خداوند بر اساس جز هم  . 

خدا به دلیل این نعمتى كه به انسانها داده ، براى آنها رسول فرستاده و جز انسان هیچ مخلوق دیگرى ، داراى این 
 . ویژگى نیست

، تحت عنوان حقوق ذكر شده ، به همان دلیلى كه در  بنابراین همه سخنان پیشوایان دین و آنچه در این رساله مبارك
خطبه اول نهج البالغه ذكر شده است مطابق فطرت و عقل انسان است ؛ یعنى براى یادآورى و تذكر انسانها، به 
همین دلیل است كه كلمات و حى و بیان معصومین علیهم السالم ، به سرعت در دلهاى پاك و دور از آلودگى موثر 

ودواقع مى ش . 
 . بعد از بیان این مقدمه به متن رساله حقوق آن حضرت مى پردازیم
متن رساله حقوق امام سجاد علیه السالم در كتابهاى فراوانى نقل شده است ، در بعضى از آنها با تفاوت كم و یا 
 .(53)است  ((تحف العقول ))جابجایى بعضى از كلمات بر مى خوریم ، اما مرجع ما كتاب شریف 

 حق الّله - 1

َیكِفَیَك اَءمر الدُّنَیا َواالِخَرِة و یحفظ لك ما تحّب منها َجَعَل َلَك َعلى َنفِسِه اَءن  فاَءمَّا َحقُّ الّله االكبر فاّنك تعبده ال ُتشرك به شیئا فاذا َفَعلَت ذلك باخالص . 
و اءما حق بزرگتر خداوند آن است كه او را بپرستى و چیزى را شریك او قرار ندهى و اگر از روى اخالص ))

داردچنین كنى ، خدا بر خود مقرر كرده كار دنیا و آخرت تو را به عهده گیرد و آنچه از آن بخواهى برایت نگه  )). 
در آغاز بیان این حق و رسیدن به نتیجه بسیار مهم آن ؛ یعنى حل و فصل همه كارهاى دنیا و آخرت كه مطلوب 

كلمه اخالص: كلمه عبادت ؛ و دوم : همه انسانهاست ، دو مطلب باید روشن شود، نخست   . 

عبادت -الف   
و پرستش معبود است كه ممكن است معلول عبادت و عبودیت ، در لغت به معناى اظهار ذلت و خضوع ، اطاعت 

 :چند علت باشد
 . نخست ، كمال معبود و این كه هر ناقصى ، فطرتا در مقابل كمال ، خاضع است



 . دوم ، احسان و انعامى است كه از ناحیه معبود، نسبت به او صورت گرفته است
زیانها و آفات ، خود را نیازمند به  سوم ، چون موجود ناقص ، به طور كلى براى به دست آوردن منافع و دفع

 .وجود كامل مى بیند، او را عبادت مى كند
چهارم ، از آن جا كه موجود كامل ، برترى ، استیال و سیطره اى بر موجود ناقص دارد، به علت ترس از قهر و 
 .استیالى او كه باعث عذاب و تنبیه و تاءدیب مى شود، او را اطاعت و پرستش مى كند

كن است اطاعت ، تمكین و پرستش به خاطر مجموعه این عوامل ، یا یكى از آنها باشد، ولى نكته قابل توجه حال مم
این است كه سلطان مطلق ، و كمال مطلقى كه هیچ نقصى ندارد، جز ذات ذوالجالل كس دیگرى نمى تواند باشد و 

رك آن اسمى است كه مترادف ذات مستجمع جمیع اوصاف كمال است ، نام مبا تبارك و تعالى است ، كه  ((الّله ))
 :امام علیه السالم نیز در آغاز سخن آن را به كار برده و فرموده اند
 . این نوع عبادت ، همان عبادت اختیارى است ...فاَءمَّا َحقُّ الّله االكبر

 انواع عبادت 
 :ما دو نوع عبادت داریم 
 عبادت اختیارى  - 1

همه ادیان الهى است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده است  آن عبادتى است كه وجه مشترك : 
اَءربابا ِمن دوِن الّله قل یا اءهل الكتاب تعالوا الى كلمة َسواء َبیَنَنا و َبیَنُكم اءال َنعُبَد اءال الّله و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ َبعُضنا بعضا  (54). 

(( به اهل كتاب بگو، بیایید به سوى سخنى كه میان ما و شما یكسان است ، كه جز خداوند یگانه را ! اى رسول ما
یر از خداى یگانه به خدایى نپذیردنپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم و بعضى از ما بعض دیگر را غ )). 

پیغمبر، از جانب خدا مامور مى شود كه به همه اهل كتاب ، همه ادیان الهى و موحدان ، این معنا را ابالغ كند كه 
این آلودگى ها، شوائب و زواید را كه بعد از انبیاى سلف ، به ادیان آسمانى اضافه شده ، رها كنند و بیایند روى آن 

ترك كه یگانگى ذات ذوالجالل الهى است ، تفاهم كنند و به این طریق مردم را به پرستش خداى یكتا و نكته مش
این انتخاب و اختیار یك  . اطاعت و عبادت او دعوت مى كند و این همان عبادتى است كه در اختیار انسانهاست

اجبارى نیز داریم كه در قرآن از آن یاد مزیت و امتیاز براى انسان است ، در مقابل آن عبادت اختیارى ، عبادت 
 . شده است

 عبادت اجبارى  - 2
 : در سوره رعد آمده است
 .(55)و لّله َیسُجُد َمن ِفى السَّموات و االرض َطوعا و َكرها
 .((همه مخلوقات آسمانى و زمینى ، خدا را از روى اختیار و یا اجبار سجده مى كنند))
 :در آیه دیگرى مى فرماید

وآب اَءَلم َتَر اَءنَّ الّله َیسُجُد َمن ِفى السَّموات و َمن ِفى اَالرض و الشَّمس و الَقَمر و النُّجوم و الِجبال و الشَّجر و الدَّ (56). 
آیا ندیدى ، همه اهل آسمانها و اهل زمین ، آفتاب ، ماه ، ستارگان ، كوه ها، درختان و جنبندگان براى خدا سجده ))

كنندمى  )). 
 :یا در آیه دیگرى مى فرماید
 .(57)والنَّجم والشَّجر َیسُجدان 
 .((و ستارگان و درختان سجده مى كنند))

مى كنند  ى فرماید همه موجودات ، خدا را اطاعت و پرستش و باالخره قرآن م . 

ھركس به زبانى صفت حمد 
  تو گويد 

بلبل به غزل خوانى و قمرى 
 به ترانه 

سجود و خضوع همه كاینات ، امرى نیست كه در اختیار آنها باشد؛ چون اختیار، یك امتیاز است كه خداى متعال ، 
بنابراین عبادت و پرستشى كه در كالم امام سجاد علیه السالم به عنوان یك حق . فقط به انسانها عنایت كرده است 

ذكر شده و از انسان مطالبه اداى آن شده است ، همان عبادت اختیارى است و عبادتى كه انسانها توان انجام آن و 
انسان است همین طور زمینه ترك ، تعطیل و رها كردن آن را نیز دارند و در حقیقت از افعال اختیارى  . 

افعال اختیارى ، هرگز بدون باعث و انگیزه از انسان صادر نمى شود كه در غیر این صورت افعال غیرارادى و 
بنابراین الزم است عوامل مختلفى را كه مى توانند به عنوان انگیزه و عامل تاثیرگذار در . غیراختیارى خواهند بود

یك به یك بررسى كنیمعبادت ، پرستش و اطاعت نقش داشته باشند،   . 



 انگیزه هاى عبادت انسان 
 طمع  - 1

انسان نسبت به انعام و اكرام دنیوى یا اخروى خدا طمع . ممكن است انگیزه انسان در عبادت و اطاعت ، طمع باشد
میل كرده ، و براى این كه خدا در دنیا و آخرت ، به او جزا و پاداش دهد و دست او را بگیرد، اعمالش را مطابق 

در قرآن نیز از اینگونه عبادت یاد شده است. و اراده الهى انجام مى دهد و خدا را اطاعت و عبادت مى كند  : 
 .(58)َوَعَد الّله الَّذیَن آَمنوا و َعِملوا الصَّالحاِت َلُهم مغفرة و اَءجر َعظیم 
خدا به انسانهاى مؤ من و انسانهایى كه او را عبادت كردند و عمل صالح انجام دادند وعده داده است كه هم آنها را ))
 .((مى دهد  مى آمرزد و هم به آنها پاداش
 : یا در آیه دیگر مى خوانیم

رسوله ُیدخله جّنات تجرى من تحتها االنهار من ُیطع الّله و (59). 
(( كند كه همواره آب از زیر  هركس خدا و پیامبرش را اطاعت كند، خداوند وى را در باغهایى از بهشت وارد مى
 .((درختانش جارى است 

وقتى خدا را : و نیز كالم امام سجاد علیه السالم در رساله مورد بحث بدین معنا اشاره دارد، آنجا كه مى فرمایند
زم شده است در مقابل اطاعت و عبادت تو، خدا هم ملت جعل لك على نفسه اءن یكفیك اءمر الدُّنیا و االخرةعبادت و اطاعت كردى 

بنابراین ، گاهى عبادت انسان با این انگیزه صورت مى گیرد كه كارى انجام . كه امر دنیاو آخرت تو را كفایت كند
 .داده و در واقع تجارتى كند

 ترس از عقاب  - 2
ره ممكن است عامل دیگر براى عبادت ، ترس از عقاب و مجازات دنیا و آخرت باشد، قرآن به این انگیزه نیز اشا

 : كرده است
 .(60)اّنى اءخاف اءن عصیُت رّبى عذاب یوم عظیم 
(( خدا را عبادت و اطاعت نكنم (من مى ترسم اگر عصیان خدا بكنم  در آن روز موعود سخت عذاب و مجازات  (
 .((شوم 
 : در سوره انسان آمده است
 .(61)اّنا َنخاُف ِمن رّبنا یوما عبوسا قمطریرا
(( مى ترسیم در آن روزى كه عبوس و سخت است  از خدا )). 
 : گاهى هم در قرآن هر دو عامل با هم آمده است
 .(62)تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا
(( مى خوانند  شب از بستر بر مى خیزند و خداى خود را از روى خوف و به امید پاداش  )). 

ما كه از ترس ، این چند ركعت نماز را مى خوانیم ، ولى ! خدایا: مى گوید. هم از خدا مى ترسد و هم طمع دارد
قرآن هم مى گوید. م مستحسن و خوب است این نوع عبادت ه. طمع هم داریم كه بهشت را هم به ما بدهى  : 

 .(63)وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الّله قریب من المحسنین 
(( ر ترس و هم به خاطر طمعتان كه اگر انسانهاى خوبى باشید رحمت الهى شامل حال خدا را بخوانید، هم به خاط
 .((شما مى شود

 شكرگزارى  - 3
نه از . انگیزه دیگرى كه براى عبادت مى توان ذكر كرد، عبادت انسانهایى است كه نه طمعى دارند، نه ترسى 

بهشت آخرت هستند، بلكه چیزى وراى همه اینها مجازات و عقاب وحشتى دارند و نه به دنبال تحصیل نعمت دنیا و 
 : مى طلبند، كه به زیباترین شكل در كالم امیرالمومنین علیه السالم آمده است
 .(64)الهى ما عبدتك خوفا من نارك ، و ال طمعا فى جنتك ، بل وجدتك اءهال للعبادة فعبدتك 
(( تو را نه از ترس آتش جهنم و نه به خاطر طمع در بهشت عبادت مى كنم ، بلكه تو را شایسته عبادت یافته ! خدایا
 .((ام و مى پرستم 

ن ، نقل شده كه فرمودنداز سیدالشهدا علیه السالم تعبیر دیگرى نزدیك به همین مضمو : 
ك عبادة االحرار، هى اءفضل العبادة ان قوما عبدوا الّله رغبة ، فتلك عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الّله رهبة ، فتلك عبادة العبید، و ان قوما عبدوا الّله شكرا، فتل (65). 

 :امام علیه السالم بندگان مطیع خداوند را بدین گونه تقسیم مى فرمایند
عده اى خدا را به دلیل رغبت و دستیابى به نعمتهاى او اطاعت مى كنند؛ این عبادت تجارت پیشگان است ، و ))

و (رس و واهمه عذاب است و این عبادت بردگان است ، و گروهى فقط براى شكرگزار جمعى عبادتشان از روى ت
 .((عبادت مى كنند این عبادت آزادگان است كه بهترین نوع عبادت است  (درك ذات معبود

به  یك عده از بندگان: این تعبیر در فرمایشهاى امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السالم هم آمده كه فرموده اند



این كه مى دانند برزخ ، جهنم و عذاب آتش . خاطر وحشت و ترس از عقابى كه در قرآن آمده تو را عبادت مى كنند
بدنشان مى لرزد كه دو ركعت نماز صبحشان قضا ... چنین و چنان است ، مالئكه غالظ و شداد چنین و چنانند و

ت ، نمازشان را به وقت مى خوانند، روزه شان را شود؛ این دسته ، چون مى دانند خدا همیشه حاضر و ناظر اس
 . هم مى گیرند، اما در حقیقت عبادتشان ، از روى خوف و ترس است

و قوم عبدوا الّله عزَّ َو َجّل حبا له فتلك عبادة االحراریا در بعضى تعبیرات آمده ،  نه كارى به بهشت دارند و نه كارى به جهنم ،  (66)
بلكه فقط در شوق رسیدن به لقاى الهى و خلوت با او هستند و این اشتیاق چیزى نیست ، جز همان وجدان او، یعنى 

شایستگى و لیاقت پرستش ندارد؛ چون فقط او كامل بالذات است و  این انسان ، دریافته كه هیچ موجودى جز خدا،
انسان هم كه فطرتا كمال جو مى باشد، جز آن نقطه یعنى ذات . او جامع كامل اوصاف جمال و جالل است 

  نه خوف و ترسى او را به پرستش . ذوالجالل الهى نه به سمت دیگرى مى رود و نه براى او شریكى قرار مى دهد
به تعبیر . فقط او را مى جوید چون مشتاق اوست . دارد و نه زیاده خواهى و طمعى او را به عبادت مى كشاندوامى 

 : امیرالمومنین علیه السالم
 .(67)ما راءیت شیئا اال و راءیت الّله قبله و بعده و معه 
 .((هیچ چیزى را نمى بینم مگر آن كه به همراه آن و قبل و بعد از آن ، خداى را مى بینم ))
 :به تعبیر شاعر

 به صحرا بنگرم ، صحرا تو بینم 

 به ھرجا بنگرم ، كوه و در و دشت 
  

 به دريا بنگرم ، دريا تو بینم 

ان از قامت رعنا، تو بینمنش  

از اباالحسن الرضا  . فقط او را مى بیند و در عبادتش با او خلوت مى كند و قصدش از عبادت ، خلوت با اوست
 :علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(68)قلوب َخَلت عن ذكر الّله ، فاءذاقها الّله حب غیره 
 .((دلهایى كه خالى از یاد خداست ، محبت دیگران در آن ها جایگزین مى گردد))

ورالعین و دلى كه از محبت خدا خالى باشد، ممكن است عشق به بهشت ، عالقه به نعمت هاى الهى ، طمع در ح
قصور، جایگزینش شوند، اما دلى كه سرشار از عشق خدا باشد و ماالمال از دوستى و محبت معبود و معشوق 
 .واقعى ، عبادتش فقط براى این است كه با او معاشقه ، راز و نیاز و درد دل كند

مغرب یا صبح نزدیك مى  در حاالت رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم نوشته اند كه وقتى وقت نماز ظهر،
(69)اَءِرحَنا َیا َبالل  :شد، حضرت در مسجد بى تاب بود و به بالل مى فرمود ؛ یعنى با  روح ما را نوازش كن! بالل  ؛

از این رو مى بینیم در آیه كریمه . صداى زیبایت كه به یاد و نام خدا بلند مى شود، قلوب و دلها را آرامش ببخش 
 :قرآن آمده است كه دلهاى مومنان ، فقط به ذكر خدا آرامش مى پذیرد
 .(70)اءال بذكر الّله تطمئن القلوب 
 .((تنها با یاد خدا دلها آرامش مى یابد))

اخالص -ب   
انسانهاى آزاده و بریده از هر قیدى كه حتى در بند بهشت و نعمتهاى اخروى نیستند، از آن جهت بهشت را مى 

منزلگاه قرب الهى است و از آن جهت نعمت هاى الهى را مى خواهند كه نشانه عنایت و لطف  طلبند كه بهشت ،
كارى به اصل منزل ، و آنچه كه در آن هست ندارند و این همان اخالص در عبادت . خداوند به چنین بندگانى است 

 .همه وسوسه هاى شیطانى ، دور باشد است كه مى تواند از دسترس 
فرمان الهى تخلف كرد، خداوند او را از مكان قربش بیرون كرد و فرمود وقتى شیطان از و انَّ # قال فاخُرج ِمنَها َفاِءنَّك رجیم  :

او گفت. گفته شد كه از منزلگه قرب بیرون برو كه لعنت الهى تا قیامت بر تو باد (71)َعَلیَك َلعَنِتى الى َیوِم الدِّین  من ! خدایا : 
: و از تو مزد عبادتم را مى خواهم ، خطاب آمد (72)سالهاى طوالنى تو را عبادت كردم نوشته اند چهارهزار سال 

قال ربِّ فانُظرُنى الى ِیوم ُیبِعُثون چه مى خواهى ؟  از جانب خداوند خطاب آمد. به من مهلت بده تا روز قیامت زنده باشم  (73) : 
الى َیوِم الَوقِت الَمعلوم # قال فانََّك ِمَن الُمنَظِرین  او هم در جواب گفت. به تو مهلت دادیم ولى تا روز و زمان معین  (74) قال فبعزَِّتَك  : 

اال ِعبادك ِمنُهُم الُمخلصین # الغِوَینَُّهم اَءجمعین  قسم به عزت تو، همه انسانها را گمراه خواهم كرد؛ در كمین همه انسانها مى  (75)
 .(76)نشینم مگر آنهایى كه مخلص هستند و از دسترس من دورند
 . بنابراین ، دورى از وسوسه هاى شیطان ، جز با عبادت خالص ممكن نیست
 :قرآن هم مى فرماید
 .(77)و ما اءمروا اال لیعبدوا الّله مخلصین 



 .((شما ماءمور شده اید كه خدا را خالصانه عبادت و اطاعت كنید))
 : یا در آیه دیگر آمده است
 .(78)فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمل صالحا و ال یشرك بعبادة ربه اءحدا
پس هركه به لقاى پروردگارش امید دارد، باید كارى شایسته انجام دهد، و هیچ كس را در عبادت پروردگارش ))
 .((شریك نكند

واهد با عبادت به مالقات خداوند برود و به خلوت او راه پیدا كند، آن كسى كه لقاى الهى را مى طلبد؛ یعنى مى خ
 .نباید در این عبادت ، انباز و شریكى قائل شود
 : درباره اخالص روایات فراوانى وارد شده است ؛ از آن جمله
 .(79)ما اءخلص عبد لّله عزَّ َو َجّل اءربعین صباحا اال َجَرت ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه 
اگر كسى چهل روز، خدا را خالصانه عبادت كند، قلبش از آلودگى ها منزه مى شود و چشمه هاى حكمت از دل او ))
 .((بر زبانش جارى مى شود
مهم این است كه انسان بتواند این اخالص را كه جدا در معرض خطر بوده و آفات و بالهایى آن را تهدید مى كند به 

در روایت معروفى آمده است. دست آورد  : 
لمخلصون على خطر عظیم الناس كلهم هالكون اال العالمون ، والعالمون كلهم هالكون اال العالمون ، و العالمون كلهم هالكون اال المخلصون ، و ا (80). 

(( سقوط و خطرند، مگر آنان كه به   همه انسانها در معرض سقوط و خطرند، جز علما و همه علما در معرض 
عملشان عمل مى كنند و همه علماى اهل عمل در معرض خطرند، مگر آنان كه عمل خالص آنجام مى دهند و آنان 
 .((كه عمل خالص انجام مى دهند با خطرى بزرگ و عظیم مواجه هستند

لقمان نسبت به فرزندش مى . خلوص ، متاعى است كه اگر كمترین غشى در آن پیدا شود، خود را نشان مى دهد
یدفرما : 

 .(81)اءخلص العمل فان الّله الناقد بصیر
(( و كارى رسیدگى مى اگر مى خواهى عملى عرضه كنى ، عمل خالص بیاور، براى اینكه ناقد كسى كه به امرى 
 .((كند و سره را از ناسره بازشناسد خیلى بینا است 

نقاد معیار و سنگ محك دارد، سنگ محك براى اعمال انسانها وجود مقدس امیرالمومنین علیه السالم است ، در 
 .(82)السالم على میزان االعمال  : زیارت نامه آن حضرت مى خوانیم
عمل انسانها براى پیدا كردن درصد خلوص و میزان پاكیزگیشان ، با عمل یك انسان به تمام معنا خالص ؛ یعنى 
 .وجود مبارك امیرالمومنین علیه السالم محاسبه مى شود

خالص ، گوهر گرانبهایى است كه بیش از هر چیزى در معرض خطر استا  . 
اگر انسان در خانه ، چیزهاى بى ارزشى داشته باشد، اوال اگر . و اصوال چیزهاى قیمتى ، در معرض خطرند

آنها دزدى وارد خانه اش شود، به آنها اعتنا نمى كند و ثانیا خود او هم هیچ انگیزه اى براى حفاظت و صیانت از 
ندارد، اما اگر دّرى گرانبها، طالیى ناب یا كیمیا و اكسیرى در اختیار داشته باشد، آن را در جایى مطمئن پنهان 
 .كرده ، حتى وسایل و ابزارى را براى نگهبانى از آن به كار مى گیرد
رین و خطرناكترین مهمت .بنابراین ، اخالص گوهر ارزشمندى است كه در معرض انواع و اقسام آفت ها قرار دارد

یكى عجب ؛ دیگرى ریا: تهدیدكننده این كیمیاى ارزشمند دو چیز است  . 

عجب : آفت اول   
اخالص در عبادت ، گاه آلوده به عجب و موجب بطالن آن مى شود، به این دلیل كه عجب اساسا تضاد ماهوى با 

گرفتن غرض از تشریع آن ، به معناى عبادت دارد؛ زیرا عبادت چه از نظر لغوى و اصطالحى و چه با در نظر 
خود را هیچ انگاشتن در نزد . معناى عبادت شكستن خود و باور كردن معبود است . تذلل ، خضوع و انكسار است 

كمال مطلق و ذات ذوالجالل الهى است و اما عجب یعنى خود را بزرگ دیدن و شایسته و وارسته دانستن ، و این 
از تشریع عبادت ، در تضاد است معنا با مفهوم عبادت و غرض  . 

و  :امام سجاد علیه السالم ، در دعاى مكارم االخالق ، یكى از كماالتى كه از خدا مى خواند این است كه مى گوید
این عبادت و پرستش ! مرا توفیق ده تا مطیع ، بنده و فرمانبردار تو باشم ؛ خدایا! خدایا (83)عّبدنى لك و ال تفسد عبادتى بالعجب 
مرا با عجب ، خودبزرگ بینى و خودباورى من ، فاسد مكن ؛ یعنى این مرض و آفت را كه من تصور كنم 

در قرآن آمده است كه. درمان كند فرمانبردار خوبى هستم باید خدا  : 
اولئك الَّذین كفروا بآیات ربِّهم و ِلَقاِئِه َفَحِبَطت اَءعَمالهم َفال ُنِقیُم لهم # الَّذین ضلَّ َسعیهم ِفى الَحیوِة الدُّنیا و هم َیحَسبون اَءنَّهم یحَسنون َصَنعا # قل هل ُنِنبِّئكم باالخسرین 

 .(84)َیوَم القیامِة َوزنا
آیه به شما خبر بدهم كه زیانكارترین مردم در عمل چه كسانى اند؟ آنها كه در دنیا تالش مى كنند، و زحمت مى ))

ت هیچ حاصلى به دست نمى آورند و آن كسانى كه به خدا كفر مى ورزند و گمراه مى شوند، كشند، اما از این زحم



عبادت مى كنند، نماز مى خوانند، روزه مى . و راهى را مى روند كه تصور مى كنند راه درست و صحیحى است 
طوالنى ، باعث  گیرند، بیدارى شب دارند، اما این عبادت ، بیدارى ، گرسنگى و تشنگى در گرما و روزهاى

اینها خدا را نشناختند و لقاى خدا را فراموش كردند، لذا ثمره اش این است كه . مرض خودباورى آنها شده است 
 .((اعمال آنها از بین رفته و حبط مى شود و در قیامت ، هیچ ثمره و وزنى براى او نخواهد داشت 

ى تواند وراى پرده ها را ببیند و نتیجه آن چیزى جز عجب ، چنان پرده و حجابى به وجود مى آورد كه انسان نم
رسول بزرگوار اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند. هالكت و نابودى نیست  : 

 .(85)شّح مطاع ، و هوى متَّبع ، و اعجاب المرِء بنفسه  : ثالث مهلكات
(( بخلى كه نفس آن را اطاعت كند، هوایى كه نفس آن را متابعت نماید و عجبى كه : سه چیز موجب هالكت مى شود
 .((در انسان به وجود آید

عجیب تر . و غرور نفس ، موجب هالكت انسان مى شود روایت به این نكته اشاره دارد كه خودباورى مذموم است
 :از این ، روایت دیگرى از وجود مقدس رسول اكرم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم است كه فرمودند
 .(86)لو لم تذنبوا لخشیُت علیكم ما هو اءكبر من ذلك ، العجب 
شما اگر اهل گناه هم نباشید و فعل حرام و معصیت هم انجام ندهید، من باالتر از آن از عجب و خودنگرى شما ))
 .((مى ترسم 

ى صورت گیرد، اما به عجب مبتال شود، اگر شخص ، گناهكار نباشد و همه اعمال و افعالش در مسیر اطاعت اله
من از ابتالى شما مومنان امتم به این : مشمول بیان رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى شود كه فرمودند

 . مرض و آفت مى ترسم
آِلِه و َسلَّم در امیرالمومنین علیه السالم بهترین مفسر وحى و فرموده هاى رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و  نهج ))

 :اینگونه فرموده اند ((البالغه 
 .(87)سیئة تسوءك خیر عند الّله من حسنة تعجبك 
(( تو شده ، تو را ناراحت و نگران كند، بهتر از حسنه اى است كه موجب عجب و  گناهى كه موجب هشدار
 .((خودباورى تو شود

دلیل آن روشن است ، حسنه اى كه یك مؤ من كم ظرفیت ، انجام مى دهد موجب غرور، تباهى و سقوط او مى 
ناه ، ضربه اى روانى و گاه ارتكاب گ. شود، ولى گناهى كه هشداردهنده است ، مى تواند نجات بخش او باشد

در . روحى به فرد مى زند كه آن ضربه موجب بیدارى ، هشیارى و در نهایت نجات وى از خطا و گناه مى شود
 : سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است

اَءَبدا انَّ الّله َعِلَم اءنَّ الّذنب َخیر للمؤ من ِمَن الُعجب و َلوال ذلك َماابَتلى مؤ من ِبَذنب (88). 
(( اگر غیر از این بود، خدا هیچ مومنى . خدا بهتر مى داند كه نفع گناه ، براى مؤ من بیشتر و بهتر از عجب است 

نمى كرد  به گناه و نافرمانى ، امتحان و آزمایش را  )). 
. همین كه مومنان گرفتار گناه مى شوند، نشان این است كه گاهى گناهان موجب نجات و رستگارى ایشان مى شود
 : براى بیان بهتر مطلب ، روایتى از امام صادق علیه السالم را كه حكایتى زیبا و آموزنده است نقل مى كنیم

دال بعبادته ُیدلُّ بها َفَتكون ِفكَرته ن المسجد، اءحدهما عابد و االخر فاسق ، فخرجا من المسجد و الفاسق صدِّیق ، و الَعابد فاسق ، و ذلك انَّه َیدُخل العاِبد الَمسجد ُمدخل رجال
ِمن الذُّنوب فى ذلك ، و تكون ِفكُرُه الَفاِسق ِفى التََّندُّم على ِفسِقِه و َیسَتغِفرالّله ممَّا َصَنَع  (89). 

دو مرد با هم وارد مسجدى شدند؛ یكى اهل عبادت بود و در زهد و تقوا معروف و دیگرى در فسق و خطاكارى ))
بعد از انجام عبادت هر دو از مسجد خارج شدند؛ در حالى كه آن كه مشهور به فسق بود، انسانى راستگو . مشهور

از امام علیه السالم سوال شد علت چه بود؟ حضرت علیه . و منزه شده بود و مرد عابد، انسانى فاسق و تبهكار
عبادتش بود و در حالى از مسجد خارج شد كه  عابد، در حالى وارد مسجد شد كه مبتهج به: السالم اینگونه فرمودند

فكرش این بود كه چه كار زیبایى انجام دادم ، اما آن انسان فاسق مشهور به گناه ، نادم و پشیمان از كرده هاى سابق 
در نتیجه ، خدا او را بخشید و انسانى صدیق و زاهد شد. خود، به درگاه الهى استغفار كرد )). 

خداوند متعال به داوود پیغمبر، : م َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه فرمودنددر روایتى از رسول اكر
 :اینگونه وحى كرد

باَءنِّى اءقبل التَّوَبة و اءعُفو َعِن الذَّنب ، و اَءنِذر یا داود، بشِِّر الُمذِنِبیَن : كیف اُءَبشِّر الُمذِنِبین و اَءنِذِر الصِّدیقین ؟ قال : یا داود، بشِِّر الُمذِنِبین ، و اَءنِذِر الصِّدِّیِقین ، قال 
 .(90)الصِّدیقین ، اَءن ال یعَجُبوا ِبَاعَمالهم ، فانَّه لیَس عبد یعَجب بالَحَسنات اال َهَلك 
(( : انسانهاى گناهكار را بشارت بده و انسانهاى راست گفتار درست كردار را بترسان و داود عرض كرد! اى داود

چگونه است كه باید گناهكاران را بشارت داده و راستگویان و راست كرداران را بترسانم ؟! خدایا  
اى داود: خطاب آمد . ت بده كه اگر توبه كنند، توبه آنها را پذیرفته ، از گناهشان در مى گذرم گناهكاران را بشار !

صدیقین را بترسان كه گرفتار عجب و خودباورى نشوند هیچ انسانى در اعمال و عباداتش مبتال به آفت خودباورى 
 .((و عجب نمى شود، مگر این كه در نهایت ، این مرض او را به نابودى و هالكت كشاند

ى كه در دام عجب گرفتار مى شود، گاهى به مرحله اى مى رسد كه خود را از خداى خود طلبكار مى بیند زیرا كس



راوى از امام موسى كاظم علیه . و در عبادت و اطاعتى كه به حسب ظاهر انجام مى دهد، بر خدا منت مى گذارد
 :السالم روایت مى كند

ِه الُعجب درجات منها اءن یزّین للعبد سوُء َعَملِه فَیراُه َحَسنا فُیعِجبه و یحسب اَءّنه ُیحسن صنعا و منها اءن یؤ من الَعبد بربِّ: ساءلته عن الُعجب الَّذى ُیفسد الَعَمل فقال 
 .(91)فیمنُّ على الّله عزَّ َو َجّل و لّله علیه فیه المّن
(( آن عجبى كه موجب فساد، نابودى و حبط عمل است چیست ؟ حضرت : خدمت امام هفتم علیه السالم عرض كردم 

د و یك درجه از عجب این است كه نزد انسان رفتار بدش زیبا جلوه كن: عجب هم ، مراتب و درجاتى دارد: فرمودند
درجه دوم عجب این است كه فرد به خداى خود ایمان آورده ، او را عبادت . گمان كند عمل خوبى انجام داده است 

در . مى كند، اما بعد از آن ، بر خدا منت گذاشته و در اعمال و رفتارش نسبت به خدا حالت طلبكارى پیدا مى شود
 .((حالى كه خداوند بر او منت دارد

را از امام صادق علیه السالم ذكر كرده اند كه حضرت فرمودند محدثان ، روایتى : 
ف ُبكاؤ ك قال اَءبكى حتَّى َتجرى ُدموعى فقال َله العاِلم فانَّ َضحكك اءتى عاِلم عاِبدا فَقال َله َكیَف َصالتك َفقال ِمثِلى َیساَءل َعن َصالِتِه و اَءنا اَءعُبد الّلَه ُمنُذ َكَذا و َكَذا قال فكی

َءنَت خاِئف اَءفَضُل ِمن ُبكاِئَك و اَءنَت ُمِدل و ا (92). 
(( از فردى مثل من ، راجع به : د گفت وضع نماز و عبادت چگونه است ؟ عاب: عالمى نزد عابدى رفت و سوال كرد

اشك و ناله ات به : عالم گفت . نماز سوال مى كنى ؟ من سال هاست كه خدا را عبادت مى كنم و نماز مى خوانم 
عالم كه در حقیقت خدا را درست . آنقدر گریه مى كنم كه اشكم جارى مى شود: درگاه خدا چگونه است ؟ جواب داد

اگر خندان باشى ، ولى در عین حال خداترس ، بهتر از آن است كه اشك : به عابد گفت شناخته و درك كرده بود، 
 .((بریزى و به عمل خود فخر كنى 
 :روایت قابل توجه دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده كه حضرت فرمودند

انها الَجهل ، و َوَرُقَها الضَّالَلة ، و َثَمُرها اللَّعنة والُخلود فى النَّار، َفَمِن اخَتاَر الُعجَب فَقد َبَذَر الكفَر، و الُعجُب َنبات ، َحبُّها الُكفر، و اَءرضها ِنَفاق ، و ماؤ ها الَبغى ، و اَءغص
 .(93)َزَرَع النِّفاَق، و البدَّ له ِمن اَءن ُیثِمَر
عجب ، مانند گیاهى است كه بذر آن كفر؛ و زمینى كه این بذر در آن رشد مى كند، نفاق و آبى كه این بذر را ))
طبیعتا درختى كه بذر آن در زمین نفاق روییده و آب طغیان سیرابش  . سیراب مى كند، طغیان و سركشى است

باشد، شاخ و برگش چیزى جز جهل و گمراهى نخواهد بود، و قطعا میوه درختى كه دانه آن كفر، زمین كشت  كرده
آن نفاق ، شاخ و برگ آن جهل و گمراهى است ، نمى تواند چیزى جز لعنت و خلود در آتش باشد و این میوه و 
 .((ثمره حتمى آن است 

 مراحل عجب 
با فراموشى گناهان ، دیگر تالشى براى جبران آنها . گناهان است  گام اول عجب ، فراموشى اعمال زشت و

 .صورت نمى گیرد؛ تا این كه فرد با همین آلودگى ها از دنیا مى رود
گام دوم عجب ، خودباورى ، خودپسندى ، و خودبزرگ بینى است ، كه خود نوعى تكبر است با این تفاوت كه در 

این خودبینى ، بروز و ظهورى ندارد، اما شخص متكبر، خودباور و عجب ، شخص ، خودباور و خودبین است و 
در سخنى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند. خودبین است و خودبینى او، نمود بیرونى دارد : 

 .(94)الِكبُر رَداء الّله َفَمن َناَزَع الّله عزوجل رَداَءُه َلم َیِرُدُه الّله اال سفاال
كبریایى جامه اى است كه مخصوص ذات بى نیاز خداوند است و كسى كه در این وصف با او به معارضه ))

افزایدبرخیزد جز پستى و حقارت چیزى بر خود نمى  )). 
گاه . یكى از نشانه هاى ناتوانى و كمبود عقل همین عجب است ؛ زیرا عجب ، منحصر در امور عبادى نیست 

  انسان به جمال و مال خود و گاه به علم و دانشى كه اندوخته مغرور مى شود و این غرور، موجب ابتال به مرض 
 . خودباورى مى شود كه سرآغاز سقوط و نابودى است

بحث مستقلى است كه بصورت جداگانه ، به آن پرداخته خواهد شدكبر،  . 

ریا: آفت دوم   
 ریا در عبادت 
. ریا، كارى است كه انسان به وسیله آن ، خواهان فراهم كردن جاه و مقام ، در نظر اشخاص دیگر و اجتماع باشد

ادت و اطاعت ، انجام عمل خالص این رذیله اخالقى هم ، مثل عجب تفاوت ماهوى با عبادت دارد؛ چون ماهیت عب
براى ذات ذوالجالل حق تعالى است و دخالت دادن دیگران در عبادت ، منافى با اصل عبادت بوده و بالطبع عمل 
 . منافى با اصل ، از بین برنده ماهیت عبادت است
 :خداوند در قرآن مى فرماید

و َیمَنعوَن الَماعُون # الَّذین هم ُیَرائون # الَّذین هم عن َصالِتِهم َساهُون # َفَویل ِللُمَصلِّین  (95). 
یا مى كنند و دیگران را از وسایل همان كسانى كه ر !واى بر نمازگزارانى كه در نماز خود سهل انگارى مى كنند))



 .((ضرورى زندگى منع مى نمایند
 .نماز ریایى ، نمازى است كه در آن معبود فراموش و مورد غفلت واقع شود

كسانى كه نماز مى خوانند و از این كه اتیان نماز، براى چه كسى و براى چیست : آیه مباركه نیز اشاره دارد
 .غافلند، در عمل ریاكارند

این خصیصه منفى اخالقى را ناشى از نفاق دانسته و در وصف منافقان مى فرماید قرآن : 
یالانَّ المنافقین ُیخاِدعوَن الّله و هو خاِدعُهم و اذا قاموا اَلى الصَّالة قاموا ُكسالى ُیراءون النَّاس و ال یذكرون الّله اال قل (96). 

(( وقتى به نماز برمى خیزند با كسالت و بى حوصلگى ، آن . منافقان ، عمل و عبادتشان خدعه و نیرنگ با خداست 
ناچیز است ؛ زیرا قصد ریا و مردم هم براى ریاكارى نزد مردم ، اقامه نماز مى كنند و توجهشان نسبت به خدا 

 .((فریبى دارند
 . بنابراین ، مى توان گفت كه ریاكارى نشانه اى از این جریان نفاق است
 :خداوند در آیه دیگرى مثل افراد ریاكار را چنین بیان مى كند

الناس و ال یومن بالّله والیوم االخر َفَمَثُلُه َكَمَثِل ِصفَوان علیه ُتراب فاَءصبه َواِبل فتركه َصلدا یا ایُّها الَّذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالَمنِّ و اَالَذى كالَّذى ینفق ماله رئاء 
 .(97)الَیقِدروَن على شى ء ممَّا َكَسبوا والّله ال یهدى القوم الكافرین 

اگر براى كمك به فقرا و ضعفا صدقاتى مى دهید، مبادا این كار را به منت : قرآن خطاب به مومنان مى فرماید
یا بگویند كه چه فرد . گذارى و اذیت و ریا آلوده سازید، تا دیگران بگویند كه این فرد اهل بذل و بخشش است 

در واقع این كار . این عمل ریایى ، ناشى از كفر است . ى است كه از دیگران دستگیرى و دلجویى مى كندمومن
ارزشمند؛ یعنى اعانت ، دستگیرى و صدقه دادن ، اگر از نیت ریایى سرچشمه بگیرد، نشانه آن است كه فرد به 

براى او نخواهد داشت  لذا این اعمال هیچ ثمره اى. خداى متعال و معاد، ایمان نیاورده است  خداوند متعال در  .
فرد ریاكار، مانند كسى است كه مقدارى خاك را روى سنگى صاف قرار داده : قرآن مثال جالبى ذكر فرموده است 

در نتیجه ، فقط همان سنگ صاف و صیقلى . باشد و بعد بارانى بر آن باریده ، خاك ها را از روى این سنگ بشوید
بدون این كه بارى روى آن وجود داشته باشدباقى خواهد ماند،  . 

 ریا در عمل 
در روایتى از رسول اكرم  . انسانى كه از روى ریا انفاق مى كند، نماز مى خواند، روزه مى گیرد، مثل كافر است
 :َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه حضرت فرمودند

هو الریاء: وما الشرك االصغر یا رسول الّله ؟ قال صّلى الّله علیه و آله و سلم : ، قالوااّن اءخوف ما اءخاف علیكم الشرك االصغر (98). 
(( یا رسول : شما مى ترسم این است كه به شرك اصغر مبتال شوید، عرض كردندیكى از چیزهایى كه من سخت بر 
شرك اصغر، همان ریا است : شرك اصغر چیست ؟ حضرت فرمودند !الّله صلى الّله علیه و آله و سلم  )). 
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است كه خداوند مى فرماید
 .(99)اءنا خیر شریك 
 .((من در نیت بندگان ، بهترین شرك هستم ))

به بنده یعنى اگر بندگان ، غیر از خداوند را در نیت داشته باشند، خداوند نیز حاصل عبادت را هرچه كه باشد 
در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است كه خداوند مى فرماید. واگذار مى كند اءنا اءغنى االغنیاء عن  :

من بى نیازترین بى نیازان از شریك هستم ؛ اما اگر كسى مرا در امرى شریك كند، بر خالف دیگر  (100)الشریك 
 . شریكان كه خواهان سهم بیشترى هستند، همه سهم خود را به آن شریك مى دهم
حاال اگر كسى عملى را از روى ریا انجام دهد؛ مثال نماز  (101)فمن عمل عمال ثم اشرك فیه غیرى فاءنا منه برى ء :و نیز مى فرماید

ایشان خواهد بود را به خاطر حضور دیگران ، با آداب بسیارى ادا كند تا مورد مدح آنان واقع شود، این نماز براى 
و من از كسانى كه در عمل عبادى ، غیر . و چیزى براى من یعنى خدا باقى نمى ماند تا اجر و مزدى به آن بدهم 

امام صادق علیه السالم به عباد بصرى فرمودند. من را در نیت خود شریك قرار دهند، بیزارم  : 
َلُه الّله الى من عمل له ویلك یا عباد ایاك والریاء فاّنه من عمل لغیر الّله َوكَّ (102). 

(( ه همان دیگرى خداوند عابد ریایى را یعنى كسى كه در عمل و عبادت براى خدا دیگرى را شریك قرار مى دهد ب
 .((واگذار خواهد كرد
مى توان گفت عبادتى كه از روى ریا انجام مى شود با ترك عبادت هیچ فرقى ندارد؛ زیرا در حقیقت عابد ریایى 

و این كه براى او شریك قرار مى دهد، و خدا را در . نیز مانند تارك عبادت ، به فرمان خدا بى اعتنایى كرده است 
ش پائین مى آورد؛ خدا و فرمان او را كوچك شمرده است و كوچك شمردن خدا، با تقرب نزد حد حقیرترین بندگان

او قابل جمع نیست و به همین دلیل گفته شد كه ریا تنافى ماهوى با عبادت دارد و كسى كه به این رذیله اخالقى 
 : مبتال باشد، مشكل مى تواند خود را نجات دهد، در داستان معروفى آمده است



البته این عمل قابل تقدیر است كه انسان نمازهاى یومیه را در مسجد و  -ى ، به اداى نماز جماعت عادت داشت فرد
یكى از . هم این بود كه در صف اول نماز جماعت و پشت سر امام جماعت بایستد  و سنتش  -با جماعت بخواند 

. دید، به ناچار در صف دوم یا سوم ایستادروزها، قدرى دیر به مسجد رسید و جاى همیشگى خود را اشغال شده 
وقتى به  . نماز كه شروع شد، احساس حقارت كرد كه چرا جاى من اشغال شده و من مجبور شدم در این جا بایستم

خود آمد، دید كه نماز جماعتى كه در طول سى سال خوانده است خالص نبوده ، بلكه آلوده به خودنمایى بوده است 
(103). 
داستان دیگرى نقل كرده اند كه شخصى در انجام عبادت ، دچار ریا بود، به مسجد كه مى رفت با صداى بلند در 

بعد از مدت ها، شبى . به واسطه این عمل ، براى او جاه و حشمتى فراهم شود منظر دیگران نماز شب مى خواند تا
به این رذیله اخالقى خود پى برد، بنابراین به مسجد متروكه اى كه در خارج از شهر رفت تا در آنجا عبادت كند؛ 
 .شاید بتواند این خصوصیت زشت اخالقى را از خود دور سازد

ش مى كرد، احساس شب هاى قبل را كه صداى العفو و گریه اش بلند مى شد، مشغول نماز شب شد، ولى هرچه تال
در این هنگام صداى باز شدن در مسجد را شنید، احساس كرد حالش بهتر شده و نمازش را مثل . پیدا نمى كرد

 .(104)سابق با حالت خاص خود خواند، وقتى هوا روشن شد، دید سگى از سردى هوا به آنجا پناه آورده است 

 عبادت حقیقى
خوب است در این مطلب تامل شود، عبادتى كه در آن العیاذ بالّله سگ شریك نیت باشد، چه ارزشى دارد و اصال 

هتى بین این نماز و نماز امیر المومنین علیه السالم مى توان یافت ، آورده اند كهچه شبا  : 
اءخرجوه فى حال صالته فانه ال یحّس بما یجرى : ُینسب الى موالنا امیرالمومنین علیه السالم اءّنه وقع فى رجله نصل فلم یمكن من اخراجه ، فقالت فاطمه علیهاالسالم 

علیهاالسالم فى صالته  علیه حینئذ، فاخرج و هو (105). 
ز تیر را وقتى مى خواهند تیرى را كه در یكى از جنگ ها به پاى حضرت رفته بیرون بیاورند، مى گویند وقت نما

 .بیرون بكشید تا او متوجه نشود
 : در حاالت امام سجاد علیه السالم آمده است كه

ما شعرت اّنى كنت اناجى رّبا عظیما: و سقط له ابن فى بئر فتفزع اهل المدینة لذلك حتى اءخرجوه ، و كان قائما یصلى فما زال عن محرابه فقیل له فى ذلك ، فقال  (106). 
(( من : امام سجاد علیه السالم مشغول نماز بود كه فرزندش در چاه افتاد، ولى حضرت متوجه نشدند و بعد فرمودند

زرگم بودم مشغول عبادت و مناجات با پروردگار ب )). 
 :یا روایت كرده اند
فما رفع راءسه من سجوده حتى ! النار! النار! یابن رسول الّله ! یابن رسول الّله  : و وقع الحریق والنار فى البیت الَّذى هو فیه و كان ساجدا فى صالته فجعلوا یقولون له
نار االخرة : ماالَّذى اءلهاك عنها؟ فقال  :اطفئت فقیل له  (107). 
روزى منزل امام علیه السالم آتش گرفته بود و چون امام علیه السالم مشغول نماز بودند متوجه آن نشدند؛ بعد، از ))

آتش آخرت : الم سوال كردند چه چیزى باعث شد متوجه آتش نشوید؟ فرمودندامام علیه الس )). 
 .و این عبادت ، همان مطلوب درگاه الهى است كه انسانها را به منزل سعادت مى رساند

 حق نفس بر انسان - 2

و الى بصرك حقه و الى یدك حقها و الى رجلك حقها و الى بطنك حقه و الى  و اَءمَّا َحقُّ نفسك علیك فان تستوفیها فى طاعة الّله فتؤ دى الى لسانك حقه و الى سمعك حقه
 . فرجك حقه و تستعین بالّله على ذلك
حق نفس تو، آن است كه در راه اطاعت خدا به كار گیرى و از همه اعضا و جوارحى كه خدا به تو عنایت كرده ، ))

و گوش و چشم و دست و پا و شكم گرفته تا غریزه جنسى  در این مسیر استفاده كنى و حقوق تك تك آنها را از زبان
 ((به جاى آورى و از خداى خود استعانت جویى 

چنان كه در حق اول ، صاحب حق ، . اداى این وظیفه ، مثل همه تكالیف دیگر، مبتنى بر شناخت صاحب حق است 
َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایندرسول اكرم َصلَّى الّله . خدا بود و شناخت خدا منجر به اطاعت او مى شد : 

 .(108)من كان بالّله اءعرف كان من الّله اءخوف 
(( و به وظیفه عبودیت و بندگى اش  -ترس او از خدا زیادتر خواهد بود  آن كس كه خدا را بیشتر بشناسد، خوف و
 .((-بیشتر اقدام خواهد كرد

 نفس انسانى چیست ؟
در این جا نیز براى اداى حق نفس حقى كه انسان نسبت به خود دارد باید اول خود نفس را به دقت شناخت ؛ چرا 

ا هم شناخته و براى اداى آنها اهتمام خواهد ورزیدكه اگر انسان نفس خود را بشناسد، ناگزیر حقوق نفس ر . 
یك دیدگاه ، نظر مادیون است كه انسان را همین وجود : در این كه نفس انسانى چیست اختالف نظرهایى وجود دراد



جسمانى مى دانند و فقط ظاهر او را مى بینند كه آغازش والدت و پایانش مرگ است و با مردن نابود شده ، از بین 
رود؛ دیدگاه دیگر، نظر معتقدان به بقاى روح است كه انسان را، حقیقتى مركب از جسم و روح مى شناسند و مى 

در روایتى از . مرگ را پایان زندگى و نابودى نمى دانند كه دین مقدس اسالم هم این نظر دوم را تایید مى كند
 : امیرالمومنین علیه السالم آمده است

المالئكة ، و من  ركَّب فى المالئكة عقال بال شهوة ، و ركَّب فى البهائم شهوة بال عقل ، و ركَّب فى بنى آدم كلتیهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من انَّ الّله عزَّ َو َجّل
 .(109)غلب شهوته عقله فهو شّر من البهائم 
خداوند، مالئكه را از نیروى عقل محض ، حیوانات را از غرائز و شهوات محض و انسان را تركیبى از هر دو ))

و بر شهوتش غلبه كند، از مالئكه برتر و آن كس كه نیروى شهوت   آن كس كه نیروى اندیشه و فكرش . آفرید
بر قوه عقل غالب شود از حیوانات پست تر است   غریزه اش  )). 

 :این تفسیر آیه كریمه قرآن است كه مى فرماید
 .(110)لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون بها اولئك كاالنعام بل هم اءضل 
خدا به آنها نیروى فكر و اندیشه ، قوه بصیرت و چشم و وسیله فهم و ادراك و گوش عنایت كرده است ، ولى آنها ))

اینها مثل چهارپایان ، بلكه بدتر از آنها . ننداز هیچ یك از این ابزار و لوازم براى سیر الى الّله ، استفاده نمى ك
 .((هستند
 :و دلیل آن هم روشن است ، به قول شاعر

  كور در چاه فتد معذور است 
عذرش اين است كه 
 چشمش كور است 

اما اگر بینایى در چاه افتاد عذرى ندارد، خداوند متعال ، براى طى مسیر كمال ابزارى در اختیار انسان قرار داده 
ه عدم استفاده صحیح از این ابزار، بیانگر عدم اداى حق آنهاستك  . 

 : جامى ، چه زیبا این روایت را در قالب دو بیت بیان كرده است

 آدمیزاده ، طرفه معجونى است 

 گر كند میل اين ، شود كم از اين 
 

 كز فرشته سرشته و ز حیوان 

 ور كند میل آن ، شود به از آن 

مكاتب الهى ، انسان موجود و مخلوقى مركب از غرائز حیوانى و نیروى عقالنى است ؛ ولى از نظر دین و منطق 
نكته جالب توجه این جاست كه مادیون با این كه انسان را فقط از دیدگاه جسمانى او مالحظه مى كنند، ولى در یك 

قاتى است كه همه ارزش انسانى حقیقت با روحّیون اشتراك نظر دارند، كه انسان داراى یك سلسله گرایش ها و تعل
بنابراین از منظر  . او در گرو آنهاست و اگر این تعلقات از او گرفته شود با حیوانات هیچ تفاوتى نخواهد داشت

معارف دین باید گفت كه نفس انسانى ، منزلتى واالتر و باالتر از جسم و تعلقات جسمانى او دارد؛ بنابراین شناخت 
ى ما ضرورى استآن مرتبه و منزلت برا  . 

 ثمرات شناخت نفس
 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(111)نال الفوز االكبر من ظفر بمعرفة النفس 
 .((بزرگترین رستگارى براى انسان شناخت نفس او است ))
 :و یا در سخن دیگرى مى فرمایند
 .(112)رحم الّله امرءا عرف قدره ولم یتعد طوره 
 .((خداوند رحمت كند كسى كه قدر خود را بشناسد و از حدش تجاوز نكند))

حال باید . بنابراین ، از نظر اولیاى دین خودشناسى و معرفت نفس ، امرى بسیار ارزشمند و قابل مالحظه است 
توانایى هاى خود انسانى كه خود را مى شناسد و  : پرسید این همه اهمیت براى چیست ؟ در علت آن مى توان گفت

را نیز به خوبى مى داند، به كیفیت بهره گیرى از این همه توان و سرمایه در مسیر سعادت آشنا است و هنگامى كه 
همه این امكانات را به دست آورد، مى تواند زندگى دنیوى و اخروى سعادتمندى را براى خود فراهم كند و نقطه 

ها، امانت هاى الهى و سرمایه هاى فكرى ، و روحى و جسمانى خود  مقابل این انسان انسانى كه به همه قدرت
آشناست كسى است كه خود را نشناخته و براى این مهم ، هیچ تالش و كوششى نیز نمى كند و بالطبع در مسیر 
 .ظاللت و گمراهى قرار مى گیرد



 خداشناسى و شناخت مسیر هدایت  - 1
دیگرى میفرمایندحضرت امیر المومنین علیه السالم در سخن  : 

 .(113)من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاة و خبط فى الظالل والجهاالت 
(( ار نجات و سعادت دور افتاده ، و در وادى گمراهى و نادانى سقوط مى كندكسى كه خود را نشناسد، از راه استو )). 
 :یا در بیانى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(114)هلك امرء لم یعرف قدره 
 .((انسانى كه منزلت خود را نشناسد، نابود شده و از بین رفته است ))

در سخن معروفى . معرفى شده است   در معارف دینى ، دقیق ترین و نزدیك ترین راه خداشناسى ، معرفت به نفس 
ِلِه و َسلَّم آمده است كهاز رسول بزرگوار اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آ  : 

 .(115)من عرف نفسه فقد عرف ربه 
 .((آن كس كه نفس خود را شناخت ؛ خدایش را شناخته است ))

روایت ، در این  براى تحقیق است و این بدان معناست كه شناخت خالق هستى فقط از  ((قد))براى تفریغ و  ((فاء))
 . طریق معرفت نفس ؛ امكان پذیر است ، بنابراین اولین ثمره معرفت و شناخت نفس ، خداشناسى است

 مصونیت از هالكت و گمراهى - 2
الم این چنین بیان شده استدومین ثمره آن در كالم امیرالمومنین علیه الس  : 

 .(116)من عرف شرف معناه صانه عن دناءة شهوته وزور مناه 
(( انى خود را بشناسد، از سقوط در وادى پست شهوات ، غرائز و كسى كه گوهر ارزشمند رفعت و شرافت انس
 .((ناكجاآباد اوهام و خیاالت مصون مى ماند
بنابراین ، ثمره دوم معرفت نفس این است كه انسان را از سقوط در وادى گمراهى و یا آنچه كه غرائز حیوانى او 

نه هاى علوم بشرى ، معرفت نفس قلمداد شده است كلید همه خزائن و گنجی. را به سوى آن مى خوانند، نگه مى دارد
 :؛ امام صادق علیه السالم در این باره فرموده اند

ن تعرف ما ُیخرجك من دینك وجدت علم الناس ُكلَّه فى اءربع اءوَّلها اَءن تعرف ربك و الثانى اَءن تعرف ما صنع بك والثالث اَءن تعرف ما اءراد منك و الرابع اَء (117). 
اول این كه خداى خود را بشناسى ؛ دو این كه بدانى خالق هستى ،  : من همه علوم بشرى را در چهار چیز یافتم))

آفریده است ؛ سوم این كه بدانى براى سعادت او چه دستورهایى را بیان كرده است و ساختمان بدن تو را چگونه 
 .((چهارم این كه بدانى چه چیزى تو را از مسیر سعادت خارج مى كند و تو را از آن نهى مى نماید

، فروع حكمت و عرفان ، ساختمان بدن انسان ، طبیعت و توحید: در این روایت به علوم مختلف اشاره شده است 
 . دین و موازین فقهى و اخالق

حال كه سخن از راز و رمز آفرینش نفس انسان است ، باید دید چگونه مى توان این سر مجهول را كشف و اسرار 
و رموز نهفته در این مخلوق عظیم عالم هستى را شناسایى كرد؟ معضلى كه از روزگاران دور مورد فحص و 

بوده است جستجوى همه صاحبان اندیشه و خرد  . 

روزھا فكر من اين است و ھمه 
 شب سخنم 

 از كجا آمده ام ، آمدنم بھر چه بود 

مانده ام سخت عجب ، كز چه 
 سبب ساخت مرا 

 تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمايى 

 

كه چرا غافل از احوال دل 
 خويشتنم 

 به كجا مى روم آخر، ننمايى وطنم 

يا چه بوده است ، مراد وى از اين 
ختنم سا  

يك دم آرام نگیرم ، نفسى دم 
 نزنم 

از دیرزمان بسیارى از اندیشمندان و حتى شاعران دریافته اند، راه شناخت و كشف ابعاد وجودى این موجود فقط 
مورد از كلمه انسان یاد شده و جالب این است كه همه  65لذا در قرآن كریم . از زبان آفریدگار آن ، میسر است 

كلمه به كار رفته به صورت مواردى كه این  همراه با الف و الم است ؛ مگر یك جا كه آن هم با كلمه  ((االنسان ))
خداوند مى فرماید. همراه شده است  ((كل )) : 
 .(118)و كل انسان اَءلَزمَناُه َطاِئُرُه فى ُعُنِقِه
 .((و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیك و بد هر انسان را طوق گردن او ساختیم ))



 اسرار آفرینش
 :با تدبر در قرآن مى توان همه اسرار آفرینش این مخلوق را با بالغت و زیبایى یافت ؛ مثال

اَءنَّا خلقناه من قبل و لم یك شیئا اَءَو ال یذُكر االنسان (119). 
 .((آیا انسان نمى داند كه ما او را آفریدیم و قبل از آن ، او هیچ بود))

لى االنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكوراهل اءتى ع (120). 
 .((آیا زمان طوالنى بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود؟))

در این دو آیه و امثال آن ، عدم و نبود انسان را یادآورى مى كند، آفرینش او را اینگونه ذكر مى  بعد از این كه
 : فرماید كه
 .(121)و َلَقد َخَلقَنا اِالنَسان ِمن َصلَصال ِمن َحَماء َمسُنون 
 .((ما انسان را از ِگل خشكیده ریخته شده آفریدیم ))

ثمَّ َجَعَل َنسُله ِمن ُساللة من َماء َمهین # و َبَداَء َخلق اِالنسان ِمن طین  (122). 
 .((و آفرینش انسان را از گل آغاز كرد؛ سپس نسل او را از عصاره آب ناچیز و فى قدر آفرید))
 :یا در سوره مباركه علق مى فرماید

َخَلَق االنسان ِمن َعلق # ِاقَراء ِباسِم ربِّك الَّذى َخَلق  (123). 
 .((قرآن را به نام پروردگارت بر خلق قرائت كن ؛ آن خدایى كه آدمى را از خون بسته خلق كرد))

آب معروف ذكر مى كند یا در این آیه ، آغاز آفرینش انسان را همان : 
یخرج ِمن بین الصُّلب و التَّرائب # ُخِلَق ِمن َماء داِفق  (124). 

(( خلق گردیده كه از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است جهنده اى ) نطفه (انسان از آب  )). 
در سوره مؤ منون ، همه مراتب تكوین انسان را كه در آیات دیگر به صورت جداگانه اى ذكر شده ، به ترتیب و 
 :پشت سر هم بیان مى فرماید

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ُمضَغة فخلقنا الُمضَغة ِعظاما َفَكَسوَنا الِعَظام َلحما ثم اَءنَشاءَناه ثم # ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین# و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طین 
 .(125)َخلقا آخر فتبارك الّله اَءحَسَن الخالقین 
و ما انسان را از عصاره اى از گل آفریدیم ؛ سپس او را نطفه اى در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم ؛ سپس ))

نطفه را به صورت خون بسته ، و آن را به صورت چیزى شبیه گوشت جویده شده ، و آن را به صورت استخوان 
گوشت پوشاندیم ؛ سپس آن را آفرینش تازه اى دادیم ؛ پس بزرگ است خدایى كه  هایى درآوردیم ؛ و بر استخوانها

 .((بهترین آفرینندگان است 
 :در سوره مباركه الرحمن مى فرماید
علََّمه البیان # َخَلَق االنسان # علََّم القرآن  # الرَّحمن (126). 
 :خدا بعد از خلقت انسان ، به یك نكته خاص در این مخلوق اشاره مى كند

این بیان نه به معناى گفتن و حرف زدن است ، بلكه قوه ناطقه است . انسان را خلق كردیم و بیان را به او آموختیم 
در سوره مباركه تین مى فرماید. مى تواند با استفاده از آن مراتب كمال را طى كند كه انسان : 

لوا الصَّالحات َفَلُهم اِءال الَّذین آمنوا و َعِم# ثمَّ َرَددَناُه فى اَءسَفِل َساِفِلین # َلَقد َخَلقَنا االنسان فى اَءحَسِن َتقویم # و َهَذا الَبَلِد اَالمین # و طوِر ِسینیَن # والتِّین و الزَّیتون 
 .(127)اَءجر غیر ممنون 
(( ما انسان را در زیباترین و بهترین كه . و قسم به این شهر امن . و سوگند به طور سینین . قسم به انجیر و زیتون 

مگر آنان كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام . سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم . سازمان خلق كردیم 
 .((دادند كه براى آنها پاداش تمام نشدنى است 

فل السافلین سقوط مى كند و یك انسانى كه در بهترین میزان و سازمان آفریده شده ، یك سیر نزول دارد كه به اس
 . سیر صعود كه راهى به سوى رشد و كمال او است

كه از سوره هاى معروف قرآن است هر دو مسیر بیان شده است) انسان (در سوره مباركه دهر   : 
# انَّا َهَدیَناُه السَّبیل اِءمَّا شاكرا و اِءمَّا َكفورا # مَشاج َنبَتِلیه َفَجَعلَناُه سمیعا بصیرا انَّا َخَلقَنا االنسان ِمن ُنطفة اء# هل اَءتى على االنسان حیَن ِمَن الدَّهِر َلم َیُكن شیئا َمذكورا

انَّ اَالبراَر َیشِربون ِمن َكاءس كاَن ِمزاُجها َكافورا# انَّا َاعَتدَنا ِللَكاِفِریَن َسالِسال و اَءغالال و َسعیرا  (128). 
آیا زمان طوالنى بر انسان گذ شت كه چیز قابل ذكرى نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى ))

ما براى . ما راه را به او نشان دادیم خواه شاكر باشد یا ناسپاس  .آزماییم ، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم 
به یقین ابرار از جامى مى نوشند كه با عطر . كافران زنجیرها و غل ها و شعله هاى سوزان آتش آماده كرده ایم 

 .((خوشى آمیخته است 
ول هیچ بود، بعد بود شد، بالفاصله بعد از این كه خداوند عدم وجود انسان را یادآور مى شود و بیان مى كند كه ا

قوس نزول و پستى او را یادآور مى شود كه از آب نجسى مخلوط از آب زن و مرد آفریده شده و بیان مى كند كه 
 .قواى چشم و گوش را به او دادیم ، سپس راه صعود و كمال انسان را بیان مى كند

فوراانَّا َهَدیَناُه السَّبیل ِامَّا شاكرا و ِامَّا َك (129). 
 .((ما راه را به او نشان دادیم خواه شاكر باشد یا ناسپاس ))

آنها كه راه صحیح را نپیمایند به قعر . بیان شده است  تا پایان سوره مباركه ، هر دو مسیر كمال و زوال انسان



بندهایى كه خود تنیده اند به دست ، پا و گردن آنها خواهد افتاد، و آتشى كه خود . وادى حضیض سقوط مى كنند
صعود اما آنها كه راه صحیح را بپیمایند، مى توانند به اوج و ذروه كمال انسانى  .افروخته اند آنها را خواهد سوزاند
 :كنند و مشمول این آیه مباركه شوند كه مى فرماید
 .(130)انَّ االبرار یشربون من كاءس كان مزاجها كافورا
(( از آن جامى مى نوشند كه با عطرى خاص آمیخته است ابرار و نیكان  )). 

خداوند چون مى خواهد در این جا سر آفرینش انسان را بیان كرده و وجه مفاخره خود را در خلقت انسان بر همه 
عالمیان نشان دهد، به اكمل مراتب انسانى و زیباترین منظره عالم هستى و جالب ترین نمونه آفرینش بشرى تمسك 

ید مى كند كه انسان مى تواند به آن مرتبه اعال صعود كندو تاك . 
 : بیان این همه ظرافت در آفرینش انسان ، مستند به شان نزول آیه ذیل است كه در تفسیر فخر رازى بیان شده است
 .(131)و ُیطِعمُوَن الطَّعام َعلى ُحبِِّه ِمسِكینا و َیِتیما و اَءِسیرا
 .((غذاى خود را با این كه به آن عالقه و نیاز دارند به مسكین و یتیم و اسیر مى دهند))

 نمونه انسان كامل
 : ابن عباس روایت كرده است

رت على ولدك ، فَنَذر َعِلّى علیه السالم لیهم السالم َمِرضا َفعاِدهما رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فى اُءناس َمَعُه، فقالوا یا اَءَباالحسن َلو َنَذانَّ الحسن و الحسین ع
علّى علیه السالم من شمعون الخیبرى   ، فشفیا و ما معهم شى ء، فاستقرض  ان َشفاُهما الّله تعالى اءن یصوموا ثالثة اءیام - جاریة لهما  -و فاطمة علیهاالسالم و فضَُّة 

: ف علیهم سائل فقال الیهودى ثالثة اءصوع من شعیر، فطحنت فاطمة علیها السالم صاعا، واختبزت خمسة اءقراص على عددهم ، و وضعوها بین اءیدیهم لیفطروا، فوق
ال الماء و آله و سلم ، مسكین ِمن َمساكین الُمسلمین َاطِعمونى َاطَعَمُكُم الّله ِمن َمواِئِد الَجنَّة ، فآَثروُه و باتوا و لم َیذوقوا االسالم علیكم اهل بیت محّمد صلى الّله علیه 

ثة ، َففعلوا مثل ذلك ، فلمَّااصَبحوا َاخَذ علّى علیه السالم واصبحوا صاِئمین ، فلمَّا اءمَسوا و َوَضعوا الطَّعام بیَن اَءیدیهم ، َوَقَف علیهم َیتیم فآثروه ، و جاَءهم اَءسیر فى الثَّال
ما اَءشدُّ ما َیسوءنى َما اَءَرى : ِمن ِشدَِّة الجوع قال ِبَیِد الَحَسن و الحسین علیهم السالم و َدَخلوا على الرَّسول علیه الصالة و السالم ، فلمَّا اَءبَصَرهم و هم َیرَتِعشون كالفراخ 

یل علیه السالم و قال َفانَطَلَق َمَعهم فراءى فاطمة علیهاالسالم فى ِمحرابها قِدالَتَصَق َبطِنها ِبَظهرها و َغارت َعیناها َفساَءه ذلك ، فَنَزَل جبرئِبكم ، و قاَم  ُخذها یا محمَّد َصلَّى  :
 .(132)الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم ُهناَك الّله فى اَءهل بیتك فاقَراَءَها السُّورَة
(( رسول خدا َصلَّى . مبتال به كسالتى شدند -دو فرزند فاطمه زهرا علیهاالسالم امام مجتبى و اباعبدالّله علیهماالسالم 

َلیِه و آِلِه و َسلَّم همراه با جماعتى از ایشان عیادت فرمودند، جمع همراه به امیرالمؤ منین علیه السالم عرض الّله َع
موال امیرالمومنین علیه . اگر براى سالمت بچه ها نذرى كنید آنها زودتر بهبود مى یابند! كردند كه یا اباالحسن 

نذر كردند كه اگر خداوند این دو طفل را شفا  -مه خانه آنها بود السالم و فاطمه اطهر علیهاالسالم و فضه كه خاد
چون براى افطار چیزى . خداوند این دو را شفا داد و حضرت به نذر خود وفا كردند. دهد، سه روز روزه بگیرند

بل نكته قا. در خانه حضرت نبود، امیرالمومنین علیه السالم مجبور شد از یهودى خیبرى سه صاع جو قرض بگیرد
او داماد ! توجه این كه ، چه كسى مضطر مى شود كه براى تهیه نان ، از یك یهودى ، چند صاع جو قرض كند

پیغمبر است و دختر پیامبر در خانه او زندگى مى كند و خدا هم به او كرامتى داده است كه اگر بخواهد همه دنیا را 
ى سفره افطار ناچار مى شود از یك یهودى قرض كند و طال و نقره مى كند؛ اما او چنان زندگى كرده است كه برا

شاید سر موفقیت اسالم و مسلمین ، چنین راهبران و پیشوایانى بود كه در مدت كوتاهى این همه توفیق ، نصیب 
 .آخرین دین الهى شد

آن را آرد كرده به هر حال امیرالمومنین علیه السالم سه صاع جو را به خانه مى آورد، فاطمه علیهاالسالم یك صاع 
موقع افطار كه پنج قرص نان جو را در سفره مى گذارند، درب خانه به صدا . ، به اندازه پنج نفر، نان مى پزد

سالم بر اهل بیت محمد َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مسكینى مسلمان هستم و گرسنه  :درمى آید، سائلى صدا مى زند
ح مى دهند و چون چیزى جز آب در خانه نبود كه سد جوع كنند، با آب افطار مى آنها مسكین را بر خود ترجی. 

براى وفاى به نذر، روز دوم را نیز روزه مى گیرند. كنند وقت افطار كه پنج قرص نان براى پنج نفر در سفره  .
آب افطار مى كنندگذاشته مى شود، یتیمى در مى زند و دوباره سیر كردن او را بر خود ترجیح مى دهند و فقط با  . 

موقع افطار درب خانه توسط اسیرى گرسنه به صدا در مى . روز سوم را نیز براى وفاى به نذر روزه مى گیرند
 .آید و اظهار فقر و استمداد مى كند؛ این بار نیز براى حفظ كرامت انسانى ، نان را به اسیر مى دهند

روایت شاید بتوان مسكین و یتیمى به خصوص مسكین را نكته قابل توجه در فهم آیه این كه با ضمیمه كردن 
در . مسلمان فرض كرد، اما به احتمال َقوى اسیر در جامعه آن روز مسلمان نبوده و از مشركان و كفار بوده است 

 . نتیجه ، كرامت اهل بیت علیهم السالم مختص مسلمانها نیست
زندش را گرفته و به دیدار رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و روز چهارم حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم دست دو فر

چقدر : وقتى چشم پیغمبر به آنها مى افتد و مى بیند كه از شدت گرسنگى مى لرزند، مى فرمایند. آِلِه و َسلَّم مى رود
حسین  سپس به همراه حضرت امیرالمومنین ، حسن و. براى من دردآور است كه شما را در چنین حالى مى بینم 

فاطمه علیهاالسالم را در محراب  .علیهم السالم به سوى خانه فاطمه علیهاالسالم به راه افتاده ، وارد خانه مى شوند
عبادت مى یابند در حالى كه شكم به پشت چسبیده و چشمان حضرت در گودى فرو رفته است ، این حال اهل بیت 

اینجاست كه روایت مى گوید. آِلِه و َسلَّم سخت گران مى آیدعلیهم السالم بر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و  جبرئیل نازل  :



سپس این آیه . باغبانى تو، ثمر و میوه داد و این چند نفر ثمرات و میوه هاى عالم وجودند! اى رسول ما: شد و گفت 
 : را بر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم خواند كه

انِّما ُنطِعُمكم ِلوجِه الّله ال نرید منكم جزاء و ال شكورا# ام ِعلى حبِِّه ِمسكینا و ِیتیما و اءسیراو ُیطُعموِن الطِّع (133). 
(( ما شما را به خاطر ) مى گویند(با این كه به آن عالقه و نیاز دارند به مسكین و یتیم و اسیر مى دهند  غذاى خود را
 .((خدا اطعام مى كنیم و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمى خواهیم 
 :در سوره لیل مى فرماید

و لسوف یرضى # اال ابتغاء وجه ربه االءعلى # و ما الحد عنده من نعمة ُتجزى # الَّذى یؤ تى ماله یتزّكى # و سیجّنُبها االتقى  (134). 
(( آتش(به زودى با تقواترین مردم از آن  ال خود را در راه خدا مى بخشد تا همان كس كه م .دور داشته مى شود ( 

بلكه هدفش جلب رضایت پروردگار . و هیچ كس را نزد او حق نعمتى نیست تا بخواهد او را جزا دهد. پاك شود
 .((بزرگ اوست و به زودى راضى و خشنود مى شود

آنها كه به : ست و در سوره لیل گویاى یك نكته درباره كمال انسانى ا) انسان (این آیات در سوره مباركه دهر 
خاطر بهشت و نعمت هاى بهشتى ، فرمان خدا را اطاعت كرده اند، بهشت را به آنها هدیه مى كنند و كسانى كه به 
خاطر خوف از جهنم ، فرمان خدا را پذیرفته اند، از مصیبت جهنم نجات مى دهند؛ اما آنان كه عبادت و اطاعتشان 

مصادیق كمال انسانى اند، به اینها نمى گویند شما به بهشت  اال ابتغاء وجه رّبه االعلىیا  جِه الّلهانَّما ُنطِعُمُكم ِلِودر اوج كمال است 
منزلت و جایگاه شما . شما در جوار قرب و رضاى الهى قرار دارید و لسوف َیرضى :مى روید، بلكه قرآن مى گوید
 . واالتر از بهشت و نعمت هاى بهشتى است

ت است و بدان اشاره شد، این كه علت مفاخره خداوند به خلقت انسان نسبت به سایر نكته دیگر كه قابل عنای
موجودات و عالمیان ، این نمونه هاى كمال انسانى هستند كه در نهایت احتیاج و شدت فقر و نیاز، آن وضعیت را 
 .تحمل كرده و دیگران را بر خود ترجیح مى دهند

ز اهل بیت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و تمسك به والیتشان این است سّر این همه تاكید و اصرار به پیروى ا
كه ایشان زیباترین الگوهاى آفرینش اند و همه مراحل كمال در وجودشان یافت مى شود، و طى مسیر كمال بدون 

س بعید و دوررهبرى و راهبرى آنان ممكن و میسر نخواهد بود؛ زیرا منزل بس خطرناك است و مقصد ب . 

قطع اين مرحله بى ھمرھى 
  خضر مكن 

ظلمات است ، بترس از خطر 
 گمراھى 

 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند
ما ان َتمسَّكتم ِبِهَما لن َتِضلُّوا انِّى َتاِرك فیُكُم الّثقَلین ، كتاب الّله و ِعترتى اهَل َبیتى ، و انَُّهما لن َیفَتِرقا حتَّى َیِردا َعَلى الَحوض ، (135). 

ارش را با تاكید بیان مى كند كه من دو رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در آخرین لحضات حیات ، این سف
امانت را در میان شما مى گذارم ؛ تمسك و توسل به آنها مى تواند شما را نجات دهد كه اگر به این دو امانت توجه 

این نفى ابد و محال بودن گمراهى و ضاللت ، فقط در گرو تمسك به حبل مستحكم . نمودید هرگز گمراه نمى شوید
الیت است و غیر از آن ، هیچ تضمینى براى نجات و وصول به منزل مقصود نخواهد بودقرآن همراه با و . 

 شناخت صحیح مسیر انسانیت
اول آن كه انسان از روى نقشه ، راه را آموخته و به حافظه سپرده باشد تا به : طى طریق به دو شكل ممكن است 

به یقین راه دوم . ه قدم همراهى كند تا به مقصود برساندمنزل برسد؛ دوم این كه آشنا و راهنمایى ، انسان را قدم ب
راز پنهان و مكتوم در مطلب این است كه همیشه انحرافات از رویارویى مستقیم حق و باطل  .تضمین بیشترى دارد

شرك و كفر در مقابل . ناشى نمى شود، و این طور نیست كه همواره یك ضدارزش در مقابل ارزشى قرار بگیرد
یكتاپرستى آشكارا قرار نمى گیرد؛ زیرا در این صورت شكست آن باطل و ضدارزش سریع و قطعى استتوحید و   

. 
گاهى انسان چنان به یك ارزش سرگرم مى شود كه همه معیارها و  . بسیارى از انحرافات ناشى از خودفریبى است

درست عمل كرده است ؛ مثال وقتى ضرورت هاى دیگر را زیر پا گذاشته ، فراموش مى كند و گمان مى كند واقعا 
در مسیر تربیت نفس به ارزش زهد و دورى از تعلقات مادى رومى كند، راه افراط پیش مى گیرد؛ زن ، زندگى و 
 .فرزند و همه مسوولیت هاى انسانى و اجتماعى خود را فراموش مى كند و در گوشه خلوتى ، عزلت مى گزیند

َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم رخ داد چنان كه این اتفاق در عصر رسول خدا عده اى از زن ها محضر پیامبر َصلَّى  .
شوهران ما به غارها و كوهها پناهنده شده اند و یا در بیابانها مشغول : كردند  الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمدند و عرض

َلیِه و آِلِه و َسلَّم آنها را احضار فرمودند و از این نوع رسول اكرم َصلَّى الّله َع. عبادت شده و زهد پیشه كرده اند
زهد نهى كردند، و چگونگى بهره گیرى از این ارزش دینى را به آنها آموختند و با تبیین فلسفه ارزش زهد و 



 : در روایات مى بینیم كه این تعبیر آمده است .عبادت ، رهروان راه را هدایت كردند
نیاُه ِلآخَرِتِه و ال آخرته ِلُدنَیاه لیس مّنا َمن َتَرَك ُد (136). 

(( نهد، از ما نیست آن كه دنیایش را براى به دست آوردن آخرت ترك كند و یا آخرتش را براى دنیا وا )). 
این كه انسان بخواهد با فرار از اجتماع ، آخرت را تحصیل كند ممنوع است ؛ چرا كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه 
 :و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند
 .(137)و ال رهبانیة فى االسالم 
 .((در اسالم ترك دنیا و رهبانیت مشروعیت ندارد))

این كالم رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شاید اشاره به كسانى است كه آخرت و بهشت را با انزوا و عزلت 
ى اجتماعى مى جویندو دورى از غوغاى مسوولیت ها اگر جدا از دنیا و : پس این شیوه را نفى كرده و مى فرمایند .

 .تنعمات مادى دل بریده و دست شسته اید بهتر است كه سراى دیگر را در میدان جهاد و مقابله با دشمن بجویید
 : كالم حضرت چنین است
 .(138)اّنما رهبانیة امَّتى الجهاد
 .((براى امت من ترك دنیا همان جهاد و مبارزه است ))

هاد مفهوم پیدا مى كند یعنى از منظر رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم رهبانیت و ترك دنیا، فقط در میدان ج
تقوى و زهد اگرچه از ارزشهاى پایدار و مفید و ضرورى . نه در دورى از اجتماع و گریز از مسوولیت هاى آن 

اند، ولى هرگز تدارك و تحصیل آنها با فراموش كردن یا نادیده انگاشتن سایر اصول و ارزش ها به دست نمى آید، 
ت دادن ارزش دیگر، اعتبارى نداشته و بهره مندى انسان از آن ارزش را بلكه به دست آوردن یك ارزش با از دس

زیر سوال مى برد؛ زیرا تعالیم عالیه اسالم یك مجموعه گران سنگ اعتقادى ، اخالقى و علمى است كه همه در 
بار و ارزش افراط در یكى و بى اعتنایى به دیگرى ، باعث مى شود همه را از اعت .كنار یكدیگر مفهوم پیدا مى كند
 .ساقط نماید

اداى حق نفس ، جز با شناخت نفس انسانى و درك قابلیت ها و توانایى ها و همچنین شناخت خطرها : نتیجه این كه 
و این مهم جز با انتخاب یك رهبر و پیشوا كه برگزیده و منتخب . و انحرافات در آن مسیر، ممكن نخواهد بود

 . خداوند باشد، میسور نیست

زبانحق  - 3  

و الّدنیا و اعفاؤ ه من الفضول الشَِّنَعة القلیلة و اَءمَّا َحقُّ اللِّسان فاكرامه عن الَخنا و تعویُده على الخیر و حمُله على االدب و اجماُمه اال لموضع الحاجة و المنفعة للّدین 
ین العاقل بعقله حسن سیرته فى لسانه و ال قوة اال بالّله العلى العظیمالفائدة التى ال یؤ من ضررها مع قلة عائدتها و بعد شاهد العقل والدلیل علیه و تز  . 

(( از گشودن زبان جز به . حق زبان آن است كه آن را از زشت گویى بازدارى ، به گفتار نیك و ادب عادت دهى 
ارد، دورى هنگام نیاز و تحصیل منفعت دین و دنیا خوددارى و از پرگویى و بیهوده گویى كه جز زیان دربر ند

 .((كنى و بدانى زبان ، گواه عقل و اندیشه توست و زیبایى و آراستگى به زیور عقل ، نمودش به خوش زبانى تو
 :سخن درباره اهمیت زبان را با كالمى از امیرالمومنین علیه السالم آغاز مى كنیم ؛ حضرت مى فرمایند

نطق یفیدلالنسان فضیلتان ؛ عقل و منطق ، فبالعقل یستفید و بالم (139). 
اول آن كه با نیروى عقل حقایق آفرینش را مى  :دو برترى و فضیلت انسان را از دیگر مخلوقات ممتاز میكند))

و دیگر آن كه با قوه منطق و زبان ، آموخته هاى خود را به دیگران انتقال مى دهدآموزد  )). 
این امتیاز فقط در انحصار انسان است كه با قوه ناطقه و قدرت بیان قادر بر انتقال مفاهیم درون ضمیر خود مى 

ن و ایذاء سایر انسانها ممنوع باشد، همان گونه كه به كارگیرى سرمایه گرانبهاى عقل و اندیشه ، براى ضرر رساند
است و اساسا خداوند این چراغ هاى فروزان و نیروى عقل و اندیشه را براى روشنى بخشیدن به تاریكى هاى 
زندگى انسان ها عنایت كرده ؛ استفاده از زبان هم در راه بدگویى ، زشت گویى ، ایذاء و آزار و ضرر زدن به 

همان طور كه . و معارف دین به عنوان عملى ناپسند و حرام تلقى شده است دیگران ممنوع بوده و در شرع مقدس 
در سایه زبان ، بسیارى از خوبى ها و اقدامات پسندیده قابل تحصیل است ، بسیارى از زشتیها و رذایل اخالقى نیز 

تهزا، هتك دروغگویى ، تهمت ، غیبت ، سخریه ، شماتت و سرزنش نابجا، اس. مظهر و مظهرى جز زبان ندارند
حرمت افراد، فحاشى ، نمامى و سخن چینى ، پرگویى ، زیاده گویى و شهادت باطل و بسیارى دیگر از گناهان كه 
 . از زشتى هاى اخالقى هستند و از ملكات سوء سرچشمه مى گیرند، نمود آنها در زبان است

زبان كوچك است ، اما جرم ، گناه ،  وزن ، اندازه و جرم: نكته اى كه الزم است به آن توجه شود این است كه 
ثواب و اجرش عظیم است ، امتیازى كه این عضو با همه كوچكى و محدودیتش در مقایسه با سایر اعضا و جوارح 
محدوده . چشم محدوده فعالیتش درك شكل ، صورت ، و تشخیص رنگ هاست  : ظاهرى بشر دارد در این است كه



، اما فعالیت زبان و دامنه تالش و حركت آن به اندازه میدان تحرك فكر، ادراك گوش فهم صداها و اصوات است 
آنچه را كه عقل بیندیشد، خیال ببافد و قوه واهمه ساخته و پرداخته كند، زبان آن را . خیال و قوه واهمه انسان است 

 .بیان مى كند

 زبان اساسى ترین عضو انسان
با زبان . تمایز انسان از دیگر مخلوقات ، قوه نطق و زبان اوست  طبق كالم قبلى امیرالمومنین علیه السالم وجه

نیكو و خیر مى تواند همه خرابى هاى اجتماع را بسازد، دشمنى ها و عداوت ها را به دوستى تبدیل كند؛ و برعكس 
ناد تبدیل با زبان زشت و بد مى تواند همه آبادانى ها را ویران كرده و دوستى ها و صمیمیت ها را به دشمنى و ع

 .كند
پس زبان با این كه از كوچك ترین اعضاى ظاهرى بدن است ، اما عظیم ترین و سنگین ترین فعالیت ها و اقدامات 

ما درباره زبان و مراعات آن در دین مقدس اسالم آیات و روایات . به وسیله این عضو كوچك انجام مى شود
لدیه رقیب عتیدما یلفظ من قول اال فراوانى مى یابیم مانند آیه  آن دو ملكى كه خداوند متعال مامور انسان فرموده است ،  (140)

در فرمایشى از . ال و گفتار انسان ثبت و ضبط مى كنندهمه آنچه را كه بر زبان جارى مى شود در پرونده اعم
 : رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه

َمة فَبلغت مشارق االرض و مغاربها َفَسِفَك ِبها َرجَت منَك َكِلُیعذِّب الّله اللِّسان ِبعذاب ال ُیعذِّب به شیئا من الجوارح فیقول اَءى ربِّ َعذَّبَتِنى ِبعذاب لم ُتَعذِّب به شیئا فیقال له َخ
ذِّب به شیئا ِمن جوارحك الدَِّم الَحرام وانَتَهَب ِبَها الَمال الحرام وانَتَهَك بها الَفَرج الَحرام و عزَّتى و َجاللى ُالَعذَِّبنََّك ِبَعذاب ال ُاَع (141). 

عذابى را كه خداوند براى زبان مقرر فرموده است ، براى هیچ یك از اعضا و جوارح مقرر نكرده است ، این ))
: به او پاسخ داده مى شود چگونه است كه سخت ترین عذاب را براى من مقرر كرده اى ،: زبان در قیامت مى گوید

 ( زبان)علت این كه عذاب تو سخت تر و سنگین تر از عذاب سایر اعضا و جوارح است این است كه كلمه از تو 
خارج شد كه به خاطر آن خون محترمى ریخته شد، اموال مردم به غارت رفت ، نوامیس مومنان مورد تعرض 

سنگین انسانى و اجتماعى تحقق پیدا كرد؛ و طبیعى است كه این قرار گرفت ، و در نهایت با آن كلمه ، جرایم 
 .((جرایم سنگین باید عقاب و پاسخى سنگین به همراه داشته باشد
 . در معارف دین مى بینیم عذاب و مصیبت سایر اعضا و جوارح در گرو چگونگى زبان است

ست ؛ اگر انسان نتواند مالك زبان خود كنترل زبان ، موجب آرامش ، آسایش و نجات از عذاب الهى در قیامت ا
. بوده و آن را آزاد بگذارد، موجب فراهم شدن مصیبت هاى دنیوى و اخروى براى سایر اعضا و جوارح مى شود
 :روایتى از امام سجاد علیه السالم نقل كرده اند كه حضرت فرمودند

یف اَءصَبحُتم فیقولون َبَخیر ان َتَركَتنا و یقولون الّلَه الّلَه فینا و ُیناِشدوَنُه و یقولون انَّما ُنَثاُب و ُنعاِقُب انَّ ِلسان ابن آدم ُیشرف على َجمیِع َجواِرحه كّل َصباح فیقول ك
 .(142)ِبَك
زبان انسان هر صبحگاه بر سایر اعضا و جوارح اشراف پیدا مى كند و سوال مى كند كه چگونه صبح كردید؟ ))

البته نوعى التماس و  -تو را به خدا: باز مى گویند. اگر تو ما را رها كنى حال ما خوب است : جواب مى دهند كه 
ه ثواب و عقاب ما اعضا و جوارح در سایه اقدام تو است ؛ اگر مراعات حال ما را بكن ك - قسم دادن به زبان است 

تو صحیح عمل كنى ما هم از نعمت هاى الهى متنعم مى شویم و در غیر این صورت ، ما هم به عذاب الهى مبتال 
 .((خواهیم شد
 : در روایت معروفى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه

بُّ الناس على مناخرهم فى النار اال حصائد اءلسنتهم و هل یك (143). 
(( ن آنهاست آیا این جمعیت بسیار كه به عذاب الهى مبتال مى شوند جز حاصل زبا )). 

خداوند متعال به این عضو كوچك ، توانایى و قدرتى عنایت كرده كه گاه مى تواند انسان را به بهترین و موفق ترین 
 .زندگى دنیوى و اخروى برساند و گاهى شدیدترین مصائب و بلیات دنیوى و اخروى را براى او فراهم سازد

بر انسان دارد، بازداشتن آن از زشت گویى است ، تعبیر امام یكى از حقوقى كه این نعمت گرانبهاى الهى زبان 
 :سجاد علیه السالم در این جا خیلى لطیف و قابل توجه است ، حضرت مى فرمایند
 .و اَءمَّا َحقُّ اللِّسان فاكرامه عن الخنا
 .((حق زبان آن است كه با خوددارى از گفتار زشت ، حرمتش را نگه دارى ))

باالتر از آن بدان كه در بدگویى و زشت گویى به كارگیرى ؛ یعنى خداوند این عضو توانا را  این عضو را برتر و
به تو عنایت نكرده آن را در فحش ، سب ، شتم ، غیبت ، تهمت و اینگونه امور ممنوع و مذموم اخالقى و فقهى به 
 . كارگیرى

 مصادیق بدزبانى
 فحش  - 1



در فرمایشى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده . حش دادن است یكى از افعال حرام زبان ، بدگویى و ف
 : است كه
 .(144)ایاكم والفحش فان الّله ال یحب الفحش و ال التفحُّش 
 .((شما موظفید كه از فحش و بدگویى پرهیز كنید؛ چون خداوند زشت گویى را دوست نمى دارد))
 : در سخن دیگرى از وجود مبارك رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است
 .(145)ان من شر عبادالّله من تكره مجالسته لفحشه 
 .((بدترین بندگان خدا كسانى اند كه دیگران به خاطر بدزبانیشان از همنشینى با آنان كراهت داشته باشند))

الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند در بیان دیگرى ، رسول اكرم َصلَّى : 
 .(146)ان الّله حرم الجنة على كل فّحاش بذى ء قلیل الحیاء ال یبالى ما قال و ال ما قیل له 
خداوند بهشت را بر انسانهاى بدزبان و فحاش كه در حفظ حرمت دیگران پروا و پرهیزى ندارند و همین طور بر ))
 .((آنان كه ابایى ندارند كه خود چه مى گویند، و یا دیگران درباره آنها چه مى گویند حرام فرموده است 

یزى را بر زبانش جارى كند و از این كه دیگران درباره او انسانى كه نسبت به این امور بى تفاوت بوده و هر چ
بدگویى كنند پروایى نداشته و اثرى در رفتار و روحش ایجاد نكند، مصداق فرمایش رسول اكرم َصّلى الّله َعَلیِه و 
 . آِلِه و َسلَّم است

ت عموم انسانها بیان شده است اسالم براى تربی  اینها یك سلسله دستورات كلى است كه در مكتب اخالقى دین مقدس 
گاهى روایات خاصى مى بینیم كه ائمه علیهم السالم به خاطر دقت و توجهى كه در مراقبت حال دوستان و . 

 : شخصى به نام سماعه نقل كرده است كه .نزدیكانشان داشتند بیان فرموده اند
نَّه ماَعُة َما َهذا الَّذى كان بینك و بین َجمَّاِلَك ایَّاك اءن تكون َفحَّاشا اَءو صخَّابا اَءو لعَّانا فقلت والّله لقد كان ذلك اَدَخلُت َعلى َابى َعبدالّله علیه السالم فقال لى ُمبَتِدئا یا َس

 .(147)َظَلَمنى فقال اِءن كاَن َظَلَمَك لقد اَءرَبیَت علیه انَّ هذا لیس ِمن ِفَعالى و ال آمر ِبِه شیَعتى استغفر ربَّك و ال َتُعد
(( حرف هایى كه بین تو و ! اى سماعه : خدمت امام صادق علیه السالم شرفیاب شدم ، حضرت بدون مقدمه فرمودند

د چه بود؟ چرا زبانت را به بدگویى ، درشت گویى و لعن دیگران عادت داده اى ؟ از این كه شتردارت رد و بدل ش
به من ستم ! یابن رسول الّله : من بالفاصله عرض كردم : سماعه مى گوید. بدزبان و درشت سخن باشى بپرهیز

  ى هم كرده باشد تو بهره اش اگر او به تو ظلم: حضرت فرمودند. كرد و من در مقابل ظلم او اینگونه گفتگو كردم 
این روشى كه تو در برخورد با او اتخاذ كردى ، شیوه ما اهل بیت نیست و ما هرگز پیروان و شیعیان . را برده اى 

استغفار كن ، و مراقب باش دیگربار چنین نكنى . خود را به این رفتار و منش توصیه نمى كنیم  )). 
عد از آن هرگز مرتكب این عمل نشدم و زبان خود را از بدگویى و فحش به من استغفار كردم و ب: سماعه مى گوید

 . دیگران بازداشتم
در سخنان حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله . اساسا فحش و بدگویى مؤ من یكى از زشت ترین سیئات اخالقى است 

 : َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است
 .(148)سباب المؤ من كالمشرف على الهلكة 
 .((كسى كه از مومنى سب و بدگویى كند، اولین قدم را براى سقوط در وادى هالكت برداشته است ))

علیه السالم است كه فرموده اندیا در فرمایش دیگرى از امام صادق  : 
 .(149)انَّ اءبغض خلق الّله عبد اّتقى الناس لسانه 
(( گران به خاطر زبانش از او گریزان بوده ، فرار كنندمبغوضترین بندگان نزد خداكسى است كه دی )). 

اگر انسان با فرد بدزبان ، . گذشت همراه با كرامت در مقابل بدزبانى انسان بدزبان ، یك دستور اخالقى است 
 . فحاش ، زشت گو و درشت گویى مواجه شود مقابله به مثل كند نتیجه اش همتایى و همانندى با اوست

و اذا مرُّوا باللَّغِو َمرُّوا ِكَراماست كه در قرآن آمده ا اگر در مقابل لغوگویى افراد بدزبان ، ایستادگى كنى و مقابله به مثل  (150)
روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است . ، تو هم كرامت انسانى را نادیده گرفته اى  نمایى

 :كه حضرت فرمودند
 .(151)الُمتساّبان شیطانان یتعاونان و یتهاتران 
دو انسانى كه به یكدیگر بدزبانى مى كنند، به هم فحش داده و سب یكدیگر مى كنند، مثل دو شیطانند كه به ))
 مبادله مى كنند، در نتیجه هر دو از زى انسانى خارج شده و اخالق بشرى را رها  صورت معامله پایاپاى ، فحش

كه انحراف از مسیر صحیح انسانیت است -كرده و پیروى شیطان نموده اند   -)). 

 دروغ  - 2
قرآن ، دروغ را مساوى با بى دینى و سقوط از همه . مصداق دیگر بدگویى ، خالف گویى و دروغ گفتن است 

 :مراتب ایمان دانسته ، مى فرماید
 .(152)انَّما َیفَتِرى الَكذب الَّذین ال یؤ ِمنون 
 .((همانا كسانى كه ایمان ندارند به دروغگویى مى پردازند))



َسلَّم آمده است كه در سخن قابل توجهى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و  : 
المؤ من یزنى ؟ قال صلى الّله علیه و آله و سلم: قال رجل له صلى الّله علیه و آله و سلم  قد : المؤ من یشرق ؟ قال صلى الّله علیه و آله و سلم : قد یكون ذلك ، قال  : 

ال، قال الّله تعالى :  المؤ من یكذب ؟ قال صلى الّله علیه و آله و سلم: یكون ذلك ، قال یا رسول الّله   .(154)(((153)انَّما َیفترى الكذب الَّذین ال یومنون )) :
(( : آیا ممكن است مؤ من زنا كند؟ حضرت فرمودند: شخصى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم پرسید

: مؤ من به گناه دزدى آلوده شود؟ حضرت فرمودندآیا ممكن است : بعد سوال كرد. ممكن است دچار این خطا شود
ممكن نیست مؤ من با قید : آیا مؤ من دروغ مى گوید؟ حضرت فرمودند! یا رسول الّله : بعد سوال كرد . ممكن است
 .((ایمان دروغ بگوید، چرا كه تنها كسانى دروغ مى گویند كه ایمان نیاورده باشند

م آمده است كه فرموده انددر حدیثى از امیرالمومنین علیه السال : 
 .(155)ال یجد عبد حقیقة االیمان حتى یدع الكذب جدِّه و هزَله 
(( ى چشد و ایمان در وجود او رسوخ پیدا نمى كند، مگر این كه دروغ جدى و هیچ مومنى لذت و طعم ایمان را نم
 .((شوخى را رها كند
 : در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه
 .(156)اّیاكم و الكذب ، فانَّ الكذَب یهدى الى الفجور، والفجور یهدى الى الّناِر
بر شما الزم است كه از دروغ گویى بپرهیزید؛ زیرا دروغ ، انسان را به خیانت و ارتكاب انواع فسق و فجور ))
 .((است   مى كشاند، كه سرانجامش آتش
 :در كالمى از امام محمد باقر علیه السالم آمده است كه جدم امیرالمومنین علیه السالم در خطبه اى فرموده اند
 .(157)و ال سواَءَة اءسواُء من الكذب 
 .((هیچ زشتى و بدى ، زشت تر از دروغ نیست ))

دروغ زمینه اى است براى این كه انسان بتواند خود را . آلودگى به دروغ ، مقدمه آلوده شدن به سایر معاصى است 
خواهد شد منزه جلوه دهد، وقتى این گناه را به راحتى مرتكب شود، در قبال سایر گناهان نیز به دروغ متوسل . 

 :صاحب مستدرك الوسایل روایتى را از امام عسكرى علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند
 .(158)ُحطَِّت الخبائث فى بیت و جعل مفتاُحُه الكذب 
 . همه پلیدى ها و زشتى ها در خانه اى قرار دارد كه كلید آن ، دروغ است))
وقتى انسان زبانش را به دروغ آلوده كرد مثل این است كه باب خانه زشتى ها را باز كرده و قدم در چنین خانه اى 
 . گذاشته است

یكذب فلمَّا ِلِه و َسلَّم رجل فقال اّنى ال اُءصّلى و اَءنا اَءزنى و اَءكذب فمن اءىِّ شى ء اَءتوُب قال ِمن الَكِذِب فاستقبله فعهد اَءن ال و اَءتى رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آ
قلت ال كذبت و اءن قلت نعم یضربنى الحد ثم اءراد اءن  انصرف و اءراد الزِّنا فقال فى نفسه اءن قال لى رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم هل زنیت بعد ما عاهدت فان

بنى فتاب من الّثالثة یتوانى فى الصالة فقال اءن ساءلنى رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم عنها فاءن قلت صلَّیت كذبت و اءن قلت ال یعاق (159). 
(( ! اى رسول خدا: شخصى حضور مبارك رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شرفیاب شده ، عرض كرد

ته ام یكى از این گناهان را ترك شخصى هستم كه نماز نمى خوانم ، زنا مى كنم ، دروغ هم مى گویم ، تصمیم گرف
فعال تصمیم بگیر كه دروغ نگویى ، و اول : كنم ، شما توصیه مى كنید كه از كدام گناه توبه كنم ؟ حضرت فرمودند

این فرمایش پیغمبر را پذیرفت و پیمان بست كه دروغ نگوید، بعد از این ماجرا هنگامى كه . از این گناه توبه كن 
بعد از : اگر پیامبر خدا َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم از من سوال فرمودند: ، با خود گفت تصمیم گرفت زنا كند

قرارى كه گذاشته اى آیا زنا كرده اى یا نه ؟ در صورتى كه بگویم نه ، دروغ گفته ام و اگر بگویم ، آرى حضرت 
ز آن خواست در انجام نمازش سستى كند، پس ا. حد شرعى بر من جارى مى كند، بنابراین از آن گناه منصرف شد

اگر رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم سوال كند و پاسخ مثبت دهم ، دروغ گفته ام و اگر پاسخ : با خود گفت 
نتیجه این شد كه از هر سه گناه توبه نمود. منفى بدهم مرا تنبیه خواهد كرد )). 

غ كلید همه زشتى ها و مفتاح همه بدى ها و محرمات است ، پروا و تورع از پس معلوم مى شود همانگونه كه درو
كذب موجب نجات انسان از گناهان مى شود؛ و به همان ترتیبى كه دروغ انسان را به وادى مهالك مى كشاند، 
ید درمان در روایات ، این عمل زشت به منزله یك بیمارى تلقى شده كه با .دورى از دروغ انسان را نجات مى دهد

در تعبیرى از امیرالمومنین علیه السالم . شود، و آن كسى كه مبتال به این بیمارى است باید براى درمان آن بكوشد
 : آمده است
 .(160)عّلة الكذب اءقبح عّلة 
 .((بیمارى دروغگویى ، بدترین بیمارى است ))
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرموده اند
 .(161)ال َیكِذُب الَكاِذُب اال ِمن َمَهاَنِة َنفِسه 
 .((انسان دروغگو دروغ نمى گوید جز به خاطر حقارت و ذلتى كه درون خویش احساس مى كند))

خداوند انسان را ذلیل و زبون نیافریده ؛ و كسى كه چنین . یعنى احساس حقارت و پستى نفس یك بیمارى است 
ارد بیمار است و باید براى درمان بیمارى خود اقدام كنداحساسى د كسى كه خود را كوچك مى شمارد، دروغ مى  .

 .گوید تا در پرتو آن خویش را بزرگ جلوه دهد



 :اساسا، آیات كریمه قرآن و روایات ، منشاء دروغگویى را صفت مذموم ، زشت و ناپسند نفاق معرفى كرده اند
نشهد اّنك لرسول الّله والّله یعلم اّنك لرسوله والّله یشهد اّن المنافقین لكاذبون اذا جاءك المنافقون قالوا  (162). 

(( خداوند مى داند كه . ما شهادت مى دهیم كه یقینا تو رسول خدایى : د، مى گویندهنگامى كه منافقان نزد تو مى آین
 .((تو رسول او هستى ، ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغگو هستند و به گفته خود ایمان ندارند
 . بنابراین نفاق هم دلیل دیگرى بر دروغگویى است
 : نكته سوم در دروغ گفتن این است كه

الناس مرّوة َمن كان كاذبا اَءقّل (163). 
بین  دروغ ، مردانگى را در انسان از  صفت غیرت ، مردانگى و حمیت در دروغگو بسیار ضعیف است ، پس 

چون این همه آفت بر دروغ . برده ، نفاق را تقویت مى كند و حقارت ، ذلت و زبونى نفس را به ارمغان مى آورد
 .مترتب است ، ضرورت مبارزه با این مرض را بدیهى مى نماید

یكى از اگر انسان تامین امیال و خواهش هاى نفسانى خود را در دروغ ببیند، نباید هرگز دروغ بگوید؛ چرا كه در 
 : توصیه هایى كه امام موسى بن جعفر علیه السالم به هشام مى كند آمده است
 .(164)یا هشام ان العاقل ال یكذب و اءن كان فیه هواه 
 .((انسان عاقل دروغ نمى گوید؛ اگرچه تامین تمنیات خودش را در آن ببیند))
 .(165)واجتنبوا الكذب و ان راَءیتم فیه النَّجاة فانَّ فیه الهلكة 
از دروغگویى پرهیز كنید؛ اگرچه سعادت و نجات خود را در آن مى بینید؛ چراكه دروغ مثل سراب است ، كه ))
 .((در آن هالكت نهفته است 
 .(166)اّیاك و الكذب فان الكذب یسّود الوجه 
 .((از دروغگویى بپرهیز؛ كه موجب روسیاهى است ))

اگر انسان در دنیاو آخرت به عنوان كسى كه واقع را به گونه اى دیگر بیان مى كند، شهرت پیدا كند، گذشته از این 
است ، هرچه كه در دل و ضمیر او مكنون  یوم تبلى السرائرند، در آخرت كه كه در دنیا همه او را دروغگو مى شناس

بوده ، آشكار مى شود و مصیبت او بیشتر است ؛ بنابراین از آثار وضعى كه بر دروغگویى مترتب است ، 
 . روسیاهى در دنیا و آخرت است
 : این سخن هم ذكر شده كه اثر وضعى دروغگویى كم شدن رزق و روزى انسان است
 .(167)الكذب ینقص الرزق 
 ((كذب موجب نقصان در رزق و روزى انسان مى شود))

ند براى او مقرر فرموده است را نخواهد یافتیعنى انسان دروغگو هرگز روزى خود آنچه را كه خداو  . 
 :در روایتى از امیر المومنین علیه السالم نقل شده كه فرموده اند
 .(168)ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بینكم و ضمنه و سیفى لكم 
رزق و روزى انسان ها تقسیم شده و مورد ضمانت خداست و تقسیم آن را خداوند عادل تكفل فرموده و فراهم مى ))
 .((سازد
 . از جمله امورى كه در آن تقسیم بندى الهى تاثیر گذاشته و رزق انسان را كم مى كند دروغگویى است

كته قابل توجه دیگر به ویژه براى كسانى كه از راه تجارت زندگى مى كنند این است كه اگر بخواهند اقتصاد ن
زندگى و معیشت خود را از طریق دروغ فراهم كنند، همه بركات كسب و تجارت را با آن همه استحباب و فضیلت 
 .از دست خواهند داد

 غیبت  - 3
در تعریف غیبت گاه اینگونه تعبیر شده كه. زبان ، غیبت دیگران است  یكى دیگر از مصادیق سوءاستفاده از  : 

 .(169)ذكر اءخیك بما یكرهه 
(( گر آن را بشنود ناراحت و مكدر مى شودسخن گفتن درباره كسى كه ا )). 
 : و یا در بعضى از روایات تعبیر شده است
 .(170)اءن تقل فى اءخیك ما قد ستره الّله علیه 
 .((چیزى درباره برادر دینى ات بگویى كه خداوند آن را، مستور و مكتوم قرار داده است ))
شاید كمتر عمل خالف و سیئه اخالقى باشد كه اینگونه در قرآن و معارف دین ، مورد نهى و مالمت و سرزنش 

تعبیر قابل توجهى دارد سوره مباركه حجرات در قرآن كه حرمت غیبت را بیان مى فرماید. قرار گرفته باشد : 
 .(171)و ال یغتب بعضكم بعضا اَءُیحبُّ اَءحدكم اءن یاءكل لحم اءخیه میتا فكرهتموه 
(( ز شما از دیگرى غیبت كندنباید هیچ یك ا آیا یكى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ یقینا  .
 .((همگى از این كار نفرت دارید

این تعبیر شدت تنفر و انزجار یك انسان را از غیبت ، روشن مى كند و با تشبیه به یك عمل منفور كه مورد انزجار 
در روایتى از روایات شب معراج كه پیامبر . نى و خارجى مجسم مى كندهمگان است ، قبح عمل را به صورت عی



 :َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
یا جبرائیل من هؤ الء، قال: مررت لیلة ُاسرَى بى على قوم َیخِمُشون وجوههم باءظافیرهم ، فقلت   .(172)... هوالء الَّذین یغتابون الناس و یقعون فى اءعراضهم : 

(( از جبرئیل . در شب معراج از كنار عده اى گذر كردم كه با ناخن صورت هاى خود را خراشیده و آزار مى دادند
اینها كسانى هستند كه به غیبت و بدگویى دیگران پرداخته و آبروى : ها چه كسانى هستند؟ پاسخ داداین: سوال كردم 

 .((آنها را برده اند
بنابراین در معارف دین ، یكى از مهمترین مواردى كه نهى شده است ، عمل زشت و ناپسند غیبت و بدگویى 
 . مومنان در غیاب یكدیگر است

م ، دمه و ماله و ِعرُضه كل المسلم على المسلم حرا (173). 
(( آبروى او  حرام است مسلمانى بر علیه مسلمان دیگر كارى انجام دهد؛ خونش را بریزد، مالش را تصاحب كند و
 .((را ببرد

هیچ مسلمانى حق تعرض و تجاوز به این موارد سه گانه را ندارد و اگر كسى معتاد به این عادت زشت شود، و در 
زندگى روش و رفتارش بدگویى از دیگران باشد، و بعد توبه كند طبق روایتى كه از امام صادق علیه السالم وارد 
 : شده است

سى َمن ماَت تائبا ِمَن الِغیَبِة فهو آخر من یدخل الجّنة ، و َمن َمات ُمصّرا علیها فهو اول من یدخل الناراءوحى الّله تعالى الى مو (174). 
(( ه موسى علیه السالم فرمودخداوند ب انسانى كه غیبت كرده است اگر از این گناه توبه كرد، او در زمره بهشتیان  :

است ؛ منتها از آخرین كسانى است كه وارد بهشت مى شوند و اگر توبه نكرد و با این وزر و گناه از دنیا رفت در 
گذاشت  زمره كسانى است كه زودتر و جلوتر از دیگران پا به جهنم خواهد )). 

همه سعى و تالش اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم این بوده است كه به هر ترتیبى انسان ها را از این 
امام صادق علیه السالم فرمودند. روش و عمل ناپسند بازدارند : 

))من قال فى مؤ من ما راءته عیناه و سمعته اُءذناه فهو من الَّذین قال الّله عزوجل  یحبون اءن تشیع الفاحشة فى الَّذین آمنوا لهم عذاب الیم  ان الَّذین (175)))(176). 
آن كسانى كه به محض دیدن خطا، با شنیدن اشتباهى از برادر مومنش ، به بدگویى او اقدام میكند، مصداق این آیه ))
ات را در جامعه نشر بدهند، عذاب خداوند براى كسانى كه دوست دارند فحشا و منكر :كریه است كه مى فرماید
 .((دردناك مقرر فرموده است 
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند

 .(177) لشیطان فال یقبله الشیطاناَمن َروى عَلى مؤ من روایة یرید بها َشیَنُه و َهدَم ُمرُوَءِتِه لیسُقَط ِمن اءعُین الّناس اَءخرَجُه الّله من والیته الى والیة 
(( ، خود را از كسى كه سخنى را در غیاب مومنى بگوید تا آبروى او را بریزد و او را نزد مردم بى اعتبار كند
والیت و حضانت خدا بیرون برده و خدا او را به والیت شیطان وامیگذارد، و شیطان نیز این آدم را پذیرا نخواهد 
 .((بود

كسى كه خود را مومن و مسلمان دانسته ،   یعنى دیگر در عالم آفرینش هیچ حامى و پشتیبانى براى او نیست ، پس 
نى است ، هرگز نباید خود را به این گناه آلوده كند؛ زیرا كه آلودگى به این گناه ملتزم به انجام فرایض و واجبات دی

 .همه واجبات و مستحبات و افعالى را كه به قصد قربت و رضاى خدا انجام داده نابود مى كند
 :در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده كه فرمودند

الِقَیاَمِة یوقف بیَن یدى الّله و یدفع الیه كتابِه َفال َیرى َحَسَناِتِه، فیقول  یؤ تى باءحد یوَم انَّ رّبك ال یضلُّ و ال : الهى لیس هذا كتابى فانِّى ال اَءرى فیها َطاعتى ؛ فقال له  :
 .(178)َینسى ، َذَهَب َعملك باغتیاب النَّاس 
(( فرد . در روز قیامت تك تك انسانها، در پیشگاه الهى متوقف مى شوند، و نامه اعمالشان به دستشان داده مى شود

در آن نامه نمى بیند، مى گوید آنچه را كه از نماز، روزه و اتیان فرایض و واجبات و مستحبات داشته در ! خدایا :
موقع تقسیم نامه اعمال اشتباه شده و این نامه عمل من نیست ؛ من هیچ اثر و نشانه اى از عبادات و اطاعات خود 

آنچه را كه تو . به او گفته مى شود كه خداى تو اشتباه نمى كند، و چیزى را فراموش نكرده است . در آن نمى بینم 
اده بودى با غیبتى كه از دیگران كردى به نامه اعمال آنان افزوده شدانجام د )). 

پس شرط عقل و تدبیر انسان ، پرهیز و پرواى از غیبت است ؛ به ویژه كسانى كه معتقد به مبانى دین و انجام 
 .فرایض و مقررات شرع هستند
 : در سخنى از امیرالمومنین علیه السالم آمده است

لسانِه َعِن الغیبة  العاقل َمن َصاَن (179). 
 .((عاقل ، كسى است كه زبانش را از غیبت و بدگویى دیگران حفظ مى كند))

ما در معارف دین اینگونه بیان ها را فراوان مى بینیم كه درك حسن و قبح بسیارى  :براى توضیح مطلب باید گفت 
 :از مسائل را به عقل انسان واگذار كرده اند؛ مثل روایت مذكور، یا روایتى كه مى فرمایند
 .(180)العاقل َمن َهَجَر َشهَوِته 
 .((انسان عاقل كسى است كه به گرد شهوت رانى نمى گردد))

واضح است كه در اینگونه موارد، مراد از . ادارك نیك و بد بسیارى از مسائل را به عقل انسان واگذار كرده اند



عقل به دور از تعالیم وحى و دین ؛ نه عقل و اندیشه اى كه نشات گرفته و . عقل همان عقل محض انسان است 
در حقیقت انسان عاقلى كه هیچ آگاهى و آشنایى با معارف و احكام دین هم ندارد، . تربیت شده در مكتب دین باشد

ى از امیرالمومنین باید خوبى یا زشتى آن عمل را چنانچه در بعضى روایات هم آمده درك كند؛ مثال در كالم دیگر
 :علیه السالم آمده است كه حضرت فرمودند

ممَّا َتُدلَّ َعلى َسبیِل النَّجاح  لو كّنا ال َنرجو َجنَّة و ال َنخشى َنارا و ال َثَوابا و ال ِعَقابا لكاَن َینَبِغى َلَنا اَءن َنطُلَب َمكاِرَماَالخالق فانَّها (181). 
اگر ما قیامت و بهشت و جهنمى را هم قبول نداشته باشیم ، باز هم باید در طلب مكارم اخالق بوده و در احیاى ))

عایت مكارم و موازین اخالقى سعادت انسان را تضمین موازین اخالقى در نفس خودمان كوشا باشیم ؛ چرا كه ر
 .((مى كند
 .اینگونه احتجاج و واگذارى به عقل باید به گونه اى باشد كه حتى براى منكران عالم آخرت هم قابل پذیرش باشد

الم اساسا در ناموس آفرینش بسیارى از افعال انسان ، داراى عكس العمل و واكنش هاى طبیعى است كه در همین ع
در روایتى آمده است كه پیامبر َصلَّى . هم نتایج آن قطعا محقق مى شود؛ از جمله این اعمال ، مساله غیبت است 

 :الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روزى در مسجد چنان صدایشان را بلند كردند كه همه اهل مدینه بشنوند و فرمودند
بََّع الّله َعورته یفضُحُه فى جوف لِبه ال َتغَتابوا المسلمین و ال َتَتبَّعوا َعوراتهم ، فانَّه َمن َتَتبََّع َعورة اَءخیه َیَتَتبَُّع الّله َعورته ، و َمن َتَتیا معاشَر َمن آَمَن ِبِلسانه و لم یؤ من َبَق

 .(182)بیته 
(( غیبت نكنید، و به دنبال عیب جویى و افشاى ! اى كسانى كه ادعاى مسلمانى مى كنید ولى واقعا مسلمان نیستید

به  -عیوب دیگران نباشید، اثر وضعى عمل غیبت كننده این است كه حتى اگر در خلوت نیز خطایى مرتكب شود 
خداوند آبروى او را حفظ نخواهد كرد -هى كه مرتكب شده است و مصونیت خود را از بین برده است جرم گنا )). 

محل قابل دقت در تعبیر امام سجاد علیه السالم این است: خالصه بحث   : 
 .و اَءمَّا َحقُّ اللسان فاكرامه عن الخنا

از آلوده كردن به زشتى ها است ، و انصاف این حق زبان ، برتر داشتن ، واالتر شمردن و ارزشمندتر دانستن آن 
است كه این عضو كوچك مى تواند براى انسان بزرگترین مشكالت غیرقابل حل دنیوى و اخروى را به وجود 
 .آورد

 غیبت و پیامدهاى سوء آن
ست ، غیبت به عنوان یكى از مصادیق سوءاستفاده از زبان ، و عامل بسیارى از گناهان و زشتى هاى اخالقى ا

صرف نظر از جهات اعتقادى ، موازین دینى ، تربیتى و آثار اخروى و عذاب الهى غیبت ، به مقتضاى عقل و 
 :در فرمایشى از امیرالمومنین علیه السالم آمده است كه فرمودند . دوراندیشى نیز عملى ناپسند و مذموم است
 .(183)العاقل َمن َصاَن لسانه عن الغیبة 
 .((عاقل كسى است كه زبان خود را از غیبت حفظ كند))

ل بسیارى از بسیارى از اعمال هست كه خداوند متعال ، نتیجه آنها را، موكول به آخرت فرموده است ؛ در مقاب
اعمال و گناهان این چنین نبوده ، و سود و زیان آن در همین دنیا دامن گیر انسان مى شود؛ از جمله اعمال زشت و 
ناپسندى كه صرف نظر از عذاب اخروى ، اثر وضعى و طبیعى آن در همین دنیا محقق مى شود، مساله غیبت ، 

رفتار دیگران بودن است ، بنابراین انسان عاقل كسى است كه بدگویى ، عیب جویى و به دنبال زشتى هاى اعمال و 
 .براى مصونیت از این واكنش هاى طبیعى ، از غیبت پرهیز كرده و تورع داشته باشد

حال اگر انسانى دوراندیش تر از این باشد كه فقط آثار طبیعى عمل را در دنیا موردنظر قرار دهد و بداند كه عالوه 
و سزاى بسیارى از اعمال و رفتار او در عالم آخرت خواهد بود، به یقین پرهیز و تورعش بر این دنیا، مكافات 

درباره غیبت نیز هر دو نكته وجود دارد، هم آثار طبیعى در دنیا، و هم آثار اخروى. بیشتر خواهد بود  . 
 : در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است

غیبة اءخیه و كشَف َعوَرته ، كانت اوَّل خطَوة َخطاها َوَضَعها فى َجَهنَّم َفَكَشَف الّله َعوَرَتُه على ُرُؤوِس الَخالِئق من مشى فى  (184). 
كسى كه به عیب جویى و بیان عیوب برادر مومن خود بپردازد و اسرار و زشتى هاى او را افشا و برمال كند، 

اثر دوم ، این است كه . اولین اثرش این است كه قدم در آتشى گذاشته كه نتیجه اش سقوط در وادى جهنم است 
ومن را برده است خداوند نیز به طور طبیعى در دچار عواقب طبیعى آن در دنیا خواهد شد؛ یعنى چون آبروى م

در این روایت آمده. این دنیا آبروى او را در معرض سقوط قرار خواهد داد كسى كه  الخالئق  كشف الّله عورته على رؤ وس  : 
با عرض و آبروى مومنى بازى كند، خداوند آبروى او را در مرئى و منظر همه انسانهایى كه از اول آفرینش تا 

یامت به وجود آمده اند و خواهند آمد و همه در یك مجتمع جمع مى شوند مى ریزدق . 
بنابراین ، براى كسانى كه حتى عالم آخرت را هم قبول نكرده و به معارف دینى آشنایى كامل ندارند، شرط عقل و 

انان كه باید خود را در احتیاط، پرهیز از این گناه و سیئه بسیار خطرناك اخالقى است ؛ به ویژه مومنان و مسلم
 .چهارچوب تعالیم تربیتى اسالم قرار دهند



 تهمت و كیفرهاى آن
از دیگر مصادیق سوءاستفاده از زبان ، كه خطرناك تر و شدیدتر از غیبت و داراى آثار سوء بیشترى نسبت به آن 
یندخداوند متعال در قرآن مى فرما . است ، ارتكاب گناه تهمت و بهتان به دیگران است : 
 .(185)و َمن یكسب خطیئته اَءو اثما ثمَّ َیرِم به َبریئا فقد احَتَمَل ُبهَتانا و اثما ُمبینا
(( مرتكب شود، سپس بى گناهى را متهم سازد، بار بهتان و گناه آشكارى را بر دوش  كسى كه خطا یا گناهى را
 .((گرفته است 
. تهمت و بهتان یكى از حربه هاى دیرین انسان ها است كه متاسفانه بسیار مورد استفاده قرار گرفته و مى گیرد

این عمل فرموده اندبنابراین ، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در نتایج  : 
 .(186)َمن َبَهَت مؤ منا اءو مؤ منة اءو قال فیه ما لیس فیه اقامة الّله على َتلِّ ِمن نار، حتى یخرج مّما قاله فیه 
اگر كسى ، انسان مومنى را به عملى كه انجام نداده و یا به اخالق و رفتار زشتى كه در او نیست متهم كند، ))

قرار مى دهد، تا آنچه را كه گفته اثبات كند  خداوند در قیامت او را بر بلندایى از آتش  )). 
بنابراین یكى از . براى همیشه خلود در آتش است یقینا كارى كه انجام نشده ، قابل اثبات نیست و جایگاه او 

مصادیق خلود در آتش كسانى اند كه همیشه از حربه تهمت و افترا استفاده مى كنند و برادران مسلمان خود را به 
 .فعل و گناهى كه انجام نداده اند متهم مى سازند

 موارد سوءاستفاده از زبان
دروغ ، غیبت و یا تهمت نهى شده است ؛ و این از جمله حقوقى است كه  به هر حال سوءاستفاده از زبان ، در قالب

 .امام سجاد علیه السالم انسان ها را براى اداى حق زبان ، به رعایت آن توصیه كرده اند
زبان ، این عضو بسیار كوچك ، كه دامنه فعالیتش از همه اعضاى دیگر حتى از نیروى عقل بشر هم وسیعتر است 

تى محدوده قوه وهم و خیال را نیز در برگرفته ، در قالب كالم و سخن درآورد، مى تواند ح . 
 :امام سجاد علیه السالم در تعبیر زیبایى در دعاى مكارم االخالق مى فرمایند

و ما اءشبَه ذلك نطقا بالحمد لك  و ما اءجرى على لسانى من َلفَظِة ُفحش اءو ُهجر اءو َشتم ِعرض اءو شهادة باطل اءو اغتیاِب مؤ من غائب اءو َسبِّ حاضر (187). 
(( مومن غایب یا دشنام مومن آنچه بر زبانم جارى مى شود از لفظ دشنام یا هرزه یا بدگویى یا گواهى دروغ یا غیبت 
 .((حاضر و هرچه مانند آنهاست بر گفتار در سپاس و حمد خودت مبدل ساز
فحش و بدگویى به مومن ؛ سخنى كه آبروى مومنى را ببرد؛ شهادت باطل ؛ غیبت مومن ؛ فحاشى و بدگویى از 
 مومن همه از مصادیق و موارد سوءاستفاده از زبان است 

 نمامى - 1
ددى به این رذیله اخالقى زبان اشاره شده استدر آیات متع (188)َهّماز َمّشاء ِبَنمیم  :  كسى كه بسیار عیبجوست و به سخن  ،

ویل لكلِّ ُهَمزة ُلَمزة و . كند چینى آمد و شد مى (189) در تفسیر ذیل این آیات . واى بر هر عیب جوى مسخره كننده اى  ؛
در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . ى بین انسانها اشاره شده است كریمه به سخن چینى و جدای

 : وارد شده است
 .(190)اءبغُضكم الى الّله الَمّشائوَن بالنَّمیمة 
 .((مغضوبترین افراد نزد خدا كسانى اند كه مبناى زندگى شان را بر نمامى و اختالف میان انسان ها قرار داده اند))
 :از پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده كه خطاب به اصحاب فرمودند

بلى یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ، قال: قالوااءال اُءخبركم بشراِركم ؟   .(191)المّشاُؤن بالنَّمیمة ، الُمَفرِّقون بین االِحبَّة  : 
(( : حضرت فرمودند! آرى یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : یا از بدترین افراد به شما خبر دهم ؟ گفتندآ
 .((بدترین افراد كسانى اند كه نمامى و سخن چینى مى كنند و بین دوستان جدایى و تفرقه ایجاد مى كنند

  

 جدال و خصومت  - 2
حضرت فرموده اند اضافه كرد، جدال و خصومت است از دیگر مصادیقى كه مى توان بر آنچه كه  . 

 .(192)اّیاكم والِمراء والُخصوَمِة فانَُّهما ُیمِرضاِن القلوب على االخوان 
 .((مبادا جدال و خصومت كنید كه این دو، قلوب دوستان و برادران را نسبت به یكدیگر بیمار مى كند))

و خالصه ، بحث و مراء با . انسان نباید با دیگران طورى گفتگو كند كه موجب دشمنى بین ایشان فراهم شود
ق منتهى شده ، باعث شود كه دلها و قلب دیگران نباید به گونه اى باشد كه به جدال و حرف هاى بى مبنا و بى منط

 .هایى كه نسبت به یكدیگر صاف و صمیمى هستند، مریض و بیمار شوند



بنابراین ، یكى از مواردى كه در مكتب اخالقى دین و خاصه در مذهب شیعه ، مورد نهى قرار گرفته است ، 
 . پرهیز از این عمل زشت است

 اهانت  - 3
. ت كردن به مومنان و آزار ایشان را با مسخره و استهزا به این مجموعه اضافه كردهمچنین مى توان مساله اهان

 : در سخنى از امام صادق علیه السالم آمده است
 .(193)َمن اَءعان على مؤ من ِبَشطر كلمة َلَقى الّله یوم القیامِة بین َعیَنیَه مكتوب آیس من رحمة الّله 
اگر كسى حتى با بیان یك سخن كوتاه ، موجب اذیت و تحقیر شخصّیت مومنى شود، روز قیامت هنگام ورود به ))

مورد رحمت و مغفرت الهى قرار نخواهد گرفت  صحنه محشر این كلمه بر پیشانى او نقش بسته است كه این انسان
)). 

 تملق و چاپلوسى - 4
این خصوصیت و حالت روحى ، یكى از زشت . از دیگر مصادیق سوءاستفاده از زبان ، تملق و چاپلوسى است 

ترین سیئات اخالقى است كه عامل بروز و ظهور آن ، معموال زبان است ، و اصوال در معارف دین هرگونه 
كه منتهى به تحقیر شخصّیت انسان شود مذموم و ممنوع شمرده شده استحركتى   . 

 .(194)ان الّله تبارك و تعالى فوَّض الى المؤ من كلَّ شى ء اال ِاذالَل نفسِه
خداوند، همه اختیار انسان را به دست او داده و به او تفویض فرموده ، مگر این كه اقدامى كند كه موجب ذلت ، ))
 .((حقارت و كوچكى او شود
 : برهان عقلى نیز بر ممنوع بودن آن وجود دارد، و بر این اساس در سخن دیگرى آمده است

دنیَّة اءعقل الناس اءبعُدهم عن كل  (195). 
عاقل ترین مردم كسى است كه نفس خود را واالتر و برتر از هر نوع پستى و حركتى قرار دهد كه منتهى به ))

وچكى شخصّیت او مى شودحقارت و ك )). 
چنان كه در مصادیق قبل ، مثل غیبت و تهمت ، ذكر كردیم در این جا هم ، تملق ، چاپلوسى و مدح نابجا، عالوه بر 
این كه انسان متملق را كوچك مى كند و او را حقیر مى سازد، باعث تباهى شخصیتى مى شود كه مورد مدح و 

ه مرض و آفت خودباورى مبتال مى كند و در نتیجه ، وقتى انسان در سایه مدح ستایش قرار مى گیرد؛ یعنى او را ب
  و ثناهاى بى حساب ، نابجا و نادرست به این بیمارى مبتال شد، از توجه به عیوب و اشكاالتى كه در وجودش 

اصالح هست غافل مى شود؛ به ویژه اگر چنین انسانى ، صاحب مكنت ، ثروت و قدرت هم باشد، هرگز درصدد 
كار خود و زیرمجموعه ، ملت و رعیت خود برنخواهد آمد و هیچ قدمى براى حل مشكالت نفسى خود و مردمش 
 . برنخواهد داشت

 مدح و ثناى نابجا - 5
 :امام سجاد علیه السالم در دعاى مكارم االخالق به این نكته عنایت داشته و فرموده اند

نى عند نفسى مثلها، و ال تحِدث لى عّزا ظاهرا، اال اءحَدثَت لى ِذلَّة باطنة عند نفسى بقَدرهاو ال ترَفعنى فى الّناس درجة اال َحَططَت (196). 
(( یا به من رفعتى مى دهى ، مقام ، منزلت ، قدرت و شوكت ظاهرى مى دهى ، به همان اندازه اگر در این دن! خدایا
اگر به من منزلت و اعتبار اجتماعى عنایت كردى ، مرا از نفس و اشكاالت ! خدایا . هم مرا پیش نفسم كوچك كن
 .((خودم غافل نكن 

ب رشد یك شخصّیت كاذب در طرف مقابل مى باید توجه داشت كه مدح و ثناى بى مورد و تملق و چاپلوسى موج
 :شود و در نتیجه یك سخن كوتاه تملق آمیز، چند عارضه سوء به وجود مى آورد
 .اوال، شخصّیت مداح تحقیر مى شود

ثانیا، آن انسانى كه مورد مدح و ستایش قرار گرفته است ، در جهالت و خودباورى منفى مى ماند و اقدام به حل و 
نمى كند، بر اساس همین برداشت پیغمبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم به كسى   انى خویش فصل مشكالت نفس

 :كه در حضورشان دیگرى را مدح و ستایش بى جا مى كرد، فرمودند
 .(197)َویَحك َقطعت ُعُنَق صاحبك لو سمعها َما اَءفلح 
(( گردن دوستت را بریدى ، اگر رفیقت این حرف هاى تو را باور كند، هیچ وقت رستگار نخواهد شد! واى بر تو )). 

ه و شخصّیت انسانى او را تباه كرده استیعنى كسى كه اقدام به مدح و ثنا و تملق مى كند در حقیقت انسانى را كشت  
. 

یا در سخن مشابه دیگرى نقل شده است كه شخصى در محضر حضرت ، فرد دیگرى را مدح مى كرد، حضرت 
 :فرمودند



 .(198)َعَقرَت الرَّجل عقَرَك الّله 
 .((تو او را كشتى ، خدا تو را بكشد))

یعنى واقعا مدح بى جا به منزله كشتن و نابود كردن یك انسان است ؛ چون انسانى كه به واسطه آن مدح ، از 
در سخن جالبى از . اهد آورداشكاالت خودش غافل شده است ، دیگر هیچ گاه شخصّیت اصلى خود را به دست نخو

 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده كه حضرت فرمودند
 .(199)لو مشى رجل الى رجل بسیف ُمرَهف كان خیرا له من اءن َیثِنَى علیه فى وجهه 
اگر انسانى با اسلحه از نیام كشیده به برادرش حمله كند خیلى بهتر از این است كه در مقابلش ، او را مدح و ثنا ))
 .((كند 
 :همان طور كه بیان شد این نحوه سخن گفتن دو اشكال واضح و آشكار دارد

كه بدین وسیله ، انسان مدح كننده دچار ضعف شخصیت ، ذلت و حقارت مى شود و این خود اشكال اول این است 
در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است. ممنوع و مذموم است   : 

 .(200)احُثوا التُّراب فى ُوجوُه الَمدَّاِحین 
 .((باید خاك به صورت كسانى پاشید كه شغلشان مدح و ثناى بى جا از دیگران است ))

غیرصالح و  اشكال دوم آن است كه با این ستایش ، عرش الهى مى لرزد، مخصوصا اگر ستایش شونده ، انسان
روایتى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند. فاسدى باشد : 

 .(201)اذا مدح الفاجر اهتزَّ العرش و غضب الرَّبُّ
(( الهى به لرزه در آمده و موجب غضب   وقتى انسان غیرصالح و فاجرى مورد مدح و ستایش قرار مى گید عرش 
 .((ذات ذوالجالل الهى مى شود

ح شونده بنابراین ، مدح و ثناى بى جا، هم موجب تحقیر شخصّیت مدح كننده است ، و هم موجب تباهى و نابودى مد
هستند، به   و اثر سوءاجتماعى اش این است كه احیانا جمعیت و ملتى كه تحت سلطه و اقتدار شخص مورد ستایش 

عوارض سوء آن حاكم مستبد دچار مى شوند؛ چرا كه او به واسطه این مدح و ثناها هرگز در مقام اصالح خود 
ده كه فرمودنددر سخنى از امیر المومنین علیه السالم نقل ش. برنمى آید : 

 .(202)اءجهل الناس الُمغترُّ بقول مادح متملِّق ُیحسِّن له القبیح و ُیبغُِّض الیه النصیح 
(( كسى است كه بداند مداحى ، به دروغ او را مدح مى كند، به گونه اى كه زشتى ها و بدى ها و جاهل ترین مردم 
سیئات اخالقى او را پیش چشم او زیبا جلوه مى دهد و كار افراد ناصح و عالقه مند را كه گاهى اشكاالت اخالقى 
 .((را به او یادآور مى شوند مبغوض جلوه مى دهد

مداح و كسى كه دچار مرض تملق و چاپلوسى است ، این است كه خوبى و خیرخواهى در حقیقت نتیجه عمل انسان 
ناصحان و افراد عالقه مند را پیش چشم او زشت جلوه داده ، زشتى اعمال و رفتار و اخالق ناپسند او را، زیبا 
 .جلوه مى دهد و ستایش شونده نیز همه را باور مى كند

به همین . به خطاى عمل مداح توجه داشته ، آن حرف ها را واقعا باور نكند مهم این است كه انسان ستایش شونده ،
دلیل در حاالت بعضى از صالحان نوشته اند كه وقتى افرادى مى آمدند در حضورشان تملق مى گفتند و مداحى مى 
 :كردند، با خداى خود كه خلوت مى كردند مى گفتند
 .(203)الّلهم ان هوالء ال یعرفونى و اءنت تعرفنى 
(( اینان نمى دانند من كى ام ؛ ولى تو كه مى دانى من كه هستم ، نگذار سقوط كنم ! خدایا )). 

سالم نقل شده است كه فرمودندسخنى از امیرالمومنین علیه ال : 
 .(204)الّلهم اغفرلى ما ال یعلمون ، و ال تؤ اخذنى بما یقولون ، واجعلنى خیرا مما یظنون 
(( آنچه را كه من انجام داده ام و این مردم نمى دانند و در مورد آن مرا خوب مى بینند، آن اعمال را درباره ! یاخدا
من بیامرز؛ و به آنچه كه مردم درباره من مى گویند، مرا مواخذه نكن و مرا بهتر از آنچه كه مردم تصور مى كنند 
 .((قرار بده 

شده و ساخته شده ، هرگز در مقابل مدح و ستایش هاى بى جا شخصّیت خود بنابراین ما مى بینیم انسانهاى تربیت 
را نباخته ، متزلزل نمى شوند و به واقعیات شخصى و نفسانى خود كه عامل حفاظت از لغزشها است توجه دارند؛ 
 . و این نكته بسیار مهمى است

 راههاى درمان اثرات سوء زبان
ه باید كرد كه سرنوشت دنیا و آخرت ، به دست این عضو كوچك رقم حال بعد از این همه سخن چاره چیست ؟ چ

 . نخورده و در حقیقت ، مالك آن باشیم
 :درمان این معضل در مطلب دومى است كه امام علیه السالم براى حقوق زبان بیان مى فرمایند

لى االدب و اجماُمُه اال لموضع الحاَجة و المنفعة للدِّین و الّدنیا و اعفاُؤُه من الفضول الشَّنعة القلیلة و اَءمَّا َحقُّ اللِّسان فاكراُمُه عن الَخَنا و تعویُدُه على الخیر و حمُلُه ع
 .(205)الفائدة التى ال یؤ من ضررها مع قلَّة عائدتها



راه درمان این بیمارى و عالج این مشكل این است كه زبان را به گفتار نیك و زیبایى در سخن عادت دهى و یا دم 
پس حل مشكل سهل است ؛ یا باید زبان را به سخن نیك عادت داد؛ یعنى خوب و زیبا سخن گفت و یا این . فروبندى 

خوب گفتن باید به صورت عادت و سنت و طبیعت ثانویه درآید؛ یعنى همان طور كه ما  سخن. كه دم فروبست 
طبق عادت نفس مى كشیم ، و نفس كشیدن كه تامین نیاز طبیعى است به صورت یك عادت تكوینى در بشر درآمده 

صورت یك عادت  است ، در غیر آن صورت ادامه حیات ممكن نیست ، وقتى لب به سخن نیز باز مى كنیم ، باید به
 . ثانویه ، سخن خیر، نیك و خوب بگوییم و یا این كه دم فروبسته ، سخن نگوییم

اساسا خداوند متعال ، این توانمندى و قدرت را به انسان عنایت كرده تا به وسیله زبان و قوه ناطقه ، قدرت عقل و 
 .اندیشه خود را به نمایش بگذارد

ان تعبیر مى كنندامام علیه السالم در انتهاى حق زب : 
 .ُیَعدُّ شاهد العقل و الدلیَل علیه 
 .((زبان گواه خرد و اندیشه انسان است ))
 :در واقع باید یا زبان را به خیر باز كند، یا دم فروبسته و سكوت كند، به گفته شاعر

چون ندارى مايه ، از الف 
  سخن خاموش باش 

خنده ، رسوا مى نمايد 
 پسته بى مغز را 

بیر امیرالمومنین علیه السالمبه تع  : 
 .(206)المرء مخبوء تحت لسانه 
 .((شخصّیت انسان در زبانش نهفته است ))

 عیب و ھنرش نھفته باشد    تا مرد، سخن نگفته باشد

در ادامه این سخن امیرالمومنین علیه السالم روایتى نسبتا طوالنى نقل كرده ، كه انصافا سخن  ((مصباح الشریعة ))
 . قابل توجهى است

ذلك فالسكوُت خیر منه ؛ فلیس على الجوارح عبادة اءخفَّ مؤ  المرء مخبوء تحت لسانه ، َفِزن كالمك و اعِرضُه على العقل ؛ فان كان لّله و فى الّله فتكلَّم به و اءن كان غیر
زوجل لم یجعل فیما بینه و بین رسله ونة و اءفضل منزلة و اءعظم قدرا عند الّله من الكالم فى رضا الّله و لوجهه و نشر آالئه و نعمائه فى عباده ؛ اءال ترى اءّن الّله ع

لمه و مخزونات وحیه غیر الكالم ؛ و كذلك بین الرسل و االمم ؛ فثبت بهذا اءنَّه اءفضل الوسائل و اءلطف العبادة ، و كذلك ال معنى َیكشُف ما اءسرَّ الیهم من مكنونات ع
ینكشف ما فى  بر القلب و بهمعصیة اءشغَل على العبد و اءسرع عقوبة عند الّله و اءشدها مالمة و اءعجلها َساءَمة عند الخلق منه و اللسان ترجمان الضمیر و صاحب خ

طول السِّجن من اللِّسان سرِّ الباطن و علیه ُیحاسب الخلق یوم القیامة و الكالم َخمر ُیسِكُر القلوب و العقول ما كان منه لغیر الّله ؛ و لیس شى ء اءحقُّ ب (207). 
شخصّیت انسان در زبانش نهفته است پس كالمت را بسنج و آن را به عقل عرضه دار، پس اگر در راه رضاى ))

در همه اعضا و جوارح ، . الهى بود، آن را به زبان جارى كند و اگر این طور نبود، سكوت بهتر از تكلم است 
، كم مایه تر، اما پرمنزلت تر و ارجمندتر از بستن زبان یافت نمى شود؛ زیرا عبادت یا به سكوت عبادتى آسانتر

خداوند براى كشف اسرار علم و  .است ، یا به سخنى كه منظور از آن رضاى خدا و نشر نعمت ها و آالء الهى باشد
گر كسى خواهان ورود به گنجینه علم مكنونات و خزائن وحى خود ابزارى جز سخن گفتن قرار نداده است ؛ یعنى ا

. واسطه بین پیامبران الهى و امت ها نیز سخنورى بوده است . الهى و اسرار وحى باشد، سخن بهترین وسیله است 
معلوم مى شود كه بهترین و پرفضیلت ترین وسیله و لطیف ترین و شیرین ترین عبادت ، سخن و كالم است و   پس 

گین تر از سخن ، نزد خدا نیست از آن طرف هیچ معصیتى سن )). 
خالصه این كه زبان بیانگر اندرون و ضمیر انسان است ؛ آنچه كه در دل مى گذرد به وسیله زبان بروز و ظهور 
پیدا مى كند و خداوند در روز قیامت محاسبات خلق را بر مبناى سخن و زبان قرار داده و هیچ عضوى از اعضاى 

. باید زبان را زندانى و مهار كرده ، در كنترل خویش قرار داد. یسته تر از زبان نیست بدن ، براى زندانى بودن شا
 . سر آن امرى است كه ما در معارف دین نسبت به رعایت سكوت ، دم فرو بستن و سخن نگفتن مى بینیم
 :در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند
 .(208)َمن َصَمَت نجا
 .((سكوت ، موجب نجات است ))
 : در سخن دیگرى از حضرت رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم نقل شده است
 .(209)نجاُة المؤ مِن فى حفظ لسانه 
 .((نجات مومن در سكوت و حفظ زبان است ))
 :حضرت در بیان دیگرى مى فرمایند



َسَتَر الّله عورته َمن كفِّ لسانه  (210). 
 .((اگر كسى زبان فروبندد، خداوند عیوب او را مستور مى دارد))

دو چیز طیره عقل است ، دم 
  فروبستن 

به وقت گفتن و گفتن به 
 وقت خاموشى 

 
 فواید سكوت
 : فایده اول

از پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت . سكوت ، موجب پنهان ماندن عیب ها و اشكاالت انسانى است 
 :شده است كه فرمودند
 .(211)رحم الّله عبدا تكلم خیرا فغنم اءو سكت فَسِلَم
خداوند رحمت كند بنده اى را كه سخن خیرى بگوید و سودى ببرد، و اگر سخن خیرى براى گفتن ندارد، سكوت ))
 .((كند كه سالم مى ماند
 : فایده دوم
در معارف دین سكوت به عنوان یك عبادت تلقى شده است ، از حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم 
 : نقل شده است
 .(212)اءال اُءخبركم باَءیسر العبادة و اءهوِنها على البدن ، الَصمُت و حسن الخلق 
 .((آیا به شما بگویم كه چه عبادتى ساده ترین عبادت هاست ؟ سكوت و خوش اخالقى ))
 : فایده سوم

شده استسكوت نه تنها عبادت است ، بلكه تجارت و ضامن سالمت است ، از امام صادق علیه السالم روایت   : 
مفتاح كل راحة مَن الدُّنیا و االخرة ... الُصمُت (213). 

 .((سكوت ، كلید هر راحتى در دنیا و آخرت است ))
مفایده چهار  : 

 :سكوت ، موجب آرامش اندیشه و فكر انسان است ، از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمودند
 .(214)السكوت راحة للعقل 
(( كوت ، مایه آرامش فكر و عقل انسان است س )). 

بسیارى از آنچه در فواید سكوت بیان شده در نصایح لقان علیه السالم نیز آمده است ؛ در حدیثى از امام صادق 
 :علیه السالم آمده است كه لقمان علیه السالم خطاب به فرزندش مى گوید

السكوت ِمن َذَهب  یا ُبَنىَّ ان كنت زعمت اَءنَّ الكالم من فضة فانَّ (215). 
(( ر و و یقینا انسان تاج(اگر گمان مى كنى سخن از جنس نقره است ، پس بدان كه سكوت از جنس طالست ! پسرم 
 .((عاقل ، طال را بر نقره ترجیح مى دهد
 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(216)َمن َكِثَر َكالُمُه َكُثَر َخطاُؤه 
 .((پرگویى و زیاده گویى ، باعث كثرت خطا و اشتباه مى شود))
 : فقط یك جا كالم زیاد استثنا شده است
 .(217)ال تكثروا الكالم فى غیر ذكر الّله 
 .((زیاده سخن مگویید؛ مگر در ذكر خدا))
 :لذا امام سجاد علیه السالم در دعاى مكارم االخالق فرموده اند

اغراقا فى بالحمد لك و و ما اءجرى على لسانى من لفظة فحش اءو هجر اءو شتم عرض اءو شهادة باطل اءو اغتیاب مؤ من غائب اءو سبِّ حاضر و ما اَءشبه ذلك نطقا 
 .(218)الثناء علیك و ذهابا فى تمجیدك و شكرا لنعمتك و اعترافا باءحسانك و اءحصاء ِلِمننك 
(( یى ، بدگویى ، گواهى دروغ ، غیبت انسان مومنى كه غایب است ، دشنام به مومنى كه به جاى هرزه گو! خدایا

حاضر است و هرچه كه مصداق سوءاستفاده از زبان است ، مرا موفق كن كه گفتارم در سپاس تو و اغراق در 
هاى تو،  ستایش تو و تمجید تو و شكرگزارى نعمت تو و اعتراف به نیكى هایى كه به من كردى و شمارش منت

 .((باشد

 حق گوش - 4

ا كریما َفِانَُّه باُب الَكالِم الى القلِب یِؤدَّى به ُضُروُب المعانى و اَءمَّا َحقُّ السَّمع فتنزیُهُه عن اَءن َتجَعلُه طریقا اَلى قلبَك اال ِلَفوَهة كریَمة ُتحدُث فى قلبك خیرا اَءو ُتكسُب ُخُلق
ّوَة اال بالّلهعلى ما فیها من خیر اَءو شّر وال ق  . 



(( ناروا و حرام است ؛ و پاكیزه داشتن آن   و اَءمَّا حق گوش ، بازداشتن آن از شنیدن غیبت و هر چیزى كه شنیدنش 
براى سخنانى كه دل را سرشار از خیر و خوبى مى كند؛ و اخالق كریمه و بزرگوارى را به انسان مى آموزد؛ 

دل است و از طریق آن اقسام مفاهیم خیر و شر، به جان ها مى رسد زیرا گوش دریچه ورود كلمات و سخنان به )). 
كالم را در تبیین و تفسیر فرمایش امام علیه السالم از همین فراز پایانى سخن ، آغاز مى كنیم ؛ ورودى هاى قلب و 

انتقال معانى همان گونه كه خروجى براى . فكر انسان براى درك مفاهیم و معانى ، یكى گوش و دیگرى چشم است 
 . و مفاهیم زبان است

از آن جایى كه جایگاه دل ، فاّنه باب الكالم الى القلب تعبیر صریح امام علیه السالم درباره قوه سامعه و گوش این است كه 
مغز، قلب ، فكر و اندیشه انسانى پاك و مقدس است ، مكتب تربیتى اسالم نسبت به صیانت و پاكیزه نگه داشتن این 

شده و از آلوده شدن آن به پلیدى ها نهى فرموده است ، در   ه ، به هر وسیله و ابزار ممكن به شدت سفارش جایگا
 : این باره روایات فراوانى وارد شده است
 .(219)صیاُم القلِب عن الفكر فى اآلثاِم، اءفضُل من صیام البطن عن الطَّعاِم
اهمیت پاكیزه نگه داشتن فكر و اندیشه از آلودگى ها بیشتر از روزه گرفتن معمولى یعنى استنكاف از خوردن و ))
 .((آشامیدن است 

است كه فرمود در كالم معروفى از عیسى بن مریم علیه السالم آمده : 
 .(220)اّن موسى نبىَّ الّله علیه السالم اَءَمَرُكم اَءن ال َتزُنوا، و اَءنا آُمُركم اَءن ال ّتَحدِّثوا اَءنفسكم بالزِّنا
(( من شما را فرمان مى دهم . موسى بن عمران علیه السالم شما را امر كرد كه گرد عمل خالف و گناه زنا نگردید
 .((كه حتى ذهن و اندیشه خود را به گناه زنا آلوده نكنید
 . پس در معارف دین نگهبانى دل و فكر از اندیشه گناه و خالف هم مورد عنایت است

فلینظر االنسان الى طعامه ه در تفسیر آی انسان باید به آنچه كه از دیگران یاد  (222)اءى علُمُه الَّذى یاءخذ عمَّن یاءخُذُه : وارد شده كه (221)
مى گیرد توجه كند و بداند كه جایگاه این سخنان كجاست و به همان مالك ، راه هاى ورود به آن آستان نیز باید 

زه بماند و طریق پاكیزه نگه داشتن این راه هاى ورودى فكر و اندیشه ، یكى گوش است و دیگرى چشممنزه و پاكی  
. 

امام سجاد علیه السالم به دو مطلب اشاره دارد؛ اول این كه این باب را براى ورود همه سخنان خیر، خوب و 
ند، مذموم و حرام است ببنددآموزنده باز نگه دارد؛ دوم این كه گوش را به روى آنچه كه ناروا، ناپس . 

در این میان ، در كالم امام علیه السالم غیبت به عنوان نمونه یادآورى شده است كه توضیح داده خواهد شد، عالوه 
بر این كه سخن امام علیه السالم مثل همه سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم برگرفته از منبع وحى 

استاست ، در قرآن مجید آمده   : 
 .(223)والّله اَءخرَجكم من بطون اُءمَّهاتكم ال تعلمون شیئا و جعل لكم السَّمع و االبصار و االفِئدَة لعلَّكم َتشُكرون 
(( خداوند ابزار یادگیرى و دانستن یعنى گوش ، چشم ، فكر و . شما درحالى از مادر متولد شدید كه هیچ نمى دانستید
 .((اندیشه را در اختیار شما قرار داد تا شكر نعمت هاى او را به جاى آورید

كر است كه با گوش و این معنى و مفهوم ش. شكر نعمت هاى الهى در گرو استفاده صحیح و معقول از آنها است 
پس در گام اول باید این در را به روى سخنان  .چشم مواعظ و مناظر را بشنود و ببیند و با دل و اندیشه ، تعقل كند
 .خیر و معارف تربیتى باز بگذارد
 .(224)الَّذین یستمعون القول فیتَّبعون اَءحَسَنُه # فبشِّر عباد
 .((به بندگان من كه سخنان را شنیده و از میان شنیده ها بهترین را انتخاب مى كنند بشارت بده ))

است ، در آیه شریفه نیز به این نكته  بنابراین رسیدن به سعادت ، مرهون استفاده صحیح از گوش و نیروى شنوایى
 . اشاره شده است
بعد از این مقدمه كوتاه تصور نمى شود كه در میزان كارآیى و اهمیت این وسیله ارزشمند خدادادى ، كسى تردید 
داشته باشد؛ كه قوه سامعه در سرنوشت انسانها هم در مسائل فردى و هم در مسائل اجتماعى ، هم آنچه مربوط به 

تاریخ حتى حربه مشركان صدر اسالم را، در . یاى انسان و هم آنچه مربوط به آخرت اوست چه مقدار تاثیر دارددن
 . بستن گوش براى نشنیدن پیام وحى ثبت كرده است

 حكایت اسعد بن زراره انصارى
خزرج براى مقابله با در تاریخ آمده است كه یكى از اهالى مدینه ، به نام اسعد بن زراره انصارى خزرجى از قبیله 

طایفه اوس و استمداد از قریش وارد مكه شد؛ و از آن جا كه با عتبه بن ربیعه دوست بود به سراغ او رفت و از او 
عتبه به عذر این كه اخیرا كسى در مكه پیدا شده كه سرنوشت ما را تهدید مى كند و . براى قبیله خود كمك خواست 

عادى ما را بر هم زده است ، از همراهى و یارى دوستان خزرجى عذرخواهى با ادعاى دین جدید خود، شرایط 
اسعد سوال كرد این شخص كیست و چه خصوصیاتى دارد؟ عتبه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را . كرد



فراد ناآشنا و غریبه او جوانى است كه داخل مسجدالحرام مى نشیند و مردم و حتى ا: براى او معرفى كرده ، گفت 
بنابر توصیه عتبه و دستورى كه سران كفر براى مردم آن روز صادر كرده بودند . را به دین خود دعوت مى كند

اسعد براى ورود به مسجدالحرام در گوش خود پنبه گذاشت كه سخنان و كلمات وحى را از این پیامبر و رسول 
 .جدید نشنود

عده اى . اول و قسمت اول طواف ، با نشانه هایى كه داشت پیامبر جدید را شناخت بنابر نقل تاریخ ، اسعد در شوط 
در شوط دوم با خود اندیشید كه اگر من از مكه . را دید كه دور او جمع شده ، مشتاقانه به سخنانش گوش مى دهند

من اصل واقعه را كه بازگو بازگردم و اهل مدینه از من سوال كنند كه چه اتفاق تازه و جدیدى در مكه افتاده بود؟ 
كنم ، آنها از من خواهند پرسید كه او به چه چیز دعوت مى كرد؟ من چه جوابى بدهم ؟ آیا بگویم كه پنبه در گوش 

بنابراین در پایان طواف ، پنبه را ! شاید دوستان ، مرا مالمت و مسخره كنند! گذاشته بودم و سخنان او را نشنیدم ؟
ور پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شرفیاب شده و از ماهیت دعوت حضرت از گوش درآورد و به حض

حضرت آیات معروف سوره مباركه انعام را براى او تالوت كردند كه. پرس وجو كرد  : 
َءوالدكم من امالق نحن نرُزُقكم و ایَّاهم و ال تقربوا الفواحَش ما َظَهَر منها و ما َبَطَن قل تعالوا اَءتُل ما حرَّم ربُّكم علیكم اَءّلا ُتشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و ال َتقُتلوا ا

المیزان بالقسط ال و ال تقربوا مال الیتیم اال بالَّتى هَى اَءحسن حّتى یبُلُغ اَءشدَّه و اءوفوا الكیل و# و ال َتقُتلوا النَّفَس الَّتى حرَّم الّله اال بالحقِّ ذلكم وّصُكم به لعلكم تعقلون 
 .(225)نكلِّف النَّفس اال ُوسَعها و اذا ُقلُتم فاعِدلوا و لو كان ذاقربى و ِبَعهد الّله اءوفوا ذلكم وّصكم به لعلَّكم تذكَّرون 
(( این كه چیزى را شریك خدا قرار : بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برایتان بخوانم : بگو
ندهید؛ و به پدر و مادر نیكى كنید؛ و فرزندانتان را از ترس فقر نكشید؛ ما شما و آنها را روزى مى دهیم ؛ و نزدیك 

ار باشد و چه نهان ؛ و انسانى را كه خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق كارهاى زشت نروید، چه آشك
و به مال یتیم ، جز به بهترین صورت و . این چیزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده ، شاید درك كنید. 

هیچ كس را جز به . ا كنیدبراى اصالح نزدیك نشوید، تا به حد رشد برسد؛ و حق پیمانه و وزن را به عدالت اد
و هنگامى كه سخنى مى گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتى اگر در مورد . مقدار توانایى اش تكلیف نمى كنیم 

این چیزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كند، تا متذكر . نزدیكان شما باشد، و به پیمان خدا وفا كنید
 .((شوید

َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در این دو آیه كریمه ، اصول اساسى و اعتقادى و نكات دقیق تربیتى و  رسول اكرم َصلَّى الّله
تو در آغاز باید بدانى كه دعوت من به یگانگى خداست : اخالقى دین و آیین خود را براى اسعد بازگو كرد و فرمود

ارى از كشتن فرزندان از ترس گرسنگى و رسالت من ، توصیه به احسان ، خیرخواهى نسبت به پدر و مادر، خودد
، نزدیك نشدن به فحشا و منكر، نهى از قتل نفس ، رعایت همه حدود الهى ، پرهیز از دست یازیدن به مال ایتام ، 
اسعد این سخنان را كه شنید با شعف و اشتیاقى عجیب  . رعایت عدالت در كسب و تجارت و امثال این نكات است
اال الّله و اّنك رسول الّله اشهد ان ال اله  : گفت (226). 

ِه و َسلَّم به مدینه فراهم این مالقات و دگرگونى روحى اسعد بن زراره مقدمه مهاجرت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِل
پس آیین مقدس اسالم با آن همه پیشرفت سریع و نفوذ معنوى و تسخیر دل ها و قلوب مردم و توسعه حیرت . شد

 . انگیز جغرافیایى ، مرهون استفاده صحیح و مناسب از قوه سامعه بشرى است

 اوصاف متقین از دیدگاه امیرالمومنین علیه السالم
پیام حق ، مى تواند مبدا و منشا تحوالت فردى ، اجتماعى ، تاریخى و دینى بسیار عظیم وبزرگى گوش فرادادن به 

 . شود؛ نمونه هاى دیگرى در تاثیرگذارى و كاربرد قوه سامعه در تاریخ و روایات مى بینیم
میرالمومنین ا. معروف است كه مخاطب خطبه متقین در نهج البالغه شخصى به نام همام بن ابى فراس بوده است 

این شخص به محضر . علیه السالم به تقاضاى او، اوصاف انسانهاى كامل و مّتقى را بیان فرموده است 
یا امیرالمومنین ِصف لَى المتَّقین حّتى كاَءّنى اَءنُظُر الیهم َفَتثاَقَل علیه السالم عن  :امیرالمومنین علیه السالم مشرف مى شود و عرض مى كند

همام از حضرت مى خواهد كه ویژگى ها، شرایط و نكات دقیقى را كه در سایه آنها، انسان به مرحله كمال  (227)جوابه 
براى امام سخت بود كه این سخنان را براى او بیان كنند؛ اما در مقابل اصرار . ایندتقوا مى رسد براى او بیان فرم

 .او شاید متجاوز از صد خصوصیت از اوصاف و نكاتى را كه انسان با آنها به مرحله كمال مى رسد بیان فرمودند
فصعق حل پایانى رسید؛ نكته قابل توجه این است كه در ذیل همین روایت آمده است كه وقتى سخنان حضرت به مرا

. آفرین تسلیم كرداین مرد مستعد فریادى كشید؛ جانش از قالب تن بیرون آمد و جان به جان  (228)...همام صعقه كانت نفسه فیها
مى كند سخن موثر در دل مستعد اینگونه اثر (229)اءهكذا تصنع المواعظ البالغة باءهلها :امام علیه السالم نیز فرمودند . 

سوز دل مھجوران ، سوز 
  دگرى دارد 

حرفى كه ز دل خیزد در دل 
 اثرى دارد 



یكى تاثیر استماع سخنان خیر و این كه سخنان نیك و آموزنده تا چه مقدار مى : این مقدمه براى بیان دو نتیجه است 
با استفاده از این نكته امام . است  تواند یك انسان را متحول كند؛ نكته دیگر چگونگى استفاده از قوه سامعه و گوش

 :شروع به بیان اوصاف تقواپیشگان مى كنند و مى فرمایند
م على العلم النَّافع لهممَّا حرَّم الّله علیهم و َوَقُفوا اَءسماَعُهفالمتَّقون فیها ُهم اَءهل الفضائِل َمنِطُقُهُم الصَّواَب و َملِبُسُهُم االقتصاُد و مشُیُهُم التَّواُضُع َغضُّوا اَءبصاَرُهم ع  

...(230). 
(( فروتنانه است پس پرهیزگاران اهل فضیلتند، گفتارشان صحیح و درست و میانه روى شعار آنهاست و رفتارشان 

، دیده هایشان را از آنچه خدا بر آنان حرام كرده پوشانده اند و گوش هایشان را بر دانشى كه بر ایشان سودمند است 
 .((گشوده اند

وقفوا اءسماعهم على العلم النافع لهممتقین داراى خصوصیاتى هستند؛ از جمله این كه  گوش خود را به روى سرچشمه هاى  ... 
شه باز مى گذارندعلوم و اندی . 

در حقیقت این قوه باید فقط در مسیر یادگیرى علوم نافع و موثر در سرنوشت دنیوى و اخروى انسان ، استفاده 
 :شود؛ بنابراین در مقام ترغیب به این امر مى فرمایند
 .(231)من ترك االستماع من َذِوى العقول مات عقله 
 .((هر كه شنیدن سخن از صاحبان فكر و عقل را ترك كند عقل خویش را منهدم كرده است ))

به از میان رفتن گوهر عقل  انسانى كه استفاده از گوش را ترك كند و یا از این نیروى گرانبها استفاده صحیح نكند،
 . ، كه تمام مابه االمتیاز انسان از سایر موجودات است كمك كرده و آن را از میان برده است

اساسا قوام و دوام انسانیت ، به استفاده صحیح از این نیرو است و رشد اكتسابى انسان ، : به هرحال مى توان گفت 
السالم مى فرمایند امیرالمومنین علیه. مرهون این عقل مسموع  : 

رايت العقل عقلین وال ينفع 
  مسموع 

فمطبوع و مسموع اذا لم يك 
  (232)مطبوع 

(( عقلى كه فطرى است و دیگرى عقلى كه از راه شنیدن پدیدار مى شود؛ دومى اگر عقل را دوگونه دیدم ، یكى 
 .((مطابقت با فطرت نداشته باشد، ثمره اى نخواهد بخشید

یكى همان نیروى عقالنى است كه از آغاز آفرینش همراه با والدت : خداوند متعال دو قوه عاقله به انسان داده است 
دیگر، عقل مسموع كه به وسیله آن سخن علما و اندیشمندان را شنیده و نیروى عقل  به همه انسانها داده شده است ؛

 .مطبوع خود را تقویت میكند
 .بنابراین ، گوش فرا دادن و استماع سخنان بزرگان و اندیشمندان را عقل مسموع نامیده اند

سخنان خیرخواهانه ، خوب و  بنابر آنچه گفته شد گام اول ، ضرورت بازگذاشتن قوه سامعه و گوش به روى همه
 : سرشار از علم و دانش است و گام دوم آن است كه در آغاز كالم امام سجاد علیه السالم آمده است
 .(233)تنزیهه عن سماع الغیبة و سماع ما ال یحلُّ سماعه 
 .((پاكیزه نگه داشتن گوش از شنیدن غیبت و هر آنچه كه شنیدنش ناروا و ممنوع است ))

شاید سّر این كه بستن گوش و جلوگیرى از ورود سخنان ناروا و محرم از طریق آن به دل و قلب ، مقدم بر گشودن 
ذكر شده ، این است كه گوش آلوده ، استعداد پذیرش و یادگیرى خوبى ها و علوم را از آن به سخنان خیر و آموزنده 

بنابر این در قدم اول باید به تنزیه گوش و پاك نگه داشتن . دست مى دهد و زمینه پذیرش و تاثیر از میان مى رود
بى ها و علوم همت گماشتآن از آنچه كه شنیدنش ناروا است اقدام كرد و در مرحله بعد نسبت به یادگیرى خو  . 

 حرمت شنیدن غیبت
و اصطالحا این . امام علیه السالم از میان همه امور محرم و ممنوعه براى قوه سامعه ، غیبت را ذكر فرموده اند

: گوش را به روى غیبت ببند؛ و بعد مى فرمایند: حضرت علیه السالم مى فرمایند. جا ذكر خاص قبل از عام است 
اما چرا از میان همه این امور به . ى هر چیزى كه نارواست ببند كه طبعا غیبت هم یكى از آنهاست گوش را به رو

غیبت تصریح شده است ؟ دلیل اول عواقب سوء و زیاد این عمل است ؛ چون وقتى انسان پذیراى غیبت و بدگویى 
مى شوداز دیگران باشد، بالطبع آثار منفى آن به تدریج در زندگى شخصى او مشاهده  . 

دلیل دوم این كه شاید گناه غیبت از بقیه گناهان ، سهل الوصول تر و آسان تر باشد؛ زیرا شنیدن غیبت در هر 
بنابراین امام علیه السالم نسبت به این نكته ، حساسیت به  . مجلس و محفلى به طور متعارف براى همه مقدور است

رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم   م السالم به ویژه شخص خرج داده اند؛ از این رو در كلمات اهل بیت علیه
 :مى بینیم كه حضرت فرموده اند
 .(234)فنزِّهوا اَءسماَعكم َمِن اسِتماع الغیبِة فانَّ القائَل و المستمَع لها شریكان فى االثم 
 .((گوشها را از شنیدن غیبت پاكیزه نگه دارید؛ زیرا گوینده و شنونده در گناه با یكدیگر مشتركند))
 : در روایتى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است



بِة اَءحُد اُلمغتابین الّسامُع للغی (235). 
 .((گوش دهنده غیبت هم یكى از غیبت كنندگان است ))

ین كار نمى كند و اگر غیبت كننده را نهى نكند او هم با گوینده شریك چون اگر گوینده ، شنونده اى نیابد اقدام به ا
بنابراین در مكتب تربیتى دین ، . است ، و همه آثارى كه براى گوینده در پى دارد براى شنونده نیز خواهد داشت 

 . راه جلوگیرى از تخلفات اخالقى ، همراهى نكردن با مجرم در ارتكاب جرم است
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده استدر سخن دیگرى از   : 

 .(236)الغیبة اَءسرُع فى دین الرَُّجل المسلم من اآلكلِة فى جوفه 
سریع تر از آن كه مرض جذام و خوره در اندرون انسان پیشرفت مى كند، بیمارى غیبت در انسان ، دین او را از ))
 .((بین مى برد
 :در تعبیرى از امام صادق علیه السالم وارد شده كه فرمودند
 .(237)الغیبة تاءكل الحسنات كما تاءكل النَّار الَحَطَب
(( هیزم را از بین مى برد  غیبت حسنات و اعمال نیك انسان را نابود مى كند همان گونه كه آتش  )). 

ر انسان ، ناخواسته سخن بدى را نسبت به مومنى شنید بنابراین نه تنها شنیدن غیبت ، ممنوع و محرم است ، بلكه اگ
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در مواعظ خود به ابوذر مى فرمایند. باید از او دفاع كند : 

خَذَلُه و هو یستطیُع َنصَرُه، َخَذَله الّله فى الدنیا و االخرة  َمن اغتیَب عنده اءخوه الُمسلم و هو َیسَتطیُع نصرُه َفَنَصَرُه، نصره الّله عزوجل فى الدنیا و االخرة ، فانَّ (238). 
(( ى شود و او توان یارى شخص غیبت شونده را هر چند با بیان اگر نزد مسلمانى از برادر مسلمانش غیبت و بدگوی
یك كلمه داشته باشد و این كار را انجام دهد، خداوند او را در دنیا و آخرت یارى خواهد كرد و اگر این كار را نكند، 
 .((خدا در دنیا و آخرت او را به ذلت خواهد نشاند

اهتمام دارند خیلى روایت قابل توجهى است ؛ یعنى اثر  براى كسانى كه نسبت به معارف دین و اخالق انسانى
وضعى دفاع نكردن از عرض و آبروى مومن ، ذلت در دنیا و آخرت است و در مقابل ، اگر از انسان مومن و 
مسلمان غیبت شود و برادر مومنش در پشت سر و غیابش ، او را یارى كرده و از آبروى او دفاع كند، خداوند او 

و آخرت نصرت و یارى خواهد كردرا در دنیا  . 
. بنابراین دلیل سفارش به نشنیدن غیبت در اسالم این است كه با شنیدن غیبت ، باب تهمت و بهتان گشوده مى شود
 :وقتى شخصى از امیرالمومنین علیه السالم سوال مى كند

ما َراَءتُه َعیناَك فهو الحقُّ و ما سمعتُه اُءُذناك : اءمیرالمؤ منین َیَدُه على ُاُذِنِه و َعیَنیِه، فقال اءربع اءصابع ، و َوَضَع : یا امیرالمومنین كم بیَن الحقِّ و الباطل ؟ فقال 
 .(239)فاءكَثُره باطل 
فاصله بین حق و باطل چقدر است ؟ در روایت دارد كه امیرالمومنین در عرض صورت ، دست را میان گوش و ))
مى   آنچه را كه با چشم مى بینى صحیح است ولى آنچه را كه با گوش  .چهار انگشت  :چشم قرار داده ، فرمودند
 .((شنوى اكثرا باطل و غیرصحیح است 

باید این مسیر از همه آلودگى ها منزه بماند، تا باعث . به دل و قلب انسان ، قوه سامعه است  شاید نزدیك ترین راه
امام علیه السالم مى فرمایند. گرفتگى و انسداد آن نشود : 

 .(240)و سماع ما ال یحلُّ سماُعه 
 .((گوش را به روى هر چیزى كه براى آن نارواست ببند))

از مصادیق سخن ناروا، مطالب لغو و لهو، اباطیل و هرزه گویى هایى است كه براى انسان حاصلى جز زیان 
كر شده است كه هریك مستقال موضوعى براى در روایات ، مصداق روشن لغو و لهب ، غنا و موسیقى ذ. ندارد

 . ممنوعیت و حرمت است

 حرمت غنا و موسیقى
غنا، عبارت است از به كار گرفتن سخنان و یا اشعار، با نوع خاصى از آوازه خوانى ، كه مناسب مجالس لهو و 

ى كه استعمال لعب است ؛ و موسیقى عبارت است از ایجاد اصوات و صداهایى به وسیله ابزار و آالت معین
 . متعارف آن ، در همان مجالس لهو و لعب است

همچنان كه در كلمات اهل بیت علیهم السالم مى بینیم همه هم و غم این مربیان و معلمان اخالق ، تربیت انسان و 
انسان ، اشرف و اجل از این است كه فكر، ذهن ،  .هدایت او به مسیر سعادت و انحراف ذهن از لهوولعب است 

ل ، گوش ، چشم و سایر اعضا و جوارح خود را به لهو و لعب و لغو مشغول كند؛ بنابراین در سخنى از امیر د
 : المومنین علیه السالم آمده است
 .(241)و كلما اءلهى عن ذكر الّله فهو الَمیَسر
 .((هر چیز كه دل ، فكر و اندیشه را از یاد خدا غافل كند لهو و لعب است ))
بنابراین انسانى كه خود را در چهارچوبه دین قرار مى دهد، آزاد نیست كه هرگونه دلش مى خواهد عمل كند، یقینا 



ینى بى توجهى كند، آن نتیجه اى كه از تقید و اعتماد به دین مى طلبد، برایش اگر به فرامین و محدودیت هاى د
در قرآن آمده است كه . حاصل نخواهد شد : 

 .(242)ان السمع و البصر و الفؤ اد كلُّ اولئك كان عنه مسئوال
 .((گوش و چشم و دل ، هم مسوولند))

گوش ، چشم ، دل و قلب در روز قیامت بازخواست مى شوند و از هر یك سوال مى شود كه چه مقدار به وظایف 
 مقرر خود عمل كردند؟ و چه مقدار از وظایف خود تعدى نمودند؟

از همه اعضا نسبت به آنچه انجام داده اند سوال خواهد شدبه نص قرآن ، در قیامت  : 
 .(243)الیوم َنخِتُم على َافواِهِهم و ُتَكلُِّمنا َایدیهم و َتشهد اَءرُجُلهم بما كانوا یكسبون 
امروز بر دهانشان مهر مى نهیم ؛ و دست هایشان با مان سخن مى گویند و پاهایشان كارهایى را كه انجام مى ))
 .((دادند شهادت مى دهند

خداوند بر زبانها مهر مى زند و گوش ، چشم ، پا و همه جوارح را به سخن درآورده و آنها را مورد بازجویى قرار 
وقتى انسان از این اعضا . ى دهد كه این نعمت خداداد را در چه مسیرى به كار گرفتید؟ آنها پاسخ خواهند دادم

 :سوال مى كند
 .(244)ِلَم َشِهدُتم َعَلیَنا قالوا َانطقَنا الّله الَّذى َانطَق كلَّ شى ء
(( همان خدایى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گویا : چرا علیه من شهادت دادید؟ آنها جواب مى دهند
 .((ساخته است 

ر داده سوء استفاده كند، عالوه وقتى انسان از ابزار، نعمت ها و وسایلى كه خدا در عالم آفرینش در اختیار او قرا
 .بر آثار سوء اخروى ، عوارض سوء دنیوى نیز نصیب او خواهد شد
حدیثى طوالنى را در عوارض انواع گناهان ذكر كرده است كه در  ((بحاراالنوار))مرحوم مجلسى در كتاب ارزنده 

ّلهم اغفرلى الذنوب التى تنزل النقم ، الّلهم اغفرلى الذنوب التى تغیر النعم الّلهم اغفرلى الذنوب التى تهتك العصم ، ال ذیل این عبارت دعاى كمیل كه (245) 
درد، گناهانى است كه نقمت و بال نازل مى كند، گناهانى است كه گناهانى است كه پرده عصمت را مى : مى گوید

نعمت ها را تغییر مى دهد و بعد از آن به تبیین و توضیح گناهانى پرداخته كه حریم و حجاب میان خالق و مخلوق 
 .(246)را برمى دارد
با عنایت به بیان امام سجاد علیه السالم ، شنیدن سخنان لهو، حرفهاى یاوه ، هرزه گوییها و گوش داده غنا و 
موسیقى ، حجاب میان خالق و مخلوق را از بین مى برد و رعایت نكردن حق این عضو كارآمد و ارزشمند، 

ومیت از رشد دنیوى و سعادت اخروى را در پى خواهد داشتمحر  . 
نكات دیگرى درباره استفاده صحیح از قوه سامعه و یا سوء استفاده از آن وجود دارد كه ان شاءالّله در بیان حق 

ن چشم به آن خواهیم پرداخت ؛ چون در بسیارى از جهات با هم اشتراك دارند و نقطه اشتراك آنها این است كه ای
 .دو عضو راه هاى ورودى دل ، اندیشه و فكر انسانند

 حق چشم - 5

َر باُب االعتبارو اَءمَّا َحقُّ بصرك فغضُُّه عمَّا ال یحلُّ لك و َترُك ابتذالِه اال لموضِع عبرة تستقبل بها بصرا اءو تعتقد بها علما فانَّ البص . 
(( و با استفاده از چشم ، عبرت آموزى و جز بدین منظور اما حق چشم تو آن است كه آن را از هر ناروا بپوشانى 
آن را به كار نگیرى و از هرزه نگرى و بیهوده نگاه كردن پروا كنى ؛ زیرا با چشم یا باید بر دانش خود بیفزایى و 
 .((یا بینش خود را افزون كنى ، چرا كه چشم ، وسیله عبرت آموزى است 

چشم و گوش دو راه ورودى دل و اندیشه بشرندهمان طور كه در آغاز حق گوش گفته شد،  بنابراین در معارف  .
 . تربیتى بر صیانت و نگهدارى این دو تاكید شده ، و كیفیت استفاده صحیح از آنها نیز تبیین شده است

 پوشیده داشتن چشم از نگاه حرام
ه داشتن از هر ناروا، زشتى و حرام در این جا امام سجاد علیه السالم ، اولین گام را در رعایت حقوق چشم ، پوشید

برگرفته از حق بصرك فغضه عما ال یحل لك و پیشگیرى از هرزه نگرى ذكر فرموده است ؛ و این تعبیر امام علیه السالم كه 
 : آیه شریفه سوره مباركه نور است

ونقل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم اّن الّله خبیر بما یصنع و قل للمومنات یغضضن من ابصارهنَّ و یحفظَن فروجهنَّ و ال ُیبدیَن زینتهنَّ  # 
 .(247)اال ما َظَهَر منها َولَیضربَن بُخُمِرهنَّ على ُجُیوبهنَّ و ال یبدین زینتهن 
(( از نگاه به نامحرمان(به مومنان بگو چشم هاى خود را  فروگیرند، و عفاف خود را حفظ كنند؛ این براى آنان  ( 

از نگاه هوس (پاكیزه تر است ؛ خداوند از آنچه انجام مى دهند آگاه است ؛ و به زنان باایمان بگو چشم هاى خود را 
و گیرند، و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود را جز آن مقدار كه نمایان است آشكار ننمایند، و فر (آلود



و زینت خود را آشكار ) تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(روسرى هاى خود را بر سینه خود افكنند ) اطراف (
 .((نسازند

چه اند و آنچه را مى بینند یا مى شنوند در خود به هرحال ؛ از نظر معارف دین ؛ چشم و گوش ، در حكم یك دری
نگه نمى دارند؛ حاصل نگاه ، بسان مایعى روان تا اعماق جان و دل نفوذ مى كند؛ حال اگر این مایع ، زالل و 
پاكیزه بود، جان و دل تشنه را، از علم ، ادب و اندیشه سیراب و بهره مند مى كند و اگر آلوده و مسموم باشد، دل و 

بنابراین در معارف ما آمده است. را پژمرده و مریض كرده ، در نهایت آن را مى میرانندفكر   : 
 .(248)ایَّاكم والنَّظر فانَّها تزَرُع فى قلب صاحبه الشهوَة و كفى بها لصاحبها فتنة 
از نگاه كردن ناروا پرهیز كنید؛ چون این نگاه در قلب و دل انسان شهوت پرست ، هوى و هوس مى رویاند و او ))
 .((را در معرض خطرات قرار مى دهد

الق این حكم و خطاب در این حكم ، بین پیر و جوان ، عالم و جاهل ، زاهد و فاسق فرقى نیست ؛ همه در اط
هركس كه چشم را به هرزگى عادت دهد و نپوشاند، ثمره این كشت و زرع در قلب او نمایان مى شود. مساویند . 

 حكایت برصیصاى عابد
 :مرحوم طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه مباركه از سوره حشر كه مى فرماید

اكفر فلمَّا كفر قال انِّى برى ء منك انِّى َاخاُف الّله رب العالمین َكَمَثِل الشَّیطان اذ قاَل ِلالنسان  (249). 
(( اما هنگامى كه كافر شد ) تا مشكالت تو را حل كنم (افر شو ك: كار آنها همچون شیطان است كه به انسان گفت 

من از تو بیزارم ، من از خداوندى كه پروردگار عالمیان است بیم دارم : گفت  )). 
 :از ابن عباس داستانى شیرین و شنیدنى نقل مى كند و مى نویسد

یؤ تى بالمجانین ُیداویهم و یعودهم فَیبَرءون على یده و انَّه اَءتى بامراءة فى شرف قد ُجنَّتكان فى بنى اسرائیل عابد اسمه برصیصا عبدالّله زمانا من الدهر حتى كان   ... 
اءنا الَّذى َالَقیُتك فى هذا فهل انت مطیعى فیما اءقول لك َفُاَخلُِّصك ممَّا انت فیه ؟ قال: فاُءمر به فُصِلب فلّما ُرفع على خشبِتِه َتَمثَّل له الشیطان فقال  م ، قال اسجد لى نع : 

كیف اسجد لك و انا على هذه الحالة ؟ فقال اكتفى منك باالیماء فاءوماَء له بالّسجود فكفر بالّله و ُقِتل الرجل : سجدة واحدة ، فقال  (250). 
دیوانگان و مریضان را نزد او مى آوردند و او در سایه . در میان قوم بنى اسرائیل عابدى به نام برصیصا بود

تا این كه روزى ، زنى از اشراف زادگان محترم را . عبادت زیاد و نفس گرمى كه داشت ، آنها را درمان مى كرد
ن نزد وى بردند داستان طوالنى است و مرحوم طبرسى آن را به تفصیل نقل كرده كه دیوانه شده بود براى درما

است عابد با یك نگاه همه ایمان و اندوخته هاى عبادى خویش را به باد داد؛ و در نتیجه براى فرار از رسوایى ، 
ودند از ماجرا خبردار برادرانى كه خواهر را براى درمان نزد عابد برده ب. زن دیوانه را كشت و پنهانى دفن كرد

سلطان ، عابد را احضار كرد و او نیز به گناه خود اعتراف كرد. به سلطان و حاكم وقت اطالع دادند. شدند . 
چوبه هاى دار آن زمان اینگونه نبود كه زود انسان را خفه كرده . بنابه دستور حكومتى عابد را بر چوبه دار آویختند

را براى مدتى به چوبه اى آویزان مى كردند تا در اثر سرما، گرما، گرسنگى و و به حیات او خاتمه دهد؛ انسان 
 . تشنگى از دنیا مى رفت

حاال اگر صادقانه . من بودم كه این مصیبت را براى تو به وجود آوردم : در آن حال شیطان به نزد او آمد و گفت 
مرا : شیطان گفت . من تسلیمم : عابد گفت . م بگویى كه از من اطاعت مى كنى ، تو را از این مهلكه نجات مى ده

من به اشاره چشم : من در حالى كه باالى چوبه دار هستم ، چگونه سجده كنم ؟ شیطان گفت : عابد گفت . سجده كن 
او در باالى چوبه دار، با ایما و اشاره چشم بر شیطان سجده كرد و بعد از عمرى عبادت به درگاه خداى  . تو قانعم

، كافر شد و آنگاه شیطان هم از او تبّرى جست و سپس كشته شدمتعال  . 
یك نگاه از دریچه چشم عبور كرد و حاصل آن ، دل را متحول كرد؛ گناه زنا و قتل واقع شد و در نهایت با كفر، 
 . الحاد و سجده بر شیطان پایان پذیرفت

شدار انسان ها، نسبت به كیفیت استفاده بر اساس همین خطرات است كه تعبیرات عجیبى در تحذیر و تخویف و ه
 : از چشم آمده است
 .(251)النظرُة سهم من سهام ابلیس 
(( ان است نگاه به سان تیرى از تیرهاى شیط )). 

واقعا اینگونه است ؛ چون شیطان به عزت و جالل خدا قسم خورده است كه همه بندگان خدا را گمراه كند و ابزارى 
كه او براى گمراهى انسان به كار مى گیرد، همان وسایل و ابزارى است كه خداوند متعال براى تحصیل كمال در 

بزار كمال و انحراف ، ابزار مشتركى است ؛ در صورت استفاده اختیار بشر قرار داده است ؛ در حقیقت آالت و ا
صحیح مى تواند انسان را در صعود و ترقى و وصول به مراتب عالى انسانى یارى كند، و برعكس مى تواند 
انسان را از عالى ترین كماالتى كه تحصیل كرده به نازل ترین مرتبه ؛ یعنى كفر و شرك و عبودیت شیطان ساقط 
 .نماید
پس وظایف این ابزار در مكتب اخالقى دین به صورت بایدها و نبایدهاى اخالقى و ارشادى و هدایتى آمده ، و به 



بنابراین مى توان . تعبیرى در قالب احكام فقهى به شكل واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه و مباح ذكر شده است 
ر به سوى كمال است و به تعبیر امیرالمومنین علیه گفت كه چشم یكى از ابزار بسیار گران سنگ و توانمند براى سی

 : السالم
 .(252)لیس فى الحواس الظاهرة شى ء اءشرف من العین فال تعطوها سؤ لها فتشغلكم عن ذكر الّله 
در حواس ظاهرى بشر، چیزى اشرف و ارجمندتر از چشم نیست ؛ هرچه كه او میل دارد به او ندهید كه نتیجه آن ))
 .((فراموشى یاد خداست 

 چشم و مسؤ ولیتهاى آن
صحنه هاى چشم وظایفى دارد كه اگر به آنها عمل شود حق او ادا مى شود كه اهم آن وظایف ، بستن آن به روى 

 . منحرف كننده دل ، اندیشه و فكر است

پرهیز از نگاه حرام : وظیفه اول   
 : در قرآن صریحا آمده است كه
 .(253)قل للمؤ منین َیُغضُّوا ِمن اَءبصارهم 
 .((به مردان مومن بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشند))
 .(254)و قل للمؤ منات َیغُضضَن ِمن َابصاِرهّن
 .((به زنان مومن بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشند))

جالب این است كه این آیات كریمه ، از یك طرف حكم تربیتى و اخالقى دین است و از طرف دیگر، حكم فقهى 
 . مساله پوشش و حجاب در اجتماع

وایى بودند و اصال چیزى برخالف آنچه گفته شده یا نقل مى شود، اعراب نسبت به پوشش در كمال آزادى و بى پر
به عنوان سنت پوشش و حجاب در میان ایشان متعارف نبود؛ برخالف ایران باستان ، هند، روم ، قوم یهود و همه 
ملل و اقوامى كه از نوعى مدنیت و فرهنگ ریشه دار نسبتا صحیحى برخوردار بودند و بر اساس آن به حجاب و 

ه صورت قطعى و صحیح شهادت مى دهد كه زن هاى عرب ، با بهترین زینت تقیدات شبیه آن پایبند بودند، تاریخ ب
و همچنین تاریخ گواهى مى دهد كه . و بدون پوشش ، از خانه بیرون آمده ، در مجامع عمومى ظاهر مى شدند

هرچه فاصله اجتماعات آن زمان از فرهنگ دورتر بود، تقید به پوشش ضعیف تر بود تا جایى كه در احكام فقهى 
 . ما این تاثیر روشن را مى بینیم

 حجاب و پوشش اسالمى 
 : مرحوم كلینى ، روایتى را از عباد بن صهیب به این مضمون نقل مى كند كه

نتهون ال باءَس بالنَّظر الى ُرءوس اهل التهامة ، و االعراب و اهل الّسواد و العلوج ، النَّهم اذا ُنهوا ال ی: سمعت اباعبدالّله علیه السالم یقول  (255). 
(( نگاه كردن به زن هاى بادیه نشین ، بیابانى ، و اهل سواد و علوج : از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند

نانى كه از قسمت هاى مختلف آفریقا به عنوان برده و اسیر به منطقه حجاز آورده مى شدند جایز است ؛ زیرا اگر ز
 .((آنها از بدحجابى نهى شوند، نمى پذیرند

روایت عجیبى است ، صرف نظر از جنبه هاى فقهى و فتوایى ، گویاى یك حقیقت بسیار روشن تاریخى است كه 
نى همان برده ها و اسیرانى كه از قسمت هاى مختلف آفریقا، به حجاز آورده مى شدند، هیچ اهل سواد و علوج ؛ یع

بنابراین به علت عدم تقید به حجاب و دارا نبودن استعداد پذیرش این فرمان ، شامل . حجاب و استتارى نداشتند
حجاب نهى شدند ولى نپذیرفتند، بنابراین  شدند؛ یعنى از كسانى بودند كه از بیرون آمدن بدون واذا نهین ال ینتهینقاعده 

 . نگاه كردن به آنها جایز شد مانند نگاه كردن به دیوانگان
. همچنین مى بینیم امام علیه السالم اهل تهامه ، بادیه نشین ها، اعراب و اهل سواد و علوج را استثنا كرده است 

و ادب شهرنشینى دور و تقیدشان به حجاب و پوشش شاید علتش این بوده كه این افراد از فرهنگ ، مدنیت ، آداب 
صرف نظر از استفاده هاى فقهى كه فقها از این روایات و امثال آن فرموده اند، به یك حقیقت . كمتر بوده است 

تاریخى برمى خوریم و آن این كه به شهادت صحیح تاریخ و برخالف آنچه كه گفته مى شود، سنت حجاب برخاسته 
است كه حرف غلط و ناتمامى است ، یك ابتكار و دستورالعمل تاءسیسى از شرع مقدس اسالم از سنت جاهلیت 

است و سّر آن هم روشن است ؛ به همان مالكى كه انسان در اساس آفرینش با سایر موجودات و حیوانات متفاوت 
نیازمند وضع قانون و  است ، براى دوام و بقاى زندگى و رسیدن به كمال و سعادت و صعود به اوج انسانیت نیز

مقررات فراوانى است و طبیعتا از جمله این قوانین مساله ضرورت پوشش در شكل هاى متفاوت براى زن و مرد 
است ؛ یعنى از نظر قانون حجاب ، نه مرد حق دارد آن گونه كه جنس نر حیوانات در جنگل ها زیست مى كنند، 

. مانند جنس ماده سایر حیوانات در جوامع انسانى ظهور پیدا كنددر جوامع انسانى ظاهر شود و نه زن مجاز است 



در كهن ترین تواریخ اثرى از قانون مدون ، براى همزیستى حیوانات نمى یابیم ؛ اما در میان انسان ها هر چه كند 
 .و كاو تاریخى ، عمیق تر و دقیق تر مى شود، به آثار جالب تر و جدیدتر از مدنیت مى رسیم 

انسانها، همیشه در چهارچوب قوانینى محصور بوده اند؛ هرچند این قوانین : مین نكته است كه مى گوییم براساس ه
ولى اساسا حیات انسانى با آزادى مطلق هیچ گاه قابل دوام  . ناقص و غلط بوده ؛ چون ساخته خود انسان بوده است

مند بودن همه امور زندگى ، درباره ضرورت پوشش و بقا نبوده است ، بنابراین در همه ادیان الهى عالوه بر قانون
زن و مرد رّد پایى مى یابیم ؛ و شاید یكى از عوامل آن ، شخصّیت دادن به زن و بیرون كشیدن او از مقهوریت 

كسانى كه مثل حیوانات جنگل با تكیه بر قدرت خود، دیگران را براى رفاه و آسایش و تامین . صاحبان قدرت است 
در جوامع انسانى هم ، چون مردها همیشه چنین تخیل و احساسى داشته و . خود به خدمت مى گیرند امیال منافع

 .براى زن ارزشى قائل نبوده اند، دستور حجاب آمد تا مانع این تفكر غلط باشد
ه در همین غرب مدعى تمدن ، در روزگارى نه چندان دور، زن را از اتباع كشور خود نمى دانستند؛ همان گونه ك

در بین اعراب اصال زن حق . در هیچ مملكتى هنوز هم متعارف نیست كه حیوانات را از اتباع آن حساب كنند
و این یك عرف بود كه به هنگام زایمان ، زن ها باید به صحرا مى رفتند؛ اگر مولود آنها پسر بود . حیات نداشت 

به خانه برمى گشتندباعث افتخار مى شد و اگر دختر بود همان جا دفن مى كردند و  (256). 
بنابراین ادیان الهى به خصوص اسالم ، با وضع قانون ضرورت پوشش و تعالى و تشخص بخشیدن به شخصّیت 

، او را از طعمه شدن براى قدرتمندان و صاحبان قدرت نجات دادزن  . 

 حجاب موجب تحكیم خانواده ها
در نگاه دین ، خانواده از منزلت و جایگاه ویژه اى برخوردار است كه سكون و ثبات فردى و اجتماعى و رشد زن 

استوارى و استحكام این پیوند را  و مرد را در گرو خانواده اى صمیمى ، گرم و فعال مى بیند و با هر عاملى كه
 .متزلزل كند، مبارزه مى كند

واضح است كه پوشش و حجاب یكى از عوامل قطعى و مسلم در استوارى و استحكام خانواده هاست ، البته مدعى 
 نیستیم كه این مساله ، تنها عامل ثبات خانواده است ، ولى یقینا یكى از عوامل تعیین كننده در حفظ، صیانت و

نگهدارى پیوند خانواده است و تحقیقا نبود حجاب ، آزادى اختالط و پروا نكردن از محرم و نامحرم یكى از عمده 
ترین عوامل متالشى شدن و گسستگى خانواده هاست و این همان چیزى است كه مكتب تربیتى اسالم در هر شكل و 

ده را مى گشاید و در بعضى موارد هم جدا یك صورتى با آن مبارزه كرده است ؛ حتى از طالق كه پیوند خانوا
اءبغض الحالل مساله ضرورى است تعبیر به   : شده است ، در اشعار مثنوى هم آمده (257)

  تا توانى ، پا منه اندر فراق 
ابغض االشیاء عندى الطالق 
(258)  

در قدم اول براى تحقق : بینیم كه فرموده انددر فقه براى وقوع حتمى طالق ، شرایط بسیار سخت و دشوارى مى 
مساله طالق باید نسبت به حقوق مالى زوجین بر یكدیگرى تفاهم كامل شود؛ نكته دوم این كه زمان اجراى صیغه 
طالق به تعبیر فقهى ، باید در طهر غیر مواقعه باشد؛ یعنى باید در زمان پاكى زن كه هیچ نوع عمل زناشویى 

شود؛ نكته سوم این كه به هنگام اجراى صیغه طالق حتما باید دو شاهد عادل حضور داشته و  صورت نگرفته واقع
صیغه طالق را بشنوند؛ نكته چهارم اینكه حتى بعد از اجراى صیغه طالق ، زن باید سه طهر، عده نگه دارد و این 

قرآن مطلب غیر صحیحى است ؛  كه بعضى عده را فقط براى پاكیزگى نسل و عدم اختالط میاه دانسته اند، به نص
 :چون قرآن در سیاق آیات عده مى فرماید
 .(259)لعّل الّله ُیحدث بعد ذلك امرا
(( این ، وضع تازه  شاید خداوند بعد از ( فراهم كند) وسیله اصالحى  )). 

قرار دادن عده براى این است كه شاید در فاصله بین اجراى صیغه طالق و چند ماهى كه زن باید عده نگه دارد، 
 .بین آن دو دوباره صلح و صالح برقرار شود

حى گرفته مى شود و خداوند بنابراین ، نكته اساسى این است كه مقررات اساسى و اصلى شرع مقدس از طریق و
متعال در باب الزام به حجاب و رعایت پوشش ، نكات متعددى را در نظر گرفته كه یكى از آنها توجه به مساله 
 . خانواده و استحكام این پیوند و علقه خانوادگى است



 حجاب موجب پاكیزگى محیط اجتماع 
آثار بسیار ارزشمند رعایت پوشش و حجاب ، پاكیزگى عالوه بر این موارد، به نص آیات كریمه قرآن ، یكى از 

 . محیط اجتماعى و دل هاست
 .(260)قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم 
(( فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ كنند؛ این براى آنان ) از نگاه به نامحرمان (به مومنان بگو چشم هاى خود را 
 .((پاكیزه تر است 

حجاب و پوشش ، پاكیزگى و تنزیه اجتماعى و عمومى را براى مومنان به ارمغان مى آورد و رعایت كردن این 
ب و فساد روحى را از بین مى بردقانون ، آلودگى ، اضطرا . 

بنابراین اگر به آیات تشریع حجاب و ادله و براهینى كه قرآن ذكر مى كند دقت كنیم ، مى بینیم كه به طهارت و 
خداوند متعال مى فرماید. پاكیزگى اجتماعى عنایت خاصى دارند : 

دِنیَن َعَلیهنَّ ِمن َجالِبیِبِهنَّ ذلك َادنى َان ُیعرفَن ال ُیؤ ذیَن و كان الّله غفورا رحیمایا ایها النَّبى ُقل الزَواِجَك و َبَناِتَك و ِنسآء المؤ منیَن ُی (261). 
(( جلباب ها : و دخترانت و زنان مومنان بگو به زنان! اى پیامبر خود را بر خویش فروافكنند،  ((روسرى هاى بلند))
 .((این كار براى آن كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است ؛ خداوند همواره آمرزنده و رحیم است 

ه شرافت خانواده و بى حجابى سوره احزاب این است كه در حقیقت ، رعایت حجاب ، نشان 59نكته مهم در آیه 
دلیل پستى خانواده است ، همان طور كه اشاره شد، سنت بوده كه كنیزها و بادیه نشین ها و آنهایى كه در اجتماع از 
 .منزلت پایین اجتماعى برخوردار بودند، بدون پوشش و حجاب از خانه بیرون مى آمدند

 حجاب موجب پاكیزگى دل ها 
ب آمده است كه خداوند مى فرمایددر آیه دیگر سوره احزا : 

 .(262)و اذا َساَءُلتموُهنَّ َمَتاعا َفسَئلوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاب ذلكم اَءطهر لقلوبكم و قلوبهنَّ
اگر خواستید با زنها سخن بگویید، یا متاعى از آنها بگیرید و یا درخواستى دارید، از پس پرده و پوششى باشد؛ ))
 .((زیرا این عمل ، سالمت و پاكى دل شما و ایشان و در نتیجه سالمت جامعه را تضمین مى كند

ضع حاكم و قانون را بیان كرده است ، كه از آن گاهى شارع و قانون گذار در بیان احكام و مقررات شرعى علت و
در . مى شود؛ گاهى نیز در بیان علت و انگیزه وضع قانون سكوت كرده است  ((احكام منصوص العّلة ))تعبیر به 

موضوع حجاب و ممنوعیت نظر به نامحرم ، از احكام و قوانین . این موارد، ما حق نداریم دلیل تراشى كنیم 
است و علت آن هم این است كه انسان ها و جوامع انسانى از هر نوع آلودگى و هرزگى جنسى  ((منصوص العّلة ))
كه افراد و در نتیجه جامعه را به گناه و ناپاكى سوق مى دهد، محافظت كند و قانون گذار در این وادى تا آنجا پیش 
 :رفته و به این مهم توجه فرموده كه به زن ها مى گوید

ضَن ِمن اَءبصارهن و َیحفظن ُفروجهن و ال َیبدین زیَنتهنَّ اال ما َظَهَر منهاقل للمومنات یغُض (263). 
(( از نگاه هوس آلود(به زنان باایمان بگو چشم هاى خود را  فروگیرند، و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود  (
 .((را جز آن مقدار كه نمایان است آشكار ننمایند
 :و بعد از این اصرار و پافشارى بر حفظ عفت و پوشش در ادامه آیه مى فرمایند

هاى پنهانى آنان به گوش  خانم ها حق ندارند به گونه اى پاى بر زمین بگذارند و حركت كنند كه صداى زینت
 .نامحرم برسد؛ چرا كه در میان اعراب سنت بود كه زن ها خالل به پا مى كردند

هر حركتى كه مستلزم ابراز و اظهار زینت پنهانى زن شود ممنوع است : از آیه كریمه و این حكم استفاده مى كنیم 
 :و یا در آیه دیگر مى فرماید

الَّذى فى قلبِه َمَرض فال َتخَضعَن بالقول فَیطَمَع  (264). 
 .((زن حق ندارد طورى سخن بگوید كه دل هاى مریض را به طمع بیندازد))

حجاب و ضرورت حفظ پوشش براى خانم ها، این نكته است كه هر حركتى موجب  بنابراین ، علت تشریع قانون
از دیدگاه معارف دین و با توجه . آلودگى و انحراف انسان ها و تمایل به طغیان غرائز شهوانى شود، ممنوع است 

را به آلودگى و گناه به تعلیلى كه در لسان ادله و در متن قانون آمده ، ابراز و اظهار هر نوع حركتى كه مرد و زن 
پوشیدن تحریك آمیز، ممنوع و حرام است و در حقیقت جعل این   سوق دهد؛ مثل سخن گفتن ، راه رفتن و لباس 

 . قاعده ، عین خیر و صالح براى جامعه بشر و آحاد افراد بشر، بویژه زن ها است

 بهترین زنان امت 
روزى رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم هنگام سخن  در روایتى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده كه

 :گفتن در مسجد فرمودند
ما من شى ء للمراَءة من اَءن ال ترى رجال و ال َیراها، فذكرُت ذلك لرسول الّله َصلَّى  : اءى شى ء خیر للمراءِة؟ فلم ُیحِببُه اَءحد منَّا فذَكرَت ذلك لفاطمة علیهاالسالم فقالت

َصَدَقت انَّها بضعة منِّى : الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فقال  (265). 



(( . ؛ تا این كه خبر به فاطمه زهرا سالم الّله علیها رسیدچه چیزى براى زن ها بهترین است ؟ هر كس سخنى گفت 
در خبر وارد شده كه . بهترین چیز براى زن آن است كه نه او مردى را ببیند و نه مردى او را: ایشان فرمودند

، همانا او  راست گفت :وقتى این پاسخ را به سمع رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم رساندند حضرت فرمودند
 .((پاره تن من است 
رعایت حجاب و حفظ پوشش ، به ویژه براى خانم ها از ضروریات دین است و هرگونه مناقشه در این اصل به 

رعایت عفت چشم ، در كالم امام علیه السالم ناظر به . صورتى كه پوشش كامل را انكار نماید، قابل قبول نیست 
 . همین معناست

له همان گونه كه بیان شد نگاه كردن به هر منظره و صحنه اى كه مهیج و محرك قوه شهوت انسان بنابراین ، در اد
امام علیه السالم در   در حقیقت این فرمایش فَغضُّه عما ال یحل لك باشد مصداق همان فرمایش امام علیه السالم است كه 

 . اولین قدم براى اداى حق چشم است

عبرت آموزى : وظیفه دوم   
گام دوم ، نگریستن به مناظر عالم به نظر اعتبار، پندآموزى و یادگیرى است ؛ كه اگر صحنه مطلوب و  در

موزونى ببیند، بهترین آموزگار براى تدوین راه و رسم زندگى او باشد و اگر مناظر نامطلوب و غیر موزون ببیند، 
بداند آن را بهترین وسیله تنبه و پرهیز و پروا از تكرار در زندگى خود . 

) گوش و چشم (همان گونه كه قبال هم در حقوق گوش ، این نكته را مكرر یادآور شدیم ، این دو عضو بسیار مهم 
در حكم دریچه و معبرند و دستاورد خود را در خود نگه نداشته ، بالطبع در اندیشه و فكر انسان كارگر مى شود تا 

و دلیلش شدت كارآیى این وسیله ، در وصول به هدف و  جایى كه به نیروى اندیشه نسبت چشم داده مى شود
 :در روایتى از امیرالمومنین علیه السالم وارد شده است كه فرمودند . مقصود است
 .(266)ما اَءكثر العبر و اءقلَّ االعتبار
مناظر و صحنه هاى آموزنده و پندآموز فراوان ، اما چشم بصیرت كه پند بگیرد و تنبه و توجه پیدا كند، بسیار ))
 .((نادر و كم است 

الهى است بنابراین ، حق دیگرى كه به عنوان گام دوم از آن یاد شد، عبرت آموزى به وسیله این نیروى ارزشمند  . 

دانش اندوزى: وظیفه سوم   
بدون تردید در دانش اندوزى و فراگیرى علم ، اهم ابزار و وسایل ظاهرى ، چشم انسان است و در این باره امام 
علیه السالم بر اداى حق این عضو در به كارگیرى آن در مسیر دانش اندوزى ، كه یكى از مهم ترین طرق كمال 

رمایند؛ زیرا نفس علم و دانش ، در مكتب اسالم از جایگاه ویژه و منزلت واالیى بشرى است ، تاكید مى ف
در تعبیرى از . افراد بشر، میزان دانش و آگاهى انسان هاست   برخوردار است و یكى از معیارهاى سنجش ارزش 

 : امیرالمومنین على علیه السالم آمده است
 .(267)قیمة كلِّ امرى ء ما ُیحِسُنه 
 .((ارزش و اعتبار هر انسانى به مقدار دانشى است كه خوب فراگرفته است ))
 : در تعبیر دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است

ر الناس قیمة اَءكثرهم علما و اَءقّل الناس قیمة اَءقّلهم علمااكث (268). 
(( وخته باشند و كم ارزشترین افراد كسانى اند كه از علم و ارزشمندترین افراد كسانى اند كه بیش از دیگران علم آم
 .((دانش بهره اى كمتر داشته باشند

وسیله اى كه مى تواند اعتبار و ارزش انسان را باال برده ، و او را به كمال برساند، از شرافت ویژه : نتیجه این كه 
و صعود خود را به پلیدى ها نیاالید تا  اى برخوردار خواهد بود و طبعا انسان عاقل كسى است كه وسیله كمال

 .اسباب سقوط و انحطاط شخصّیت انسانى او فراهم نشود
 :نهایتا در كالم امام سجاد علیه السالم پاسداشت حق چشم در سه مطلب بیان شد
ى شیطان چشم را به روى هر چه ناروا و ممنوع است باید ببندد؛ كه ثمره آن آرامش در دنیا و ایمنى از حیله ها - 1

حضرت امیرالمومنین علیه السالم فرمودند. است  : 
 .(269)َمن غضَّ طرَفُه َاراَح قلُبه 
(( ا در آسایش و آرامش قرار داده است هر كه چشمش را ببندد، دل خود ر )). 
 :و در سخن دیگر مى فرمایند
 .(270)العیون مصائد الشیطان 
 .((چشمها دام هاى شیطانند))

این توجه امام سجاد علیه السالم در رعایت حق چشم ، هم براى انسان ایمنى از خطرات و لغزش ها را فراهم  پس



مى كند و هم سبب آرامش انسان مى شود، عالوه این كه بنابر صریح فرمایش پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم 
 .مصونیت از آتش غضب الهى را نیز در پى دارد

مت النَّار على عین غضَّت عن محارم الّله ُحرِّ (271). 
 .((خداوند آتش را بر چشمى كه به محرمات الهى نظر نمى كند حرام كرده است ))
 .از چشم و دیده براى عبرت آموزى بهره جوید - 2
بدیهى است كه هیچ انسانى دو بار به دنیا نمى آید و باید همه قله هاى كمال را در همین دوران ناچیز عمر بشرى 

و علم استفاده از تجربیات دیگران یكى از راه هاى دسترسى به مراحل   فتح كند و عالوه بر عقل ، تدبیر، دانش 
انسان زیرك و توانا كسى است كه توانسته با دقت نظر در آنچه مشهود و پیش چشم اوست ، راه . ست كمال ا

دشوار زندگى را آسان نماید؛ آن كس كه با داشتن این همه امكانات باز هم خود را دچار آزمون و خطا مى كند، از 
یه السالم مى فرمایندحضرت امیرالمومنین عل. اداى حق سرمایه ها و توانمندى خود عاجز است  : 

 .(272)انَّما البصیر َمن َسِمَع ففكَّر و نظر فاءبَصَر و انَتَفَع بالِعَبِر
(( مى شنود و اندیشه مى كند؛ نگاه مى كند و آگاهى مى یابد؛ و از عبرت ها سود و فایده  بصیر و دانا كسى است كه
 .((مى برد
 .از چشم براى فراگیرى علم و دانش استفاده نماید - 3
ناگفته پیداست كه انسان با مطالعه كتاب هاى دانشمندان مى تواند به آرا و نظریات آنها آگاهى پیدا كند و از 

ه هاى آنها بهره مند گردد و به قله هاى مرتفع علوم و فنون ، دست یابدتجربیات و یافت . 

 حق پا - 6

ِق لك و ال قوَة اال فانَّها حاِمَلُتك و سالكة بك مسلَك الدِّین و السََّب و اَءمَّا َحقُّ رجَلك فاَءن ال َتمشَى بَها الى ما ال یحلُّ لك و ال تجَعَلَها َمِطیَِّتَك فى الطریق الُمسَتِخفَّة باءهلها فیها
 . بالّله فِبِهما َتِقُف على الصِّراط فانظر اءن ال تزلُّ بك فترِدى فى النَّاِر
حق پاهایت آن است كه با آنها به سوى آنچه كه بر تو روا نیست نروى ؛ و آنها را مركب گردش و حركت در ))

به وسیله آنها در مسیر دین گام بردارى و راهى كه موجب استخفاف و سبكى رهرو است قرار ندهى ؛ چرا كه باید 
 .((پیشى بگیرى و بر این دو پا؛ بر صراط بایستى ، پس مراقب باش كه تو را نلغزاند و در آتش نیفكند

بعد از بحث پیرامون حقوق بعضى از اعضاى بدن انسان ، شاید این مطلب روشن شده باشد كه خداوند متعال در 
ایف و تكالیفى قرار داده است كه رعایت هر یك به منزله حق و تكلیف ، براى معارف دین براى همه آنها، وظ

انسان الزم است و به نص قرآن ، در قیامت عالوه بر محاكمه كلى ، تك تك اعضاى بدن انسان ، مورد بازخواست 
 :و محاكمه قرار مى گیرند

رجلهم بما كانوا َیكسبون الیوم َنخِتُم على اَءفواِهِهم و ُتَكلُِّمَنا اَءیدیهم و تشهد اَء (273). 
(( هایى را كه انجام امروز ما بر دهان انسان ها مهر مى زنیم ؛ و دست هایشان با ما سخن مى گویند و پاهایشان كار
 .((مى دادند شهادت مى دهند

بنابراین ، روا نیست كه هیچ یك از این اعضا و جوارح در طریق گناه مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل در 
 : تعبیر امام سجاد علیه السالم آمده است
 . و اَءمَّا َحقُّ رجلك فاءن ال تمشى بها الى ما ال یحل لك

مكان هاى ممنوع ، تجاوز به حقوق دیگران و گاه موجب تضییع حق نفسانى و شخصى خود انسان گاهى رفتن به 
اما قرآن در سوره مباركه نور به مصداق اول تصریح مى فرماید كه. است ما ال یحل لك است ؛ و این هر دو مصداق   : 

فان لم تجدوا فیها اَءحدا فال تدخلوها حتى یؤ ذن لكم و # موا على اءهلها ذلكم خیر لكم لعلَّكم تذكرون یا ایها الَّذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستاءنسوا و تسلِّ
 .(274)ان قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو اَءزكى لكم و الّله بما تعملون علیم 
(( به ملك و خانه هاى غیر خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم كنید، ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

پاسخ و اگر كسى از داخل خانه به شما اجازه ورود نداد یا كسى براى . این براى شما بهتر است ؛ شاید متذكر شوید
گویى نبود، حق ورود به ملك دیگران را ندارید و اگر از داخل خانه پاسخ آمد كه برگردید، باز حق ورود ندارید؛  

 .((این براى شما پاكیزه تر است ؛ و خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است 
اجازه صاحب آن ؛ حتى اگر  این دو آیه شریفه ، داللت صریح و روشن دارد بر ممنوعیت ورود به ملك غیر، بدون
در روایتى نقل شده است كه. غیر، نزدیك ترین فرد به انسان باشد  : 

انَّها لیس لها خادم غیرى اءفاءستاءذن علیها كلما دخلت ؟ قال: نعم ، قال : ُروَى اَءنَّ رجال قال للنَّبىِّ َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اءستاءذن على اُءّمى ؟ فقال  اءتحب  : 
فاستاءذن علیها: ال، قال : اءن تراها عریانه ؟ قال الرجل  (275). 

(( آیا من ! یا رسول الّله : لَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم عرض كردروایت شده فردى بعد از نزول این آیه به پیامبر َص
عرض كرد كه . بله ، باید از مادر هم اجازه بگیرى : براى ورود به خانه مادرم باید از او اجازه بگیرم ؟ فرمودند

كنم آیا هر بار كه مى مادرم پیرزنى است كه جز من خدمتكارى ندارد من باید خدمت او را انجام بدهم و به او كمك 
آیا دوست دارى مادرت را بدون لباس و عریان ببینى ؟ : خواهم داخل خانه شوم باید از او اجازه بگیرم ؟ فرمودند



پس باید حتى براى ورود به خانه : حضرت فرمود! نه ، یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : عرض كرد
 .((مادر، اجازه بگیرى 

گاه این . آیه شریفه ، براى ورود به ملك و خانه دیگران باید رضایت و اجازه صاحب آن حاصل شود بر اساس این
بنابراین . عمل ، مصداق عنوان غصب است كه حرام شرعى و عقلى است ؛ زیرا مصداق ظلم به دیگرى است 

ب تجاوز به حقوق دیگران است و گاه نیز گاهى از با اَءن ال تمشى بها الى ما ال یحل :تعبیر امام علیه السالم كه فرمودند
تعدى و تجاوز به حقوق خود انسان است ؛ كه بیان امام علیه السالم به مصداق دوم معطوف است ؛ یعنى در ورود 
به محل و مكانى كه به حسب ظاهر ممنوع نیست ، ولى قدم نهادن به آن موجب سبك و كوچك شدن انسان است باید 

ساس معارف دین ، انسان مجاز نیست خود را كوچك و سبك كند و باید همیشه حرمت پرهیز كرد؛ چرا كه برا
در تعبیرى از امام عسكرى علیه السالم آمده است كه فرمودند. انسانى خود را حفظ كند : 

 .(276)اّن الّله تبارك و تعالى فوََّض الى المؤ من كّل شى ء اال اذالل نفسه 
 .((خداوند همه اختیارات را به انسان تفویض كرده است ، مگر چیزى كه موجب ذلت و حقارت او بشود))

باشد از مصادیق ورود به محلى است كه  بنابراین اگر ورود به مكانى موجب ذلت ، خوارى و استخفاف انسان
ممكن است ورود به . حالل و جایز نیست و البته این امر به حسب مراتب تشخص افراد در اجتماع متفاوت است 

لذا امام . محلى براى افرادى بدون اشكال باشد، اما بر طبقات دیگرى از افراد جامعه موجب سبكى و استخفاف باشد
عبیر مى فرمایندعلیه السالم در این ت : 

 .و ال تجعلها مطیتك فى الطریق المستخفه باهلها فیها
 .((دو پاى خود را، مركب پیمودن مسیرى كه موجب خفت و سبك شدن تو مى شود قرار مده ))

حق ندارى با این دو پا به جایى كه براى تو ممنوع است قدم : پا، ابزار ظاهرى حركت است ، پس وقتى مى فرمایند
، بالمالزمه هر نوع حركت ظاهرى ممنوع و ناروا نهى مى شود؛ یعنى این ابزار براى ارتكاب حرام و بگذارى 

انجام نامشروع در اختیار انسان قرار نگرفته ، بلكه ابزارى است براى وصول به كمال و غرض غایى و تسهیل در 
 . رسیدن به اهداف عالیه آفرینش

 تحصیل علم و دانش
است كه رسول گرامى اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودنددر روایتى وارد شده  : 

مّرتین َمن َمشى فى طلب العلم َخطَوتین و َجَلس عنَد العاِلم ساِعِتین و سِمَع منه كلمتیِن اءعطاه الّله جنَّتین كّل جنَّة قُدر الّدنیا  (277). 
هركس دو گام در راه تحصیل علم بردارد و دو ساعت در محضر عالم نشسته ، دو كلمه علمى از او بشنود، خدا ))
 .((دو بهشت به او هدیه مى كند كه هر یك ، دو برابر این دنیا وسعت دارد

رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در آغاز این سخن از كلمه مشى استفاده كرده است ؛ در حالى كه در 
حضور عالمى نشستن و محضر او را درك كردن ، مستلزم راه رفتن هم نباشد؛ اما مراد از مشى در این روایت ، 
 . تحصیل علم با هر نوع حركت ظاهرى و غیر ظاهرى است
 : درباره گام نهادن در مسیر كمال علمى ، از امیرالمومنین علیه السالم روایت شده است
 .(278)كلُّ ِوعاء َیضیُق ِبما ُجعَل فیه اال ِوعاء العلم فانَُّه یتَِّسُع به 
هر ظرفى با آنچه كه در آن قرار مى گیرد، پر مى شود، مگر ظرف علم كه هرچه علم و دانش در آن اندوخته ))
 .((شود، وسیع تر مى شود

در نتیجه معیار سنجش ارزش و اعتبار انسان ها، جمع آورى سرمایه علمى است كه در یكى از مباحث گذشته هم 
ه تناسب اشاره كردیم كه از امیرالمومنین علیه السالم وارد شده استب  : 

 .(279)قیمة كلُّ امِرى ما ُیحِسُنُه
(( مقدار دانشى است كه خوب فراگرفته است ارزش هر انسان به  )). 

در احادیث آمده است كه. پس ارزش و اعتبار هر انسان به سرمایه هاى علمى اوست   : 
 .(280)اكثر الناس قیمة اءكثُرهم علما و اءقّل الناس قیمة اءقلُُّهم ِعلما
ارزشمندترین افراد ثروتمندترین آنها از نظر سرمایه علمى است و كم ارزشترین افراد، فقیرترین انسان ها از این ))
 .((نظر است 

از . ال واضح و روشن است اهتمام معارف دین ، براى تشویق در دستیابى به كمال علمى در این روایات كام
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه فرمودند
 .(281)َنوم َمَع ِعلم َخیر ِمن صالة مع َجهل 
 .((خواب انسان عالم و اندیشمند بهتر از نماز انسان جاهل است ))
 : واالتر از این
 .(282)َمن َتَعلَّم بابا مَن العلم عِمل به اءو لم یعَمل كان اءفضل من اءن ُیصلِّى اءلف ركعة تطوُّعا



فضیلت كسى كه رشته اى از علم را فرا بگیرد؛ اعم از این كه به آموخته هاى علمى خود عمل كند یا عمل نكند، ))
 .((باالتر از این است كه هزار ركعت نماز مستحبى بخواند

ه است با این كه از نظر معارف دین ، علم بدون عمل ، خالى از اشكال نیست ، ولى در این روایت بسیار قابل توج
اینجا تصریح رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بر این است كه علم ، فى نفسه شرافت دارد و كسى كه این 

تر از این است كه هزار ركعت نماز شرافت را تحصیل كند گرچه به آموخته هاى خود عمل نكند ارزش كار او باال
و به همین دلیل در فرمایشى از پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه. مستحبى به جاى آورد  : 

 .(283)من جاَئه الموت و هو یطُلُب العلَم لُیحِیَى به االسالَم كان بیَنه و بیَن االنبیاِء درجة واحدة فى الجنة 
كسى كه علم بیاموزد تا دین را احیا كند و در این حال مرگ او فرا رسد، درجه و مقام او در بهشت با انبیاى الهى ))
 .((یكسان خواهد بود

بین كسى كه عالم مى شود تا معارف دین را احیا كند و انبیاى الهى . چون آنها نیز همین وظیفه را بر عهده داشتند
 .یك درجه فاصله خواهد بود

نتیجه مهمى كه از این بحث مى گیریم ، این است كه قدم گذاشتن در مسیر كمال علمى كه معناى كنایى حق پاست 
السالم مورد تاكید فراوان قرار گرفته استدر بیان امام سجاد علیه   . 

 رفع نیاز مؤ من و پاداش آن
 :در روایتى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودند

ة الى اءن یرجع ِمن حیث فارَقُه فان ُقضیت حاجُته على یدیه َخَرج من مشى فى حاجة اخیه المسلم َكَتب الّله تعالى له بكلِّ َخطوة یخطوها سبعین حسنة و محا عنه سبعین سیئ
 .(284)من ذنوبه َكیوم َوَلَدته اُءمُّه ، و ان َهَلك فیما بین ذلك دخل الجنة بغیر حساب 
هر كس در راه قضاى حاجت برادر مومنش گامى بردارد، خداوند براى هر قدمى ، هفتاد حسنه ثبت مى كند و ))

هفتاد گناه از نامه اعمال او پاك مى كند تا این عمل به اتمام برسد؛ حال اگر موفق شد حاجت برادر مومن خود را 
است كه از مادر متولد شده یعنى در پرونده اش هیچ نقطه سیاهى ندارد و اگر در  برآورده كند، درست مانند روزى

مسیر خدمت به برادر مومن خود از دنیا رفت و انجام حاجت او ناتمام ماند وارد بهشت مى شود و مورد محاسبه و 
 .((محاكمه قرار نمى گیرد

س حركت در مسیر یادگیرى یك معناى كنایى و شاهد ما در این روایت مثل روایت قبل ، در تعبیر مشى است ، پ
بنابراین ، . مفهوم تالزمى دارد؛ مثل حركت در راه خدمت به دیگران یا قدم گذاشتن در مسیر دستگیرى نیازمندان 

و به تعبیرى حركت . تو را در مسیر دین حركت مى دهد سالكة بك مسلك الدینامام علیه السالم مى فرمایند كه این دو پا 
از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . سیر كمال علمى و عملى ، روح انسان را تربیت و تقویت مى كنددر م

 :نقل شده است كه فرمودند
 .(285)َمن مشى فى حاجة اءخیه ساعة من لیل اءو نهار قضاها اءو لم َیقضها كان خیرا له من اعتكاف شهرین 
(( قدمى بردارد، اعم از این كه موفق   هر كس در بخشى از ساعات شبانه روز، در برآوردن حاجت برادر مومنش 

متوالى است  شود یا نشود، اجر و ثواب او بیش از دو ماه اعتكاف )). 
 :در روایت دیگرى امام صادق علیه السالم فرموده اند
 .(286)لقضاء حاجة امرى ء مؤ من اءحّب الى الّله من عشرین حّجة كل حّجة ینفق فیها صاحبها مائة اَءلف 
نزد خدا برآوردن حاجت مومن از بیست حج كه در هر یك صد هزار دینار خرج كرده باشد محبوب تر و پسندیده ))
 .((تر است 
 :روایت دیگرى از رسول اكرم صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم است كه فرمودند

َكَمن َعَبَد الّله َدهره  من قضى الخیه المؤ من حاجة كان (287). 
 .((كسى كه حاجت برادر مومنش را برآورده كند، مانند كسى است كه همه عمر را عبادت كرده باشد))
اعتكاف ، یك عمل عبادى بسیار ارزشمند است كه انجام سه روز آن به خصوص در روزهاى سیزدهم ، چهاردهم 
انسان در مسجدى معتكف مى شود و به هیچ وجه از  . و پانزدهم هر ماه ، به ویژه در ماه رجب توصیه شده است

اعات هم به عبادت ، نماز و دعاهاى همه آن سه روز را روزه مى گیرد و در بقیه س. آن محل خارج نمى شود
 . وارده مشغول است

و همین طور است عمل عبادى و پرارزش حج . این عمل عبادى تاثیر فراوانى در تطهیر و تزكیه روح انسانى دارد
تمتع یا عمره و طواف بیت الّله الحرام ، كه خداوند بر آن ، اجر و آثار معنوى زیادى مترتب فرموده و همه راه 

ى است براى تطهیر و تزكیه روح انسانى كه ارواح مستعده انسان را به مراتب عالى كمال معنوى سوق دهد؛ های
ولى اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم مى فرمایند كه چند برابر همه این آثار و بركاتى كه در عبادات 

گرچه كه حج بیت الّله ، روح متعارف و منصوص شرعى است ، در برآوردن حاجت مومن وجود دارد؛ یعنى ا
هر چند نماز خواندن و اعتكاف مى تواند موجب . انسان را طاهر مى كند، اما قضاى حاجت مومن قوى تر است 



 . تزكیه نفس انسانى شود، اما قدرت قضاى حاجت برادر مومن ، در تزكیه و طهارت روح انسان بیشتر است
كه رعایت حقوق این عضو بدن ، اعم از معناى واقعى و اصلى یا از مجموع آنچه كه گفته شد نتیجه مى گیریم 

مفهوم كنایى این است كه انسان براى قدم برداشتن و گام نهادن باید یك بستر مناسب را فراهم آورد؛ و مراقب 
لغزش در مسیر حركت خود باشد كه استوارى ، ثبات قدم و راهى كه انتخاب كرده ، یك فضیلت است و تزلزل در 

امام سجاد علیه السالم نتیجه ایستادگى بر این راه مستقیم ، ایستادگى بر   به نص فرمایش . یر حیات ، نقصان مس
 . صراط در قیامت است
 .(288)و اَءّن هذا صراطى مستقیما فاتَِّبعوُه و الَتتَِّبعوا السُُّبل فتفّرق بكم عن سبیله ذلكم وّصاكم به لعّلكم تتَّقون 
پیروى از آنها كنید و از راه هاى دیگر، كه موجب تفرقه و پریشانى  . همانا راه راست ، قرآن و احكام الهى است))

ارش خدا به شما، باشد كه پرهیزگار شویدشماست متابعت نكنید؛ این است سف )). 

 عبور از صراط
این یك حقیقت است كه به سالمت گذشتن از صراط معروف قیامت كه در وصف آن روایات فراوانى وارد شده 
 :است ، مستلزم انتخاب صراط مستقیم و راه درست در این دنیاست ، بنابراین امام صادق علیه السالم فرمودند

قُّ مَن الشَّعر َو اءَحدُّ من السَّیف و اءظَلُم من اللیل الصراط اءَد (289). 
(( شب ، تاریكتر است  صراط از مو باریكتر، از شمشیر برنده تر و از دل شب تاریك )). 
 :جابر بن عبدالّله انصارى مى گوید
ثم . هذا سبیل الشیطان : هذا سبیل الّله ، و خّطین عن یمینه و خطَّین عن شماله ، و قال  :كنَّا ُجلوسا عنَد النَّبّى صلى الّله علیه و آله و سلم ، فخطَّ خّطا هكذا اءماَمُه فقال 

الوضع یده فى الخّط االوسط، و َت  .(291)(((290)... و انَّ هذا صراطى مستقیما فاتَِّبعوه)) :
(( این : رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم خط مستقیمى را كشیدند و فرمودند. در محضر پیامبر نشسته بودیم 

آن خط مستقیم ترسیم كردند و  بعد دو خط در سمت راست و دو خط در سمت چپ. مثال راه مستقیم الهى است 
سپس دست روى همان خط وسط قرار داده ، این آیه را تالوت . این خطوط متعدد، راه شیطان است : فرمودند

این راه مستقیم من است ؛ از آن پیروى كنید: فرمودند )). 
آن ، نور را به هیچ جاى قر. اگر در آیات كریمه قرآن دقت شود، كلمه نور همیشه به صورت مفرد آمده است 

كظلمات اءو : اما در قبال آن همیشه ظلمت به صورت جمع آمده است  (292)الّله نورالسموات و االرض  : صورت جمع نمى بینیم

فروا اولیاؤ هم الطاغوت یخرجونهم من الّله ولى الَّذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الَّذین ك : و یا در آیة الكرسى مى خوانیم (293)فى بحر ُلّجى 
 .(294)النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون 

رت مفرد ذكر شده و ظلمت به صورت جمع ؛ تفسیر دقیق و لطیف این موارد، این در همه این موارد، نور به صو
است كه راه مستقیم الهى ، یك راه بیشتر نیست و در مقابل ، راه هاى شیطانى و انحرافى ، متعدد است ؛ لذا خط 
 .مستقیم ، همیشه یك خط است ، اما خطوط مایل ، شكسته و انحرافى مى تواند بى نهایت باشد

رحوم صدوق در م  :از مفضل بن عمر نقل مى كند ((معانى االخبار))
صراط فى الدنیا و صراط فى االخرة و اّما الصِّراط الَّذى فى : هو الطریق الى معرفة الّله عزوجل و هما صراطان : َساَءلت اباعبدالّله علیه السالم عن الصراط فقال : قال 

ى َعَرَفه فى الدنیا واقتدى بهداة مرَّ على الصراط الَّذى هو ِجسر جهنم فى االخرة و َمن لم یعرفه فى الدنیا زلَّت َقدمه عن الصراط فالدنیا فهو االمام المفترض الّطاعة َمن 
 .(295)االخرة فتردى فى نار جهنم 
(( صراط، طریق معرفت الهى : از امام صادق علیه السالم درباره صراط سوال كردم ، حضرت فرمودند: او گفت 

اما صراط در دنیا، . یك صراط و طریق در دنیا؛ و یك صراط و طریق در آخرت : است ؛ و دو صراط داریم 
را در دنیا بشناسد و به هدایت   كسى كه امامش . را بر انسان ها واجب كرده است  امامى است كه خداوند اطاعت او

و راهنمایى هاى او اقتدا كند، از آن صراطى كه به مانند پلى روى جهنم است به راحتى عبور خواهد كرد؛ اما 
جهنم سقوط مى كند كسى كه امامش را در این دنیا نشناسد، در آخرت نیز گام هایش بر صراط مى لغزد و به قعر )). 

اول شناخت و : پس عبور از صراط آخرت دو شرط دارد، كه در كالم امام علیه السالم بر آن دو تاكید شده است 
هر كس فاقد هر یك از این دو شرط باشد، . اعتقاد به امام مفترض الطاعه ؛ دوم اقتدا و پیروى از هدایت هاى او

ین تعبیر ناظر بر ظرافت ها و دقایق مسائل اعتقادى و عملى استا. قادر به عبور از صراط نخواهد بود  . 
در اولین سخن اعتقادى ما كه توحید است ، اگر راهنمایى اهل بیت علیهم السالم نباشد سقوط به وادى گمراهى و 
 . ذلت و پستى حتمى است

على شى ء من   ى الصَّفا فى اللیلة الظلماء، و اءدناه اءن یحّب على شى ء من الجور، و ُیبِغض الشرك اخفى من دبیب الذرِّ عل: قال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 
و هل الدیُن اال الحّب و البغض فى الّله ؟ قال الّله تعالى. العدل   .(297)(((296)قل ان كنتم تحّبون الّله فاتَِّبعونى ُیحِببُكُم الّله )) : 

(( و دوست داشتن ظلم و دشمن داشتن . رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریك ، مخفى تر است شرك ، از راه 
بگو اگر خداى را : عدل هم شرك است و آیا دین ، چیزى جز دوستى و دشمنى براى خداست ، خداوند مى فرماید

 .((دوست مى دارید از من تبعیت كنید تا خداى نیز شما را دوست داشته باشد
در دل تاریك شب قابل دیدن است ؟ آیا صداى پاى مورچه قابل شنیدن است ؟ آیا تشخیص مورچه از آیا مورچه 

سنگ خاراى سیاه مقدور است ؟ اینگونه است كه شرك در عبادت ، توحید و اعتقاد قلبى ما وارد مى شود؟ به همین 



نمایى اهل بیت علیهم السالم درایم و جهت است كه ما حتى براى این كه به معناى واقعى موحد باشیم ، نیاز به راه
 .اگر آنها دست ما را نگیرند، هیچ تضمینى براى صحت اعتقادات ما وجود ندارد
 : در باب نبوت و عبادت الزم است كه ما به هدایت ها و راهنمایى هاى اهل بیت علیهم السالم توجه كنیم

و هل الدین اال الحّب و البغض فى الّله ؟ قال الّله تعالى. اءن یحّب على شى ء من الجور، و یبغض على شى ء من العدل  قل ان كنتم تحبون الّله فاتبعونى یحببكم الّله )) : 
(298)))(299). 

شرك اینگونه سراغ آدم مى آید؛ یعنى اینجور انسان را به سمت و سوى سوء اعتقاد مى كشاند و گاهى شرك در 
دا مى كند؛ مثال گاهى انسان در دل به ستمگرى عالقه پیدا مى كند، یا از عدالت گریزان اعمال و اعتقادات رسوخ پی

دین ، جز حب و بغض چیزى نیست. مى شود؛ همین حب و بغض انسان را به نابودى مى كشاند  . 
 :شخصى خدمت امام صادق علیه السالم آمد عرض كرد

م فینفعنا ذلك ؟ فقال اِءى والّله و هل الدِّین اال الحّبُجعلُت فداك انَّا نسمِّى باسمائكم و اَءسماء آبائك (300). 
(( آیا این براى ما فایده اى دارد؟ حضرت . رى مى كنیم فدایت شوم ما بچه هایمان را به نام شما و پدرانتان نام گذا

آرى به خدا قسم ؛ آیا دین ، غیر از محبت است : فرمودند )). 

میرالمومنین علیه السالم تنها صراط مستقیما  
پس محبت به زشتى ، انسان را به وادى زشتى سقوط مى دهد و محبت به خیرات و خوبى ها انسان را به سوى 

به . و به طور كلى انسان به هر چیزى علقه پیدا كند، همان مسیر حركت او مى شود. مى كشاند خیرات و خوبى ها
و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه همین دلیل است كه در روایت ذیل آیه شریفه  هو والّله َعلّى علیه السالم و الّله الصراط و المیزان آمده  (301)

(302). 
(( درست پیروى از على بن ابى طالب علیه السالم است به خدا قسم او راه راست و میزان است راه راست و  )). 
 (303)السالم على میزان االعمال  : در زیارت نامه امیرالمومنین علیه السالم هم این معنا به عبارت هاى مختلف آمده است
بنابراین نكته قابل توجه در باب صراط این  . معیار و سنجش اعمال انسان در قیامت امیرالمومنین علیه السالم است

آنها بهره جوید است كه انسان در میر عملى زندگى ، الگوها و راهنمایانى را برگزیده و از هدایت . 

قطع اين مرحله بى ھمرھى 
  خضر مكن 

ظلمات است بترس از خطر 
 گمراھى 

 : در روایات ما آمده است كه
 .(304)الصراط المستقیم امیرالمومنین على علیه السالم 
 .((راه درست و صحیح ، امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السالم است ))
و بعضى كتب دیگر، نقل  ((صواعق المحرقه ))از منابع عامه ، و همچنین در  ((الغدیر))مرحوم امینى در جلد دوم 
 : كرده اند كه قیس بن حازم گفت

لصدیق و على بن ابى طالب علیه السالم فتبّسم ابوبكر وجه على ؟ فقال لهالتقى اءبوبكر ا ال : سمعُت رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ؛ یقول : ما لك تبسمت ؟ قال  : 
 .(305)یجوز اءحد الصراط اال َمن َكَتَب له َعلّى الجواز
مالقاتى بین ابوبكر خلیفه اول و موال امیرالمومنین علیه السالم اتفاق افتاد كه ابوبكر به حضرت خندید و تبسم ))

ى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شنیدم كه از رسول خدا َصلَّ: چه شد كه تبسم كردى ؟ ابوبكر گفت : حضرت فرمودند. كرد
هیچ كس به سالمت از صراط عبور نمى كند، مگر این كه نامه عمل او را امیرالمومنین على علیه السالم : فرمودند

 .((امضا كرده باشد
فرمودنداز امیرالمومنین علیه السالم نقل مى كند كه  ((فرائد المسطین ))از  ((الغدیر))باز مرحوم امینى در  : 

اذا جمع الّله االولین و االخرین یوم القیامة ، و نصب الصراط على ِجسر جهّنم ما جازها احد اال َمن كانت معه براءة بوالیة : قال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 
 .(306)على بن ابى طالب علیه السالم 
روز قیامت خداوند متعال خلق اولین و آخرین را جمع مى كند و پلى بر روى جهنم قرار مى دهد؛ هیچ كس به ))

  نامه اى براى ایمن ماندن از آتش سالمت از آن نمى گذرد، مگر این كه به والیت امیرالمومنین علیه السالم برائت 
 .((همراه داشته باشد

باز از منابع عامه نقل شده است كه ابن عباس به نقل از . نكته مهم مجموع این روایات ، قوت التزام به والیت است 
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آورده است كه فرمودند

بن ابى طالب علیه السالم لما خلق الّله عزوجل النارلو اجتمع الناس على حّب على  (307). 
(( داشتند، اصال آتشى خلق نمى شد اگر همه مردم بر محبت و والیت على بن ابى طالب علیه السالم اجماع )). 
این والیت و التزام و پیروى امیرالمومنین علیه السالم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم با محبتى كه 
 : منافى با والیت انسان باشد، قابل جمع نیست و دلیلش روایت وارده در باب شغل از صفوان بن مهران اسدى است



ت موسى بن جعفر علیه السالم و از جمله راویان مورد وثوق امامیه و از كسانى صفوان از اصحاب خاص حضر
است كه روایات بسیار ارزشمندى درباره فروع دین از او نقل شده است و زیارت معروف عاشورا نیز از وى نقل 

ل مى كند روزى نق. شده است ، شغلش جمالى بود و شترهایى داشت كه براى حمل و نقل مسافر و بار كرایه مى داد
 :موسى بن جعفر علیه السالم به من فرمودند

والّله ما اءكریته اءِشرا و ال : قلت  - یعنى هارون  - اكرائك ِجمالك من هذا الرجل : جعلت فداك اءى شى ء؟ قال : كل شى ء منك جمیل ما خال شیئا واحدا؛ فقلت ! یا صفوان 
قلت . اءیقع َكراَك علیهم ! یا صفوان : فقال لى . ذا الطریق ، یعنى طریق مكة ، وال اءتواله بنفسى و لكنى اءبعث معه غلمانى بطرا و ال للصید و ال لّلهو، و لكن اءكریته له

نعم جعلت فداك :  فذهبت وبعت : صفوان  فمن اءحّب بقاءهم فهو منهم و َمن كان منهم َوَرد النار؛ قال: قال . نعم : فقال لى اَءتحّب بقاءهم حتى یخرج كراك ؟ قلت : قال  .
 .(308)جمالى عن آخرها
(( صیصه ناپسندى كه من فدایتان شوم آن خ: همه چیز تو پسندیده و مطلوب است مگر یك چیز، گفتم ! اى صفوان 

: مى گوید خدمت امام گفتم . این كه شترهاى خودت را به این مرد هارون كرایه مى دهى : دارم چیست ؟ فرمودند
من شترها را براى سفرهاى لهو و لعب و امر صید به هارون اجاره نداده ام ؛ او شتران را در مسیر حج و مكه 

مسیر، او را همراهى نمى كنم كرایه كرده ؛ عالوه بر این من هم در این مگر نه این كه كرایه و : امام فرمودند . 
پس . چنین است : اجاره شترها بر ذمه آنها مى ماند تا از سفر بازگردند و اجاره تو را پرداخت كنند؟ عرض كردم 

تا حق مالى تو آیا این طور نیست كه تو دوست دارى هارون و یاران او زنده بمانند و بازگردند : حضرت فرمودند
امام علیه السالم فرمودند. چرا این چنین است : را بپردازند؟ عرض كردم  هركس بقا و حیات قومى را دوست  :

. بدارد، در زمره همان جماعت است و تو چون دوستدار ظلمه و هارون هستى ، از تابعین او حساب خواهى شد
را كه سرمایه كسب و تجارت من بود فروختم تا از  به همین دلیل رفتم و همه شترهاى خود: صفوان مى گوید

 .((اعوان ظلمه به حساب نیایم 
نكته قابل توجه در این روایت نسبتا طوالنى این است كه دوست داشتن و محبت دیگران به غیر از محبت حق و 

را ابى  جالب است كه مشابه این روایت. اهل حق امر ناپسندى است كه موجب لغزش در صراط آخرت مى شود
 : سعید خراسانى با یك ظرافت بیشترى ، از امام هشتم اباالحسن الرضا علیه السالم نقل كرده است كه
ك وجب علی: الحدهما َوَجَب علیك التقصیر النَّك قصدَتنى و قال لالخر : دخل رجالن على ابى الحسن الرضا علیه السالم بخراسان فساَءالُه عن التَّقصیر، فقال علیه السالم
 .(309)الّتمام الّنك قصدت السلطان 

و یا شكسته بودن  در خراسان دو نفر به حضور امام هشتم شرفیاب شدند؛ از امام علیه السالم درباره تمام بودن
: تو باید نمازت را شكسته بخوانى ؛ و به دیگرى فرمودند: حضرت به یكى از آنها فرمودند. نمازشان سوال كردند

امام علت . در حالى كه هر دو مسافر بوده و از وطن خود به طوس آمده بودند . اما تو باید نمازت را تمام بخوانى
تو از مسافرت امر مشروع و پسندیده اى است و قصد دیدار مرا داشتى و چون نیت : را این چنین بیان فرمودند

به آن دیگرى فرمودند. براى مالقات امام خود حركت كردى ، نمازت شكسته است  انگیزه تو از مسافرت امر  :
، نامشروعى است و براى دیدن سلطان از خانه ات بیرون آمدى ؛ بنابراین تو در سفر حرامى ، و در سفر حرام 

 .نماز تمام خوانده مى شود
و . كنترل تمایالت و غرائز نفسانى و بى اعتنایى به زیورهاى فریبنده دنیا، راه عبور از صراط را هموار مى كند

. به همین نكته هاى باریك تر از مو است كه مردم را براى سعادت اخروى به هادیان مخلص نیازمند كرده است 
. نیت ، این امر قلبى و باطنى ، اینگونه در اعمال و فرایض او تاثیرگذار باشدشاید آن شخص تصور نمى كرد كه 

اما این كه انسان ، در دنیا چگونه عمل كند كه صراط آخرت ، انعكاس همان مسیر و راهى باشد كه در دنیا براى 
ت و نتیجه جدایى از خود انتخاب كرده است ، مستلزم پیروى از یك راهنما و هادى آشنا به صراط مستقیم دنیا اس

 . امامان و پیشوایان هدایت ، سقوط در جهنم غرائز و تمایالت نفسانى است
 :در روایتى از امام سجاد علیه السالم آمده است كه حضرت مى فرمایند
 .(310)هلك من لیس له حكیم یرشده 
 .((آن كسى كه در زندگى دنیا پیشوا و راهنمایى براى هدایت نداشته باشد، یقینا در معرض هالكت است ))

گر در سرت ھواى وصال 
  است حافظا 

بايد كه خاك درگه اھل ھنر 
 شوى 

لحاد، انكار هادیان صالح بشر و بى اعتنایى و بى اعتقادى به اصل اصیل آنان كه در دنیا عمرشان را در كفر، ا
از این گذشته ، توانمندان و كسانى هم كه . امامت گذرانده اند، تحقیقا در آخرت قادر به عبور از صراط نخواهند بود

 . قادر به عبور باشند، میزان اقتدار و توانشان به دلیل تفاوت مراتب ایمانى ، متفاوت است



 مراتب ایمان كامل
چرا كه نور شمع ، نور است ، نور خورشید عالم افروز نور است و . ایمان ، مانند نور از مقوالت مشككه است 

ایمان افراد هم ، مانند . نور چراغى كه یك فضاى محدود را روشن مى كند نور است اما مراتب آنها مختلف است 
 . مراتب نور متفاوت است

تى ینتهى یا عبدالعزیز اءّن االیمان عشر درجات بمنزلة السُّلَّم ُیصَعد منه مرقاة بعد مرقاة فال یقولنَّ االثنین لصاحب الواحد لست على شى ح: ّله علیه السالم قال لى ابوعبدال
 .(311)الى العاشر
(( شخصى كه در پله دوم است تا به . ایمان به مانند نردبانى ده پله است كه یك به یك از پله هاى آن باال مى روند
 .((مرحله آخر نرسیده ، نباید آن را كه بر پله اول ایستاده ، كوچك بشمارد

گاه كسانى در همان پله ابتدایى ؛ و گاه افرادى . ایمان ، ده پله دارد: مده است كه در تعبیر امام صادق علیه السالم آ
در روایاتى كه در توضیح موضوع صراط وارده شده ، به این معنا  .همه مسیر را با توان و قدرت طى مى كنند
 . تصریح شده است
 :مرحوم صدوق از امام صادق علیه السالم نقل مى كند

ن یمّر حبوا منهم من ى الصراط طبقات و الصراط اَءدقُّ من الشَّعر و اَءحدُّ من السیف فمنهم من یمرُّ مثل البرق و منهم من یمرُّ مثل عدو الفرس و منهم مالناس یمرُّون عل
 .(312)یمّر متعلَّقا قد تاءخذ النار منه شیئا و تترك شیئا
(( صراط گذرگاه بسیار حساسى است كه برنده تر و تیزتر . مردم با اختالف مراتب و طبقه از صراط عبور مى كنند
ى كنند؛ عده اى دیگر مانند عده اى بسان برق از این مسیر حساس عبور م . از لبه شمشیر و باریك تر از مو است
اسب تیزرو عبور مى كنند؛ عده اى هم مانند افراد پیاده از صراط عبور مى كنند؛ و عده اى هم با ضعف و ناتوانى 

  عده دیگرى آویخته بر صراطند كه قادر به عبور نیستند و گاه آتش . و چهار دست و پا از این مسیر مى گذرند
خود مى كشاندبعضى اعضاى آنها را به درون  )). 

كسانى كه در این دنیا به نگام رویارویى با . این روایت ، تجسم صورت ایمانى انسان در این مراتب و طبقات است 
گناه و معصیت ، به سرعت برق تصمیم مى گیرند و هرگز ذهن و فكر خود را به گناه آلوده نمى كنند، در آخرت 

و كسانى كه با یك تاءمل مختصر و كوتاه از گناه چشم فرو مى بندند، نیز مانند برق از صراط عبور خواهند كرد؛ 
كسانى اند كه مانند اسبى تیزرو از طراط عبور مى كنند؛ اما كسانى كه با تامل و تردید، نسبت به گناهان تصمیم 

یى با معصیت عده اى هم هستند كه به هنگام رویارو. مى گیرند، گذرشان از صراط، با تاءّنى و آهستگى خواهد بود
اعمال   و حرام ، خود را در دام آن گرفتار مى كنند؛ به همان ترتیب در آخرت كه عالم تجسم صور دنیا و انعكاس 

ما در این دنیا است ، گرفتار خواهند شد؛ و این یك حقیقت است كه قیامت ، روز آشكار شدن اسرار است و هر 
یوى اش محشور مى شودشخص و گروهى به تناسب خلقیات و ملكات روحى دن : 

گفته ھاى ھمچو مار و 
 مار و كژدم گردد و گیرد ُدمت   كژدمت 

اگر خلق و خوى حیوانى ،  .یقینا اعمال ، رفتار و خلق و خوى انسانها در قیامت شكل مى گیرند و مجسم مى شوند
بود و اگر اخالق انسانى بر  بر ملكات ، خلقیات ، رفتار و اعمال او حاكم بود، حشر و نشر او نیز حیوانى خواهد

مرحوم فیض در . خلق و خوى و رفتار او حاكم بود، بعث و نشور او هم انسانى خواهد بود این  ((تفسیر صافى ))
 : روایت را نقل مى كند كه
 .(313)ان الصورة االنسانیة هى الطریق المستقیم الى كل خیر والِجسر الممدود بین الجّنة و النار
آن صورت انسانى و سیماى روحانى بشر، طریق مستقیم به هر خیر و خوبى است و آن پلى كه بر روى جهنم ))

قیقى انسانى است میان بهشت و جهنم كشیده شده ، همان صورت ح )). 
در این جا چهره ظاهرى مراد نیست ، بلكه منظور، چهره نورانى و روحانى بشر است كه ممیز انسان و حیوان 
 . است

گر به صورت ، آدمى انسان 
  بدى 

احمد و بوجھل ھم يكسان 
 بدى 

كتاب خدا و حقایق دین را طبق امیرالمومنین علیه السالم درباره كسانى كه گرفتار هواهاى نفسانى شده اند و حتى 
 :تمایالت خود تاویل مى كنند، مى فرمایند
 .(314)فالّصورة صورة انسان و القلب قلب حیوان ال یعرف باب الهدى فیتَِّبعه و ال باب العمى فیصدُّ عنه و ذلك میت االحیاء
(( آنان كه حقایق دین را مطابق تمایالت و غرائز حیوانى خود تاویل و تفسیر مى كنند كسانى اند كه به (این انسانها 

دایت و نه معرفت صورت انسانند، اما دل و قلب آنها، دل و قلب حیوان است كه نه توان معرفت ابواب و راه هاى ه
اینگونه افراد . شناخت راه هاى ظاللت را دارد، تا بتواند باب هدایت را انتخاب كرده و باب ظاللت را رها كند

 .((مرده هایى زنده اند



اساسا مبنا و انگیزه دعوت انبیاى الهى و ادیان آسمانى هم مبتنى بر نجات انسان هاست تا از فرو افتادن در دام 
به تعبیر قرآن در سوره . هاى مختلف و متنوع ؛ كه در حقیقت راه نیستند و دامند؛ جلوگیرى كندمهالك و راه 

 : مباركه مومنون
و ان الَّذین ال یؤ منون باالخرة عن الصراط لناكبون # و اّنك َلتدعوهم الى صراط مستقیم  (315). 

تو پیامبر موظفى مردم را به صراط مستقیم دعوت كنى و كسانى كه به دعوت تو پاسخ مثبت نمى دهند، از مسیر ))
 .((مستقیم انسانیت محرومند

تاكید مى فرمایند كه ثبات قدم در مسیر زندگى دنیایى ، دلیل این كه در این رساله مباركه ، امام سجاد علیه السالم 
موجب استوارى گام ها بر صراط و مسیر آخرت است ، در حقیقت در صدد سفارش به رعایت حق پاى انسان اند، 
 .همان گونه كه همه اعضاى بدن انسان حقوقى دارند

 ادعیه وارده هنگام وضو
: ؛ حتى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است كه فرمودنداین مطلب در سراسر معارف دینى جلوه گر است 

 :هنگام وضو و ریختن آب به صورت این دعا را بخوانید
 .(316)الّلهم بیِّض وجهى یوم تسودُّ فیه الوجوه و ال تسودُّ وجهى یوم تبیضُّ فیه الوجوه 
(( روزى كه به چهره انسان ها نشان مى زنى و عده اى سپیدروى و جمعى روسیاهند، مرا با روسفیدها ! خدایا
 .((محشور كن 
 :و هنگامى كه آب به دست راست مى ریزى ، بگو

خلد فى الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیراالّلهم اعطنى كتابى بیمینى ، و ال (317). 
(( من بده ؛ تا در زمره اصحاب آن نامه عمل مرا كه تعیین كننده سرنوشت نهایى من است به دست راست ! خدایا
 .((یمین محشور شوم 
 :و موقعى كه آب را به دست چپ مى ریزى ، بگو
 .(318)الّلهم ال تعطنى كتابى بشمالى و ال تجعلها مغلولة الى عنقى و اعوذ بك من مقطَّعات النیران 
(( نامه عمل مرا به دست چپم مده ؛ و آن را وبال گردن من قرار نده و من از عذاب آتش تو، به تو پناه مى ! خدایا
 .((برم 
 :و هنگامى كه مسح سر را مى كشى ، بگو
 .(319)الّلهم غشنى برحمتك و بركاتك و عفوك 
(( رحمت و بركات و عفوت را بر من فراگیر كن ! خداوندا )). 
 :و هنگامى كه مسح دو پا را مى كشى ، بگو

فیه االقدام و اجعل سعیى فیما یرضیك عنى الّلهم ثبتنى على الصراط یوم تزل  (320). 
(( دار؛ و سعى مرا در این دنیا به هنگامى كه قدم ها بر پل صراط دچار لغزش مى شوند مرا استوار و راسخ ب! خدایا
 .((گونه اى قرار بده كه رضاى تو را تحصیل كنم 
 : در تفسیر آیه شریفه

ثم ننجى الَّذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا#و ان منكم اال واردها كان على ربك حتما مقضیا (321). 
(( سپس آنها را كه تقوا . همه شما بدون استثنا وارد جهنم مى شوید؛ این امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت 

در آن رها مى سازیم  پیشه كردند، از آن رهایى مى بخشیم و ظالمان را در حالى كه از ضعف به زانو در آمده اند
)). 

 شناخت جهنم و اهل آن
همه افراد بشر از این گذرگاه و معبر عبور خواهند كرد؛ به : هم از قول عامه و هم از قول خاصه آمده است كه 

منتها این یك امرى است كه خداوند متعال بر خود  . عبارت دیگر، گذرگاه صراط، معبر همه اهل محشر است
لف ناپذیر است كه آتش ، افراد گناهكار و صاحبان معصیت را به دلیل شاءن و تناسب گناه و فرموده و تخ  فرض 

 .گناهكار با آتش ، به سمت خود مى كشاند؛ چرا كه آنها طعمه آتشند
 :در روایتى از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله نقل شده است كه فرمودند

الوالدة بولدها َفَو الَّذى نفسى بیده لهى اءعرف باصحابها من (322). 
قسم به خدایى كه جان من در قبضه اوست ، شناخت جهنم نسبت به اصحاب آتش ، از شناخت مادر نسبت به ))

بیشتر است  فرزند )). 
به نقل از رسول اكرم َصلَّى  .مومنان و نیكوكاران كه درست نقطه مقابل اهل جهنم هستند، به سالمت عبور مى كنند
 :الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده كه فرمونده اند

جز یا مومن فقد اءطفاء نورك لهبى : تقول النار للمومن یوم القیامة  (323). 



(( زود گذر كن كه نور تو شعله هاى مرا خاموش : آتش ، روز قیامت به انسان مومن خطاب مى كند و مى گوید
 .((كرد

انصارى نقل مى كند رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند در روایت دیگرى جابر بنن عبدالّله : 
قد وردُتموها و هى َخاِمَدة : َاَلیَس َقد َوَعدنا ربَّنا ان َنِرد النار؟ فیقال لهم : اذا ادخل اهل الجنة ، الجنة قال بعضهم لبعض  (324). 

(( آیا خدا وعده نكرده بود كه ما از میان آتش : وقتى اهل بهشت وارد بهشت شدند، عده اى به عده دیگر مى گویند
خاموش بود عبور خواهیم كرد؟ به آنها پاسخ داده مى شود كه شما عبور كردید و آتش )). 

نمى كنند  یعنى آن چنان از میان جهنم عبور مى كنند كه اصال حرارت جهنم را احساس  در خبر دیگرى از جابر  .
 : بن عبدالّله انصارى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه

ضجیجا من بردها ثّم ینجى الَّذین  - اءو قال لجهنم  - على المومنین بردا و سالما كما كانت على ابراهیم حتى اءّن للنار الورود الدخول ال یبقى بر، و ال فاجر اال یدخالها تكون 
 0.(325)اتقوا
مراد از ورود، داخل شدن است و هیچ شخص خوب یا بدى باقى نمى ماند؛ مگر این كه داخل در جهنم شده باشد و ))
آتش بر مومنان سرد و سالم است ؛ همان طور كه براى ابراهیم این چنین بود، چنان سرد كه ناله آتش از سرمایش 
 .((بلند مى شود و تقواپیشگان نجات مى یابند

نمرودیان تصمیم گرفتند در پاسخ بت شكنى ابراهیم او را مجازات كنند و بسوزانند؛ او را میان آتش  موقعى كه
فرمانى از جانب خدا صادر شده كه آتش بر ابراهیم گلستان و سرد شد، به نقل قرآن. انداختند  : 

 .(326)قلنا یا نار كونى بردا و سالما على ابراهیم 
(( بر ابراهیم سرد و سالم باش ! اى آتش : ما گفتیم  )). 

اگرچه خاصیت جدا ناشدنى آتش سوزاندن است ، اما آن خدایى كه این خصوصیت را براى آتش قرار داده است ، 
در این جا نیز چنین است ؛ گر چه آتش جهنم خاموش ناشدنى است ،اما تاثیر نور . به خاطر ابراهیم از او سلب كرد

مى كند و مومن به سالمت از صراط مى   و قوت ایمان مومن چنان بر آتش اثر مى گذارد كه آتش را خاموش 
 .گذرد

د كه پیمودن و یافتن صراط مستقیم دنیا و راه از مجموع روایت و آیات در باب صراط، چنین استفاده مى شو
 : صحیح زندگى باعث آسان گذشتن از آن صراطى مى شود كه به نص صریح قرآن
 .(327)و ان منكم اال واردها كان على ربك حتما مقضیا
 .((همه شما بدون استثنا وارد جهنم مى شوید؛ این امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت ))
خداوند متعال ان شاءالّله به همه ما این توفیق را عنایت كند كه با چشم بستن و عبور از تمایالت نامشروع دنیوى از 

سالمت بگذریممسیر پر خطر صراط آخرت به   . 

 حق دست - 7

لالئمة فى العاجل و ال تقبضها ممَّا افترضَّ الّله علیها و و اَءمَّا َحقُّ َیَدك فانَّ ال تبسطها الى ما ال یحلُّ لك فتنال بما تبسطها الیه من الّله العقوبة فى االجل و من النَّاس بلسان ا
و تبسطها الى كثیر مّما لیس علیها فاذا هى قد عقلت و شرفت فى العاجل وجب لها حسن الثواب من الّله فى اآلجل  لكن ُتَوقُِّرها بقبضها عن كثیر ممَّا ُیِحلُّ لها . 

و اءما حق دست تو این است كه آن را به ناروا دراز نكنى ؛ كه با این كار عقاب آخرت را براى خود تدارك دیده ))
گشوده اى و هیچ گاه دست خود را از واجبات باز ندارى ،  اى و در دنیا نیز زبان مالمت گران را به روى خود

مثل موارد (بلكه احترام نهادن به دست ها این است كه آن را حتى از بسیارى از آنچه كه حالل است باز داشته 
در نتیجه به عقل و شرافت این ) مثل مستحبات (و بسیارى از آنچه واجب نیست به جاى آور ) شبهه و مكروهات 

شهره مى گردى ضمن این كه ثواب اخروى را نیز براى خود تضمین نموده اى دنیا  )). 
در اعضاى ظاهرى انسان ، دست مظهر جابه جایى و وسیله نقل و انتقال اشیاى خارجى است و یقینا در تعبیر و 

ثال دست درازى بیان امام علیه السالم ، هم معناى واقعى دست و هم آثار و افعال مترتب بر آن موردنظر است ؛ م
به اموال ، سرقت و تصرف مال دیگران بدون اجازه ، دست اندازى به نوامیس و یا هر حقى از حقوق دیگران ، از 
 . گناهان دست است
یك معناى كنایى هم از بیان امام علیه السالم محتمل است ؛ كه با سرانگشت تدبیر و شیطنت ، حقى را تضییع و به 

؛ و یا به تعبیر كنایى دیگر، گشاده دستى و بسته بودن دست ، كه مراد همان سخاوت ،  حریم دیگران تجاوز كردن
 : و نقطه برابرش خّست طبع است ، این سخن امام سجاد علیه السالم برگرفته از این آیه شریفه است كه
 .(328)و ال تجعل یدك مغلولة الى عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
(( و بیش از حد نیز دست خود را مگشاى كه ) و ترك انفاق و بخشش منما(هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن ، 

فرومانى مورد سرزنش قرار گیرى و از كار  )). 
در همه تعلیمات و آداب اخالقى اسالم ، طورى اعتدال و میانه روى رعایت شده است كه براى هر عقل سلیمى ، 

در . قابل درك است ، تعالیم دینى ، انسان را از هرگونه افراط و تفریط، تندروى و كندروى نهى كرده است 



مودندفرمایشى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده كه فر : 
 .(329)الترى الجاهل اال مفرطا اءو مفّرطا
 .((نمى بینى جاهل را مگر در حال تندروى یا كندروى ))

ر جهل انسان دارد و این خصیصه افراد جاهل استتندروى و كندروى ریشه د  . 
در آیه شریفه . بنابراین ، به اعتدال و میانه روى در امر معیشت و تنظیم صحیح زندگى توصیه فراوان شده است 

 : دیگر آمده است
 .(330)و الَّذین اذا اءنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما
 .((و كسانى كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف كنند و نه سختگیرى ؛ بلكه در میان این دو، حد اعتدالى دارند))

 بخل و پیامدهاى سوء آن
ا بخل و گشاده دستى افراطى برخورد شده است ؛ مخصوصا با بخل و بسته بودن دست ، در در مكتب تربیتى دین ب

 : قرآن آمده است
 .(331)الَّذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یكتمون ما آتاهم الّله من فضله 
كسانى كه بخل مى ورزند و دیگران را هم به بخل ورزى دستور مى دهند، و خصوصیاتشان این است كه آثار ))
 .((لطف و تفضل الهى را بر خود پنهان مى كنند

رد آثار آن نعمت را در وجود و زندگى اگر خداوند بندگان را به نعمتى متنعم كرد، دوست دا: در روایت آمده است 
 .آنها ببیند
 : در آیه دیگرى در سوره مباركه آل عمران مى خوانیم كه

میراث السموات و االرض وال تحسبنَّ الَّذین یبخلون بما ءاتهم الّله ِمن فضله هو خیرا لهم بل هو شّر لهم َسُیَطوُِّقون ما َبِخلوا به یوم القیامة و لّله  (332). 
افراد بخیل كه آثار تفضل الهى را پنهان كرده ، بخل مى ورزند و چیزى به كسى نمى دهند گمان نكنند به نفع ))

ا بسیار بد است و اموالى كه با بخل ورزى جمع كرده اند طوقى بر گردن آنها خواهد بود و آنهاست ، بلكه براى آنه
 .((میراث آسمان ها و زمین از آن خداست 

آثار سوء و خطرناكى بر این صفت مذموم اخالقى مترتب است ، كه در روایات هم به آن اشاره شده است ؛ از 
َسلَّم روایت است كه فرمودند رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و : 

 .(333)ایَّاكم والشُّح فانَّه اءهلك َمن كان قبلهم حملهم على اءن یسفكوا دمائهم و یستحّلوا محارمهم 
از بخل دورى كنید كه بخل ورزى موجب هالكت بسیارى از گذشتگان شده ؛ زیرا این خصیصه اخالقى ، آنها را ))
 .((وادار به خونریزى و گناهكارى كرد

گاهى بخل ورزى انسانها منشا و عاملى براى كشتن دیگران و یا توجه به نوامیس دیگران مى شود و علمت مذموم 
. خصیصه اخالقى ، آثار بسیار سوء و زشتى شود كه بر این خلق و خوى نفسانى مترتب است  و ناپسند بودن این

 : در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه
یعة فقّطعواایاكم و الشح فانما هلك من كان قبلك بالشح اءمرهم بالكذب فكذبوا و امرهم بالظلم فظلموا و امرهم بالقط (334). 

(( گاهى بخل باعث مى شود انسان به گناه ظلم . از بخل دورى كنید كه بخل انسان را به گناه دروغ مجبور مى كند
لوده شود، این صفت مذموم اخالقى گاهى انسان را به قطع رحم مبتال مى كندآ )). 

در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . بنابراین بخل ریشه بسیارى از گناهان و رذایل اخالقى است 
 :وارد شده است كه فرمودند
 .(335)ال یجتمع الشح و االیمان فى قلب عبد ابدا
 .((هرگز بخل و ایمان در یك دل جمع نمى شوند))

و آن دل جاى حرص ، آز، . اگر انسانى دلش به نور ایمان منور شده باشد، دیگر آن دل جاى بخل ورزى نیست 
 . جمع آورى مال و محروم نمودن دیگران نیست
 : یا در سخن دیرى از رسول بزرگوار اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه
 .(336)ال یدخل الجنة بخیل 
 .((انسان هاى بخیل از توفیق ورود به بهشت محرومند))
بنابراین از مجموع این نكات در مى یابیم كه ریشه بسیارى از گناهان و رذایل اخالقى ، بخل است و به همین دلیل 

دین و از سوى دیگر، مكتب فقهى و اقتصادى دین ، به شدت با  خطرات و آفات از یك سو مكتب تربیتى و اخالقى
 .آن مقابله كرده اند

نكته قابل توجه دیگرى كه از نتایج سوء و بسیار مذموم بخل به شمار مى آید، سخت گرفتن بر خانواده است كه 
ه قرار مى دهد، به تعبیر انسان بخیل چنان مبتال به این روحیه مذموم مى شود كه خانواده خود را در تنگنا و مضیق

 : رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم
 .(337)لیس مّنا َمن ُوسِّع علیه ثّم َقَتَر على عیاله 



(( ى كه توسعه مالى دارد، اما بر خانواده و اهلش سخت مى گیرد از ما نیست كس )). 
گاهى این خصیصه و روحیه ، چنان در انسان قوت مى گیرد و عواقب منفى به بار مى آورد كه نزدیك ترین افراد 
رضاعلیه السالم در بیان امام هشتم حضرت اباالحسن ال .به فرد بخیل ، حتى فرزندانش آرزوى مرگ او را مى كنند
 : آمده است كه
 .(338)ینبغى للرجال اءن یوسِّع على عیاله لئال یتمّنوا موته 
(( ور، امكانات زندگى خانواده خود را توسعه دهند تا آنها آرزوى مرگ او را بر مردان واجب است كه در حد مقد
 .((نكنند
 :تعبیر دیگرى از حضرت رضا علیه السالم وارد شده كه فرموده اند
 .(339)صاحب النعمة یجب اءن ُیوسِّع على عیاله 
(( وسعت ایجاد كند  كسى كه خدا به او نعمت مال كرامت فرموده ، باید براى اهل و خانه اش  )). 

عالوه بر همه این نكات ؛ انسان بخیل كسى است كه با زحمت و تحمل مشقت ، مال و اموالى را جمع آورى كرده ، 
بنابراین در زشتى و آثار منفى و منفورى . به او اجازه نمى دهد كه حتى خودش از این اموال استفاده كند اما بخل

 .كه این روحیه و اخالق نفسانى مترتب است هیچ تردیدى نیست ؛ و جاى هیچ بحث و گفتگو و نقدى وجود ندارد

 سخاوت و بخشش
است ، كه در معارف تربیتى ما، سخاوتمندى را قرین ایمان نقطه مقابل این رذیله اخالقى ، سخاوت و گشاده دستى 

پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند. دانسته اند : 
 .(340)اّن السخاء من االیمان و االیمان فى الجّنة 
 .((همانا سخاوت از ایمان است ، و جایگاه مومن ، بهشت است ))
از جمله تاثیراتى كه ایمان در روح و دل انسان مى گذارد این است كه مؤ من سخى الطبع پرورش مى دهد و طبعا 

ى گیرد و جایگاه او بهشت استانسان سخى مورد محبت و عنایت ذات پروردگار قرار م  . 
 : همچنین روایت شده است
 .(341)ان الّله تعالى جواد و یحبُّ الجواد
(( و بخشش را دوست داردخداوند بخشنده است و بذل  )). 

تعبیر بسیار جالب توجهى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در این باره وارد شده كه در سایر مسائل 
 :اخالقى كمتر یافت مى شود
 .(342)شاّب سخّى مرهق فى الذنوب اءحّب الى الّله ِمن شیخ عابد بخیل 
جوان سخاوتمند متهم به گناه ، نزد خدا محبوب تر از پیرمردى است كه عمرى را در عبادت گذرانده اما بخیل ))
 .((است 

در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . است  این نشانه رفعت جایگاه و منزلت این خلق نیكو
 : روایت شده است كه
 .(343)ان الّله عبادا یخصُّهم بالنعم لمنافع العباد فمن بخل بتلك المنافع عن العباد نقلها الّله عنه و حولها الى غیره 
خدا گاهى تفضل كرده و افرادى را نعمت و مال و ثروت ارزانى مى دارد تا دیگر بندگانش هم از آن بهره مند ))

اند، خدا این نعمت را از او سلب شوند؛ حال اگر او بخل ورزیده ، از این ثروت خدادادى به دیگران بهره اى نرس
 .((كرده و به دیگرى عنایت مى كند
 :در مجموعه روایات اخالقى مى بینیم كه مى فرمایند
 .(344)الجّنة دار االسخیاء
 .((بهشت ، خانه سخاوتمندان است ))
 : در روایت دیگرى از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم ، نكته مقابل آن ذكر شده
 .(345)ال یدخل الجّنة بخیل 
 .((افرادى كه این خصیصه سخاوت را نداشته باشند، راهى به بهشت ندارند))
 :در روایتى آمده است كه از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم ، سوال شد

طهم كفَّااءىُّ النَّاس اَءفضلهم ایمانا؟ قال َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اءبس (346). 
(( آنان كه در بذل مال و ثروت بر دیگران پیشى گیرند: كدام مردم ایمانشان برتر است ؟ جواب فرمودند )). 

از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه در حدیثى  : 
 .(347)ِخیاُركم ُسَمحاؤ كم و شراركم ُبخالئكم 
(( بدهاى شما كسانى اند كه بخل مى ورزند خوبان شما افراد گشاده دستند و )). 

 ایثار و فداكارى
خصیصه اخالقى سخاوت ، یك نقطه اوج و مرتبه عالى دارد كه به مقام ایثار مى رسد و قرآن آن را چنین ستوده 



 : است
 .(348)و یؤ ثرون على اءنفسهم و لو كان بهم خصاصة 
 .((دیگران را بر خود مقدم مى دارند؛ هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند))

نیاز انسان سخاوتمند كسى است كه بخشى از مال خود را به دیگرى مى دهد، اما اهل ایثار كسانى اند كه در آنچه 
در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است. دارند دیگران را بر خود ترجیح مى دهند  : 

 .(349)و آثر على نفسه غفر له 
 .((كسى كه نسبت به چیزى نیازمند باشد و دیگرى را بر خود ترجیح دهد مشمول غفران الهى مى شود))
البته معنا و مفهوم ایثر و مدح این روحیه بلند انسانى ، این نیست كه انسان آنچه را كه خود نیاز دارد، در اختیار 

انى دست نیاز پیش دیگران دراز كند و عزت نفس خود را از بین ببرد؛ چرا كه دیگرى گذاشته ، خود براى لقمه ن
در تعبیرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه. در مسائل اخالقى ، رعایت عزت مومن در اولویت است   

: 
 .(350)ان الّله تبارك و تعالى فوَّض الى المؤ من كل شى ء اال اءذالل نفسه 
خداوند همه اختیارات شخصى انسان را به خودش واگذارده ، مگر جایى كه اقدام او موجب ذلت و حقارتش ))
 .((شود

به افالس و ناتوانى شخصى شده و او را براى تامین نیاز، محتاج دیگران كند و  بنابراین ، ایثارگرى نباید منتهى
 .آبروى خود را كه تنها سرمایه اوست از بین ببرد

دست طلب چو پیش كسى 
  مى كنى دراز 

پل بسته اى كه بگذرى از 
 آبروى خويش 

 : این جا یك مطلب دقیقى وجود دارد كه تذكر و توجه به آن ضرورى است
ت هاى اخالقى و بزرگوارى هاى روحى انسان ، نشات گرفته از بلندى روح و پاكیزگى و طهارت نفس است كرام

و بسیار ارزنده و شایسته مدح است و كسى كه صاحب هر یك از این كرامات اخالقى باشد به عنوان یك انسان 
 .كامل شناخته مى شود

قرآن در مورد انصار مى فرماید افرادى هستند كه از مال خود ایثار مى كنند؛ چنان كه : 
 .(351)و یؤ ثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة 
(( شان بسیار نیازمند باشنددیگران را بر خود مقدم مى دارند هرچند خود )). 
 :و افرادى هستند كه اهل ایثار و بخشش جان هستند
 .(352)و من الناس من یشرى نفسه ابتغآء مرضات الّله 
 .((بعضى از مردم جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى فروشند))
بذل جان كرد و با این كه  ((لیلة المبیت ))مصداق بارز این آیه كریمه ، موال امیرالمومنین علیه السالم است كه در 

عانه و با كمال مردانگى ، مى دانست مشركان تصمیم بر كشتن رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم دارند، شجا
این تعالى روح است كه همگان . مروت و گذشت ، دست از جان خود شست و به جاى پیامبر در بستر ایشان خوابید

گرچه نداشتن این خصیصه ، مذموم و ناپسند نیست ، ولى اكثر . این بزرگى و عظمت روح را ستایش مى كنند
به نقل قرآن . این مطلب درباره ایثار مال هم مصداق دارد. چنین نیستندقریب به اتفاق انسان ها در مورد جان خود 

 :كه مى فرماید
 .(353)و ال َتقُتُلوا اوالدكم ِمن ِامالق نحن نرُزُقُكم و ایَّاهم 
(( فقر نكشید؛ ما، شما و آنها را روزى مى دهیم ) ترس (و فرزندان خود را از  )). 
مردم در زمان جاهلیت به دلیل خصایص پست روحى ، فرزندان خود را مى كشتند، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و 

كه همه دارایى خود را با مهمانان مهاجر مكى تقسیم كرده و آِلِه و َسلَّم موفق شد از همین مردم انسان هایى بسازد 
با این كه اگر كسى این چنین . اما همه مردم چنین نیستند. گاه در عین نادارى ، دیگران را بر خود مقدم مى داشتند

اینگونه باشد همه او را تحسین كرده ، از او به خوبى و بزرگى یاد مى كنند؛ اما وقتى نوبت به خودشان مى رسد، 
 . نیست كه نان سفره خود را به دیگران بدهند، و البته داشتن همین روحیه هم مذموم و ناپسند نیست

اگرچه بذل مال و جان دلیل تعالى و عظمت روح و اوج انسانیت است ، اما به صورت قانون موظف توصیه نشده ، 
ت با این كه در نقطه مقابل آن ، بخل و خست طبع ، بنابراین جود و ایثار، در عین پسندیدگى ، یك قانون الزامى نیس

 . مذموم است
آنچه كه در مقام تبیین آن هستیم این نكته است كه همه قوانین الزامى اعم از قوانین فروع عملیه و قوانین اخالقى 
 . همیشه با اعتدال و میانه روى همراه بوده است



 :قرآن مى فرماید
و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراو ال تجعل یدك مغلولة الى عنقك  (354). 

(( دامت و حسرت دامنت را بگیردنه آنقدر دست و دلباز باش كه چیزى در كفت نماند و نه آنقدر دست بسته ، كه ن )). 
اولیاى دین آنچنان شیفته و عاشق . كالم حضرت هم ناظر به همین نكته یعنى اعتدال در روش و منش زندگى است 

 :بى قرار عبادت بودند كه همه مورخان حتى اهل تسنن در حاالت موال امیرالمومنین علیه السالم نوشته اند
ى خواندندحضرت در هر شب هزار ركعت نماز م و یا امام سجاد علیه السالم چنان كه در مقدمه بیان كردیم  .(355)

اما هرگز این مقدار عبادت به صورت قانون و الزام در نیامده ،  (356)در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواندند؛
ر این مسیر، راه افراد پیموده و از جاده چه بسا افرادى كه د. بلكه میزان الزام همان پنج نوبت نماز واجب است 

در بیانى از امام موسى بن . اعتدال خارج شده اند و مورد مذمت و نكوهش پیشوایان و مربیان دینى قرار گرفته اند
 :جعفر علیه السالم وارد شده است كه فرمودند

منا من ترك دنیاه لدینه و َمن ترك دینه لدنیاه   لیس ... واستعینوا بذلك على امور الدین ... اجعلوا النفسكم حظا من الدنیا (357). 
(( : قویت امر دین توصیه فرموده ، مى فرمایندبراى امر دین ، دنیایتان را رها نكنید، بلكه رغبت به دنیا را براى ت

اگر كسى دنیا را به خاطر امور عبادى و اخروى تعطیل كند از محدوده دوستان و پیروان ما خارج شده یعنى در 
حقیقت شیعه نیست در مقابل آن ، كسى كه همه همت و تالشش را متوجه دنیا كند، از محدوده دین خارج شده است 
)). 

ام حسن مجتبى علیه السالم فرمودندو در تعبیرى ام : 
 .(358)اعمل لدنیاك كاءنك تعیش اءبدا واعمل الخرتك كاءنك تموت غدا
(( كن ، كه گویى همیشه در آن خواهى بود؛ و براى آخرتت هم طورى عمل كن كه گویى طورى براى دنیایت عمل 
 .((امروز پایان عمر تو است 

این اعتدال و توصیه به میانه روى ، حتى در امور عبادى نیز وجود دارد و رهبانیت و انزوا و دورى از اجتماع 
یِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایندحضرت پیامبر َصلَّى الّله َعَل. سخت مورد مذمت و نكوهش است  : 

 .(359)انَّما رهبانیة امَّتى الجهاد
 .((براى امت من ترك دنیا، همان جهاد و مبارزه است ))

اگر راست مى گویند كه از دنیا بریده اند، چرا به كوه و مغاره پناه مى برند؟ میدان امتحان شما، میدان جهاد است ؛ 
اگر از دنیا بریده اید، بیایید براى تقویت دین مجاهده كنید، در آن جا معلوم مى شود كه بریدگى از دنیا درست است 
 یا نه ؟

وون زندگى از قوانینى است كه شرع مقدس اسالم براى ادامه حیات بشر رعایت اعتدال و میانه روى در همه ش
این قاعده را حضرت امیرالمومنین علیه السالم در قالب روایتى بیان فرمودند. قرار داده است  : 

 .(360)الیمین و الشمال مضّلة و الطریق الوسطى هى الجاّدة 
 .((انحراف به راست و چپ ، گمراهى و ضاللت است ، راه مستقیم و طریق میانه ، جاده وسیع حق است ))

وسط دانسته است قرآن هم پیروان این آیین را امت. نه افراط و نه تفریط، بلكه اعتدال و میانه روى   . 
 .(361)و كذلك جعلناكم اّمة وسطا
 .((ما شما را امتى میانه رو قرار دادیم ))

چنان كه در همه نظام ها،چه در نظام . ر، همان اعتدال در همه شوون است پس مطلوب شارع مقدس و قانون گذا
اقتصادى اسالم ، چه در نظام فرهنگى دین ، چه در نظام اجتماعى شرع و چه در نظام سیاسى این نكته مورد توجه 
 . است ؛ حتى در نظام اخالقى اسالم كه بر همه این نظام ها، سایه افكنده است

ه جودبرترى عدل نسبت ب  
در اواخر كلمات قصار نهج البالغه روایتى نقل شده كه سخن عمیق و قابل توجهى است ؛ فردى كه از نحوه سوال 
او مى توان فهمید فرد باهوش و نكته سنجى بوده است به حضور امیرالمومنین علیه السالم شرفیاب شد و سوال 
 :كرد

فالعدل اشرفهما و   العدل یضع االمور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص : اءّیهما اَءفضل العدل اءو الجود فقال علیه السالم 
 .(362)افضلهما
(( تعریف عدل این است كه حق به صاحب حق : عدالت باالتر است یا جود و سخاوتمندى ؟ امام علیه السالم فرمودند
در مدیریت ، عدل و عدالت ، طریق و سیاستى است كه همگان از آن  .برسد، اما جود، اغماض از حق مسلم است 

كس و در هر حال پیش نمى آید؛ لذا جود، ایثار و  بهره مندند؛ اما جود و ایثار یك حالت استثنایى است كه براى همه
 .((سخاوت نمى تواند مبناى زندگى عمومى قرار بگیرد و نمى تواند براى زندگى اجتماعى به عنوان یك قانون درآید
نازل شده و خود مظهر  ((هل اءتى  ))جالب این است كه این سخن را كسى بیان كرده است كه در شاءن او سوره

، نان سفره خود را به یتیم ، مسكین و اسیر مى دهد و با آب افطار مى كندایثار است  الجار ثّم ))؛ و اصال شعار (363)



در روایت معروفى آمده است . یرالمومنین و خانواده او علیهم السالم است شعار رسمى ام ((الّدار : 
الجار ثّم : یا بنت رسول الّله انك تدعین للناس و ال تدعین لنفسك فقالت  :كانت فاطمة سالم الّله علیها اذا دعت تدعو للمومنین والمومنات و ال تدعو لنفسها، فقیل لها
 .(364)الّدار
حضرت فاطمه سالم الّله علیها همیشه هنگام دعا، دوستان ، بستگان و همسایگان را دعا مى كرد، از ایشان ))

دت را دعا نكردى فرمودندچرا دیگران را دعا كردى ، خو: پرسیده شد  .الجار ثّم الداّر :
معصومین علیهم السالم حتى در امور معنوى هم ، دیگران را بر خود مقدم مى داشتند؛ به عنوان نمونه در خطبه 
 :متقین نهج البالغه ، امام علیه السالم اوصاف انسانهاى كامل را بیان كرده ، مى فرمایند

نه فى راَحة نفسه منه فى َعناء و النَّاس م (365). 
 .((انسانهایى كه خود را به زحمت مى اندازند تا دیگران را به آرامش و آسایش برسانند))

م در مقام تربیت انسانهاى با كمال قرار دارد و هم در مورد مسائل شخصى افراد، سخاوتمندى این انسان كامل كه ه
مى فرمایند. و كرم از خود نشان مى دهد : 

 .(366)الجود عارض خاص 
 .((جود یك عارضه استثنایى و خاص است ))
اگر بخواهد قانونمند شود، پایه و اساس بگیرد و به صورت قانون درآید، دیگر جود نخواهد بود؛ وقتى به آن جود 

دیگرى از  در كالم. مى گویند كه اجبار و الزام قانونى در كار نباشد و تنها از سر كرامت و علو طبع واقع شود
 :امیرالمومنین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند
 .(367)العدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اءشرفهما و اءفضلهما
عدالت ، روش و سیاستى است كه همگان از آن بهره مند هستند، اما جود ایثار یك حالت استثنایى است كه براى ))
 .((عدالت ، برتر است   همه كس پیش نمى آید، پس
با محاسبه و سنجش اجتماعى ، عدل برتر و شایسته است ؛ یعنى اگر عدل و جود را در ترازوى شرافت بگذاریم ، 

عادل به كسى گفته مى . ان دارد و اگر این دو را در میزان فضیلت نیز قرار دهیم باز عدل برترى داردعدل رجح
دستش به خود دیگرى آلوده نمى شود، اما . شود كه مثال مال كسى را نمى دزدد، به نوامیس دیگران نظر ندارد

عادل كسى . ل خود هم به دیگرى مى دهدجواد و سخى ، كسى است كه نه تنها مال دیگرى را نمى دزدد، بلكه از ما
است كه به نوامیس دیگران نظر ندارد، اما جواد كسى است كه حاضر است براى حفظ نوامیس دیگران ، تا آخرین 
 . قطره خون دفاع كند، با این همه ، باز عدل واالتر است
ن امیرالمومنین علیه السالم ، كه بنابرای . از نظر ملكات اخالقى و اوصاف شخصى ، جود با عدل قابل قیاس نیست
در پاسخ این مرد سوال كننده ، اینگونه مى گوید؛ وقتى پاى منافع شخصى به میان مى آید، تنها نان سفره اش را به 
 :دیگران مى دهد كه آیه نازل مى شود
 .(368)و ُیطعمون الطَّعام على ُحبِِّه مسكینا و یتیما و اَءسیرا
 .((بنابر دوستى با خدا، به فقیر، اسیر و طفل یتیم طعام مى دهند))

دهد كه آیه نازل مى و وقتى پاى منافع خودش در میان است ، در ركوع نماز، حلقه انگشترى را به نیازمند مى 
 :شود
 .(369)انَّما َولیُُّكُم الّله و رسوله و الَّذین آمنوا الَّذین یقیمون الصالة و یؤ تون الزكوة و هم راكعون 
 .((همانا ولى شما، تنها خدا و رسول خدا و آن مومنانى هستند كه نماز به پا داشته و در حال ركوع زكات مى دهند))

وقتى سخن از منافع شخصى است در شب خطر به جاى رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى خوابد و از جان 
مى شود مایه مى گذارد تا این كه آیه نازل : 

 .(370)و ِمن الناس َمن َیشرى نفسه ابتغاء مرضات الّله و الّله رُؤف بالعباد
(( راه رضاى خدا مى گذرند و خدا دوستدار چنین بندگانى هستندبعضى از مردم هستند كه از جان خود در  )). 
 :وقتى منافع شخصى در میان است تاریخ به سند مطمئن مى نویسد
 .(371)ان امیرالمومنین علیه السالم اءعتق اءلف مملوك من ماله و كّد یده 
 .((امیرالمومنین علیه السالم با دسترنج خود هزار بنده آزاد كرد))

چاه . بیل مى زند، كشاورزى مى كند، عرق مى ریزد تا با دسترنج خود، هزار برده را از زیر یوغ بردگى آزاد كند
كند و خالصه وقتى پاى منافع عمومى در میان است همین انسان رئوف ، كریم ،  حفر مى كند و همه را وقف مى

جواد، دست برادرش عقیل را براى درخواست مقدارى سهم اضافى از بیت المال مى سوزاند؛ و حتى بر زندگى 
كند، هنگامى كه همه دارایى صندوق بیت المال را بین اهلش تقسیم مى . شخصى خود و فرزندانش تنگ مى گیرد

 :در محل آن دو ركعت نماز مى خواند
 .(372)رجاء اءن یشهد له یوم القیامة 
(( بدهدبه امید آن كه زمین بیت المال در قیامت شهادت  )). 
بنابراین آنچه كه مبنا و اساس بنیان اجتماع واقع مى شود عدل است ؛ اما جود و سخاوتمندى مى تواند زیبایى و 
 .نماى این ساختمان باشد، اگر ساختمانى اساسش ویران باشد، تزیین و زیبایى آن سودى ندارد



ر زندگى است و هرگونه تخلف در این مسیر در در این كالم ، همه توجه امام سجاد علیه السالم به رعایت اعتدال د
بسط و گشاده دستى را مایه مالمت مالمتگران عاقل در دنیا و عقوبت در آخرت ذكر مى فرمایند؛ بخل ورزیدن و 
 .خوددارى در انجام واجبات را موجب ندامت و حسرت اخروى مى دانند

 درآمدهاى نامشروع و پیامدهاى آن
به هر طریق و راهى اعم از سرقت و دزدى ، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ؛  دست اندازى به مال دیگران

خیانت در امانت ، غش در معامله ، رشا و ارتشا و مطلق كسب و درآمدهاى حرام و مصادیق فراوانى كه بر این 
انند عنوان كلى ، اطالق مى شود؛ مثل تحصیل درآمد از راه فروش اموالى كه شرع مقدس ممنوع كرده ، م

رسول اكرم . مسكرات با مال كسب شده از راه قمار، ریا، احتكار و مطلق درآمدهاى نامشروع ، همه حرام است 
 :صلى الّله علیه و آله فرمودند
 .(373)انَّ َاخوف ما َاخاَف على ُامَّتى ِمن بعدى هذا المكاسب المحّرمة 
بیشترین چیزى كه مرا نسبت به حال امتم بعد از من سخت نگران مى كند، اشتغال به درآمدهاى ناروا و حرام ))
 .((است 

تعدى به حقوق دیگران است و  روشن است كه همه این موارد و مصادیق ، صرف نظر از این كه مصداق ظلم و
كسى كه به آن دست زند، مجرم شرعى است ، مانع رشد ملكات اخالقى و نفسانى انسان مى شود و چه بسا باعث 
سقوط از عالى ترین مرتبه انسانى به پست ترین مرتبه حیوانى میگردد؛ زیرا این حیوان است كه براى پر كردن 

چه منبعى به دست آورد؛ و حال آنكه قرار بر این شد كه در همه شوون و شكم خود، باكى ندارد كه طعمه را از 
رسول اكرم صلى الّله علیه و آله   جهات زندگى انسان ، شرایط و هدف او با حیوان متفاوت باشد، بر این اساس 

 :فرموده اند
 .(374)مَن لم ُیبال ِمن اءین اكتسب المال لم یبال الّله من اَءین ادخله النار
اگر كسى در تحصیل مال بى باك باشد، بر خداوند هم باكى نیست كه او را از چه سمت وسویى به آتش داخل ))
 .((كند

اگر نسبت به این امور پروا نداشته و مراعات نكند، همه قابلیت هاى نفسانى و استعدادهاى  انسان: نتیجه این كه 
بالقوه او كه خداوند براى رشد و كمال او براى تحصیل مال و درآمد مشروع در اختیارش قرار داده است از بین 

و ضیاء روحانیت را خواهد دل بى پروایى كه ماالمال از حرام شده است چگونه قابلیت نور معنویت . مى رود
داشت ؟ اصال گوشت ، استخوان و پوست روییده از حرام ، چگونه استعداد پذیرش فیوضات عالم ملكوت و 
 :معنویت را خواهد داشت ؟ در روایتى از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله وارد شده است كه فرمودند

ل حرام لم یقبل منه صرف و ال عدل ان الّله ملكا على بیت المقدس ینادى كل لیلة من اءك (375). 
(( ى گذراند، نه فریضه از كسى كه با مال حرام زندگى خود را م: خداوند را ملكى است كه هر شب و روز مى گوید
 .((اى پذیرفته مى شود و نه نافله اى 

در روایتى از . اعمال واجب و مستحبى را كه انجامى مى دهد مقبول نیست ؛ زیرا شكم او ماالمال از حرام است 
 :امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند

 .(376) لّبیك و ال سعدیك اذا اكتسب الرجل ماال من غیر حلة ثّم حّج فلّبى نودى ال
(( نیست  لبیك تو پذیرفته: اگر كسى در جهت كسب حرام باشد، سپس به حج برود لبیك كه مى گوید، منادى مى گوید
)). 

افرادى كه به حج مشرف مى شوند، براى اداى مناسك حج در میقات محرم مى شوند و یكى از اعمال و فرایض در 
این روایت تصریح مى كند كسى كه كسب حرام داشته و دعوت . است  ((سعدیك ))و  ((لبیك ))مقدمه احرام ، گفتن دو 
در جواب گفته مى شود كه . پاسخ آمدم تو را لبیك مى گویم  خدایا من براى :خدا را اجابت كرده است ، مى گوید
 . این صدا كردن و خواند خدا پذیرفته نیست
 : در آیه شریفه قرآن آمده است
 .(377)و َقِدمَنا الى ما َعِملوا ِمن َعَمِل َفجعلناه َهَباء َمنُثورا
 .((و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده اند مى رویم ، و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا قرار مى دهیم ))

هرگز توان جمع آوریش را  انسانى كه شكم خود را از مال حرام پر كرده است ، كار او مثل غبار پراكنده است كه
امام سجاد علیه السالم ذیل این تعبیرات امیرالمومنین در دعاى كمیل. ندارد تا از آن حاصلى بربندد  : 

 .(378)الّلهم اغفرلى الذنوب التى تهتك العصم ، الّلهم اغفرلى الذنوب التى تنزل البالء، الّلهم اغفرلى الذنوب التى تحبس الدعاء
(( آن گناهان مرا كه بدبختى ها را فرو مى بارند ! آن گناهان مرا كه پرده ها را مى درند بیامرز؛ بار خدایا! بار خدایا
اهان مرا كه از استجابت دعا جلوگیرى مى كنند بیامرزآن گن !بیامرز؛ بار خدایا )). 
در روایت دیگرى  .(379)((از گناهانى كه موجب حبس دعا مى شود، پر بودن شكم از مال حرام است )) :فرموده اند



 :دارد
 .(380)انَّ اَءَحدُكم لیرفع َیَدیُه الى السَّماِء فیقول یا ربِّ یا ربِّ و َمطَعَمُه حرام و َملَبَسُه حرام فاَءى دعاء یستجاب لهذا
انسان ، دست ها را به طرف آسمان بلند مى كند و خدا را مى خواند ولى شكم او از حرام پر شده و لباسش را از ))
 .((حرام تدارك دیده است ، پس چگونه خدا سخن چنین كسى را بپذیرد

صادى و آثار سوءاجتماعى ، آثار ویرانگر و مخربى بر كسب با بررسى اخالقى و صرف نظر از جهات فقهى ، اقت
 .حرام مترتب است كه هر انسان خردمند و عاقلى را از آلودگى به آن باز مى دارد

 مصادیق كسب حرام
با توجه به این كه مبناى گفتار، تفسیر و تاویل ما از سخنان امام سجاد علیه السالم مبتنى بر مسائل اخالقى است ، 

این دیدگاه به آن نگاه مى كنیم و تا حد امكان ، همه مصادیقى را كه از نظر اخالقى مورد نهى و مذمت قرار  فقط از
 : گرفته است بیان مى كنیم

 ربا - 1
از مصادیق بارز و روشن كسب حرام ك در كتاب الهى و روایات اهل بیت علیهم السالم به شدت مورد نهى واقع 
 . شده ، رباست

. ر حرمت و ممنوعیت فقهى و ترتب آثار سوءاقتصادى ، از منظر اخالقى به شدت مذمت شده است ربا، عالوه ب
روایتى از امام صادق علیه السالم نقل نموده اند كه  ((وسایل الشیعه ))مرحوم شیخ حر عاملى علیه الرحمة در كتاب 
 :حضرت فرمودند

ِع المعروف انَّما حّرم الّله الرِّبا كیال َیمَتَنعوا من َصَناِئ (381). 
 .((خداوند متعال ، ربا را حرام كرد تا این كه خلق و خوى معروف و اقدام به خیر در میان مردم فراموش نشود))

یكى از علت هاى نهى این عمل از طرف شارع مقدس این است كه عادت به ریا موجب تحاشى و فرار از 
حاكمیت روح منفعت طلبى باعث مى شود كه در انسان اندیشه . معاضدت و یارى برادران مسلمان و دیگران است 

ظریف انسان دوستى او از بین و فكر خدمت به نیازمندان و محتاجان ، تحت الشعاع قرار بگیرد و روح بلند و 
نوع دوستى ، كمك به دیگران ، دستگیرى نیازمندان ، همراهى با حاجتمندان حسنه و ملكه اخالقى است كه . برود

در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است كه فرمودند. در معارف اخالقى اسالم به آنها توصیه شده است  : 
ى بین الصفا و المروة و قاضى حاجته كالمتشحِّط بذّمه فى سبیل الّله یوم بدر و ُاحدالماشى فى حاجة اءخیه كالساع (382). 

(( ش بردارد، مثل كسى است كه بین صفا و مروه سعى مى كند و كسى كه در كسى كه یك قدم براى حل مشكل برادر
قضاى حاجت مومن حركت كند، مانند كسى است كه خونش در روز جنگ بدر و احد در راه خدا به زمین ریخته 
 .((شود

به انسان مومنى كه براى برآورده كردن حاجت مومن دیگر حركت كند، مانند كسى است كه در جنگ بدر یا احد 
و به یقین در صدر . فرماندهى شخص رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم جنگیده و خونش ریخته شده است 

حال اگر كسى رباخوار شد، ممكن است در آغاز همه . اسالم شهیدى پرفضیلت تر از شهداى بدر و احد نداریم 
حیه ارزشمند او در نوع دوستى ، عالقه به برادران و روح ظریف نوع دوستى او از بین نرود، اما تدریجا رو

دستگیرى از نیازمندان تحت الشعاع قرار مى گیرد و به مرتبه اى مى رسد كه براى تامین امیال منفعت طلبانه خود 
و به همین دلیل است كه در معارف دین از رباخوارى نهى و مذمت . به هیچ وجه كمك به دیگران را لحاظ نمى كند

در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه. است شده   : 
نده قیراطاِلِه و لم َیَزل فى لعنة الّله و المالئكة ما كان عَمن اءكل الّربا َمَلاَء الّله َبطِنِه ِمن َنار جهنَّم ِبَقدر ما اَءكل و اِءِن اكَتَسَب منه ماال لم یقبل الّله منه شیئا من َعَم (383). 

(( یراطى جهنم مى كند و اگر به اندازه ق  هر كسى كه ربا بخورد، به همان اندازه ، خداوند شكم او را ماالمال از آتش 
مال ربا نزد فرد باشد، مادامى كه این مال ربا نزد اوست ، خداوند هیچ كدام از اعمال او را نمى پذیرد و پیوسته 
 .((لعنت خداوند و مالئكه شامل حال او خواهد بود

دا و رباخوارى به عنوان محاربه و جنگ با خ: از مجموعه روایات و ادله حرمت ربا، این نكته استفاده مى كنیم كه 
 . رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم تلقى شده است
 : در قرآن كریم آمده است
 .(384)فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الّله و رسوله 
 .((پس اگر ترك ربا نكردید آگاه باشید كه به جنگ خدا و رسول آن برخاسته اید))
و این چیزى نیست جز همان روح بلند انسانى و هدف غایى خلقت و آفرینش انسان كه با آلوده شدن به اینگونه 
وجوه و دالیل اقتصادى و فقهى نهى ربا  .مسائل ، تحت تاثیر قرار مى گیرد كه غرض خلقت چنین انسانى نیست 
 : در روایتى به نقل از امام صادق علیه السالم اینگونه ذكر شده است



 .(385)لو كان الربا حالال لترك الناس التجارات و ما یحتاجون الیه 
 .((اگر خداوند ربا را حالل قرار داده بود، مردم كسب و تجارت و نقل و انتقال اموال را رها مى كردند))
 : اصوال در زندگى بشرى نیاز به تجارت امرى طبیعى است ، عالوه بر این كه

االموال فحّرم الّله عزوجل على العباد الربا لعّلة فساد  (386). 
 .((خداوند ربا را حرام قرار داد؛ چون موجب فساد در اموال مردم مى شود))

از . به فعالیتهاى جسمانى و كار كشیدن از جسم تاكید فراوانى شده است در مقابل مى بینیم براى تحرك اقتصادى 
 :حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم سوال شد

عمل الرجل بیده : اَءى َكسِب الرَّجِل اَءطَیب ؟ قال  (387). 
آنچه با دسترنج خود به دست آورده است : چه كسبى براى انسان پاكیزه تر است ؟ فرمودند )) )). 
 :یا در روایت دیگرى از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند

نبیاء و یاءخذ ثواب االنبیاءَمن اَءكل ِمن كدِّ یده یكون یوم القیامة فى عداد اال (388). 
(( شور مى شود و كسى كه از حاصل تالش و دسترنج خود، زندگى اش را اداره كند، روز قیامت در زمره انبیا مح
 .((آن ثوابى كه خدا به انبیاى الهى مى دهد به او هم عنایت مى كند
 : یا در روایت دیگرى از پیامبر اكرم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم این چنین وارد شده است
 .(389)الكاد على عیاله كالمجاهد فى سبیل الّله 
 .((كسى كه براى تامین نیاز خود و خانواده اش تالش كند، مانند مجاهد فى سبیل الّله است ))

. الهى قرار گرفته است در مقابل ، بى كارى ، بى عارى و تالش نكردن ، به شدت مورد بغض انبیا و اولیاى 
 :روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودند
 .(390)ان الّله یبغض الّشاّب الفارغ 
 .((جوان بى كار مبغوض خداوند است ))
 : ابن عباس در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آورده است كه

سقط من عینى : ال، قال :له ِحرفة ؟ فان قالوا: كان رسول الّله َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اذا نظر الى الرجل فاعجبه ، قال  (391). 

(( ند مسرور و گاه افرادى خدمت رسول اكر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى رسیدند؛ وقتى حضرت ایشان را مى دید
از چشم من افتادند: شاد مى شدند و از شغلشان مى پرسیدند؛ اگر مى گفتند كارى ندارند، حضرت مى فرمودند )). 

همسایه خوبى پیدا )) : مرحوم كلینى روایتى را نقل مى كند كه شخصى حضور امام صادق علیه السالم آمد و گفت
چه كسى زندگى او را : حضرت پرسیدند. خیلى آدم خوبى است كرده ایم ؛ مرتب نماز مى خواند، روزه مى گیرد و 

برادرش از او عابدتر است ؛ براى این كه همه زندگى : امام علیه السالم فرمودند. برادرش  : تامین مى كند؟ گفت
 .(392)((اش را به عبادت مى گذراند
پس معلوم مى شود عبادت فقط این نیست كه انسان نماز، روزه و اعمال مشخص شده دین را انجام بدهد، نفس 

 امام صادق. كسب ، تجارت ، زحمت و تحصیل درآمد هم از دیدگاه شرع مقدس ، نوعى عبادت تلقى شده است 
علیه السالم در مقابل آن ذكسانى كه ترك كار و تالش و فعالیت مى كنند و زندگى خود را با رباخوارى و به 

در روایتى از آن . اصطالح با چرخش سرمایه اداره مى كنند، به شدت ایستاده و عمل آنها را مذمت فرموده اند
 :حضرت وارد شده است كه مى فرمایند

الّله ِمن َسبِعیَن َزنیَّة كلَّها ِبَذاِت محرم فى بیت الّله الحرام ِدرَهم ِرَبا اَءعَظُم عند (393). 
(( مرتبه زناى با محرم در خانه خدا باالتر است گناه یك درهم رباخوارى نزد پروردگار از هفتاد  )). 

 غش در معامله  - 2
. از دیگر مصادیق درآمدهاى نامشروع كه از نظر فقهى و اخالقى مورد نهى قرار گرفته ، غش در معامله است 
 : در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است

فلیس مّنا قالها ثالث مّرات و َمن غّش اَءخاه المسلم نزع الّله بركة رزقه و اَءفسد علیه معیشته و َوكَله الى نفسه اَءال و َمن غشِّنا  (394). 
(( حضرت این جمله را سه بار تكرار . سى كه در معامالتش ، غش كند از زمره مسلمین محسوب نخواهد شدك

كسى كه با برادر مسلمانش غش در معامله كند، خداوند بركت را از مال او برمى دارد؛ اگرچه با این عمل . كردند
، او را در زندگى به حال خود واگذار  ، درآمد بسیارى تحصیل كند زندگى را بر او سخت مى كند و عالوه بر این

 .((مى كند
 الّلهم ال تكلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا :چه بسا افرادى كه در معامالت این روش را پیشه كرده اند، اما در قنوت نماز مى گویند

در . ود اوست ما را یك لحظه به خودمان وامگذار؛ در حالى كه این رها كردن انسان ، اثر وضعى اعمال خ! خدایا
 : روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است
 .(395)من غش مسلما فى شراء اءو بیع فلیس منا و یحشر یوم القیامة مع الیهود النهم اءغش الخلق للمسلمین 
كسى كه در خرید و فروش با مسلمانى ، غش در معامله داشته باشد از زمره مسلمین خارج شده ، روز قیامت با ))



انت كردندقوم یهود محشور خواهد شد؛ زیرا از میان همه اقوام و فرق ، یهود بیش از همه به مسلمانان غش و خی )). 
خیانت به مسلمانان ، خصوصیت قوم یهود است و اگر انسان مسلمانى متصف به این خصیصه اخالقى شود، در 
بنابراین از مصادیق و درآمدهاى ممنوع  .قیامت با آن قومى كه این ویژگى در انحصار آنها بوده محشور خواهد شد

مقدس به هیچ وجه جایز نیست، خیانت در معامله با برادر مسلمان است كه در شرع   . 

 رشوه - 3
اءّكالون  : در تفسیر آیه شریفه . یكى دیگر از مصادیق ممنوع و ناروا، رشا و ارتشا است ؛ یعنى رشوه دادن و گرفتن

روایتى از امام هشتم اباالحسن الرضا علیه السالم وارد شده است كه ایشان از امیرالمومنین علیه السالم  (396)للسُّحت 
 :نقل كرده اند كه حضرت درباره كسانى كه حرام خوارى مى كنند، فرمودند
 .(397)هو الرجل یقضى الخیه الحاجة ثّم یقبل هدیته 
انسان نیازمند و گرفتار دست به سوى برادر مسلمانش دراز مى كند كه مشكلش حل شود؛ و او در قبال قضاى ))

جر و مزد مى كندحاجت برادر مومن خود، مطالبه ا )). 
در روایتى از امام  . اسم این عمل رشوه است كه از نظر اخالقى مذموم است و از نظر فقهى مورد اشكال است
 : صادق على علیه السالم وارد شده است
 .(398)من اَءَكَل السُّحت الرشوة فى الحكم 
 .((رشوه گرفتن در دادرسى از مصادیق حرام خوارى است ))
یكى دیگر از مصادیق حرام خوارى ، رشوه گرفتن در امر قضا است كه واقعا از مواردى است كه در روایات با 

سول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه فرمودنداز ر. لحن تندى از آن یاد شده است  : 
 .(399)لعن الّله الّراشى و المرتشى و من بینهما یمشى 
كسى كه رشوه مى دهد یا میگیرد و هم آن كه در این بین ، داللى مى كند، همه به لعنت الهى مبتال و از رحمت او ))
 .((دور هستند

بنابراین ، هر چیزى كه روح ظریف و بلند انسانى را از نظر اخالقى تحت تاثیر قرار داده ، از اوج عظمت روحى 
زاویه فقهى گاهى منتهى به حرمت شده و گاهى در مرتبه كراهت مى ماندساقط كند منع شده است ؛ هرچند از  . 

 دزدى - 4
معموال حدود الهى در باب لواط، زنا، شرب . ما شاید كمتر حق الناسى داشته باشیم كه براى آن ، حد معین شده باشد

در قرآن آمده . ه است خمر و امثال آن است ، ولى سرقت و دزدى از حقوقى است كه خداوند برایش حد معین كرد
 : است
 .(400)و السارق و السارقة فاقطعوا اءیدیهما
 .((دست مرد و زن سارق را ببرید))

حمد باقر علیه السالم آمده است كهدر روایتى از امام م  : 
 .(401)ال یسرق السارق و هو مؤ من 
(( شداصال نمى شود كسى دزدى كند و در همان حال مومن هم با )). 

غصب و غارت اموال . آن كسى كه اموال دیگران را سرقت مى كند، در حقیقت ایمانش را از دست داده است 
 . دیگران ، همه از مصادیق درآمدهاى نامشروع است

 احتكار - 5
از مصادیقى كه به خصوص در این روزگار آن هم از دیدگاه اخالقى باید مورد توجه قرار گیرد، مساله احتكار 

در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند. ت اس : 
 .(402)الن یلقى الّله العبد سارقا اءحب من اءن یلقاه الّله و قد احتكر الطعام اءربعین یوما
 .((اگر خدا بنده اى را در حال دزدى ببیند خوش تر دارم تا او را در حال احتكار طعام ببیند آن هم در چهل روز))

مى كنداز رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه از جبرئیل علیه السالم نقل  : 
و القّوادین اطََّلعُت فى النَّار فَراَءیُت واِدیا فى جهنَّم ُیغَلى فُقلت یا مالك لَمن هذا فقال لثالثة الُمحَتِكریَن و الُمدِمنیَن الَخمر  (403). 

این وادى ، جایگاه چه : پرسیدم . است  من بر جهنم مشرف شدم ؛ سرزمینى را دیدم كه در غلیان و جوشش ))
یك گروه ، كسانى كه نیازمندى هاى : خداوند این جایگاه را براى سه گروه خلق كرده است : كسانى است ؟ گفت 

ند؛ گروه دیگر كسانى كه دایم الخمر هستند؛ و گروه سوم افرادى كه به حرام بین زن مردم را احتكار و پنهان مى كن
 .((و مرد ارتباط برقرار مى كنند

صرف نظر از جهات فقهى و آثار سویى كه موجب فلج شدن چرخ اقتصادى اجتماع مى شود، این یك حركت زشت 
ل پرستى خود را با احتكار نیازمندى مردم اشباع ؛ اخالقى است كه انسان فقط خود را مى بیند و غریزه نفسانى پو



 . بنابراین ، براى جلوگیرى از این حركت ، در فقه قواعدى داریم .و دیگران را در عین نیاز و حاجت رها كند
در روایات وارد شده كه مكروه است كه افراد بیرون از شهر به استقبال كاروان ها بروند؛ تا زودتر از قیمت جنس 

وارد شهر كرده ، به علت نیاز مردم ، آن متاع را به بهاى گرانترى   ع شده ارزان بخرند و سپس ها مطل
ب و تجارت ، از این موارد استحباب و كراهت فراوان داریمخالصه ما در باب كس (404).بفروشند  . 

در روایات داریم كه امام صادق علیه السالم هزار دینار به عنوان سرمایه به یكى از عوامل خود به نام مصادف 
در آن جا این جنس خیلى . ما متاعى خریدیم و به مصر رفتیم : مى گوید  این شخص . داده بودند كه تجارت كند

بعد از بازگشت از مصر دو . هم قسم شدیم كه این جنس را به دو برابر قیمت خرید بفروشیم . مرغوب و نایاب بود
. هزار دینار اصل سرمایه و هزار دینار سود آن است : كیسه به حضور امام علیه السالم تقدیم كردم و گفتم 

ماجرا را براى حضرت توضیح دادم ؛ امام علیه چگونه شما این درآمد را به دست آوردید؟ وقتى : حضرت فرمودند
من این پول را نمى خواهم و به این پول دست نمى زنم و سپس فرمودند: السالم فرمودند : 

 .(405)یا مصادف مجالدة السیوف اءهون من طلب الحالل 
(( جنگیدن با شمشیر، آسان تر از تحصیل درآمد حالل است ! اى مصادف  )). 

این . لذا در باب احتكار داریم كه اگر متاع احتكار شده ، مورد نیاز مردم باشد، شخص را ملزم به فروش مى كنند
َلیِه و آِلِه و َسلَّم عمدتا روى طعام ، قوت و غذاى مردم بوده استحساسیت در عهد پیغمبر َصلَّى الّله َع  . 

 حق شكم - 8

ضبُطُه اذا همَّ  التَّقویِة الى حدِّ التَّهویِن و َذهاب الُمُروَّة و و اَءمَّا َحقُّ َبطِنك َفاءن ال تجعله ِوعاء ِلَقلیل ِمَن الحرام و ال ِلكثیر و اَءن تقَتِصُد له فى الَحالل و ال ُتخرجه من حدِّ
 بصاحبه الى السُّكِر مسخفة و َمجَهَلة و مذهبة للُمُروَّة بالجوع والظََّماِء فانَّ الشَِّبع المنتهى بصاحبِه الى التخم مكسلة و مثبطة و مقطعة عن كل بّر و َكَرم و اَءنَّ الرَّىَّ المنتهى

. 
(( حرام قرار ندهى و نسبت به حالل هم میانه رو باشى و  َاما َحق شكم این است كه حتى به اندازه كم هم آن را ظرف

از حد تقویت جسم ، به مرحله پرخورى و خالف مروت تجاوز نكنى ؛ و به هنگام گرسنگى و تشنگى مراقب باشى 
كه پرخورى و سیرى فراوان موجب كسالت ، تنبلى ، ضعف ، سستى و دور ماندن از همه خیرات و خوبى هاست 

هم موجب مستى و خروج از اعتدال و جهالت و بى مروتى است  و افراط در نوشیدن )). 
همان گونه كه واضح است خلقت این عضو صرفا براى تقویت و تغذیه سایر اعضاى بدن و دوان زندگى بشر است 

ست ؛ و كیفیت خلقت انسان به گونه اى است كه نه تنها باید به تامین این نیاز و خواسته اهتمام ورزد، بلكه مجاز ا
 .كه از خوردن و آشامیدن هم لذت ببرد
 .(406)یا ایها الَّذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم و اشكروا لّله ان كنتم ایاه تعبدون 
(( از نعمت هاى پاكیزه اى كه به شما روزى داده ایم بخورید و شكر خدا را به جا ! اى كسانى كه ایمان آورده اید
 .((آورید؛ اگر او را پرستش مى كنید
 .خوردن و آشامیدن شرایطى را مى طلبد كه با رعایت آن شرایط، حقوق این عضو نیز رعایت مى شود

در خوردنى ها و . به هیچ وجه شكم را محل حرام الهى قرار ندهید: السالم مى فرماینددر نخستین سخن ، امام علیه 
آشامیدنى ها چیزهایى است كه مستقیما نهى الهى قرار گرفته و ممنوع شده است ؛ و چیزهایى هست كه با واسطه و 
، دست درازى به اموال  آنچه كه به طور عام هر نوع استفاده از آن غیرمجاز و حرام است . بالعرض ممنوع است

و حقوق دیگران است ؛ مثل دزدى كردن ، غش در معامله ، رشوه گرفتن ، اجرت و حقوق گرفتن و كار مطلوب 
این عناوین فى نفسه حرام و غیرمشروع است و با حاصل این درآمدها هر نوع خوردنى و آشامیدنى . انجام ندادن 

همچنین اگر به مال . ه و این عضو در قیامت مدعى انسان خواهد بودتهیه و وارد معده شود، به حق بطن خیانت شد
انسان ، حقوق و مالیات شرعیه مثل خمس و زكات تعلق گرفته باشد و انسان این حقوق را ادا نكرده باشد، این مال 

اكى و ثروت مخلوط به مال غیر است و به یقین تصرف در این مال تصرف در مال غیر بوده و خرید هر نوع خور
 . و پر كردن شكم با آن مال ، مصداق پر كردن شكم با مال حرام است ؛ و طبعا تجاوز به حق بطن ، ممنوع است

اما چیزهایى هم هست كه به طور خاص مورد نهى قرار گرفته است ؛ مثال در میان حیوانات انواعى هستند كه در 
همچنین . دن گوشت این حیوانات واجب است اصطالح به آنها حرام گوشت مى گویند؛ پروا و پرهیز از خور

خوردن حیوانات حالل گوشت هم مشروط به شرایطى است كه در كیفیت كشتار آنها باید رعایت شود و در غیر این 
 . صورت مصداق حرام خوارى و رعایت نكردن حق بطن است

ادیق حرام استدر آشامیدنى ها؛ مثل مسكرات ، خمر و شراب نیز چنین است ؛ چرا كه همه از مص  . 

 اسراف و پیامدهاى ناگوار
اوال  ال تجعله وعاء لقلیل من الحرام و ال لكثیر : در ابتداى سخن ، امام علیه السالم مى فرمایند رعایت حق بطن به این است كه



 صد له فى الحاللو اءن تقت :این جایگاه ، مطهر و پاكیزه باقى بماند و از مال حرام و نامشروع پر نشود و بعد مى فرمایند
همان گونه كه در . ثانیا در خوردن حالل نیز باید اعتدال و میانه روى رعایت شود به تفصیل بیان  ((حق دست ))

شده این توصیه به اعتدال ، در همه موازین آیین مقدس اسالم ، به عنوان یك اصل زیربنایى به آن توجه كامل شده 
رمایدقرآن نیز در این باب صریحا مى ف. است  : 

 .(407)یا َبنى آدم ُخذوا ِزیَنِتُكم عنَد ُكلِّ مسجد و ُكلوا و اشَربوا و ال َتسِرفوا انَّه ال ُیحبُّ المسرفین 
(( زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید؛ و از نعمت هاى الهى بخورید و ! فرزندان آدم  اى
 .((بیاشامید، ولى اسراف نكنید كه خداوند مسرفان را دوست ندارد

ودن بنابر فرمایش امام علیه السالم علت مذموم ب. در خوردن و آشامیدن آزادید؛ اما مجاز به افراط و اسراف نیستید
پرخورى و سیر خوردن ، این است كه پرخورى موجب كسالت در جسم و تنبلى در فكر و اندیشه مى شود؛ و از 

از طرفى چون . این دو یك اثر وضعى دیگر به وجود مى آید و آن بریدن عالقه انسان نسبت به همه خوبى هاست 
ى از افراط در خوردن نهى شده استانسان در تمایالت خود گرایش به افراط دارد، به بیانهاى گوناگون  . 

 :در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه مى فرمایند
 .(408)ال تمیتوا القلوب بكثرة الطَّعام و الشَّراب ، فان القلوب تموت كالّزروع اذا َكُثَر علیها الماء
 .((قلب ها را با زیادى خوردن و آشامیدن نمیرانید كه همانند كشت وكار با زیادى آبیارى از بین مى روند))

مى پوسد و از بین مى رود؛ بنابراین اگر   شه اش دل انسان مثل نهالى است كه اگر بیش از حد نیاز آبیارى شود، ری
 .بیش از حد نیاز خوراكى و آشامیدنى وارد معده شود، موجب مردن دل انسان مى شود
 : در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است

عبد اءكلة فیشتهیها اال كانت له درجة فى الجّنة ان اءبغض الناس الى الّله تعالى الُمتَّخمون المالءى و ما ترك  (409). 
(( ها در حد افراط پر كرده اند؛ و اگر مبغوض ترین افراد نزد خدا كسانى اند كه شكم خود را با انواع خوردنى 

انسان خوردن لقمه اى را كه بسیار هم مورد اشتها و عالقه اوست ، ترك كند در قبال این كار خداوند یك درجه و 
 .((مقام در بهشت به او مى دهد

الم دارد، ولى گرچه بسیارى از تندرویها، افراط كارى ها و عدم اعتدال در رفتار و اعمال ، آثار دنیوى در همین ع
در عین حال چون جایگاه هر فرد در آخرت انعكاس رفتار او در این دنیاست ، یك سلسله از اعمال ما به خوبى در 
 :در روایتى نقل شده كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرموده اند .آن دنیا جلوه مى كند

ِشَبعا فى الدنیا فان اءطول الناس جوعا یوم القیامة اكثرهم (410). 
طوالنى ترین ساعات ، روزها و سنوات گرسنگى انسان در صحنه قیامت ، براى كسانى است كه بیشترین ))

و ایام روزگار دنیاى خود را با سیرى به سر برده اند ساعات )). 
در آن صحنه ، حاالت و عوارضى بر انسان وارد مى شود كه انعكاس  .روز قیامت ، یك روز بسیار طوالنى است 

از طرفى اساسا انسان براى خوردن و آشامیدن خلق نشده است ؛ غرض از خلقت ، . همان رفتار دنیوى اوست 
اگر انسان همه مقتضیات و ابزار پرواز روح را فراهم . نسانى است و پرخورى مانع این پرواز است پرواز روح ا

در لسان . كند، ولى پر و بال او با مانعى بسته شود، قدرت پرواز از او سلب شده ، سد راه كمال او خواهد گردید
شده استاهل بیت علیهم السالم پرخورى به عنوان مانع تعالى و پرواز روح ذكر   . 

 :از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند
 .(411)ال یدخل ملكوت السماوات َمن مالء بطنه 
 .((كسى كه شكم خود را پر مى كند قدرت سیر در ملكوت را ندارد))
 :از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ه ذا امتالء بطناّن البطن لیطغى من اَءكله و اَءقرب ما یكون العبد من الّله عز و جل اذا خف بطنه و اَءبغض ما یكون العبد الى الّله عزَّ َو َجّل ا (412). 
هرگاه شكم ماالمال و پر باشد، مبغوض الهى  . چیزى كه انسان را به خدا نزدیك مى كند، سبك بودن شكم است))

توان تقرب به خدا از او سلب مى شوداست و قوه و  )). 
 :از امام باقر علیه السالم نقل شده كه فرمودند
 .(413)اذا شبع البطن طغى 
(( سان موجب طغیان او مى شودسیر بودن ان )). 
 : یك مصداق آن هم در قرآن آمده كه

اَءن رءاه استغنى # كال ان االنسان لیطغى  (414). 
(( كه شما مى پندارید به یقین انسان طغیان مى كند، از این كه خود را بى نیاز ببیندچنین نیست  )). 

 آثار سوء پرخورى
انسانى كه سیر مىخورد، خود را نسبت . احساس بى نیازى انسان از نعمت هاى الهى ، موجب طغیان او مى شود

 .به نعمت هاى الهى بى نیاز مى بیند



ده كه فرمودنداز امام باقر علیه السالم نقل ش : 
 .(415)ما من شى ء اَءبغض الى الّله عزَّ َو َجّل من بطن مملوء
 .((هیچ چیز نزد خداوند مبغوض تر از شكم پر نیست ))
 :شاهد دیگر عبارت جالبى است كه در وصایاى لقمان به فرزندش آمده است ، لقمان به فرزندش مى گوید
 .(416)یا ُبَنّى اذا امَتَلاَءِت الِمعَدُة، َناَمِت الِفكَرُة و َخِرَست الحكمُة و قعدت االعضاء عن العبادة 
(( اگر معده ، سرشار و پر باشد، نیروى اندیشه انسان به خواب مى رود و قدرت تفكر كند، و اعضاى بدن ! فرزندم 
 .((نسبت به عبادت ناتوان مى شوند

راز و نیاز به درگاه الهى انگیزه مى خواهد و انگیزه نیز در سایه  دلیل این مساله نیز روشن است ؛ چون عبادت و
فكر ایجاد مى شود، وقتى كه در اثر پرخورى اندیشه و فكر سلب شد، طبعا رغبت به عبادت ضعیف شده و از بین 
 : مى رود بنابراین در حدیثى از رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه

غضكم الى الّله تعالى كل نؤ وم و اَءكول و شروب اَءب (417). 
(( و بسیار مى آشامد مبغوض ترین افراد نزد خدا كسى است كه فراوان مى خوابد، زیاد مى خورد )). 
به این دلیل كه افراط در خوابیدن ، خوردن و آشامیدن انسان را از حركت به سوى غرض نهایى آفرینش بازمى 

حضرت امیرالمومنین علیه السالم در نامه معروف خود به عثمان بن حنیف مى فرمایند. دارد : 
 اءشاركهم فى َمكاِرِه الدَّهر اءو اَءكون اُءسوة لهم فى َجشوبة العیش َفما ُخلقت لیشغلنى اَءكل الطَّیِّبات كالبهیمة اَءاَءقَنُع ِمن َنفسى ِباَءن ُیقال هذا امیرالمومنین و ال

 .(418)المربوطة همُّها َعلفها اءو الُمرسلة شغلها َتكَتِرُش من اءعالفها و َتلهو عمَّا ُیراد بها
(( من و تو و همه انسان ها براى این خلق نشده ایم كه خوردن طیبات و خوبى هاى نعم الهى ، ما را به خود ! عثمان 

خورى و تغذیه شكم است ، تفاوت داریم ما با حیوانى كه در آغل بسته شده و همه همتش صرف علف . مشغول كند
شكم از علف پر مى كند و . ما با حیوانى كه به چرا مى رود و همه همت و تالشش یافتن آذوقه است تفاوت داریم . 

 .((نسبت به آنچه كه بعدا به سرش مى آید غافل است 
بیر بسیار لطیفى از امام صادق علیه لذا در تع. ما نباید از آنچه كه غرض غایى و نهایى آفریینش است غفلت كنیم 

 : السالم وارد شده است كه
نفس و ال تسمَّنوا تسمَُّن الخنازیر للذِّبح لیس البن آدم بدَّ ِمن اَءكله یقیم بها صلَبُه فاذا اءكل اَءاحدكم طعاما فلیجعل ثلث بطنِه للطعام و ثلث بطنه للشراب و ثلث بطنه لل (419). 

پس هرگاه انسان غذا مى خورد باید یك سوم شكم را  .انسان چاره اى جز خوردن غذا ندارد تا این كه باقى بماند))
پس انسان خیال نكند كه مثل . یك سوم دیگر را براى تنفس قرار دهد براى خوردن ، یك سوم آن را براى نوشیدن و

 .((خوك باید براى پرواربندى ، پرخورى كند
 : در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است كه

للمومن و غذاء الروح ، و طعام القلب و صحة البدن قوة القلب و هیجان الشهُو و الجوع اءدام : و لیس شى ء اءضّر لقلب المومن ِمن كثرة االكل و هى مورثة شیئین  (420). 
د اثر از خود به جاى مى گذاردبراى دل مومن هیچ چیزى خطرناكتر از پرخورى نیست ؛ زیرا این پرخورى چن : 

مقطعَة عن كّل :اثر اول آنكه موجب قساوت و سنگدلى مى شود و مصداق سخن امام سجاد علیه السالم است كه فرمودند

انسانى كه همتش پر كردن . ارتباط انسان را با همه خیرات ، خوبى ها و كرامت هاى اخالقى قطع مى كند ِبّر و َكَرم
اندیشه اش معطوف به لذایذ خوراكى عالم باشد، دیگر به فكر زیبایى هاى اخالقى و ارزشهاى شكم بوده و فكر و 

 .نخواهد بود  كرامت نفس
معموال در گذشته ؛ به كسانى كه درآغاز . اثر دیگر این است كه شهوات نهفته درونه انسان را تهییج مى كند

اى این كه جلو طغیان غریزه شهوت گرفته شود، زیاد تحصیل بوده ، توان ازدواج نداشتند، توصیه مى كردند بر
به همین دلیل . روزه بگیرید؛ زیرا اثر مستقیم خالى بودن شكم این است كه تهییج و تحریك شهوانى متوقف مى شود

گرسنگى بهترین خورش مومن ، غذاى روح ، طعام قلب و : امام صادق علیه السالم در ادامه سخن مى فرمایند
المت بدن او است ؛ كه ان شاء الّله در حقوق عبادات در حق صوم این مطلب به طور مفصل موجب صحت و س

 .خواهد آمد
 : در كالم رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نیز آمده است
 .(421)صوموا تصّحوا
 .((روزه بگیرید تا سالم و تندرست بمانید))

اساسا نه در تخصص ما است كه درباره مسائل طبى و پزشكى صحبت كنیم و نه گفتار ما در رساله حقوق امام 
روایتى از امام صادق علیه السالم در آثار جسمانى سجاد علیه السالم ارتباطى به مسائل طبى و پزشكى دارد اما در 

 : پرخورى آمده است كه
 .(422)كل داء من التخمة ما خال الحمى فانها َتِرُد ورودا
 .((همه مرضها از پرخورى سرچشمه مى گیرد، غیر از تب كه علت دیگرى دارد))
 : در كالم دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است
 .(423)االكل على الشبع یورث البرص 
 .((خوردن در حال سیرى ، موجب مرض برص در انسان مى شود))



داستانى هم در صدر اسالم  . همه دردهایى كه جسم انسان ، گرفتار و مبتالى آن مى شود، ناشى از پرخورى است
محضر . سى به او مراجعه نمى كندبه این مضمون نقل شده است كه طبیبى در مدینه ساكن شد و دید كه عموما ك

این مردم به توصیه آیین من ، از : حضرت در پاسخ او فرمودند. رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شكوه كرد
 (424). افراط در اكل و شرب پرهیز مى كنند؛ در نتیجه ابتالى آنها به انواع كسالت ها كمتر است

در . پر نكردن شكم ، دیر خوردن و حتى تحمل گرسنگى ، به عنوان یك فضیلت مورد توصیه قرار گرفته است 
ده است كهسخنى از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله وسلم نقل ش  : 

 .(425)جاهدوا انفسكم بالجوع و العطش ، فان االجر فى ذلك كاجر المجاهد فى سبیل الّله 
(( د و پیكار با نفس بروید؛ زیرا اجر آن مانند كسى است كه در میدان جنگ مجاهده مى با گرسنگى و تشنگى به جها
 .((كند

البته سابقه این نكته در معارف دین ، واضح و روشن است ؛ در یكى از غزوات افرادى كه به جنگ و جهاد و 
ِه و َسلَّم خطاب به آنها فرمودندوقتى بازگشتند، پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِل. میدان رزم با كفار رفته بودند : 

جهاد النفس : و ما الجهاداالكبر؟ قال ! مرحبا بقوم َقَضُوا الجهاد االصغر و بقى علیهم الجهاد االكبر فقیل یا رسول الّله  (426). 
(( . كه جهاد اصغر را به جاى آوردید، ولى بدانید كه جهاد اكبر هنوز بر عهده شما باقى است ! آفرین باد بر شما

جهاد با نفس : یا رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم جهاد اكبر چیست ؟ حضرت فرمودند: سوال كردند )). 
مایالت نفسانى انسان چه چیزى باالتر از علقه خوردن و آشامیدن كه انسان را به وادى پرخطر هالكت مى در ت

 !كشاند
انسان تصور نكند كه مانند بعضى از حیوانات باید توانش را در خوردن به كار ببندد كه این موجب خسران و 

ام سجاد علیه السالم در آغاز سخن اشاره ضررهاى جسمانى است كه عالوه بر ضررهاى جسمانى كه در تعبیر ام
 : شد، از نظر روحى نیز عوارضى بر آن مترتب است كه در این باره تصریح شده كه
 .(427)مكسلة و مثبطة و مقطعة عن كل ِبّر
 .((پرخورى موجب كسالت ، تنبلى ، سستى و دور ماندن از خوبى هاست ))

عالوه بر این ، موجب تنبلى و سستى در فراگیرى علم و دانش است و همانگونه كه در روایت قبل نیز ذكر شد 
 :فرمودند

لشبع فمتى یجدون و انى وضعت العلم و الحكمة فى الجوع ، و الناس یطلبون فى ا (428). 
(( ، پس همانا علم ، حكمت و اندیشه را در گرسنگى و كم خورى قرار دادم ، و مردم با شكم پر آن را طلب مى كنند
 .((چگونه آن را مى یابند؟
بنابراین اصل است كه ائمه  . اصال خداوند متعال علم و دانش را حاصل گرسنگى و سیر نخوردن قرار داده است
 :علیهم السالم در سخنان مختلفى كه براى تشویق و ترغیب انسان است مى فرمایند
 .(429)َافضل الناس َمن َقلَّ مطعمه 
 .((برترین مردم ، كم غذاترین ایشان است ))
فضیلتى كه براى انسان هاى كم خوراك قرار داده شده ، گرچه ممكن است براى این باشد كه نفس كم خوراكى یك 

رترى است ، اما طریقى است براى رسیدن و تحصیل فضیلت ارزشمند دیگرب . 
 :از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند
 .(430)سید االعمال الجوع 
 .((بهترین عملها گرسنه نگه داشتن شكم است ))
 :و نیز فرموده اند
 .(431)و ِقلَّة الطعام هى العبادة 
 .((كم خوراكى عبادت است ))

توصیه به این محرومیت نمى تواند بدون توجیه و آثار ارزشمند . در این سخنان به یك محرومیت توصیه شده است 
باشد؛ چرا كه نه هیچ انسانى حاضر است خود را از یك نعمت نقد محروم كند و نه هیچ عاقلى به این محرومیت 
 .توصیه مى كند

انسان باید نفس خود را به كم خورى عادت داده ، آن را تربیت كند؛ و اگر به این مطلب توجه كند كه براى خوردن 
و آشامیدن آفریده نشده ، بسیارى از امتیازات انسانى را شامل حال خودش میكند؛ چرا كه موازین آفرینش هم در 

وایت مورد نظر است ، اما به خاطر ارزش واالى آن ، ما با این كه فقط بخشى از این ر. گرو كم خوردن قرار دارد
 .همه آن را نقل مى كنیم تا ان شاء الّله بیشتر مورد استفاده قرار گیرد
 :از حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل كرده است كه فرمودند ((جامع االخبار))مرحوم صدوق در 
عت خمسة اشیاء فى خمسة ، والناس یطلبون فى خمسة اخرى ، فمتى یجدون ؟ اّنى وضعت العز فى طاعتى ، و الناس یطلبون فى اءبواب اّنى وض :قال الّله تعالى 

بون فى الدنیا ، و الناس یطل السالطین فمتى یجدون ؟ و اّنى وضعت العلم و الحكمة فى الجوع ، و الناس یطلبون فى الشبع فمتى یجدون ؟ و اّنى وضعت الراحة فى االخرة
لبون فى موافقة الهوى فمتى فمتى یجدون ؟ و اّنى وضعت الغنى فى القناعة ، والناس یطلبون فى المال فمتى یجدون ؟ و اّنى وضعت رضاى فى مخالفة الهوى ، و الناس یط

 .(432)یجدون ؟



(( پنج چیز را در گرو پنج چیز دیگر قرار دادم و مردم در پنج جاى دیگر دنبال آن مى : خداوند متعال مى فرماید
ر نزد پس چگونه آن را مى یابند؟ همانا عزت و بزرگوارى را در اطاعت از خود قرار دادم و مردم آن را د. گردند

سالطین و قدرتها طلب مى كنند، پس چگونه آن را مى یابند؟ و همانا علم ، حكمت و اندیشه را در گرسنگى و كم 
  خورى قرار دادم ، و مردم با شكم پر آن را طلب مى كنند، پس چگونه آن را مى یابند؟ و همانا آسایش و آرامش 

طلب مى كنند، پس چگونه آن را مى یابند؟ و همانا ثروتمندى  ابدى را در آخرت قرار دادم ، و مردم در دنیا آن را
را در گرو قناعت قرار دادم ، و مردم آن را در جمع آورى مال طلب مى كنند، پس چگونه آن را مى یابند؟ همانا 
رضاى خود را در مخالفت با تمایالت نفسانى قرار دادم ، و مردم رضاى مرا در موافقت با هوى و هوس طلب مى 

نند، پس چگونه آن را مى یابند؟ك )). 
 :همین مفهوم در روایتى از امام صادق علیه السالم نیز نقل شده كه حضرت فرمودند
 .(433)من اءراد عزا بال عشیرة ، و غنى بال مال ، و هیبه بال سلطان ، فلینتقل من ذل معصیة الّله الى عّز طاعته 
كسى كه عزت و بزرگوارى را بدون خویشاوند، غنا و ثروت را بدون مال دنیا و هیبت و قدرت را بدون ))

د روى مى آوردوابستگى به سلطان بداند، همانا از ذلت معصیت خداوند به عزت اطاعت خداون )). 

 امساك اساسى ترین راه درمان
براساس فرمایش صریح معصومین علیهم السالم افراط در خوردن و آشامیدن ، عوارض مذموم و ناپسندى در 

در مورد عوارض جسمانى در روایات مواردى ذكر شده است كه به بخشى . جسم و روح انسان به جاى مى گذارد
 .از آن اشاره شد

یگرى وارد شده است كه امیرالمومنین علیه السالم فرمودنددر روایت د : 
 .(434)المعدة بیت الداء و الحمّیة راءس الّدوا
(( الت ها و عوارض جسمانى بشر است و پرهیز از خوردن یكى از اساسى ترین راه هاى معده ، منشا همه كس
 .((درمان امراض و كسالت هاست 
 :در روایتى دیگر از امام هشتم علیه السالم وارد شده كه فرمودند
 .(435)لیس من دواء اال و هو یهیج داء و لیس شى ء فى البدن انفع من امساك الید اال عّما یحتاج الیه 
هر دوایى باعث پیدایش كسالت و مرض دیگرى مى شود و مفیدترین چیز براى بدن دست كشیدن از همه ))

ج است غذاهاست مگر آنچه به آن احتیا )). 
در كلمات اهل بیت . بنابراین بهترین دارو براى انسان خوددارى از خوردن چیزهایى است كه نیاز به آن ندارد

علیهم السالم پرهیز و امساك از اساسى ترین راه هاى درمان ذكر شده ؛ و در حقیقت فقط به قدر احتیاج و 
دق علیه السالم روایت شده كه فرمودنداز امام صا .ضرورت به خوردن و آشامیدن توصیه شده است  : 

و ال تسّموا تسمن الخنازیر للذبح  لیس البن آدم بّد من اءكِله ُیقیم بها ُصلبة فاذا اءكل اءحدكم طعاما فلیجعل ثلث َبطنه للّطعام و ثلث بطنه للشراب و ثلث بطنه للنفس (436). 
پس هرگاه انسان غذا مى خورد باید یك سوم شكم را  .انسان چاره اى جز خوردن غذا ندارد تا این كه باقى بماند))

پس انسان خیال نكند كه مثل . هدبراى خوردن ، یك سوم آن را براى نوشیدن و یك سوم دیگر را براى تنفس قرار د
 .((خوك باید براى پرواربندى پرخورى كند
این كه در كلمات اهل بیت علیهم السالم به افراط نكردن در خوردن و آشامیدن توصیه مى شود و یا در بعضى 

ه لذتش از عبارات براى گرسنه بودن فضیلت قائل شده اند، تحقیقا نتایج و فوایدى بر این محرومیت مترتب است ك
اصال اگر انسان توجه كند كه براى چه آفریده شده و جنبه حیوانى او براى . خوردن و آشامیدن بیشتر خواهد بود

كمال آن حیثیت روحانى و ملكوتى است ؛ و خود را فراتر از این ببیند كه اسیر تمایالت و تمنیات و از جمله غریزه 
در سخن قابل توجهى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه . خواهد كرد غذاخواهى شود، یقینا به این توصیه ها توجه

 :و َسلَّم مى بینیم كه مى فرمایند
، و اّما  اةصنف یشبهون باالنبیاء و صنف یشبهون بالمالئكة ، و صنف یشبهون بالبهائم ، فاّما الَّذین یشبهون باالنبیاء فهمَّتهم الّصالة و الّزك: اّمتى على ثالث اءصناف 

 .(437)الَّذین یشبهون بالمالئكة فهّمتهم التسبیح و التهلیل و التكبیر، و اّما الَّذین یشبهون بالبهائم فهّمتهم االءكل و الشرب و الّنوم 
عده اى رفتار و عملشان شبیه به رسل و انبیاى الهى است ؛ عده اى شبیه : در میان امت من سه طایفه یافت مى شود

اما آن گروهى كه شبیه به انبیا هستند، همه . به مالئكه اند؛ و عده اى هم مشابهت تام و تمام با چهارپایان دارند
واندن و اداى حقوق واجب الهى اعم از حقوق مالى و غیرمالى است ؛ چون سیره و اهتمامشان در زندگى نماز خ

. از یك طرف پیوند با ذات ذوالجالل الهى و از یك طرف پیوند با مردم : روش انبیا بر این دو اصل استوار است 
یشان به ذكر ال اله اال الّله اما آن دسته اى كه شبیه به مالئكه اند، اهتمامشان در زندگى ذكر و یاد خدا است و لب ها

، سبحان الّله ، و الّله اكبر مترنم است ؛ و عده اى كه شباهت بسیارى با حیوانات و بهایم دارند؛ همه تالش ایشان در 
 . زندگى خوردن ، آشامیدن و خوابیدن است

تش با آن فرد و طایفه طبیعى است كه انسان هرچه وجه شباهتش با هر گروه ، فرد یا طایفه اى بیشتر باشد، نسب



در روایتى از امیرالمومنین علیه السالم وارد شده است. قوى تر خواهد بود  : 
 .(438)َمن َتَشبََّه بقوم عّد منهم 
 .((اگر كسى خود را به قومى شبیه كند، از آن قوم به حساب مى آید))
این یك اثر روانى هم دارد كه اگر كسى در زندگى راه و روش خود را مطابق راه و روش خوبان قرار بدهد، كم 

اط در خوردن به انسان توصیه شده است كه از پرخورى و افر. كم ملكات صالحان و خوبان در او قوت پیدا مى كند
اگر قرار است از صالحان ، . و آشامیدن پرهیز كند و وجهه همتش در زندگى فراتر از خوردن و آشامیدن باشد

 .خوبان و بندگان برگزیده خدا باشد، باید راه و رسمش را هم مطابق با مشى آنها قرار بدهد

 ویژگیهاى شیعیان امیرالمومنین علیه السالم
نقل فرمودندامام صادق علیه السالم  : 

و ما سیماء الشیعة یا : ما لى ال اءرى علیكم سیماء الشیعة ، قالوا: نحن شیعتكم یا امیرالمومنین ، فقال : ان قوما استقبلوا علّیا علیه السالم فسلموا علیه ، و قالوا
، ُذبُل الشِّفاِه، ُحدُب الظهور من القیام ُصفُر الوجوه من السََّهر، ُعمُش العیون من البكاء، ُخمُص البطون  :اءمیرالمومنین ، فقال  (439). 
(( از عرض سالم براى معرفى خود  بعد. عده اى براى دیدار امیرالمومنین علیه السالم به خانه آن حضرت رفتند
پس چرا من سیماى شیعه را در چهره شما نمى بینم ؟ سیماى : حضرت فرمودند . گفتند كه ما از شیعیان شما هستیم

مگر : شیعیان باید گواه اعتقادشان باشد؛ چرا در چهره شما چنین گواهى بر عقیده تان دیده نمى شود؟ عرض كردند
شیعیان ما كسانى اند كه رنگ چهره آنها از فرط بى خوابى به : اشد؟ حضرت فرمودندسیماى شیعیان چگونه باید ب

شكم هاى آنها . چشمانشان از فرط گریه و راز و نیاز شبانه به درگاه خدا، كم نور شده است . زردى گرائیده است 
كمرهاى آنها از . است از شدت گرسنگى به پشت چسبیده و لبهایشان از كثرت دعا كردن به پیشگاه الهى خشكیده 

 .((عبادت شبانه خمیده شده است 
البته این سخنان به این معنا نیست كه اگر كسى چنین عالیمى در چهره و جسمش یافت نشد، به معناى اصطالحى 

این سخنان در مقابل مدعیانى بود كه داعیه پیروى از امیرالمومنین علیه السالم را داشتند و حضرت . شیعه نیست 
قام بیان یك شیعه واقعى بودنددر م . 

شیعه كاملى كه همه خصوصیات و شرایط پیروى امیرالمومنین علیه السالم را در خود به وجود آورده باشد، كسى 
از امام صادق علیه السالم درباره حاالت . است كه حداقل در دل شب به پا خیزد و با موالى خویش راز و نیاز كند

بیان شده است كه فرمودند امیرالمومنین علیه السالم : 
 .(440)ان علّیا فى آخر ُعمِره ُیَصلِّى فى كل یوم و لیلة الف ركعة 
(( روز هزار ركعت نماز مى خواندند امام علیه السالم ، هر شبانه )). 

مى كردند؛ تا آن جا كه براى بیرون   حضرت آنقدر غرق در مناجات و راز و نیاز با خدا بوده كه خود را فراموش 
 .آوردن تیرى كه در پاى آن حضرت قرار گرفته بود، وقت نماز را تعیین كردند

دورى مى كردند كه در دوران حكومتش بر منطقه وسیعى از  امیرالمومنین علیه السالم آن قدر از دنیا و لذایذ آن
عالم اسالم و آن سرمایه هاى مالى كه در اختیارش بود، یك كیسه مخصوص داشت كه نان جوین خشكیده كه 
خوراك روزمره حضرت بود در آن قرار داشت و بر این كیسه مهر مى زد تا مبادا فرزندانش از روى عاطفه و 

شكیده را به روغن آغشته كنندعالقه ، نان هاى خ (441). 

شیعه على علیه السالم كسى است كه قدم جاى  (442)ان الشیعة َمن شایع علّیا . شیعه در لغت به معناى تابع و پیرو است
حضرت بر همین اساس به مدعیان مى فرمایند. امیرالمومنین علیه السالم مى گذارد ماء الشیعة ما لى ال اءرى علیكم سی : (443) 

 . كمال تشیع در پیروى از وجود مقدس امیرالمومنین است ؛ آن هم در همه رفتار و منش
لَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شب هاى متعددى با شكم گرسنه سر به بالین مى گذاشت یا نوشته اند رسول اكرم َص (444). 

ن به آن كمال نهایى است كه مطلوب موازین تربیتى و معرفتى دین استاین تعبیرات و كلمات براى رسید  . 
اثر بسیار عمیق دیگرى كه بر این عمل مترتب است ، آرامش دل و تهییج عاطفه به افرادى است كه از توانایى 

ان و در مورد كسانى كه شكم خود را سرشار از غذا مى كنند و نسبت به فقرا و گرسنگ. مالى برخوردار نیستند
 : نیازمندان بى توجهند، روایتى از حضرت رسول َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است
 .(445)ما آمن بى َمن بات شبعان و جاره طاویا
 .((كسى كه با شكم سیر مى خوابد و همسایه اش گرسنه سر به بالین مى گذارد، به من ایمان نیاورده است ))

این جماعت عرض كردند. یعنى در زمره شیعیان و دوستان ما محاسبه نخواهد شد با این بیان ما  یا رسول الّله قد هلكنا :
بینیم  هالكت مى  خودمان را در معرض  من نمى گویم : حضرت فرمودند. ما هیچ توجهى به این مساله نداشتیم  .

حتى اگر شده ، از زیادى سفره خود برسانید كه دیگران هم گرسنه  من فضل طعامكم .هر چه دارید به دیگران بدهید
 .(446)نمانند



نكته دیگرى كه در باب حق شكم و بطن مورد توصیه است ، شكر نعمتهاى الهى است ؛ چون این نعمت هاى الهى 
 . كه خداوند براى خوردن ، آشامیدن و تغذیه انسان آفریده است از امورى است كه نیازمند شكر و سپاس است
 .(447)كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
 .((روزى پروردگارتان را بخورید و شكر او را به جا آورید))

ه در مقابل نعمت هاى الهى شاكر نباشند، حق نعمت خدا را به جا نیاورده انداگر انسان هایى یافت شوند ك . 
در روایتى است كه كسى خدمت امام صادق علیه السالم شرفیاب شد، حضرت سوال كردند وضع شما چگونه است 
 :؟ چگونه شكر نعمت هاى الهى را مى كنى ؟ او عرض كرد

ان اعطینا آثرنا، و اءن منعنا شكرنا: انَّ الِكالب عندنا بالمدینة هذا شاءنها، و لكن قال : ال ان ُاعطینا َشَكرنا، و ان ُمِنعنا صبرنا، ق (448). 
(( امام . ما كند، شاكر نعمت هاى خدا هستیم و اگر هم چیزى گیرمان نیامد صبر مى كنیم  اگر خداوند روزى نصیب

این روش : علیه السالم فرمودند سگهاى مدینه است ، آنها هم اگر روزى الهى نصیبشان شد، شكر مى كنند و اگر  
م پس چگون باشیم امام علیه یابن رسول الّله علیه السال: او گفت . چیزى براى خوردن گیرشان نیامد صبر مى كنند

اگر خداوند روزى را نصیب ما كرد، شكر نعمت هاى الهى را در این مى : ما اینگونه هستیم كه : السالم فرمودند
 ((بینیم كه دیگران را بر خود مقدم بداریم ؛ و اگر محروم شدیم ، باز هم شاكر نعمت هاى الهى هستیم 

اكر نعمت هاى بى حد و حسابش قرار دهد كه به تعبیر قرآنامیدواریم خداوند متعال همه ما را ش  : 
 .(449)و آتاكم ِمن كلِّ ما َساَءلُتموه و اِءن َتُعدُّوا نعمَة الّله ال ُتحصوها
 .((از هر چیزى كه از او خواستید، به شما داد؛ و اگر نعمت هاى خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید كرد))

 آداب غذا خوردن
 : آنگونه كه از روایات وارده درباره اطعمه و اشربه استفاده مى شود، چند چیز در غذا خوردن است

ت قبل از غذا است و این امر در روایات متعددى مورد توصیه معصومین یكى از این امور، شستن هر دو دس
مرحوم مجلسى نقل مى كند كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند. علیهم السالم قرار گرفته است  : 

 .(450)َمن َاراَد اَءن یكثر َخیره َفلَیَتَوضَّاُء عنَد حضوِر َطعاِمِه
 .((اگر كسى مى خواهد بركت و خیر او زیاد شود، هنگام غذا خوردن وضو بگیرد))
ددر تعبیر دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه فرمودن : 

 .(451)َمن َغَسَل َیَدُه َقبَل الطَّعام و َبعَده بورك َله فى اّوله و آِخره و َعاَش ما َعاَش فى َسَعِة و عوفى من َبلوى ِفى َجَسِدِه
كسى كه دستش را قبل و بعد از غذا بشوید، خداوند در همه زندگى او وسعت و بركت قرار مى دهد و از بالیاى ))
 .((جسمانى عافیت مى یابد

خیلى جالب است كه این توصیه ها با همه موازین علمى روز، قابل توجیه است و تعبیرات قابل توجه دیگرى براى 
ن جهت در كلمات اهل بیت علیهم السالم مى بینیم ؛ مثال وضو و شستشوى دست قبل و بعد از تشویق و تاكید به ای

امام صادق علیه السالم در این باره مى فرمایند. غذا موجب بركت در رزق است و فقر را از بین مى برد : 
 .(452)الوضوء قبل الطَّعام و بعَده َینفى الفقر و َیزید فى الرِّزق 
 .((وضو و شستشوى دست قبل و بعد از غذا موجب از بین رفتن فقر، و بركت در رزق و روزى است ))
 .بنابراین همه این مستحبات ، اسرارى دارد

م موسى كاظم علیه السالم روایت شده كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در وصیتش به امیرالمومنین علیه از اما
 :السالم فرمودند

اذا اءكلت فقل بسم الّله و اذا َفَرغت فقل الحمدلّله فان حافظیك ال یبرحان یكتبان لك الحسنات حتَّى تبعده عنك ! یا علّى (453). 
(( در ابتداى خوردن بسم الّله و در پایان الحمدلّله بگو، كه دو ملكى كه همراه تو هستند، تا غذا نزد توست ! یا على 

سندبرایت حسنه مى نوی )). 
مستحب است در اول غذا بسم الّله بگوید و اگر بر سر سفره غذاهاى متنوعى بود از هر نوع غذایى كه مى خورد 
 .بسم الّله بگوید

لت نعم قال فُتسمِّى على كلِّ لون قلت ال قال فمن هاهنا طَّعام قعن ِمسَمع ابى سیَّار قال ُقلت البى عبدالّله علیه السالم انِّى اَءتَِّخُم قال َسمِّ قلت قد سمَّیُت قال فلعلَّك تاكل اَءلوان ال
 .(454)َتتَِّخم 
: عرض كردم . با نام خدا آغاز كن : ه شده ام ؛ فرمودنددچار سوءهاضم : به امام صادق علیه السالم عرض كردم))
در ابتداى خوردن هر كدام : بله ، فرمودند: شاید چند نوع غذا مى خورى عرض كردم  :این كار را مى كنم فرمودند

علت مریضى ات همین است : خیر، فرمودند: نام خداى را مى آورى ؟ عرض كردم  )). 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. ذا بخوردمستحب است انسان با دست راست غ : 

 .(455)ال تاءُكل بالَیسار و انت تستطیع 
(( ، با دست چپ نخوراگر مى توانى با دست راست غذا بخورى  )). 

در روایتى كه مرحوم صدوق در . مستحب است لقمه ها را كوچك بردارد نقل مى كند،  ((من ال یحضره الفقیه ))
 : چنین آمده است



كل مسلم اَءن یعرفها اَءرَبع ِمنها َفرض و قال الحسن بن على علیه السالم فى المائدة اثنتا عشرة خصلة َیِجُب على : عن ابى عبدالّله علیه السالم عن آبائه علیهم السالم قال 
عام و الُجلوس على الَجاِنِب اَالیَسِر و اَالكل ِبَثالث اَءصابع و اَءربع سنَّة و اَءرَبع تاءدیب فاَءمَّا الَفرض َفالَمعِرَفة و الرِّضا و التَّسمیة و الشُّكر و امَّا السُّنِة فالوضوء قبل الطَّ

التَّاءدیب َفاَالكل ممَّا یلیك و َتصغیر اللُّقمة و َتجوید الَمضِغ و ِقلَّة النظر فى وجوِه النَّاس َلِعَق اَالصاِبع و امَّا  (456). 
(( در غذا خوردن ، : ه السالم از پدرانش روایت نموده است كه امام مجتبى علیه السالم فرمودندامام صادق علی

آنچه كه بر انسان واجب و الزم است . رعایت چندچیز الزم است كه بعضى از آنها واجب و بعضى مستحب است 
د از پایان غذا خدا را شكر حتما خدا را یاد كند و بع. این كه نعمت خدا را بشناسد و راضى به قسمت الهى باشد

وضوى قبل از غذا، نشستن و تكیه كردن بر سمت چپ بدن است و اما آنچه كه : و اما آنچه كه سنت است . بگوید
بر سر سفره از همان غذایى كه نزدیك اوست تناول كند؛ لقمه را كوچك بردارد و غذا : از آداب غذا خوردن است 

ت كه به صورت و دهان دیگران نگاه نكنداز آداب سفره این اس. را خوب بجود )). 
 .(457)نكته دیگر این كه در آغاز صبح و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا خوردن را ترك كند
اول غذا را با نمك آغاز كند كه این هم از روایات بسیارى دارد كه نمك در اول غذا موجب دفع بسیارى از امراض 
 :جسمانى است ؛ و از آن جمله روایت زیر از امام صادق علیه السالم كه فرمودند

َما ال َیعَلمه اال الّله  قال َمِن افَتَتَح َطعاِمِه ِبالِملح َذَهَب عنه َسبعوَن داء، و (458). 
(( مى شود آن كه غذایش را با خوردن نمك آغاز كند، هفتاد مرض و آنچه جز خدا كسى نمى داند، از او دور )). 
 : همچنین غذا خوردن مكروهاتى نیز دارد از جمله
 .(459)خوردن در حال سیرى 
 .(460)پرخورى 
 .(461)خوردن غذاى داغ 
 .(462)دمیدن و فوت كردن به غذا
 .(463)و خوردن میوه شسته نشده 
توصیه امام علیه السالم به مومنان این است كه آن مقدار كه بر آداب غذا خوردن اطالع پیدا مى كنند، آنها را 

بوده ، توجه نماینداز طرفى به آنچه كه در میان گذشتگان و متقدمین نیز سنت . رعایت كنند . 
آب را در روز ایستاده و در شب نشسته بنوشد: اما در مورد آشامیدن  (464) و از ، آب را یك باره ننوشد و با فاصله 

، اگر ظرف آب شكسته است (466)آشامیدن آب در صورت تشنه نبودن مكروه است  (465).روى میل آب را بیاشامد
 .(467)از قسمت شكسته آب نیاشامد
عالقه مندان به  . خالصه نكته هاى ظریف و دقیقى است كه در موازین شرعى و معارف دینى ما ضبط شده است

مراجعه نمایند 25و  24كتاب وسایل الشیعه جلد  . 
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و َغضِّ البصر فانَُّه ِمن اَءعَوِن االعوان و َكثرِة ِذكر الموِت و التََّهدُّد لنفسك بالّله و التَّخویف لها به و بالّله العصمُة و اَءمَّا َحقُّ فرِجك َفِحفُظه ممَّا ال َیحلُّ لك و االستعانُة علیه ِب
 .التَّاءییُد و ال حول و ال قوَة اال بِه
(( ه این و اما َحق غریزه شهوت ، نگهدارى آن از محرمات و یارى نمودنش با چشم پوشى از نامحرم است ؛ ك

همچنین استعانت و كمك خواستن از تذكار و یادآورى مرگ و تهدید و تحذیر نفس از عذاب . بهترین یاور است 
 .. الهى

بدون شك ، غریزه جنسى كه بر اساس حكمت بالغه الهیه ، در بشر به ودیعه نهاده شده ، منشا آثار و بركات 
عامل بسیار مهمى در كامیابى و لذت بردن از زندگى و  و از سوى دیگر. فراوانى براى بقاى نسل انسانى است 

شادكامى افراد بشر است ، ولى از آن جا كه آثار زیان بخش و مخرب فراوانى در آن نهفته است ، درباره كیفیت 
بهره گیرى از غریزه جنسى و رابطه زناشویى و همچنین كنترل و مهار این غریزه ، مكاتب مختلف فكرى شكل 

اساس این مكتب ها، نسبت به اعمال این غریزه در جوامع گوناگون قوانین مختلفى پدید آمده است ؛ كه گرفته و بر 
بعضى از این قوانین در نهایت افراط و بعضى فوق العاده تفریطى است ؛ كه این حاكى از شیوه نگرش مكاتب 

از علماى اخالق ، روابط زناشویى و  مختلف به این غریزه است ؛ به عنوان مثال طرفداران فعلى كلیسا و پاره اى
در مقابل . آمیزش جنسى را مطلقا مذموم و عملى حیوانى دانسته و به شدت انسان را به سركوب آن تشویق كرده اند

، طرفداران آزادى غرائز مخصوصا غریزه شهوت چنان در این نظریه راه افراط پیموده اند كه هیچ محدودیتى را 
رند؛ و همه مفاسد و عوارض مترتب بر این نیرو را، با اعتقاد به اصالت لذت توجیه مى براى اعمال آن نمى پذی

ولى ادیان الهى به طور عموم و مكتب حیات بخش اسالم به حكم. كنند  : 
 .(468)و كذلك جعلناكم اُءّمة َوَسطا
 .((شما را امت میانه اى نه اهل افراط و نه اهل تفریط قرار دادیم ))
در وضع قواعد و نظام هایش به شدت طرفدار اعتدال و میانه روى است و حتى در نظام اخالقى ، افراط و تفریط 



در فرمایشى از امیرالمومنین علیه . حصول جهل و بى خبرى مى داندرا در همه شؤ ون طرد كرده و آن را م
 : السالم آمده است
 .(469)الترى الّجاهل اال ُمفِرطا اءو ُمَفرِّطا
 .((جاهل همیشه یا تندرو است یا كندرو))

 ازدواج از نظر اسالم
در عین حالى كه ولنگارى  .به هرحال از دیدگاه اسالم افراط و تفریط هر دو ریشه در جهل و نادانى انسان ها دارد

تا این حد  و آزادى بى حد و حساب را ممنوع مى كند، بر كام جویى و لذت بردن مرد و زن از یكدیگر اصرار دارد
 :كه بنیان گذار مكتب اسالم حضرت رسول َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند
 .(470)النِّكاح سنَّتى َفَمن َرِغَب عن سنَّتى فلیس مّنى 
 .((ازدواج ، سنت و روش من است و كسى كه این روش را تعطیل كند پیرو من نیست ))
 :یا در تعبیر دیگرى از حضرت نقل شده كه فرمودند
 .(471)ما ُبِنَى ِبَناء فى االسالم اَءحبُّ الى الّله عزَّ َو َجّل من التَّزویج 
 .((هیچ بنیانى محبوب تر و گران قیمت تر از بنیان ازدواج نیست ))

همه عوامل و  قابل دقت و توجه است كه در معارف ما، شیوه ترغیب و تشویق به این امر مختلف است ؛ یعنى
بهانه ها و عللى كه ممكن است موجب ترك ازدواج و سركوب این غریزه شود، مورد نهى قرار گرفته و دستیابى 
به كمال انسانى را مرهون ارضاى صحیح غریزه جنسى و بنیان ازدواج قرار داده اند؛ مثال به كسانى كه ممكن 

یزه را سركوب كنیم ، اینگونه مى فرماینداست بگویند ما براى حفظ دین و دیندارى باید این غر : 
 .(472)من تزوَّج فقد احَرَز َشطَر دینه به فلیتَّق الّله فى الشَّطر الثانى 
(( ایه ازدواج مى توانى نیمى از دینت را حفظ كنى و با رعایت تقوا نسبت به نیم دیگر اهتمام ورزى در س )). 

ممكن است به این صورت بهانه جویى شود كه ازدواج و اعمال غریزه جنسى ، انسان را در شهوت رانى حریص 
َسلَّم روایت شده است كه فرمودنددر این باره هم از پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و . مى كند : 

 .(473)یا معشر الشَّباب َمِن استطاع منكم الباَه فلیتزوَّج فانَُّه اَءَغضُّ للبصر و اَءحَصُن للَفرِج
(( آن كسانى كه توانایى جنسى دارند، حتما ازدواج كنند؛ چون هم چشم پاك مى ماند و هم عفت رعایت ! اى جوانان 
 .((مى شود
 :یا در روایتى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند

لرِّیاُح و كذلك االبكار اذا لَّطیف الخبیر فقال انَّ االبكاَر بمنزلِة الثمِر على الشَّجر اذا اَءدرك ثمُرُه فلم ُیجَتَنى اَءفَسَدتُه الشَّمُس و َنَثَرتُه اایُّها الّناس انَّ جبرئیل اَءتانى عن ال
شراَءدَركَن ما ُیدرُك النِّساُء فلیس لهنَّ دواء اال الُبُعولُة و اال لم یؤ َمن علیهنَّ الفساد النَّهنَّ ب (474). 

(( این پیامى است كه جبرئیل از جانب ذات ذوالجالل ربوبى براى من آورده است در حقیقت یك حدیث ! اى مردم 
ا و كسانى كه هنوز ازدواج نكرده اند، به منزله میوه درخت هستند كه وقتى رسید، باید چیده شود قدسى است بكره

بادهاى مختلف ، موجب فساد و از بین رفتن میوه   و اگر میوه رسیده از درخت چیده نشود، نور خورشید و وزش 
دام به ازدواج نكنند، هم از نظر همچنین خانم هایى كه به حد بلوغ مى رسند، اگر به موقع مناسب اق. مى شود

 .((جسمانى و هم از نظر روحى و تربیتى دچار فساد و اشتباه و انحراف مى شوند
كه سمبل و نشانه ظاهرى عفت است   بنابراین هیچ بهانه اى پذیرفته نیست و قرآن نیز ازدواج را به لباس و پوشش 

 :، تشبیه مى كند
 .(475)هنَّ لباس لكم و انتم لباس لهن 
 .((هم شما مردان و هم شما زنان براى یكدیگر وسیله حفاظت و صیانت از انواع عوارض و بالها هستید))

ن شد كه از نظر اسالم هیچ عامل و بهانه اى براى عدم استفاده از غریزه جنسى پذیرفته پس تا اینجا این مطلب روش
 . نیست

بیان كردیم كه اساسا اختالف نظر میان صاحبان مكاتب و اندیشه هاى مختلف فراوان است ؛ تا حدى كه بعضى در 
ا از منظر اسالم ، كه همواره در ام. این مسیر راه افراط پیموده اند و بعضى دیگر مسیر تفریط پیش گرفته اند

ارضاء و اشباع همه نیازهاى بشر مسیر اعتدال پیموده است ، مساله بهره مندى از غریزه جنسى مورد تاكید و 
توصیه است و هیچ بهانه و عذرى براى تعطیل كردن آن پسندیده نیست ؛ و اشاره شد كه ممكن است كسانى ، 

و بعضى آن را موجب حریص شدن انسان در شهوترانى دانسته و یا منافى ازدواج را مانع رسیدن كمال بدانند 
 .مسائل عبادى و دیندارى بدانند

بهانه سومى كه ممكن است دست آویز این افراد شود این است كه گفته اند برترى معنوى بر دیگران و یا كمال 
شكل یك داستانى در روایتى از امام هشتم جویى ، با ازدواج و ارضاى غریزه جنسى منافات دارد؛ كه این بهانه به 

 : علیه السالم تصویر شده است
و ِلَم؟ قالت : ال اُءرید التَّزویج اَءبدا، قال : و ما التبتُّل عندك ؟ قالت : اَءصلحَك الّله انِّى ُمَتَبتِّلة ؛ فقال لها: انَّ امراءة ساءلت اباجعفر علیه السالم فقالت  فى ذلك   اَءلتمس  :

انصرفى فلو كان فى ذلك فضل لكانت فاطمة علیهاالسالم اَءحقُّ به منك انَُّه لیس اَءحد یسبقها الى الفضل : ، فقال  الفضل (476). 



(( ى به محضر امام باقر علیه السالم شرفیاب شد و عرض كردزن من متبتله هستم یعنى از دنیا ! یابن رسول الّله  :
من بنا گذاشته ام كه تا : تو ترك دنیا را در چه مى بینى ؟ او گفت : بریده ام امام علیه السالم از او سوال فرمودند

ن تصمیمى گرفتى ؟ گفتچرا تو چنی: حضرت فرمودند. پایان عمر ازدواج نكنم  با این نیت مى خواهم به فضل و  : 
امام باقر علیه السالم فرمودند. كمال فراوان دست پیدا كنم  اگر ترك ازدواج براى انسان كمال و . تو در اشتباهى  :

 فضیلتى درست مى كرد چون سوال كننده خانم هست امام علیه السالم حضرت زهرا علیهاالسالم را مثال مى زنند
یقینا فاطمه زهرا علیهاالسالم سزاوارتر و شایسته تر بود كه به این كار اقدام كند و ازدواج نكند؛ چون هیچ كس 
 .((نمى تواند ادعا كند كه در فضیلت به پاى او مى رسد
 . بنابراین ، این بهانه كه ما با ترك غریزه شهرت ، بتوانیم كماالتى را تحصیل كنیم ، مردود شمرده شده است

ااهمیت ازدواج  
در روایات تاریخى آمده است كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در شب زفاف فاطمه زهرا و امیرالمومنین 
 :علیه السالم فرمودند
 .(477)نعم العون على طاعِة الّله 
 .((ازدواج براى شما، بهترین یاور براى اطاعت الهى است ))
 : درباره اهمیت ازدواج مى خوانیم
 .(478)ِمن سعادِة المرِء الزوجة الصالحة 
 .((سعادتمندى مرد، در انتخاب همسر صالح است ))
 .و جالب این است ، تا آن جا كه تاریخ نشان مى دهد این تفكر، یك تفكر سابقه دارى است 

م وا على انفسهم النِّساء و االفطار بالنَّهار و النَّوم باللَّیل فاَءخبرت ام سلمه رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّعن علّى علیه السالم قال انَّ جماعة من الصَّحابة كانوا حرَّم
ى نِّفخرج الى اَءصحابه فقال اَءترغبون عن النِّساء انِّى آِتى النساء و آُكُل بالنَّهار و اَءناُم باللَّیل فَمن رِغب عن سنَّتى لیس م (479). 

(( چندنفر از اصحاب به منظور و تزكیه روح ، غذا خوردن در روز، : حضرت امیرالمومنین علیه السالم فرموده اند
ام سلمه كه از همسران بسیار قابل احترام رسول . و آمیزش با همسران خود را به كلى ترك كردند خواب در شب

رسول . اكرم صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم است ، از این ماجرا خبردار شد و این مطلب را به حضرت اطالع داد
آیا شما زن ها را رها كردید؟ من هم با زنهاى خود : رمودنداكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد مسجد شدند و ف

همه این امور بر اساس نیاز فطرى بشر است و هر . در روز غذا مى خورم و در شب مى خوابم . آمیزش دارم 
 .((كس سنت و روشى را كه من دارم تعطیل كند، مسلمان نیست 

در پاسخ به . آویز بعضى از افراد قرار گرفته و مى گیردمشابه این بهانه ، بهانه ممانعت از عبادت است كه دست 
این بهانه هم تعبیرات قابل مالحظه و جالبى داریم ؛ در پاسخ به این بهانه هم تعبیرات قابل مالحظه و جالبى داریم ؛ 
 :مثال از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ین ركعة ُیصلِّیها اَءعَزُبركعتان یصلِّیهما المتزوُِّج اَءفضل من سبع (480). 
(( ج نكرده است فضیلت دو ركعت نماز انسانى كه ازدواج كرده است ، هفتاد برابر نماز كسى است كه هنوز ازدوا
)). 
 :یا در روایتى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه فرموده اند
 .(481)خیاُر اُءمَّتى المتاَءهِّلون و شراُر اُءمَّتى الُعزَّاب 
اگر دنبال خوبان امت من مى گردید در میان متاهلین بگردید و اگر دنبال بدها مى گردید در میان مجردها جستجو ))
 .((كنید
 :بعضى دیگر هم عدم تمكن مالى و مسائل اقتصادى را بهانه قرار مى دهند كه قرآن از آن جواب مى دهد
 .(482)و اَءنكحوا اَالَیامى ِمنكم و الصَّاِلحیَن ِمن ِعَباِدكم و ِاَماِئكم َان یكونوا فقراء ُیغِنهم الّله من فضله و الّله واسع علیم 
مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و كنیزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقیر و ))
 .((تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى نیاز مى سازد؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است 

د هم باشید، ناتوانى اقتصادى هم داشته باشید، اگر نیازمن: قرآن دستور صریح به ازدواج مى دهد و مى فرماید
 .خداوند تضمین فرموده است كه در امر ازدواج ، شما را از منبع فضلش بهره مند كند
 :در روایتى در ذیل این آیه آمده است كه امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(483)َمن ترك التزویج مخافَة العیلِة فقد اَءساء الظنَّ بربِّه 
 .((كسى كه از ترس فقر و نادارى و یا به بهانه مسائل مادى ازدواج نكند، نسبت به خدایش سوءظن دارد))

الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند در سخنى دیگر رسول اكرم َصلَّى : 
 .(484)الَتِمسوا الرِّزق بالنِّكاح 
(( جلب كنید با ازدواج نمودن ، رزق و روزى را به سوى خود )). 

در نتیجه . اصال بخشى از روزى انسان ها بعد از ازدواج و پیوند زناشویى از طرف خداوند متعال گشوده مى شود



هیچ بهانه اى براى عدم ازدواج پذیرفته نیست ؛ و دین مقدس اسالم هیچ عذرى را براى ترك ازدواج و ارضاى 
دى به نام عكاف به حضور رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و در روایت دیگرى است كه مر. غریزه جنسى نمى پذیرد

حضرت فرمودند. آِلِه و َسلَّم شرفیاب شد : 
ن و فى روایة تزوَّج و اال فاَءنت من المذنبی: نعم قال : ال یا رسول الّله قال اَءَفاَءنت موِسر؟ قال : اَءَلك جاریة ؟ قال : ال یا رسول الّله قال : اَءَلَك زوجة ؟ قال  ! یا عكاف
 .(485)تزوَّج و اال فاَءنت من ُرهبان النَّصارى و فى روایة تزوَّج و اال فاَءنَت من اخوان الشَّیاطین 
(( نه: آیا همسر دارى ؟ عرض كرد !عكاف  هم سالمم هم : سالمى و مشكل مالى هم ندارى ؟ جواب داد: فرمودند . 

ازدواج كن ، حتما ازدواج كن كه تو خطاكارى ؛ ! واى بر تو: حضرت با تاكیدى خاص فرمودند. مالدار هستم 
بان نصرانى و مسیحى ثبت مى شود ازدواج كن وگرنه دچار گناه مى شوى ؛ ازدواج كن وگرنه نام تو در زمره راه

باید ازدواج كنى وگرنه برادر شیطان خواهى شد: مهم تر از این فرمودند )). 
بنابراین ، ارضاى غریزه جنسى و نیروى شهوانى مورد تاكید و توصیه است و هیچ عذر و بهانه اى براى ترك این 

مقدس اسالم بدان دارد، نباید به نحوى مورد افراط نیاز فطرى پذیرفته نیست ؛ حتى مساله عبادت و توجهى كه آیین 
امام موسى بن جعفر . قرار گیرد كه موجب ترك غرائز شود؛ كه این مساله ، ریشه در كج فهمى معارف دین دارد

 :علیه السالم فرمودند
ال َسَرَف فیه و استعینوا بذلك على اُءمور الدِّین فانَُّه َنرِوى لیس منَّا َمن َتَرَك دنیاه ِلدیِنِه و اجعلوا النفسكم حّظا من الدُّنیا باعطاِئها ما تشَتهى من الحالِل ما لم تثَلِم الُمُروََّة و 

 .(486)ِدیِنه ِلدنیاه 
براى خود از نعمت هاى دنیوى حظ و بهره اى برگیرید و آنچه از حالل به آن تمایل دارید فراهم سازید؛ البته تا ))
جایى كه مروت شما را از بین نبرد و زیاده روى هم نكنید، و با انجام این امور براى خود در امور دینى كمك 

و دینش را براى دنیا ترك گوید بگیرید، چون از ما نیست آن كه دنیایش را براى دین )) 

 اعتدال و میانه روى در امور عبادى
امیرالمومنین علیه السالم در سخنى كه در اواخر  . در شرع مقدس اسالم روش اعتدال و میانه روى مطلوب است
 :عمر مبارك ایشان نقل شده است ، مى فرمایند
 .(487)واقتصد یا ُبَنى فى معیشتك ، واقتصد فى عبادتك 
(( هم در امور دنیایت معتدل باش و هم در امور عبادى كه جنبه اخروى دارد! پسرم  )). 

است كه مى فرمایند روایت قابل توجهى از امام صادق علیه السالم : 
عنُه بالیسیر اجتهدُت فى العبادة و اَءنا شاّب فقال لى ابى علیه السالم یا ُبنىَّ دون ما اَءراك َتصنع فانَّ الّله عزو جل اذا اَءحبَّ عبدا رضى (488). 

كمتر از این عبادتى كه من مى بینم ، عمل : پدرم ، به من فرمودند . در دوران جوانى در عبادت خیلى كوشا بودم))
 .((كن ؛ كه اگر خدا بنده اش را دوست داشته باشد، با عمل كم هم از او راضى مى شود

ن مى فرمایددرباره ازدواج ، آیه شریفه قرآ : 
 .(489)و من آیاته اءن خلَق لكم من اَءنفسُكم اَءزواجا لتسُكُنوا الیها و َجَعَل بینكم مودَّة و رحمة انَّ فى ذلك الیات لقوم یتفكَّروَن
از نشانه هاى او این كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید، و در میانتان ))
 .((مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایى است براى گروهى كه تفكر مى كنند

در سخنى از امام . بى اعتنایى به آیات الهى شودبنابراین ، پسندیده نیست كسى با افراط در یك مسیر، موجب 
 :صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

و لیست  و ما اُءحبُّ اَءنَّ لى الدُّنیا و ما فیها و اءنِّى ِبتُّ لیلة: ال فقال ابى علیه السالم : هل لك من زوجة ؟ فقال : جاَء رُجل الى اَءبى عبدالّله علیه السالم فقال علیه السالم 
الرَّكَعَتان ُیَصلِّیهما َرُجل متزوِّج اَءفضل من رجل اَءعزب یقوم لیلة و یصوُم نهاَره : لى زوجة ثم قال  (490). 

(( من : آیا ازدواج كرده اى ؟ عرض كرد: امام به او فرمودند. سى به محضر امام باقر علیه السالم شرفیاب شدك
حضرت فرمودند. موفق به ازدواج نشده ام  من دوست ندارم كه همه دنیا و آنچه كه در دنیاست مال من باشد، و  :

ت نمازى كه مرد زن دار به جاى مى آورد، فضیلت دو ركع: سپس فرمودند. من شبى را بدون زن به صبح برسانم 
 .((باالتر است از مرد مجردى كه همه شب هایش را نماز بخواند و روزهایش را روزه بدارد
از مجموع روایات نتیجه مى گیریم كه نه تنها ازدواج و اقدام در ارضاى غریزه به نحو مشروع ، مذموم و ناپسند 

گویى به یك نیاز فطرى انسان است ؛ و همان طور كه خوردن و آشامیدن یك  نیست ، بلكه اقدام به این عمل پاسخ 
امر ضرورى است و ترك آن توصیه نشده است ، بهره مندى از غریزه جنسى نیز امرى ضرورى است ؛ و تاكیدى 
یچ قطعا ه .كه در اسالم ، درباره ازدواج و ارضاى غریزه آمده است ، نسبت به كمتر مطلبى مى توان پیدا كرد
منافات و تضادى میان ازدواج و تعالى روح و تزكیه نفس وجود ندارد؛ بلكه برعكس ، موجب تقویت قوه ایمان 
است ؛ چرا كه اگر انسان خود را در حصار و چهارچوبه ازدواج قرار دهد، در حقیقت ملكه ایمان را به وسیله 
 . ورع و پرهیز از گناه در درون خود تقویت كرده است

این كه افراط و خروج از اعتدال در ارضاى این نیاز غریزى به هر شكل ، موجب تنزل شخصّیت  نكته دیگر
انسانى به حد حیوان شده و ممنوع است ؛ چرا كه این حیوان است كه همه تالشش ، در برآوردن غرائز مختلف 



 .مصرف مى شود
طبیعى اش تفریط است ؛ و این تفكر حاكم باید توجه داشت كه افراط در هر اندیشه و فعلى ، عكس العمل روشن و 

بر مجامع غرب و یا شرق ، تحت عنوان قائلین به اصالت لذت كه امروز طرفداران فراوانى دارد، عكس العمل 
همان افراط اندیشه حاكم بر كلیسا و پیروان مسیحیت است ، كه پاكى و تقدس را در تجرد مى دیدند و عدم ارتباط 

گویى به غرائز را  ولى تعلیمات و معارف دین اسالم ، پاسخ . و موهبت الهى مى دانستندزناشویى را یك موفقیت 
یك ضرورت فطرى تلقى نموده ، فراهم آوردن بستر مناسب را براى حركت غریزه شهوت ضرورى مى داند؛ 

ا مهار نشود، همه زیرا حركت غریزه ، مانند یك سیل بنیان كن و خانمان برانداز است ؛ كه اگر با سد ایمان و تقو
ارزشها و اعتبارات انسان و آنچه را كه تحصیل كرده ، نابود مى كند؛ همان گونه كه اگر سیالبى در بسترى مستعد 
 .و مناسب حركت نكند، همه آبادانى مسیر خود را نابود مى كند

هره مند شد و همچنین با پس باید با تامین و تعبیه مسیرى مناسب و مجرایى آماده از همه فواید و آثار سیالب ب
... همه غرائز بشر همین گونه اند؛ خشم ، شهوت و. فراهم آوردن سدى محكم از طغیان این سیالب پیشگیرى كرد

اگر بستر مناسب داشته باشند، در محدوده قوانین مقرر، هم اشباع و ارضا مى شوند؛ و هم سد استوار و پیش 
امكان بهره بردارى معقول و سنجیده از این غرائز را فراهم مى آورد گیرنده اى ، مثل نیروى ایمان و اراده كه . 

 عوارض پیروى از هواى نفس
 : در تعبیرى از امیرالمومنین علیه السالم آمده است
 .(491)ُولوُع النفس باللَّذات ، ُیغوى و ُیردى 
حرص و ولع شدید به خواهش هاى نفسانى ، هم موجب گمراهى آدمى از راه سعادت است و هم نهایتا باعث ))
 .((هالكت و نابودى او مى شود
 : در بیان دیگرى از موال امیرالمومنین علیه السالم آمده است كه

الى الشََّهوات تسرَّع الیه االفات  َمن تسرَّع (492). 
 .((افراط در ارضاى غرائز موجب ابتالى سریع به آفات و عوارض آن است ))

شتن و رها كردن نفسانیات و غرائز و پیروى از خواهش هاى نفسانى ، مهمترین عامل بدبختى و پس آزاد گذا
از این رو همه تالش معارف دین و اولیاى آن بر تنبه انسان و دور . سقوط انسان ها در دام مصائب مختلف است 

 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند .داشتن وى از این عوارض خالصه مى شود
 .(493)طوبى لمن غلب نفسه و لم تغلبه و ملك هواه و لم یملكه 
(( و؛ و خوشا به حال كسى كه مالك هواى نفس خوشا به حال كسى كه بر نفس خودش غالب شد، نه این كه نفس بر ا
 .((زمام او را به دست گیرد  خود شود، نه این كه هواى نفس
 :پیشواى نهم امام جواد علیه السالم مى فرمایند
 .(494)من اطاع هواه ، اَءعطى عدوَّه ُمناه 
 .((كسى كه اطاعت از هواى نفس كند، خواهش و آرزوى دشمن خود را برآورده كرده است ))
 :حضرت در این مسیر انسان را به استمداد و یارى جستن از نیروى عقل دعوت مى كنند و مى فرمایند
 .(495)العاقل َمن ملك عنان شهوته 
 .((عاقل و خردمند كسى است كه زمام غریزه شهوت را در دست داشته باشد))

كند كه امام صادق علیه السالم نیز مى فرمایندیعنى با این نیرو به مثابه یك دشمن خطرناك رفتار  : 
 .(496)َجاِهد َهَواك َكَما ُتَجاِهد عدوِّك 
(( ى ، براى مبارزه با هواى نفست برخیزهمانگونه كه با دشمنت جنگ مى كن )). 

مملوك انسان باشد نه این كه . خالصه این كه غریزه شهوت و تمایل جنسى باید در اختیار انسان و مسخر او باشد
انسان ، مقهور و مسخر شهوت شود و این دقیقا عین آزادى و آزادگى است ؛ اگر گفته شود انسان در اعمال غرائز 

امیرالمومنین علیه السالم مى . ش این است كه انسان برده و بنده غرائز و تمایالت خود مى باشدآزاد است ؛ معنای
 :فرمایند
 .(497)َمن َتَرَك الشََّهَوات كان حّرا
 .((كسى كه قادر بر كنترل غرائز جنسى است آزاده است ))
 :در مقابل مى فرمایند
 .(498)عبد الشَّهوة اَءذلُّ ِمن عبد الرِّزق 
 .((كسى كه برده و بنده شهوت است ذلت و بردگى اش شدیدتر از كسى است كه بنده دیگران است ))
خالصه اگر كسى تسلیم و برده شهوت شد و زمام اختیار آن را از دست داد، دیگر نخواهد توانست آزادانه 

میل نفس و خواهش دل او را مى برد و سرنوشت خود را رقم زند، بلكه به همان سمت وسویى كشیده خواهد شد كه 
به یقین اگر شهوت طغیان كند، درست مانند سیالبى كه طغیان مى كند، انسان را از مسیر فضایل و مكارم دور نگه 



خواهد داشت ؛ و از راه صداقت ، وفادارى و امانت منحرف كرده و او را به هر گناه و انحرافى خواهد آلود و 
سیدن به مراتب عالى انسانى و منزلت هاى مهم اجتماعى شده و انسان را به پایین ترین درجه بالطبع مانع ارتقا و ر

در سخنى از امیرالمومنین علیه السالم وارد شده است كه فرمودند. حیوانى سقوط خواهد داد : 
 .(499)كم من لذَّة دنیَّة منعت َسِنىَّ درجات 
چه بسا كام جویى هاى كوچك و ناچیز و بهره بردن هاى بى ارزشى كه انسان را از رسیدن به درجات و كماالت ))
 .((اجتماعى و معنوى محروم مى كند

غریزه شهوت خود نیست و تسلیم خواهش هاى كاذب و فریبنده نفس است ، كسى كه مالك : دلیلش هم روشن است 
هرگز نمى تواند خواسته هاى واقعى عقل و اندیشه را بشناسد و با عزت ، پاكیزگى و عفت نفس به این نیازها پاسخ 
 .گوید
 .(500)َمن َغَلَب َشهَوته َصاَن قدره 
 .((كسى كه بر شهوت نفس غالب شود، منزلت ، اعتبار و ارزشش محفوظ مى ماند))
 :در مقابل مى فرمایند
 .(501)من ملكته نفسه ذّل قدره 
 .((كسى كه هواى نفس بر او چیره شود، جایگاه او پست مى شود))
فرمانروایى غریزه و حاكمیت شهوت در حقیقت به معناى غلبه حیوانى و حكومت حیث حیوانى بشر است ؛ نه 

س انسانى كه تسلیم غریزه است رفتار و عملش نمى تواند انسانى باشد و آنچه كه از این انسان پ. حیث عقالنى 
صادر مى شود در حقیقت متاثر از حاكمیت حیث حیوانى است ؛ یعنى این جنبه حیوانى او است كه او را به این 
 .اعمال فرمان مى دهد

بنابراین اگر كسى تسلیم . عقل در تضاد است  طبیعى است كه تمنیات و خواهشهاى حیوانى عموما با حكومت
تمایالت حیوانى شد در حقیقت تسلیم دشمن خود شده است ؛ و به همین دلیل است كه حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله 
 :َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرموده اند
 .(502)َاعدى عدوِّك نفسك الَّتى بین جنبیك 
 .((دشمن ترین دشمنان تو درون خود تو است ))

 عفت و پاكدامنى
روشن است كه محكوم به حامیت هاى نفسانى و حیوانى ، هرگز قادر به پاسخگویى و اجابت دعوت و نداى عقل 

یست ؛ چون در حقیقت عنان اختیار و سرنوشت خود را به دست نیروى غریزه مى گذارد و از آن جا كه غریزه ن
شهوت یكى از نیرومندترین غرائز بشر است ، چنانچه زمام انسان را به دست گیرد، به تدریج رابطه انسان را با 

ید از آغاز در تقویت ملكه عفت و پاكدامنى از این رو انسان با. همه مكارم اخالقى و امور معنوى قطع مى كند
 :تالش كند و خود را در حصن حصین عفت و تقوا قرار دهد
 .(503)اَءال َفُصونوها و تصوَّنوا بها
 .((هم خود را در حصار تقوا قرار دهد و هم از سقوط این حصار پیشگیرى كند))
 . بنیان ازدواج به یك لباس تشبیه شده و ملكه عفت و تقوا هم به لباس تشبیه شده است
 : در قرآن كریم آمده است
 .(504)و لباس التَّقوى ذلك خیر
 .((لباس پرهیزگارى بهتر است ))
خاصیت لباس این است كه انسان را از سرما، گرما و گزند حوادث حفظ مى كند و عیوب احتمالى انسان را مى 

و به همان دلیلى كه باید از لباس حفاظت كرد تا آلوده ، مندرس و  پوشاند، همان خاصیت را عفت و تقوا دارد؛
نجس نشود و در معرض باد و باران قرار نگیرد، باید از تقوا و عفت هم محافظت كرد، زیرا بدون حفاظت از 

یه بنابراین امام سجاد عل. ملكه عفت و تقوا، نمى توان سالمت انسان را در مقابله با طغیان غرائز تضمین كرد
 :السالم در ضمن بین حقوق غریزه شهوت فرمودند
 . َفِحفُظُه ممَّا ال یحلُّ لك و االستعانُة علیه بغض البصر فانه ِمن اَءعون االعوان
این غریزه را باید از آلوده شدن به حرام صیانت كرد و در این راه ، اینگونه راهنمایى مى فرمایند كه باید از چشم ))

نیرو را كمك كردبستن بر نامحرم این  )). 
امام صادق علیه السالم . ایمان یك ادعاى صرف نیست و گفته كسى كه ادعاى ایمان دارد پذیرفته نمى شود

 :فرمودند
 .(505)ملعون ملعون ، َمن قال االیمان قول بال عمل 
 .((آن كه با زبانش اظهار ایمان كند و عمل نكند، ملعون است ملعون است ))
 . شرط ایمان عمل است و عمل ، توجه به فرمانهاى دینى است



و ُقل ِللمؤ ِمنات َیغُضضَن من اَءبصاِرهنَّ و َیحَفظن فروَجُهنَّ# بیر بما َیصَنعون قل للمومنین َیُغضُّوا من اَءبصارهم و یحَفُظوا ُفُروجهم ذلك اَءزكى لهم انَّ الّله خ به )).(506)
فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ كنند؛ این براى آنان پاكیزه ) ز نگاه به نامحرمان ا(مومنان بگو چشمهاى خود را 

) از نگاه هوس آلود(تر است ؛ خداوند از آنچه انجام مى دهند آگاه است و به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را 
 .((فروگیرند، و دامان خویش را حفظ كنند

در . ه بیندازد ممنوع است و از آن جمله ، خلوت كردن با نامحرم در شرع مقدس هر عملى كه عفت را به مخاطر
در این جمع ، شخصیتى است به نام . میان علما، بعضى از مشاهیر به خصوصیاتى شهرت پیدا كرده اند مقدس ))

را به  كه عنوان قداست به او نسبت داده شده است ؛ یعنى پروا، پرهیز و تورع او از گناه و محرمات ، او ((اردبیلى 
نقل مى كنند كه وقتى از ایشان سوال شد كه اگر در یك باغ وسیعى با نامحرمى تنها شود . این نام شهره كرده است 

كه خدا باید یارى كند: چه مى كند؟ ایشان فرمود (507). 
اساسا، در برابر نقش وسوسه انگیز نفس انسان كه او را به سوى گناه دعوت مى كند، جز این كه خود را در قلعه 
مستحكم و نفوذناپذیر تقوا و عفت قرار دهد، چاره اى وجود ندارد؛ و این جا مكانى نیست كه انسان با غرور بر 

رور ایمانى بخواهد ادعاى حفاظت و تدین و ایمان كندو یا غ  نفس  . 

قوت بازوى پرھیز به خوبان 
  مفروش 

كه در اين خیل حصارى به 
 سوارى گیرند 

اگر حصار تقوا و عفت ، با چشم فرو بستن به روى نامحرم ، نگهبانى و صیانت نشود، حتى یك نگاه مى تواند آن 
موهومات جدیدى . ال بافى است كه انسان براى خودش مصونیت قائل باشدرا فرو ریزد و منهدم كند؛ و این یك خی

نگاه نكردن به خانم ها هنگام صحبت كردن : كه امروزه در بعضى گفته ها و سخن ها متعارف شده كه مى گویند
وسوسه هاى شیطانى و بى خبرى از نص صریح قرآن است كه هم به مردم . موجب بى احترامى به آنها است 

ن فرمان مى دهد و هم به زن مسلمان كهمسلما هم مردان مومن باید چشم را به روى  قل للمومنین یغضوا من اَءبصارهم : 
نامحرم ببندند، و هم زنهاى مومنه باید چشم از روى نامحرم برگیرند و هیچ قید و تخصیصى بر این اطالق و عموم 

هرزگى چشم و عدم تورع و پرهیز از حرام به  وارد نشده است ؛ و ما در مباحث حق چشم از آفات و خطرات
 . تفصیل سخن گفتیم

 تربیت اوالد و فرزندان 
به هرحال ، نیروى غریزه ، به دلیل نیرومندى و قوت حتما تقویت ملكه عفت و تقوا را مى طلبد و از سوى دیگر، 

قرآن مى فرماید .تربیت صحیح فرزندان و هدایت درست غریزه ، از دیگر آموزش هاى معارف دین است  : 
لوِة الفجِر و حین َتَضعوَن ثیاَبُكم مَن الظَّهیرَة و من بعِد صلوِة یا اَءیُّها الَّذین آمنوا ِلَیسَتئِذنُكُم الَّذین َمَلَكت َایماُنُكم و الَّذین لم َیبُلغوا الُحُلم منَك ثالث مّرات ِمن َقبل ص

 .(508)الِعشاِء
(( بردگان شما، و همچنین كودكانتان كه به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت باید از ! اى كسانى كه ایمان آورده اید
خود را بیرون مى آورید، و بعد ) معمولى (نگامى كه لباسهاى پیش از نماز صبح ، و نیمروز ه :شما اجازه بگیرند
 .((از نماز عشاء

در سه وقت ، فرزندان نابالغ خود را در خلوت گاه خود راه ! اى انسان هاى مومن : این دستور صریح وحى است 
ست ؛ كه در خلوت قبل از اذان صبح ، هنگام ظهر و استراحت و بعد از نماز عشا كه موقع آغاز استراحت ا: ندهید

فرد نابالغ ، نباید شما را بدون پوشش مناسب . گاه و بستر معموال انسان پوشش و لباس مناسب را كنار مى گذارد
این دستور روشن قرآن است كه اطفال و فرزندان را باید از دیدن مناظر مهیج و شنیدن كلمات محرك دور  .ببیند

ى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودنددر روایتى از رسول اكرم َصلَّ. نگه داشت  : 
 .(509)الصَّبىُّ و الصَّبىُّ و الصَّبىُّ و الصَّبیَُّة و الصَّبیَُّة و الصَّبیَُّة ُیفرَُّق بینهم فى المضاجِع لعشِر سنیَن
هم دو طفل پسر خردسال ، هم یك پسر و یك دختر خردسان و هم دو دختر خردسال را وقتى به سن ده سال ))
 .((رسیدند، باید بستر آنها را از یكدیگر جدا كرد

، یك تعلیم و توصیه اكیدا اخالقى است و در  این در حالى است كه از منظر معارف دین اظهار محبت به اطفال
 :سیر پیامبر نوشته اند

ُولده   اذا اَءصبح رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم َمَسَح على رؤ وس  (510). 
 .((وقتى حضرت از خواب برمى خاستند، دست محبت و عنایتش را بر سر فرزندانش مى كشید))
 :یا در روایتى به عنوان نمونه از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند

فى الَجنَِّة اَءكثروا من ُقبلِة اَءوالدكم فانَّ لكم بكلِّ ُقبَلة درجة (511). 
(( ،  فرزندان خود را زیاد ببوسید و با این بوسه ، محبت خود را به فرزندانتان هدیه كنید؛ كه به ازاى هر بوسه



 .((خداوند یك درجه براى شما در آخرت قرار داده است 
در بعضى از روایات وارد شده پیامبر در جایى نماز مى خواندند، حضرت سیدالشهداء علیه السالم طفل خردسالى 

حضرت با مالطفت او را برمى . بود و در حال نماز بر گردن رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم مى نشست 
د و با مدارا به زمین مى گذاشتند تا این كه نماز پایان پذیرفتداشتن  . 

حضرت ! این چگونه برخوردى است كه شما با فرزند و طفلى صغیر مى كنید؟: فردى یهودى آن جا بود، گفت 
این لطافت روح ، باعث شد كه آن . هركس ایمان داشته باشد، با فرزندان خردسال اینگونه رفتار مى كند: فرمود

هودى اسالم آوردی . 
با این كه اظهار محبت به خردسال و اطفال صغیر توصیه شده است در عین حال مى بینیم از منظر دیگر امام 
 :صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(512)اذا َبَلَغِت الجاریُة ستَّ سنیَن فال ینبغى لَك اَءن ُتَقبُِّلها
 .((وقتى دختر به سن شش سال رسید، دیگر نامحرم حق ندارد او را ببوسد))

اظهار محبت از طرف نامحرم به دخترى كه به سن شش سال رسیده ممنوع است و جالب تر این كه از 
ن علیه السالم روایت شده است كهامیرالمومنی  : 

 .(513)مباشرُة الَمراَءِة ابَنَتها اذا َبَلَغت ستَّ سنیَن ُشعَبة من الزِّنا
(( به دختر شش ساله اش باید رعایت كند و در محدوده آلت تناسلى دست نبرد و اگر چنین كند، نوعى زنا مادر نسبت 
 .((محسوب مى شود
 :در سخن دیگرى از امام باقر علیه السالم وارد شده است كه فرمودند
 .(514)ایَّاك و الِجماع حیُث َیراَك صبّى ُیحِسُن اَءن َیِصَف حاَلك 
 .((انجام عمل زناشویى در مقابل طفلى كه قادر بر درك زیبایى و زشتى مسائل است ، ممنوع است ))

انسان است ممنوع شمرده شده و به عكس ، تمرین به  همه عواملى كه موجب بدآموزى و بیدار كردن غریزه خفته
 . امور صحیح اخالقى و عبادى مورد توصیه است
 :امام موسى بن جعفر علیه السالم از امیرالمومنین علیه السالم نقل مى كند كه فرمودند
 .(515)ُمُروا صبیاَنُكم بالصَّالِة اذا كانوا اَءبناَء سبِع سنین 
 .((فرزندانتان را به نماز تشویق كنید وقتى به هفت سال رسیدند))

انحرافات ، ریشه بسیارى از بى عفتى ها و . آموزش در كودكى ، نقشى اساسى در شكل گیرى تربیت انسان دارد
در عدم پرورش و یا تربیت غلط انسان در كودكى دارد؛ به عبارت دیگر تربیت صحیح انسان ، همراه با ایجاد 
محیط امن و مناسب و دور نگه داشتن او از فضاى آلوده گناه در دوران كودكى ، شرط اساسى براى رشد طبیعى 
قابل توجه است كه همان گونه كه به سالمت جسمى فرزند  این نكته براى والدین . روح و فطریات انسانى است

خود حساس اند، باید نسبت به رشد مناسب ، سالمت و صحت روحى و كماالت اخالقى او نیز كوشا باشند؛ كه 
 .غفلت از این مهم ، موجب عوارض و عواقبى است كه هرگز در بزرگسالى قابل جبران نخواهد بود

امام صادق علیه السالم نقل كردند كه پدر بزرگوارشان به هنگام عبادت افراطى در  همان طور كه پیش تر گفته شد
 :مقابل تعدیل و به حكم وظیفه تربیتى پدر نسبت به فرزند فرمودند
 .(516)یا ُبَنىَّ دوَن ما اَءراَك َتصَنُع فانَّ الّله عزَّ َو َجّل اذا اَءحبَّ عبدا َرِضَى عنه بالیسیر
(( كمتر از این عمل كن كه خداوند اگر بنده اى را دوست بدارد با اعمال كم هم از او راضى مى شود! پسرم  )). 

در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله . ، پدر و مادر باید ِاعمال نظر كنندحتى نسبت به نحوه عبادت و كیفیت عبادت 
 :َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است روزى به اصحاب فرمودند

ئا من الَفراِئِض و اذا َتَعلَُّموا اَءوالُدُهم َمَنُعوُهم و َرُضوا شیویل الطفاَل آخَرالزَّماِن من آباِئهم َفِقیل یا رسول الّله من آبائهُم المشركیَن فقاَل ال من آبائهُم المومنیَن ال یعلِّموَنُهم 
 .(517)عنهم ِبَعَرض َیِسیر مَن الدُّنیا فاَءنا منهم برى ء و هم منِّى ِبَراء
از پدران مشرك به وجود مى آیند؟ : سوال كردند !واى بر فرزندانى كه آخرالزمان به دنیا مى آیند از پدرانشان ))

نه ، از همان پدران مومن ، پدران مومنى كه در آموزش و تربیت فرزندان ، یاد دادن واجبات و محرمات : فرمودند
آنها امور دنیوى فرزندانشان است ، من از آنها بیزارم و آنها نیز از من دورندمسامحه مى كنند و همه اهتمام  )). 

این نكته ، حساسیت بزرگان و اولیاى دین را نسبت به تربیت فرزندان بیان مى كند و ما ان شاءالّله تفصیل بیشتر 
 .این مطلب را در حقى كه فرزند بر والدین دارد ذكر مى نماییم 

د انسان اهمیت عقل در وجو  
دین اسالم ، عالوه بر تربیت در كودكى و آماده ساختن كودك براى مرحله بزرگسالى ، روشهاى گوناگونى براى 
هدایت راهنمایى و بزرگساالن ارائه نموده است كه یكى از آنها یارى جستن از نیروى عقل و اندیشه است ؛ 
 :امیرالمومنین علیه السالم در این باره فرموده اند

من عقلك ما اَءوضح لك ُسُبل َغیَِّك من ُرشدك  كفاك (518). 



(( نحرافى نشان مى دهدیكى از فواید سرمایه عقل براى انسان این است كه راه صحیح را از راه ا )). 
اگر انسان . عقل راه صحیح را به انسان نشان مى دهد و مى گوید كه نسبت به اعمال غریزه تا كجا باید پیش رفت 

حضرت امیرالمومنین علیه . زمام اختیارش را به دست هواى نفس بسپرد، عقل او تحت الشعاع قرار مى گیرد
 :السالم مى فرمایند

هوى ال یجتمع العقل و ال (519). 
 .((عقل با هواى نفس در یك جا جمع نمى شود))
 :حضرت در روایت دیگرى مى فرمایند

اَءعماك  انَّك ان اَءَطعَت هواك ، اَءصمَّك و (520). 
 .((اگر از هواى نفس اطاعت كردى ، كوروكر مى شوى ))

، در نتیجه هم گوشش چیزى جز نداى غریزه نخواهد اگر انسان هواى نفس را غلبه داد و عقل را به فراموشى سپرد
پس باید انسان در مبارزه سنگین . شنید و هم چشمش چیزى جز مناظرى كه غریزه به او نشان مى دهد نخواهد دید

اولین قدم . با نیروى غریزه ، زمام خود را به عقل و فكر بسپارد؛ نه این كه عقل و فكر را مغلوب هواى نفس كند
امیرالمومنین علیه السالم مى . ه ، سالم نگه داشتن اندیشه ، و فكر نكردن به گناه و خطاكارى است در این را

 :فرمایند
 .(521)من كثر فكرُه فى المعاصى َدعته الیها
 .((كسى كه زیاد به گناه بیندیشد، عاقبت به دامن گناه سقوط خواهد كرد))

یعنى آلوده شدن ذهن با اندیشه گناه ، قدرت اندیشیدن نسبت به عواقب و عوارض یك اقدام را از انسان سلب مى 
 .كند
 :امیرالمومنین علیه السالم در سخن دیگرى مى فرمایند

ساعة قد اَءوَرَثت ُحزنا طویال كم من شهوة (522). 
 ((چه بسیار كه ساعتى به برآورده كردن تمایلى سپرى شود و موجب حزن و اندوه طوالنى شود))
گیرم كه ساعات و ایام را به كام دل گذراندى ، اما آیا هیچ اندیشیده اى كه چه آینده پرمالل و پرغصه اى را براى 
 . خود رقم مى زنى

پس اولین تعلیم و آموزش عمومى در انتخاب راه درست در اعمال غرائز و تمایالت ، یارى جستن از نیروى عقل 
انى است، اندیشه و فكر این سرمایه عظیم انس  . 

 چشم پوشى از گناه و یاد مرگ 
دومین نكته در مورد غریزه شهوت كه در سخن امام سجاد علیه السالم هم آمده است ، چشم فروبستن ، بر نامحرم 

كه در سخنان منسوب به امیرالمومنین علیه السالم نیز آمده است. و نارواست   : 
 .(523) ُتعُطوها ُسؤ َلها َفَیشَغَلُكم عن ذكِر الّله لیس فى الحواس الظاهرة شى ء اَءشرف من العین فال

(( ى عادت داد كه هر چه دل مى خواهد نباید آن را به هرزگ. چشم ، یكى از شریف ترین اعضاى بدن انسان است 
 .((او بنگرد؛ كه اگر او نگاه كرد، مانند تیرى در دل اثر مى كند و انسان را به انحراف مى كشاند
 : و آنچه كه در سخن امام علیه السالم در گام سوم مورد تاكید قرار گرفته است

ها بهكثرِة ذكِر الموِت و التََّهدُِّد لنفسك بالّله و التَّخویِف ل  . 
فراموش نكردن مرگ و روز باز پسین ، به انسان یادآور مى شود كه این دنیا و تنعمات و لذائذ و كام جوئیهایش  ))
 : را پایانى است و مرگ روزگارى به سراغ انسان مى آید و عمر دنیا براى انسان ها بسیار كوتاه است
 .(524)الموت َكَسهم ُمرَسل علیك و عمُرك بقدر مسیره الیك 
مرگ ، مانند تیرى است كه روز تولد از چله كمان به سمت انسان رها شده است و میزان عمر انسان و طول ))

نیا فاصله زمانى است كه این تیر به هدف اصابت كنداقامت انسان در این د )). 
گویى به تك تك اعمال ، گفتار  باالخره روزگار عمر به پایان مى رسد و در پیشگاه پروردگار روز حساب و پاسخ 

 :و كرده ها فرا مى رسد، قرآن از زبان لقمان نقل مى كند
َتُكن فى َصخَرة اءو فى السَّموات اَءو فى االرض یاءت بها الّله یا بنىَّ انَّها اءن َتُك مثقاَل َحبَّة ِمن َخرَدل َف (525). 

(( اى از دانه خردل هم باشد و در زیر صخره سنگى از آسمان ها  اگر این اعمال تو به اندازه یك مثقال حبه! فرزندم 
 .((باشد در صحنه قیامت خدا آنها را در پیش چشم تو مجسم خواهد كرد

نام دارد، آشكار مى شود و در مقابل چشم  یوم تبلى السرائرگناهانى كه در خلوت و جلوت مرتكب شده اى ، روزى كه 
ّلهم ال تفضحنى على رؤ وس االشهاد من العالمین ال .خلق اولین و آخرین عیان مى شود و انسان را به افتضاح و آبروریزى در  (526)

ینش تا آخر آفرینش مى كشاند و هیچ چیز از چشم تیزبین الهى پنهان نمى پیش چشم همه مخلوقات از روز اول آفر
 .ماند
 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم فرمودند



 .(527)اتقوا معاصى الّله فى الخلوات ، فان الشاهد هو الحاكم 
 .((از معصیت خداوند در خلوت بپرهیز؛ زیرا قاضى كسى است كه خود شاهد ارتكاب گناه است ))

رسول اكرم صلى الّله علیه و . عذاب الهى كه نشات گرفته از خشم و غضب خداست ، هرگز خاموش شدنى نیست 
دندفرمو  اله و سلم درباره آتش  : 

 .(528)َفَو الَّذى نفسى بیده َلهى اَءعرف باءصحابها من الوالدة بولدها
(( ر نسبت به فرزند آشناتر است قسم به جان خودم ، كه آتش به اصحاب خودش از ماد )). 
 .این آتش انسان را به كام خود مى برد و هیچ مانعى هم وجود ندارد

لكلِّ امِرى ء منهم َیوَمِئذ َشاءن ُیغنیه # و صاحبته و َبِنیه # و اُءمِِّه و اَءبیه # یوم یفرُّ المرُء من اَءخیه  (529). 
(( در آن روز هركس به . مى گریزد  روزى كه انسان از برادرش مى گریزد، و از پدر و مادر و زن و فرزندانش 
 .((فكر كار خویش است 

اعتقادشان ضعیف باشد آن روز را دور مى بینند آن روز بسیار نزدیك است ؛ فقط كسانى كه ایمان و . 
و نراه قریبا# انَّهم یرونهم بعیدا  (530). 

(( آن روز را دور مى بینند، ولى ما آن را نزدیك مى دانیم ) ضعیف است  كسانى كه ایمان و اعتقادشان(آنها  )). 
انسان باید توجه داشته باشد كه این دنیا تداوم ندارد و حاصل اعمال و رفتار او در قیامت به صورت بهشت و جهنم 

كست ، در نتیجه و نعیم و عذاب الهى تجسم پیدا مى كند؛ و اگر كسى اسیر طغیان غریزه شد و فرمان الهى را ش
 . خود را دچار عذابى كرده است كه نشات گرفته از خشم و غضب ذات ذوالجالل الهى است
 : در فرمایش دیگرى از امام سجاد علیه السالم در دعاى افتتاح مى خوانیم

كال و النِّقَمة اَءیَقنُت انَّك اَءنت اَءرحم الرَّاحمین فى مواضع العفو و الرحمة و اَءشد المعاقبین فى موضع النَّ (531). 
(( ه و اگر در جایگاه عفو و رحمت نسبت به بندگانت بنشینى ، تو مهربان ترین مهربانانى ؛ اما اگر مبنا، شكنج
 .((مجازات و انتقام باشد، تو سخت ترین كیفركنندگانى 

این سنت آفرینش و تقدیر الهى است كه گناه و نافرمانى موجب خشم و سخط پروردگار است و آتش نیز سزاى 
 . كسى است كه با این اعمال زشت موجبات سخط و غضب الهى را فراهم آورده است

 روابط نامشروع و كیفرهاى آن 
ى كه راه هاى مشروع براى ارضاى غریزه جنسى فراهم بوده است مومنان راه صحیح را رفته اند، قرآن در موارد

 :مى فرمایند
َفَمِن ابَتَغى َوَراَء ذلك فاولئك هم العادون # اءال على اَءزواجهم اَءو ما َمَلَكت اَءیَماِنهم فانَّهم َغیَر َملوِمین # والَّذین هم ِلُفروِجِهم حافظون  (532). 

كسانى كه غریزه خود را محافظت كردند و در اشباع و ارضاى آن از طریق مشروع اقدام كردند، از مومنینى ))
ه فالح و رستگارى داده شده ، اما اگر كسى این سنت را شكست و این قانون را رعایت نكرد، هستند كه به آنها وعد

 .((سركشى و فرمان شكنى كرد و مسیر صحیح را رعایت نكرد، استحقاق عذاب الهى را دارد
تعیین این گناه از جمله گناهانى است كه خداوند بزرگ در كتاب مجیدش براى بعضى از این مصادیق تنبیه و حد، 

امام باقر علیه السالم از . یك مصداق فراگذاردن پا از حدود مقرر الهى در ارضاى غریزه زنا است . فرموده است 
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل مى كند كه فرمودند

ُیسِخط الرحمَن و ُیَخلِّد فى النار نعوُذ بالّله من النار فى الزِّنا خمُس ِخصال َیذَهب بماِء الَوجِه و یورُث الَفقر و َینُقص الُعُمر و (533). 
(( ان را مى برد؛ دوم آن كه باعث فقر و نادارى مى اولین مورد این است كه آبروى انس: در زنا پنج ویژگى است 

شود؛ نتیجه سوم این است كه موجب نقصان و كمبود عمر مقرر انسان مى شود؛ نتیجه چهارم و پنجم مربوط به 
و از . و دیگر این كه موجب خلود در آتش است . امور آخرت است یكى این كه خدا را به غضب و خشم مى آورد

بریم آتش به خدا پناه مى  )). 
 :در روایت دیگرى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(534)اذا َزَنى الزَّانى َخَرَج منه روُح االیمان  : كان ابى یقول
انسان زناكار وقتى اقدام به این عمل زشت مى كند، در حقیقت پیوند خود را  :پدرم امام سجاد علیه السالم فرمودند))
و این مكان خبیث دیگر جاى آن روح لطیف  -روح لطیف ایمانى از آن جسم پرواز مى كند  -با ایمان بریده است ، 
 .((نخواهد بود

ى را به رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نسبت مى دهد كه حضرت فرمودندمرحوم صدوق روایت : 
لعبادِه اَءو اَءفرغ ماَءُه فى امراَءة حرامالن یعمل ابن آدم عمال اعظم عند الّله عزَّ َو َجّل من رجل َقَتَل َنِبیَّا اَءو اماما اَءو َهَدَم الكعبَة التى جعلها الّله قبلة  (535). 

(( اول آن كه كسى اقدام به كشتن پیامبر و یا امام كند، دوم : هیچ عملى نزد خداوند گناهش باالتر از سه كار نیست 
ام به هدم و ویران كردن كعبه كند؛ و سوم این كه از طریق نامشروع با زنى رابطه برقرار كنداین كه اقد )). 

رسول اكرم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم این سه كار را در كنار یكدیگر قرار داده و حرمت و شدت تنفر و خشم و 
مبركشى و قتل امام ، تخریب خانه كعبه و زنا هر غضب خدا نسبت به این سه عمل را مساوى دانسته اند؛ یعنى پیغ



گناه باالتر از زنا، عمل زشت ناپسند و مذموم اكتفاى مرد به مرد و در تعبیر قرآن  .سه در یك جایگاه قرار دارد
 . لواط است

ُنَبا یوم القیامِة ال ُیَنقِّیه ماُء الدُّنیا و غضب الّله علیه و لعنُه و اَءعدَّ من جامع غالما جاء ُج: قال رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم : عن ابى عبدالّله علیه السالم قال 
 .(536)له جهنم َو ساَءت َمصیرا ثم قال انَّ الذََّكر لیرَكُب فیهتزُّ العرش لذلك 
روز قیامت ، جنب وارد صحراى محشر مى  .اگر كسى این عمل خالف فطرت ؛ یعنى عمل لواط را انجام بدهد))
این شخص با این كارش ، مغضوب درگاه الهى است و خدا جایگاه  .شود و در حقیقت آب دنیا او را تطهیر نمى كند

كه این عمل ؛ یعنى نزدیكى مرد با مرد، موجب اهتزاز عرش : بعد فرمودند. ار داده است او را فقط آتش جهنم قر
 .((الهى است ؛ یعنى این عمل خالف ، عرش خدا را به لرزه درمى آورد
 : زشتى این گناه در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم به این صورت بیان شده است

الَفَرِج و انَّ الّله اَءهلك اُءمَّة لحرمة الُدُبر و لم یهلك اَءحدا لحرمِة الَفَرج  ُحرَمة الدُُّبر اَءعظُم من ُحرمِة (537). 
(( التر از عمل زنا قرار داده است چه این كه اقوامى به دلیل ارتكاب این گناه به هالكت خداوند گناه عمل لواط را با
 .((رسانید ولى این كار را درباره زنا انجام نداد
 :و در قرآن درباره قوم لوط مى فرمایند
 .(538)انك لتاءتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین 
 .((شما به كارى اقدام كردید كه قبل از شما هیچ یك از بندگان چنین عملى را انجام نداده بودند))

براى عمل زنا، خداوند هیچ قومى را هالك در حالى كه : به خاطر این انحراف ، خداوند قوم لوط را هالك فرمود
این دو مصداق و سایر موارد مثل اكتفاى زن به زن و تنزل و انحطاط اخالقى و شخصیتى انسان تا . نفرموده است 

حد اكتفا و ارضا از طریق نزدیكى و مجامعت با حیوانات و یا استمنا، همه انحراف از مسیر طبیعى خلقت و شرع 
دیان الهى و آسمانى ممنوع شده استكه در همه ا . است  . 
خداوند عالوه بر عذاب الهى كه وعده داده است ، آثار وضعى و عكس العملهاى طبیعى نیز در ناموس آفرینش 
براى آنها قرار داده است كه هم مورد تاكید روایات و نقل معصومین علیهم السالم است و هم در گفتار گذشتگان 

در سخنى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند .این مطلب زیاد آمده است  : 
رَّة اال و عند اَءهلك َمن یاءتیهم قال فذهب الى كانت امراءة على عهد داوود یاءتیها رجل َیسَتكِرُهها على نفسها فاَءلَقى الّله عزَّ َو َجّل فى قلبها فقالت له انَّك ال تاءتینى م

ءتى به داود علیه السالم فقال یا نبىَّ الّله وجدُت هذا الرجل عند اَءهلى فاَءوحى الّله الى داود قل له كما َتِدیُن ُتَداُناهله فوجد عند اهله رجال فا (539). 
در زمان داوود پیغمبر، مردى بود كه به سراغ زنى مى رفت و او را مجبور مى كرد كه با او عمل نامشروع ))

هربار كه تو سراغ من مى آیى : یكى از این روزها خدا به این زن الهام فرمود كه به این مرد بگوید. انجام مى دهد
سرزده وارد خانه خود شد و نامحرمى را نزد . متنبه شد این مرد. ، مطمئنا كسى هم به سراغ ناموس تو مى رود

خداوند به داوود وحى . دست آن مرد را گرفت و به عنوان شكوه به محضر داوود پیغمبر برد. همسر خویش یافت 
 .((فرستاد كه بگو جزاى تو همان گونه است كه عمل كردى 

امام باقر علیه . خود انسان است   گرفتن ناموس  اثر وضعى و طبیعى تجاوز به ناموس دیگران ، مورد تعدى قرار
 :السالم مى فرمایند
 .(540)كان فیما اَءوحى الّله الى موسى علیه السالم َمن َزَنى ُزِنَى ِبِه و لو فى الَعَقِب من بعده 
 .((اگر كسى مرتكب زنا شود، خودش و اهلش مورد تجاوز قرار مى گیرند؛ اگر چه با چند واسطه ))

 عفت و پاكدامنى 
همانگونه كه در مباحث سابق گفته شد، قرار گرفتن در چهارچوب عفت و تقوا براى نجات از طغیان غریزه و آثار 

در سخنى از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمودند. ر آن ، یك الزام عقلى است سوء مترتب ب : 
 .(541)ما من عبادة اَءفضُل من عفة بطن و فرج 
 .((هیچ عبادتى ارزشمندتر از منزه نگه داشتن غریزه خوردن و آشامیدن و غریزه شهوت نیست ))
 :در سخنى دیگر از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده كه فرمودند
 .(542)علیكم بالعفاف و ترك الفجور
 .((شما ملزمید كه خالف كارى ها را ترك كنید و عفت و پاكدامنى پیشه كنید))
 : ابان بن سوید نقل مى كند كه از امام صادق علیه السالم پرسیدم

عبد؟ قال الَّذى ُیثِبُتُه فیه الورُع و الَّذى ُیخِرجُه منه الطََّمع ما الَّذى ُیثبُت االیمان فى ال (543). 
(( كند؟ به چه وسیله ، ایمان ثبات پیدا مى كند و دیگر هیچ  چه چیزى ایمان را در دل انسان راسخ و ثابت مى

آن چیزى كه ایمان را در : عارضه اى نخواهد توانست این حصن و این دیوار را خراب كند؟ در جواب فرمودند
مومن راسخ و ثابت مى كند، ورع و پرهیز از گناه است و آن چیزى كه ایمان را از دل انسان مومن بیرون مى 

و حرص است برد، طمع  )). 
رسول اكرم . و جالب این است كه روزه یكى از عباداتى است كه پروا و پرهیز و ورع را به انسان تمرین مى دهد

 :َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در سخنى كه در جمعه آخر ماه مبارك شعبان بیان داشته اند، فرموده اند



قال امیرالمومنین علیه السالم فقمت فقلت ... لرحمة و المغفرة قد اَءقبل الیكم شهر الّله بالبركة و ا یا ابالحسن : ما اَءفضل االعمال فى هذا الشهر؟ فقال ! یا رسول الّله  :
 .(544)افضل االعمال فى هذا الشهر الورع عن محارم الّله 
حضرت در این خطبه ، مژده آمدن ماه مبارك رمضان ، ماه بركت و رحمت و مغفرت الهى را دادند و سخنانى را ))

كدام عمل از  در این ماه الهى: در انتهاى این خطبه امیرالمومنین علیه السالم برخاستند و سوال كردند. بیان فرمودند
همه اعمال ، بهتر و ارزشش باالتر است ؟ شاید در نظر مردمى كه در مسجد بودند و ما كه این سخن را مى شنویم 

ارزش : این باشد كه نماز بیشتر بخواند، افطار بدهد، از مومنان دست گیرى كند، ولى پاسخ این بود كه فرمودند
سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و . بسیار زیاد است  پرهیز و دورى جستن از محرمات الهى و گناه ،

 :َسلَّم نقل شده كه فرمودند
 .(545)َلَردُّ المؤ من حراما یعدل عند الّله سبعین حّجة مبرورة 
 .((چشم پوشى از گناه در پیشگاه الهى معادل هفتاد حّجى است كه مورد قبول درگاه او واقع شده است ))

طمع ، ایمان را از دل انسان بیرون مى برد، انسان را به بردگى و بندگى مى كشاند و او را به ذلت ، خوارى و 
ى دهد؛ و تنها راه مقبله با غریزه خطرناك طمع ورزى پرهیز از گناه است ؛ حتى پستى در دنیا و آخرت سوق م

حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند. گناه در اندیشه ، در فكر و در خیال  : 
 .(546)َمن كُثر فكره فى المعاصى دعته الیها
 .((اگر كسى فكرش را به سمت گناه آزاد گذاشت ، طبعا به وادى گناه سقوط مى كند))
 :در سخنى از همان حضرت علیه السالم روایت شده است كه فرمودند

یام البطن عن الطعام صیاُم الَقلب َعن الِفكر ِفى االَثام َافضُل ِمن ص (547). 
(( ى است فضیلت روزه فكر و اندیشه براى جلوگیرى از آلوده شدن به گناه بیشتر از روزه شكم از غذا و نوشیدن )). 
 :در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند

َكَمن بالزِّنا كان  انَّ موسى اَءَمَرُكم اَءن ال َتِزنوا و اءنا آُمُركم اَءن ال ُتَحدِّثوا اَءنفسكم بالزِّنا فضال عن َتِزنوا فانَّ من َحدَّث نفسه... انَّ عیَسى علیه السالم قال للحواریَّین 
 .(548)اَءوَقَد بى َبیت ُمَزوَّق فاَءفسد التَّزاویَق الدُّخاُن و ان لم َیحَترق البیُت
(( موسى بن عمران شما را دستور داد كه زنا نكنید؛ : حاب و حواریونش فرمودحضرت عیسى علیه السالم به اص

كسى كه . حتى فكر گناه زنا را نیز نكنید چه رسد به این كه مرتكب این عمل شوید: من شما را فرمان مى دهم كه 
ر بسته و نقاشى شده فكر و اندیشه گناه و نافرمانى در ذهنش راه پیدا كند، مانند كسى است كه در یك خانه و اتاق د

نزند  و زینت یافته آتش روشن كند و دود آتش همه زینت ها و سفیدى ها را تباه و سیاه كند؛ اگر چه خانه را آتش  )). 
پس فكر و اندیشه گناه هم براى انسان خطر آفرین است و بهترین راه براى این كه انسان بتواند در مقابل سركشى و 

این است كه عالوه بر اشباع غریزه ، ورع و پاكدامنى پیشه كندطغیان غریزه ، مقاومت كند  . 

 یاد مرگ ، برترین عامل بازدارنده 
 :در پایان این حق ، آخرین قسمت از سخن امام سجاد علیه السالم را بررسى مى كنیم كه فرمودند

لعصمُة و التَّاییدو كثرِة ذكَر الموِت و التََّهدُّد لنفسك بالّله و التَّخویِف لها به و بالّله ا . 
از آن رو كه عمر انسان محدود است ، نباید در دنیا غافل باشد و باید بداند كه آنچه در این دنیا عمل مى كند؛ 
حاصلش را در جهان آخرت خواهد دید و این یك قانون قطعى الهى است كه حاصل سركشى و فرمان شكنى ، 

در یكى از . رى و اطاعت بهشت قرب و رضوان الهى است عذاب پروردگار است ؛ همان طور كه حاصل فرمانب
 :فرازهاى دعاى كمیل ، امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند

ه ، قصیر مدَُّته فكیف قلیل َمكُثُه، َیسیر بقاُئ و اَءنت َتعلم ضعفى عن قلیل من َبالَء الدُّنیا و عقوباِتها و ما یجرى فیها من المكارِه على اَءهلها، على اَءنَّ ذلك بالء و مكروه
ال یكون اال عن غضبك و انتقامك و سخطك و هذا ما ال احتمالى لبالء االخرة ، و جلیل وقوع المكاره فیها، و هو بالء تطول مدَُّتُه و َیدُوم َمقاُمه و ال ُیَخفَُّف عن اَءهله ، النَُّه 

 .(549)تقوم له السموات و االرض 
(( تو مى دانى كه من ضعیف و ناتوان ، قدرت تحمل عذاب و عقوبات دنیا را با این كه گذرا و كوتاه مدت ! خدایا

ت تحمل آتش دنیا را ندارد، چگونه مى تواند آتشى را كه از بنده ضعیف و ناتوانى كه قدر! خدایا. است ، ندارم 
خشم و غضب تو برافروخته است و مدتش بى نهایت است و آسمان و زمین تاب وتوان تحمل آن را ندارند، تحمل 
 .((كند؟

ند گناه عجیب این است كه قرآن نسبت به دوزخیان و اهل آتش ، تعبیر لطیفى بیان مى فرماید كه گویاى ارتباط و پیو
نسبت دوزخیان و آتش را نسبت پدر و مادر به فرزند و ریشه به میوه مى داند؛ و این تشبیه در خطبه . و آتش است 

 :موال امیرالمومنین علیه السالم هم آمده است كه مى فرمایند
ِه یوم القیامِةفكونوا من اَءبناء االخرة و ال تكونوا من اَءبناء الدنیا فانَّ كلَّ َوَلد َسُیلَحُق باَءبی (550). 

(( فرزند آخرت باشید نه فرزند دنیا؛ زیرا هر فرزندى در قیامت به پدر خود ملحق مى شود! اى مردم  )). 
خواستید، در قیامت هم با دنیا و حاصل آن   اگر شما برده دنیا شدید؛ در دل دنیا خفتید و دنیا را براى آرامش  یعنى

محشور مى شوید و اگر دامن آخرت را برگزیدید، در قیامت هم با آخرت محشور مى شوید؛ و خالصه ، بهشت و 
َلیِه و آِلِه و َسلَّم درباره بهشت مى فرمایندرسول اكرم َصلَّى الّله َع. جهنم محصول اعمال خود انسان است  : 

 .(551)الجّنة ماؤ ها عذب و تربتها طیبة فیها قیعان بیض غرسها سبحان الّله و الحمد لّله و ال اله اال الّله و الّله اكبر



بهشت سرزمینى است كه آبش گوارا و خاكش خوشبو است و درختان آن حاصل اذكار سبحان الّله و الحمد لّله و ال ))
 .((اله اال الّله و الّله اكبر است 

 ویژگى هاى آتش و جهنم 
 .درباره جهنم هم قرآن به صراحت مى فرماید

ار الَّتى َوُقوُدها النَّاس و الحجارة فاتَّقوا النَّ (552). 
 .((آتشى كه هیزم آن ، خود انسان ها و سنگ ها هستند))

چون سجودى يا ركوعى مرد 
 كشت 

 چون كه پريد از دھانش حمد حق 

 چون ز دستت رست ايثار و زكات 

چون ز دستت زخم بر مظلوم 
 رست 

چون ز خشم ، آتش تو در دلھا 
 زدى

 آتشت اين جا چو آدم سوز بود 

 

 شد در آن عالم سجود او بھشت 

 مرغ جنت ساختش رب الفلق 

گشت اين دست آن طرف نخل و 
 نبات 

وم رستآن درختى گشت از او زق  

 مايه نار جھنم آمدى 

 آنچه از وى زاد مرد افروز بود 

این تناسب اعمال ، شخصّیت او را در قیامت طعمه آتش قرار مى دهد و این همان مؤ انست و دلبستگى مادر و 
و آِلِه و  در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه. فرزندى ، بلكه قوى تر از آن ، میان آتش و گناهكار برقرار است 

 :َسلَّم ذكر شده است ، كه فرمودند
 .(553)َفَواّلذى نفسى بیده لهى اَءعرف باَءصحابها من الوالدِة بولدها
(( جان خودم كه آشنایى و آگاهى لهیب آتش به اصحاب جهنم از آشنایى مادر به فرزند بیشتر است  قسم به )). 
 : در قرآن مجید مى خوانیم
 .(554)اذا راَءتهم من مكان بعید َسِمعوا لها تغیظا و زفیرا
وقتى آتش جهنم طعمه خود را از مكان دورى مى بیند، با فریاد و ناله خشم آلود و گوش خراش به سمت آن ))
 .((حركت مى كند و او را در دام مى اندازد

قوه شهوت و طغیان غریزه جنسى را و این آتشى است كه در آن روایت آمده كه اهل زنا و گناه و كسانى كه فریب 
 : خوردند در برمى گیرد آتشى دایمى است
 .(555)خالدین فیها ما دامت السموات و االرض 
(( ن و زمین برقرار است ، در آتش باقى مى مانندتا آسما )). 
 : در قرآن كریم آمده است

التى تطَِّلع على االفئدة # نار الّله الموقدة  (556). 
(( خدا افروخته ، شراره آن بر دلها شعله ور است ) خشم (آن آتش را  )). 
 .آتش دنیا اگر جسم را مى سوزاند، آتش آخرت دل و قلب را مى سوزاند
 :حضرت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم یادى از آتش كردند و چنین فرمودند

قدون انَّها الَءشدُّ سوادا من القاراَءَتَروَنها َحمراء مثل ناركم هذه التى تو (557). 
(( آن از سیاهى قیر شدیدتر رنگ است ؟ سیاهى  آیا شما گمان مى كنید آتش جهنم در آخرت مثل آتش این دنیا سرخ 
 .((است 
 : در دعایى از ادعیه صحیفه سجادیه از امام سجادیه علیه السالم نقل شده است

من نار نورها ظلمة و هیُِّنهآ اءلیم ... الّلهم انى اعوذبك  (558). 



(( به تو پناه مى برم از آتشى كه نورش ظلمت و تاریكى است و نرمى آن دردناك و آزاردهنده است ! خدایا )). 
سخنى از سخط و غضب و آتش الهى نسبت به طغیان و فرمان شكنى است ؛ اما ابواب توبه و رحمت الهى نیز بر 

ده است و خدا وعده داده است كهروى بندگانش گشو  : 
 .(559)ان الّله یغفر الذنوب جمیعا
 .((همانا خداوند همه گناهان را مى آمرزد))

همه گناهان را مى آمرزد مگر شرك ؛ چرا كه مى فرماید بنابراین ، خدا : 
 .(560)ان الّله ال یغفر اءن یشرك به 
(( آمرزدخداوند، گناه شرك به او را نمى  )). 

با توجه به . گناهكاران و خطاكاران باید بدانند كه یاس از رحمت و مغفرت خدا، یكى از بزرگترین گناهان است 
این كه توبه ، انابه ، پشیمانى و ندامت آنها مقبول درگاه الهى قرار مى گیرد، از گناهان گذشته ، خطاها، فرمان 

رسول اكرم َصلَّى الّله . وبه نكنند؛ كه خدا همه گناهان را مى آمرزدشكنى ها و نافرمانى ها به درگاه پروردگار ت
 :َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
 .(561)التائب من الذنب كمن ال ذنب له 
 .((آن كه از گناه توبه كند، مثل كسى است كه گناهى ندارد))

و اگر كسى جدا و از صمیم دل خدا را بخواند و از او بخواهد كه از گناه و خطایش بگذرد، خدا او را طبق وعده 
و جدى است ، نه صرف خود مى آمرزد؛ منتها باید به این نكته توجه داشته باشیم كه توبه و استغفار، امرى قلبى 

 :گفتن به زبان و اقرار ظاهرى ، كه امام هشتم علیه السالم فرمودند
 .(562)من استغفر بلسانه و لم یندم بقلبه فقد استهزء بنفسه 
 .((اگر كسى با زبان استغفار كند و از صمیم دل پشیمان نباشد در حقیقت خود را به سخره گرفته است ))

ما براى این كه توجه كنیم كه پشیمانى و ندامتمان نسبت به گناهان و خطاها و كوتاهى ها در پیشگاه ذات ذوالجالل 
نیم و از همه اشتباهات ، خالصانه و صمیمانه به پیشگاه الى توبه كنیم كه الهى جدى است ، باید قدر لحظه ها را بدا

 .ان شاءالّله مقبول درگاه الهى واقع مى شود
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ا مقام العبد الذَّلیل الرَّاغِب الرَّاهِب الخائِف الرَّاجِى َم فیهفاَءمَّا َحقُّ الصالة فاَءن تعلم اَءنَّها وفادة الى الّله و انَّك قائم بها بین یدى الّله فاذا عِلمَت ذلك ُكنَت خلیقا اَءن تقو
والطََّلب الیه فى فكاك رقبتك الَّتى اَءحاَطت بها  الِمسكیِن المتضرِِّع المعظِِّم َمن قام بین یدیه بالسُّكون و االطراق و خشوع االطراف َوِلیِن الجناح و ُحسِن المناجاة له فى نفسى

ذنوبك و ال قوَة اال بالّلهخطیئتك واسَتهَلكَتها  حق نماز بر تو این است كه بدانى با آن به مهمانى خدا مى روى و در پیشگاه و )). 
منظر او مى ایستى و چون این را دانستى ، سزاوار است كه مانند بنده اى خوار، حقیر، خواستار، ترسان ، 

مش و وقار و زیبایى در گفتار و تقاضاى آزادى از امیدوار، بى مقدار، زارى كننده و بزرگ دارنده كردگار، با آرا
 .((آتش و نار نسبت به گناهان ، نمازت را با جان و دل بپادارى و حدود و حقوق آن را رعایت نمایى 

امام علیه السالم در این قسمت از رساله ، بعد از بیان حق اعضا و جوارح به بیان حقوق افعال عبادى انسان و قبل 
ق نماز مى پردازنداز همه بیان ح . 

 جایگاه و اهمیت نماز
اما قبل از آغاز تبیین كلمات امام علیه السالم توجه داریم كه نماز اولین فریضه و واجب از فروع دین است و 
 :جایگاه و اهمیت آن به گونه اى است كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند

َفان ُقِبَلت ُقِبَل ما سواها و ان ُردَّت ُردَّ ما سواها... الصالة عمود الدِّین  (563). 
(( سایر حسنات و اعمال انسان نیز پذیرفته است ؛ و اگر  نماز پایه دین است كه اگر مقبول درگاه الهى قرار گیرد،
 .((مقبول واقع نشود همه حسنات و اعمال دیگر مردود است 
 :در سخنى از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمودند

سائر َعَمِلِهاَءوَُّل ما ُیحاِسُب به العبُد الصَّالُة فان ُقِبَلت ُقِبَل ساِئُر َعَمِلِه و اذا ُردَّت ُردَّ علیه  (564). 
((  اگر این عمل مقبول واقع شد،. اولین چیزى كه در صحنه قیامت مورد سوال و محاسبه قرار مى گیرد، نماز است 
 .((بقیه اعمال پذیرفته است ؛ در غیر اینصورت سایر اعمال هم قابل پذیرش نیست 



 :در تعبیر لطیف دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند
و اذا انَكَسر العمُوُد لم َینَفُع َوِتد و ال ُطُنب و ال غشاءمثل الصالة مثل عمود الُفسطاط اذا َثَبَت العمود َثَبَتِت االطناب و االوتاد و الِغَشاُء  (565). 

(( ها و سایبان استوار  ون استوار بماند، طناب ها و میخ مثل نماز مثل استوانه و ستون خیمه است ؛ كه اگر آن ست
 .((خواهد بود و اگر این ستون منهدم شود دیگر نه میخى به كار مى آید، نه ریسمان و نه سایبانى 

بنابراین ، اهمیت و ارزش نماز تا این درجه است كه پذیرفته شدنش ، باعث پذیرفته شدن همه اعمال است و 
امام هشتم اباالحسن الرضا علیه السالم فرمودند. و نابودى همه اعمال  پذیرفته نشدنش ، هدم : 

 .(566)الصالة قربان كلِّ تقّى
(( اال رفتن انسان هاى مومن است نماز، وسیله ارتقا و ب )). 
 :رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم در مورد كسى كه ترك نماز مى كند فرمودند
 .(567)من ترك الصالة متعمِّدا فقد كفر
 .((ترك عمدى نماز، موجب كفر است ))
 : در روایت دیگرى در تعیین مرز بین اسالم و كفر آمده است
 .(568)ان یترك الصالة الفریضة متعمِّدا اَءو َیَتهاَون بها فال یصلِّیها
 .((اگر نماز واجب را عمدا ترك كند یا در انجام آن سستى ورزد مانند آن است كه اصال نماز را به جا نیاورده باشد))

ت نماز و وجوب آن پس آنچه كه در باب اهمی. مرز اسالم و كفر، اداى فریضه نماز و انجام این عمل عبادى است 
 : آمده است كه
 .(569)انَّ الصالة كانت على المومنین كتابا موقوتا
(( ست نماز، وظیفه ثابت و معینى براى مومنان ا )). 

 آداب و شرایط نماز
در باب نمازهاى واجب جاى بحث و گفتگو نیست و جایگاه و اهمیت آن . نماز یك فرمان موكد و الزامى است 

حال به چه . روشن است ؛ اما نماز آداب و شرایطى دارد كه با رعایت آن ، تكلیف واجب انسان ساقط مى شود
شیوه اى انجام بگیرد تا موجب ارتفاع مقام و عروج مومن شده و  صورت مقبول درگاه الهى واقع مى شود؟ به چه

تنهى عن الفحشاء و انسان را به مراتب باال صعود دهد، و از این عالم خاكى بیرون برد؟ به چه كیفیتى انجام بگیرد كه 

باشد؟ المنكر  
یقینا صرف قیام ، . توجه داردجواب این سوال ها، همان اسرار باطنى نماز است كه دسترسى به آن نیاز به تنبه و 

قعود، سجده و ركوع ، بدون ذكر و توجه و همراه با غفلت و بى اعتنایى به این كه چه مى كند، در كجا ایستاده ، با 
لذا امام سجاد علیه السالم در همین حق مى فرمایند. كه سخن مى گوید و چه مى گوید، حاصلى نخواهد داشت  : 

انَّك قائم بها بین یدى الّله انَّها وفادة الى الّله و  . 
بدان كه تو به مهمانى خدا مى روى و در پیشگاه خدا مى ایستى ، اگر از حال غفلت درآمدى و فهمیدى چه مى 

نمازت را به پاى مى دارى نه مانند مستى كه ... گویى ، آن گاه مانند بنده اى حقیر و ذلیل و ترسان و امیدوار و
لفاظى بر آن جارى مى شود، اما نمى فهمد چه مى گویدحركت مى كند و ا  زبانش  . 

 : در آیه كریمه قرآن آمده است
 .(570)ال تقربوا الصالة و انتم ُسكارى حتى تعَلموا ما تقولون 
 .((در حال مستى نماز نخوانید تا بفهمید چه مى گویید))

البته به حسب ظاهر شاید مراد از مسكر، مستى از شراب و خمر باشد، اما تنها اشاره به آن نیست ، بلكه هر تعلقى 
یرالمومنین علیه السالم مى امام صادق علیه السالم به نقل از ام .كه مستى بیاورد، مى تواند مورد اشاره قرآن باشد
 :فرمایند

ُسكُر الشراب ، ُسكُر المال ، ُسكُر النوم ، سكر الُملك : السُّكر اَءرَبُع َسَكرات  (571). 
(( اول ، مستى در اثر شرب : آنچه كه انسان را از اعتدال خارج كرده و به مستى و غفلت مى كشاند چهارچیز است 
خمر؛ دوم ، مستى مال و ثروت ؛ سوم ، مستى خواب كه انسان اگر در حال خواب آلودگى به نماز بایستد، قطعا 
 .((نمى فهمد چه مى گوید و چهارم ، مستى قدرت است 

كه دست به قدرتى پیدا كرده ، مست و مقهور قدرت مى شود و خود را در پیشگاه الهى خاضع و ذلیل نمى  انسانى
براى این كه انسان بداند در نماز ذاكر است و نه غافل ، فرموده اند. بیند : 

 .(572)َمن َلم َتنَهُه الصَّالُة عن الفحشاِء و الُمنكر لم َیزِدد من الّله اال ُبعدا
كسى كه نمازش او را از فحشا و منكر باز نمى دارد، باید بداند كه این نماز جز دور كردن او از خدا حاصلى ))
 .((ندارد

من صالته التََّعب و النََّصُبَكم ِمن قائم حظَّه  (573). 
(( براى آنها نداردچه بسیار انسان هایى كه شب به پا خواسته و نماز مى خوانند، اما جز خستگى و رنج حاصلى  )). 



كسى كه نماز مى خواند، در اولین . پس نماز غافل و ساهى ، جز رنج و سختى نتیجه اى براى او نخواهد داشت 
 .قدم باید توجه داشته باشد كه آن را با همه شرایط به جا آورد، تا مقبول درگاه الهى قرار گیرد

 عبادت واقعى 
اولین حق از حقوق نماز، آن است كه بدانى تو در حقیقت با این عمل به  :تعبیر امام سجاد علیه السالم این بود

پیشگاه خدا، وارد مى شوى و در محضر او قیام مى كنى و خالصه همه اش ذكر و تقرب است و این عمل با غفلت 
یدن از او و آلودگى ها سازگار نیست و همه توجه باید به سمت او باشد؛ زیرا نماز، گفتگو با خدا و استمداد طلب

مداد ذكرى است كه مكرر در هر نماز بر زبان جارى است و به وسیله آن از خدا است .(574)ایَّاك نعبد و ایَّاك نستعین  : است
امیرالمومنین . طلبیده مى شود؛ چگونه مى شود این كلمه را بر زبان آورد حال آن كه قلب و دل جاى دیگرى است 

 :علیه السالم مى فرمایند
 .(575)طوبى ِلَمن اَءخَلَص لّله العبادَة و الدُّعاَء و لم َیشَغل قلبُه بما ترى عیناُه و لم َینَس ذكر الّله بما تسمع اُءُذنُاه 
خوشا به حال كسانى كه در عبادت و مناجات خود با خدا، دلشان مشغول به آنچه چشم مى بیند، نمى شود و با آنچه ))

از یاد خدا غافل نمى شوندكه گوش مى شنود،  )). 
 : در حدیث قدسى كه درباره حضرت موسى بن عمران علیه السالم نقل شده ، به ایشان چنین خطاب شده است

اذا ذكرَتنى فاجعل لساَنك من وراِء قلِبك و اذا ُقمَت بین یدى فُقم قیام العبِد الذلیِل و ناِجنى بقلب َوِجل و لسان صادق ... یا موسى  (576). 
(( آن گاه كه به نماز مى ایستى ، زبانت از دلت سخن بگوید و آن گاه كه با من گفتگو مى كنى مانند یك ! اى موسى 

ه با قلبى لرزان و زبانى راستگو با من سخن مى گویدبنده ذلیل باش ك )). 
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . با زبان دل سخن بگو؛ چرا كه سخن چون از دل برآید الجرم بر دل نشیند

 :فرمودند
 .(577) َمن صلَّى ركعتین لم ُیحدِّث فیهما نفسه بشى ء من الدنیا، ُغِفرله ما تقدَّم من ذنبه

اگر دو ركعت نماز خوانده شود، كه در آن شایبه اى از شوائب دنیا به دل انسان خطور نكند و منزه از همه ))
د، خداوند همه گذشته انسان را مى بخشدآلودگى ها باش )). 

در سخن دیگرى از رسول اكرم . اصال نماز همان ذكر است كه براى توجه دادن و از غفلت بیرون آمدن است 
 :َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه فرمودند

المناسك القامِة ذكر الّله فاذا لم یكن فى قلبك للمذكور الَّذى هو المقصوُد و المبتغى عظمُته و ال هیبتُه فما قیمُة ذكرك انَّما َفَرضت الصالة و اَءَمَر بالحجِّ و الطَّواف و اُءشِعَرِت 
(578). 
(( حال اگر كسى نماز بخواند، اعمال حج ، . خدا نماز، حج ، طواف و مناسك حج را قرار داد تا یاد او احیا شود

را به جاى آورد، اما از یاد خدا غافل باشد این ذكر چه ارزشى خواهد داشت ؟... طواف و سعى و )). 
معصیت نخواهد بود؛ چراكه اگر بنده با زبان دل نفاق كه نباشد، . دل و زبان باید یكى باشد تا نفاق از میان برود

همین اندیشه ، او را از گناه و معصیت . حرف بزند و بداند چه مى گوید و با كه مى گوید؟ نمى تواند دروغ بگوید
لقمان در نصایح و . دل خائف و لرزان و قلب امیدوار، پشتوانه زبان صادق و راستگوى انسان است . بازمى دارد

ى كه به فرزندش دارد مى گویدتوصیه های : 
 .(579)خِف الّله خیفة لو جئته ببرِّ الثَّقلین َلَعذََّبك َوارُج الّله َرجاء لو جئَتُه بُذُنوب الثَّقلین َلَرِحَمك 
(( آن چنان از خدا خائف و ترسان باش ، كه اگر خیرات و نیكى هاى همه جن و انس در پرونده تو است ، ! فرزندم 
باز هم مورد عذاب و عتاب الهى خواهى بود؛ و اگر همه گناهان مخلوقات در پرونده تو بود، آن چنان به خدا 

یدامیدوار باش كه خدا تو را خواهد بخش )). 
 :به همین دلیل است كه امام سجاد علیه السالم در ذكر حقوق نماز مى فرمایند
 .اَءن تقوم فیها مقام الذَّلیل الراغِب الراهِب الخائِف الراجِى المسكیِن المتضرِّع 
 .((مانند یك بنده خوار، حقیر، امیدوار، ترسان و بى مقدار در پیشگاه خدا بایستد))

خود را درك كرد و فهمید كه كجا ایستاده و با كه سخن مى گوید، نماز او معاشقه با معبود وقتى كه این موقعیت 
در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم . است ؛ آن هم عشق یك برده و بنده سراسر نیاز و احتیاج 

 :نقل شده است كه فرمودند
َقها و اَءحبَّها بقلبه و باَشَرها بجسده و تفرََّغ لهااَءفضل الناس َمن َعشَق العبادة فعاَن (580). 

(( بادت را در آغوش مى گیرد و با همه وجود برترین مردم كسى است كه عاشق و شیفته بى قرار عبادت است ، ع
 .((عبادت مى كند و از صمیم دل ، عبادت و راز و نیاز با خدا را دوست دارد
 :لذا درباره ابراهیم خلیل الرحمان علیه السالم گفته اند
 .(581)انَّ ابراهیم كان یسمع تاءوُُّهه على حدِّ میل 
 .((صداى ناله و راز و نیاز او از فاصله یك میلى شنیده مى شد))



 عبادت پیامبر و ائمه علیهم السالم 
 : درباره رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه
 .(582)و كذلك كان یسمع من صدر سیدنا رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مثل ذلك 
(( ى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم هم به هنگام مناجات و گفتگو با خدا این صدا بر مى خاست از سینه پیغمبر اسالم َصلَّ )). 
 :و بعضى از زن هاى حضرت نقل كرده اند
 .(583)و كان النبى یحدُِّثنا و نحدُِّثه فاذا َحضرِت الصالُة فكانَّه لم یعرفنا و لم نعرفه اشتغاال بعظمة الّله 
پیامبر، میان ما نشسته بود و با ما گفتگو مى كرد وقتى موقع نماز مى شد، چنان اشتغال به عظمت خدا پیدا مى ))

را نمى شناسد كرد، مثل این كه با ما بیگانه است و ما )). 
 : درباره حضرت امیرالمومنین علیه السالم آمده است
 .(584)و كان امیرالمومنین علیه السالم اذا اءخذ فى الوضوء یتغیَُّر وجَهُه من خیفِة الّله 
 .((وقتى امیرالمومنین علیه السالم وضو مى گرفتند رنگ چهره شان از خوف خدا عوض مى شد))
 : و نیز در مورد حضرت علیه السالم آمده است

مومنین فیقول جاء وقت اءمانِة الّله الَّتى َعَرضها على السموات و االرض كان على بن ابى طالب علیه السالم اذا حضر وقت الصالة یتزلزل و َیَتَلوَُّن َفُیقال له ما لك یا امیرال
 .(585)فاَءبین اَءن َیحِملنها و اءشَفقن منها و َحَمَلها االنسان 
(( شما را چه : هرگاه وقت نماز مى شد حضرت به خود مى لرزیدند و دگرگون مى شدند، وقتى به ایشان گفته مى شد

موقع اداى امانتى رسید كه خدا به همه مخلوقات عرض فرمود؛ به آسمان ، زمین و كوهها : مى شود؟ مى فرمودند
اظهار عجز و ناتوانى كردند و انسان ناتوان آن را پذیرفت این امانت عرضه شد و آنها از پذیرش آن امانت  )). 

در فرمایش امام علیه السالم این امانت و بار سنگین الهى ، همان ارتباط و پیوند از روى اختیار با خالق است كه 
 . راه آن نماز است

اخرجوه فى حال صالته فاّنه ال یحسُّ بما یجرى علیه : ن من اخراجه ، فقالت فاطمُة علیها السالم ُینسُب الى موالنا امیرالمومنین علیه السالم انَّه وقع فى ِرجله َنصل فلم ُیمك
فاخرج و هو علیه السالم فى صالته . حینئذ (586). 

(( حضرت فاطمه . تیرى به پاى امیرالمومنین علیه السالم اصابت كرده بود كه توانایى بیرون آوردن آن را نداشت 
كه ایشان در حال نماز متوجه آنچه برایشان اتفاق . این تیر را در حال نماز بیرون بیاورید: علیها السالم فرمودند

ل نماز بیرون آوردندپس تیر را در حا. مى افتد نیستند )). 
پس نه تنها در نهایت خشوع قلب و حضور دل است ، . گویا به هنگام گفتگو با خدا روح از بدن مفارقت مى كرد

بلكه چنان غرق در عظمت ذات اقدس ربوبى است كه از خودبى خود مى شود و در حقیقت این جسم و قالب از 
 .روح تهى مى شود

لجالل الهى و فارغ شدن از همه تعلقات ، و این حال و خصوصیت درباره سایر اولیاى این نماز و توجه به ذات ذوا
 .الهى و اهل بیت پیغمبر علیهم السالم نقل شده است كه به بعضى از آنها در بحث بعد اشاره خواهیم كرد
 :در حاالت فاطمه اطهر علیها السالم نوشته اند

من خیفة الّله و كانت فاطمة علیها السالم تنهج فى الصالة  (587). 
 .((فاطمه زهرا علیهاالسالم به هنگام نماز نفس مباركش به شماره مى افتاد))

، صاحب این سخنان و كلمات شریفه اى كه به شرح و تفسیر آن پرداخته ایم ، نوشته  درباره امام سجاد علیه السالم
 : اند كه

ما هذا الَّذى َیعتاُرك عند الوضوء؟ فیقول: اذا توضَّاء اصفرَّ لونه فیقول له اهله   .(588)اءتدرون بین یدى من اُءرید اءن اءقوم ؟ : 
(( سوال شد این چه حالى است كه به . به هنگام وضو گرفتن ، رنگ چهره مبارك آن حضرت به زردى مى گرایید

نگام وضو بنا داریم در پیشگاه مگر نمى دانید كه ما به ه: هنگام وضو برایتان حاصل مى شود؟ حضرت فرمودند
 .((سلطانى با جالل و جبروت بایستیم و با او سخن بگوییم ؟ سلطان همه مخلوقات و مالك همه موجودات 
 :ابوحمزه ثمالى رحمه الّله مى گوید

ویحك اَءتدرى بین یدى َمن كنت : فساَءلته عن ذلك ، فقال : قال  راَءیُت على بن الحسین علیهما السالم یصلِّى َفَسقط َرداُؤُه عن َمنَكِبه فلم ُیَسوِّه حتى فرغ من صالته (589). 
(( افتاده بود و اصال توجهى به این حال   باى مبارك از دوشش دیدم امام سجاد علیه السالم را كه نماز مى خواند و ع

مى دانى در پیشگاه ! ابوحمزه : حضرت فرمودند. نداشت تا نمازش تمام شد در این باره از حضرت سوال كردم 
پروردگارم ، مرا از سایر چیزها غافل كرد  همین كه توجه داشتم در پیشگاه ذات مقدس  -چه كسى ایستاده بودم ؟   -

)). 
 :باز روایت شده آن حضرت وقتى به نماز مى ایستاد
 .(590)كاَءنَّه ساق شجرة ال َیَتحرَّك منه شى ء اال ما حرَّكه الرِّیح منه 
 .((مانند ساقه درختى حركت اختیارى از آن حضرت صادر نمى شد جز آن كه باد لباس او را حركت دهد))
 .پس نماز مقبول نمازى است كه با ذكر و توجه كامل و با دلى فارغ از هر آلودگى به جاى آورده شود
 : در سوره مباركه مومنون آمده است
م خاشعون الَّذین هم فى صالته #قد افلح المومنون  (591). 



 .((همانا اهل ایمان به پیروزى و رستگارى رسیدند؛ آنان كه در نماز خاضع و خاشع هستند))
ز، لرزان و قلب خاشع دارند، رستگارند؛ چون كه نه تنها نماز مى خوانند، در نماز خشوع مؤ منینى كه هنگام نما

قلب نیز دارند؛ و این نماز را با توجه و بریدن از همه تعلقات ، براى همگان قابل دسترسى نیست ؛ جز این كه 
 .پیوند و دلبستگى از مادیات و از غیر ذات اقدس ربوبى قطع شود

السالم مى فرمایندامام صادق علیه  : 
 .(592)قلوب خلت عن ذكر الّله فاءذقها الّله حّب غیره 
(( جا مى گیرددلى كه خالى از یاد خدا باشد، محبت دیگران در آن  )). 

 نماز و محبت خدا
اگر دل ، جایگاه محبت و یاد خدا و مسرور از خاطره انس با او بود، دل خاشعى است كه در آیات كریمه وعده داده 

اما اگر آن دل از یاد خدا غفلت كرد، آن وقت به مادیات ، دنیا و متعلقات آن . شده كه به فالح و رستگارى مى رسد
چه خوب سروده اند. پیوند خواهد خورد : 

رسم عاشق نیست با يك 
  دل دو دلبر داشتن 

يا ز جانان يا ز جان بايست 
 دل برداشتن 

 .(593)ما جعل الّله لرجل من قلبین فى جوفه 
 .((خداوند در درون یك نفر دو قلب قرار نداده است ))

امام . خدا دو دل براى انسان قرار نداده است و آن یك دل هم فقط جاى محبت و عشق به ذات ذوالجالل الهى است 
در مناجات ) مناجات خمس عشر(سجاد علیه السالم در مناجات پانزده گانه اى كه در مفاتیح الجنان ذكر شده 

 .المحبین ، تعبیر بسیار لطیفى دارد
بقربك فابتغى عنك حوال  الهى من ذالَّذى ذاق حالوة محبَّتك َفرام منك بدال و َمن ذالَّذى انس  (594). 

(( كیست كه مزه دوستى تو را چشیده باشد و دیگرى را طلب كند؟ كیست كه به قرب تو آرمیده باشد و از ! خدایا
 .((درگاه تو انتقال جوید

آن كس كه تو را شناخت جان را 
 چه كند؟ 

ديوانه كنى ھر دو جھانش 
 بخشى 

 

 فرزند و عیال و خانما را چه كند؟ 

دو جھان را چه كند؟  ديوانه تو ھر  

این محبت فطرى نسبت به ذات اقدس پروردگار كه در دل و . همه سخن در شعله ور كردن آتش این محبت است 
خدا . قلب همه موجودات ، به ویژه در انسان وجود دارد پیوند عاطفى مخلوق با خالق ، و یك پیوند ناگسستنى است 

و به همه ، حتى دشمن روزى مى دهدبه حكم كمالش همه بندگان را دوست دارد  : 

اديم زمین ، سفره عام 
  اوست 

بر اين خوان يغما، چه دشمن 
  ! ، چه دوست

عالوه بر این كه او كمال و جمال مطلق است ، انسان هم بالفطره كمال جو آفریده شده است ؛ اگر این غریزه كمال 
در كلمات امیرالمومنین علیه السالم آمده . نمى بیند جویى درست هدایت شود به همان مرتبه اى مى رسد كه جز او

 :كه فرمودند
 .(595)ما راءیت شیئا اال و راءیت الّله قبله و بعده و معه 
 .((به هرچه نظر افكندم قبل از آن ، همراه با آن و بعد از آن چیز، جلوه عظمت الهى را دیدم ))
 :موال امیرالمومنین علیه السالم در وصف اولیا و متقین مى فرمایند

حاجاتهم خفیفة و اَءنفسهم عفیفة صبروا ایاما قصیرة قلوبهم محزونة و شرورهم ماءمونة و اَءجسادهم نحیفة و ... عُظم الخالق فى اَءنفسهم فصُغر ما دونه فى اَءعینهم 
 .(596)اَءعقبتهم راحة طویال تجارة مربحة یسَّرها لهم اَءرادتهم الدُّنیا فلم یریدوها
انسان ها به مرتبه اى مى رسند كه در پیش چشم آنها فقط ذات ذوالجالل الهى بزرگ و عظیم است و جز او همه ))

از سوى آنها به دیگر مخلوقات آفت و . مومنان كسانى اند كه دل محزون و غمگین دارند. چیز بى ارزش و ناچیز
دل ها و نفس هاى عفیف و پاكیزه دارند. كم و ناچیزند داراى اجساد ضعیف و حاجت هاى بسیار. شرى نمى رسد . 

ایام كوتاهى در برابر معاصى صبر مى كنند و در مقابل از راحتى طوالنى مدت برخوردار مى شوند و این تجارت 



پرسودى است كه پروردگارشان براى آنها آسان فرموده ، در این دنیا مالك نفس خود و خواهش ها و امیال شخصى 
نیا خواستار آنان است ولى آنها دنیا را نمى طلبنداند؛ د )). 

تقواپیشه گان كسانى هستند كه سعادت ابدى و خلود در نعیم الهى را با این صبر چندروزه معامله مى كنند؛ كه این 
تجارت بسیار پرسودى است كه خدا سرمایه اش را به آنها داده و امكان این تجارت را براى ایشان فراهم كرده 

ت به هرحال فهم این مطلب خیلى مهم است اس . 

ھر كسى را نتوان گفت كه 
  صاحب نظر است 

عشق بازى دگر و نفس 
 پرستى دگرست 

مومنان واقعى ، بهشت را از آن جهت كه خانه قرب خداست ، دوست دارند، از جهنم گریزانند؛ از آن رو كه به 
یاى الهى است كهمعناى بعد و دورى از اوست ، و این زبان دل همه اول  : 

ك ، اءم كیف اءسكن فى فَهبنى یا الهى و سیدى و موالى و رّبى صبرت على ذلك فكیف اءصبر على فراقك ، و هبنى صبرت على حر نارك فكیف اصبر عن النظر الى كرامت
 .(597)النار و رجایى عفوك 
(( اگر بر سوز آتشت صبر كنم ، چگونه بر ! من بر عذاب تو صبر مى كنم ، اما چگونه فراقت را تحمل كنم ؟! خدایا

؟ چشم پوشى از كرامتت صبر كنم ؟ چگونه در دوزخ جاى گیرم و حال آن كه امید گذشت از تو دارم )). 
من چگونه بپذیرم كه محبوب كریم من و همه امید من ، دست از كرامت كشیده باشد؟ معناى به . تو كریمى  !خدایا
 .!جهنم فرستادن من این است كه تو از كرامت دست شسته اى 

ز او را مى خالصه این بندگان خدا در نماز و راز و نیازشان در پیوند و ارتباطشان به دنبال كمال مطلقند و در نما
در جنگ جمل كسى به حضور . نه با چشم سر، كه از اعماق دل و ضمیر او را مى جویند و مى یابند. بینند

 : امیرالمومنین علیه السالم رسید؛ مهار مركب حضرت را گرفت و گفت
؟ قال  اَءفاَءعبُد ما ال اَءرى فقال و كیف تراه: هل راَءیت ربك یا امیرالمومنین ؟ فقال علیه السالم  ال تدركه العیون بمشاهدة العیان و لكن تدركه القلوب بحقائق االیمان  :

(598). 
(( آیا مى شود كسى چون من كسى را كه نمى بیند، : ین علیه السالم فرمودندآیا خداى خودت را مى بینى ؟ امیرالمومن

نه آن گونه است كه تو مى پندارى كه خدا با چشم سر دیدنى است ؛ آنچه كه من مى گویم : عبادت كند؟ بعد فرمودند
 .((این است كه با حقیقت ایمان و با چشم دل خدا را مى بینم 

 قلب انسان خانه خداست
امبران با خدا مناجات مى كرد و مى گفتیكى از پی چگونه مى شود به تو رسید؟ چگونه به  یا رب كیف الطرائق الیك ؟ : 

، خود را واگذار و نزد من آى اَءُتراك نفسك و تعال الى  :سوى تو مى توان آمد؟ جواب آمد (599). 

حجاب چھره جان مى شود 
  غبار تنم 

خوشا دمى كه از اين چھره 
 پرده برفكنم 

چنین قفس نه سزاى چو من 
  خوش الحانى است 

روم به گلشن رضوان كه مرغ 
 آن چمنم 

 :خداوند در قرآن مى فرماید
بقوم یحبُّهم و یحّبونه  فسوف یاءتى الّله (600). 

 .((خداوند جمعیتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند))
رى مى فرمایددر جاى دیگ : 

 .(601)والَّذین آمنوا اَءشدُّ حّبا لّله 
(( ندآنان كه اهل ایمانند كمال محبت و دوستى را فقط مخصوص به خدا مى دان )). 

جز محبت ھرچه بودم سود 
  در محشر نداشت 

دين و دانش عرضه كردم 
 كس به چیزى برنداشت 

حضرت حق ، براى انسان حاصل نمى   خشوع ، تواضع و احساس بى چیزى ، حقارت و ذلت نسبت به ذات اقدس 
اخت ، بالطبع او را شود، مگر با معرفت و شناخت او؛ كه اصل دین ، معرفت خداست ، و اگر انسان خدا را شن

 . دوست خواهد داشت
 .(602)من عرف الّله اءحبه 
 .((كسى كه خدا را بشناسد، او را دوست مى دارد))

دل و قلب به او داده و از همه جا و همه كس منقطع و جدا خواهد . را بشناسد از خدا جدا نخواهد بوددلى كه خدا 
شد؛ زیرا دل جایگاه محبوب و معشوق حقیقى مى شود و دیگر براى چیز دیگرى جایى نمى ماند؛ اما دلى كه خالى 



 :از ذكر خدا شود دیگرى در آن دل مسكن مى گزیند
ه فاذاقها الّله حب غیره قلوب خلت عن ذكر الّل (603). 

 .((دلى كه خالى از یاد خدا باشد، محبت دیگران در آن جا مى گیرد))
چشم و گوش هم از آن خدا مى شود، و دیگران نه زبان جز به رضاى او گشوده مى وقتى دل جاى خدا شد زبان و 

حدیثى را مرحوم مجلسى و مرحوم . شود، نه چشم جز او را مى بیند و نه گوش جز نواى دلنشین او را مى شنود
 : شیخ حر عاملى از امام باقر علیه السالم نقل فرموده اند كه

افلة حتى اَءحبَّه فاذا اَءحببَته كنت سمعه الَّذى یسمع به و بصره الَّذى یبصر به و لسانه الَّذى ینطق به و انَّه لیتقرَُّب الىَّ بالنَّ (604). 
(( وقتى من . و خاشع من با اتیان نوافل و مستحبات طورى عمل مى كند كه مورد محبت من واقع مى شود بنده تابع
 .((او را دوست داشتم ، گوش و چشم و زبان او خواهم بود

این نه بدان معناست كه بعضى منحرفان در توحید و قائلین به حلول و اتحاد گفته اند؛ بلكه این اهمان بیانى است كه 
رمیت اذ رمیت و لكن الّله رمى  و ماراز  را مى گشاید كه چشم ، دست ، دل ، گوش و زبان انسان جز به رضاى او كارى  (605)

د هیچ است و همه چیز خداست ؛ و اگر در این محبت و عشق صادق بود، خود را نمى بیند و به نمى كنند، آدم خو
 : تعبیر امام سجاد علیه السالم در این رساله حقوق
 . اَءن َتقوم فیها َمقام الذَّلیل الرَّاغب الرَّاهب الخاِئف الرَّاجى الِمسكین

ین قدم در این راه ، نماز است و هنگامى كه بدین مرحله رسید، انسان باید حجاب نفس را با عبادت زائل كند؛ كه اول
در حقیقت چشم ، گوش ، زبان و دست او آن گونه كه خدا مى خواهد و مى پسندد، عمل مى . فقط خدا را مى بیند

امام سجاد علیه السالم در مناجات هشتم از مناجات خمس عشر مى فرمایند. كند : 
بالبدار الیك یسارعون و بابك على الدوام یطرقون ، و ایاك فى اللیل و النهار یعبدون  و اَءلحقنا بعبادك الَّذین هم (606). 

(( كن كه براى وصال تو بر یكدیگر پیشى مى گیرند و همیشه پشت در خانه تواند و مرا به آن بندگانى ملحق ! خدایا
 .((در خانه تو را مى كوبند و در دل شب و همه روز تو را عبادت مى كنند
 :امام سجاد علیه السالم در ادامه سخن آنها را چنین توصیف مى فرمایند

بك الى لذیذ مناجاتك وَصلوا، و منك اءقصى مقاصدهم حصَّلوامالءت لهم ضمائرهم من حبك و روَّیتهم من صافى شریك ، ف (607). 
(( مال كرده اى ؛ و از شراب عشق خود آنها را تو دلها و قلب هاى آنها را از محبت خود سرشار و ماال! خدایا

سیراب كرده اى ، درباره تو به لذت رازگویى با تو رسیده اند؛ و از طرف تو باالترین مقاصد خود را به دست 
 .((آورده اند

اى دل بشارتى كه زمان وصال 
 شد 

نوشیدن شراب محبت به صد 
 شعف 

 

 فصل فراق رفت و گه اتصال شد 

ف و عامى در كیش شیخ و عار
 حالل شد 

 :حضرت در ادامه مى فرمایند
 .(608)فقد انقطعت الیك همتى و انصرفت نحوك رغبتى ، فانت ال غیرك مرادى ، و لك ال لسواك سهرى و سهادى 
(( همه رغبت و اشتیاق من به سوى توست و فقط تو مراد و مقصود منى و خواب ! خدایا. همه همت من تویى ! خدایا
 .((و بیدارى من براى تو است 

حى و راحتى و عندك دواء علتى و شفاء ُغلَّتى و برد و َرَویُتك حاجتى و جوارك طلبى ، و قربك غایة ُسؤ لى و فى مناجاتك رو... و لقاؤ ك قرَة عینى و وصلك منى نفسى 
 .(609)لوعتى و كشف كربتى 
(( . یدار توست ، آنچه آرزوى قلبى من است وصل و لقاى تو است با آنچه كه چشم مرا روشن مى كند، فقط د! خدایا

آنچه كه مسالت دارم و نهایت آرزوى من است ، قرار گرفتن در جوار قرب تو است ؛ و فقط گفتگو با تو به ! خدایا
طغیان عطش من نزد تو است ؛ و آنچه كه   شفا و آرامش . دواى همه دردهاى من نزد تو است . من آرامش مى دهد

 .((سوز دل مرا آرام مى كند، نزد تو است ؛ آنچه كه مى تواند مصائب مرا درمان كند نزد تو است 

خاك درت بھشت من مھر 
  رخت سرشت من 

عشق تو سرنوشت من 
 راحت من رضاى تو 

 :حضرت در ادامه مى فرمایند
 .(610)و ال تقطعنى عنك و ال تبعدنى منك یا نعیمى و جنتى 
(( پیوند میان من و خود را قطع كن! خدایا تو مرا از خود مران كه همه فردوس و رضوان من ، و همه دنیا ! خدایا . 
 .((و آخرت من فقط تویى 

یدالشهداء علیه السالم ، گاه بنده به مرتبه اى مى رسد كه مى گویدبه تعبیر س : 
و لم یلجئوا الى غیرك انت الَّذى اَءشرقت االنوار فى قلوب اولیائك حتى عرفوك و وحَّدوك و انت الَّذى اءزلت االغیار عن قلوب اءحبائك حتى لم یحّبوا سواك  (611). 

(( این تو بودى كه اغیار را از ! خدایا. تو دل هاى دوستان خود را به نور محبتت منور كردى تا تو را شناختند! خدایا



ر تو پناه نبرنددلها بردى تا جز تو كسى را دوست نداشته باشند و به غی )). 
 :حضرت علیه السالم ادامه مى دهند

لقد خاب من رضى دونك بدال و لقد  انت المونس لهم حیث اوحشتهم العوالم و انت الَّذى هدیتهم حیث استبانت لهم المعالم ، ماذا وجد من فقدك ، و ما الَّذى فقد من وجدك ،
 .(612)خسر من بغى عنك متحوال
تویى مونس آنان ، آن جا كه از عوالم هستى هراسناكند و تویى راهنماى آنان ، آنجا كه نشانه هاى تو در برابرشان ))

به دست آورده ؟ و آن كه تو را یافت چه از دست داده است ؟ آن كه تو را رها  پیدا شود آن كسى كه تو را نیافت چه
 .((كرد و به غیر تو دست یازید، تهى دست است ، و آن كه از درگاه تو كوچ كرد، در زیان است 
 : و خالصه

غوغاى عارفان و تمناى 
  عاشقان 

حرص بھشت نیست كه 
 شوق لقاى توست 

قبول نماز و عبادت ، حضور و خشوع قلب است ؛ و راه هاى تحصیل خشوع قلب و  گفته شد كه از شرایط اساسى
از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده كه فرمودند. توجه دل را در حد این گفتار بیان كردیم  : 

 .(613)ال ینظر الّله الى صالة ، ال یحضر الرجل فیها قلبه مع بدنه 
 .((خداوند متعال به بنده اى كه نماز مى خواند، اما قلبش بدن او را همراهى نمى كند نظر نمى كند))

ى است ؛ مقابل قبله ایستاده حمد و سوره مى خواند، اما دل در عوالمى جسم در حال نماز است ، اما قلب جاى دیگر
 : دیگر سیر مى كند و به قول صائب

غیر از خدا كه ھرگز در فكر 
  آن نبودى 

ھر چیز تو كه گم شد وقت 
 نماز پیداست 

آنچه را كه براى نمازگزار باید . این نماز، نماز با خشوع دل و حضور نیست و در نتیجه این نماز مقبول نیست 
حضور قلب و خشوع دل الزم است ، فراهم كند و از هر چیز كه موجب اشتغال فكرى او به سمت و سوى دیگرى 

این كار براى مومنان سهل است ؛ چرا كه در رساله هاى عملیه از چیزى كه انسان را . جز خدا است ، دورى كند
نماز در حال خواب آلودگى كراهت دارد. ه یاد شده است از فكر خدا و یاد خدا غافل مى كند، به عنوان مكرو . 

 .(614)و اذا قاموا الى الصالة قاموا كسالى یراؤ ن الناس و ال یذكرون الّله اال قلیال
(( نماز خوانند و جز اندكى ذكر خدا را ) و كسالت و براى ریاكارى (منافقان چون به نماز ایستند با حال بى میلى 

آن هم به قصد ریا(  .((نكنند (
این از اوصاف منافقان است كه به زحمت خواب را رها مى كردند و با خواب آلودگى براى ریاكارى ، تظاهر و 

از مى ایستادندنفاق در صف نم . 
در مكروهات نماز مى خوانیم كه به هنگام نماز به آسمان نگاه نكنید یا در موقع حصر و فشار بول و غایط به نماز 

مقابل انسان دیگرى نایستید، مقابل درى كه باز است و یا معابرى كه . لباس و یا حتى جوراب تنگ نپوشید. نایستید
اینها همه از موارد مكروه در نماز . ، مجسمه و مشابه آنها، به نماز نایستیدرفت و آمد مى شود و یا مقابل عكس 

. است كه ذهن و فكر انسان را از یاد خدا غافل مى كند؛ و یا به هنگام نماز با ریش ، مو و دست خود بازى نكنید
ت ؛ چون در خالصه هر چیزى كه منافى توجه و حضور قلب و خشوع دل در نماز است ، مكروه شمرده شده اس

 : ادامه روایتى كه این موارد را برمى شمرد و بر اساس آن فتواى داده مى شود آمده است كه
 .(615)فان ذلك كّله نقصان من الصالة 
(( و آنچه كه موجب نقصان در نماز است مكروه است - با هر یك از این موارد یك نقصى در نماز ایجاد مى شود   -
)). 

 مقدمات نماز
بعد از این مقدمات نسبتا طوالنى به ذكر اسرار و دقایقى مى پردازیم كه در هر یك از مقدمات ، مقارنات و افعال 
 . نماز آمده است

 طهارت  - 1
مقدمه دیگر، طهارت ؛ شستن دست ، مضمضمه و استنشاق است كه براى هر یك ادعیه منصوص وجود دارد؛ 
 :مثال به هنگام شستن دست ها بگوید
 .(616)بسم الّله و بالّله و الحمدلّله الَّذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا
 .((به نام خدا و به خاطر خدا و سپاس از آن خدایى است كه آب را پاك كننده قرار داد نه ناپاك ))
 :و به هنگام مضمضه بگوید
 الّلهم لقِّنى حجَّتى یوم اَءلقاك و اَءطلق لسانى بذكرك 



 .((در روزى كه با تو مالقات مى كنم ، دلیلم را در دهانم نه ؛ و زبانم را به ذكر خودت گویا كن  !خدایا))
 :به هنگام استنشاق بگوید
 .الّلهم ال َتحرم علىَّ ریح الجّنة و اجعلنى ممن یشّم ریحها و روحها و طیبها
(( و نسیم و عطر بهشت را مى بویند بوى بهشت را بر من حرام مكن ؛ و مرا از آنها قرار ده كه بو! خدایا )). 
 . استنشاق و استشمام روایح ، نسیم حدیقه اوست

بینى آن باشد كه او بويى 
 بوى او را جانب كويى برد   برد 

 :بعد نوبت شستن صورت و دو دست است كه هنگام شستن صورت بگوید
ض فیه الوجوهالّلهم بیِّض وجهى یوم تسودُّ فیه الوجوه و ال تسودُّ وجهى یوم تبی  . 

(( مرا از روسیاهان قرار مده ! روزى كه بندگانت به سیاه رویان و سپیدرویان تقسیم مى شوند، خدایا )). 
 :هنگام شستن دست راست بگوید
 .الّلهم اَءعطنى كتابى بیمینى و الخلد فى الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیرا
(( اودان را نصیبم گردان ، و محاسبه مرا آسان فرمانامه مرا به دست راستم ده ؛ و بهشت ج! خدایا )). 
 :هنگام شستن دست چپ بگوید
 . الّلهم ال تعطنى كتابى بشمالى و ال تجعلها مغلوله الى عنقى و اَءعوذ بك من مقطعات النیران
(( ش به تو پناه مى نامه ام را به دست چپم مده ؛ و آن را نه از پشت سر و نه به گردنم مبند؛ و از تكه هاى آت! خدایا
 .((برم 
 :و بعد هنگام مسح سر بگوید
 . الّلهم غشِّنى برحمتك و بركاتك و عفوك
(( در آن روز، ما را غرق نعمت هاى خود قرار بده ! خدایا )). 
 :و هنگام مسح پا بگوید
 .(617)الّلهم ثبِّتنى على الصراط یوم تزلُّ فیه االقدام واجعل سعیى فیه یرضیك عنى 
(( در آن روز كه قدم ها بر صراط مى لغزند، گامهاى مرا استوار گردان و مرا در مسیرى قرار ده كه ! خدایا

ت منتهاى آن قرب ، لقا و رضاى تو اس )). 
به این دلیل است كه گفتیم ائمه طاهرین علیهم السالم یا اولیاى الهى وقتى وقتى وضو مى گرفتند، رنگ چهره 
مباركشان دگرگون مى شد و در حقیقت چون این امور از مقدمات ورود به محضر محبوب است ، هر كسى كه این 
 :احساس را داشته باشد باید رنگش دگرگون شود

نگ و از از پريدن ھاى ر
  تپیدنھاى دل 

عاشق بى چاره ھر جا 
 ھست رسوا مى شود 

من ذنوبه كیوم ولدته اُءمِّه  خرج(تعبیر رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم درباره وضو این است كه  كسى كه با این  (618)
خصوصیات و با توجه به آنچه براى مقدمه این مهمانى گفته شد، وضو بگیرد و نماز بخواند و در آن نماز هم 

ت خشوع داشته باشد، بعد از نماز، مانند كسى است كه تازه از مادر متولد شده است و هیچ گناهى در پرونده او نیس
. 
 : در حدیثى از امام صادق علیه السالم آمده است
 .(619)ان الوضوء على الوضوء نور على نور و َمن جدَّد وضوءه من غیر حدث آخر جدَّد الّله عزَّ َو َجّل توبته من غیر استغفار
وضو نور است و وضوى بعد از وضو نور على نور است ، اگر كسى وضو را تجدید كند، مثل این است كه ))
 .((خداوند بدون استغفار، گناه او را بخشیده باشد
 :از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند

شر حسنات الطُّهر على الّطهر ع (620). 

 

 .((طهارت در پى طهارت ، موجب ثبت حسنات دهگانه در پرونده اعمال انسان مى شود))
ل مقدماتى نماز، طهارت است كه آن هم باید با این خصوصیات و با این قیود و بنابراین ، یكى دیگر از افعا

توجهات انجام گیرد؛ كه خودش در حقیقت طى مسیرى است كه به سمت محبوب واقعى كه اگر این طى طریق را 
 . با عشق تمام و با توجه و عالقه انجام دهد، به هنگام لقا، توفیق بیشترى خواهد داشت



مازاوقات ن - 2  
كسى كه نماز . مواقیت ، از مباحث نماز است . یكى دیگر از مسائلى كه در نماز مورد توجه است مساله وقت است 

را درك لقا و حضور در محضر حضرت حق تعالى مى داند، لحظه شمارى مى كند كه در اولین دقایق و لحظات ، 
گر تاخیر كند، محبوب و معشوق از را ناراضى این لقا حاصل شود و این زمان را میقات مواعده مى داند كه ا

و به همین دلیل است كه نقل كردیم یكى از زوجات رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى گوید. ساخته است  : 
یعرفناكان رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم یحدِّثنا و نحدِّثه فاذا حضرت الصالة فكاَءنَّه لم  (621). 

ما در محضر رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم نشسته بودیم ، او با ما سخن مى گفت و ما هم با او سخن مى ))
تیم ، اما وقتى موقع نماز شد، گویى رسول اكرم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اصال ما را نمى شناسدگف )). 

 :روایتى از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(622)اذا دخل الوقت علیك فصلِّها فانك ال تدرى ما یكون 
 .((وقتى موقع نماز شد، اول وقت ، نمازت را به جاى آور؛ زیرا نمى دانى كه چه اتفاقى خواهد افتاد))

خدایت را باز كن ؛ چون نمى دانى تا ساعتى دیگر چه خواهد اگر عاشقى و مشتاق ، در اولین لحظه باب گفتگو با 
این است كه توصیه شده! آیا واقعا زنده خواهى بود یا نه . شد البته درست است كه از نظر  اذا دخل الوقت علیك فصّلها : 

یست ، اما این فقهى اگر كسى در داخل وقت از دنیا برود و اول وقت نماز نخوانده باشد، قضاى آن نماز بر ذمه او ن
 . مصیبت را چه كند كه فیض لقا و دیدار الهى را در آخرین ساعات و لحظه هاى عمرش از دست داده است
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(623)اءّوله رضوان الّله و آخره عفو الّله و العفو ال یكون اال عن ذنب 
(( طبیعى است كه این عفو، عفو از . اول وقت ، رضوان الهى است ، و از اول وقت كه گذشت دیگر عفو خدا است 
 .((گناه است 

را به جاى آورد، وارد رضوان خدا شده ، اما اگر از اول وقت تاخیر كرد، مشمول اگر كسى در اول وقت نمازش 
عفو خدا مى شود؛ یعنى نمازى كه از اول وقت تاءخیر بیفتد، گناهى است كه خدا او را مى بخشد؛ پس چه بهتر كه 

م هست ، اما در انسان با نماز وارد رضوان الهى شود، نه مشمول عفو و غفران ؛ چون در رضوان عفو غفران ه
 . عفو و غفران ، رضوان نیست
 :در تعبیر دیگرى امام صادق علیه السالم مى فرمایند

َءحد اَءوَُّل منِّى اذا دخل وقت الصالة ُفتِّحت اَءبواب السَّماء لصعود االعمال فما اَءحّب اَءن یصعَد عمل اَءوَّل ِمن عملى و ال ُیكتَب فى الصحیفة ا (624). 
وقتى اول وقت نماز شد، خداوند ابواب آسمان ها را براى صعود اعمال به نزد خود مى گشاید این عمل صالح ))

ى كند من دوست ندارم كه هیچ عملى زودتر از عمل من صعود كند، و است كه در اول وقت به سمت خدا صعود م
 .((نام هیچ كسى قبل از من در صحیفه انجام دهندگان وظیفه ثبت و ضبط شود

من دوست ندارم كه هیچ عملى قبل از عمل من به خدا عرضه : و به تعبیر روان تر حضرت مى خواهند بفرمایند
عنوان نمازگزار بر نام من مقدم شود شود؛ و در دیوان الهى هیچ نامى به . 

بنابراین ، اگر كسى واقعا نماز را لقاءالّله مى داند و خود را در پیشگاه و محضر خدا مى بیند، باید اولین دقایق 
ممكن را براى انجام نماز انتخاب كند، باید اولین دقایق ممكن را براى انجام نماز انتخاب كند، و هیچ فعل و عملى 

ماز و لقاى خود مقدم نكندرا بر ن . 

 لباس نمازگزار - 3
پوشیدن لباس و مستور داشتن قبایح و عورات جسم به هنگام نماز از . یكى دیگر از مقارنات نماز ساتر است 

واجبات است و همچنین مستحب است كه انسان براى نماز زیباترین و پاكیزه ترین لباس را با همان هیات و شكلى 
در سخنى از امیرالمومنین علیه السالم آمده است كه. مجالس دعوت مى شود، بپوشد كه به رسمى ترین  : 

 .(625)ان الّله جمیل یحب الجمال و یحبُّ اَءن یرى اَءثر ِنَعِمِه على عبدِه
خدا زیباست و منشاء هر جمال و زیبایى است و زیبایى را نیز دوست دارد و همچنین دوست دارد كه وقتى به بنده ))
 .((اش تفضلى كرده و نعمتى اعطا كرده است ، آثار آن را بر آن بنده ببیند

پوشش كنیه . و و در میهمانى او به همراه داشته باشدچه بهتر كه این نعمت الهى را انسان هنگام ورود به محضر ا
از این است كه خداوند همانگونه كه با نعمت پوشش و لباس انسان را برترى داد، خطاهاى باطنى او را نیز پنهان 
 : دارد؛ چون در تعبیرى از امام صادق علیه السالم وارد شده كه

 تستر بها عورات بنى آدم و هى كرامة اءكرم الّله به ذرِّیة آدم لم ُیكرم بها غیرهم و هى للمومنین آلة الداء ما افترض الّله علیهم و اَءمَّا اللِّباس الظَّاهر فنعمة من الّله تعالى
خیالء فانها من آفات الدین و مورثة و الخیر لباسك ما ال یشغلك عن الّله عزَّ َو َجّل بل یقربك من ذكره و شكره و طاعته و ال یحملك على العجب و الریاء و التزین و التفاخر 

تر الهیبة و ظاهرك فى ستر القسوة فى القلب فاذا لبست ثوبك فاذكر ستر الّله علیك ذنوبك برحمته و البس باطنك كما البست ظاهرك بثوبك ولیكن باطنك من الصدق فى س
 .(626)الطاعة واعتبر بفضل الّله عز و جل 
لباس ظاهر، نعمتى است كه خدا به وسیله آن قبایح بنى آدم را مى پوشاند و این اكرامى است از زمره كرامت هاى ))



ه انسان اختصاص داد و هیچ یك از مخلوقات الهى ساتر و خاص پروردگار نسبت به بنى آدم ، كه این كرامت را ب
پوشش ندارند؛ منتهى بهترین لباس این است كه ضمن این كه ساتر انسان است و عیوب انسان و بدى هاى او را مى 

لباس زیبا و خوب ، انسان را از یاد خدا غافل نكند، بلكه . پوشاند، باعث طغیان بدى هاى دیگر در انسان نشود
ن ره به یاد خدا و شكر و اطاعت او رهنمون شود و از ریا و مفاخره و خودبزرگ بینى حفظ كند؛ كه هر یك از انسا

وقتى لباس پوشیدى ، بیاد آور كه خداوند به واسطه . اینها آفت دین است و در انسان قساوت قلب ایجاد مى كند
پوشانى ، باطن خود را نیز بپوشان ؛ و باطن را رحمتش ، گناهان تو را پوشاند؛ و همان طور كه ظاهر خود را مى 

هیبت بپوشان و ظاهر را به لباس اطاعت   از روى صدق به لباس  )). 
این بنده با یك دنیا خضوع ، احتیاج و عشق به درگاه تو آمده ، همه عیوب او را مستور بدار كه این راه و رسم 
 . دوستى و محبت است

نكردن آن ، راه و رسم محبت و دوستى استپوشیده داشتن عیب دوست و برمال   . 
 .(627)ال تفضحنى على رؤ وس االشهاد من العالمین 
(( ا مسازمرا در مقابل دیدگان بندگانت رسو )). 

 مكان نمازگزار - 4
آن گونه كه گفتیم ، نماز لقا و . یكى دیگر از امورى كه در نماز مورد توجه است ، مساله مكان نمازگزار است 

حضور در پیشگاه حضرت رب االرباب است و وقت میقات و میعاد مالقات ؛ پس مكان نماز هم خانه اوست ؛ 
از را در مسجد به جاى آورید و هیچ عاشق بى قرارى در رفتن به خانه بنابراین ، توصیه اكید شده است كه نم

 :محبوب تامل و تردید نمى كند، در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمودند
ُزور كراَمَة الزائرمكتوب فى التوراة اَءنَّ بیوتى فى االرض المساجد فطوبى لعبد َتطهََّر فى بیته ثم زاَرنى فى بیتى اال انَّ على الَم (628). 

و  خوشا به حال كسانى كه در خانه خود پاك .در تورات آمده است كه خانه هاى من در روى زمین ، مساجدند))
پس به درستى كه بر میزبان است كه زائر و مهمان را . طاهر شده ؛ بعد براى زیارت و مالقات به خانه من مى آیند

 .((اكرام كند
وقتى به خانه میزبان قدم مى گذارى ؛ آن هم با دعوت او، به یقین مورد اكرام وى واقع خواهى شد؛ به ویژه كریمى 

، محضر او؛ خانه ، خانه او و وقت مواعده و مالقات اوستمحضر. كه اكرام از همه كریمان است   . 
در بعضى از روایات نسبت به همه مومنان به ویژه كسانى كه مسجد در نزدیكى آنها است سفارش شده است كه 

ه انداز حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمود. نماز را در مسجد به جاى آورند : 
 .(629)ال صالة لجار المسجد اال فى مسجده 
 .((همسایه مسجد اگر در خانه نماز بخواند، آن نماز، كامل نخواهد بود))

ى از دستورات دیگر هم آمده كه اگر كسى توانایى رفتن به مسجد ندارد، در خانه اش مصالیى را در بعض
 .مخصوص نماز خود قرار دهد

 قبله - 5
وجوب این امر كنایه از . از دیگر مقدمات نماز، استقبال قبله و یا ضرورت ایستادن در مقابل بیت اهللا الحرام است 

به یك جهت و آن هم بیت الّله الحرام است كهروى گرداندن از هر چیزى و توجه  و  ((قبله عاشق یكى آمد و بس )) : 
 :قرآن نیز مى فرماید
 .(630)فاینما تولوا فثم وجه الّله 
 .((به هر طرف كه روى كنید به خدا روى آورده اید))

ولى فرمان خداوند متعال این است. هرجا روى كنى و هرجا بنگرى همان جا خدا است   : 
 .(631)فول وجهك شطر المسجد الحرام 
(( روى به طرف مسجدالحرام كن ! اى پیامبر )). 

از آن جا كه اراده نمازگزار باید اراده مراد و . شما مسلمین نیز هركجا باشید در نماز روى بدان جانب كنید
د رو به خانه او بایستد و با او سخن بگویدمحبوبش باشد و نباید از این اراده تخلف كند، همین كه او مى خواهد، بای . 

 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
 .(632)ان الّله مقبل على المصلى ما لم یلتفت 
 .((مادامى كه نمازگزار از قبله روى نگردانده ، خداوند با او سخن مى گوید))

شاید این سخن كنایه از این است كه چون خدا فرمان داده كه اعضا و جوارح و مقادیم باید به سمت قبله باشد، توجه 
 .قلب او هم باید به سوى خدا باشد

لَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه حضرت نمازگزارى را دیدند كه با محاسن بنابر این از رسول اكرم َص



 :و ریش خود بازى مى كند، فرمودند
 .(633)اما هذا لو خشع قلبه ، لخشعت جوارحه 
 .((اگر قلب و دل این مرد خاشع بود، هر آینه اعضا و جوارحش نیز خاضع بود))

 اى آن كه به قبله وفا روست تو را 

دل را پى اين و آن ، نه نیكوست 
 تو را 

 

 بر مغز چرا حجاب شد پوست تو را 

يك دل دارى ، بس است يك 
 دوست تو را 

سخنى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه فرمودنددر  : 
و عاین بسرِّك عظمة الّله و اذكر ُوقوفك بین یدیه یوم َتبُلو كل ) واستفرغ قلبك من كل شاغل یشغلك عن الّله (اذا استقبلت القبلَة َفانس الدُّنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه 

ه موالهم الحق نفس ما اَءسفلت و ُردُّوا الى الّل (634). 
(( ى ؛ از همه وقتى مقابل قبله مى ایستى ، در حقیقت باید از دنیا و آنچه كه در آن است دل بكنى و از آنها مایوس باش
خلق و مخلوقات منقطع شوى و دل خود را از هر چیزى كه تو را از ذات ذوالجالل الیه غافل مى كند، خالى كنى و 
با چشم باطن ، عظمت و جالل پروردگار را ببینى و به یادآورى كه همچنان كه االن به نماز ایستاده اى ، روزى 

گویى اعمالت بایستى ، روزى كه براى هر كس آنچه  ى پاسخ هم باید در صحنه قیامت و در پیشگاه ربوبى برا
 .((فرستاده است آشكار مى شود و همه به سوى پروردگار بازگردانده مى شوند
 :در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودند

َءن ُیَحوَِّل الّله وجهه ِحَمارااّما َیخاف الَّذى ُیَحوِّل وجهُه فى الصالِة ا (635). 
(( او را به صورت  آن كه در نماز از توجه به خداوند روى مى گرداند آیا نمى ترسد از این كه خداوند روى
 .((چهارپایى تغییر دهد

غفلت و بازى گوشى اعضا و جواح در نماز حكایت از بى توجهى دل مى كند؛ و این نشانه این است كه اساسا او 
بنابراین ، به چهارپایى تشبیه مى شود كه ضرب  .نمازى كه بنیادش بر ذكر و توجه است به جاى نیاورده است 

تالمثل بالهت و نادانى اس نتیجه این كه ، اگر دل و قلب نمازگزارى توجه نداشته باشد، اعضا و جوارحش نیز  . 
 . خضوع و خشوع نخواهند داشت
 .شاید رمز دیگر وحدت جهت در قبله و كعبه معظمه ، نمایش همدلى و همراهى همه مسلمانان عالم باشد

 اذان - 6
آغاز مى شود و با همان كلمه نیز خاتمه مى یابد الّله اكبر در  ((الّله ))یكى از مقدمات نماز، اذان است كه با كلمه 

این نماز یادآور منادى قیامت و نفخ صور : آغاز و ال اله اال الّله در پایان به تعبیر غزالى و به نقل مرحوم فیض 
زمان وصال است ؛ و اگر انسان شیفته مالقات با محبوب و یار باشد، گویى كه ندا و صوت موذن ، مژده دیدار و 

براى همین است كه پیامبر در نزدیكى مواقیت نماز به بالل مى فرمودند. را بشارت مى دهد دل و  (636)ارحنا یا بالل  :
ن مار با نواى دلنشین اذان و یاد خدا نوازش كن ؛ زیرا تعبیر رسول اكرم صلى الّله َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم جا

و قرة عینى فى الصالة این بود كه   . نماز موجب روشنایى چشم من است (637)

 اركان و واجبات نماز
 . بعد از پایان گفتگو در مقدمات نماز سخن را با مقارنات و افعال ادامه مى دهیم

 نیت  - 1
كه نیت روح  یكى از اركان نماز، نیت است ، درباره نیت و اصل عبادت بحث جامعى در حق الّله داشتیم و گفتیم

آن روح ، اخالص در نیت است و اصال  .عمل است و عمل بدون نیت مانند جسد بدون روح است كه ارزش ندارد
امرى كه از جانب خداوند به عبادت تعلق گرفته ، و به خصوص در نماز مطلوب است ، عبادت با نیت و خالص 
 . است

 اخالص در عمل 
ن و ما ُامروا اال لیعبدوا الّله مخلصی (638). 

 .((و به آنها دستورى داده نشده بود؛ جز این كه خدا را بپرستند، عبادتى خالص و منزه از همه شوائب ))
رو یا در آیه دیگ : 

 .(639)فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و ال یشرك بعبادة ربه اءحدا



(( كارى شایسته انجام دهد، و هیچ كس را در عبادت پروردگارش  پس هركه به لقاى پروردگارش امید دارد، باید
 .((شریك نكند
كسى كه امید دارد به وسیله عمل عبادى خود به دیدار با خدا نایل آید، بر او الزم است عمل صالح را با نیت خالص 

حدیثى از امام صادق علیه السالم نقل مى كنند كه حضرت فرمودند. به پیشگاه خدا عرضه كند : 
اال # یوم ال ینفع مال و ال بنون  )) َو َجّلصاحب النیة الصادقة ، صاحب القلب السلیم النَّ سالمة القلب من هواجس المحذورات بتخلیص النّیة لّله فى االمور كلِّها قال الّله عزَّ

 .(640)((من اَءتى الّله بقلب سلیم 
كسى نیت صادق و خالص خواهد داشت كه دلى خالص و قلبى سلیم داشته باشد؛ قلبى كه از همه خاطرات و ))

ى روزى كه مال و خطورات زشت و ناپسند منزه باشد آن گاه او مى تواند نیت خود را خالص كند؛ آن هم برا
 .((فرزندان سودى نمى بخشد مگر كسى كه با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید
سالمت و پاكیس دل در این دنیا با عبادتى مثل نماز، تقویت مى شود؛ و اگر انسان موفق نشود كه در عبادتى ، 

اساسا . یق را پیدا نخواهد كردمانند نماز، نیت خالص و به دور از همه شوائب داشته باشد، در هیچ عملى این توف
نماز و هر عبادت دیگر، با ریا، عجب و یا هر چه كه با عبادت در تضاد است ، تفاوت ماهوى و ریشه اى دارد؛ به 

نماز ریایى ؛ كه نیت غیر خدا در . این معنى كه اگر در نیت عبادت ، غیر خدا لحاظ شد، دیگر عبادت نخواهد بود
ود در آن فراموش شده و مورد غفلت واقع شده استآن است نمازى است كه معب قرآن نیز اینگونه نماز را نشات  . 

 :گرفته از نفاق مى داند
 .(641)ان المنافقین یخادعون الّله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصالة قاموا ُكسالى ُیراؤ ن الناس و ال یذكرون الّله اال قلیال
منافقان مى خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالى كه او آنها را فریب مى دهد؛ و هنگامى كه به نماز بر مى خیزند، ))

ند؛ و خدا را جز اندكى یاد نمى نمایندبا كسالت بر مى خیزند؛ و در برابر مردم ریا مى كن )). 
از راه مكر و حیله گرى وارد شده اند و در حقیقت تظاهر به عبادت و . منافقین در نمازشان با خدا خدعه مى كنند

 .پرستش مى كنند و خدا را از یاد برده اند

 آفات اخالص در عمل 
ا شریك مى كنند بدتر از نفاق ، كفر محض و مطلق در بعضى از تعبیرات ، به كسانى كه در عمل خود، غیر خدا ر

 :را به آنها نسبت داده است ؛ مثال رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
الریاء: و ما الشرك االصغر یا رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم ؟ قال : ان اَءخوف ما اَءخاف علیكم الشرك االصغر، قیل  (642). 

(( شرك اصغر چیست ؟ ! یا رسول الّله : خطرناك ترین چیزى كه من بر شما مى ترسم ، شرك اصغر است ، گفتند
در عمل و عبادت ریا : در جواب فرمودند )). 

از آسیب هایى كه خلوص را در معرض خطر قرار مى دهد و آفت بسیار خطرناكى است ، تظاهر و ریاكارى است 
امام سجاد علیه السالم در دعاى مكارم االخالق مى فرمایند.  : 

 .(643)و عبِّدنى لك و ال ُتفسد عبادتى بالعجب 
(( مرا بنده خود قرار ده تا عبادت كنم ، اما نگذار این عبادتم با عجب و خودپسندى باطل شود! خدایا )). 
دروایت دیگرى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است كه مى فرماین : 

 .(644)سیئة تسوُؤك خیر من حسنة تعجبك 
(( ه كند و موجب عجب و گناهى كه تو را آزار دهد و متاثر كند، بهتر از عبادت و حسنه اى است كه تو را گمرا
 .((خوپسندى تو شود

حسنه مومن بى ظرفیت ممكن است او را به وادى تباهى و سقوط ببرد، ولى یك : سّر این مطلب نیز روشن است 
گناه هشداردهنده موجب نجات او مى شود، چنان كه نمونه از آن را در سخن امام سجاد علیه السالم مى بینیم كه 
 :فرمودند

بها فتكون فكرته فى سجد اَءحدهما عابد و االخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق صدیق و العابد فاسق و ذلك انَّه یدخل العابد المسجد مدال بعبادته یدلُّ دخل رجالن الم
 .(645)ذلك و تكون ِفكره الفاسق فى التِِّندُّم على فسقه و یستغفر الّله عزَّ َو َجّل ممَّا صنع من الذنوب 
(( به هنگام خروج از مسجد آن عابد، فاسق . دو فرد وارد مسجد شدند؛ یكى عابد و زاهد، دیگرى فاسق و گناهكار

ه تبدیل شد؛ زیرا عابد، مغرور به عبادت خود شد و عجب او را گرفت و فاسق به شد و آن فاسق به یك صدیق پاكیز
 .((هنگام خروج از مسجد، در خاطرش پشیمان و نادم از گناهان بود و از خدا استغفار مى كرد

تى بنابراین ، گناهى كه انسان را تكان دهد و تنبیه كند، از نظر روحى و روانى براى او بهتر از حسنات و عبادا
بر این اساس در باب نیت ، این نكته خیلى دقیق است كه امیرالمومنین . است كه موجب غرور و خودپسندى او شود

 :علیه السالم فرمودند
 .(646)من حسنت نیته ، اءمده التوفیق 
 .((اگر كسى نیت خود را پاكیزه كرد و نیت سالم پیدا كرد، توفیق الهى او را یارى مى كند))

نیت انسان است   عطایا و تفضالت الهى و اجر و ثواب پروردگار در دنیا و آخرت براساس  . 
 .(647)على قدر النیه تكون من الّله العطیه 



 .((به همان مقدارى كه انسان نیت كار خیر مى كند، حتى اگر به مرحله عمل هم نرسد، خدا تفضل مى كند))
ّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودنددر روایتى از رسول اكرم َصلَّى ال : 

 .(648) َمن اَءتى فراشه و هو َینِوى اءن یقوم یصلى من اللیل فغلبته عیناه حتى اءصبح ُكتب له ما َنوى و كان نومه صدقه علیه من ربه عز و جل
كسى كه به بستر برود و نیتش این باشد كه قبل از اذان صبح برخیزد و نماز بخواند، چنانچه خواب او را بگیرد و ))

ند و این خواب هم به تا صبح بیدرا نشود، خداوند همین نیت او را كه قصد انجام نماز شب داشته براى او ثبت مى ك
 .((عنوان صدقه و عنایتى از جانب خدا براى او نوشته مى شود
 : وقتى در زیارت سید الشهدا علیه السالم مى گوییم
 .(649)یا لیتنى كنت معكم فافوز فوزا عظیما
 .((اى كاش با شما بودم تا به رستگارى بزرگ مى رسیدم ))

اگر واقعا در این گفته صادق باشیم ، بنا به تصریح روایات و كلمات اهل بیت علیهم السالم ثواب شهداى كربال و 
در خطبه دوازدهم نهج البالغه مى خوانیم. دحضور در ركاب حضرت اباعبدالّله علیه السالم نصیب ما مى شو  : 

َوِددُت اءنَّ اَءخى فالنا كان شاهَدَنا لَیرى ما َنَصَرك الّله به على اَءعداِئَك فقال له علیه السالم اَءهوى اَءخیَك : َلما اَءظَفَره الّله باَءصحاَب الجمَل و قد قال له بعض اَءصحابه 
فى عسَكِرَنا هذا اَءقَوام فى اَءصحاب الرِّجال و اَءرحاِم النِّساء، َسَیرُعُف بهم الزَّمان و َیقَوى بهُم االیمان ! ا و لقد شهدنانعم ، قال فقد شهدن: َمَعنا؟ فقال  (650). 

وقتى امیرالمومنین علیه السالم پیروزمندانه از واقعه جنگ جمل باز مى گشتند، یكى از اصحاب نزد حضرت ))
! اى كاش فالن دوست من هم این جا بود و از این پیروزى شما بر دشمنانت لذت مى برد: رفت عرض كرد

با : حضرت فرمودند! آرى یا امیرالمومنین : كردآیا دل و فكرش با من و تو است ؟ عرض  :حضرت به او فرمودند
این نیت كه او دارد، مانند دیگر اصحاب جمل كه حضور دارند، او هم حاضر و شاهد است ؛ نه تنها دوست تو، 
بلكه بسیارى از انسانهایى كه در طول زمانهاى دور خواهند آمد و اینك بر پشت پدران و یا در رحم مادرانند و 

ن دنیا نگذاشته اند، ثواب حضور در این جنگ و پیروزى را دارندهنوز قدم به ای )). 
این نیست جز این كه كسانى در طول تاریخ بعد از امیرالمومنین علیه السالم آمدند و بر مظلومیت حضرت علیه 

مى  السالم گریستند، آرزو مى كردند كه اى كاش آنها هم در جمل ، صفین و نهروان بودند و موالیشان را یارى
اینها با این نیت و صفاى درون یقینا از یاران امیرالمومنین علیه السالم هستند. كردند . 

در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده كه در یكى از جنگ ها ظاهرا جنگ تبوك 
 :فرمودند

ُصعودا و ال َنهِبط هبوطا اال كانوا معنا تركنا فى المدینة اَءقواما ال نقطع وَادیا و ال َنصعد كیف یكونون معنا و لم یشهدوا، ُیحشر الّناس على نّیاتهم : قالوا . (651). 
(( ى را در مدینه گذاشتیم و آمدیم ، كه نه با ما راهى را آمده اند و به پستى و بلندى ها را با ما طى كرده اند؛ ما افراد

یا رسول اكرم صلى الّله : سوال كردند. اما آنها در پیمودن همه این بیابان ها و كوه ها و دامنه ها با ما همراه بودند
اصال حشر در قیامت بر : و ما آنها را نمى دیدیم ؟ حضرت فرمودند چگونه آنها با ما بودند! علیه و آله و سلم 

 .((اساس نیت است 
و در غیر اینصورت اصال خلود در نعیم و عذاب و جهنم وبهشت الهى معنا ندارد، كسى پنجاه سال گناه مى كند و 

خالدین فیها ما دامت السماوات و االرض  مشرك است ، یك عمر كه هیچ ، بلكه كسى  . براى همیشه در عذاب الهى مخلد است (652)
در نعیم الهى است سى سال ، چهل سال كمتر یا بیشتر عمل خیر انجام داده و مومن بوده است ، براى همیشه مخلد 

 . ؛ و این نیست جز به خاطر نیت
از طرفى در عین این كه گران قیمت و ارزشمند . پس اخالص در نیت ، سنگین ترین وزنه در میزان اعمال است 

است ؛ در دنیا و آخرت كاربرد و كارایى دارد و سهل و آسان است ؛ از سویى دیگر بسیار مشكل و سخت است ؛ 
واقعى و منازعه اى سنگین با تمایالت نفسانى است كه اگر انسان بتواند بر آن غلبه كند، حاصلش چرا كه یك جدال 

امام سجاد علیه السالم در دعاى نهم صحیفه مباركه سجادیه ، مى فرمایند. خیلى زیبا و شیرین است  : 
عُیننا و لَهجاِت اَءلِسَنِتنا فى موجبات ثوابك الّلهم فصل على محمد و آله ، واجعل همسات قلوبنا، و حركات اعضائنا، و لمحات اَء (653). 

(( ود فرست و آنچه را كه در دل هاى ما مى گذرد و بر محمد َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و خاندانش در! خدایا
 .((حركاتى كه اعضا و جوارح ما مرتكب مى شوند و چشم برهم زدن ها و سخنان ما را مشمول ثواب خود قرار ده 

سوال این است كه نیت خیر عمل نیست ، . آنچه به قلب انسان خطور مى كند، در پرونده عمل انسان ثبت مى شود
باید گفت منشا اعمال ، نیت است و اگر نیت ، . نده اعمال به عنوان حسنه ثبت و ضبط مى شودپس چگونه در پرو

فكر و اندیشه انسان ، در مسیر خیر و صالح باشد، همان خلوص در نیت است كه براى انسان ارزش دارد و فقط 
ز و بى مقدار انسان بدمد، تا نیت پاكیزه و منزه برخاسته از قلب سلیم مى تواند چنان روح مقدسى در اعمال ناچی

 .آنها را به اعمالى موثر در دنیا و آخرت ، و سنگین در میزان اعمال تبدیل كند
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قبل از تكبیر، ادعیه منصوصه اى وارد شده كه توجه انسان را به سمت . یكى از اركان نماز تكبیرة االحرام است 



اها این عبارت استیكى از این دع. معبود بیشتر مى كند  : 
 .(654)وجَّهُت وجِهَى ِللَّذى َفَطَر السماوات واالرض عالُم الغیب و الشهادة حنیفا مسلما و ما اَءنا ِمَن المشركین 
رو به سوى كسى آورده ام كه خالق آسمان ها و زمین است ؛ داناى نهان و آشكار است و من تسلیم او شده ام و از ))
 .((مشركان نیستم 

نه این كه صرفا رو به قبله ایستاده ام ، بلكه دل به او داده ام ؛ پس باید نمازگزار مراقب باشد كه واقعا دل را متوجه 
كه رو به سوى تو آورده ام و مشرك هم نیستم: این عبارت مى گویددر . او كند  . 

البته معلوم است كسى كه به نماز مى ایستد، براى خدا شریك قائل نیست ، ولى باید مراقب ابتال به شرك خفى كه 
وده اندحضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرم. ریا و تظاهر است باشد تا آلوده نشود : 

الریاء: و ماالشرك االصغر یا رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم ؟ قال : انَّ اَءخوف ما اَءخاُف علیكم الشِّرك االصغر، قیل  (655). 
(( شرك اصغر چیست ؟ ! خطرناك ترین چیزى كه من بر شما مى ترسم ، شرك اصغر است ، گفتند یا رسول الّله 

ریاى در عمل و عبادت : در جواب فرمودند )). 
شرك اصغر كه تظاهر و آلودگى به ریا است ، یكى از خطرات و آفات بسیار مهم است و درباره شرك در عبادت 

اند فرموده : 
 .(656)انَّ الشِّرك اَءخفى من َدبیِب النَّمل على صفاِة َسوداء فى لیلة َظلماء
(( سنگ خاراى سیاه در دل شبى تاریك پنهان تر است  شرك در عبادت از حركت مورچه اى بر روى )). 

دیگر این كه مى . پس این مطلب انسان را تنبه مى دهد كه غیر از خدا هر نیت دیگرى را باید از خویش دور كند
طبیعى است كه مسلمان به حكم مسلمان بودنش رو به قبله ایستاده و نماز مى  .((من مسلمان هستم ))حنیفا مسلما :گوید
 : خواند؛ اما در این جا به یك نكته اى توجه مى دهد و آن این كه
 .(657)المسلم َمن َسِلَم المسلمون من یده و لسانه 
(( سى است كه دیگران از آزار دست و زبان او ایمن باشندمسلمان ك )). 
اگر واقعا چنین نبود، باید از همان وقت كه این كلمات را بر زبان مى آورد و اعتراف مى كند كه من مسلمانم ، 
 .نسبت به گذشته نادم پشیمان باشد
 : عبارت دیگرى كه در مقدمه نماز مستحب است

اَى و َمَماِتى ِللَِّه رّب العالمین انَّ َصالتى و ُنُسكى و َمحَی (658). 
 .((نماز من ، راه و روش من ، زندگى من ، مرگ من ، همه براى خداست ))

و به درستى كه باید این چنین باشد كه . كات و سكنات من براى خداست و براى خود هیچ قائل نیستم یعنى همه حر
خشم و سخط و همه افعال و كارهاى او باید بر  .انسان همه زندگى خود را بر اساس فرمان هاى الهى تنظیم كند
و آنچه مبغوض ذات حق تعالى است آنچه خدا مى پسندد فعل و كار او باشد  .اساس رضاى الهى تنظیم شده باشد
در حقیقت در مقدمه ورود به محضر دوست با بیان این عبارات و با القاى این مفاهیم خود را  .مطلقا انجام ندهد
 .تربیت مى كند و باید خیلى مراقب باشد كه در بیان این كلمات دروغ نگفته باشد
 : در دعاى منصوص دیگر این عبارت است

، و ...و آل محمداك المسى ء و قد اَءَمرت المحسن اَءن َیَتجاوُز عن الُمسى ء و اَءنت المحسن و اَءنا المسى ء فبحقِّ محمد و آل محمد صلِّ على محمد یا محسن قد اَءت
 .(659)تجاوز عن قبیح ما تعلم مّنى 
(( تو امر كرده اى كه ! خدایا. این بنده گناهكار بدكردار به پیشگاه تو آمده است ! اى خداى محسن و نیكوكار
ه حق تو نیكوكارى و من هم گناهكار و بدكردار؛ پس تو را قسم مى دهم ب! خدایا .نیكوكاران از گناه بدكاران بگذرند
 .((محمد و آل محمد از سیئات اعمال و از كارهاى قبیح و زشت من به زیبایى ها و كمال و جمال خود بگذر
 :این همان تعبیرى است كه امام سجاد علیه السالم در وصف نماز و در بیان حقوق نماز فرمودند
 الطلب الیه فى فكاك رقبتك التى احاطت بها خطیئتك و استهلكتها ذنوبك 

ونه اى سخن بگوید و از خدا طلب كند كه بدكارى ها و زشت كاریهاى خود را به یاد آورد؛ قصور و ناتوانى به گ
به قول سعدى. خود را در مقابل نعمت هاى غیرقابل شمارش خدا به یاد آورد  : 

 بنده ھمان به ، كه ز تقصیر خويش 

 ورنه سزاوار خداونديش 
 

 غذر به درگاه خداى آورد 

ه به جاى آورد كس نتواند ك  

 معانى تكبیر
 : حاال، بعد از توجه تام و كامل ، تكبیر مى گوید، معناى تكبیر به نقل از روایت این است كه
 .(660)الّله اكبر ِمن اَءن یوصف 
 .((او بزرگتر از آن است كه به وصف درآید))



 : به تعبیر دیگرى
 .(661)الّله اكبر من كل شى ء
(( هر چیز و از هركس بزرگتر است  او از )). 
 : و یا این كه
 .(662)الّله ال یدرك بالحواس ، و ال یقاس بالناس 
(( این است كه با حواس ما قابل ادراك و با سایر مخلوقاتش قابل قیاس باشدخدا باالتر و بزرگتر از  )). 
 : به تعبیر امام حسین علیه السالم
 .(663)اَءیكون لغیرك من الظُّهور ما لیس لك حتَّى یكون هو المظهر لك 
 .((آیا مخلوقات خدا ظهور و تجلیشان از او بیشتر است تا آنها برهان و دلیل بر او قرار بگیرند))
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمودند
 .(664) فاذا كبرت فاستصغر ما بین السموات العلى و الثرى ، دون كبریائه

وقتى تكبیر گفتى ، همه چیز، هر چه بین آسمان و زمین است نزد تو كوچكتر از كبریایى و عظمت ذات ذوالجالل ))
 .((الهى است 
 : بنده واقعى كه خدا را یاد مى كند این چنین است كه
 .(665)عظم الخالق فى اءنفسهم فصغر ما دونه فى اءعینهم 
(( و از هر چیز باالتر و واالتر است و در چشم او همه مخلوقات كوچك ، حقیر و ناچیزندخالق در نزد ا )). 
وقتى خداوند، بنده نمازگزار را مى بیند كه تكبیر مى گوید؛ و او را به بزرگى یاد مى كند، اما در دلش شایبه و 

من خدعه مى كنى و دروغ مى عارضه اى نسبت به حقیقت تكبیر وجود دارد، او را خطاب مى كند كه آیا تو با 
 گویى ؟ به زبان ، تكبیر مى گویى ، اما در دلت نسبت به كبریایى و عزت و جالل من شایبه وجود دارد؟
 .(666)یا كاذب اَءَتخَدُعنى و عزتى و جاللى الحرمنَّك حالوة ذكرى و الحجبنَّك عن قربى و المسارََّة بمناجاتى 
بدان كه با این خدعه ، تو را از شیرینى یاد خود محروم مى كنم و مقام قرب خودم را بر تو محجوب مى دارم و ))
 .((تو را از لذت گفتگوى با خود محروم مى نمایم 

ه این كه باید ذات اقدس الهى نزد نمازگزار از همه چیز بزرگتر و مهمتر باشد، و دنیا و متعلقاتش باید در خالص
. قبال فرمان ها و خواسته هاى او ناچیز باشد؛ وگرنه نتیجه اش محرومیت از درك شیرینى و لذت عبادت است 
 :عیسى بن مریم علیه السالم در سخنى خطاب به حواریین مى گوید

قِّ اءقوُل لكم بح یجُده من حالوِة الدنیاكما نَظر المریُض الى الطعاِم فال َیلَتذُّ به ِمن شّدِة الَوَجِع كذلك صاحب الدنیا ال یلتذُّ بالعبادة و ال یجُد حالوَتها مع ما  : (667). 
همان گونه كه انسان مریض ، خوش خوراك ترین و لطیف ترین طعام را در مقابل چشمش مى بیند و از این طعام ))
 لذیذ به خاطر درد و كسالتى كه دارد لذت نمى برد، انسانهایى هم كه دل به دنیا بسته اند مانند بیمارى كه از طعام
 .((لذیذ، لذت نمى برد، از عبادت و مناجات با خدا احساس لذت و شیرینى نمى كنند
 :وقتى به عیسى علیه السالم گفتند

اءبِغضوا الدنیا ُیحببكم الّله : علِّمنا عمال واحدا ُیحبُّنا الّله علیه ، قال  (668). 
(( فرمود. به ما كارى یاد بده كه خدا ما را دوست داشته باشد اگر شما دنیا را مغضوب بدارید، خدا شما را دوست  :
 .((خواهد داشت 
 :باز در سخن دیگرى عیسى بن مریم علیه السالم فرمود

لدنیا و االخرة فى قلب مؤ من كما ال یستقیُم الماء و النار فى اناء واحدال یستقیم حبُّ ا (669). 
(( ست ؛ همان گونه كه آب و آتش در یك كاسه نمى گنجددوستى دنیا و آخرت در یك دل قابل جمع شدن نی )). 

بنابراین ، كسى كه تكبیر مى گوید، با گفتن تكبیر، به حریم قدس الهى وارد مى شود و آنجا، جاى نامحرم نیست و 
وب پس باید او و فرمان و اراده او محب. مى گوید با آنچه در دل دارد، یكى نباشد  نامحرم كسى است كه آنچه زبانش 

 . بنده نمازگزار باشد و بس
همان گونه . احرام در نماز با تكبیر حاصل مى شود و مى گویى تكبیرة االحرام ؛ چرا كه مثل احرام در حج است 

كه در احرام حج باید از بسیارى امور بپرهیزد، در حال نماز هم عالوه بر آن كه به حسب ظاهر نباید به چپ و 
سخن هایى مقرر، سخن دیگرى بگوید و فعل كثیرى انجام دهد، در باطن نیز باید دل  راست بنگرد و غیر از نماز و

این . از یمین و یسار بردارد و فقط به او بیندیشد و به سخن و فعلى دیگر فكر نكند وگرنه نماز او، كامل نخواهد بود
 . معانى كنایى تكبیرة االحرام است

 قیام - 3
ام یعنى ایستادن از روى ادب و احترام در پیشگاه قدرت مدارى كه اقتدارش دایمى یكى از اركان نماز قیام است ، قی

اخالل . تعبیر امام سجاد علیه السالم در حقوق نماز برگرفته از همین واجب ركنى در نماز است . و همیشگى است 
ندعمدى در این ركن موجب بطالن و عدم مقبولیت نماز است بنابراین حكم است كه حضرت فرمود : 

اجى المسكیِن المتضرِّع المعظِّم َمن قام بین یدیه انَّك قائم بها بین یدى الّله فاذا عِلمَت ذلك كنَت َخلیقا اَءن تُقوم فیها مقام العبد الذَّلیِل الرَّاغِب الرَّاهِب الخائف الرَّ . 



تعظیم و تكریم ذات  حقارت و  در پیشگاه پروردگار جهانیان ، قیام باید از روى خضوع ، خشوع ، احساس 
همه نمازهاى روزمره ، یادآور قیام قیامت در محضر عدل مطلق و قیام عندالّله قیوم است ؛ . ذوالجالل ربوبى باشد

چنانچه در مقدمات ، مقارنات و افعال نماز، خوب دقت شود، تذكار دو خصیصه روحى خوف و رجا لحاظ شده 
 . است

فانَّ الجنَّة هى الماءوى # نَّفس عن الهوى و اّءما َمن خاف مقام ربه و نَهى ال (670). 
(( هشت منزلگاه اوست هركس از مقام عّز ربوبى ترسید و خداپرست شد؛ و از هواى نفس دورى جست ، ب )). 

او لطیف ، رئوف ، غفور و شكور است . ترس ذكر شده در آیه ، نه خوف از خداست ، كه او ارحم الراحمین است 
،  اشد المعاقبین، بلكه خوف از مقام اوست ؛ مقام و جایگاهى كه امیرالمومنین علیه السالم در دعاى افتتاح از آن به 

 .تعبیر مى فرمایند
لذا اگر . حقیقت عكس العمل اعمال ناروا و ناپسند است و مجرم از مقام قاضى خائف است نه از خود اوعقاب ، در 

اگر این خوف در انسان . امروز مقام این قاضى به دیگرى تفویض شود، دیگر مجرم از قاضى دیروز نمى ترسد
ه نفسانیات وقعى نگذاشت ، جایگاه قوت گیرد، مانع تمكین و پیروى از هوى و امیال نفس مى شود، و هنگامى كه ب

 . او بهشت است
 .(671)ان الَّذین آمنوا و الَّذین هاجروا و جاهدوا فى سبیل الّله اولئك یرجون رحمت الّله و الّله غفور رحیم 
آنان كه به اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده ،در راه خدا جهاد كردند، منتظر رحمت خدا باشند؛كه خدا ))
 .((بر آنها بخشاینده و مهربان است 

علیه در برابر خوف ، رجا و امیدوارى به ذات ذوالجالل ربوبى مطرح است ؛ در قرآن آمده ، حضرت شعیب 
 :السالم خطاب به قومش مى گوید

 .(672)یا َقوم اعبدوالّله َوارجواالیوم اآلخر
(( ت در سایه عبادت و اطاعت خدا و سعادت اخروى امیدوار باشیدخدا را عبادت كنید و به روز قیام! اى قوم  )). 

باید در انسان قوت بگیرد و به تعبیر امیرالمومنین علیه ) خوف و رجا(نكته مهم این است كه این دو خصیصه 
 : السالم
 .(673)ال َیرجون اءحدكم اال ربَّه و ال یخافنَّ اال ذنبه 
هم باید امیدوار بود و هم خائف و ترسان ؛ امیدوار به رافت و مغفرت الهى و ترسان از گناه و ناروایى هاى ))
 .((اعمال 
 :لقمان به فرزندش خطاب كرد

و جئَتُه ِبِبرِّ الثََّقَلین لعذََّبَك َوارُج الّله رجاء لو جئته بذنوب الثََّقَلین لَرِحَمك َخِف الّله خیفة َل (674). 
(( خوبى ها و مكارم خالیق به مالقات خدا بروى ، آنقدر امید نداشته باش كه در آتش قهر الهى  اگر با همه خیرات و
نسوزى ؛ و باز آنقدر به خداى خودت امیدوار باش ، كه اگر با پرونده سیاهى از اعمال تباه و ناپسند به مالقات خدا 
 .((رفتى ، خدا تو را بیامرزد

وح انسان وجود داشته باشد و اگر خوف غلبه كند منتهى به یاس از روح این هر دو باید به گونه اى مساوى در ر
 : الّله است كه
 .(675)ال ییاءس من َروح الّله 
(( حمت بى منتهاى خدا ناامید نباشیدهرگز از ر )). 

فقط كفار از رحمت و مغفرت الهى مایوس و ناامیدند و اگر امید و رجا غالب شود، : یعقوب به فرزندانش مى گوید
 . به غرور و خودبینى منتهى مى شود و باز موجب تباهى اعمال است

ِلِه و َسلَّم در تشییع جنازه او شركت كرده ، بر جنازه او سعد بن معاذ از دنیا رفت و رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آ
مادرش كه این مناظر را مى دید، در موقع دفن باالى سر جنازه . نماز خواندند، حتى داخل قبر او نیز قدم نهادند

 : فرزندش آمد و گفت
فقال صلى الّله علیه و آله و سلم ... سعد َمه ، ال َتجِزمى على رّبك فانَّ سعدا قد اءصابته ضمَّة  یا اُءّم: هنیئا لك الجّنة ، فقال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ! یا سعد

 .(676)نعم انَّه كان فى ُخلِقه مع اءهِله سوء :
(( اینگونه با قاطعیت و جزم سخن : بهشت بر تو گوارا باد، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند! اى سعد

. االن قبر چنان فشارى بر سعد داد كه شیر دوران كودكى كه تو به او داده بودى از سر انگشتانش بیرون آمد! نگو
زیرا همه خوبى ها در وجود سعد بود، اما در : رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم چرا؟ فرمودند یا: سوال كردند

 .((خانه بداخالق بود
حساب دقیق است و اگر انسان حتى از امور كوچك و ناچیز غفلت كند و امیدوارى و رجا بر او غلبه كند، همین 

ورطه هالكت مى بردغفلت از گناهان صغیره انسان را به  اگر به سیره اولیاى الهى نگاه كنیم ، این دو حال در  .
آنها مشهود است ؛ یعنى ترس از عذاب و عقاب الهى بر آن ها حاكم بوده است ، اگر چه آنها از لغزش و گناه ، 



 .مصون بوده اند
م را شنیدم كه در تاریكى با خداى خود راز و شبى صداى گریه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّ: ام سلمه مى گوید

كردم  نیاز مى كرد، برخاستم و عرض  مگر خداوند به شما وعده ! یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم  : 
 :نفرموده اند كه 

مالیغفر َلَك الّله ما تقدَّم ِمن ذنِبك و ما تاَءخََّر و ُیِتمَّ نعمته علیك و یهدَیك صراطا مستقی (677). 
(( و نعمتش را بر ) و حقانیت تو را ثابت نموده (خداوند گناهان گذشته و آینده اى را كه به تو نسبت مى دادند ببخشد 

تمام كند و به راه راست هدایتت فرمایدتو  )). 
آیا من شاكر این نعمت هاى الهى نباشم و عبادت و نماز خدا را تعطیل كنم ؟! اّمسلمه : فرمودند ! 

روایات دیگرى در حاالت و سیره اهل بیت علیهم السالم وجود دارد؛ یكى از تابعین به نام طاووس یمانى درباره 
شبى به هنگام طواف بیت الّله ، صداى ناله اى را مى شنیدم كه در حین طواف : مى كند امام سجاد علیه السالم نقل

 :با خدا چنین سخن مى گوید
 .(678)ُعَبیُدك ِبباِبك ، اءسیرك بفناءك ، مسكینك بفناِءك ، ساِئُلك بفناءك ، َیشكو الیك ما ال َیخفى علیك 
بنده ناچیزت به درگاه تو آمده است ؛ آنكه اسیر تو است ، آن كه نیازمند تو است ، آن كه حوایجش در دست تو ))

نداست ؛ به درگاه تو روى آورده و از آنچه بر تو مخفى نیست ، شكایت مى ك )). 
شما فرزند رسول خدایید : تمام شد، گفتم   وقتى دعا و عبادتش . پیش رفتم و دیدم على بن الحسین علیه السالم است 

فرمودند! و این چنین ناله و گریه مى كنید؟ : 
ن َعبدا حبشّیا، و َخَلَق النَّار ِلَمن َعَصاُه و لو كان َوَلدا ُقَرشّیاَدع عّنى حدیث اَءبى و ُاّمى و َجدِّى خَلَق الّله الجّنَة لَمن اَءَطاَعُه و اَءحَسَن، و لو كا! یا طاوُس (679). 

(( جدم را واگذار كه خداوند بهشت را خلق فرموده است براى بندگان سخن گفتن درباره پدر و مادر و ! اى طاووس 
عابد و خالصش ؛ گرچه آن بنده ، غالم حبشى باشد و جهنم را آفریده است براى بندگان متمرد و نافرمان ؛ اگرچه 
 .((او از بزرگان قریش باشد

الهى نخواهد بود و باید از خدا هرچه انسان بزرگ ، مطیع و فرمانبردار باشد، یقینا قادر به شكر نعمت هاى 
 .بخواهد و امیدوار باشد كه این كوتاهى را بر او ببخشد

 قرائت  - 4
بعد از تكبیرة االحرام  .بعد از بیان اسرار تكبیرة االحرام سخن در نكته هاى ظریفى است كه در قرائت نهفته است 

اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم ستعاذه كند؛ یعنى جمله باید سوره حمد را بخواند و مستحب است كه در مقدمه سوره حمد ا (680) 
دام هاى او، همان . ن است ، از خود دور كندرا به زبان جارى كند، و به وسیله آن شیطان را كه دشمن دیرین انسا

تمایالت شهوانى است و استعاذه در حقیقت پناه بردن به خدا از ابتال و افتادن به دام تمنیات نفسانى است و خود را 
نه این كه در حصار هوى و هوس  (681)ال اله اال الّله حصنى فمن دخل حصنى اءِمن من عذابى  : در حصن توحید قرار دادن است كه
 :باشد و فقط لفظ استعاذه را بر زبان جارى كند؛ چرا كه خداوند به پیامبرش مى فرماید

اءنت تكون علیه وكیالاَءراءیت من اتَّخذ الهه هواه اءَف (682). 
(( و كسى كه هواى نفسش معبود اوست ، تو هم نمى توانى او را كفایت كنى معبود، معشوق و محبوب او هوى 
 .((هوس است 
 :در تعبیرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده كه فرمودند
 .(683)اَءبغض ِاله ُعِبَد فى االرض عند الّله هو الهوى 
 .((نزد خداوند مبغوض ترین خدایى كه به عنوان شریك قرار داده شده است هواى نفس است ))
چون این بتى است كه درون انسان و خطرناكت تر است ؛ پس انسان باید از آفات و خطرات این دشمن درونى ، 

در این گفتگو به تعبیر امام . فتگوى خود را با خدا آغاز كندخود را در حصار توحید قرار دهد و بعد از استعاذه گ
زیبا سخن بگوید؛ زیرا بهترین شیوه گفتگو همان است كه محبوب مى پسندد و آنچه  و حسن المناجاة لهسجاد علیه السالم 

واند كه یادآور را كه او مى پسندد خود او تعلیم داده است ؛ كه با من اینگونه سخن بگویید؛ اول او را به اسمى بخ
یعنى كلمه : جامعیتش نسبت به همه اوصاف جمال و كمال است  و در  بسم الّله الرحمن الرحیم :بنابراین بگوید .((الّله ))

به حكم این كه رحمان است  الرحمن الرحیمضمن آن دو وصفى كه بیشتر از همه نزد او محبوب است را ذكر كند؛ یعنى 
علََّمُه البیان # َخَلَق االنسان # علََّم القرآن # الرحمن ، خالق است ؛ چرا كه  به حكم رحمانیتش ، انسان و همه موجودات را خلق  (684)

َما ترى فى الخلق الرحمن من تفاوت به حكم رحمانیت خود . ن و قدرت نطق به انسان ها كرامت داده است كرده است و قوه بیا
ش قائل نشده است كه این رحمانیت صفات فعل خداستهیچ فرقى میان بندگان (685)  (686)و قل ربِّ اغِفر َوارَحم و انت خیر الرَّاحمین  : 

و رحیم استاو در مقام فعل رحمان   .(689)نّبى ء عبادى اءنى اَءنا الغفور الرحیم  (688)انَّ الّله بالّناس لرؤ ف رحیم (687)و كان بالمؤ منین رحیما : 
نه تنها نسبت به مومنان رئوف و رحیم است ، بلكه این وصف معموال از لوازم غیر منفكه و جدانشدنى ذات او 

بنابراین نسبت به همه مردم رئوف و رحیم است ؛ چرا كه او جامع همه كماالت است ؛ هم در ذاتش رحم و . است 



چنین ذاتى شایسته حمد و ستایش و شكر است عطوفت نهفته است و هم در فعل و عملش ؛ و این الحمدلّله رب العالمین  . 
ت و حمد در مقابل مالمت و سرزنش مدح در مقابل ذم اس. حمد در قبال افعال اختیارى است  (690) و خالصه در  .
 . سوره حمد، مدح و شكر از آن كسى است كه رب ، مالك و مربى همه مخلوقات و موجودات است
 .(691)قال ربنا الَّذى اَءعطى كل شى ء خلقه ثم هدى 
پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى ، آنچه را الزمه آفرینش او بوده داده ؛ سپس او را هدایت كرده ))
 .((است 

عد مى مالك حقیقى نسبت به روز جزا كه انتهاى سیر و حركت همگان است و ب. مالك حقیقى نه مالك اعتبارى 
مفعول مقدم ایاك نعبد،  ((تقدیم ما حقُّه الّتاخیر ُیفید الحصر))این جا به تعبیر اهل ادب  (692)ایاك نعبد و ایاك نستعین  : خوانیم
 . است كه افاده انحصار مى كند؛ یعنى این تویى كه فقط شایسته عبادتى و نه دیگرى

تا این جا خدا را به صورت غایب . نكته دیگرى كه در این آیه كریمه نهفته است ، التفات از غایب به خطاب است 
د و مى گویدوصف مى كند، نام مى برد و حمد و ستایش مى كند و بعد یكباره توجه مى ده زیرا موجودى  ایاك نعبد؛ :

كه مالك و مربى همه مخلوقات است ، همه چیز نزد او حاضر است ؛ از جمله همین بنده حقیر نمازگزار؛ بنابراین 
در قبال آن ثنا و تمجید، اعتراف و انحصار  ایاك نعبد :مى خواند و مى گوید (حاضر)او را به صورت مخاطب 

در حقیقت در رهروى راه راست از او یارى مى طلبد و   پس . فقط از او استعانت بجوید عبادت نسبت به او، باید
:مى گوید  . ایاك نستعین

 تفسیر و بیان سوره حمد
 :در سخنى از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا علیه السالم وارد شده است كه فرمودند

ِنصُفها لى و نصُفها ِلَعبدى و لعبدى ما ساَءَل اذا قال العبُد قال الّله عزَّ َو َجّل َقَسمت الحمد بینى و بین َعبِدى ف قال الّله عزَّ َو َجّل بداء َعبدى  ((بسم الّله الرحمن الرحیم ))
 . باسِمى حّق علىَّ اَءن اُءَتمِّم له اُءموره و اُءباِرك له فى اَءحواله
(( ده ام به دو نصف تقسیم كردم ، آنچه را كه او خداوند متعال مى فرمایند كه سوره مباركه حمد را میان خود و بن
بنده ام به نام من آغاز كرد، بر من : خداوند مى فرماید بسم الّله الرحمن الرحیم :بخواهد به او مى دهم ، وقتى مى گوید
 .((واجب است كه امور او را به پایان رسانیده و همه احوال او را مبارك گردانم 
))فاذا قال  عالمین الحمدلّله رب ال انِّى اُءضیف له نعم الدُّنیا  قال الّله عزَّ َو َجّل َحِمَدنى عبدى و علم اَءنَّ النِّعم التى له من عندى و الَبالیا الَّتى انَدَفَعت عنه بتطوُّلى اُءشهُدُكم ((
))الى نعیم االخرِة و اَءدَفُع عنه بالیا االخرة كما دفعت عنه بالیا الدنیا فاذا قال  رحیم الرحمن ال قال الّله عزَّ َو َجّل شهد لى باَءنِّى الرحمن الرحیم اُءشِهُدُكم ُالَوفَِّرنَّ من  ((
الحساب حسابه و  قال الّله عزَّ َو َجّل اُءشهُدُكم كما اعترَف باَءنِّى اَءنا المالك لیوم الدین ُالَسهَِّلنَّ یوم ((مالك یوم الدین ))رحمتى حظَُّه و ُالجِزَلنَّ من عطائى نصیبه فاذا قال 
 . َالَتَقبََّلنَّ حسناته و َالَتجاَوَزنَّ عن سیِّئاته
بنده ام مرا سپاس مى گوید و مى داند كه نعمت هاى او از : خداوند مى فرماید الحمدلّله رب العالمین :هنگامى كه مى گوید))

اى دنیوى او، نعم اخروى را من است و دفع بلیات با تفضالت من است ، و شما را شاهد مى گیرم كه به نعمت ه
آن گاه كه . نیز بیفزایم و همان گونه كه بالیاى دنیوى را از او دفع نمودم ، او را از بلیات اخروى نیز مصون دارم 

بنده ام مرا به رحمانیت و بخشندگى یاد كرد و من نیز شما را به شهادت مى : خداوند مى فرماید الرحمن الرحیم :مى گوید
چون مى گوید. ا سرشار از رحمت خود نموده و از عطاى بى حساب خود او را بهره مند سازم طلبم كه او ر مالك  :

شاهد باشید كه به سپاس اعتراف او كه ملك و سلطنت قیامت از آن من است ، در آن : خداوند مى فرماید یوم الدین
 .((روز كه یوم الحساب است ، حساب را بر او آسان كنم و از گناهانش بگذرم 
قال الّله عزَّ َو  ((و ایاك نستعین ))قال الّله عزَّ َو َجّل صَدق عبدى ایَّاى َیعُبد ُالثیَبنَّه على عبادته ثوابا َیغِبُطه كلُّ َمن خاَلَفُه فى عبادته لى فاذا قال  ((ایاك النعبد))فاذا قال العبد 

نوائبه و اذا قال ) القیامة عند(ه و ُالغیَثنَّه فى شدائده و آلُخذنَّ بیده یوم َجّل فى استعان و الّى التجاء اُءشهُدكم العیَننَُّه عى اَءمر الى آخرها قال  ((اهدنا الصراط المستقیم ))
 .(693)الّله هذا لعبدى و لعبدى ما ساءل قد استجبت لعبدى و اَءعَطیُتُه ما اَءمََّل و آَمنُتُه ممَّا منه َوِجَل
آرى راست مى گوید كه مرا مى پرستد، پس شما شاهد باشید كه من بر : خداوند مى فرماید ایاك نعبد :وقتى مى گوید))

و . كه همه مخالفان در عبودیت بر او غبطه و رشك برند این پرستش و عبادت ، چنان ثوابى به او اعطا كنم
بنده من ، از من استعانت جسته و به من پناه آورده است ، گواه : خداوند مى فرماید و ایاك نستعین :هنگامى كه مى گوید

را  باشید كه در امورش او را یارى مى كنم ، در شداید و گرفتارى ها به فریادش مى رسم و در مشكالت دست او
آن گاه كه مى گوید. مى گیرم  را   او را هدایت مى كنم و هر خواسته دیگرش : خداوند مى فرماید اهدنا الصراط المستقیم :

 .((دارد، او را ایمنى مى بخشم   نیز اجابت مى نمایم ، همه آرزوهایش را برآورده مى كنم و از آنچه هراس
در شبانه روز و در همه  اهدنا الصراط المستقیمشود این است كه تكرار نكته اى كه در فهم این آیات باید بدان توجه 

نمازها، باعث هدایت نمى شود و نباید شخص تصور كند كه او هدایت شده است و دیگر تقاضا معنى ندارد؛ چون 
ده امكان لغزش و احتمال خطا براى همگان بسیار است پس این كه مرتب بر تكرار این تقاضا و خواهش توصیه ش

 . است این ثبات بر هدایت و استوارى آن است
 .(694)ربنا ال تزغ قلوبنا اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك اءنت الوهاب 
(( دلهاى ما را میل به باطل مده پس از آنكه به حق هدایت فرمودى و به ما از لطف رحمتى عطا ! بار پروردگارا
 .((فرما؛ كه تویى بخشنده بى منت 



صراط الَّذین انعمت علیهم بعد از تقاضاى هدایت در راه راست ، صراط مستقیم را تعلیم مى دهد كه كدام صراط است ؛ 

راه بندگانى كه به آنها نعمت هدایت داده اى ؛ و از مجموعه نعمت ها چه نعمتى باالتر و   الّضالینغیرالمغضوب علیهم و ال
البته آن هم نه هدایت تكوینى ، بلكه هدایت تشریعى ؛ هدایتى كه خداوند راه هاى ! واالتر از نعمت هدایت است ؟

نسان عنایت كرده است و این هدایت و نعمت صحیح رسیدن به مقصد را با ارسال رسل و با عنایت قوه عاقله به ا
نه آنهایى كه مورد غضب تو قرار گرفته اند؛  انعمت علیهم . همان هدایت و نعمتى است كه در این آیه موردنظر است
 .نه گمراهانى كه باالصاله گمراهند و نه كسانى كه بعد از هدایت دوباره مبتال به گمراهى شده اند

ى است كه این كلمات در َبردارد و گوینده به وسیله آن با خداى خود سخن مى گوید و البته اینها نكات ظریف و دقیق
مخفى نماند كه نكات و اسرار و دقایق نهفته در سوره مباركه حمد كه از واجبات نماز است و در همه نمازها باید 

زیاد شد، به همین مقدار اكتفا مى  حداقل دو مرتبه تكرار شود بسیار زیاد است و چون بحث ما در باره حقوق نماز
 . كنیم

 ركوع - 5
یكى دیگر از اركان نماز ركوع است كه پس از آن گفتگوى پرمحتوا، پر مغز و به تعبیر امام سجاد علیه السالم 
و قرائت حمد و سوره ، به قصد تعظیم و تكریم ، سر فرود مى آورد و پشت خود را در پیشگاه  ((حسن مناجات ))

و خم مى كند و عزت او و ذلت خود را یاد مى كند كهباعظمت ا  : 
موالى یا موالى ... ، موالى یا موالى اءنت القوى و اءنا الضعیف و هل یرحم الضعیف اال القوى ...موالى یا موالى اءنت العزیز و اءنا الذلیل ، و هل یرحم الذلیل اال العزیز

ل یرحم المغلوب اال الغالب اءنت الغالب و اءنا المغلوب و اءنا المغلوب و ه (695). 
(( یى و من ناتوان تو توانا! تو عزیزى و من خوار، و آیا جز عزیز بر خوار رحم مى آورد؟ موالى من ! موالى من 

تو باالدستى و من زیردست و آیا جز باالدست بر زیردست ! ، و آیا جز توانا بر ناتوان رحم مى آورد؟ موالى من 
 ((رحم مى آرود؟

امام صادق علیه السالم فرمودند. و در آن حال به تسبیح و تقدیس ذات پروردگار مى پردازد : 
زینة الّله بنور بهائه و اظله فى ظالل كبریائه و كساُه كسوِة اَءصفیائه ال یركع عبد لّله ُركوعا على الحقیقة اال  (696). 

(( به جاى آورد، خداوند به نور خود او را مزین مى كند و در سایه  اگر واقعا با درك معنا و مفهوم ركوع ، آن را
 .((برگزیدگان و اصفیاى خود را به او مى پوشاند  كبریائى اش جاى مى دهد و لباس

ركوع همان خشوع االطراف است كه در بیان امام سجاد علیه السالم براى اداى حق نماز ذكر شد كه خشوع 
و خشوع دل دارداطرف ، حكایت از لین الجناح  . 

 : حدیثى از حضرت امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است
تاءویله آمنت بالّله و لو ُضِرَبت عنقى : یا ابن عمِّ خیِر َخلِق الّله عزَّ َو َجّل ما معنى َمدِّ ُعُنِقك فى الركوع ؟ فقال : ساَءل رجل امیرالمومنین علیه السالم فقال  (697). 

(( این كه انسان در حال ركوع مستحب است گردنش به : مردى از حضرت امیرالمومنین علیه السالم سوال كرد
: تاویل این عمل این است كه : معنایش چیست ؟ حضرت فرمودند سمت جلو كشیده باشد، نه سر به زیرافتاده باشد

 .((ایمان آوردم به خداوند، اگر چه گردنم را با شمشیر جدا نمایند

 گردن نھاديم الحكم لّله   گر تیغ بارد در كوى آن ماه 

خدا مى پسندد، و این نهایت تذلل و خشوع و تسلیم است كه مطلوب و مراد او همان مطلوب و مراد ماست و آنچه 
آنگاه از ركوع سر برمى دارد و مى گوید. براى ما نیكوست  گویى این سخن خالق است از زبان  سمع الّله لمن حمده :

 .مخلوق ؛ یعنى بنده من حمد و ثناى تو را شنیدم و پاسخ مى گویم و بعد به سجده مى رود

 سجود - 6
ش همان تذلل ، خشوع ، خاكسارى و ناتوانى را تجدید مى سجده یكى از اركان نماز است كه نمازگزار باز در دل

 : كند، جبهه و پیشانى بر آستان دوست مى ساید؛ یعنى شریف ترین عضو را بر خاك درگاه او مى نهد كه

در كوى دوست شوكت 
  شاھى نمى خرند 

اقرار بندگى كن و دعوى 
 چاكرى 

، حضرت فرمودنداز امیرالمومنین علیه السالم درباره سجده سوال كردند : 
الیه ُتعیُدنا و رفع راسك و منها ُتخرجنا تاَرة اُءخرى  تاءویُلها الّلهم انََّك منها َخَلقَتنا یعنى ِمَن االرض و تاءویُل َرفِع راءسك و منها اَءخَرجَتنا و تاءویُل السُّجدة الّثانیة و

(698). 



سر، كه برمى دارى معنایش این . تو ما را از این خاك آفریدى ! خدایا : وقتى سر به سجده مى گذارى ، مى گویى))
هى به این معناست كه باز ما را ما را از این خاك بیرون آوردى و در سجده دوم وقتى سر به خاك مى ن: است كه 

به همین خاك برمى گردانى و هنگامى كه سر برمى دارى یعنى این كه در قیامت دوباره سر از خاك بیرون خواهیم 
 .((آورد
 :در تعبیر دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه فرمودند

لعمر مرَّة واحدة ما خِسَر والّله َمن اَءتى بحقیقِة السجود ولو كان فى ا (699). 
(( ید خسران اگر كسى در همه عمر یكبار حقیقتا با ادراك معنا و مفهوم سجود، به پیشگاه بارى تعالى سر به خاك بسا
 .((و زیانى نخواهد دید
 :حال حقیقت سجود چیست ؟ در همین روایت امام علیه السالم بیان مى كنند

ود سبب التقرُِّب الیه و لم یكن و قد جعل الّله معنى السجفاسجد سجود متواضع ذلیل َعِلَم اَءنَُّه ُخِلَق من تراب َیَطُؤُه الخلق و اَءنَّه ُركِّب ِمن ُنطفة یستقِذُرها كل اَءحد و ُكوِّن 
 . بالقلب و السرِّ و الرُّوح فَمن َقُرب منه َبُعَد عن غیره
مانند انسان متواضعى سجده كند كه در پیشگاه خدا ذلیل است و مى داند كه خدا او را از همان خاكى كه زیر پاى ))
است و خداوند او را بعد از و تركیبش از نطفه اى است كه مورد نفرت همگان  . بندگان او است خلق كرده است

خداوند سجود را وسیله نزدیكى دل ، ضمیر و روح انسان به خدا قرار داد. نبودن به وجود آورد آن كسى كه به  .
 .((خدا نزدیك شود، از همه چیز دیگر دور خواهد شد

فرمودند كهو نتیجه اش این است كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در یك حدیث قدسى   : 
غیرى فهو من الُمسَتهِزءیَن بنفسه و ال اءطَّلع على قلب عبد فاعلم منه حّب االخالص لطاعتى لوجهى وابتغاء مرضاتى اال تولَّیت تقویمه و سیاسته و َمِن اشتغَل فى صالته ب

 .(700)مكتوب اسُمه فى دیوان الخاسرین 
خدا وقتى بر قلب انسان در حال سجده و خضوع اشراف پیدا كرد و او را دید كه عاشقانه و مخلصانه اطاعت مى ))

آن كسى كه در نماز به غیر خدا كند، و در مسیر طلب رضاى پروردگار است ، متولى همه امور او مى شود و 
مشغول است ، و فكرش به دیگرى معطوف است ، در حقیقت خود را مسخره مى كند، و نام او در دیوان زیانكاران 
 .((ثبت مى شود

به داللت آن روایتى كه در اوایل بحث نماز ذكر كردیم ، براى كسى كه در سجده جز به خداى متعال توجه كند جز 
ى باقى نمى ماندرنج و زحمت چیز . 

 تشهد و سالم - 7
نمازگزار پس از سجده دوم به تشهد مى نشیند بعد از به جاى آوردن همه این مقدمات ، مقارنات و افعال دقیق كه 
هر یك مشتمل بر اسرار و نكته هاى لطیفى است ، موظف به تشهد است آن چنان كه گویى این انسان نمازگزار، از 

لى نیندوخته و اآلن است كه گفتگو، استدعا و گدایى او پایان پذیرد و او با دست خالى از آغاز تاكنون ، هیچ حاص
این میزبانى بازگردد؛ این جا است كه باز خود را مكلف مى داند یك بار دیگر با اظهار بندگى و اعتراف به 
 :گویا مى گوید .وحدانیت ذات ذوالجالل الهى ، خود را در حصار توحید قرار دهد

و لیت شعرى یا ... اَءتراك معذِّبى بنارك بعد توحیدك و بعد ما انَطوى علیه قلبى من معرفتك و لهج به لسانى من ذكرك و اعتقده ضمیرى من حبك ! الهى و سّیدى و رّبى  یا
صادَقة و بذكرك مادحه و على قلوب اعترفت بالهیتك محققة و على  َاُتَسلُِّط النَّار على وجوه َخرَّت لعظمتك ساجدة و على اءلُسن َنَطَقت ِبَتوحیدك !سیدى و الهى و موالى 

بك و ال اُءخبرنا بفضلك عنك یا كریم ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة و على جوارح سعت الى اوطان تعبُِّدِك طائعة و اشارت باستغفارك ُمذِعَنة ، ما هكذا الظَّنُّ 
 .(701)و یا رّب
(( آیا پس از دل ! خود مى سوزانى ؟  خود را در حصن توحید تو قرار مى دهم ، آیا تو مرا با آتش ! اى خداى من 

! و و اعتقاد قلبى ام به دوستى تو، مرا با آتش خود مى سوزانى ؟ خدایاسپردن به معرفت تو و زبان گشودن به ذكر ت
آیا من كه سر و پیشانى بر خاك تو نهاده ام ، باز استحقاق آتش و عذات تو را دارم ؟ آیا زبان هایى كه به راستى 

و ضمائرى كه پر از گویاى توحید تواند و مداح شكر تو و دل هایى كه با تحقیق ، اعتراف به معبودیت تو مى كنند 
معرفت تو شدند تا ترسان گردیدند و دست و پاهایى كه به پرستشگاه تو شتافتند تا اطاعت تو كنند و از تو آمرزش 

اى كریم و . خواهند، استحقاق عذاب تو را دارند؟ چنین گمانى به تو نیست و فضل تو چنین خبرى به ما نداده است 
 .((!اى پروردگار

ا را در تشهد تكرار مى كند و به تعبیر امام صادق علیه السالمنمازگزار این معن  : 
 .(702)التَّشهد َثناء على الّله فكن عبدا له بالسِّرِّ خاضعا له بالفعل كما انَّك َعبد له بالقول والدَّعوى 
تشهد، حمد و ثناى خداست پس همانگونه كه به زبان ، ادعاى بندگى خدا مى كنى ، در دل هم خاضع باش و ))
 .((ثناگوى او باش 

ه است شهادت به وحدانیت و یگانگى خدا، در حقیقت تكرار آن چیزى است كه از آغاز نماز تا پایان بر آن تاكید شد
و بعد به رسالت و عبودیت بنده برگزیده او محمد َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شهادت مى دهد و امام صادق علیه . 

 :السالم در این باره مى فرمایند
بطاعته و شهاَدَتُه بشهادته وانظر الى اَءن ال تفوتك بركاتك معرفة  و قد امرك بالصالة على حبیبِه محمد َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فاَءوصل صالَتُه بصالته و طاعَتُه



و َتعَلم جلیل مرتبته عند الّله عز و جل  حرمته فُتحِرَم عن فائدة صالته َو اَءمِره باالستغفار لك و الشَّفاعِة فیك ان اَءتیت بالواجب فى االمر و النَّهى السَُّنن واالداب (703). 
خداوند تو را مامور كرد كه در نمازش بعد از شهادت به یگانگى او، شهادت به رسالت و عبودیت بنده خاص او ))

پس نماز براى خدا را به دورد بر پیامبرش ، اطاعت خدا را به . و َسلَّم بدهى رسول خاتم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه 
اطاعت او و شهادت به یگانگى خدا را به شهادت به نبوت او متصل ساز و توجه داشته باش كه پیامبر َصلَّى الّله 

ام شفاعت او را نزد خالق دریابى ، َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را بشناسى و منزلت و قرب او را در درگاه ربوبى بدانى و مق
او . مراقب باش كه پیامبرت را بشناسى و معرفت او را از دست ندهى كه فایده نماز را از دست خواهى داد

 .. پیامبرى است كه در حقیقت ، خدا او را شفیع امت قرار داده است و تو مورد شفاعت او قرار خواهى گرفت

الّله علیه و اله و سلمفضیلت و برترى پیامبر اسالم صلى   
پس كسى كه تشهد مى خواند، در حقیقت در این مقام است كه آنچه را به جاى آورده مقبول نمى یابد و در مقام 
فراهم آوردن واسطه و شفیعى در پیشگاه خداست ؛ و چه شفیعى ارزنده تر از پیامبر خاتم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و 

رینش ، طفیل وجود او استَسلَّم كه همه دنیا و آف  : 
 .(704)لوالك لما خلقت االفالك 
 .((اى رسول اگر تو نبودى من آسمانها و زمین را نمى آفریدم ))

همه انبیا و اولیا مقدمه وجود اویند؛ خود حضرت فرمودند: ءن او وراد شده است در شا : 
 .(705)اّول ما خلق الّله نورى 
(( فرینش ، نور من بوده است اولین مخلوق آ )). 
 :و به تعبیر دیگرى حضرت فرمودند
 .(706)ُكنت نبیا و آدم علیه السالم منخول فى طینته 
(( بودم و آدم هنوز در غربال بود كه آیا شایستگى آفرینش دارد یا ندارد من پیامبر )). 
 :و در فرمایش دیگرى فرمودند
 .(707)آدم و من دونه تحت لوائى یوم القیامة 
 .((در روز قیامت ، آدم و همه فرزندان او زیر پرچم من هستند))

  نام احمد نام جمله انبیاست 
چون كه صد آمد نود ھم 

ماست   پیش   

به طوركلى رسول مكرم اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم با سایر انبیاى پیشین تفاوت هاى بّین و بارزى دارد كه 
ابراهیم خلیل الرحمان علیه : به عنوان نمونه . درآیات كریمه قرآن به بسیارى از این تفاوت ها تصریح شده است 

االنبیا است ؛ یعنى بعد از رسول مكرم اسالم ، در بین سایر انبیا شرافت و برترى از آن  السالم ملقب به شیخ 
م مقایسه ابراهیم علیه السالم و پیامبر خاتم َصلَّى الّله َعَلیِه و ابراهیم علیه السالم است ؛ برخى از روایات نیز در مقا

آِلِه و َسلَّم تفاوت هاى بسیار قابل توجهى از آنچه در قرآن براى منزلت و مقام این دو پیامبر الهى نازل شده است 
 .بیان مى كنند

ابراهیم در : م بیان مى كند، مى فرمایددر سوره مباركه انعام وقتى مقدمات توحیدى را از زبان ابراهیم علیه السال
 .حقیقت از ملك به ملكوت راهنمایى شد
 .(708)و كذلك ُنرى ابراهیم ملكوت السماوات و االرض 
 .((و این چنین ملكوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم ))
 .اما پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم از خدا به مخلوقات راهنمایى شد
 .(709)اَءلم تر الى ربك كیف مّد الظل 
 .((آیا ندیدى چگونه پروردگارت سایه را گسترده است ))
 . ابراهیم علیه السالم به دنبال یافتن خداست
 .(710)اّنى ذاهب الى ربى سیهدین 
(( من به سوى پروردگارم مى روم ، او مرا هدایت خواهد كرد: ابراهیم علیه السالم گفت  )). 
 .(711)سبحان الَّذى اَءسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى 
 .((پاك و منزه است خدایى كه بنده اش را در یك شب از مسجدالحرام به مسجداالقصى برد))

ابراهیم . را سیر داد و به مقام قرب برد یعنى برخالف ابراهیم علیه السالم پیامبر خاتم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم
من طمع دارم كه خدا مرا بیامرزد و امیدوارم كه مورد رحمت و مغفرت الهى قرار گیرم: علیه السالم مى گوید  . 



 .(712)والَّذى اَءطمع اءن یغفرلى 
 .((و كسى كه امید دارم گناهم را ببخشد))
 :اما درباره پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى گوید
 .(713)لیغفر لك الّله ما تقدم من ذنبك و ما تاءخر
 .((تا خداوند گناهان گذشته و آینده اى را كه به تو نسبت مى دادند ببخشد))

او وقتى ابراهیم علیه السالم به دستور نمرود و نمرودیان در میان آتش قرار گرفت و مخلوقات دیگر براى كمك به 
اما رسول خاتم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم از آغاز مورد خطاب قرار گرفت كه حسبى الّله : اعالم حمایت كردند، گفت  
: 
 .(714)یا اّیها الّنبى حسبك الّله 
(( خداوند براى حمایت تو كافى است ! اى پیامبر )). 
 :ابراهیم علیه السالم از خدا مى خواهد
 .(715)واجعل لى لسان صدق 
(( و ذكر خیرى(و براى من در میان امت هاى آینده زبان صدق   .((قرار بده  ( 
 :اما خداوند درباره پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى گوید
 .(716)و رفعنا لك ذكرك 
 ((و آوازه تو را بلند ساختیم ))
 :ابراهیم علیه السالم وقتى خانه خدا را ساخت ، دست به دعا برداشت كه خدایا
 .(717)و اَءِرَنا مناسكنا
 .((و روش عبادتمان را به ما نشان ده ))

لنریه من آیاتنا اما رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم قبل از این كه درخواست كند، آیه درباره او نازل شد و  .(718)
 : همه چیز از خدا مى خواهد كه
 .(719)واجعلنى من ورثة جّنة النعیم 
 .((مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار ده ))
 : اما به پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وعده داده شده است كه
 .(720)و لالخرة خیر لك 
 .((و مسلما آخرت براى تو از دنیا بهتر است ))
 :ابراهیم علیه السالم در مقام دعا درباره فرزندان و بستگانش مى گوید
 .(721)وارزق اءهله من الثمرات 
 .((و اهل آن را از ثمرات گوناگون روزى ده ))

كه مورد اما پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم درباره روزى خداوند متعال براى همه بندگان ، طورى عمل كرد 
 : خطاب قرار گرفت
 .(722)و ال تبسطها كل البسط
 .((و بیش از حد نیز دست خود را مگشاى ))

كنى ، نه در عمل و نه در دعا و خدا باز در قرآن نقل مى كند كه ابراهیم علیه السالم تو نباید اینگونه دست ودلبازى 
 : به خدا قسم مى خورد كه
 .(723)و تالّله الكیدّن اءصنامكم 
 .((و به خدا سوگند نقشه اى براى نابودى بت هایتان مى كنم ))
 :اما در قرآن به جان پیامبرش َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم قسم مى خورد
 .(724)لعمرك اّنهم 
 .((به جان تو سوگند))
 :یا درباره مقام ابراهیم علیه السالم كه به عنوان قبله قرار گرفت ؛ قرآن مى فرماید
 .(725)واتخذوا من مقام ابراهیم 
 .((و از مقام ابراهیم عبادتگاهى براى خود انتخاب كنید))
 :اما همه احوال و افعال و اهل بیت پیامبر علیهماالسالم ، قبله انسان ها هستند
 .(726)لقد كان لكم بى رسول الّله اسوة حسنة 



 .((مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیكویى است ))
بعد هم بت بزرگ را ابراهیم وقتى كه به جنگ دشمنان خدا و بت ها مى رود، در خفا و پنهان بت ها را مى شكند و 

مقصر قلمداد مى كند، اما پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در روز روشن و در پیش چشم و منظر همه ، 
 .سیصدوشصت بت را درون كعبه مى شكند و به زمین مى ریزد

و َسلَّم را به عنوان حبیب و دوست و یار  خداوند در جاهاى مختلف مقام و منزلت پیامبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه
ابراهیم منادى حج است. خود تلقى مى كند و مقام ابراهیم علیه السالم را مقام خلت قرار مى دهد  : 

 .(727)و اَءذِّن فى الناس بالحج 
 .((و مردم را دعوت عمومى به حج كن ))
 : اما پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم منادى اسالم و ایمان است
 .(728)منادیا ینادى لالیمان و اَءن آمنوا بربكم فآمنا
(( را شنیدیم كه به ایمان دعوت مى كرد كه به پروردگار خود ایمان بیاورید، و ما ) تو(ما صداى منادى ! پروردگارا
 .((ایمان آوردیم 
 : ابراهیم علیه السالم از خدا تقاضا مى كند كه

اَءِرنى كیف تحى الموتى  رب (729). 
(( به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى كنى ! خدایا )). 

ه ها را زنده مى كنى ؛ راهنمایى مى شود كه چند پرنده را بگیرد و سر ببرد من مى خواهم ببینم كه تو چگونه مرد
و بعد گوشت و پوست آنها را مخلوط كند و هریك را بر سر كوهى بگذارد و آن پرندگان را به نام صدا كند و آنها 
 .را مجددا ببیند
 :بعد از این ابراهیم علیه السالم خطاب مى شود
 .(730)اَءَو َلم تؤ من 
 ((!مگر ایمان نیاورده اى ؟))

ایمان دارم ولیكن: كه او مى گوید  : 
 .(731)لیطمئن قلبى 
 .((ولى مى خواهم قلبم آرامش یابد))
 :اما نسبت به پیامبر صلى الّله علیه و آله و سلم ، پیشاپیش مى گوید
 .(732)آَمَن الرَّسوُل ِبَما ُانزَل ِاَلیِه ِمن ربِّه 
 .((پیامبر بر آنچه كه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ، ایمان آورده است ))
 : درباره فرزند ابراهیم علیه السالم آمده است كه

اه بذبح عظیم و فدین (733). 
 .((و ما ذبح عظیمى را فداى او كردیم ))

سالم شد، اما درباره پدر پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و درباره اسماعیل علیه السالم گوسفندى آمد كه فدیه اسماعیل علیه ال
 .آِلِه و َسلَّم عبدالّله صد شتر رسید
 : از جمله تفاوت هایى كه بین كلمه حبیب و خلیل است

من تخاله : من َیخاُلك ، و الحبیب : الخلیل  (734). 
 .((خلیل آن است كه تو را دوست مى دارد، و حبیب آن است كه تو او را دوست مى دارى ))
 :و لذا نسبت به پیامبر مى گوید
 .(735)و لسوف ُیعطیك ربُّك َفَترضى 
 .((آنقدر به تو عطا خواهم كرد، تا دل تو را به دست آورم ))

خلیل ، عطشان است و حبیب ، رّیان . خلیل ، مرید است و حبیب مراد (736). 
میان مقام و منزلت ابراهیم خلیل الرحمن و رسول بزرگوار آخرالزمان تفاوتهاى فراوانى وجود دارد كه از حوصله 
 : این گفتار بیرون است ؛ و خالصه

یِر اُءموره تهبط الیكم و تصدر من بیوتكم ارادُة الرَّّب فى مقاِد (737). 
(( یابد خواست خداوند در تقدیر كارها، به سوى شما نازل شود و از خانه هاى شما صدور )). 
از این روست كه باید در انتهاى نماز بر او و آلش صلوات و سالم فرستاده شود؛ و بعد از آن سالم بر بندگان خدا و 



در آخر نیز نمازگزار به خود سالم كند؛ و بعد به عالمت تسلیم و نیاز و احتیاج ، دست ها را سه مرتبه تا محاذى 
من محتاج دستگیرى توام و اگر تو دستم را نگیرى هیچ راه نجاتى نیست گوش باال آورد؛ كنایه از این كه خدایا  و  .

 .بدین ترتیب نماز را به پایان ببرد
امیدواریم خداوند متعال همه ما را از نمازگزاران واقعى قرار دهد كه مقام ، منزلت و جایگاه نماز واقعى از همه 

هلكه روز عاشورا، وقتى آن شخص به محضر اباعبدالّله چنان كه در آن م. عبادات و اطاعات الهى باالتر است 
 (((738)جعلك الّله من المصلین )) :علیه السالم آمد و نماز را یادآورى كرد، حضرت درباره این مجاهد فى سبیل الّله دعا كردند
 .خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد
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ر فان اء فى الحدیث الصوم ُجنَّة من الناو اَءمَّا َحقُّ الصوم فاءن تعلم اَءنَّه حجاب ضربُه الّله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك لیسُتَرَك به من النار و هكذا ج ))
یس لها بالنظرِة الدَّاعیِة للشَّهوِة و الُقوَّة سكنت اَءطرافك فى َحَجَبتها رجوت اَءن تكون محجوبا و ان اَءنت تركتها تضطِرُب فى حجابها و ترفع َجَنَبات الحجاب فتطَِّلع الى ما ل

ال قوََّة اال بالّله الخارجِة عن حدِّ التَّقیَّة لّله لم تاءَمن اَءن َتخِرَق الحجاَب و تخرج منه و  )). 
باید بدانى كه روزه ، پرده و حجابى است كه خداوند بر زبان ، گوش ، چشم ، عورت و شكم تو كشیده است ؛ تا ))
پس اگر اعضاى بدنت در  .((روزه سپر آتش است )) : تو را از آتش مصون دارد؛ و در حدیث نبوى آمده است كه

اش كه مصونیت یافته اى ؛ و اگر رهایشان كردى كه به پریشانى و حركات پس این پرده آرام گرفت ، امیدوار ب
خارج از قاعده خود ادامه دهند و پرده حجاب را باال زنند، بى جا و از روى شهوت نظر كنند و پا را از حدود و 
 .((تقواى الهى بیرون نهند، ایمن مباش كه آن پرده دریده شود و از آن خارج شوى 

یان امام سجاد علیه السالم پیداست ، همه حیثیت و منفعتى كه براى روزه متصور است ، همان جا آن طور كه از ب
جنبه ایجاد مصونیت و ملكه تقوا نسبت به همه اعضا و جوارح انسان است ؛ چرا كه هر یك از این اعضا و جوارح 
، همه در معرض خطر هستند و  زبان ، گوش ، چشم ، شكم و غریزه جنسى .به نحوى در معرض تهدید قرار دارند
روزه یك عمل عبادى تمرینى است كه ابتدایى ترین شكلش ، با پرهیز و خوددارى از آشامیدن و خوردن تحقق پیدا 
مى كند؛ منتهى زمانى این عمل به مرحله كمال مى رسد كه تورع و پرهیز، به همه تمایالت و خواهش ها تسرى 

براى مدتى دهان و شكم را از لذایذ، حتى از خوردنى ها و نوشیدنى هاى پیدا كند؛ یعنى همان گونه كه شخص 
حالل محروم مى كند، چشم و گوش را از دیدن و شنیدن ناروا و حرام بازدارد و غریزه جنسى را مهار كند، در 

سان این صورت نتیجه روزه كه همان توفیق در مالكیت نفس و غرائز است ، براى انسان حاصل مى شود و اگر ان
توانست مالك نفس خود شود، خویش را از آتش خطرات و عواقب سوء دنیوى و اخروى شهوت پرستى حفظ كرده 
 . است
 .(739)فاَز َمن َغَلَب َهَواُه و َملك َدواِعى نفسه 
 .((كسى كه زمام تمایالت خود را به دست گرفت و مهار كرد، رستگار است ))
 :از این رو امام سجاد علیه السالم به حدیث نبوى تمسك فرموده اند كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
 .(740)الصَّوم ُجنَّة ِمن النَّار
 .((روزه سپر آتش است ))

و این همان معناى سپر بودن و حائل شدن روزه در برابر آتش است ؛ یعنى زمانى روزه میان انسان و آتش حائل 
شود كه او را از ابتال به آتش شهوت و تمنیات و غرائز باز دارد مى . 

 عدوى خانه در پھلو نشسته 

 عدوى خانه خنجر تیز كرده 
 

 تو بر خصم برون در ببسته 

 تو از خصم برون پرھیز كرده 

مودنداین دو بیت مضمون همان فرمایش حضرت رسول اكرم صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّمَّ است كه فر : 
 .(741)َاعدى عدوِّك نفسك الَّتى بین جنبیك 
 .((دشمن ترین دشمنان همان دشمن درونى است ))
 :صائب تبریزى مى گوید

حت چه اندازيم بھر بستر را
  خواب خوش 

ما كه چون دل ، دشمنى 
 داريم در پھلوى خويش 



 اگر انسان موفق شود به وسیله روزه و ممارست اطاعت ، دشمن درونى را مهار كند، روزه واقعى محقق شده است
: 

گر شود دشمن درونى 
  نیست 

پاكى از دشمن برونى 
 نیست 

خاتم انبیا ندارد؛ گرچه ممكن است در   ى ، اختصاص به اسالم و شرع مقدس و جالب این است كه فرمان هاى تربیت
بعضى فروع و خصوصیات با هم تفاوت هایى داشته باشند، ولى همه ادیان را دارا بودن اصل این معارف با هم 

ه بوده است كه به تصریح قرآن كریم در میان ادیان گذشته ، مسبوق به سابق. شاهد آن حقیقت روزه است . مشتركند
قرآن در این باره مى فرماید.  : 

 .(742)یا ایُّها الَّذین آمنوا ُكِتَب علیكُم الصِّیام َكما ُكِتَب على الَّذین ِمن َقبِلُكم َلعلَّكم تتَّقون 
(( خداوند همان گونه كه روزه را بر انسان هاى ماقبل شما در ادیان گذشته واجب ! اى انسان هاى مومن و مسلمان 
 .((كرده بود بر شما نیز واجب كرده است 
 . این عبادتى است كه براى تربیت و تادیب انسان در دیگر ادیان الهى نیز واجب شده است

دستاورد روزه دارىتقوا،   
سوره توبه نیز  183جالب این است كه ثمره اى هم كه خداوند بر روزه مترتب مى فرماید، همان تقواست و در آیه 

به طور كلى هر ثمره و خصوصیتى . كه ریشه در نگهبانى و پاسدارى از هویت انسانى دارد لعلكم تتقون .بیان مى كند
امیرالمومنین . ذكر شده است ؛ چون روزه طریق تحصیل همان ملكه است براى روزه ذكر شده ، براى تقوا هم 

 :علیه السالم مى فرمایند
 .(743)فانَّ التَّقوى فى الیوم الحرُز و الُجنَُّة و ِفى َغد الطَّریق الى الَجّنة 
 .((تقوا در دنیا حرز و سپر است و در آخرت راه بهشت ))
 : همانند این عبارت درباره روزه مى بینیم
 .(744)الصوم ُجنَّة من النار
 .((روزه سپر آتش است ))

اگر در دنیا این سپر را به دست آوردى و این حائل را میان خود و آتش قرار دادى ، نتیجه اش این است كه در 
ساس نفرت و گریز قیامت هم راه بهشت به سوى تو باز خواهد بود؛ یعنى باید تقواى فرد به مرحله اى برسد كه اح

 .از پلیدى ، حرام ، گناه و نامشروع را در او به وجود آورد
گمان مى كنم بحث در حق روزه خالصه اى از همه حقوقى است كه امام علیه السالم در مباحث گذشته پیرامون 

خطراتى كه گوش ، چشم ، زبان ، دست ، پا، شكم و غریزه جنسى بیان فرمودند؛ و درمان همه دردها، رنج ها و 
هر یك از این اعضا و جوارح را تهدید مى كند، در عبادت روزه نهفته است ؛ چرا كه با ملكه اى كه در سایه این 
. عبادت براى انسان حاصل مى شود، مى توان به مبارزه با خطرات برخاست و بر همه آنها فائق آمد و پیروز شد

ه السالم در بیان حق آن مى فرماینداین از خواص روزه حقیقى است ؛ كه امام سجاد علی : 
فتطَِّلع الى ما لیس لها بالنَّظرِة الدَّاعَیِة للشَّهوِة و فان َسَكَنت اَءطراُفك فى َحَجَبتها َرجوُت اَءن تكوَن محجوبا و ان اَءنت َتَركُتها تضَطِرب فى حجابها و َترَفع َجَنباِت الحجاِب 

ه لم تاءَمن اَءن َتخرق الِحجاَب و َتخُرَج ِمنُهالُقوَِّة الخارجِة عن التَّقیَِّة لّل . 
اگر اعضا و جوارح تو در پس پرده روزه پرده اى كه به وسیله روزه ایجاد مى شده آرام گرفت ، تو موفق شده اى 
؛ اما اگر آنها را رها كردى كه به پریشانى و تحركات خارج از قاعده و قانون خود ادامه دهند؛ یعنى اگر نتوانستى 
به وسیله روزه نه چشمت را مالك شوى و غرائز دیگرت را آرام كنى ، مطمئن باش كه این حجاب دریده خواهد 

بى حساب نیست كه در میان همه عبادات ، خداوند فقط روزه را به . شد؛ و تو از پشت این پرده بیرون خواهى افتاد
 . خود اضافه تشریفیه كرده است

 پاداش روزه دارى 
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودنددر سخنى از  : 

 .(745)قال الّله عزَّ َو َجّل الصوم لى و اَءنا اَءجزى به 
 .((روزه براى من است و من خودم جزاى روزه را خواهم داد))

الصوم لى و به بیان دیگر، در اصطالح اهل ادب این عبارت را مى توان مبنى للفاعل به صورت معلوم قرائت كرد، 

((روزه از من است و جزادهنده روزه خود من هستم )) اَءنا اءجزى به ، عبارت را مبنى  ، و به بیان رمز مى توان این
)) الصوم لى و اَءنا ُاجزى ،للمفعول به صورت مجهول قرائت كرد،  یعنى . روزه از من است و جزاى روزه خود من هستم 

تو به این ! اى كسى كه براى اطاعت محبوب این همه مشقت ، سختى ، گرسنگى و تشنگى را تحمل مى كنى 
د من و وصال من است ؛ یعنى مطلوب و مراد تو از این عمل طریق ، فرمان مرا اطاعت كرده اى و جزاى تو، خو



و فرموده اند. من بوده ام و من وصال خود را بهاى عمل تو قرار مى دهم  : 
 .(746)انَّ ِللَجنَِّة بابا ُیدَعى الرَّیَّان ال َیدُخُل منه اال الصَّاِئمون 
 .((بهشت درى خصوصى دارد كه فقط از آن در، روزه داران وارد مى شوند؛ نام آن در ریان است ))
م در خصوصى ، بالطبع راه ورود همگان نخواهد بود و به آن جایى هم كه راه مى برد، منزل و ماءوى عمو

نخواهد بود؛ وقتى براى روزه داران در مخصوص هست ، بالطبع یك مكان خاصى هم در بهشت الهى براى آنان 
در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند. اختصاص داده شده است  : 

 .(747)للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاِء ربِِّه
یك خوشحالى گذرا و موقت و آن به هنگام افطار كه معموال همه  :انسان روزه دار، دو سرور و خوشحالى دارد))

رى در خود دارند و سرور مستدام و همیشگى ، به هنگام مالقات خداروزه داران ، نزدیك افطار، شعف و سرو )). 
آن سرور و فرح وعده داده شده قابل وصف نیست و او فقط به هنگام مالقات خدا این خوشى و سرور را احساس 
 .خواهد كرد

امام . ت و در متون دینى تصریح شده است كه هر چیزى بر عبادت روزه ، مترتب شود، محبوب و مطلوب خداس
 :صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(748)نوم الصائم عبادة و نفُسُه تسبیح 
تسبیح است   ر نفس بكشد، نفسش اگ . اگر روزه دار بخوابد، خوابش عبادت است)) )). 

اگر دعا كند، دعاى او مستجاب است. اگر سكوت كند و حرف نزند، سكوتش تسبیح و تهلیل است   . 
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند

ك و الَّذى نفُس محمِّد بیده َلُخُلوف َفِم الصَّائم عند الّله اَءطَیب من ریح المس (749). 
(( ر سوگند به آن كه جان محمد َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در دست اوست ، بوى دهان روزه دار نزد خدا مطلوب ت
 .((و خوشبوتر از بوى مشك و عنبر است 

خدا این حال روزه دار را دوست دارد و چون این حال را دوست دارد، همه عوارضى كه بر این حال مترتب است 
 . نیز مطلوب و محبوب خداست

اى چه روزه ، كه این همه آثار دارد، و روزه دارى كه این همه محبوب مى شود، باید دار: اكنون سوال این است 
 .ویژگیهایى باشد

 روزه و ویژگیهاى آن
یك مرتبه آن در اصطالح فقها، فقط مرتبه اسقاط تكلیف . پیداست كه روزه همه مثل نماز، مراتب و درجاتى دارد

است ؛ یعنى همان نگه دارى شكم و شهوت است ؛ ولى در این حال دیگر الزم نیست چشم ، گوش ، زبان و امثال 
همین كه روزه دار از خوردن ، آشامیدن و محرمات ذكر شده در رساله هاى عملیه پرهیز . ندآن اطاعتى كرده باش

نبوده اند؛  صوموا كند، تكلیف واجب را ادا كرده است ؛ ولى در این حال ، چشم و گوش و زبان ، هیچ یك تابع فرمان
آثار، یقینا بر این مقدار از عمل واو فقط با این عمل ، واجب ظاهرى را به جاى آوده است ؛ اما آن كماالت و 

او فقط تكلیف واجبى را ادا كرده است . مترتب نیست  مثل انسانى كه وضو مى گیرد و نمازى را به حسب ظاهر  .
مرتبه دیگر این كه در سایه تورع و امسالك از خوردن ، آشامیدن و . به جاى مى آورد كه تكلیفى انجام شده باشد

زبان ، گوش ، چشم ، دست و پا را از ارتكاب ناروا حفظ مى . اعضا را هم مهار كندمهار غریزه جنسى ، سایر 
 :كند؛ مثال وقتى حرف از زبان مى شود مى گوید

 ورنه گنگى ، به از سخن گفتن   در سخن ُدر ببايدت سفتن 

یا وقتى صحبت از چشم است مى گوید. انسان روزه دار، دم از هر نوع سخنى فرو مى بندد : 

ت ديده و دل ھر دو فرياد ز دس  

 بسازم خنجرى نیشش ز پوالد 
 

 كه ھرچه ديده بیند دل كند ياد 

 زنم بر ديده ، تا دل كند ياد 

آنچه تاكنون دیده ام ، از دل ندیده ام ، همه از دیده دیده ام : چشم را به روى هر ناروا و محرمى مى بندد و مى گوید
همه جوارح را در بند مى كشد؛ و براى مهار آنها با خود نیز مى جنگد تا  بنابراین ، چشم ، گوش ، دست ، پا و. 

 :امام صادق علیه السالم فرمودند .چشم دل او باز شود
 .(750)اذا ُصمَت َفلَیُصم سمُعك و بصُرك و شعُرك و ِجلُدك و عدََّد اَءشیاء غیر هذا و قال ال یكون َیوم َصوِمك َكَیوم فطرك 
تو زمانى روزه دارى كه گوش و چشم و موى و پوست بدنت روزه باشد، باید روزى كه روزه دارى با روزهاى ))
 .((دیگرت متفاوت باشد



صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودنددر سخن دیگرى از امام  : 
ُكِلى فقلت: آِلِه و َسلَّم بطعام فقال لهاسمع رسول اكرم َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم امراَءة تسبُّ جاریة لها و هى صائمة فَدَعا رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و  انِّى صائمة  : 

بِت جاریَتِك انَّ الصوم لیس ِمَن الطَّعام و الشَّراب فقطكیف تكونیَن صائمة و قد سب: فقال  (751). 
(( حضرت شنیدند كه زن روزه دارى نسبت به كنیز و زیر دستش  در زمان رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم

حضرت آن زن را به خوردن طعام دعوت كردند و زن به رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و . بدگویى و فحاشى مى كند
چگونه روزه دارى ؛ حال آن كه زبانت به فحش و بدگویى : من روزه دارم ، حضرت فرمودند: آِلِه و َسلَّم گفت 

 .((نسبت به زیردست باز شده است ؟ روزه فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست 
و خالصه . در حال روزه ، مجادله ، گفتگو و سخن هاى بى معنا را باید كنار گذاشت زیردست ها را باید رها كرد

 .انسان روزه دار باید وقار و طمانینه روزه دار باشد
ان مات و هو كذلك مات و هو مستحّل لما حرَّم الّله ف... َمِن اغتاَب ُمسلما بطل صومه  (752). 

(( گر در این حال بمیرد، در حقیقت او حرام كسى كه از مسلمانى غیبت و بدگویى كند، روزه خود را باطل كرده و ا
 .((الهى را حالل كرده است 

از طرفى هر چیزى كه ذكر آن حرام است گوش دادن و استماع آن هم حرام است ، بنابراین ، در روایتى از رسول 
 :اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است كه 
 .(753)الُمغَتاب والُمستمع شریكان فى االثم 
 .((گوینده غیبت و شنونده آن ، در گناه با هم به طور مساوى شریكند))

لَّم مى فرمایندو یا رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َس : 
 .(754)السَّامع للغیبة اءحد المغتابین 
 .((شنونده غیبت ، خود یكى از غیبت كنندگان است ))

ه كه دهان ، شكم و غریزه جنسى روزه است ، گوش ، چشم ، زبان و همه اعضا و جوارح نیز بنابراین همان گون
 . باید روزه دار باشند؛ و این مرتبه دوم از كمال روزه است

در مراحل روزه ، مهم این است كه این عبادت به گونه . مرتبه سوم كه اهم مراتب است ، روزه داشتن قلب است 
الوه بر دهان ، شكم ، زبان ، گوش و چشم ، دل هم از اندیشه خطا مصون بماند؛ كه در اى موثر واقع شود كه ع

 :روایتى معروف امیرالمومنین علیه السالم فرمودند
 .(755)صیام القلب عن الفكر فى اآلثام اءفضل من صیام البطن عن الطعام 
اگر انسان موفق شود قلب را از اندیشه گناه ، پاك و مطهر نگاه دارد، بهتر از آن است كه فقط شكم را از خوردن ))
 .((و آشامیدن بازدارد

بر پلیدى و پستى گناهان چنان اشراف پیدا كند، و  دستیابى به چنین مرحله اى ، هنگامى میسر است كه انسان بتواند
به عوارض سوء آنها آگاه شود؛ كه هرگز فكر و ذهن او به سوى گناه نرود، از طرفى آن چنان اقتدارى بر اندیشه 
 .خود پیدا كند كه راه گناه را بر خیال و تصور خود ببندد

ق مى شود، به همان ترتیب بر اندیشه خود نیز همان طور كه در سایه روزه ، بر مهار اعضاى ظاهرى خود موف
در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده كه فرمودند. این تسلط را به دست آورد : 

 .(756)انَّ الشَّیطان لیجِرى ِمن ابِن آدم مجرى الّدم فضیِّفوا مجاریه بالجوع 
همان طور كه خون در عروق انسان جارى مى شود، وسوسه هاى شیطانى به صورت پنهانى ، در انسان نفوذ ))
 .((مى كند و یكى از راه هاى بستن نفوذ شیطان ، روزه است 

وزه مهم این است كه انسان بتواند راه ورود و نفوذ شیطان و وسوسه هاى او را ببندد وگرنه به تعبیر حضرت در ر
 : امیرالمومنین علیه السالم
 .(757)كم ِمن صاِئم لیس له ِمن صیامه اال الجوع و الظََّما
 .((چه بسیار روزه دارى كه از روزه اش نتیجه اى جز گرسنگى و تشنگى نمى گیرد))
 :درست مثل نمازگزارى كه حضرت امیرالمومنین علیه السالم درباره او فرمودند
 .(758)و كم من قائم لیس له من قیامه اال السهر و العناء
چه بسیار شب زنده دارى ، كه شبها بیدراى مى كشد و نماز مستحبى مى خواند، اما از آن جز بى خوابى و رنج ، ))
 .((حاصلى نمى برد

مبتنى بر یك علت نهایى است كه اگر آن علت حاصل نشود، از روزه جز تشنگى و ... این عبادات نماز و روزه و
 . گرسنگى و از نماز جز بى خوابى و زحمت ، بارى نبسته است
است ؛ انسان را از سركشى ، فحشا و  (759)((تنهى عن الفحشاء و المنكر))به نص آیه كریمه قرآن ، علت غایى نماز 

لعلكم تتقون در قرآن علت غایى روزه هم . منكر باز مى دارد كسى . ذكر شده است ؛ و این هر دو، یك نتیجه است  (760)
كه از فحشا و منكر و هر نوع سركشى مبّراست ، متقى و وارسته است و انسان وارسته از همه گناهان پرهیز 
 .دارد



ثر دیگرى كه در حقیقت ، ثمره این دو است اشاره كرده و مى فرمایندامام صادق علیه السالم به ا : 
َسوِّى  الغنىَّ كلَّما اَءراد شیئا قَدَر علیه فاَءراد الّله تعالى اَءن ُیاّنما فَرَض الّله الصیام ِلَیستوَى به الَغنىُّ و الفقیر و ذلك اَءنَّ الغنىَّ َلم یكن ِلَیِجَد مسَّ الجوع فَیرَحَم الفقیر النَّ

 .(761)بین َخلِقِه و اَءن ُیذیق الغنىَّ مسَّ الجوع و اَالَلِم ِلَیِرقَّ على الضعیِف و َیرَحم الجائع 
(( را واجب فرمود؛ تا بین فقیر و غنى تساوى ایجاد شود؛ و چون انسانهاى ثروتمند و بى نیاز،  خداوند روزه

گرسنگى را احساس نمى كنند، نسبت به فقیران احساس ترحم ندارند؛ چون هرگاه هرچه خواسته و مطلوب آنها 
ه غنى ، طعم و درد گرسنگى خداوند با فرمان روزه خواسته است ك. بوده است ، به راحتى بدان دسترسى داشته اند

 .((را احساس كند تا در وى نسبت به ضعیف رقت قلب ایجاد شود، و نسبت به گرسنگان ، ترحم كند
 :به تعبیر شاعر

احوال دل سوخته ، دل 
  سوخته داند 

از شمع بپرسید ز سوز جگر 
 ما 

كسى . روح و رقت قلب حاصل شودباید به هر مشقت ، این خصوصیت و حالت در او به وجود بیاید تا آن لطافت 
 :كه دسترسى به همه امكانات دارد، بالطبع افراد ناتوان و نیازمند را كمتر مى تواند درك كند

  درشتى كند با غريبان كسى 
كه نابوده باشد به غربت 
 بسى 

شیده باشد، مى كسى كه درد گرسنگى و تشنگى را ك. اما كسى كه درد غربت را چشیده باشد با غریب مدارا مى كند
پس مبراى مدت كوتاهى از دوران زندگى اش یك ماه رمضان هم كه شده . تواند حال گرسنگان و تشنگان را بفهمد

، باید روزه بگیرد كه این احساس در وى به وجود آید؛ تا او را وادار كند كه نسبت به فقرا و نیازمندان ، حالت 
نها و دستگیرى گرسنگان و محتاجان قیام كندرحم و عطوفت پیدا كند؛ و براى رسیدگى به آ . 

 نمونه انسان كامل
مناسب است كه در این باره ، یكى از ظریف ترین ، شیرین ترین و واالترین فرازهاى تاریخ انسانى را از زندگى 

فخر رازى از ابن عباس روایت مى كند كه. امیرالمومنین علیه السالم ذكر كنیم   : 
(( علیهاالسالم ، امام مجتبى و اباعبدالّله علیهماالسالم مبتال به كسالتى شدند، رسول خدا َصلَّى  دو فرزند فاطمه زهرا

جمع همراه به امیرالمومنین على علیه السالم . الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم همراه با جماعتى از ایشان عیادت فرمودند
موال امیرالمومنین . ذرى بكنید آنها زودتر بهبود مى یابنداگر براى سالمت بچه ها ن! یا اباالحسن : عرض كردند كه 

علیه السالم و فاطمه اطهر علیهاالسالم و فّضه كه خادمه اى در خانه آنها بود نذر كردند كه اگر خداوند این دو طفل 
یزى در خانه خداوند این دو را شفا داد، آنها روزه گرفتند و چون براى افطار چ. را شفا داد، سه روز روزه بگیرند

نكته قابل توجه . بگیرد  حضرت نبود، امیرالمومنین علیه السالم مجبور شد چند صاع جو از یهودى خیبرى قرض 
او داماد پیغمبر است ! این كه ، چه كسى مضطر مى شود كه براى تهیه نان ، از یك یهودى چندصاع جو قرض كند

به او كرامتى داده است كه اگر بخواهد همه دنیا را طال و نقره و دختر پیغمبر در خانه او زندگى مى كند و خدا هم 
مى كند؛ اما او سبك و سیاق زندگى خود را طورى تنظیم كرده كه براى تدارك سفره افطار ناچار مى شود از یك 

همه یهودى قرض كند؛ و شاید سّر موفقیت اسالم و مسلمین چنین راهبران و پیشوایانى بود كه در مدت كوتاهى این 
 .توفیق ، نصیب آخرین دین الهى شد
به هر حال امیرالمومنین علیه السالم سه صاع جو را به خانه مى آورد؛ و فاطمه علیها السالم یك صاع آن را آرد 

موقع افطار كه پنج قرص نان جو را در میان سفره مى گذارند، در خانه به . كرده ، به اندازه پنج نفر، نان مى پزد
، سائلى صدا مى زندصدا درمى آید سالم بر اهل بیت محمد صلى الّله علیه و آله و سلم ؛ مسكینى مسلمان و گرسنه  :

آنها مسكین را بر خود ترجیح مى دهند؛ و چون چیزى جز آب در خانه نبود كه سد جوع كنند، با آب افطار مى  . ام
ج قرص نان براى پنج نفر در سفره گذاشته وقت افطار،كه پن. براى وفاى به نذر، روز دوم روزه مى گیرند. كنند

روز . دوباره سیر كردن او را بر خود ترجیح مى دهند؛ و فقط با آب افطار مى كنند. مى شود، یتیمى در مى زند
موقع افطار باز در خانه توسط اسیرى به صدا درمى آید و اظهار . سوم را نیز براى وفاى به نذر روزه مى گیرند

باز براى حفظ كرامت انسانى ، نان را به اسیر مى دهند. كندفقر و استمداد مى  . 
نكته قابل توجهى كه این جا قابل ذكر است این كه با ضمیمه كردن روایت شاید بتوان مسكین و یتیمى را به 
خصوص مسكین را مسلمان دانست ، اما به یقین اسیر در جامعه آن روز مسلمان نبوده و از مشركان و كفار بوده 
 . است

روز چهارم امیرالمومنین علیه السالم دست دو فرزندش را گرفته و به دیدار رسول خدا مى رود، وقتى چشم پیغمبر 
چقدر براى من دردآور است كه شما را در : به آنها مى افتد مى بیند كه از شدت گرسنگى مى لرزند، مى فرمایند



ن و حسین علیهماالسالم به سوى خانه فاطمه علیهاالسالم به همراه حضرت امیرالمومنین ، حس. چنین حالى مى بینم 
به راه افتاده ، وارد خانه مى شود و فاطمه علیهاالسالم را در محراب عبادت مى یابد، در حالى كه شكم به پشت 

و َسلَّم سخت این حال اهل بیت علیهم السالم بر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه . چسبیده و اشك از چشمانش جارى است 
خذها یا محمد هّناك الّله فى اهل بیتك فاقراءها السورة : فنزل جبرئیل علیه السالم و قال  :گران مى آید، این جاست كه روایت مى گوید و یطعمون )) :
 .(763)(((762)انما نطعمكم لوجه الّله ال نرید منك جزاء و ال شكورا #الطعام على حبه مسكینا و یتیما و اسیرا 

این نمونه كامل انسانیت است كه عبادت الهى و فرمانبردارى ذات ذوالجالل خدا مى تواند چنین انسان هاى شایسته 
 .و صالحى تربیت كند كه مربى و معلم هاى نمونه اى براى جامعه بشرى باشند

انسان را از اندیشه  بنابراین ، كامل ترین مرتبه روزه این است كه چنان تاثیرى داشته باشد كه قلب و فكر و ذهن
گناه و فكر معصیت و تعدى نسبت به ذات ذوالجالل الهى مصون دارد؛ و این نكته اى است كه در سوره مباركه 
 .(764)لعلكم تتقون  : بقره بعنوان حكمت و نتیجه مترتب بر روزه ذكر شده است

نتیجه این كه واجبات الهى و فرمان هایى كه خداوند متعال به عنوان وظایف عبادى انسان صادر فرموده ، در 
شوده است ؛ حقیقت منت خدا بر بندگان است ، كه راه صحییح انتفاع و بهره ورى زندگى دنیا را به روى انسان گ

وگرنه با این اعمال ناچیز مثل نماز و روزه ، نمى توان حق عبودیت و بندگى خدا را آنچنان كه شایسته است به 
 .جاى آورد

 فواید روزه دارى
 :روزه از واجباتى است كه نفعش عاید خود انسان مى شود
 .(765)الجوع سحاب یمطر الحكمة و الِبطنة تمیت الفطنة 
(( ابرى است كه باران آن حكمت و اندیشه پاك و نتیجه پرخورى زائل شدن نیروى اندیشه ) روزه دارى (گرسنگى 
 .((است 

نگام افطار و تا وقت سحر از زیاده روى در خوردن ، پرهیز كندبنابراین مستحب است انسان به ه . 

 تا در او نور معرفت بینى   اندرون از طعام خالى دار 

 :در سخنى ، لقمان به فرزندش مى گوید
 .(766)یا ُبَنى ِاذا امَتَالِت الِمعَدة ، ناَمِت الِفكَرة ، و َخِرَسِت الِحكمة و َقَعَدِت االعضاء عن العبادة 
(( اگر شكمت همواره پر باشد، نیروى فكر و اندیشه ات به خواب مى رود و مى میرد و قدرت تفكر انسان ! پسرم 

انى انسان نسبت به عبادت ناتوان مى شوندكند مى شود و اعضاى جسم )). 
بنابراین ، سّر این كه خداوند متعال این امور را بر انسان واجب كرده است و در واقع منتى بر انسان گذاشته این 
است كه راه و رسم صحیح زندگى را به او بیاموزد و در سایه این واجبات عبادى ، ملكه تقوا براى او حاصل شود؛ 

امام صادق علیه السالم فرمودند. و در سایه این تقوا لطافت پیدا كندو روح ا : 
قسوة القلب و هیجان الشهوة : لیش شى ء اضّر لقلب المومن من كثرة االكل ، و هى مورثة شیئین  (767). 

یكى از مضرترین چیزها براى روح و دل انسان پرخورى است ؛ كه دو ضرر بسیار مهلك براى انسان به بار مى ))
اول این كه موجب سنگدلى انسان مى شود؛ و دیگر آن كه غرائز جنسى را تحریك مى كند: آرود )). 

نیه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم ذكر شده است كه حضرت چنین نتیجه دیگرى از روزه در خطبه شعبا
 :فرموده اند
 .(768)واذكروا بجوعكم و عطشكم فیه جوع یوم القیامة و عطشه 
 .((روزه باید یادآور گرسنگى و تشنگى روزه قیامت باشد))

اگر كسى بتواند در سایه روزه به . گرسنگى و تشنگى در قیامت ، نتیجه بى توجهى آدمى به وظایف انسانى است 
. صون مانده است كمال انسانى دست یابد، على التحقیق از عوارض سخت و سنگین بى توجهى به وظایف خود م

 بنابر فرمایش معصومین علیهم السالم یكى از راههاى تحصیل این مصونیت ، اهتمام به عبادت از جمله روزه است
. 
 :باز در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه فرمودند

و لكل شى ء زكاة و زكاة االبدان الصیام ... اعد الشیطان منك كما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى قال الصوم یسوّد وجهه اءال اُءخبركم بشى ء ان اِءنتم َفَعلُتُموه تب (769). 
آیا چیزى به شما بیاموزم كه شیطان از شما دور شود؛ همانگونه كه شرق و غرب از هم فاصله دارند؟ وقتى ))

بلى یا رسول الّله: انسان موفق شود، راه شیطان را ببندد، بالطبع راه انسانیت باز خواهد شد عرض كردند  ! 
و در ادامه . ت نمى كند كه به شما نزدیك شوددیگر او جرا. روزه ، شیطان را سیاه رو مى كند: حضرت فرمودند

هر چیزى زكاتى دارد و زكات بدن ، روزه است : سخن فرمودند )). 
 :در سخن دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرمودند



 .(770)صوموا تصحوا
 .((روزه بگیرید تا سالم بمانید))

حضرت در خطبه شعبانیه مى فرمایند. زكات بدن تزكیه و تنزیه بدن از همه كسالت ها و ابتالهاست  : 
وارحموا صغاركم و صلوا اءرحامكم و تصدقوا على فقرائكم و مساكینكم و وّقروا كباركم  (771). 

(( بزرگان را احترام كنید. به فقرا و نیازمندان رسیدگى كنید شید و صله رحم كنیدكوچكترها را دست نوازش بك . )). 
 :بعد در ادامه سخن مى فرمایند
 .(772)ایها الناس اءن اءنفسكم مرهونة باعمالكم ففّكوها باستغفاركم و ظهوركم ثقیلة من اَءوزاركم 
(( نفوس شما در گرو اعمال زشت و ناپسند است و بهترین راه براى آزادى آن ، استغفار است ! اى مردم  )). 
 :باز درباره ماه مبارك رمضان و روزه دارى مى فرمایند

رة لما مضى من ذنوبه قیل یا رسول الّله فلیس كلنا یقدر على ذلك فقال صلى ایها الناس من فّطر منكم صائما مومنا فى هذا الشهر كان له بذلك عند الّله عتق نسمه و مغف
 .(773)الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّمَّتقوا النار و لو بشّق ثمره اتقوا النار و لو بشربة من ماء
اگر كسى در این ماه ، مومن روزه دارى را افطار دهد، ثمره اش براى او این است كه همه گناهان گذشته او ))

یا رسول اكرم صلى الّله علیه : فردى گفت . بخشیده مى شود و ثواب آزادى یك انسان در نامه عمل او ثبت مى شود
اگر توان مالى ندارید با یك عدد خرما، یا با : حضرت فرمودند. همه ما نمى توانیم این كار را بكنیم !  و آله و سلم

 .((ظرفى از آبى مومنى را افطار بدهید
غرض این است كه این روح تربیت بشود و این مقصود تنها با ممارست در عمل خیر، و عادت به آن حاصل 

المومنین علیه السالم آمده است كه فرموده انددر كالمى منسوب به امیر. خواهد شد : 
 .(774)العادة طبیعة ثانیة غالبة 
(( ى آیدعادت به تدریج به صورت طبیعت دوم انسان درم )). 
 :یا كالم دیگرى از امام مجتبى علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(775)رّد المعتاد عن عادته كالمعجز

كار خوب یا بد عادت پیدا كند برگرداندن و منصرف كردن او از آن كار شبیه معجزه است انسان اگر به  . 
در ادامه . بنابراین ، اگر در جامعه اى ، همه به شیوه هاى پسندیده خو بگیرند آن مكتب تربیتى موفق خواهد شد

 : خطبه شعبانیه آمده است
و من ... جوازا على الصراط یوم تزلُّ فیه االقدام و من خّفف فى هذا الشهر عما ملكت یمینه خّفف الّله علیه حسابه  ایها الناس من حّسن منكم فى هذا الشهر خلقه كان له

 .(776)وصل فیه رحمه و صله الّله برحمته یوم یلقاه 
(( سعى كنید در این ماه ، خلق و خوى خود را به خوبى عادت بدهید تا در روزى كه قدم ها بر صراط ! اى مردم 
مى لغزد، این كار باعث راحتى عبور شما از صراط باشد، اگر كسى نسبت به زیردستش و دیگران كه نسبت به او 

. ند یا كار بدى كرده اند، اغماض و گذشت كرد، خداوند هم به هنگام حساب از او مى گذردعمل زشتى انجام داده ا
كسى كه در این ماه صله رحم كند، روزى كه به مالقات خدا مى رود، خدا هم با رحمتش از او استقبال مى كند نه با 

فت ، خداوند رحمتش را از او اگر كسى در این ماه قطع رحم كند، روزى كه او به مالقات خدا خواهد ر. غضبش 
 .((قطع مى كند
به هر حال كسى كه نسبت به والدین حقوقى بر ذمه دارد، یا بزرگى را هتك حرمت كرده و از او حاللیت نطلبیده 
است ، رحمى را قطع كرده و اقدام به صله رحم نكرده ، با كوله بارى از تخلفات ، چگونه مى تواند انتظار داشته 

شت و تقدیر شایسته اى براى او رقم زده شود؟ این ممكن نیست مگر این كه انسان نفس خود را بشكند باشد كه سرنو
 .و زیرپا بگذارد و همه حقوق اخالقى را ادا كند تا به مرحله انسانیت برسد

رین شاهد منت هاى خداوند بر بندگان است و بهت... در مباحث قبل گفتیم كه واجبات عبادى ؛ از قبیل روزه ، نماز و
در بخشى از این دعا مى فرمایند. این مدعا فرمایش هاى امام سجاد علیه السالم در دعاى ابوحمزه ثمالى است  : 

و ما قدر  ُجهدى فى عملى اَءرضیكتهدى بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نّقیت من الشرك قلبى و لك الحمد على بسط لسانى اَءَفِبلسانى هذا الكاّل اَءشكرك اَءم بغایة 
 .(777)لسانى یا رب فى جنب شكرك و ما قدر عملى فى جنب نعمك و احسانك 
(( حمد و سپاس تو را كه دل هاى ما را از شرك ، پاكیزه و ! خدایا. ى بر ما منت گذاشتى كه ما را هدایت كرد! خدایا

آیا با این زبان ناتوان ، قادر به ! و حمد و سپاس تو را كه زبان ما را به حمدت گشودى ، خدایا. مطهر قرار دادى 
این زبان ما ! شكر نعمت هاى تو هستیم ؟ و آیا هر چه تالش كنیم مى توانیم در عمل تو را راضى كنیم ؟ خدایا

چگونه مى تواند نعمت هاى بى حساب تو را شكر گوید و سپاس گزار باشد؟ و اعمال ما چگونه مى تواند با 
 .((تفضالت و احسان تو برابرى كند؟

 كز عھده شكرش به درآيد   از دست و زبان كه برآيد 
 .(778)اعملوا آل داود شكرا و قلیل من عبادى الشكور
(( شكر این همه نعمت را به جا آورید؛ ولى عده كمى از بندگان من شكرگزارند! اى آل داوود )). 

رآن اشاره دارد كه از میان بندگان من جمع محدودى با این كه ما موظف به شكرگزارى هستیم ، اما خداوند در ق
قادر به شكر هستند؛ و این تفخیم و تبجیل شكر، از این باب است كه شكر نعمت ، موقوف بر شناخت نعمت است و 



چون ما انسان ها محاط به نعمت هاى الهى هستیم ، وفور و كثرت نعم الهى باعث غفلت شده است ؛ بنابراین ، 
ن نعمتى را شناخت ، شكر به جا آورده استهمین كه انسا  . 

 :روایت شده است كه حضرت داود علیه السالم به خدا عرض كرد
 .(779)یا رّب كیف اءشكرك ؟ و شكرى لك نعمة اخرى منك توجب علّى الشكر لك فاءوحى الّله تعالى الیه اذا عرفت هذا فقد شكرتنى 
(( چگونه مى توانم تو را شكر گویم ؟ كه شكر، نعمت دیگرى است كه خود احتیاج به شكرگزارى دارد؛ ! خدایا

ایى كه در اختیار تو است از آن من است همین كه مى دانى نعمت ه: خداوند به داود علیه السالم چنین وحى فرستاد
 .((شكر گزارده اى 

شكر هم به قلب است ، هم به زبان و هم با اعضا و جوارح ؛ كه شكر با اعضا و جوارح همان اطاعت از منعم 
او فرمان داده نماز بخوان ، مى خوانیم. است   . 

امام . شاید ذره اى از وظیفه را ادا كرده باشیم . به واجبات منعم عمل مى كنیم . فرمان داده روزه بگیر، مى گیریم 
 :سجاد علیه السالم مى فرمایند
 .(780)و ما قدر عملى فى جنب نعمك و احسانك 
(( این اعمال ناچیز و ناقابل ما، در قبال آن همه تفضالت و عنایات تو چه ارزش دارد؟! خدایا )). 

اگر در آنها نشانه اى از عشق و محبت به ذات خدا باشد، شاید این نیت . تازه فایده این اعمال به خود ما بازمى گردد
ادات ، روزه در زمره عباداتى است كه و خلوص ، به این اعمال ناچیز ارزش بدهد؛ به خصوص كه در میان عب

در حقیقت . یك امر مكنون و پنهانى است و زمینه هاى عجب و ریا در آن كمتر است . در آن تظاهر كمتر راه دارد
  این عبادت را به جاى مى آورد كه پیوند و ارتباط با خدا، ایجاد كند و یا به تعبیر حضرت علیه السالم در بخش 

وحمزه ثمالى كه مى فرمایددیگرى از دعاى اب : 
بد اال الى مواله و الى من یلجى ء المخلوق َفَو عزَّتك لو انَتَهرَتنى ما َبِرحت من بابك و ال كففت عن تمّلقك لما الهم قلبى من المعرفة بكرمك و سعة رحمتك ، الى من یذهب الع

اد و دللت على فضایحى عیون العباد و اءمرت بى الى النار و حلت بینى و بین االبرار ما قطعت رجائى اال الى خالقه الهى لو قرنتنى باالصفاد و منعتنى سیبك من بین االشه
 .(781)منك و ما صرفت تاءمیلى للعفو عنك و ال خرج حبك من قلبى 
(( به عزتت سوگند اگر مرا از در خانه ات برانى ، رفتنى نیستم و از تملق تو دست نمى كشم ؛ چون به دلم ! خدایا

بنده به جز در خانه موالیش كجا مى تواند برود؟ و ! خدایا. الهام شده و كرم تو و پهناورى رحمتت را مى شناسم 
اگر با زنجیرها در بندم كنى ، و لطفت را از من دریغ ورزى و ! القش به كجا پناه برد؟ خدایامخلوق جز به سوى خ

دیدگان بندگانت را به رسوایى ام راهنمایى كنى و دستور دهى به آتشم اندازند و میان من و نیكان حائل شوى ، امیدم 
من خارج نگردد را از تو برنگیرم و آرزویم از گذشتت را برنگردانم و مهر تو از قلب )). 

با این اعمال ناچیز دیگر عجب و . اگر عمل اینگونه شد، دیگر جایى براى تظاهر و ریا و خودنمایى نمى ماند
در . غرور، انسان را فرانمى گیرد؛ مى داند كه این اعمال در مقابل حتى یك نعمت از نعمت هاى الهى ناچیز است 

نمى بینم ، بلكه آنچه من انجام مى دهم تالشى براى نزدیكى به تو است  من عملى :این حالت انسان با خود مى گوید
اگر عمل من بتواند سركشى هاى . براى همین ، از آنچه كه انجام مى دهم لذت مى برم كه شاید تو را راضى كنم . 

 .پیدا مى كند  نفسم را از بین ببرد و فاصله ها را از میان بردارد، آن وقت ارزش

انى ينازعنى  بینى و بینك  فارفع بفضلك انى من البین   

(( به فضل خود این من را از میان بردار! خدایا. بین من و تو، من فاصله افتاده ام و به جنگ درآمده ام ! خدایا )). 

میان عاشق و معشوق ھیچ 
  حايل نیست 

تو خود حجاب خودى ، حافظ 
 از میان برخیز 

برداشت ، آن وقت است كه قرآن مى فرمایداگر این حجاب و انانیت را از میان  : 
 .(782)و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا ربنا رب السماوات و االرض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا
(( پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و زمین است : و دل هایشان را محكم ساختیم در آن موقع كه قیام كردند و گفتند
 .((؛ هرگز غیر او معبودى را نمى خوانیم ؛ كه اگر چنین كنیم ، سخنى به گزاف گفته ایم 

گوید قرآن درباره آنها مى. این كالم ، كالم اصحاب كهف است  : 

 

 .(783)َنحُن َنُقصُّ علیَك َنَباَءهم بالحقِّ انَّهم ِفتَیة آمنوا بربِّهم و ِزدَناُهم هدى 
(( حق براى تو بازگو مى كنیم ؛ آنها جوانانى بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر ما داستان آنان را به 
 .((هدایتشان افزودیم 
آنها را رها كردند و همه  .گروه جوانى بودند كه ثروت داشتند، قدرت داشتند، همه تنعمات دنیوى در اختیارشان بود



استند و گفتند كه خداى ما خداوند آسمانها و زمین است و در آن آن وقت خود علیه خویشتن برخ. را زیر پا گذاشتند
وقت ما دل هاى آنان را محكم ساختیم و دستشان را گرفتیم ؛ چرا كه خود را فراموش و رها كردند؛ آن گاه خود را 

كسانى اند كه  اینها. تازه بعد از سیصدواندى سال كه زنده شدند، مجددا از خدا، لقاءالّله را مطالبه كردند. یافتند
ز این عالم درست است ، در این عالم خاكى زندگى مى كنند اما ا .(784)انهم فرشّیون و بقلوبهم عرشّیون  :درباره آنها گفته شد
 .نیستند

 

ھر آن كاو ديده بگشايد بر او، 
 چشم از جھان بندد

مخوانم ز آن قد و طلعت به سوى  
 طوبى و جنت 

 

ز جان يكسر بريد آن كس كه دل بر 
 جان جان بندد

بلى جايى كه او باشد، كه دل بر  
 اين و آن بندد؟ 

  

، بهشت و منزلگه اوست ؛ خداوند درباره این اگر واقعا بهشت و آخرت را مى طلبد، از آن روست كه بهشت 
 :بندگان مى فرماید
 .(785)فادخلى فى عبادى ؛ و ادخلى جنَّتى 
(( دگانم درآى ؛ و در بهشتم وارد شوپس در سلك و گروه بن )). 

عبادك (نسبت امده است ، در جاى دیگر هم همین عبارت با تعبیر ) یاى (این جا عبادى با  ، آمده است ؛ آن جا كه (
 :شیطان قسم مى خورد

اال عبادك منهم المخلصین # فبعزتك الغوینهم اجمعین  (786). 
 .((به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد، مگر بندگان خالص تو را))
الشیطان لیجرى من ابن آدم مجرى الّدم  ان :در تعبیر رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نیز هست كه شیطان پنهانى مى آید
 :پنهانى وارد مى شود و همه را وسوسه مى كند خداوند مى فرماید (787)

یهم سلطان ان عبادى لیس لك عل (788). 
 .((هرگز تو بر بندگان خالص من تسلط و غلبه نمى یابى ))

الهى ، خدا منزلگاه خاصى براى او مقرر مى  اگر بنده خالص مورد رحمت خاص خدا قرار گرفت ، در جنت
آن وقت او هم طالب بهشت است و هم طالب لقاء الّله است. فرماید  . 

خالصه روزه باید این چنین تاثیر كند كه دل و فكر انسان را، متحول كند و این دل ، ذهن و فكر را مصفا و منزه 
 .سازد كه در آرزو و اشتیاق خدا باشد

رمضانارزش ماه مبارك   
آنچه درباره مطلق روزه بیان كردیم ، ارزش و آثار مترتب بر آن بود؛ ولى روزه ماه مبارك رمضان امتیاز و 

سر این مطلب را . ویژگى هاى خاصى دارد كه هم این ماه و هم روزه اش با سایر ماه ها و ایام سال تفاوت مى كند
ه َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بیان فرموده اندامام عسكرى علیه السالم به نقل از پیامبر َصلَّى الّل : 

و اما خیاُرُه من اللیالى ... خیار و له من خیارهم خیار انَّ لّله خیارا ِمن كّل ما خلقه فَلُه ِمَن الِبقاع خَیار و له من اللیالى و االیام خیار و له ِمَن الشُّهور خیار و له من عبادِه
من شعبان و لیلة القدر و لیَلَتاالعیدَفَلیالى الُجَمِع و لیلُة النصف  و انَّ الّله عزَّ َو َجّل ُینِزُل فى شهر رمضان ... و اَءّما خیاره من الشهور فَرَجب و شعبان و شهُر رمضان  ...

 .(789)من الرحمة اَءلف ِضعِف ما ُینِزُل فى سائر الشهور
خداوند از آنچه كه خلق فرموده است مواردى را ممتاز و انتخاب كرده است ؛ هم از مكان ها و سرزمین ها، ))

آنچه كه از میان مكان ها  .ممتاز و منتخب دارد، هم از میان شب و روز، هم از میان ماه ها و هم از میان بندگان 
برگزیده است سرزمین مكه ، مدینه و بیت المقدس است ؛ و آنچه كه از میان شب هاى سال انتخاب فرموده ، شب 
هاى جمعه ، شب نیمه شعبان ، لیلة القدر، شب هاى عید فطر و عید قربان است ؛ و از میان ماه هاى سال ، ماه 

بارك رمضان است ، خداوند در ماه مبارك رمضان ، رحمت واسعه اش را برگزیده ، ماه رجب ، شعبان و ماه م
 .((چند برابر سایر ماه ها نازل مى كند
 : در خطبه معروفى كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در آستانه ماه مبارك رمضان بیان فرموده اند، آمده است

مغلولة فاساَءلوا شهر مفّتحة فاساَءلوا ربكم اَءن ال ُیَغلِّقا عنك و ابواب الّنیران مغّلقة فاساَءلوا ربكم اَءن ال ُیَفتَِّحَها علیكم و الشیاطین ایُّها الناس اّن اءبواب الجنان فى هذا ال
 .(790)رّبكم اَءن ال ُیَسلُِّطها علیكم 
(( از خدا بخواهید كه این درهاى گشوده رحمتش از . در این ماه ، درهاى بهشت بر روى بندگان خدا باز است 



ا از خدا بخواهید كه هیچ گاه این دره. درهاى جهنم به روى شما بسته است  .ابواب بهشت را به روى شما نبندد
دست هاى شیاطین در این ماه بسته است و به زنجیر كشیده شده اند و قدرت فریبندگى و وسوسه . گشوده نشود

از خدا بخواهید كه هیچ گاه شیاطین را بر شما مسلط نكند. مومنان از آنها سلب شده است  )). 
ست ؛ و اینها امتیازاتى است كه خالصه این ماه به دلیل همان ویژگى و انتخاب ذات اقدس الهى ، ماه برگزیده خدا

خالق آسمان و زمین ، زمان و مكان ، روز و شب براى آفریدگانش قرار داده و به نام ماه خود نام گذارى كرده و 
در ادامه سخن ، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى . بندگانش را به میهمانى خود دعوت كرده است 

 :فرمایند
ُدعیتم فیه الى ضیافة الّله هو شهر  (791). 

 .((این ماه ، ماهى است كه شما به مهمانى خدا دعوت شده اید))
جوانان ، در حدى است كه مى توانند از فرصت استفاده . و فوق العاده پرفایده است این مهمانى ، بسیار كم مؤ نه 

در شرایطى هستند كه قدرت عبادت دارند؛ آمادگى و صفاى روح و پاكیزگى آنها از آلودگى هاى دنیا، بیشتر . كنند
رت بسیار پرفایده استبراى آنان كه به عبادت از منظر تجارت هم نگاه مى كنند، یك تجا. از سایر سنین است   . 

 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
منهاصبروا ایاما قصیرة اَءعَقَبتهم راحة طویلة تجارة مربحة یّسرها لهم ربهم اءرادتهم الدنیا فلم یریدوها و اَءَسَرتهم فَفَدوا انفسهم  (792). 

چه تجارت بسیار پرسودى است كه خداوند آن را میسر فرموده است ؛ آنها ایام كوتاهى از سال را بر عبادت و ))
دنیا به . د تدارك مى بیندطاعت خدا با فرمانبردارى صبر مى كنند؛ در عوض ، آسایش و آرامش ابدى را براى خو

آنها رو كرد، اما آنها دنیا را رها كردند؛ دنیا آنها را به اسارت گرفت ، اما آنها فدیه دادند و خود را از اسارت 
 .((نجات دادند، بهایى كه براى نجات از اسارت پرداختند، جان هایشان بود

 بهترین كارها در ماه رمضان
لمومنین علیه السالم برخاست و عرض كرددر ادامه خطبه شعبانیه ، امیرا : 

اءفضل االعمال فى هذا الشهر الورع عن محارم الّله ! یا اباالحسن : یا رسول الّله ما اءفضل االعمال فى هذا الشهر؟ فقال  (793). 
 :در این ماه چه عملى از همه كارها پرفضیلت تر است ؟ حضرت فرمودند))
 .((پرفضیلت ترین عمل تورع و پرهیز از گناهان است 

روزه ، عبادتى است كه جنبه نهى در آن غلبه دارد؛ غذا نخور، آب نخور، فعالیت جنسى نداشته باش ، چشم و 
امام . ببند، دست و پایت را مهار كن ، از همه مهمتر، دل و قلبت را رها مكن و در اختیار داشته باش گوش را 

 :صادق علیه السالم مى فرمایند
فى كل لحظة شفاءك  ا و توقعفاذا صمت َفانِو بصومك كّف النفس عن الشهوات و قطع الهمة عن خطوات الشیاطین و اَءنزل نفسك منزلَة المرضى ال تشتهى طعاما و ال شراب

 .(794)من مرض الذنوب و طهر باطنك من كل كدر و غفلة و ظلمة یقطعك عن معنى االخالص لوجه الّله 
(( مى گیرى ، در درجه اول نیتت این باشد كه نفس خود را از غلتیدن در دام شهوات محافظت كنى ؛ و وقتى روزه 

دوم این كه سعى كن كه پیوند خود را با راه هاى انحرافى شیطان قطع كنى ؛ خود را مانند مریضى تربیت كن كه 
باید نسبت به گناه نفرت پیدا كنى و اگر تو نیز . وقتى غذا مى بیند، طعام و شراب مى بیند، از این غذا تنفر دارد

و آن . چنین كردى ، منتظر باشى كه خداوند تو را از امراض و آلودگى هاى گناهان ، پاك مى كند و شفا مى دهد
 .((گاه باطنت را از دروغ ، تیرگى ، غفلت و تاریكى پاك گردان كه ارتباط تو را با خلوص لّله قطع مى كند

بتواند در سایه روزه این مرتبه را كسب كند؛ و به این مرتبه از پاكیزگى نفس راه پیدا كند؛ اگر انسان روزه دار باید 
للصائم فرحتان فرحة افطاره و فرحة عند لقاء ربه به این مرتبه رسید آن سرور و فرحى كه وعده داده شده كه  براى او حاصل (795)

خداوند مى فرماید. خواهد شد : 
 .(796)قل بفضل الّله و برحمته فبذلك فلیفرحوا
 .((بگو چون خدا تفضل كرد و به ما این امكان را داد كه از او اطاعت بكنیم جاى سرور دارد))
چون اطاعت الهى ، توفیق او را مى طلبد؛ خدا این توفیق را به ما عنایت كرد و در سایه توفیق او راه تقرب را 

را رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نیز به روزه دار مى فرمایند و  این وعده فرح و سرور. پیمودیم 
 :كالمشان نیز برگرفته از قرآن است كه درباره شهدا مى فرماید

فرحین بما آتاهم الّله من فضله و یستبشرون بالَّذین بلم یلحقوا بهم # بل اءحیاء عند ربهم یرزقون  (797). 
(( نسبت به تفضالت الهى مسرور و خوشحالند و به خاطر كسانى كه . شهدا زنده اند و نزد خدا روزى داده مى شوند
 .((هنوز به آنها ملحق نشده اند خوشوقتند

همان گونه كه شهدا مسرورند كه شهیدند، چون با جانشان معامله كردند، روزه دار هم مسرور است ؛ چون از جان 
مایه گذاشته و تمنیات نفسانى ، غرائز شهوانى و وسوسه هاى شیطانى را زیر پا نهاده است و به تعبیر 
 :امیرالمومنین علیه السالم در خطبه همام فرموده اند

الدنیا فلم یریدوها و اَءَسَرتهم َفِفدوا اَءنفسهم منهااَءرادتهم  (798). 



(( از جان مایه گذاشته ، خود را رها كردنددنیا، در آغاز، انسان هاى مومن را به اسارت گرفت ، اما آنها  )). 
همه اسیر دنیا مى شوند؛ اما بعضى در قید اسارت باقى مى مانند و بعضى از جان مایه مى گذارند و خود را از 

شهید، از اسارت دنیا نجات پیدا كرده است. اسارت نجات مى دهند انسان متقى و مومن نیز كه مطیع فرمان الهى  . 
یقى مى گیرد و نماز حقیقى مى خواند، از جان مایه گذاشته و از اسارت دنیا رها شده استاست و روزه حق  . 

اول قدم از عشق 
  سرانداختن است 

جان باختن است و با بال 
 ساختن است 

  

 : بلكه به تعبیرى باالتر، حتى بال را دوست داشتن است

 يكى درد و يكى درمان پسندد 

من از درمان و درد و وصل و 
 ھجران 

 

 يكى وصل و يكى ھجران پسندد 

 پسندم آنچه را جانان پسندد 

وقتى به ابراهیم خلیل الرحمان علیه السالم فرمان داده شد كه فرزند دلبندت را باید ذبح كنى ، او این امر را به 
 : اسماعیل ابالغ مى كند كه

قد # و نادیناه اَءن یا ابراهیم # فلما اَءسَلما و تلَّه للجبین # َبِت افعل ما تؤ مر ستجدنى انشاءالّله من الصابرین انِّى اَءرى فى المنام اَءّنى اَءذبحك فانظر ماذا ترى قال یا اَء
 .(799)صدَّقت الّرؤ یا
(( هر چه دستور دارى اجرا كن ، به ! پدر: من در خواب دیدم كه تو را ذبح مى كنم ، نظر تو چیست ؟ گفت ! پسرم 
هنگامى كه هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاك نهاد، او  . خواست خودا مرا از صابران خواهى یافت
یا را تحقق بخشیدى  آن رؤ! اى ابراهیم  :را ندا دادیم كه  )). 

حضرت اسماعیل علیه السالم هم كه در حقیقت نفس خود را كشته و بر امیال خود مسلط است ، در جواب پدر مى 
وقتى ما این تسلیم را در . قرآن این قصه را جالب نقل مى كند. پدر درنگ نكن و فرمان خدا را اجرا كن : گوید

راست گفتید كه خواسته ! اى اسماعیل ! یعنى اى ابراهیم . را فداى او كردیم ابراهیم و فرزندش دیدیم ؛ ذبح عظیمى 
آنچه را كه ما مى پذیریم ، همان صدق و راستى و خلوص . واقعا مستغرق در حب مایید. شما خواسته من است 

 : است
 .(800)اَءال لّله الدین الخالص 
 .((آگاه باشید كه دین خالص از آن خداست ))
 :وقتى خدا این تسلیم را در آنها دید آن وقت فرمود
 .(801)و فدیناه بذبح عظیم 
 .((ما ذبح عظمیمى را فداى او كردیم ))
مالك ، كشتن اسماعیل نبود؛ مالك ، امتحان ابراهیم و اسماعیل بود كه آیا واقعا در مدعاى خود صادقند و خدا را به 

ر انسان به این مرتبه برسد، انجام فرایض نه تنها براى او وزر نخواهد عنوان محبوب و معشوق مى خواهند؟ اگ
عبد خاضع و . بود و سنگینى نخواهد داشت ، بلكه این فرایض براى او یك نعمت و تفضل از جانب خدا خواهد بود

 .مشتاق ، كسى است كه از محبوب راه وصل و قرب را گدایى كند
امام سجاد علیه السالم به خدا اینگونه عرض مى كند در مناجات خمس عشر، مناجات المفتقرین : 

و لهفتى ال یرّدها اال روحك و غّلتى ال یبّردها اال وصلك و لوعتى ال یطفیها اال لقاؤ ك و شوقى الیك ال یبّله اال النظر الى وجهك و قرارى ال یقّر دون دنّوى منك  ...الهى 
فیا منتهى اءمل االملین و یا غایة سؤ ل السائلین و یا اَءقصى طلبة الطالبین ... قربك سقمى ال یشفیه اال طّبك و غّمى ال یزیله اال  (802). 

(( خدایا. وصال تو خنك نمى شوداین سوز سینه ام جز با ! خدایا این سوزش دل من جز با دیدن تو خاموش نمى  !
التهاب و بى قرارى من آرامش ! خدایا. این شور و اشتیاق من جز با نظر به جلوه تو سیراب نمى گردد! خدایا. شود

گر روح و ریحان تو این حزن و این ناله و استغاثه من ساكت نمى شود، م! خدایا. نمى پذیرد و جز با نزدیكى به تو
این غم ، اندوه و درد من ! خدایا. بیمارى و درد و كسالت من جز با طبابت تو شفا پیدا نمى كند! خدایا. بر دل بتابد

اى منتهاى آرزوى همه . زائل نمى شود و از بین نمى رود؛ جز این كه به وصال تو و قرب تو دست یابم 
و اى باالترین مطلب جویندگان ! كنندگان  آرزومندان و اى منتهاى همه گدایان و طلب )). 

گر طبیبانه بیايى به سر 
  بالینم 

به دو عالم ندھم لذت 
 بیمارى را 



تو مطلوبى و من بر وصل تو فرمانبردارم و تو را شاكر و سپاس گزارم كه راه وصل و قرب خود و راه ! خدایا
ه و سایر امور عبادى بیان فرموده اى و این راه را رسیدن به خویش را نشان دادى ، فرایضى مانند نماز و روز

 . براى ما گشوده اى
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ّرا اَءوَثَق بما استودعته عالنیة و كنت جدیرا و اَءمَّا َحقُّ الصدقة فاَءن تعلم اَءّنها ُذخُرك عند ربك و ودیعتك اّلتى ال تحتاج الى االشهاد فاذا علمت ذلك كنت بما استودعته س
السماع و االبصار علیه بها كانها كون اَءسَررت الیه اَءمرا اَءعَلنَتُه و كان االمر بینك و بینه فیها سرا على كل حال و لم تستظهر علیه فیما استودعته مّنا ِاشهاد ااَءن ت

امتننت بها لم تاءمن اَءن تكون بها مثل تهجین حالك منها الى من مننت بها اَءوثق فى نفسك ال كانَّك ال تثق به فى تادیة ودیعتك الیك ثم لم تمَتنَّ بها على اَءحد الّنها لك فاذا 
 . علیه الن فى ذلك دلیال على اَءنَّك ُتِرد نفسك بها و لو اَءردت نفسك بها لم تمتّن بها على احد و ال قوة اال بالّله
(( ، كه نیاز به شاهد و گواه گرفتن  و َامَّا َحق صدقه آن است كه بدانى ذخیره توست نزد پروردگارت ؛ و سپرده اى

چون این را دانستى اعتماد و اطمینانت به آنچه در نهان به امانت مى سپارى بیشتر است تا از آنچه آشكار . ندارد
و . مى دهى ؛ و شایسته است كه این كار سّر و رازى باشد میان تو و خداى تو؛ و هیچ كس را بر آن آگاه ننمایى 

دیگران را به دلیل این كه بدانها بیشتر اعتماد دارى پشتوانه عمل خود قرار ندهى ؛ نه از آن گوش ها و دیده هاى 
رو كه از سپرده گذاریت نزد خدا مطمئن نیستى ، براى این كه مى دانى صدقه بالها و امراض را از تو دور مى 

یچ كس منت نگذار، كه این كار همچنین در پرداخت صدقه بر ه. كند و در آخرت تو را از آتش و عذاب مى رهاند
فقط به نفع توست ؛ و اگر چنین كردى خود را از گرفتارى به سرنوشت آن شخص كه بر او منت نهاده اى ایمن 
 .((مدان ؛ زیرا تو با این كار نشان داده اى كه به دنبال منفعت خود بوده اى وگرنه هرگز بر كسى منت نمى نهادى 

ه حقوق امام سجاد علیه السالم و سومین حق از حقوق افعال كه در این رساله دوازدهمین حق ذكرشده در رسال
 . است ((حق صدقه ))مباركه ذكر شده است 

 زكات ، حق واجب الهى
عنوان صدقه در لسان شرع مقدس ؛ اعم از قرآن و روایات ؛ هم بر حقوق واجب مالى اطالق مى شود، هم بر 

بنابراین الزم است كه اول درباره . ؛ به همه این موارد صدقه گفته مى شود)انفاق ها و اعانات مستحبى (تبّرعات 
 . حقوق واجبى كه به آنها صدقه گفته مى شود مقدار بیشترى بحث كنیم كه نمونه آن زكات است
 .(803)ُبِنى االسالم على خمس على الصالة و الزكاة و الحج و الصوم و الوالیة 
 .((نماز، زكات ، حج ، روزه و والیت اهل بیت علیهم السالم  : اسالم بر پنج چیز بنیان نهاده شده است))

گر آن زكات است كه بسیارى از موارد در قرآن كریم و همان طور كه یكى از اركان دین نماز است ، از اركان دی
اءقیموا الصالة و آتوا الزكاة یا در روایات هر كجا یادى از نماز شده ، در كنارش زكات نیز مطرح است  حتى در بعضى  (804)

با همه اهمیتى كه شرع مقدس براى نماز قائل است و نماز را به عنوان . از موارد زكات بر نماز مقدم شده است 
 . ستون خیمه دین تلقى كرده ، در عین حال زكات را مقدم كرده است
 : در سوره مباركه اعلى مى خوانیم

و َذَكَر اسَم ربه فصلى # قد اَءفلح من تزكى  (805). 
(( سپس نماز  به یقین كسى كه پاكى جست و خود را تزكیه كرد، رستگار شد، و آن كه نام پروردگارش را یاد كرد؛
 .((خواند

در سوره مباركه توبه با تعبیرى كه در قرآن كمتر مشابه دارد نسبت به مانع زكات و كسى كه این حق مهم الهى را 
 : ادا نمى كند تحذیر شده است
 .(806)والَّذین یكنزون الذََّهِب و الفضَِّة و ال ینفقونها فى سبیل الّله فبّشرهم بعذاب اءلیم 
كسانى كه طال و نقره و سرمایه ها را پنهان مى كنند و در راه خدا انفاق نمى كنند، آنها را به عذابى دردناك ))
 .((بشارت بده 

سالم فرمودندامام باق علیه ال : 
فمن اءقام الصالة و لم یؤ ت الزكاة لم یقم الصالة ... اّن الّله عزَّ َو َجّل قرن الزكاة بالصالة  (807). 

(( زكات و نماز را قرین هم قرار داده و كسى كه نماز بخواند و زكات مالش را ندهد؛ درست مثل این است كه  خدا
 .((نماز هم نخوانده باشد
در بعضى از روایات بر این مطلب تصریح شده است كه مانع الزكات كسى كه این حق را ادا نمى كند از دایره دین 
 . و ایمان خارج است

اطا ِمَن الزَّكاة َفَلیَس ِبُمؤ من و ال مسلم َمن َمَنَع ِقیَر (808). 
 .((كسى كه یك قیراط از زكات را نپردازد نه شیعه است و نه مسلمان ))



وضعى عدم پرداخت زكات اثر  
روایت . عالوه بر همه اینها، نپرداختن زكات یك اثر وضعى هم براى شخصى كه این حق را ادا نمى كند دارد

 :صحیحى است از امام صادق علیه السالم كه مى فرمایند
مَنُع حّقا ِمن ماِلِه ِاال طّوقُه الّله عزََّوَجّل ِبِه َحیَّة من نار یوم القیامة ما ِمن َعبد َیمَنُع ِدرَهما فى َحقِِّه ِاال اَءنَفَق اثَنیِن فى َغیِرَحقَِّه و ما رجل َی (809). 

(( اگر كسى یك . الهى را نپردازد، او دو برابر آن را در غیرحق مصرف مى كندكسى كه یك درهم از حقوق واجبه 
 .((درهم از حقوق الهى را نپردازد، خداوند در قیامت طوقى از آتش به گردن او مى اندازد
یعنى عالوه بر عذاب اخروى اثر وضعى اش این است كه وقتى حقى را كه خدا مقرر كرده نپرداخت ، الزاما باید 

دار به اضعاف مضاعف در مسیر دیگرى هدر بدهدهمان مق درباره اثر وضعى اجتماعى آن رسول اكرم صلى الّله  .
 :علیه و اله و سلم مى فرمایند
 .(810)اذا ُمِنعِت الزكاة َمَنَعِت االرض بركاتها
وقتى افراد نسبت به اداى زكات و حقوق مالیشان ، امتناع كردند، زمین هم از عرضه بركاتش امتناع خواهد ))
 .((كرد

یعنى دیگر بركت از روى زمین برداشته مى شود و فقر عمومى به صورت یك بلّیه الهى چنگ و دندان نشان مى 
م صادق علیه السالم فرمودنداما. دهد : 

 .(811)و لو َانَّ النَّاَس َادَّوا ُحقوَقهم لكانوا عائشین بخیر ...اّن الّله َفَرَض ِللُفَقراِء فى مال االغنیاء ما َیَسُعُهم و لو علم َانَّ ذلك ال یسعهم َلَزاَدُهم 
خدا مى داند كه این مقدار از زكات مشكل فقراى مسلمین را حل مى كند و اگر خدا مى دانست كه این مقدرا مشكل 

جه این است كه همه پس اگر اغنیا، حقوق واجب مالى خود را ادا كنند، نتی. گشا نیست ، یقینا اضافه فرموده بود
 .انسان ها در خیر و سعادت زندگى مى كنند

 ثمرات پرداختن زكات
همان گونه كه نپرداختن زكات موجب منع بركات الهى مى شود، تاءدیه زكات و اداى حقوق واجب مالى ، موجب 

امام هفتم موسى ابن جعفر علیهم السالم فرمودند. رونق ، بركت و رحمت الهى مى شود : 
اءموالكم بالزكاة  حّصنوا (812). 

 .((اموال خود را به وسیله زكات از نابود شدن حفظ كنید))
یه السالم روشن مى شود كه فرمودندبا این بیان یك بخش از فرمایش امام سجاد عل : 

 ((و نعلم اّنها تدفع البالیا و االسقام عنك فى الدنیا و تدفع عنك النار فى االخرة  ))
بدان كه زكات هم بالهاى دنیوى را از او دفع مى كند هم عذاب اخروى ؛ بنابراین در فرمایشى از امام صادق علیه 
 : السالم آمده است كه

ه تبارك و تعالى اءن یمنع رحمته مّمن منع حق الّله ِمن ماله ، و اقسم و قالو حقیق على الّل والَّذى خلق الخلق ، و بسط الرزق ، انه ما ضاع مال فى بّر اءو بحر، اال  : 
 .(813)بترك الزكوة 
قطعا شایسته خداست رحمتش را از كسانى كه حقوق واجب مالى خود را ادا نمى كنند دریغ كند؛ قسم به خدایى كه ))

همه آفریده ها را خلق كرد و روزى آنها را تقسیم فرمود، هیچ مالى در خشكى و دریا از بین نمى رود، مگر این كه 
ش زكات تعطیل شده باشددر كنار )). 

در فرمایشى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه . پرداختن صدقه در دنیا بالها را و در آخرت آتش را از تو دفع مى كند
 :و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه فرمودند
 .(814)داُووا َمرَضاُكم بالصدقة و َحصِّنوا اَءموالكم بالزكاة 
 .((بیمارانتان را با صدقه درمان كنید؛ و با اداى زكات اموال خود را حفاظت نمایید))

ه َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم زكات را موجب درمان بیماریها و مالحظه مى فرمایید كه در این روایت پیامبر اسالم َصلَّى الّل
 .حفظ اموال مى داند
 :در سخن دیگرى حضرت امیرالمومنین علیه السالم فرمودند

وقایة  ا وثم اّن الزكاة ُجِعَلت مع الصالة ُقربانا َالهِل االسالم فَمن َاعطاها طیَِّب النَّفس بها فانَّها تجعل له كّفارة و من النار حجاز (815). 
نماز و زكات همراه با هم ، موجب تقرب و ارتقاى مقام معنوى است و آن كسى كه با طیب نفس زكات اعطا كند ))

ه اعمال و گناهان اوست و هم موجب حفاظت او از عذاب اخروى هم كفار )). 
ابى بصیر از روات مورد اعتماد امام صادق علیه السالم است عرض مى كند كه خدمت امام علیه السالم بودم ، 
 :حضرت فرمودند
))من منع الزكاة ساَءل الّرجعه عند الموت و هو قول الّله عزَّ َو َجّل  لِّى اَءعَمَل صالحا فیما تركت َلَع# رّب ارجعون  (816)))(817). 
كسى كه در پرداخت زكات مال و حقوق مالى خود مسامحه مى كند، از كسانى است كه موقعى كه اجل فرا مى ))

رسد و پیك مرگ مى آید، تقاضاى برگشت به دنیا مى كند یعنى همان وقت احساس مى كند و مى فهمد كه چه 
خدایا مرا بازگردان تا گذشته را جبران كنم : تكب شده است و قرآن از زبان این شخص نقل مى كندخطایى مر )). 



 پیامدهاى بخل ورزیدن
خالصه كسى كه در پرداختن حقوق مالى به فرمان الهى گردن نهاد، از نظر معارف و اخالق دینى ، مبتال به بخل 

ر علیهماالسالم فرمودندحضرت موسى بن جعف. و صفت ناپسند شّح نخواهد شد : 
 .(818)البخیل من بخل بما افترض الّله علیه 
(( ى بخیل است انسانى كه نسبت به اداى واجبات كوتاهى كند، مصداق حقیق )). 

َمن َمَنَع َحّق الّله و َانَفَق فى غیر َحّق الّله بخیل و شحیح كسى است كه  نمى كند؛ و آن جا كه آنجایى كه وظیفه دارد، عمل  (819)
انسانى است  موظف نیست ، پول خود را هدر مى دهد؛ و این موجب هالكت و سقوط ارزش   . 

 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(820)ما فرض الّله على هذه االمة شیئا اَءشّد علیهم من الزكاة و فیها تهلك عاّمتهم 

بسیارى از امت در امر . یكى از واجبات الزامى كه عمل نكردن به آن موجب عوارض شدیدى است ، زكات است 
دنیوى و   دا نكردن این حق واجب الهى خود را گرفتار عوارض زكات هالك شدند؛ یعنى به خاطر نپرداختن و ا

 .اخرى كردند
را در اموال انسان مقرر فرموده تا مثل سایر ... بنابراین خداوند متعال حقوق واجب ، اعم از زكات و خمس و

رج خانه و واجبات نسبت به اداى آن اهتمام داشته باشد؛ این نكته به خصوص براى خانم ها كه معموال متكفل خ
تدبیر امور زندگى هستند، باید مورد توجه باشد كه آنچه از خرج سال اضافه مى آید، به آن خمس تعلق مى گیرد؛ و 
بنابراین باید براى  .همچنین به طالهایى كه به حد نصاب رسیده ، در بازار قابل معامله باشد زكات تعلق مى گیرد

نظر از مسائل ظاهرى مثل دستگیرى فقرا، رسیدگى به نیازمندان و صرف . تطهیر اموالشان به موقع اقدام كنند
محتاجان كه مسائل فرعى فقهى آنها در رساله هاى عملیه ذكر شده است و حتما براى آگاهى بیشتر الزم است انسان 

مثل  مومن به این رساله ها و مسائل حقوق مالى مراجعه كند اسرار و دالیلى هم در جعل این حكم قرار دارد كه
 .همان اسرارى است كه در نماز و روزه به بعضى از آنها اشاره شد

 اسرار وجوب زكات
 : در این جا به برخى از اسرار زكات نیز به صورت اجمال اشاره مى كنیم
نخست این كه خداوند زكات را قرار داده است تا تعلق انسان را به مادیات و عوارض دنیا كم كند این نكته قابل 

ست كه در سوره مباركه توبه نیز خداوند متعال به آن اشاره مى فرمایدتوجهى ا : 
رَضوَنها اَءحّب الیكم من الّله و رسوله و جهاد قل ان كان آباؤ كم و اءبناؤ كم و اخوانكم و اَءزواجكم و عشیرتكم و اءموال اقَتَرفُتموها و ِتَجاَرة َتخَشوَن َكساُدها و َمساِكن َت

حتى یاءتى الّله باءمره و الّله ال یهدى القوم الفاسقین فى سبیله فترّبصوا  (821). 
(( الى كه به دست آورده اید، و تجارتى كه از اگر پدران ، فرزندان ، برادران ، همسران و طایفه شما، و امو
كسادشدنش مى ترسید، و خانه هایى كه به آن عالقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاددر راهش 

و خداوند جمعیت نافرمانبردار را ! محبوب تر است در انتظار این باشید كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند
 .((هدایت نمى كند

نگونه نباشد كه محبت پدر، فرزند، زن ، برادران ، اقوام و خویشان و محبت و عالقه به مال و اندوخته كسب و ای
اگر تعلق انسان به این امور بیشتر از تعلق به . تجارت و مسكن و ماءوا، بیش از محبت خدا و فرمان هاى او باشد

سان باید دل و ذهن و اندیشه خود را طورى تربیت و خدا و فرمانش باشد، باید مهیاى عذاب الهى بشود؛ یعنى ان
تنزیه كند كه علقه و پیوند او با خدا و دستورات الهى مستحكم و بقیه امور از فرعیات زندگى او باشد، بنابراین 
 : گذشتن از مال ، امتحانى براى صدقه ادعاى دوستى و محبت به خداست كه

موالهم باءّن لهم الجّنة ان الّله اشترى من المومنین اءنفسهم و اء (822). 
(( انى مى كندخدا با انسان معامله مى كند؛ جان و مال انسان را مى خرد و در مقابل آن ، بهشت را به او ارز )). 

وقتى . بر همین اساس مى توانیم مراتب و درجات امیانى و صدق مدعاى مومنان را در دوستى و خلوص بسنجیم 
سخن از بذل مال است گرچه به مقدار اندك ، به هیچ قیمت در خود چنین آمادگى را نمى بیند؛ اینها همان گروهى 

ر پدر و مادر، زن و فرزند، مال و ثروت و خانه و منزل ، پیش اند كه مشمول آن آیه كریمه اند كه مى فرماید اگ
فتربصوا حتى یاءتى الّله بامره شما محبوب تر از خدا و فرمان خداست  جاى این است كه این انسان به انتظار عذاب الهى  (823)

گاه این عذاب خیلى سریع است و در دنیا دامن انسان را مى گیرد، و گاهى این عذاب گریبانگیر او مى شود. باشد . 
اند، گروهى فقط در حد اداى حداقل حقوق واجب ، خود را آماده مى بینند؛ یعنى منفعت انفاق و بذل مال را درنیافته 

چون دستورى رسیده و از تخلف دستور خدا مى ترسند، حداقل واجبى را كه به عهده ایشان گذاشته شده است ادا 
اما یك دسته دیگرند كه واقعا در ادعاى . عالوه بر اداى حقوق واجب در خیلى از امور مشاركت مى كنند. مى كنند

امام . خیره اى را بهتر از اندوختن نزد خدا نمى دانندهیچ اندوخته و ذ. دوستى و عشق به خدا راستگو و صادقند
 :سجاد علیه السالم مى فرمایند



 . و اءن تعلم اّنها ذخرك عند ربك
 .((ذخیره و گنجینه اى است كه تو نزد خدا مى سپارى ))
 : در قرآن كریم چنین آمده است كه
 .(824)ما عندكم ینفد و ما عند الّله باق 
 .((آنچه نزد شماست فانى مى شود؛ اما آنچه نزد خداست باقى است ))

با رفتن . ى و نابود مى شودآنچه كه انسان نزد خدا مى سپارد باقى و مستدام و آنچه كه براى خود نگه مى دارد فان
او آنها هم از دست مى رود؛ ولى آنچه كه باقى مى ماند آن چیزى است كه به عنوان ذخیره و ودیعه نزد خدا سپرده 
است ؛ و چه ودیعه اى باالتر از این است كه انسان آنچه را كه خدا به او فرمان داده است عمل كند؛ یعنى حقوق 

و یا اعانات ، نفقات و صدقات مستحب را بپردازد كه اینها همان ذخایر   كات ، خمس واجب مالى خود را اعم از ز
 . و ودایع انسان نزد امانتدار واقعى یعنى خداست

 ایثار؛ زكات باطنى - 1
 :از امام صادق علیه السالم سوال كردند

رید فقال اُءریدهما جمیعا فقال اءمَّا الظاهرة ففى كلِّ اَءلف خمسة و عشرون و اَءمَّا الباطنة فال تستاءِثر فى َكم َتِجُب الزَّكاة من الَمال فقال له الزَّكاة الظَّاهرة اءم الباطنة ُت
 .(825)على اَءخیك بما هو اَءحَوج الیه منك 
منظور تو از زكات ، زكات ظاهرى است یا  : در چه مقدار از مال ، زكات واجب است ؟ حضرت فرمودند كه))

اما آن حكم ظاهرى فقهى در هر هزارتایى ، : هر دو را مى خواهم ؛ حضرت فرمودند: زكات باطنى ؟ عرض كرد
ت باطن این است كه مبادا چیزى نزد تو باشد و برادر مسلمانت به آن این زكات مال است و اما زكا. بیست و پنج تا

 .((چیز محتاج باشد و تو خود را بر او ترجیح دهى 
این معناى زكات باطنى است و اگر انسان مى خواهد به آن مرتبه عالى برسد، باید با خشنود كردن بندگان ، خدا را 

این همان معناى ایثار است كه در قرآن مورد ستایش . از یاد نبرد اگرچه خود محتاج است ، دیگران را. خشنود كند
 : قرار گرفته
 .(826)و یؤ ثرون على اءنفسهم و لو كان بهم خصاصة 
 .((اگرچه خود در تنگدستى قرار گیرند، اما باز دیگران را برخورد ترجیح مى دهند))

خودشان محتاجند، اما دیگران را بر خود مقدم مى دارند یا مثل همان كراماتى كه از خاندان حضرت رسول َصلَّى 
قتى نیازمند به هنگام افطار در مى زند همه الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بیان كردیم ؛ فقط پنج قطعه نان در سفره است ، و
او مى گوید. این اوج و كمال انسانیت است . موجودى سفره را به او مى دهند و خود با آب افطار مى كنند : 

 .(827)الخلق كّلهم عیال الّله فاحّبهم الى الّله عزَّ َو َجّل اءنفعهم لعیاله 
(( براى بندگانش بیشتر باشد  بندگان خدا عایله خدایند خدا كسى را بیشتر دوست دارد كه فایده اش  )). 

ا، یا معیار سنجش صداقت ، پس این یك سّر جعل و تشریع حكم زكات است ؛ میزان صحت در ادعاى دوستى خد
 :از دیگر مصادیق بذل جان است ، بنابراین خداوند مى فرماید
 .(828)ان الّله اشترى من المؤ منین اءنفسهم و اءموالهم باّن لهم الجّنة 
 .((خدا هم مال و هم جان را به عنوان متاع مى خرد و در مقابل بهشت را ارزانى مى دارد))

در سوره مباركه مائده ، . قرآن هم درباره بذل جان و مال از قوم حضرت موسى علیه السالم مثال آورده است 
الم را نقل مى كند كه از مصر به طرف بیت المقدس حركت وقتى كه خداوند داستان قوم حضرت موسى علیه الس

 :كردند، حضرت موسى علیه السالم به قومش فرمود
ا فان قالوا یا موسى ان فیها َقوما جّبارین و اّنا لن ندخلها حتى یخرجوا منه # یا قوم ادخلوا االرض المقدسة اّلتى َكَتَب الّله لكم و ال ترتّدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین
 .(829)یخرجوا منها
(( كه  به سرزمین مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته ، وارد شوید؛ و به پشت سر خود باز نگردید! اى قوم 

جواب دادند. زیانكار خواهید بود  .((ما وارد این شهر نمى شویم ، مگر این كه ستمگران از این شهر خارج شوند :
عده اى از افراد فهمیده حضرت موسى علیه السالم و همچنین خود موسى علیه السالم گفتند باید شما بروید و 
 .بجنگید و ستمگران را بیرون كنید تا موفق شوید

ا موسى اّنا لن ندخلها اَءبدا ما داموا فیها فاذهب اَءنت و ربك فقاتال اّنا هاُهنا قاعدون قالوا ی .
(830) 

(( بجنگید، ) با آنان (در آن جا باشند، ما هرگز وارد نخواهیم شد؛ تو با خداى خود بروید و  تا آنها! اى موسى : گفتند
 .((ما همین جا نشسته ایم ، آن جا را آماده كنید تا ما وارد این شهر شویم 

در این جا، با این كه منفعت طاعت فرمان خدا مجاهده و جنگیدن با ستمگران به خود قوم برمى گشت ، ولى حاضر 
شدند از جانشان مایه بگذارند، و این هم حكم قطعى و تغییرناپذیر آفرینش است كهن  : 

 .(831)فو الّله ما ُغزى قوم قّط فى ُعقر دارهم اال ذّلوا
به خدا سوگند ملتى كه براى حفاظت سرزمینشان حركتى نمى كنند، و در درون خانه شان مورد هجوم قرار گیرند ))
 .((حتما استحقاق ذلت دارند



 :از همان روزگار، قوم یهود به ذلت كشیده شدند و آیه نازل شد
 .(832)قال فانها محّرمة علیهم اءربعین سنة یتیهون فى االرض 
(( این سرزمین : فرمود) به موسى (خداوند  ( ) و به آن نخواهند رسید(، تا چهل سال بر آن ها ممنوع است )مقدس 

بیابان در این(پیوسته در زمین   .((سرگردان خواهند بود ( 
خالصه اگر قوم ، جمع و یا فردى این فرمان الهى را كه یك میدان امتحان است ترك كرد، در بوته امتحان مردود 
 . شده است

موسى علیه السالم و : همچنین در مورد بذل مال كه میدان امتحان دیگرى است در داستان قارون آمده است 
كه زكات واجب شده باید هر كسى كه توانمند است زكات مالش را بپردازد؛ از جمله قارون كه خیرخواهان ، گفتند 

 : انسان بسیار ثروتمندى است
ه ال ُیحبُّ الفرحینان قارون كان من قوم موسى فبغى علیهم و آتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنواء بالعصبة اءولى القّوة اذ قال له قومه ال تفرح ان الّل  . 

قارون از قوم موسى بود، اما بر آنان ستم كرد؛ ما آنقدر از گنج ها به او داده بودیم كه حمل كلیدهاى آن براى یك ))
این همه شادى مغرورانه مكن ، كه : به خاطر آورید هنگامى را كه قومش به او گفتند !گروه زورمند مشكل بود
 .((خداوند شادى كنندگان مغرور را دوست نمى دارد

ل و ثروت قارون آنقدر زیاد شده بود كه حتى افراد نیرومند نمى توانستند كلیدهاى ذخایر و گنج هاى قارون را ما
وقتى به او دستور رسید كه تو هم باید مثل بقیه زكات بپردازى ، به جاى این كه این فرمان را اجابت . حمل كنند

من با نیروى تدبیر خود این سرمایه را جمع آورى كرده ام و اگر خدا مى خواست  (833)انَّما اوتیته على علم عندى  : كند، گفت
ى انجام ندادن این كار، حتى موسى علیه السالم را به و برا. به دیگران هم مى داد؛ لذا من چیزى به فقرا نمى دهم 

زنا متهم كرد و به زنى پول داد كه آن زن بیاید در میان جمع ، بگوید كه موسى علیه السالم خالف كرده است ؛ و 
ثروت ، پول و عنایات خدا و بعد هم فرمان خدا بر چشم پوشیدن از قسمتى از این نعمت ، . بعد آن زن انكار كرد

قارون علم اقتصاد داشت ، پول جمع كرده بود، ولى علم : همان طور كه قرآن مى گوید. دان امتحان انسان است می
 .تاریخ ، جامعه شناسى و علم عقاید نداشت و نمى دانست كه اگر تخلف و فرمان شكنى كند خدا با او چه مى كند

بر مال و جمال خويشتن غره 
ا به تبى كاين را به شبى برند و آن ر  مشو   

 

پس سّر اولى كه در حكم وجوبى اداى . این است كه یك مدان امتحان ، در جان است و یك میدان امتحان در مال 
حقوق مالى و یا حكم استحبابى صدقات و انفاق ها مى توانیم بیان بكنیم ، این است كه خود ما متوجه شویم در 

در ادعاى دوستى نسبت به ذات اقدس الهى چه مقدار صادق و  ادعاى مسلمانى و در ادعاى فرمانبردارى از خدا و
 . راستگو هستیم

 پرهیز از بخل ورزى - 2
یكى دیگر از اسرارى كه درباره و جوب حكم زكات و اداى حقوق مالى و نیز استحباب انفاق ها و تبرعات ، 

ذات ذوالجالل الهى از بیان این  احتمال داده مى شود و شاید هم بتوان به ضرس قاطع ادعا كرد این است كه غرض
احكام و تشریع آنها اعم از واجب و مستحب ، تطهیر، تربیت و تنزیه انسان از اوصاف زشت و مذموم بخل ، 
خساست و دنائت بوده است ؛ چون مسلما هم به نقل روایات و هم به حكم تجربه و علم ، و هم به تعبیر امیرالمومنین 
 : علیه السالم

ة على سوءاالدب و العبد مامور بمالزمة حسن االدب النفس مجبول (834). 
جهات معنوى و ملكوتى انسان غالب  گاهى جنبه حیوانى در تنازع با. گرایش نفس انسان به زشتى ها زیاد است 

 .مى شود و انسان ره به سمت زشتى هاى اخالقى مى كشاند
همان گونه كه فطرت و خلق نفس انسان بر اساس سوء ادب است ، در مقابل انسان ماءمور است كه آداب حسنه را 

كه فرمودند در سخن دیگرى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است. مالزمت كند و فرابگیرد : 
 .(835)الشّر كاِمن فى طبیعة كل اءحد فان غلبه صاحبة بَطن و اءن یغِلبه ظهر
(( است ؛ اگر انسان توانست بر آن غلبه كند، پنهان مى شود و از بین مى  شر در فطرت همه انسان ها كمین كرده
 .((رود و اگر نتوانست غلبه كند، ظاهر مى شود و خود را نشان مى دهد و طغیان مى كند
بنابراین ، دین كه براى تربیت انسان آمده است ، یك سلسله احكامى دارد كه آدمى را به ادب مورد نظر و تاءدیب و 

یكى از این . ى كند و اوصاف رذیله اى را كه در كمین ذات انسان است ، زائل مى كند و از بین مى بردتربیت م



خصوصیات بخل است ؛ و زائل شدن بخل ، نیاز به رعایت آداب تربیتى دارد و راه آن ممارست در بذل مال است 
زائل كردن آن صفات . و تربیت  در گام اول رعایت واجبات و بعد میزان بهره ورى وى از این طهارت نفس. 

مذموم ، بستگى به اندازه سخاوت او دارد؛ یعنى گاهى آن چنان در پستى نفس مى ماند و خّست و دنائت بر او غلبه 
 : مى كند كه

درويش به جز بوى طعامش 
  نشنیدى 

مرغ از پس نان خوردن او ريزه 
 نچیدى 

لى الّله علیه و آله و سلمو گاهى آنقدر بخیل مى شود كه به تعبیر پیامبر ص  : 
 .(836)البخیل بعید من الّله تعالى بعید من الناس بعید من الجّنة قریب من النار
(( و با این صفت . ر مى شود و از انظار مردم ساقط مى شود؛ در نتیجه ، از بهشت نیز دور مى شودبخیل از خدا دو
 .((خود را به آتش نزدیك مى كند
 :یا در سخن دیگرى حضرت َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند
 .(837)البخل شجرة تنبت فى النار و ال یلج النار اال البخیل 

به تعبیر پیغمبر . ریشه بخل در آتش و جهنم است ؛ بنابراین ثمره اش نیز یك چیز جهنمى است كه همان بخل است 
َسلَّم كه مى فرمایند َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و : 

ان البخل من الكفر و الكفر فى الّنار... خلق البخل من مقته  (838). 
(( رد،خداوند بخل را از ناخشنودى خلق ك  .((به درستى كه بخل از كفر است و كفر در آتش جاى دارد ...
به تفصیل از آن سخن گفتیم و فرمان اداى حقوق واجب ، براى  ((حق دست ))آثار سویى كه بر بخل مترتب است در 

زائل نمودن این خصیصه و تمرین تربیتى است و این نشان مى دهد كه خداوند براى بخل چقدر منقصت قائل است 
و از آن نهى فرموده و از طرفى نقطه برابرش ، سخاوت و بخشش را تقویت فرموده است ؛ در روایت آمده است 
 : كه
 .(839)اءوحى الّله عزَّ َو َجّل الى موسى علیه السالم اءن ال تقتل السامرى فاءّنه سخّى
سامرى با این كه كسى بود كه در غیبت موسى آمد و مردم را فریب داد و آنها را به گوساله پرستى سوق داد، اما 

خدایا: سوال كرد. خطاب به موسى فرمان آمد كه او را نكش  خداوند . كردچرا او را نكشم ؟ او مردم را منحرف  !
در روایت دیگرى از امام صادق . چون اهل بذل و بخشش است و من خوش ندارم كه تو سامرى را بكشى : فرمود

 :علیه السالم وارد شده است كه حضرت فرمودند
 .(840)شاّب سخّى مرّهق فى الّذنوب اءحّب الى الّله من شیخ عابد بخیل 
جوان بخشنده اى كه در معرض گناه قرار دارد و گاهى مرتكب گناه مى شود، نزد خدا محبوب تر است از یك ))
 .((پیرمرد اهل عبادتى كه بخیل باشد

ه هست و پیرمرد در سن و سال گناه كردن نیست ، در عین حال خدا آن جوان با این كه جوان سخى در معرض گنا
اَءفضل الناس  و خالصه. گناهكار سخاوت پیشه را محبوب تر مى دارد تا پیرمرد عابد متورع از گناهى كه بخیل باشد

 .از نظر ایمان افرادى برترند كه گشاده دست و بخشنده اند و به دیگران رسیدگى مى كنند (841)ایمانا اَءبسطهم كّفا

 شكرگزارى از نعمت هاى الهى  - 3
خداوند این احكام را به صورت . سّر دیگرى كه براى زكات واجب و مستحب مى توان بیان كرد، شكر نعمت است 

شكر منعم یك امر . واجب یا مستحب ، مقرر فرمود تا انسان را به شكرگزارى در مقابل نعمت هاى خود عادت دهد
امام صادق علیه السالم در پاسخ سائلى كه از حضرت سوال كرد. عقلى است  : 

هو قال َیحَمُد الّله على كّل نعَمة علیِه فى اَءهل و َمال و ان كاَن فیمَاانعم علیه فى ماله حّق اّداُه هل للشُّكر حّد اذا فعَلُه العبُد كان شاكرا قال نَعم ُقلت ما (842). 
(( دازه اى هم دارد كه اگر بنده آن كار را انجام داد شاكر باشد و اگر آن را انجام نداد، شاكر نباشد؟ آیا شكر ان

بله: حضرت فرمودند اوال، خدا را نسبت به آن نعمت هایى كه از : آن كار چیست ؟ حضرت فرمودند :عرض كرد . 
مالى است ، خدا حقى در آن مال قرار داده نظر خانوادگى و مالى به او داده ، ستایش كند و اگر این نعمت ، نعمت 

این حق را كه ادا كرد، شكر منعم را انجام داده است . كه باید آن حق را ادا كند )). 
بنابراین ، یكى دیگر از اسرار حكم الهى در اداى حقوق مالى ، مى تواند توجه دادن انسان به این واجب عقلى ؛ 
 .یعنى شكر منعم باشد

ق الهى تخّلق به اخال - 4  
خدا جواد است ؛ قاضى الحاجات است ؛ . سّر دیگرى كه بیشتر جنبه تربیتى دارد، تعلق انسان به اخالق الهى است 



رحمان و رحیم است ؛ محبوب و محب است و دوست دارد كه انسان نیز به این اخالق و آداب تخلق پیدا كند؛ چون 
و چون خودش حوایج بندگان را برآورده مى كند، دوست  خودش جواد است ، دوست دارد بنده اش هم جواد باشد
انسان باید بتواند این اخالق كریمانه و بزرگوارانه را كه . دارد بندگانش هم در مقابل نیازمندان همین كار را بكنند

برگرفته از كمال الهى است تحصیل كند، در سخنى از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم وارد شده است كه 
فرمودندحضرت  : 

 .(843)انَّ اَءهل االرض َلَمرحُومون ما تَحاّبوا و اَءدَّوا االمانَة و عِملوا بالحقِّ
(( ن ها مادامى كه همدیگر را دوست داشته باشند، اداى امانت نمایند و كارهاى شایسته رحمت خداوند شامل همه انسا
 .((انجام بدهند

یكى این كه همدیگر را دوست داشته باشند؛ : همه مردم زمین با چند شرط مورد رحمت و عنایت خدا خواهند بود
اینگونه باشند؛ و اصال این غریزه كه دوست داشتن از اخالق بزرگ الهى است و دوست دارد كه بنده هایش نیز 

نوع دوستى ، و حس دگردوستى از تفضالت خاص الهى به بشر و وجه تمایز انسان از حیوانات است ؛ وگرنه 
هر حیوانى ، بچه اش را دوست دارد، اما : ، در همه حیوانات مشترك است ...غرائز خشم ، شهوت ، حب اوالد و

ازى است كه خدا به انسان عنایت كرده استغریزه نوع دوستى و دگردوستى ، امتی  . 
 :امیرالمومنین علیه السالم در دستورالعملى به مالك اشتر مى فرمایند
 .(844)اَءشِعر قبلك الرَّحمة للرَّعیَّة و المحبَّة لهم و اللُّطف بهم  ... یا مالك
(( دلت را سرشار از دوستى رعیت و مردم كن ، مردم را دوست داشته باش ! مالك  )). 
 : و یا در روایتى آمده است
 .(845)اَءحّب الخلق الى الّله ، َمن نَفع عیاله 
 .((محبوب ترین مردم نزد خدا كسى است كه براى بندگان خدا نافع باشد))
سان ها، حتى از این باالتر خداوند متعال نه تنها دوست دارد كه ان . چون آنها را دوست دارى برایشان نافع باش

یكدیگر را دوست داشته باشند و همه را به منزله یك پیكر مى بیند، در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده 
 :است كه فرمودند
 .(846)مثل المومنین فى تؤ ادهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى بعضه تداعى بره بالسهر والحمّى
 .((ههم انسان ها مانند یك پیكر هستند، اگر یك عضوش دردمند شود اعضاى دیگر هم آزرده مى شوند))

را مرحوم صاحب جواهرالكالم  خدا دوست دارد كه انسان همه موجودات را دوست داشته باشند؛ روایت عجیبى
 :نقل مى فرماید كه پیغمبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند

ِازاَرها فى بئر انها مرَّت بكلب َیلَهُث من العطش فاءرسلت : واّطلعت على الَجنَِّة فراَءیُت امراءة ُموِمَسة یعنى زانیة فساءلُت عنها، فقیل : قال صلى الّله علیه و آله و سلم 
 .(847)َفَعَصَرتُه فى َحلِقِه حتى روى َفَغَفَر الّله لها
(( بهشت كه جاى زناكار نیست ، : رى را دیدم ، سوال كردم در شب معراج ، وقتى به بهشت نظر كردم ، زن زناكا

این جا چه مى كند؟ خطاب آمد این زن زناكار از كنار سگ تشنه اى عبور مى كرد، جامه اش را درآورد و در چاه 
به همین دلیل مورد غفران . آب فرو برد و جامه خیس را در دهان سگ فشار داد و سگ را از تشنگى نجات داد

شد الهى واقع )). 
 : مشابه این را سعدى در گلستان به نظم در آورده

يكى در بیابان سگى تشنه 
 يافت 

كله دلو كرد آن پسنديده 
 كیش 

 به خدمت میان بست و بازو
 گشاد 

 خبر داد پیغمبر از حال مرد 

اال گر جفا كردى ، انديشه 
 كن 

 

  از رمق در حیاتش  برون
 نیافت 

چو جبل اندر آن بست دستار 
 خويش 

 سگ ناتوان را دمى آب داد 

 كه داور گناھان از او عفو كرد 

 وفا پیش گیر و كرم پیشه كن 

 كجا گم شود خیر با نیك مرد 



يكى با سگى نیكويى گم 
 نكرد 

كرم كن چنان كت برآمد ز 
 دست 

  جھانبان ، در خیر بر كس 
 نبست 

 شرایط صدقه دادن
ورت واجب و صدقات مستحب طرح شد، در سخن امام سجاد بعد از آنچه در اصل ضرورت حكم مهم زكات به ص

علیه السالم قیود و شروطى براى اداى این حق و تحقق كامل آن لحاظ شده است كه در حقیقت اگر آن شرایط 
 . مراعات نشود مستحبش صدقه نخواهد بود و واجبش هم فقط اسقاط تكلیف است

 شرط اول ؛ صدقه پنهانى
ام سجاد علیه السالم به عنوان رعایت حق صدقه بیان شده این استشرط اول كه در فرمایش ام  : 

 .  بما اسَتوَدعَتُه عالنیةاَءن تعَلم اَءَنها ُذخُرك عند رّبك و ودیعتك اّلتى ال َتحَتاج الى اِالشهاد فاذا َعِلمت ذلك ُكنَت بَما اسَتوَدعَته سّرا اَءوَثَق
و، ودیعه و امانت در پیشگاه پروردگار است و آن را در جایگاه شرط اول این است كه وقتى مى دانى كه صدقه ت

امن و مطمئنى ذخیره مى كنى ، پس بهتر است به صورت سرى و پنهانى انجام گیرد و كسى بر این راز مطلع 
در سخنى از امام صادق علیه السالم آمده است كه فرمودند. نشود : 

لعالنّیة الصدقة والّله فى الّسّر اءفضل من الصدقة فى ا (848). 
 .((فضیلت و كمال صدقه پنهانى بیشتر از صدقه آشكار و علنى است ))

ن قسم ها در سخنان اهل بیت علیهم السالم همه ناظر به یك نكته هاى در كالم امام علیه السالم قسم وجود دارد؛ ای
ظریفى است و بیشتر براى تاكید و به اصطالح پذیرش و تسلیم شنونده و مستمع است ؛ چرا كه بر صدقه آشكار 
 .عوارض سوء و آفاتى عارض مى شود

امام علیه السالم به من فرمودند روزى: اسحاق بن عمار كه از صحابه امام صادق علیه السالم است مى گوید : 
ما َاَراَك یا اسحاق اال قد َاذَللَت المؤ ِمَن فاّیاَك اّیاَك ِانَّ الّله یقول َمن َاذّل لى ولّیا  :یا اسحاُق كیَف َتصَنُع ِبَزكاِة َماِلَك اذا َحَضَرت ُقلُت یاءُتونى الى المنزل فاُءعطیهم فقال لى 
 .(849)فقد َارَصَدنى بالُمحاربِة
فقرا را خبر مى كنم ، به خانه مى آیند و حقشان  : براى پرداخت زكات مال ، چگونه عمل مى كنى ؟ عرض كردم))

تو با این كار موجبات ذلت و خوارى مومنان را فراهم مى كنى ، : امام علیه السالم فرمودند .را اعطا مى كنم 
كسى كه ولیى از اولیاى مرا ذلیل كند در حقیقت : خداوند متعال مى فرماید! بپرهیز از این كار! اسحاق مراقب باش 

 .((به جنگ من آمده است 
احتیاج ، صدقه آشكار را بپذیرد، اما در انظار و در مقابل دیگران گاه ممكن است فرد نیازمند، از روى استیصال و 

 . این كار موجب سرشكستگى و حقارت نفس و ایذا و اذیت او مى شود كه مشمول این سخن است
در روایت دیگرى آمده است كسى به محضر امام جواد علیه السالم رسید و نقل كرد كه من امروز به ده نفر انفاق 

علیه السالم فرمودندامام . كردم  : 
و َكیَف ذلك یابَن رسول الّله قال: قد َابَطلَت َبرَِّك باخواِنَك و َصَدقاتك قال  قال الرَّجل  (850)((یا َاّیها الَّذین آمنوا ال ُتبِطلوا صدقاِتكم بالمّن و االذى ))اقراء َقوَل الّله عزَّ َو َجّل  ... 

و هو كلُّ َاذى ... یا ابن رسول الّله ما َمَننُت على القوم الَّذین تصدَّقُت علیهم و ال آَذیُتُهم  (851). 
چرا باطل كردم ؟ چه كردم كه موجب بطالن شد؟ : عرض مى كند . همه آن خدمتى كه كرده بودى باطل كردى))

وقتى صدقه مى دهید  !اى انسانهاى مومن : آیه شریفه را قرائت كن ، آیه شریفه مفهومش این است كه : فرمودند
یابن رسول الّله: شخص مى گوید، من عرض كردم . صدقه خود را با منت گذارى و ایذاى دیگران از بین نبرید  ! 

مگر به آیه توجه : حضرت فرمودند .من نه بر آنها منتى گذاشتم و نه روش من ، روشى بود كه آنها اذیت شده باشند
در بر مى گیردنكردى ، این اذیت همه انواع آزار را  )). 

بنابراین ، هم كیفیت پرداخت باید آبرومندانه باشد كه هیبت شخص مومن در معرض خطر قرار نگیرد و هم 
برخورد صدقه دهنده كه بحث بعدى ماست باید مؤ دبانه و محترمانه باشد به این ترتیب كه باید این كار در نهان 

این تاكید به پنهان كارى و این كه این كار به عنوان یك سّر بین . دانجام بگیرد كه موجبات ایذاى گیرنده فراهم نشو
تو و خداى تو باشد، براى این است كه انسان ها به خصوص انسان هاى مومن ، بیشتر در معرض خطر و دسیسه 

داى هاى شیطانند؛ با این عمل پنهانى جلو طغیان ریا و عجب بسته مى شود؛ یعنى انسانى كه مالش را به عنوان ا
حق واجب یا به عنوان یك عمل مستحب و مستحسن به دیگران مى بخشد ممكن است در باطن به عارضه 

قرآن در سوره مباركه بقره مى . خودپسندى ، ریا و شرك در عمل مبتال شود كه هر دو ناپسند و مذموم است 
 :فرماید



و الّله بما تعملون خبیرُیَكفِّر عنكم من سّیئاتكم ... ان ُتبدوا الصَّدقات فِنِعّما هى  (852). 
(( صدقه . ت صدقه دادن آشكار بسیار خوب است ؛ اما اگر این كار در خفا و پنهانى انجام گیرد، قطعا بهتر اس
 .((پنهانى موجب تكفیر گناهان مى شود
اما وقتى به صدقه پنهان مى رسد،  فنعما هى :اگر اهل دقت توجه بفرمایند در مورد اداى صدقه آشكار مى فرماید

بهتر است ، بعد مى فرماید: عالوه بر این كه مى فرماید گناهان گذشته شما مى   موجب تكفیر و پوشش  یكفر عن سیئاتكم :
پس پنهانى . نكته مهم این كه بیننده اى هست كه عمل شما را مى بیند و همان بیننده خدا براى شما كافى است . دشو

روایتى از رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم درباره صدقه پنهانى نقل شده است كه حضرت . به نفع شما است 
 :فرمودند
 .(853)صدقة الّسّر تطفى ء غضب الرّب جّل جالله 
 .((صدقه پنهانى غضب خدا را فرومى نشاند))

دقه بدهد، خشم خدا را از بین اگر خدا به خاطر گناهى نسبت به مومنى خشم گرفته باشد و او با دست خود پنهانى ص
 .برده است ؛ یعنى صدقه پنهانى این مقدار تاثیر دارد

عالوه بر این ، اصل صدقه و زكات ، یك عمل عبادى است و همانگونه كه قبال در باب نماز و روزه هم اشاره 
الى الّله است ؛ حال كردیم اعمال عبادى با تظاهر و ریاكارى تنافى ماهوى و جوهرى دارد و آن عمل براى تقرب 

آن كه ریا یعنى غیرخدا را در كار خدایى دخیل كردن ؛ و نیز اشاره كردیم كه در روایات فراوان آمده كه خداوند 
 :متعال فرموده 
 .(854)اءنا خیر شریك و َمن َاشرك معى شریكا فى عمله فهو َلَشریكى دونى الَءّنى ال َاقبل اال ما َخَلَص لى 
من بهترین شرك هستم و اگر كسى در اعمالش غیر مرا شریك گرداند مورد قبول من نخواهد بود چون فقط عمل ))
 .((خالص را مى پذیرم 

كارى كه به قصد ریا انجام مى گیرد براى آن اشخاصى است كه كار به خاطر رعایت آنها انجام  بنابراین ، همه آن
 : گرفته ، در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمده است
 .(855)ال یقبل الّله من ُمسِمع و ال ُمراء و ال مّنان 
 .((خداوند، صدقه را نه از كسى كه دوست دارد دیگران بفهمند و نه از ریاكار مى پذیرد و نه از منت گذار))

و . جنبه تربیتى آن براى خود انسان است  غرض دیگر از تشریع صدقه واجب و مستحب ، عالوه بر نفع دیگران ،
اگر قرار باشد كه در یك جهت تربیتى انسان را اصالح كند؛ مثال خصیصه بخل را از انسان بزداید، ولى یك رذیله 

امام سجاد علیه السالم با عباراتى طوالنى كه نسبت . دیگر ریاكارى و عجب را تقویت كند دیگر تربیت نخواهد بود
مطالب دیگر حضرت بیشتر است ، اصرار مى فرمایند كه این كار باید میان تو و خداى تو مخفى  به بسیارى از

باشد و هیچ نیازى نیست كه دیگران را مطلع كنى ؛ نه این كه تو خدا را قبول ندارى ، بلكه تو مى خواهى اطمینان 
یایى است و تظاهر موجب بطالن صدقه بیشترى پیدا كنى و این بى اعتمادى به خداوند متعال است ؛ پس این عمل ر

 .و كار خیر تو مى شود
 :آیه شریفه در مورد مطلق عبادت مى فرماید
 .(856)قل اّنما اءنا بشر مثلكم یوحى الّى اّنما الهكم اله واحد فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و ال یشرك بعبادِة رّبه اءحدا
(( به من وحى مى شود كه تنها معبودتان مبعود یگانه است ؛ ) امتیازم این است (من فقط بشرى هستم مثل شما؛ : بگو
رى شایسته انجام دهد، و هیچ كس را در عبادت پروردگار امید دارد، باید كا پس هر كه به لقاى پروردگارش 
 .((شریك نكند

اگر كسى مشتاق لقاى الهى است ، نباید با عمل عبادى براى خداى متعال شریك قرار دهد، بر این اساس در روایات 
 : وارد شده است كه

َمن َصاَم ُمرائاَة الّناس فهو مشرك َمن صّلى ُمرائاَة الّناس فهو مشرك و َمن َزّكى ُمرائاَة الناس فهو مشرك و  (857). 
بدهد و از دادن صدقه  كسى كه زكات یا صدقه . كسى كه نماز را به قصد ریا به جا آورد مشرك در عبادت است))

و به یقین  - . قصدش ریا و تظاهر باشد مشرك است كسى كه به قصد تظاهر روزه بگیرد مشرك در عبادت است 
 .((- عمل مشرك مقبول درگاه خداوند قرار نمى گیرد

 شرط دوم ؛ صدقه بدون منت 
ده است این عبارت استاما شرط دومى كه در كالم امام سجاد علیه السالم براى اداى حق صدقه ذكر ش  : 

 .( ثم لم تمَتنَّ بها على اءحد النَّها لك
یا ایها الَّذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم  .منت نهادن در دادن صدقه ضایع كردن حق صدقه است ؛ یعنى اصل عمل نابود مى شود

باطل به معناى از بین بردن اصل عمل است. با منت گذارى ، صدقه را باطل نكنید (858)بالمن و االذى   . 
گاهى در پرداخت تظاهر مى كند؛ گاهى بعد از : از نظر تحقق خارجى ، منت نهادن صورت هاى مختلفى دارد

را بیان مى كند؛ و گاه از شخصى كه به او صدقه داده است انتظار خدمت یا احترام بیشترى دارد؛ و یا پرداخت آن 



به نوعى گیرنده صدقه را تحقیر مى كند، كه همه از مصادیق منت است و سّر ممنوعیت آن از نظر معارف دین 
ر نه این است كه خداوند متعال به مگ. براى كسانى كه با مكتب تربیتى اسالم آشنا هستند به وضوح روشن است 

 این عمل فرمان داده است تا روح مسلمان را تربیت كند؟
عالوه بر این ، این عمل یك امر عبادى و تقریبى است ؛ بنابراین نیت تقرب مى خواهد و منت گذارى با تقرب الى 

ان صدقه دهنده مامور به این الّله تفاوت جوهرى و ماهوى دارد؛ مضافا نقض غرض تربیتى مى شود؛ چرا كه انس
عمل شده است تا یك رذیله اخالقى را از خود دور كند؛ بخل و دنائت از خصایص زشتى است كه انسان باید با 
دادن زكات و صدقه آنها را در خود سركوب كند و از بین ببرد؛ حال اگر انسان با منت گذارى روح طغیان و 

. احیا كند، دقیقا چیزى است كه شرع مقدس با آن مخالف است  سركشى و طلب كارى از مومنان را در خود
امتیازخواهى از دیگران ، خودبینى ، اعجاب و ابتهاج به نفس ، همه مخالفت با مصالح تربیت بشر است و صالح 

اگر صدقه واجب مى پردازد، در واقع عمل به وظیفه است و در . بشر در این است كه این اخالق رذیله را ترك كند
این حق فقیر است ؛ حق . عمل به وظیفه معنا ندارد كه در قبال آن ، چیزى طلب كند، و بر دیگران منت بگذارد
و فى اموالهم حق للسائل و المحروم نیازمند است ؛ و به تعبیر قرآن  محروم حق خود را گرفته و كسى كه حق خود را مى  (859)

و اگر صدقه واجب نیست و مستحب است صدقه دهنده با این كار به . گیرد، دیگر معنا ندارد بر او منت گذاشته شود
مام سجاد علیه السالم كه فرمودندبه تعبیر ا. خود منفعت مى رساند بنابراین ، باز نباید منت بگذارد : 

النَّ فى ذلك َدلیال انَّك لم ُتِرد نفسك بها و لو اَءَردت نفسك بها لم تمتنَّ بها على اَءحد... ثمَّ َلم تمتّن ِبَها َعلى اَءَحَد الّنها لك  . 
وم مى شود تو از به وسیله آن بر كسى منت مگذار؛ چون نفعش به خودت بازمى گردد و با این كار منت گذارى معل

دادن صدقه دنبال منفعت خود نیستى و اگر نیتت از صدقه ، اعانه و نفقه به نیازمندان و تحصیل منفعت باشد، 
امام صادق علیه السالم از . خدمتى است كه به خود انجام مى دهى و از دیگران مطالبه اجر و مزد كردن معنا ندارد

كنند كه فرمودندحضرت امیرالمومنین علیه السالم نقل مى  : 
ك ُشكَر ما َاَتیَت الى نفسك و َوَقیَت به ِعرَضَكَمن َعِلَم َانَّ ما َصَنَع انَّما َصَنع ز الى نفسه لم یسَتبِط النَّاس فى ُشكرهم و لم یسَتِزدُهم فى مودَِّتهم فال نلتمس من غیر (860). 

كسى كه صدقه مى دهد و اعتقاد دارد كارى براى خودش انجام داده ، معنا ندارد كه از دیگرى توقع اجر و پاداش ))
تظار داشته باشى كه دیگران به نباید ان. داشته باشد و مشتاق این باشد كه دیگران او را بیشتر دوست داشته باشند

 .((خاطر كارى كه به نفع خود انجام داده اى از تو شكرگزارى كنند
تو كارى را انجام دادى تا آبروى خود را در دنیا و آخرت حفظ كنى ، چرا انتظار دارى كه دیگران از تو تشكر 

م درباره صدقه آمده استكنند و سپاس گویند؟ عالوه بر این ، در حدیثى از امام صادق علیه السال  : 
 .(861)اَءنَّها َتَقُع فى ید الّله قبل اَءن َتَقَع فى ید الّسائل 
(( یر برسد، به دست خدا مى رسدصدقه قبل از این كه به دست فق )). 
خداوند، صدقه فردى را كه  (862)ال یقبل الّله صدقة مّنان  :و چون به دست خدا مى رسد، خدا باید بپذیرد و خدا هم مى گوید

در حقیقت نیازمند و فقیر است كه بر صدقه . درست برعكس آنچه در اذهان است . منت مى گذارد قبول نمى كند
دهنده منت دارد؛ چون گیرنده صدقه ، وسیله شده تا صدقه دهنده به خدا تقرب پیدا كند، پس اگر بناست كسى منتى 

هنده آن ؛ و این اخالق بسیار ناپسندى است كه اگر كسى قدم كوچكى براى داشته باشد گیرنده صدقه است ، نه د
این زشت ترین و مذموم ترین رذیله اخالقى است . دیگرى برمى دارد در مقابل از او امتیازخواهى و باج گیرى كند

ه است كه فرمودنددر روایتى مشابه روایت قبل ، از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شد.  : 
 .(863)ما تقع صدقة المؤ من فى ید السائل حتى تقع فى ید الّله 
(( مند داده مى شود، به دست او نمى رسد مگر این كه در دست خدا صدقه اى كه از دست انسان مومن به فرد نیاز
 .((قرار گیرد
 :و بعد حضرت این آیه را تالوت فرمودند
 .(864)اَءَلم َیعلموا اَءنَّ الّله هو َیقَبل التَّوبة عن عبادِه و یاءُخذ الصَّدقات و َانَّ الّله هو الّتّواب الرحیم 
 .((! آیا نمى دانید كه آن كسى كه قبول كننده توبه عباد و گیرنده صدقات است خداست))

زكات سخنان عجیبى دارند، و به همین مالك ، حضرت امیرالمومنین علیه السالم در باب وظایف صدقه دهنده و 
 :مى فرمایند

السائل فانَّه عزَّ َو َجّل یاءخذ الصََّدقات  اذا ناَولُتم الّسائل فلُیَردِّ الَّذى ُیناوُلُه یَده الى فیه فیقبُِّلها فانَّ الّله عزَّ َو َجّل یاءخذها قبل اَءن َتَقع فى ید (865). 
هرگاه دست نیازمندى به سوى شما دراز شد، صدقه دهنده موظف است ابتدا دست سائل را ببوسد و بعد صدقه را ))

دست دراز شده تا تو حق الّله را در آن  در دست او بگذارد؛ چون در حقیقت این دست ، نماینده دست خداست ، این
 .((بگذارى 
 .این توصیه ها براى تربیت روح انسان است ؛ روحى كه میل به طغیان و سركشى دارد

داستان معروفى است كه شخص ثروتمندى وارد مسجد پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شد و در صف نماز 
پیامبر َصلَّى . كنار او نشست شخص ثروتمند عبا و لباس خودش را جمع و جور كرد .بعد از او فقیرى آمد. نشست 



آیا ترسیدى چیزى از فقر او به تو سرایت : الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم كه شاهد این ماجرا بودند برآشفته شدند و فرمودند
عنوان كفاره ، نیمى از ثروتم را به در مقابل این عمل حاضرم به ! كند كه خودت را جمع كردى ؟ اى رسول خدا

جالب این است كه مرد فقیر آنقدر عفیف و پاكدامن بود و عزت نفس داشت كه حاضر نشد؛ و . این مرد ببخشم 
مى ترسم من هم به خصلت این  (866)اَءخاُف اَءن یدخلنى ما دخله  : چرا نمى پذیرى ؟ گفت :وقتى حضرت از او سوال كردند

شیوه اولیاى الهى در این مساله واقعا شایان دقت است و مومنان باید روش و سیره انبیا، اولیا و . مرد مبتال شوم 
رد توجه قرار دهندبزرگان دین را به عنوان الگو مو . 

در زمان امیرالمومنین علیه السالم در پرداخت زكات نه تنها منتى در كار نبود، بلكه حضرت قاعده اى مقرر كرده 
 :و فرموده بودند
 .(867)من له حاجة فلیرفعها فى كتاب الصون وجوَهكم عن المساءلة 
 .((هركس ، حاجت و نیازى دارد، بنویسد و براى من بفرستد تا به این وسیله آبروى شما را محفوظ بدارم ))

در سیره . ت كندیعنى حتى امام علیه السالم حاضر نبود با یك صاحب حاجت رودررو شود كه مبادا احساس ذل
اباعبدالّله علیه السالم نقل شده است كه حضرت از پشت در نیاز افراد را برآورده مى فرمودند، وقتى از حضرت 
در . براى این كه حرمت او حفظ شود و در خودش احساس حقارت نكند :درباره علت آن سوال كردند؛ فرمودند
 : روایت داریم

ن اَءهان الفقیر لفقره لعن الّله َمن اَءكرم الغنّى و َم (868). 
(( به خاطر فقرش احترام و به فقیر و نیازمند   به لعنت خدا گرفتار شود كسى كه به شخص ثروتمند به خاطر اموالش 
 .((اهانت كند

اصال منت گذاشتن و هر نوع استخفاف و كوچك كردن شخصّیت مومن ، حتى از ناحیه خود او هم ممنوع است ؛ 
یعنى خود انسان هم حق ندارد كارى كند كه موجب كوچك شدن و حقارت او شود، چرا كه امیرالمومنین علیه 
 :السالم مى فرمایند

الدَّهر ساعُة ُذّل ال تفى بعزِّ (869). 
 .((یك ساعت ذلت با یك عمر عزت قابل معاوضه نیست ))
 : مبنا و معیار معارف دین این است كه

ه و للمومنین و لّله العزة و لرسول (870). 
 .((خدا عزیز است ، رسول خدا عزیز است و مومنان هم عزیزند))

و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرموده اند در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه : 
 .(871)لیس من اءخالق المومن ، الَمَلُق و الَحَسد اال فى طلب العلم 
(( ندارد تملق بگوید و حسادت كند؛ زیرا در سایه این چاپلوسى است كه موجبات كوچكى و حقارت او  مومن حق
 .((فراهم مى شود؛ مگر یك جا آن هم در طلب علم 
 :به قول شاعر

افتادگى آموز اگر طالب 
  علمى 

ھرگز نخورد آب زمینى كه 
 بلند است 

هیم كردالبته بحث مفصلش را در حقوق معلم و متعلم بیان خوا . 
دست دراز كردن پیش دیگران هرچند براى آموختن علم یك نوع ذلت است ، اما طبق بیان رسول اكرم َصلَّى الّله 
 :َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم كه فرمودند
 .(872)َمن لم یصبر على ُذلِّ التَّعلُّم ساعة َبِقَى فى ُذلِّ الجهل اءبدا
 .((اگر كسى ذلت تعلیم را نپذیرد، مجبور است تا ابد در ذلت جهل و نادانى باقى بماند))

در . مى باشد ممنوع است  این یك استثنا است ؛ اما هر نوع تحقیر و كوچك كردن كه منت گذارى هم یك مصداق آن
شدند،  ((انبار))روایتى آمده است كه ؛ امیرالمومنین علیه السالم از صفین به شام تشریف مى بردند، وقتى وارد شهر 

حضرت . مردم انبار به استقبال حضرت آمدند و به دنبال مركب امیرالمومنین علیه السالم شروع به دویدن كردند
چه كارى است ؟ گفتنداین : توقف كرده و فرمودند روشى است كه سالطین ایران به ما آموخته اند كه هر وقت  :

حضرت فرمودند. مهمان محترمى آمد، به دنبال مركب او پیاده حركت كنیم  : 
 .(873)اَءَما عِلمُتم اءنَّ َمشَى الماشى مع الّراكِب مفسدة للّراكب و َمَذلَّة للماشى انصِرفوا
(( هم موجب فساد اخالق و خودباورى  -پیاده دویدن به دنبال مركب و دنبال سواره  -آیا نمى دانید كه این عمل شما 

ا؟ برگردید و این كار را انجام ندهیدراكب است و هم موجب ذلت و كوچكى پیاده ه )). 
. در همه معارف دین ، حتى در دستورات فقهى نیز بر عدم منت گذارى و منت پذیرى مؤ من تاكید شده است 
كه ابواب فقه را در آن گردآورى  ((عروة الوثقى ))مرحوم سید محمد كاظم یزدى از اعالم فقهاى معاصر در كتاب 



مساله اى را بیان مى كنند و مى فرمایندكرده اند، در باب تیمم  : 
اگر آب پیدا نشد، باید با خاك تیمم كرد؛ حتى اگر كسى آب در اختیار دارد؛ و حاضر است آب را داده و در قبال آن 
پول هم نگیرد، اما بر انسان منت مى گذارد، جایز نیست انسان آب را بگیرد و با آبى كه با منت تحصیل كرده ، 
 .وضو بگیرد
 .(874)لو َوَهَبُه غیره بال ِمنَّة و ال ِذلَّة َوَجَب القبول 

ز همه براساس این فرع نظر داده انداین متن عبارت عروة الوثقى است و فقهاى بزرگوار بعد از سید نی . 
اینها نكاتى است كه تاكید مى كند تا صدقه دهنده و صدقه گیرنده هر دو، شرایط عزت و رعایت حرمت و شخصّیت 
مومن را لحاظ كنند؛ در غیر این صورت صدقه عمل ناپسندى خواهد بود كه در تغایر اساسى با مساله زكات ، 
 . صدقه و انفاق است

صدقاتبهترین   
لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مّما تحّبون پرداخت كننده صدقات باید بهترین و محبوب ترین اموالش را به عنوان صدقه انتخاب كند 

(875) چرا باید محبوب ترین را انتخاب كند؟ به همان دلیلى كه گفتیم گیرنده صدقه در حقیقت خداست و صدقه هدیه  ،
 . اى براى خداست
 .(876)اءنها تقع فى ید الّله قبل اءن تقع فى ید السائل 
 .((صدقه قبل از رسیدن به دست فقیر، به دست خدا مى رسد))

بنابراین ، چیزى را كه انسان به عنوان هدیه و تحفه به محضر رب العالمین تقدیم مى كند، باید از محبوب ترین 
ان تعلم اءنها ذخرك ه منفعتش به خود انسان برمى گردد؛ وقتى قرار است چیزهایى باشد كه نزد اوست و ثانیا گفتیم صدق

این ذخیره انسان در پیشگاه خداوند باشد، چیزى را كه انسان براى روز احتیاج و نیازمندى خود ذخیره مى كند، 
غوب ترین اندوخته معموال از بهترین ، مطلوب ترین و مر. یقینا نباید از چیزهاى نامطلوب و غیرمرغوب باشد

 . جنس هاى موجود است
از این رو انسان باید براى روز احتیاج ، بهترین ها را ذخیره كند و كمال صدقه به این خواهد بود كه به تعبیر قرآن 

بهترین و محبوب ترین چیزهایش را ببخشد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . 

 آداب صدقه دادن

 كوچك شمردن صدقه  - 1
ات دیگرى كه با ظرافت خاصى در كلمات اهل بیت علیهم السالم مطرح شده این است كه صدقه دهنده ، یكى از نك

امام صادق علیه السالم . عمل خود را ناچیز و كوچك بشمارد و این اعتقاد خود را به گیرنده صدقه نیز ابراز كند
 :فرمودند

تیِرِه و تعجیِلِه فانََّك اذا صغَّرَتُه عظَّمَتُه عند من تصنُعُه الیه و اذا َسّترته َتّممته و اذا َعّجلته هّناَته راءیُت المعروف ال یصُلُح اال بَثالث ِخصال تصغیِرِه و تس (877). 
(( اول این كه آن كار را : كار خیر و عمل معروفى كه انجام مى دهى ، تمام نیست مگر با رعایت سه خصوصیت 
. بسیار كوچك بشمارى ؛ دوم این كه آن را پنهانى انجام دهى و سوم این كه آن كار را با سرعت و عجله انجام دهى 

م گرفته ، بزرگ جلوه مى كند و هنگامى كه آن را وقتى این كار را كوچك شمردى نزد كسى كه كار براى او انجا
 .((پنهانى به جا آوردى خوبى را كامل كرده اى و هنگامى كه با عجله آن را انجام دادى شیرینش نموده اى 
وقتى نیازمندى از دست شما هدیه مى گیرد و شما با حسن خلق به او مى گویى كه من از كوچكى و از كمى هدیه 

اهى مى كنم ، ارزش كار خیلى بیشتر مى شودناقابل خود عذرخو وقتى كار خیر پنهان انجام پذیرد، كمال عمل با  .
پنهان كارى حاصل مى شود و هنگامى كه آن كار را با سرعت و عجله انجام دادى ، این خدمت گواراتر و شیرین 

ا هم بنا دارى كه براى او چه بسا شخصى در شرایطى قرار دارد كه در همان لحظه محتاج است و شم. تر مى شود
 .خدمتى انجام دهى ، چه بهتر كه این خدمت و خیر به سرعت انجام گیرد

غرض ما از این روایت همان قسمت اول است كه كار را كوچك بشمارى و این دقیقا همان نكته اى كه انسان 
حج ، زكات و صدقه مامور است در همه عبادات چنین تصویرى از عمل خویش داشته باشد؛ نماز، روزه ، 

مستحبى خود را كه عبادت است در پیشگاه خداوند ناچیز و كوچك جلوه دهد؛ وگرنه تعدد عبادات موجب غرور مى 
بنابراین اصل است كه امام سجاد علیه السالم در دعاى . شود و نتیجه آن عجب است كه با اصل عبادت منافات دارد

 :مكارم االخالق مى فرمایند
و ال تفسد عبادتى بالُعجب و عبِّدنى لك  (878). 

(( كه این عبادات من با مرا بنده خود قرار ده ، مرا به عبادات و اتیان فرایض عادت بده ، منتها طورى نباشد ! خدایا
 .((عجب و خودپسندى فاسد شود



در حقیقت كوچك شمردن ، هم موجب تشخص خود انسان است كه خود را از یك رذیله اخالقى ، صیانت و حفاظت 
 .كرده و هم شخصّیت گیرنده آن را پاس داشته و حرمت او را ارج نهاده است 

 مقدم داشتن نزدیكان و اقوام - 2
سخنان اهل بیت علیهم السالم و دستورات اخالقى دین استفاده مى شود این است كه انسان ، در  نكته دیگر كه از

مقام اعطا و انفاق ، ذوى االرحام و اقوام و نزدیكانش را بر دیگر نیازمندان مقدم كند كه با این كار هم فضیلت 
ت كهصدقه دادن را درك كرده و هم صله رحم نموده است و در معارف ما آمده اس  : 

 .(879)ال َصَدَقة و ذو َرِحم محتاج 
 .((اگر قوم و خویشى از انسان محتاج باشد، صدقه به دیگران اصال صدقه نیست ))

ایت دیگرى آمده استدر رو  : 
 .(880)اءافَضل الصََّدَقة على ِذى الرَِّحم الَكاِشح 
(( انى است كه نیازمندندبافضیلت ترین صدقه ، كمك كردن به ارحام و نزدیك )). 
توصیه شده كه اگر چه رحم با انسان میانه خوب و ارتباط صمیمانه اى ندارد،به او رسیدگى شود؛ چرا كه براى 

میل   نفس . وقتى انسان بر خالف میل نفس عمل كند، آن را تربیت كرده است . تربیت روح انسان خیلى موثر است 
ولى وقتى انسان منسوبى دارد كه یك نوع دشمنى یا . واضع و خاضع است دارد به كسى پول بدهد كه بیشتر مت

مخالفتى هم با انسان دارد، اگر در دل شب تاریك ، بدون این كه متوجه بشود چه كسى این كمك را به او كرده ، 
 . هدیه و انفاق خود را به او برساند نفس خود را تربیت كرده است

 پنهان بودن صدقه - 3
مام سجاد علیه السالم همان طور كه پیش از این اشاره كردیم نوشته شده است كه یكى از پسرعموهاى در حاالت ا

امام علیه السالم شكوه مى كرد كه على بن الحسین با این كه تمكن دارد از من دستگیرى نمى كند؛ ولى بعد از وفات 
اریك به خانه او فرستاده مى شد و او از این امام علیه السالم متوجه شد كه هدایا و انفاق هایى كه در دل شب ت

تا امام علیه السالم از دنیا نرفته . طریق زندگى خود را اداره مى كرد از ناحیه امام سجاد علیه السالم بوده است 
 .بود، خبر نداشت زندگى او چگونه تامین مى شود

 :در شرح حال امام سجاد علیه السالم حتى مخالفان نوشته اند
ا صدقة السّر حتى مات على بن الحسین علیه السالم ما فقدن (881). 

(( رى رایج بود، وقتى از دنیا رفت صدقه تا زمانى كه على بن الحسین علیهم السالم زنده بود صدقه پنهانى ، ام
 .((پنهانى از جامعه رخت بربست 
بنابراین در صدقه دادن پنهان بودن ، كوچك شمردن ، منت نگذاشتن و ترجیح دادن اقوام و ارحام و قربا، به 
 . خصوص اگر فقیر باشد و با انسان هم میانه خوبى نداشته باشد، از توصیه هاى مهم دینى ماست

ت دیگرى نسبت به اجر این خدمات و كارها و اعانات خیر، آمده است كهدر روای  : 
 .(882)الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر و صلة االخوان بعشرین و صلة الرحم باربعة و عشرین 
صدقه ده برابر و قرض هیجده برابر و صله برادران بیست برابر و صله رحم بیست و چهار برابر نزد خدا ))
 .((پاداش دارد

 روش پذیرفتن صدقه
كند  نكته دیگر در حقوق صدقه ، این كه وظیفه اى هم براى گیرنده صدقه است كه اوال باید عزت نفس خود را حفظ

 : و دست نیاز پیش این و آن دراز نكند به تعبیر امام صادق علیه السالم
 .(883)شیعتنا َمن ال یساءل الناس و لو مات جوعا
(( دیگران دراز نمى كنند  شیعیان ما كسانى هستند كه اگر از گرسنگى بمیرند، دست حاجت پیش  )). 

امام هشتم . ثانیا اگر كسى از آنها دستگیرى كرد، به حكم وجوب عقلى ، وظیفه اش شكر منعم و شكرگزارى است 
 :علیه السالم فرموده اند

ز و جل َمن لم یشكر المنعم من المخلوقین لم یشكر الّله ع (884). 
 .((كسى كه شاكر مردم نباشد، شكر خدا را به جاى نیاورده است ))

م وارد شده استدر روایت دیگرى از امام امیرالمومنین علیه السال  : 
 .(885)َمن َصنَع بمثل ما ُصِنَع الیه فانَّما َكاَفاَءُه و َمن اَءضعَفُه كان شكورا و َمن شكر كان كریما
كسى كه در مقابل خدمت ، خدمتى تقدیم دارد پاداش عمل را داده ؛ و كسى كه خدمت مضاعف كند شكور است ؛ ))
 .((و انسان شاكر از كرامت اخالقى برخوردار است 



مبادا انسان نیازمند  .شكرگزارى وظیفه اى است كه موجب تشویق انسان ها براى انجام خدمات و خیرات مى شود
د كه برخورد او در مقابل كسانى كه به او خدمت مى كنند طورى باشد كه انسان ها را از انجام دچار روحیه اى بشو

 .خدمت و عمل خیر پشیمان كند

 حّق حّج - 13

ه علیكالّل و حقُّ الحجِّ اَءن َتعَلم اءّنه وفادة الى ربك و ِفرار الیه ِمن ذنوبك و بِه َقُبول َتوَبِتَك و َقَضاَء الَفرِض الَّذى اءوجَبُه  . 
و َاما َحق حّج این است كه بدانى حّج، زیارت و مهمانى خدا و فرار از گناهان به سوى اوست ، توبه تو با حج ))
 .((پذیرفته مى شود و به وسیله آن ، عملى كه خدا بر تو واجب كرده است ، ادا مى شود

امام صادق علیه السالم مى . است  مناسك حّج یكى از عباداتى است كه براى خیمه دین به منزله ركن و ستون
 :فرمایند
 .(886)ُبِنَى اِالسالم َعَلى َخمس على الصَّالة و الزَّكاة و الحّج و الّصوم و الِوالَیِة
 .((نماز، زكات ، حج ، روزه و والیت اهل بیت علیهم السالم  : اسالم بر پنج چیز بنیان نهاده شده است))
 :در سخنى دیگر از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه فرمودند

ّیاَمن َماَت و َلم َیُحجَّ َحجََّة اِالسالم َفلَیُمت ِان َشاَء َیهوِدّیا و ِان َشاَء َنصراِن (887). 
(( تو مسلمان نیستى ؛ مخّیر هستى : كسى كه فریضه حج به ذّمه اش باشد و انجام ندهد، هنگام وفات به او مى گویند

زمره یهودیان از دنیا بروى یا در زمره نصارى  كه در )). 
علت این مطلب هم روشن است ؛ چرا كه بى اعتنایى به یكى از اركان دین است و در حقیقت بى اعتنایى به مهمانى 

بنابراین تعجب برانگیز نیست كه نتیجه بى اعتنایى و پشت كردن به . و دعوت میزبانى مثل خداوند متعال است 
دعوت حضرت حق در قرآن به . بانى مثل ذات ذوالجالل الهى ، خارج شدن از زمره مسلمانان باشددعوت میز

 : صراحت اینگونه بیان شده است
 .(888)و لّله على الناس حّج البیت َمن استطاع الیه سبیال و َمن كفر فان الّله غنى عن العالمین 
(( و به حج نرود به خود (خداوند حج بیت الّله را بر كسانى كه توانایى دارند واجب فرموده و اگر كسى تمرد كند 

، خدا از همه مخلوقاتش بى نیاز است )زیان رسانده است  )). 
این دعوت الهى ، فوایدى براى مدعو و مهمان دربر دارد، كه اگر مهمان دعوت شده كفر ورزید و بى به یقین است 

اعتنایى كرد، نقصى در ذات ذوالجالل الهى وارد نمى شود؛ چرا كه او بى نیاز از مهمان دارى است ، بنابراین 
خطاب به حضرت ابراهیم علیه السالم میزبانى او براى نفع رساندن به مهمان است ؛ نه بهره مندى خود، خداوند 

 :مى فرماید
 .(889)و َاذِّن فى الناس بالحّج یاءتوك رجاال و على كّل ضاِمر یاءتین من كِل َفّج عمیق 
(( خواهند ) خانه خدا(همگان را به حج بیت الّله دعوت كن كه در آینده سواره و پیاده از راههاى دور به نزد تو 
 .((آمد

ابراهیم علیه السالم وقتى خانه خدا را تجدید بنا كرد، مامور شد از همان زمان تا روز قیامت مردم را به حج دعوت 
ه سابقه اى چنین طوالنى دارد و جالب است به این نكته هم اشاره كنیم كه امام است ك  كند و این یك مهمانى خاص 

بدان كه عمل حج ، فرار از فرار الیه من ذنوبك  :سجاد علیه السالم در بیان حقوق حج ، تعبیرى دارند كه مى فرمایند
تعبیر در سوره مباركه  نظیر این. گناهان است به سوى خدا؛ یعنى گریختن از خود و اتصال به مبداء آفرینش 

 : ذاریات آمده است
 .(890)ففّروا الى الّله اّنى لكم منه نذیر مبین 
(( ده آشكارم به سوى خدا بگریزید و من بیم دهن )). 
 : در تفسیر این آیه آورده اند كه ((من ال یحضره الفقیه ))مرحوم صدوق در كتاب 
 .(891)ففّروا الى الّله یعنى حّجوا الى الّله و من اتخذ َمحِمال للحجِّ كان َكَمن ارَتِبَط َفَرسا فى سبیل الّله 
به سوى خدا بگریزید یعنى حج خانه خدا را به جاى آورید و اگر كسى مركبى براى سفر حج تهیه كند، مانند كسى ))
 .((است كه براى جهاد فى سبیل الّله مركبى فراهم كرده است 

 حج برترین عبادات
یكى از برترین عبادات است ؛ در روایتى چنین تعبیر شده است حج  : 

 الحاجَّ ُیشِخُص بدنه و ُیضِحى نفسه و ُینِفُق َان الحج اَءفضل من الصالة و الصیام النَّ المصلِّى انَّما یشَتِغل عن اءهله ساعة و َانَّ الصائم یشتغل عن اءهله َبیاض یوم و َانَّ
ن اَءهله ال فى مال یرجوُه و ال الى تجارة ماَلُه و ُیطیُل الَغیبة ع (892). 

(( ى دقایقى از خانواده ، فرزند، حج از نماز و روزه با فضیلت تر است ؛ چرا كه انسان نمازگزار، در نماز برا
زندگى و كارش جدا مى شود و محرومیت انسان روزه دار از لذایذ زندگى در حدى سپیدى روز است ، اما انسانى 



كه به حج مى رود، در حقیقت بدنش را به زحمت انداخته و از جان خود مایه مى گذارد، مال خود را صرف مى 
فرزند و خانواده دور مى شود و بر این كار او، هیچ منفعت مالى و تجارى نیز كند، زمان بسیار زیادى را از زن و 

 .((مترتب نیست 
. پس معلوم شد كه حج عالوه بر همه تكلفات و سختى هاى ظاهرى ، مشقت هاى سایر عبادات را نیز همراه دارد

مهمتر از همه ، تحمل رها كردن زن و فرزند، صرف مال در زكات ، صرف وقت بدون فایده مادى و دنیوى و 
غربت ، مشكالت سفر و تعطیل نمودن روال عادى زندگى ، از جمله دالیل سخن امام علیه السالم است كه مى 

حج ، افضل از نماز و روزه است : فرمایند . 
را  به نظر ما، حج از احكام اسرارآمیز دین است ؛ واقعا این چه فریضه اى است كه امام مجتبى علیه السالم راه آن

؛ یا امام سجاد و امام صادق علیهماالسالم به هنگام احرام (893)بیست بار پیاده طى مى كند و به این سفر مى رود
گفتن مى لرزند و گریان مى شوندبستن و لبیك  (894). 

 :امیرالمومنین علیه السالم در خطبه اول نهج البالغه مى فرمایند
سالم علماجعله سبحانه و تعالى لال (895). 

(( را پرچم اسالم قرار داد) كعبه (خداوند متعال این خانه خود  )). 
ا آمده است كه فرمودندیا در خطبه معروف حضرت زهرا سالم الّله علیه : 

 .(896)والحج َتسِنَیُة ِللدِّیِن
 .((حج ، علو و رفعت اسالم است ))

السالم منزلت و جایگاه حج ، به باال رفتن پرچم دین تعبیر شده است ؛ پس در فرمایش حضرت على و فاطمه علیهما
باید دید چه اسرارى در آن نهفته است كه جز با بقاى این عمل ، دین قوام نمى یابد و جز در سایه بزرگداشت آن ، 

ر در یك سال ، اگ: دین رفعت و تعالى نخواهد داشت و چه سرى است كه حتى از نظر فقهى ، فقهاى ما مى گویند
حاكم اسالمى بفهمد كه بیت الّله خالى از حاج و زائر خواهد بود موظف است به هزینه بیت المال ، عده اى را 
روانه حج كند كه بیت الّله خالى نماند، بنابراین عبادت حج ، وجوه تمایز و تفاوت بسیارى با سایر اعمال و عبادات 

قایق آن مكشوف نیست و كسى كه به این سفر معنوى اقدام مى كند عالوه بر دارد كه براى ما، بسیارى از نكات و د
دریافت ها و فواید معنوى بسیارى كه در آیات و روایات آمده است ، از فواید و بركات دیگرى هم برخوردار مى 
 .شود

 اسرار و خصوصیات حج
ه حج وارد شده است ، مطلبى كه امام سجاد گمان مى رود، بعد از تامل در همه آیات قرآن كریم و روایاتى كه دربار

علیه السالم بیان فرموده اند، جامع ترین سخن است كه مى توان پیدا كرد؛ چرا كه سخنان اهل بیت علیهم السالم 
درباره حج و فضایل و اسرار آن فراوان است ، اما به صورت پراكنده و متفرق ذكر شده است ؛ و چون ما در مقام 

م امام سجاد علیه السالم در رساله مباركه حقوق هستیم ، به نظر مى آید بهترین مفسر و مبین شرح و تفسیر كال
كالم حضرتشان ، خود ایشان باشند؛ چرا كه همه اسرار، احكام و واجبات الهى و اسرار همه آفرینش نزد این 

مرحوم حاجى نورى رحمة الّله .  خانواده است ؛ به خصوص كه این كالم متعلق به خود امام سجاد علیه السالم است
 : در ابواب حج روایتى را درباره امام سجاد علیه السالم نقل مى كند كه ((مستدرك الوسایل ))علیه در كتاب 

َا َنَزلت المیقات و : فقال علیه السالم ! ه نعم یا ابن رسول الّل: لّما رجع موالنا زین العابدین علیه السالم من الحج استقبله الّشبلّى فقال علیه السالم له حججت یا شبلّى؟ قال 
فحین تجرت عن مخیط ثیابت : ال، قال : نعم ، قال فحین نزلت المیقات نویت انَّك خلعت ثوب المعصیة و لبست ثوب الطاعة ؟ قال : تجّردت عن مخیط الّثیاب و اغتسلت ؟ قال 

ال، قال علیه السالم: نویت انك من الریاء و النفاق و الدخول فى الشبهات ؟ قال  ال، قال فما نزلت المیقات و : فحین اغتسلت نویت انك اغتسلت من الخطایا و الذنوب ؟ قال  : 
 .(897)ال تجّردت عن مخیط الّثیاب و ال اغتسلت 
هنگامى كه امام سجاد علیه السالم از سفر حج باز مى گشتند، یكى از مسلمانان به نام شبلى به استقبال امام علیه ))

بله من توفیق : آیا تو به سفر حج رفته اى ؟ عرض كرد: حضرت در اولین برخورد با او فرمودند. السالم رفت 
آیا براى حج به میقات رفتى ؟ لباس هاى دوخته را از تن : امام علیه السالم فرمودند. ه ام انجام این سفر را داشت

امام علیه السالم فرمودند. بله : بیرون آوردى و غسل كردى ؟ گفت  آیا وقتى وارد میقات شدى ، نیت كردى كه  :
نه ، یابن رسول : ا به تن كنى ؟ گفت بعد از این لباس گناه از تن بیرون آورى و لباس اطاعت و فرمانبردارى خدا ر

وقتى كه لباس دوخته را از تن بیرون مى آوردى ، آیا واقعا بنا داشتى كه : فرمودند. چنین نیتى در نظرم نبود ! الّله
دیگر لباس ریا و نفاق به تن نداشته باشى و عالوه بر این كه از محرمات پرهیز مى كنى در امور شبهه ناك هم 

نه ، یابن رسول الّله: گفت وارد نشوى ؟  وقتى كه غسل مى كردى ، آیا واقعا چنین : امام علیه السالم فرمودند ! 
نه ، یابن رسول الّله : نیتى داشتى كه براى همیشه از هر گناه و خطایى خود را تطهیر كنى و گرد گناه نگردى گفت 

ى كه ترك گناه كنى و به هنگام درآوردن لباس تو كه هنگام ورود به میقات نیت نكرد: امام علیه السالم گفت ! 
احرام نیت نكردى كه به كلى از لباس معصیت و گناه و ریا و نفاق و امور شبهه ناك دورى   دوخته و پوشیدن لباس 



 .((كنى و گرد گناه نگردى ، نه میقات رفته اى و نه لباس دوخته از تن بیرون كرده اى و نه غسل كرده اى 
فحین تنظَّفَت و َاحَرمت و َعَقدَت الحّج َنَویَت اَءنَّك َتَنظَّفت بنورِة التَّوبة الخالصِة لّله تعالى قال ال قال : نعم ، قال : تنظَّفَت َو َاحَرمَت و َعَقدَت بالّحّج؟ قال : سالم ثم قال علیه ال

ال، قال علیه : فحین َعَقدَت الَحّج َنَویَت اَءنَّك قد َحَللَت كّل َعقد لغیِر الّله ؟ قال : ال، قال : ه عز و جل ؟ قال فحیَن َاحَرمَت َنَویَت اَءنََّك َحرَّمَت على نفسك كلَّ َمَحرَّم َحرََّمُه الّل
له ما َتَنظَّفت و ال َاحَرمت و ال َعقزدت الحّج: السالم  (898). 

آیا در میقات كه خود را تنظیف و تطهیر مى كردى و لباس احرام مى پوشیدى ، نیت )) :سپس حضرت فرمودند
ه آیا آن وقت ك: امام علیه السالم پرسیدند! بله ، یابن رسول الّله  : محرم شدن براى عمل عبادى حج داشتى ؟ گفت
خود را تنظیف مى كردى و احرام و عقد حج مى بستى ، آیا واقعا نیت تو این بود كه از همه گناهان توبه كنى ؟ 

وقتى نیت محرم شدن كردى آیا نیت داشتى كه همه آنچه را كه خدا بر تو ممنوع كرده : نه ، حضرت فرمودند: گفت 
ى تصمیم مى گرفتى براى عمل حج آماده شوى آیا در وقت: نه ، حضرت فرمودند: است ، بر خود حرام كنى ؟ گفت 

ذهن تو این بود كه خودت را از بند همه بندگى ها و عبودیت قدرت و زور و پول آزاد كنى و خود را بنده خالص 
پس در این صورت نه نظافت كرده اى ، نه محرم شده اى و نه نیتت : نه ، حضرت فرمودند: خدا قرار دهى ؟ گفت 

م است براى حج تما )). 
نعم ، قال : قال له َا َدَخلَت المیقات و َصلَّیَت َركَعتِى االحراِم و َلبَّیَت؟ قال  ال، قال: فحین َدَخلَت المیقاَت َنَویَت اَءنََّك ِبِنیَِّة الّزیارِة؟ قال  : فحین صّلیت الّركعتیِن َنَویت اَءنَّك  : 

ال، قال له : فحین َلبَّیَت َنَویَت اَءنَّك َنَطقَت لّله سبحانه بكلِّ طاَعة و ُصمَت عن كلِّ معصیة ؟ قال : ال، قال : و اكبِر حسناِت العباد؟ قال َتَقرَّبت الى الّله بَخیِر االعماِل من الصَّالة 
 .(899)ما َدَخلَت المیقاَت و ال صلَّیَت و ال َلبَّیَت : علیه السالم
)) :بعد فرمودند . بله : وقتى داخل میقات شدى ، آیا نماز مقدمات احرام را به جاى آوردى و لبیك گفتى ؟ عرض كرد

دار و لقاى الهى مى روى ؟ و آیا وقتى دو وقتى وارد میقات شدى آیا نیت كردى كه واقعا براى دی: حضرت فرمودند
ركعت نماز احرام را به جاى آوردى ، واقعا نیت تو این بود كه با بهترین اعمال مثل نماز و خدمت گزارى به 

مى گفتى واقعا نیتت این بود كه زبانت جز در مسیر اطاعت لبیك الّلهم لبیك بندگان خدا به او نزدیك شوى ؟ و آیا وقتى 
سپس حضرت فرمودند. نه : ت نكند و به هنگام معصیت زبانت بسته باشد؟ عرض كردالهى حرك نه دخول در  :

 .((میقات تو درست است و نه نمازت تمام است و نه تلبیه ات مقبول 
نَّك َحَرمَت على نفسك كلَّ غیبة َتسَتغیُبَها المسلمین من اَءهل مّلِة االسالم ؟ نعم ، قال فحین َدَخلَت الَحَرم َنَویَت اَء: َا َدَخلَت الَحَرم و راَءیَت الَكعبَة و َصلَّیَت؟ قال : ثم قال له 

فما َدَخلَت الَحَرم و ال راَءیَت الكعبة و ال صّلیت : ال، قال علیه السالم : فحین َوَصلَت مكََّة َنَویَت َبقلِبك اَءنَّك َقَصدَت الّله ؟ قال : ال، قال : قال  (900). 
)) :امام علیه السالم فرمودند : آیا بعد از احرام و میقات ، قدم به حرم گذاشتى ؟ كعبه را دیدى و نماز خواندى ؟ گفت 

حضرت فرمودند. آرى  ه هنگام دخول در حرم ، نیت تو این بود كه هر نوع بدگویى از مسلمان ها و نقل آیا ب :
آیا وقتى كه به مكه رسیدى در دلت : حضرت فرمودند. خیر: مطالب درباره دیگران را بر خود حرام كنى ؟ گفت 

قدم گذاشته اى ، پس تو نه به حرم : حضرت فرمودند! نه ، یابن رسول الّله : گذشت كه به سمت خدا مى روى گفت 
 .((نه كعبه را دیده اى و نه نماز خوانده اى 

نعم ، قال علیه السالم: ُطفَت ِبالَبیِت و َمِسسَت االركان و َسَعیت ؟ قال : ثم قال  فما  :ال، قال  : فحین َسَعیت َنَویت اَءّنك َهَربَت الى الّله و َعَرَف منك ذلك َعال م الُغیوب ؟ قال : 
ال َمَسسَت االركان و ال َسَعیت ، ثم قال لهُطفَت بالبیت و  نعم ، فصاح علیه السالم صیحة كاَد  :صاَفحَت الَحَجَر و َوَقفَت ِبَمقام ابراهیم علیه السالم و صلَّیَت به ركعتین ؟ قال  : 

آه آه : ُیفاِرُق الدُّنیا ثم قال  (901). 
)) :سپس حضرت فرمودند حضرت . آرى : آیا طواف بیت الّله را به جا آوردى و اركان را لمس كردى ؟ گفت 

بود كه از هر نوع وقتى طواف بیت الّله را انجام دادى و اركان اربعه كعبه را مس كردى نیتت این : فرمودند
: حضرت فرمودند. نه : كرد  آلودگى بگریزى ؟ و این فرار و گریز تو مشهود ذات ذوالجالل الهى بود؟ او عرض 

آیا حجراالسود را مصافحه : بعد حضرت فرمودند. در این صورت ، طواف و لمس اركان از تو پذیرفته نیست 
بلى در این جا عبارت روایت عجیب است سپس : دى ؟ گفت كردى و پشت مقام ایستادى و نماز طواف به جاى آور

واى : سپس فرمودند. امام علیه السالم فریادى از ژرفاى دل بركشیدند به گونه اى كه نزدیك باشد از دنیا مفارقت كند
واى!   !)). 

ین ال ُتَضیِّع اَءجَر ما َعُظَم ُحرَمِتِه و َتنِقُض المصافحَة بالُمخاَلفِة و قبضَمن صاَفَح الَحَجر االسَوَد فقد صاَفَح الّله تعالى ، فانُظر یا ِمسك: ثم قال علیه السالم  الحرام نظیَر   
 .(902)اَءهل االَثام 

فرمودند سپس : (( اى انسان بى چاره اى . كسى كه دست به حجراالسود دراز كند، گویى با خدا مصافحه كرده است 
كه براى اعمال حج رفته اى ، مراقب باش بعد از دست كشیدن بر حجراالسود، كه مصافحه با خداست ، اجر این 

ن بستن با اوست ، مراقب باش كه نقض كارهاى بزرگ را ضایع نكرده باشى ، دست دادن با خدا، به معناى پیما
 .((پیمان نكنى و مثل سایر اهل گناه ، بعد از آن ، دست به حرام نیاالیى 

َنَویت َانَّك صلَّیَت بَصالة فحین َصلَّیَت فیه ركعتین : ال، قال : نَویَت حین َوَقفَت عند مقام ابراهیم علیه السالم َانَّك َوَقفَت على كل طاعة و َتَخلَّفَت عن كّل معصیة ؟ قال : ثم قال 
فما صاَفحَت الَحَجَر االسود و ال َوَقفَت عند المقام و ال صلَّیَت فیه ركعتین : ال، قال له  : ابراهیم علیه السالم و َارَغمَت بصالِتَك َانَف الشَّیطان ؟ قال (903). 
به هنگامى كه پشت مقام ایستادى آیا واقعا نیتت این بود كه بعد از این ، جز در مقام طاعت )) :بعد حضرت فرمودند

امى كه نماز هنگ: حضرت فرمودند. چنین نیتى نداشتم : خدا نایستى و از هر نوع معصیتى ببرى ؟ عرض كرد
طواف خواندى آیا واقعا نیتت این بود كه مانند ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم نماز بخوانى و بینى شیطان را به 

اگر در نیت تو، چنین امورى نبوده است ، : حضرت فرمودند. نه : خاك بمالى و دیگر تسلیم شیطان نباشى ؟ گفت 
مقام ایستاده اى و نه نماز طواف از تو پذیرفته است نه حجراالسود را لمس كرده اى و نه نزد  )). 

: نَویَت َانَّك اَءشَرفَت على الطَّاعة ، و َغَضضَت َطرَفَك عن المعصیِة؟ قال : نعم ، قال علیه السالم : َاشَرفَت على بئِر زمزم و َشربَت ِمن ماِئها؟ قال : ثم قال علیه السالم له 



نَویَت : نعم ، قال له : َاَسَعیَت بین الصَّفا و الَمرَوِة، و َمَشیَت و َتَردَّدَت بینهما؟ قال : شَرفَت علیها، و ال َشِربَت من ماِئها، ثم قال له علیه السالم فما اَء: ال، قال علیه السالم 
روة فما سعیَت، و ال َمشیَت، و ال تردَّدَت بین الصَّفا و الم : ال، قال : َانََّك بین الرَّجاء و الخوف قال (904). 
بعد از انجام نماز طواف كه مستحب است حاجى به چاه زمزم داخل شود و از آب آن بنوشد آیا داخل )) :بعد فرمودند

آیا به هنگام نوشیدن آب زمزم ، چنین نیتى : حضرت فرمودند. آرى : دى و از آب آن نوشیدى ؟ جواب دادزمزم ش
حضرت فرمودند. نه : داشتى كه جز در مسیر اطاعت الهى حركت نكنى و چشم از هر معصیتى ببندى ؟ گفت  : 
فرمودند بعد حضرت. بنابراین نه به چاه زمزم داخل شده اى و نه از آن آب نوشیده اى  آیا سعى بین صفا و مروه  :

آیا به هنگام این عمل ، نیتت این بود كه : فرمودند . آرى :كرده اى و بین این دو كوه حركت نمودى ؟ عرض كرد
میان خوف و رجاى الهى حركت كنى ؟ یعنى این دو خصیصه در تو احیا شد كه از اعمال زشت و كرده هاى 

سعى ، : حضرت فرمودند. نه : به رحمت واسعه الهى امیدوار عرض كرد ناپسند خود ترسان باشى و از طرفى
 .((یعنى حركت و تردد تو بین صفا و مروه پذیرفته نیست 

قال علیه السالم ال،: َنَویَت َانَّك آَمنَت النَّاس من لساِنَك و قلِبَك و َیِدك ؟ قال : نعم ، قال علیه السالم : َاَخَرجَت الى ِمَنى ؟ قال : ثم قال علیه السالم  فما خرجَت الى ِمنى ، ثم  : 
هل َعِرفَت : ال، قال علیه السالم : رات ؟ قال َاَوَقفَت الَوقَفَة َبَعَرَفَة و َطَلعَت َجَبل الرَّحمِة و َعَرفَت واِدى َنِمَرَة و َدَعوَت الّله سبحانه عند الِمیِل و الَجَم: قال علیه السالم له 

َنَویَت ِبُطلوِعك َجَبِل : ال، قال علیه السالم : عِرَفِة الّله سبحانه امر المعارف و العلوم و َعَرفَت َقبَض الّله على َصحیَفُتك و اطِّالَعُه على َسریَرتك و قلبك ؟ قال موِقُفَك ِبَعَرَفِة َم
: فنویت عند َنِمَرَة َانََّك ال تاُءمر حتى تاءَتِمَر و ال َتزُجُر حتى تنَزِجَر؟ قال : قال علیه السالم  ال،: الرَّحمة انَّ الّله َیرَحُم كّل مؤ من و موِمَنة و َیَتولَّى كلَّ ُمسلم و مسلمة ؟ قال 

فما َوَقفَت : ل علیه السالم ال، قا: فعند ما َوَقفَت عند العلم و النََّمرات َنَویت اّنها شاهدة لك على الطَّاعات حافظة لك مع الَحَفَظِة بَامِر رّب السموات ؟ قال : ال، قال علیه السالم 
 .(905)ِبَعَرَفَة و ال َطَلعَت َجَبل الرَّحَمة و ال َعَرفَت َنِمَرَة و ال َدَعوَت و ال َوَقفَت عند النََّمراِت
)) :سپس حضرت فرمودند آیا هنگامى : حضرت فرمودند. آرى : بعد از اعمال عمره آیا به منا رفتى ؟ عرض كرد

كه مى خواستى به سوى منا حركت كنى ب در مسیر عرفات و مشعر آیا در نیت تو بود كه بعد از حركت به سمت 
، دست و مهمتر از همه ، از قلب و نیت تو در امان باشند؟ یعنى  منا، نه تنها مسلمانها، بلكه همه مردم ، از زبان

نه : حتى در ذهن خود، فكر گناه و اقدام علیه هیچ انسانى را نپرورانى ؟ عرض كرد حضرت . چنین نیتى نداشتم  .
آیا در عرفه وقوف و به : سپس حضرت فرمودند. تو به منا نرفته اى : فرمودند ؟ و  صعود كردى ((جبل الرحمة ))

. آرى : را شناختى ؟ آیا در آن جا و در جمرات منا، خدا را خواندى ؟ عرض كرد ((وادى نمره ))آیا در مشعر 
آیا در عرفه درك كردى كه خدا بر صحیفه اعمال تو، مشرف است و اسرار درونى و راز و  :حضرت فرمودند

وقتى به باالى : فرمودند. نه : رمز تو را مى داند؟ گفت  (( لرحمة جبل ا رفتى ، آیا نیت و توجهت به این بود كه  ((
: حضرت فرمودند. نه : خدا هر انسان مومن و مسلمانى را دوست دارد و بر او تفضل و ترحم مى كند؟ گفت 

در مشعر قدم گذاشتى ، آیا واقعا نیتت این بود كه هیچ كارى ، بدون فرمان الهى انجام  ((وادى نمره ))هنگامى كه به 
هنگام وقوف در اعالم منصوبه : حضرت فرمودند. نه : ز به امر او به هیچ كارى مبادرت نكنى ؟ گفت ندهى و ج

در مشعر و مسجد نمره ، آیا توجه داشتى كه هرچه از تو صادر مى شود خداوند خبر دارد به وسیله دو ملكى كه بر 
نه وقوف به عرفه كرده اى و نه از جبل  بنابراین: فرمودند. نه : تو مامورند، بر همه امور اشراف دارد؟ گفت 

 .((الرحمه صعود كرده اى و نه در مسجد نمره نماز گذاشته اى و نه دعاهاى تو مقبول و پذیرفته است 
ى و َمَررَت بالَمشعر الحرام ؟ قالَمَررَت َبیَن الَعَلَمیِن و َصلَّیَت َقبل ُمروِرَك َركَعَتین و َمَشیَت ِبُمزَدِلَفَة و َلَقطَت فیها الَحَص: ثم قال علیه السالم  فحیَن : نعم ، قال علیه السالم  : 

ال، قال علیه السالم: َصلَّیَت َركَعَتین َنَویَت َانَّها صالُة ُشكر فى َلیَلِة َعشر َتنِفى كلَّ ُعسر و ُتَیسُِّر كلَّ ُیسر؟ قال  و ِشَماال فعنَد ما َمَشیَت َبین الَعَلَمیِن و لم َتعِدل عنُهما َیمینا  : 
فعند ما َمَشیَت ِبُمزَدِلَفَة و َلَقطَت منَها الَحَصى َنَویَت َانَّك َرَفعَت : ال، قال علیه السالم : َنَویَت َان ال َتعِدَل َعن ِدیِن الَحقِّ َیمینا و ِشَماال ال ِبَقلِبك و ال ِبِلساِنك و ال ِبَجواِرحك ؟ قال 

فعند ما َمَررَت ِبالَمشَعِر و الَحراِم َنَویَت انََّك َاشَعرَت َقلَبَك ِاشَعَار َاهِل التَّقَوى و الَخوَف لّله عز و : ال، قال علیه السالم : ِعلم و َعَمل ؟ قال عنك كلَّ َمعصیة و َجهل و ثبَّتَّ كلَّ 
ُمزَدِلَفِة و ال َرَفعَت منها الَحَصى و ال َمَررَت بالَمشَعِر الَحَراِمفما َمَررَت بالَعَلَمیِن و ال صلَّیَت َركَعَتین و ال َمَشیَت بال: ال، قال علیه السالم : جل ؟ قال  (906). 

)) :سپس امام علیه السالم فرمودند حركت از عرفه در  آیا قبل از نماز  -دره خاص در انتهاى عرفات  - ((ماذنین ))
رسیدى ، سنگ هاى مخصوص را براى رمى جمرات  - نام دیگر مشعر  - ((مزدلفه ))گذاشتى ؟ و بعد از این كه به 

 آیا در آن وقت نیت: حضرت فرمودند! آرى ، یابن رسول الّله : جمع آورى كردى و از مشعر گذر كردى ؟ گفت 
مى خوانى ، هر مشكل و سختى را از تو برداشته و آسان كند  -شب عید قربان  -كردى كه نمازى كه در شب دهم 

آن گاه كه از آن دره انتهاى عرفه ، به سمت : حضرت فرمودند. نه : و هر سهلى را بر تو آسان تر كند؟ گفت 
ب و نه به جوارح و اعضا از دین حنیف الهى مشعر حركت مى كردى ، آیا نیتت این بود كه به هیچ وجه نه به قل

نه: روى نگردانى ؟ گفت  آنگاه كه به : حضرت فرمودند .  رسیدى و آن سنگ ریزه ها را جمع كردى ،  ((مزدلفه ))
آیا در ذهن و نیت تو این بود كه دست از هر معصیت و نادانى بردارى و همه اعمالت بر اساس علم و عمل صحیح 

نه : ، انجام شود؟ گفت  آن گاه كه در مشعر گام مى زدى ، آیا نیت تو این بود كه همه دل و : حضرت فرمودند .
در این : حضرت فرمودند. نه  : قلبت ، ماالمال از شعار اهل تقوى و خوف خداوند تبارك و تعالى باشد؟ گفت

زه اى جمع كرده اى و نه صورت ، نه نمازى در ماذنین گزارده اى و نه عبورى به مزدلفه كرده اى و نه سنگ ری
 .((در مشعر گام زده اى 

نعم ، قال : طواَف االفاضِة؟ قال  َوَصلَت ِمَنى و َرَمیَت الَجَمَرَة و َحَلقَت راءَسَك و َذَبحَت َهَدیَك و صلَّیَت فى مسجِد الَخیِف و َرَجعَت الى مّكَة و ُطفَت: ثم قال علیه السالم له 
ما َوَصلَت ِمَنى و َرَمیَت الِجَمار َانََّك َبَلغَت الى َمطَلِبِك و قد َقَضى ربَُّك لَك كلَّ حاجِتَك؟ قالفَنَویَت عنَد : علیه السالم  فعنَد ما َرمیَت الِجَمار َنَویَت َانََّك : ال، قال علیه السالم  : 

فعند ما َحَلقَت راءَسَك َنَویَت َانََّك َتَطهَّرَت مَن اَالدَناس و َمن َتَبَعُه َبِنى آدَم و َخَرجَت من الذُّنوَب : الم ال، قال علیه الس: َرَمیَت عدوَِّك ِابلیَس و َغِضبَتُه ِبَتَمام حجَِّك النَّفیس ؟ قال 
ال، قال علیه السالم: كَما َوَلدُتَك ُامَُّك؟ قال  ال: نُبَك و ال َترُجو اال رحمَة الّله تعالى ؟ قال فعند ما صلَّیَت فى مسجِد الخیِف َنَویَت َانََّك ال َتخاُف اال الّله عزَّ َو َجّل و َذ :  (907). 

)) :سپس حضرت به او فرمودند و سرت را تراشیدى و قربانى كردى و  به منا كه رسیدى ، آیا رمى جمرات كردى



. آرى : در مسجد خیف نماز خواندى ؟ و بعد به مكه بازگشتى و طواف حج را به جاى آوردى ؟ عرض كرد
آیا توجه داشتى انسانى كه به منا قدم مى گذارد، در حقیقت همه آمال و آرزوهایش را در آغوش : حضرت فرمودند

به این ! نه : مه حوایج انسانى را كه به منا مى رسد، برآورده مى فرماید؟ گفت گرفته است ؟ آیا مى دانى كه خدا ه
هنگامى كه سنگ به جمرات مى زدى و رمى جمار مى كردى ، آیا نیتت : حضرت فرمودند. نكته هم توجه نداشتم 

  نافرمان ابلیس  این بود كه دشمن را از خود برانى و در حقیقت ، فایده حج تو این باشد كه بعد از این عاصى و
آن گاه كه سر خود را مى تراشیدى ، آیا در نیت داشتى كه از همه ناپاكى ها : حضرت فرمودند. نه  : باشى ؟ گفت
خود را دور كنى و از همه پیروان شیطان كه در صورت بنى آدم اند دورى جویى و از گناه خارج شوى و مانند 

آن گاه كه در مسجد خیف نماز مى خواندى : حضرت فرمودند. نه : روزى باشى كه از مادر متولد شده اى ؟ گفت 
، آیا واقعا بنا گذاشتى كه جز از خدا نترسى و جز از گناهان و اعمال خودت نترسى و جز به رحمت الهى ، به هیچ 

نه : بنده و موجود دیگرى دل نبندى ؟ گفت  )). 
بِح َوَلَدُه و ثمَرِة ُفَؤاِد و َریَحاِن نََّك َذَبحَت َحنَجَرَة الطََّمِع بما َتَمسَّكَت به من َحقیَقِة الَوَرِع و َانََّك اتََّبعَت ُسنََّة ِابراهیم علیه السالم ِبذَِفعند ما َذَبحَت َهَدیَك َنَویَت َا :قال علیه السالم 

ال، قال علیه السالم : قلِبِه و حاجَُّه ُسنَُّتُه لَمن َبعَدُه و َقرََّبُه الى الّله تعالى لَمن َخلَفُه؟ قال  فعند ما َرَجعَت الى مّكة و ُطفَت االفاضِة َنَویَت َانََّك َاَفضَت من رحمِة الّله تعالى و  :
َوَصلَت ِمَنى و ال َرَمیَت الِجَمار و ال َحَلقَت  فما: له َزیُنالعابدین علیه السالم : ال، قال : َرَجعَت الى طاَعِتِه و َتَمسَّكَت ِبُودِِّه و َادَّیَت فراِئَضه و َتَقرَّبَت الى الّله تعالى ؟ قال 

 .(908)راءَسَك و ال َادَّیَت ُنُسَكَك و ال صلَّیَت فى مسجد الَخیِف و ال ُطفَت طواَف االفاضِة و ال َتَقرَّبَت ارِجع فِانََّك لم َتُحجَّ
هنگامى كه گوسفند را قربانى مى كردى ، آیا چنین نیتى داشتى كه حلقوم طمع ، افراط و زیاده )) :حضرت فرمودند

كه فرزند، ثمره  طلبى را ببّرى ؟ و آیا توجه داشتى كه این سنت ابراهیم علیه السالم است كه خدا او را مامور كرد
هنگامى كه به مكه آمدى و طواف حج را به : حضرت فرمودند. نه : قلب و نور چشم خود را ذبح كند؟ عرض كرد

جاى آوردى ، آیا واقعا توجه داشتى كه از رحمت و عظمت الهى ، به اطاعت او قدم گذاشته اى و به حبل وّد و 
امام علیه السالم . نه : یك گام به خدا نزدیك شده اى ؟ گفت  دوستى او متمسك شده اى و با انجام فرایض الهى ،

نه منا رفته اى ، نه رمى جمره كرده اى ، نه سر تراشیده اى ، نه مناسك حج را به جاى آورده اى ، نه : فرمودند
ه خدا قربانى كرده اى ، نه در مسجد خیف نماز گزارده اى ، نه طواف حج به جاى آورده اى و نه با این اعمال ب

بار دیگر بازگرد و با عنایت به این اسرار و خصوصیات ، حج را به جاى آور كه اعمال گذشته . نزدیك شده اى 
 .((تو، نامش حج نیست 
 .(909)فَطِفَق الشِّبلىُّ َیبِكى على ما َفرََّطُه فى َحجِِّه و ما َزاَل َیَتَعلَُّم حّتى حجَّ من َقابل ِبمعرَفة و َیقین 
در این جا شبلى گریست و بر این كه اعمال گذشته را از دست داده بود متاثر شد و تالشش این بود كه این اسرار ))

سالم بیاموزد، تا در سال بعد، با معرفت و یقین اعمال حج را به جاى آوردرا به خوبى از امام علیه ال )). 
این اسرارى بود كه در تك تك اعمال عبادى حج موردنظر است ، واقعا چرا نمى توان بدون رعایت ادب و آداب 

ه صورت محِرم اجرام داخل این محدوده مشخص كه حرم نامیده شده است ، شد؟ و باید حتما با رعایت آن آداب و ب
 وارد آن محدوده شد؟ چرا در آن حال و در آن محدوده حتى حیوانات مصونیت دارند؟
 .(910)و َمن َدَخَلُه كان آمنَّا
 .((هركس كه در این محدوده گام مى گذارد، از هر گزندى ایمن است ))

 ویژگیهاى حرم امن الهى
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند

یِر كان آِمنا ِمن َان ُیَهاَج َاو ُیؤ َذى حتَّى َیخُرَج مَن الحَرِمَمن َدَخَل الَحَرِم مَن النَّاس ُمسَتِجیرا بِه فهو آِمن ِمن َسَخط الّله و َمن َدَخَلُه من الَوحِش و الطَّ (911). 
(( است و از سخط الهى ایمن است و هر حیوان و پرنده اى كه در اگر كسى از انسان ها داخل حرم شود، در پناه خد
 .((این محدوده وارد شود از هرگونه تهاجم و آزار و اذیتى ، ایمن است تا از این محدوده خارج شود
 :قرآن در سوره مباركه مائده تصریح مى فرماید
 .(912)یا ایها الَّذین آمنوا ال تقتلوا الصِّید و َانتم ُحُرم 
(( در حال احرام هر چند به محدوده حرم گام نگذاشته باشید شكار نكنید! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 
 :و در آیه قبل از آن مى فرماید

بالَغیِب فَمِن اعَتدى َبعَد ذلك فلُه عذاب الیم یا ایُّها الَّذین آمنوا ِلَیبُلَونَُّكم الّله بشى ء مَن الصَّید َتناُلُه َایِدیُكم و ِرَماُحُكم ِلَیعَلَم الّله َمن َیخاُفُه  (913). 
(( دست ) به نزدیك شما مى آید، به طورى كه (خداوند شما را به چیزى از شكار كه ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

ى بعد از ها و نیزه هایتان به آن مى رسد، مى آزماید؛ تا معلوم شود چه كسى در نهان از خدا مى ترسد؛ و هر كس
 .((آن تجاوز كند، مجازات دردناكى خواهد داشت 

بنابر تصریح قرآن ، این یك امتحان الهى است كه خداوند حیوانات را در دسترس محرم قرار مى دهد تا مشخص 
در حال احرام و در محدوده حرم ، بیست و چهار چیز بر انسان حرام . شود چه كسى از عهده این امتحان برمى آید

 . است
غیر از صید، هر نوع لذت بردن از محرم اعم از نگاه كردن نگاه با شهوت ، عقد ازدواج حتى براى غیر، استعمال 



بوى خوش ، پوشیدن لباس دوخته ، زینت كردن ، نظر كردن به آیینه ، پوشاندن همه روى پا، بیان كلمات نامربوط 
مى نشینند، استفاده از انگشتر به عنوان زینت براى و فسوق و جدال ، حتى قتل حیوانات موذى كه بر بدن انسان 

مرد و زن ، روغن مالى و كندن موى از بدن ، پوشاندن سر براى مرد، پوشاندن چهره براى زن ، قرار گرفتن 
زیر سایه ، بیرون آوردن خون از بدن ، چیدن ناخن ، كندن دندان ، كندن هر نوع روییدنى در حرم ، حمل و همراه 

اینها همه ممنوع است . وع سالح داشتن هر ن (914). 
مثال نظر به  از سوى دیگر هر چیزى كه روح و دل را به تیرگى و اشتغال به خود سوق مى دهد، ممنوع است ؛

خود مشغول شدن و یا زبان به  (915)آیینه و به خود مشغول شدن ، فرار از سرما و گرما و به زینت و تدهین 
دن ، همه اینها غیرمجاز است ؛ چرا كه مشقات حج را بر خود خریده اى كه از خود سقر كنى و ترك هرزگى گشو

كنى  بلكه بدین معنا كه از جنبه هاى حیوانى نفس اعراض . حیوانیت خود كنى ؛ نه بدین جهت كه سوءاستفاده كنى   
. 

نماز و ذكر است ، هم روزه و ترك است  بنابراین حج افضل عبادات است ؛ چرا كه عالوه بر همه این اسرار، هم
در روایتى كه از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در باب نماز به آن اشاره كردیم . و هم زكات و ایثار

 :حضرت فرموده اند
الّله ، فاذا لم یكن فى َقلبك للَمذُكور الَّذى هو المقصود و الُمبَتِغى َعَظَمُتُه هیبة فما قیمُة ذكرَك انَّما ُفِرَضِت الصَّالُة و ُاِمَر بالحجِّ والطَّواِف و ُاشِعَرِت الَمَناِسُك القاَمِة ذكر (916). 

(( وقتى . ماز را واجب و امر به حج و طواف كرد و آن مناسك را معین فرمود، تا نام و یاد خدا باقى بماندخداوند، ن
كه در قلب تو نشانه اى از عظمت و هیبت خدا نیست ، چه تاثیرى در ذكر گفتن ها و اعمال خشك و بى روح 
 .((خواهد بود؟

ادت حج كه یك عبادت جامع و مشتمل بر بسیارى استعدادهاى روح انسانى در سایه این عبادات ، به خصوص عب
در روایت دیگرى از رسول اكرم صلى الّله علیه و اله و سلم نقل شده . از عبادات دیگر است ، به فعلیت در مى آید

 :كه فرموده اند
 .(917)الناس معادن كمعادن الذََّهِب و الفضَّة 
 .((انسان مانند معادن طال و نقره است ))

تا این معادن در معرض تابش نور خورشید قرار نگیرند و تا در اندرون ، متحمل انواع زلزله ها و تحركات 
هاى سهمگین طبیعى و سرما و گرما قرار نگیرند، همان سنگ هاى بى زیروروكننده نشوند و در معرض توفان 

ارزش و بى مقدار باقى مى مانند، اما اگر سالها بگذرد یك سنگ زیر آفتاب و سایر عوارض طبیعى كه در تكوین 
ت روح انسانى نیز در معرض تابش نور عبادا. آن دخیل است ، لعل مى گردد و ُدّر درخشان یا عقیق یمن مى شود

، تفضالت ، عنایات و رحمت الهى بارور مى شود و استعدادها و قواى نهفته او با پذیرش تعبدات ، تربیت شده و 
 .به فعلیت مى رسد و در یك كالم باید از خود هجرت كرد

 .(918)و َمن یخُرج من َبیِته ُمهاِجرا الى الّله و رسوله ثم ُیدِركُه الَموُت فقد َوَقَع اَءجُرُه على الّله 
 .((هركس به قصد خدا و رسولش از خانه بیرون رود و در آن هنگام مرگ او فرارسد پاداش او با خداست ))

الى رّبك د مهاجرت كند و نفس حیوانى ، خواهش ها و شهوات نفسانى را زیر پا گذارد به اگر انسان توانست از خو

هایى و به آن مراد نظرى خویش واصل شده است و این وصول جز با تعبد رسیده است ؛ یعنى به مقصد ن (919)المنتهى 
و تسلیم محض در مقابل خالق آفرینش امكان پذیر نیست ؛ به عنوان نمونه ، در امر حج ، اسرار بسیارى بر همه ما 

م با آن كیفیت چرا در داخل حرم صید نكنیم ؟ چرا باید سعى میان صفا و مروه را به جاى آوریم آن ه. پوشیده است 
همه این امور اعمال . و شیوه مخصوص ؟ چرا باید گوسفند، شتر و یا گاو بكشیم ؟ جواب هیچ یك را نمى دانیم 

تعبدى و اسرارآمیزى است كه به تعبیر آیه كریمه قرآن براى آزمایش است ، آن جا كه درباره مساله صید فرموده 
 : است

ه بشى ء من الصید تناله ایدیكم و رماحكم لیعلم الّله من یخافه بالغیب یا ایها الَّذین آمنوا لیبلوّنكم الّل (920). 
(( شماست ، امتحان مى كند تا این كه معلوم شود چه كسى از  خدا شما را به وسیله صیدى كه در دسترس و تیررس
 .((عهده این امتحان برمى آید
خالصه ، اعمال عبادى حج ، یك سلسله از تعبدیات محض است كه در سایه آن ، استعدادها و نیروهاى بالقوه نهفته 

پلیدى ها و ناپاكى ها جلوه و در ذات انسان رشد مى كند و تربیت مى شود و گوهر ارزشمند انسانى از میان همه 
 .بروز پیدا مى كند
نقل كرده است بیان مى  ((علل الشرایع ))روایتى از اباالحسن الرضا علیه السالم را كه مرحوم صدوق رحمة الّله در 

كنیم ؛ حضرت در روایت مفصلى ، اسرار اعمال و واجبات را ذكر مى فرمایند و از جمله درباره عمل حج مى 
 :فرمایند

ا َمَضى ُمسَتاءِنفا ِلَما َیسَتقِبُل مع ما فیه من اخراِج اَالموال و َتَعِب اّنما ُاِمروا بالحّج لِعلَِّة الِوفاَدِة الى الّله عزو جل و َطَلِب الزِّیادِة و الُخروِجمن كلِّ ما اقَتَرَف الَعبد تاِئبا ممَّ



فِس عن اللَّذَّاِت شاخصا فى الَحرِّ و الَبرِد ثابتا على ذلك داِئما مع الخضوع و االستكاَنِة والتََّذلُِّلاالبدان و االشِتَغاِل عن االهِل و الَوَلِد و َحظِر النَّ (921). 
سوال كند كه علت وجوب حج چیست ؟ گفته خواهد شد كه با این شكل ، به پیشگاه خداوند عزوجل وارد اگر كسى 

مى شویم و این عمل افزون خواهى از الطاف و نعمت هاى بى منتهاى او است ؛ نعمت هاى بى انتهایى كه به تعبیر 
و ان تعدوا نمعت الّله ال تحصوهاقرآن  اگر انسان با دقت به نعمت ها و تفضالت الهى ، نسبت به خود و اطرافیانش بنگرد،  (922)

دن از محیطى است كه با دست حج مهاجرت و خارج ش. قادر به شمارش نعمت هاى بى پایان خداوند نخواهد بود
خود آلوده كرده است ؛ رهایى از قیدوبندهایى است كه خود به دست و پاى خویش پیچیده است و حج آغاز مسیر 
جدید، درست و صحیحى است كه دیگر در آن غفلت و طغیانى نباشد؛ چون در این عمل ، باید مال خود را مصرف 

از خّست ، بخل و خصیصه زراندوزى پرواكند و از آنچه كه . تربیت كندكند و نفس را به انفاق و ایثار و گذشت 
تاكنون بدان عادت كرده است ؛ یعنى از جمع آورى مال و ثروت ، اعراض كند و در راه وصال محبوب و خانه او 

ینى از مال اندوخته بگذرد و رنج سفر و دورى عزیزان را به شوق لقاى محبوب به جان بخرد و آن چنان این شیر
وصال او را مشتاق كند كه دورى از اهل و هزینه كردن مال و سختى راه و سرما و گرما براى او هیچ مهم نباشد 
و از آن ها پروایى نداشته باشد و چون محبوب و ذات ذوالجالل الهى خریدار خضوع و تذلل است ، او با عمل حج 
 :، ریشه غرور و كبر را از بن بركند

 در كوى دوست شوكت و
  شاھى نمى خرند 

اقرار بندگى كن و دعوى 
 چاكرى 

  اخالص در عمل حج
 :مرحوم مجلسى از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت در یك روایت نسبتا طوالنى مى فرمایند

موَرك كلَّها الى خاِلِقك ، و توكَّل علیه فى جمیع ما َیظَهُر ِمن حركاِتك و سكناتك ، و اذا َاَردَت الحجَّ فجرِّد قلَبَك لّله ِمن َقبِل عزِمَك ِمن كلِّ شاِغل و ِحجاب كلِّ حاِجب و فوِّض ُا
شباِبَك على زاِدك و راحلِتَك و اءصحاِبك و قوَِّتَك و  سلِّم لَقضاِئه و ُحكِمه و قدرِه، و ودِّع الّدنیا و الّراحَة و الَخلَق، و اءخِرج من حقوق َتلِزُمك من جهِة المخلوقین و ال تعتمد

 .(923)و ماِلَك، مخافَة اءن یصیر ذلك عدّوا و َوباال
كه دل و اندیشه را به خود مشغول مى كند،  هنگامى كه اراده كردى حج به جاى آورى ، باید قلبت را از هر آنچه

تطهیر كنى و همه حجب و موانع را كنار زنى ؛ مبادا زن و فرزند، كسب و تجارت و اشتغاالت جارى زندگى 
همه این امور را به خدا واگذار كن و در همه اعمال و رفتارت به او توكل . براى تو مشغولیت فكرى درست كند

ز تو صادر مى شود، باید آثار و نشانه هاى توكل و تفویض امور به مبداء همه قدرت ها كن ؛ یعنى هر حركتى كه ا
خود را تسلیم مقدرات و سرنوشتى كن كه خدا براى تو رقم زده است و دنیا و آسایش آن و اندیشه دیگران . پیدا باشد

 : را از سر به دور كن كه

در شّط حادثات برون آى از 
  لباس 

كه شرط  كاّول برھنگى است
 شناور است 

تا مجرد از همه تعلقات و وابستگى ها نشوى ، راهى به كوى دوست نمى برى دیون مالى و اخالقى و تعهدات 
دیگران را بپرداز كه شاید منتهاى این راه ، خانه وصل باشد و حضرت دوست بخواهد كه تو آن جا بمانى و 

باشى ؛ یعنى خود را از همه تعلقات ، ابتالئات و دل مشغولى  بیارامى ؛ طورى عمل كن كه امید به بازگشت نداشته
در این مسیر به هیچ چیز جز ذات ذوالجالل : تعبیر قابل توجهى است ؛ امام علیه السالم مى فرمایند . ها جدا كن

 زاد و راحله ، دوست ، رفیق ، همراه ،. الهى فكر نكن و نیندیش و تكیه گاهى جز خدا براى خود تصور مكن 
حضرت در ادامه . قدرت ، جوانى ، مال و ثروتى كه همراه مى برى ، هیچ كدام براى تو پشتوانه مطمئنى نیست 

 :مى فرمایند
و توفیقِه و استِعدَّ استعداد َمن ال  بعصَمِة الّله من اّدعى رضى الّله و اءعتمد على شى ء سواُه صیََّرُه علیه عدّوا و َوباال، لَیعَلم َانَُّه لیس له قوَّة و ال حیلة و ال الحد اال: قال 

الّله و سنن نبّیه صلى الّله علیه و آله و سلم ، و ما یجب علیك من االدب و االحتمال و الّصبر و الّشكر و الّشفقة   یرجو الّرجوع و اءحِسن الصحَبَة، و راِع اءوقات فرائض 
 .(924)و السخاء و ایثار الّزاد على دوام االوقات 

زاد،  -مراقب باش كه اگر كسى مدعى طلب رضاى خدا باشد، اما بر غیرخدا تكیه كند، چه بسا همه آنچه گفته شد 
وبال گردن او شود تا خدا به او بفهماند كه هیچ قوه و قدرتى جز اراده  -نى و مال راحله ، دوست ، توانایى ، جوا

فقط خدا باید توفیق دهد و او باید مصون و محفوظ بدارد و چون در این راه ، همراه با . خدا كارساز نیست 
وقات نماز و سایر دیگرانى ، باید با آنان حسن معاشرت و همراهى صحیح داشته باشى و دیگر این كه مراعات ا

 . فرایض را بكن كه از دست ندهى
در این مسیر باید سنت هایى را كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بنیان نهاده است ، كامال مراعات كنى ؛ 

امله ، فكر خرید، مع. یعنى وقتى قرار شد خود را از هر نوع تعلقى آزاد كنى ، براى خود تعلق جدیدى نسازى 



باید به كلى از ذهن كسى كه در مسیر حج و در طلب زیارت و لقاى محبوب و معشوق است ، ... بازار، منزل و
در همه مسیر باید مراقب باشد تا حسن معاشرت و سلوك با دیگران ، صبر و بردبارى ، تحمل . زدوده شود

، شفقت ، سخاوتمندى و بذل مال و ثروت نامالیمات در مسافرت دسته جمعى ، شكرگزارى نعمت هاى جدید الهى 
 :حضرت در ادامه مى فرمایند .را كه بر عهده اوست ، همه را به جاى آورده و رعایت كند

حُجُبك عن طاعته ، و َلبِّ ذكر الّله و َی ثم اغِسل بماء التِّوبِة الخالصِة ذنوبك ، والِبس ِكسوَة الصِّدِق و الصَّفاء و الخضوع و الخشوع ، و اءحِرم عن كل شى ء َیمنُعك من
 مع المسلمین بنفسك حول البیت ، و بمعنى اجابة صافیة خالصة زاكیة لّله عزَّ َو َجّل فى دعوِتك متمّسكا بالعروة الوثقى ، و ُطف بقلبك مع المالئكِة حول العرش كطواِفَك

لتك و زّلاتك بخروجك الى منى و ال تتمّن ما ال یحّل لك و ال تستحّقه ، واعترف بالخطایا بعرفات هرِول َهَربا ِمن هواَك و تبرِّیا ِمن جمیع حولك و قوَّتك ، و اءخرج عن غف
(925). 

گناهانت را تطهیر كن ؛ توبه اى كه هیچ شایبه اى در آن نباشدسپس با آب توبه خالص ،  اّولها الّندم على ما مضى ؛ و الّثانى  .

لباس احرام كه مى  . توبه اى كه اول آن ندامت بر گذشته و بعد عزم بر ترك گناه در آینده است (926)العزم على ترك العود ابدا
. پوشى ، گویى لباس ریا، نیرنگ و دروغ را از تن درآورده اى و لباس راستى ، صفا و خشوع به تن نموده اى 

اب اطاعت پروردگار است از خود دور آنچه كه مانع یاد خدا مى شود بر خود حرام كن و آنچه را كه مانع و حج
هنگامى كه تلبیه لبیك الّلهم لبیك مى گویى مراقب باش كه در حقیقت ، صادقانه از صمیم دل و عمق جان . كن 

 . دعوت خدا را پاسخ گویى
 :از مالك بن انس كه یكى از روساى فرق چهارگانه اهل تسنن است نقل كرده اند

قل یا ابن : رَّ ِمن راِحَلِتِه فقلت علیه السالم َسَنة فلمَّا اسَتَوت به راحلُتُه عند االحرام كان كلَّما هّم بالتَّلِبَیة انَقَطَع الصَّوُت فى َحلقه و كاد َان َیِخو لقد حججَت مَعه اى الصَّادق 
ّلهم لّبیك و َاخَشى َان یقول عزَّ َو َجّل لى ال لّبیك و ال سعدیك یا ابن ابى عامر كیف َاجُسُر َان َاقوَل َلبَّیك ال: رسول الّله و البدَّ لك ِمن َان تقول ، فقال  (927). 

(( شدم سالى به همراه امام صادق علیه السالم به حج مشرف وقتى كه سواره به میقات رسیدیم و قرار شد آنجا  . 
محرم شویم ، هرگاه امام تصمیم مى گرفت كه تلبیه كند، صدا در گلویش مى شكست و نزدیك بود كه از باالى 

. باالخره باید تلبیه را جارى كنى تا حركت كنیم ! یابن رسول الّله : عرض كردم . مركب به زمین سقوط كند
چگونه من جسارت كنم و به خودم جرات بدهم و در پاسخ دعوت الهى لبیك ! اى فرزند ابى عامر: ندحضرت فرمود

نه پاسخ تو را مى پذیرم و نه تو را به خانه ام راه  :بگویم ؟ حال آن كه مى ترسم خداوند متعال در جواب من بگوید
 .((مى دهم 

پاسخ گوید، در حقیقت دعوت الهى را اجابت كرده است واقعا اگر كسى از صمیم دل و ژرفاى جان ، نداى الهى را 
كسى كه گام در مسجدالحرام مى نهد و طواف بیت الّله انجام مى دهد باید این چنین . و خدا نیز میزبان او خواهد بود

طواف كند كه خود را حول عرش كبریایى خدا و همراه با مالئكه الهى در طواف ببیند و بداند كه عمل طواف براى 
 . تقرب الى الّله است

كعبه يك سنگ نشانى است 
  كه ره گم نكنى 

حاجى احرام دگر بند ببین يار 
 كجاست 

فریاد بزن و خود را از هواى نفس ، نفس اماره ، تمنیات و شهوات رها كن و با قدرتى كه براى خود قائل هستى ، 
تمتع به منا حركت كنى ، مراقب باش كه اگر  خود را نجات بده و هرگاه تصمیم گرفتى بعد از پایان اعمال عمره

تاكنون عمر به غفلت و گمراهى گذرانده اى ، اینك كه به سرزمین آمال قدم مى گذارى ، آرزوهاى صحیحت را 
بشناسى و خواسته هایت از خدا خواسته هاى معقول باشد؛ چیزى را كه براى تو مفید نیست و یا استحقاق آن را 

وقتى در مسیر منا گام به صحراى عرفات نهادى ، واقعا به خطاها و اشتباهات ! ه نكن ندارى ، از خدا مطالب
اگر انسان گناهكار، به صورت زیبا به گناهانش اعتراف كند و به راحتى و حسن االعتراف یهدم االقتراف اعتراف كن كه 

ه گناه به دست و پاى او نهاده شده سهولت خطاهایش را به زبان آورد و توبه كند، خدا قیدوبندهایى را كه به وسیل
 .است مى گشاید

ذَبح حنجرَة الهواء و الّطمع عند الذبیحة ، وارِم و جدِّد ِعهدك عند الّله بوحدانّیة و تقّرب الى الّله و اتَِّقه بمزدلفَة، واصَعد بروحك الى المالِء االعلى بصعودك الى الجبل ، وا
ِه و ِستِرِه و ِكالَءِتِه ِمن َة واالفعاَل الذَّمیَمَة عند رمى الجمرات ، واحِلِق العیوب الظَّاهَرَة و الباِطَنَة بَحلق َشعِرَك، وادُخل فى امان الّله و كَنِفالشَّهوات و الَخَساَسَة و الدََّناَء

 .(928)ُمَتاَبَعِة ُمراِدَك بُدُخوِلَك الحرم 
(( هنگامى كه به . تقواى الهى پیشه كن . وقتى قدم به مشعر گذاشتى ، وحدانیت و یگانگى خدا را به یاد آور جبل ))
ى صعود بده و در آن عوالم قدس به گام مى نهى ، در حقیقت روح و جنبه معنوى الهى ات را در مالء اعل ((الرحمة 

بعد كه به منا و قربانگاه رفتى ، هنگام ذبح وقتى كارد بر حلقوم گوسفند مى گذارى ، در حقیقت . حركت درآور
آن . هواى و هوس و نیروى طمع را ذبح كن ؛ طمعى كه همیشه قید عبودیت و بندگى به گردن انسان ها مى افكند

و رمى جمرات مى كنى ، شهوت ها، تمنیات درونى ، پست فطرتى و زشتى ها  وقتى كه سنگ به دست مى گیرى
هنگامى كه سر مى  .را از خود دور كن و با سنگ باران كردن نماد بیرونى آن ، این رذایل را از خود فرارى بده 

یدا مى كنى و تراشى ، همه عیوب ظاهرى و باطنى خود را از بین ببر كه بعد از این اعمال است كه تو استعداد پ
آماده مى شوى كه داخل حرم امن الهى شوى ، و در حمایت خدا قرار گرفته ، در پس پرده الطاف الهى بمانى و از 
 .((آن جا كه براى تحصیل مراد خود، لیاقت و شایستگى پیدا كرده اى ، قدم به داخل حرم بگذارى 



 اظهار محبت نسبت به خداوند
ى سیدالشهدا، اباعبدالّله علیه السالم را كه نمونه عرفان ، شناسایى و عشق به ذات خوب است در این جا سخنان زیبا

 :ذوالجالل الهى است به زبان جارى كنیم كه مى فرمایند
من الظُّّهور ما لیس لك حتى یكون هو ك الهى تردُّدنى فى االثار یوجب ُبعد المزار فاجمعنى علیك بخدمة توصلنى الیك ، كیف یستدّل بما هو فى وجوده ُمفتقر الیك َاَیكون لغیر

 .(929)الُمظهر لك 
(( چگونه چیزهایى را دلیل ! خدایا. ور شده ام از بس به آثار نعمت هاى تو فكر كرده و اندیشیده ام ، از تو د! خدایا

بر تو قرار دهم كه براى وجود و بقایشان به تو نیازمندند؟ آیا بقیه موجودات و مخلوقات بروز و ظهورشان از تو 
 .((بیشتر است ، تا ما در سایه روشنایى آنها به تو داللت شویم 

حتى تكون االثار هى التى توصل الیك َعِمَیت عین ال تراك علیها رقیبا و َخِسَرت صفقُة عبد لم تجعل له من حّبك  متى ِغبَت حتى تحتاج الى دلیل َیُدلُّ علیك و متى بعدت
 .(930)نصیبا
خدایا تو كى غیبت كرده و پنهان شده اى تا براى یافتن تو محتاج دلیلى باشیم و كى دور شده اى تا به وسیله آثار و ))

انسانى كه از محبت ، دوستى و ! خدایا. چشم دلى كه تو را نمى بیند كور باد. عالیم به سوى تو راهنمایى شویم 
حاصلى نخواهد برد عشق تو هیچ بهره اى نداشته باشد، جز زیان و خسران )). 

 كى رفته اى ز دل كه تمنا كنم ترا 

غیبت نكرده اى كه شوم طالب 
 حضور 

 

كى بوده اى نھفته كه پیدا كنم تو 
 را 

پنھان نگشته اى كه ھويدا كنم تو 
 را 

ب اءحّبائك حتى لم ُیِحّبوا سواك و لم یلجُئوا الى غیرك انت الَّذى اءشرقَت االنوار فى قلوب اءولیائك حتى عرفوك و وحَّدوك و انت الَّذى اءزلت االغیار عن قلو (931). 
(( تت را به قلب آنها نمى تابانیدى ؛ با تابیدن نور اگر اراده و دوستى تو نسبت به اولیائت نبود، نور محب! خدایا

تو از دل و قلب دوستانت ، ! خدایا. محبت و عشق و صفایت به قلوب اولیاى خود باعث شدى كه آنها تو را بشناسند
 .((محبت غیر را زائل كردى كه جز تو را دوست نداشته باشند و به پشتوانه اى جز تو نیندیشند

ان را در مال اعلى پرواز مى دهد و در آن مكان قدس و طیب و طاهر به سیر در مى این سخنانى است كه انس
 .آورد
 :امام صادق علیه السالم در ادامه روایتى كه نقل نمودیم ، مى فرمایند

سواه بطواف الوداع ، و اصف روحك و سرِّك للقاء  وُزر البیت ُمتحقِّقا لتعظیم صاحبه و معرفة جالله و سلطانه ، واستلم الجر رضاء بقسمته و خضوعا لعّزته ، و ودِّع ما
عاهدت به مع ربك و اوجبت له الى یوم الّله یوم تلقاُه بوقوفك على الصفا، و كن ذا مرّوة من الّله نقّیا اوصافك عند المروة ، واستقم على شرط حجتك ، و وفاء عهدك الَّذى 

 (932). القیامة
در این حال ، خانه خدا را براى تعظیم و تكریم صاحبش زیارت مى كنى و حول بیت الّله طواف مى كنى ، حال آن 

كه صاحب آن را با معرفت ، جاللت ، سلطنت و كه صاحب خانه را مى شناسى ؛ یعنى به گرد خانه اى مى چرخى 
قدرتش به همه موجودات و مخلوقات شناخته اى و درك كرده اى و بعد شایسته آن مى شوى كه دست در دست خدا 
بگذارى و با خدایت پیمان ببندى و اعالم كنى كه در مقابل تقدیر و سرنوشتى كه تو براى من رقم زده اى راضى و 

ه كه تصمیم مى گیرى با خانه خدا وداع كنى در حقیقت بدان كه باید با آنچه كه غیر خداست ، آنگا. تسلیم هستم 
در حقیقت طواف وداع ، قرب نهایى تو است و آن گاه كه براى آخرین بار سعى . وداع كنى ؛ نه با صاحب خانه 

را در سایه لقایى كه براى تو بین صفا و مروه مى كنى ، وقتى به صفا رسیدى و ایستادى ؛ روح و ضمیر و باطنت 
حاصل شده است صفا ده تا با همین حالت روز لقاى الهى در قیامت ، با خداى خود مالقات كنى و هنگامى كه در 
مروه مى ایستى ، در حقیقت بدان كه در مرئى و منظر خدا ایستاده اى و همه اوصاف پاكیزه و طاهر را در خود 

این اعمال و این سیر را تو ! مراقب باش ! از خود دور كرده اى ؛ و اى حاجى  جمع كرده اى و رذایل و خبایث را
انجام دادى ؛ با خدایت پیمانى بستى ، دست پیمان و عهد با یدالّله كه حجراالسود است داده اى و در حقیقت تو با 
 .خدا معاهده بسته اى كه باید تا روز قیامت محفوظ بماند

ندحضرت در پایان سخن مى فرمای : 
و ال شرع  ((و لّله على الناس ِحج البیت من استطاع الیه سبیال))واعَلم باّن الّله تعالى لم یفَتِرَض الحّج و لم یخّصه ِمن جمیع الطاعات باالضافه الى نفسه بقوله عزَّ َو َجّل 

 لالستعداد و االشارة الى الموت و القبر و البعث و القیامة ، و فّصل بیان الّسابقة من نبیه َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم سّنة فى خالل المناسك على ترتیب ما شرعه اال
 .(933)الّدخول فى الجّنة اهلها و دخول النار اهلها بشاهدة مناسك الحج من اولها الى آخرها الولى االلباب و اولى النُّهى 
و بدان كه خداوند از میان همه عبادات ، از نماز، روزه و زكات گرفته تا سایر واجبات ، فقط حج را تشریفا به خود 

ج انسان را به یاد مرگ ، قبر، اختصاص داده است ؛ و این ویژگى براى حج ، بى حساب نیست ؛ به دلیل آن كه ح
بعث از قبر و قیامت مى اندازد؛ خصوصیات كسانى كه در روز قیامت خود اولین انسانهایى هستند كه وارد بهشت 
 .مى شوند و آنهایى كه وارد جهنم مى شوند



لموت به در حقیقت عمل عبادى حج ، صحنه اى كوچك و نمونه عینى مشهود از سیر انسان ، از آغاز ورود ملك ا
 .خانه او، تا پایان صحنه قیامت و دخول در بهشت و جهنم است 

همه این نكات ، هم در فرمایش امام صادق علیه السالم و هم در بیان امام سجاد علیه السالم و هم در روایاتى كه در 
هم است و آن ، این این بین خوانده شد، به وضوح دیده مى شود و همه براى توجه و تنبه دادن به یك جهت بسیار م

 .كه انسان به وسیله حج در معرض ابتال و امتحان بسیار عمیقى قرار گیرد

 حج امتحان الهى
در تكمیل این سخن ، فرمایش امیرالمومنین علیه السالم در خطبه مباركه قاصعه را نقل مى كنیم ؛ حضرت مى 
 :فرمایند

و التصدیق بكتبه والخشوع لوجهه و االستكانة المره و االستسالم لطاعته اءمورا له خاصَّة ال تشوبها من غیرها شائبة و لكنَّ الّله سبحانه اءراد اءن یكون االتِّباع لرسله 
 .(934)كلما كانت البلوى و االختبار اعظم كانت المثوبة والجزاء اءجزل 
اراده خدا این است كه پیروى از انبیا و تصدیق كتابهاى الهى ، خشوع ، خضوع ، ذلت و در حقیقت تسلیم و مطیع ))

رچه ه. امر بودن ، فقط و فقط در انحصار ذات ذوالجالل ربوبى باشد و در این جهت هیچ كس با خدا شریك نباشد
 .((مسیر امتحان سخت تر و مشكل تر و بزرگتر باشد، اجر و ثواب و لطف الهى نیز بیشتر خواهد بود
 :سپس حضرت به حج مثال مى زنند و مى فرمایند

بصر و ال تسمع فجعلها بیته الحرام الَّذى جعله َاال َتَرون ان الّله سبحانه اختبر االولین من لدن آدم علیه السالم الى االخرین من هذاالعالم باءحجار ال تضر و ال تنفع و ال ت
َثة و عیون َوِشَلة للناس قیاما ثم باَءَوعر بقاع االرض حجرا و اقّل نتائق الدنیا َمَدرا و َاضَیِق بطون االودیة ُقطرا بین جبال َخِشَنة و ِرَمال َدِم (935). 

آیا نمى بینى همه بندگان خداوند از آدم ابوالبشر تا آخرین انسان ها مامور به خضوع و خشوع در مقابل سنگ ))
خداوند، همین سنگ ها را  هایى شده اند كه هیچ ضرر و نفعى براى كسى ندارند؛ نه مى شنوند و نه مى بینند، اما

ها و بى آب و علف  بیت با حرمت خود قرار داده است براى عبادت مردم ، و آن را در صعب العبورترین سنگالخ 
ترین و كم حاصل ترین سرزمین ها در تنگ ترین دره ها، میان كوه هایى سخت و ریگ هاى نرمى كه عبور از 

از هم قرار داده است آنها دشوار است و چشمه هایى كم آب و جدا  )). 
. خوب است به اجمال به این نكته اشاره كنیم كه بیت الّله الحرام فقط به دست ابراهیم علیه السالم ساخته نشده است 

هم در این روایت و هم در آیات كریمه قرآن ، تصریح شده است كه خانه خدا، بیت الّله الحرام و كعبه به دست آدم 
. در توفان نوح ، خراب شد كه ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم ماءمور تجدید بناى آن شدابوالبشر ساخته شد و 

 : خداوند وقتى ابراهیم علیه السالم را مامور كرد، او آمد و زن و فرزندش را در آن جا گذاشت و گفت
 .(936)ربَّنا انِّى َاسَكنُت من ُذّرّیتى بَواد غیَر ِذى َزرع عند بیتك الحرام 
(( خانواده ام را در بیابان خشكى نزد خانه تو سكونت دادم ! خدایا )). 

دم را نزد زن و فرزن: هنوز مامور به ساختن خانه نشده است ، اما مى گوید سپس . گذاشتم و رفتم  ((بیتك الحرام ))
 :امام امیرالمومنین علیه السالم درباره موقعیت بد این سرزمین به تفصیل سخن گفته و بعد در آخر مى فرمایند

لشعور محاسن َخلِقِهم یهلِّلون لّله حوله و َیرُملون على َاقدامهم ُشعثا ُغبرا له قد نبذوا السَّرابیل وراء ظهورهم و شوَّهوا باعفاء ا (937). 
(( جامه ها را از تن انسانها مامور شده اند گرداگرد خانه كلمه تهلیل ال اله اال الّله بر زبان رانند و در حالى كه 

بیرون آورده اند، خاك آلوده و موپریشان دوان دوان راه روند و با واگذاشتن موها خلقت نیكوى خود را زشت 
 .((كنند
 :حضرت در ادامه مى فرمایند

ن قلوبهم و اسكانا للتَّذلُّل فى نفوسهم و لیجعل ذلك ابوابا ُفُتحا و لكن الّله یختبر عباده بانواع الّشدائد و یتعّبدهم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المكاره اخراجا للّتكّبر م
 .(938)الى فضله و اسبابا ُذُلال لعفوه 
(( انش را به انواع شداید و سختى ها مى آزماید، و با مجاهدت ها به بندگى وادارشان مى كند و به لكن خداوند بندگ

ناخوشایندها آزمایششان مى كند تا خودپسندى را از دل هایشان بزداید، و خوارى و فروتنى را در جان هایشان 
ه و وسیله هایى سازد براى آمرزش او گشوده گشت  جایگزین فرماید، و آن را درهایى قرار دهد كه به سوى بخشش 

 .((او
آنچه بیان شد برخى از اسرار حج بود و امیدواریم خداوند متعال به همه انسان هاى مومن ، این روحیه را كرامت 
 . فرماید كه زمینه ساز رشد و كمال انسان است

كردیم ، ذیلى دارد كه مى تواند  روایتى را كه از امام هشتم اباالحسن الرضا علیه السالم به نقل مرحوم صدوق ذكر
 اصل روایت این بود كه حضرت به عنوان سوال فرمودند كه .بحث بسیار جالب و جذابى در تتمه مباحث حج باشد
: 

َفِلم ُامر بالحج ؟ قیل لعّلة الوفادة الى الّله عزَّ َو َجّل و طلب الزیاده: فاءن قال  ئمة علیهم السالم الى كل صقع و ناحیة كما قال الّله مع ما فیه من الّتفقه و نقل اءخبار اال ... 
 .(940)(((939)فلو ال نفر من كّل فرقة منهم طائفة لیتفّقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون )) : عزوجل

فر مایه یادگیرى و آگاه شدن از عالوه بر اسرار معنوى و عرفانى كه در احكام عبادى حج نهفته است ، این س
مسائل فقهى است و پس از آن نشر آموخته ها و معلومات در همه نواحى عالم ، به حكم وجوب شرعى كه از آیه 



 . نفر استفاده مى شود و مورد استدالل امام علیه السالم نیز قرار گرفته است
ه السالم مشرف مى شوند؛ مسائل و احكام مردمى كه به حج مى روند، به حضور امام علی: حضرت مى فرمایند

شرعى خود را از محضر او فرامى گیرند و به هر ناحیه و منطقه اى كه رفتند، آموخته هاى خود را به دیگران مى 
به یقین همه نمى توانند زندگى عادى خود را رها نموده و كوچ كنند؛ بنابراین : آموزند؛ چون خداوند فرموده است 

مهاجرت كنند، تا به محضر امام علیه السالم شرفیاب شوند و دین را از روى فهم ، فرا بگیرند و عده خاصى باید 
به هنگامى كه به نزد قوم خود باز میگردند، ایشان را انذار و تحذیر كنند و دیگران هم باید از بیان افرادى كه 
 .محضر امام علیه السالم را درك كرده اند، تحذیر شوند و بیاموزند

ته مهم این است كه وقتى انسان اعمال عبادى حج را انجام داد، و ضمیر و باطن خود را تطهیر كرد و از همه نك
آلودگى ها و پلیدى ها منزه ساخت ، استعداد پذیرش احكام و علوم الهى را پیدا مى كند و مى تواند آنها را از 

فرسرچشمه هاى اصلى فرا گیرد و به حكم وظیفه مقرر كه در آیه َن بدان اشاره شده است ، آموخته را با خود  (941)
علیه السالم در آثار و فواید عمل  این نكته بسیار مهم است كه امام .به ارمغان مى برد و در انتشار آنها مى كوشد
 .عبادى حج ذكر مى فرمایند

 اهمیت زیارت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم
شبهه اى وجود دارد و آن این كه تفّقه در محضر امام معصوم علیه السالم و یادگیرى علوم از منبع ناب آن در 

دور نیست ، پس ثمره تنقه و یادگیرى از حضور امام معصوم علیه دوران غیبت ، براى مسلمانان و شیعیان مق
اما فایده دیگرى مى تواند در آن مترتب باشد و پاسخ این شبهه باشد و آن این كه رسول اكرم . السالم منتفى است 

 :َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
یاتى َمن زاَر قبرى بعد َموتى كان كمن هاجر الىَّ فى ح (942). 

كسى كه بعد از وفات من ، به زیارت قبر من بیاید، مانند كسى است كه در زمان حیات ، حضور مرا درك كرده ))
 .((است 

باالتر از این روایت ، فرمایش آن حضرت است كه مى فرمایند و : 
 .(943)َمن َاتى مّكة حاّجا و لم یزرنى الى المدینة جفانى 
(( ه به مكه بیاید و براى زیارت من به مدینه مشرف نشود، به من ستم و جفا كرده است كسى ك )). 

پرواضح است كه این روایت مربوط به زمان بعد از وفات و ارتحال رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى 
 .باشد
 :در سخنى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(944)َاِلمُّوا برسول الّله َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اذا خرجتم الى بیت الّله الحرام فان تركه جفاء و بذلك ُامرتم 
عمل عبادى حج را با زیارت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم كامل كنید؛ چون اگر كسى زیارت پیامبر َصلَّى ))
 .((الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را ترك كند، نسبت به آن حضرت ستم كرده است و شما به زیارت ایشان مامور شده اید

به امام باقر علیه السالم مى رسد حضرت مى فرمایند در روایتى كه با اسناد صحیح : 
 .(945)اّنما ُاِمر النِّاس َان َیاُتوا هذِه االحجار فَیُطوُفوا بها ثم یاءتونا فُیخِبرونا بوالیتهم و َیعِرضوا علینا َنصَرُهم 
مردم مامور شده اند كه به مكه بیایند و به گرد این سنگ ها طواف كنند تا به بهانه آنها به سراغ ما بیایند و محبت ))
 .((و یارى خود را ابراز دارند

ست تا مومن به محضر امام معصوم علیه طبق این فرمایش ، گویا عمل عبادى حج با آن همه زحمات ، مقدمه اى ا
عرضه اعتقادات بر امام عصر، در میان  .السالم شرفیاب شود و اعتقادات خود را به محضر او عرضه كند
 . اصحاب و یاران ، امرى سابقه دار است
 :در روایت دیگرى از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(946)ابَدُءوا بمّكة واختموا بنا
 .((عمل عبادى حج را از مكه آغاز كنید و اعمال را با زیارت ما به پایان ببرید))

دار و لقاى معصوم علیه السالم حاصل نشود، یك عمل عبادى ناقص ، گویا اگر زیارت ائمه علیهم السالم و دی
 . صورت پذیرفته و این عمل ، ابتر و بدون پشتوانه است
 :تعبیر دیگرى از حضرت وارد شده كه مكمل هم سخنان گذشته است كه مى فرمایند
 .(947)تماَم الحجِّ لقاُء االمام 
 .((زیارت و مالقات امام علیه السالم ، موجب اتمام عمل عبادى حج است ))

جام دهد، درست مثل این كه اگر كسى اعمال عبادى حج را از شروع در میقات براى عمره تمتع تا پایان حج تمتع ان
اما زیارت و دیدار امام معصوم علیه السالم را نتواند تحصیل كند، یك سلسله اعمال خشك و بى روح و ناقص انجام 
 . داده است



یكى بحث حیات و زندگانى حجج الهى بعد از وفات و : در ادامه بحث توجه به چند مطلب ضرورى است 
یهم السالم و شخص رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و ارتحالشان ؛ مطلب دوم مساله زیارت قبور ائمه عل

فواید و آثار آن ؛ و مطلب سوم اشكالى كه مخالفان این عمل بسیار ارزشمند و سازنده مطرح مى كنند و چند نكته 
 .دیگر

 حیات پس از مرگ
د، بلكه به عالم دیگرى منتقل مى شوند، از منظر معارف دینى در این كه همه انسان ها بعد از مرگ نابود نمى شون

این مطلب كه بعد از زندگى در دنیا، زندگى جدیدى را در عالم دیگر آغاز مى كنند، مورد . هیچ بحثى وجود ندارد
عالوه بر این كه اصال مرگ و ممات ، نیستى و فنا نیست ، بلكه مخلوقى از مخلوقات  . اتفاق همه ادیان الهى است

خداوند متعال در سوره مباركه ملك مى فرماید. ودبه سوى او مى ر : 
 .(948)الَّذى خلق الموت و الحیاة لیبلوكم اءّیكم اءحسن عمال
(( حیات را آفرید تا شما را بیازماید كه كدام یك از شما بهتر عمل مى كنیدخداوند مرگ و  )). 

در سوره مباركه واقعه مى خوانیم. همانگونه كه خداوند حیات را آفریده ، مرگ هم از آفریده هاى اوست   : 
ال تعلمون  على َان ُنبَّدِّل َامثالكم و ُننِشَئكم فى ما# نحن قدَّرنا بینكم الموت و ما نحن بمسبوقین  (949). 

ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم ؛ و هرگز كسى بر ما پیشى نمى گیرد، تا گروهى را به جاى گروه دیگرى ))
اوریم و شما را در جهانى كه نمى دانید آفرینش تازه اى ببخشیم بی )). 

مرگ ، تقدیر الهى است كه غیر از ذات الیزال الهى كسى چنین تقدیرى نكرده است و معناى مرگ این است كه ما 
رد و در در حقیقت ، هویت اصلى انسان كه روح اوست در این عالم یك قالب دا. این اجسام شما را تبدیل مى كنیم 

پس واضح است كه مرگ نابودى ، عدم و فنا نیست ؛ بلكه انتقال از .دنیاى دیگر كه عالم برزخ است ، قالبى دیگر
حال آیا كسانى كه به آن عالم منتقل مى شوند، به این عالم هم اشرافى دارند یا نه ؟ از . عالمى به عالم دیگر است 

ه از این دنیا مى روند به این دنیا اشراف ندارند تا بتوانند اقداماتى انجام آیات الهى استفاده مى شود كه همه افرادى ك
 .دهند كه در وضعیت و سرنوشت آنها در عالم دیگر تاثیر داشته باشد
 .(950)لعّلى اءعمل صالحا فیما تركت َكّلا انَّها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون  # رب ارجعون
(( پروردگار من: وقتى مرگ فرا رسید مى گوید مرا بازگردانید؛ شاید در آنچه ترك كردم و كوتاهى نمودم عمل  ! 

ندصالحى انجام دهم ، ولى به او مى گوی این سخنى است كه او به زبان مى گوید و اگر بازگردد، ! چنین نیست  :
 .((همچون گذشته است ؛ و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانگیخته شوند  كارش
وقتى پیك مرگ به سراغ آنها مى آید، مى فهمند كه خطاهاى دوران حیات و زندگى شان باید جبران شود؛ از خدا 

دیگر امكان بازگشت به : ند و فرصتى مى خواهند كه دوباره به این دنیا برگردند؛ خداوند مى فرمایداستمداد مى كن
آنچه بنابر نص آیات كریمه قرآن متیقن . دنیا و حركت و فعالیت در آن وجود ندارد و دست شما از دنیا كوتاه است 

در . یگر محفوظ است و آن گروه ، شهدا هستنداست ، براى بعضى از انسان ها این ویژگى بعد از انتقال به عالم د
 : سوره مباركه آل عمران آمده است
 .(951)و ال تحسبّن الَّذین قتلوا فى سبیل الّله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
(( بلكه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان ! هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! اى پیامبر
 .((روزى داده مى شوند
 :و یا در جاى دیگر مى فرماید
 .(952)و ال تقولوا لمن ُیقتل فى سبیل الّله اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون 
 .((و به آنها كه در راه خدا كشته مى شوند، مرده نگویید؛ بلكه آنان زنده اند، ولى شما نمى فهمید))

شته مى شوند از مرگان نیستند كه دستشان از این دنیا كوتاه باشد؛ یعنى نشاه دیگر تا قیامت كسانى كه در راه خدا ك
براى همگان برزخى است كه منزل ركود و ثمره چینى از افعال و رفتار است ؛ اما براى منزل حیات ، رشد و علو 

وم علیه السالم خود هستند و درجه است و بدون شك همه شهدا در درجه و رتبه موخر از امام و پیشوایان معص
 .براى امام و حجت الهى كه مقدم بر همه شهداست ، یقینا این امتیاز محفوظ خواهد بود

 زنده و شاهد بودن پیامبر و ائمه علیهم السالم
 :مرحوم كلینى در كافى روایتى را به سند صحیح از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه 

نهم فخرج یا علّى انَّ الناس قد اجتمعوا َان یدفنوا رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فى بقیع المصّلى و َان یُؤّمهم رجل م: ن علیه السالم فقال اتى العّباس امیرالمومنی
اّنى ُادفن فى البقعة التى ُاقَبُض فیها، ثم قام على : لَّم امام حّیا و مّیتا و قال یا ایها الناس اّن رسول الّله صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َس: امیرالمومنین علیه السالم الى الناس فقال 

 .(953)َعَشَرة َعَشَرة یصلون علیه ثم یخرجون   الباب فصلى علیه ثم امر الناس
در روز رحلت رسول الّله صلى الّله علیه و اله و سلم عباس بن عبدالمطلب به حضور امیرالمومنین علیه السالم ))

. ندمردم و مسلمان ها تصمیم گرفته اند كه جنازه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را در بقیع دفن كن: آمد و گفت 



امیرالمومنین علیه السالم . یكى از خودشان هم به امامت بایستد و بر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نماز بخواند
پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم زنده و مرده اش امام ! مردم : از خانه بیرون آمد و مقابل مردم ایستاد و فرمود

من در : یر امام بر امام معنا ندارد و بعد فرمودند كه رسول الّله صلى الّله علیه و اله و سلم فرمودنداست و نماز غ
روح مى شوم و از دنیا مى روم ، باید دفن شوم ، سپس حضرت امیرالمومنین علیه السالم به   همان جایى كه قبض 

. َلیِه و آِلِه و َسلَّم در آن جا بود ایستاد و نماز خواندتنهایى مقابل در حجره اى كه جنازه رسول الّله َصلَّى الّله َع
 .((دستور داد مردم ده نفر ده نفر آمدند نماز خواندند و از حجره خارج شدند
از این روایت استفاده مى شود كه به هر حال ، پیامبر، در حیات و ممات ، امام است و امامت و پیشوایى او با 

گر از بین نمى رودمرگ و انتقال او به نشاه دی . 
 :امام صادق علیه السالم روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل مى كنند كه فرمودند

َماتى فانَّ اعمالكم تعرضامَّا َم حیاتى خیر لكم و مماتى خیر لكم ، فاّما َحیاتى فانَّ الّله َهداُكم ِبى ِمَن الضَّالَلة ، و َانَقَذكم من َشفاُحفَرة من الّنار، و علّى، فما كان ِمن ُحسِن   
 .(954)اسَتزَددَت الّله لكم و ما كان من قبیح استغفرت الّله لكم 
(( گى من و مردنم براى شما خیر استزند خداوند با زندگى من شما را هدایت كرد و شما را از آتش نجات داد؛ و  . 
  با مرگ من ، اعمال شما به من عرضه مى شود؛ اگر شما كار خوب كرده باشید، من براى شما از خدا پاداش 

خداوند متعال طلب مغفرت مى كنم  مضاعف مى طلبم و اگر كار قبیح و زشتى از شما صادر شده باشد، من از )). 
 :خداوند در قرآن مى فرماید
 .(955)و ما كان الّله لیعّذبهم و انت فیهم 

(( میان این مردم هستى ، خدا آنها را عذاب نخواهد كرد مادامى كه تو در )). 
معناى این عبارت روشن است ؛ بعد از وفات رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم عذابى از نوع آنچه امم سابق 

امروز هم گویى در . ه الهى است این وعد. به آن گرفتار شدند، بر امت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نازل نشد
بنابراین به دلیل حیاتى كه رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در میان دارد، از عذاب مصون و . میان ماست 

در ادامه روایت قبل ، آمده است. محفوظیم   : 
یِه و آِلِه و َسلَّم و قد َرَممَت؟ یعنى صرت رمیما فقال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلمو كیف ذاك یا رسول الّله َصلَّى الّله َعَل: فقال له رجل من المنافقین  كّلا ان الّله  : 

 .(956)حّرم ُلحومنا على االرض فال تطعم منها شیئا
(( اى پیامبر: مرد منافقى به حضرت عرض كرد چگونه مى شود كه تو مرده باشى و استخوانهاى تو پوسیده شود،  !

خداوند گوشت ما را بر زمین حرام : اما اعمال ، به تو عرضه شود؟ پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
و زمین ، هرگز گوشت انبیا و اولیاى خدا را نمى بلعد كرده است )). 

 : روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم در تایید این مطلب آمده است
الّسالم و یسمعونهم  نهم من بعیدما من نبّى و ال وصّى یبقى فى االرض من ثالثة اّیام حتى ُیرفع بروحه و عظمه و لحمه الى السماء و انما یؤ تى مواضع آثارهم و یبّلغو

 .(957)على آثارهم من قریب 
(( و جسد او را به آسمان مى  هر ولى و پیامبرى از دنیا برود، خداوند بعد از سه روز روح و گوشت و استخوان

آنها انبیا و . آنها زنده اند، مردم به زیارت محل دفن آنها مى آیند و یا از راه دور بر ایشان سالم مى فرستند. برد
و مشرف بر زندگى مردمند -سالم را مى شنوند  - اولیا علیهم السالم  )). 

 : و بر این اساس در قرآن هم آمده است
ُیَصلُّون على النبى یا ایها الَّذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما انَّ الّله و مالئكته (958). 

(( رستند، شما مومنان هم بر او سالم و درود بفرستید و كامال تسلیم خدا و مالئكه الهى بر پیامبر درود و سالم مى ف
 .((فرمان او باشید

این ناظر به حیات پیامبر صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّمَّست كه در آن خداوند مومنان را موظف كرده است تا بر پیامبر 
السالم علیك ایها النبى و رحمه الّله و موظفیم كه بگوییم  بر این اساس در نماز . سالم كنند و حیات و ممات هم شرط نشده است

و حتى طبق مبانى فقهى بعضى از اهل سنت ، اگر بر آل . یعنى هم بر پیامبر و هم بر آله پیامبر درود بفرستیم  بركاته
در اذن دخول زیارات رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و  .(959)رسول الّله درود فرستاده نشود، نماز درست نیست 
 : َسلَّم و ائمه طاهرین علیهم السالم هم این عبارت را مى خوانیم

نبیك صلواتك علیه و آله فقد منعت الناس اءن یدخلوا اال باذنه فقلت الّلهم انى وقفت على باب من ابواب بیوت  یا ایها الَّذین آمنوا ال تدخلوا بیوت الّنبى اال اءن یؤ ذن لكم ))
ك حجبت عن سمعى كالمهم الّلهم انى اءعتقد ان رسولك و خلفائك علیهم السالم احیاء عندك یرزقون َیَروَن َمَقامى و َیسَمعون َكالمى و َیرّدون َسالمى و اَءنَّ (960)(( (961). 
(( بر درى از درهاى خانه پیامبر صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم ایستاده ام و تو منع كرده اى كه مردم ، بدون ! خدایا

ن كه به شما اجازه اى كسانى كه ایمان آورده اید، داخل خانه پیامبر نشوید مگر آ: اجازه او وارد شوند و فرموده اى 
ما را . ما معتقدیم پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و همه خلفاى او زنده اند و نزد تو روزى مى خورند! خدایا. دهد

مى بینند و سخن ما را مى شنوند و سالم ما را پاسخ مى دهند؛ اما تو بر گوش هاى ما پرده كشیده اى و ما نمى 
 .((شنویم 

، دالیل اشتیاق شیعیان به زیارت مرقد مطهر رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و ائمه اطهار علیهم اینها



عالوه بر این ، قرآن كریم در سوره مباركه صافات یك جا به همه انبیا درود مى فرستد و مى . السالم مى باشد
 :فرماید
 .(962)سالم على المرسلین 
 :و بعد به بعضى از انبیا تك تك سالم مى كند
 .(966)سالم على آل یاسین  (965)سالم على موسى و هارون  (964)سالم على ابراهیم  (963)سالم على نوح فى العالمین 
 :یا در آیه اى كه اخیرا به آن اشاره كردیم مى فرماید
 .(967)ان الّله و مالئكته یصلون على النبى یا ایها الَّذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
خدا و مالئكه الهى بر پیامبر درود و سالم مى فرستند، شما مومنان هم بر او سالم و درود بفرستید و كامال تسلیم ))
 .((فرمان او باشید

است كه باعث اختالف فقهاى عامه و شیعه عالوه بر این آیات ، مساله وجوب یا استحباب سالم بر پیامبر، در نماز 
نیز شده است كه موافقان وجوب آن گفته اند كه اگر ارتباط انبیا و اولیاى الهى علیهم السالم به طور كامل با عالم 
 . دنیا، قطع شده بود، ما اینگونه مامور به سالم بر آنها نبودیم

یِه و آِلِه و َسلَّماعتقاد اهل سنت به زنده بودن پیامبر َصلَّى الّله َعَل  
بنابر آنچه گفته شد، نزد اهل سنت اعتقاد به حیات انبیا و اولیاى الهى یك امر قطعى است ؛ بر خالف آنچه كه ابن 
 : نقل مى كند كه ((وفاءالوفاء))سمهودى در  .تیمیه و پیروان او و بالتبع محمد بن عبدالوهاب مى گویند

خطاب ، فجاء رجل الى قبر النبى صلى الّله علیه و آله و سلم ، فقال اءصاب الناس قحط فى زمان عمر بن ال فاءتاُه رسول . اَستسِق الّله ُالمَّتك فانَّهم هلكوا! یا رسول الّله  :
َسلَّم و هو فى البرزخ و دعاؤ ه لرّبه فى هذه الحالة غیر ممتنع و محل االستشهاد طلب االستسقاء منه َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و ... الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فى المنام 

 .(968)، و علمه بسؤ ال من یساله قد ورد، فال مانع من سوال االستسقاء و غیره منه كما كان فى الدنیا
(( كسى بر مزار رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم آمد و خیلى صریح . در زمان حكومت عمر خشك سالى شد
چرا از خدا براى امت طلب باران نمى كنى ؟ امت در حال هالكت هستند! یا رسول الّله  :و بى پرده عرض كرد . 

شب پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را در خواب دید كه . واه كه باران رحمتش را نازل كنداز خداوند بخ
محل استشهاد ما همین جاست . به عمر بگو كه خدا بر آنها رحمت را نازل خواهد كرد: حضرت به او دستور دادند

و َسلَّم از این دنیا رفته و در عالم برزخ باشد، ما از او ، كه هیچ اشكالى ندارد كه پیامبر َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه 
تقاضایى داشته باشیم و او عالم به تقاضاى ما بشود و مانند زمان حیاتش براى خواهش و تمناى مردم دعا كند و 
 .((دعاى آن حضرت اجابت شود

لّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مشرف شده پس آن مساله نزد اهل سنت قطعى بوده و بر كسى كه به تربیت رسول اكرم َصلَّى ا
 . و خواهشى داشته باشد، نزد آنها امرى بسیار متعارف ، عادى و قابل قبولى است

 زنده بودن پیامبر َصلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم از نظر آیات
، آیه شریفه سوره مباركه نساء است كه مى  دلیل دیگر بر زنده بودن پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بعد از مرگ

 :فرماید
 .(969)و لو اءنهم اذ ظلموا اءنفسهم جاءوك فاستغفروا الّله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الّله توابا رحیما
این آیه به خوبى داللت مى كند بر این كه اگر گناهكارانى بودند و نزد پیامبر آمدند و استغفار كردند و پیغمبر هم 

در همان زمان نزول وحى ، براى اصحاب و حاضران در . براى آنها طلب غفران كرد، خداوند آنها را مى آمرزد
َلیِه و آِلِه و َسلَّم این مطلب چنین مفهوم شده بود كه اگر بعد از وفات آن حضرت هم بر زمان پیامبر صلى الّله َع

سمهودى در جلد . تربت رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مشرف شوند، مطمئن به آمرزش خود برمى گردند
 .موارد متعددى از آن را نقل مى كند ((وفاء الوفاء))چهارم 

دیگر آیه شریفه سوره حجرات است كه مى فرمایدشاهد  : 
 .(970)یا ایها الَّذین آمنوا ال ترفعوا اءصواتكم فوق صوت النبى 
(( صداى خود را فراتر از صداى پیامبر نكنید! ایمان آورده ایداى كسانى كه  )). 
در حال حاضر كسانى كه به حرم مطهر نبوى َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مشرف مى شوند، مى بینند كه وهابیون 

یشان را بلند كنند، منع این آیه را در باالى روضه نبویه نصب كرده اند و به استناد این آیه ، مردم را از این كه صدا
و این دلیل آن است كه آنان كه االن توهم مى كنند كه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مرده و ارتباطش . مى كنند

 .با این عالم قطع شده است ، چندان بدان معتقد نیستند و به این آیه كریمه استدالل مى كنند
در تواریخ نوشته اند . آیه ، سابقه دار و در سیره و سنت مسلمانان موجود بوده است  عالوه بر این ، استناد به این

در هیاهوى دفن امام مجتبى علیه السالم كه بنى امیه جمع شدند و مانع از دفن پیكر مطهر حضرت در كنار مرقد 
الشهدا علیه السالم با استناد به همین آیه مطهر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شدند، غوغایى به پا شد و سید

مگر فراموش كرده اید كه خداوند فرمود: كریمه ، مردم را امر به سكوت كردند و فرمودند ال ترفعوا اءصواتكم فوق صوت  :



و بعد از استشهاد حضرت به این آیه كریمه ، همه ، حتى دشمنان و بنى امیه هم كه در آنجا حضور داشتند،  النبى
الل حضرت را پذیرفته ، سكوت كردنداستد (971). 

الّله علیه و آله و سلم ،  اول این كه پیامبر صلى: در نهایت از این آیه كریمه و روایات چند نكته استفاده مى شود
اولیا، انبیا و شهدا داراى حیاتى هستند كه كامال اشراف بر حیات دنیوى دارند؛ نكته دوم اینكه توسل به قبور پیامبر، 
ائمه اطهار علیهم السالم و قبور انبیا و اولیاى الهى و شفیع قرار دادن آنها در درگاه الهى امرى بسیار واضح و 

مسلمانان بوده است ؛ نكته سوم این كه زیارت قبور انبیاى الهى و به خصوص رسول اكرم َصلَّى مورد قبول عامه 
الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و ائمه طاهرین علیهم السالم نه تنها جایز است ، بلكه در بسیارى از موارد، مستحب مؤ كد 

این قبور، بى اعتنایى نمودن ، و پشت كردن به  است ؛ و گاه نیز اگر احیانا معناى زیارت نكردن و به یكى از
 .حرمت اهل بیت علیهم السالم باشد و جنبه جفا و ستم پیدا كند، شاید حرام باشد

 زیارت و توسل به پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم
محمد بن عبدالوهاب دارند، نكته دیگر این كه صرف نظر از اشكاالت واهى و بى اساسى كه ابن تیمیه و به تبع او 

و مساله زیارت و توسل به پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و اهل بیت علیهم السالم پس از مرگ آنها نزد ائمه 
اربعه اهل سنت پذیرفته شده است ؛ به عنوان نمونه ، یك مورد آن را مالك بن انس امام مالكیه نقل مى كنیم كه به 

ه عباسى مى گویدمنصور خلیف : 
ان الَّذین یغّضون )) : و مدح قوما فقال (972)((ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى )) : ال ترفع صوتك فى هذا المسجد فان الّله تعالى اّدب قوما فقال !یا امیرالمومنین 
فقال: و ذّم قوما (973)((اصواتهم عند رسول الّله   : (( ادونك من وراء الحجرات ان الَّذین ین یا : و اءن حرمته مّیتا كحرمته مّیتا حّیا، فاستكان لها ابوجعفر، فقال  (974)((

لم تصرف وجهك عنه و هو وسیلتك و وسیلة اءبیك آدم علیه السالم الى الّله یوم : بلة وادعو اءم استقبل رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فقال اباعبدالّله استقبل الق
)) : القیامة بل استقبله و استشفع به ، فیشفعك الّله تعالى ، قال الّله تعالى وك فاستغفروا الّله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الّله تّوابا و لو اءنهم اذ ّظلموا انفسهم جآؤ 
 .(976)(((975)ّرحیما

تو حق ندارى در این ! خلیفه : وقتى منصور براى زیارت ، به حرم نبوى مشرف شده بود، مالك به او مى گوید
ضور رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و خداوند این ادب را به مردم آموخت كه در ح. مسجد صدایت را بلند كنى 

و آن عده اى را كه در محضر رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم جسارت و بى . َسلَّم صداى خود را بلند نكنند
 در این: سپس گفت . ادبى مى كردند مذمت فرمود كه مثل افراد عادى از پشت دیوار همدیگر را صدا مى زدند

. زنده و مرده اش تفاوتى ندارد. مسجد، صداى خود را بلند نكن كه حرمت مرده او همانند حرمت زنده اوست 
حاال كه چنین است در این مسجد رو به قبله : منصور این مطلب را خیلى راحت از مالك پذیرفت و بعد سوال كرد
مبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم بایستم و طلب بایستم و دعا بخوانم و از خدا چیزى بخواهم ، یا رو به روضه پیا

چرا رویت را از روضه پیامبر برگردانى در حالى كه او وسیله تو در : حاجت كنم ؟ امام مالكیه در جواب مى گوید
ن و رویت را به سوى او ك. پیشگاه الهى است و نه تنها وسیله تو، بلكه وسیله پدرت آدم در آمرزش گناهان او بود

اگر مردم هنگامى كه بر نفس خود ظلم : سپس به این آیه استشهاد كرد و گفت . به وسیله او طلب شفاعت كن 
پس رویت . كردند، پیش پیامبر آمده و از او بخواهند كه براى آنها از خدا طلب مغفرت كند، خدا آنها را مى آمرزد

و به خدا توسل پیدا كن را به سمت روضه كن و از پیامبر حاجت بخواه و از طریق ا )). 
در این روایت و امثال آن كه در منابع عامه ، فراوان یافت مى شود، زیارت پیغمبر، یك امر متعارف و مستحبى 

بلكه در آن جا به جاى این كه رو به قبله بایستند، رو به قبر رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى . بوده است 
و را وسیله شفاعت و استغفار خود قرار مى دادندكردند و ا . 

نكته دیگر این كه در سیره فاطمه اطهر سالم الّله علیها مى بینیم كه در همان مدت كوتاهى كه بعد از وفات رسول 
. گو مى كردندالّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در قید حیات بودند، مكرر به زیارت قبر پدر مى آمدند و با پدر گفت

 : در روایت دارد كه
 و اءخذت قبضة من تراب قبره َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فوضعتها على عینیها و انشدَّت 

  ماذا على من شّم تربة احمد 
ان ال يشّم مدى الّزمان 
 غوالیا 

(977). 
مشتى از خاك تربت مطهر پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را برمى داشت و آن را بر چشمانش مى گذاشت و ))

ر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم چه سرزنشى است بر آن كه تربت مطهر پیامب. گریه مى كرد و با پدر سخن مى گفت 
 .((را بوییده ؛ اگر تا آخر عمر هیچ عطرى را نبوید

با وجود آن . پس زیارت و تبرك جستن به تربت و خاك پیامبر صلى الّله علیه وآله و سلم امر متعارفى بوده است 



ن مواجه بودند، زیارت قبر حضرت همه محذورات و محدودیت ها و آزارهایى كه فاطمه اطهر علیهاالسالم با آ
 .رسول خدا َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم براى او امرى ضرورى بود

نوشته اند. یكى از صحابى جلیل القدرى كه فعل آنها مورد استناد فقهاى اهل سنت است ، ابوایوب انصارى است  : 
نعم ، جئت رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و : اتدرى ما تصنع ؟ فاقبل علیه ، فاذا هو ابوایوب ، فقال  اءقبل مروان یوما، فوجد رجال واضعا وجهه على القبر، فقال

 .(978)لم آت الحجر
روزى مروان وارد روضه رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شد و دید مردى صورتش را روى قبر مطهر ))

آرى به زیارت رسول : گزارد؛ صدایش بلند شد كه مى فهمى چه مى كنى ؟ آن مرد كه ابوایوب انصارى بود گفت 
َسلَّم آمده ام نه به زیارت یك سنگ الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و  )). 

معلوم مى شود كه در این میان ، رفتن به مرقد رسول الّله و زیارت آن براى آنها از ویژگى خاصى برخوردار بوده 
 . است
 :درباره بالل نوشته اند
 .(979)اتى قبر النبى َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فجعل یبكى عنده و یمّرغ وجهه علیه 
مى آمد و بر تربت رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم حاضر مى شد و گریه مى كرد و صورتش را به خاك ))

رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم تبرك مى كرد قبر )). 
َحجَّ َبیت ربِّى و َلم َیزرنى َفَقد َجَفاِنى  بنابراین روایت و روایاتى كه در آغاز بحث ، در باب زیارات خواندیم كه َمن كسى كه  (980)

َمن زاَرِنى َحّیا َاو َمیِّتا ُكنت له َشفیعا َیوَم القیامة به حج خانه خدا مشّرف شود و به زیارت من نیاید، به من ستم كرده است و یا  (981) 
من زار قبرى بعد موتى كان كمن هاجر الىَّ فى حیاتى و یا  .كسى كه قبر مرا زیارت كند، من در قیامت شفیع او خواهم بود كسى  (982)

نه . كه بعد از وفات من ، به زیارت قبر من بیاید، مانند كسى است كه در زمان حیات من ، مرا زیارت كرده است 
یِه و آِلِه و َسلَّم هیچ اشكالى مترتب نیست ، بلكه تنها بر زیارت قبور، مخصوصا قبر مطهر رسول الّله َصلَّى الّله َعَل

همانگونه كه گفته شد، زیارت مرقد مطهر رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و ائمه طاهرین علیهم السالم مورد 
ها بوده استتاكید بوده و سنت و سیره صحابه و تابعین از صحابه و همین گونه متشّرعین تا زمان سلطه وهابى   . 

حتى . دلیل روشن آن هم ، ساختمان هاى با عظمتى است كه بر بقاع متبركه و قبور اولیا و صالحین ساخته شد
ساختمان هایى كه هم اكنون نیز در كشورهاى سنى نشین غیر از عربستان ، بر قبور علماى خود ساخته اند، همه 

زرگان را مى رساند و بر آن تاكید مى كندحكایت از سنتى دارد كه متعارف بودن زیارت قبور ب . 
زیارت این مرقدهاى مطهر عالوه بر آثار و فوایدى كه به نقل منابع عامه دارد، داراى آثار بسیار ارزشمندى است 

تب روایى شیعه به بعضى از آنها اشاره شده است كه اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم.كه در ك   : 
كتاب ارزشمند مرحوم ابن قولویه در  كه یكى از منابع معتبر و مورد استناد شیعه است ، روایتى  ((كامل الّزیارات ))

 :را نقل مى كند كه امام حسین علیه السالم روزى به پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم عرض مى كند
َیاَمِة و ُاَخلِّصه َنّى َمن زاَرِنى َحّیا َاو َمیِّتا َاو َزاَر َاَباَك َاو َزاَر َاَخاَك َاو َزاَرَك َكاَن َحقَّا َعَلىَّ َان َازوَرُه َیوَمالِقیا ُب: ما جزاء من زارك فقال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 

 .(983)من ذنوبه 
(( هر ! فرزندم : پاداش كسى كه توفیق زیارت شما را پیدا كند چیست ؟ پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند

ت ، به كسى در زمان حیات و یا بعد از مرگم ، من یا پدر یا برادرت یا تو را زیارت كند، بر من است كه روز قیام
 .((زیارت او بروم ، تا او را از گرفتارى گناهانش نجات دهم 

 فضیلت زیارت امامان معصوم علیهم السالم
اما درباره زیارت هاى دیگر، مثل زیارت امیرالمومنین علیه السالم شخصى به نام یونس بن ابى وهب قصرى مى 

یاب شدم و عرض كردممن وارد مدینه شدم و خدمت امام صادق علیه السالم شرف: گوید  : 
بئس ما صنعت لو ال انك من شیعتنا ما نظرت الیك اال تزور من یزوره الّله مع المالئكة و یزوره االنبیاء و : ُجعلت فداك اتیتك و لم ازر امیرالمومنین علیه السالم ، قال 

علیه السالم اءفضل عند الّله من االئمه كلهم و له ثواب اعمالهم و على قدر اعمالهم  اءعلم اّن امیرالمومنین: جعلت فداك ما علمت ذلك ، قال : یزوره المؤ منون ، قلت 
 .(984)ُفضِّلوا
(( راوى . دار شما آمدم ، ولى موفق نشدم مرقد امیرالمومنین علیه السالم را زیارت كنم من از مسیر كوفه براى دی

اگر تو از شیعیان ما نبودى ، من به تو نگاه نمى ! خیلى كار بدى كردى : امام صادق علیه السالم فرمودند: مى گوید
الهى و مومنین همه به زیارت پدرم  چگونه است كه تو به زیارت نرفتى ؟ در حالى كه خدا، مالئكه و انبیاى .كردم 

نزد : بعد امام علیه السالم فرمودند. من این مقدار فضیلت را نمى دانستم : گفتم ! امیرالمومنین علیه السالم مى روند
خداوند جایگاه و منزلت پدرم امیرالمومنین علیه السالم از همه ائمه علیهم السالم باالتر است و اجر و پاداش همه 

یهم السالم در نامه عمل ایشان ضبط است ائمه عل )). 
براى زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السالم روایات و تاكیدات بسیار زیادى داریم كه به یك نمونه از آن اشاره مى 
كنیم كه روایت از نظر سند بسیار قوى است ؛ محمد بن اسماعیل بن بزیع از قول امام صادق علیه السالم میگوید 

ودندكه حضرت فرم : 



 .(985)من اءتى قبر الحسین علیه السالم عارفا بحقه كتبه الّله فى اءعلى علیین 
(( لسالم را با معرفت و شناخت كامل زیارت كند خداوند جایگاه او را در اعال كسى كه قبر ابى عبدالّله الحسین علیه ا
 .((علیین قرار مى دهد

با توجه به كتاب وحى باید ببینیم علیین چه جایگاهى است ؟ در سوره . نباید به سادگى از كنار این روایات گذشت 
 :مباركه مطففین آیه شریفه هجدهم به بعد مى فرماید

یشهده المقربون# كتاب مرقوم # و ما ادراك ما علیین # رار لفى علیین كّلا كتاب االب على االرائك ینظرون # ان االبرار لفى نعیم  #  (986). 
(( ، بلكه نامه اعمال نیكان در )كه آنها درباره معاد مى پندارند(ان نیست چن است ؛ و تو چه مى دانى  ((علیین ))
چیست ؟؛ نامه اى رقم خورده و سرنوشتى است قطعى ؛ كه مقربان شاهد آنند؛ مسلما نیكان در انواع  ((علیین ))

مى نگرند) ى بهشت به زیبایى ها(نعمتند؛ بر تخت هاى زیباى بهشتى تكیه كرده و  )). 
تعبیر عجیبى است ؛ در قرآن ، علیین باالترین منزلت و جایگاه ابرار و خوبان در پیشگاه الهى است كه در حقیقت 

زائر قبر ابى عبدالّله : ولى در این روایت مى فرماید. مقربین و ابرار درگاه الهى در آن جا شاهد لقاى پروردگارند
مى فرماید  بلكه در اعلى علیین است و در مقابلش  علیه السالم نه در علیین ، : 

كال انَّهم عن ربَّهم یومئذ َلَمحجوبون # $ و َما َادَراَك َما ِسجِّین # َكال انَّ كتاب الُفجَّار َلِفى ِسجِّین  (987). 
است ؛ و تو چه مى دانى  ((سجین ))چنین نیست كه آنها درباره قیامت مى پندارند به یقین نامه اعمال بدكاران در ))
بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند) كه مى پندارند(چیست ؟؛ چنین نیست  ((سجین )) )). 

نكته مهم این است كه موقع شنیدن و خواندن   پس . كه از ساكنانش توفیق لقاى الهى سلب مى شود سّجین جایى است
یعنى كسى كه در علیین است ، پیوند و ارتباط مستقیم با  . روایات باید با توجه به آیات كریمه قرآن آنها را بفهمیم

سجین است ، رابطه او با خدا بریده مى شود ذات ذوالجالل الهى دارد و با چشم دل او را مى بیند و كسى كه در . 
 :طبق این آیات و روایت ، روایات دیگر هم معنى مى یابد
 .(988)َمن َزاَر َقبر َابى عبدالّله الحسین علیه السالم ِبَشطِّ الُفرات كان َكَمن َزاَر الّله َفوَق َعرِشِه
كسى كه اباعبدالّله علیه السالم را در كربال زیارت كند، مانند كسى است كه خدا را در عرش اعال زیارت كرده ))
 .((است 

یشهده المقرَّبون این همان   . است كه در علیین است (989)
در كتاب امام رضا علیه السالم : درباره زیارت ابالحسن الرضا علیه السالم ، محمد بن ابى نصر بزنطى مى گوید

 :خواندم كه فرمودند
ِاى والّله و َالَفَالَف َحجَّة ِلَمن َزاَرُه عاِرفا ِبَحقِِّه: َالف َحجَّه ؟ قال : فقلت البى جعفر علیه السالم : ِتى َانَّ زیارتى تبلغ عندالّله عزَّ َو َجّل َالَف َحجَّة ، قال َابِلغ شیَع (990). 

(( من این مطلب را براى امام جواد علیه السالم عرض . به شیعیان من بگو كه زیارت قبر من معادل هزار حج است 
هزارهزار  نه هزار حج ، بلكه: كردم و گفتم كه آیا واقعا ثواب زیارت قبر پدرتان ، معادل هزار حج است ؟ فرمود

 .((بلكه به شرط اینكه عارف به حق او باشد . حج
نكته اى كه در همه این روایات باید به آن توجه كرد این است كه ارزش و ثمره زیارت آن جاست كه زیارت قبور 

همراه با شناخت این بزرگان ، از شخص رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم تا سایر ائمه طاهرین علیهم السالم 
در زیارت وارث مى خوانیم. باشد  : 

عیسى روح الّله  السالم علیك یا وارث آدم صفوة الّله ، یا وارث نوح نبى الّله ، یا وارث ابراهیم خلیل الّله ، یا وارث موسى كلیم الّله ، و یا وارث (991). 
یعنى به زیارت ابى عبدالّله علیه السالم كه مى رویم ، در حقیقت به زیارت كسى رفته ایم كه آنچه انبیاى سلف 

ى روح الّله ، كه خدا آن همه داشته اند، همه نزد او است ؛ آدم ، نوح ، ابراهیم ، موساى كلیم و هم سخن خدا، عیسا
 : اقتدار به او عنایت كرده ، همه ریزه خوار خوان ابى عبدالّله علیه السالم هستند، چرا كه
 .(992)و ِبنا ُعِرَف الّله و بنا وحََّد الّله و لوالنا ما ُعرف الّله 
 .((به وسیله ما خداوند شناخته شد و به وسیله ما به یكتایى معروف گشت و اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمى شد))

را شناخته  اگر كسى امام را بشناسد، خدا را شناخته است ؛ نبوت و معاد. امامت محور و اساس اصول دین است 
شناخت امام ، همراه با تعبد . اگر امام را بشناسد، همه فضایل و مكارم اخالقى و انسانى را درك كرده است . است 

اگر براى ما شیعیان سناختى كافى و كامل از امام حاصل بشود، به عالى ترین مراتب انسانى . یك ارزش است 
به وادى ضاللت سقوط خواهیم كرد؛ چرا كه صعود خواهیم كرد؛ و اگر این توفیق حاصل نشود،  : 

 .(993)من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة 
(( نشناسد، مانند كسى است كه در كفر جاهلیت از دنیا رفته است  هركس بمیرد و امام زمانش را )). 

چه بسیار كسانى بودند كه قرآن را از حفظ مى خواندند، به . پس آنچه مهم است ضرورت معرفت امام است 
. بسیارى از فروع و احكام احاطه داشتند و حتى عمل مى كردند، اما به شناخت كافى از امام زمان خود نرسیدند

باره خوارج ، یا درباره كسانى كه روز عاشورا رو در روى اباعبدالّله علیه السالم قرار گرفتند، بسیار گفته انددر . 
اما این قرآن . در شب عاشورا، یك ختم قرآن مى كند: درباره مّرة بن منقذ قاتل على اكبر علیه السالم مى گویند

تقادات خشك و بى روحى است كه چنین انسانهاى جانى و به خواندن و اینگونه دین دارى منهاى شناخت امام ، اع



اما اگر همراه با شناخت امام علیه السالم و آگاهى و تحقیق و . دور از آداب و تربیت اسالمى حاصل آن است 
 .عاطفه صحیح و مهر و محبت به ظاهر كمال انسانى كه مقام عصمت است ، بود، آن وقت ارزش پیدا مى كند

كر شد حیات و ممات امام علیه السالم مساوى است و هركسبنابر آنچه ذ به هنگام حیات و بعد از مرگ توفیق   
 .زیارت امام علیه السالم را پیدا كند، این زیارت براى او تحول و دگرگونى روحى ایجاد مى كند

یِه و آِلِه و َسلَّم این است بنابراین ، مطلب مهم در زیارت قبور ائمه علیهم السالم و شخص رسول اكرم صلى الّله َعَل
كه با عرفان و شناخت كامل به این زیارت توفیق پیدا كند و این زیارت بتواند یك توفان روحى و دگرگونى اساسى 
در اندرون آلوده انسان به وجود بیاورد؛ و یا انسانهاى پاك و منزهى كه این توفیق را پیدا مى كنند، موجب تعالى 

امیدواریم كه خداوند این وسایل و ابزار را براى ما شیعیان حفظ . لو درجه معنویشان شودبیشتر روحى آنها و ع
 .بفرماید
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َصنِّعا و كنَت اّنما تقصد ك لم تكن متكّلفا و ال ُمَتو اَءمَّا َحقُّ الَهدى َفاَءن ُتخلص بها االرادة الى ربك و الّتعرض لرحمته و قبوله و ال ترید عیوَن الّناظرین دونه فاذا كنَت كذل
ى بك من اتََّدهُقن الن الُكلفة و المئونة فى الُمَتَدهِقنین الى الّله واعلم َانَّ الّله ُیراد بالیسیر و ال یراد بالعسیر كما اراد بَخلقه التیسیر و لم یرد بهم التعسیر و كذلك الّتذلُّل اول

مئونة علیهما النهما الخلقة و هما موجودان فى الطبیعة و ال قوة اال بالّله فاّما التذلل و التََّمسكن فال كلفة فیهما و ال  . 
اما َحق قربانى این است كه با نیت و اراده خالص براى خدایت و جهت دستیابى به رحمت و قبول او انجام بگیرد؛ ))

است ؛ نه ظاهرسازى ، نه براى جلب نظر حاضران و شاهدانى غیر از او؛ كه اگر براى خدا بود، نه خودنمایى 
بلكه نیت تو فقط اوست و بدان كه رضاى الهى با آنچه سهل و آسان است قابل دسترسى است ؛ نه با دشوارى ها؛ 

و . همان گونه كه خدا هم از بندگانش تكلیف دشوار نخواسته ، بلكه آنچه خدا مى خواهد، همان سهل و آسانى هاست 
ته تر از خودنمایى و اظهار قدرت است ؛ چه خودنمایى و ولخرجى ، كار بدان كه براى تو فروتنى و خضوع شایس

طالبان قدرت و قدرتمداران است ، اما فروتنى و خضوع از خودنمایى و پرخرجى به دور است ؛ زیرا با قانون 
 .((آفرنیش موافق است و در فطرت و طبیعت آدمى نهاده شده است 

ان همه اعمال متعدد عمره و حج ، قربانى را برگزیده و براى آن حقوقى به نظر مى رسد، امام علیه السالم از می
ذكر فرموده اند كه الهام گرفته از وحى و قرآن شریف است ؛ زیرا قرآن هم در چند آیه روى مساله قربانى تاكید 
 . فرموده و توصیه ها و اسرارى نیز درباره آن بیان شده است

انى از امورى است كه در عصر جاهلیت متداول و متعارف بوده و ثروتمندان و نكته مهم این است كه ما بدانیم قرب
صاحبان قدرت براى اینكه تمكن ثروت و قدرت مالى خود را به رخ دیگران بكشند، در انتخاب قربانى و ذبح انواع 

آنها بوده استحیوانات با یكدیگر مسابقه مى گذاشتند و در حقیقت این كار وسیله تفاخر و خودنمایى در میان   . 
و از خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السالم نیز (بنابراین همانگونه كه در بحث حقوق اصل عبادى حج بیان كردیم 

فریضه حج از زمان آدم ابوالبشر علیه السالم یك واجب الهى بوده و در همه ادیان الهى ) به خوبى استفاده مى شود
ن گونه كه به تدریج از زمان ابراهیم علیه السالم به بعد بیت الّله الحرام به به نوعى مورد توصیه بوده است و هما

بت و شرك آلوده شد و همه عبادات در آن هم به شرك و ریا و خودپرستى مبتال شد، سایر فرایض و واجبات مرتبط 
فرمان حج را كه  در سوره مباركه ، حج. با آن ، از جمله قربانى هم به نوعى ، گرفتار آلودگى و انحراف شد

 : خداوند متعال به ابراهیم علیه السالم صادر فرمود، یادآور شد كه
 .(994)َواذِّن فى الّناس بالحجِّ یاءتوَك رجاال و على كلِّ َضاِمر یاءِتین ِمن كلِّ فّج َعمیق 
 .((به مردم اعالم كن پیاده یا سواره براى اعمال حج از راههاى دور و نزدیك بیایند))
 :به فواید حج اشاره مى كند و مى فرماید

َمة اَالنَعام فُكلوا ِمنها و َاطَعموا الَباِئِس الَفقیرَلَیَشهدوا َمَنافع لهم و َیذكروا اسَمالّله فى ایَّام َمعلوَمات على ما َرَزَقُهم من َبهی (995). 
(( از گوشت قربانى بعد از آن كه . است ، به دست بیاورندتا بتوانند با این عمل ، منافعى را كه خداوند در آن نهاده 
نام خدا را به زبان آوردند و با یاد او ذبح كردند، مى توانند هم خود بخورند و هم به افراد فقیر و نیازمند هدیه 
 .((كنند

ى فرمایدبعد از همه نكاتى كه در این چند آیه بیان میفرماید، نكته قابل توجه و شاهد بحث ما این است كه م : 
ِر الُمخِبِتیَنو لكلِّ امَّة َجَعلَنا منسكا ِلَیذكروا اسَم الّله على ما رزقهم من بهیمة االنعم َفِاَلُهُكم ِاَله َواحد َفَلُه َاسَلُموا و َبشِّ (996). 

همه امم گذشته مناسك و قربانگاه خاص خود را داشته اند، تا با ذكر نام خدا بر چهارپایان و قربانى هایى كه انجام ))
 .((مى دهند تسلیم و تواضع خود را در پیشگاه پروردگار متعال اثبات كنند

ل حج ، سابقه دار است ، بلكه به نص آیات كریمه قرآن قربانى هم از از این آیه روشن مى شود كه نه تنها اصل عم
در چند آیه بعد مى فرماید. زمان هاى دور امرى متعارف و متداول بوده است  : 

 .(997)لن ینال الّله لحومها و ال دمآؤ ها و لكن یناله التقوى منكم 
گوشت و خون قربانى به خدا نمى رسد؛ بلكه نشانه تقوا، پاكیزگى و تسلیم شما در پیشگاه الهى است كه علت غایى ))



 .((و هدف نهایى از همه واجبات الهى است 
فرمایش امام . و سایر عبادات نیز براى این هدف غایى و نهایى است  تشریع و جعل نماز، روزه ، زكات ، حج

سجاد علیه السالم در بیان حقوق قربانى ناظر به همین نكات است كه مبادا خود را گرفتار همان خلق وخوى عصر 
براى . ت جاهلیت كنید؛ چرا كه در این مساله راه اغواى شیطان براى انحراف در نیت و خودنمایى و تظاهر باز اس

رسیدن به این هدف خود را مبتال به ریاكارى و تظاهر نكنید و خود را به تكلف و زحمت نیندازید؛ یعنى نه تنها در 
این اعمال آن نتیجه معنوى تقوا براى شما حاصل نخواهد شد، بلكه همان گونه كه در مباحث گذشته نیز ذكر كردیم 

مه اعمال عبادى از جمله هدى و قربانى ، باید خالص باشد و اگر هدیه به خدا، یك عمل عبادى است و نیت در ه
خودنمایى و تظاهر در آن راه پیدا كند، موجب حبط و نابودى آن مى شود؛ چون همان گونه كه مكرر یادآور شدیم 
 . ریاكارى و تظاهر در تضاد ماهوى با عبادت است

خودنمایى و اظهار قدرت و اثبات ریاست انجام شد،  وقتى عملى ، براى. عبادت ، یعنى عمل خالص فقط براى خدا
متاسفانه از قدیم چنین بوده است كه هركس پول بیشتر دارد باید  .یقینا در تضاد ماهوى با فلسفه عبادت خواهد بود

امام علیه السالم سفارش مى . صاحب قدرت سیاسى و اجتماعى هم باشد و هرگز شایستگى ها تعیین كننده نبوده اند
خداوند همواره خریدار لیاقت ها، شایستگى ها، اعمال . د كه مبادا خود را به این خصیصه زشت مبتال كنیدكنن

بنابراین ، امام علیه السالم در مساله قربانى روى این نكته تاكید مى فرمایند كه . خالص و نیت هاى پاكیزه است 
این كه رحمت الهى را تحصیل كنید و كار شما مورد  این عمل شما، خالصانه براى خداوند متعال انجام شود و براى

 .قبول درگاه خدا قرار گیرد، شاهدانى غیر از خدا را در نظر نگیرید
در بیان امام سجاد علیه السالم به مذمت صریح از چند صفت زشت اخالقى برمى خوریم ، یكى تكلف است ؛ دوم 

یاست طلبى و خان منشى ؛ پنجم دشوار پنداشتن فرامین مصانعه ؛ سوم ولخرجى و یا پرخرجى ؛ چهارم تدهقن ، ر
 .الهى و عدم تطابق آن با فطرت بشر

 پیامدهاى تكلف
وقتى  فاذا كنت كذلك لم تكن متكلفا :اولین نكته اى كه در فرمایش امام علیه السالم قابل توجه است ، این است كه مى فرمایند
خداوند در . خالص كردى ، متكلف نخواهى بود -بانى در حج قر - تو نیتت را براى انجام این فریضه ارزشمند
 :به رسول گرامى اسالم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرماید ((ص ))سوره مباركه 

و لتعلمّن نباءه بعد حین # ان هو اال ذكر للعالمین# قل ما اساءلكم علیه من اجر و ما انا من المتكلفین  (998). 
(( سخنانم روشن و . (من براى دعوت نبوت هیچ پاداشى از شما نمى طلبم ، و من از متكلفین نیستم : بگو! اى پیامبر

رآن تذكرى براى همه جهانیان است ؛ و خبر آن را بعد از مدتى مى شنویداین ق). همراه با دلیل است  )). 
به مردم بگو من از شما مزد رسالت و هدایت نمى خواهم ؛ چون ممكن بود این مزدطلبى و پاداش خواهى ، فرار 

یفى كه در كلمه نكته ظر. مردم و گریز آنها را از گرد رسول الّله صلى الّله علیه وآله و سلم در پى داشته باشد
متكلف نهفته است این است كه دستورها و ارشادهاى من همراه با زورگویى و تكلف نیست و هرگز موجب زحمت 
 : و مشقت شما نخواهد شد؛ چرا كه
 .(999)ال یكّلف الّله نفسا اال وسعها
 .((خداوند هیچ كس را، جز به اندازه توانایى اش ، تكلیف نمى كند))

مردم باید بدانند كه دستورات تو با فطرت و طبیعت آنها سازگار است و این نكته ، دقیقا در انتهاى كالم ! اى پیامبر
نایت واقع شده استامام سجاد علیه السالم مورد ع  . 

 :حضرت علیه السالم مى فرمایند
نهما الِخلقة و هما موجودان فى الطبیعةالّتذّلل اَءولى بك من الّتدهُقن الَءن الكلفة و المئونة فى المتدهقنین فاما التذلل و التمسكن فال كلفة فیهما و ال مئونة علیهما ال  . 

(( چه او مى خواهد سهل و آسانى است ، بدان كه براى تو هم فروتنى و خدا از بندگانش تكلیف دشوار نخواسته و آن
خضوع شایسته تر از خودنمایى و اظهار قدرت است ؛ چه خودنمایى و ولخرجى ، كار طالبان قدرت و قدرتمندان 
است ، اما فروتنى و خضوع از خودنمایى و پرخرجى به دور است ؛ زیرا با قانون آفرینش موافق است و در 

و طبیعت آدمى نهاده شده است  فطرت )). 

 

غرض این است كه دستورات وحى و آنچه را كه پیامبران به عنوان وظایف و فرایض انسانى ذكر مى فرمایند، 
امام علیه السالم در كالم خود مى فرمایند كه تكبر، تفرعن و زورگویى . همه با فطرت و طبیعت بشر سازگار است 

او كسى است كه در بین بندگانم مظهر : لیل است كه قرآن درباره فرعون مى گویدبه همین د. خالف فرمان است 



كبر و غرور است و اصال این كلمه تفرعن از نام او گرفته شده كه در حقیقت نمادى است براى كسانى كه نخوت و 
كرد و كنار آب  وقتى فرعون براى دستگیرى بنى اسرائیل آنها را تعقیب . كبر در ذات آنها ریشه دوانیده است
 :رسید، دید كه آنها از آب گذشتند؛ قرآن داستان فرعون را این چنین نقل مى كند
 .(1000)و جاَوزنا ِبَبنى اسرائیل البحر فاَءتبعهم فرعون و جنوده بغیا و َعدوا حتى اذا ادركه الغرق 
وقتى بنى اسرائیل را از آب عبور دادیم ، فرعون و سپاه او هم از روى سركشى و طغیان ، دنبال ایشان حركت ))
 .((كردند، كه گرفتار موج آب شده ، غرق شدند
 : بعد قرآن از زبان فرعون نقل مى كند كه

ت اءنَّه ال اله اال الَّذى َءامنت به بنوا اسرائیل و انا من المسلمین قال َءامن (1001). 
م كه هیچ خدایى ، جز آن كه بنى اسرائیل به او ایمان آورده اند، ایمان آورد: گفت  -هنگام غرق شدن فرعون  - ))
 .((وجود ندارد؛ و من از مسلمین هستم 
قرآن درباره یكتاپرستى  . بنابراین اظهار خضوع و تذلل در پیشگاه الهى امرى است مطابق فطرت و طبیت انسان
 :و خداپرستى مى گوید

لخلق الّله  فطرت الّله التى فطر الناس علیها ال تبدیل (1002). 
 .((این فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفریده است ؛ دگرگونى در آفرینش الهى نیست ))

رت تكلف و مشقت است ، و در روایتى از امام صادق علیه السالم نیز آمده است كهتبدیل آن فط  : 
 .(1003)كل مولود یولد على الفطرة 
(( ن ها بر اساس فطرت ، خداشناس و یكتاپرست آفریده مى شوندهمه انسا )). 

خداوند، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم را مامور كرد كه بگو) ص (در ادامه آیه مباركه سوره  : 
 .(1004)و ما اَءنا ِمَن الُمَتَكلِّفین 
(( سخنانم روشن و همراه با دلیل است . (و من از متكلفین نیستم  )). 

بنابراین ، دعوت به توحید و انجام فرامین الهى ؛ از جمله نماز، روزه ، حج ، قربانى ، زكات و غیره ، همه از 
اما دو مشكل وجود دارد كه مردم براى ایمان آوردن به انبیاى الهى ، . تى است كه مطابق با فطرت است دستورا

یكى این كه بخواهند پول خرج كنند، دیگر : خاصه پیامبر خاتم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم با آن دست به گریبانند
تمایالت درونى شان مى باشد و در سرشت پاك انسان ها هر این كه به زحمت و مشقت بیفتند كه برخالف فطرت و 

بعد مى فرماید. دو منتفى است  : 
 .(1005)اءن هو اال ذكر للعالمین 
(( ن را براى یادآورى شما فرستادم قرآ )). 

كلمه ذكر در این جا اشاره به این دارد كه من قرآن را براى یادآورى شما فرستادم و این كلمه در قرآن فراوان آمده 
انَّما انت مذكراین كتاب آسمانى ، فقط ذكر و قرآن مبین است  (1006)ذكر و قرآن مبین  : است قط تذكردهنده اى ، در نهج تو ف (1007)
 :البالغه نیز حضرت امیر علیه السالم مى فرمایند
 .(1008)و یثیروا لهم دفائن العقول 

ه انبیا مى گویند در نهاد، فطرت و طبیعت بنى آدم نهفته و مستتر استیعنى آنچه را ك پس چیزى كه با فطرت و  . 
مهم تر این كه اصال هر چه باعث زحمت و . سرشت و طبیعت موافق است ، تكلف و زحمت در آن راه ندارد

رمایندامام صادق علیه السالم مى ف. مشكل سازى براى مومنان و مسلمانان باشد، منتفى است  : 
 .(1009)نحن معاشر االنبیاء و االولیاء ُبراء ِمَن التََّكلُّف 
(( یم ما پیامبران و اولیاى الهى از تكلف دور و بیگانه ا )). 
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(1010)اءنا و اءتقیاء ُاّمتى ُبراء من الّتكلف 
 .((من و خوبان امت از تكلف گریزانیم ))
این روایت را از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت  ((سفینه البحار))مرحوم محدث قمى در كتاب 
 :فرمودند

من شعار المتقین  المتكلف ظاهره ریاء، و باطنه نفاق ، فهما جناحان یطیر بهما التكلف و لیس فى الجمله من اخالق الصالحین و ال (1011). 
(( و .  فرد متكلف ظاهرش ریاكار و درونش سرشار از نفاق است و با آنچه كه در ظاهر نشان مى دهد متفاوت است

دو بالى است كه انسان متكلف به وسیله آن پرواز مى كند و انسان هاى شایسته و صالح از  - ریا و نفاق  -این دو 
 .((این خلق وخو به دور هستند
روشن است كسى كه داعیه اصالح امت و جماعتى را دارد، باید از خصیصه زورگویى و ایجاد زحمت براى خود 

براى نیل به مقصد، از به زحمت انداختن خود و دیگران پروا و پرهیز داشته باشد؛  و دیگران به دور باشد؛ یعنى
وگرنه رسیدن به هدف ممكن نخواهد بود و این سنت بوده كه همیشه ریاست طلبان و كسانى كه به دنبال مقام و 
 .موقعیت بوده اند براى وصول به مقصد، بى نهایت خود را به زحمت مى انداخته اند

از مرحوم كلینى وارد شده است كه حضرت صادق علیه السالم فرموده اندبه نقل  : 



 .(1012)ملعون َمن َتَراءَّس ملعون َمن هّم بها ملعون َمن حّدث بها نفسه 
ملعون است كسى كه هواى ریاست در سر دارد و ملعون است كسى كه براى رسیدن به آن جدیت و تالش مى ))
 .((كند، ملعون كسى است كه حتى در ذهن و فكر خود، اندیشه وصول به آن مقامات را مى پروراند
 :قرآن به صراحت مى فرماید

دون علّوا فى االرض و ال فسادا والعاقبة للمّتقین تلك الّدار االخرة نجعلها للذین ال یری (1013). 
(( راده برترى جویى و ریاست طلبى و فساد خانه آخرت و وصول به نعمت هاى الهى ، از آِن كسانى است كه حتى ا
 .((در مردم را ندارند و عاقبت ، سعادت نهایى از آن انسان هاى متقى است 
نه تنها این آیه مى فرماید كسانى از نعمت هاى اخروى بهره مندند كه فساد نمى كنند و برترى طلب نیستند، بلكه آیه 

ریاست خواهى ، با تقوا منافات جدى دارد؛ و به تعبیر امام صادق به روشنى داللت بر این كه اراده برترى جویى و 
 . علیه السالم انسان متقى ، كسى است كه شعارش تكلف نیست

عده اى كه براى حفظ قدرتى كه داشتند یا براى تحصیل قدرت و موقعیت ، : اما نحوه َهدى و قربانى در آن دوران 
امام علیه السالم مى . قربانى ، خود را به تكلف و زحمت مى انداختندحج را مغتنم شمرده به مكه مى آمدند؛ و با 

در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم روایت شده است . روشن است كه این عمل عبادى نخواهد بود: فرمایند
 :كه فرمودند

و الّشقاَءالمتكلف ال َیسَتجِلُب فى عاقبة اءمره اال الهوان و فى الوقت اال التَّعب و العناَء  (1014). 
انسان متكلف در پایان كارش جز سستى و بى نتیجگى حاصلى درو نخواهد كرد و در حال حاضر هم جز مشقت ، ))

و سنگدلى چیز دیگرى به دست نخواهد آوردسختى  )). 
بنابراین ، تكلف و به زحمت انداختن خود و دیگران ، نه تنها در امور عبادى ، حتى در روابط اجتماعى هم از 

آنچه مطلوب است بى آالیشى و یك . امور مذموم است و از تلبس و تخلق به این سوءخلق به شدت نهى شده است 
ردى و اجتماعى استرویى در ارتباطات ف  . 

 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(1015)شّر االصدقاء َمن تكلف لك و من احوجك الى مداراة و اءلجاك الى اعتذار
بدترین دوستان تو كسانى اند كه در برخورد با تو به تكلف بیفتند و تو را نیز وادار كنند تا در معاشرت با آنها خود ))

را به زحمت بیندازى و با آنها مدارا كنى و بعد هم در كمترین سوءبرخورد متوقع باشند كه شما از ایشان 
 .((عذرخواهى كنید

را اینگونه به زحمت بیندازد، غرض دوستى و رفاقت را نقض كرده استدوستى كه انسان  انسان ها براى این كه  . 
آرامش و آسایش روانى و روحى براى خود فراهم كنند، مجبورند به یك سلسله رفاقت ها و ارتباطات شخصى و 

و روانى را فراهم  وقتى كسى در دوستى اینگونه برخورد كند این دوستى ، آسایش روحى. اجتماعى تن دهند
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. نخواهد آورد : 

 .(1016)َاثَقُل اخوانى علىَّ َمن یتكلف لى و اتحفَّظ منه و اخفُّهم على قلبى من اكون معهم َكما َاكون وحدى 
سنگین ترین دوستان كه بار سنگین ارتباط خود را بر دوش ما تحمیل مى كند، كسى است كه وقتى با ما برخورد ))

خیلى حرف ها را نزنم ؛ خیلى از . مى كند خود را به زحمت مى اندازد و من مجبورم در برخورد با او تحفظ كنم 
اما سبك ترین آنها كسى است . ى عادى و طبیعى خود را در برقرارى روابط و رفتار اجتماعى تغییر بدهم روشها

 .((كه وقتى با او برخورد مى كنم مثل این است كه خودم تنها هستم 
كته ، در فرمایش ائمه اطهار علیهم السالم درباره روابط اجتماعى هم این نكته مورد توجه بوده است و ما از همین ن

 :به بحث قابل توجه عسر و یسر وارد مى شویم كه امام علیه السالم فرمودند
 .واعَلم اءّن الّله یراد بالُیسر و ال یراد بالُعسر، كما َاراَد بخلقه الّتیسیر و لم یرد بهم التَّعسیر
(( مشقت ندارد؛ چرا كه  بدان كه اگر مى خواهى خدا را پیدا كنى ؛ راه وصول و تقرب به او آسان است و نیاز به
 .((خدا از بندگانش سختى و صعوبت ، نخواسته است 
 :در سوره مبارك بقره كه حكم وجوب روزه را براى كسانى كه در وطن هستند، ذكر مى فرماید چنین تعبیر مى كند

لیسر و ال یرید بكم العسرفمن شهد منك الّشهر فلَیُصمه و من كان مریضا اءو على سفر فعّدة من ایام ُاخر یرید الّله بكم ا (1017). 
(( ه گرفتن براى كسانى كه در وطن خود هستند، باید روزه بگیرند؛ اما اگر كسى مریض بود یا در سفر بود و روز
 .((او مشقت داشت ، روزهاى دیگر روزه بگیرد، خداوند راحتى شما را مى خواهد؛ نه زحمت شما را
 .(1018)ال یكلف الّله نفسا اال وسعها
 .((خداوند، هیچ كس را جز به اندازه توانایى اش تكلیف نمى كند))

سّر . چرا كه وقتى كسى به سفر مى رود، چون طبیعت سفر مشكل ساز است ، این تكلیف از او برداشته شده است 
است و در امور فطرى ، این كه ما این حكم را برداشتیم ، این است كه اساس دین ، فرمان پذیرى بر مبناى فطرت 

تكلف وجود ندارد و هر كجا كه حكم الهى با سهولت و آسانى ، اندك مغایرتى دارد، حكم برداشته شده است ؛ به 
در سوره بقره مى فرماید. خصوص درباره قربانى  : 



اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن تمّتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدى فمن لم یجد فصیام ثالثة ایام فى الحج و سبعة  (1019). 
(( بانى كنید و اگر هیچ قر -شتر یا گوسفند  - وقتى در حج تمتع هستید، آن مقدار از قربانى كه براى شما میسور است 
 .((كدام ، مقدور نبود، روزه بگیرید؛ سه روز در سفر حج و هفت روز بعد از بازگشت به وطن 

پس در هیچ عمل عبادى تكلف و زورگویى و مشقت ، تشریع نشده است ؛ زیرا نه اصل عبادت با تكلف تناسب دارد 
لیه السالم مى فرمایندامام صادق ع. و نه امور دیگرى كه در عبادت واجب شده است  : 

 .(1020)ال تكرهوا الى انفسكم العبادة 
 .((خودتان را در باب عبادات به كراهت و زحمت نیندازید))

در عبادتنشاط   
اسالم ، دین رفق ، مدارا و سهولت است ؛ گرچه گاهى از این معنا . عبادت باید با نشاط و اشتیاق انجام گیرد

این سهولت و مدارا به معناى اغماض از واجبات نیست ؛ زیرا : سوءاستفاده هایى هم شده است ، ولى باید گفت 
سهله و سمحه و به . عى تكلف و خالف سهله و سمحه است آن بى اعتنایى به فرامین الهى است كه خود نو  عكس 

تعبیر دیگر یسر و سهولت در متن فرمانهاى دین نهفته است و عمل برخالف فرمان هاى دین ، خالف سهله و 
صاحب وسایل الشیعه داستان مفصلى را به نقل از امام صادق علیه السالم آورده است كه به خالصه . سمحه است 

نیمآن اشاره مى ك  : 
. در پى نصیحت هاى مكرر مسلمان ، مسیحى تصمیم گرفت مسلمان شود. مسلمانى ، همسایه اى مسیحى داشت 

بعد از نماز و تعقیبات ، همین كه مسیحى مسلمان خواست . اول صبح مرد مسلمان مسیحى را به مسجد برد
مقدارى كه گذشت ، . سلمان نشست تازه م. تا طلوع آفتاب ، اذكار مستحبى داریم ! صبر كن : برگردد، گفت 

نماز ظهر را هم به جماعت . امروز، نیت روزه كن تا در مسجد بمانیم و نماز ظهر را نیز بخوانیم : مسلمان گفت 
همسایه مسلمان گفت. مسیحى بى چاره كه تازه مسلمان شده بود، خواست برگردد .خواندند بمان ، نماز عصر را  : 

تا مغرب چیزى نمانده ، بمان تا نماز مغرب را هم : نماز عصر را هم كه خواندند، گفت  .هم بخوانیم ، بعد برویم 
مقدارى كه گذشت ، گفت . بخوانیم و بعد برویم  نماز عشا را هم خواندند و . صبر كن نماز عشا را هم بخوانیم  :

این دین شما، آدم : سیحى گفت فردا صبح كه مسلمان به سراغ او رفت كه وى را دوباره به مسجد ببرد، م. برگشتند
برو كس دیگرى را پیدا كن. بى كار مى خواهد  . 

 .(1021)ادَخَله فى شى ء اخرجه منه  : اطلب لهذا الّدین َمن هو افرُغ مّنى و انا انسان مسكین و علىَّ عیال فقال ابوعبدالّله علیه السالم
و . من آدم گرفتار و فقیرى هستم و زن و بچه دارم  . براى مسلمان كسى را كه از من فارغ البال تر باشد پیدا كن))
و را از دین بیرون كردوى این فرد را مسلمان كرد بعد با دست خود ا :امام علیه السالم فرمودند )). 

از . یسر، آسانى و یا به تعبیرى سهله و سمحه مربوط به این جهات از دین است ؛ نه آنچه كه برخى تصور كرده اند
 :امام باقر علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(1022)ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق و ال ُتَكرِّهوا عبادة الّله الى عبادالّله 
(( . اساس دین بر متانت استوار است و چون دین ، دین استوار و متینى است ، با رفق و مدارا در دین وارد شوید

بندگان خدا را به عبادت مجبور نكنید؛ چون عبادت یك امر فطرى و طبیعى . با رفق و مدارا باشد رفتار شما همراه
 .((است و با اجبار و اكراه سازگار نیست 
 .(1023)انَّ الّله عزَّ َو َجّل رفیق یحبُّ الرِّفق و یعطى على الرفق و ما ال یعطى على العنف 
خدا رفیق است یعنى خداوند اهل مدارا با بندگان است و رفق را دوست دارد و براى رفق و مدارا، عطایا و اجرى ))
 .((قرار داده است كه با زور و جبر، حاصل نمى شود

امام صادق علیه السالم به من فرمودند: یز قراطیسى از روات مى گویدعبدالعز : 
فال یقولّن صاحب االثنین لصاحب الواحد لست على شى ء حتى ینتهى الى العاشر فال ّتسقط : ان االیمان عشر درجات بمنزلة السُّلم ُیصعد منه مرقاة بعد مرقاة ! یا عبدالعزیز

اذا راءیت من هو اءسفل منك بدرجة فارفعه الیك برفق و ال تحملنَّ علیه ما ال یطیق فتكسره فان َمن كسر مومنا فَعلیه جبره  َمن هو دونك فیسقطك َمن هو فوقك و (1024). 
(( اینگونه نباشد كه . ایمان ، مانند یك نردبان ده پله است ، كه از هر پله اى به تدریج باید باال رفت ! اى عبدالعزیز

اگر كسى چند پله باالتر از دیگرى قرار گرفته است ، به آن كسى كه در پله پایین تر است ، بگوید تو بهره اى از 
ى كه در ایمان پایین تر از توست ؛ چه بسا ممكن است باالتر از تو، باعث نباید باعث سقوط كسى شو. ایمان ندارى 

اگر كسى از نظر ایمان یك یا چند درجه از تو پاییتر است ، باید با رفق و مدارا، دست او را بگیرى . سقوط تو شود
شود، باید آن را  اگر كسى باعث شكسته شدن مومنى. و او را صعود دهى ؛ نه این كه باعث سقوط بیشتر او بشوى 

 .((جبران كند
با رفق و مدارا در امور، موفقیت هاى چشم . شاید مراد از شكستن مومن ، شكستن یا خلل در مبانى اعتقادى اوست 

 .گیرى براى انسان حاصل مى شود
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(1025)َمن كان رفیقا فى امره نال ما یرید من الناس 



 .((اگر كسى با رفق و مدارا رفتار كند، به آنچه كه از مردم مى خواهد و از آنان انتظار دارد، مى رسد))
اگر بخواهد با زورگویى ، . ا نباشد، رسیدن به مطلوب میسر نخواهد بودمفهومش این است كه اگر رفق و مدار

چه بسا تندگویى و زورگویى در ارشاد و هدایت . تكلف و اجبار به مطلوبش نایل شود، به یقیق شكست مى خورد
هشام بن احمد نقل مى كند كه. دیگران نتیجه معكوس مى دهد  : 

ارُفق بهم فان كفر احدهم فى غصبه و ال خیر فیمن كان كفره فى غضبه : لى جرى بینى و بین رجل من القوم كالم فقال  (1026). 
(( با آنها مدارا كن كه برخى از آنها ! اى هشام : ن فرمودندحضرت به م. میان من و شخصى گفتگویى واقع شد

هنگام غضب ایمان خود را از دست مى دهند و كافر مى شوند؛ و آنكه در هنگام غضب كافر شود، خیرى در او 
 .((نیست 

نقطه مقابل آن سماحت است . كسى ممكن است در حال غضب و عصبانیت سخنى بگوید كه به كفر و شرك بیانجامد
مى فرمایندكه  كسى كه با سماحت ، گشادگى و حسن خلق با مسائل مواجه شود، نتیجه مى  (1027)السماح وجه من الرَّباح  :

 .گیرد
گر برخى سخت گیرى ها را مشاهده كنیم ، ریشه آن ، عدم رفق و مدارا استاكنون ا عالوه بر این كه منشا  . 

. اخالقى نیز دارد؛ چرا كه شخص نتوانسته است خلق وخوى خود را با موازین معارف اخالقى دین ، تطبیق دهد
ارد؛ یعنى صرف نظر از این سخت گیرى و عصبانیت ، ریشه در جهل ، نادانى و بى اطالعى از موازین شرع د

متولى اداره امور مردم : سّر این كه مى گویند. كه از موازین اخالقى دور است ، با موازین شرع نیز منطبق نیست 
باید اعلم باشد، این است كه گاه در اثر نادانى و كم اطالعى ، دست به كارهایى مى زند كه جایگاه مدیر جامعه را 

مدیریت را از بین مى برد و اگر خداى ناكرده دانسته چنین كند، نشانه عدم صالحیت  لكه دار مى كند و منزلت
اوست ؛ چون اگر بداند و خالف كند، خالف عدالت رفتار كرده است و شرط اصلى مدیر و حاكم عدالت را از 

اقد شى ء و ممكن نیست كه مصلح ، غیرصالح باشد؛ چون اصطالحا معطى شى ء، نمى تواند ف. دست داده است 
بنابراین ، از مساله سماحت و سهولت ، به این نتیجه مى رسیم كه كسى كه عالما و عامدا حریم ها را در  .باشد

محرمات الهى بشكند و در مالءعام و با مفاخره به هتك حرمت قوانین الهى بپردازد، باب سماحت و سهولت را 
ولى . از منكر به مقابله با جرم و تعطیل آن همت گمارد بسته است كه بدون شك ، حاكم اسالمى باید از باب نهى

اگر جرمى در خفا و پنهان صورت گرفت و تظاهرى در كار نبود و موجب اشاعه جرم و گناه نشد، سماحت و 
 .سهولت ، مشكلى ایجاد نخواهد كرد

 ظاهرسازى و ریاكارى
ست این است كه مى فرمایندیكى دیگر از اوصافى كه مورد مذمت امام علیه السالم قرار گرفته ا : 

 .(1028)فاذا كنت كذلك لم تكن متكلفا و ال متصنَّعا
(( رسازى اگر با اخالص عمل كردى نه در مشقتى و نه ظاه )). 

از عبارت امام علیه السالم مى توان دریافت كه ظاهرسازى هم نوعى تحمل مشقت است ، بنابراین حضرت 
 :امیرالمومنین علیه السالم در خطبه اى كه در صفین قرائت فرمودند به مردم مى فرمایند

و ال تخالطونى بالمصانعة ... فال تكلِّمونى بما تكلم به الجبابرة  (1029). 
 .((آن گونه كه با اهل ستم سخن مى گویند، با من سخن نگویید و با ظاهرسازى با من معاشرت نكنید))

تمگرى كه قرار بگیرد، چگونه سخن مى گوید؟ معموال اینگونه است كه همه مگر انسان در مقابل فرد جبار و س
به گونه اى سخن مى گوید كه او را راضى كند بر همین . حقایق را نمى گوید؛ چرا كه از بیان حقیقت مى ترسد

شما هستم ، بر  اساس در تعبیر بعد امام علیه السالم مى فرمایند كه رفت و آمد و روابط شما با من كه امام و خلیفه
در كلمات قصار آن حضرت هم این . دل را پاكیزه بدارید و از ریاكارى دست بردارید. اساس ظاهرسازى نباشد

 : تعبیر به كار رفته است
 .(1030)ال ُیقیُم َامَر الّله سبحانه اال من ال یَصاِنع و ال یَضاِرع و ال یتَّبع الَمَطاِمع 
 .((كسى كه مى خواهد امر خدا را اقامه كند، نباید مصانع ، شبیه بطالین و تابع هوى و هوس باشد))
ن در ظاهر، الیه و پوششى از دین را یدك مى یعنى اینا ((متصنع باالسالم ))در مذمت جاعالن حدیث مى گویند 

پس معنا و مفهوم مصانع ، تظاهر و ریاكارى است و گاهى مصانع در روابط . كشند و به عمق آن دست نیافته اند
. اجتماعى به گونه اى مى شود كه افراد با ظاهرسازى ، حقه بازى ، و ادعاى رفاقت ، به دیگران نزدیك مى شوند

علیه السالم در این باره مى فرمایندامام محمد باقر  : 
ا یوما ماانَّ اَءقَرب ما یكون الَعبد الى الُكفِر اَءن ُیواِخَى الرَُّجل على الدِّین فُیحصى علیه َعَثَراِتِه و َزال ِتِه ِلُیَعنِّفه به (1031). 

بدترین چیزى كه انسان را به مرز كفر نزدیك مى كند، این است كه انسان باب دوستى و مراوده با برادر مومنش ))
 .((باز كند، كه گناهان و لغزشهاى او را پیدا كند و روزى از این لغزشها و گناهان علیه او استفاده كند

پس مصانعه در هر شكل و صورتش مذموم و مورد . این بدترین نوع ارتباطهاى اجتماعى و رفاقت و دوستى است 



مصانعه در عبادت ، موجب حبط عمل مى شود؛ چرا كه همان طور كه در مباحث . نهى است ؛ به ویژه در عبادت 
 .مختلف توضیح دادیم با اصل عبادت تنافر و تنافى ماهوى دارد

مصرف نمودنشیوه   
. نكته دیگرى كه مورد عنایت حضرت قرار گرفته ، پرخورى و ولخرجى است كه از جمله اوصاف مذموم است 

گاهى ، افراد براى خودنمایى و كسب شهرت و قدرت ، و فقط براى این نیات پلید و شوم ، مال خود را خرج مى 
كه فرمودندكند كه این همان مصداق فرمایش امام سجاد علیه السالم است  : 

 . الن الُكلَفة و الموونة فى المتدهقنین
. اینگونه خرج كردن اضافى و خود را به زحمت انداختن ، از نشانه كسانى است كه به دنبال ریاست و قدرت هستند
 .این امور عالوه بر این كه با خلوص در عبادت تنافى دارد، گاهى موجب خروج از دین و مسلمانى مى شود

امبر اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فردى از دنیا رفته بود، بعد از این كه مراسم غسل ، كفن و دفن در زمان پی
مرد بسیار خوبى بود، همه اموالش را وقف كارهاى خیر كرد، حضرت : انجام شد، خدمت حضرت عرض كردند

حضرت فرمودند. ا دوستانش به عهده گرفتیم كفالت فرزندانش را م: مگر فرزندى نداشت ؟ جواب دادند: فرمودند : 
 .(1032)اگر قبل از دفن گفته بودید كه چنین كارى كرده است ، اجازه نمى دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن كنید

معنى این فرمایش پیامبر اكرم صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم این است كه صرف مال براى این كه انسان فقط در انظار 
و افواه دیگران به عنوان یك چهره باقى بماند و از او به عنوان یك انسان خّیر یاد بشود، ارزش عمل خوب را نابود 

ى كند و او نه تنها در دنیا دنبال ریاست طلبى بوده ، حتى بعد از مرگ نیز نیتش همان بوده استو تباه م  . 
بنابراین در روایتى نقل شده است البته ماءخذ روایت اهل سنت است كه شخصى خدمت پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه 
 :و َسلَّم عرض كرد

انفقه على زوجتك ، قال: ان عندى آخر، قال : ، قال  انفقه على نفسك: اّن عندى دینارا، قال  انفقه على : ان عندى آخر، قال : انفقه على ُولدك ، قال : ان عندى آخر، قال  : 
انت اءبصر به : ان عندى آخر، قال : خادمك ، قال  (1033). 

(( یك دینار : گفت . آن یك دینار را خرج خودت كن : پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند. من یك دینار دارم 
. خرج بچه هایت بكن : ودندفرم. یك دینار دیگر هم دارم : گفت . خرج زن و بچه ات كن : فرمودند .دیگر هم دارم 

باز دینار : گفت . خرج كسانى كن كه از عایله و كسان تو هستند: حضرت فرمودند. یك دینار دیگر هم دارم : گفت 
حاال وقتش است كه اگر خواستى در خیرات مصرف كنى : حضرت فرمودند. دیگرى هم دارم  )). 

اولیاى دین علیهم السالم شیوه خرج كردن را به ما آموخته اند كه عمل به  رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و
براى خداوند تبارك و تعالى و به قصد انجام وظیفه و مسوولیت دینى باشد، نه   وظایف دینى و ایمانى باید خالص

كسى اگر در  فریب مردم و بهره مند شدن از منافع دنیوى ، مالى و عنوانى آن ؛ چه در غیر این صورت چنین
دینى و انسانى را مانع كمال دنیایى و رسیدن به امیال و اهداف دنیایى   موقعیتى قرار بگیرد كه فضایل و فرایض 

خود بداند، همه را زیر پا خواهد گذاشت ؛ نه فضایل اخالقى را مراعات خواهد كرد و نه به دیگر وظایف عملى 
در پیشگاه الهى ، عمل با تكلف ، یا آمیخته . ربت و خلوص ممنوع است اعتنا خواهد نمود، لذا هر انگیزه اى ، جز ق

با تصنع ، براى قدرت یابى و ریاست طلبى ، بى ارزش است ، این چنین بوده و هست كه تا تمنیات و آرزوها بر 
 .انسان حاكم است ، انسان گرفتار این مشكل خواهد بود

ندسعدى در گلستان ، داستانى شنیدنى را نقل مى ك : 
چون به طعام خوردن بنشستند، كمتر از آن خورد كه ارادت او بود و چون به نماز  .زاهدى ، مهمان پادشاهى بود

بعد مى گوید. تا ظن صالحیت در حق او زیادت كنند. برخاستند، بیش از آن كرد كه عادت او : 

ترسم نرسى به كعبه ، اى 
  اعرابى 

اين ره كه تو مى روى به تركستان 
 است 

بارى به ! اى پدر: پسرى صاحب فراست داشت ، گفت . چون به مقام خویش آمد، سفره خواست تا تناولى كند
نماز را هم قضا كن : گفت . در نظر ایشان چیزى نخوردم كه به كار آید: مجلس سلطان در طعام نخوردى ؟ گفت 

 .كه چیزى نكردى كه به كار آید

 اى ھنرھا نھاده بر كف دست 

ى خريدن اى مغرور تا چه خواھ  
 

 عیب ھا برگرفته زير بغل 

  (1034)روز درماندگى به سیم دغل 

صادق علیه السالم مى فرمایند در آن عالم ، فقط خریدار خلوصند چنان كه امام : 
 .(1035)اّیاك و الّریاء فاّنه َمن عمل ِلَغیر الّله َوَكَلُه الّله الى َمن عمل َله 



(( و نزد خدا پاداش  - ا دورى كن كه هركس عملى را براى غیر خدا انجام دهد، پاداش او با همان غیر است از ری
 .((- ندارد

در مصانعه و ریاكارى ، اگر ولخرجى براى رسیدن به اهداف دنیا كرده است ، به دنیا رسیده ، و اگر براى رسیدن 
ى حرمت و خوش نامى نزد این و آن كرده ، به دست آورده به مال و ثروت كرده است ، آنها را اندوخته ، اگر برا

و چنانچه براى قدرت ، جاه ، جالل و ریاست بوده به آن دست یافته است و دیگر چیزى از خدا طلبكار نیست ؛ و 
به همین دلیل خداوند در باب قربانى و هدى در آیاتى كه ان شاءالّله در ادامه خواهد آمد تاكید بر خلوص و طهارت 
در اعتقاد مى فرمایند و انگیزه هاى دیگر، اعم از تدهقن ، زورگویى ، ولخرجى ، تكلف و مصانعه در عمل را 
 .موجب حبط و نابودى عمل مى شمرند

 حضرت ابراهیم علیه السالم اسوه اخالص و تسلیم
فرماید و همچنین متن در قرآن ، آیاتى كه درباره ابراهیم خلیل الرحمان علیه السالم و در باب قربانى ذكر مى 

داستانى كه در سوره مباركه صافات آمده ، بسیار شیرین و قابل تاءمل است ؛ كه خدا چه چیز را از ابراهیم علیه 
در آغاز این داستان در همین سوره مى فرماید. السالم مى پذیرد : 

اذ جاء ربه بقلب سلیم # و انَّ من شیعته َلابراهیم  (1036). 
(( به سوى خدا آمد -و با دلى پاكیزه از هر شایبه ریا، تصنع و تكلف  -و از پیروان او ابراهیم بود كه با قلب سلیم  )). 

عد مى فرمایدو به همین دلیل در آیات ب : 
 .(1037)فبشَّرناه بغالم حلیم 
ائل دین بشارت دادیم ما او را به فرزندى حلیم و داراى صبر در مس -به خاطر خلوص ابراهیم بود كه  - )) )). 
وقتى این طفل به مرحله بلوغ رسید و در مقامى قرار گرفت كه مى توانست براى دین سعى و تالش كند، ما به 

قرآن ، داستان را اینگونه نقل مى فرماید. ابراهیم فرمان دادیم كه او را ذبح كند : 
ل یا ابت افعل ما تؤ مر ستجدنى ان شاءالّله من الصابرین یا ُبَنىَّ انى ارى فى المنام َاّنى اذبحك فانظر ماذاترى قا (1038). 

(( فرزند به پدر مى . ن كه باید به این وظیفه عمل شودبه من وحى شده است كه تو را قربانى كنم ، توجه ك! فرزندم 
آنچه را كه تو فرمان گرفته اى عمل كن ، كه من را در مقابل این فرمان الهى صبور خواهى یافت ! پدر: گوید )). 

ما به او بشارت دادیم كه فرزندى صبور و : این آیات ، نشان مى دهد وعده الهى به ابراهیم محقق شده كه فرمود
بقیه داستان . به او عطا خواهد كرد؛ و اسماعیل نیز نشان مى دهد كه این همان فرزند صبور و حلیم است حلیم 

 :جالب توجه است ، مى فرماید
و تركنا علیه فى االخرین # دیناه بذبح عظیمو ف# ان هذا لهو البالء المبین # قد َصدَّقت الرُّؤ یا انا كذلك نجزى المحسنین # و نادیناه ان یا ابراهیم # فلّما َاسَلما و َتلَّه للجبین 

كذلك نجزى المحسنین # سالم على ابراهیم #  (1039). 
(( آن رؤ یا را ! ابراهیم جبین او را بر خاك نهاد، او را ندا دادیم كه اى ابراهیم  هنگامى كه هر دو تسلیم شدند و

این مسلما همان امتحان آشكار است ، ما ذبح عظیمى را . ما اینگونه ، نیكوكاران را جزا مى دهیم . تحقق بخشیدى 
م ، اینگونه نیكوكاران را پاداش مى فداى او كردیم ، و نام نیك او را در امت هاى بعد باقى نهادیم ، سالم بر ابراهی

 .((دهیم 
وقتى ما دیدیم كه دل و قلب هر دو نفر تسلیم ذات ذوالجالل الهى است ؛ یعنى اسماعیل تسلیم در قربانى شدن و 

تو ! ابراهیم : ابراهیم تسلیم در قربانى كردن است و صورت فرزند را به روى خاك گذاشته است ، آن وقت گفتیم 
این امتحان روشن و آشكارى بود؛ و بعد خدا در مقابل . ذیرى هستى و ما نیكوكاران را جزا مى دهیم خوب فرمان پ

این سالم و : بعد مى فرماید. سالم بر ابراهیم : این فرمان پذیرى و تعبد و خلوص ابراهیم و اسماعیل مى فرماید
 .صلوات ، جزاى كسانى است كه نیكوكار و محسن اند

كه از اعمال موظف و مقرر در حج است ، آنچه كه خداوند خریدار است ، همان سلم و روح در قربانى و هدى 
 :تسلیم است ؛ یعنى احسان ، با خلوص و پاكیزگى و تقواست ؛ چون خداوند در سوره مباركه حج مى فرماید
 .(1040)لن ینال الّله لحومها و ال دماؤ ها و لكن یناله التقوى منكم 
گوشت و خون این قربانى براى خدا ثمر ندارد؛ آنچه كه مطلوب ذات اقدس پروردگار است ، تقوا، پاكیزگى و ))

بروز مى كندخلوصى است كه در سایه این عمل ، از شما  )). 
اگر ذره اى شایبه شرك ، تجبر و تبختر در آن باشد، موجب تباهى و ویرانى عمل است و نه تنها این نتیجه منفى را 
  در بردارد، كه بار سنگین و شاقى را به دوش انسان باقى میگذارد؛ یعنى برعكس آنچه كه در اعمال خالص 

زحمت ها تمام مى شود، اما شیرینى ، و لذت و اجر آن براى انسان  جرذهب العناء و بقى االمعروف و مشهور است كه 
این جا نه تنها اجر و پاداش بر آن مترتب نیست ، بلكه سنگینى آن بر دوش انسان باقى مى ماند؛ . محفوظ مى ماند

ا حضرت در روایت طوالنى كه اول بحث حج از امام سجاد علیه السالم و گفتگوى با شبلى نقل كردیم ؛ در آنج
 :فرمودند

ه السالم بذبح ولده و ثمرة فؤ ادى و ریحان قلبه فعند ما َذَبحَت َهدَیَك َنَویَت َانَّك ز َذَبحَت َحنِجَرة الطََّمِع بما تمسكت به من حقیقة الورع و اءّنك اتبعت سنة ابراهیم علی (1041). 



وقتى كه قربانى را به قربانگاه مى برى و اراده مى كنى تا او را قربانى كنى ، نیت كن تا حنجره و گلوى طمع را 
ه ابراهیم علیه السالم با در واقع غریزه طمع و زیاده خواهى را قربانى كنى ؛ همان گونه ك. ذبح كنى و ببرى 

عمل كرد، نه این كه با این عمل عبادى تاءمین مطامع و رسیدن به آمال و آرزوها، ریاست و موقعیت   فرزندش 
هاى دنیوى در نظر تو باشد؛ چرا كه هرگز این عمل مقبول نخواهد بود و در اصل ، قربانى و هدى انجام شده است 

الم را در خاتمه سخن تكرار مى كنیم كه فرمودنداین فرمایش امام علیه الس  پس .  : 
هما الِخلقة و هما موجودان فى الطبیعةو كذلك التذلل اولى بك من التدهقن الن الكلفة و المؤ ونة فى المتدهقنین ، فاما التذلل ، و التمسكن فال كلفة فیهما و ال مؤ ونة علی  . 

فطرت و طبیعت انسان ، ناسازگار است ؛ آنچه كه با  تدهقن كه همان زورگویى ، مشقت و ولخرجى است ، با
خضوع ، تذلل و عبودیت . طبیعت و فطرت او سازگار است ، ذلیل ، خاضع و مسكین بودن در پیشگاه الهى است 

در پیشگاه قدرت مطلق آفرینش ، جزو طبیعت و سرشت بشر است و تكلف مؤ ونه كه دو بال قدرت خواهى است ، 
عت انسان است ؛ چه این كه امام صادق علیه السالم فرمودندبرخالف فطرت و طبی : 

 .(1042)ما من رجل تكبر اءو تجبَّر اال لذلَّة وجدها فى نفسه 
(( سانى كه گرفتار كبر، فخرفروشى ، ستمگرى و ریاكارى مى شود، دلیلى ندارد مگر آن خالءیى كه در خود ان
 .((احساس مى كند
این كمبود و خالء، او را به اعمالى وامى دارد كه برخالف فطرت و سرشت اوست ؛ با این گمان كه مى تواند با 

به همین دلیل امام . رنج مطلوب خود را تحصیل كنداعمال كبرآلود و حركت برخالف فطرت گرچه با مشقت و 
علیه السالم توصیه مى فرمایند كه رسیدن به مطلوب ، تنها با طى مسیر فطرت ممكن است و حركت بر خالف 
 :طبیعت ، فطرت و سرشت ، انسان را به هدف نهایى نمى رساند، و در این باره قرآن مى فرماید

وا السُُّبل فتفرَّق بكم عن سبیله ذلكم وّصاكم به لعلكم تتَّقون و َانَّ هذا صراطى مستقیما فاتبع (1043). 
(( راه هاى پراكنده و انحرافى پیروى نكنید، كه شما را از طریق این راه مستقیم من است ؛ از آن پیروى كنید؛ و از 
 .((حق دور مى سازد؛ این چیزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كند، شاید پرهیزگارى پیشه كنید
. راه راست ، یك مسیر بیشتر نیست و راه هاى متفرق و متشّتت انسان را به آن غرض نهایى آفرینش نمى رساند

تقوا، طهارت و پاكیزگى در روح و نیات انسان است  ت همان راهى است كه نتیجه اش راه درس  . 

 حق فرمانروا - 15

ن ال ُتماِحَكه و قد ُبِسَطت یده طان و َان ُتخلص له فى النَّصیحِة و َافاَءمَّا َحقُّ ساِئِسَك بالسُّلطان فَان َتعَلَم َانَّك ُجِعلت له فتنة و َانَّه مبتلى فیَك بما َجَعَله الّله له علیك من السُّل
سَتعین علیه فى ذلك بالّله و ال ُتعازَّه و ال ُتَعاِنَده فانََّك َان َفَعلَت علیك فتكون سبَب هالِك نفِسَك و هالِكِه و ِتِذلَّل و َتَلطَّف ِالعَطاِئه من الرَِّضى ما َیُكفُّه عنك و ال ُیِضرُّ بدیِنَك و َت

و ال قوَّة اال بالّلهنفسك فَعَرضَتها لَمكروِهِه و َعَرضَتُه لّله َلَكِة فیك و ُكنت َخلیقا َان تكون ُمعینا له على نفسك و َشریكا له فیما َاتى الیَك  ذلك َعَققَتُه و َعَققَت  . 
و َاّما َحق فرمانروا و پیشواى تو در حكومت آن است كه بدانى ، تو وسیله آزمایش و امتحان او هستى و او هم ))

باید بدون طمع ، ناصح و . فتار به تو است ؛ به دلیل سلطنت و قدرتى كه خداوند به او داده و بر تو حكومت داردگر
خیرخواه او باشى و با او از در نزاع و جنگ بیرون نیایى ؛ زیرا او بر تو مسلط است و درگیرى و نزاع ، موجب 

لب كنى ، در مقابلش تواضع و نرمش داشته باش ؛ نابودى تو و او خواهد بود؛ و تا آنجا كه رضایت او را ج
مشروط بر این كه در این فروتنى و تواضع ، دینت را حفظ كنى و باید كه در این مسیر از خدا یارى بجویى و 
هرگز نه با عزت و قدرت او درگیر شوى و نه با او دشمنى كنى ؛ كه اگر چنین كردى هم او را ناسپاسى كرده اى 

چه اینكه تو او را در اقدام علیه خود یارى نموده اى و . هر دو را در معرض هالكت قرار داده اى  و هم خود را، و
 .((در ظلم او نسبت به او شریكى 
در این رساله مباركه ، بعد از اینكه حقوق الهى و حقوق شخصى انسان و نفس و اعضا و جوارح او تبیین مى 

ل انسان ؛ مانند نماز، روزه ، حج ، زكات و هدى پرداخته اند و بعد از شود، امام علیه السالم به ذكر حقوق افعا
پایان این مجموعه حقوق ، به بیان حقوق ائمه ، مى پردازند؛ ائمه به معناى عام آن ؛ یعنى هركس كه به نوعى بر 

لین مورد، حق حاكم انسان پیشوایى و رهبرى دارد؛ مثل سلطان ، حاكم ، معلم ، پدر یا مادر و امثال اینها و در او
 .وسلطان را بیان مى فرمایند
از اولین جمله امام سجاد علیه السالم استفاده مى شود كه قدرت و حكومت ، منفعت و غنیمت نیست ، بلكه میدان 
آزمایشى است كه خداوند متعال براى بعضى از بندگانش فراهم مى آورد و ماده و مایه امتحان اجتماع و آحاد 

فاءن تعلم انك عبارت امام علیه السالم این است . به نوعى محكوم به حاكمیت سلطه شخصى حاكم اند مردمى است كه

از منظر معارف دین ، حكومت و سلطه بر مردم ، نه طعم ، نه منفعت و نه غنیمت است كه یك  . جعلت له فتنة
م به مالك اشتر خالصه مسوولیت خطیر و سنگین است ؛ و در آغاز نامه حضرت امیرالمومنین علیه السال

 : مسوولیتهایى كه متوجه حاكم است چنین آمده است
ِجَباَیَة َخَراجها و جهاد عدوِّها و اسِتصالح َاهِلها و : بسم الّله الرحمن الرحیم هذا ما َاَمَر به عبدالّله علّى امیرالمومنین مالك بن حارث االشتر فى عهدِه الیه حین َوال ُه مصَر

اعمارَة بالِده (1044). 



 

بعد از بسم الّله و تذكر این نكته این دستورالعملى است از بنده خدا امیرالمومنین على براى مالك به هنگام تفویض 
در قبال دریافت حقوق واجبى كه از مردم اخذ مى كنى ، باید از جان ، مال و ناموس : یت مصر، مى فرمایدوال

ایشان در مقابل دشمن دفاع كنى ؛ حالشان را در امور اقتصادى و معنوى از اینكه هست ، بهبود ببخشى ؛ 
 . شهرهایشان را بسازى و آباد كنى

پذیرش این مسوولیت به معناى قبول یك   پس . قدرت و توان حاكم است واضح است كه همه این امور، نیازمند 
 . امانت و سعى و تالش در نگهدارى و نگهبانى از آن است

 جایگاه حكومت از دیدگاه پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و امیرالمومنین علیهالسالم 
ش مسیحیان نجران ، در پرداختن جزیه و تسلیم شدن به در ماجرایى كه به نظر مى رسد بعد از داستان پذیر

ابوذر . حكومت مركزى مدینه است ، پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شخصى را به عنوان حاكم به نجران فرستاد
 : به محضر آن حضرت َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شرفیاب شد، خود او مى گوید كه عرض كردم

انَّك ضعیف و انَّها اءماَنَة و انَّها یوم القیامة خزى و ندامة اال َمن ! یا اباذر: اءال تستعِمُلنى ، قال فَضَرَب بیده على ِمنَكبى ثم قال ! یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 
 .(1045)اءَخَذها بحقِّها و َادَّى الَّذى علیه فیها
(( خیلى ها را حكومت داده اى آیا مرا به عنوان عامل و حاكم به جایى نمى فرستى ؟ پیامبر با دست ! یا رسول الّله 

تو انسان ضعیف و ناتوانى هستى و امر حكومت امانتى است كه ! ابوذر: مباركشان به شانه من كوبیدند و فرمودند
مى تواند روز قیامت براى انسان موجب شرمسارى و پشیمانى شود؛ مگر كسانى كه بتوانند حق این امانت را ادا 
 .((كنند و از عهده آن به خوبى برآیند

اهده فى سبیل الّله و دهها ویژگى دیگر كه همه یعنى صداقت ، دیندارى ، امانتدارى در مرتبه اعلى ، عبادت ، مج
در ابوذر وجود داشت ، از شرایط الزم براى حكومت دارى است ؛ اما این شرایط كافى نیستند، بنابراین رسول 
اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم به مثل ابوذر مى فرمایند كه تو توان حكومت كردن ندارى ، و سپس از حكومت 

كه قادر به حفظ و اداى حق این امانت است باید به این میدان قدم بگذارد   آنكس : بیر به امانت كرده ، مى فرمایندتع
و اگر منهاى این توانمندى ها و شرایط الزم ، وارد معركه شود، موجبات رسوایى و پشیمانى خود را فراهم كرده 
 . است

البالغه كه به اشعث بن قیس ، حاكم آذربائیجان نوشته اند، همین تعبیر و امیرالمومنین علیه السالم در نامه پنجم نهج 
 :تلقى را از حكومت دارند و مى فرمایند
 .(1046)انَّ عملك لیس لك بطعمة و لكنَّه فى عنقك امانة 
اقتدارى كه تو دارى و عملى كه به عهده تو نهاده شده است ، یك طعمه ، لقمه شیرین ، چرب و گوارا نیست ؛ بلكه ))
 .((امانتى است بر عهده تو
 :یا در نامه اى كه به یكى از عمالش یكى از فرزندان عباس نوشته ، مى فرمایند

اَزَرتى و َاداِء االمانة الىَّى ُكنُت َاشَركُتَك فى َامانتى و َجَعلُتك ِشَعارى و ِبَطاَنتى و لم یُكن َرُجل من َاهِلى َاوَثَق منَك فى نفسى لُمواَساتى و ُمَواءّما بعد فانِّ (1047). 
تو را در امانتى كه در دست من است ، شریك قرار دادم و از هر كسى به خویش نزدیكتر پنداشتم ، و هیچ یك از ))
 .((خاندانم براى یارى و مددكارى ام و اداى امانت چون تو مورد اطمینان نبود

سول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و هم در تعبیرات متعدد پس مالحظه مى فرمایید كه هم در تلقى ر
پس . امیرالمومنین علیه السالم از حكومت به عنوان امانت و از حكومت دارى به امانت دارى تعبیر شده است 
است حكومت ، امانت است و حاكم امانت دارى كه بدان امتحان مى شود، و این امتحان بسیار دقیق و حساس  . 

امیرالمومنین علیه السالم بعد از آن كه به حكومت و اقتدار ظاهرى انتخاب شدند، مطلع شدند كه معاویه از بیعت با 
ایشان امتناع كرده است ؛ و بعد از نامه نگارى هاى متعدد او نپذیرفته است كه بیعت كند، انقیاد و اطاعت خود را 

در این میان مغیره به . ختیاراتى كه عثمان به او داده بود، كرده است مشروط به تنفیذ و تثبیت حكومتش با همه ا
رایزنى مى پردازد و مرحوم مجلسى رحمة الّله علیه نقل مى كند كه مغیره خدمت حضرت امیرالمومنین علیه 
 :السالم شرفیاب شد و عرض كرد

فقال له امیرالمومنین علیه السالم. فولِّه انت كیما تتَِّسق ُعرَى اُالموِر ثم اعِزلُه ان َبدا لك یا امیرالمومنین انَّ معاویة َمن َوَقَد َوال ُه الّشام َمن كان قبلك  اءَتضَمُن لى عمرى  : 
َبدا ال یساءلنى الّله عزَّ َو َجّل عن َتَولَّیته على رجلین من المسلمین لیلِة سوداء َا: قال . ال: یا مغیرة فیما بین َتَولَّیَتُه الى َخلِعِه؟ قال   (1048)((و ما كنت متَّخذ المضّلین عضدا))

المسلمین له ما لهم و علیه ما علیهم و ان اءبى حاَكمَته الى الّله لكن َابَعَث الیه و َادُعَوُه الى ما فى یدى من الحق فان َاَجاَب َفَرُجل من  (1049). 
(( بوده اند، حكومت شام را در اختیار معاویه گذاشته اند، تو هم  مى دانى كه كسانى كه قبل از تو! اى امیرمومنان 
بهتر است كه والیت او را بر شام تنفیذ كنى ، تا امور نظم و نسقى پیدا كند و اگر خواستى ، بعدا مى توانى او را از 

بر شام تنفیذ  حكومت عزل كنى یعنى در آغاز كار، براى این كه مشكل جدیدى آفریده نشود، بهتر است والیت او را
آیا ضمانت مى كنى كه من ! مغیره : كنى پاسخ امیرالمومنین علیه السالم قابل توجه است حضرت به مغیره فرمودند



نه ، یا : بعد از این كه معاویه را والى شام قرار دادم ، تا زمانى كه او را عزل مى كنم زنده بمانم ؟ او گفت 
خدا نكند درباره حكومت و میدان دادن به معاویه نه بر شام بلكه بر دو  !مغیره : حضرت فرمودند! امیرالمومنین 

نفر از مسلمان ها، آن هم نه براى مدت طوالنى ؛ بلكه براى یك دل تاریك شبى مورد سؤ ال الهى قرار بگیرم ؛ من 
كه انسان هاى من هرگز جزو كسانى نیستم . حاضر نیستم حتى براى یك شب هم معاویه را بر دو نفر والیت بدهم 

پیكى را به سوى او روانه مى كنم و او را به حقى كه پیش من است فرا . گمراه را به عنوان یاور خود انتخاب كنم 
اگر پذیرفت ، او هم مانند یكى از مسلمان ها در منافع و مضار جامعه اسالمى شریك خواهد بود؛ و اگر . مى خوانم 

 .((نپذیرفت خدا بین او و من حاكم باشد
دقت در پاسخ امیرالمومنین علیه السالم حساسیت امانتدارى در حكومت را . این معنا و مفهوم امانتدارى است 

روشن مى كند كه حتى براى لحظه اى آن هم در تاریكى شبى ، سلطه غیرصالح را بر مردم نمى پذیرد؛ چه رسد 
ولى . ر امانت به حكومت نگاه مى كند، چنین است كسى كه از منظ. كه خود تنفیذكننده و وسیله تحكیم سلطه او باشد

اگر اصل حكومت برایش مطلوب است ، نه مسؤ ولیت هاى ناشى از آن ، با انسان غیرصالح ، غیرشایسته ، فاسق 
اصال باید دید كه امیرالمومنین علیه السالم بعد از قتل عثمان . و ظالمى مثل معاویه مماشات مى كند و كنار مى آید

گام بیعت مردم چگونه برخورد مى كند؟ نوع نگاه حضرت علیه السالم از خطبه ها، روایات و تاریخ به و به هن
بعد از واقعه قتل عثمان وقتى به خانه امام علیه السالم هجوم بردند، حضرت مردم را به مسجد . خوبى روشن است 

 :فراخواندند، در مسجد به منبر رفتند و فرمودند
واعلموا اّنى َان . ت غیرى ، فاّنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان ، ال تقوم له القلوب و ال تثبت علیه العقول و ان االفاق قد اغامت و المحّجة قد تنكَّر َدُعونى و اءلتمسوا

 .(1050)َاَجبتكم َرَكبت بكم ما َاعَلُم و لم اُءصغ الى قول القائل و عتب العاتب 
مرا رها كنید و دیگرى را براى حكومت تعیین كنید؛ چون آن چنان كه من مى بینم ؛ اوضاع ، اوضاع مساعدى ))

آن افق . قلب ها توان تحمل حوادث آینده را ندارند شرایط گوناگون و رنگارنگى در پیش است و دل ها و. نیست 
روشنى كه در سایه طلوع خورشید نبوت حاصل شده بود با ابرهاى سیاه و تیره مكدر گشته و راه راست گم شده 

را بپذیرم ، به آنچه كه خود مى دانم عمل خواهم كرد و  -امر حكومت  -من كسى هستم كه اگر پیشنهاد شما . است 
ن و آن و توصیه سفارش كنندگان و سرزنش سرزنش كنندگان توجه نخواهم كردبه حرف ای )). 

روشن است كه این جا حضرت از منظر غنیمت و سلطنت بر مردم و اغتنام از فرصت دنیوى به حكومت نمى 
كرده بود تا و یا در حادثه دیگر كه معاویه لشكرى را ماءمور . نگرند؛ بلكه از زاویه امانت به تماشاى آن نشسته اند

این لشكر به انبار مى رود و . در بالد تحت سلطه امیرالمومنین علیه السالم ، عملیات تخریبى و ایذایى انجام دهند
حضرت علیه السالم آگاه مى شوند كه خلخال و گوشواره از پا و گوش یك زن كافر ذمیه كه در پناه اسالم است ، 
 :كشیده اند؛ با آه و اندوه مى فرمایند

لو اءنَّ امَراء مسلما مات من بعد هذا َاَسفا ما كان به َملُوما، بل كان به عندى جدیراف (1051). 
(( بر این ننگ كه ذّمیه اى در پناه مسلمین ، مورد تجاوز قرار گرفته و حاكم مسلمین اگر مسلمانى از غصه و تاسف 
 .((قدرت دفاع از او را نداشته است قالب تهى كند و بمیرد شایسته و سزاوار است و جاى مالمت و سرزنش نیست 

و حكومت  به نظر مى رسد كه در نگاه آن حضرت شرط اول در حاكم ، درست بودن نوع نگرش وى به قدرت
با همین نگاه كه امیرالمومنین علیه السالم در نامه اش به مالك مى فرمایند. است  : 

الخلق  اّما َاخ لك فى الدِّین ، و امَّا نظیر لك فى: َاشِعر قبلك الرحمة للرَّعیة و المحبَّةَِ لهم و اللُّطَف بهم و ال تكوننَّ علیهم سبعا ضاِریا َتغَتِنم َاكَلُهم فانَُّهم صنفان  (1052). 
دل حاكم باید سرشار و ماالمال از رحمت و محبت و دوستى مردم باشد؛ نه این كه حكومت را سفره گستردهاى ))

كه براى رزوگار دیگرش آذوقه انبار كند و یا بسان درنده اى كه تصور كند صید خوبى یافته ، به دریدن آن بداند 
باید نگاه حاكم به مردم ، نگاه برادر و همنوع باشد. اقدام كند و شكم خود را پر كند )). 

ر حق رعیت كه در آینده خواهد البته حاكم ، شرایط بسیار دیگرى غیر از آنچه گفته شد دارد كه به بعضى از آنها د
: آمد، اشاره خواهیم كرد؛ ولى اینك سخن در حق سلطان و حاكم است و امام علیه السالم در این باره فرمودند كه 

مردم باید بدانند حاكم بوسیله آنها امتحان مى شود و الزم بود كه ما روشن كنیم كه حاكم به چه چیز امتحان مى شود 
ه استو شیوه امتحان چگون  . 

 شیوه حكومت از دیدگاه امیرالمومنین علیه السالم
حضرت امیرالمومنین علیه السالم در ابتداى نامه خود به مالك ، شیوه حكومت كردن و مواد قانونى و اساسى خود 
 :را بیان مى كند و در چند جمله به تربیت مالك مى پردازند و مى فرمایند

ر طاَعِتِه و اتَِّباِع ما َاَمَر بِه فى كتابه من فرائِضِه و ُسَنِنِهاَءَمَرُه ِبَتقَوى الّله و ِایَثا (1053). 
(( اشتن طاعت خدا بر دیگر كارها و پیروى آنچه در كتاب خود از او را فرمان مى دهد به ترس از خدا و مقدم د
 .((واجبات و سنتها فرمود

مقدارى درباره نحوه ارتباط حاكم و خدایش سخن مى گوید و سپس درباره چگونگى رابطه مالك با خودش نصیحت 



 :مى كند و مى فرمایند
د اَلَجمَحات فانَّ النَّفسَو اَءَمَره َان َیكِسَر نفَسُه ِمن الشََّهوات و َیَزَعها عن  .(1054)اَءمَّارَة بالسُّوِء اال ما َرِحَم الّله   

(( تها، نفس خود را بشكنى و به هنگام منازعه و درگیرى نفس و تمایالت تو را امر مى كنم كه در مقابل شهو! مالك 
شهوانى ، آنرا مهار كنى ؛ چون نفس ، امر به سوء مى كند و انسان را به خطا و انحراف مى كشاند مگر آنكه 
 .((خداوند رحمت آورد

در كلمات قصار چنین بیان همه سفارشها براى اینست كه اعتقاد حضرت امیرالمومنین علیه السالم درباره حاكم 
 : شده است

 و ُمَعلُِّم نفسه و مَؤدُِّبها َاَحقُّ باالجالل من ُمَعلِِّم النَّاس و مَؤدِِّبِهم َمن نَصَب نفَسه للنَّاس ِاَماما فلَیبَداء بَتعلیم نفِسه قبَل َتعلیِم َغیِره ولیكن تاءدیُبُه ِبسیَرِتِه قبَل تاءدیبِه بِلساِنِه
(1055). 
كسى كه خود را بعنوان امام و پیشواى مردم مطرح مى كند، باید قبل از این كه اقدام به تربیت و تعلیم دیگران ))

ده باشد و بعد براى تربیت دیگران اقدام كند، قبل از تربیت قولى دیگران باید آنها را به كند، خود را تربیت كر
خود را به اخالق و آداب انسانى   وسیله اعمال و سیره ادب كنند، و كسى كه بتواند مربى و معلم خود باشد و نفس 

است  تربیت كند، شایسته تر به تكریم و اجالل است نسبت به كسى كه معلم دیگران )). 
این دیدگاه حضرت امیرالمومنین علیه السالم درباره حاكم است ، بنابراین بعد از اینكه رابطه بین او و خدا و رابطه 
بین او و خود را بیان مى فرمایند، آنگاه به بیان دستورالعمل و منشور حكومت دارى مى پردازند و در آغاز هم مى 

مالك: فرمایند وزه حكومتى قدم بگذار و اگر عاشق و دوستدار مردم بودىبا عشق به مردم به ح !   : 
 الَّذى ُتحبُّ و َترضى عن یؤ ِتیَك الّله من َعفوه و َصفِحه فانََّك یفُرُط منهم الذََّلُل و َتعِرُض لهُم الِعَلُل و یؤ َتى على َایدیِهم فى الَعمِد و الَخطاء َفَاعِطِهم ِمن َعفِوك و َصفِحَك ِمثَل

َواِلى االمر علیك فوَقَك والّله فوَق َمن وال َك و قِد اسَتكَفاَك َامَرُهم و ابِتَالَك بهم  فوَقُهم و (1056). 
(( به هنگام لغزشها و نافرمانیهایشان ، از آنها مى گذرى ، پس باید از آنها اغماض و گذشت  ثمره اش این است كه

بدان كه تو چون فوق آنها هستى بر . كنى همانگونه كه دوست دارى خدا نسبت به تو اغماض و گذشت داشته باشد
ا خداست و این خداست آنها قدرت دارى و كس دیگرى هم امیر توست و فوق توست ؛ ولى باالتر از هر دوى شم

 .((كه از تو و ولى تو خواسته است كه امور مردم را كفایت كنى و خدا تو را بوسیله آنها امتحان مى كند
 :و این دقیقا همان فرمایش امام سجاد علیه السالم است كه مى فرمایند

ه له علیك من السُّلطانفَان َتعَلم َانََّك ُجِعلَت له فتَنة و َانَُّه ُمبَتلى فیك بما َجَعَلُه الّل  . 
 .((بدان كه تو محكوم به امتحان حاكم هستى و حاكم هم بداند كه او هم گرفتار توست ))
. حال ، افراد و آحاد مردم باید این حاكم را یارى كنند كه از عهده امتحان بخوبى برآید و در این آزمایش موفق شود

مام آمده است و این راهها همان طرق عقالیى كه وقتى انسانهاى راههاى كمك و یارى كردن حاكم دقیقا در بیان ا
عاقل با آن بیان امام علیه السالم مواجه مى شوند، مى بینند كه اگر به تضمین سالمت اجتماع و تثبیت فضاى سالم و 

یت سالمت آرام جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند، مى اندیشند، باید به چنین روشهایى روى آورند؛ تا ضمن تثب
 .اجتماعى و آرامش حاكم بر آن ، افراد و آحاد جامعه هم از منافع این شرایط بهره مند گردند

 وظایف جامعه و حاكم اسالمى
از این پس به بیان كالم امام علیه السالم در حق سلطان مى پردازیم كه نتیجه اش تثبیت سالمت و آرامش اجتماع 
 . است

این استاولین سخن امام علیه السالم   : 
خالصانه و بدون طمع در كمك و یارى او بكوشد؛ چه در حضور و غیرحضور، تا آنجا كه مى  ان تخلص له فى الّنصیحة

تواند در رفع مشكالت او مساعدت كند كه این عین نصیحت و خیرخواهى است ؛ و در انتقال عیوب و اشكالها و 
تنها در بیان امام سجاد علیه السالم بلكه در خطبه اى كه اصال نه  .نقد امور حاكمیت هم ، مخلصانه تالش كند
 : رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در مسجد خیف بیان فرمودند آمده است

لغائَب فُربَّ حاِمِل ِفقه لیَس بَفقیه و ُربَّ حاِمِل فقه الى َمن هو َافَقُه منه ثالث ال ُیِغلُّ علیهنَّ َنضََّر الّله َعبدا َسِمَع َمَقاَلِتى َفَوَعاَها و َبلََّغَها َمن َلم َتبُلغُه یا ایُّها الناس ِلُیَبلِِّغ الشَّاهُد ا
 .(1057)قلُب امِرى ء ُمسِلم ِاخالُص الَعَمِل لّله و النَّصیحة الئمَِّة المسلمین و اللُّزوم ِلَجَماَعِتِهم 
(( به كسى كه كالم ما را بشنود و آن را خوب حفظ كند و به كسانى كه نشنیده ) روشنایى بخشد(خداوند رحمت كند، 

مق كالم نمى رسند و به دیگران انتقال مى دهند اند برساند، چه بسا افرادى كه فقط كلمات را حفظ مى كنند؛ اما به ع
قلب انسان مسلمان در سه چیز باید از غل و غش عارى و : و مى فرمایند. كه آنها خوب به عمق مطالب مى رسند

فرمانروا و : اعمال عبادى را بدون شایبه ریا و عجب و امثال این با اخالص انجام دهد؛ دوم : منزه باشد؛ اول 
ه را نصیحت نماید؛ سومحاكم بر جامع  .((با جماعت مسلمین همراهى كند : 

 :در سخنى از حضرت امیرالمومنین علیه السالم بیان شده است كه فرمودند
 .(1058)لیست الّصالة قیامك و قعودك ، اّنما الّصالة اخالصك ، و َان ُترید بها الّله َوحَدُه
نماز همین ایستادن و نشستن نیست ، نماز اخالص است و اخالص این است كه تو فقط براى خدا این حركات را ))



 .((انجام دهى 
ّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در این باره مى فرمایندراه فهمیدن اخالص نیز یك كلمه است ؛ رسول اكرم َصلَّى ال : 

 .(1059)ان لكّل حّق َحقیقة و ما َبَلَغ َعبد حقیقَة اِالخالِص حتَّى ال ُیِحبُّ َان ُیحَمَد على شى ء ِمن َعَمل لّله 
نمى توان دست یافت ؛ مگر این كه انسان به   هر عمل حقى یك باطن حقیقى دارد و به باطن و حقیقت اخالص))
 .((جایى برسد كه اگر كارى را براى خدا انجام داد دوست نداشته باشد دیگران او را ستایش كنند

س اولین نكته پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در توصیه اى كه در مسجد خیث به پ. این معنى اخالص است 
 .مردم فرمودند این است كه عمل براى خدا، و از همه شوائب و آلودگى ها پاك باشد

در لغت ، كلمه نصح به معناى وعظ و اظهار مودت آمده است هم . نصیحت ائمه مسلمین است : دوم  (( دالمنج و  ((
اخلص له المودَّة . َنَصَح؛ یعنى َوَعَظ :و بسیارى از كتب دیگر اینگونه معنا كرده اند ((اقرب الموارد))هم  ندرز و موعظه با ا (1060)
 .مودت و محبت را ابراز كرد

از روایات وارده در باب نصیحت هم استفاده مى شود كه در نصح و موعظه با مودت ، مواجهه و مقابله شرط 
  هدایت و ارشاد دیگران به نفع شخص . نیست ، بلكه معناى نصح و وعظ در اظهار مودت غیابى هم صدق مى كند

ى شودثالث ، نصح براى فرد سوم م  :امام صادق علیه السالم مى فرمایند .
 .(1061)یجُب للمؤ من على المؤ من النَّصیحة له فى المشهد و المغیب 
(( من در حضور و غیاب برادر مومنش ناصح او باشدواجب است مو )). 
 :یا در روایت دیگرى از حضرت نقل شده است كه مى فرمایند
 .(1062)للمسلم على َاخیه المسلم من الحقِّ َان ُیَسلَِّم علیه اذا لقَیُه و َیُعوَدُه اذا مرض و َینَصَح له اذا غاَب
(( حق اول این است كه وقتى یكدیگر را مالقات مى كنند، سالم كنند؛ : مسلمان نسبت به برادر مسلمانش حقوقى دارد

این كه در غیابش ناصح او باشددوم این كه اگر یكى از این دو مریض شد، او را عیادت كند و سوم  )). 
حضرت امیرالمومنین علیه السالم . نصح در غیاب ، یعنى به او ابراز مودت و محبت كند و از حریم او صیانت كند

 :در نهج البالغه ، اینگونه مى فرمایند
كم و َتوِفیر َفیِئكم علیكم و َتعِلیمكم َكیال َتجهلوا و تاءِدیبكم َكیَما تعلموا و اَءمَّا َحقُّ علیكم فالوفاء انَّ لى َعَلیكم حّقا و لكم َعَلىَّ حّق؛ فاَءمَّا َحقُّكم علّى فالنصیحة ل ! اّیهاالّناس
 .(1063)بالبیعة و النَّصیحة فى المشهد و المغیب و االجابة حین َادعوكم و الطَّاعة حین آمركم 
(( یعنى مردم نسبت به  -شما بر من حقوقى دارید و من هم بر شما حقوقى دارم ؛ َاّما حقوقى كه شما بر من دارید 

در مسیر مصلحت شما هزینه كنم یكى این است كه ناصح شما باشم ؛ دوم این كه سرمایه هاى شما را  -حاكم دارند 
 -و َاما َحق من بر شما این است كه اوال به بیعتى كه . و شما را به علم و آگاهى نزدیك كنم تا در جهالت باقى نمانید

كرده اید وفادار باشید و دوم این كه در حضور و غیاب ناصح من باشید؛ و وقتى شما  -نسبت به فرمانروا و حاكم 
ابت كنید و هنگامى كه به شما امر مى كنم ، اطاعت كنیدرا مى خوانم ، اج )). 

 :یا در خطبه صد و هیجده امام علیه السالم مى فرمایند
 .(1064)فاعینونى بُمّنا خلیَّة من الغشِّ سلیمة من الرَّیب 
 .((مرا با نصیحت كردن یارى كنید؛ نصیحت بدون غش و شوائب و آلودگى ها))

نصح در حضور به این است كه حقایق . بنابراین ، در هر دو حال كمك و یارى امام ، رهبر و فرمانروا الزم است 
یا پیشنهادهاى اصالحى خود را براى بهبود اوضاع و شرایط حاكم  اجتماعى را آن طور كه هست به او منتقل كند و

، خالصانه و به دور از همه شوائب و آلودگى ها به او ارائه كند و شرط تحقق این یارى و كمك ، همان اخالص در 
براین نقد، انقیاد و انتقال مطالب است ؛ وگرنه او صالح نخواهد بود و غیرصالح هم نمى تواند مصلح باشد؛ بنا

غیرخالص ، منافع و مضار خود، بستگان و اطرافیان را لحاظ مى كند و آنها را در انتقال مطالب و مشكالت ، 
نیست ؛   دخالت مى دهد و در مشورت دادن و پیشنهادها، با مالحظه این نكات ، عمل مى كند، كه این دیگر خلوص 

از موضوع نصح خارج مى شود، بنابراین  این آلودگى نصح است و نصح با آلودگى. غش و شایبه است 
 :امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(1065)من غشَّ المسلمین بمشورة فقد برئُت منه 
 .((كسى كه در مقام نصیحت مسلمین خیانت كند من از او بیزارم ))
 :یا در فرمایش دیگرى مى فرمایند
 .(1066)من غش مستشیره سلب تدبیره 
 .((كسى كه به مستشیر خیانت كند قدرت اندیشه او سلب مى شود))

از مجموع روایات در باب نصح ، در كلمات رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ، امیرالمومنین علیه السالم و 
ر، الزم نیست سایر ائمه علیهم السالم استفاده مى كنیم كه شرط نصح مواجهه و مقابله نیست ؛ یا به تعبیر دیگ

در خطبه طوالنى امیرالمومنین علیه السالم در صفین به حقوق والى بر مردم و مردم بر . نصیحت رودررو باشد
 . والى اشاره شده است
 :حضرت فرمودند



 .(1067)فعلیكم بالتَّناصح فى ذلك و حسن الّتعاون علیه 
در این هنگام برشما الزم است كه یكدیگر را بر اداى این حقوق نصیحت كنید و به خوبى در انجام آن همكارى ))
 .((نمایید
 :سپس حضرت ، تحقق نصح را اینگونه بیان مى فرمایند

ونى بما تكلم به الجبابرة و ال بجمیل ثناء الخراجى نفسى الى الّله سبحانه و الیكم من التَّقیَّة فى حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض البدَّ من امضائها فال تكلِّمفال ُتثُنوا علىَّ 
اعظام لنفسى   قیل لى و ال التماس تتحفَّضوا منى بما ُیَتَحفَّظ به عند اهل البادرة و ال تخالطونى بالمصانعة و ال تظنوا بى استثقاال فى حق  (1068). 

(( حالت خوف از خدا و رعایت ثناگویى نكنید و زیبایى ها را به رخ من نكشید؛ كه این موجب مى شود فرمانروا از 
مانند ستمگران با من سخن نگویید، و آن . حال مردم خارج شود و حقوق واجبى را كه بر ذمه اوست ،انجام ندهد

گونه كه از صحبت با شخص عصبانى و خشمگین مى ترسید و سخنان خود را حفظ كرده و همه درد دلتان را با او 
ا من اینگونه سخن نگویید؛ در اظهارات و بیانات خود با من ریا و در میان نمى گذارید، از من نترسید و ب

ظاهرسازى نكنید؛ درباره من گمان نبرید كه تحمل شنیدن حق را ندارم و عمل به حق بر من سنگین است و یا در 
 .((عمل به حق قصد بزرگ نمودن خود را دارم 

ندجالب این است كه حضرت در عباراتى قبل از این سخن مى فرمای : 
 .(1069)و انَّ ِمَناسَخَف حاالت الُوالة عند صالح النَّاس َان ُیَظنَّ بهم حب الفخر و یوضع َامُرُهم على الكبر
(( ین حاالت یك حاكم این است كه پیش خوبان مردم اینگونه معرفى شود كه آنان تصور كنند او دوست دارد زشت تر
 .((كه مورد مفاخره و تجلیل قرار بگیرد و مردم او را به عنوان انسان متكبر بشناسند

یت ، جاه طلبى ، این روشها باعث مى شود كه مردم وظیفه خود را نسبت به حاكم انجام ندهند؛ یعنى خشم ، عصبان
حب فخر داشتن ، تمجید و مجیزگویى ، باعث مى شود كه وظیفه مردم و آن حقى كه خود حاكم بر مردم دارد كه 
 .حرف هاى صحیح و نقد و انتقادات را از زبان مردم بشنود ایفا نشود
خالصانه و بدون طمع ، ناصح و  یحةله فى الّنص  ان تخلص  : نكته دقیقى كه امام سجاد علیه السالم بیان فرمودند این است
 . خیرخواه او باش

از كلمات اهل بیت علیهم السالم استفاده كردیم كه نصح تنها ناظر به موعظه حضورى ، نقد و انتقاد و انتقال مطالب 
حاكم و مردم باید شرایطى را فراهم كنند كه در مقام نصح . به صورت شفاهى نیست ؛ بلكه شامل غیاب هم مى شود

زبان بربندد، كه در این صورت نیز به وظیفه   ضورى كسى زبان به تملق و چاپلوسى باز نكند، و یا از ترس ح
همه این موارد مصداق غش است و نتیجه غش هم در فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه . نصح عمل نكرده است 

 :السالم روشن شد كه فرمودند
 .(1070)من غش مستشیره سلب تدبیره 
 .((كسى كه به مستشیر خیانت كند قدرت اندیشه او سلب مى شود))
 : یا در عبارت دیگرى از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است

المسلمین بمشورة فقد برئت منه  من غشَّ (1071). 
 .((كسى كه در مقام نصیحت مسلمین خیانت كند من از او بیزارم ))

 نامه معاویه به زبیر
تا این جا سخن در نصح حضورى بود، اما براى این كه نصح در غیاب حاكم و خیرخواهى در جامعه ؛ خوب تبیین 

داستان . شود با اشاره به یك ماجراى تاریخى از حكومت امیرالمومنین علیه السالم مطلب را توضیح مى دهیم 
ز اصحاب امام علیه السالم ، به حكم بسیارى ا. تخلف و بیعت شكنى طلحه و زبیر را معموال همه مى دانند

تاریخ اسامى افراد . ضرورت نصح ، با طلحه و زبیر به گفتگو نشستند و آنها را از رفتارشان برحذر داشتند
ابن عباس ، عماریاسر، ابوایوب ، سهل بن حنیف از جمله افرادى بودند كه به این : مختلفى را ثبت كرده است 

یان حكومت ها، این اتفاقات و ظهور مخالفان داخلى یك امر طبیعى است ؛ و یكى وظیفه عمل كردند؛ چون در جر
از موارد ضرورت نصح همین مواقع است ؛ زیرا اگر كسانى كه در آن جامعه زندگى مى كنند و این اتفاقات را 

ارض فتنه و آشوب مى بینند، اقدامى نكنند و آشوب و فتنه اى به پا شود، هر فرد به سهم خود گرفتار مى شود و عو
در همین زمان معاویه كه بعد از خالفت امیرالمومنین علیه السالم دوران اقتدار بیست ساله . دامن او را هم مى گیرد

اقدام كرد و هیچ یك  نصح لالئمة المسلمین ،خود را پایان یافته مى دید به یك دغل كارى عجیبى دست زد و برخالف قاعده 
نامه اى براى زبیر نوشت كه متن نامه چنین است. د این تخلف را انكار كننداز علماى عامه نمى توانن  : 

سالم علیك ، اما بعد، فاّنى قد بایعُت لك اهل الشام ، فاجابوا واستوسقوا كما یستوسق : بسم الّله الرحمن الرحیم ، لعبدالّله الزُّبیر امیرالمومنین من معاویه بن ابى سفیان 
لّطلب بدم عثمان ، فة والبصرة ، ال یسبقك الیها ابن ابى طالب ، فاّنه ال شى ء بعد هذین المصرین ، و قد بایعت لطلحة بن عبیدالّله من بعدك ، فَاظهرا االَجَلُب، فدونك الكو

والسالم ... وادعوا الناس الى ذلك ، ولیكن منكما الجدُّ و التَّمشیر، (1072). 
(( من براى تو از مردم شام بیعت : معاویه در صدر نامه ، زبیر را امیرالمومنین مى خواند و بعد از سالم ، مى گوید

من كار شام را تمام كردم ، شما مراقب كوفه و بصره . ده اندگرفتم ؛ آنها تا پاى جان و جنگیدن در بیعت با تو ایستا



امیرالمومنین على علیه السالم -باشید؛ شما مواضب باشید فرزند ابى طالب  به حفاظت كوفه و بصره بر شما  - 
ى اگر این دو را از دست بدهى دیگر چیزى براى شما باقى نمى ماند و بعد از تو نیز با طلحه بیعت م. پیشى نگیرد

به وسیله خونخواهى عثمان مردم را به خود . اگر مى خواهید موفق شوید، به خونخواهى عثمان تظاهر كنید. نمایم 
 .((بخوانید و در این كار جدى بوده و كمر همت ببندید

ت هر كس این نامه را مطالعه كند و با دقت به عبارات نامه توجه كند، مى بیند كه این یك نیرنگ بود كه هم توانس
براى امیرالمومنین على ابن ابى طالب علیه السالم مشكل بیافریند، هم رقباى احتمالى را براى معاویه از میدان به 
در كند؛ زیرا این مطلب یقینى بود كه به شهادت تاریخ ، قاتل عثمان ، طلحه بود بنابراین وقتى در جنگ جمل ، 

ند، دیدند كه از پشت سر تیر خورده است و معلوم شد كه مروان طلحه كشته شد و جنازه او را در میان كشته ها یافت
والّله اّن دم عثمان عند هذااو را تیر زده و همان هنگام در معركه صدا زد كه  شما چرا با . خون عثمان نزد این است  (1073)

 على مى جنگید؟
با این كه معاویه این مطلب را مى داند و از طرفى مروان نیز از طایفه اموى و از دوستان معاویه است كه براى 

اینگونه  دامن زدن به ماجراى درگیرى با امیرالمومنین علیه السالم در جمل شركت كرده است ، در عین حال
 .(1074)فاظهرا الطلب بدم عثمان  :معاویه آنها را راهنمایى مى كند و در نامه خود مى گوید

در جامعه اتفاق افتاد، افراد جامعه تالش كنند این فتنه و آشوب به سمت و سوى  نصح آن است كه اگر فتنه اى
به صورتى فرمانروا و . معقولى هدایت شود؛ نه این كه با دروغ بافى ، و دغل كارى و نیرنگ آن را توسعه دهند

 .حاكم جامعه را گرفتار كنند كه در نتیجه ، همه مردم جامعه مبتال شوند
مام سجاد علیه السالم بیان فرموده اند اسرار مهمى نهفته است ؛ از آن جمله خیرخواهى براى امام در این حقى كه ا

علیه السالم است ؛ همان گونه كه تحقق نصح فقط در حضور امام خالصه نمى شود و شامل غیاب او هم هست ، 
را كه در حكومت ها به عنوان  نصح فقط مشورت دادن و دفاع لفظى نیست ، بلكه نصح در این جا، یعنى همه آنچه

به عبارت واضح تر، تمكین مردم از قوانین مدون و جارى . وظایف مردم در همراهى با حكومت مى شناسند
حكومت ، اولین شرط تحقق نصح است و تخلف از قانون ، مصداق غش ، و معارضه با حكومت است كه ممنوع و 

وایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه به عالوه درباره همان ناسپاسى ، ر. حرام است 
 :حضرت فرمودند

لّله و لرسوله و لكتابه و الئمة المسلمین و عاّمتهم : لمن یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم ، قال صلى الّله علیه و آله و سلم : الدِّین الّنصیحة قیل  (1075). 
(( نصیحت براى خدا و رسول خدا : سوال كردند كه نصیحت براى كى ؟ حضرت فرمودند. دین همان نصیحت است 

ان و جماعت مسلمانان و كتاب خدا و رهبران و هادیان مسلمان )). 
معلوم است كه منظور از نصیحت خدا و رسول خیرخواهى ، هدایت و ارشاد خدا و پیغمبر نیست ؛ چرا كه خدا و 
 .پیغمبر، نیاز به هدایت و ارشاد ندارند
نصیحت خدا، به معنى صحت اعتقاد در وحدانیت و خلوص نیت در عبادت ؛ و نصیحت رسول ، تصدیق نبوت و 

و پیروى از آنچه به آن امر یا نهى مى كند؛ و نصیحت كتاب ، تصدیق كتاب خدا و عمل به آنچه در آن آمده رسالت 
؛ و نصیحت رهبران و هادیان مسلمانان ، اطاعت به حق از آنان و عدم خروج بر علیه آنان ؛ و نصیحت جماعت 
 .مسلمانان ، ارشاد و راهنمایى ایشان سبت به مصالحشان مى باشد

ت عبار ممكن است همان معناى نصیحت را داشته باشد؛ یعنى هدایت و وعظ، در این جا بهتر این  ((و عاّمتهم ))
است بگوییم كه نصیحت مسلمین ، یعنى انسان در رفتار اجتماعى خود كه تاثیرگذار در شرایط عمومى مسلمانان 

عموم مسلمانان طورى عمل كند كه  است ، مصالح ایشان را رعایت كند؛ یعنى از روى خیرخواهى براى خود و
البته واضح است كه بحث درباره یك طرف مساله است و قطعا طرف دیگر . منفعتش به خود و همه مسلمانان برسد

 .كه فرمانروا و حاكم باشد وظایف خاص خود را دارد
 : در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه

ل لَمن ُاطیع مخافة جوره ، ویل لمن ُاكرم مخافة شرِّه وی (1076). 
(( بر كسى كه مردم از ترس بدى ها و  واى به حال كسى كه مردم از ترس ستمگرى او تسلیمش باشند، واى
 .((شرورش از او اطاعت كنند
 :باز از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل شده است كه فرموده اند
ان شر الناس الَّذین یكرمون اتِّقاء شرِّهم 

(1077). 
 .((بدترین مردم كسانى اند كه از ترس شرور و آزار و اذیتشان اطاعت شوند))

 ضرورت وجود حاكم
از آنجا كه نظام هر جامعه اى بدون حاكمیت دچار فتنه و هرج و مرج مى شود حضرت امیرالمومنین علیه السالم 



 :به این اصل واضح عقالیى اشاره مى فرمایند
 .(1078)البد للناس من امیر َبّر اءو فاجر
(( یى داشته باشد؛ اعم از آن كه این فرمانروا، صالح و شایسته باشد یا فاجر و به هر حال جامعه باید امیر و فرمانروا
 .((فاسق 

در سخنى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده است كه . به یقین جامعه نیازمند یك محور است 
 :فرمودند
 .(1079)سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم 
 .((پیشوا و راهبر ستم پیشه بهتر از فتنه و آشوب همیشگى است ))

در سخنى از امام . مرج  بنابراین جامعه بدون محور، یعنى جامعه همراه با آشوب و فتنه ، جامعه همراه با هرج و
 :صادق علیه السالم وارد شده است كه حضرت فرمودند
 .(1080)فقیه عالم ورع و امیر خیِّر مطاع و طبیب بصیر ثقة  :ال یستغنى اهُل كلِّ بلد عن ثالثة یفزع الیهم من امر دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوا هجما
هیچ جامعه اى از این سه طایفه بى نیاز نیست كه مردم در مسائل دنیوى و معنویشان به اینها نیازمندند و به ایشان ))

انسان فقیه : یكى : ند، گرفتار هرزگى و روزمرگى مى شوندمراجعه كنند؛ اگر مردم این سه طایفه را نداشته باش
فرمانرواى نیكوكارى كه مورد عالقه مردم باشد: عالم و دانشمند دینى باتقوا؛ دوم  و مردم از روى عالقه نسبت  - 

پزشك ماهر مورد اطمینان : ، و سوم -به او اطاعت پذیر باشند  )). 
زمند حاكم است و چه بهتر كه این حاكم مطابق با موازین و شرایطى كه بنابراین جامعه ، براى اداره صحیح ، نیا

كسب ... در معارف دینى ما آمده ، حكومت كند و شرایط الزم را كه عبارت است از عدالت ، آگاهى و علمیت ،
كم باشد اجتماعى بر جامعه حا  كرده باشد؛ ولى در هر حال ، براى این كه آرامش ، امنیت ، رفاه عمومى و آسایش 

مردم موظفند كه وظیفه نصح را در حضور و غیاب حاكم رعایت كنند؛ چراكه این حقى است كه حاكم بر آنها دارد 
و بعضى از حقوق ، شرعیه است ؛ بعضى عقلى و برخى دیگر حقوق عقالیى است كه تخلف از آنها، به عنوان 
 .تخلف شرعى تلقى مى شود

 عدم مبارزه با حاكم اسالمى
مى كه امام سجاد علیه السالم بعد از تایید مساله نصح به عنوان حق فرمانروا و حاكم ذكر مى فرمایند این نكته دو

 : تعبیر است كه
 . اءن ال تماحكه و قد بسطت یده علیك فتكون سبب هالك نفسك و هالكه
(( م خود را به هالكت انداخته با او از در مخاصمه و نزاع درنیا؛ زیرا او بر تو بسط ید و قدرت دارد و در نتیجه ه
 .((اى او هم او را

وقتى امام سجاد علیه السالم عقال ارشاد مى كنند كه در مراوده با حاكم و فرمانروا باید طریق نصح و خیرخواهى 
پیشه كرد و یارى و مساعدت او را در مغیب و محضر فراموش نكرد، طبیعى است كه نباید با او منازعه و جدال 

یا این فرمانروا براى حكومت عادل و صالح است : او صاحب قدرت است و از دو حال خارج نیست  كرد؛ چرا كه
كه در این صورت عالوه بر ممنوعیت عقلى مخاصمه با سلطان عادل صاحب اقتدار حرمت شرعى هم دارد؛ زیرا 

یقى برمى چیند؛ زیرا اگر به حكم عدالت و با اتكا به قدرتش ، این دامى را كه علیه او گسترده شده است به طر
 .اقدامى نكند، باعث بروز فتنه ، هرج و مرج و سلطه غیرعادل مى شود

بنابراین كار این فرد كه با یك قدرت قاهر و غالب در افتاده است ، باعث هالكت دنیوى او مى شود و هالكت 
. قاهر است ، اما عادل نیست اخروى هم درپى دارد، این یك صورت است ؛ حال دوم این است كه سلطانى قادر و 

مخاصمه و نزاع انسان فاقد قدرت آن هم با دست خالى در مقابل او از نظر عقلى مجاز نیست و این جا است كه 
اگر چنین كردى ، سبب هالك خود شده اى: امام سجاد علیه السالم مى فرمایند  . 

 . و قد ُبسطت یده علیك فتكون سبب هالك نفسك و هالكه
ل هالكت خود شخص روشن است و علت هالكت فرمانروا نیز این است كه او را به وادى درگیرى كشانده و اما دلی

بعد از این توضیح مختصر، هم فرمایش امام سجاد علیه السالم خوب . و دستش به خون مظلومى آلوده شده است 
صدوق در كتاب روشن مى شود و هم روایات دیگرى كه در این باره نقل شده است ؛ مثال مرحوم  به  ((امالى ))

 :استادش از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم نقل مى كند كه فرمودند

َو َجّل یقول طاعُة السلطان واجبة و َمن َتَرَك َطاَعَة السُّلطاِن َفَقد َتَرَك َطاَعَة اللَّه عزَّ َو َجّل و دخل فى َنهِیِه انَّ الّله عزَّ  : (( تلقوا بایدیكم الى الّتهلكة و ال  (1081)))(1082). 
اطاعت از سلطان واجب است و كسى كه اطاعت او را ترك كند در حقیقت اطاعت از خدا را ترك كرده و مرتكب ))

با دست خود، خویشتن را به هالكت نیندازید: امرى منهى شده است ؛ چون خداوند متعال مى فرماید )). 
راوى در روایتى نقل مى كند . ا نفسانى است یا عرضى و آبرویى و شرع مقدس هیچ یك را اجازه نمى دهدهالكت ی



 :كه حضرت موسى بن جعفر علیه السالم به شیعیانش فرمودند
وا الّله اصالحه فانَّ صالحكم فى صالِح ُسلطانكم و انَّ ال تذلُّوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم فان كان عادال فاساءلوا الّله ابقاءه و اءن كان جائرا فاساءل ! یا معشر الشیعة
 .(1083)السُّلطان العادل منزلة الوالد الرَّحیم فاحّبوا له ما تحبون النفسكم و اكرهوا ما تكرهون النفسكم 
(( خود را ذلیل نكنید به خاطر نافرمانى سلطان آن نافرمانى كه موجب ذلت انسان بشود چون از دو حال ! اى شیعیان 

یا فرمانرواى عادلى است كه باید از خدا بخواهید كه خدا او را براى فرمانروایى نگه دارد و یا : خارج نیست 
ان ستم پیشه اى است كه باید از خدا اصالح او را طلب كنید؛ چون صالح شما و اصالح شرایط فرمانروا و سلط

سلطان عادل در اجتماع به منزله پدر مهربان خانه است كه با . اجتماعى در گرو صالح بودن فرمانروا است 
 .((خصلت پدرى و با مهربانى به تدبیر امور خانه سعى و اهتمام دارد

اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایندبنابراین رسول  : 
 .(1084)رحم الّله رجال اعان سلطانه على برِّه 
(( ى است كه فرمانروا را در امور خیر یارى كندكسى مورد رحمت اله )). 
 :و یا امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(1085)اءنَّه َمن تعرض لسلطان جائر فاصبته من بلیَّة لم یؤ جر علیها ! یا مفّضل
(( اگر كسى متعرض اقتدار سلطان جائر و ستمگرى شود و از ناحیه او بلّیه و مصیبتى به وى برسد در ! اى مفّضل 
 .((مقابل كارى كه كرده اجرى نخواهد داشت 

داشت جز این كه براى خود چون اگر انسان بدون توانایى و قدرت با صاحب قدرتى درگیر شود، حاصلى نخواهد 
حال گاهى بلیه و مصیبت مورد تایید شرع مقدس است كه اجر دارد، ولى این جا كه نهى شده . مصیبت درست كند

 .است معنایش این است كه اجرى هم ندارد
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

سلطان ، و الغریم الوالد، وال: ثالثة َمن عاداهم ذلَّ (1086). 
(( یگرى سه گروه هستند كه هر كس با عزت و اقتدار آنها درگیر شود، موجب ذلت او خواهد شد، یكى پدر است ، د
 .((فرمانروا و یكى هم طلبكار انسان است 

اگر كسى با پدرش كه حقوق فراوانى به عهده او دارد درگیر شود، اثر وضعى اش این است كه در دنیا موجبات 
 .ذلت او فراهم خواهد شد، همچنین است درگیرى با فرمانروا و درگیرى با طلبكار

مى فرمایندامام سجاد علیه السالم در دنباله حقوق حاكم  : 
 . و ال تعازَّه و ال تعانده فانك ان فعلت ذلك عققته و عققت نفسك فعرَّضتها لمكروهه و عرَّضته لّله للهلكة فیك

هالكت قرار مى دهد و هم حاكم را؛   درگیر شدن با عزت و قدرت او ناسپاسى است ؛ كه هم خود را در معرض 
اگر عادل باشد عدالتش حكم مى كند، در مقابل كسى كه گردنكشى  زیرا هیچ انسان قدرتمندى تحمل این را ندارد؛

 .مى كند، ایستادگى كند و اگر جائر و فاسق باشد، این خصلت او را وادار به مقابله مى كند
این دستور روشنى . نتیجه این كه به هرحال ؛ با او از در مخاصمه بیرون نیاید و با او به جدال و جنگ نپردازد

ازین عقلى نیز سازگار است و انسان نباید بدون پشتوانه با صاحب قدرت معارضه كنداست كه با مو . 

 جایگاه امر به معروف و نهى از منكر
جنگیدن و درگیر شدن با حاكم و معارضه با او، براى كسانى كه فاقد قدرت و توانند، بدون این كه جبهه و پشتوانه 

نیست عمومى و مردمى داشته باشند عاقالنه و مجاز  ولى این نكته هم روشن است كه در مقابل ظالم ، طاغى و  .
جبارى كه حاكم الهى را زیر پا نهاده و راه ظلم و ستم پیش گرفته است ، باید به حكم نهى از منكر مبارزه و 

بنابراین سیدالشهداء علیه السالم درباره علت حركتى كه در عاشورا انجام گرفت مى فرمایند. ایستادگى شود : 
َمن راءى سلطانا جائرا مستحال لحرم الّله ناكثا لعهد الّله مخالفا لسنة رسول الّله یعمل فى عباد الّله باالثم و العدوان فلم : ان رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم قال 

 .(1087)یغیر علیه بفعل و ال قول ، كان حقا على الّله َان یدخله مدخله 
از جدم رسول الّله َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شنیدم كه اگر كسى فرمانرواى ستمگرى را ببیند كه احكام الهى را ))

و پیمان خدا را شكسته است و در میان مردم به ظلم و ستم عمل مى كند، و علیه او شورش تعطیل كرده و قیام   
 .((نكند، جایگاه او در قیامت ، همان جایگاه ظالم خواهد بود

به هرحال . این وظیفه اى است كه باید در محل خود مورد بررسى قرار بگیرد كه از حوصله گفتار ما خارج است 
ن در قسمت دوم فرمایش امام علیه السالم روشن است كه امام براى این كه خون ، عرض ، مال و ، نتیجه سخ

ناموس شیعیان و انسان هاى مؤ من صیانت و حفظ شود به این نكته معقول اشاره فرموده اند كه در مصاف با 
 .صاحبان قدرت ، بدون پشتوانه و توجیه شرعى اقدام نكنند

 مبارزه با ستمكاران
آیات و روایات ادله فراوانى داریم كه از تكیه كردن به ظلم و همراهى با ظالم نهى شده است ، در آیه شریفه در 



 : آمده است
 .(1088)و ال تركنوا الى الَّذین ظلموا فتمسَّكم النار
 .((اگر با ظلم همراهى و به او اعتماد و تكیه كنید و او را پشتوانه قرار دهید، موجب سقوط در آتش است ))
 :سلیمان بن جعفر مى گوید

الدُّخُول فى َاعماِلِهم و الَعوُن لُهم و السَّعُى فى َحواِئِجِهم َعدیُل الُكفِر والنَّظُر الیهم َعلى یا ُسَلیمان : قلُت َالِبى الحسن الرِّضا علیه السالم ما تقُول فى َاعَمال السُّلطان ؟ فقال 
 .(1089)الَعمِد مَن الَكَباِئر الَّذى َیسَتِحقُّ بِه النَّاُر
به محضر حضرت رضا علیه السالم شرفیاب شدم و عرض كردم درباره همكارى با سلطان چه مى فرمایید؟ ))

همراهى با سلطان ، با او سخن گفتن و سعى در برآورده كردن حاجات و نیازهاى او هم سنگ : حضرت فرمودند
روى مالطفت به او از گناهان بزرگى است كه انسان به خاطر آن استحقاق آتش پیدا كفر است ، حتى نگاه كردن از 

 .((مى كند
بنابراین ، تذكر این نكته الزم بود كه توصیه امام علیه السالم مبتنى بر این جهت است كه در شرایطى كه یك جامعه 

گیر شدن با او امرى عقالنى و پسندیده ، فاقد توانایى و قدرت است و افراد مسحور اقتدار حاكم جائر هستند، در
نیست و تبعا افراد باید سعى كنند كه او را علیه خود تحریك نكنند تا مبتال به شر او نشوند؛ و در عین حال دین و 
اعتقاداتشان نیز لطمه نبیند؛ یعنى در حدى مماشات ، مدارا و تحصیل رضایت او توصیه شده است كه به اساس دین 

ى ضربه وارد نشود؛ و بر همین اساس باب تقیه و مدارا در فقه گشوده شودو دستورات دین . 

 تقیه شرط بقاء دین
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(1090)التَّقیَُّة ِمن ِدینى و ِدین آبائى 
 .((تقیه روش من و پدران من است ))
 :یا در تعبیر دیگرى از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(1091)ال دین لمن ال تقیَة له 
 .((دین ندارد كسى كه تقیه را رعایت نكند))
 :حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(1092)انَّ التَّقیَّة ُجنَُّة المؤ من 
 .((تقیه سپر انسان مومن است ))
 :از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا علیه السالم سوال كردند

التَّجرُّع للغّصة و ُمداهنُة االعداء و مداراة االصدقاء: اءّنه ُسئل ما العقل ؟ قال  (1093). 
(( انسان بالیا را مى بیند، ولى چون  -عقل این است كه : از حضرت سوال كردند عقل چیست ؟ حضرت فرمودند

آرام آرام غصه  - مى خورد، ولى صبر مى كند؛ یعنى قدرتى براى مقابله با مصیبت ها و خالف ها ندارد، غصه 
از دیگر نشانه هاى عقل مماشات و مداهنه با دشمنان و مدارا با دوستان است . مى خورد و آب مى شود )). 

 :از حضرت امیرالمومنین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
ذلُّوا َانفسكم عند سلطانكم ال َتمَتِدحوا بنا عند عدوِّنا ُمعِلنین باظهاِر حبِّنا فت (1094). 

(( در دست مخالفان است ما را نزد دشمنان مدح نكنید و نسبت به ما اظهارمحبت نكنید؛ چرا كه قدرت و فرمانروایى 
 .((و شما با اظهار محبت به ما ذلیل مى شوید

اینها نكات قابل توجهى است كه مى رساند اهل بیت علیهم السالم چه اندازه به ظرایف اخالقى اجتماعى و آرامش و 
ت فرمودندآسایش زندگى عنایت و توجه داشته اند؛ ابن ابى یعفور از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضر : 

لطَّیر، لو انَّ الطَّیَر َتعَلُم ما فى َجوِف النَّحِل ما َبقَى فیها شى ء اال َاَكَلتُه و اتَّقوا الّله على دیِنكم و احُجُبوُه بالتَّقیَِّة، فانَُّه ال ایمان لَمن ال تقیَّة له ، انَّما َانتم فى النَّاس كالنَّحل فى ا
على والیِتَنا اءجواِفكم انَّك ُتحبُّونا اءهل الَبیت الَكُلوكم باءلِسَنِتِهم و َلَنَحلُوكم فى السِّرِّ و العالنَیِة، رحم الّله عبدا منكم كان َلو انَّ النَّاَس عِلُموا ما فى (1095). 

(( مثل شما شیعیان ما، مثل زنبور عسل در مقایسه با . دینتان را با تقیه محافظت كنید و در پس پرده تقیه قرار بدهید
سایر پرندگان است كه اگر مى دانستند در اندرون زنبور چه چیز شیرین و لذیذى هست ، دیگر چیزى از عسل ها 

اگر دشمنان ما هم مى دانستند كه در قلب شما، محبت ما اهل بیت . زنبور را مى خوردند باقى نمى ماند؛ چرا كه
خدا رحمت كند شما شیعیان را ولى به شرط این كه محبت ما را حفظ . هست شما را با زبان هایشان آزار مى دادند

 .((كنید و بروز ندهید

 مدارا كردن با دیگران
وایات زیادى درباره آن نقل شده است ؛ و مرحوم مجلسى رحمة الّله در كتاب آنقدر مساله مدارا اهمیت دارد كه ر

 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند .((باب التقیة و المداراة ))بابى گشوده است به نام  ((بحاراالنوار))
ِضَاَمَرنى ربِّى بُمداراِة النَّاس كما َاَمَرِنى بَاَداِء الَفَراِئ (1096). 

همان گونه كه خداوند مرا به انجام واجبات توصیه فرموده ، به همان مقدار هم مرا به مدارا با مردم توصیه ))



است فرموده  )). 
همچنین فرموده است. یعنى این مقدار مواجهه مردم با صاحبان قدرت موضوعیت دارد  : 

 .(1097)اَعَقُل النَّاِس َاَشدُّهم مداراة للنَّاِس و َاَذلُّ النَّاس َمن َاَهان النَّاس 
عاقل ترین مردم كسى است كه با مردم بیشتر مدارا مى كند و ذلیل ترین مردم كسى است كه به دیگران توهین مى ))
 .((كند

در سخنى از حضرت امیرالمومنین علیه السالم كه معموال نكات معقول و سنجیده و پخته ، به صورت یك 
ورالعمل بیان مى شود آمده استدست  : 

 .(1098)داِر النَّاس تستمتع باخائهم 
(( آنها و بهره مند شدن از آثار برادرى و اخوت آنهاست  ثمره مدارا با مردم ، مصون ماندن از كینه ها و دشمنى )). 
 :ابن مسكان كه از راویان معتبر است مى گوید

كذا و اهل بیتى قال فال ُقلُت ِاى والّله ُجعلُت فداك انى لهقال ابوعبدالّله علیه السالم انِّى َلَاحسبك اذا ُشتم على علیه السالم بین یدیك َان َتسَتِطع َان تاءُكل َانَف شاِتَمه َلَفَعلَت 
التى َاُمرُّ به فُاَسلِّم علیه و ُاصافحه تفعل َفَو الّله لُربَّما َسِمعُت َمن َشَتَم عِلّیا علیه السالم و ما بیِنى و بیَنه اال ُاسطواَنة فَاسَتِتُر بها فاذا فرغت من ص (1099). 

(( تو را آن گونه مى بینم كه اگر كسى در حضور تو به جّد ما امیرالمومنین : امام صادق علیه السالم به من فرمودند
نه ام ؛ و همه اهل خانواده ام چنین من واقعا اینگو! بله : عرض كردم . اهانت كند تو دوست دارى بینى او را بكنى 

به خدا قسم گاهى اتفاق افتاده كه در مسجد مدینه نماز مى ! چنین نباش ابن مسكان : حضرت به من فرمودند .اند
خواندم ، افرادى بودند كه جدم را دشنام مى دادند، حال آن كه بین من و آنها یك ستون فاصله بوده ؛ اما من پشت 

كه مرا نبینند و بعد كه نماز تمام مى شد، از كنارشان رد مى شدم ، به آنها سالم مى كردم و با  ستون پنهان مى شدم
 .((آنها مصافحه مى كردم 
 .مهم این است كه ما درك كنیم ائمه علیهم السالم در چه شرایطى زندگى مى كردند
 :خداوند متعال هم در قرآن به موسى و هارون توصیه مى فرمایند

ى فرعون انَُّه َطغى فقُوال له َقوال لیِّنا لعلَّه یتذكَّر َاو یخشى ِاذَهبا ال (1100). 
(( وحید قیام كرده ، اما با او به مدارا گفتگو كنید، تا تاثیر كندبه سراغ فرعون بروید، فرعون طاغى است علیه ت )). 
 :این یك طرف مساله است ؛ طرف دیگر آن هم در كالم امام امیرالمومنین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند
 .(1101)شرُّ اخوانك َمن احوجك الى مداراة 
 .((بدترین برادران تو كسانى اند كه تو مجبور به مدارا با آنها باشى ))
 :در روایت دیگرى حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(1102)لیس لك ِباءخ َمن احتجت الى مداراته 
 .((از برادران تو نیست كسى كه در سلوك زندگى و معاشرت فردى و اجتماعى با او محتاج مدارا باشى ))

پس . انه و صادقانه ، بدون پرده پوشى ، مدارا و تقیه بتواند با او سلوك كندبرادر، كسى است كه انسان خالص
كسانى كه انسان در سلوك با آنها به زحمت مى افتد، معلوم نیست انسان هاى خوبى باشند؛ ولى در عین حال 

ك به دلیل خاصى امام سجاد علیه السالم درباره حق فرمانروا، اعم از این كه عادل باشى یا جائر، هر ی  فرمایش 
باید با آنها به گونه اى عمل كنى كه دشمنى آنها را علیه خود شدت : توصیه امام علیه السالم كه مى فرمایند . است
 . نبخشى ، ناظر به شرایطى است كه انسان فاقد توان و قدرت براى مبارزه با منكرات و خالف هاست
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ن العلم باَءن ُتَفرَِّغ له عقَلَك و لِم فالتَّعظیُم له و التَّوفیُر لمجلسه و ُحسُن االستماع الیه و االقبال علیه و الَمعُوَنُة له على نفسك فیما ال ِغَنى بَك عنه مو اَءمَّا َحقُّ ساِئِسَك بالِع
ات و َان َتعَلَم َانََّك فیما َالقى الیَك رسوله الى َمن َلِقیَك ِمن َاهل الَجهل َفَلِزَمَك ُحسن التَّاِدَیة عنه تحضَِّرُه َفهَمَك و ُتَزكِّى له قلبك و ُتَجلَِّى له َبَصَرَك بَترِك اللَّذَّات و نقِص الشََّهَو

 . الیهم و ال َتُخنُه فى تاءِدَیِة رسالته و الِقَیاِم بها عنه اذا َتَقلَّدَتَها و ال حول و ال قوََّة اال بالّله
(( گفته هاى او را خوب . است كه او را بزرگ دارى و مجلس او را محترم شمارى  َاّما َحق معلم و آموزگار تو این
گوش دهى و فراگیرى و بدو روى آورى او را كمك كنى تا آنچه را كه از دانش و علم بدان نیازمندى به تو 

را پاكیزه  به تو یاد بدهد كه عقل و اندیشه ات را فارغ سازى و فهم و زیركى ات را به كارگیرى و دل. بیاموزد
كنى و چشم را با ترك شهوات جال و روشنایى بخشى و بدانى كه تو نسبت به آموخته هایت از او، فرستاده اى 

آموخته هایت را باید خوب به دیگران انتقال دهى و هرگز در این . هستى به نزد آنان كه از دانش بى بهره اند
 .((رسالتى كه برعهده گرفته اى خیانت نورزى 

اعتبار عالم و دانشمند به علم و دانش اوست و این یك تصادف نیست كه در كتاب وحى الهى قرآن مجید  ارزش و
متجاوز از هفتصد مورد ماده علم و مشتقات آن به كار رفته و در اولین آیات نازل شده به رسول اكرم َصلَّى الّله 
 : َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم سخن از علم ، دانش و قلم آمده است

الَّذى علم بالقلم # ِاقَراء و ربَُّك االكرم # خلق االنسان من َعَلَق # اقراء باسم ربك الَّذى خلق # بسم الّله الرحمن الرحیم  (1103). 
(( همان كس كه انسان را از خون . بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفرید. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر



همان كسى كه به وسیله قلم تعلیم انسان نمود. بخوان كه پروردگارت از همه بزرگوارتراست . بسته اى خلق كرد .. 
ان از مرتبه اى پست آفریده شده كه نام آن علق است و بعد مى تواند به شاید این آیات اشاره اى باشد به این كه انس

اصال بهترین و زیباترین تعبیرها و تعریف ها درباره علم و . اوج مرتبه انسانى ؛ یعنى دانش و علم دست پیدا كند
اسالم به ارزش دانش در معارف دین ما ذكر شده و تصور نمى شود كه در هیچ یك از مكاتب دیگر به اندازه مكتب 

 .علم و عالم پرداخته باشد
در معارف دین یك سلسله از امور عبادى و اخالقى به عنوان معیارهاى ارزرشمند و داراى حرمت و قداست مورد 
تاكید مى باشد؛ مثال عیادت بیمار، تشییع جنازه مومن ، حضور در معركه جهاد با دشمن ، مجاهده در راه خدا و 

ه ؛ یعنى یك سلسله از امور از جمله افعال و اعمالى است كه مورد عنایت شارع مقدس است و شهادت فى سبیل الّل
به عنوان دستورهاى سعادت بخش براى انسان ها توصیه شده است ؛ و بسیارى از امور و افعال دیگر انسان با این 

ن اعمال بیشتر استعلم در مقایسه با ای  با این حال مى بینیم كه ارزش . معیارها سنجیده مى شود  . 

 ارزش علم و عالم
 :امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 جنازة العابد َاَحبُّ الیكم اءم مجلس العلم ،! یا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم  :بیَنما اَءَنا جالس فى مسجد النَّبى صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم اءذ َدَخَل َابوَذّر فقال 

الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم َاَحبُّ الى الّله من َالف جنازة من جنائز الشُّهداء! یا اباذر: فقال رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم  (1104). 
نزد شما تشییع جنازه عابد ! یا رسول الّله  :در مسجد پیغمبر نشسته بودم كه ابوذر وارد شد و سوال كرد))

حضور در مجلس : ارزشمندتر است یا حضور در محضر عالم ؟ رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند
شمندتر است از حضور در تشییع جنازه هزار شهیدارز - ولو براى لحظاتى  -علم  )). 

 ارزش عالم در مقایسه با شهید 
در اسالم بسیارى از قوانین مقرر دباره او ملغى . شهید، یكى از عناوین ارزشى و بسیار واالى مكتب اسالم است 

. ین قاعده مستثنا است شده است ؛ مثال در شرع ، غسل را براى اموات واجب مى دانیم ، در حالى كه شهید از ا
براى اموات تكفین نیز واجب شده ، در حالى كه شهید از این قاعده نیز مستثنا است و یا در روایات آمده است ؛ 
انسانى كه از دنیا مى رود و در قبر نهاده مى شود مورد سؤ ال و جواب قرار مى گیرد، اما از شهید سوال نمى 

ّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم سوال شداز حضرت رسول اكرم َصلَّى ال. شود : 
 .(1105)ما باُل الشَّهید ال ُیفَتُن فى قبرِه قال كفى بالبارقِة فوق راءسه فتنة 
(( همین كه حركت برق شمشیرها و : گونه است كه شهید در قبر مورد سوال واقع نمى شود؟ حضرت فرمودندچ

سالح ها را در میدان نبرد تحمل كرد، آزمایشى بود كه او به خوبى از عهده آن برآمد و درباره او سوال مفهومى 
 .((ندارد
 : در روایت دیگر آمده است كه

لرجل فى سبیل الّله فاذا قتل فى سبیل الّله فلیس فوق بّرفوق كل ذى بّر بّر حتى یقتل ا (1106). 
(( ر راه خدا كه ارزشى باالتر از آن نداریم براى هر چیز خوب ، خوبتر از آن نیز وجود دارد مگر شهادت د )). 
 : یا در قرآن كریم آمده است

فرحین بما آتاهم الّله من فضله و یستبشرون بالَّذین لم یلحقوا بهم من خلقهم اال خوف علیهم و ال # و ال تحسَبنَّ الَّذین ُقِتلوا فى سبیل الّله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
شرون بنمعة من الّله و فضل و َانَّ الّله ال ُیضیَع َاجَر المؤ منین یستب# هم یحزنون  (1107). 

(( ند، مردگانندهرگز گمان مبرید كسانى كه در راه خدا كشته شد بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده  !
آنها به خاطر نعمت هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است ، خوشحالند و به . مى شوند

مت و به نع. دیگران كه هنوز به آنها ملحق نشده اند، بشارت مى دهند؛ كه نه ترسى به خود راه دهید، و نه غمى 
 .((خدا و فضل او مسرور باشید و خداوند، پاداش مومنان را ضایع نمى كند

خدا به شهدا مدال حیات ابدى عنایت مى فرماید و دیگر این كه آنها در پیشگاه پروردگار متنعم اند؛ از فضایل و 
بشارت مى دهند كه عنایاتى كه خداوند متعال نصیب آنها كرده است ، همیشه مسرور و شادمانند و دیگران را هم 

را زائل مى كند، در آیات دیگرى در   این مرتبه ، كه خداوند حزن و اندوه و ترس . خوف و حزنى نداشته باشید
درباره اولیاى الهى نیز این وعده داده شده است. سوره مباركه یونس نیز ذكر شده است   : 

لَّذین آمنوا و كانوا َیتَّقونا# َاال انَّ َاولیاء الّله ال خوف علیهم و ال هم ُیحَزنون   .(1108)لهم الُبشَرى فى الحیاة الدنیا و فى االخرة ال تبدیل لكلمات الّله ذلك هو الفوز العظیم  # 
(( همان ها كه ایمان آوردند، و از مخالفت . دوستان و اولیاى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگین مى شوند! آگاه باشید

این . در زندگى دنیا و در آخرت شاد و مسرورند؛ وعده هاى الهى تخلف ناپذیر است . فرمان خدا پرهیز مى كردند
 .((است آن رستگارى بزرگ 

عد از یك عمر كوشش و تالش و تحصیل تقوا و امتیازهایى كه با زحمت فراوان كسب مى كند نتیجه این كه انسان ب
به مرتبه ولى الّلهى مى رسد، اما شهید همه این امتیازها را در یك لحظه براى خود فراهم مى كند و به همین دلیل 



ند به حسب ناموس آفرینش براى او با این همه برترى و ویژگى كه خداو. این جایگاه و مرتبه به او تعقل مى گیرد
مقرر كرده است ، وقتى ابوذر سؤ ال مى كند كه آیا شركت در جنازه عابد برتر است یا حضور در مجلس علم ، 
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم حضور در مجلس علم را بافضیلت تر و ارزشمندتر از شركت در تشییع 

ى مى فرمایندجنازه هزار شهید، تلق . 
مقام شهادت یكى از معیارهاى باال و واالى دین مبین اسالم است ، كه در مقابل مجلس و ارزش علم و عالم بسیار 
ناچیز به حساب آمده است و این سخن مؤ یدات بسیارى در روایات دارد؛ مثال در روایتى از امام صادق علیه 
 :السالم نقل شده است كه فرموده اند

ماء على دماء الشهداءوم القیامة جمع الّله عزَّ َو َجّل الناس فى صعید واحد، و ُوضعت الموازین فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فُیرجَّح مداد العلاذا كان ی (1109). 
خداوند در روز قیامت وقتى كه همه خلق اولین تا آخرین را در یك سرزمین واحد جمع مى كند، خون شهدا و مداد ))

خداوند مداد علما را بر خون شهدا برترى مى دهد. علما با یكدیگر موازنه مى شوند )). 
نسبت به سایر معیارهایى كه به نحوى از قداست ، فضیلت و  پس بنابر همین قاعده است كه ارزش گذارى علم

 .حرمت برخوردارند صورت مى گیرد

 ارزش و فضیلت علم و دانش
رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم به من فرمودند: در روایت دیگرى كه ابوذر نقل مى كند مى گوید : 

خیر من قراءة القرآن كلِّه  الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم ...یا اباذّر (1110). 
(( ساعتى درك محضر علم باالتر از هزارمرتبه ختم قرآن از اول تا به انتهاست ! اى ابوذر )). 

در موارد مشابه كه رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم براى تحصیل علم از طریق مقایسه ارزش گذارى مى 
فرمایند این روایت ، هیچ جا ابوذر تعجب نكرده است و همه مطالب را به گوش جان استماع مى كند؛ اما به این جا 

رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و ! التر از خواندن قرآن است ؟كه آیا محضر علم با. كه مى رسد، تعجب مى كند
 :َسلَّم مى فرمایند
 .(1111)علیكم بمذاكرة العلم ، فان العلم تعرفون الحالل من الحرام  !الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احب الى الّله من قراءة القرآن كله اثناعشر الف مّرة  !یا اباذّر
(( حضور در محضر علم ، و دانش اندوختن باالتر و با فضیلت تر از دوازده هزار مرتبه ختم قرآن است ! اى ابوذر

قائل شده است ؛ زیرا علم وسیله شناخت حالل از حرام الهى است  خداوند براى علم این همه ارزش.  )). 
یا : در روایت دیگرى آمده كه یكى از انصار محضر حضرت رسول َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم رسید و گفت 

حضور در تشییع جنازه بهتر است یا حضور در مجلس عالم ؟! رسول الّله   
ان كان للِجنازة َمن یتَّبعها و َیدفُنها فِانَّ حضوَر مجلس عالم اءفضُل ِمن حضور َالِف جنازة ، و من عیادة الف مریض ، و من : ه علیه و آله و سلم فقال رسول الّله صلى الّل

ن الف غزوة سوى الواجب تغزوها فى سبیل الّله قیام الف لیلة ، و من صیام الف یوم ، و من الف درهم ُیتصدَُّق بها على المساكین ، و من الف ِحجَّة ِسَوى الفریضة ، و م
 .(1112)بمالك و نفسك و َایَن َتَقُع هذه المشاهد من مشهد عالم ؟
(( اگر براى تشییع و دفن جنازه كسى باشد، ارزش حضور در محضر علم از شركت در هزار : حضرت فرمودند

تشییع جنازه ، از عیادت هزار مریض ، از هزار شب ، شب زنده دارى ، هزار روز، روزه دارى ، هزار درهم 
محضر عالم و این منزلت حضور در . صدقه در راه خدا، هزار سفر حج غیر واجب و از هزار غزوه باالتر است 

 .((!نشستن در پیشگاه عالم كجا و درك این همه فضایل كجا؟
اجر و فضیلت درك محضر علم و حضور در : در این سخن ، رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند

و َسلَّم فرماندهى آن جنگ  كالس درس بیشتر از شركت در هزار جنگى است كه شخص پیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه
این همه قدر و منزلت كه در آیات و روایات براى مجاهده در راه خدا ذكر شده است ، كه شاید  . را عهده دار است
در محاسبه و سنجش ارزش ها هیچ عملى به پاى جهاد در راه خدا نرسد، لكن حضور در محضر علم و یادگیرى 

ه استدانش به مراتب بر آن ترجیح داده شد  . 
دلیل این كه خداوند براى علم ، این همه ارزش قائل شده است و نگاه معارف و كتب ما به علم ، نگاهى ارزشى 
علم ، وسیله اى است كه در سایه آن اطاعت خدا  . است ، این است كه علم وسیله شناخت حالل و حرام الهى است

لم تحقق پیدا مى كند؛ و در یك كلمه خیر دنیا و آخرت در محقق مى شود؛ و اصال توحید در عبادت الهى به وسیله ع
خالصه باالترین مالك و . سایه علم تحصیل مى شود و شر دنیا و آخرت به واسطه جهل و نادانى تحقق پیدا مى كند

 . معیار ارزش انسان آموخته هاى اوست
ده است كه فرموده انددر روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد ش : 

 .(1113)اكثر الناس قیمة اكثرهم علما و اقلُّ الناس قیمة اقلُّهم علما
(( كه بیشترین دانش ها و علوم را آموخته اند و كمترین ارزش براى كسانى است بیشترین ارزش براى كسانى است 

بى بهره اند  كه از علم و دانش  )). 
در معارف ما، همه راه هاى تشویق و ترغیب براى یادگیرى و آموختن به كار گرفته شده است ؛ و در مقام مقایسه 

پایبندند، علم و عالم را برترى مى دهد و هنگامى كه با آنچه با معیارهاى دینى و آنچه را كه مسلمان ها تعبدا به آن 



كه انسان ها به صورت وجدانى و فطرى برایش احترام قائل هستند، مقایسه مى كند، باز علم را برترى و ترجیح 
اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السالم نقل مى كند كه فرمودند. مى دهد : 

عداء، و حسنة ، و ُمدارسته تسبیح ، والبحث جهاد، و تعلیمه لمن ال یعَلُمه صدقة ، و هو َانیس فى الوحشة ، و صاحب فى الوحدة ، و سالح على االَتعّلموا العلم فان تعلُّمه 
لَّتهم ، یمسحونهم باجِنَحِتهم فى صالتهم النَّ زین االخالء، یرفع الّله به اقواما یجعلهم فى الخیر ائمَّة ُیقتدى بهم ، ُترمق اعمالهم ، و ُتقتبس آثارهم ، ترغب المالئكة فى خ

االخیار فى الدنیا و االخرة العلم حیاة القلوب ، و نور االبصار من العمى ، و قوَّة االبدان من الضَّعف ، و ینزل الّله حامله منازل االبرار، و یمَنُحُه مجالسة بالعلم ُیَطاع الّله و  . 
ه االشقیاء، و بالعلم توصل االرحام ، و به ُیعُرُف الحالل و الحرام ، و العلم امام العقل و العقل تابعه ، ُیلِهُمُه الّله الُسعداء و یحرمَّیعبد، و بالعلم یعرف الّله و یوّحد (1114). 

علم را بیاموزید؛ چرا كه یادگیرى علم حسنه است ؛ یعنى ثواب دارد و تدریس و یاد دادن آن به كسانى كه نمى دانند 
بحث و گفتگوى علمى ، جایگاه و ارزش جهاد در راه خدا را دارد نكته قابل تامل این است كه . صدقه است 

معنوى و رسیدن به فیوضات اخروى را در سایه تعبدیات جستجو مى كنند و حضرت براى كسانى كه ارتقاى مقام 
به حسنات ، صدقات ، و این قبیل امور اهتمام دارند، علم را با آن معیارها مى سنجند و علم را هم رتبه این امور 

بعد مى فرمایند. قرار مى دهند كه موردقبول همه انسان هاى مومن است  دنبال تحصیل شما همان گونه كه به  :
حسنات و رسیدن به مراتب معنوى دنیوى و اخروى در سایه تسبیح ، صدقه و جهاد در راه خدا هستید همین مراتب 
 .را با تحصیل علم مى توانید كسب كنید

گویى امام علیه السالم این سخن را به صورت خطبه اى در جمع قابل مالحظه اى ایراد فرموده باشند كه تفكرات و 
هاى مختلف در آن جمع حضور دارند، بنابراین در مقام سنجش علم با امورى است كه انسان فطرتا براى اندیشه 

آنها اعتبار و اهمیت قائل است ؛ مثال انسان به گونه ذاتى از تنهایى و وحشت آن گریزان است ، از شرایطى كه 
ن با دشمن ، با دست خالى وحشت دارد، براى انسان حزن و اندوه به وجود مى آورد فرارى است ، از روبه رو شد

 :مى فرمایند
 .(1115)و هو انیس فى الوحشة ، و صاحب فى الوحدة ، و سالح على االعداء

اگر از هم و غم ، حزن و اندوه فرار مى كنى ، بهترین . و وسیله رویارویى با همه این مشكالت ، علم است  ابزار
. اگر از تنهایى و غربت مى ترسى ، بهترین وسیله نجات از غربت ، علم است . مفر تو دانش اندوزى و علم است 

است  علم و دانش  اگر از رویارو شدن با دشمن با دست خالى ترسانى ؛ بهترین سالح  . 
این هم یك راه تشویق انسان ها به علم و آموختن آن است ؛ یعنى امام به همه زوایاى درونى و فطرت انسان اشراف 

بعد مى فرمایند. دارد و همه را براى تشویق و ترغیب او به علم و فراگیرى آن تحریك مى كند نه تنها  و زین الخالء :
افرادى هستند كه براى رسیدن به . دارد، بلكه موجب زینت در بین دوستان است  علم را براى خود انسان ارزش

ساحل هدایت و مقامات شخصى خیلى اهتمام ندارند؛ بلكه اگر یك چیزى ؛ اعتبار اجتماعى براى آنها درست كند، به 
یز بدین گونه ترغیب و دنبال آن حركت مى كنند؛ بنابراین امام علیه السالم براى اینگونه تفكرات و اندیشه ها ن

 :تشویق مى كنند
 .(1116)یرفع الّله به اقواما یجعلهم فى الخیر ائمة ُیقتدى به ، ُترَمُق اعمالهم ، و تقتبس آثارهم ، ترغب المالئكة فى خّلتهم 
كسانى دوست دارند كه همیشه در اجتماع ، جایگاه پیشوایى ، بزرگى و امامت جماعت را عهده دار باشند؛ 

  اگر مى خواهید به آن مرتبه برسید، راه رسیدن به آن ، داشتن علم و دانش : امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
ید در آینده اعمال شما سرمشق دیگران قرار بگیرد و شما الگو و سمبل امت زمان خود و اگر مى خواه. است 

اگر مى خواهید آثار شما براى همیشه ماندگار باشد باید اندوختن به علم و . بیاموزید  آیندگان شوید، باید علم و دانش 
اره شده استاینها راه هاى دیگرى است كه در روایات به آنها اش. دانش اهتمام ورزید  . 

كسانى هم هستند كه به وراى این امور مى اندیشدند، به جاهایى كه از نظر : امام علیه السالم در ادامه مى فرمایند
اگر : حضرت مى فرمایند. معنوى ، بلندمرتبه است ، به پرواز با مالئكه و سیر با نیروهاى غیب الهى فكر مى كنند

دوستى با او رغبت مى كنند كسى علم و دانش بیندوزد، مالئكه به . 
 .(1117)یمَسُحوَنهم بَاجِنَحِتهم فى صالتهم النَّ العلم حیاُة القلوب ، و نوُر االبصار من العمى ، و قوُة االبدان من الضَّعف 

. مى گیرند و آنها را نوازش مى كنند  مالئكه در نماز انسان هایى كه در مسیر یادگیرى و دانش هستند با آنها انس 
و بعد به آثار و ثمرات مترتب بر علم ، . این نیز طریق دیگرى است كه حضرت در تشویق علم بیان مى فرمایند

علم است كه باعث روشنایى دیدگان انسان . بودن دل انسان ها در سایه علم و دانش است  زنده: اشاره مى فرمایند
 . ها است

انسان بى سواد كور است ؛ كه به یقین برگرفته از معارف دین : مثال معروفى در بین مردم رایج است كه مى گویند
شاید اشاره به علم  قوة االبداناست ؛ و  است و در همین جا نیز بدان اشاره شده است كه ؛ علم و دانش نور چشمان

 .پزشكى است كه در سایه آن ، انسان مى تواند ضعف و فتور جسمانى را ترمیم و جبران كند
ّله و ُیوحِّد، و بالعلم توصل االرحام ، و به یعرف بالعلم ُیطاع الّله و ُیعبد، و بالعلم ُیعَرف ال . و ُینِزُل الّله حامَلُه منازَل اَالبرار، و َیمَنُحُه ُمجالسة االخیار فى الدنیا و االخرة
 .(1118)الحالل و الحرام ، و العلم امام العقل و العقل تابعه ، یلهمه الّله السعداء و ُیحّرمه االشقیاء

خداوند؛ كسى را كه حامل علم است در جایگاه ابرار قرار مى دهد و او را توفیق همنشینى با خوبان دنیا و آخرت 
در سایه علم ، خدا اطاعت مى شود و به وسیله علم ، خدا شناخته مى شود و اصال توحید واقعى . عنایت مى فرماید



شودبه وسیله علم ، ممكن مى  حتى امور عبادى و مسائل خانوادگى ؛ مثل صله ارحام ، در سایه علم تحقق پیدا مى  .
 . پشتوانه عقل و اندیشه انسان ، علم و دانش است .كند
ممكن است بعضى این طور تصور كنند كه چون خدا عقل به انسان داده است ، دیگر نیازى به علم ندارد؛ در این 

آنچه موجب . اگر عقل جدا از پیشوا و هادى حركت كند سقوط مى كند. یشواى عقل است بیان امام مى فرمایند علم پ
جوشش و سیالن عقل و ترقى و كمال آن است ، علم است خداوند علم را براى انسان هاى سعادتمند قرار داده و 

حرومندفقط به آنها الهام مى فرماید؛ و افراد شقى و بدكار از رسیدن به فضایل و ارزشهاى علم م . 
براى كسانى كه به امور معنوى و اخروى اهتمام دارند، امام صادق علیه السالم منزلت شفاعت را وسیله ارزش 
 :گذارى علم قرار مى دهند و مى فرمایند
 .(1119)ثالثة َیشَفعُون الى الّله عزَّ َو َجّل فیشفِّعهم االنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء
(( اول پیامبران و : سه گروهند كه روز قیامت در پیشگاه الهى شفاعت مى كنند و خدا نیز شفاعت آنها را مى پذیرد
 .((پیشوایان امت ؛ دوم علما و سوم شهدا

العلم ودیعة الّله فى ارضه در این روایت مقام و مرتبه علما را بر شهدا ترجیح مى دهند و آن را مقدم مى كنند،  حضرت (1120) 
و ارج قائل هستند كه آن را امانت الهى در روى زمین مى دانند  راى علم ارزش آنقدر ب . 

از مجموعه این سه مبحث نتیجه مى گیریم كه دین باالترین و ارزشمندترین قدر و منزلت را براى علم قائل شده و 
منزلت قائل نشده اندهیچ مكتبى ، حتى مكاتب جدیدى كه اصالت را به علم مى دهند این مقدار براى علم ارج و  . 

 اهمیت علم و دانش از دیدگاه قرآن
در آخرین آیه سوره مباركه . در آیات كریمه قرآن هم به مناسبت هاى مختلف به ارزش علم و عالم اشاره شده است 

 :طالق علت آفرینش آسمان ها و زمین را علم و دانش بشرى دانسته و مى فرماید
ِمَن االرض مثلهنَّ یتنزَّل االمر بینهنَّ لتعَلموا انَّ الّله على كل شى ء قدیر و انَّ الّله قد َاحاط بكل شى ء علماالّله الَّذى َخَلَق السموات و  (1121). 

خداوند آسمان ها و زمین را با همه عظمتش آفرید و امر خود را نازل فرمود تا علم و اندیشه كنید كه خداوند بر ))
 .((همه كارها تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد
با علم از مختصات ذات اقدس ربوبى است كه این فضیلت را به انسان هم اعطا مى فرماید و در آیه دیگرى همراه 

 :استفهام انكارى مى فرماید
 .(1122)قل هل یستوى الَّذین یعلمون والَّذین ال یعلمون انَّما یتَذكَُّر اولوااللباب 
(( نان كه مى دانند و آنان نمى دانند مساوى اند؟ یقینا نسبت به دیگران برترى دارند این معنى را صاحبان خرد و آیا آ
 .((اندیشه خوب دریافت مى كنند
 :در آیه دیگرى مى فرماید
 .(1123)شهد الّله انَُّه ال اله اال هو و المالئكة واولوالعلم 
خداوند، با ایجاد نظام واحد جهان هستى ، گواهى مى دهد كه معبودى جز او نیست ؛ و فرشتگان و صاحبان دانش ))
 .((، هر كدام به گونه اى بر این مطلب ، گواهى مى دهند

در . در این آیه ، علم به توحید را در انحصار خود، مالئكه خاص و صاحبان علم و دانش قرار داده است  خداوند
 .این آیه صاحبان علم ، قرین خدا و مالئكه الهى اند

 :جالب تر این كه در آیه دیگر، بعد از بیان محكمات و متشابهات قرآن ، مى فرماید
سخون فى العلم و ما یعلم تاءویله اال الّله و الرَّا (1124). 

 .((متشابهات قرآن را فقط خدا و كسانى كه از علم و دانش بهره كافى دارند، مى دانند))

ر قرآنافراد برتر از نظ  
گروه : در نهایت ما در آیات كریمه قرآن مى بینیم كه خداوند چهارگروه و طبقه را بر طبقات دیگر ترجیح مى دهد

مومنان اهل بدر؛ یعنى كسانى را كه در جنگ بدر شركت كردند نسبت به سایر مومنان ترجیح مى دهد و در : اول 
 :اوایل سوره مباركه انفال در توصیف آنان مى فرماید

الَّذین ُیقیمون الصَّالة و ممَّا رزقناهم ینفقون # انَّما المؤ منون الَّذین اذا ُذِكَر الّله و ِجَلت قلوبهم و اذا ُتِلَیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربِّهم یتوكَّلون  اولئك هم المؤ  #
 .(1125)منون حقَّا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق كریم 
مؤ منان ، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان مى گردد؛ و هنگامى كه آیات او بر ))

آنها كه نماز را برپا مى . فزونتر مى گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند آنها خوانده مى شود، ایمانشان
آرى مومنان حقیقى آنها هستند؛ براى آنان درجاتى مهم نزد . دارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده ایم ، انفاق مى كنند

 .((پروردگارشان است 
مومنان حقیقى اند و نزد خدا بر دیگران برترى دارند و مومنانى كه در واقعه بدر، رسول خدا را همراهى كردند، 



مجاهدان ؛ در سوره مباركه نساء : در پیشگاه الهى درجات و مراتبى براى آنها در نظر گرفته است ؛ گروه دوم 
 :درباره مجاهدان مى فرماید
 .(1126)فضَّل الّله المجاهدین باموالهم و انفسهم على القاعدین درجة 
كسانى كه در راه خدا بذل مال و جان مى كنند نسبت به آنان كه از چنین تالش و فعالیتى خود را محروم مى كنند ))

ند و تفضیل داده شده انددر درجات و مرتبه ، برترى دار )). 
مومنان داراى عمل صالح ؛ كه خداوند وعده تقرب و برترى را براى آنان مى دهد؛ در سوره مبارك : گروه سوم 

 :طه مى فرماید
 .(1127)و من یاءِتِه مؤ منا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى 
 .((مومنانى كه همراه با اندوخته عمل صالح نزد خدا مى روند، از درجات بلندى بهره مند مى شوند))
 :اهل علم و دانش ؛ در سوره مباركه مجادله مى فرماید : گروه چهارم

ذین آمنوا منكم و الَّذین اوتوا العلم درجات یرفع الّله الَّ (1128). 
(( ه شده ، درجات عظیمى مى بخشدخداوند كسانى را كه ایمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان داد )). 

خدا در این آیه ، صاحبان دانش و علم را بر همه موجودات ترجیح مى دهد و اساسا در آیات مختلفى از قرآن 
شریف ، تسخیر بسیارى از مراتب كمال و وصول به درجات عالیه معنوى را در انحصار صاحبان علم و دانش 
 .قرار مى دهد

دِه العلماءانما یخشى الّله من عبا (1129). 
خشیت و خوف از ذات اقدس ربوبى كه یكى از مراتب كمال نفسانى بشر است در انحصار علما و دانشمندان است ))
)). 
 :و یا در جایى دیگر مى فرماید
 .(1130)و تلك االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون 
(( كات آموزنده فراوانى را ذكر كرده ایم ؛ منتهى فهم و تعقل در آنها و وصول به نكته ما در آیات قرآن مثالها و ن
 .((هاى دقیق این امثال در انحصار اهل علم و دانش است 
 :یا در سوره مباركه عنكوت وقتى مساله اعجاز قرآن را بیان مى كند مى فرماید

بل هو آیات بینات فى صدور الَّذین اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا اال الظالمون # اذا ال رَتاب المبطلون و ما كنَت تتُلو من قبله من كتاب و ال َتُخطُُّه بیمینك  (1131). 
(( یش از این كتابى نمى خواندى ، و با دست خود چیزى نمى نوشتى ، مبادا كسانى كه در صدد تكذیب و تو هرگز پ
ولى این آیات روشنى است كه در سینه دانشوران جاى دارد؛ و آیات ما  .ابطال سخنان تو هستند، شك و تردید كنند
 .((را جز ستمگران انكار نمى كنند

تو قبل از نبوت ، : ست كه خداوند پیامبر را مخاطب قرار مى دهد و مى فرمایددر این آیه نكته قابل توجه ، این ا
قدرت نوشتن نداشتى و اگر چنین قدرتى داشتى سابقه علم و دانش در پرونده تو ضبط بود اهل شك و باطل دیگران 
 .را به شبهه مى انداختند

شیت ، تعقل و فهم وحى و امثال قرآن و از مجموع این آیات مى توان فهمید كه درك توحید و وصول به مقام خ
اساس نبوت و معجزات انبیا، همه در گرو دانش و علم است و تنها عالم و دانشمند است كه مى تواند به این مراتب 
 .و درجات كمال صعود كند و باال برود

 حقوق استاد نسبت به دانشجو
بناست كه درباره ارزش و اعتبار . فراوان است بحث در ارزش علم و دانش از منظر آیات كریمه قرآن و روایات 

 . معلم ، استاد و آموزگار نیز توضیحاتى را ارائه كنیم
آنچه بیان شد مقدمه اى براى فهم كالم امام سجاد علیه السالم بود تا معلوم شود كه ارزش و اعتبار عالم و معلم 

وزد و یا در حال آموختن است از دیدگاه این امام كسى كه علم را آموخته است و بعد قرار است كه به دیگران بیام
 همام چگونه است ؟

 تواضع در مقابل استاد - 1
بیان نكته دیگر كه ضرورى است این كه عالم با همه مراتب و درجات اگر بر كرسى تدریس و تعلیم قرار بگیرد، 

ته تجلیل و احترام است و امام علیه عالوه بر ارزشمند بودن علم و دانایى او شاءن معلم و مربى بودنش نیز شایس
اَءمَّا َحقُّ سائسك بالعلم فالتَّعظیم له و التَّوقیر لمجلسه و: السالم در اولین نكته از سخن خود به این امر مهم اشاره مى فرمایند  . 

در حقیقت كسى كه در جایگاه تعلیم و تدریس قرار مى گیرد؛ لزوم تكریم و توقیر مضاعف پیدا مى كند و 
در سخنى از موال امیرالمومنین علیه السالم . بزرگداشت ، احترام و تكریم عالم ، تكریم ذات ذوالجالل ربوبى است 

 : آمده است
 .(1132)من وقَّر عالما فقد وقَّر رّبه 



 .((كسى كه به عالمى احترام بگذارد، در حقیقت خداوند را احترام كرده است ))
در . در معارف دین ما یكى از رذایل اخالقى تملق ، چاپلوسى ، خضوع و تذلل بیش از حد براى دیگران است 

 : روایات آمده است
 .(1133)لیس من اخالق المومن التَّملُّق 
 .((چاپلوسى از اخالق مومن نیست ))

ه مطلوب و مورد توصیه اما این مساله در پیشگاه معلم و آموزگار استثنا شده است ، و نه تنها مذموم نیست ، بلك
در مبانى . است ؛ حرمت نهادن و خضوع در مقابل استاد و مربى یك فضیلت اخالقى است ، نه یك رذیله اخالقى 

حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند. اخالقى ما نسبت به استاد و معلم ، بى حرمتى نهى شده است  : 
نَّ الّله لم یحقِّره حین آتاه اّیاه ال ُتَحقَِّرنَّ عبدا آتاه الّله علما فا (1134). 

(( تحقیر كند؛ چرا كه خداوند كسى حق ندارد آن بنده اى را كه مورد عنایت خدا قرار گرفته و علم آموخته است 
 .((وقتى به او علم عطا فرمود، او را كوچك نشمرد

اخالق الهى شكل بدهیم ، خلق وخوى   اگر قرار باشد كه ما موازین اخالقیمان را اصالح كنیم و آنها را بر اساس 
وقتى در پیشگاه الهى این است كه اگرچه عالمى گناهكار باشد، حساب مجازاتش در جاى خود محفوظ است ؛ اما 

 .الهى قرار مى گیرد، تحقیر نمى شود
 :در تعبیرى حضرت رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند
 .(1135)َمن علَّم شخصا مسالة فقد َمَلَك رقبته فقیل له یا رسول الّله اَیِبیعه فقال له و لكن یامره و ینهاه 

مالكیت نه به این معنى كه مى تواند او را . اگر كسى مساله اى را به دیگران بیاموزد در حقیقت مالك او شده است 
این تعبیر حضرت از مالكیت این . ده دارى خیلى رایج بوده است معامله كند و بفروشد؛ چون در آن زمان ها بر

شبهه را در ذهن سوال كننده به وجود آورد تا سوال كند آیا متعلم و شاگرد به اصطالح رایج َبرده قابل معامله مى 
ها مى تواند به او فرمان بدهد یا او را از كارى نهى كند؛ یعنى همان طور كه برده : شود؟ حضرت فرمودند

اصال تواضع در مقابل . فرمانبردار موالى خود بودند، منزلت متعلم و شاگرد در مقابل استاد و معلم چنین است 
 :استاد یك فضیلت اخالقى است ، امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(1136)ُاطُلُبوا العلم و َتَزیَّنوا َمَعُه بالِحلِم و الَوَقار و َتواَضُعوا لَمن َطَلبُتم منه العلم 
(( و نشانه حلم و . علم بیاموزید و علم را به حلم ، بردبارى و متانت زینت دهید؛ یعنى عالم ، باوقار و حلیم شوید

شما این است كه نسبت به معلم خود متواضع و فروتن باشیدوقار  )). 
در سخنى از امیرالمومنین علیه السالم وقتى . فضیلت اخالقى تواضع ، درباره استاد و عالم موكدا توصیه شده است 

 : حقوق عالم را بیان مى فرمایند كه طوالنى است و فقط شاهد بحثمان را ذكر مى كنیم آمده است
طالب علم و غیره فَوَجَد فى جماعة عمَّهم بالسالم و خصَّه بالتَّحیَّة  اذا جاَءُه (1137). 

(( استادش در میان آن جمع حضور دارد، به همه حضار سالم كند،  وقتى متعلمى وارد مجلسى مى شود و مى بیند
 .((اما براى استاد خود تحیت و احترام خاصى قائل شود

سالم كند، اما عالوه بر استحباب سالم   پس مستحب است انسانى كه به مجلسى وارد مى شود به همه اهل مجلس 
ین است كه به او بیش از دیگران احترام بگذارد و در عمومى ، بیشترین وظیفه دیگر متعلم نسبت به استاد خود ا

خالصه همه آنچه كه در . مقابل او بنشیند؛ یعنى اینگونه حرمت بگذارد كه روبه روى او موّدبانه و محترمانه بنشیند
 .عرف ، توقیر، بزرگداشت و حرمت گذارى وجود دارد باید نسبت به استاد به كار گرفته شود

ه استدر روایت معروفى آمد  : 
 .(1138)اءب ولَّدك ، و اءب زوَّجك و اءب علَّمك  : اآلباء ثالثة
(( پدرى كه برایت تزویج كرد؛ پدرى كه تو را تعلیم كرد پدرى كه از او به وجود آمدى ؛: پدران سه دسته اند )). 

همان حقوقى كه پدر و مادر واقعى بر انسان دارند، معلم و مربى نیز دارند و شاید در سخن دیگرى كه منسوب به 
پدر، علت بقا و حیاتى است كه منتهى به فنا مى شود؛  :معصوم علیه السالم است ، این معنا تصریح شده باشد كه 

اما استاد و مربى ، پدر آن جهت و آن حیث انسان است كه باقى مى ماند؛ یعنى مربى روح انسان . یعنى جسم انسان 
پس این فضایل ؛ نكته هاى دقیقى است كه از منظر معارف دین براى معلم ، مربى ، عالم و دانشمند بیان  . است
 . شده است

 سكوت و فراگیرى مطالب  - 2
و حسن فرمایش امام سجاد علیه السالم به عنوان حق دوم عالم و معلم ذكر شده این تعبیراتست نكته دیگرى كه در 

وقتى در محضر اوست ، سراپا گوش باشد، سخن او را خوب بشنود و خوب تلقى كند االستماع الیه . 
 :امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند

َرَص منك على َان تقول و تعلم حسن االستماع كما تعلم حسن القول و ال تقطع على احد حدیثه اذا َجَلسَت الى العالم فُكن على اَءن َتسَمَع َاح (1139). 
د قرار مى گیرى ، بر شنیدن حریص تر باش تا سخن گفتن ؛ چون عادتى در بعضى وقتى در پیشگاه عالم و استا



افراد هست كه اگر در مجلسى ؛ گر چه مجلس بزرگان و استادان شركت كنند به حرف زدن و اظهار فضل كردن 
اى حریص ترند، اما حضرت امیرالمومنین علیه السالم به متعلم توصیه میكند كه در محضر استاد، شنیدن بر

تواضع است ؛ بنابراین نسبت به شنیدن حریص باش ؛ ولع داشته باش كه از او بشنوى چون فرصت كوتاه است ؛ 
 .خوب استماع كردن را فرابگیر  پس

بعضى فكر مى كنند كه فقط سخنرانى و خوب حرف زدن را باید از دیگران یاد گرفت ، معلوم مى شود كه خوب 
خوب گوش دادن و خوب فهمیدن . انسان باید خود را بر حسن استماع ، تعلیم دهد شنیدن هم یك امر آموختنى است و

راه حسن . از امورى است كه رعایت آن در محضر استاد ضرورى است و حسن استماع ، اداى حق اوست 
كالم او را وقتى او سخن مى گوید،  ال تقطع على احد حدیثه :استماع را حضرت امیرالمومنین علیه السالم بیان مى كنند

در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم به . قطع نكنى و این راه و رسم علم آموزى و رعایت حق استاد است 
 :نقل از پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السالم آمده است كه فرمودند

ثم مه ؟ قال : االستماع له ، قال : ثم مه ؟ قال : االنصات له ، قال : حقُّ العلم ؟ قال  ما! یا رسول الّله : جاء رجل الى النبى َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فقال  الحفظ له ،  :
ثمَّ َنشره : ثمَّ َمه ؟ قال : ثمَّ العمل ِبِه، قال : ثم مه ؟ قال : قال  (1140). 

(( هر چیزى در عالم حقوق و : كسى به حضور رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شرفیاب شد و عرض كرد
سؤ ال  بعد. وقتى در محضر علم و عالم مى نشینى ساكت باشى : قواعدى دارد؛ نزد شما حق علم چیست ؟ فرمودند

حق دوم این است كه خوب آن : كننده مى پرسد كه اگر سكوت كردم حق علم ادا شده است ؟ حضرت فرمودند
آن مطلب را خوب حفظ كنى و فراگیرى : بعد از استماع چه باید كرد؟ فرمودند: سوال كرد. مطلب علمى را بشنوى 

سوال كرد.  به : بعد از عمل چه كنم ؟ فرمودند: گفت . نى بعد به آموخته هایت عمل ك: بعد چه كنم ؟ فرمودند :
 .((دیگران بیاموزى 
در سخن دیگرى از حضرت امیرالمومنین علیه السالم ذكر شده است كه مخاطب آن نه تنها عالمان ، بلكه دانش 

حضرت مى فرمایند. آموزان ، دانشجویان و طالب نیز هستند : 
لمة الِعلَم و الِحلَم و الصَّمَت و ِللمتكلِِّف ثالث عالمات ُیناِزُع َمن َفوقه ِبالَمعِصَیِة و یظلم من دونه ِبالَغلبة و ُیظاهر الّظ: َمات انَّ ِللَعاِلِم َثالَث َعال ! یا طالب العلم (1141). 

اگر مى خواهى ببینى عالم كیست ؟ یا خودت به مرحله ! اى كسى كه در مسیر فراگیرى علم هستى ! اى طالب علم 
یكى آن كه آموخته هایت به حد كمال رسیده  :اى عالى از علم رسیده اى یا خیر، این سه نشانى را باید پیدا كنى 

كه سكوت مقدمه . و بردبارى مزین شده باشد و سوم سكوت در محضر عالم است  باشد؛ دیگر آن كه به زینت حلم
عالمت كسى كه عالم نیست و خود را به زحمت : و در ادامه سخن مى فرمایند. استماع و آموزش و فراگیرى است 

طاغى است ؛ در عداد علما قرار داده است ، این است كه نسبت به معلم ، مربى و مافوق خود عاصى ، گناهكار و 
از طرفى با شاگرد و مادون . حرمت او را نگه نمى دارد؛ سخن او را نمى شنود و نسبت به او فرمانبردار نیست 

خود با قهر، غضب و غلبه برخورد مى كند و عالمت سوم این كه ظالمان و ستمگران را حمایت و پشتیبانى مى 
 .كند

السالم استفاده مى كنیم این است كه حسن استماع از حقوقى است  به هر حال ، نكته مهمى كه از فرمایش امام علیه
 .كه باید نسبت به استاد و معلم رعایت شود؛ كه البته نفع آن به متعلم ، دانش آموز و دانشجو برمى گردد

 حضور و تشرف به محضر استاد - 3
تشویق مى كند براى آموختن به سوى او  اصال امام واالقبال علیه : حق سومى كه در بیان امام علیه السالم آمده است

به قدرى این نكته قابل توجه است كه در . بروى ؛ به محضر او تشرف شوى و نسبت به او اقبال داشته باشى 
 :كلمات معصومین علیهم السالم حتى نگاه كردن به استاد را عبادت مى دانند
 .(1142)و النظر الى وجه العالم عبادة  ...
 .((نگاه كردن به صورت عالم ، عبادت است ))

ِلِه و َسلَّم نقل شده یا در سخن دیگرى كه تشویق آمیزتر از این عبارت كلى است و از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آ
 :است فرمودند
 .(1143)النَّظر الى َوجِه الَعاِلم َخیر َلك ِمن ِعتِق َالِف َرَقَبة 
(( به صورت عالم و استاد بیشتر از آزاد كردن هزار برده و بنده است  ارزش نگاه كردن )). 
یكى از كارهاى پرارزشى كه در شرع مقدس مورد توصیه قرار گرفته و ان شاءالّله در حقوق مالك و عبید بحث 

كفار خواهیم كرد، آزاد كردن انسان هایى است كه در اسارت دیگران قرار دارند؛ مخصوصا اگر در قید مالكیت 
 .قرار داشته باشند

بنابراین كفاره بسیارى از گناهانى كه اتفاق مى افتد، آزاد كردن رقبه و انسان هایى است كه در قید عبودیت دیگران 
نگاه كردن به عالم از آزاد كردن هزار برده و بنده ، : رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم مى فرمایند. هستند



ر و خیرش براى تو بیشتر استبافضیلت ت  . 
 . بنابراین رفتن به محضر عالم اداى حق اوست و هنگامى كه به محضر او رفتى ، باید او را یارى كنى

 یارى و كمك خواستن در فراگیرى علم - 4
 . والمعونة له على نفسك فیما ال غنى بك عنه من العلم
 .او را یارى كنى تا بتواند تو را آموزش دهد

باید او را یارى كرد؟ و انسان به چه چیزهایى نیاز دارد؟ به چه علومى نیاز دارد؟ این بحثى است كه ان  چگونه
 . شاءالّله در مباحث بعد درباره آن سخن خواهیم گفت

بى عقل و اندیشه ات را كه نیروى خدادادى است كه ذات ذوالجالل ربوباَءن ُتَفرَِّغ له عقلك اما كیفیت یارى كردن استاد؛ 
در اختیار تو گذاشته ، فارغ كنى ، فهم و زیركى خویش را به كارگیرى ، و دل را پاكیزه كنى ؛ كه اینها نكته هاى 
 .دقیقى است كه باید توضیح و تفسیر شود
 :در سخن مفصلى كه قبال به آن پرداختیم از موال امیرالمومنین علیه السالم نقل شد كه فرمودند

ل تابعه العلم امام العقل و العق (1144). 
 .((علم براى عقل ، سمت امامت و پیشوایى دارد و عقل تابع علم است ))
ال چگونه مى شود این عقل و فهم را به كار گرفت ؟ بیانش در سخن ح . ترقى علم ، درگرو وجود گوهر عقل است
 : امام سجاد علیه السالم این است
 . بترك اللَّذَّات و نقص الشََّهَوات

همان طور كه عبادت قلب و نماز پنهانى ، وسیله تقرب نهانى انسان با ذات اقدس ربوبى است و نماز، وظیفه 
نیز جز ) عقل (هارت ظاهرى تحقق پیدا نمى كند، عبادت باطن و نماز نهانى جوارح ظاهرى انسان است و جز با ط

 :با طهارت از خباثت درونى محقق نمى شود؛ و این كالم رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم كه مى فرمایند
 .(1145)ُبِنَى الدِّیُن على النَّظاَفِة
 .((مبناى دین بر نظافت ، نزاهت و پاكیزگى است ))
این  (1146)انََّما المشركون نجس  :این نظافت ، هم نظافت ظاهرى است و هم نظافت باطنى و سّر این كه قرآن مى فرماید

این . است كه این نجاست منحصر به نجاست ظاهرى نیست ؛ چراكه نجاست ظاهرى با تطهیر قابل پاك شدن است 
همان گونه كه در بعضى از روایات آمده است كه فرمودند. هرى بشر است نجاست ، نجاست باطنى و جو : 

 .(1147)فان المالئكة ال تدخل بیتا فیه َكلب 
(( لهى در خانه و اتاقى كه سگ وجود داشته باشد وارد نمى شوندمالئكه ا )). 

بنابراین توصیه شده است كه نیت . مقدسات الهى در دلى كه آلوده به حیوانیت و درنده خویى است وارد نمى شوند
مه شوائب علم آموزى باید نیتى منزه و پاكیزه باشد و قلب و دل كه جایگاه هبوط و نزول علم و دانش است باید از ه

امام باقر علیه السالم مى فرمایند. تطهیر و پاك شود : 
الهلهاَمن طلب العلم لیباهى به العلماء او یمارى به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه فلیتبوا مقعده من النار ان الرئاسة ال تصلح اال  (1148). 

كسى كه علم را براى این بیاموزد كه بر سایر علما و دانشمندان مباهات و مفاخره كند یا در مجلس افراد بى سواد ))
ه خود متوجه كند؛ در حقیقت براى موجب فخرفروشى و مراء و مجادله آنها باشد؛ یا علم بیاموزد كه دیگران را ب

ریاست طلبى و مقام و موقعیت هاى دنیوى علم بیاموزد در قیامت جایگاهش در آتش است ؛ چون ریاست را 
 .((خداوند فقط براى اهلش قرار داده است 
 :آیه شریفه قرآن مى فرماید
 .(1149)تلك الدَّار االخرِة نجعلها للذین ال یریدون علّوا فى االرض و ال فسادا
خانه آخرت را براى كسانى قرار داده ایم كه دلهاى پاك دارند؛ اراده علو در روى زمین ندارند، نه این كه علو ))

حتى اراده فساد و مقام خواهى ندارندطلبند،  )). 
وقتى چنین شرایطى به وجود آمد، وصول به مقامات ، درجات و كماالت معنوى و از آن جمله علم آسان مى شود 
 .كه علم گوهر معنوى الهى است و فقط به وسیله دلهاى خالص ، منزه و پاكیزه كسب مى شود

ل شده است كه فرمودنددر سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم نق : 
 .(1150)َمن َاراد الحدیث لمنفعة الدنیا لم یكن له فى االخرة نصیب و من اراد به خیر االخرة َاعَطاُه الّله خیر الدنیا و االخرة 
كسى كه علم را براى نفع دنیوى و مادى بیاموزد، حظ و بهره او از علم همان انگیزه و هدفش خواهد بود؛ اما اگر ))
كسى براى رسیدن به مقامات اخروى به آموزش علم مشغول شود، خداوند هم خیر دنیا را به او عنایت خواهد كرد 

آخرت باشد نایل خواهد كردو هم او را به هدفش كه خیر  )). 
خیر رساندن به . اساسا انسان كه براى آموزش علم اقدام مى كند باید نیت و انگیزه خود را خالص و پاك كند

 : دیگران یكى از ارزش هاى اخالقى است كه بدان توصیه شده است
 .(1151)ان الّله سبحانه یحب اءن تكون نیة االنسان للناس جمیلة 



 .((خدا دوست دارد كه نیت انسان ها در مورد دیگران خیر، خوب و جمیل باشد))
مردم شود علم بیاموزد؛ یا با اتكا به نیروى علم انسان نباید براى این كه موفق به تخریب زندگى دنیوى یا اخروى 

خود، شرایط نامساعدى براى زندگى دنیوى مردم فراهم كند؛ و یا آنها را به وادى گمراهى و ضاللت در اعتقادات 
 .و معنویات سوق دهد

 سفارش و تاكید به یادگیرى فقه دین 
؟ در فرمایشى از امام باقر علیه السالم كه به حال سوال این است كه واقعا علم مورد نیاز بشر چه علمى است 

 :مناسبت هاى مختلف بیان مى شود آمده است كه فرمودند
 .(1152)الكمال كلُّ الكمال التََّفقُّه فى الّدین و الّصبر على الّنائبة و تقدیر المعیشة 

یكى : همه كمال نه مرتبه و رتبه اى از آن ، بلكه وصول به كمال تام و تمام مرهون دستیابى به سه مرحله است 
حوادث فقاهت در دین ، علم دین و فهم دین به همه سعب و شقوق آن ؛ دیگر فراگیرى علم اخالق ، تا بداند در 

كه اگر كسى آنها را فرا . زندگى چگونه با نامالیمات برخورد كند؛ یكى دیگر هم علم اقتصاد و شیوه زندگى كردن 
 . بگیرد، به همه مراحل كمال رسیده است
 :از حضرت امیرالمومنین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(1153)علم االدیان و علم االبدان  : العلم علمان
(( علم پزشكى و علم دین : علم دو گونه است  )). 

براى تامین سعادت و یعنى آنچه كه براى حیات دنیوى مورد نیاز انسان هاست ، علم پزشكى است ، و آنچه كه 
 . حیات اخروى مورد نیاز است ، علم دین است

گفته شد كه شرافت ، ارزش و اعتبار هر علم به شرافت ذاتى است ؛ چون انسان را از تاریكى جهل بیرون مى كشد 
لت حال اگر موضوع علم ، دنیا، مادیات و جسم انسان باشد، همان قدر و منز. و او را از نادانى نجات مى دهد

موضوع خود را خواهد داشت و آنچه كه به روح و تربیت و تعالى جنبه معنوى و سعادت اخروى و منزل ابدى و 
بنابراین در روایات ، بیشترین اهتمام و . جایگاه خلود انسان مى پردازد، ارزش و اعتبار آنها را كسب خواهد كرد

ه معناى مصطلح امور عبادى و مكاسب خاص ، بلكه همه ارزش را براى علم فقه و فهم دین قائل شده اند؛ نه فقه ب
در سخنى از موسى بن جعفر علیه السالم نقل شده است كه حضرت . رشته هاى دینى و فقاهت در اساس دین 

 :فرمودند
فقال و ما العّلامة فقالوا له َاعَلُم الّناس بانساب العرب و وقائعها و دخل رسول الّله صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّمَّلمسجد فاذا جماعة قد اطافوا برجل فقال ما هذا فقیل عّلامة 
انما العلم  ینفع َمن علمه ثم قال النبى صلى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم ایَّام الجاهلّیة و اَالشعار و الَعَربیَّة قال فقال الّنبى َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم ذاك علم ال یضّر َمن جهله و ال

 .(1154)ثالث آیة محكمة او فریضة عادلة او سنَّة قائمة و ما خالهنَّ فهو فضل 
(( : فرمودند. ِلِه و َسلَّم وارد مسجد شدند و دیدند عده اى دور مردى اجتماع كرده اندپیامبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آ
این شخص علم : در چه علمى ؟ گفتند: حضرت فرمودند. این مرد دانشمند است  :موضوع چیست ؟ عرض كردند

جاهلیت و  روزگار. تاریخ وقایع زندگى مردم و دورانهاى مختلف مردم را مى داند. انساب را خوب مى داند
پیامبر بعد از این كه این تعرف و . حوادث آن را خوب مى شناسد و ضمنا به اشعار و ادبیات هم تسلط دارد

این علومى كه این شخص داراست ؛ یعنى علم انساب ، تاریخ و ادبیات ، علومى است : توصیف را شنیدند، فرمودند
فعت چندانى براى او ندارد؛ آن علمى كه نافع است و كه اگر كسى نداند ضررى نخواهد كرد و اگر هم بداند من

مصداق علم است عبارت است از آیه محكمه كه همان علم به قرآن و آیات وحى و تفسیر و فهم كمال خدا و فریضه 
عادالنه است آن چیزى است كه انسان را به راه و رسم صحیح زندگى آشنا مى كند و اخالق و سلوك صحیح 

دیگرى هم آشنایى با احكام و فرامین الهى است ؛ و غیر از این سه علم ، سایر . ان مى آموزدزندگانى را به انس
 .((رشته هاى علوم ، فضیلت و ارزش است 

اگر كسى داراى این مراتب و آگاهى بود ارزشمند است ؛ اما علم مورد نیاز، منحصر به همین سه مقوله است ، 
علیه السالم وارد شده است كه بنابراین در روایت دیگرى از امام صادق  : 

 .(1155)اذا اراد الّله بعبد خیرا زهَّده فى الدنیا فقَّهه فى الدین و بصَّره عیوبها
(( دا نسبت به كسى اراده خیر فرموده باشد، بى اعتنا به دنیا و فقیه در دین قرار مى دهد تا مسائل مربوط به اگر خ
 .((دینش را خوب و عمیق بفهمد و به عیوب دنیا واقف مى سازد

ین از مجموع این نكات استفاده مى شود كه باالترین و ارزشمندترین علم ، همان است كه انسان در حیات دنیا و تام
 :سعادت اخروى به آن محتاج است و بر این اساس است كه امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(1156)َلَوِددُت انَّ اصحابى ضربت رؤ وسهم بالسِّیاط حتى یتفقَّهوا
دوست داشتم كه اصحاب من مورد ضرب قرار گیرند تا استعداد و آمادگى خود را براى فهم دین خوب به كار ))
 .((ببرند
 :و در سخن دیگرى از آن حضرت روایت شده است كه فرمودند



 .(1157)لو ُاتیُت بشاّب من شباب الشیعة ال یتفّقه الءدَّبته 
اگر به جوانى از جوانان شیعه برخورد كنم كه اهتمامى نسبت به فهم و فقاهت در دینش نداشته باشد او را ادب مى ))
 .((كنم 

شرف همه موضوعات است كه باید متعلق علم واقع شود و آنچه در مسیر فهم آن تالش و سعى به بنابراین ، دین ا
كار گرفته شود موضوع دین است و در میان موضوعات مربوط به دین هم اشرف از همه عقاید است و بعد فروع 

نیا نیز شیوه سلوك و عملى و اخالقى كه راه و رسم تامین سعادت اخروى را به انسان مى آموزد و در زندگى د
 .همراهى با همسفران را تعلیم مى دهد
 :در سخنى از امیرالمومنان علیه السالم آمده است كه فرمودند

بابهم بالعلم لیسلموا من ان ینیروا مصابیح الما لى َاَرى الناس اذا قرِّب الیهم الطعام لیال تكلَّفوا انارة المصابیح لیبصروا ما یدخلون بطونهم ، و ال یهتمُّون بغذاء الّنفس ب
 .(1158)َلَواِحِق الَجهاَلة و الذُّنوب فى ِاعِتَقاَداِتِهم و َاعَماِلِهم 

چیست ؟ و آن علمى كه به اعتقادات لطمه مى زند و اعمال را فاسد مى كند و به تعبیر  علمى كه غذاى روح است ،
آن حضرت ، هم موجب گناه در عقیده مى شود و هم موجب گناه در عمل ، چه علمى است ؟ مسلما آن علمى كه 

ت ؛ علمى كه انسان روح را تغذیه و بارور مى كند و آن را مى سازد و جال مى دهد و تربیت مى كند، علم دین اس
را به چگونگى سلوك در دنیا آگاه مى كند تا زندگى مخلد و آخرت را تامین كند و هرچه جز این باشد موجب فساد 
 .مى شود

فلینظر االنسان الى طعامه از امام محمد باقر علیه السالم در ذیل آیه شریفه  علمه الَّذى یاخذه  :روایت شده است كه فرمودند (1159)

انسان باید به غذاى خود بنگرد و با دقت نظاره كند منظور این است ؛ كه : این كه خداوند مى فرماید (1160)عمَّن یاءخذه 
 ببینید علمش را از چه كسى مى آموزد؟ آن علم ، چه علمى است كه مى خواهد روح را تغذیه كند؟

ش آموزان و بچه هاى خردسالى را كه در مسیر فراگیرى علم هر وقت پدرم دان: امام باقر علیه السالم فرمودند
 :بودند مى دیدند، براى ترغیب و تشویق با لحن تشویق آمیزى به آنها مى فرمودند
 .(1161)مرحبا بكم انتم ودائع العلم ، و یوشك اذا انتم صغار قوم ان تكونوا كبار قوم آخرین 
شما ودایع و گنجینه هاى علوم هستید؛ درست است امروز در دوران كودكى هستید، اما آینده در دست هاى ))
فهم و همت خود را به كار گیرید، تا . ریدبكوشید تا علم را خوب فرابگی - .شماست و شما بزرگان آینده خواهید بود
 .((- در بزرگسالى مفید باشید

 ممارست و تالش در یادگیرى علم 
. یكى از امورى كه در فهم و درك مطالب تاثیر به سزایى دارد، تكرار است كه در بین طالب علوم قدیم رواج دارد
تصریح به این نكته است . یك بار است ، اما تكرار هزاربار آموزشحرف و التكرار الف   الدرس  :این كالمى را كه مى گویند
 :كه آمزوش با تكرار زیاد نقش مى بندد و از حضرت امیرالمومنین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(1162)َمِن اسَتَداَم قرع الَباب و لجَّ ولج 
 .((اگر كسى درى را بكوبد و براى گشودن آن سماجت كند در به روى او گشوده مى شود))

خالصه ، زحمت كشیدن و تالش كردن براى فراگیرى علم ، مورد تاكید و سفارش اهل بیت علیهم السالم بوده است 
تاریخ زندگى علما هم نشان مى دهد كه تكرار، پى گیرى و پشت كار از رموز موفقیتشان بوده استو   . 

در بزرگسالى مشغول تحصیل شد و هرچه زحمت مى كشید، : درباره سكاكى از علماى ادبیات عرب مى گویند
ت و از شهر سر به بیابان موفق به حفظ آموخته هاى خود نمى شد، تا این كه مورد تمسخر همدرسان خود قرار گرف

در بیابان به جویبارى رسید كه آب ، قطره قطره روى سنگى چكیده بود و سنگ در اثر مرور زمان گود شده . نهاد
با خود گفت. بود این سنگ سخت در اثر پشت كار و جدیت این جویبار، تاءثیر پذیرفته است ؛ هرگز استعداد و  : 

ت تر نخواهد بود، آنگاه بازگشت و با انگیزه اى نیرومند در طلب و حفظ نیروى فكر و عقل من از این سنگ سخ
باید گفت. علم كوشید و از علماى بزرگ ادبیات شد اگر كسى بخواهد چیزى را بیابد، در  َمن طلب شیئا وجدَّ وجد، : 

 . صورتى كه تالش كند آن گمشده را خواهد یافت
عالى و درجات باال احتیاج به انگیزه و اهتمام دارد كه فقط همت عالى مى خواهد؛ زیرا رسیدن به مراتب  : 

 .(1163)الشَّرف بالهمم العالیة ال بالرِّمم البالیة 
(( یه همت هاى بلند حاصل مى شود؛ نه اتكا به گذشتگان و آبا و اجدادشرافت در سا )). 

چرا كه اینها ابزار شرافت نیست انسان به خصوص فرزندان عزیز و جوانان ما باید بدانند كه فرصت هاى 
 . ارزشمند، گذراست
 .(1164)الفرصة تمرُّ مرَّ السحاب فانتهزوا ُفَرَص الخیر
فرصت ها مانند ابر باالى سر انسان مى گذرد، فرصت هاى ارزشمند به ویژه موقعیت هاى سنى و استفاده از آن ))
 .((را باید غنیمت شمرد

َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم به ابوذر فرمودندرسول اكرم َصلَّى الّله  : 



َشَباَبَك َقبَل هرمك : ِاغَتِنم َخمسا َقبَل َخمس  (1165). 
(( بل از آمدن پنج چیز دیگر، مغتنم بشمارىپنج چیز را باید ق  .((جوانى را قبل از رسیدن پیرى  : 

این فرصت ، بسیار گرانبها و ارزشمند است كه اگر جوانان ما، از آن براى یادگیرى استفاده كنند و همت را به كار 
لى علمى در یك رشته از گیرند، موفقیت و پیروزى از آن ایشان خواهد بود؛ اگر چه آنها طالب رسیدن به مراتب عا

 : فنون و علوم هم باشند، توصیه شده است كه
 .(1166)اءعلم الناس َمن جمع علم الناس الى علمه 
(( ن مردم كسى است كه آموخته هاى دیگران را به دانسته هاى خویش بیفزایدداناتری )). 

 یاد دادن آموخته ها به دیگران - 5
 : یكى دیگر از حقوقى كه استاد نسبت به متعلم و دانش آموز دارد این است كه
 . ان تعلم انك فیما القى الیك رسوله الى من لقیك
(( دیگران نیز بیاموزد بداند كه باید آموخته هاى خود را به )). 

یعنى او به عنوان رسول ، فرستاد و استاد، باید به آموزش دیگران ، اهتمام داشته باشد؛ صرف نظر از این كه 
 .آموختن ، خود یك ارزش ذاتى دارد

م را به یمن از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است كه وقتى حضرت امیرالمومنین علیه السال
اعزام مى فرمودند، به ایشان توصیه كردند كه باید به دیگران علم و دانش بیاموزى و قبل از آن كه به این وظیفه 
 :عمل كنى ، نباید براى هدایت آنها از مسیر جبر و زور اقدام كنى و بعد در ارزش این كار فرمودند

َخیر َلَك ِممَّا َطلعت علیه الّشمس ِمن َمَشاِرِقَها ِاَلى َمَغاِرِبَها الن یهدى الّله على َیَدیك َعبدا ِمن ِعَباِد الّله (1167). 
(( ه علم و اندیشه تو راهنمایى گردد ارزش آن براى تو بیشتر از آن چیزى اگر به وسیله تو یك انسان هدایت شود و ب
 .((است كه خورشید بر آن مى تابد
 : در كالم دیگرى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت شده است
 .(1168)من َدعى الى ُهَدى كان له من االجر مثل ُاُجور َمن تبعه 
اگر انسان ، كسى را به راه صحیحى هدایت كند و راه درست را به او بیاموزد، اجر كسى كه در مسیر صحیح گام ))
 .((نهاده براى او هم منظور مى شود

همین زمینه تعبیر روشن ترى از امام محمد باقر علیه السالم آمده است كه فرمودند در : 
 .(1169)من عّلم باب هدى فله مثل اجر من عمل به 
اگر كسى درى از هدایت را به روى كسى بگشاید چیزى به او بیاموزد و آن شخص به آموخته خود عمل كند، اجر ))
 .((عمل او براى مربى و معلم هم محاسبه خواهد شد

در . در مقابل ، كسانى اند كه بابى از ضاللت را به روى مردم مى گشایند و مردم را به وادى انحراف مى كشانند
ت صحیحى از امام محمد باقر علیه السالم وارد شده است كه فرمودندروای : 

 .(1170)َمن َافتى النَّاس بغیر علم لعنته مالئكة الرحمة و مالئكة العذاب و لحقه وزر َمن َعِمَل بُفتیاه 
اگر كسى بدون علم و پشتوانه علمى فتوا دهد و موجب انحراف دیگران شود و انسان ها را به وادى ضاللت 

 -هم مالئكه رحمت و هم مالئكه عذاب  -اول این كه به لعنت مالئكه الهى : بكشاند، دو پیامد منفى در انتظار اوست 
با این كه مالئكه رحمت مامور به ترحم اند، اما این جا همان مالئكه رحمت هم دستور دارند كه این . دچار مى شود

شخص را لعنت كنند؛ دوم این كه وزر و وبال و آثار منفى كسى كه به توصیه هاى خالف عمل مى كند، به عهده 
 . آموزنده و مربى او است

است كه نفس عمل هدایت و تعلیم به خیر، مورد توصیه است پس نكته مهم در فرمایش امام علیه السالم این  . 

 ارزش آموزش علم و ثمره آن براى دیگران 
 : روایتى از امام عسكرى علیه السالم نقل شده است كه ما نیز كامل آن را ذكر مى كنیم

ایُّما احب الیك ؟ ان اُردَّ علیك بدلها عشرین ضعفا عشرین : ه رجل هدّیة فقال له قال الحسن بن على بن ابى طالب علیه السالم و قد حمل الی: عن ابى محمد علیه السالم قال 
، و ان اسات االختیار خیَّرتك لتاخذ الف درهم او افتح لك بابا من العلم تقهر فالن الناصبىِّ فى قریتك ، تنقذ به ضعفاء اهل قریتك ؟ ان احسنت االختیار جمعت لك االمرین 

بل اكثر من الدنیا عشرین الف الف : فثوابى فى قهرى ذلك الناصب واستنقاذى الولئك الضعفاء من یده قدره عشرون الف درهم ؟ قال ! یابن رسول الّله  :فقال  . ایهما شئت
قد احسنت : فقال الحسن بن على علیه السالم . ّله الكلمة اّلتى اقهر بها عدّوالّله وازدوده عن اولیاء ال: فكیف اختار االدون بل اختار االفضل ! یابن رسول الّله  : فقال!مّرة 
 . االختیار و علَّمه الكلمة و اعطاه عشرین الف درهم

حمد یا عبدالّله ما ربح احد مثل ربحك ، و ال اكتسب احد من االوّداء مااكتسبت ، اكتسبت موّدة الّله اوال، و موّدة م: فذهب فافحم الرجل فاّتصل خبره به ، فقال له اذا حضره 
و موّدة اخوانك المومنین خامسا، فاكتسبت بعدد كل مومن  َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و على علیه السالم ثانیا، و موّدة الّطّیبین من آلهما ثالثا، و موّدة مالئكة ذالّله رابعا،

 .(1171)و كافر ما هو افضل من الدنیا الف مّرة فهنیئا لك هنیئا

كسى هدیه اى براى امام مجتبى علیه السالم برد و حضرت در مقابل پاداش این هدیه از او سوال كردند كه آیا ))
دیه را به تو اعطا كنم ؛ یا این كه بابى از علم را به روى تو بگشایم كه تو در دوست دارى كه من بیست برابر این ه



سایه این آموخته ، بتوانى آن شخص ناصبى كه دشمن اهل بیت علیهم السالم است را مقهور كنى و افراد ضعیف را 
: ؟ بعد حضرت فرمودندكه در مقابل تبلیغات دیگران ناتوانند و زود تسلیم مى شوند، از فریب خوردن نجات بدهى 

اگر انتخاب درست داشته باشى هر دو را به تو خواهم داد؛ یعنى هم علم را به تو مى آموزم و هم آن هدیه مالى را 
به تو مى دهم ؛ اما اگر انتخابت صحیح نباشد، تو را مخیر مى كنم كه هر كدام از این دو را كه مى خواهى انتخاب 

نمى دهم آن شخص كه از سوالش معلوم مى شود، انسان زیرك و دانایى بود عرض كنى نفرمودند كه هیچ كدام را 
آیا ارزش این كه من یك ناصبى منحرف و منحرف كننده دیگران را از نظر علمى مقهور كنم و دیگران را از : كرد

م چیست ؟ بیست هزار دره :فریب خوردن او محفوظ كنم ، به اندازه بیست هزار درهم مى باشد؟ حضرت فرمودند
سپس عرض كرد. به اندازه بیست هزار برابر همه دنیا قیمت دارد چگونه من امر بى ارزش را انتخاب كنم ؟ آن  :

سخن را از شما مطالبه مى كنم ؛ به من آن كلمه اى را كه بتوانم دشمن خدا را مقهور كنم و او را از اولیاى الهى 
 .دور كنم ، بیاموزید

سپس. عمل كردى انتخابت صحیح بوددرست : سپس حضرت فرمودند حضرت هم آن سخن را به او آموختند و هم   
بعدها به حضرت خبر رسید كه این انسان موفق شد كه . آن شخص رفت . بیست هزار درهم را به او عنایت كردند

را  وقتى به حضور حضرت شرفیاب شد، حضرت این عبارت. آن مرد ناصبى را مقهور كند و مردم را نجات دهد
تجارت بسیار پربهایى انجام دادى ؛ با این كار، اوال مودت و . هیچ كس به اندازه تو سود نبرد: به او فرمودند

دوستى خدا را تحصیل كردى ؛ ثانیا دوستى پیغمبر َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم و امیرالمومنین علیه السالم را كسب 
علیهم السالم را به دست آوردى ؛ رابعا دوستى مالئكه الهى را تحصیل كرده  كردى ؛ ثالثا دوستى اهل بیت پیامبر

اى و خامسا دوستى همه برادران مومنت را به دست آوردى و توانستى هزارمرتبه بیشتر از تعداد هر مومن و 
 .((كافرى كه در دنیا هست كسب فضیلت كنى ؛ گواراى تو باد

زشى كه براى دیگران حاصل داشته باشد و در حیات معنوى آنها این یك نمونه از ارزش آموزش است ، آمو
 .تاثیرگذار باشد
 :امام سجاد علیه السالم در ادامه مى فرمایند
 . فلزمك حسن التَّاءدیة عنه الیهم
 .((پس الزم است كه بتواند این وظیفه را خوب انجام دهد و در اداى این وظیفه خیانت هم نكند))

اشاره كردیم كه خالف و امور ناصواب را با امور صواب مخلوط نكند تا از عهده این وظیفه كه در سخن قبل به آن 
 .برآید

 بلند صحبت نكردن با استاد - 6
و اءن  : از دیگر حقوقى كه در سخنان امام علیه السالم در زمره حقوق استاد و آموزگار ذكر شده ، این عبارت است

این همان مقامى است كه خداوند متعال براى پیامبرش قائل شد و به . استاد گفتگو نكندبا صداى بلند با ال ترفع علیه صوتك 
 : مسلمان ها دستور داد كه
 .(1172)ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 
 .((شما حق ندارید هنگام گفتگو، صدایتان را بر پیامبر بلند كنید))
این دستور شاید ناظر به این معنا باشد كه حداقل بى حرمتى ناپسند شمرده شده است ؛ حتى آن جایى كه شایبه بى 

ارد شده است كه مى فرمایدحرمتى است ؛ و این شبیه به آیه شریفه اى است كه درباره حرمت والدین و : 
 .(1173)فال َتُقل َلُهما ُاّف و ال تنهرهما و قل لهما قوال كریما
(( مدار؛ و بر آن ها فریاد مزن ؛ و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو پس كمترین اهانتى به آنها روا )). 
 . نسبت به والدین و پدر و مادر كمترین تعبیرى كه از آن بى حرمتى استشمام شود، جایز نیست

ر ذمه انسان از مصادیق تعظیم و بزرگداشت این است كه با صداى بلند با پدر، مادر، استاد و یا هر كسى كه حقى ب
درباره استاد باید گفت ؛ خضوع و تواضعى كه الزمه حرمت نهادن به استاد است ، اقتضا مى . دارد سخن نگویند

كند كه با او اینگونه رفتار نشود؛ آرام سخن گفتن و صدا را به روى استاد بلند نكردن از مصادیق خضوع ، تواضع 
َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در این باره فرمودند رسول اكرم َصلَّى الّله. و حفظ حرمت او است  : 

 .(1174)َتَعلَّموا العلم و تعلَّموا للعلم السَّكینة والوقار و تواضعوا لمن تتعلَّمون منه 
علم را بیاموزید و براى علم متانت ، وقار و سكونت را بیاموزید و در برابر آنكه از او علم مى آموزید متواضع ))
 .((باشید
در فراگیرى علم ، این نكته به عنوان یك اصل ، بیان و تاكید شده كه متانت و آرامش یكى از غایات تعلیم و تربیت 

هم موردنظر ادبا و شعرا بوده است است ؛ و در ادبیات ما  : 



افتادگى آموز اگر طالب 
  فیضى 

ھرگز نخورد آب زمینى كه 
 بلند است 

  

 شیوه سلوك و ارج نهادن به استاد
از آن جا كه این كالم امام علیه السالم داراى نكات ظریف و دقیقى در حرمت نهادن به استاد است ، شرایطى را كه 

ب بسیار ارزشمند مرحوم شهید ثانى در كتا در ارج نهادن و شیوه سلوك با استاد ذكر كرده اند، به  ((منیة المرید))
 . صورت مختصر بیان مى كنیم كه به همه فرمایشات امام سجاد علیه السالم در این زمینه اشاره كرده است

رایط ذكر مى كنیم ، برگرفته این عالم بزرگوار در مقدمه این كتاب مى فرماید كه همه مطالبى را كه ما به عنوان ش
 . از نصوص و روایات وارد شده از كلمات اهل بیت علیهم السالم است
یكى از شرایطى كه ایشان ذكر مى كند و به صورت روشن در كالم امام سجاد علیه السالم هم آمده است ، با چشم 

ن است ؛ اگر عیبى در او مى بیند، چشم احترام ، اجالل و اكرام به استاد نگاه كردن و از عیوب او چشم پوشى كرد
خود را بر آن ببندد؛ زیرا رعایت این حق ؛ یعنى چشم فروبستن بر عیوب استاد، در بهره بردن از او تاءثیر دارد و 
حتى ایشان نقل مى كند كه در میان گذشتگان سنت بوده كه وقتى براى حضور در محضر استاد حركت مى كردند، 

داوند آنها را كمك كند و اینگونه دعا مى كردندصدقه مى دادند، كه خ صدقه مى دادند كه  (1175)الّلهم اسُتر َعیَب ُمَعلِّمى َعنِّى  :
لم را بر آنها مخفى كندخداوند عیب مع . 

عیب هاى  و اءن تستر عیوبه :نظیر این عبارت در فرمایش امام سجاد علیه السالم هم آمده است كه حضرت مى فرمایند
پنهان كردن عیوب دیگران ، به خصوص معلم و استاد كه داراى حق آموزگارى و معلمى است ، . او را پنهان كنیم 

ق و از شرایط تخلق به اخالق الّله است ؛ چرا كه در دعاهایى كه داریم ، خدا را یكى از دستورات مؤ كد علم اخال
 : اینگونه مورد خطاب قرار مى دهیم
 .(1176)یا َمن َاظَهَر الَجِمیل و َسَتَر الَقبیح 
 .((اى خدایى كه خوبى ها را آشكار مى كنى و زشتى ها و عیوب را مى پوشانى ))
 :و یا حضرت امیرالمومنین علیه السالم در دعاى معروف كمیل به او تعلیم مى دهد كه با خدا بگو

َاهال َلُه َنَشرَته  و َكم ِمن َثَناء َجِمیل َلسُت... َكم ِمن َقِبیح َسَترَته  (1177). 
(( اشتم ، اما چه زشتى ها و عیوبى كه از من پوشاندى ، چه خوبى ها و زیبایى ها كه من اهلیت آن را ند! خدایا
 .((درباره من نشر دادى و افشا كردى 

اءن تستر عیوبه و تظهر این نكته كه در كالم امام سجاد علیه السالم آمده است ، دقیقا اشاره به این اخالق الهى است كه 

ردن آنها اگر منقبت و فضیلتى دارد آنها را آشكار كند و عیب ها و بدى هاى او را ندیده بگیرد و در پنهان ك مناقبه
 :كوشش كند و این مصداق همان فرمان حضرت امیرالمومنین علیه السالم است كه مى فرمایند
 .(1178)ِاَذا َصنعت َمعروفا َفاسُتره ِاذا َصنع ِاَلیك َمعروف َفانُشره 
 .((اگر كارى خوبى انجام دادى ، آن را بپوشان و اگر كسى به تو خوبى كرد، آن را نشر بده ))

این یك اصل اخالقى است كه . سزاى انسانى كه اهل معروف است و خدمت گزارى مى كند بیان خوبى هاى اوست 
وازین اخالقى در سطح اجتماع ، به این ظرایف دقت شده كه اگر كسى اهل براى پیشرفت مسائل انسانى و تحكیم م

خیر و معروف است و سعى و تالش او در انجام خیرات و كارهاى نیك مصرف مى شود، باید با معرفى او و با 
و عالوه نقل كارهاى خیر او، اسباب تشویق دیگران را فراهم آورد كه این تشویق در فاعل خیر نیز تاثیر مى گذارد 

بر این كه او را نسبت به انجام خدمات و خیرات دلگرم تر مى كند، انسان هاى دیگرى را كه نسبت به امور خیر و 
پس نشر كار خیر دیگران مورد تاكید است ،  .نیك در اجتماع بى تفاوتند، وادار به كار خیر و خوب مى كند

كه نفس تعلیم دادن و علم آموزى ، یكى از بهترین مخصوصا اگر آن شخص ، استاد، معلم و مربى انسان باشد 
 . كارهاى خیر و نیك است

بنابراین توصیه شده است كه اگر نسبت به تو كار خوبى انجام شد، در مقام نشر و اعالم آن باش و در مقابل ، اگر 
 . كار خیرى انجام دادى ، در پنهان داشتنش سعى كن

فضایل و مكارم اخالقى ، در روابط اجتماعى با همه مردم این است كه  به تناسب این مطلب باید گفت كه یكى از
انسان در ارتباطتش با جامعه اى كه در آن زندگى مى كند، خوبى هاى آنها را اظهار كند و بر زشتى ها، بدى ها و 
 .عیوب چشم فروبندد

مى شود كه خارج از  گاهى عیب هایى در انسان وجود دارد و در عضوى از اعضاى بدن عیب و نقصى دیده
اختیار اوست ، بنابراین سرزنش و مالمت كردن یا افشاى این عیوب امرى ناپسند و از رذایل اخالقى است و امام 



 :صادق علیه السالم در این باره مى فرمایند
اس َرُجالن ُمبَتلى و ُمَعاِفى َفارَحُموا الُمبَتلى واحَمدوا الّله علیه الَعاِفَیة ال َتنُظروا فى ُعیوِب النَّاِس َكاَالرَباب وانُظروا ِفى ُعیوِبُكم َكَهیَئة الَعِبید، انَّما النَّ (1179). 

(( گذشته براى خرید كنیز و غالم به بازار مى رفتند و َسر تا پاى او را ورانداز مى  مانند اربابان كسانى كه در
كردند تا مبادا عیبى در او باشد به دیگران نگاه نكنید، بلكه مانند عبید و غالمان به عیب خود توجه داشته باشید كه 

ا بزرگوارى بگذرید و خدا را بر عافیت مبتال و داراى عافیت ؛ در برخورد با انسان هاى مبتال، ب: مردم دوگونه اند
 .((خود سپاس گویید

اگر انسان فارغ از عیوب دیگران بوده ، به عیب خود مشغول باشد، به عیب دیگران توجه نكند و اشكاالت خود را 
 بنابراین امام علیه السالم تاكید مى. ببیند، همه تیرگى ها و مشكالت اخالقى در روابط اجتماعى برطرف مى شود

فرمایند؛ عده اى هستند كه در خلقت و آفرینش خود نقص دارند، كه در برخورد با آنها، با نظر رحمت و 
 .بزرگوارى بگذرید و خدا را سپاس گویید كه شما دچار چنین عیبى نشده اید

چه این نه آن. وظیفه ما در عیوب اخالقى ، امر به معروف و نهى از منكر است . برخى از عیوب نیز اخالقى است 
روزها متعارف شده است كه دست به افشاگرى دیگران مى زنند و اگر عیب مخفى و اشكال پنهانى از كسى َسر زد 
 .در مقام هتك حیثیت او برآمده ، آبروى او را در اجتماع مى برند

 ثمرات پوشیده داشتن عیوب دیگران 
ده است كه فرمودنداز رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم روایت ش : 

 .(1180)َمن َعِلَم ِمن َاِخیِه َسیَِّئة َفَسَتَرَها َعَلیِه َسَتَر الّله َعَلیِه َیوَم الِقَیاَمة 
اگر كسى عیبى را در برادر مؤ منش بشناسد و آن را مستور بدارد، خدا نیز در روز قیامت عیوب او را پنهان ))
 .((خواهد كرد

روز قیامتى كه یوم تبلى السرائر است ، روزى است كه قدرت انسان بر پنهان كارى و استتار خطاهاى خود سلب 
روایات وارد شده استمى شود و همه درون او برَمال مى شود، روزى كه در  یفضحه الّله تبارك و تعالى یوم القیامة على رؤ  : 

ابل دیدگان مردم بى آبرو مى كندخداوند متعال روز قیامت او را در مق .(1181)وس االشهاد . 
 :كرد كسى به حضور رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم شرفیاب شد و عرض 
 .(1182)ُاسُتر ُعیوب ِاخَواِنك َیسُتُر الّله َعَلیك ُعیوِبك  : اُءِحبُّ َان َیسُتَر الّله علىَّ عیوبى ، قاَل صلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم
(( عیوب دیگران را پوشیده بدار، تا خدا : حضرت فرمودند. دوست دارم كه خدا در دنیا و آخرت عیوب مرا بپوشاند

پوشیده دارد نیز عیوب تو را )). 
 . این فضیلت اخالقى نسبت به عموم انسان ها و در روابط اجتماعى افراد با یكدیگر توصیه شده است

 اثرات سوء افشاى عیوب دیگران 
درباره آثار وضعى افشاى عیوب بخصوص در استاد و شاگرد باید گفت ؛ اگر یك صمیمیتى میان آنها برقرار شود، 

ى آید؛ اگر به دلیل این روابط نزدیك ، طوالنى و مستمر، شاگرد به عیوب استاد وقوف و روابط نزدیكى به وجود م
اطالع پیدا كرد و بعد به دالیلى از استاد مكدر شد، نباید به خاطر هواى نفس و تمایالت شیطانى علیه استاد شروع 

ه فرمودندبه افشاگرى كند؛ چرا كه این مصداق روایت امام باقر علیه السالم خواهد شد ك : 
ُیَعنَِّفُه ِبَها َیوما َمااَءقَرب َما َیكون الَعبد ِاَلى الُكفر َان ُیَؤاِخى الرَّجُل الرَّجَل َعلى الدِّین َفُیحَصى َعَلیِه َعَثَراِتِه و َزال ِتِه ِل (1183). 

نزدیكترین انسان به كفر كسى است كه با دیگران ارتباط دوستانه برقرار مى كند تا در سایه این ارتباط به زشتى ))
 .((ها، عیوب و لغزش هاى وى آگاهى پیدا كند، تا روزى از آن ، علیه او استفاده كند

ر است ؛ به خصوص اگر آن شخص بر انسان حقى نیز داشته باشد؛ آن هم حق استادى و چنین انسانى در مرز كف
بنابراین ما، در معارف دینى خود از پى گیرى عیوب و لغزش هاى دیگران منع شده ایم ، به . آموزگارى 

 .خصوص اگر آن شخص حق تعلیم داشته باشد
و َسلَّم نقل شده است كه مى فرماینددر روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه  : 

ِه الى ِوالَیِة الشَّیطان فال َیقَبُلُه الشَّیطان َمن َرَوى َعلى مؤ من ِرَواَیة ُیریُد بها َشیَنُه و َهدَم ُمُروَءِتِه لَیسُقَط من َاعُیِن النَّاس َاخَرَجُه الّله ِمن ِوالَیِت (1184). 
اگر كسى علیه برادرش سخنى بگوید تا عیب او را افشا كند و بخواهد او را در جامعه ساقط كند و آبروى او را ))

را از والیت خود خارج مى كند و در معرض والیت  بریزد و مردانگى و مروت او را زیر سؤ ال ببرد، خداوند او
 .((شیطان قرار مى دهد، شیطان هم او را نمى پذیرد
مرحوم مجلسى در بحاراالنوار  .متاءسفانه امروزه ، گاه برخى در افشاگرى دیگران ، راه تهمت و افترا مى پیمایند
 :به نقل از امام سجاد علیه السالم مى فرماید

ِبَما ِفیِهم َرموُه ِبَما َلیَس ِفیه  َمن َرَمى النَّاس (1185). 
(( خود او عیب هایى خواهند گفت كه اگر كسى درباره دیگران چیزى بگوید كه واقعا این عیب در آنها باشد، درباره 



 .((در او نیست 
بنابراین ، انسان منزه و متخلق به اخالق نیكو، كسى است كه حرمت همه مؤ منان را، به خصوص آنان كه داراى 
 .حق ویژه اى بر انسان هستند نگه دارند

رام او از هیچ چیز از دیگر حقوق استاد این است كه در محضر او تواضع و خشوع را رعایت كند و در احت
فروگذار نكند و با استناد به روایات وارده ، به این نكته توجه داشته باشد كه اظهار ذلت ، خضوع و احترام در 
 . پیشگاه معلم براى او عزت ، فخر و رفعت است و موجب اجر و پاداش و شرافت

 تواضع و فروتنى در برابر استاد
خالقى است و نقطه مقابل آن كبر و خودپسندى قرار دارد كه مورد نهى و اساسا فروتنى و تواضع یكى از فضایل ا

 :سرزنش است و در روایتى از امام صادق علیه السالم نیز آمده است كه مى فرمایند
 .(1186)الِكبُر ِرَداء الّله َفَمن َناَزَع الّله ِرَداَءُه َلم َیِزدُه اال سَفاال
كبریایى ، مختص ذات ذوالجالل الهى است و اگر كسى در این منزلت با جایگاه خداوند به منازعه برخیزد، جز ))
 .((سفلگى و پستى براى او حاصلى به بار نخواهد آمد

بر آن تواضع و فروتنى استدر برا  :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم در این باره فرمودند . 
 .(1187)انَّ التَّواَضع ال َیزیُد الَعبَد اال َرفَعة َفَتَواَضُعوا َرِحَمُكُم الّله 
تواضع كنید  پس  . تواضع در برابر دیگران موجب رفعت و علو مقام انسان است)) )). 
 :و در روایتى از رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم تاكید شده است كه 
 .(1188)َتَواَضُعوا ِلَمن تتعلَّمون منه 
 .((در برابر كسى كه از او علم مى آموزید، موظف به تواضع و فروتنى هستید))

دارد كه در روایتى كه در مباحث قبل نیز به آن اشاره شد حرمت گذارى و تواضع براى استاد تا آن جا اهمیت 
 :رسول اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم فرمودند

ال َبل َیاءُمُرُه و َینَهاُه: اءَیبیُعُه و َیشَتِریه ؟ قال صلى الّله علیه و آله و سلم : َمن علَّم َاَحدا َمساءَلة َمَلَك ِرقَّه ، قیل  (1189). 
(( : رواى سوال كرد. اگر كسى به دیگرى یك مساءله بیاموزد، یا سخنى از یك علم به او بیاموزد، مالك او خواهد بود

خیر، بلكه مى تواند بر او : حوى است كه مى توان او را خرید و فروش كرد؟ حضرت فرمودندآیا مالكیت او به ن
 .((امر و نهى كند

نكته دیگر این كه در گفتگو با استاد آداب و ادب را رعایت كند؛ به این ترتیب كه هم در حضور او و هم در پشت 
كر كند؛ و اگر در حضور او سخن مى گوید، او را با سر او، وقتى مى خواهد از وى یاد كند نام او را با احترام ذ

صیغه جمع مورد خطاب قرار دهدو روش ها و سنت هاى متعارف و معمول ادبیات عامیانه را در گفتگو با او به 
 .كار نبرد
مطلب چهارم این كه هرگز بر خالف راى استاد در حضور او اظهارنظرى نكند، بلكه اگر نظرى ، خالف راءى او 

به عنوان سوال از او بپرسد نه این كه به گونه اى مخالفت خود را با راءى استاد اظهار كند دارد، . 
قرآن داستان مفصلى را از حضرت خضر و موسى علیه السالم آورده است كه وقتى آن پیامبر اولوالعزم الهى 

دخضر علیه السالم را به معّلمى و استادى برگزید، چگونه رعایت حرمت او را مى كر .(1190) 
حق دیگرى كه در كالم مرحوم شهید ثانى ذكر شده اینست كه اگر استاد لغزشى یا سوءخلقى ، در برخورد با او یا 

اساسا اگر بخواهد . رد، براى علم آموزى تحمل كند و هرگز نسبت به آن اعتراضى به زبان جارى نكنددیگران دا
در روایتى از رسول . نسبت به اینگونه مسائل حساسیت نشان دهد، چه بسا توفیق علم آموزى از او سلب مى شود

 : اكرم َصلَّى الّله َعَلیِه و آِلِه و َسلَّم وارد شده كه
ِبر َعَلى ُذلِّ التََّعلُِّم َساَعة َبِقَى ِفى ُذلِّ الَجهِل َاَبداَمن َلم َیص (1191). 

(( ابد بر ذلت نادانى بماند هركس لحظه اى بر ذلت پرسش كردن صبر نكند، تا )). 
نوعى ذلت در سوال كردن نهفته است ، آن هم از كسى كه داراى حسنات اخالقى نیست ، یا فاقد بعضى از حسنات 

اما شرافت علم به گونه اى است كه انسان تشویق شده است كه با همه مشقت ها، عیوب استاد را . اخالقى است 
ندتحمل كرده ، نسبت به آن اعتراض نك . 

مطلب دیگرى كه مرحوم شهید ثانى بیان مى فرمایند این است كه اگر در مجلس درس شركت مى كند، قبل از 
حضور استاد، در مجلس او حاضر باشد و در انتظار استاد بماند و هرگز بعد از استاد وارد كالس نشود كه در 

درس مى شود، دیگران براى حرمت او از   حقیقت این خود نوعى احترام گذاشتن است كه وقتى استاد وارد مجلس 
 .جاى برخیزند تا اجالل و تكریمى باشد براى استاد

البته این یك دستور عام . اگر مى خواهد به مجلس خصوصى استاد وارد شود، هرگز بدون اجازه و اذن او نباشد
شود، حتما باید اجازه  است كه اگر انسان مى خواهد به خانه دیگرى و به مجلس و محفل خصوصى دیگران وارد



 . بگیرد اما این ویژگى براى استاد به خاطر حرمت بیشتر استاد است
نكته دیگرى كه مرحوم شهید ثانى مى فرمایند اینست كه انسان وقتى به حضور استاد وارد مى شود، چه در مجلس 

ا از آلودگى ها منزه كند، خصوصى یا در مجلس عمومى او، با لباس مرتب و تمیز وارد شود و قلب و فكر خود ر
باید محضر استاد براى او از قداست خاصى برخوردار باشد و همه . همان گونه كه به مكانى مقدس گام مى نهد

آدابى را كه مثال براى ورود به مسجد، یا ورود به یك زیارتگاه رعایت مى كند، براى درك محضر استاد نیز 
 .رعایت كند

اب مرحوم شهید ثانى آمده ، اینست كه اگر براى درس به محضر استاد مى رود و او یكى دیگر از حقوقى كه در كت
هنوز به مجلس درس نیامده ، به خود اجازه ندهد كه استاد را از خلوت خود بیرون آورد اگر در حال استراحت 

است صبر كند تا بیدار كامل شود، یا اگر خواب   است نباید آرامش او را مختل كند؛ باید صبر كند تا او استراحتش 
 .شود

نكته دیگرى كه مرحوم شهید ذكر مى فرماید اینست كه به هنگام نشستن در محضر استاد، آداب نشستن در حضور 
بزرگان را كامال رعایت كند؛ یا سكوت كامل و خشوع و حتى در بعضى از كلمات آمده است كه روى دو زانو 

رات آمده است كه پا را روى پاى دیگر نیاندازد، هرگز در كنار استاد بنشیند، تكیه ندهد و حتى در بعضى از تعبی
 .قرار نگیرد، بلكه روبروى او بنشیند

نكته دیگرى كه در كالم مرحوم شهید در شمار حقوق معلم و استاد آمده ایسنت كه هنگام سخن گفتن عالوه بر 
ضرورت ، حرف نزند و سخنان مضحك و  رعایت نكات قبل ، نباید صدا را بلند كند، در محضر استاد بیش از

تعبیراتى كه شایسته نیست از او صادر نشود و تا مادامى كه استاد اجازه نداده است لب به سخن نگشاید و مراقب 
باشد در محضر استاد از كسى غیبت نكند و این همان نكته اى است كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم آمده است 
 :؛ كه حضرت فرمودند
 .(1192)و ال َتغَتاَب ِعنَدُه َاَحدا

ایات معصومین عالوه بر اینكه نفس غیبت و بدگویى دیگران ممنوع و حرام است و در آیات كریمه قرآن و رو
علیهم السالم از غیبت مومن و مسلمان به شدت نهى شده است ، یك ویژگى خاصى براى ارتكاب این گناه در 
. محضر استاد ذكر شده است كه عالوه بر حرمت شرعى آن ، به نوعى موجب هتك حرمت معلم و استاد مى شود
رحوم شهید در زمره حقوق استاد بیان مى كند، امام سجاد علیه السالم آمده و م  مطلب دیگرى كه در فرمایش
 : اینست كه
 .(1193)و ال ُتَحدِّث ِفى َمجِلس َاَحدا
(( ن نگویددر محضر استاد با دیگرى سخ )). 
به نظر مى رسد كه ذكر بعضى از این نكته ها، براى اینست كه محوریت استاد و معلم در مجلسى كه حضور دارد، 
 . حفظ شود و از طرفى گفتگوى افراد با یكدیگر، یك نوع بى حرمتى به معلم و مربى است

پاسخگویى به خود ندهد و پاسخ و جواب دیگر اینكه ، هرگاه از استاد سوال و استفتا مى شود، متعلم و شاگرد حق 
 .را به عهده استاد بگذارد
اینها نكات بسیار ظریفى است كه بیانش در زمره مسائل اخالقى و حقوقى یك مكتب ، حكایت از عمق اندیشى 
 .مربیان و معلمان آن مكتب و تفكر دارد

ید هم در زمره حقوق معلم آورده است مطلب دیگرى كه در ضمن سخنان امام سجاد علیه السالم آمده و مرحوم شه
 : اینست كه
 .(1194)و اِءن َتدَفع َعنه اِءَذا ُذِكُر عندَك ِبُسوء
(( از استاد و معلم به زشتى یاد كرد از او دفاع كنى اگر كسى در حضور تو  )). 
یعنى متعّلم و محّصل باید آنچنان حریم استاد نگه دارد كه اگر در غیاب او كسى به زشتى و بدى از او یاد مى كند، 

در البته این یك دستور كّلى است كه هیچ مؤ منى نباید اجازه دهد كه . از او دفاع كند و حریم او را پاس دارد
محضر او از مؤ من دیگر غیبت و بدگویى شود و در برخى روایات دفاع از مؤ من ، به منزله صدقه است به 
 .خصوص كه اگر آن مؤ من ، حق استادى نیز بر ذّمه انسان داشته باشد

 دوستى با دوستان و دشمنى با دشمنان استاد
همطلب دیگرى كه در بیان امام سجاد علیه السالم آمده اینست ك  : 

 .(1195)و ال ُتِجاُلس َلُه َعدّوا و ال ُتَعاِدى َلُه َوِلّیا
(( فقت نداشته باشد، و با كسانى كه در زمره دوستان با كسانى كه با استاد و مربى دشمنى دارند، مجالست و مرا
 .((استادند، دشمنى نورزد
باید گفت كه این مطلب ، یك نكته بسیار ظریف و دقیق اخالقى است كه به خاطر لطافت و حساسیت روح انسانى ، 



بالطبع آزرده  اگر كسى ببیند دوست او نسبت به دوستان و یارانش ، دشمنى و نسبت به دشمنانش ، دوستى مى كند،
بنابراین باید مراقب باشد هر نوع اقدام ، حركت و فعلى را كه باعث آزردگى مربى و استاد مى شود انجام . مى شود

صرف نظر از سخنان گوهربار امام سجاد علیه السالم به روایتى كه در این باره وارد شده توجه مى كنیم ؛  .ندهد
 :مى فرمایند

عدوُّك ، و عدوُّ صدیِقك و صدیُق عدوِّك : صدیُقك و صدیُق صدیِقك ، و عدوُّ عدوِّك ، و اءعداُؤك : َءعداُؤك َثالثة ، فاءصدقاُؤك اءصِدَقاُؤَك َثالَثة و ا (1196). 
یكى كسانى كه به عنوان دوست ، رفیق و یار : دوستان . دوستان را سه قسم دانسته اند و دشمنان را هم سه قسم 

انسان اند؛ كه بدون واسطه با خود انسان ارتباط دوستى و صمیمیت دارند؛ دیگر كسانى كه دوست دوست انسان 
اگر . دشمن انسان هم در زمره دوستان او به حساب مى آید اند؛ و سوم كسانى كه دشمن دشمن انسان اند، دشمن

شاگرد نسبت به هر یك از این گروه ها مخالفت كند، توهین به استاد و آزار او است و از نظر اخالقى در صورت 
دشمن تو كسى : ارتكاب ، حق استاد رعایت نشده است و در ادامه روایت ، دشمنان را برمى شمارد و مى فرماید

ه بى واسطه با تو دشمنى مى كند؛ دیگرى دشمن دوست توست و سوم دوست دشمن است كه او هم در زمره است ك
اگر دانش آموز و دانشجو با دشمن استاد دوستى كند، از نظر اجتماعى از دشمنان استاد تلقى . دشمنان انسان است 

 . شده و نوعى هتك حرمت و حق كشى استاد است
سجاد علیه السالم بیانگر اینست كه اگر در محضر استادى ، تعلیم گرفته ایم و علم آموخته این ظرایف در كالم امام 

 .(1197)ایم براى رعایت حقوق آن معلم و مربى باید به همه ظرایف و نكات دقیقى كه بیان شد، توجه داشته باشیم 
خداوند متعال ، در سوره مباركه كهف ، درباره برخورد موسى بن عمران علیه السالم با خضر پیامبر علیه السالم 

ها اشاره شده ، داستانى را نقل مى فرماید كه حاوى نكاتى دقیق و لطیفى است كه هم در بعضى از روایات به آن
است و هم مرحوم شهید ثانى از آن استفاده هاى زیبایى براى بیان آداب تعلیم و تعلم كرده است كه براى حسن ختام 

قرآن اینگونه نقل مى كند. این بحث بدان اشاره مى كنیم  : 
ِعلما َفَوَجدا َعبدا ِمن ِعَباِدَنا آَتیَناُه َرحَمة ِمن ِعنِدَنا و علَّمَناُه ِمن َلُدنَّا و َكیَف # قال انََّك َلن َتسَتطیَع َمعَى َصبرا# قال له موسى َهل اَءتَِّبُعَك على اَءن ُتَعلِّمَن ممَّا ُعّلمت ُرشدا #

قال َسَتِجُدِنى ِان شاَء الّله َصاِبرا و ال َاعصى َلَك َامرا# َتصِبُر َعلى َما َلم ُتِحط ِبِه ُخبرا (1198). 
در آن جا بنده اى از بندگان ما را یافتند كه رحمت و موهبت عظیمى از سوى خود به او داده ، و علم فراوانى از ))

آیا از تو پیروى كنم تا از آن چه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد : گفت موسى به او . نزد خود به او آموخته بودیم 
تو هرگز نمى توانى با من شكیبایى كنى ، و چگونه مى توانى در برابر : و صالح است ، به من بیاموزى ؟ گفت 

موسى گفت! چیزى كه از رموزش آگاه نیستى شكیبا باشى ؟ ؛ و در هیچ به خواست خدا مرا شكیبا خواهى یافت  : 
 .((كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كرد
این آیات ، مورد دقت اهل نظر، بویژه مرحوم شهید ثانى قرار گرفته و درباره رعایت حرمت استاد نكات جالبى را 
از این آیات استفاده كرده است ؛ یكى از آن نكات اینست كه حضرت خضر علیه السالم با این كه از انبیاى الهى 

موسى علیه السالم نیز پیامبر اولوالعزم و صاحب كتاب تورات است كه از جانب حق تعالى بر او وحى  است ، و
شده است ، و شرافت خود را نسبت به خضر مى داند، اما چون قرار است ، علومى را كه نمى داند و بر آنها 

م در قالب این عبارت بیان مى وقوف ندارد از او بیاموزد، بنابراین درخواست موسى از حضرت خضر علیه السال
 :شود
 .(1199)هل اَءتَِّبُعَك على اَءن ُتَعلِّمن ممَّا ُعلِّمت رشدا
(( از تو پیروى و متابعت كنم ؟ آیا اجازه مى دهى كه من )) 
در اینجا خود را تبع و مطیع او قرار مى دهد، از اینرو وقتى انسان خود را پیرو و تابع دیگرى تلقى مى كند، 
بالطبع براى مطبوع و كسى كه مى خواهد از او متابعت كند، حرمت بیشترى قائل است ، شاءنى خاص براى او 

ه حساب مى آوردقائل مى شود كه خود را تبع او ب . 
آیا اجازه مى دهید از شما اجازه كنم ؟ در حقیقت این یك : اینست كه از او استیذان و استجازه مى كند و مى گوید

 . نوع مبالغه در تواضع و فروتنى است
مطلب سومى كه از این آیه شریفه استفاده مى شود اینست كه حضرت موسى علیه السالم خود را در مقابل مقام 

آیا اجازه مى دهید شما را متابعت كنم تا تو به من آنچه را نمى دانم : ى او جاهل به حساب مى آورد و مى گویدعالم
 .، بیاموزى اینجا هم ناظر به این نكته است كه خود را نسبت به دانش و علم استاد، باید جاهل به حساب بیاورد

است مى كند و اجازه مى گیرد كه از علوم استاد استفاده نكته چهارم در این آیه شریفه اینست كه وقتى شاگرد درخو
كند؛ همانگونه كه خدا به او عنایت كرده و او را عالم قرار داده است ، او نیز اجازه تحصیل علم به شاگرد داده و 

تاد دیده همان رفتارى را با شاگرد بكند كه خداوند با او كرده است ؛ یعنى همانگونه كه خداوند این لیاقت را در اس
است كه او را عالم قرار داده است ، استاد نیز این لیاقت را در متعلم ببیند و اجازه دهد كه از سرچشمه علوم او 

: مطلب دیگرى كه از این آیه شریفه استفاده مى شود اینست كه حضرت موسى علیه السالم مى گوید. بهره مند شود
گیرم ؛ یعنى توجه به این جهت داشته باشد كه یادگیرى ، براى رشد  من این علوم را براى كمال و رشد از تو فرامى



با یادگیرى علم ، خود را تربیت كند و رشد كند؛ نه اینكه علم را براى رسیدن . و كمال نفسانى متعلم و محصل باشد
 .به جاه و مقام و احیانا مال و ثروت بیاموزد

یعنى بعضى از علوم تو را بیاموزم ؛ كه این خود مّما علمت این كه  نكته دیگرى كه از این آیه شریفه استفاده شده است
نوعى تواضع و فروتنى است ؛ و تعریض به اینكه من نمى خواهم در تعالى و تكامل به اندازه تو رشد كنم ، مى 

انى ، آیا اجازه مى دهید كه بعضى از آنچه را كه تو مى د: دانم كه این مقدار قدرت ندارم بنابراین مى گوید
نكته دیگرى كه از این آیات استفاده مى  . تبعیض است ((من ))فرابگیرم ؟ و اهل ادب مى دانند كه یكى از معانى 

درخواست مى كنم به من اجازه بدهید من با فراگیرى علم از محضر تو به مرتبه رشد : شود اینست كه مى گوید
خالصه ، اینكه . اهم كرد و این یعنى گمراهى و ضاللت برسم ؛ یعنى اگر این علم را از تو نیاموزم ، رشد نخو

موسى بن عمران علیه السالم ، پیامبر اولوالعزم است و لیاقت هاى شخصى و نفسى موسى او را به این مرتبه و 
 جاللت قدر رسانیده كه خدا او را شایسته پیامبرى ، اولوالعزم و كلیم الّله قرار داده است ، اما وقتى با خضر علیه
السالم در مقام مربى برخورد مى كند، اینگونه از خود خضوع ، فروتنى و تواضع نشان مى دهد تا جالل و مقام 
 .استاد رعایت شود

به وضوح مى بینیم امام سجاد علیه السالم به همه این نكاتى كه از آیات مذكور استفاده شد اشاره یا تصریح كرده 
 .اند

 نیت خالص در فراگیرى علم
جاد علیه السالم در پایان عبارات خود در این حق ، تعبیرى دارند كه بسیار قابل توجه است ؛ مى فرمایندامام س : 

لنَّاس فِاَذا َفَعلَت َذِلَك َشِهَد َلَك َمالِئَكَة الّله عزَّوَجل ِبَانََّك َقَصدُتُه و َتَعلَّمَت َعلََّمُه لّله جلَّ اسُمُه ال ِل (1200). 
اگر در علم آموزى ، حقوق استاد و معلم را رعایت كردى ؛ یعنى صدایت را به روى او بلند نكردى ، به هنگام 

، در محضر و مجلس او از كسى سخن نگفتى ، از غیبت دیگران در سوال دیگران از او، تو پیش جوابى نكردى 
محضر او خوددارى كردى ، عیوب احتمالى او را پوشیده داشتى ، مناقب و كماالت او را ابراز و اظهار داشتى ، 

ئكه با دشمنان او همنشینى نكردى ، دوستان او را دشمنى نكردى ، و سایر دقایقى كه در كالم امام آمده است ، مال
شهادت مى دهند كه قصد تو از آموختن ، فقط خدا بوده است نه مردم ؛ یعنى این كار تو به منزله یك عمل عبادى 

به عبارت دیگر، تزكیه دل از همه شوائب و داشتن نیت خالص در فراگیرى تاءثیر . در پرونده تو ضبط شده است 
 :مستقیم دارد؛ امام علیه السالم فرمودند

ه َقلَبَك و ُتَجلِّى له َبَصَرك ِبَترِك اللَّذَّاِت و َنقِص الشََّهَواتو ُتَزكَّى ل  . 
باید كه با چشم پوشى از تمنیات نفسانى ، قلب را پاكیزه كنى تا در یادگیرى مومن باشى ؛ زیرا نیت خالص و قلب ))

قوق واجب را مراعات پاك عالوه بر اینكه انسان را به آداب صحیح اخالقى مودب مى سازد؛ به گونه اى كه ح
نیت خالص موجب مى  .نماید، در روح دادن و حیات بخشیدن به تعلیم و علم آموزى نیز نقش به سزایى ایفا مى كند
شود كه در محكمه قیامت و دادگاه عدل الهى ، مالئكه این شاهدانى كه امروز براى ما قابل رؤ یت نیستند و بر 

ائر انسان ها آگاهند بر این نیت خالص و پاك شهادت دهند و این شهادت اساس ناموس آفرینش بر همه اسرار و ضم
، میزان و ترازوى اعمال خیر انسان را سنگین مى كند؛ زیرا بر اساس معارف اسالمى ، همه نعمتها و عطایاى 

الل الهى الهى در قیامت محاسبه دقیق شده و از همه آنها سؤ ال مى شود و اگر حاكم و قاضى قیامت كه ذات ذوالج
 .است با انكار زبانى انسان ها مواجه شود، هر یك از اعضا و جوارح را به شهادت مى طلبد
 .(1201)الَیوم َنخِتُم َعلى اءفواِهِهم و ُتَكلُِّمَنا اَءیِدیِهم و َتشَهُد اَءرجلهم بما كانوا َیكِسبون 
امروز بر دهانشان مهر مى نهیم ، و دستهایشان با ما سخن مى گویند و پاهایشان كارهایى را كه انجام مى دادند ))
 .((شهادت مى دهند

د و گاه عالوه بر شهادت اعضا و جوارح ، ها و مدعاهاى دیگر نیز مطالبه برهان و شاهد مى كن و براى پاسخ 
مكان و زمان را به سخن مى آورد، گاهى مالئكه و نیروهاى نامرئى خلقت را به شهادت مى طلبد و گاه نیز خود 
 :شهادت مى دهد كه امام جواد علیه السالم در این باره فرمودند

الحاكم  اتَُّقوا َمَعاِصَى الّله فى الَخَلَوات فانَّ الشَّاِهَد ُهَو (1202). 
 .((در خلوت از خدا بترسید؛ زیرا كسى كه االن شاهد همه اتفاقات است ، در روز قیامت ، خود قاضى خواهد بود))

ر مواردى تصریح شده كه مالئكه ، شهادت بر صدق نیت و راستگویى مدعى مى دهند؛ مثال وقتى سوال مى د
 :شود
 .(1203)عن َشَبابك فیما ابَلیَتُه و عن ُعمرك فیما َافَنیَتُه
 .((جوانى خود را چگونه به پیرى رساندى و عمر خود را در چه راهى صرف كردى ))

براى چه آموختى و چه آموختى ؟ اینجا مالئكه : مشغول تحصیل و یادگیرى و تعلم بودم ؛ مى گویند: اگر بگوید
تش خالص ، منزه و دور از همه شوائب و آلودگى ها بودشهادت مى دهند كه ما شاهدیم كه او در یادگیرى نّی . 



 علم و عالم حقیقى از دیدگاه روایات
اگر علمى كه براى خود و دیگران و جامعه انسانى بالغ باشد، با نیت خالص ، تحصیل شود، یكى از بزرگترین 

یندامام سجاد علیه السالم در پایان این حق مى فرما. عبادات در پرونده انسان است  : 
اگر قصد تو از آموختن علم فقط خدا بود و علم را براى او آموختى نه براى مردم ، و خودنمایى و قدرت طلبى و 
كسب مال و ثروت ، این كار قیمت و ارزش پیدا مى كند و در پیشگاه الهى به خصوص در قیامت ؛ همان روزى 

البته درباره شهادت ، نكات دقیق . نافع خواهد بودكه به چیزهاى كمتر و كوچك تر از آن محتاجیم ، براى انسان 
 . دیگرى نیز وجود دارد كه از حوصله بحث ما خارج است

چون علم یك گوهر از مقوله معنا . در انتها، الزم است به این نكته هم توجه شود كه در علم ، سّر عمل مستتر است 
ى شود و حرمت آن پاسدارى شود، به انسان فایده و و از معنویات است ، اگر با عمل به آن از آن گوهر قدرشناس

 :منفعت مى رساند بنابراین امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(1204)العلم مقرون الى العمل فَمن علم عمل و َمن َعمل ِعلم و العلم یهتف بالعمل فانَّ َاجابه و اال ارَتحل عنه 
(( علم ، . علم همراه با عمل است پس هركس علم پیدا كرد عمل مى كند و هر كه عمل داشت از روى علم است 

ر و مفید است ؛ و اگر به علمش عمل را صدا مى زند، اگر او صحیح پاسخ گوید؛ یعنى به علمش عمل كند، ماندگا
 .((عمل نكند، این علم براى او منفعتى نخواهد داشت 

علم ، نورى از انوار الهى است كه خدا در . علم باید مقرون به عمل باشد كه در این صورت ارزش خواهد یافت 
زینت عمل بیاراید، ماندگار  دل هر كس كه استعداد آن را داشته باشد، مى تاباند؛ و منتها اگر عالم این نور را به

 . است
انَّ َاهون ما َاَنا صاِنع ِبعاِلم َغیِر عاِمل ِبِعلِمِه َاَشدُّ َمن َسبِعیَن ُعقوَبة َان َاخَرج ِمن َقلِبِه َحالَوَة ِذكِرى : َاوحى الّله تبارك و تعالى الى داود علیه السالم  (1205). 

خداوند به داوود علیه السالم وحى كرد كه كمترین و كوچك ترین كارى كه من نسبت به عالم بى عمل انجام مى ))
ست كه از قلب او شیرینى یاد خود را مى دهم ، شدت و اهمیتش از هفتاد عقوبت باالتر است و آن عقوبت این ا

 .((گیرم 
 : در ادامه روایت آمده است

َدعواه  والعالم حّقا هَو الَّذى َینِطُق عنه َاعماَلُه الصَّاِلَحة ، و اَءوراَدُه الزَّاكیة و َصَدُقُه و تقواُه، ال لسانه و َتَصاوله و (1206). 
عالم كسى است كه رفتار و اعمالش به دانش و دانایى او شهادت مى دهند و پاكیزگى و تقواى او باید گواه علم و ))
 .((دانش او باشد؛ نه ادعا، هیمنه و شكل و قیافه او

مى خوانیم در روایات  : 
 .(1207)انَّ العاِلُم اذا لم َیعَمل ِبِعلِمِه َزلَّت َموِعِظِته على القلوب كما َیِزلُّ الَمَطِر عن الصَّفا
عالمى است كه به علمش عمل نكند، مواعظ و سخنانش ، در دلها بى اثر است ؛ مانند بارانى كه بر سنگ سخت ))
 .((ببارد
 : و در نكوهش علم بدون عمل آمده است
 .(1208)الِعلم الَّذى ال یعمل به َكالَكنُز الَّذى ال ُینَفُق منه ، َاتَعب صاحبه نفسه فى َجمِعِه و لم َیِصُل الى َنفِعِه
(( صاحب و مالك آن گنج ، خود را در جمع . علمى كه به آن عمل نشود مانند گنجى است كه از آن انفاق نمى شود

به زحمت و تعب انداخته ، اما نمى تواند از منافع آن گنج بهره مند شود آورى این گنجینه )). 
 : و یا در احادیث آمده است
 .(1209)مثل الَّذى َیعَلم الَخیر و ال َیعمل به مثل السِّراج ُیِضیى ء للنَّاس و ُیحِرُق َنفِسه 
كسى كه عالم است اما به علم عمل نمى كند، مانند چراغى است كه مى سوزد و دیگران از نور او بهره مى برند، ))
 .((اما خود را نابود مى كند

خشد و هم دل خود انسان را روشن مى كندبنابراین ؛ علم مفید آن است كه هم به دیگران روشنایى مى ب . 

  (پایان جلد اول)
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اللَّه و َیحُوَل بیَنَك و بیَن  ُه فیَما َدقَّ و جلَّ منَك اال َان ُتخِرُجَك من ُوجوِب حّقَو َامَّا حّق ساِئِسك ِبالُملِك َفَنحُو ِمن ساِئِسَك بالسُّلطاِن ِاال َانَّ هذا َیمِلُك ما ال َیمِلُكُه َذاَك َتلِمُزَك طاَعُت
 حقِِّه و ُحقوِق الَخلِق فِاَذا َقَضیِتُه َرَجعَت الى حقَُّه َفَتشاَغلَت به و ال قوََّة اال ِباللَّه
(( تو موظفى كه در هر امر كوچك و . حّق مالك تو مانند حّق سلطان است با این تفاوت كه مالك امتیاز بیشترى دارد

؛ مگر این كه تو را از حقوق واجب الهى و حقوق دیگر بندگان بازدارد و از انجام  بزرگ او را اطاعت كنى
 .((وظایف عبودیت و بندگى مانع شود پس هرگاه حّق خدا را ادا كردى باید كه به انجام حقوق مالك اهتمام كنى 

دارى و برده فروشى را  اولین مطلبى كه بعد از بیان این حق به ذهن انسان مى رسد این است كه آیا اسالم برده
پذیرفته است ؟ و قبول دارد كه بنى آدم به دو طایفه مالك و مملوك ، موال و عبد تقسیم مى شود؟ آیات وارده در 
 :تكریم انسان بسیار است در یكى از آنها مى فرماید

َل لتعارفوا انَّ َاكَرَمُكم عند اللَّه َاتقاُكم یا اَءیَُّها النَّاس انَّا َخَلقَناُكم ِمن َذَكر َو ُانَثى و جعلناكم ُشعوبا و َقباِئ (1). 
(( لف قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و از طوایف و شعب مخت! اى انسان ها
 .((شریف ترین و ارزشمندترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است 
 و یا در آیه دیگر مى فرماید
 .(2)و لقد كرَّمنا بنى آدم 
 .((ما بنى آدم را كرامت بخشیدیم ))

به خوبى پیدا است كه آنچه مورد تعظیم آفریدگار است ، نفس انسانیت است و معیار برترى انسان ها صرفا تقوا و 
فراوانى  در روایات. پاكدمنى است و هیچ چیز دیگر مالك ترجیح و سیادت فردى و اجتماعى بر دیگران نمى شود

 :هم بر این مطلب تاءكید شده است ؛ مثال
 .(3)ال فضل لعربّى على عجمى على عربّى و ال البیض على َاسَود و ال َالسود على َابیض اال بالتَّقوى النَّاس من آدم و آدم من ُتراب 
عرب یا عجم بودن و سفید یا سیاه بودن هیچ كدام مالك برترى انسان ها بر دیگران نیست مگر آن كس كه تقواى ))

همه فرزند آدم ابوالبشرند و آدم هم از خاك آفریده شده است . بیشترى داشته باشد )). 
ات یقین حاصل مى شود كه خدا و رسولش چنین امرى را قبول ندارند و به آن وقایع از مجموعه این آیات و روای
پس چرا آیین مقدس اسالم كه بر اساس برابرى كامل انسان ها استوار گردیده ، نظام . خارجى قطعا راضى نبوده اند

پیامش جهانى و جاودانى برده دارى را پذیرفته است ؟ مگر نه این است كه آیین ما، آخرین شریعت آسمانى است و 
 : است كه
 .(4)َحَالُل محمَّد َحَالل َاَبدا الى َیوِم الِقَیاَمِة و َحراُمُه َحَرام َاَبدا الى َیوِم الِقَیاَمِة
آنچه را كه رسول مقدس اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم حالل فرموده ، حلیتش تا قیامت جاودانى است و آنچه ))
 .((را كه حرام فرموده ، حرمتش همیشگى است 

پس چگونه پدیده اى را كه بشر، در نهایت نتوانست تحمل كند و از سوى یكى از روساى جمهور ایاالت متحده 
مریكا به نام آبراهام لینُكلن آ تقریبا در دو قرن قبل ، این ظلم فاحش ریشه كن شد، اسالم آن را به نحوى تایید  (5)

 نموده است ؟
این مساله ، ادعاى ماتریالیست ها را كه مى گویند ادیان الهى مخصوص ادوار گذشته تاریخ است ثابت نمى كند؟  آیا

چه این كه آنها مدعى اند كه اعتقادات و معارف بشرى انعكاس شرایط اقتصادى و معارف بشرى نیز دگرگون مى 
تاریخ حیات بشر است كه پس از دوره اشتراكى  شود نظام برده فروشى و برده دارى ، میراث و یادگار دوران دوم

حاكمیت یافته و بعد از آن جاى خود را به نظام فئودالیه یا تیول دارى واگذار كرده است و پس از این دوره هم 
روزگار سلطه سرمایه دارى است كه این هر سه دوره ؛ یعنى دوران برده دارى و دوران اقطاع تیول و دوران 

ران ظلم و تجاوز به حقوق انسان ها است و جبر تاریخ حكم مى كند كه انسان ها باید به همان سرمایه دارى ، دو
حرف آنها این است كه عقاید انسان ها ساخته و پرداخته . دوران اول ؛ یعنى دوران اشتراك و عدم تبعیض برگردند

د، نظامى تاریخى است كه باید همان دوران ها خاص خود است و اسالم هم كه نظام برده دارى را تایید مى كن
میزان موفقیت آن را در موزه هاى انسان شناسى و عقاید جستجو كرد، و هرگز نمى تواند براى جامعه رو به رشد 
 .و در حال كمال امروز به عنوان یك مكتب فكرى زنده ، حیات آفرین و نجات بخش كارایى داشته باشد

زاردهنده اى است كه انسان با آن روبرو است و گاه با خود مى اندیشد كه اینها چند نمونه از سؤ ال ها و چراهاى آ
اى كاش اسالم با این عمل ناپسند هم مثل بسیارى از سنن غیرصحیح حاكم بر جامعه آن زمان برخورد قطعى كرده 

نیز صریحا  بود و همان گونه كه قمار، دزدى ، شرب خمر، زنا و ربا را قاطعانه حرام كرد، مساله برده دارى را
 .لغو مى نمود
مساله برده دارى از نظامات تاسیسى و قوانین  : در پاسخ همه این سوال ها و دستیابى به این آرزوها باید گفت
 . موضوعه شرع مقدس اسالم نیست ، بلكه فقط مورد تایید شرع واقع شده و از احكام امضایى دین است



 ریشه تاریخى نظام برده دارى
این برخورد و تلقى قانونى اسالم را دریابیم الزم است كمى به ریشه تاریخى آن رجوع كنیم براى این كه سر  . 

نظام برده فروشى و برده دارى یك نظام اجتماعى و اقتصادى بین المللى بود كه به شهادت تاریخ پایگاه اصلى آن 
، با لشكركشى و تعدى به سایر ملل و  آنها در سایه اقتدار فراوانشان. سرزمین روم و امپراطورى قدرتمند آن بود

اقوام ، انسان ها را به بردگى كشیده و منفعت اقتصادى زیادى را با بهره كشى و بیگارى از این برده ها و یا احیانا 
از محل خرید و فروش آنها نصیب خود مى كردند؛ و شاهد آن هم حضور بیشمار نژاد سیاه در قاره اروپا و آمریكا 

ه همان شیوه استبداد و بردگى از آفریقا به قاره هاى دیگر انتقال یافتند و مهم تر از آن ، شیوه رفتار است كه همه ب
 .با این طبقه بود

نگاران خودشان این بردگان را در عداد انسان و بشر نمى دانستند، بلكه براى آنان مانند كاال  به شهادت تاریخ 
 .بودند

ازیانه ، شالق و انواع شكنجه ها استفاده مى كردند و ایذا و آزار بردگان امرى براى بهره كشى بیشتر از آنان از ت
بردگان جیره غذایى داشتند؛ آن هم در حدى كه از مرگ نجات پیدا كنند و یا اگر . بسیار متعارف و معمول بود

 .بیشتر به آنها مى دادند براى این بود كه بیشتر از آنها بهره ببرند
تفكر در غرب متمدن و جنگ حیوانات مثل گاوها و یا خروس ها متداول است و مى بینیم كه هنوز هم بقایاى آن 

به همین صورت ، بردگان ، آن انسان هاى مظلوم . براى تفریح و لذت بردن حیوانات را به جان یكدیگر مى اندازند
كشتند، لذت مى بردند و همین  را هم به جان هم مى انداختند و از این كه آنها براى دفاع از خود یكدیگر را مى

شرایط با كمى اختالف در ایران ، هند و قبایل عرب نیز حاكم بود و صاحبان قدرت و ثروت با این همه بهره ورى 
حاضر نمى شدند به سهولت و راحتى از چنین امتیاز و سرمایه بى پایان و معدن بى انتهایى صرف نظر كنند؛ به 

در چنین . ر منافعى كه گفتیم امكان بهره مندى هاى دیگر هم وجود داشت خصوص كه درباره زن ها عالوه ب
شرایط و با چنین سوابق تاریخى كه ذكر شد دین مقدس اسالم قدم به میدان نهاد و براى برابرى و عدم تفاوت میان 
 :انسانها همت گماشت ؛ و خداوند فرمود

و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا انَّ َاكَرَمُكم عند اللَّه َاتقاُكم  یا اَءیَُّها النَّاس انَّا َخَلقناكم من ذكر و ُانثى (6). 
(( و از طوایف و شعب مختلف قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛  ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم! اى انسان ها
 .((شریف ترین و ارزشمندترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است 

به هر حال ، تصور این كه انسان هایى در بردگى انسان هاى دیگر زندگى كنند، رنج آور و آزاردهنده است ؛ ولى 
د از گذشت بیش از یك قرن از الغاى این نظام براى ما حاصل شده است این تصویر و نتیجه اى است كه امروز بع

با سیر . و از طرف دیگر انسان ها نسبت به سنت هاى حاكم بر اجتماع خود به طور تدریجى تكامل پیدا مى كنند. 
این  : تاریخى و گذشت زمان ، سنن حاكم در میان آنها به سوى كمال مى رود و مى توانیم به طور قطع بگوییم
تصویرى كه امروز براى ما حاصل شده است ، یقینا در چهارده قرن قبل وجود نداشته است ؛ حتى شاید خود 
بردگان هم بردگى خود را امرى پذیرفته شده تلقى مى كردند و از این گذشته ، نه تنها این موضوع ، كه بسیارى از 

ى كنیم ، استهجان عَرضى دارد با این كه از نظر موضوعاتى كه ما امروزه قبح عقلى یا شرعى آنها را درك م
 . قانونى ممنوعیت دارد، روزگاران گذشته چنین نبوده است
شاید انسان هاى نادرى هم بوده اند كه در همان زمان با ادراك فطرى خود از آن سنن حاكم ، احساس تنفر مى 

پرهیز و پروا داشتند، گاهى در تاریخ نام این انسان  كردند و هیچ یك از این امور قبیح را انجام نمى دادند و از آنها
او كسى بود كه در همه عمرش ، حتى قبل از : هاى نادر ثبت شده است ؛ مثال درباره جعفر بن ابى طالب مى گویند

من احساس مى كردم خوردن آنچه موجب مستى : اسالم شراب نیاشامید و هنگامى كه از او سؤ ال كردند، او گفت 
نسان مى شود، زائل كننده عقل و تفكر است ، و به واسطه آن انسان به كارهایى دست مى زند كه در حال و سكر ا

این روحیه ، براى افراد خاص ؛ آن هم به ندرت حاصل مى . عادى هرگز حاضر نیست آن كارها را انجام بدهد
و هوى و هوس و تمایالت نفسانى بر شود؛ چرا كه عقل ، قبح امور را هنگامى درك مى كند كه اجتماع سالم باشد 

آن جامعه حاكم نباشد؛ وگرنه اگر فضا و سنن حاكم بر جامعه ، تمایالت و هواهاى نفسانى باشد ابزار ادراك از 
روایتى كه از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است  افراد آن جامعه گرفته مى شود؛ به نص   : 

َصمََّك و َاعَماك انََّك ِان َاَطعَت َهواَك َا (7). 
((  اگر فرد یا جامعه اى پیرو هواهاى نفسانى شد، آن فرد یا جامعه نسبت به درك وقایع آفرینش ، كور و كر مى
 .((شود
یعنى آن جامعه قدرت دیدن ، شنیدن و اندیشیدن ندارد، بنابراین مى توانیم به طور قطع بگوییم كه قبح و زشتى نظام 
برده دارى و بردگى انسان ها كه امروز براى ما به صورت جدى مطرح و حل شده است و همه ، ناپسندى آن را 

مى كنیم یقینا در گذشته چنین نبوده است  احساس   . 



 اعالم تدریجى احكام در اسالم
نكته دیگر این كه اساسا عده اى خواسته اند مساله نظام برده دارى و تایید آن را توسط شرع مقدس این گونه توجیه 
كنند كه احكام دین به صورتى وضع شده است كه امكان بازدهى داشته باشند و آثار مفید آن براى جامعه و فرد قابل 

د؛ به این دلیل است كه مى بینیم بعضى از موضوعات با این كه در نهایت ، حكم حرمت وصول و دسترسى باش
قطعى و یا وجوب قطعى درباره آن اعالم شده ؛ یعنى آن موضوع از نظر شرع حرام و یا واجب اعالم شده ، اما 

چشم مى خورد؛ مثل سابقه اعالم تدریجى احكام در دین مبین اسالم به . در ابتدا داراى این حكم نبوده است 
با توجه به این كه مساله شرب خمر و مسكرات یك مساله بدیهى است و قبح آن . موضوع شرب خمر و مسكرات 

 : از نظر احكام شرعى مسلم است ، اما به اعتقاد بسیارى از مفسران ابتدا این آیه شریفه نازل شده
ر و منافع للنَّاس و َاثُمُهما اَءكَبُر من َنفِعِهمایسئلوَنَك َعِن الُخمر و الَمیَسر ُقل فیِهَما ِاثم َكبی (8). 

(( دارد و براى انسان لغزش و خطا به ارمغان  بگو كه اینها گناه. از تو درباره خمر و مایعات و قمار سوال مى كنند
 .((مى آورد و منافعى هم دارد؛ اما گناه و لغزش آنها بیشتر از منافعى است كه بر آنها مترتب است 

به این ترتیب ابتدا یك زمینه ذهنى براى حرمت خمر و قمار فراهم مى شود و بعد از مدتى نسبت به موضوع این 
 :گونه اعالم نظر مى شود

ایُّها الَّذین آمنوا ال تقربوا َالصَّالة و َانُتم ُسكارى حّتى َتعَلموا ما تقولون  یا (9). 
(( ال مستى به نماز نزدیك نشوید، تا بدانید چه مى گوییددر ح! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 

نوشیدن : در تعلیل این مساله مى گوید. مسلمان ها بعد از آشامیدن خمر، از نماز و حضور در مسجد منع مى شوند
 :خمر باعث مى شود كه نفهمید چه مى گویید و بعد از گذشت زمان این آیه شریفه نازل مى شود

وا انَّما الَخمُر و الَمیَسُر و اَالنصاب و اَالزالُم ِرجس من عمل الشَّیطان فاجَتِنبوه لعلَّكم ُتفِلحون یا ایها الذین آمن (10). 
(( شراب و قمار و بتها و ازالم ! ه ایمان آورده ایداى كسانى ك ( ، پلید و از عمل شیطان است ، )نوعى بخت آزمایى 
 .((از آنها دورى كنید تا رستگار شوید

این شرب خمر و . یعنى این است و جز این نیست ، از آن تعبیر به رجس مى كند انَّمابا تاءكید شدید و با كلمه حصر 
و بعد نفس این عمل را به شیطان نسبت مى دهدقمار یك امر پلیدى است  . 

بعد از این دو سه نكته ، صراحتا امر به اجتناب مى فرماید و در انتهاى آیه فالح و رستگارى را مترتب بر ترك 
شاید رستگار شدید، و در آیه بعد مى فرماید: آشامیدن خمر مى داند و مى گوید : 

كم العداوَة و الَبغضاَء فى الَخمِر و الَمیِسِر و َیُصدُُّكم عن ذكر اللَّه و عن َالصَّالة فهل انتم منتهون انَّما ُیریُد الشَّیطان َان یوِقُع بیَن (11). 
(( ا این عمل شیطانى خود مى خواهد بین شما دشمنى و عداوت ایجاد كند و شما را از یاد خدا غافل كند و از شیطان ب
 .((نماز و ذكر الهى بازدارد
 :و بعد در آیه سوم همه مفاسد مترتب بر آن را بیان مى فرماید

على رسولنا البالغ المبین و اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرَّسول و احَذروا فان َتَولَّیُتم فاعلموا انَّما  (12). 
(( د كه اگر فرمان شما موظفید فرمان خدا و پیامبر را اطاعت كنید و بترسید از فرمان شكنى ، اما توجه داشته باشی
 .((شكستید ضررى متوجه خدا و پیامبر نیست ، بلكه این ضرر به خود شما بازمى گردد

چنان كه مشهود است بیان احكام به شیوه تدریجى ، امرى سابقه دار است و بعضى از علماى بزرگوار نیز در 
برده دارى به تدریج صورت گرفته  مذمت نظام بردگى و دفاع از شرع مقدس گفته اند كه در شرع مبین ، لغو نظام

 . است
بهتر است قبل از آن كه نظر این عده از علما را مورد بحث قرار دهیم از زاویه دیگر به این موضوع نگاه كنیم و 
ببینیم اساسا منشاء برده دارى و مالكیت انسان ها از نظر حقوق اسالمى چیست ؟ و چگونه انسان مالك انسان 

امل و انگیزه اى سبب مى شود كه انسانى نسبت به انسان دیگر احساس تملك كند و خود را دیگرى مى شود؟ چه ع
 مالك او بداند؟

 جنگ و جهاد در اسالم 
از نظر حقوق اسالمى بردگى و مالكیت انسان ها فقط در غزوات و سرایا و جنگ هاى بین مسلمانان و كفار قابل 

ید شرع مقدس نیستبررسى است و سایر عوامل و ریشه ها مورد تای بنابراین براى روشن شدن این مطلب باید  . 
 .توضیح مختصرى درباره موضوع جنگ و جهاد در قوانین اسالمى داده شود

ما یك جنگ تهاجمى یا به اصطالح جهاد داریم به معنى خاص ، كه به منظور اشاعه اسالم در میان همه انسان ها 
خداوند متعال براى نجات انسان هاى دیگر از اسارت اندیشه هاى واهى فرمان آن صادر مى شود؛ به عبارت دیگر 

و خرافى و بت پرستى و انسان پرستى و خالصه ماده گرایى و الحاد در یك كلمه نجات انسان ها از مسیر انحراف 
یرفتند، به ، آنان را ماءمور كرده تا از جان خود مایه بگذارند و كفار را دعوت به صالح و فالح كنند و اگر نپذ

مجاهده و جنگ با آنها برخیزند این یك نوع جهاد است كه به نظر اكثر قریب به اتفاق فقهاى شیعه ، در انحصار 



 .معصومین علیهم السالم قرار دارد
نوع دوم از جنگ هایى كه در آیین مقدس اسالم هست ، جنگ هاى دفاعى است ؛ یعنى هرگاه امت اسالمى در 

ن قرار بگیرد، به حكم عقل و تایید و تشویق شرع مقدس باید در مقابل تهاجم دیگران از خود حمله بیگانگا  معرض 
 .دفاع كند
 . این هم یك نوع از جنگ هاى اسالمى است

نوع دیگرى از جنگ ، جنگ علیه بغات و سركشان داخلى است كه گروهى از جامعه اسالمى جدا مى شوند، شق 
واحده اسالمى سالح تهیه مى كنند؛ در این حالت نیز واجب است براى حفظ عصاى مسلمین مى كنند و علیه امت 

البته انواع دیگرى از جهاد را هم مى . امنیت اجتماعى در جامعه ، یك اقدام مسلحانه جدى علیه آنها صورت بگیرد
 . شود تصور كرد كه تحت این عناوین سه گانه قابل درج است

 هدف جنگ و جهاد در اسالم
ه در این جا قابل توجه است این كه در هیچ یك از اقسام جنگ ها انگیزه كشورگشایى ، استعمارگرایى ، نكته اى ك

. قدرت طلبى ، پرخاشگرى ، غصب ، عصبیت هاى قومى ، تحصیل مال و ثروت و رسیدن به غنایم وجود ندارد
و آلودگى ها و انگیزه هاى  در همه این جنگ ها باید نیت مجاهدان و جنگ جویان خالص و منزه از همه شوائب

باید به این نكته توجه داشته باشیم كه جهاد از منظر معارف ما و در كتب فقهى و حقوقى ما، در زمره . دیگر باشد
عبادات ذكر شده است و عملى عبادى است و مثل خرید و فروش و خیلى از اعمال متعارف عرفى دیگر نیست ، 

لسان آیات كریمه قرآن و روایات هم این مطلب را به خوبى . قرار دارد... ج وبلكه جهاد در عداد نماز، روزه ، ح
 :به ما تفهیم مى كند
 .(13)و جاهدوا باموالكم و انفسكم فى سبیل اللَّه 
 .((و با اموال و جان هاى خود، در راه خدا جهاد كنید))
 .(14)جاهد فى سبیل اللَّه حّق جهاده 
(( جهاد را ادا نمود در راه خدا حّق )). 
 .(15)والذین جاهدوا فینا َلَنهِدَینَُّهم ُسُبَلنا
(( عا به راه هاى خود هدایتشان خواهیم كردجهاد كنند، قط) با خلوص نیت (و آنها كه در راه ما  )). 
 . در همه این آیات و روایات باب جهاد، فى اللَّه و فى سبیل اللَّه و براى خدا ذكر شده است

ما گاه كسى را در میان جمعیت مى دیدیم كه : یكى از اصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كند
تا این كه در یكى از جنگ ها ظاهرا جنگ احد او را دیدم كه در صحنه . اهل آتش است  او: پیغمبر مى فرمودند

آمدم خدمت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله وسلم و این فرد را به . كارزار عجیب مى جنگید و شمشیر مى زد
اهل آتش است این همان كسى است كه شما مى فرمودید! یا رسول اللَّه : حضرت نشان دادم و گفتم  پیامبر  ! 

من خیلى تعجب كردم كه حضرت رسول صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم سخن به . باز هم اهل آتش است : فرمودند
. سعى كردم در معركه جنگ خودم را به او نزدیك كنم  . گزاف نمى گوید، اما عمل این فرد عمل اهل آتش نیست

: گفت ! خوب در راه خدا شمشیر مى زنى ! برادر! خسته نباشید! مریزادوقتى به او نزدیك شدم و به او گفتم دست 
من مى خواهم صاحبش را بكشم و آن مركب ! آن مركب زیر پاى آن مشرك را ببین چه مركب خوبى است  ! آرى

این شخص در همین جنگ كشته شد و به : و جالب این است كه راوى نقل مى كند. را به غنیمت بگیرم  قتیل ))
ارالحم  .(16)یعنى كشته راه همان مركب شهرت یافت  ((

 انگیزه اسیر گرفتن دشمنان 
شكست و پیروزى وجود دارد، كه در صورت پیروزى به  در این جنگ ها و منازعات: پس از این مقدمه باید گفت 

حال باید دید تكلیف این افراد كه به اسارت . طور طبیعى عده اى از افراد دشمن به اسارت سپاه مسلمانان درمى آیند
درآمده اند چیست ؟ حاكم پیروز، صرف نظر از این كه حاكم اسالمى باشد یا غیر اسالمى ، مى تواند یكى از چند 

یا همه اسرا را یك جا بكشد، و یا همه را به زندان و حبس بفرستد و از بودجه بیت المال هزینه : ر را انجام دهدكا
نگهدارى آنان را بپردازد؛ راه سومى كه وجود دارد این است كه آنها را همچون غنایم جنگى و به عنوان برده میان 

ه راه چهارمى وجود داشته باشد؛ چون اگر بگوییم كه مثال به به نظر نمى رسد ك. افراد سپاه پیروز خود تقسیم كند
گرچه برده شخص نیست ، . اردوگاه هاى كار اجبارى فرستاده شود این هم نوع دیگرى از بردگى و بندگى است 

آنچه كه در شرع مقدس جایز شمرده شده ، راه سوم است ؛ یعنى آیین مقدس اسالم . اما بنده حكومت مى شوند
به . ست كه از اختیارات فرمانده پیروز سپاه است كه این افراد را به عنوان غنایم میان افراد سپاه تقسیم كندفرموده ا

خصوص اگر جنگ ، جنگ تهاجمى است كه فوایدى بر آن مترتب خواهد بود؛ چون همان طور كه در بحث قبل 



تفویض فرموده و آنان را مكّلف كرده كه اشاره شد، این یك ماءموریت الهى است كه خداوند متعال به مسلمان ها 
در سخنى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه . براى ریشه كن كردن كفر و الحاد دست به سالح ببرند

 :حضرت فرمودند
ه من ِوالَیِة الِعَباِدالدُّعاُء الى طاَعِة اللَّه ِمن طاَعِة الِعباد و الى ِعباَدِة اللَّه من عباَدِة الَعَباِد و الى ِوالَیِة اللَّ (17). 

(( ن است و به سوى طاعت خدا خواندن ، از طاعات بندگان است و به سوى عبادت خدا خواندن ، از عبادات بندگا
 .((به سوى والیت خدا خواندن نشانه والیت بندگان 

 مشروعیت جنگ و مقاتله در اسالم 
مردم را از اطاعت و فرمانبردارى بندگان خدا، . جنگ باید با این انگیزه باشد كه مردم را به اطاعت الهى درآورد

شرع مقدس جنگ . یت خدا دربیاوردبه پرستش خداى متعال وادارد، خالصه مردم را از والیت خلق خدا، به وال
هاى اسالم را براى این قرار داده است كه جماعتى را كه فرمانبردار انسان دیگرى هستند به اطاعت خداوند 

پس. درآورند مشروعیت مقاتله و جهاد براى دعوت به اطاعت الهى است كه الزاما این كار باید یا با مباشرت امام   
نظارت او انجام شود تا سپاهیان از موازین و اهداف شرع مقدس تخطى و تجاوز نكنند و معصوم علیه السالم یا با 

بنابراین نمى توانیم بگوییم كه به حكم قطعى . نسبت به آنها كه پذیراى اطاعت الهى مى شوند، اختیار با پیامبر است 
ى اللَّه علیه و آله و سلم است ، تفویض در این جا به فرمانده سپاه كه شخص رسول الّله صلَّ. ، همه اسیران غنیمتند

 . اختیار شده است
نكته دیگرى كه این جا باید به آن توجه كرد این است كه اسیر گرفتن جز براى دعوت به اطاعت پروردگار مشروع 
 : نیست ؛ چنان كه در سوره مباركه انفال آمده است

االرض ُتریدوَن َعَرَض الدُّنیا و اللَّه ُیریُد االِخَرَة و اللَّه عزیز حكیم ما كان ِلَنبّى اَءن یكون َلُه اَءسرى حتَّى ُیثِخَن فى  (18). 
(( بگیرد تا كامال بر آنها پیروز گردد؛ و جاى پاى خود را در زمین محكم  هیچ پیامبرى حّق ندارد اسیرانى از دشمن

شما متاع ناپایدار دنیا را مى خواهید و مایلید اسیران بیشترى بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد كنید؛ ولى . كند
 .((خداوند سراى دیگر را براى شما مى خواهد؛ و خداوند قادر و حكیم است 

یفه تصریح شده است كه شما جز با پیروزى ، حّق گرفتن اسیر نداریددر این آیه شر هرگاه جاى پاى شما در میدان  .
 :نبرد و مقاتله استوار شد آن وقت به گرفتن اسیر بپردازید
 .(19)لو ال كتاب من اللَّه َسَبَق َلَمسَُّكم فیما اَءَخذُتم عذاب عظیم 
(( ، به خاطر اسیرانى كه گرفتید، مجازات )كه بدون ابالغ ، هیچ امتى را كیفر ندهد(اگر فرمان سابق خدا نبود 

موجب عذاب شما خواهد گشت بزرگى به شما مى رسید و اگر غیر از این كنید آنچه را گرفته اید  )). 

 هدف از اسیر گرفتن و تقسیم بین مسلمانان
بنابراین مى بینیم كه در مقاتله با دشمن مساله اسیر گرفتن امرى الزامى است و اگر در این كار سهل انگارى شود 
 .به طور طبیعى مجددا، علیه اّمت اسالمى دست به توطئه مى زنند

یم آنها را مى توان در چند امر خالصه كردپس انگیزه اسیر گرفتن و تقس : 
 اول این كه اجتماع و توطئه مجدد آنها به وسیله تقسیم اسرا در میان خانواده و جنگجویان پیروز خنثى مى شود؛
دوم این كه با تقسیم اسرا در بین مسلمانان ، اسرا و خانواده هایشان ، مخصوصا فرزندان آنها با فرهنگ و تربیت 

س پیدا مى كنند، و از آلودگى آنها به شرك و كفر جلوگیرى مى شود؛اسالمى ان  
 سوم این كه از تحمیل این افراد به بودجه بیت المال كه حّق مسلمانان است ، پیش گیرى شده است ؛
 .چهارم این كه این همه نیروى فعال در اجتماع عاطل و باطل نمى ماند

لَّه علیه و آله و سلم ماءمور شده است كه پیام راءفت و موّدت بین مؤ منان گذشته از همه این مسائل ، پیامبر صلَّى ال
 :را به آنها ابالغ بفرمایند؛ در سوره مباركه انفال مى فرماید

لَّه غفور رحیم لیا ایها النبى قل ِلَمن فى اَءیدیكم من االسرى ان َیعَلِم اللَّه فى قلوبكم خیرا یؤ ِتُكم خیرا ممَّا اَءَخَذ منكم و یغفر لكم و ا (20). 
(( كنید،  تو به اسرایى كه در دستتان هست بگو كه اگر شما به اسالم گرایش پیدا كنید و قلب و دلتان را پاك! پیغمبر
خداوند هم شما را مى آمرزد و هم در مقابل آنچه از دست داده اید، نعمت هاى بهترى را نصیب شما مى كند و 
 .((خداوند آمرزنده و مهربان است 

به هر حال ، . همین اسیران اگر قصد خیانت داشته باشند باید با آنها برخورد كرد: اما در مقابل به پیغمبر مى گوید
شریفه و هم بنابر آنچه در روایات مى بینیم رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به حسن معاشرت با طبق این آیه 

آنها و تشویق به آزادى آنها توصیه مى فرمایند، تا آنجا كه درباره حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده 
 : است كه

لوك ِمن كدِّ یِدِهانَّ امیرالمؤ منین علیه السالم اَءعَتَقى مم (21). 



 .((امیرالمؤ منین از دست رنج خود هزار بنده را آزاد كرد))
زینه بیت المال مسلمانان ، آزاد شدند، از دست رنج خود از غیر از كسانى كه در دوران حكومت حضرتش با ه

حاصل كشت و كار و كشاورزى كه امیرالمؤ منین علیه السالم بدان مبادرت داشتند هزار بنده را خریده و آزاد 
كفار كردند و هیچ قیدى هم در روایات ذكر نشده است كه آیا این هزار بنده از مسلمان ها بودند یا كفار؛ و حتى حكم 

شده است كه اسیر را نگه دارد یا او را آزاد كند و فدیه بگیرد و یا منت بگذارد و بالعوض  اسیر، به حاكم تفویض 
در سوره مباركه محمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آیه اى ناظر به این نكته است. آزاد كند  : 

ا َاثَخنُتُموُهم فُشّدوا الُوَثاق فامَّا منَّا بعد َو َامَّا ِفداء حتَّى َتَضَع الَحرب َاوَزاَرهافاذا َلقیُتم الَّذین كفروا َفَضَرَب الرِّقاب حتَّى اذ (22). 
(( افران جنایت پیشه در میدان جنگ روبرو شدید گردن هایشان را بزنید، و این كار را همچنان و هنگامى كه با ك
ادامه دهید تا به اندازه كافى دشمن را در هم بكوبید؛ در این هنگام اسیران را محكم ببندید؛ سپس یا بر آنان منت 

د؛ و این وضع باید همچنان ادامه یابد تا بگیری) غرامت (گذارید و آزادشان كنید یا در برابر آزادى از آنان فدیه 
 .((جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد
از این آیه شریفه استفاده مى شود كه بعد از استیالى تام و تمام ، مى توانید بر این اسیران منت بگذارید و آنها را 
 .بدون عوض آزاد كنید و یا از آنها فدیه بگیرید

 حكم قبول اسالم بعد از اسارت
حال سوالى مطرح است و آن این كه آیا اگر كسى بعد از اسارت ، اسالم را پذیرفت ، باز هم باید در اسارت باقى 
بماند؟ همان گونه كه در آیه شریفه و روایات وارد شده است ، اگر اسیرى اسالم را بپذیرد اسالم را بپذیرد مطمئنا 

؛ چون نسبت به قتل ایشان چنین روایاتى وارد شده استطبق یكى از آن اختیارات و راهكارها باید آزاد شود  : 
 .(23)االَءسیُر اذا اَءسَلَم َفَقد َحَقَن َدَمُه
(( در آمد، وقتى اسالم آورد، خون خود را حفظ كرده است انسانى كه به اسارت  )). 
 : و در روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم وارد شده است كه
 .(24)اُءِمرُت اَءن ُاقاِتَل النَّاس حتَّى َیقولوا ال اله اال اللَّه فاذا قالوها َعَصُموا ِمنِّى ِدماِءُهم و َاموالهم 
(( وقتى پذیراى توحید شدند و نبوت مرا . من ماءمور شده ام كه جهاد را ادامه بدهم تا اعتالى كلمه ال اله اال اللَّه 

وال آنها حرمت پیدا مى كندپذیرفتند، خون و ام )). 
به نظر مى رسد این حكم بین مسلمانان اجماعى باشد، ولى سوال این است كه آیا اسارت هم ساقط مى شود و باید او 
را آزاد كند یا خیر؟ بعضى از بزرگان متقدمین ، فتوایشان بر عدم سقوط اسارت است ، ولى ممكن است از نظر 

فتوا، بتوانیم ادعا كنیم كه حّق اسارت این تازه مسلمان ، ساقط مى شود و حتى بگوییم  فنى با مناقشه در مستند این
كه حاكم اسالمى در قبال آزادى او حّق فدیه گرفتن را هم ندارد؛ زیرا فدیه از مختصات احكام اسیر است و وقتى او 

بنابراین ، نتیجه این . ب نمى شودموضوعا از عنوان اسیر خارج شد، بالطبع احكام متعلق به اسیر هم بر او مترت
مباحث این مى شود كه شارع مقدس در امورى كه جز زشتى و ظلم ، حاصلى ندارد، با كمال شهامت ایستاده و 
حكم الهى را اعالم كرده است ؛ گرچه پذیرش عمومى هم نداشته است به خصوص كه مى توانیم این مطلب را این 

بت پرستى بر آن حاكم است ، دعوت به توحید و یكتاپرستى مهم تر از دعوت  گونه بیان كنیم كه در جامعه اى كه
مردم به یك سلسله از فروعات و مسائل حقوقى است و اگر بگوییم رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در بیان 

د، به ساحت شرع احكام فرعى ، رعایت جو عمومى جامعه آن زمان را كرده و از عدم پذیرش آن مى ترسیده ان
 : مقدس افترا بسته ایم ؛ چون در آیه كریمه وارد شده است كه
 .(25)واللَّه ال یستحیى من الحقِّ
(( د كه حقایق را براى مردم بیان كندخدا ابایى ندار )). 

بیان شرع مقدس در بسیارى از احكام به : كسانى كه با حسن نیت در مقام دفاع از حریم دین برآمده اند و گفته اند
فرض كنیم كه این . صورت تدریجى بوده است و مثالى كه ذكر كرده اند، مساله حرمت نهایى شرب خمر است 

بپذیریم ؛ مساله این است كه به هر حال در شرب خمر و بازى با ابزار و آالت قمار،  توجیه را در مساله بردگى
در مورد الغاى نظام . حكم الهى تدریجا اعالم شد و در نهایت پایانى بر آن مترتب بود كه حكم قطعى اعالم شد

مى دهد، چه روز و به چه بردگى چه روزگارى را مى توان تصور نمود؟ و آن حكم پایانى كه به همه ادعاها خاتمه 
بیانى بوده است كه در دسترس ما قرار نگرفته است ؟ اگر چنین چیزى بود، باید در آیات كریمه قرآن ذكر مى شد 
یا در سخنان رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و یا حداقل در بیان یكى از ائمه اطهار دیده مى شد و حال آن 

ر حالى كه قرآن مى گویدكه هیچ اثرى نمى یابیم د : 
 .(26) الیوم اَءكملُت لكم دینكم

 .((امروز دین شما را كامل كردم ))
و سلم ، در روزهاى آخر عمرش اكمال دین را اعالم مى فرماید؛ حتى در روایتى  رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله



 :از امام محمَّد باقر علیه السالم وارد شده است كه فرمودند
 .(27)آخر فریضة اءنَزَلها اللَّه تعالى الِوالیة 
 .((آخرین حكم واجبى كه خداوند در قرآن نازل فرمود مساله والیت بود))
 .دین كامل شد (28)الیوم َاكَملُت لكم دینكم  : و بعد از بیان و اعالم آن ، این آیه نازل شد كه

بنابر ادعاى این حضرات وقتى نظام بردگى لغو نشده است ، باید نقصى در دین باشد كه این با صراحت آیه كریمه 
سلم در خطبه حّجة الوداع این عبارت را  منافات دارد؛ از طرفى حضرت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و

 :فرمودند
رُِّبكم من النَّار و ُیَباِعُدُكم من الَجنَِّة اال و قد َنهیُتُكم عنه یا اَءیَُّها النَّاس واللَّه ما من شى ء یقرِّبكم مَن الجنَِّة و ُیباِعُدُكم من النَّار اال و قد َاَمرُتُكم به و ما من شى ء یق (29). 

من همه اسباب و وسایلى را كه سعادت اخروى شما را تضمین مى كرد و شما را از شقاوت و سقوط در آتش ))
شما را از بهشت و سعادت دور مى كند و به آتش و عذاب الهى نزدیك مى  نجات داد، بیان كردم ، و همه آنچه كه

 .((كند، ذكر نموده و شما را هم از آنها نهى كردم 
به یقین اگر با این تفكر و دیدگاه به مساءله بردگى نگاه كنیم كه شرع مقدس همه حّق را بیان نكرده است ، بدین معنا 

نتوانسته آنها را به انجام برساند و این ادعاى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و  است كه هنوز پیغمبر وظایفى داشته كه
 !!آله و سلم یك ادعاى ناتمام خواهد بود
بنابراین ، معلوم مى شود كه نظام بردگى به صورت مطلق ملغا نشده و به نحو موجبه جزئیه و در محدوده قوانین 
 . جنگى مورد تایید شرع انور قرار گرفته است
عالوه بر همه این مطالب ، صرف این كه امروز ما یك تصویر ذهنى مستهجن و قبیحى از این موضوع براى 
خودمان ترسیم كرده ایم واقعش هم این است كه امروز قبح جدى دارد و به نظر خود مفاسدى را از آن درك مى 

ى روا داشته است كه این ظلمى فاحش و كنیم كه نمى توانیم به شارع نسبت دهیم كه در بیان حقیقت قصور و سست
نابخشودنى به شرع مقدس است ؛ چون مفهوم سخن این است كه بگوییم به همه مصالح و مفاسد احكام و 
موضوعات عالم احاطه داریم ؛ در حالى كه نسبت به موضوعاتى كه متعلق حكم وجوب و حرمت واقع شده است ، 

اسباب حكم شارع را درك مى كنیم ؛ چه رسد به این كه شارع راجع به نمى شود چنین ادعایى كرد كه همه علل و 
چیزى ، حكم وجوبى یا حكم حرمت نداشته باشد و اساسا این ادعا در روایات بسیار زیادى مورد نهى قرار گرفته 
 . است كه یك روایت را به عنوان نمونه ذكر مى كنیم

 حكم قیاس در احكام الهى
سند صحیح از ابان بن تغلب نقل مى كندمرحوم كلینى در كافى به  : 

َقَطَع َثالثا قاَل َثالُثوَن ُقلُت  ما تُقوُل فى رُجل َقَطَع اءصَبعا من َاَصاِبِع المراَءِةُكم فیها قال َعشُر من اِالِبِل ُقلُت َقَطَع اثَنیِن قاَل ِعشروَن ُقلُت: قلت البى عبداللَّه علیه السالم : قال 
و نحن بالِعَراِق فَنبَراُء ممَّن قاَلُه و َنُقوُل الَّذى  ِعشروَن ُقلُت ُسبحاَن اللَّه َیقَطُع َثالثا َفیكون علیه ثالثون و َیقَطُع َارَبعا فیكون علیه ِعشروَن اِءنَّ هذا كان َیبُلُغَناَقَطَع َارَبعا قال 

َبان انََّك علیه و آله و سلَّم انَّ الَمراَءَة ُتَقاِبُل الرَُّجَل الى ُثُلَث الدَِّیِة فاذا َبَلَغِت الثُُّلَث َرَجَعت الى النِّصِف یا َا جاَء به َشیَطان فقال َمهال یا َابان هَكذا َحَكَم رسول اللَّه صلَّى اللَّه
 .(30)َاَخذَتِنى ِبالِقَیاس و السُّنَُّة اذا ِقیَست ُمِحَق الدِّیُن
مردى انگشت دست زنى را قطع كرده است چه مقدار باید دیه بپردازد؟  : از امام صادق علیه السالم سوال كردم))

سوال كردم . شتر باید بپردازد 20: اگر دو انگشت را قطع كند؟ فرمودند: عرض كردم . شتر 10: حضرت فرمودند
اگر چهار انگشت را بریده : سوال كردم . شتر 30: اگر سه انگشت را برید، چه مقدار دیه باید بپردازد؟ فرمودند

 20چهار انگشت را قطع كرده است ، چطور : با تعجب سوال كردم . شتر باید بپردازد 20: باشد؟ حضرت فرمودند
ما در عراق بودیم و این روایت را به شما نسبت دادند و ما از آن : عرض كردم : ویدشتر باید بپردازد؟ و بعد مى گ

تبرى جستیم و گفتیم این حرف امام علیه السالم نیست ، امام علیه السالم اینگونه سخن نمى گوید؛ این حرف ، حرف 
آرام باش: به این مطلب كه رسیدم ، امام علیه السالم فرمودند. شیطانى است  ن حكم ، حكم پیامبر خدا صلَّى اللَّه ای ! 

زن تا ثلث دیه با مرد مساوى است ؛ وقتى از ثلث گذشت ، دیه زن نصف دیه مرد است ، . علیه و آله و سلم است 
تو با قیاس عقلى مى خواهى حكم الهى را به دست بیاورى و سنت شرعى اگر با قیاس و محاسبه عقل ! اى ابان 

نابودى دین مى انجامد ناقص بشرى سنجیده شود به )). 
ما تابع . در احكام الهى اعمال سلیقه راه ندارد و نمى توان ادعا كرد كه ما همه مصالح و مفاسد را مى فهمیم 

آن جا كه مطلبى به عنوان یك آیه محكم در كتاب آسمانى یا روایت صحیح السند تام و . شریعت هستیم   نصوص 
باشد، ما تسلیم آن هستیمتمامى از ناحیه شارع مقدس رسیده   . 

دیه زن از ثلث كه گذشت  .این جا عقل ناقص بشرى نمى تواند درباره دیه زن و مرد قضاوت كند و آن را نمى فهمد
وقتى چهار انگشت مردى را قطع كنند، باید چهل شتر بدهند، طبعا وقتى چهار انگشت زن . نصف دیه مرد است 

 .قطع شد به همان بیست شتر برمى گردد

 



 

یقینا . ممكن است كسانى بیندیشند كه این نوعى ظلم به زن است ، اما این ادعایى است كه احتیاج به اثبات دارد
احاطه ما به مصالح و مفاسد به گونه اى است كه حتى در احكام قطعى كه از آیات شریفه قرآن بر آنها دلیل داریم ، 

. ن احكام را درك كرده ایم ؛ چون از توان عقل بشر خارج است نمى توانیم ادعا كنیم كه همه مصالح یا مفاسد ای
در . بنابراین در چنین مواردى باید بگوییم آنچه كه در ادله قطعى آمده است ، براى ما حجیت داشته و مطاع است 

 مساءله بردگى هم وضعیت چنین است مقایسه ادراك ما با احاطه شارع چنین است كه ما از پشت پنجره اى كوچك
به تماشاى منظره اى وسیع نشسته ایم ، مقدارى كه براى ما قابل رؤ یت است ، همین منظره اى است كه در 
تیررس و زاویه چشم ما وجود دارد؛ اما منظر و تماشاگه شارع ، مانند آن است كه كسى بر باالى بام همان 

صلحت یا مفسده اش را به خوبى نمى آنچه را كه ما م. ساختمان ایستاده و همه منظره صحرا را زیرنظر دارد
این تفكر غلط و اشتباهى است . توانیم درك كنیم ، از ضعف ادراك ما است كه نباید آن را به حساب شرع بگذاریم 

كه قواعد شرع مقدس را با معیار عقل ناقص بشرى بسنجیم كه اگر در مسائل فقهى و حقوقى اسالم راه این گونه 
براى ما فقه و حقوقى باقى نمى ماند و بنیان همه چیز ویران مى شود برداشت ها باز شود، دیگر . 

نتیجه مطالبى كه گفته شد این است كه نظام برده دارى به طور كلى لغو نشده است و در محدوده قوانین جنگى 
شن است كه رو. مورد تایید شارع مقدس است كه نتیجه آن ، هم به نفع انسان ها است و هم به نفع اسالم و مسلمین 

در سوره . اسالم دین آزادى و آزادگى است و اساسا پیام آور حریت بشر از همه قیود ضّدانسانى و اسارت ها است 
 : مباركه اعراف وارد شده است
 .(31)و َیَضُع عنهم ِاصَرُهم و اَالغالل الَّتى كانت علیهم 
 .((و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را كه بر آنها بود، از دوش و گردنشان بر مى دارد))

قیود را از  به عنوان یك مفاخره اعالم مى كند كه پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمد و این غل و زنجیر و قید و
 . دست و گردن انسان ها برداشت

 سوءاستفاده از نظام بردگى در تاریخ
نكته مهم سوءاستفاده هایى است كه در طول تاریخ از نظام بردگى شده است و آن را از لحاظ عرفى و عقلى به 

ست كه جدا این شهادت و قضاوت تاریخ هم براى اثبات این مطلب كافى ا. صورتى مستهجن و قبیح درآورده است 
قانون مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در سایه آن ستم ها و تعدیات زیادى به انسان ها شده است ؛ چرا كه براى 
مدعیان طرفدارى از حقوق بشر، كاال قرار دادن انسان ، تجارتى سودآور بوده است و همان گونه كه قبال نیز اشاره 

ا و اروپا، داغ ننگى بر پیشانى همه طرف داران دروغین انسانیت و مدافعان كردیم ، وجود نژاد سیاه در قاره آمریك
باید پرسید در حالى كه قاره اروپا قاره سپید است و قاره آمریكا سرزمین سرخ . پوشالى حریت انسانى است 

نژاد سرخ چه  پوستان ، نژاد سیاه آن جا چه مى كند؟ از طرفى باید پرسید نژاد سفید این طرفداران حقوق بشر با 
كرده اند؟ دزدى و دست برد نژاد سفید به قبایل ساكن قاره آفریقا، به خصوص قبایلى كه مجاور آب ها و دریاها 

صاحبان قدرت و آنهایى كه از نظر اندیشه و فكر رشد و ترقى كرده بودند، . بودند سابقه اى روشن و تاریخى دارد
زدنددر سایه معلوماتشان دست به دزدى انسان ها  . 

مطلب مهم این كه آیا سوءاستفاده از قانون دلیل قبیح بودن آن است ؟ و آیا در سایه این قانون هر فسادى واقع شد، 
 باید آن را نقص قانون دانست ؟ و نهایتا به این نتیجه رسید كه این قانون باید لغو شود؟

قانون از مطالب و . م تكوینى مقایسه شودبراى این كه مطالب خوب فهمیده شود، بهتر است قانون موجود با نظا
خداوند متعال به انسان ها غریزه جنسى عطا فرموده است ، و . مباحثى است كه در نظام تشریعى مورد بحث است 

همه قبول داریم كه در طول تاریخ از این غریزه سوءاستفاده هاى زیادى شده است ؛ تجاوزها، تعدى ها، هتك 
هاى فراوانى كه صورت گرفته و انحرافات جنسى كه امروز امرى بسیار رایج است و نوامیس و تجاوز به عنف 

در همین ممالك مدعى حقوق بشر، بدترین نوع این انحرافات جنسى ، یعنى ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن 
گسترده قرار  مورد تائید و تصویب رسمى است ؛ نمى توان گفت حال كه این عطیه تكوینى الهى مورد سوءاستفاده

گرفته بهتر بود كه خداوند آن را به انسان نمى داد؛ بلكه راه حل سوءاستفاده از غریزه جنسى ، جهت دادن و سمت 
 . و سو بخشیدن صحیح این غریزه و تربیت درست انسان است

مانع از طرف دیگر دستگاه حكومتى نیز باید با پیاده كردن قوانین مدونى كه در شرع مقدس وجود دارد، 
دقیقا همین سخن را در نظام تشریعى هم مى گوییم ؛ كه شرع مقدس به حكم . سوءاستفاده از غریزه جنسى شود

ضرورت و به صورت موجبه جزئیه و بر اساس بعضى از مصالح ، قانون برده دارى را كه در عرف عالم نیز 
ول تاریخ از این قانون سوءاستفاده شده ، پس عقالنى بوده ، تایید كرده است و ما نمى توانیم بگوییم كه چون در ط



بهتر است كه خواستار لغو آن باشیم ؛ اما این فكر خوبى بوده كه به خاطر سوءاستفاده هاى زیاد و عدم توانایى در 
 .جلوگیرى از این سوءاستفاده ها به صورت بین المللى آن را لغو كردند

وحشت داشته باشیم كه در مجموعه قوانین جنگى ما موضوع  مطلب دیگر این كه از اظهار این مطلب نیز نباید
اسارت و رقیت به رسمیت شناخته شده است و عقیده داریم كه بهترین ، سنجیده ترین و معقول ترین انتخاب براى 

باالخره دشمن پیش روى است ؛ یا باید آن را با . پیش گیرى از عوارض سوء وجود دشمن ، نابود كردن او است 
سالح ها از بین ببریم و یا این كه او را به ترتیبى به اسارت درآوریم تا از خطرات مصون بمانیم و این انواع 

بهترین راه براى هدایت و راهنمایى انسان ها و آزادى آنها از قید بردگى و اسارت اباطیل و اندیشه هاى خرافى 
تربیت اسالمى ، رشد و تكامل یابند است كه آنها را در خانواده هاى مسلمان تقسیم كنیم تا در سایه . 

بار دیگر تكرار مى كنیم كه مشروعیت و تایید شارع مقدس فقط به همان مساءله جنگ ها و مقاتالت برمى گردد و 
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . از سایر راه ها براى به اسارت گرفتن و بردگى انسان ها نهى شده است 

 :فرمود
اس َمن باَع النَّاس شرُّ النَّ (32). 

 .((بدترین مردم كسى است كه انسان هاى دیگر را كاالى تجارتى قرار دهد))
وضع قوانین به گونه اى عمل كرده است كه معامله و خرید و فروش انسان ها  اگر بگوییم كه شرع مقدس در

ممنوع شود، سخنى به گزاف نگفته ایم ؛ به ویژه كه در سنت عملى پیام آور بزرگ اسالم رسول اكرم صلَّى اللَّه 
یان بنى مصطلق و حضرت در جنگ با یهود. علیه و آله و سلم برخوردهایى مى بینیم كه این مطلب را تایید مى كند

در فتح مكه یا در غزوه حنین كه پایگاه مسلمانان در جزیره العرب مستحكم و استوار شده است ، همه اسرا را آزاد 
 :مى كنند و در فتح مكه حضرت فرمودند
 .(33)اذهبوا فانتم الطَُّلَقاء
 .((بروید، همه شما آزادید))
و اتفاقا این همان نكته و سنتى بود كه حضرت زینب كبرى علیهاالسالم در اولین برخورد با یزید بن معاویه آن را 
 :یادآورى كرده ، فرمودند

حرائَرَك و َسوُقَك َبناَت رسوِل اللَّه سبایا؟اءِمن العدل یابن الطَُّلَقاِء تخدیرك  (34). 
(( اللَّه علیه و آله و سلم را به اسارت  آیا این عدالت است كه تو عترت پیامبر صلَّى! اى فرزند آزادشده رسول خدا
 .((بگیرى و آنها را به عنوان اسیر در كوچه و بازار بگردانى و زن و فرزندانت در پس پرده عفت باشند؟

 اسالم و مبارزه با نظام برده دارى
حتى  به هر حال ، مى توانیم ادعا كنیم كه روح شریعت مقدس اسالم با بردگى بندگان خدا سازگارى ندارد و

شده در شرایطى كه حكومت از مكنت مالى برخوردار است ، براى آزادى بردگان و اسرا فدیه هم مطالبه   سفارش 
 .نكند؛ بلكه جانب احسان و تفضل به آنها را ترجیح دهد

ما معتقدیم حریت و آزادگى انسان ها یك اصل است ؛ حال گاهى كسانى با پشت كردن به چراغ هدایت ، سعى در 
ش كردن آن دارند و به جنگ با هادیان بشر برمى خیزند؛ اینان دیگر وقتى به اسارت درآمدند، مصیبتى است خامو

 : كه با دست خویش براى خود فراهم كرده اند؛ وگرنه شعار آیین مقدس اسالم این است
 .(35)ال تكن عبد غیرك و قد جعلك اللَّه ُحّرا
 .((بنده كسى مباش ؛ كه خداوند تو را آزاد قرار داده است ))
پس از این كه معلوم شد مساله حریت و آزادى انسان در مكتب اسالم یك اصل پذیرفته شده است و ریشه بردگى 

بردگى انسان هاى آزاد از راه اعمال زور و قدرت و یا از : ها، فقط اسارت در جنگ ها است ، باید گفت انسان 
راه فریب و خدعه نهى شده است و اگر كسى بداند كه منشاء بردگى یك انسان ، خدعه و فریب و یا قدرت و زور 

چنین مواردى شرع مقدس با زبانى خشن بوده است و بر روى او معامله كند، آن معامله صحیح نیست و اساسا در 
در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است. و تند برخورد كرده است   : 

َءجَرُه و رجل اَءعَطاِنى َصفَقة َفَغَدَرِه اثالَثة اَءَنا َخِصیُمُهم یوَم الِقَیاَمِة رجل باَع ُحّرا فاَءُكّل َثَمَنُه و رجل اسَتاءَجَر اَءجیرا َفاسَتوَفى منه و لم ُیَوفِّ (36). 
(( و از این طریق امرار معاش اول آنكه انسان هاى آزاد را به بردگى بكشاند : من در قیامت دشمن سه كس هستم 
كند، دوم آن كه از انسان ها، بیگارى بكشد و حقوق آنها را نپردازد و سوم كسى كه در معامله اهل مكر و حیله 
 .((باشد

اولین كسى كه در روز قیامت ، من با او دشمن خواهم بود، : شاهد آن در قسمت اول روایت است كه مى فرماید
رده كند و از طریق او امرار معاش كندكسى است كه فرد آزادى را ب همان طور كه در این مباحث ، مكرر یادآور  .

شدیم تنها موردى كه شرع مقدس آن را تایید كرده ، بردگى از راه جنگ و مقاتله است و این عمل مقابله به مثل و 
زمان با بردگان ممنوع بوده قانون بین المللى آن زمان بوده كه گذشته از این ، از نظر شرع معامالت متعارف آن 



كسى حّق برخورد با اسرا و قتل و خونریزى آنها را نداشته و تجاوز به نوامیس و شكنجه و عذاب آنها نیز . است 
در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه فرمودند. ممنوع است  : 

ال ُتقاِتل َاَحدا حّتى َتدُعوُه الى اللَّه ، الن َیهِدَى اللَّه على َیَدیك رجال خیر ممَّا َطَلَعت علیه الشَّمُس َاو ! یا علىُّ: الَیَمن ، فقال َبَعَثِنى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم الى 
 .(37)َغَرَبت 
(( یا على : وقتى من از طرف پیغمبر ماءمور شدم كه به یمن مسافرت كنم و مردم را به اسالم دعوت نمایم ، فرمودند

اگر توانستى كه از میان ! مبادا قبل از این كه مردم را با برهان و بّینه به اسالم دعوت كنى دست به شمشیر ببرى ! 
كه به سوى آنها ماءمور شده اى ، انسانى هدایت كنى بهره تو بیشتر است از آنچه كه از شرق تا غرب  این امتى

خورشید قرار دارد  عالم در معرض تابش  )). 
اساسا به اسارت گرفتن ، بعد از این است كه آنها معاندت و سرسختى نشان مى دهند و مصالح خود را زیرپا مى 

ن و تبعات آن فرامى رسدگذارند؛ آن وقت زمان جنگید ولى همین كه افرادى به اسارت درمى آیند، درباره آزادى  .
 . و حّریت آنها از بردگى و چگونگى سلوك و رفتار با آنها، مقررات و دستورات بسیار وسیعى وضع شده است

د اخالقى هم به آنها عالوه بر این كه در فقه ، كتاب ها و ابواب مستقلى در این باره وجود دارد، توصیه هاى اكی
براى این كه از این مطلب بهره ببریم به چند مورد از آنها اشاره مى كنیم. اضافه مى شود  : 

: در شرع مقدس كّفارات دو گونه است . نكته اول كّفاراتى است كه در ابواب مختلف فقهى به آنها امر شده است 
 . یكى كفارات ترتیبى و دیگرى كفارات تخییرى

. رتیبى و یا به عبارت دیگر تعیینى ، كفاراتى است كه متعّینا با آزادى بردگان و اسرا تحقق پیدا مى كندكفارات ت
یكى قتل است كه انسان از روى خطا و : اگر دو گناه انجام بگیرد براى كفاره آنها متعینا انسان باید برده اى آزاد كند

مباركه نساء مى فرمایدقرآن شریف در سوره . اشتباه ، انسان دیگرى را بكشد : 
ِه اال اَءن َیصَّدَُّقوا َفان كاَن ِمن َقوم َعُدّو لكم و هو مؤ من و ما كان لمؤ من اَءن َیقُتَل مؤ منا اال َخَطاء و َمن َقَتَل مؤ منا َخَطاء فتحریُر َرَقَبة مؤ منة و دیَّة ُمَسلَِّمة الى اَءهِل

وم بینكم و بینهم میثاق َفِدَیة ُمَسلَِّمة الى اَءهِلِه و تحریُر َرَقَبة مؤ مَنة فَمن لم َیِجد فصیام شهرین َمَتتاِبَعیِنَفَتحِریُر َرَقَبة مؤ منة و ِان كان ِمن ق (38). 
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او ))
سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و 

و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما . را ببخشندخونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها 
و . ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها الزم نیست ) و كافرند(هستند 

و یك برده  اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد،
و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد. مؤ من نیز آزاد كند )). 

یكى مسلمان و مؤ منى كه از طایفه مسلمین كشته شود؛ دیگرى مؤ منى است : كفاره قتل غیرعمد در سه جا است 
در هر سه صورت . غیرمسلمان اما هم پیمان كشته شود كه از طایفه دشمن كشته شود؛ و سوم مسلمانى كه از طایفه

مگر این كه قادر به خرید نباشد و یا مثل امروز . این كفاره متعین است . اگر قتلى اتفاق بیافتد باید یك بنده آزاد كند
 .موضوع بردگى منتفى باشد كه در این صورت باید دو ماه روزه بگیرد

زاد كردن یك انسان مؤ من است و شاید بتوانیم از این حكم الهى بدون این كه بنابراین ، كفاره قتل از روى خطا، آ
بخواهیم كه مقام تعیین علت احكام الهى باشیم یا تفسیرى كرده باشیم چنین برداشت كنیم كه چون این قاتل با ارتكاب 

آزاد كند و حیات مجددى به  قتل ، حیات انسانى را از بین برده است ، در عوض باید انسان دیگرى را از قید بندگى
 . او ببخشد كه البته این یك استظهار ذوقى است

ظهار، نوعى طالق در جاهلیت بوده است كه مرد از . دومین مورد در باب ظهار است كه یك مساله فقهى است 
حرام  روى عصبانیت همسر خود را به منزله مادر خود تلقى كند كه شرع مقدس در این حالت زن را بر این مرد

خداوند در سوره مباركه . مى داند و كفاره این خطاكارى و عصبانیت او را آزاد كردن یك برده قرار داده است 
 :مجادله مى فرماید

یام شهرین متتابعین من قبل َان فمن لم یجد فص#واّلذین ُیظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل اَءین یتماّسا ذلكم توعظون به واللَّه بما تعملون خبیر
 .(39)یتماّسا فمن لم یستطع فاطعام سّتین مسكینا
س از گفته خود بازمى گردند، باید پیش از آمیزش جنسى با هم ، مى كنند، سپ ((ظهار))كسانى كه همسران خود را ))

برده اى را آزاد كنند؛ این دستورى است كه به آن اندرز داده مى شوید؛ و خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است 
كه این را هم و كسى كه توانایى آزاد كردن برده اى نداشته باشد، دو ماه پیاپى قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و كسى 

 .((نتواند، شصت مسكین را اطعام كند
اول آزادى بندگان ؛ اگر بنده اى یافت نشد و یا شخص قادر نبود؛ باید دو ماه ، : قرآن سه كفاره قرار داده است 

 .روزه بگیرد؛ و اگر قادر بر دو ماه روزه گرفتن نبود، باید شصت مسكین را اطعام كند
ن آزاد كردن برده است ، یكى كفاره قسم است و یكى هم كفاره روزه خوارى عمدى ، از دیگر مصادیقى كه كفاره آ

 :درباره مورد اول سوره مباركه مائده مى فرماید
َءو ِكسَوُتُهم اَءو تحریر رقبة فمن لَّم ن اَءهلیكم اال یؤ اخذكم اللَّه بالَّلغو فى ایمانكم و لكن یؤ اخذكم بما عقدتم االیمان فكّفارته اءطعام عشرِة مساكین ِمن اَءَوسِط ما ُتطِعُمو



 .(40)یجد فصیام ثالثه َایَّام ذلك كفاره ایمانكم اذا حلفتم و احفظوا ایمانكم كذلك یبین اللَّه لكم آیاته لعلكم تشكرون 
خداوند شما را به خاطر سوگندهاى بیهوده و خالى از اراده مواخذه نمى كند؛ ولى در برابر سوگندهایى كه از ))

كفاره این گونه قسم ها، اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى است .روى اراده محكم كرده اید، مواخذه مى نماید
ود مى دهید؛ یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و یا آزاد كردن یك برده ؛ و كسى كه هیچ كدام از اینها كه به خانواده خ

 .((را نیابد، سه روز روزه مى گیرد
كه در . اگر كسى قسمى یاد كند و بعد برخالف آن رفتار كند، قسم و پیمان الهى را شكسته است و باید كفاره بدهد

. ده مسكینى را اطعام كند یا بنده اى آزاد كند و یا این كه سه روز، روزه بگیرد: ست این مورد بین سه چیز مخیر ا
 . پس این كفاره نیز طریقى است براى نجات بندگان

در روایت عبداللَّه بن سنان از امام صادق علیه . مورد دیگر روزه خوارى عمدى در ماه مبارك رمضان است 
 : السالم وارد شده است

ان لم َیقِدر َتَصدََّق بما ُیِطیُقر فى شهر رمضان متعمِّدا یوما واِحدا من غیر ُعذر قال ُیعِتُق َنَسَمة َاو یصوم شهرین َمَتَتاِبعین َاو ُیطِعُم ِستِّیَن مسكینا ففى رجل َافَط (41). 
(( . از امام صادق علیه السالم درباره انسانى كه بدون عذر روزه اش را در ماه رمضان افطار مى كند سوال كردند

یك بنده آزاد كند؛ یا دو ماه روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام كند و اگر نمى تواند، آن مقدار : حضرت فرمودند
وانایى دارد صدقه بدهدكه ت )). 

 .در این جا نیز یكى از كفارات سه گانه اى كه مخیر است ، مساله آزاد كردن بردگان است 
شرع مقدس براى آزادى و رهایى بردگان از قید عبودیت ، به بهانه هاى مختلف سلسله قوانینى را قرار داده است 

به آزاد كردن بردگان و بندگان بكند؛ بلكه در اثر اتفاقاتى ،  كه بر اساس این قوانین ، شخص مالك الزم نیست اقدام
موازینى كه براى انعتاق برده در شرع مقدس ذكر شده . بنده ، خودبه خود آزاد است و به اصطالح منقتق مى شود

دام به است ، یكى آن است كه صاحب این برده به گونه اى با او برخورد كند كه موجب ایذا و عذاب او شود؛ مثال اق
مثله كردن او كند یا بخواهد او را مقطوع النسل كند؛ در روایتى آمده است كه كسى در حالى كه فریاد مى زد، 

! موالى من : تو را چه شده است ؟ مرد گفت : پیغمبر فرمود. حضور رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رسید
را مى بوسیدم و او مرا مقطوع النسل كردصاحبم مرا در حالى دید كه كنیزى از كنیزان او  . 

اذهب ، فانت حّر: على بالّرجل ، فطلب فلم یقدر علیه ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : فقال النبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم  (42). 
(( هر چه گشتند، او را نیافتند حضرت به . بروید و مالك او را پیدا كنید: پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

تو آزادى : غالم فرمود )). 
 : در روایت دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(43)َمن َمثََّل بعبده َاعَتقَنا العبد
(( رده آزاد مى شوداگر كسى برده اش را مثله كند و یا عضوى از بدن او را مورد تجاوز قرار دهد، این ب )). 
در گذشته ، بردگانى بودند كه  .مورد دیگر این است كه كسى دانسته و یا ندانسته پدر یا مادر خود را خریدارى كند
در جنگ به اسارت درمى آمدند و بعد هم مسلمان مى شدند و در بازار مسلمانان برده اى را خریدارى مى كردند و 

در این صورت به محض این كه معامله صورت بگیرد، این پدر . مادرش مى باشدبعد معلوم مى شود كه این پدر یا 
 .و مادر آزاد مى شوند

مورد سوم جایى است كه موال و صاحب برده در حالى از دنیا برود كه صاحب ثروت قابل توجهى است و وارثى 
خریدارى و آزاد مى شوند و در این صورت برده یا بردگان او به وسیله حاكم شرع از مال همان موال . ندارد

 .میراث او هم بین بردگان تقسیم مى شود و به برده او واگذار مى شود
مورد دیگر مساله اى است كه اگر كنیزى از صاحب و مالك خود صاحب فرزند شود، از سهم فرزند خود آزاد مى 

احب او حّق فروش وى را شود و جزو ما یملك مورث و مالك خود باقى نمى ماند و حتى در زمان حیات هم ص
 .ندارد
مورد بعد این است كه اگر برده اى از صاحب و موالى كافر خود و یا از دارالكفر بگریزد و به مسلمانان پناهنده 
 .شود، همین كه قدم به بالد اسالمى بگذارد خود به خود آزاد مى شود

سمانى صعب العالج و یا غیرقابل عالج ، مورد بعد این است كه اگر برده اى به بعضى از كسالت ها و عوارض ج
 . مبتال شود او نیز خود به خود آزاد است

عالوه بر همه این موارد، خداوند متعال در احكام زكات ، به حاكم اسالمى اجازه داده است تا با سهمى از مصارف 
سهم زكاتشان بردگان را حتى خود افراد نیز مجازند كه از  .هشت گانه زكات ، بردگان را خریدارى و آزاد كند
 .خریدارى و آزاد كنند
 : در سوره مباركه توبه آمده است

الّسبیل فریضة من اللَّه و اللَّه علیم حكیم انَّما الصََّدَقات للفقراء و المساكین و العاملین علیها و الُمؤ لََّفِة قلوبهم و فى الّرقاب و الغارمین و فى سبیل اللَّه و ابن  (44). 
زكات ها مخصوص فقرا و مساكین و كاركنانى است كه براى جمع آورى آن زحمت مى كشند، و كسانى كه براى ))



زادى برگان ، و اداى دین بدهكاران ، و در راه تقویت آیین خداوند، و جلب محبتشان اقدام مى شود، و براى آ
 .((واماندگان در راه ؛ این یك فریضه مهم الهى است ؛ و خداوند دانا و حكیم است 
این حكم ، بسیار قابل توجه است كه اگر به میزان زكات و حتى آنچه از بیت المال براى آزادى بردگان قرار داده 

در این مورد داستان ها فراوانى از صدر اسالم . د در مدت كوتاهى ، اساسا برده اى باقى نمى ماندشده ، عمل شو
 . داریم كه نسبت به این مسائل توجه بیشترى شده است

در آن . عمربن عبدالعزیز شخصى به نام یحیى بن سعید را به عنوان عامل جمع آورى زكات به قاره آفریقا فرستاد
ع كرد، اما فقیر و مسكینى یافت نشدجا زكات ها را جم بنابراین از این زكات جمع آورى شده ، جمع كثیرى از  .

 .بردگان را خرید و آزاد كرد
راه هاى تفاهم آمیز دیگرى هم وجود دارد؛ مثل بحث مكاتبه و تدبیر؛ یعنى نوعى قرارداد میان مالك و عبد كه به 

ا پرداخت دستمزد خود به موال، خود را از وى بخرد یا این كه موال واسطه آن عبد آزاد است براى خود كار كند و ب
تو بعد از مرگ من آزادى: با او یك نوع قراردادى منعقد كند كه بگوید  . 

 پاداش آزاد كردن بردگان
ه در روایات و آیات كریمه ، از لحاظ اخالقى و عاطفى درباره آزادى بردگان تاءكید فراوان شد: در پایان باید گفت 

است و امتیازها و تشویق هاى فراوانى براى كسانى كه اقدام به آزادى بردگان و بندگان مى كنند در نظر گرفته شده 
بهترین سند این است كه قرآن . است كه بدون اغراق این روایات و توصیه ها از حوصله این مختصر خارج است 

وب و نیكوكار را ذكر مى كند، یكى از نشانه هاى انسان در سوره مباركه بقره ، وقتى عالیم و نشانه هاى انسان خ
هاى خوب و خیر هم در اعتقاد و هم در عمل را این مى داند كه مال خود را در راه آزادى بندگان خدا مصرف مى 
 :كنند

المالئكة و الكتاب و النَّبیین و آتى المال على حبِّه ذوى القربى و الیتامى و لیس الِبرَّ َان ُتَولُّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكنَّ البّر َمن آمن باللَّه و الیوم االخر و 
فى الباءساء و الضَّراء و حین الباءس اولئك اّلذین المساكین و ابن السَّبیل و الّسائلین و فى الرقاب و اقام َالصَّالة و آتى الزَّكاة و الُموُفوَن بعهدهم اذا عاهدوا و الصَّاِبرین 

اولئك هم المّتقون  صدقوا و (45). 
(( ، عالمت خیر و خوبى این نیست كه مؤ منان راجع به تغییر قبله از بیت المقدس به كعبه با هم گفتگو و بحث كنند
خوبى انسان ها این است كه اوال به مبدا و معاد مؤ من باشند؛ ایمان به مالئكه ، وحى و پیامبران الهى داشته باشند 
این در اعتقادات و اما آنچه مربوط به اعمال است ثانیا با همه عالقه و تعلقى كه به مال و ثروت دارند، آن را در 

نماز را به پا دارند و . ، مساكین ، نیازمندان و بردگان به مصرف برسانند مسیر اعانت و كمك به اقوام ، یتیمان
به عهد و پیمان خود وفا كنند و در میدان هاى جنگ اهل ثبات و استقامت باشند، اینان . زكات مال را بپردازند

اگر مدعى ایمان باشند، صدق مدعاشان این اعمال و رفتار است. راستگویان در ایمانند انسان هاى با تقوا  اینان . 
 .((هستند
. به عبارت دیگر مى توان گفت یكى از مظاهر تقوا و ایمان ، سعى و تالش در راه آزادى بردگان و بندگان است 

عالوه بر این ، روایاتى كه در آنها . این نكته قابل توجهى است كه در این آیه كریمه مورد توصیه قرار گرفته است 
بردگان شده است بسیار مفصل است ؛ مثال در روایتى ، زراره از امام باقر علیه السالم  ترغیب و تشویق به آزادى

 :نقل مى كند كه فرمودند
َمن َاعَتَق ُمسلما َاعَتَق اللَّه العزیز الجّبار بُكّل عضو منه عضوا من النَّار: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم  (46). 

هر كس به آزادى مسلمانى اقدام كند، خداوند عزیز و  :امام باقر علیه السالم از رسول خدا نقل مى كند كه فرمودند))
ین برده و بنده اى كه آزاد مى شود، عضوى از اعضاى بدن او را از جبار به عدد هر عضوى از اعضاى بدن ا

 .((آتش نجات مى دهد
قابل توجه است ؛ عزیز به این دلیل كه چون عزت برده از بین رفته ) عزیز و جبار(اشاره به این دو صفت خداوند 

از دست داده است خدا آن را  ، خداى عزیز به آزادكننده برده ، عزت مى بخشد و جبار بدین علت كه چون مالى را
 .جبران مى كند
اتفاقا روایت دیگرى  . ممكن است به ذهن كسى خطور كند كه این فقط توصیه به آزادى برده هاى مسلمان است
 : داریم كه این هم مثل روایت قبل سندش تمام است

لسالم اَءنَّه قال فى الرَّجل ُیعِتُق المملوك قال ُیعِتُق اللَّه بُكّل عضو منه عضوا من النَّارعن معاویة بن عمار و حفص بن البخترى عن ابى عبداللَّه جعفر بن محمَّد علیه ا (47). 
(( درباره مردى كه برده اى را : ات جلیل القدر است از امام صادق علیه السالم نقل مى كندمعاویة بن عمار از رو

خدا به ازاى هر عضوى از بدن برده ، عضوى از او : آزاد كند این جا دیگر قید مسلمان هم ندارد حضرت فرمودند
 .((را از آتش آزاد مى كند

عداد و آمادگى انسان ها براى عبادت بیشتر است ، از حتى شرع مقدس در بعضى از روزها و ماه هاى سال كه است
فرصت ها استفاده كرده و براى آزاد كردن برده امتیازاتى قرار داده است ؛ مثال شب عرفه ، شبى است كه اگر 



كسى به خدا توسل و تقرب بجوید، از آتش رهایى مى یابد، در این جا از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه 
مایندمى فر : 

 .(48)ُیسَتَحبُّ للرَُّجِل اَءن َیَتَقرََّب الى اللَّه عشّیَة َعَرَفَة و یوَم َعَرَفة بالِعتِق و الصََّدَقِة
(( ب است كه انسان در شب و روز عرفه به وسیله آزاد كردن بنده و صدقه دادن به سوى خداوند تقرب جویدمستح )). 
 : در روایت دیگرى وارد شده است

یا رسول اللَّه: جاَء اءعرابّى الى النَّبىِّ صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فقال  ان كنُت اءقَصرُت الخطبَة لقد : ه علیه و آله و سلم علِّمنى َعَمال ُیدِخُلنى الجّنَة، قال صلَّى اللَّ ! 
ال، عتق الرََّقَبِة اءن َتَتَفرََّد بعتِقها، و َفكُّ الرََّقَبِة َان ُتعین فى َثَمِنها: او لیسا واحدا؟ قال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : اءعَرضُت المسالَة اءعَتَق النََّسَمَة و ُفكَّ الرََّقَبَة، فقال  (49). 

عرب بادیه نشینى از پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم سوال كرد كه چگونه وارد بهشت مى شوند؟ حضرت ))
به اى را آزاد كنبرده و رق: فرمودند آیا اعتاق نسمه و فك رقبه یكى نیست ؟ حضرت : اعرابى سوال كرد . 

آزاد كردن نسمه یعنى خودت به تنهایى اقدام به آزاد كردن یك برده كنى و فك رقبه یعنى كسى كه مى : فرمودند
 .((خواهد بنده اى را آزاد كند، قدرت ندارد، تو او را كمك كنى 

سول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده استدر روایت دیگرى از ر  : 
 .(50)من كانت له اءمة فعلََّمها فاءحَسن تعلیَمها و اءدَّبها فاءحَسن تاءدیَبها و اءعَتَقها و َتَزوََّجها فله اءجراِن
كسى كه كنیزى دارد، اگر او را به آداب صحیح ادب كند؛ به او علم بیاموزد و بعد او را آزاد كند و شوهر بدهد، ))
 .((خدا اجر مضاعف به او مى دهد

نها آمده است ؛ و همه این روایات ، سخنان تشویق آمیزى است كه براى ترغیب صاحبان بردگان به آزادى آ
موضوع عتق و آزادى بردگان تا جایى مورد تاءكید و توصیه است كه حتى در شرع مقدس به عنوان معیار و 

كسانى كه با . میزان سنجش اعمال تلقى شده است ، بسیارى از اعمال خیر و حسنات با این كار سنجیده مى شود
یف و ارزشمند دعا سر و كار دارند به خصوص دعاهایى كه در كتاب شر آمده است ، مالحظه  ((مفاتیح الجنان ))

مى كنند كه در رموز بسیارى از دعاها ذكر شده كه هر كس این دعا را بخواند، مثل این است كه یك بنده آزاد كرده 
یا مثال گفته شده است. باشد؛ یعنى آزادى بنده به عنوان معیار سنجش سایر اعمال است ؛ مثل مقام شهادت   اگر : 

 .كسى مساله اى را به دیگرى بیاموزد، مثل این است كه برده اى آزاد كرده باشد
از مجموعه این مطالب اهتمام فوق العاده دین مبین اسالم و رسول مكرم اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نسبت به 
 .آزادى بردگان آشكار مى شود

 شیوه برخورد با بردگان
شاید متجاوز از ده مورد ذكر شده كه در مبانى فقهى و حقوقى ما به آزادى و الغاى  در ادامه بحث حقوق مالك ،

بردگى مى انجامد؛ به عالوه در آیات شریفه قرآن و در روایات معصومین علیهم السالم به احسان و بر و خیر 
 . توصیه شده است كه یكى از مصادیق این عناوین آزادگى بردگان است

ریم ، در موازین اخالقى اسالم دستورات شایان توجهى در شیوه سلوك و كیفیت معاشرت با از همه اینها كه بگذ
در حالى كه فرهنگ ها و ملت هاى دیگرى كه امروز داعیه دار مدنیت عالم هستند، بردگان را . بردگان آمده است 

خود امتیازات فوق العاده اى حیوانات پست و بى ارزش مى دانند و آنها را به عنوان انسان باور نداشته و براى 
امام سجاد علیه السالم درباره حقوق مملوك و بنده كه در بحث حقوق رعایا ذكر . قائلند كه براى بردگان قائل نیستند

 :شده مى فرمایند
َنعَتُه دون اللَّه و ال خلقت شیئا من جوارحه و ال خلقت شیئا من جوارحه و ال َو َامَّا حّق مملوك فان َتعَلَم َانَُّه َخلُق ربَِّك وابُن َابیك و اُءمَِّك و لحمك و دمك لم تملكه النَّك َص

ه یه من خیر الیه فاحسن الیه كما احسن اللَّه الیك و ان كرهتاخرجت له رزقا و لكن اللَّه عزَّ و َجلَّ كفاك ذلك ثّم سخََّرُه لك و ائَتَمَنك ز علیه واسَتوَدَعَك ایَّاُه ِلَیحَفظز لك ما تاءت
 .(51)استبدلت به و لم ُتَعذَِّب َخلَق اللَّه 
(( نى او هم فرزند پدر و مادر تو حّق برده و بنده تو آن است كه بدانى او هم مخلوقى از مخلوقات خدا است و بدا

هرگز تصور نكنى كه چون مالك او هستى ، او . است ، بدانى كه او نیز، هم خون تو است و با تو تفاوتى ندارد
خدا هم تو را روزى مى دهد و هم او را، خداوند . مخلوق تو است و تو خالق اویى ؛ نه تو خالق اویى و نه رازق او

داده است كه تو بر او مسلطى ؛ منتها تو را امانتدار قرار داده و برده به منزله امانت در  این مكنت اقتدار را به تو
تو امین خدا هستى كه از او نگهدارى كنى و او هم متقابال نگهبان حسن معاشرت تو است به عبارت . نزد تو است 

همان ! بنابراین ، توجه داشته باش . دیگر او رفتار، اعمال و كارهاى خیر و خوب تو را نزد خدا شهادت خواهد داد
اگر از او كراهتى دارى و . گونه كه دوست دارى خدا به تو نیكى كند و كرده است تو نیز با او به نیكى رفتار كن 

او را نمى پسندى و او نمى تواند از عهده خدمت تو برآید، حّق ندارى او را عذاب كنى و آزار دهى فقط مى توانى 
ى او را تعویض كن )). 

دقیقا مثل اجیر و كارگرى است كه انسان براى انجام كارى ، با او عقد اجاره مى بندد، اگر از عهده انجام این 
این سخنان با در نظر . خدمت برنیاید، او مى تواند این عقد اجاره را تبدیل كند؛ یا او را با فرد دیگرى عوض كند

 . گرفتن شرایط حاكم بر آن زمان قابل توجه است



رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم صرف نظر از شیوه و روش معاشرتى خویش قبل و بعد از مهاجرت و 
اقتدارى كه در مدینه پیدا كردند، به اقدامات جدى و عملى دست یازیدند؛ از آن جمله در آغاز، میان چند نفر از 

رى بستند؛ و هیچ مساواتى در عالم باالتر از این اشراف قریش و عرب با بردگان و بندگان پیوند برادرى و براب
متصور نیست ، انسانى كه تا آن زمان اصال به عنوان انسان به حساب نمى آمد، در یك مكتب جدید و در مبانى 
 .فكرى و اعتقادى تازه ، به عنوان برادر شریف ترین و بانسب ترین انسان ها شود و با او پیوند اخوت بسته شود

مده است ظاهرا این پیمان میان مسلمان ها دوبار بسته شد و شاید مرتبه دوم مهم تر بود در همان سال در تاریخ آ
اول حضور پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مدینه ، بین زید بن حارثه كه غالمى بود و حمزه عموى خودشان 

پیوند برادرى برقرار كردندحمزه فرزند عبدالمطلب كه از طایفه قریش و از اشراف عرب است  بین خارجه  .(52)
؛ و از این (54)؛ و بین بالل بن رباح با ابو رویحه پیوند اخوت برقرار كردند(53)بن زهیر و ابوبكر بن ابى قحافه 
 .(55)باالتر، پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم زید بن حارثه را به فرزندى پذیرفته است 

پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ، خود از اشراف قریش و از بزرگ ترین و شریف ترین طوایف عرب و فرزند 
عبداللَّه بن عبدالمطلب است ؛ اما در عین حال ، غالمى را به فرزندى قبول مى كند و جالب این است كه زینب بنت 
این امرى بى سابقه در میان اعراب و اشراف قریش بود كه  .(56)جحش را نیز به نكاح و همسرى او درمى آورد

اى عرب قابل تحمل نبوددختر عبدالمطلب به همسرى یك غالم و برده در آید كه این اصال براى شرف . 
حضرت ، گاه مقام فرماندهى سپاه را نیز به بعضى از این غالمان تفویض مى كردند؛ مثال رسول اكرم صلَّى اللَّه 

در اواخر عمر مباركشان . علیه و آله و سلم در یكى از جنگ ها، مقام فرماندهى را به همین زید بن حارثه دادند
غالم زاده نوزده ساله بود به فرماندهى سپاه اسالم انتخاب كردند كه از سوى  فرزندش اسامه بن زید را كه یك

 :بزرگان در معرض بى مهرى عجیبى هم واقع شدند؛ ولى حضرت فرمودند
ُه من بعِده َلخلیق لالءمارِةو َلِئن َطَعنُتم فى تاءمیرى ُاسامَة َفَقد َطَعنُتم فى تاءمیرى اءباه قبَلُه و اءیُم اللَّه ان كان لالمارِة خلیقا و انَّ ابَن (57). 

(( عنوان فرمانده  شما كه االن طعنه مى زنید و به امارت و فرماندهى اسامه اعتراض دارید، وقتى كه پدرش را به
مالك من براى انتخاب . سپاه انتخاب كردم ، همین طعنه ها و اعتراضات را داشتید و من از شما نمى پذیرفتم 

هم پدرش لیاقت داشت و هم اسامه لیاقت دارد. رهبرى و فرماندهى سپاه ، قابلیت شخصى است  )). 
و بزرگان قریش ، حتى بر همه كسانى كه مدعى جالب توجه است كه پیامبر برده زاده اى را بر همه شیوخ عرب 

 .بزرگى در تاریخ اسالم هستند ترجیح مى دهد و او را به فرماندهى لشكر برمى گزیند
ان شاء . و مهم تر این كه این اقدامات ، در جامعه اى اتفاق مى افتد كه براى بردگان هیچ حّق و ارزشى قائل نیستند

خواهیم گفت كه وقتى پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در سال آخر عمر مبارك  اللَّه درباره این موضوع نیز سخن
 :خود، اسامة بن زید را به فرماندهى سپاه برگزیدند با تاءكید فرمودند
 .(58)َلَعَن اللَّه َمن َتَخلََّف عن جیش ُاسامِة
 .((خدا لعنت كند كسى را كه از سپاه تحت فرماندهى اسامه سر باززند))

در این ماجرا مى بینیم كه همه سران و بزرگان قریش ، حتى كسانى كه بعد به مقام خالفت رسیدند، اسامه را به 
))عنوان  راّیها االمی خطاب مى كردند و امارت اسامه را پذیرفته بودند و این نبود جز این كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه  ((
 .علیه و آله و سلم موفق شدند این فرهنگ را در باورهاى مردم ایجاد و تقویت بفرمایند

یغمبر صلَّى اللَّه كسى خدمت پ. در جامعه آن روز، صاحبان برده حتى نسبت به زن آنها هم اظهارنظر مى كردند
 :علیه و آله و سلم آمده و عرض كردند
یا اَءیَُّها النَّاس ما َباُل اءَحِدُكم : فقال  سیِّدى زوََّجنى اءَمَتُه و هو یرید اءن ُیفرَِّق بینى و بینها، قال فَصِعَد رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم المنَبَر، ! یا رسول اللَّه

ِه، اءَمَتُه ثمَّ یرید اءن ُیفرَِّق بینهما انََّما الطَّالق ِلَمن اَءَخَذ بالسَّاِقُیزوُِّج عبِد (59). 
(( . به تزویج من درآورده است ، ولى االن تصمیم گرفته بین ما جدایى بیندازدصاحب من كنیزى داشته كه آن را 

شما را چه مى ! اى مردم : پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم همان موقع به مسجد رفتند و بر باالى منبر فرمودند
م مى گیرید كه بین آنها شود كه یك بار تصمیم مى گیرید غالم و كنیزتان را به ازدواج هم درآورید و بعد تصمی

گرچه  -. وقتى پیوند ازدواج منعقد شد، طالق فقط در انحصار شوهر است . جدایى بیندازید؟ شما چنین حقى ندارید
 .((- عنوان مالكیت صاحب محفوظ است ، اما حّق ندارد كه زن را از شوهرش جدا كند

ردگان با سایر افراد جامعه رعایت مى شد، بلكه اگر آنها بنابراین ، مى بینیم در جامعه آن روز نه تنها حّق برابرى ب
 .صاحب شخصیت و لیاقت و استعدادهاى شخصى بودند، تا مرتبه فرماندهى سپاه قابل ترقى و تعالى بودند
تالش پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فراهم كردن شرایطى است كه بردگان بتوانند به مدارج بلند معنوى صعود 

؛ چرا كه در جامعه آن روز، چنان شخصیت بردگان را تحقیر كرده بودن كه خودشان هم باور داشتند كه با كنند
اما در سیره عملى پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به برقرارى حقوق مساوى . دیگران متفاوتند

برترى هاى ایمانى آنان نیز اقدام جدى شد براى آنان اكتفا نشد، بلكه در زمینه سازى براى صعود معنوى و . 



سلمان یك برده آزاد شده است ؛ البته از بردگانى است كه وقتى قدم به منطقه حجاز و جزیره العرب گذاشت ، انسان 
یك یهودى او را تصاحب كرد و به جبر و زور او را به دیگران فروخت و طبعا مسلمان شد؛ ولى از . آزاده اى بود

بعد از این كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به . نزلت اجتماعى خیلى ضعیفى برخوردار بودجایگاه و م
مدینه تشریف فرما شدند، سلمان كه در آن جا مشغول غالمى و بردگى براى یهودیان مدینه بود، خدمت حضرت آمد 

در عین حال بنده . و سلم از مالكش خریدارى و آزاد شد و اسالم آورد و با تالش و یارى پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله
 .اى آزاد شده بود كه جایگاه اجتماعى اش فرقى نكرده بود

من پدرم كیست ، قبیله : در مجلس مفاخره اى كه بین قریش و انصار در مسجد منعقد شده بود و هر كس مى گفت 
تو هم حسب و نسب خود را بگو او على رغم این : تندام كیست ، عشیره ام كیست ، سلمان هم نشسته بود، به او گف

كه مرد محترمى از خانواده هاى اصیل منطقه جى اصفهان ایران بود ولى این حرف ها براى او قیمتى نداشت ؛ 
 : چرا كه تربیت شده مكتب رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم بود، بنابراین گفت

ه علیه و آله و سلم و ُكنُت َمملوكا ضاّال فَهَداِنى اللَّه عزَّ و َجلَّ بمحمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و ُكنُت عاِئال فاَءغَناِنى اللَّه بمحمَّد صلَّى اللَّ اءنا سلمان بن عبداللَّه ُكنُت
 .(60)فاَءعَتَقِنى اللَّه بمحمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم هذا َنَسِبى و هذا َحَسِبى 
(( نیازمندى بودم كه . انسان گمراهى بودم كه خدا به وسیله پیامبرش مرا هدایت كرد. من سلمان فرزند عبداللَّه هستم 

برده اى بودم كه خدا به وسیله پیامبرش آزادم كرد. امبرش مرا بى نیازم كردخدا به وسیله پی )). 
روایت طوالنى است و مهم این است كه نقل كرده اند در همین موقع رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم وارد 
 .مسجد شدند و از موضوع گفتگوى این جماعت مطلع شدند و جواب سلمان را شنیده بودند
 :در روایت دیگرى در مورد سلمان فرموده اند
 .(61)سلمان مّنا اهل البیت 
 .((سلمان از خانواده ما اهل بیت است ))

ن مى فرمایداهل بیتى كه قرآ : 
 .(62)اّنما ُیرید اللَّه لیذهب عنكم الرِّجس اهل البیت 
(( نبوت دور كندخداوند چنین مى خواهد كه هر ناپاكى را از شما خانواده  .)) 

یك برده مى تواند آن قدر استعداد و لیاقت معنوى و تعالى روحى پیدا كند كه به شهادت شخص پیغمبر صلَّى اللَّه 
 .علیه و آله و سلم در زمره اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرد

بلكه به عنوان سلمان محمَّدى بعد از این ماجرا، سلمان در میان مردم به عنوان سلمان فارسى و برده تلقى نمى شد، 
شناخته مى شد؛ و این كسى است كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به دلیل استعداد و لیاقت و شایستگى او 

مفتخر فرمود و بعد هم همین سلمان به مقام امارت خطه مدائن ، ایران و عراق رسید مّنا اهل البیت را به مدال و نشان 
عراق عرب و هم عراق عجم حیطه اقتدار سلمان بود و عراقین هم . 

 :انس بن مالك كه مستخدم خانه رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم است ، مى گوید
 .(63)كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ، َیعوُد المریَض و َیتَبُع الَجَناَزَة و ُیجیُب َدعَوَة الَممُلوِك
پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم از مریض عیادت مى كردند و در تشییع جنازه ها شركت مى كردند و دعوت ))
 .((غالمان را مى پذیرفتند

ت زیادى را براى پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم برمى شمارد؛ اما آنچه شایسته بیان است این كه هر برده صفا
و غالمى كه پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم را به خانه خود یا بر سفره یا به مجلس و محفل خویش دعوت مى 

با این كه شخصیت اول جهان اسالم بود و اقتدار . او را مى پذیرفت  كرد، پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم دعوت
حكومت حضرتش در روزهاى آخر عمر از نظر مساحت جغرافیایى به اندازه همه قاره اروپاى امروز، غیر از 

این سیره . بود، وقتى غالمى از او دعوت مى كرد، بالفاصله دعوت او را اجابت مى فرمود) شوروى (روسیه 
ئمه طاهرین علیهم السالم بودهمه ا . 

 شیوه برخورد ائمه علیهم السالم با بردگان
لحسین علیهماالسالم را در حال طواف دیدم كه گریه مى شبى على بن ا: است ، مى گوید (64)طاووس یكى از تابعین 

بعد از این كه . آمدم جلو دیدم كه به حال بى هوشى افتاده است . كند و اشك مى ریزد و با خدا راز و نیاز مى كند
این همه اشك و آه و ناله براى چیست ؟ ! فرزند رسول خدا: حالش كمى بهتر شد، خدمت ایشان عرض كردم 

حضرت فرمودند. وى شما تضمین شده است سعادت اخر : 
ن عصاه ؛ ولو كان ولدا قرشیاَدع عّنى حدیَث اءبى و اءمى و جّدى خَلق اللَّه الَجنََّة لَمن اَءطاَعه و اَءحَسَن؛ و لو كاَن َعبدا َحَبشّیا، و خَلق النَّار لَم! یا طاووس  (65). 

(( سخن پدر و مادرم را كنار بگذار؛ خدا بهشتش را براى كسانى خلق كرده كه اطاعت او را كرده اند، ! اى طاووس 
)هرچند برده سیاه حبشى باشد  و ما او را پایین تر از دیگران مى كه از كمترین جایگاه اجتماعى برخوردار است 

و آتش را براى كسانى خلق كرده كه از فرمان خدا تخلف مى كنند؛ گرچه از بزرگان قریش باشند) دانیم  )). 



بنابراین ، چنانچه مشاهده مى شود تاءكید معارف دینى ما بر این است كه استعدادها و لیاقت هاى شخصى و نیروى 
یت مى دهد و بردگى موجب حقارت و پستى انسان نمى شودایمان است كه به انسان شخص . 

درست زمانى است كه در  -كه مقطع شایان توجهى در تاریخ اسالم بود  -سفر حضرت رضا علیه السالم به مرو 
 :اثر حكومت هارون روح اشرافى گرى در میان مردم و مسلمان ها احیا شده است ، راوى مى گوید

ك لو َعَزلَت ِلَهُؤالِء ماِئَدة فقال َمه انَّ الرَّبَّ لسالم فى َسَفِرِه الى خراسان َفَدعا َیوما ِبَماِئَدِة له فَجَمَع علیها َمَواِلَیُه من السُّوداِن و غیِرِهم فُقلُت ُجعلَت ِفداُكنُت مُع الرِّضا علیه ا
ِلتبارك و تعالى َواِحد َو اُالمَّ واِحَدة َواَالَب واحد و الَجَزاَء ِباَالعَما (66). 

(( دیدم حضرت وقتى سفره پهن مى كردند، همه غالم هایى . من در سفر خراسان همراه امام رضا علیه السالم بودم 
بهتر این نیست كه اجازه بدهید : عرض كردم . ما در این سفر بودند بر سر سفره دعوت مى كردندرا كه همراه 

اینان برادران ما هستند! ساكت باش : براى اینها سفره اى جداگانه بگسترانیم ؟ حضرت فرمودند خداى ما یكى  .
 .((است و پدر و مادر ما با ایشان یكى است و امتیاز ما فقط اعمال ما است 

 سفارش به نیكى با بردگان
وقتى حضرت لباس . قنبر برده و غالمى بود كه در خانه ایشان بود: درباره امیرالمؤ منین علیه السالم مى گویند

تهیه مى كردند، زیباترین لباس را براى قنبر مى خریدند؛ ولى خودشان یك لباس معمولى شاید پایین تر از معمول ، 
 .و گاه كرباس مى پوشیدند

ن سوید درباره ابوذر كه از تربیت یافتگان مكتب وحى است مى گویداب : 
اخوانكم َخَوَلُكم َجَعَلُهم اللَّه تعالى َتحت : انَّ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم قال له  : َراَءیُت َاباذّر الغفارىَّ و علیه ُحلَّة ، و على غالمه ُحلَّة ، َفَساءلناه عن ذلك ؟ فقال

م اَءیدیكم فَمن كان اءخوه تحت یده فلُیطِعمُه ممَّا یاءُكّل، ولَیلِبُسُه ممَّا َیلَبُس، وال ُتُكلِّفوهم ما َیغِلُبُهم فاءِعیُنوُه (67). 
: جواب داد. در مورد این كار از او سوال كردم  . ابوذر را دیدم كه لباسى همانند لباس غالم خود پوشیده است))

غالمان شما برادارن شمایند كه خداوند شما را بر آنان به واسطه جنگ : پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند
برادرش زیر دست اوست باید از هرچه خود مى پوشد به او بپوشد و او را به  پس هر كس كه. ها مسلط كرده است 

پس اگر آنها را به آنچه طاقت ندارند وادار كردید باید كمكشان . كارهایى كه قدرت و طاقتش را ندارد وادار نكند
 .((كنید

در تاریخ . ه را تقسیم مى كنددر همین مكتب است كه فاطمه اطهر علیهاالسالم با فضه خادمه خانه خود، كار روزان
زندگى و سیره آن حضرت نوشته اند كه یك روز فاطمه زهرا علیهاالسالم در خانه كار مى كردند و روز دیگر 

این دیدگاه و روش عملى درست مقابل دیدگاه غربى ها و فالسفه یونانى قرار دارد كه اصال منكر وجود . فّضه 
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه روایتى از. روح انسانى در بردگانند  : 

 .(68)انَّه راءى رجال یشَتدُّ َخلَفه غالم ، فقال اءحِملُه فانَُّه اءخوك المسلم ، و رَوحُه مثل روِحَك
(( حضرت . حضرت مردى را دیدند كه سوار بر مركب است و غالم او هم پشت سرش پیاده حركت مى كند

غالمت را هم پشت سرت سوار كن ؛ او برادر مسلمان تو است و روحش مانند روح تو است : فرمودند )). 
او هم مثل تو است ، و خسته مى شودچطور تو احساس خستگى مى كنى و سوار مى شوى ؟  . 

این درست زمانى است كه اصال روح بردگان را روح پلید حیوانى مى دانستند جایگاه آنها در خانه هاى مالكانشان 
در همین زمان مى بینیم پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند كه بردگان را طورى . مانند جایگاه حیوانات بود

كه آنها از نظر روحى آزرده شوند؛ فرمودند صدا نزنید : 
فتاى ، و فتاتى: ولیُقل المالك ... عبدى و اَءَمتى  : ال یقل اءحدكم  ...(69). 
(( دخترك من! پسرك من : بگویید! كنیز من ! غالم من : وییدنگ  !)). 
 :و جالب توجه این آیه شریفه است كه مى فرماید

َلَكت َایماُنُكم بالَجنِب وابن السَّبیل و ما َمواعبدوا اللَّه و ال تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذى القربى والیتامى والمساكین والجار ذى القربى و الجار جنب و الّصاحب 
 .(70)انَّ اللَّه ال یحبُّ َمن كان مختاال فخورا
(( به پدر و مادر نیكى كنید؛ همچنین به خویشاوندان و و خدا را بپرستید؛ و هیچ چیز را همتاى او قرار ندهید؛ و 

یتیمان و مسكینان و همسایه نزدیك ، و همسایه دور، و دوست و همنشین ، و واماندگان در سفر، و بردگانى كه 
) و از اداى حقوق دیگران سر بازمى زند،(مالك آنها هستید؛ زیرا خداوند، كسى را كه متكبر و فخرفروش است ، 

دارددوست نمى  )). 
اول فرمان به توحید است و بعد به نیكى ؛ و اما نیكى به چه كسانى ؟ پدر و مادر، بستگان ، همسایه هاى نزدیك ، 

چنان كه مشاهده مى شود احسان به . همسایه هاى دور، همنشینان و كسانى كه در سفر درمانده اند؛ و به بردگانتان 
و در شمار نیكى به پدر و مادر تلقى مى شود بردگان در شمار احسان به اقوام و همسایگان . 

 : در وصایاى آخر عمر پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به این نكته تاءكید فراوان شده است
 .(71)اللَّه اللَّه فى َالصَّالة و ما ملكت َایمانكم 
 .((شما را سفارش مى كنم نسبت به نماز و نسبت به بردگان خود))



 :بنابراین امام سجاد علیه السالم به مدارا با آنها توصیه مى فرمایند
 .(72)اءن َكِرهَتُه استبدلَت به و لم تعذِّب َخلَق اللَّه 
 .((اگر او را نمى پسندى حّق ندارى او را بیازارى فقط مى توانى او را تغییر دهى ))

م نیز به غالمان و كنیزان سفارش كرده اند كه شما هم با در مقابل این همه حقوق بردگان ، امام سجاد علیه السال
همان گونه كه عقل و : حضرت مى فرمایند. رعایت این موازین ، زندگى تفاهم آمیز و برادرانه اى برقرار كنید

تدبیر اقتضا مى كند كه انسان در حقوق سلطان و حقوق حاكم براى حفظ نظام اجتماعى و مصالح عمومى مماشات 
یه او اقدام نكند، دستورات او را اطاعت كند؛ برده هم باید براى حفظ نظام خانواده اى كه در آن زندگى مى كند، عل

 .كند، اطاعت پذیر و فرمانبردار باشد
چراكه نظام زندگى مختل نشود و همیشه جنگ و منازعه در جامعه كوچك خانواده برقرار نباشد؛ مگر این كه مالك 

ا بخواند كه این جا برده حّق ندارد اطاعت كند، او را به نافرمانى خد . 
آن گونه كه در تاریخ زندگى امام سجاد علیه السالم ذكر شده است ، بعضى از بندگان را از حضرت خریدارى مى 
كردند یا مثال حضرت مى خواستند بعضى از بردگان را به دیگرى ببخشند، به دلیل رعایت این اصول اخالقى و 

یان آن حضرت ، این بردگان به هیچ وجه حاضر نبودند كه خانه امام سجاد علیه السالم و محضر كرامت هاى بى پا
 .آن حضرت را ترك كنند و به خانه دیگرى بروند و یا حتى آزاد شوند

همه اهتمام موازین حقوقى و اخالقى اسالمى مبتنى بر تاءمین یك اجتماع سالم و آرام است ؛ اعم از اجتماع كوچك 
این جامعه . ه و یا اجتماع بزرگ جامعه كه انسان ها بتوانند در سایه آن ، مراحل كمال معنوى را طى كنندخانواد

قابل دسترسى نخواهد بود مگر این كه هر فردى حدود وظایف شخصى خود را نسبت به خود و دیگران ، به 
 .درستى بشناسد و بدان عمل كند
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یم و تغفر َلهم َجهَلُهم و ال ُتعاِجلهم بالُعقوَبِة و بالسُّلطاِن فاَءن َتعَلَم اَءنَُّهم صاروا َرِعیَِّتك ِلَضعِفهم و قوَّتك فَیِجَب اءن َتعِدَل فیِهم و تكون َلهم كالواِلد الرَّحَو َامَّا حّق َرِعیَِّتك 
 . تشكر اللَّه عزَّ و َجلَّ على ما آتاك مَن الُقوَّة علیهم
(( كه تو بر ایشان قدرت دارى ، این است كه بدانى آنان به دلیل ضعف و ناتوانى خود و قدرت تو  و امَّا حّق رعّیتى

رعیت تواند، پس واجب است كه با ایشان به عدالت رفتار كنى و برایشان پدرى مهربان باشى و نادانى و جهالتشان 
به تو عطا كرده است ، شكرگزارى  را ببخشایى و در كیفر و عقوبت شان عجله نكنى و به خاطر قدرتى كه خداوند

 .((كنى و سپاس گویى 
در بحثى كه درباره حقوق سلطان و فرمانروا داشتیم بیان كردیم كه در موضوع قدرت و حكومت ، اولین و اساسى 
ترین مطلوب شارع و آیین مقدس اسالم ، نگرش صحیح و تلقى مثبت از قدرت است ؛ یعنى در رعایت حقوق ملت 

اگرچه امام . اول این است كه حاكم بداند این اقتدار از آن او نیست ، بلكه هدیه و عطاى الهى است و رعیت شرط 
 :علیه السالم در این سخن مى فرمایند
 . فاَءن َتعَلم اَءنَّهم صاروا َرِعیَِّتك لضعفهم و قوَّتك
 .ولى در خاتمه سخن مى فرمایند كه خدا را شكر گزارید

ة علیهمعلى ما آتاك من الُقوَّ  . 
این هدیه و اعطاى الهى امانتى است كه خداوند مانند همه مواهب عینى . یعنى ایشان محكومند و خدا حاكم است 

در آن سخن ، تعبیر امام سجاد علیه السالم خطاب به مردم و یا رعایا این بود كه. دیگر اعطا كرده است   : 
 . اَءنَُّه ُمبَتلى فیك

ین علیه السالم به مالك اشتر خطاب به او به عنوان حاكم و فرمانروا مى فرماینددر نامه حضرت امیر المؤ من : 
 .(73)وابتالك بهم 

ت و آن این كه تو بر آنها قدرت دارى و آنها مقهور تواند و قدرت نزد تو امانتى دو عبارت ناظر به یك معنى اس
رعیت و زعامت بر آنها نیز امانت است و . میزان امانتدارى تو با واگذارى این امانت سنجیده مى شود. است 

 . رعایت حقوق ملت ، نشان امانتدارى است
آن گفتگو خواهیم كرد، راه و رسم صحیح امانتدارى است كه به ما  آنچه كه در بیان امام علیه السالم ذكر شده و از

مى آموزد و اگر انسان به این آموخته ها توجه و عمل كند، خواهد توانست از عهده امتحان الهى برآید و این امانت 
ه و اقتدار را را به امین بعد از خود بسپارد، ولى اگر نگاه و باورش به حكومت باور و نگاهى دیگر بود، یعنى سلط

طعمه و لقمه اى شیرین و لذیذ براى كام جویى و ارضاى نفسانیات تلقى كرد و مردم را محكوم و برده خود دانست 
، در همان گام نخست ، سقوط خواهد كرد و هرگز این تعلیمات چه به صورت اوامر و نواهى شرعى و چه به 

كه در جهان امروز متعارف است ، هیچ كدام او را به  شكل نصایح اخالقى و حتى به صورت قوانین مدون حقوقى
به همین دلیل است كه لغزش ها، قتل ها، ستمگرى ها و . مسیر صحیح و امانتدارى تام و كامل هدایت نخواهد كرد



تجاوزات بسیار را به اموال و نوامیس ملت ها از ناحیه صاحبان قدرت چه در گذشته دنیا و چه در جهان معاصر 
ى كنیممشاهده م  . 

روشن است كه ریشه همه این انحرافات همان نكته مورد بحث ما است كه اگر انسان نگرش و تلقى خود را از 
از این رو در . حكومت تصحیح نكند، شایسته احراز حاكمیت نبوده و هیچ وقت امانت دار خوبى نخواهد بود

به نظر ذكر آنها هیچ جنبه تعبدى ندارد،  معارف ما براى حاكم شرایط بسیار سخت و سنگینى ذكر شده است كه
عدالت و علم دو شرط الزم و ضرورى براى حاكم است ؛ یعنى او قبل از آن . بلكه منشا بدیهى و روشن عقلى دارد

به تعبیر امام سجاد علیه السالم . كه بخواهد مجرى عدالت باشد؛ باید به عدالت رفتار كند : 
 . فیجُب َان َتعِدَل فیهم

اكموظایف ح  
وظایف حاكم بسیار است ، یكى از این وظایف اجراى عدالت است و قبل از آن الزم است مواضع ، موازین و 

و باید بر جریان عدالت وقوف كامل داشته باشد؛ یعنى نسبت به همه قوانین و مقررات . ابزار عدالت را بشناسد
 .آگاهى داشته باشد

نیرومند اخالقى در شخص او محقق شده باشد و به این صفت ،  دیگر این كه این صفت به صورت ملكه و خصیصه
حد . بنابراین ، در اولین قدم الزم است كه در تنظیم رابطه نفسانى خود با خداى عادل باشد. متصف و شناخته شود

اگر این حدود را بشكند فاسق است و چنین كسى صالحیت . و مرز قانونى نفسانیت خود را بشناسد و مراعات كند
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در كلمات قصار خود مى فرمایند. منصب حكومت را ندارد : 

ِه ِبِلَساِنِهَمن َنَصَب نفَسُه للنَّاس ِاَماما َفلَیبداء ِبَتعلیِم َنفِسه َقبَل َتعِلیِم َغیِرِه َولَیُكن َتاءَدیُبُه ِبسیرته قبل تاءِدیِب (74). 
كسى كه مى خواهد رهبر و فرمانرواى مردم باشد، باید نفس خود را آموزش دهد و خود را تادیب كند تا این كه ))

زنده باشددر مقام حكومت دارى به جاى زبان ، روش و منش او آمو )). 
پس انسانى كه حاكم مى شود، باید نگاه و تلقى خود را به حكومت صحیح كند و به آن به عنوان امانت نگاه كند و 

در مقام دوم ، رابطه خود را با نفسانیت و امیال و هواهاى نفسانى خویش به . خود را موظف به اداى وظیفه بداند
حضرت امیرالمؤ منین علیه . تعداد و لیاقت الزم را به دست آوردصورت صحیح تنظیم نماید تا بدین وسیله اس

 :السالم مى فرمایند
 .(75)اءنَّكم اءن ُاِمرُتم ِعِلیُكم الَهوى اءَصمَّكم و اءعمالُكم و اءراَدُكم 
اگر شما هواى نفس را بر خود مسلط كردید هم كر مى شوید و هم كور؛ و به مراحل پست حیوانى سقوط مى ))
 .((كنید

رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در . بنابراین ، آنچه ضرورت دارد تكامل عقل ، اندیشه و ایمان است 
 :ذكر شده است مى فرمایند ((ُدّرالمنثور))سخنى كه در تفسیر 
 .(76)َلن َیسَتكِمُل مؤ من ِایَماُنه حتَّى یكوَن َهَواه َتَبعا َلما جئتكم ِبِه
(( یچ مؤ منى به تكامل ایمانى نمى رسد، مگر این كه هواى نفس خود را پیرو دستوراتى قرار دهد كه من براى ه
 .((شما آورده ام 
یعنى دین باید امیر هواى نفس و فرمانرواى نفس انسانى و حاكم بر غرائز و تمایالت او باشد و عدالت كه اوج 
 .ایمان است با حصول این شرایط میسر مى شود

ابراین ، كسى كه نتواند مالك نفس خود باشد، هرگز نخواهد توانست برپاكننده عدل باشد؛ به عبارت دیگر، كسى بن
شایسته فرمانروایى بر امت است كه سلطه خود را بر نفسش آزموده باشد و از آن پیروز و سربلند بیرون آمده 

ت خورده ، و به پستى و مذلت كشیده شود و تن باشد؛ چرا كه اگر روح عظیم انسان در مقابل یك حادثه كوچك شكس
 .به گناه دهد، یقینا در مقابل حوادث اجتماعى دچار گناه و خطا مى شود

 معانى عدالت
 : بعد از این مقدمه ، الزم است پیرامون معناى كلمه عدل و عدالت كمى تفحص كنیم

ه شاید این معانى از لحاظ مفهوم با هم در كتاب هاى لغت ، معانى متعددى براى عدالت و عدل ذكر شده است ك
 .مترادف باشند؛ اما در مصداق تفاوت دارند

بعضى عدالت را به معناى مساوات ذكر كرده اند و بعضى به معنى موازنه و توازن آورده اند كه این هر دو معنى 
 :ولى یك معنى جامعى ارائه شده ، كه مى گوید (77)ذكر شده است ؛ ((مفردات راغب ))در 
 . ِاعطاء ُكّل ذى حّق حقَّه
 .((حّق هر صاحب حقى را دادن ))

ت ؛ مثال مصداق كامل رعایت توازن ، همان طور كه بیان شد براى هر یك از این معانى ، مصادیقى متصور اس



قرآن در . اگر جهان و آفرینش تعادل و توازن نداشت ، استوار و پابرجا نمى بود. جهان خلقت و آفرینش است 
 :سوره مبارك الّرحمان مى فرماید
 .(78)والسماء رفعها و وضع المیزان 
(( گذاشت ) در آن (و آسمان را برافراشت و میزان و قانون  )). 
این روایت را از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم  ((تفسیر صافى ))مرحوم فیض ، در ذیل این آیه شریفه در 

ت فرمودندنقل كرده كه حضر : 
 .(79)ِبالعدِل قاَمِت الّسموات و االرض 
 .((آسمان ها و زمین به وسیله عدالت استوار و پابرجا و موزون است ))

قابل این معناى عدل ، عدم تعادل و عدم تناسب استنقطه م  . 
معناى دیگر عدل كه در لغت آمده است تساوى است ، شاید مصداقش تساوى دو طرف دعوا در امر قضا باشد كه 
 :قرآن مى فرماید
 .(80)اّن اللَّه یامر بالعدل و االحسان 
 .((خداوند به عدل و احسان امر مى كند))
بر همین اساس ،  .عدم رعایت مساوات درباره دو طرف دعوا و تمایل به یك طرف ، ظلم و خروج از عدالت است 

مطالب زیادى آمده است ؛ مثال مرحوم صاحب جواهر مى در شرایط محكمه و كیفیت قضا، در كتب فقهى ما 
 :فرماید

ات والعدل فى الحكم و غیر ذلك من انواع َتجُب التَّسویُة بین الخصمیِن و اءن تفاوتا َشَرفا وضعة فى السالم علیهما و ردِّه والجلوس والنَّظر الیهما و الكالم معهما واالنص
 .(81)االكرام 
در محكمه ، قاضى باید بین دو طرف دعوا هرچند از نظر موقعیت اجتماعى با هم تفاوت داشته باشند، در سالم ))

كردن به دو طرف دعوا و عدالت در حكم و دیگر انواع احترام و كردن و پاسخ سالم دادن ، در نشاندن و در نگاه 
 .((اكرام مساوات را رعایت كند

بنابراین ، عواملى كه ممكن است موجب تمایل قلبى و عاطفى قاضى به یكى از دو طرف دعوا شود، حداقل به 
ه به انتها نرسیده ، ممنوع مثال تا هنگامى كه دعوا و مرافع. صورت حكم كراهتى هم كه شده ، منع گردیده است 

است قاضى به مهمانى یكى از دو طرف دعوا برود و یا براى خرید خود به بازار برود و تصادفا از یكى از آنها 
خرید كند؛ كه طبعا میل و عالقه اى بین او و فروشنده ایجاد شود كه اگر روزى گذار او به محكمه افتاد، نتواند 

ندنسبت به او عدالت را رعایت ك . 
در داستانى تاریخى نقل شده است كه در زمان خلیفه دوم روزى از امیرالمؤ منین علیه السالم شكایت شد و 

آثار تكدر و ! در كنار خصم خود قرار بگیر! یا اباالحسن : حضرت به محكمه احضار شدند در محكمه حاكم گفت 
آیا از این كه من تو را دعوت كردم كنار :  قاضى گفت. تاءثر در چهره امیرالمؤ منین علیه السالم آشكار شد

تاثر من از این است كه تو مرا با كنیه اباالحسن : خصمت بنشینى متاثر شدى ؟ حضرت علیه السالم فرمودند
 .(82)مخاطب قرار دادى ، اما طرف دیگر دعوا را با اسم صدا كردى 

این نكته قابل توجه است كه تساوى بین دو طرف دعوا، شرط عدالت در قضا است ولى روش و شیوه قضاوت 
ر عباسى باید در غیرعادالنه تا آن جا استمرار پیدا مى كند كه تاریخ نوشته است در ماجرایى ، هارون خلیفه مقتد

محكمه حضور پیدا مى كرد و پاسخ مى گفت ، اما فضل بن ربیع وزیر مقتدر او براى شهادت به نفع خلیفه به 
وقتى هارون اعتراض كرد كه چرا شهادت فضل را نمى پذیرى ؟ . قاضى شهادت فضل را نپذیرفت . دادگاه آمد

دم شنیدم كه فضل بارها مى گفتخو: قاضى در مقابل خلیفه ، خیلى صریح و روشن مى گوید من بنده انا عبد من عبیدك  : 
اگر این ادعا راست است ، شهادت بنده درباره موالیش پذیرفته نیست و اگر دروغ مى . اى از بردگان خلیفه هستم 

 . گوید، شهادت دروغگو مقبول نیست
 . به هر حال رعایت تساوى بین دو طرف دعوا از معانى دیگر عدالت است

ناى سوم عدالت كه باید وسعتش از دو معناى دیگر بیشتر باشد، رعایت استحقاق استمع حتى در یك كلمه مى  . 
هدف آفرینش انسان در عالم تكوین و تشریع ، عدالت است كه هم توحید را شامل مى شود و هم : توان گفت كه 

در سوره مباركه لقمان مى فرماید. نبوت را : 
ه انَّ الشِّرك لُظلم عظیم یا ُبنىَّ ال ُتشرك باللَّ (83). 

 .((چیزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك ، ظلم بزرگى است  ! پسرم))
، ظلم است و نقطه مقابل ظلم ، عدل استبراى خدا شریك قرار دادن   . 

در سوره مباركه حدید مى فرماید. بنابراین ، توحید عین عدالت است  : 
 .(84)لقد ارسلنا رسلنا بالبیِّنات و َانَزلنا َمَعُهُم الكتاب و المیزان ِلَیقوم النَّاس بالقسط
رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ، و با آنها كتاب آسمانى و میزان شناسایى حّق از باطل و قوانین عادالنه ))
 .((نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند



در . معاد و قیامت هم عین عدل است . بعثت انبیا براى اقامه عدل است  در اصل ، ارسال رسل و انزال كتب و
 :سوره مبارك یونس مى فرماید
 .(85)انَُّه َیبَدُؤا الَخلق ثم ُیعیده ِلَیجزى الَّذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط
او آفرینش را آغاز مى كند، سپس آن را بازمى گرداند، تا كسانى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده ))
 .((اند، به عدالت جزا دهد

در آیه اى از سوره مباركه . اشداین عین قسط و عدالت است كه روزى براى محاسبه اعمال دیگران وجود داشته ب
 :انبیا مى فرماید
 .(86)و َنَضَع الموازین القسط لیوم القیامِة
(( مت برپا مى كنیم ما ترازوهاى عدل را در روز قیا )). 

اصال وجود قیامت و روز باز پسین براى اقامه عدل و قسط است ؛ و امامت نیز عدل است به همان مالكى كه 
به تعبیر امیرالمؤ . به هر حال همه قوانین عالم تشریع و عالم تكوین بر اساس اقامه عدل است . نبوت عدل است 

لت منین علیه السالم در تایید معناى سوم عدا : 
 .(87)العدل یضع االمور مواضعها
 .((عدل عبارت است از وضع هر چیزى در جایگاه خود))
 .(88)والعدل سائس عاّم
 .((عدالت ، قانونى همگانى است ))

 حسن و قبح ذاتى
رات شیعه است نتیجه عدل ، بهره مندى و انتفاع همگان از یك نظام صحیح ، متناسب و عادالنه است و این از افتخا

 . كه یكى از اصول اعتقادى آن عدل و عدالت است ؛ در مقابل اهل سنت كه مذهب اعتقادى آنها اشعرى است
اساسا عقل نمى تواند هیچ نظرى نسبت به زشتى ، : اشعرى ها، حسن و قبح عقلى را نمى پذیرند؛ یعنى مى گویند

 .زیبایى ، خوبى و بدى افعال داشته باشد
از بیان شرع ، دركى نسبت به امور ندارند و فقط خوب مطلق و زیبایى محض را آن مى دانند كه  اشعرى ها قبل

شارع و دین بر آن صحه گذاشته است و شر و قبیح را آن مى دانند كه مورد نهى و نفرت شارع است ؛ به این 
مى شودمعنى كه مى گویند اگر شر و قبیح هم مورد نهى قرار بگیرد، به شر و قبیح تبدیل  . 

در مقابل این تفكر، عدلیه و امامیه مى گویند این چنین نیست كه افعال نزد عقل ارج و منزلتى نداشته باشند، بلكه 
 .قبل از این كه اصال حكمى از ناحیه شارع به دست ما برسد، عقل ، حسن و قبح ذاتى را درك مى كند

شارع بدان امر كند و یا بر عكس ، چیزى در محضر اساسا محال است كه چیزى نزد عقل قبیح و زشت باشد؛ ولى 
بنابراین ، اگر امر و نهى به . و پیشگاه عقل خوب و جمیل باشد و شارع هرگز به وسعت احاطه شارع نیست 

چیزى تعلق گرفت و ما نتوانستیم حسن و قبح آن را بفهمیم ، معنایش این نیست كه آن امر و نهى واجد و یا فاقد 
و عقلى است حسن و قبح ذاتى  . 

بدیهى است در موضوع مورد بحث ما؛ یعنى عدالت ، عقل مى تواند حسن و زیبایى و جمال عدل را درك كند و 
بنابراین در ترازوى سنجش ، عقل ، حاكم و داور است و برهان قرآن هم بر همین استوار . نسبت به آن فرمان دهد

 : است
ال تعقلون ُاّف لكم و لما تعبدون من دون اللَّه اَءَف (89). 

(( آیا شما اندیشه نمى كنید! اف بر شما و بر آنچه جز خدا مى پرستید )). 
یا در مواردى كه قرآن نشانه هاى الهى و خالق . به عقل احاطه مى كند تعقلوناَءَفال قرآن ناپسندى شرك را با عبارت 

 :واحد را ذكر مى كند، معموال در انتهاى آیه مى فرماید
 .(90)انَّ فى َذَلَك َلآیات َلَقوم َیعِقلون 
 .((اینها نشانه هایى است براى گروهى كه عقل خود را به كار مى گیرند))
درباره معاد هم ، چنین است كه بعد از این كه داستان قیامت ، معاد و بازگشت به بهشت و جهنم را ذكر مى كند، 
 :مى فرماید

یكم آیاته لعلكم تعقلون كذلك ُیحِى اللَّه الموتى و ُیر (91). 
 .((خداوند این گونه مردگان را زنده مى كند؛ و آیات خود را به شما نشان مى دهد؛ شاید اندیشه كنید))
 :یا اجر و پاداش اخروى را كه ذكر مى كند، مى فرماید
 .(92)اَءنِّى ال اُءضیُع َعَمَل عامل منكم من َذَكر و ُانثى 
(( هیچ عمل كنده اى از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم كردمن عمل  )). 

خداوند هرگز نتیجه عمل انسان هاى خوب و نیكوكار را ضایع نمى كند؛ چرا كه این كار ظلم است و عقل قبح آن 
كار كنیم ، را نمى فهمد و خدا ظالم نیست و اگر این قدرت عقل را بدان گونه كه اشاعره انكار كرده اند، ما نیز ان



همه براهین و استدالالت الهى در قرآن باطل و ناتمام مى ماند؛ چون همه ، موكول به همان ادراكات عقل است و 
زیبایى و جمال عدل و زشتى و قبح ظلم از بدیهى ترین امورى است كه عقل درك مى كند، ولى با این همه ، نباید 

لح و مفاسد احكام و به عبارت دیگر علل احكام ، كامل و بدون تصور كنیم كه احاطه و درك عقل ما به تمام مصا
شاید با این عقل محدود، نتوانیم مصلحتى را براى بعضى از امور شرع تصور كنیم ؛ بنابراین هرگز . نقصان است 

ه احكام را از نمى توانیم آن حكم را به این دلیل كه براى ما قابل تعقل نیست انكار نماییم و اگر چنین كنیم ، مبانى هم
اساس ویران كرده ایم و براى احكام شرعى ، هیچ مبناى مستحكمى باقى نگذاشته و آن را تابع آرا و نظرات 
متفاوت بشر قرار خواهیم داد؛ چرا كه معوال ادراكات عقل ما، متاءثر از شرایط خاص زمانى و مكانى است ؛ و به 

ادراك بشر است ؛ حال آن كه مصلحت سنجى شارع وراى این  عبارت بهتر، محدود به حدود زمان ، مكان و قدرت
بر این اساس ، این امر كّلى كه عدل ، زیبا است و ظلم ، قبیح و زشت است و خداى . قیدها و محدودیت ها است 

در قرآن . متعال خود منشاء همه زیبایى ها است ، و اعدل از همه عدول است ، معنى و مفهوم روشنى پیدا مى كند
خوانیممى   : 

 .(93)و ما رّبك بظالم ِللَعبید
 .((و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى كند))

ست ، اگر از نظر ما ظلم تلقى و مورد انكار شود مقابله با واقعیت اما این كه حكمى داراى نص و دلیل شرعى ا
است ؛ چون در واقع هرگز نمى توانیم چنین قدرتى را براى عقل قائل شویم و بگوییم به همه اسرار احكام احاطه 

باشد و  دارد و اگر چنین قدرتى را براى عقل قائل شویم ، مستلزم این است كه ارسال رسل و انزال كتب بى معنا
 . این یك نوع افراط در بها دادن عقل است
. گاه ، عقل در مصداق اشتباه مى كند و افراد به خیال این كه به احكام احاطه دارند چیزى را مصداق ظلم مى بینند
ا اگر قرار بود عقل بشر این مقدار توانایى داشته باشد، دیگر نیازى نبود خداوند پیامبران را براى هدایت انسان ه

بفرستد و ائمه علیهم السالم را براى ادامه راه انبیا معین بفرماید؛ به خصوص در میان ما امامیه كه معتقدیم مساله 
نبوت و وحى به حسب مفاهیم منقطع است ، اما امامت تا پایان غیبت صغراى امام عصر علیه السالم امتداد نبوت 

نى است كه مى تواند دوران تبلیغ و جعل احكام باشد؛ است ؛ از نظر شیعه یعنى این سیصد و چند سال دورا
بنابراین ادعاى این كه ممكن است امرى مصداق ظلم باشد، ادعایى بى اساس و بى مبنا است و به نظر مى رسد 
 .حاكى از هضم نشدن مسائل و عدم درك مبانى علمى باشد

عین حال قیاس و استحسان و مصالح مرسله  ما شیعیان با این كه معتقد به مساله حسن و قبح عقلى هستیم ، در (94) 
و این گونه امور كه نزد اهل سنت ، به عنوان مستندات احكام پذیرفته شده است را نمى پذیریم ؛ و  (95)و سد ذرایع 

قلى اند، جالب این است كه اهل سنت ، با این كه از نظر مبانى اعتقادى اشعرى هستند و عمدتا منكر حسن و قبح ع
به این مستندات تمسك مى كنند و جمع بین این دو مسلك در اعتقادات و مبانى فقهى ، جمع بین متنافرین و متضادین 
است كه از مصادیق بدیهى بطالن عقلى است ؛ و به همان مالك كه اتكاى افراطى به عقل ناقص و محدود منع شده 

ل در احكام الهى نیز مردود شمرده شده استاست ، بى اعتنایى مطلق و عدم اعتبار جایگاه عق  . 
ثبوت شرایع و ادیان الهى  .اساسا اگر حسن و قبح عقلى انكار شود، راهى براى اثبات اطاعت شرع باقى نمى ماند
موقوف بر پذیرش حسن و قبح عقلى است كه به طور كلى ثبوت حسن و قبح شرعى متوقف بر ثبوت و پذیرش 

ما امامیه و شیعیان مفتخریم كه از منظر اهل سنت عدلیه نامیده مى شویم و در اصول حسن و قبح عقلى است ؛ و 
دین عدل را یك اصل از اصول پنج گانه پذیرفته ایم و جزء معتقدات خود مى دانیم و رعایت این اصل را در همه 
 . شوون زندگى دنیوى و اخروى خود الزم مى دانیم

 حاكمیت و عدالت
دیم از جمله زیبایى هاى عدالت ، رعایت آن به معناى وسیع كلمه در حاكمیت است ؛ یعنى در به هر حال ، ما معتق

آغاز باید حاكم در روابط با نفس و مسائل شخصى خود، عادل باشد و از محدوده عدالت و خطوطى كه شرع انور 
علیه السالم كه فرمودنداین جا است كه بیان امام سجاد . تعیین كرده خارج نشود و بعد در سلوك با دیگران  فیجب اءن  :

حاكم باید میان مردم با عدالت رفتار كند، روشن مى شود؛ یعنى اولین وظیفه حاكم اقامه عدل است و این  تعدل فیهم
بدان معنا است كه نه تنها خود به عدل و مساوات عمل نماید، بلكه باید سلوك عملى او به گونه اى باشد كه عدل در 

د؛ یعنى عمان وظیفه انبیاى الهى كه در قرآن نیز بدان اشاره شده استجامعه اجرا شو  : 
 .(96)لقد اَءرسلنا رسلنا بالبیِّنات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم النَّاس بالقسط
رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ، و با آنها كتاب آسمانى و میزان شناسایى حّق از باطل و قوانین عادالنه ))
 .((نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند

حال این وادار كردن . ت وادار كنندخدا، پیامبران را فرستاده است تا اقامه عدل كنند؛ یعنى مردم را به اجراى عدال



و الزام یك وقت به صورت تعلیم ، آموزش و هدایت اخالقى و عملى است كه در این حالت براى افراد الزام درونى 
ایجاد مى شود كه خود به خود به سمت موازین عدالت گرایش پیدا مى كنند؛ و گاه حاكم موظف است در مجارى 

كه ظالم در آن جامعه به خود اجازه ظلم و ستم ندهد و قادر به تجاوز به حقوق  حكومتى شیوه اى به كار بندد
 .دیگران نباشد
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند

ه من معاصى ستین سنة عدل ساعة خیر من عبادِة سبعین سنة قیام لیلها و صیام نهارها، و جور ساعة فى حكم اءشدُّ و اَءعظم عند اللَّ (97). 
(( ه شب اگر كسى لحظه اى از عمرش را اقامه عدل كند، بهتر از این است كه هفتادسال عبادت كند؛ طورى كه هم

و لحظه اى ستم روا داشتن معادل شصت سال . ها را قائم و در حال نماز باشد و همه روزها را روزه بگیرد
 .((معصیت الهى و تخلف از قوانین پروردگار است 

تعیین اعداد و ارقام هم . ساعت به معناى ساعت مصطلح شصت دقیقه نیست ؛ بلكه به معناى لحظه است 
ال نشانه كثرت است ؛ و سبعین سنه و ستین سنه یعنى اگر انسان همه عمر را به عبادت موضوعیت ندارد و احتما

و یا یك عمر طوالنى معصیت كردن یك طرف و . بگذراند، نمى تواند با ارزش لحظه اى اجراى عدالت برابرى كند
این شبیه به آیه شریفه اى است كه مى فرماید. لحظه اى جور و ستم روا داشتن یك طرف  : 

جمیعا  من اءجل ذلك َكَتبنا على بنى اسرائیل اَءنَّه َمن َقَتَل نفسه بغیر نفس او فساد فى االرض فكاّنما قتل النَّاس  (98). 
اگر انسان یك نفر را بدون جهت از بین ببرد، مثل این است كه همه انسان ها را كشته و اگر یك نفر را احیا كند و ))
 .((نجات دهد، مثل این است كه موجب حیات همه انسان ها شده باشد

د و در مقابل ، یعنى در بى قانونى و فرمان شكنى فرقى نمى كند كه یك نفر را بكشد یا همه انسان ها را قتل عام كن
 . احیاى قانون و احیاى نفوس همچنین است
 :بنابراین ، در فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در غررالحكم آمده است كه مى فرمایند

عارضه فى سلطانه انَّ العدَل میزان اللَّه سبحاَنُه الَّذى َوَضَعُه فى الخلق و َنَصَبُه الءقامِة الحقِّ فال ُتخالفه فى میزانه و ال ُت (99). 
(( آن ، این میزان را خدا براى انسان ها قرار داده كه در سایه . عدل ، میزان الهى و وسیله سنجش پروردگار است 
 .((حّق استوار شود، بنابراین نباید با میزان عدالت و با آنچه حاكمیت الهى به آن تعلق گرفته ، مخالفت كنى 

بنابراین ، چون شاءن حكومت ، شاءن انبیاى الهى است عالوه بر این كه عمل عادالنه حاكم مطلوب است ، 
اى فراهم كند كه كسى به خود اجازه تعدى ، ظلم و  همچنین باید تالش او اقامه عدل در جامعه باشد؛ یعنى زمینه

تجاوز به دیگران را ندهد؛ باید با عمل به قوانین الهى اقامه عدل كند نه با قوانین ساخته دست بشر؛ زیرا وقتى بشر 
 قانون گذار باشد، تاثیرپذیرى او از شرایط زمانى و مكانى و احتمال خطاى او بسیار است ، حضرت امیرالمؤ منین
 :علیه السالم مى فرمایند
 .(100)فى العدل االءقتداء بُسنَّة اللَّه و ثبات الدَُّول 
(( زیرا خداوند در تكوین و تشریعش بر اساس عدل عمل (نت الهى است عمل كردن به عدل ، هم موجب اقتدا به س

و هم موجب پایدارى و استوارى حكومت ها است ) كرده  )). 
شاید بتوان چنین نتیجه گرفت كه سّر ماندگارى سنن الهى در تكوین و تشریع ، عمل به عدل است و هر كس مى 

عمل نماید؛ رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودندخواهد نتیجه عملش ماندگار باشد، باید به همین روش  : 
 .(101)العدل ُجنُّة واقیه و َجّنة باقیة 
(( كه انسان را نگهبانى و جامعه را از لغزش ها و خطرات و آفات نگهدارى مى كند و  -ست عدل ، سپرى محافظ ا

بهشتى جاودان است  -مصونیت مى بخشد در سایه این مصونیت براى انسان  )). 
 . رمزى كه در این تشبیه نهفته است این است كه بهشت ، خانه عدل است

ت تشبیه شده است كه در بهشت ، غیر عادل راه ندارد و وقتى غیر شاید بتوانیم بگوییم كه به این دلیل عدل به بهش
عدل نباشد، ظلمى نیز نخواهد بود؛ یا مى توانیم بگوییم قوانین و روابط حاكم بر آن جا، روابط و قوانینى است كه 

برقرار به هر حال هرچه باشد، اگر عدل در جامعه اى . امكان تعدى و ظلم نسبت به یكدیگر وجود نخواهد داشت 
باشد، یا زمینه را از دست ظالم مى گیرد و یا این كه روابطى را به گونه اى منسجم مى كند كه ظامى یافت نمى 

حضرت رسول اكرم . خالصه ، اقامه عدل و رفتار عادالنه ، ساختن خانه اى چون بهشت را در پى دارد. شود
 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

لَخلق على اللَّه َمن َولَّى َامَر المسلمین فلم یعدل انَّ اَءهَوَن ا (102). 
(( شود، اما حدود و ثغور عدالت را رعایت پست ترین افراد در پیشگاه الهى كسى است كه متولى امور مسلمین 
 .((نكند

این بنیان عدالت عالوه بر استوارى و استحكام از یك وسعت و شمولى برخوردار است كه مؤ من و مسلم و كافر را 
آیه شریفه سوره مباركه مائده مى فرماید. زیر پوشش خود قرار مى دهد : 

وا هو اَءقرب للتَّقوى و ال َیجِرمنَّكم َشَنَئان قوم على اَءال َتعِدل (103). 



(( ن بگذارید، دشمنى و مخالفت با یك قوم ، نباید باعث شود كه شما پا را از مرز عدالت نسبت به آن جماعت بیرو
 .((حتى با دشمن هم باید به عدالت رفتار كنید، كه این نشانه تقوا است 

در وصایاى امیرالمؤ منین علیه السالم به . بى عدالتى و ظلم حتى به دشمن ، انسان را از حریم تقوا خارج مى كند
سیدالشهدا علیه السالم این عبارت آمده است  فرزندش   : 

و بالعدل على الصِّدیق والعدوِّ... َوى اللَّه فى الغنىِّ والفقرُاوصیك بتق !یا ُبَنىَّ (104). 
(( شتن فقر و غنا از مرز تقوا خارج نشوى و نسبت به دوست به تو سفارش مى كنم كه در حال داشتن و ندا! فرزندم 
 .((و دشمن با عدالت رفتار كنى 

همه فرمایش هاى اهل بیت علیهم السالم برگرفته از وحى الهى است ؛ و این گفتار نیز احتماال اشاره به همان آیه 
 .شریفه باشد كه ذكر شد

 عدل در سیره موالى متقیان على علیه السالم
رالمؤ منین علیه السالم بعد از این كه به خالفت رسیدند دستور داده بودند آنچه را كه خلیفه قبل حضرت امی

برخالف موازین عدل و شرع به دیگران واگذار كرده است را برگردانند و استداللى كه بر این عمل فرمودند چنان 
از مى شودكه در یكى از خطبه هاى نهج البالغه نیز آمده است ، با این مقدمه آغ : 

ه اَءضَیُقو اللَّه لو وجدته قد ُتُزوِّج به الّنساء و ملك به اال ماء َلَرَددُتُه فاءنَّ فى العدل سعة و َمن َضاَق علیه العدل فالَجوُر علی (105). 
عدالت اقتضا مى كند كه اینها را برگردانم ؛ حتى اگر به كابین زن ها رفته باشد یا به وسیله آنها كنیزكان را خریده ))

باشند؛ چرا كه عدل یك وسعت و شمولى دارد كه هر كس در این بنیان وسیع نتواند زندگى كند، یقینا بنیان جور 
تر و همراه با مضیقه بیشترى خواهد بودبراى او تنگ  )). 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم خطاب به همه انسان ها به خصوص حكام و قدرت مداران كه موظف به عمل 
 :عادالنه و اقامه عدل هستند، مى فرمایند

ع ِاسَتِعن على العدل بُحسِن النِّیَِّة فى الرِّعیِِّة و قلَِّة الطََّمِع و كثرِة الور (106). 
(( اول این كه نیتت را پاك كنى ؛ دیگر : براى عمل به عدل یا اقامه عدل ، از چند چیز مى توانى استعانت بجویى 

معت را كم كنى و سوم این كه انسان پرهیزكار و متورعى باشى این كه ط )). 
چگونه مى شود با حسن نیت به  : هر یك از اینها رمزى دارد كه براى نمونه به همان نكته اول اشاره اى مى كنیم

 .اگر محبت و دوستى در جامعه حاكم شود نیازى به عدالت نیست : كمك عدالت رفت ؟ علماى اخالق مى گویند
. بنابراین ، معتقدند كه عدالت براى جوامعى خوب و ضرورى است كه صفا، دوستى و محبت در آنها وجود ندارد
 : به همین دلیل وقتى شخصى از امیرالمؤ منین علیه السالم سوال كرد كه

خرُجها من جهتها والعدل ساِئس عاّم و الجود عارض خاّص فالعدل اَءشرُفُهما و العدل َیَضُع اُالمور مواضعها والجود ُی: ایُُّهما اَءفضُل العدل اَءِو الجود، فقال علیه السالم 
 .(107)اَءفضُلُهما
(( عدالت كارها را : رتر و اشرف است عدالت یا جود و سخاوتمندى ؟ حضرت فرمودندكدام یك ب! اى امیرمؤ منان 

عدالت تدبیركننده اى است به سود . در مجراى خود، قرار مى دهد و بخشش امور را از مجرایش خارج مى كند
 .((همگان و بخشش به سود خاصان ؛ پس عدل شریف تر و با فضیلت تر است 

اگر در جامعه اى حتى به اندازه یك خانواده ، روابط . ب و عاطفه و احساس است جود، نهایت دوستى ، رقت قل
دوستى ، صفا، صمیمیت و قرابت باشد، در آن خانواده جاى گفتگو از ضرورت عدل و عدالت وجود   براساس 

ف نظر مى ندارد، چون همه به یكدیگر ایثار مى كنند؛ نسبت به هم گذشت دارند و از حّق خود به نفع دیگرى صر
البته این یك فضیلت بسیار ممتاز و ارزشمند اخالقى است. كنند  . 

بنابراین ، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در همان سال اول كه به مدینه مشرف شدند، میان مسلمان ها عقد 
د و آن را تعقیب اخوت برقرار كردند؛ یعنى حاكمیت این حالت صمیمیت ، دوستى و عطوفت ، مطلوب حضرت بو

از . اما فرض بر این است كه مساله محبت ، صفا و برادرى نمى تواند تحت ضابطه قانون درآید. مى فرمودند
بنابراین ، در احكام قصاص مى فرمایند كه . طرفى هیچ كس را نمى توان به سخاوتمندى ، گذشت و ایثار ملزم كرد

بنابراین ، اگر عدل از حسن نیت ، صفاى دل ، و . است  اگر عفو كند خوب است ، اما اقتضاى عدل ، قصاص
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم . مودت و محبت استعانت بجوید و كمك بگیرد، به استوارى و استحكام مى رسد

 :در فرمان خود به مالك اشتر به این نكته تاءكید مى كند
یؤ َتى على اَءیدیهم فى العمد و الخطاء فاَءعِطِهم ... فانَّهم صنفان اّما اَءخ لك فى الدِّین َو َامَّا نظیر لك فى الَخلق ... اللُّطَف بهم  وَاشِعر قلَبك الرَّحَمَة للرَّعیَِّة والمحبََّة لهم و

 .(108)من عفوك و صفحك مثِل الَّذى تحبُّ و َترضى اَءن ُیعطَیَك اللَّه من عفِوِه و صفحه 
اى مالك: مى فرمایند باید قلب و دلت را با رحمت و محبت نسبت به رعیت عادت بدهى اشعار به معناى لباسى  ! 

باشد نباید محبت از دل تو بیرون رود و از عمق جان  است كه به تن چسبیده است ؛ یعنى لباسى كه غیرقابل انفكاك
تو به خاطر این كه به رعیت محبت كنى ، حكومت را بپذیر؛ و اگر كسى در این صراط بخواهد . فاصله گیرد

بعد استدالل حضرت امیرالمؤ منین . حكومت كند و اقامه عدل كند و به عدالت عمل كند، طبعا موفق تر خواهد بود



تو باید برخوردار از عواطف و روح لطیف انسانى باشى: بسیار قابل توجه است ؛ حضرت مى فرمایندعلیه السالم   
. 

آنها هم برادران . انسان همانگونه كه نسبت به برادرش عاطفه دارد، نباید نسبت به دیگران عاطفه را از دست بدهد
همان گونه كه دوست دارى خدا با تو از . دو همنوعان تواند و ممكن است خطا كنند؛ چرا كه معصوم از خطا نیستن
به همین دلیل حضرت امیرالمؤ منین علیه . در محبت و عاطفه درآید، تو نیز با دیگران با محبت و صفا رفتار كن 

 :السالم مى فرمایند
 .(109) َاسَتِعن على العدل بُحسن النِّیَِّة فى الرَّعیَِّة و قلَِّة الطَّمع و كثرِة الورع

(( یكى حسن نیت ؛ دیگرى كم كردن طمع و سوم : براى عمل به عدل از سه چیز مى توانى كمك بگیرى 
 .((پرهیزگارى و ورع 

این فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به نحوى مضمون فرمایش امام سجاد علیه  نكته جالب این است كه
 :السالم است كه مى فرمایند
 فیجُب َان تعدل فیهم و تكون لهم كالوالد الّرحیم
 .((براى عمل به عدل میان امت ، مانند پدر باش ))

كه رفتار پدر و فرزند معموال مبتنى بر محبت و یعنى حاكم براى ملت و امتش به منزله پدر است ؛ و همان گونه 
حاكم باید  كالوالد الرحیم :خیرخواهى و دوستى فرزند است آن هم پدرى با این توصیف كه امام علیه السالم مى فرماید

براى مردم پدرى باشد كه سرشار از عاطفه و رحمت است همان گونه كه انسان ها متفاوتند، عشق و عالقه همه 
ز نسبت به فرزندان مساوى نیست ، بعضى از پدران هستند كه رحمت و راءفت بیشترى دارند؛ و این نكته پدرها نی

وقتى پدر جامعه بودى و دل و  :اشاره به فرمایش امام علیه السالم در نامه به مالك اشتر است كه تاءكید مى فرمایند
جان و سرمایه امت نخواهى افتادقلبت سرشار از راءفت و محبت امت شد، دیگر مثل گرگ درنده به  : 

 .(110)و ال تكوننَّ علیهم سبعا ضاریا َتغَتِنم َاكلُهم 
از جانش مایه مى گذارد؟ حاكم نیز از جان مایه مى گذارد؛ یعنى عالوه چگونه پدرى مهربان براى سعادت فرزند 

نه این كه به تعبیر حضرت در نامه به مالك ملت و متعلقات به آنها را یك لقمه . بر مال ، از جان هم مایه مى گذارد
لذت هاى قدرت لذیذ بدانى و براى بهره گیرى از فرصت ، مشغول پر كردن جیب خود و بهره مندى از تنعمات و 

 . و مقام باشى
به هرحال ، این استعانت از نیت در كم كردن طمع ، براى اجراى عدالت است ؛ چون طمع یك قید است و انسان را 
به بردگى مى كشاند؛ و چون انسان برده و بنده چیزى شد، بدان دل سپرده ، در جهت دستیابى به آن قدم برمى 

مین كند، از مسیر عدالت خارج مى شوددارد؛ و چون باید آن خواهش را تا . 

 پاكدامنى و عفاف
در نامه . پاكدامنى و پرهیز هم یكى از ابزار و عواملى است كه مى تواند به تحقق عدالت و اقامه عدل كمك كند

 : حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به مالك اشتر راه و رسم اجراى عدالت این گونه بیان شده است
ه و َانِصِف النَّاس ِمن نفسك و ِمن خاصَِّة َاهلك و َمن لك فیه هوى من َرِعیَِّتك فانَّك اال َتفعل تظلم َانِصِف اللَّ (111). 

(( داوند و مردم از جانب خود؛ و خویشاوندان نزدیكت ؛ و رعایایى كه به آنها عالقه مندى ، انصافه به نسبت به خ
كه اگر چنین نكنى ستم نموده اى ! خرج ده  )). 

انصاف در معامله ، اجراى عدالت  (112)االنصاف فى المعاملة العدالة  : انصاف این گونه معنا شده است ((مفردات راغب ))در 
این كه حضرت مى فرمایند. است  جار و مجرور و متعلق به من نفسك در اصطالح ادباى عرب انصف النَّاس من النَّاس  :

ود و مردم به عدالت رفتار كن ؛ چرا كه مساوات بین خود و مردم اولین گام این امتحان است ؛ یعنى میان خانصف 
اگر موفق شدى و با استفاده از قدرت و سلطه ات براى خود بیش از استحقاق برنداشتى ، عادل هستى. است   . 

لط بر نفسانیات ، در این جا بازمى گردیم به همان سخنان آغازین این بحث كه شرط اول در حاكم عادل ، تس
تمایالت و امیال است كه باید این خواسته ها و امیال را بر حقوق دیگران ترجیح ندهد و به عبارت بهتر، میل و 
 .خواهش و نفسانیات او در مسیر تامین نیاز محتاجان ، هدایت شود

 امیرالمؤ منین علیه السالم نمونه كامل حاكمیت
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند امام باقر علیه السالم درباره حضرت : 

 .(113) َحمراءو لقد ُولَِّى خمس سنین و ما َوَضَع آُجرَّة على آُجرَّة و ال َلِبَنة على َلِبَنة و ال اَءقَطُع قطیعا و ال اَءوَرُث َبیضاَء و ال
در این پنج سال حضرت یك آجر و خشت روى هم . امیرالمؤ منین علیه السالم قریب به پنج سال حكومت كرد

زمینى و محلى براى خودش فراهم نكرد و بعد از این كه از دنیا . هیچ ساختمانى براى خودش نساخت . نگذاشت 
این تعبیر امام باقر علیه السالم است ؛ اما صبح روز بیست ویكم كه . هیچ میراثى از آن حضرت باقى نماندرفت ، 



فرزندان امیرالمؤ منین علیه السالم ، پس از دفن پدر به كوفه بازگشته بودند، امام مجتبى علیه السالم در خطبه اى 
 :طوالنى كه در مسجد خواندند، فرمودند

جل باالَءمِس لم َیسِبقُه اَالوَّلون بعلم و لم ُیدِركُه االخرون بعمل لقد فاَرَقُكم َر (114). 
(( و آیندگان در علم و عمل نظیر نداشت  دیشب كسى از میان شما رفت كه در میان گذشتگان )). 
 :در ادامه سخن فرمودند
 .(115)و ما ترك من صفراء و ال بیضاء اال ثالثماءة درهم 
(( رالمؤ منین علیه السالم آنچه از نقدینگى به میراث باقى گذاشت ، فقط سیصد درهم بودامی )). 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم یك شبه و در آغاز خالفت به این مرتبه نرسیده بود، بلكه روح و روان او با 

مى دانیم ؛ ولى نكته اى را  داستان ازدواج حضرت با فاطمه زهرا علیهاالسالم را. عدل و عدالت عجین شده بود
 : خود امیرالمؤ منین علیه السالم بیان مى فرمایند كه جالب توجه است
 .(116)تزوَّجُت فاطمة علیهاالسالم و ما كان لى ِفراش ، و َصَدَقِتى الیوم لو َقسَّمُت على َبنى هاشم َلَوِسَعتُهم 
آن روزى كه من با فاطمه ازدواج كردم ، زیراندازى نداشتم ؛ درحالى كه اگر انفاق آن روزم را میان همه بنى ))
 .((هاشم تقسیم كرده بودم ، به همه مى رسید و همه را بى نیاز مى كردم 

ین درباره آن حضرت نوشته اندهمچن : 
من یشترى سیفى ؟ و لو كان عندى عشاء ما بعُتُه: وقف امواله و كانت غلَُّته اربعین الف دینار، و باع سیَفه و قال  (117). 

(( آن مقدار صاحب مال و مكنت بود كه حاصل آن . امیرالمؤ منین علیه السالم اموال و سرمایه زندگیش را وقف كرد
اگر : در همین شرایط، شمشیرش را براى فروش به بازار آورده مى فرمودند. در هر سال چهل هزار دینار بود

وختم ؛ و اگر به مقدار شام امشب ، پول مى داشتم ، شمشیرم را نمى كسى این شمشیر را مى خرید، من مى فر
 .((فروختم 
 :یا در بعضى از نقل هاى دیگر وارد شده كه حضرت شمشیرش را در معرض فروش قرار داده ، فرمودند
 .(118)لو كان عندى ثمن ِازار ما ِبعُتُه
 .((اگر به اندازه یك لباس زیر، پول داشتم ، این شمشیر را نمى فروختم ))
 :نوشته اند

جران ، فاعِط االعرابىَّ اءنَفَعهما له كالهما عندى ح: ِمن ذهب اَءو فضَّة ؟ فقال : ساءَلُه َاعرابّى شیئا فاَءمر له باَءلف ، فقال الوكیل  (119). 
(( دمش دستور داد تا هزار سكه عربى بیابان نشین از امیرالمؤ منین علیه السالم چیزى مطالبه كرد؛ حضرت به خا

نزد من هر دو مانند دو سنگ است : از طال بدهم یا از نقره ؟ حضرت فرمودند: آن شخص سوال كرد. به او بدهند
 .((هر كدام كه براى او مفیدتر است به او بدهید

حتى سیره . ز است اما امیرالمؤ منین علیه السالم وقتى امین بیت المال مى شود، سهمش از بیت المال بسیار ناچی
حضرت در بذل و بخشش و سخاوتمندى به طورى است كه درباره آن ، آیه نازل مى شود؛ اما وقتى سخن از بیت 

لباسى كه در موقع . المال و نگهبانى سرمایه هاى عموم مسلمین است ، سهم او از بیت المال بسیار ناچیز است 
ش تر است ، بنابراین به مالك اشتر مى فرمایندخالفت به برمى كند از لباس غالمش قنبر، كم ارز : 

 .(120)َانِصِف اللَّه و َانِصِف النَّاس ِمن نفسك و ِمن خاصَِّة اَءهِلَك و َمن لك فیه هوى ِمن َرِعیَِّتك 
نسبت به خداوند و مردم از جانب خود؛ و خویشاوندان نزدیكت ؛ و رعایایى كه به آنها عالقه مندى ، انصاف به ))
 .((خرج ده 

 نمونه رفتار حاكم اسالمى
عقیل است   م با برادرش هست كه همه شنیده اند و آن برخورد موال امیرالمؤ منین علیه السالمن خاصَِّة َاهلك نكته اى در 

وقتى سخن از بیت المال است با برادرش عقیل آن چنان رفتار مى كند كه كه معروف است و خود حضرت این . 
 :مطلب را در نهج البالغه چنین مى فرمایند

عَث الشُّعور ُغبَر اَاللوان من َفقِرهم كانَّما ُسوَِّدت وجوُهُهم بالِعظِلِم و عاَوَدِنى مؤ ّكدا و واللَّه لقد راَءیُت عقیال و قد اَءمَلَق حتَّى اسَتَماَحِنى من ُبرُِّكم َصاعا و راَءیت ِصبَیاَنُه ُش
ا من ِجسِمِه لیعَتِبَر بها فضجَّ ضجیج ذى َدَنف حَمیُت له حدیَدة ثمَّ اَءدَنیُتَهكرََّر َعَلىَّ القول مَردِّدا فاَءصَغیُت الیه سمعى فظنَّ اَءنِّى اَءبیُعُه ِدیِنى و اَءتَِّبُع ِقَیاَدُه مفاِرقا طریَقتى فاَء

الَءَذى و اُنها ِلَلِعِبِه و َتُجرُّنى الى َنار َسَجَرَها جبَّاُرها لَغَضِبِه اَءَتِئنُّ من اِمن اَءَلِمَها و كاد اَءن َیحَتِرَق ِمن ِمیَسِمَها فُقلُت لك َثِكَلتَك الثََّواِكل یا عقیل اءَتِئنُّ من حدیَدة اَءحَماَها انس
 .(121)ال اَءِئنُّ من َلَظى 
)من عقیل را دیدم كه در نهایت فقر بود )) ر آمد تا از من طلب كرد كه شدت فقر را مى گویند آنقدر به او فشا) امالق 

من بچه هاى عقیل را دیدم كه از . از گندم شما یك صاع به او اضافه تر بدهم ؛ یك كیل بیشتر از معمول به او بدهم 
عظلم  -شدت فقر و گرسنگى چهره و مویشان پریشان و صورت آنها گویى با ماده اى سیاه رنگ ، سیاه شده است 

یعنى تا این حد  -ه براى رنگ كردن اشیا به رنگ سیاه از آن استفاده مى شود هم وزن زبرج ، ماده اى است ك
من هم سخنان او . عقیل چند مرتبه سراغ من آمد و رفت و بر خواسته خود تاءكید كرد. متغیر و دگرگون شده بودند

دینم را به خاطر او  تا آن جا كه عقیل خیال كرد كه موفق شده است و من. را گوش مى دادم و وضع او را مى دیدم 
! خیال كرد كه من راه خود را رها خواهم كرد و به راهى كه او میل دارد، قدم خواهم گذاشت . خواهم فروخت 



اما من آهنى را در میان آتش گداختم و به دست عقیل  .یعنى به هر حال از ان امانت شما بیشتر به او خواهم داد
كه از درد ناله مى زند، فریاد كشید و نزدیك بود كه از شدت حرارتى كه عقیل مانند انسان مریضى . نزدیك كردم 

تو كه  - كنایه از این كه خدا تو را بكشد  -عقیل گریه كنندگان ، بر تو بگریند : به او گفتم . به او نزدیك شده ، بسوزد
آیا انتظار دارى من از  از حرارت آتشى كه انسان به عنوان بازیچه ، افروخته است ، این گونه فریاد مى زنى ،

حرارت آتش جهنمى كه خداوند، شعله آن را با غضبش افروخته ، وحشت نداشته باشم و فریاد نزنم ؛ تو از آزار 
جهنم  آتش ساخته دست انسان وحشت مى كنى و فریاد مى زنى ، آیا من نباید از آتش  از اسامى آتش جهنم  لظى - 

وحشت داشته باشم و بترسم ؟ -است  )). 
این برخورد عملى كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم با برادرش دارد، ناظر به همین تعبیرى است كه به مالك 

وقتى مى خواهى اجراى عدالت كنى ، از خود و نزدیكانت و از كسانى كه به آنها عالقه دارى آغاز كن: مى فرمایند  
. 

ام و ارحام ، دوستان ، آشنایان و افرادى دارد كه به آنها انسان ، در اجتماعى كه زندگى مى كنى ، عالوه بر اقو
اول از خود، بعد از نزدیكان و ارحام و بعد از دوستان و رفقایت شروع كن : عالقه مند است ؛ حضرت مى فرمایند

در مقدمه همین خطبه اى كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم ! و بین آنها و مردم انصاف را فراموش مكن 
ره عقیل بیان فرمودند، تعبیرات قابل توجه دیگرى هم دارند كه مى فرماینددربا : 

لَشى ء مَن الُحَطاِم و رسوَلُه یوَم الِقَیاَمِة َظاِلما ِلَبعض العباد و َغاِصبا واللَّه الَءن َابیَت َعَلى َحَسِك الَّسعَداِن ُمَسهِّدا َاو ُاَجرَّ فى اَالغالِل ُمَصفَّدا َاحبُّ الىَّ ِمن َان َالَقى اللََّه (122). 
(( و دست اگر شبى بى خوابى كشیده باشم و در آن حالت كسالت و ضعف جسمانى ، مرا در میان خارستانى بكشانند 
و پاى مرا در غل و زنجیر كشند، به خدا سوگند براى من بهتر از این است كه از مرز عدالت تجاوز كنم و ظالم 
 .((باشم 

این دو حالت را باید تصویر كرد كه انسانى ، شب را نخوابیده باشد و او را با بدن لخت ؛ و با غل و زنجیر در 
این دو حالت براى من محبوب تر است آن هم با قسم واللَّه كه : ایندحضرت مى فرم. میان خارستان به زمین بكشند

نه نسبت به همه بیت المال مسلمین كه ظلم به عامه . از مرز عدالت تجاوز كنم و به بعضى از بندگان خدا ظلم كنم 
شكلى در این واقعا درسى آموزنده است براى همه كسانى كه به . مسلمین است ، بلكه به بعضى از بندگان خدا

سرنوشت مردم دخالت دارند؛ اعم از كسانى كه در تصویب و تدوین مقررات و قوانین دخالت دارند یا كسانى كه 
این راه و رسمى است كه موال امیرالمؤ منین علیه السالم به همه مى آموزند. در مقام اجرا و قضا عمل مى كنند . 

ؤ منین علیه السالم بود و نتوانست عدالت حضرت را یكى از كسانى كه در حقیقت جزء اصحاب حضرت امیرالم
 : تحمل كند، از كوفه به شام آمد نزد معاویه رفت و گفت

كیف َتقوُل انَّه َابخُل النَّاس ، لو َمَلَك بیتا من ِتبر و َبیتا ِمن ِتبن ال نفد ِتبَرُه قبَل تبِنِه! ویَحك : ِجئُتَك ِمن عنِد َابخِل النَّاس ، فقال  (123). 
معاویه كه دشمن . نزد تو آمده ام  -موال امیرالمؤ منین علیه السالم را متهم به بخل كرد  - از پیش بخیل ترین مردم

علیه السالم است و سال ها تالش كرد كه فضایل و مناقب آن حضرت نقل نشود و حتى در تاریخ  امیرالمؤ منین
دستور داد تا نام كسانى را كه ناقل فضایل حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بودند و یا حتى نشانى از : نوشته اند

تا جایى كه تا زمان خالفت عمر بن دوستى آن حضرت را به همراه داشتند را از فهرست بیت المال حذف كردند، 
عبدالعزیز، مساله سب و لعن امیرالمؤ منین علیه السالم در بالد اسالمى امرى رایج بود و از طرف دستگاه 
با این روحیه و در این شرایط نتوانست  - معاویه  -حكومتى به عنوان وظیفه شرعى تبلیغ مى شد، چنین شخصى 

چگونه به خود جرات مى دهى كه به على تهمت بخل بزنى ؟: ذیرد و به او گفت این اتهام را از آن مرد كوفى بپ ! 
به طالى غیر مسكوك  - او كسى است كه اگر یك خانه مملو از طال داشته باشد  و خانه اى دیگر  -مى گویند  ((تبر))

طال است ، نه خانه اى مملو از علف و كاه ، یقینا ابتدا به بذل و بخشش آن خانه اى همت مى گمارد كه سرشار از 
 !چگونه به على تهمت بخل مى زنى ؟ ! كه كه پر از كاه است

 شروط اجراى عدالت
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه خود به مالك مى فرمایند

فاسُتر الَعوَرَة ما اسَتَطعَت ... ُعیوبا الَواِلى اَءَحّق َمن َسَتَرَها فال َتكِشَفنَّ عمَّا غاَب عنَك منهاولَیُكن َابَعَد َرِعیَِّتك ِمنَك واَءشَناَءُهم عندك َاطَلُبُهم ِلَمعاِیِب النَّاس فاِءنَّ فى النَّاس 
 .(124)َیسُتِر اللَُّه منك ما ُتحبُّ َستَرُه ِمن َرِعیَِّتك 
(( دورترین و مبغوض ترین مردم . باید از افرادى كه در مقام مذمت ، بدگویى و نقل زشتى هاى دیگرانند، بپرهیزى 
 .((نزد تو باید كسانى باشند كه بیشتر دنبال كار مردم را دارند و به دنبال عیب جویى از دیگران اند

افراد عیب جو پرهیز از - 1  
معموال نزد حكام و اطراف صاحبان قدرت ، افرادى حضور دارند كه براى اجراى امور و تنظیم مسائل حكومتى 

اینها مى توانند افرادى تربیت شده و متخلق به اخالق اسالمى و انسانى باشند و نیز . از وجود آنها استفاده مى شود



یكى از چیزهایى كه صالحیت افراد براى . م و كافى را دارندممكن است افرادى باشند كه صالحیت هاى الز
نزدیكى به تشكیالت حكومتى ، و به اصطالح امروز، كارمند عالى رتبه حكومتى بودن را سلب مى كند این است 

استدالل حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم براى این مطلب چنین است . كه كسى به دنبال عیب جویى از مردم باشد
مى فرمایندكه  : 

والى سزاوارتر از هر كس دیگر است . اوال؛ به طور طبیعى هیچ كس نیست كه عیب پوشیده و پنهانى نداشته باشد
نه تنها نباید عیوب پنهان دیگران . هرگز عیوب پنهانى دیگران را برمال نكنید. كه عیب افراد ملتش را پنهان بدارد

آنها را نیز تطهیر كنى و جامعه را از عیب پاكیزه دارى را برمال كنى ، بلكه موظفى تا عیوب آشكار  . 
. اگر تو چنین كردى و عیوب دیگران را پوشیده داشتى ، به همان مقدار خداوند عیوب تو را پوشیده خواهد داشت 
 :این دقیقا عین روایتى است كه از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

ِلم ِمن اَءخیه سیِّئة فسَترها سَتر اللَّه علیه یوم القیامِةَمن َع (125). 
(( ه بدارد، خداوند در قیامت كه روز كشف اسرار است اگر كسى عیبى را از برادر مؤ منش بداند و آن را پوشید
 .((عیوب او را پوشیده خواهد داشت 

از رسول . و نقطه مقابل آن ، كسى است كه سعى دارد عیوب مردم و نواقص پنهانى دیگران را در جامعه علنى كند
 :اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند

ان فال یقَبُلُه الشَّیطان مؤ من رواَیة ُیریُد بها ِشیَنُه و َهدَم ُمُروَءِتِه ِلَیسُقَط ِمن َاعُین النَّاس َاخَرَجه اللَّه من والیته الى والیِة الشَّیطَمن َرَوى َعَلى  (126). 
كسى كه تالش مى كند عیب و نقصى را از برادر مؤ منش در جامعه و بین مردم نقل كند و رواج دهد تا او را از ))
 .((چشم مردم بیندازد، از والیت خدا خارج شده و در والیت شیطان قرار گرفته است 

یكى از خصوصیات ذات اقدس پروردگار ستارالعیوب بودن او . این كار، كار رحمانى نیست كار شیطانى است 
خداوند عیوب بندگانش را پوشیده مى دارد و آن كسى كه در پى افشاى عیوب دیگران است ، شیطان است. است   . 

. یكى از وظایف حاكم این است كه نه تنها خود عیوب مردم را بپوشاند، بلكه اجازه ندهد عیوب دیگران منتشر شود
ى افرادى را كه با كشف اسرار دیگران و عیب جویى از مردم ، سعى مى كنند خود را به حاكم نزدیك كنند و حت

گمان مى كنند با شكستن و كوچك كردن و تخریب دیگران ، مى توانند پلكانى براى ترقى خود بسازند باید از خود 
از . صاحبان قدرت در هر مرتبه و منزلتى است این یك نكته بسیار آموزنده و قابل توجه ، براى همه . دور كنند

حاكم على االطالق امت اسالمى تا آن كسى كه در یك اداره محدود و كوچك مشغول كار است همه باید بدانند كه 
 : طبق فرمایش امام صادق علیه السالم
 .(127)َمن َنمَّ الیك َسَیُنمُّ َعلیك 
 .((بدان ، كسى كه نزد تو از دیگران نمامى مى كند، به زودى علیه تو نمامى خواهد كرد))

نیست كه پایبند آداب یعنى این انسان ، انسانى . در تعبیر حضرت آمده است به زودى علیه تو نمامى خواهد كرد
بنابراین ، اولین . انسانى باشد، و براساس خصلت منفى ذاتى خود، دیرى نمى پاید كه شر او به تو نیز مى رسد

 . زیان نزدیكى كسى كه فاقد آداب اولیه انسانى است ، به تشكیالت حاكمه ، متوجه شخص حاكم است
این نكته اول است كه زمینه اجراى . راد به خود، حساس باشدبر این اساس حاكم باید نسبت به نزدیكى این گونه اف

 .عدالت را فراهم مى كند

 حسن معاشرت  - 2
 :مطلب دیگرى كه در فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم به عنوان شرط دوم آمده ، این است كه مى فرمایند
رَاطِلق عن النَّاس ُعقَدَة ُكّل ِحقد َو اقَطع عنَك َسَبَب ُكّل ِوت (128). 

ریشه حسادت به خود را در میان مردم با حسن معاشرت و رفتار صحیح ، از میان ببر؛ چون طبیعى است كسى كه 
حسادت و حقد بسیارى از مردم نسبت به او برانگیخته مى شود كه او تقصیرى ندارد؛ لطف  به قدرت مى رسد،

خداوند متعال ، یا رغبت مردم و یا زور بازو و تدبیر و فكر خود او باعث شده كه به این منصب و مقام رسیده 
 .است و به طور طبیعى حقد و حسادت هایى را در دیگران به وجود مى آورد

. مورد حسد دیگران قرار گرفت ، حسودان دست به اقداماتى مى زنند تا اسباب دشمنى فراهم آورند وقتى انسان
همه اسباب دشمنى را قطع كن: بنابراین ، امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند  ! 

و  با حسن معاشرت و اخالق: در این كه سبب و ریشه دشمنى را چگونه مى توان خشكانید؟ حضرت مى فرمایند
سلوك پسندیده باید حسادت ها و كینه توزى هاى آنها را تبدیل به محبت و صفا كنى ؛ وگرنه كینه توزى و دشمنى 
 .آنها باعث خواهد شد كه تو عكس العمل نشان دهى و این موجب خروج از مرز عدالت خواهد شد

 تغافل از عیوب دیگران - 3
ان یكى از راه هاى اجراى عدالت آمده است این است كه مى شرط سوم در فرمایش امام علیه السالم كه به عنو



 :فرمایند
 .(129)و َتَغاَب عن ُكّل ما ال َیِضُح َلَك

براى تو واضح نیست ، چشم بپوش و خود را به بى خبرى و ناآگاهى نسبت به عیوب دیگران  از عیوب افراد كه
عادت ده و این گونه اظهار كن كه از عیوب آنها بى خبرى ؛ زیرا در بسیارى از موارد، تغافل از عیوب دیگران ، 

پرده برون افتاده است ،  در اصالح حال آنها اثر مستقیم دارد؛ چرا كه اگر شخص خالفكار بداند كه رازش از
نفس این كه انسان ها در كارهاى خالفشان ، میل به پنهان كارى دارند، یك امتیاز است ؛ به این  .متهتك مى شود
جهت كه این سیئه اخالقى و كار زشتى كه آنها در نهان مرتكب مى شوند، فراگیر نمى شود و به جامعه سرایت نمى 

در سخنى از امام صادق علیه السالم كه . ر حاكم تغافل است پس یكى از خصوصیات الزم د. كند  ((تحف العقول ))
 :نقل مى كند آمده است 
 .(130)صالُح حاُل الِتعاُیِش و الَتعاُشِر ِمل ُء مكیال ُثلثاه ِفطنة و ُثلثه تغافل 
مصلحت معیشت مردم با یكدیگر، مانند پیمانه اى است كه دو سوم این پیمانه باید از زیركى ، ذكاوت و ))
 .((دوراندیشى پر شده باشد و یك سوم آن از تغافل 

انسان هاى كریم و بزرگوار و از كرامات اساسا این خصیصه تغافل و بى توجهى به خطاهاى دیگران از اخالق 
در سخن دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه مى فرمایند. اخالقى است  : 

 .(131)َاشرف اخالق الكریِم تغاُفُلُه عمَّا َیعَلُم
 .((شریف ترین خلق انسان هاى كریم این است كه نسبت به عیوب دیگران خود را به نادانى مى زنند))

در سخن دیگرى از امیرالمؤ منین علیه . اظهار اطالع از عیوب دیگران ، شرایط زندگى انسان را متفاوت مى كند
د شده است كه فرمودندالسالم وار : 

 .(132)َتغاَفل ُیحَمد امُرَك
و امور معیشتت سر و سامان  اگر از عیوب دیگران تغافل كرده ، خود را بى اطالع نشان دهى ، وضع زندگانى

حضرت در سخنى دیگر مى فرمایند. مى گیرد : 
 .(133)من لم یتغافل و ال َیُغضَّ عن كثیر من االمور َتَنغََّصت عیَشُتُه

اگر كسى اهل تغافل نباشد و درباره عیوب دیگران اظهار اطالع كند و از كارهاى آنها چشم پوشى نكند، موجب 
عیش و از بین رفتن رفاه زندگانى خود مى شود و فرد خالفكار كه ریشه خالفش پستى اخالقى است ب از   نقص 

بزرگان یا افراد شریف ، از حال و روز او باخبرند، نسبت به  افراد فرومایه جامعه مى شود؛ زیرا وقتى بداند كه
امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده  .آنها كینه و عقده پیدا مى كند و در مقام انتقام كشى یا هتك حرمت آنها برمى آید
 :اند
 .(134)و عظِّموا َاقَداَرُكم بالتَّغاُفِل عن الدَّنىِّ من االمور

انسان هایى كه با بزرگوارى ، كرامت و چشم پوشى از خطاهاى دیگران . با تغافل ، اعتبار خود را حفظ كنید
نفس پى جویى و پى . كه حرمتشان در اجتماع بیشتر حفظ مى شودزندگى مى كنند، به طور طبیعى انسان هایى اند 

امیرالمؤ منین علیه السالم مى . گیرى عیوب مردم عالوه بر آثار سوءاجتماعى كه دارد یكى از رذایل اخالقى است 
 :فرمایند
 .(135)َتَتبُُّع العیوِب ِمن َاقَبِح العیوِب و شرِّ السَّیِّئاِت
 .((عیب جویى از كارهاى مردم ، عیبى بزرگ و بزرگترین گناه است ))

نفس تغافل . اع است بنابراین ، چشم پوشى از عیوب دیگران ، یكى از ابزارهاى الزم براى اجراى عدالت در اجتم
، امرى پسندیده نیست ، بلكه با توجه به متعلقش ؛ یعنى عیوب دیگران ، پسندیده مى شود؛ مثال اگر انسانى از 
 . درماندگى ، احتیاج ، نیاز و استیصال مؤ منى تغافل كند، پسندیده نیست
 :در سخنى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده كه فرمودند

اء فطنة ، واللوم تغافل السخ (136). 
  د و بخشش اگر انسان سماحت به خرج دهد و اهل جود باشد، این زیركى و حسنه است ؛ و اگر آن جایى كه باید جو

 . كند، تغافل كند، در مقابل نیاز دیگران ، خود را بى خبر و بى اطالع نشان مى دهد؛ این عالمت پستى است

 پرهیز از مشورت با افراد بخیل و ترسو و حریص  - 4
 : نكته دیگرى كه امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه خود به مالك اشتر بدان اشاره فرموده اند این است كه

لك الشََّرَه بالَجوِر فانَّ الُبخَل والُجبَن والِحرَص غرائُز شتَّى  و ال ُتدِخَلنَّ فى مشورتك بخیال َیعِدُل بك عن الفضِل و َیِعُدَك الفقر و ال َجَبانا ُیضِعُفَك عن اُالموِر و ال حریصا ُیَزیَِّن
 .(137)یجَمُعَها سوُء الظَّنِّ باللَّه 
بخیل را در مشورت خود راه مده ؛ كه تو را از نیكوكارى بازمى دارد و از فقر مى ترساند و ترسو را نیز، كه تو ))

زیرا بخل ، ترس و . ا؛ كه حرص به ستم را برایت مى آرایدرا در كارها سست مى كند و همچنین حریص ر
 .((حرص غرائزى هستند كه بدگمانى به خداوند آنها را فراهم مى آورد
امام علیه السالم با این بیان توجه مى دهند كه حاكم نباید در اداره امور اجتماع با سه طایفه مشورت كند و یا از این 



 .ها در امور حكومت استفاده كند
تكلیف چنین كسانى روشن است ؛ بخیل كسى . اولین گروهى كه نباید مورد مشورت واقع شوند افراد بخیل هستند

رسول اكرم صلَّى . است كه در حقیقت نسبت به سعادت ، خوشى و رفاه دیگران بخل مى ورزد و حسادت مى كند
 :اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند

اته ان اللَّه یبغض البخیل فى حی (138). 
 .((خداوند انسان بخیل را در زندگى مورد غضب قرار مى دهد))

سلم وارد شده است كه در روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و  : 
 .(139)والبخل شجرة من َاشجاِر النَّار
 .((بخل ، درختى است از درختانى كه در آتش مى رویند))

حاكم موظف است كه در امور حكومت . ر مبغوض ذات اقدس پروردگار است كه ریشه آن در آتش است یعنى آنقد
دلیلش هم در ادامه فرمایش امام این گونه ذكر شده . افراد بخیل را نه به كار بگمارد و نه از مشورت آنها بهره گیرد

ه تو جود و احسان ، پیشه كنى و به به خاطر خصیصه زشت اخالقى كه در وجود او است ، مانع مى شود ك: كه 
بر این . امور دیگران رسیدگى كنى ، او تو را از ترس فقر و خوف نقصان بیت المال ، از خرج كردن منع مى كند

 .اساس حاكم هرگز نباید این گونه افراد را در اداره امور كشور مورد مشورت قرار دهد
القى بخل دستى در امور داشته باشند یا مورد مشورت قرار نتیجه این كه اگر چنین كسانى با این خصوصیت اخ

گیرند، مانع اجراى عدالت مى شوند؛ چرا كه حاكم موظف است به وضع مردم رسیدگى كند و حقوق آنها را 
 .بپردازد؛ اما انسان بخیل ، به واسطه بخلى كه دارد، از این احقاق حّق جلوگیرى مى كند

سالم ، حاكم را از مشورت با آنها منع مى كند ترسو است دومین دسته اى كه امام علیه ال : حضرت مى فرمایند .
ترسو باعث مى شود، در انجام وظایفت ناتوان شوى و همواره ناتوانى را در تو تقویت و عدم قدرت را به تو القاء 
 .كند

ت را حد بین این دو دانسته علماى اخالق ، جبن و تهور را دو طرف افراط و تفریط اخالقى تلقى نموده اند و شجاع
جبن و تهور هر دو مذموم است ؛ چرا كه فرد متهور و بى باك ، از نظر روحى در شرایطى قرار دارد كه . اند

حدود و قوانین را مراعات نمى كند و با شكستن سنت هاى قانونى ، زمینه هالكت و از بین رفتن جایگاه و مقام و 
ماال با متهور و متهتك ، در بسیارى از مصادیق ، مشترك مى باشندمنزلت خود را فراهم مى كند و احت در سخنى  .

 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
عاِلم َمَتَهتِّك و جاهل َمَتَنسِّك : َقَطَع َظهِرى ِاثَنان  (140). 

(( یكى انسان هاى عالمى كه پرده درند قوانین و مقررات را رعایت نمى كنند و : دو طایفه ، كمر مرا شكستند
 .((دیگرى انسان هاى جاهلى كه از حقایق احكام بى اطالعند

شاید منظور از هالكتى كه در سوره بقره آمده است ، همان . باید مصون بمانند حریم ها و حدود و ثغور همواره
 :تهور باشد؛ چرا كه مى فرماید
 .(141)و ال تلقوا بایدیكم الى التَّهُلَكة 
 .((خود را با دست خود به هالكت نیفكنید))

آنچه كه مورد نهى قرار گرفته همان راهى است كه پایان آن ، هالكت و بدبختى است ؛ اما انسان متهور عمدا قدم 
ت ؛ شجاعت ، با تهور متفاوت است ؛ انسان شجاع و وصف شجاعت مورد مدح و ستایش اس. در آن راه مى گذارد

 :مثال حضرت مى فرمایند
 .(142)المؤ من كالجبل ال ُتَحرُِّكُه العواصف 
(( ت نمى دهندمؤ من همانند كوهى است كه بادها آن را از جاى حرك )). 
مؤ من ، در مقابل هر حادثه اى با شجاعت مى ایستد و براى انجام وظایف از هیچ اتفاقى هراس ندارد كه به یقین با 
 .انسان متهور و بى باكى كه حتى به قیمت قانون شكنى و از بین رفتن حریم ها به كارى مى پردازد تفاوت دارد

انسان ترسو به دلیل این روحیه . ان ترسو است كه مورد بحث ما است به هر حال ، در مقابل انسان متهور، انس
در . خود، مصائب و مشكالت بسیارى را باید بپذیرد و ذلت نفس ، خفت و خوارى و تلخى زندگى را باید تحمل كند

 .حقیقت او به دلیل عافیت طلبى از هر اقدامى براى دستیابى به اهداف بلند بازمى ماند
افیت طلب و ترسو مى خواهد شرایطى آرام و دور از جنجال و دغدغه داشته باشد؛ بنابراین ، از معموال انسان ع

از رسول اكرم صلَّى . این كه مبادا آرامش زندگى او از بین برود و كمتر به كار ارزشمندى دست مى زند  ترس 
 : اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است

خیال و ال َجَباناال َینَبِغى للمؤ من َان یكون ب (143). 
 .((سزاوار نیست مؤ من بخیل و ترسو باشد))



ر از آن حضرت روایت شده استدر سخنى دیگ. انسان مؤ من ، اهل سماحت ، بخشش و شجاعت است   : 
 .(144)اللَّهم اءنِّى اَءعوُذ بك من البخل و اعوُذبك من الُجبن 
(( س به تو پناه مى آورم از بخل و از جبن و تر! خدایا )). 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در توصیه به مالك اشتر، به این رذایل اخالقى و خصایص روحى افراد ترسو 
توجه مى دهند و مى فرمایند كه ترس باعث مى شود، حاكم هنگام وارد شدن به امور، در خود احساس ناتوانى كند 

ن بازماندو بالطبع از اجراى عدالت و انجام آ . 
و سومین دسته از كسانى كه نباید با آنها مشورت كرد، حریصانند؛ انسان هایى كه اهل حرصند، از نظر روحى و 

حد تعارف و اعتدال در . نسبت به همه امور زندگى حرص و ولع دارند. اخالقى ، هیچ چیز آنها را قانع نمى كند
نى ، آنها را به حرص و ولع كشیده است ، حضرت مى زندگى و در خصایص اخالقى آنها نیست و شهوات نفسا

فرمایند كه این گونه افراد را نیز مورد مشورت قرار مده و به كار مگیر؛ چرا كه حریص ، به علت حرص و ولع 
 .، هرگز توانایى حل مشكل را ندارد
 :در روایتى امام باقر علیه السالم تشبیهى درباره حریص دارند و مى فرمایند

 .(145) َغّماالَحریِص على الدُّنیا َكَمَثِل ُدوَدِة الَقزِّ ُكّلَما َازَداَدت على نفسها َلّفا كان َابَعَد َلَها ِمَن الُخروِج حتَّى َتُموَتَمَثُل 
انسان هاى حریص ، مثل كرم ابریشم اند كه هرچه بیشتر فعالیت مى كنند، بیشتر به دور خود پیله مى پیچند و این ))
 .((پیله ها باعث مى شود كه نتوانند از داخل آن پیله خارج شوند، تا این كه مرگ آنها فرارسد

و مضیقه ، رهایى یابد، موفق نشده است ، بنابراین از غصه مى یعنى هرچه فعالیت فعالیت كرده تا از این تنگنا 
به همین دلیل فعالیت ، روش و منش فكرى انسان حریص ، دست و پاى او را مى بندد و راه حل هایى هم كه . میرد

یت از این رو حاكم موظف است كه از به كار گماردن این گونه افراد در مسوول .ارائه مى دهد، به نتیجه نمى رسد
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در انتهاى این قسمت از سخنان . ها پرهیز و از مشاوره با آنها خوددارى كند

 :گهربارشان مى فرمایند
 .(146)فانَّ الُبخل و الُجبن و الِحرص َغراِئز شتَّى َیجَمُعَها سوُء الظَّنِّ باللَّه 

انسانى كه داراى این . ریشه سه خصیصه اخالقى بخل و ترس و حرص در نگرش انسان به خالق آفرینش است 
ابزار موفقیت را همیشه درست فكر نمى كند و . خصایص است در حقیقت كسى است كه نسبت به خدا سوءظن دارد

نمى گوید . بخیل چرا بخل مى ورزد؟ براى این كه تصور مى كند مالش تمام مى شود. دور از دسترس مى بیند
همان طور كه خداوند تا به حال این مال و اموال را به من عطا كرده است ، همچنان این توفیق را نصیب من مى 

ى ، همیشه ابزار موفقیت را دور از دسترس خود مى بیندچنین انسان. كند و مرا بى نیاز مى گرداند انسان هاى  .
تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم از نظر روانشناسى ، بسیار دقیق است كه مى . ترسو و حریص نیز همین گونه اند

م در فرمایش دیگرى از امام صادق علیه السال. جامع مشترك این سه خصلت ، سوءظن به خدا است : فرمایند
 : روایت شده است
 .(147)واللَّه ما َاعطى مؤ من خیَر الدُّنیا و االِخَرِة اال ِبحسِن الظنِّ باللَّه و َرَجاِئِه َلُه
(( داوند هرگز وسیله موفقیت دنیا و توفیق در امور اخروى را براى انسان فراهم نمى كند، مگر این كه آن انسان خ
 .((نسبت به خدا خوش گمان و امیدوار به توفیقات الهى باشد
خصایص سه گانه اى كه ذكر شد بخل و ترس و حریص یا قدرت تصمیم گیرى را از انسان سلب مى كند كه بالبع 

م عمل و اداره جامعه دچار مى شود؛ و اگر افرادى كه داراى این خصایص اند مورد مشاوره حاكم قرار در مقا
گیرند، او را نیز از تصمیم گیرى بازمى دارند یا دچار تردید، حرص و یا عجله مى كنند كه همه این امور با عدالت 
 .منافات دارد

 انتخاب وزیرى شایسته - 5
امیرالمؤ منین علیه السالم براى اجراى عدالت استفاده مى كنیم این عبارت است كه شرط دیگرى كه از فرمایش 

 :حضرت مى فرمایند
اُن االِئمَِّة و ِاخَواُن الظََّلَمِةانَّ شرَّ ُوَزَراِئَك َمن كاَن ِلَالشَراِر َقبَلَك َوزیرا و َمن َشِرَكُهم فى االَثاِم فال یكوَننَّ َلَك ِبَطاَنة فانَّهم َاعَو (148). 

(( این چنین كسانى . بدترین وزیران تو كسى است كه پیش از وزیر بدكاران بوده و در گناهان آنان شریك بوده است 
تو باشند كه آنان یاوران گناهكارانند و كمك كار ظالمان  نباید محرم )). 

در این سخن امام علیه السالم نكات دقیقى نهفته است ؛ مطلب اول كه خود فصل طوالنى و مفصلى را مى طلبد، 
د؛ تا توجه امام علیه السالم به این نكته بسیار مهم است ، كه باید در انتخاب وزیر و یاور، به سوابق او توجه كر

مبادا از كسانى باشد كه در حكومت هاى ظالم ، مورد توجه قرار مى گرفته و صاحب منصب ظالمان بوده است ؛ 
زیرا اوال انتخاب آنها به عنوان همكار تاءثیرى منفى و مستقیم روى افكار عمومى دارد كه هرگز باور نخواهند 

این چه عدل و عدالتى : عدالت عمل كند و خواهند گفت كرد كه او تصمیم دارد برخالف حاكمان گذشته ، به عدل و 



نادیده گرفتن این نكته ، ضربه بزرگى است بر اجراى تصمیمات  . است كه ابزارش همان ابزار ظالمان است
حاكمى كه مى خواهد با عدالت عمل كند؛ چرا كه با انتخاب این افراد پیش زمینه اجتماعى مهم اجراى عدالت را از 
 .بین مى برد
ثانیا، كسانى كه در حكومت ظلم مشغول به كار بوده اند، به آن منش و روش عادت كرده و خو گرفته اند و به 
تعبیرى آلوده به ظلم و ستم هستند و باعث مى شوند كه این آلودگى به حاكم و تشكیالت حكومت جدید هم سرایت 

به عبارت دیگر مسیر مستحكم عدالت . وى آورندكند و همه دچار بیمارى انحراف از عدل شوند و به ظلم و ستم ر
 .را به فساد و تباهى مى كشند

 پرهیز از افراد چاپلوس و مداح - 6
 :از آن جا كه الزاما حاكم باید وزیر و یاور داشته باشد، حضرت در ادامه مى فرمایند

بَجحوَك ِبَباِطل لم َتفَعلُهَو الَصق ِبَاهِل الَوَرِع والصِّدِق ثمَّ ُرضُهم َعَلى َاال ُیطُروَك و ال َی (149). 
(( ایند، و نخواهند تو را به به اهل پاكدامنى و راستى روى بیاور و به آنها بیاموز كه در مقام مدح و ستایش تو بر نی
 .((كارهایى كه انجام نداده اى ، خوشحال كنند

چون ثناگویى و مدح اطرافیان ، خود به خود انسان را خوشحال مى كند و این از صفاتى است كه مورد نهى قرآن 
 :قرار گرفته است ؛ آیه شریفه سوره مباركه آل عمران مى فرماید

ِبَما اَءَتوا و ُیِحبُّوِن ِان ُیحَمُدوا ِبَما َلم َیفَعُلوا فال َتحَسَبنَُّهم ِبَمَفاَزة ِمن العذاِب و َلُهم َعذاب َالیم ال تحَسَبنَّ الَّذیَن یفرحوَن  (150). 
گمان مبر آنها كه از اعمال زشت خود خوشحال مى شوند، و دوست دارند در برابر كار نیكى كه انجام نداده اند ))

بلكه براى آنها، عذاب دردناكى است . مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهى بركنارند )). 
كه نكرده اند، مدح و ستایش شوند وعده عذاب  خداوند در این آیه به كسانى كه دوست دارند نزد مردم ، به كارهایى

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در ادامه مى فرمایند. مى دهد : 
 .(151)فانَّ َكثَرَة االِءطَراِء ُتحِدُث الزَّهَو َو ُتدِنى ِمَن الِعزَِّة
وقتى این مدح و ثناگویى در اطراف تو زیاد شد، باعث مى شود كه تو گرفتار عجب و كبر شوى ؛ یعنى هم دچار ))
 .((خودپسندى شوى و هم دچار خودبزرگ بینى 

وط عملى او در اجراى عدالت فراهم شده است اگر انسان مخصوصا حاكم به این رذایل اخالقى مبتال شود، آغاز سق
وقتى در اخالق نظرى در اندیشه و فكر دچار خودبزرگ بینى و خودپسندى . ؛ زیرا عدالت ، اخالق عملى است 

 .شد، طبعا در همه اعمال و رفتارش بروز مى كند
 :از حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

ما َهَلَك النَّاس باتَِّباع الهوى و حبِّ الثَّناِءانَّ (152). 
(( دوست داشتن مدح دیگران درباره خودیكى ، پیروى از هواى نفس و دیگرى : مردم به دو چیز هالك مى شوند )). 
 :در روایت دیگرى نقل شده است كه فرمودند

الِمدَحَة واسَتَحبَّ الَمِذمََّة  اال َمن َتَنزََّهت نفسُه عِن الدُّنیا و َابَغض : اال َمن ؟ فقال : ویل للصائم ویل للقاِئِم ویل لصاِحِب الصوِف اال، فقیل  (153). 
مگر ! واى بر آنان كه لباس خشن مى پوشند! واى بر آنان كه زیاد نماز مى خوانند! واى بر آنان كه روزه مى گیرند

مگر كسانى كه : مگر چه كسانى ؟ حضرت ادامه دادند: كردند حضرت سكوت كردند اصحاب سوال! كسانى كه 
یعنى خود را از دنیا و متعلقات آن ، منزه كرده . اعمالشان در سایه پاك داشتن نفس از تعلق به دنیا شكل گرفته باشد

استقبال مى كنندنشانه تنزه از دنیا این است كه از مدح و ثناگویى خوششان نیاید و در مقابل از انتقاد و نقد  .باشند . 
 :سخن مشهورى از امام صادق علیه السالم است كه فرمودند
 .(154)احبُّ ِاخَواِنى الىَّ َمن َاهَدى الىَّ ُعُیوِبى 
 .((محبوب ترین برادران من كسى است كه عیوبم را به من هدیه كند))

انسان كه همه اطرافیانش را عادت داده كه از او تعریف كند و فقط خوبى هاى او را بگویند، هرگز كسى به خود 
بشنود و پذیرا در نتیجه هرگز حاضر نخواهد بود عیب خود را از دیگران . جراءت نمى دهد كه در مقام انتقاد برآید

از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمودند. باشد : 
 .(155)یا صالُح اتَِّبع َمن ُیبِكَیَك و هو لك ناِصح و ال َتتَِّبع َمن ُیضِحُكَك و هو لك َغاّش
اگر مؤ من واقعى هستى ، دنبال كسى برو كه حرف هاى او تو را به گریه درمى آورد؛ یعنى واقعا تو را به گونه ))

مبادا . اى نصیحت مى كند و عیوب تو را مى گوید كه وقتى به این عیوب آگاهى مى یابى ، اشكت جارى مى شود
كنى و دنبال افرادى بروى كه همیشه با مدح و ثناگویى تو موجب خنده و سرورت را فراهم مى  از كسى پیروى

 .((كنند؛ چرا كه به تو دروغ مى گویند
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 .(156)لیكن آَثُر النَّاس عنَدك َمن اهدى الیك عیَبك ، و اعاَنك على نفِسك 
 .((افرادى را انتخاب كن كه عیوب تو را به تو مى گویند و در تربیت نفس یاریت مى كنند))

. را مى داند؛ چرا كه گفته هاى دیگران ، در تربیت نفس وى موثر است  انسان نباید خیال كند كه خودش همه چیز
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(157)اِءعَجاِب الَمرِء بنفسِه دلیل على َضعِف عقلِه
 .((عجب انسان به خود، به دلیل ضعف عقل او است ))
 :این روایت صرف نظر از معانى ژرف خود، از نظر ساختار ادیبانه خود خیلى جالب است كه مى فرمایند

لى النَّاس َذلََّمن اُءعِجَب ِبراءِیِه َضلَّ و َمِن اسَتغَنى ِبَعقِلِه َزلَّ و َمن َتَكبََّر ع (158). 
یكى زلت با : ذلت با سه وجه لغوى و مفهومى بیان شده است  است ؛ یعنى كسى كه عجب مى ورزد، منحرف  ((ز))

آمده است ؛ یعنى كسى كه به عقل خود متكى باشد، گمراه  ((ضاد))دیگرى با  . مى شود و همیشه دچار لغزش است
و سوم با . مى شود هم زلت به معناى . آمده است ؛ یعنى كسى كه بر دیگران كبر كند، پست و حقیر مى شود ((ذال ))

و پستى ، همه در سایه عجب و تكبر براى انسان انحراف هم ضلت به معناى گمراهى و هم ذلت به معناى حقارت 
به وجود مى آید؛ و این دو خصایص ، باعث مى شود كه انسان از حدود و موازین مقرر تجاوز كند؛ و این مقدمه 

در روایتى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه. سقوط است   : 
 .(159)َمن َوَقَف عنَد قدِره َاكَرمه النَّاس 
 .((كسى كه حد خود را رعایت كند، مردم به او احترام مى گذارند))
 : در روایت دیگرى از حضرت آمده است

نَّاس من تعّدى حدَُّه َاهانه ال (160). 
 .((كسى كه حد خود را نگه ندارد، مورد اهانت مردم واقع مى شود))

باید این حرمت حفظ شود، اما اگر او مرزشكنى كرد و مثال . احترام متقابل بین حاكم و ملت یك امر ضرورى است 
گرفتار عجب و تكبر شد، باعث مى شود كه مرزها شكسته شود، وقتى مرزها شكسته شد، مورد اهانت مردم قرار 

حاكمى كه مورد اهانت قرار گرفت ، اعتبار اجتماعى اش را از دست مى دهد و امكان اجراى عدالت را . مى گیرد
بدنمى یا . 
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حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در همان نامه ، كسانى را كه شایستگى دخالت دادن در امر حكومت دارند، 
 :معرفى كرده و مى فرمایند

َسَنِة ثمَّ َاهِل النَّجَدِة والشَّجاَعِة و السَّخاِء والسََّماَحِة فاِءنَُّهم ِجَماع من الَكَرِم و ُشَعب مَن ثمَّ الَصق ِبَذوى الُمُروَءاِت واَالحَساِب و َاهِل الُبُیوَتاِت الصَّالَحِة و السَّواِبق الَح
 .(161)الُعرِف

در اداره امور كشور، ناگزیرى كه همراه و یاور داشته باشى ، بنابراین ، همراهانت را از بین كسانى انتخاب كن 
 .كه داراى مردانگى و حسب و نسب هستند

از خانواده هایى كه در اسالم ریشه دار و اصیل هستند و داراى سوابق پاكیزگى و طهارتند؛ اهل شجاعت ، جود و 
از افرادى كه مجموعه اى از بزرگوارى هاى اخالقى و خوبى و پاكیزگى در آنها متمركز است . ندسماحت در خلق

 . ، استفاده كن
 :این توصیه امام علیه السالم بسیار قابل دقت و توجه است ؛ چرا كه خود حضرت در جایى دیگر مى فرمایند
 .(162)اذا كُرم َاصُل الرجِل كُرم َمغیُبه و محضُره 
اگر ریشه و اصل انسان پاكیزه باشد، و خانواده او داراى كرامت باشند، او در حضور و نهان ، این خصوصیات ))
 .((را همراه خواهد داشت 

ا در فرمایشات موال امیرالمؤ منین علیه السالم چه در این نامه و چه در كلمات قصارى كه از حضرت بر اساس
امام علیه السالم در سخن دیگرى توصیه مى . جاى مانده است ، روى اصالت خانوادگى بسیار تكیه شده است 

 :فرمایند
َجح لكم عندهم ِمن غیر َمطال و ال َمّنعلیكم فى َقضاء َحواِئجُكم ِبِكَرام اَالنُفس و اُالصوِل ُتن (163). 

(( ه این توصیه آن است كه او بدون ثمر. براى تاءمین نیازهایتان به كسى مراجعه كنید كه ریشه خانوادگى داشته باشد
 .((این كه مسامحه و كندى كند، و بر شما منتى بگذارد، آن خدمت را انجام مى دهد
 :در سخن دیگرى از حضرت نقل شده است كه مى فرمایند

زكى علیكم فى طلب الحوائج بِشراِف النُّفوِس َذوى اُالصوِل الَطیَِّّبِة فانَّها عنَدهم َاقضى و هى َلَدیُكم َا (164). 
در طلب حاجت و رفع نیاز به كسانى كه صاحب خانوده هاى اصیل و پاكیزه اند مراجعه كنید كه حاجت و نیاز ))

رآورده مى شود؛ زیرا آنها انسان هاى شریفى هستندشما زودتر ب )). 
 :حضرت در بعضى از عبارات ، برهان دیگرى براى این مطلب آورده ، مى فرمایند
 .(165)حسُن اَالخالق ُبرهاُن كَرِم اَالعراِق



 .((اخالق خوب دلیل بر كرامت ریشه خانوادگى فرد است ))
اگر انسان نیك خلقى را دیدید كه در خلق و خوى اجتماعى و در معاشرت با مردم ، رعایت موازین اخالقى را مى 

ین اساس وراثت تاثیر زیادى در مسائل كند، حكایت از پاكیزگى و طهارت ریشه چنین انسانى مى كند بر هم
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در . ازدواج و ارتباطات زناشویى دارد و به آن اهمیت داده شده است 

 :توصیه اى مى فرمایند
 .(166)ُانُظر فى اىِّ ِنصاب َتَضُع ولَدك فانَّ الِعرَق دسَّاس 
مراقب باش با چه خانواده اى وصلت مى كنى ؛ چون عامل وراثت ، همه خلق و خوى گذشتگان را به فرزندان ))
 .((منتقل مى كند
 :در سخن دیگرى حضرت مى فرمایند

َخضراُء الدَِّمن ِقیَل یا رسول اللَّه و ما َخضراء الدَِّمن قال الَمراَءُة الَحسَناُء فى َمنِبِت السَّوِءاِءیَّاُكم و  (167). 
(( سوال كردند یا رسول اللَّه! د از خضراءالدََّمن بپرهیزی زن : چیست ؟ حضرت فرمودند ((خضراءالدََّمن )) ! 
 .((زیبارویى كه در خانواده ناصالحى رشد كرده باشد

بنابراین در . درست است كه زیبایى او جاذبه دارد، اما خلق و خویى دارد كه به فرزند شما هم منتقل خواهد شد
ه حضرت نوح علیه السالم بعد از آن همه توصیه كه براى هدایت مردم و امتش داشت و از آن قرآن آمده است ك

 :نتیجه اى نگرفت ، آنان را نفرین كرد و در محضر الهى عرض كرد
فاِجرا َكفَّارا انَّك اِءن َتَذرُهم ُیَضّلوا عباَدك و ال َیِلُدوا اال# و قال نوح ربِّ ال ِتِذر ِعِلى اَالرض ِمَن الكاِفریَن دیَّارا (168). 

(( این كه اگر قرار است عذابى بفرستى ، همه این كفار را شامل شود؛ چون اگر اینها زنده بمانند، غیر از ! خدایا
 .((موجب گمراهى مؤ منان خواهند شد، نسل و فرزندان آنان هم كافر خواهند بود
در جنگ جمل وقتى امیرالمؤ  .یعنى به حكم قانون وراثت ، اعتقاد و اندیشه هایشان به فرزندانشان منتقل خواهد شد

ستادند، بعد از رفتن به میدان ، عقب منین علیه السالم فرزندشان محمَّد حنفیه را براى مقابله با دشمن به میدان فر
حضرت با غالف شمشیر به میان شانه او كوبید و فرمود. نشینى كرده ، بازگشت  این حالت ترس و َادَرَكَك ِعرق من ُاّمك  :

عقب نشینى از مقابل دشمن را تو از مادرت به میراث برده اى ؛ وگرنه پدر تو انسان ترسویى نیست كه از مقابل 
زددشمن بگری (169). 

مجموع این مطالب ، براى تاءكید بر نكته اى است كه امام علیه السالم به مالك توصیه مى فرمایند در انتخاب وزیر 
خود براى اجراى عدالت ، صرف نظر از این كه افراد بخیل ، ترسو و حریص را به كار نمى گیرى ، باید  و یاور

 .از كسانى استفاده كنى كه داراى شراءفت ، كرامت ، طهارت و اصالت خانوادگى باشند
فرادى را كه ا: یكى از نكات دیگرى كه باید مورد توجه قرار بگیرد، این است كه علت كالم حضرت كه فرمودند

سابقه همكارى با ستمگران دارند، نباید به كار گیرى ، این است كه به طور كلى ما در معارفمان ، از اتكا به ظالم 
 :منع شده ایم و قرآن هم مى فرماید
 .(170)و ال َترَكُنوا الى الَّذین َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّار
 .((تكیه به ظالم نداشته باشید كه نتیجه اش گرفتارى به عذاب و آتش است ))

سالم نقل مى در روایتى ، یونس بن یعقوب از امام صادق علیه ال. به كناره گیرى از ظالم توصیه فراوان شده است 
در این سخن امام علیه السالم آمده است. كند كه حتى در كارهاى خیر و نیك هم نباید با ظالمان همكارى كرد  : 

 .(171)ال ُتعِنُهم على َبَناِء مسجد
 .((اگر ظالم به ساختن مسجد هم اقدام كند، تو با او همكارى نكن ))
 :از وجود مبارك امام سجاد علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(172)اِءیَّاُكم و ُصحبَة العاِصین و معوَنَة الظَّالمین 
 .((از همنشینى با گناهكاران و كمك كردن به ستمگران بپرهیزید))
 :در روایت دیگرى نقل شده است كه امام علیه السالم فرمودند

ظالم َفَقد خَرَج من االِءسالم  َمن َمشى الى ظالم لُیِعیَنُه و هو َیعَلُم اَءنَُّه (173). 
(( دین خارج شده است  اگر كسى براى كمك به ظالم گامى بردارد، در حالى كه بداند او اهل ستم و ظلم است ، از )). 

او نقل مى كند كه . روایت معروف صفوان جمال كه در ابتداى این كتاب نیز بدان اشاره شد، از همین نمونه است 
من شترهایم را براى سفر حج به هارون كرایه داده بودم ، روزى خدمت امام هفتم علیه السالم شرفیاب شدم 
 :حضرت به من فرمودند

عِنى هارون ُقلُت والّله ما َاكَریُتُه اَءَشرا و ال َبَطرا و ى ء ِمنَك َحَسن َجمیل ما َخال َشیئا واِحدا ُقلُت ُجِعلَت ِفَداك اَءىُّ َشى ء َقاَل اِءكراُؤَك ِجَماَلَك ِمن َهَذا الرَُّجِل َییا َصفوان ُكّل َش
ُجِعلَت ِفَداك َق مكََّة و ال اَءَتَوّلاُه بنفسى و لكنِّى اَءبَعُث َمَعُه ِغلَماَنى فَقال لى یا صفوان اَءَیَقُع ِكَراُؤَك علیهم ُقلُت َنَعم ال للصَّیِد و ال للَّهِو و لكنِّى اَءكَریُتُه لهذا الطَّریِق یعنى َطری

منهم كان َوَرَد النَّار قال ِصفوان َفَذَهبُت َفِبعُت ِجَماِلى عن آِخِرَها قال فقال لى اَءُتحبُّ َبَقاِئهم حتَّى َیخُرَج ِكَراُؤَك ُقلُت َنَعم قال َمن اَءحبَّ َبَقاَئُهم فهو ِمنُهم و َمن كاَن (174). 
(( سوال كردم. یك چیزهمه چیز تو خوب است غیر از ! اى صفوان  این كه : چه چیزى ؟ حضرت فرمودند : 

عرض كردم. شترهایت را به هارون كرایه داده اى  من این شترها را براى سفر لهو و لعب یا ! یابن رسول اللَّه  : 
این  ظلم و ستم به او اجاره نداده ام ؛ او براى سفر حج از من شتر كرایه كرده است و گذشته از این ، من او را در



آیا دوست ندارى كه هارون زنده بماند تا از سفر حج بازگردد ! صفوان : حضرت فرمودند. سفر همراهى نكرده ام 
كردم  و اجاره شترهاى تو را بپردازد؟ عرض  همین گناه است كه انسان دوست داشته : حضرت فرمودند! آرى  : 

ن سخن را شنیدم شترهایم را فروختم كه دیگر در چنین من تا ای: لذا صفوان جمال مى گوید. باشد ظالمى زنده باشد
 .((محذورى قرار نگیرم 

كسانى كه آن را درك مى كنند، روى . مجموعه این آیات و روایات داللت بر اهمیت پروا و پرهیز از ظالم مى كند
در این جا دو نكته مهم وجود دارد. آن حساسیت دارند ه مى فرمایندیكى این كه امام صادق علیه السالم ك : : 

 .(175)َمن اَءحبَّ َبقاء الظَّالمیَن َفَقد اَءحبَّ اَءن ُیعَصى اللَّه 
ان میل دارد معصیت الهى مستدام باشد؛ چرا كه ظالم ، مظهر عصیان و نتیجه دوست داشتن ظالم این است كه انس

طغیان در مقابل فرمان الهى است ؛ دیگر این كه ما موظفیم در مقابل عیان الهى بایستیم و اجازه ندهیم در زمین ، 
ش هاى توصیه امام علیه السالم و سفار. عصیان و نافرمانى خدا صورت گیرد؛ چه رسد به همكارى با ظالم 

در سخن دیگرى از . معارف دین ، ما را موظف به قطع ارتباط با ظالم و به كار نگرفتن او در حكومت مى كند
 :امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمودند
 .(176)و ال تاءُتوا الرَُّؤَساَء و َغیَرُهم حتَّى َیصیُروا اَءذَنابا
اگر شما گرد ظالمان نگردید و آنها یار و یاورى نداشته باشند، خود به خود در اجتماع فراموش شده و نمى توانند 

به ظالم ، موجب رشد و تقویت اجتماعى ظلم و  روى آوردن مردم و دستگاه حاكم. بر جامعه و افراد حاكم باشند
در مقابل ، بى اعتنایى و همكارى نكردن مردم و دستگاه حاكم با ظالم و پشت كردن به افرادى كه اهل . ظالم است 

ظلم و ستم هستند، موجب مى شود كه آنها از منزلت و قدرت اجتماعى ساقط شوند و در اجتماع جایگاه و پایگاهى 
دنداشته باشن . 

اكنون ، با این توضیحات تا حدودى اسرار كالم حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روشن مى شود كه چرا به مالك 
توصیه مى كنند كه تو در حكومت خویش از كسانى كه همكار ظالمان و یاور آنها بوده اند استفاده مكن ؛ چرا كه 

تو به تدریج زمینه عصیان الهى را فراهم كرده اى ؛  غرض اجتماعى شده و در تضاد با عدالت است ؛ زیرا  نقض 
 .تا دوباره محرمات الهى در جامعه زنده شود و ستمكاران و ظالمان قدرت پیدا كنند
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ى نكته دیگرى كه در همین نامه و در موضوع عدالت باید مورد توجه قرار گیرد این است كه طبیعتا والى ، انسان

نیست كه بدون قوم و خویش ، فرزند و آشنا باشد، امام علیه السالم نسبت به این گونه نزدیكان والى هم توصیه هایى 
 :دارد كه فوق العاده در اجراى عدالت نقش به سزایى دارد

احِسم مادََّة اُءولِئَك ِبَقطِع اَءسَباب تلَك اَالحَوال و ال ُتقِطَعنَّ الَءَحد ِمن حاِشَیِتَك و حامَِّتَك َقطیَعة ثمَّ انَّ ِللوالى خاصَّة و ِبَطاَنة فیهم اسِتئَثار و َتَطاُول و ِقلَّة اِءنَصاف فى ُمعاَمَلة َف
م َفَیكون َمهَناُء ذلك لهم دُوَنَك و َعیُبُه علیك فى الدُّنیا و فى ِشرب اَءو َعَمل ُمشَتَرك َیحِمُلوَن َمُئوَنَتُه على َغیِرِه  و ال َیطَمَعنَّ ِمنَك فى ِاعِتَقاِد ُعقَدة َتُضرُّ ِبَمن َیِلَیها مَن النَّاس 

 .(177)االِخَرِة
ه اى دارد و كسانى كه به او نزدیك هستند، داراى خصوصیات طبیعى طبیعى است كه والى ، اقوام ، خواص و بطان

. انسانى اند؛ یعنى كسانى كه نزدیك به حاكم و والى هستند به طور طبیعى هر چیز خوب را براى خود مى خواهند
ر نكته دیگر این كه چون به واسطه نزدیكى به حاكم ، متكبرند، خلق و خوى تجاوزگرى دارند و معموال به خاط

 .خلق و خوى طبیعى خویش كه احساس قدرت مى كنند، در مقابل مردم ، جانب انصاف را رعایت نمى كنند
امام علیه السالم به مالك و همه كسانى كه صاحب قدرتند توصیه مى كنند كه اگر مى خواهى از وزر و وبال این 

باشى ، به ایشان پست و قدرت واگذار نزدیكان در امان باشى و بتوانى واقعا مجرى عدالت اسالمى و اجتماعى 
مكن در سایه قدرت و اقتدار بتوانند این روحیه پست را بروز دهند و غریزه پست روحى خود را ارضا كنند؛ یعنى 

بهترین راه براى جلوگیرى از این . بتوانند بهترین ها را براى خود بخواهند و با تجاوز و تعدى ، به امیالشان برسند
ه با ندادن قدرت و مقام به آنها ریشه این مفاسد را قطع كنىآفت این است ك  . 

براى هیچ یك از بستگان و كسانى كه در حاشیه حكومت تو، صاحب پست و عنوان : حضرت در ادامه مى فرمایند
آدم هستند، زمین و ملك و آبى را به عنوان قطیعه قرار نده ، حضرت به خوب و بد آنها هم اشاره نمى كند؛ ولو آنها 

اگرچه موازین شرعى را هم رعایت كرده باشى . هاى خوبى هم باشند؛ چرا كه نفس این عمل ، خالف عدالت است 
 . ، در معرض اتهام قرار مى گیرى
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: ؛ حضرت مى فرمایندنكته دیگرى در فرمایش امام علیه السالم آمده است كه حاكى از نهایت دقت نظر است 

ایشان را با دیگر مردم عادى در امرى شریك مكن ؛ كه نتیجه مشاركت آنها ضرر و زیان مردم باشد؛ چون روح 
طغیان و تعدى و تجاوز در آنها است و افرادى اند كه ساخته نشده اند؛ قدرت در آنها روح سركشى ایجاد كرده و 



ه بار سنگین كارشان را به عهده شریك خود قرار دهند و به علت خلق و خوى تجاوزگرى آنها باعث خواهد شد ك
در این صورت از ناحیه تو به . نزدیكى آنها به قدرت ، شریكانشان مجبور شوند آن كار را بپذیرند و تحمل كنند

و در حقیقت حظ . آن وقت ناخواسته مرتكب گناه شده اى ؛ اما بهره اش را دیگرى برده است . مردم ظلم مى شود
بهره اش براى افرادى است كه در حاشیه قدرت قرار دارند و تو كه اصل و صاحب قدرتى جز وزر و وبال و 
 . لعنت ، نصیبى ندارى

بنابراین یكى دیگر از راه هاى اجراى عدالت این است كه افراد نزدیك به قدرت نباید به گونه اى مورد عنایت حاكم 
م و تعدى كنند؛ چون ظلم و تعدى آنها، خالف عدالت و در نتیجه خالف آن قرار بگیرند كه بتوانند به دیگران ظل

 . فرمانى است كه در كالم امام سجاد علیه السالم درباره رعایت حقوق ملت آمده است
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مایندحضرت مى فر. تعبیر و توصیه امام سجاد علیه السالم به حكام در اجراى عدالت ، قابل دقت است  : 

 . فیجُب َان َتعِدَل فیهم و تكون لهم كالوالِد الرَّحیم
گاهى انسان در مقام اجراى قانون خیلى خشك و بدون انعطاف عمل ! در اجراى عدالت ، مانند پدرى مهربان باش 

این  براى: مى كند؛ گرچه در اجراى عدالت كمى هم سختى و خشونت الزم است ، ولى امام علیه السالم مى فرمایند
كه در اجراى عدالت موفق شوى ، باید مثل پدرى مهربان عمل كنى ؛ پدرى كه هم به تربیت فرزندش اهتمام دارد، 
هم لطف و مهربانى دارد و هم مى خواهد فرزندش ، صالح ، عالم و خوب باشد و در مسیر رساندن فرزندش به 

فرمایش هاى موال امیرالمؤ منین علیه السالم در شبیه این توصیه در . صالح و علم ، خشونت هم به خرج نمى دهد
 : نامه به مالك نیز آمده است

نَّ ُلطفا َتَعاَهدَتُهم ِبِه و اِءن َقلَّتَفقَّد ِمن اُءموِرِهم ما یتَفقَُّد الَواِلَدان من َوَلِدِهَما و ال َیَتَفاَقَمنَّ فى نفسك شى ء َقوَّیَتُهم ِبِه و ال َتحِقِر (178). 
نتیجه این كه ! همان گونه كه پدر و مادر نسبت به امور فرزندان خود رسیدگى مى كنند، به امور مردم رسیدگى كن 

این سخن عالوه بر آن كه حاكمان را . ید مانند برخورد پدر و مادر با فرزندان باشدبرخورد حاكم عادل با مردم با
مانند پدران و مادران از خشونت و ظلم و ستم بر امت بازمى دارد، چند فایده دیگر هم در آن هست ؛ از جمله فواید 

شد، نه خدمات و وظایفى كه انجام این تعبیر امام علیه السالم این است كه وقتى حاكم براى امت ، مثل پدر و مادر 
چشمش بزرگ مى آید و نه براى انجام آن بر امت منتى مى گذارد  مى دهد پیش  . 

حضرت مى فرمایند كه خیال مكن اگر وظایف حكومتى خود را انجام دادى ، خیلى مهم است و باید امت از تو 
براى سیر كردن شكم فرزندش تالش مى كند، آیا این  وقتى پدر. قدردانى كنند، بلكه تو موظف به انجام آنها بوده اى 

كار را خیلى بزرگ مى بیند و یا بر فرزند منتى مى گذارد؟ آیا احساس خستگى و ناراحتى مى كند؟ یقینا این طور 
پدر براى رسیدگى به خانواده و تاءمین نیاز فرزندانش نه منتى بر آنها مى گذارد و نه از خدمت به آنها  . نیست

حاكم هم باید مثل پدر براى فرزندان خود باشد و طورى انجام وظیفه كند كه نه كارهایى . س خستگى مى كنداحسا
چشمش بزرگ بیاید كه بخواهد آن را به رخ دیگران بكشد، نه منتى بر مردم بگذارد و نه   كه انجام مى دهد، پیش 

گر تصورى غیر از این دارد، نباید وارد این ا. احساس خستگى كند و بخواهد براى خود وقت استراحت ایجاد كند
تو وظیفه دارى كه عدالت را اجرا كنى و راه اجراى آن این است كه به چشم پدر ! میدان شود، بنابراین ؛ اى مالك 

وقتى قرار است كه از منظر پدر به آنها نگاه كنى ، دیگر معنى ندارد كارهایى كه براى خانواده . به امتت نگاه كنى 
زندان خود انجام مى دهى ، پیشو فر  . چشمت بزرگ جلوه كند یا منتى بر آنها بگذارى و یا احساس خستگى كنى  

 .نكته دیگر این است كه توجه به كارهاى بزرگ هیچ گاه او را از انجام دادن كارهاى كوچك اما دقیق بازنمى دارد
اى كوچك بگذرى ، انسان متعهد، به وظیفه عمل مبادا از كاره .گاهى ممكن است چیزهایى نزد تو كوچك جلوه كند

هیچ ! اى مالك : مى كند؛ اعم از آن كه این وظیفه ، كوچك باشد یا بزرگ ، گویا حضرت چنین مى فرمایند كه 
كارى را به دلیل كوچكى آن نباید رها كنى ؛ همان گونه كه پدر نسبت به فرزندش ، از هیچ خدمت بزرگ و 
یرالمؤ منین علیه السالم سفارش مى كنند كهام .كوچكى دریغ نمى كند  : 
 .(179)فاِءنَّ ِللَیِسیِر ِمن ُلطِفَك َموِضعا َینَتِفُعوَن ِبِه و ِللَجِسیِم َموِقعا ال َیسَتغُنوَن عنه 

لطف تو هر چند كوچك و ناچیز باشد، باعث نفع بردن آنها است ؛ حّق ندارى چیزى را كه ایشان از منفعتش بهره 
حّق ندارى از آنچه . كارهاى بزرگ تو هم ، آن است كه مردم بدان نیازمندند. مند مى شوند از ایشان دریغ دارى 

زىمردم بدان نیازمندند دریغ ور  ! باید هم نیاز آنان را تامین كنى و هم در تامین نفع آنان بكوشى . 
تبیین فرمایش امام سجاد علیه السالم با این سخن موال امیرالمؤ منین علیه السالم خیلى قوت مى گیرد؛ امام سجاد 
 :علیه السالم فرمودند
 . فیجُب َان َتعِدل فیهم و تكوَن لُهم كالوالد الرحیم
(( جراى عدالت در جامعه ، مثل پدر نسبت به فرزندانش باشى باید در ا )). 

در نامه موال امیرالمؤ منین علیه السالم . گاهى در تعبیر ائمه علیهم السالم میزان اجراى عدالت ، خود انسان است 



 :به فرزندش امام مجتبى علیه السالم چنین آمده است 
ِسن َكَما ُتحبُّ اَءن ُیحَسَن الیك َغیِرَك فاَءحِبب ِلَغیِرَك َما ُتِحبُّ ِلَنفِسَك واكَره َله َما َتكَرُه َلَها و ال َتظِلم َكَما ال ُتحبُّ اَءن ُتظَلَم و اَءحِاجَعل نفَسَك میَزانا فیَما َبیَنك ز و َبین  (180). 

هرگونه دوستدارى با تو رفتار شود، تو نیز همان  . براى اجراى عدالت انسانى ، خود را جاى دیگران قرار بده))
هرگونه رفتارى كه دوست داشتى حاكم . فرض كن حاكم تو دیگرى است و تو محكوم  ! گونه با ملت خود رفتار كن

نفس خود را میزان قرار برده ؛ همان طور كه دوست نداشتى اگر محكوم . ته باشد، تو با مردم داشته باش با تو داش
 .((بودى ، به تو ستم شود، حال كه حاكمى ، روا مدار كه به دیگران ستم كنى 

و رتبه اجتماعى این توصیه امام علیه السالم از یك جهت مى تواند تعمیم داشته و براى كسانى باشد كه داراى مقام 
اند، تا در معاشرت و ارتباط خود با دیگران ، این معیار را رعایت كنند؛ یعنى طورى با دیگران رفتار كنند كه 
دوست دارند دیگران با آنها رفتار كنند؛ به خصوص حاكم كه در مسند اقتدار و صاحب قدرت است ، بیشتر الزم 

ى خود مى پسندد براى آنان نیز بپسندداست كه خود را جاى دیگران ببیند و آنچه برا . 
َنفِسَك َما َتسَتقِبُحُه ِمن َغیِرَك و ارَض ِمَن النَّاس ِبَما َترَضاُه َلُهم ِمن  َواكَره َله َما َتكَرُه َلها و ال َتظِلم َكَما ال ُتحبُّ اَءن ُتظَلَم و اَءحِسن كما ُتحبُّ اَءن ُیحَسَن اَلیَك و اسَتقِبح َمن

 .(181)َنفِسَك
و از آنچه كه نفرت و كراهت دارد تا درباره او رفتار شود، نسبت به دیگران هم آن طور رفتار نكند؛ و همان ))

و همان . رد خود مورد ستم واقع شود، باید به دیگران هم ستم نكند؛ یعنى خود را معیار قرار دهدگونه كه دوست ندا
طور كه دوست دارد در اجتماع از راءفت و عطوفت صاحبان قدرت بهره مند شود، االن كه خود بر مسند قدرت 

یگران رفتار غیر صحیح داشته باشد؛ و واقعا قبیح بداند كه با د. تكیه زده است ، اهل احسان و نیكى به مردم باشد
 .((چنان كه عمل بد دیگران را زشت مى شمارد، رفتار خود را با دیگران نیز بر این اساس تنظیم كند

مجموعه این سخنان ما را به این مطلب رهنمون مى كند كه در بعضى از سخنان موال امیرالمؤ منین علیه السالم كه 
كم و امت است و یا كلمات دیگر حضرات ائمه علیهم السالم رفتار انسان معیار بیشتر در روابط اجتماعى بین حا

قرار داده شده و گاهى هم میزان ، فرزند انسان قرار داده شده است ؛ یعنى همان گونه كه با فرزندانت مدارا كرده و 
 .با راءفت و عطوفت و مهربانى رفتار مى كنى ، باید با امت خود هم رفتار كنى 
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 :جالب این كه در عبارت بعدى ، امام سجاد علیه السالم در حقوق حاكم مى فرمایند

اگر تو خود را معیار قرار دهى یا امت را به منزله فرزندان خود بدانى ، در نتیجه جهلشان را مى بخشى و در 
 . عقوبتشان عجله نمى كنى

ِجَلُهم ِبالُعقوَبِةَتغِفَر َلُهم َجهَلُهم و ال ُتعا . 
همانگونه كه انسان گناهان سهوى فرزندانش را مى بخشاید و در عقوبت گناهان و خطاهاى عمدى آنها عجله نمى 
كند و در بسیارى از مواضع چشم از خطاهاى سهوى و عمدى آنان فرو مى بندد، باید از خطاها و اشتباهات امت 

اول نامه خود به مالك فرموده اندامام علیه السالم در . نیز چشم پوشى كند : 
 .(182)َفاَءعِطِهم ِمن َعفِوَك و َصفِحَك ِمثَل الَّذى ُتِحبُّ و َترَضى اَءن ُیعِطَیَك اللَّه ِمن َعفِوِه و َصفِحِه
در دنیا با مردم چنان رفتار كن كه دوست دارى خدا در قیامت نسبت به خطاها و گناهانت با تو رفتار كند؛ یعنى 
همان طور كه دوست دارى وقتى در پیشگاه پروردگار به حساب اعمالت رسیدگى مى شود، خداوند خطاها، و 

خطاهاى مردم را ببخشاى و از گناهان آنها اغماض كن و خطاهاى آنها را لغزش هاى فراوان تو را ببخشد، تو هم 
 .نادیده انگار

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در . در برخى از تعبیرات آمده است كه والى ، حداقل خود را برادر امت پندارد
 :نامه خود به مالك مى فرمایند

َامَّا َنظیر لك فى الَخلِق فانَُّهم ِصنفان اَءمَّا اَءخ َلك فى الدِّین َو (183). 

د و گناهانشان را وقتى انسان بین خود و دیگران چنین نسبتى احساس كند، یقینا از خطاهاى آنها چشم پوشى مى كن
 : نادیده مى گیرد، بنابراین به حاكم و به صاحب قدرت توصیه شده است

 .واعُف َعن ِمن َظَلَمَك
 .((از آن كسى كه بر تو ظلمى روا داشته درگذر))

در دوران حكومت حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم هم نسبت به شخص آن حضرت و هم نسبت به اصحاب 
حضرت چنین شیوه و روشى را عمال مى بینیمو ارجمند آن   خاص  درباره مالك اشتر كه نامه ارزشمند موال  . 

امیرالمؤ منین علیه السالم خطاب به او سرشار از نگاه عمیق آن حضرت درباره حكومت دارى است گفته اند كه 
د به سمت مالك روزى از بازار كوفه عبور مى كرد، شخص جاهلى به تمخسر، پوست میوه اى را كه خورده بو

شخص هتاك بعد از این كه متوجه شد او . مالك بدون این كه به روى خود بیاورد به راه خود ادامه داد .پرتاب كرد
مالك ، فرمانده لشكر امیرالمؤ منین علیه السالم است ترسید و تصور كرد كه مالك او را احضار و تنبیه خواهد 



 .كرد
صبر كرد تا نماز مالك تمام . تا این كه مالك را در مسجد، مشغول نماز دیدبه همین دلیل دنبال مالك حركت كرد 

من به مسجد نیامدم جز این كه براى تو از : مالك گفت . به دست و پاى او افتاد و از او طلب عفو و بخشش كرد. شد
 .(184)پیشگاه الهى طلب مغفرت كنم كه خدا تو را ببخشاید و به تو نیروى عقل و تدبیر عنایت كند

. در روایتى آمده است كه در بازگشت از نماز صبح ، كسى به حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم جسارتى كرد
پس از آن مقدارى درباره بردبارى ، صبر و . ند و فرمان دادند كه همه مردم جمع شوندحضرت به مسجد برگشت

 :حوصله حاكم صحبت كردند، در آخر فرمودند
هااَءَنا ذا َیا امیرالمؤ منین: فلم َیسَتِطع االنَكاَر فقال . اَءیَن الُمَتكّلُم آنفا َعَفوُت و : فقال . و َتعُفو و َتصَفُح فاَءنَت اَءهل لذلك اَء: فقال . اَءمَّا اءنِّى لو اَءَشاَء لُقلُت: فقال  . 

 .(185)َصَفحُت
(( شرایط طورى بوده كه دیگران متوجه آن جسارت شده شاید  - آن كه االن سخن مى گفت ، كجا نشسته است ؟ 

آیا مى دانى كه : فرمودند. آقا من این جا هستم : گفت . آن شخص نتوانست انكار كند یا خودش را پنهان كند -بودند 
 آقا شما مى توانید بگذرید و عفو بفرمایید؛ شما: اگر بخواهم درباره تو هر چه مى دانم بگویم ؟ او بالفاصله گفت 

از تو گذشت كردم : حضرت فرمودند. اهل عفو و كرامت هستید )). 
معموال این كه به حاكم و فرمانروا توصیه مى شود كه ظلم و تعدى و خطاهاى آحاد امت را ببخشد، وقتى است كه 
این موارد نسبت به شخص او باشد؛ اما گاه جرایم عمومى است ؛ یعنى شخص ، حقوق مردم را مورد تجاوز قرار 

اده است ؛ دیگر جاى اغماض نیست گاهى نیز از افراد، خطاها و اشتباهاتى نسبت به حقوق الهى سرمى زند؛ در د
این موارد نیز حاكم توصیه به عفو و گذشت شده است و اصوال حاكم مختار است ، اگر كسى نسبت به حقوق الهى 

به حقوق پروردگار است مرتكب شد، تعرض كرد؛ مثال دچار روزه خوارى شد یا گناه دیگرى را كه مربوط 
 .ببخشاید، یا حدود الهى را جارى كند؛ كه بحث مفصل آن در كتب فقهى مطرح است 

 : در پایان سخن امام سجاد علیه السالم آمده است
 . و تشُكِر اللَّه عزَّ و َجلَّ ِعِلى ما آِتاِك ِمَن الُقوَِّة علیهم

(( ده است ، شكرگزارى كنى و سپاس گویى به خاطر قدرتى كه خداوند به تو عطا كر )). 
 :در روایت تحف العقول عالوه بر این به نكته دیگرى اشاره شده است مى فرمایند

علیه عطاُه فیَما اءنَعم اذا َعرفَت ما اَءعَطاَك اللَّه من َفضِل هذه العزَِّة و الُقوَِّة الَّتى قَهرَت بها اَءن تكون لّله شاكرا و َمن َشَكر اللَّه اَء (186). 
آن گاه كه فضل و احسان خداوند را در این عزت و قدرتى كه به تو داده شناختى ؛ سزاوار است كه شكرش به ))

ه افزونى نعمت براى سپاس گزار است جاى آورى ك )). 
نكته دیگر این است كه سپاس گفتن و شكرگزارى ، موجب افزون شدن نعمتى است كه خداوند به تو عطا كرده 

 . است
از این دو بیان استفاده مى شود كه از منظر امام سجاد علیه السالم داشتن قدرت ، نعمت است و از قدرت به نعمت 

نعمت را این گونه معنى كرده اند. تعبیر شده است  : 
 .(187)الحالُة التى یسَتِلذُّها االنساُن

(( دنعمت ، حالتى است براى انسان كه از آن لذت مى بر )). 
حال از حاكمیت و فرمانروایى  .یا به تعبیر دیگر؛ به آنچه كه موجب رضاى خاطر و لذت انسان است نعمت گویند

به این نعمت از دو منظر مى توان نگاه كرد كه در هر دو نگاه ، وسیله لذت . بر مردم نیز تعبیر به نعمت شده است 
ین علیه السالم به قدرت است ؛ و یك نگاه ، نگاه معاویه و امثال یك نگاه ، نگاه موال امیرالمؤ من: و كامجویى است 

 .او

 حكومت از دیدگاه هاى مختلف
وقتى كه عثمان بن عفان بعد از واقعه شورا به خالفت رسید، در یك مجلس خصوصى كه در : در تاریخ نوشته اند

عمرش را مى گذارند و از بینایى چشم نیز فامیل و طایفه بنى امیه منعقد شده بود، ابوسفیان پدر معاویه كه اواخر 
آیا غریبه اى در مجلس هست یا خیر؟ وقتى مطمئن شد كه غریبه اى در مجلس نیست : محروم شده بود، سوال كرد

 : ، گفت
و ال نار، و ال َبعث و ال قیامة َتَلقَُّفوها َتَلقَُّف الُكَرَة َفَوالَّذى َیحِلُف به ابوسفیان ما من عذاب و حساب ، و ال َجنَّة ! یا َبِنى امیََّة (188). 

(( ى به دست یكدیگر به خوب! گوى خالفت به دست شما افتاده است ؛ مبادا آن را از دست بدهید! اى بنى امیه 
قسم به آن چیزى كه شایسته است ابوسفیان به آن قسم یاد كند، عذاب و حساب ، بهشت و جهنم و برانگیخته . بسپارید

 .((شدن و قیامت همه دروغ است 
  ابن عباس . یك وقت این گونه به حكومت نگاه مى شود و یك نگاه هم ، نگاه موال امیرالمؤ منین علیه السالم است 

در واقعه جمل ، وقتى به سمت بصره مى رفتیم ، در منزلى به نام : گوید مى وارد سراپرده امیرالمؤ منین  ((وقار))



حضرت نشسته بود و كفش خود را وصله مى زد، قبل از آن كه ظاهرا ابن عباس چیزى بگوید . علیه السالم شدم 
ضع معترض است ؛ یا سوال شده كه در این شاید حضرت از وجنات و نگاه ابن عباس فهمیدند كه او به این و

ابن : در این حال حضرت فرمودند! شرایط، چه وقت آن است كه فرمانده سپاه بنشیند و كفشش را وصله بزند؟
این كه قیمت و ارزشى ندارد، حضرت فرمودند: قیمت این كفش چقدر است ؟ عرض كرد ! عباس : 

ُكم اال اَءن اُءقیم حّقا اَءو اَءدَفَع َباِطالواللَّه َلِهَى اَءحبُّ َاَلىَّ ِمن اِءمَرِت (189). 
(( مگر این كه در سایه این حكومت ،  به خدا قسم ، این كفش نزد من محبوب تر از حكومت و قدرت بر شما است ؛
 .((اقامه حقى كنم یا باطلى را از بین ببرم 
این نگاه نیز نوعى تلقى از حكومت است و شكر این نعمت ، عبارت است از نهایت بهره گیرى و تلذذ از آن و 

ى آن بود و لذت كیفیت شكر، بستگى به چگونگى دریافت و تلقى این نعمت دارد و اگر هدف انسان دنیا و نعمت ها
دنیوى و موضوعیت یافت ، انسان به یك صورت شكر آن را به جاى مى آورد؛ و اگر دنیا و نعمت هاى آن ، وسیله 
 .رشد، كمال و رسیدن به قرب الهى شد، به صورتى دیگر، شكرگزارى مى كند

هارون . زمان خود بوددر زمان هارون ، شخصى بود به نام فضیل عیاض كه از زهاد : در تاریخ نقل شده است 
تو چقدر زاهدى و از تنعمات دنیا دورى مى كنى ؟ جواب فضیل قابل توجه است : در نامه یا گفتگویى از او پرسید

هارون سوال مى ! تو از من زاهدترى : او به هارون كه از همه نعمت ها و لذت هاى دنیا بهره مند است مى گوید
من به دنیایى كه فانى و زائل شدنى است زهد مى ورزم و از : مى گویدچگونه من از تو زاهدترم ؟ فضیل : كند

لذت هایى كه پایان پذیر است ، چشم فرو بسته ام ، اما زاهد حقیقى تویى كه از منزلگه سرشار از نعمت و بهشت 
 .(190)جاودانه الهى چشم پوشیده اى 

بعد از قصه خانه : در تاریخ نوشته اند. گاهى انسان دنیا را از چشم فضیل مى بیند؛ و گاه از منظر هارون مى نگرد
من با شما براى نماز، روزه ! كوفه  اى اهل: نشینى موال امام مجتبى علیه السالم ، وقتى معاویه به كوفه آمد، گفت 

بلكه جنگ من براى حكومت بر شما بود لكنَّنى قاتلُتكم التاَءمََّر علیكم، حج و واجبات نجنگیدم  .(191). 
گاهى نقش حكومت ، براى عدالت ، موضوعیت پیدا مى كند؛ یعنى مى خواهد اقتدار خود را به هر قیمت شده حفظ 

امیرالمؤ منین علیه السالم یك دستورالعمل . این هم گونه اى دیگر از شكر را مى طلبد. تا عدالت را به پاى دارد
حضرت خود به مردم مصر مى فرمایند. ردم مصربراى مالك اشتر نوشت و یك نامه هم خطاب به م : 

الحین َحربا و الفاِسِقیَن ِحزباو لكنَّنى آَسى اَءن َیِلَى اَءمَر هذِه االمَِّة ُسَفَهاُؤها و ُفجَّاُرها فیتَِّخذوا ماَل اللَّه ُدَوال و عَباَدُه َخَوال والصَّ (192). 
(( مال خدا و . درد من این است كه گروهى در كمین اند تا حكومت را در دست بگیرند كه آنها سفیه ، فاجر و فاسقند

ست مردم برسد؛ و مى خواهند، فقط در بین بیت المال را مال خود مى دانند و حاضر نیستند این سرمایه ملى ، به د
مردم و بندگان خدا را بردگان خود مى بینند. گروه خاصى بچرخد . 

 .شایستگان را دشمن و ناپاكان را هم فكر خود مى شمارند
با این دو منظر چگونه مى شود شكر این نعمت را به جاى مى آورد؟ طبق فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه 

عمت حكومت و اقتدار، این است كه حاكم وظایف مقرر در شرع مقدس و وظایف وجدانى و انسانى السالم شكر ن
 . خود را انجام دهد، كه شكر این نعمت ، رفتار مطابق عدل و عدالت است
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َك من الِعلِم و َوّلاَك ِمن َخزاَنِة الحكَمِة فاِءن اَءحَسنَت فیَما وّلاَك اللَّه من ذلك و ُقمَت به لهم َمقاَم الَخاِزِن َو َامَّا حّق َرِعیَِّتك بالِعلِم فاَءن َتعَلَم اَءنَّ اللَّه قد َجَعَلَك َلهم فیما آَتا
نُت راِشدا و ُكنُت لذلك آِمال ُمعَتِقدا و اِءال ُكنُت َله خاِئنا و َیَدیِه ُكالشَّفیِق النَّاِصح لَموالُه فى َعِبیِدِه الصَّابر الُمحَتِسِب الَّذى اذا راَءى ذاحاَجة اَءخَرَج َله ِمن اَالمَوال الَّتى فى 

 .ِلَخلِقِه َظاِلما و ِلَسلِبِه و عزِِّه ُمَتَعرِّضا
َو َامَّا حّق آنان كه در علم ، رعایاى تو هستند، این است كه بدانى خداوند بزرگ ، به سبب علمى كه به تو داده و ))

پس اگر آنان را به خوبى تعلیم . ، تو را قیم و سرپرست ایشان قرار داده است  گنجینه اى كه بر تو گشوده است
دهى و آن گونه كه امین و كلیددار خزانه ، با صبر و متانت و از سر دوستى و صدق ، اموال موالیش را میان 

تو را بیفزاید؛  بندگان محبوب او صرف مى كند، بر ایشان تندى نكردى و خشم نگرفتى ، خداوند از فضل خود، علم
اگر دانش و علم خود را از مردم دریغ یا به هنگام . زیرا كه با اعتقاد و امیدوارى ، به هدایت آنان اهتمام كرده اى 

آموختن به ایشان درشتى كردى ، در امانت الهى خیانت ورزیده اى و به بندگان او ستم روا داشته اى و حّق خدا 
و بازگیرد و رتبه و جایگاه تو را از دل ها ساقط كنداست كه آن دانش و جمالش را از ت )). 

در بحث حقوق استاد و معلم ، به تفصیل از ارزش علم و دانش و جایگاه و مرتبه آن ، همچنین از منزلت و اعتبار 
م مى معلم سخن گفتیم ، ولى در این جا، امام سجاد علیه السالم با زبان جدیدى از معلم یاد مى كنند و خطاب به معل

 :فرمایند
یعنى  فاَءن َتعَلم اَءنَّ اللَّه قد جعلك لهم فیَما آتاَك ِمن الِعلماول این كه : كسانى كه نزد تو به تحصیل علم مشغولند بر تو حقوقى دارند



قیم در لغت به چیزى گفته مى شود كه خودش از ثبات و استوارى برخوردار . خدا، تو را قیم آنها قرار داده است 
مى تواند موجب ثبات و استوارى چیز دیگرى نیز باشداست و  . 

استوارى و ثبات معلم به معلومات و دانش او است ؛ یعنى دانش و علم موجب قوت و استحكام انسان مى شود؛ چرا 
انسان . كه دانش به انسان بینش و دید مى دهد، تا با هر تندباد و حادثه اى ، ثبات فكرى و اعتقادى او به هم نریزد

عالم با هر اشكال و یا حتى اشكاالت عدیده و تهاجمات فكرى به سرعت تسلیم نمیشود و نه تنها ثبات فكرى و 
اعتقادى او در هم نمى شكند، بلكه استعداد و توان این را دارد كه تكیه گاه علمى دیگران هم قرار بگیرد؛ به عبارت 

د كه خود را در معرض و دسترس آنها قرار دهد و باالتر دیگر، عالم زمانى مى تواند تكیه گاه دیگران قرار بگیر
 :از همه اینها سخن حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه مى فرمایند
 .(193)...قواُم الدِّین والدُّنیا باَءرَبَعة عاِلم ُمسَتعِمل علَمُه،
یكى از آن چهار گروه ، عالمى است كه  . نه تنها قوام محصل به استاد است ، بلكه قوام دنیا با عالم و استاد است

دهدعلمش را عرضه مى كند و سرمایه و اندوخته هاى علمى اش را در معرض استفاده دیگران قرار مى  . 
امام سجاد علیه السالم در ادامه مطلب علوم و دانش بشرى را خزائن و گنجینه اى خداوند تلقى مى كنند كه این 
برداشتى است از قرآن كریم ؛ زیرا هرجا سخن از علم و دانش است ، از آن به خزائن الهى تعبیر كرده است ، در 

له و سلم ماءمور مى شود كه به مردم و مشركان بگویدسوره مباركه انعام رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آ : 
ُقل َهل َیسَتِوى االعمى والبصیر اَءَفال َتَتَفكَّرون  قل ال اَءقوُل لُكم عندى َخزاِئن اللَّه و ال اَءعَلُم الَغیَب و ال اَءقول لكم اءنِّى َمَلك اِءن اَءتَِّبُع اال َما ُیوحى الىَّ (194). 

بگو من نمى گویم خزائن خدا نزد من است و من جز آنچه خدا به من بیاموزد از غیب آگاه نیستم ، و به شما نمى ))
بگو آیا نابینا و بینا مساویند؛ پس چرا نمى . حى مى شود، پیروى مى كنم گویم من فرشته ام تنها از آنچه به من و

 .((اندیشید؟
مشابه این آیه . در این جا عمده تكیه ما روى این است كه در آیه شریفه ، علوم را به خزائن اللَّه تعبیر كرده است 

 : شریفه ، در سوره مباركه هود تكرار شده است
ن اللَّه و ال اَءعلم الغیب و ال اَءقول لكم عندى خزائ (195). 

 .((من هرگز به شما نمى گویم خزائن الهى نزد من است ؛ و غیب هم نمى دانم ))
داوند در مقام احتجاج با منكران خالق هستى مى فرمایددر سوره طور، خ : 

اَءم عنَدهم خزاِئَن ربَِّك اَءم ُهُم الُمَصیِطُرون # اَءم َخَلقوا السَّماوات واالرض َبل ال یوِقنون # اَءم َخَلقوا من غیِر شى ء اَءم ُهم خالقون  (196). 
(( بلكه آنها جویاى ! آیا آنها بى هیچ آفریده شده اند، یا خود خالق خویشند؟ آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریده اند؟

م سیطره دارند؟آیا خزائن پروردگارت نزد آنها است یا بر همه چیز عال. یقین نیستند !)). 
 :در سوره مباركه حجر بعد از این كه نعمت هاى مادى و دنیوى را بر مى شمارد، مى فرماید
 .(197)و ان من شى ء اال عندنا خزائنه و ما ننزُِّلُه اال ِبَقَدر معلوم 
 .((و خزائن همه چیز، تنها نزد ما است ؛ ولى ما جز به اندازه معین آن را نازل نمى كنیم ))

در آن جا خداوند آن . این آیه ، در حقیقت بعد از ذكر مصادیق مادى آمده و با تعبیر آیات كریمه دنیا متفاوت است 
خود اختصاص نمى دهد، بلكه مستقیم و بدون واسطه به شاءنى از شؤ ون ربوبى اش اختصاص مى  نعمت ها را به

قرآن از زبان یوسف علیه السالم نقل مى كند كه گفت. دهد  : 
 .(198)قال اجعلنى على خزائن االرض انِّى حفیظ علیم 
(( قرار داده ، كه نگهدارنده و آگاهم ) مصر(مرا سرپرست خزائن سرزمین  )). 

نكته قابل توجه این است كه هر جا در آیات قرآن كریم ، خداوند علم را به عنوان گنجینه مطرح مى كند، به خاطر 
به ذات اقدس ربوبى خود و سایر نعمت ها را كه مخلوق الهى اند به یكى از شوون و اوصاف حرمت و تشریف آن 

 . الهى خود نسبت مى دهد؛ یعنى آنها را بدون واسطه به ذات ربوبى خود نسبت نداده است
ال خود در داستان گفتگوى موسى بن عمران علیه السالم وقتى كه فرمان وجوب زكات بر بنى اسرائیل آمد تا از امو

این تعبیر را قرآن از زبان موسى علیه السالم نقل مى  .زكات پرداخت كنند، عده اى استنكاف كردند و نپذیرفتند
 :كند، كه خدا به موسى علیه السالم فرمان داد، به بنى اسرائیل بگو

ِالنساُن َقُتوراقل لو اَءنتم تمِلكوَن خزاِئَن َرحَمَة ربِّى اذا َالمَسكُتم َخشَیَة اِالنَفاق و كان ا (199). 
((  اگر شما همه خزائن رحمت پروردگار را هم مالك شوید، باز هم به خاطر تنگ نظرى و خستى كه دارید، انفاق
 .((نمى كنید و انسان تنگ نظر است 

در مكه وقتى . تعبیر شده است  خزائن رحمة رّبىدر این آیه ، نعمت هاى مادى ، ثروت ، سرمایه ، پول ، طال و نقره به 
كه مؤ منان در فشار مشركان بودند و شاید درباره بعضى از افرادى كه هنوز ایمانشان كامل نشده بود، احتمال 

وجود داشت ، به خصوص با آن مشكالت فراوانى كه مسلمان ها در صدر اسالم داشتند، براى تذبذب و لغزش 
 :تقویت آنها این آیه نازل شد و رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ماءمور شدند كه به مؤ منان بگویند

ض و ما بینهمااَءم لهم َمَلك السموات واالر# اَءم عندهم خزائن رحمِة ربِّك العزیز الرحیم  (200). 
(( الك شما خیال مى كنید كه همه خزائن و گنجینه هاى رحمت پروردگار توانا و بخشنده ، نزد مشركان است یا آنها م



 .((آسمان و زمین و مابین این دو هستند
غیر از این دو آیه ، موارد دیگرى نز در آیات قرآن داریم كه نعمت هاى الهى و تنعمات دنیوى مستقیما به ذات 

ربوبى نسبت داده نشده است ؛ در حالى كه علم ، بدون واسطه ، تشریفا به ذات ذوالجالل پروردگار منسوب   اقدس 
 . است

امام باقر علیه السالم به من فرمودند: بوب از جابر نقل مى كند كه گفت ابن مح : 
كِنُزها كما یكِنُز لَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم َیَتواَرُثها كابر عن كابر نواللَّه لو كنَّا ُنحدُِّث النَّاس اَءو حدَّثَناهم براءِیَنا لُكنَّا من الهاِلكین و لكنَّا ُنَحدُِّثهم بآثار عندنا ِمن رسول ال

 .(201)هوالء َذَهَبهم و ِفضَّتهم 
(( وییم آثارى است كه از رسول اللَّه ما هرگز براى مردم بر اساس هواى نفس ، حدیث نمى گوییم ؛ آنچه ما مى گ

صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به دست ما رسیده است و این یك گنجینه اى است كه پیامبر در اختیار ما گذاشته و ما 
برایش حرمت قائلیم و همان طور كه اهل دنیا ظاهرا منظور حضرت ، صاحبان قدرت بوده است طال و نقره خود 

این علوم هم نزد ما گنجینه اى الهى است  را گنجینه مى دانند، )). 
 :صریح تر از این روایت ، روایتى است كه ابى بصیر از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه امام فرمودند

ها محمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم الى َعِلّى علیه السالم الى والیُة اللَّه اَءسرَّها الى جبرئیل علیه السالم و اَءسرَّها جبرئیل الى محمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و اَءسرَّ
 .(202)َمن شاَء اللَّه 
(( ه جبرئیل آموخت و جبرئیل این اسرار را در اختیار رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و علوم ، اسرارى است كه خدا ب

آله و سلم قرار داد و ایشان ، این اسرار را در اختیار على بن ابى طالب علیه السالم ، و آن حضرت هم به ائمه 
 .((علیهم السالم ، آموخت 

، عالم نیز كلیددار این گنج بزرگ است ، البته این موهبت وقتى كه از علم به خزانه و گنجینه الهى تعبیر شده است 
راه نگهدارى این لیاقت و شایستگى . ، با اراده الهى و لیاقتى كه خدا در او دیده ، در اختیار او قرار داده شده است 

امام علیه السالم در این باره مى فرمایند. ، امانتدارى صحیح از این گنجینه است  : 
هم مقاَم الخازن الشَّفیقو ُقمُت ِبِه ل  . 

تو در حقیقت نگهبان و كلیددار این گنجینه الهى ، امانت ، امانت الهى است و تو كه عالم شده اى ، كلید این گنج به 
عنوان امانت در اختیار تو است ، امین بیت المال یا امین شخص نسبت به صاحب مال چه مى كند؟ باید آن گونه كه 

است ، آن را مصرف كند و اگر برخالف آن عمل كند یا به كسى كه او توصیه كرده ، مورد رضاى صاحب مال 
این جا هم تو كه عالمى ، امینى و شایستگى این را داشته اى كه . ندهد، بخل ورزیده و در حّق او ستم كرده است 

موده امام سجاد علیه السالمخداوند متعال ، كلید گنجینه خود را در اختیار تو قرار دهد، رعایت امانت كن و به فر  : 
 .النَّاِصِح لَموالُه فى َعبیِدِه الصَّابر الُمحَتَسِب الَّذى اَذا راَءى َذا حاَجة اَءخَرَج َله من االموال الَّتى فى َیَدیِه

ت ، گنجینه هایى را كه خدا در اختیار او گذاشته است ، وقتى حاجتمندى را مى بیند كه به این گنجینه ها نیازمند اس
تعبیر امام علیه السالم خیلى . اگر چنین كرد، امین خوبى است و درست امانتدارى كرده است . در اختیار او بگذارد

باید از این علم بذل كنى و ببخشایى ، باید آن را در اختیار دیگران قرار بدهى: جالب توجه است كه مى فرمایند  . 
ه خائنا و لَخلِقِه ظالماو اءن اَءنت َمَنعَت النَّاس ِعلَمك ُكنَت ل . 

اگر گنجینه الهى را، در انحصار گرفتى و فقط براى خود نگه داشتى ، تو در حقیقت به امانت الهى و صاحب آن ))
 .((خیانت كرده اى و نسبت به بندگان خدا ظلم رواداشته اى 

 وظایف استاد در برابر دانش آموز
ار داده اندحضرت در فرمایش خود، نكاتى را مورد تاءكید قر : 

اولین نكته این است كه معلم براى اداى حّق متعلم و دانش آموز، موظف است كه او را تدریجا به آداب صحیح و 
خلق و خوى پسندیده ، انس دهد و تربیت كند؛ و اولین چیزى كه در این مسیر، باید مورد نظر معلم قرار بگیرد، 

لم آموزى تشویق و ترغیب كند به او بیاموزد كه اگر كار براى این است كه محصل را به اخالص در یادگیرى و ع
زمانى ، كار و تحصیل او ارزش پیدا مى كند كه قصدش را براى . غیر خدا باشد، قیمت و دوامى نخواهد داشت 

 :خداوند متعال خالص كند و اگر چنین كرد مصداق این روایت است كه مى فرماید
َباحا َظَهَرت َینابیع الحكمِة ِمن قلبه على ِلسانه َمن اَءخَلَص ِللَّه اَءربعین َص (203). 

(( حكمت از دل بر زبانش جارى مى هر كه چهل روز براى خدا در اعمالش خلوص داشته باشد، سرچشمه هاى 
 .((گردد
در حقیقت ، امام علیه السالم با این بیان مى فرمایند كه تا چهل روز آثار این خلوص را در زبان خود خواهد دید؛ 

پس یكى از شرایط موفقیت در تحصیل . یعنى سرچشمه هاى حكمت از دل و قلب او بر زبانش جارى مى شود
روایات زیادى وارد شده كه به چند روایت اشاره مى كنیم در این باره. است   اخالص   : 

ُه ِمن النَّارَمن طلب العلم ِلُیَباهى بِه الُعَلَماَء اَءو ُیَماِرَى ِبِه السَُّفَهاَء اَءو َیصرف به وجوَه النَّاس الیه فلیتبوَّاُء ِمقَعَد (204). 
اگر غرض كسى در فراگیرى علوم ، مراء و جدال با جاهالن و مباهات بر عالمان و یا جلب توجه مردم براى ))



یامت ، عذاب و آتش الهى جایگاه او در ق - خداوند ارزشى براى این فراگیرى قرار نداده و  -اعمال قدرت باشد، 
 .((است 
 :در سخن دیگرى ، امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(205)َمن اَءراَد الحدیث ِلَمنَفَعِة الدُّنیا لم یُكن َله فى االخرة نصیب 
 .((هر كس از فراگیرى علم ، قصد منافع دنیوى داشته باشد، در آخرت ، از آنچه آموخته است بهره اى نخواهد برد))
در نتیجه ، اولین شرط در تحصیل و فراگیرى علم ، اخالص براى خداوند تبارك و تعالى است و فرقى هم نمى كند 

تصور نشود كه این توصیه ها مربوط به علم دین است ؛ گرچه طالب علوم دینى باید بیشتر . شدكدام یك از علوم با
كسانى كه در رشته هاى . به این نكات توجه داشته باشند، اما در همه رشته هاى علمى اخالص ، شرط است 

خدا باشد، یقینا  پزشكى ، فنى و سایر رشته هاى علمى زحمت مى كشند، اگر قصدشان كمك و دستگیرى بندگان
 .مورد عنایت قرار مى گیرند
نكته دوم این است كه معلم و مربى در تشویق و ترغیب محصل به یادگیرى سعى و تالش وافر كند؛ طورى او را 

با عالقه وارد تحصیل شود و راهش این است كه فضیلت و . تشویق كند كه نسبت به یادگیرى ، احساس اشتیاق كند
مثال در تعبیرى آمده است كه. ا از نظر شرع بیان كندارزش علم و عالم ر  : 

 .(206)العلماء ورثُة اَالنبیاء، و انَُّهم على مناِبَر من نور
(( ارثان پیغمبرانند و در قیامت بر منابرى از نور خواهند بودعلما و )). 

و این مطلب . نكته سوم این است كه سلوك و رفتارش با شاگرد طورى باشد كه دوست دارد دیگران با او رفتار كنند
و نسبت به حاكم و مردم ، نسبت به معلم و دانشجو، نسبت به معاشرت : در بسیارى از موارد توصیه شده است 

در جاهایى نیز به طور خاص تاءكید شده است ، از جمله . مراودت و رفتار اجتماعى و ارتباطات مردم با یكدیگر
 : این كه
 .(207)ال یؤ من اَءحَدُكم حتَّى ُیحبُّ الءخیه ما ُیحبُّ لنفسه 
 .((هیچ كدام از شما مؤ من نیستید، مگر این كه آنچه را كه براى خود دوست دارید، براى دیگران هم بخواهید))
 :از ابن عباس كه در مكتب علمى موال امیرالمؤ منین علیه السالم تربیت شده ، نقل شده است كه مى گوید

ب لیقع علیه فیؤ ِذینى لنَّاس علىَّ جلیسَى اّلذى یتخطَّى النَّاس حتَّى َیجلَس الىَّ، لو اسَتَطعَت اَءن ال َیَقَع الذُّباب علیه لفعلت ، اءنَّ الذُّبااكرُم ا (208). 
گرامى ترین مردم نزد من كسى است كه از روى سر جمعیت پا برداشته ، مى آید و در مقابل من مى نشیند تا از ))

من چیزى یاد بگیرد، من آنقدر براى او حرمت قائل هستم كه اگر مى توانستم نگذارم مگس روى صورت او 
صورت او مى نشیند، اما من آزار مى بینم  بنشیند، چنین مى كردم ؛ مگس به )). 

این حّق شاگرد است كه استاد، خود را از او جدا نبیند. یعنى باید بین استاد و شاگرد چنین یگانگى ایجاد شود . 
نكته چهارم این است كه معلم وظیفه دارد به مسائل اخالقى و عملى متعلم و محصل حساس باشد؛ او را از 

. ب محرمات و بدخلقى به دیگران بازدارد؛ حتى به او بیاموزد كه به مكروهات هم حساس باشدسوءاخالق ، ارتكا
این آموزش ها نباید صریح و بى پرده باشد، باید حریم استاد و شاگرد حتى  . منتها نكته مهم ، شیوه آموزش است

تى بگوید كه هیبت و حرمت استاد، رعایت شود؛ یعنى مستقیم به او نگوید، بلكه باید به كنایه و اشاره و به صور
 .محفوظ بماند
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در آغاز اسالم با اعرابى كه كمتر بهره اى از آداب اخالقى و انسانى برده 

طبیعى است كه اگر كسى بدى ها و زشت كارى . بودند، طورى برخورد كرد كه آنها را شیفته و فدایى خود كرد
را صریحا به او بگوید، نمى تواند نزد او محبوب باشد، بلكه باید او را با كنایه و اشاره متوجه بدى هایش  هاى كسى

 . این شیوه و روش آموزش ، حتى در فرزندان اهل بیت علیهم السالم آن هم در صغر سن ، متعارف بوده است .كند
علیهم السالم نقل مى كنند كه پیرمردى را دیدند كه این داستان معروف را از دوران كودكى امام حسن و امام حسین 

مشغول وضو  - شاید در اواخر حیات رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم بوده است  -سابقه اى هم در اسالم دارد 
 .گرفتن است ، اما صحیح وضو نمى گیرد

پدر جان : ، تدبیرى اندیشیدند و به این پیرمرد گفتندكه نباید حرمت او شكسته شود وّقروا كباركمبنا به كبر سن و از باب 
اما وضو مى گیریم ، ببین وضوى كدام یك از ما صحیح است!  اول حضرت مجتبى علیه السالم وضو گرفتند و  . 

بعد سیدالشهدا علیه السالم وضو گرفتند؛ و كنایه وضوى صحیح را به او تعلیم دادند و آن پیرمرد كه متوجه شده 
 .(209)قربان شما، وضوى شما درست است و وضوى من غلط بود : بود، گفت

ه فرمودنددر سخنى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است ك : 
 .(210)لو ُمِنع النَّاس ِمن َفتِّ الَبعر َلَفتُّوُه و قالوا ما ُنِهینا عنه اال و فیه شى ء
(( شاید فایده اى : ز له كردن قاذورات حیوانات منع كنید، نسبت به آن حساس مى شوند و مى گوینداگر افراد بشر را ا
 .((در این كار است كه ما مورد نهى قرار گرفته ایم 

بنابراین درباره حرص به حضرت آدم علیه . طبع بشر این است كه به آنچه او را منع مى كند، حریص تر مى شود



چون او از خوردن آن شجره ملعونه نهى شده بود، شیطان از همین خصیصه حرص او به السالم مثال مى زنند كه 
 .آن چیزهایى كه نهى شده است ، استفاده كرد و آدم و حوا را فریب داد

بنابراین ، عالوه بر این كه استاد وظیفه دارد محصلش . تصریح در كالم ، ممكن است صفت حرص را تحریك كند
ایت كند و از زشتى هاى اخالقى بازدارد، باید در شیوه آموزش خود، ظریف ترین روش ها را به مكارم اخالق هد

چه بسا این روش ، براى پدران و مادران نیز كارسازتر از نهى صریح و مالمت ابتدایى . را به كار گیرد
 .فرزندانشان باشد

د و روح تواضع و فروتنى را عمال به حّق پنجمى كه شاگرد بر استاد دارد این است كه از بزرگ نمایى پرهیز كن
به فرمان صریح قرآن ، حتى پیامبر صلَّى اللَّه علیه . متعلم بیاموزد و خود عامل به این صفت ارزشمند اخالقى باشد

 :و آله و سلم نیز ماءمور است كه نسبت به مؤ منان و كسانى كه از صمیم قلب ایمان آورده اند، تواضع كند
ن اتََّبَعك من المؤ منین واخِفض َجناَحَك لَم (211). 

 .((بال و پر خود را براى مؤ منینى كه از تو پیروى مى كنند، بگستر))
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و . ى ، رعایت تواضع و حفظ این كرامت اخالقى است یكى از دستورات وحى اله

 :سلم در سخنى مى فرمایند
 .(212)ان اللَّه اَءوحى الىَّ اَءن تواضعوا
 .((خداوند به من دستور فرمود كه تواضع را رعایت كنید))
 :در سخن دیگرى از وجود مبارك آن حضرت نقل شده است كه فرمودند
 .(213)ما نقصت صدقة من مال و ما زاد اللَّه عبدا بعفو اال عّزا و ما تواَضَع اَءحد لّله اال رَفَعُه اللَّه 
نه انفاق و صدقات ، چیزى از مال انسان را كم مى كند و نه اغماض و گذشت و عفو از عزت انسان مى كاهد؛ ))
موجب حقارت انسان نمى شود، بلكه به او رفعت اجتماعى مى دهد و در  تواضع .بلكه انسان را عزیزتر مى كند
 .((میان مردم به بزرگوارى شناخته مى شود

وقتى تواضع به عنوان یك اصل اخالقى براى همه افراد توصیه شده است ، طبیعى است كه نسبت به محصل ، 
دگیرى ، در محضر استاد هستند و با او دانش آموز، طلبه ، دانشجو و مجموعه كسانى كه در مقام تحصیل و یا

 .رابطه فرزند و پدرى دارند باید بیشتر مورد تاءكید باشد
 :سخن دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت فرمودند
 .(214)انَّما اَءنا لكم مثل الوالد لولده 
 .((من براى شما، مانند پدرم براى فرزندش ))

طبیعى است كه هیچ پدرى براى فرزندانش ، خودبزرگ بینى ، فخرفروشى و كبر ندارد و راءفت ، عطوفت و 
كبر و فخرفروشى است مهربانى پدر به فرزند، مانع از  . 

چون جایگاه معلم ، نسبت به متعلم ، منزلت پدر و فرزند است ، طبیعى است كه باید تواضع ، فروتنى و نرمش 
 .نسبت به او بیش از سایر طبقات و اصناف اجتماعى باشد

و آله و سلم مى  در سخن دیگرى كه مرحوم مجلسى در بحاراالنوار نقل كرده است ، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه
 :فرمایند
 .(215)َلیِّنوا لَمن ُتعلِّمون و لَمن َتَتَعلَّمون منه 
(( هم بر محصل فروتنى و تواضع هم بر استاد الزم است و  )). 
شیوه بزرگان و كسانى كه به زیور مكارم اخالقى آراسته بودند، با زیردستانشان چنین بوده است كه نهایت فروتنى 

در مورد عیسى بن مریم علیه السالم روایتى را به تفصیل نقل مى كنند كه در . و تواضع را به جاى مى آورده اند
 : این جا بدان اشاره مى كنیم

ُهم فقالوا كنَّا نحن اَءحّق بهذا یا روح اللَّه ابن مریم علیه السالم یا معشَر الحواریِّین لى اَلیكم حاَجة اقُضوها لى قالوا ُقِضَیت حاجتك یا روح اللَّه فَقام فَغَسَل اَءقداَم قال عیسى
عدى فى النَّاس َكَتواُضعى لكم ثم قال عیسى علیه السالم بالتَّواضع ُتعَمُر الحكمُة ال بالتَّكبُّر و كذلك فقال اءن اَءحّق النَّاس بالِخدَمِة العالُم انَّما تواضعت هكذا لَكیَما َتَتواَضعوا ب

 .(216)فى السَّهل ینِبُت الزَّرع ال فى الجبل 
(( . شما این حاجت مرا برآورده كنید. من به شما نیازى دارم : عیسى ابن مریم علیه السالم به حواریون گفت 

عیسى برخاست و با ظرف آبى به شستشوى پاى حواریون . تقاضایى كه دارى ، ما انجام مى دهیم : حواریون گفتند
ید نسبت به شما كه پیامبر خدایى و به ما سمت معلم و مربى دارى چنین كنیم ، نه ما با: مشغول شد، حواریون گفتند

عیسى علیه السالم به ایشان فرمود! این كه شما این كار را بكنید عالم شایسته و سزاوارتر به انجام خدمت به  :
شما علم خواهند آموخت ،  من این گونه عمل مى كنم تا شما هم بعد از من ، با مردم و كسانى كه از. دیگران است 

همین روش را به كار گیرید، با تواضع و فروتنى مى توان حكمت و دانش را میان مردم ترویج كرد و جامعه اى 
همان گونه كه درخت در زمین سهل مى روید نه در زمین سخت و كوهستان . را به حكمت و دانش انس داد )). 

توام با بزرگ منشى و تواضع است كه مى توان بذر علم ، دانش و بنابراین در دل نرم ، قلب لطیف و روح لین 
نكته مهمى كه در این مطلب نهفته است ، رعایت حسن خلق ، تلطف . اندیشه را كاشت و در انتظار حاصل نشست 



 : و خوشرویى با دانش آموز است ؛ چرا كه
 .(217)المؤ من ِبشُرُه فى وجهه و حزنه فى قلبه 
 .((شادمانى مؤ من در رخسار اوست و اندوه وى در دلش ))

ران است و آنچه برخورد نیكو و زیبا با دیگران از وظایف مؤ من است ؛ چرا كه چهره ظاهرى انسان ، از آن دیگ
كه در دل و قلب انسان است براى خود اوست و حّق ندارد با گرفتگى چهره و تكدرى كه بروز مى دهد، دیگران را 
آزار دهد و برنجاند، و رعایت این حّق درباره متعلم كه هر روز با استاد روبرو مى شود از اهمیت خاصى 

و چهره عبوس و درهم با شاگردان خود مواجه شود و با تكبر،  برخوردار است ؛ چرا كه اگر قرار باشد، با بدخلقى
این نكته اى است كه امام  . فخرفروشى و خودبزرگ بینى با آنها رفتار كند، حقوق متعلم را رعایت نكرده است
 :سجاد علیه السالم در كالم خود صریحا بدان اشاره كرده ، مى فرمایند

خَرق بهم و لم َتضَجر علیهمفان اَءحسنت فى تعلیم النَّاس و لم َت  . 
وظیفه تو نرمش و مدارا با آنها شاگردان است ، اگر به این وظیفه عمل كردى و با خشونت رفتار نكردى ، در 
حقیقت حّق آنان را رعیات كرده اى و تعبیر نهایى در كالم امام علیه السالم این است كه اگر با تندى و خشونت 

تو در حّق او خیانت و ظلم كرده اى ت له خائنا و لخلقه ظالماكنبرخورد كردى ، در این حال   . 
ظلم همان طور در مباحث گذشته به تناسب معنى كرده ایم نقطه مقابل عدل است ، بنابراین اگر انسان در همه 

كرده از مسیر اعتدال مورد توصیه ، پارا فراتر بگذارد، ظلم ... امور، اعم از امور اعتقادى ، عملى ، اخالقى و
بنا به فرموده حضرت اگر پا را از این . تعادل در حقوق متعلم ، حسن خلق ، تواضع و رفتار مالیم است . است 

 . محدوده فراتر بگذارد به او ظلم كرده است

 حقوق متعلم از دیدگاه شهید ثانى
اختصار به آنها اشاره مى نكته هاى دقیق دیگرى هم در فرمایش مرحوم شهید ثانى رحمة اللَّه ذكر شده است كه به 

 : كنیم
از دیگر حقوق متعلم بر استاد، این است كه اگر به هر دلیلى چند روزى از محضر درس او غیبت كند، استاد 
موظف است كه به وسیله دیگر شاگردان از حال او بپرسد و یا اگر غیبت او طوالنى شد، خود به عیادت او برود و 

لى دارد، در حد توان ، حل كند و اگر مشكلى ندارد، براى او دعا كنداگر مشك. از وضع او باخبر شود . 
استاد موظف است كه در بر خورد اول با دانش آموز و دانشجویانش ، اسامى آنها را سؤ ال و آنها را با اسم و 

شان صدا خصوصیت شناسایى كند و بر حاالت آنها مراقبت داشته باشد و آنها را با القاب و اسامى مورد عالقه 
 . بزند؛ نه با اسامى و القابى كه شاید به آن مشهور شده اند، ولى مورد عالقه آنها نیست
این ظرافت ها در موازین اخالقى شرع مقدس اسالم باید براى كسانى مورد توجه باشد كه امروز داعیه دار 
 .فرهنگ و مدنیت هستند

موظف است كه علم را به دانشجویان خود بیاموزد و در  در فرمایش امام سجاد علیه السالم آمده است كه استاد
یعنى تو نباید نسبت به آموختن دانسته ها و معلوماتت و ان انت منعت النَّاس ِعلُمك به تعبیر حضرت . آموختن بخل نورزد

 . بخل بورزى
در سوره مباركه .  در معارف دین چه در آیات و چه در روایات باب مفصل و قابل توجهى درباره كتمان علم داریم

 :بقره این آیه شریفه وارد شده است كه مى فرماید
 .(218)و ال تلبسوا الحّق بالباطل و تكتموا الحّق و انتم تعقلون 
 .((حّق را به باطل نیامیزید؛ و حقیقت را با این كه مى دانید كتمان نكنید))
 :یا در آیه دیگرى در همان سوره مباركه مى فرماید

ون ّالِعنانَّ الَّذین یكتمون ما اَءنزلنا من البیِّنات و الَهدى من بعد ما بیَّّناُه للناس فى الكتاب اولئك یلَعَنُهُم اللَّه و یلعنهم ال (219) 

كسانى كه دالیل روشن ، و وسیله هدایتى را كه نازل كرده ایم ، آن هم بعد از آن كه در كتاب براى مردم بیان ))
ا كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى كند؛ و همه لعن كنندگان نیز، آنها را لعن مى كنندنمودیم ر )). 

وقتى كه مؤ من به علوم الهى اطالع پیدا كرد، موظف است ، این علوم را به دیگران برساند؛ كه اگر كتمان نكند، 
ى رعایت اختصار، از اشاره به آنها آیات دیگرى هم در این باره آمده است كه برا. به لعنت الهى مبتال مى شود

 . خوددارى مى كنیم
اما در روایات ائمه معصومین علیهم السالم نیز سخنان قابل توجهى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم 

از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند.  : 
 .(220)َمن َكَتَم علما فكاءنَُّه جاهل 
 .((اگر كسى علمش را كتمان كند و به دیگران نیاموزد، با جاهل تفاوتى ندارد))



مى رسد و عالمى هم كه در مقام تعلیم برنمى آید، چون انسان جاهل ، قدرت آموزش ندارد، خیرش نیز به دیگران ن
 .با جاهالن تفاوتى ندارد
 .(221)الجواد َمن بَذل ما ُیَضنُّ بمثله 
(( سى است كه مى بخشد آنچه را كه دیگران نمى بخشندبخشنده ك )). 
این را درباره مسائل دقیق علمى و علوم كمیاب تفسیر فرموده اند، در فرمایش دیگرى از امام صادق علیه السالم 
 :روایت شده است كه حضرت فرمودند

طلب العلم حتَّى اَءَخَذ على الُعَلَماء عهدا ِبَبذل الِعلم للُجهَّال النَّ العلم كان قبل الجهل قراُءت فى كتاب على علیه السالم انِّ اللَّه لم یاءُخذ على الُجهَّال َعهدا ب (222). 
(( جاهالن را نسبت به خطاهایشان محاكه كند، از علما سؤ ال خواهد كرد كه چرا شما وظیفه خود خدا قبل از آن كه 
 .((را در آموزش تعطیل كردید

. نمى دانستیم : مطلب ، خیلى قابل توجه است ؛ در قیامت از خطاكاران مى پرسند كه چرا خطا كردید، مى گویند
. ه ما نیاموختند، در پیشگاه الهى ، عالمان جوابى نخواهند داشت چرا نیاموختید؟ اگر جواب دهند علما ب: مى گویند

 :در سخن دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است ، كه حضرت فرمودند
 .(223)اَءیُّما رجل آتاه اللَّه علما فكَتمه و هو َیعَلمه ، لقى اللَّه عزوجل یوم القیاَمِة ُملَجما ِبلجام ِمن نار
اگر كسى مورد عنایت الهى قرار گرفت و خدا به او توفیق داد كه در رشته از علوم ، تخصص و آگاهى پیدا كرد ))

ین علم را كتمان كرد و در آموزش آن بخل ورزید، هنگام ورود به قیامت به دهان او لجامى از آتش و عالم شد و ا
 .((زده مى شود

بنابراین ، انسان عالم به حكم وظیفه شرعى و اخالقى موظف است به دیگران بیاموزد؛ منتها در این آموزش و 
د كه آموزش همراه با تواضع و نرم خویى باشد؛ چرا آگاهى ، نباید این توصیه امام سجاد علیه السالم فراموش شو

اگر علمت را از مردم دریغ كردى و یا به هنگام آموزش تندى كردى ، خیانت  منعت النَّاس علمك كنت له خائنا و لخلقه ظالماكه 
ورت هم باید آموزش دهد و هم این آموزش ، آمیخته با تواضع و فروتنى باشد؛ زیرا در غیر این ص. كرده اى 

خیانت كرده است ؛ چون امام سجاد علیه السالم در ابتداى این حّق فرمودند كه منزلت و جایگاه معلم ، منزلت 
وقتى خدا و صاحب امانت . امانتدار و كلیددار است و امانتدار، امینى است كه سرمایه اى در اختیار او قرار گرفته 

، خیانت در امانت استاو را مكّلف به بخشیدن كرده است ، سر باز زدن او  . 
از یك طرف . روشن مى شود كنت له خائنا و لخلقه ظالمابا این توضیح معناى تعبیر امام سجاد علیه السالم كه مى فرمایند 

به خدا و امانت خیانت كرده است و از طرف دیگر به بندگان خدا ظلم كرده است ؛ یعنى دو گناه بزرگ خیانت به 
 .خدا و ظلم به بندگان او
بنابراین ، آموزش یك وظیفه است و بین فقها این بحث مطرح است كه اگر دیگران به علم او علوم واجبه و مورد 
نیاز انسان ها محتاج باشند، آیا در مقابل تاءمین این نیاز مى توان مطالبه اجر مادى كرد؟ معموال مى فرمایند كه 

است ، مطالبه پول شود و بر این اساس هیچ فقیهى براى آن جایز نیست در قبال علومى كه مورد احتیاج انسان ها 
كه مردم را به احكام الهى آشنا كند و هیچ عالم و متكّلمى براى این كه اعتقادات مردم را اصالح كند، و در یك كالم 

طبا و حتى درباره ا. هیچ معلم و مربى ، در آموزش علوم مورد نیاز افراد، حّق ندارد از آنها مطالبه پول كند
پزشكان كه علمشان مورد نیاز بیماران باشد نیز محل شبهه است كه بتوانند در قبال طبابت خود، اجر مادى طلب 
 .كنند
 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

اللَّه ، و بفقیر ال َیبیع آخرَته بُدنیاه ، و بجاهل ال َیَتَكبَّر عن طلب العلم بعالم ناطق مستعِمل له ، و بغنّى ال َیبَخُل بفضله على اهل دیِن : ِقواُم الدِّین باربعة  (224). 
اول ، عالمى : استوانه ها، موجب برقرارى خیمه حیات دین و دنیاى انسانند قوام دین به چهار اصل است ؛ یعنى این

كه آموزش دهد و خود نیز اهل عمل باشد كه اگر علمش را كتمان كند، در حقیقت قواعد دنیا را به هم ریخته است ؛ 
اختیار او گذاشته  و دوم ، ثروتمند و سرمایه دارى كه بخل نورزد و سرمایه هایى را كه خدا به فضل و رحمتش در

، به نیازمندان برساند؛ سوم ، فقیرى كه به دلیل نیاز مادى دین و معتقدات خود را نفروشد؛ چهارم ، جاهلى كه در 
 .راه تحصیل از روى كبر كوتاهى نكند

اول ، در : عالوه بر حقوقى كه در مباحث قبل ذكر شد معلم و مربى باید به نكات دیگرى هم توجه داشته باشد
در این باره پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . به قدر استعداد و توان محصل سخن بگوید  موزش آ

 :مى فرمایند
 .(225)اِءنَّا معاشَر اَالنبیاء ُامرَنا اَءن ُنكّلَم النَّاس على قدر ُعقوِلِهم 
 .((ما رسوالن الهى ماءموریم كه با مردم ، به اندازه فهم و دركشان صحبت كنیم ))
 .بنابراین ، این نكته دقیقى است كه معلم در شیوه تعلیم و تدریس خود، حال محصل و متعلم را رعایت كند

م براى همگان قابل تعلیم نیست ، درباره بسیارى از علوم ، تعبیر به اسرار مى شود و اگر كسانى حافظ و همه علو
حامل اسرارند، نهى شده اند كه این علوم را در اختیار دیگران قرار دهند؛ چرا كه باید استعداد، توان و ظرفیت 



ه هاى گرانبها بیهوده ضایع نشودمحصل و طالب علم ، مورد توجه و دقت معلم باشد، تا این سرمای . 
معموال مربیان بشر؛ یعنى ائمه هدى علیهم السالم این علوم را در اختیار افراد خاصى قرار مى دادند یا در بسیارى 

امیرالمؤ منین علیه السالم به سینه . از موارد، اصال كسى نبوده است كه توان تحمل برخى علوم آنان را داشته باشد
شاره كرده ، مى فرمودندمبارك خویش ا : 

 .(226)انَّ هُهنا َلِعلما َجمَّا لو َوجدُت له َحَمَلة 
(( اد قابل براى انتقال آنها بیابم در سینه ام علوم بسیارى است كه باید استعد )). 
 :از جابر بن یزید جعفى نقل شده است كه مى گوید
 .(227)َرَویُت خمسین اَءلف حدیث ما سمعه اَءحد منِّى 
من پنجاه هزار حدیث آموخته ام ، كه هیچ كس نباید آنها را از من بشنود؛ چرا كه همگان توان فراگیرى و درك ))
 .((این علوم را ندارند
 :جابر مى گوید

ُجعلَت فداك انَّك قد َحَملَتِنى َوقرا عظیما، ِبما حدَّثَتنى به ِمن : ا، قال جابرحدَّثَنى اَءبوجعفر علیه السالم تسعین اءلَف حدیث لم اُءحدَِّث بها اَءحد قطُّ و ال اُءحدُِّث بها اءحدا اءَبد
 .(228)سرِّكم الَّذى ال اُءحدُِّث به اَءحدا، فربَّما َجاش فى صدرى یاءخَذنى منه شبُه الجنون 
امام باقر علیه السالم نودهزار حدیث به من آموخته اند كه من تاكنون براى كسى بازگو نكرده ام و بعد از این هم ))

خدمت امام باقر علیه السالم عرض كردم فدایتان شوم شما یك بار : بعد مى گوید. براى كسى نقل نخواهم كرد
شوارى از اسرار بر گردن من نهاده اید كه گاهى آن چنان بر من سنگینى مى كند كه از حالت اعتدال خارج مى د

 .((شوم 
یعنى این كار ! در چنین شرایطى در بیابان حفره اى ایجاد كن و این مطالب را در آن حفره بگو: حضرت فرمودند

شاید پذیرش این مطالب . ان بگویى تا از آن سوءاستفاده كنندبهتر از این است كه این علوم را به نااهالن و نامحرم
كمى سنگین باشد، اما با بیان این مطالب ، روشن مى شود كه آموختن برخى علوم ، موجب ظلم و ستم به جامعه 

صاحبان قدرت ، از امكاناتى كه پیشرفت علوم براى آنها فراهم كرده است ، به اقتدار و سلطه . بشریت مى شود
ى رسیده اند و از آن سوءاستفاده مى كنند؛ مثال بشر در علم فیزیك آنقدر پیشرفت كرده است كه موفق به شكافتن علم

هسته اتم مى شود و در سایه آن موفق مى شود ابزار و آالتى را بسازد كه با فشردن دكمه اى ، میلیون ها انسان را 
اسرار دیگرى از سخنان ائمه اطهار علیهم السالم روشن  به خاك و خون بكشد؛ در حالى كه ممكن است در آینده ،

 .شود؛ اما دقت در وضع موجود نیز عمق سخنان این بزرگواران را بر ما روشن مى كند
حّق دیگرى كه در زمره حقوق متعلم بیان شده ، این است كه استاد و مربى ، همه تالش خود را به كار گیرد تا او 

او را هدایت كند كه اوقاتش را . اعث انحراف او از مسائل علمى مى شود بازداردرا از اشتغال به امورى كه ب
در دعاى مكارم االخالق امام سجاد علیه . صرف یادگیرى و فراگیرى مسائل علمى كند و از اتالف وقت بپرهیزد

 :السالم مى فرمیاند
 .(229)اللَّهم صل على محمَّد و آله ، واكفنى ما یشغلنى االهتمام به 
 .((خداوندا بر محمَّد و آلش درود فرست و از آنچه مورد توجه و اهتمام من است ، كفایتم كن ))

و امام سجاد علیه السالم از خدا مى خواهد كه او را در چیزهایى كه  علم از ضرورى ترین امور زندگى است
باعث مى شود از امور ضرورى بازماند، كفایت كند تا فقط به آن وظایفى كه او براى انسان ، تعیین كرده است 

او چه بوده استاد نیز باید متعلم و دانش آموز را به این نكته هاى دقیق توجه دهد كه هدف از خلقت . مشغول باشد
 . است

در مباحث قبل ، اشاره كردیم كه خداوند متعال ، علم را تشریفا به خود نسبت مى دهد؛ در حالى كه همه مخلوقات 
. عالم از آن خداوند متعال است ؛ ولى سایر مخلوفات و خزائن آن ها را به یكى از اوصاف خود نسبت داده است 

دیگر انسان نباید وقتش را صرف امور دیگر كند بنابراین وقتى كه علم چنین منزلتى دارد . 
حقوق دیگرى كه باید معلم نسبت به دانش آموز رعایت كند، این است كه در پاسخ به سوال ، حّق تقدم دانشجویان 

این یكى از ظریف ترین نكاتى است كه در فرمایش ائمه معصومین علیهم السالم بدان توجه شده . را رعایت كند
مجلسى رحمة اللَّه روایتى را این چنین نقل مى كندمرحوم . است  : 

یا اَءخا ثقیف انَّ االنصارىَّ : ى اللَّه علیه و آله و سلم و ُرِوَى اَءنَّ اَءنصاریا جاَء الى النَّبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم یساَءُله ، و جاء رجل ِمن َثقیف ، فقال رسول اللَّه صلَّ
فاجِلس كیما ُنبِدى ُء بحاجة االنصارّى قبل حاجتك قد َسَبَقَك بالمسالِة  (230). 

(( بعد . سلم رسید تا سوالى از آن حضرت بپرسد یكى از انصار، خدمت پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و
از او یكى از مسلمان ها از قبیله ثقیف آمده بود و چون از راه دور آمده بود متوقع بود، پیغمبر زودتر جواب او را 

این مرد انصارى قبل از تو آمده است ؛ بنشین تا پاسخ سوال او را ! اى برادر اهل ثقیف : بدهد حضرت فرمودند
بعد پاسخ تو را بدهم بگویم ،  )). 

حّق دیگرى كه بر عهده معلم و استاد است ، این است كه موظف است هیچ یك از دانشجویان و دانش آموزانش را 
در اظهار محبت و احترام بر دیگرى برترى ندهد، كه این عمل باعث كینه ورزى و ایجاد حقد و حسادت در افراد 



در یك ... ف است ، اگر همه دانش آموزانش از نظر دیانت ، شرایط سنى وبنابراین استاد موظ. و محصلین مى شود
 .رتبه هستند، همه را با یك چشم نگاه كند و احترام و منزلت آنها را یكسان رعایت كند
اگر استاد احساس كند  . از حقوق دیگرى كه متعلم بر استاد دارد، مراقبت به تحصیل و توان تحصیلى محصل است

اذیت و آزار قرار گرفته است و توان آموختن علوم را در این حد و مقدار ندارد، باید او را از  محصل در معرض
منظور این است كه گاه افرادى اساسا به . این كار بازدارد، تا او به حال عادى و طبیعى ، به تحصیل علم بپردازد
خود غفلت مى كنند و به صورت افراطى  خاطر شور و اشتیاق فراوان به تحصیل ، از سایر نیازها و احتیاج هاى

فقط به تالش هاى علمى مى پردازند؛ غافل از این كه انسان بنا به آفرینش و خلقت خود موظف است كه همه 
 .نیازهاى ضرورى خود را پاسخ گوید؛ و استاد موظف است او را از این افراط و تفریطها بازدارد

این است كه استاد و مربى هرگز به خاطر جهل و بى خبرى خویش ، حّق دیگرى كه براى متعلم ذكر فرموده اند 
محصالن خود را از یادگیرى سایر رشته هاى علمى منع نكند؛ چرا كه به صورت طبیعى ممكن است شاگرد او 
به عبارت دیگر، این كه انسان به یكى از رشته هاى علمى  . علومى را نزد دیگران فراگیرد كه در وى نیست

ارد، نباید دیگران را از یادگیرى آن رشته بازدارد كه امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایندآشنایى ند : 
 .(231)النَّاس اعداء ما جهلوا
 .((انسان ها، دشمن آن چیزى اند كه نسبت به آن جاهلند))

مبادا استاد نسبت به آنچه كه نمى داند دشمنى كند و مانع از یادگیرى رشته هاى مورد عالقه دانش آموزان و 
 .محصلین شود و یا مانع آموختن رشته هاى مورد نیاز اجتماع شود

اطر این كه نتوانسته اند خود را از نظر شخصیتى و اخالقى به نكته دیگر این كه گاهى برخى معلمان و اساتید به خ
كمال الزم برسانند، از این كه محصل و دانش آموزان نزد دیگر یعلم بیاموزد، آزرده مى شوند به عبارت ساده تر، 

خو  خوشحال نیستند كه شاگرد از انحصار آنها خارج شود؛ و این یكى از سیئات اخالقى است و معموال این خلق و
در اساتید پایه هاى باالى علمى رخ مى نماید؛ چرا كه در رتبه هاى ابتدایى و یا متوسطه این رفتار نمود ندارد؛ ولى 
در پایه هاى علمى باالتر؛ مثال در حوزه یا در دانشگاه ، كه افراد در دو یا سه رشته مشغول كار علمى هستند، یا 

مى كنند، اساتیدى كه دچار ضعف نفس هستند و یا به مراتب عالى  در همان رشته ، استادان متنوعى را انتخاب
اخالقى نرسیده اند، از این كه طلبه یا دانشجو یا محصلشان نزد دیگرى علم بیاموزد خوشحال نمى شوند و او را 

یكى : م دارداین كار، دو اثر منفى مستقی. نهى مى كنند؛ یا به ترتیبى با برخوردهاى غیراخالقى او را آزرده مى كنند
 .در روح خود معلم و استاد و دیگرى در روح محصل و دانش آموز
اثر مستقیم در روح استاد این است كه او را از مراتب معنوى و انسانى به دور نگه داشته و از درك و بیان حقایق 

است كه او هم با  محروم ساخته و به عمق جهل او مى افزاید؛ و اثر سوء و غیراخالقى كه براى متعلم دارد این
همین ویژگى اخالقى تربیت مى شود و به جاى این كه استاد او را به سوى مكارم اخالقى هدایت كند، به سوى 

در این باره ، موال امیرالمؤ منین علیه السالم چنان كه در مباحث . زشتى هاى اخالقى ، راهنمایى كرده است 
 :گذشته به این مطلب اشاره كردیم مى فرمایند

و مودُِّبها اَءَحّق باِالجالل من معلم النَّاس و مَؤدِّبهم َمن َنَصَب َنفَسُه للنَّاس اماما َفلَیبدا بَتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیكن تاءِدیبه بسیرته قبل تاءدیبه بلسانه و معلِّم نفسه 
(232). 
كسى كه خود را پیشوا و امام مردم قرار مى دهد، باید پیش از آن كه به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش ))

علم و ادب كننده كسى كه م. بپردازد؛ و باید تادیب كردن او به عملش ، پیش از تاءدیب كردن به زبانش باشد
 .((خویشتن است ، به احترام ، سزاوارتر از كسى است كه معلم و مربى مردم است 

از دیگر حقوق متعلم بر معلم این است كه اگر استاد در محصل و دانش آموز خود، استعداد و لیاقت بازگویى و 
شاید بتوانیم این مطلب را این گونه . دآموخته ها را دریافت ، او را به تدریس و آموزش دیگران تشویق كن  تدریس 

تفسیر كنیم كه وقتى معلم احساس كند كه متعلم بى نیاز از آموزش و فراگیرى است ، او را تشویق كند كه اوقات 
خود را به كار مفیدترى كه براى مردم نیز بازدهى و منفعت دارد، صرف كند؛ یعنى دانشجو و یا طلبه را تشویق به 

مبادا استاد، از این كه محصل او براى خود كرسى مستقل . در تشكیل مجلس و محفل درس كند تدریس و استقالل
 .تدریس فراهم كرده است ، ناراحت شود

در انتها با سخن امام سجاد علیه السالم این بحث را به پایان مى رسانیم كه اگر استاد حقوقى را كه ذكر شد رعایت 
 :نكند

َجلَّ اَءن َیسُلَبَك العلم و بهاَءُه و یسقط من القلوب محلََّككان حّقا على اللَّه عزَّ و  . 
حّق الهى چنین اقتضا مى كند كه آن علم را از او بگیرد و آبرو و اعتبارى را كه خداوند در سایه این علم به او ))
 .((عنایت كرده است را از او سلب نماید
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على صاحبه و یعلم اَءنَّ ذلك نعمة منه  كاِح فاَءن َتعَلَم اَءنَّ اللَّه جعلها سكنا و ُمسَتَراحا و اُءنسا و َواقَیة و كذلك ُكّل واحد منُكما َیجُب اَءن َیحَمَد اللَّهَو َامَّا حّق َرِعیَِّتك ِبِملِك النِّ
لیها اَءغَلَظ و طاعتك بها اَءلَزَم فیما اَءحَببَت و َكِرهَت ما لم تكن معصیة فانَّ لها حّق علیه و َوجَب اَءن ُیحِسَن ُصحبَة نعَمَة اللَّه و ُیكِرَمها و َیرَفَق بها و اِءن كان حقُّك ع

هالرحمِة و الُمؤ اِنَسِة و َموِضَع السُّكون الیها قضاَء اللَّذَِّة الَّتى البدَّ من قضاِئَها و ذلك عظیم و ال قوََّة اال باللَّ  . 
(( اوند متعال با آفرینش او، وسیله آرامش ، رفاه ، انس و نگهدارى تو را و اما حق همسرت آن است كه بدانى ، خد
فراهم نموده و واجب است هر كدام از شما زن و شوهر بر نعمت وجود دیگرى ، خدا را سپاس گوید و بداند كه این 

ارى و رفق و بر تو واجب است كه نعمت الهى را گرامى داشته در معاشرت با او، خوشرفت. نعمت الهى است بر او
پیشه كنى ؛ اگرچه حّق تو بر زن سخت تر و رعایت محبوب و مكروه تو اگر معصیت و زیاده خواهى نباشد بر او 
الزم تر است ؛ ولى زن حّق مهربانى و انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسایش غریزه اى است كه گریزى از 
 .((انجام آن نیست و این حّق بزرگى است 

خانواده چون از مباحث همیشه زنده و مورد نیاز زندگى روزمره انسان ها است ، مساله اى  موضوع همسر و
بنابراین ضرورى است به عنوان مقدمه ، به مباحث جدیدى كه در این . نیست كه با گذشت زمان ، فراموش شود

 . یكى دو قرن اخیر درباره تساوى حقوق زن و مردم مطرح شده است ، اشاره كنیم

و تحلیل تساوى حقوق زن و مردبررسى   
ما، در مقام بیان تاریخ اروپا و جنگ جهانى نیستیم ، اما مباحثى تحت عنوان حّق یا حقوق اجتماعى در دنیا مطرح 
شده كه از اروپا به سایر ملل سرایت كرده است كه براى درك جایگاه ارزش هاى خودمان ریشه یابى آنها 

س اسالم در بیان همه این حقوق كه امروز تحت اسم هاى زیبا، جذاب و ضرورت دارد؛ چون در تقدم شرع مقد
بنابراین ، الزم است كه این تاریخچه خوب مورد عنایت واقع . فریبنده مطرح مى شود، جاى هیچ تردیدى نیست 

 .شود
ه صورتى بعد از این كه جنگ جهانى در اروپا پایان پذیرفت ، وضعیت اجتماعى حاكم بر ملل اروپایى و غربى ب

بود كه نگاه و تلقى آنها از جنس زن ، موجودى فاقد روح بود و یا اگر او را صاحب روح مى دانستند، روح او را 
 .حیوانى تلقى مى كردند و در نهایت اگر براى او روح انسانى هم قائل بودند، مساوى با مرد نبود

و در اجتماع موجودى پست تر از زن یافت نمى به تعبیرى براى زن منزلت و جایگاهى شبیه بردگان قائل بودند 
شد؛ و اگر در این دوران سیاه ، زنانى را مى بینیم كه اقتدارى پیدا كرده اند، به خاطر قدرت هاى خانوادگى ایشان 
 .بوده است كه دیگران را تحت تاءثیر قرار مى دادند، نه از جهات دیگر

صاحبان صنایع و قدرت هاى . نعتى ، شكل جدى به خود گرفت بعد از این كه جنگ تمام شد، در اروپا انقالب ص
اقتصادى ، احساس كردند براى تاءمین اهداف اقتصادى خود نمى توانند از وجود مردان ، به اندازه كافى ، بهره 

بنابراین ، جهت تاءمین نیروى كار . ببرند و اساسا جمعیت مرد این كشورها، پاسخگوى احتیاج و نیاز آنها نبود
ود سراغ زنها و كودكان رفتندخ . 

 زنان و استثمار اروپا
اگر امروز، غیر از حقوق زن ، حقوق كودكان نیز مطرح است ، منشاء آن ، اتفاقاتى است كه در آن روزگار در 
این كشورها شكل گرفت و به واسطه خودخواهى و ضعف نفسى كه در انسان هاى صاحب مال و مكنت به وجود 

فاده هاى كالن از آزادى ، زنها و كودكان را جهت رسیدن به مطامع پست حیوانى به كار آمد و به خصوص است
 : گرفتند، كه براى آنها منافعى در پى داشت
 .اول این كه نیروى كار خود را تاءمین كردند
 .دوم این كه توقعات و انتظارات زن ها و كودكان به اندازه مردها نبود

استفاده جنسى هم قرار مى دادند و در این راه ، آن چنان افراط كردند كه تدریجا سوم این كه زن ها را مورد سوء
صداى اعتراض انسان هایى كه اهل عاطفه و وجدان انسانى بودند، بلند شد و در مقام حمایت از كودكان و زنان ، 
 .قانون حمایت از كودكان و تساوى حقوق زنان و مردان را وضع كردند

ز جنگ جهانى ، در قاره اروپا، تعداد مردها آنقدر كم شده بود كه در كشورى مثل آلمان براى چهارم این كه بعد ا
و چون این . تاءمین نیروى كار، عالوه بر زن ها و كودكان ، از كشورهاى دیگر نیز نیروى كار وارد مى كردند

زینه هاى زندگى روزمره خود زنان بى سرپرست ، صاحب خانواده و فرزندانى بودند و از طرفى ، توان تاءمین ه
 .را نداشتند، به كارهاى فنى ، صنعتى و كارگرى در كارخانجات روى آوردند
 .این عوامل باعث شد كه پاى زن ها از محیط خانواده ، به محیط كار و اجتماع باز شود

وءاستفاده هاى مردان متمول و عوامل آنها از بى خبرى و جهل زن ها نسبت به مسائل اجتماعى و اقتصادى ، س
 .كالنى كرده و منافع خود را تاءمین كردند



این آغازى بود بر شروع بحث حقوق زن در تاریخ قرون اخیر كه كم كم به كشورهاى دیگر، از جمله كشورهاى 
 .اسالمى نیز سرایت كرد

د و زن قائل نیست یك گروه مدعى شدند كه اصال اسالم هیچ تفاوتى میان مر: در جوامع اسالمى دو گروه پیدا شدند
بنابراین ، هر دو جنس از حقوق كامال مساوى برخوردارند؛ و گروه دوم مدعى شدند كه در قوانین اسالم روح . 

به . مردساالرى نهفته است و هیچ اعتبار ویژه اى براى زن در نظر گرفته نشده و در واقع به زن ظلم شده است 
علمى است ؛ وگرنه چنانچه كسى با دیدگاه معارف دین اسالم ، نظر مى رسد كه منشا این دو تفكر ضعف بنیه 

نسبت به مقام انسانى و حقوق طبیعى و قوانین مدون فقهى زن كه نشاءت گرفته و برخاسته از خلقت طبیعى او است 
، آشنایى اجمالى داشته باشد، درمى یابد كه هیچ یك از این دو نظر و دو تلقى صحیح نیست و هر دو مصداق 

ایش امیرالمؤ منین علیه السالم مى باشند كه فرمودندفرم : 
 .(233)الترى الجاهل اال مفِرصا اَءو مفرِّطا
(( در كار زیاده روى مى كند یا در امرى سستى به خرج مى دهد نادان را نبینى مگر آن كه )). 

 تساوى حقوق زن و مرد
 :خداوند در قرآن مى فرماید
 .(234)یا اَءیَُّها النَّاس اّتقوا رّبكم اّلذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بّث منهما رجاال كثیرا و نساء
(( همان كسى كه همه شما را از یك انسان آفرید؛ و همسر او را نیز . از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید! اى مردم 

روى زمین منتشر ساخت  او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در  از جنس  )). 
تحلیل آیه شریفه این است كه روح زن و مرد هر چه باشد یك چیز است و از منظر قرآن تساوى واضح و كاملى 

در حقیقت ، هر دو از نوعى حقوق طبیعى و اخالقى مشترك در روابط انسان . بین زن و مرد برقرار است 
در سوره حجرات مى خوانیم. برخوردارند  : 

وا اَءنفسكم و ال َتناَبزوا باَاللقاب ها الذین آمنوا ال َیسَخر قوم من قوم َعسى اَءن َیكونوا َخیرا منهم و ال ِنساء من نساء عسى اَءن َیُكن َخیرا ِمنُهنَّ و ال َتلِمزیا ایُّ (235). 
(( نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره كنند، شاید آنها از اینها بهتر ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

ندهید باشند؛ و نه زنانى زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند؛ و یكدیگر را مورد طعن و عیب جویى قرار 
 .((و با القاب زشت و ناپسند یكدیگر را یاد نكنید
بر اساس این سوره مباركه ، در حقوق طبیعى و انسانى ، نكات دقیق اخالقى كه انسان ها ملزم به رعایت آنها 
هستند، بین زن و مرد هیچ تفاوتى احساس نمى شود؛ به همان ترتیب كه مى گوید مردها نباید یكدیگر را به سخره 

همان گونه كه مردها نباید همدیگر را مورد طعن و سرزنش . رند، زن ها را هم از سخره یكدیگر منع مى كندبگی
همان گونه كه براى مردها با القاب زشت یكدیگر را صدا زدن ، ممنوع . قرار دهند، زنها نیز باید این چنین باشند

زن ها هم باید این چنین باشند. است  . 
ددر آیه دیگر مى فرمای : 

 .(236)وال تجسَّسوا و ال یغتب بعضكم بعضا
 .((هرگز در كار دیگران تجسس نكنید؛ و هیچ یك از شما دیگرى را غیبت نكند))

بر زن ها نیز ممنوع است ؛ و همان . ونه كه تجسس و كنجكاوى در امور دیگران ، بر مردها ممنوع است همان گ
نمى توان گفت . طور كه غیبت كردن و بدگویى دیگران ، براى مردها نهى شده ، درباره زن ها نیز نهى شده است 

نا شده اند؛ یا براى مردان امتیازاتى است كه در مسائل اخالقى ، مردان مكّلف به تكالیفى اند كه زن ها از آن استث
در همه جهات حقوق فطرى و انسانى ، بین زن و مرد اشتراك و تساوى كامل به . زن ها از آن برخوردار نیستند

چشم مى خورد؛ و از منظر قرآن در وصول به مدارج عالى معنوى ، كه براى انسان میسر است ، هیچ تفاوتى 
. نمى شود؛ حتى سعى در عبادت كه اجر اخروى دارد، براى هر دو على السویه است میان زن و مرد مشاهده 

در سوره مباركه آل عمران مى فرماید. آیات مختلفى در قرآن داللت بر این امر مى كند فاستجاب لهم ربِّهم اِءنِّى ال اُءضیع  :
 .(237)عمل عامل منكم من ذكر او اُءنثى 
شما وقتى از خداوند چیزى را مى خواهید، یا خدا را عبادت مى كنید، خدا شما را پاسخ مى گوید و اجر هیچ یك ))

كند از شما اعم از این كه مرد باشد یا زن ، ضایع نمى )). 
 :در سوره مباركه نخل مى فرماید
من عمل صالحا من ذكر اَءو اُءنثى و هو مؤ من َفَلُنحِیَینَُّه َحیاة طیَِّبة و لنجزینَُّه اَءجرهم باَءحَسِن ما كانوا یعملون ))
(238). 
هر انسانى زن و یا مرد عمل صالحى انجام دهد و مؤ من باشد، خداوند او را از حیات طیبه برخوردار مى كند و ))
 .((اجر و پاداش فراوان به او عنایت مى كند

و مزد اخروى و تعالى و كمال روحى ، همان گونه كه مالحظه مى شود، در این آیات براى عبادت كردن ، در اجر 



میان زن و مرد هیچ تفاوتى به چشم نمى خورد و شاید بتوان گفت ، آن طور كه قرآن شریف درباره تعالى روحى و 
 . علو مرتبه معنوى مریم علیهاالسالم سخن رانده است ، درباره كمتر مردى چنین گفته است
 :در سوره مباركه آل عمران مى فرماید

یُم انَّ اللَّه اصطَفاك و طهََّرك و اصطفاك على نساء العالمین یا مر (239). 
(( و به طهارت روحى و معنوى مفتخر فرمود و بر همه زن  خداوند تو را از میان همه انسان ها برگزید! اى مریم 
 .((هاى عالم برترى داد
و یا در آیات قبل از آن ، وقتى كه قرآن ، داستان تولد مریم علیهاالسالم و نذر مادرش را نقل مى كند، درباره مریم 
 .علیهاالسالم تعبیرات قابل توجهى مى آورد

ه عالى انسانیت بوده و ائمه طاهرین علیهم السالم میوه هاى درخت پرثمر درباره فاطمه زهرا علیهاالسالم كه نمون
 :وجود او هستند، در حدیث قدسى خداوند خطاب به پیامبرش مى فرماید
 .(240)لوالك لما خلقت االفالك و لوال علّى لما خلقتك و لوال فاطمة لما خلقتكما
اگر تو نبودى ، افالك را خلق نمى كردم ؛ و اگر على علیه السالم نبود، تو را خلق نمى كردم و اگر فاطمه ))
 .((علیهاالسالم نبود، هیچ یك از شما را نمى آفریدم 

و جهان خلقت ، طفیل وجود فاطمه زهرا علیهاالسالم هستند و درباره هیچ انسان دیگرى ، در حقیقت ، عالم هستى 
بنابراین ، كمال بى انصافى است كه بدون آگاهى و اطالع از مسائل اسالمى . اعم از زن یا مرد چنین سخنى نداریم 

هات فطرى ، طبیعى و حقوقى كه و آیات كریمه قرآن و روایات خاندان نبوت ، درباره زن ها چنین بگوید كه از ج
 . برخاسته از نیازهاى او است ، در شرع مقدس بین زن و مرد تفاوتى قرار داده شده است
باید توجه داشته باشیم كه در شرع مقدس یك سلسله قوانین و حقوق مدونى داریم كه برگرفته از آیات و روایات 

بین زن و مرد، تبعیض قائل شده است ؛ ولى این تفاوت  است و شاید در ظاهر تصور شود كه در وضع این قوانین
نیست ، مگر به خاطر همان تفاوتى كه الزمه خلقت و تداوم نسل این دو و برخاسته از همان مرد بودن مرد و زن 
بودن زن است ؛ یعنى در اساس آفرینش و طبیعت ، یك تفاوت و اختالفى میان این دو جنس وجود دارد كه براى 

ل درك استهمگان قاب  . 
همان گونه كه با شعارها و تشكیل كنگره ها و سمینارها و صدور قطع نامه ها گرچه مورد اتفاق همه عقالى عالم 
هم باشد هرگز نمى شود ماهیت و طبیعت زن و مرد را دگرگون كرد؛ همچنین هرگز نمى توان قوانین منطبق با 

به عبارت روشن تر ما هرگز نمى توانیم طبیعت و . داد این نیاز و شرایط حاكم بر این طبایع را نیز تغییر
خصوصیات طبیعى زن را كه در نهایت به پذیرش و تكمیل نطفه ، باردارى و والدت نوزاد منتهى مى شود انكار 
كنیم و چون این امر، براى همگان قابل درك است ، الزاما باید قوانین خاص مربوط به آن نیز مورد عنایت واقع 

ه مى توانستیم همین قوانین را به حكم شعار لزوم تساوى زن و مرد، براى مرد هم تعمیم دهیمگرچ. شود  . 

 نكات قابل توجه در تساوى حقوق زن و مرد
 :در تساوى حقوق زن و مرد باید به چند نكته توجه كرد

در شرایط باردارى ،  اول این كه یك سلسله از قوانین برخاسته از تفاوت هاى طبیعى میان زن و مرد است ؛ مثال
یك سلسله براى زن قرار داده شده كه دلیل آن برخوردار بودن از این ویژگى است و نمى توان با شعار ضرورت 
 .تساوى زن و مرد این قوانین را به مرد هم سرایت داد

ار است ؛ چرا كه خود دوم این كه بنا به تعلیمات آیین مقدس اسالم ، الزاما ذات اقدس الهى ، خالق انسان و قانون گذ
او بیش از هر كسى مى داند چه آفریده است ؟ چه اسرار و رموزى در زن و مرد وجود دارد؟ نیازها و احتیاجات 
آنها چیست ؟ و با چه قواعد و قوانینى مى توان این نیازها را تاءمین كرد؟ و به همان دلیل هم ذات اقدس پروردگار 

ارسال پیامبران و با تشریع ادیان الهى به هدایت این موجود قابل هدایت اهتمام بر خود الزم و واجب فرمود كه با 
براى هیچ موجودى . خداوند براى هیچ موجود و مخلوق دیگرى ، اقدام به ارسال رسل و انبیا نكرده است . كند

ان مى فرمایدو بر اساس این نكته است كه قر. هدایت تشریعى قائل نشده است و این از ویژگى هاى بشر است  : 
اس ال یعلمون فاَءِقم َوجَهك للدِّین حنیفا فطرَت اللَّه الَّتى َفَطَر النَّاس علیها ال تبدیل لخلق اللَّه ذلك الدِّین القیِّم و لكن اكثر النَّ (241). 

پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار كن ، این فطرتى است كه خداوند، انسان را بر آن آفریده ؛ ))
 .((دگرگونى در آفرینش الهى نیست ؛ این است آیین استوار، ولى اكثر مردم نمى دانند

طرى است ؛ ولى در جعل قوانین بگوییم كه رعایت فطرت و نیازهاى پس اگر قبول داشته باشیم و بپذیریم كه دین ف
 .فطرى نشده است ، تناقضى آشكار خواهد بود



 نعمت بودن زن و شوهر
زناشویى و ازدواج یك نیاز طبیعى است ، در سایه آن تشكیل خانواده و زندگى مشترك رسمیت پیدا مى كند و براى 

ر داده مى شود؛ و این موضوع ، بحث اصلى ما است كه در سخن امام این زندگى مشترك قوانین و مقرراتى قرا
 :سجاد علیه السالم از هر یك از زن و مرد براى دیگرى ، به نعمت تعبیر شده است ؛ تعبیر امام علیه السالم این بود
 . و یعَلَم اَءنَّ ذلك نعمة منُه علیه
 .((باید زن و مرد بدانند كه هر یك براى دیگرى نعمت است ))

چیزى كه انسان بدان محتاج است و شخص دیگرى براى رفع نیاز و : شاید بتوانیم نعمت را چنین تعریف كنیم 
 .احتیاج وى ، آن چیز را در اختیار او قرار مى دهد

بنابراین در ادامه . بالطبع بخشنده نعمت ، حّق دارد سوال كند كه تو چگونه از این نعمت بهره بردى و منتفع شدى 
، امام سجاد علیه السالم مى فرمایند سخن : 

 . ُكّل واحد منكما یجُب اَءن َیحَمَد اللَّه على صاحبه
 .((واجب است كه زن و مرد بر نعمت وجود دیگرى ، خدا را سپاس گویند))

منظر اگر به این تعبیرات امام سجاد علیه السالم خوب توجه شود، درمى یابیم كه امام علیه السالم سعى دارند، این 
چیزى كه بدان محتاج بوده . و دیدگاه را در زن و مرد القا فرمایند كه هر دو نگاهشان به یكدیگر، نگاه نعمت باشد

پرواضح است كه . پس باید قدر این نعمت را بدانند. اند و حال با به دست آوردن آن ، نیاز خود را برآورده مى بینند
د كه از آن به بهترین صورت حفاظت كند و موجبات نابودى و از اگر انسان چیزى را نعمت بداند، سعى مى كن

 . دست دادن آن را فراهم نكند؛ زیرا آزردن زن یا مرد به وسیله دیگرى به معناى نابودى تدریجى او است
از آفات در اختیار داشتن یك نعمت این است كه در استمرار بهره مندى از آن ، از قدر و منزلت آن كاسته مى 

بنابراین باید گفت كه تعبیر نعمت براى زن و مرد، جنبه عاطفى داشته و در زندگى مشترك ، حاكمیت منطق شود؛ 
از آن جمله این كه در اداره هر مجموعه اى یك مدیرمسؤ ول . و قانون نیز باید جایگاه ویژه خود را داشته باشد

یت را در خانواده بر عهده مرد گذاشته و زن به اقتضاى فطرت و طبیعت آفرینش ، اسالم این مسؤ ول . الزم است
الزمه مسؤ ول بودن ، داشتن اختیار و قدرت است . را از به دوش كشیدن بار سنگین مسؤ ولیت معاف كرده است 

نمى شود . ؛ یعنى از آن جا كه در مقام ایفاى مسوولیت خود باید پاسخگو باشد، بالطبع باید اختیاراتى داشته باشد
امام . ول قرار بدهند و از او كارى را مطالبه كنند؛ اما اختیارات او به اندازه مسوولیت وى نباشدانسان را مسو

 :سجاد علیه السالم در ادامه سخن مى فرمایند
 .و ان كان حقُّك علیها اَءغَلَظ و طاعتك بها اَءلَزَم فیما اَءحبَّت و كرهت ما لم تكن معصیة 

سخگو باشد، زن موظف است ، نسبت به فرامین او تمكین كند؛ به شرط آن چون مرد مسوول است و روزى باید پا
كه مرد و مدیر خانواده پا را از قواعد و محدوده معین ، فراتر نگذارد؛ و گام اول ، همانند همه كسانى كه از نظر 

وزه مسوولیتش اجتماعى مسوولیتى مى پذیرند، براى انجام درست و صحیح آن ، به اصالح دیدگاه خود، نسبت به ح
اهتمام ورزد و بداند كه زن و همسر با سایر مجموعه هایى كه بر آنها ریاست دارد، متفاوت است ؛ مثال اگر در 
اداره اى براى حل مشكالت و اداره آن مجموعه ، گاه باید به خشونت متوسل شود، در خانواده به ویژه درباره 
 .همسر نباید از این شیوه استفاده كرد

د بداند كه خداوند متعال ، همسر را براى آرامش ، رفاه و انس قرار داده استمرد بای همان طور كه در فرمایش  . 
 : امام سجاد علیه السالم در آغاز سخن آمده بود كه
 . َو َامَّا حّق َرِعیَِّتك بملك الّنكاح فاءن تعلم اءّن اللَّه جعلها سكنا و مستراحا و اُءنسا و واقیة
(( ال ، زن را براى آرامش ، موانست و نگهدارى مرد آفریده است خداوند متع )). 
محیط كار و تالش خارجى براى مسائل اقتصادى ، كسب درآمد، تحصیل و تدریس علم و هر كار دیگرى كه باشد، 

ند مدیر خانواده باید بدا. تحت شرایط خاص خود اداره مى شود، اما مدیریت خانه با سایر مجموعه ها متفاوت است 
و آن كه موجبات موانست ، رفاه و . كه خانه ، محیط سكوت ، آرامش ، انس ، محبت ، صفا و صمیمیت است 

خداوند در قرآن مى . خانه ، بدون همسر، گرمى و صفا نخواهد داشت . آرامش را فراهم مى آورد، همسر است 
 :فرماید

لیها و جعل بینكم مودَّة و رحمة انَّ فى ذلك الیات لقوم یتفكرون و من آیاته اَءن َخَلَق لكم من اءنفسكم اَءزواجا لتسكنوا ا (242). 
(( تان براى شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید، و در از نشانه هاى خداوند این است كه همسرانى از جنس خود
 .((میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایى است براى گروهى كه تفكر مى كنند

مفهوم آیه قابل دقت است ؛ زن براى سكون ، قرار و آرامش است ؛ یعنى به طور طبیعى ، قبل از آرامش و سكون 
، بى قرارى و تحرك ، معموال براى تحصیل كمال است ؛ یعنى موجود ناقص تالش مى ، بى قرارى و تحرك است 

مرد بدون زن و زن بدون مرد ناقص است و . كند كه خود را به تكامل برساند؛ وقتى كامل شد، آرام مى گیرد
این آرامش هنگامى كه ازدواج صورت گرفت ، كمال محقق مى شود و در نتیجه ، آرامش برقرار مى شود و تداوم 



، مستلزم وجود ابزار و قواى دیگرى است كه در آیه شریفه فوق بدان اشاره شده است ؛ یعنى اگر مى خواهید این 
 .سكون ، رفاه و آرامش تا پایان زندگى تداوم داشته باشد، باید از ابزارى به نام الفت ، مودت و رحمت استفاده كنید

ودت عبارت است از اظهار عالقه ظاهرى و رحمت عبارت است از وّد به تعبیر بعضى از مفسرین ، در این جا م
یكى در باطن انسان ؛ كه در دل به همسر : خداوند متعال این دو خلق و خو را به انسان داد. و مهربانى درون قلب 

براز خود، احساس مهربانى و رحمت كند و دیگر این كه این محبت و راءفت درونى را با زبان و رفتار به او ا
 .دارد

 محبت و مهربانى مكّمل آرامش همسر
در بعضى از تفاسیر، روایتى نقل شده است كه شخصى به محضر رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب 
 :شد و عرض كرد

ا راَءتُه قطُّ حتى اذا ابَتَنى بها اصبحا و ما شى ء اَءحبَّ الى َاحِدِهما من االخر فقال رسول یا نبى اللَّه لقد َعِجبُت ِمن اءمر و انَُّه َلَعَجَب َانَّ الرجل لیتزوََّج المراءَة و ما َرآها و م
 .(244)(243)((و جعل بینكم مودَّة و رحمة ))اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
(( قبال زن ، مرد را دیده است و نه مردى با زنى ازدواج مى كند كه نه ! من از چیزى تعجب برانگیز، در عجبم 

مرد زن را؛ چگونه است در یك فاصله كوتاهى ، به هنگام صبح كه زن و مرد از خواب بر مى خیزند، هیچ كس 
نزد زن از مرد محبوب تر و هیچ كس نزد مرد از زن محبوب تر نیست ، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 

خداوند در میان شما مودت و رحمت قرار : یه كریمه را تالوت كرده و فرمودنددر پاسخ او فقط این قسمت از آ
 .((داد
این خواست الهى است كه میان زن و مرد مودت و مهربانى برقرار كرده است و هیچ كس نمى تواند آن را از بین 

د مرد؛ و براى پس سكون و آرامش مرد، به واسطه وجود زن است و آرامش و سكون زن ، به واسطه وجو. ببرد
تداوم این آرامش و رفاه كه همه در زندگى به دنبال آن مى گردند، هم نیاز به مهر و محبت درونى است و هم نیاز 
 .به اظهار محبت ظاهرى 
 :شبیه این آیه در سوره مباركه اعراف آمده است كه مى فرماید
 .(245)هو اّلذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسُكَن الیها
 .((او خدایى است كه همه شما را از یك فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بیاساید))

كه از این دو آیه شریفه و همچنین از فرمایش امام سجاد علیه السالم استفاده مى شود، براى انسان همان طور 
آرامش و سكون جز با وجود همسر محقق نمى شود و این رفاه و آرامش تداوم نخواهد داشت ، مگر با مودت و 

مى كند؛ و با تصحیح رحمت ، گویى امام همه حقوق واجب همسر را براى شوهر در مودت و رحمت خالصه 
مبانى تفكر انسان و جهت دهى اندیشه اش به او مى آموزد كه باید از زاویه مودت ، دوستى ، رحمت و انس به 
خانه و خانواده اش بنگرد؛ كه اگر چنین شد، به همه وظایف و تكالیف خود آشنا شده و با اشتیاق به انجام آنها 
 .مبادرت مى ورزد

زن و مرد دوستى ، علقه و محبت حاكم شود، انسان نسبت به چیزى كه بدان عالقه دارد، بدیهى است كه اگر بین 
هر نوع خدمتى را شیرین تلقى مى كند و به هر وظیفه اى اهتمام مى ورزد و جدیت مى كند؛ اما اگر هزار كتاب 

وضع شده باشد، ولى علقه قانون ، به رشته تحریر درآمده و كیفرهاى شدید و غلیظى هم براى تخلف از این قوانین 
در اساس دین نیز همین نكته نهفته است. و مودتى در كار نباشد، انسان به دنبال راه فرار مى گردد  . 

وقتى شخصى از امام صادق علیه السالم سوال كرد كه ما فرزندانمان را به نام شما نامگذارى مى كنیم ، آیا فایده 
یا دین جز دوستى و محبت است ؟آ: اى بر آن مترتب است ؟ حضرت فرمودند اگر روح و صفا، عشق و  (246)

نخواهد بود و به تعبیرى ، آنچه كه محبت از دین گرفته شود، جز یك سلسله مقررات خشك و بى روح چیز دیگرى 
 . به دین حیات مى بخشد، همان مودت و عالقه به ذات مبداء است
این مطلب درباره فرمانروا و رهبر امت هم ذكر شد؛ كه امام سجاد علیه السالم فرمودند كه حاكم باید در میان مردم 
ود، باید به منزله پدرى مهربان باشد؛ یعنى همه افراد ، رهبر و پیشوا نسبت به امت خ كالوالد الرحیم .عدالت پیشه كند

مگر نگاه انسان به فرزند، جز از منظر عالقه و محبت است ؟ اساسا جهت دهى . از منظر فرزندى نگاه كند
معارف دین ، در همه شوون زندگى شخصى و اجتماعى انسان ایجاد این روح سازگارى و محبت با همنوع به 

زندگى است ویژه با همسر و شریك  . 
 : پیامبر در جواب سوال كننده ، به این آیه استناد فرمودند كه
 .(247)و جعل بینكم مودَّة و رحمة 

كه مودت و راءفت را میان زن و شوهر ایجاد مى كند و باید قدر این مودت و راءفت را بدانند و  این كار خدا است
آن را تقویت كنند َو امام سجاد علیه السالم در بیان خود، مرد را هدایت مى كنند كه خود را از نظر عاطفى ، ملزم 



قانونى و حقوقى ملزم به انجام تكالیف خود شود  به انجام وظایف ببیند؛ نه از نظر قانونى و حقوقى ؛ كه اگر از نظر
وقتى عالقه اى بین آنها نباشد و محبتى . و عالقه و مودتى بین آنها نباشد، ممكن است به دنبال راه فرار بگردد

پس نكته مهم در فرمایش امام علیه السالم . احساس نشود، اگر خدمتى هم انجام گیرد، با تلخى و اكراه خواهد بود
بینش و اندیشه او در این باره است اصالح  . 

در پیش مى گیرند اگر با طریقه محبت و  -چه مرد و چه زن  -بنابراین ، هر روش و منشى كه هر یك از زوجین 
مهربانى منافات داشته باشد، موجب تضییع حّق دیگرى است ؛ یعنى اگر عمل مرد با صفا و مهربانى منافات داشته 

ندگى با دوستى و صمیمیت منافات داشته باشد، حّق همسر را ادا نكرده استباشد یا رفتار زن در ز  . 

 رعایت حقوق زن
 :قرآن درباره رعایت حقوق زن ، صریحا مى فرماید
 .(248)و عاشروهنَّ بالمعروف 
 .((با زنان به شایستگى رفتار كنید))
 :در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(249)اَءال ُخیُرُكم ُخیُرُكم ِلِنَساِئِه و اَءنا خیُرُكم لنسائى 
 .((بهترین شما كسى است كه با خانواده خود رفتار بهتر داشته باشد و من بهترین شما هستم با خانواده ))

ل دقت استاین سخن رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم خیلى قاب میزان سنجش خوبى و صالح مرد را، در  . 
چگونگى رفتار او با خانواده اش ذكر مى فرمایند و مى خواهند به همه جوامع انسانى بگویند كه اگر مى خواهید 

ممكن است در خارج منزل . بدانید انسانى خوب و شایسته است ، ببینید كه رفتار او با خانواده اش چگونه است 
شرفتار و اهل مدارا باشد، اما در خانه ، همیشه عبوس ، بدرفتار و طلبكار باشد، این نشانه خوبى و بشاش ، خو

از روایت استفاده مى شود كه بدرفتارى در خانه ، نشانه . اقتدار یك مرد نیست ، بلكه این تضییع حّق خانواده است 
 . خیانت و پلیدى روح انسان است

سول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم از دنیا رفت ، پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سعد بن معاذ از صحابه محترم ر
سلم پیاده و با پاى برهنه در تشییع جنازه و مراسم دفن او حاضر شدند و حتى خود حضرت او را داخل قبر 

للَّه علیه و آله و سلم مادر سعد كه حضور داشت از این همه اظهار محبت حضرت رسول اكرم صلَّى ا. گذاشتند
خیلى خوشحال و مبتهج شد و وقتى خاك روى قبر سعد ریختند، یقین كرد كه چون پیامبر با پاى برهنه در تشییع 
 :جنازه اش شركت كرده و او را دفن كرده است فرزندش بهشتى است ، بنابراین ، صدا زد

یا اُءّم سعد: علیه و آله و سلم  فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه! هنیئا لك الجنَّة ! یا سعد فقال صلَّى اللَّه علیه و آله و ... َمه ، ال َتجِزمى على ربِّك فانَّ سعدا قد اَءصابته ضمَّة  !
نعم انَُّه كان فى خلقه مع اَءهله سوء: سلم  (250). 

اى مادر : رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. تو دیگر بهشتى هستى ! بهشت بر تو گوارا باد! اى سعد
ز تو االن قبر چنان فشارى به فرزندت داد كه شیرى كه در دوران كودكى ا! این گونه با قاطعیت سخن نگو! سعد

چون او : براى چه ؟ حضرت فرمودند! یا رسول اللَّه : سوال كردند! خورده بود، از سر انگشتان دستش خارج شد
بداخالق و بدرفتار بود  در خانه با خانواده اش  . 

 :در سوره مباركه نسا در مقام مذمت كسانى كه حقوق اخالقى و مادرى زن را ضایع مى كنند این گونه مى فرماید
تاءخذوَنه و قد اَءقضى بعضكم الى بعض و اَءَخذَن منكم میثاق غلیظا و كیف (251). 

(( و از این گذشته ! با یكدیگر تماس و آمیزش كامل داشته اید؟چگونه مهریه را باز پس مى گیرید، در حالى كه شما 
 .((، آنها هنگام ازدواج ؛ از شما پیمان محكمى گرفته اند

قرآن ایشان را . آیه درباره كسانى است كه براى زن مهریه قرار مى دهند، اما بعد سعى دارند كه آن را نپردازند
مى كنید و حال آن كه میان شما روابط عاطفى برقرار بوده و با  چرا و چگونه شما چنین: مالمت كرده و مى فرماید

 !همسرانتان پیمانى محكم و استوار بسته اید؟
 .مرحوم فیض از این آیه براى بیان حقوق زناشویى استفاده مى كنند و آن را از مصادیق این حّق مى شمردند

ده است كه مى فرماینددر روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل ش : 
 .(252)اتقوا اللَّه عزَّ و َجلَّ فى النِّساء فانَّهنَّ َعوان بین اَءیدیكم 
(( ا در نظر داشته باشید كه آنان كمك كار شماینددر رفتار با زنان خدا ر )). 
 :انس درباره سیره رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى گوید
 .(253)و كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ارحم النَّاس بالنساء
 .((پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم از همه مردم نسبت به زنان مهربان تر بودند))
 :در روایت دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
(( امَراَءِته اَءعطاُه اللَّه من االجر ما اَءعطاُه داود علیه السالم على بالئه ، و من صَبَرت على َمن َصَبَر على سوء ُخلق 
 .(254)سوء ُخلق َزوجها اَءعطاها مثل ثواب آسیه بنت مزاحم 



(( همین . اگر مردى بدخلقى و سوءرفتار همسر بداخالقش را تحمل كند اجر صبر او مثل اجر داوود پیغمبر است 
طور اگر زنى سوءرفتار مردش را تحمل كند و پذیراى خلق و خوى ناپسند و رفتار نامناسب او باشد خداوند همان 

ن عنایت كرد، به او نیز خواهد دادثوابى را كه به آسیه همسر فرعو )). 
این توصیه ها، بیانگر اهمیت معارف دین به حفظ روح مودت ، صفا و صمیمیت در خانواده است ؛ تا این كانون 
 .محكم و محفوظ بماند و هرگز متالشى نشود

مودنددر فرمایش دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه حضرت فر : 
 .(255)انَّ اَءكَمَل المؤ منین ایمانا اَءحَسُنُهم ُخُلقا
 .((كامل ترین مؤ منان از نظر ایمان ، خوش خلق ترین آنهاست ))
 . نشانه كمال انسان مؤ من ، یكى حسن خلق با همگان است و دیگر لطف و محبت بیشتر نسبت به همسر و خانواده

سخنى از امام هشتم على بن موسى الرضا علیه السالم روایت شده است كه حضرت از اجدادشان و آنها از رسول 
 :اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل كرده اند كه فرمودند

اال فرََّحُه اللَّه تعالى یوم القیامة ان اللَّه تبارك و تعالى على االِءَناِث اَءراَءُف منه على الذُّكور و ما من رجل ُیدِخُل فرَحة على امَراَءة بینه و بینها ُحرَمة  (256). 
حال اگر لطف و محبت كسى شامل حال همسرش شد و  . لطف و راءفت الهى به زنان بیشتر از مردان است))

موجبات خوشحالى او را فراهم كرد خداوند در روز قیامت به خاطر خوشحال كردن همسرش او را خوشحال مى 
 .((كند

ى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه حضرت فرمودنددر روایت دیگر : 
 .(257)َمِن اتََّخَذ زوجة فلُیكِرمَها
(( سرى انتخاب كرد او را گرامى بدارداگر كسى هم )). 

گرامى داشتن او یعنى این كه بى حرمتى نكند، در مقام جسارت برنیاید و از طنز گزنده اجتناب كند؛ چون برخى از 
گفتارهاى ناموزون در مقابل دیگران حتى در قالب شوخى ، روح لطیف همسر را آزرده مى كند و با حرمت او 

از مودت بین آن دو مى كاهد منافات دارد؛ كه طبیعتا . 
 :روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند

ا من خیاركم لیه و آله و سلم اَءَما انَّ اولئك لیسواَءتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فى لیلة ثالثون امَراَءة ُكّلُهنَّ َتشكو زوجها فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه ع (258). 
(( . داشتندهمه آنها از همسرانشان شكایت . شبى سى زن خدمت پیغمبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمدند

اینان ، مردان خوبى نیستند: رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند )). 
یعنى اگر انسان با همسر خود، طورى رفتار كند كه موجبات شكوه و آزار وى فراهم شود، عالمت عدم تكامل او 

، اشتباهاتى مرتكب شود كه البته در این جا، نكته قابل توجهى است و آن این كه گاهى ممكن است زن . است 
در این باره نیز در معارف دین ، توصیه هایى . موجبات خشم و غضب مرد را فراهم كند و دست به اقدامى بزند

گرچه امروزه كمتر دیده یا شنیده مى شود، اما ممكن است هنوز هم در بعضى از نقاط كشور ما و  . جدى شده است
در چنین شرایطى اقدام به ضرب و شتم همسر خود مى كنندیا در جوامع شیعه افرادى باشند كه  پیغمبر صلَّى اللَّه  .

 :علیه و آله و سلم در این باره فرمودند
ى وُهنَّ بالجوع و الُعراّنى اَءَتَعجَُّب ممَّن َیضرُب امَراَءَتُه و هو بالضَّرب اولى منها ال تضربوا نساءكم بالَخَشِب فانَّ فیه الِقَصاص و لكن اضِرُب (259). 

(( در حالى كه خود به این كار كتك خوردن سزاوارتر . من تعجب مى كنم از كسى كه اقدام به زدن همسرش مى كند
اگر مى خواهید او را تادیب كنید، به آن دو حقى . تان را با چوب نزنید، كه در این كار قصاص است همسران. است 

 .((كه خدا براى زن قرار داده نفقه و پوشاك تنبیه كنید
مرد، مدیر خانواده است و طبعا اختیاراتى دارد و نمى توان در مقام ایفاى وظایف او برخى اختیارات را نادیده 

راین اگر مرد مى خواهد زن را تاءدیب كند باید از راه هایى وارد شود كه شرع مقدس تعیین كرده استگرفت ، بناب  
. 
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند

ُه على ُحّر َوجهه سبعین لطمة فى نار جهنَّم فاَءىُّ رجل َلَطَم امراَءَتُه لطَمة اَءَمَر اللَّه عزَّ و َجلَّ مالكا خازن النِّیران فَیلِطُم (260). 
(( ر مى كند كه هفتاد سیلى در اگر مردى سیلى به صورت همسرش بزند، خداوند به مالك كه خازن جهنم است ام

جهنم بر چهره او وارد كند  آتش  )). 
البته . واقعا راه اداره یك مجموعه رفتار تند و خشن نیست ؛ چه رسد به همسر كه ركن زندگى مشترك انسان است 

ه هر اگر همسرى متخلف است و نافرمانى مى كند یا ب. این به معناى بستن دست مدیر در اداره یك مجموعه نیست 
حال موجب اخالل در نظام زندگى و سیستم مدیریت خانه مى شود، شارع مقدس راه هاى دیگرى قرار داده است 

از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه حضرت . كه مرد مى تواند از آنها بهره گیرد
 :فرمودند

اءزیدیكم ساء حّتى َظَننت اَءن ال یحّل لزوجها اَءن یقول لها اّف یا محمَّد اتَّقوا اللَّه عزَّ و َجلَّ فى النِّساء فانَّهنَّ َعَوان بین اَءخَبَرنى َاخى جبرئیل و لم َیَزل ُیوصینى بالنِّ
شریعِة محمَّد بن عبداللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فانَّ لهنَّ علیكم  اَءَخذُتموُهنَّ على اَءمانات اللَّه عزَّ و َجلَّ ماسَتحَللُتم من ُفُروِجِهنَّ بكلَمِة اللَّه و كتابه من فریَضة و ُسنَّة و



ِبِهنَّ حتَّى َیِقفَن ُهنَّ الطَّلُق من ذلك فاشِفُقوا علیهنَّ و طیُِّبوا قلوحّقا واجبا لما اسَتحَللُتم من اَءجساِمِهنَّ و بما واَصلُتم من اَءبداِنِهنَّ و َیحِملَن اَءوالَدُكم فى اَءحشاِئهنَّ حتى اَءَخَذ
 .(261)َمَعُكم 
(( ه حتى اف گفتن به برادرم جبرئیل به من خبر داد و درباره زن ها آنقدر مرا توصیه كرد، كه من تصور كردم ك

و بعد جبرئیل گفت. آنها جایز نیست  مراقب باشید كه به همسران و زنانتان ستم نكنید؛ : به مردم بگو! یا محمَّد : 
شما بر اساس امانات الهى ، آنهارا به خانه آوردید؛ یعنى نزد شما . ایشان در زندگى ، یار و كمك كار شما هستند

ان شما و همسرانتان حاصل شده ، با كلمات مقدس اللَّه ، كتاب خدا و سنت پیامبر محرمیتى كه می. ودیعه الهى اند
آنها بر شما حقوقى پیدا كرده اند. خاتم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم حاصل شده و به راحتى به دست نیامده است  . 

اینها بر شما پیدا مى كنند این حّق دیگرى كه . ارتباط روحانى و جسمانى شما با همسرانتان حقوقى ایجاد مى كند
است كه مادر فرزندان شما مى شوند، و فرزندان شما را در رحم خود پرورش مى دهند و در این راه متحمل رنج 
و درد مى شوند؛ پس شما موظفید در مقام اداى حقوق آنها مهربانى و شفقت داشته باشید؛ دلهاى آنها را نسبت به 

شه با شما بمانندخود پاكیزه نگهدارید تا همی )). 
اگر با این نگاه . این توصیه ذات اقدس پروردگار از زبان جبرئیل به رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم است 

: ولى نباید از چند نكته غفلت كنیم . به حقوق زن نظر كردیم ، مرد باید در اوج عواطف انسانى با زن رفتار كند
عده مند نشده و در چهارچوبى منضبط نمى گنجد؛ دوم این كه انسان ها از نظر عاطفى یكى این كه مسائل عاطفى قا

متفاوتند؛ عده اى در ابراز یا ادراك عاطفى در حد افراطند؛ بعضى متوسط و بعضى دیگر در حد تفریطند و مودت 
 .و مهربانى در روح آنها مفهومى ندارد و دل هایشان مثل سنگ است 

دید رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله . كه كسى خدمت پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رسیددر روایتى آمده است 
آنها را روى زانو نشانده اند و دست به َسر و رویشان . و سلم نسبت به حسنین علیهماالسالم اظهار محبت مى كنند

ده فرزند داده است ؛ تا حاال من یكى از آنها را  خدا به من! یا رسول اللَّه : گفت . مى كشند و آنها را مى بوسند
دل تو از سنگ است : پیامبر فوق العاده تعجب كرده فرمودند. نبوسیده ام  (262). 

بعضى از دل ها از عواطف و احساسات پاك نسبت به دیگران به خصوص به فرزند، همسر و یا پدر و مادر تهى 
و بر اساس این كه مسائل عاطفى در انسان ها متفاوت است ، شرع مقدس ، حداقلى از وظایف را براى آنها . است 

تتعیین فرموده است ؛ البته در همین حداقل ، هزاران سخن نهفته اس  . 

 حقوق زن نسبت به شوهر
پس اولین قدم در توصیه امام سجاد علیه السالم به رعایت حقوق زن ، برقرارى روابط عاطفى ، دوستانه و 
صمیمانه است ، ولى براى این كه روابط عاطفى در یك چهارچوب ، قابل تعریف بشود، شرع مقدس آنها را یك به 

مى كنیم یك برشمرده است كه ما نیز به آنها اشاره  : 

 مهریه - 1
خداوند مى فرماید. اولین حقى كه قرآن براى زن ذكر كرده است ، مهریه است  : 

 .(263)و آتوا النِّساء َصَدقاِتِهنَّ ِنحِلة فاِءن طبَن لكم عن شى ء منُه نفسا فُكّلوُه َهنیئا َمریئا
مهریه زنان را به طور كامل به عنوان یك بدهى و عطیه ، به آنان بپردازید؛ اگر آنها چیزى از آن را با رضایت ))
 .((خاطر به شما ببخشند، حالل و گوارا مصرف كنید

ر رفته استدر این آیه شریفه تعابیر ظریفى به كا  : 
اوال، از مهریه تعبیر به صدقه شده است و عكس این مطلب هم در روایات آمده است كه مهریه را صداق گفته اند 
بعضى از مفسرین به مهریه ، صداق گفته اند،  .در این جا صدقه به معناى آنچه كه به فقرا داده مى شود نیست 

به . نشانه راستگویى مرد در اظهارعالقه به همسر است چون صدق و صدقه مشتق از ماده صدق است ، صداق 
كار گرفتن این كلمه و تعیین مهریه ، ظاهرا سابقه قبل از اسالم هم ندارد و از اصطالحات وضع شده شرع انور 
 . است كه نشان از راستگویى مرد از عالقه او به زن است

ونث اضافه مى كند و مى فرمایدثانیا، تعبیر دیگرى در آیه شریفه است كه به صدقات ضمیر م یعنى مالك  صدقاتهن :
این كه صداق به عنوان خرید متاع در . این صداق و مهریه خانم ها هستند و دیگران را در آن هیچ دخالتى نیست 

قالب پول ، به پدر و مادر تحویل مى شود به هیچ عنوان درست نیست ؛ چرا كه اوال فرزند متاع نیست ؛ ثانیا آنچه 
به عنوان شیربها متعارف شده و هنوز هم هست ، جنبه شرعى نداردكه  . 

آن هم نه هر هدیه و عطیه اى ، بلكه به . نحله ، در لغت به معناى هدیه و پیش كش است . ثالثا، تعبیر نحله است 
اى تعبیر راغب در كتاب مفردات ، نحله ، معناى خاص و كوچك ترى از عطیه دارد و به معناى عطیه و هدیه 

بنابراین . است كه از روى رضا، رغبت به اشتیاق كامل و براى ایجاد شیرینى در بین دو یا چند نفر بذل مى شود



كلمه نحله ماءخوذ از نحل به معناى زنبور عسل است و . هر نحله اى عطیه هست ، ولى هر عطیه اى نحله نیست 
؛ یعنى مایع شیرین ، ارزشمند و مرغوب عسل كه قرآن درباره (264)نحله یعنى آنچه از زنبور عسل حاصل مى شود
 :آن مى گوید
 .(265)فیه شفاء للناس 
 .((در آن عسل شفا براى مردم است ))

با این تعبیر، شاید بتوانیم آیه را این گونه ، تعفسر كنیم كه مهریه و صداق یا به تعبیر قرآن نحله براى این است كه 
ود را به روح لطیف و ظریف زن كه با حیا و عفاف ذاتى او در آمیخته است و او را از ابراز مرد به وسیله آن خ

این برداشت دقیقى . نیازهاى جسمى و جنسى بازمى دارد نزدیك كند و پیوند استوار و مستحكمى با او منعقد سازد
 .از آیه كریمه است كه شاید بعضى از مفسران هم به آن تصریح كرده باشند

كتب اسالم مهریه نوعى حرمت نهادن كم نظیر یابى نظیرى است كه در هیچ یك از ادیان و فرهنگ ها با این در م
شیوه و ترتیب ، سابقه ندارد؛ ارج نهادنى كه برخاسته از صفا، صمیمیت و عالقه درونى است ، البته پرواضح 

ویى و اظهار عالقه و محبت مرد است است شیرینى و حالوت آن ، در مقدار آن نیست ، بلكه چون نشانه راستگ
ارزش دارد و هرگز نمى توان عالقه را با میزان مهریه و اعداد و ارقام ، سنجید، اما باید گفت كه مرد بدون هیچ 
بها، مشقت و رنجى نمى تواند به همسر مورد عالقه اش دسترسى پیدا كند؛ باید براى چیزى كه مورد عالقه او 

بگذارد تا بتواند به او دست یابداست هزینه كند و مایه  در روایتى از . مهریه نشان از اهتمام و سعى او است  .
 :رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(266)افضل نساء اّمتى اَءصَبُحُهنَّ وجها و اَءَقلَُّهنَّ ِمهرا
 .((بهترین زنان امت من كسانى اند كه زیبارو باشند، اما مهریه آنان كم باشد))
 :امیرالمؤ منین علیه السالم در روایتى مى فرمایند

لنِّساء فتكون عداوة ال ُتِغاُلوا بُمهور ا (267). 
 .((اگر مهریه زنان را سنگین قرار دهند، نتیجه اش ایجاد دشمنى است ))

ه علیه و آله و سلم هم بر این بود كه مهریه دختران كم باشد، حضرت امیرالمؤ منین علیه سنت رسول اللَّه صلَّى اللَّ
 :السالم نقل مى كنند

السالم فاُالوقیَّة اءربعون ذلك اَءنَكَحِنى فاطمَة علیها ما نكح رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم من نساِئِه اال على اثَنَتى عشرَة اُءوِقیَّة و نصف اُالوقیَِّة من فضَّة و على
 .(268)درهما
(( بیشتر از پانصد درهم مهریه  پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم زنهاى متعددى داشتند و براى هیچ یك از آنها،

و فاطمه زهرا علیهاالسالم ازدواج كردیم  -امیرالمؤ منین علیه السالم  -قرار ندادند و بر همین منوال هم من  )). 
 :در روایتى دیگر از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ُهَمهُرها مهَر السُّنَِّة و هو خمُسِماَئِة ِدرَهم َفَعلى ذلك زوَّج رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و َتَزوََّج ِنَساَء اذا تزوََّجت فاَءجَهد اَءن ال ُیَجاِوَز (269). 
اگر تصمیم گرفتى ازدواج كنى ، سعى كن كه مهریه از مهر سنت كه پانصد درهم است تجاوز نكند كه پیغمبر ))
 .((صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نیز، به همین صورت ازدواج خود را منعقد فرمودند

مده استدر روایتى ماجراى خواستگارى موال امیرالمؤ منین علیه السالم چنین آ وقتى كه حضرت به خواستگارى  : 
: فاطمه علیهاالسالم اقدام كردند، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم از امیرالمؤ منین علیه السالم سوال كردند

پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. چیزى براى مهریه دارى یا نه ؟ با پاسخ منفى حضرت مواجه شدند : 
ى را كه در فالن جنگ به دست آوردى یا من به تو داده ام چه كردى ؟ امیرالمؤ منین علیه السالم در جواب زره

 :عرض كردند
همان زره را بیاور، حضرت امیر علیه السالم : آن زره موجود است ، پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

حضرت عده اى را ماءمور كردند كه . لیه و آله و سلم تقدیم داشتندآن زره را به خدمت رسول اكرم صلَّى اللَّه ع
 .زره را به بازار برده ، بفروشند

درهم به فروش رفت و پول آن را مهریه قرار دادند و  480بنابر آنچه كه در روایت نقل شده است ، زره با قیمت 
و سلم دستور دادند، از همان پول براى فاطمه  عقد ازدواج منعقد شد و بعد هم رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله

 .(270)علیهاالسالم جهیزیه فراهم كردند
رگ ترین شخصیت و ارزشمندترین خانواده اسالمى ؛ یعنى شخص در این جا توجه به این نكته مهم است كه بز

رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ، فرزندشان فاطمه زهرا علیهاالسالم و داماد و پسرعمویشان امیرالمؤ منین 
كه توان پرداخت  علیه السالم از دادن مهریه غفلت نكردند و اجازه ندادند كه بر ذمه باقى مانده یا آنقدر سنگین باشد

آن را نداشته باشند؛ و یا فراهم كردن جهیزیه ، وزر و وبال بر عهده خانواده دختر باشد؛ كه پسران و دختران از 
 .آن گریزان باشند و خانواده ها از شوهر دادن دختران و زن دادن پسرها فرار كنند

ازدواج امر بسیار آسانى بود، حتى در بعضى از  با سنتى كه پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ترویج كردند،



روایات وارد شده است كه بعضى از زن ها نیاز خود را به ازدواج در مسجد و خدمت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله 
چه كسى حاضر است با این خانم : مى كردند؛ و پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمودند  و سلم عرض 

كند؟ گاه افرادى اعالم آمادگى مى كردند ازدواج . 
براى مهریه چه دارى ؟ مى گفت: پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمودند و در نهایت رسول اكرم . هیچ  : 

آیا قرآن بلد هستى كه به همسرت ! بدون وجود چیزى كه نمى شود :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمودند
گر مى گفتبیاموزى ؟ ا آموزش قرآن ، مهر این زن باشد: حضرت مى فرمودند! آرى  :  (271). 

مهم این است كه اصل وضع این قانون ، احترام به زن اكنون در عوارض و تطور تاریخى آن بحثى نداریم ؛ ولى 
 . و اداى حّق او در ازدواج است

 نفقه و مسكن - 2
به حكم آیه شریفه قرآن كه در سوره . یكى دیگر از حقوقى كه زن نسبت به مرد دارد، حّق نفقه و مسكن است 

 : مباركه طالق ذكر شده است
علیه رزُقُه فلُینِفق مّما آتاُه اللَّه ال یُكّلف اللَّه نفسا اال ما آتاها سَیجَعَل اللَّه بعَد ُعسر ُیسرا لُینِفق ذوَسَعة من َسَعَتُه و َمن ُقِدَر (272). 

(( كه امكانات وسیعى دارند، باید از امكانات وسیع خود انفاق كنند و آنان كه تنگدست هستند، از آنچه كه خدا به  آنان
آنان داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ كس را جز به مقدار توانایى كه به او داده تكلیف نمى كند؛ خداوند به زودى بعد 
 .((از سختى ها آسانى قرار مى دهد

خداوند فرمان مى دهد؛ انسان باید از همه توانش براى فراهم كردن نفقه همسر خود استفاده كند؛  در این آیه ،
همچنین روایات فراوانى وجود دارد كه مورد استناد علما در این حكم حقوقى اسالم قرار گرفته است ؛ كه مساله 
 .نفقه و مسكن را از حقوق الزامى همسران مى دانند

ّق صداق ، نفقه و مسكن وجود دارد و در مباحث مقدماتى و بیان امام سجاد علیه السالم نیز نكته اى كه درباره ح
بیان شده این است كه باید بر محیط، شرایط و فضاى زندگى صمیمیت و دوستى حاكم باشد تا مرد و زن در كنار 

خود، نه تنها به همسرش یكدیگر احساس آرامش و رفاه كنند؛ اگر چنین شد، انسان به عنوان محبوب و مطلوب 
مسكن مى دهد و خوراك و پوشاك او را تامین مى كند، بلكه سعى مى كند در حد توان خود، بهترین ها را برایش 
 .فراهم كند

خالصه مطلب این است كه اگر از منظر و نگاه امام سجاد علیه السالم به زندگى زناشویى بنگریم ، حقوق مهریه ، 
از نظر عاطفى حقوق بسیار ضرورى است ، اما همان طور كه در مباحث گذشته  مسكن ، خوراك و پوشاك ،

اشاره كردیم ، از آن جا كه در میان انسان ها، عواطف در یك سطح نیست ، شرع مقدس نظام مدونى را براى این 
 .حقوق عاطفى مقرر فرموده است كه نباید از این چهارچوب معین ، كمتر باشد

یه حداقل و حداكثرى قرار نداده اند؛ آنچه كه هست ، توصیه به اصل وجود مهریه است و در شرع مقدس براى مهر
طبق نظر فقهاى شیعه ، قوام عقد با مهریه است و اگر براى عقدى ، مهریه قرار ندهند، مهرالمثل در نظر گرفته 
 .خواهد شد

تسهیل در زندگى ، تعیین مهریه هاى اما براى . بنابراین ، مهم اصل مهریه است و حداقل و حداكثرى هم ندارد
این نهى ، ارشاد به این است كه براى گرم ماندن كانون زندگى ، بر طبقات ضعیف اجتماع . سنگین نهى شده است 

البته در بعضى از روایات ذكر شده است كه مهریه نباید كمتر از ده درهم باشد؛ به علت جلوگیرى از . فشار نیاید
شرع مقدس نخواسته است كه هیچ . كه با مبالغ ناچیزى به خودفروشى دست مى زدند مشابهت با كار فواحشى

 .مرحله اى از این پیوند عاطفى مقدس ، شبیه ارتباطات نامشروع شود
اما همان طور كه گفته شد در شرع مقدس براى برآورده كردن حّق مسكن و نفقه حداقل و حداكثرى مقرر نشده 

خانه ، بهترین لباس ، بهترین خوراك و بهترین امكانات را براى همسر خود فراهم  است ؛ مرد مى تواند بهترین
نكته مهم این است كه چون انسانها در عواطف متفاوت هستند، شارع مقدس براى این كه این اصل را نظام مند . كند

كن و نفقه قرار داده است كه و قانون مند فرموده باشد، موازینى را تعیین فرموده و حقوقى را به عنوان مهریه ، مس
در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده . در صورت افراط و تفریط حقى از زنان ضایع نشود

 :است كه حضرت ضمن خطبه اى مى فرمایند
 .(273)و لهّن علیكم رزقهّن و كسَوتهنَّ بالمعروف 
 .((از حقوق زن ها بر شما مردان یكى خوراك آنها است و دیگرى لباس درخور شاءن آن ها))

شخصیت زن  مرد موظف است آنچه را كه جایگاه اجتماعى و. در این روایت هم حد محدودى ذكر نشده است 
در كالم دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند. اقتضا مى كند، تامین كند : 

 .(274)ُیجَبُر الرَّجل على النفقة على امَراَءته 



 .((اگر مرد از پرداخت نفقه خوددارى كند، حاكم شرع او را مجبور بر انجام این وظیفه مى كند))
نفقه حقى است كه به اصطالح فقهى هم اثر تكلیفى دارد، و هم اثر وضعى ؛ اثر تكلیفى دارد یعنى وظیفه واجب مرد 

و اگر بخواهد در انجام این وظیفه كوتاهى كند یا آن را انجام ندهد، گناه كرده است و  است كه این كار را انجام دهد
اثر وضعى هم دارد به این معنا كه اگر این وظیفه را انجام ندهد، زن طلبكار است و  .مورد عقاب قرار مى گیرد

اقامه دعوا كند و حقوق  به عبارت دیگر، زن مى تواند در محكمه ، ادعا و. ذمه مرد نسبت به همسرش بدهكار
تاءدیه نشده یا عقب افتاده خود را مطالبه كند حاكم هم به حكم شرع ، موظف است حقوق ضایع شده زن را به او 
 .برگرداند
در این جا فرقى نمى كند كه زن صاحب تمكن مالى و ثروت باشد كه بتواند زندگى خود را اداره كند؛ یا تمكن مالى 

است كه خداوند متعال براى مطلق زن قرار داده است ؛ اعم از این كه زن توان مالى داشته  این حقى. نداشته باشد
 .باشد یا نداشته باشد
نكته قابل توجه این است كه فرق بارز وجوب نفقه زن با سایر طبقاتى كه واجب النفقه مرد هستند مثل فرزند، این 

اما بعد از بلوغ اگر متمكن و ثروتمند باشد، آن حّق ساقط  است كه فرزند تا زمان بلوغ ، واجب النفقه پدر است ،
اگر پدر و مادر نیز متمكن و صاحب مكنت باشند كه بتوانند زندگى خود را اداره كنند، فرزند در مقابل . مى شود

اما همسر اگر متمكن هم باشد، مرد موظف است خرج زندگى او را نسبت به موارد یادشده . آنها وظیفه اى ندارد
فراهم كند؛ و در صورت تخلف به عنوان دین و بدهكارى بر ذمه او باقى مى ماند و حاكم مى تواند مطالبه كند، 
در روایتى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است  .حتى اگر مرد قدرت اداى این حّق را نداشته باشد
 : كه

اسُتؤ ِنَى فان جاَءَها بشى ء لم ُیَفرِّق بینهما و ان لم َیِجد شیئا اُءجَِّل و ُفرَِّق بینهمااذا لم َیِجِد الرَُّجُل ما ُینِفُق على امراَءته  (275). 
(( اگر توانست این حّق را ادا . زن را بپردازد، به او فرصت داده مى شود كه آن را فراهم كند اگر مرد نتواند نفقه

كند، ادامه زندگى مقدور است و بین آنها جدایى ایجاد نخواهد شد؛ اما اگر نتوانست ، حاكم او را ملزم به طالق مى 
 .((كند و زن نیز مى تواند تقاضاى طالق كند

د هیچ ارتباطى به فقر و غناى همسر و نیاز و عدم نیاز وى ندارد، این وظیفه اى است در هر حال ، این وظیفه مر
كه در شرع مقدس و در چهارچوب قانون ازدواج بر عهده مرد قرار داده شده است و حتى اگر طالق صورت 
 :گیرد، به حكم آیه شریفه سوره مباركه طالق كه مى فرماید

جدُكم و ال ُتضاروُهنَّ لُتضیِّقوا علیهنَّاَءسكنوُهنَّ من حیث سكنُتم ِمن ُو (276). 
(( و با تنگ گرفتن ، بر آنها زیان  زنان مطلقه را هرجا خودتان سكونت دارید و در توانایى شما است سكونت دهید؛
 .((نرسانید

فراهم كردن مسكن ، حتى در ایام عده طالق از وظایف مرد است ؛ یعنى حّق ندارد قبل از این كه عده او تمام شود 
حتى در عده وفات چنین است كه اگر شوهر از دنیا برود، ورثه شوهر حّق ندارند تا . او را از خانه خود بیرون كند

همچنین اگر همسرى كه طالق داده شده است ، صاحب حمل باشد، تا . ده ، همسر را از خانه بیرون كنندپایان ع
 . مدتى كه زایمان انجام مى گیرد مسكن و نفقه او بر عهده مرد است

این حقوق و تفاوت هاى قابل دقتى است كه در طبقات واجب النفقه میان همسر و سایر مصادیق ، مثل فرزند فقیر و 
ا پدر و مادر نیازمند وجود داردی . 

شهاب بن عبد رّبه  . نكته قابل توجه و مهم دیگر این كه ممكن است بعضى تصور كنند كه حّق نفقه محدود است
 : روایتى از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه خدمت امام علیه السالم رسیدم و پرسیدم

و یوم ال ُقلُت فاللَّحم قال فى ُكّل  َتَها و َیسُتُر عوَرَتَها و ال ُیَقبُِّح لها َوجها فاذا َفَعَل ذلك َفَقد واللَّه اَءدَّى حقَّها ُقلُت فالدُّهُن قال ِغّبا یومما حّق المراءة على زوجها قال َیُسدُّ جوَع
تَِّة اَءشُهر و َیكسوَها فى ُكّل َسَنة اَءرَبَعَة اَءثواب َثوَبین للشَِّتاء و َثوبین للصَّیف و ال ثالثة فیكون فى الشَّهر َعشَر مرَّات ال اَءكَثَر ِمن ذلك قلت فالصِّبُغ قال و الصِّبُغ فى ُكّل س

منهم قوَِّتِه فان شاء اَءكلُه و ان شاء و عیالى و لُیَقدَِّر لُكّل انسان َینَبغى اَءن ُیفِقَر َبیَتُه من ثالثه اشیاء ُدهِن الرَّاءس و الَخلِّ و الزِّیت و َیُقوُتهنَّ بالُمدِّ فانِّى اَءقوُت به نفسى 
عام اَءن ُیَسنِّى من ذلك شیئا ال ُیَسنِّى لهم فى ساِئِر االَءیام َوَهَبُه و ان شاء تصدََّق به و ال تكون فاِكَهة عامَّة اال اَءطَعَم عیاله منها و ال َیَدع اَءن یكون للِعیِد عندهم فضل فى الطَّ

(277). 
(( تامین خوراك ، غذا و پوشاك : حقوق زن بر مرد عبارتند از: زن چه حقى بر شوهرش دارد؟ حضرت مى فرمایند

ند؛ پس وقتى مرد این كارها را انجام داد، حّق زن را به جاى ؛ و نیز از لحاظ عاطفى نباید هرگز ترش رویى ك
یك روز در میان: پرسیدم روغن چه مقدار باید به او داده شود؟ حضرت علیه السالم فرمودند . آورده است  . 

هر سه روز یك بار؛ یعنى در هر ماه ده مرتبه و بیشتر الزم : گوشت چقدر؟ حضرت علیه السالم فرمودند: پرسیدم 
باید در هر سال چهار لباس براى او . هر شش ماه یكبار: امام علیه السالم فرمودند. از رنگ سوال كردم . یست ن

: مرد نباید خانه اش را از سه چیز خالى نگه دارد. براى زمستان   تهیه كنى ؛ دو لباس براى تابستان و دو لباس 
قوت خانواده اش تهیه كند كه من براى خود و خانواده ام  روغن براى آرایش ، سركه و روغن و اینها را دایما براى

از اینها استفاده مى كنم و باید مرد قوت عیال خود را به اندازه تهیه كند؛ اگر خواستند آن را مى خورند و اگر 
یالش نباید میوه اى باشد كه در دسترس همگان قرار گرفته باشد و او ع .خواستند مى بخشند یا آن را صدقه مى دهند



 .((را از آن محروم كند و در ایام عید هم باید نزد خانواده غذایى حاضر كند كه نسبت به بقیه ایام تفاوتى داشته باشد
مثل این كه مطلب براى او روشن نمى شود، بنابراین توصیه شده است كه باید مرد را در فشار اخالقى یا عاطفى 

اخت كه هر چه همسرش مى خواهد، فراهم كندقرار داد یا از طرق دیگر او را در زحمت اند . 

مرد باید در حد متعارف ، . به هر حال ، این یك حّق مسلم است كه خداوند متعال براى زن ها قرار داده است 
حد متعارف و شرایط اجتماعى در هر زمانى متفاوت است ؛ زمانى  .مسكن ، لباس و خوراك زن را تامین نماید

جو و سركه تامین مى شد؛ اما امروز شرایط اجتماعى متفاوت است ؛ بنابراین ، مرد باید با  سفره ها با مقدارى نان
 .توجه به شرایط اجتماعى ، در حد متوسط این حقوق را رعایت كند
توجه داشته باشیم كه همه این وظایف در قبال چیزى جز حّق زناشویى نیست ؛ یعنى مرد نمى تواند بگوید من 

مسكن تو را تامین مى كنم در عوض تو هم باید در خانه خدمت كنى ، فرزند را شیر بدهى ، خوراك ، پوشاك و 
بلكه براى مرد، صرفا حّق زناشویى است... لباس بشویى و  . 

گاهى این مطالب باید براى خانم  . شرع در قبال این وظایف هیچ چیز جز حّق زناشویى براى مرد قائل نشده است
خدمات منزل به عهده آنان نیست حتى زن مى تواند از شوهر خود براى شیر دادن ، ها كامال روشن شود كه 

البته این نكته را یادآور مى شویم كه مبادا این سخنان . مطالبه مزد كند و هیچ اجبارى براى شیر دادن فرزند ندارد
ن كه امام سجاد علیه باعث شود گرمى ، صفا و دوستى ، كه رمز موفقیت همه زندگى ها است فراموش شود؛ چنا

مرد بداند كه همسرش نعمت است ؛ زن بداند كه همسرش نعمت است و هر : السالم در آغاز بیان این حّق فرمودند
 .دو قدر این نعمت را بدانند
 : نكته دیگرى در این حّق باقى مانده است كه در بعضى روایات حقوق همسر این عبارت اضافه آمده است كه

َفوَت عنهافاذا َجِهَلت َع (278). 
 .((اگر زن خالفى كرد گذشت كن ))

اللَّه علیه و آله و سلم وارد در سخنى از رسول اكرم صلَّى . زن موظف به اطاعت و فرمانبردارى از شوهر است 
 :شده است كه فرمودند
 .(279)ال تؤ دِّى المراَءُة حّق اللَّه عزَّ و َجلَّ حتى تَؤدِّى حّق زوجها
 .((زن حّق خداوند را ادا نمى كند مگر زمانى كه حّق شوهرش را ادا كند))
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و  . زن اگر حّق شوهرش را رعایت نكند، در واقع حّق اللَّه را زیر پا گذاشته است

ه كانون خانواده را از منظر سلم براى حقوق مرد تا این مقدار حرمت قائل شده است كه هیچ دلیلى ندارد جز این ك
معارف دین یكى از مقدس ترین بنیان هاى اجتماعى است كه اگر قداست و حرمتش محفوظ بماند، سایر كانون هاى 
 . اجتماع نیز استوار و مستحكم خواهد بود؛ زیرا اولین بنیان اجتماعى ، زندگى مشترك است

ار بماند؛ چون اساسا تربیت افراد از داخل خانواده آغاز مى همه اهتمام شرع مقدس این است كه اساس خانواده پاید
شود؛ و همان گونه كه زن به این معانى توصیه شده ، مرد هم به وظایف واجبى موظف شده و تعهداتى به عهده او 
 . گذاشته شده است كه در مباحث قبل به تفصیل از آنها سخن گفتیم

 هماهنگى در زندگى مشترك
امام سجاد . زن و مرد باید رعایت حال یكدیگر را بنمایند. به مدارا در زندگى مشترك است نكته دیگر، توصیه 

زن و مرد باید بدانند براى یكدیگر نعمت هستند اگر این سخن مالك زندگى مشترك قرار : علیه السالم فرمودند
آن توفیق وصول به آرامش گیرد، هر یك در كنار دیگرى سكون و آرامش و رفاه را تجربه خواهند كرد؛ و بدون 

دنیوى را نخواهند یافت ؛ و این سكون و آرامش جز با برقرارى مودت ، صمیمیت و وفا در بین آنها دوام نخواهد 
در این صورت دیگر نیاز به بحث درباره بسیارى از قوانین نخواهد بود. داشت  . 

كه روزى حضرت وارد خانه فاطمه علیهاالسالم  در حاالت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است
شدند، دیدند امیرالمؤ منین علیه السالم كنار فاطمه زهرا علیه السالم نشسته و مشغول پاك كردن عدس است ؛ 
 :حضرت فرمودند
رجل ُیعیُن امراَءَتُه فى بیتها اال كان لها بُكّل َشعَرة على بدنه عبادُة سنة ،  ِاسَمع منِّى و ما اءقول اال ِمن امِر ربِّى ، ما من: قال ! لبَّیك یا رسول اللَّه : ُقلت  ! یا اباالحسن
 .(280)صیاُم نهارها و قیاُم لیِلها، و اعطاه اللَُّه من الّثطواب مثل ما اعطاه الصابرین داودط النَّبىِّ و یعقوب و عیسى علیهم السالم 
(( امیرالمؤ منین علیه السالم جواب فرمودند! اى اباالحسن  پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ! لبیك اى رسول خدا :

هر مردى كه در خانه : به زبان جارى نمى كنم این سخن را از من بشنو كه من چیزى جز فرمایش وحى : فرمودند
همسرش را كمك كند، خداوند به عدد هر مویى كه در بدن او است برایش عبادت سالى را منظور مى كند كه همه 

و عالوه بر آن ثواب . روزهایش را روزه و همه شب هایش را بیدار بوده و به درگاه خداوند راز و نیاز كرده است 
به صابرین همانند حضرت داوود، یعقوب و عیسى علیهم السالم عنایت مى كند به او مى بخشد ، پاداشى را كه )). 



سوره بقره كه  156اگر كسى اهل دقت در آیات قرآن باشد و توجه داشته باشد، در آیه . ثواب صابرین عجیب است 
از این كه توصیه مى كند كه انسان خداوند فرمان مى دهد كه انسان در مقابل مصائب ، صبور و بردبار باشد، بعد 

(281)انا هللا و انا الیه راجعون  :ها در چنین حوادثى بگویند درباره ثواب آن مى فرماید ، ئك علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم اول :

هدایت یافتگان هستنداینان ، كسانى اند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده ؛ و آنها  .(282)المهتدون  . 
رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در ادامه سخن : در منابع اسالمى این گونه روایات و سخنان فراوان است 

 :فرمودند
اَءلف شهید، و كتب له بُكّل قدم ثواب حجَّة و َمن كان فى خدمِة العیال فى البیت و لم یاءِنف كتب اللَّه اسمُه فى دیوان الشهداء، و كتب له بُكّل یوم و لیلة ثواب  !یا على 
 .(283)...عمره ، و اعطاُه اللَّه بُكّل ِعرق فى جسده مدینة فى الَجنَِّة
(( اگر كسى همسرش را در خانه كمك كند و رو ترش نكند و بر او منت نگذارد، خداوند نام او را در دیوان ! لى یا ع

شهدا ثبت مى كند اگر كمك او با اشتیاق و صفا و محبت باشد براى هر روز و شب او اجر هزار شهید را مقرر مى 
پاداش یك حج و عمره قرار مى دهدفرماید؛ و براى هر قدمى كه در یارى همسرش برمى دارد، خداوند  و به ازاى  .

 .((هر رگى كه در بدن او است برایش شهرى در بهشت مقرر مى فرماید
مى دانیم كه در كلمات اهل بیت علیهم السالم اغراق وجود ندارد، زیرا اغراق و غلو، در شاءن تقوا و عصمت 

هوس باشد و یا براى تقویت جانب خود و نوع  معصوم نیست این سخنان هم كلماتى نیست كه برخاسته از هوا و
سخن رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و پیام آور وحى ، عین واقع است ، حضرت در . خود گفته شده باشد

 :ادامه سخن مى فرمایند
عین ، و َتزیُد فى الحسنات و الدرجات من لم یاءنف من خدمت العیال فهو كفارة للكبایر و ُیطِفى غضب الرّب، و مهوُر الحور ال !یا على  (284). 
(( آتش غضب پروردگار را  خدمت به اهل خانه و عیال موجب مى شود گناهان انسان تخفیف پیدا كند و! على جان 

خدمت در خانه ، مهریه حورالعین است و حسنات و درجات انسان را در قیامت زیاد مى كند. خاموش كند )). 
صورت طبیعى انسان ها متفاوت است ، یعنى یكى چهره اش سپید است و دیگرى گندمگون ، و دیگرى سبزه ؛ 

ى دیگر بدان حسن و شمایل نیست ؛ در برخى گوش یكى چشمش از درشتى و زیبایى خاصى برخوردار است و یك
به همین ترتیب انسان ها در اندیشه و خلق ... و ابروان و لب ها به صورتى زیبا است كه با دیگران متفاوت است و

وخو هم با یكدیگر متفاوتند؛ و طبیعى است كه زن و مرد نیز در خلق تفاوت دارند كه با این تفاوت ها زندگى 
از این رو خواسته هاى آنها نیز بر اساس تفاوت خلقیات ، متفاوت خواهد . كنار یكدیگر آغاز مى كنند مشترك را در

 .بود
بنابراین ، آنچه مى تواند اختالفات فكرى و اندیشه اى و تفاوت میل ها و تقاضاها را برطرف كند، محبت ، مودت و 
 . صفا است

حظه كنند كه شرع مقدس درباره رعایت حقوق زناشویى ، بر این اساس زن و مرد مخصوصا خانم ها باید مال
عالوه بر حقوق واجب ، در مورد مستحبات نیز تاءكید مى فرماید؛ و همچنین مرد را تشویق به همكارى و كمك به 
همسر مى كند، با این مالحظه كه همسر، هیچ تكلیفى براى انجام خدمت در خانه ندارد؛ یعنى زن موظف نیست كه 

نه را انجام دهدخدمات خا . 
اما بیان این نكته ، خالى از لطف نیست كه اگر روح محبت ، صفا و صمیمیت در زندگى حاكم شود، به طور 
طبیعى از اختالف نظرها و سلیقه ها و عكس العمل هاى طبیعى در هنگام اختالف نظر خواهد كاست و كانون گرم 

د آوردو با طراوتى براى همسران و فرزندانشان فراهم خواه . 
نكته دیگر این است كه رعایت همه این حقوق از طرفین خواسته شده است ؛ یعنى همان گونه كه خداوند متعال 
 . حقوقى به عهده مرد قرار داده است ، در مقابل حقوقى نیز بر عهده زن گذاشته است

ه اگر از آنها تخلف كند، همان گونه كه مرد موظف به وظایفى است ك. اساسا در معارف ما حّق یك طرفه نیست 
چون او هم باید حقوق همسرش را به  .مرتكب حرام شرعى شده است و آثار وضعى نیز دارد، زن نیز چنین است 
 .طور كامل رعایت كند

در این جا یادآورى فرمایش امام سجاد علیه السالم الزم است كه اصرار آن حضرت و همچنین آیات شریفه اى كه 
القاى یك دیدگاه و یك فرهنگ اصیل در زندگى مشترك است ؛ یعنى در باور و اندیشه زن و مطرح شد، ناظر به 

مرد باید زندگى بر اساس مودت و محبت شكل گیرد و اگر چنین شد سخن و گفتگو درباره بسیارى از حقوق ، 
 . غیرضرورى است

د را به امرى ملزم نماییم و یا زن وقتى اساس زندگى بر مبناى دوستى و صمیمیت برقرار شد، نیازى نیست كه مر
همین صفا، محبت ، دوستى و صمیمیت هر دو را به انجام وظایف خود آشنا مى كند؛ یعنى . را به كارى وادار كنیم 

 .حاكمیت عاطفه ، نقصانى باقى نمى گذارد



 مسوولیت و اختیار در خانواده
نیازمند یك مدیر است قبال به این نكته نیز اشاره شد كه اداره صحیح هر مجموعه ، اگرچه مسوولیت ها، تقسیم  . 

 . شده باشد اما در سیره عقال وجود یك مدیر و فرمانروا، در هر مجموعه اى ، پذیرفته شده است
بنابر آنچه نقل شده سنت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم چنین بوده است كه اگر جمع كوچكى حتى دو نفر 

عزام مى فرمودند؛ یكى را فرمانده و مسوول قرار مى دادند؛ و بالطبع نمى توان گفت آیین مقدس را به ماءموریتى ا
معارف دین ، . اسالم كه به امر خانواده آن همه توجه دارد تكلیف حرف نهایى را در كانون روشن نكرده باشد

 .تكلیف را بر عهده مرد گذاشته و او است كه مسوولیت نهایى دارد
ین مطالب و دالیل ، نتیجه مى گیریم كه زن به عنوان یك فرد از زیرمجموعه مدیریتى خانواده ، از مجموعه ا

 .موظف است مطیع همسر باشد؛ همان گونه كه سایر اعضاى خانواده چنین وظیفه اى دارند
لطان یا همان طور كه مى پذیریم در اداره یك شهر یا حكومت یك كشور یك مدیر نهایى ، یك فرمانروا، رهبر، س

رئیس جمهور نیاز است ، در سایر مجموعه هاى كوچك تر همچنین است كه براى حفظ نظام آنها، زیرمجموعه ها 
موظف به اطاعت هستند و اگر اطاعت پذیرى نباشد، موجب هرج و مرج و اختالل نظام آن مجموعه مى شود 

ت اصلى به عهده او نهاده شده استبنابراین ، حرف نهایى را در مجموعه خانواده مرد مى زند و مسوولی  . 
یكى این كه طبیعى است وقتى مرد مسوولیت دارد، سایر اعضاى خانواده از : اكنون به دو سوال باید پاسخ گفت 

جمله همسر باید اطاعت پذیر باشند؛ حاال محدوده این اطاعت پذیرى و فرمانبردارى تا كجا است و زن چه مقدار 
است ؟مكّلف به اطاعت از همسر   

 سوال دوم این كه در صورت تخلف ، كیفیت مجازات متخلف چگونه است ؟ و قوانین كیفرى درباره او چیست ؟
تا آنجا كه فرمان ها و دستورهاى مرد و اوامر و نواهى او با احكام الهى منافات : در پاسخ سوال اول باید گفت 

رد، به امر حرامى فرمان دهد و یا به ترك واجبى امر نداشته باشد، زن موظف به فرمانبردارى است و مسلما اگر م
اگر مرد، زن را ملزم به ارتكاب یكى از محرمات كند و یا او را از اتیان واجبات و  .كند، قابل اطاعت نخواهد بود

 همان. دقیقا مثل حكومت و فرمانروایى بر مردم . اطاعت فرمان الهى بازدارد، الزم نیست زن فرمان او را بپذیرد
طور كه در احكام روابط حاكم و مردم بیان كردیم ، تا مادامى كه حاكم ، مردم را به عدل ، داد و انجام وظایف 
قانونى مى خواند، مردم باید بپذیرند؛ اما اگر حاكم پا را از این محدوده بیرون گذاشت و مردم را به شكستن فرمان 

د اطاعت كنندهاى الهى و مقررات شرع ملزم كرد، مردم مجاز نیستن . 
بازمى گشتند در نزدیكى مدینه ، كسى كه  (285)در روایتى آمده است كه وقتى جماعتى از مردم از یكى از سرایا

بعد از توقف ، فرمان داد مشغول جمع آورى هیزم از بیابان . ه سپاه بود به سپاهیان دستور داد توقف كنندفرماند
سپس دستور داد هیزم ها را . بشوند؛ همراهان كه جمع قابل مالحظه اى بودند، مقدار زیادى هیزم جمع آورى كردند

هر چه اصرار . میان آتش بروند؛ آنها تخلف كردندآتش زدند؛ بعد از روشن كردن آتش ، به افراد سپاه دستور داد 
پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مرا فرمانده شما قرار داده ، من حاكم بر شما : تا این كه گفت . كرد نپذیرفتند

 هنگامى كه به مدینه رسیدند و مطلب را به محضر رسول. باز آن جماعت نپذیرفتند. هستم ، باید مرا اطاعت كنید
كه اگر اطاعت كرده بودید و به میان آتش رفته : اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم عرضه داشتند، حضرت فرمودند

 : یك اصل كلى است كه .(286)بودید، در سراى دیگر نیز به آتش عذاب الهى مى سوختید
 .(287)ال طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق 
(( مان خالق نباید از مخلوق اطاعت كرددر سرپیچى از فر )). 

خداوند، خودسوزى و خودكشى را عصیان دانسته و آن را حرام كرده است ؛ بنابراین ، اگر فرمانروا و حاكمى 
 .دستور دهد كه مردم برخالف فرمان الهى عمل كنند، به صرف این كه او حاكم است مردم نباید حرم او را بپذیرند

رچه موظف به اطاعت از شوهر هستند، اما گر فرمان همسر برخالف موازین و قوانین همین طور همسران ، اگ
از طرفى اگر فرمان همسر، ظلم به خانواده باشد، پذیرش فرمان ظالمانه . شرعى بود، ملزم به رعایت نیستند

 .شوهر، معصیت الهى است و زن مى تواند سر باز زند
. ه حكم سیادت و ریاست بر مجموعه خانواده ، امرى الزامى است از این محدوده كه بگذریم ، اطاعت همسر ب

 :رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در سخنى فرموده اند
واِب الَجنان شاَءت ن اَءىِّ اَءباذا صلَِّت المراءُة خمسها و صاَمت َشهَرَها و َحجَّت بیت ربِّها و َاطاَعت َزوَجها و َعَرَفت حقَّ علّى علیه السالم َفلَتُدخل ِم (288). 

(( و  اگر زن در طول زندگى خود، نمازهاى واجبش را به جاى آورد، روزه ماه رمضانش را بدون عذر ترك نكند،
حج خانه خدا را به جاى آورد و همسر خود را اطاعت كرده ، فرمانبردار باشد، و والیت امیرالمؤ منین علیه السالم 
 .((را بشناسد، از هر درى كه بخواهد، وارد بهشت خواهد شد

رد حاصل اطاعت پذیرى از خدا و همسر این است كه بدون محاسبه مورد عنایت ذات پروردگار متعال قرار مى گی
در سخن دیگرى هم وارد شده است كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . و در قیامت ، وارد بهشت مى شود



 :فرمودند
 .(289)ایُّما امَراَءة ماَتت و زوُجها عنها راض َدَخَلِت الَجنََّة
 .((هر زنى كه از دنیا برود در حالى كه همسرش از زندگى با او راضى و خشنود باشد، داخل بهشت مى شود))

بنابراین ، همان طور كه قبال نیز بیان كردیم اطاعت پذیرى زنان به حكم عقل است ؛ یعنى صرف نظر از حكم 
ى ، یك وظیفه عقلى است و اگر به این وظیفه صحیح عمل كنند؛ آثار خیرى بر اعمال آنها مترتب استشرع  . 

. اگر مرد از حقوقى كه همسرش برعهده او دارد تخلف كند، هم مرتكب گناه شده و هم آثار وضعى در پى دارد
ارد و این اثر وضعى تا آن جا است تخلف زن نیز از فرمان همسر، عالوه بر گناه و حرمت تكلیفى ، آثار وضعى د

 . كه اگر برخالف رضاى همسر عمل مستحبى به جا آورد، آن عمل مقبول نیست
 :از امام صادق علیه السالم روایتى نقل كرده است كه حضرت مى فرمایند ((كافى ))مرحوم كلینى در 

و سلم َخرَج فى بعِض حواِئِجِه َفعِهَد الى امَراَءِتِه َعهدا اَءال تخُرَج من بیتها حتى َیقَدَم قال و انَّ اَءباها مِرَض  انَّ رجال مَن اَالنصار َعلى عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله
ِدِم و اِءنَّ اَءبى َقد مِرَض فَتاءُمُرنى اَءن اَءعوَدُه فقال ى حتَّى َیقَفَبَعَثِت المراَءُة الى النبّى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فقالت انَّ َزوجى َخَرَج و َعِهَد الىَّ اَءن ال اَءخَرَج ِمن بیت

ت فَتاءُمُرنى اَءن اَءُعوَدُه فقال اَءجِلسى فى بیتك و رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ال اَءجِلِسى فى بیتك واَءطیِعى زوَجِك قال َفَثُقَل فاَءرَسَلت الیه ثاِنیا بذلك فقاَل
َفُدِفَن الرَّجُل فَبَعَث الیها رسول اللَّه ال فماَت اَءبوها فَبَعَثت الیه انَّ اَءبى قد َماَت فَتاءُمُرنى اَءن اُءَصلِّى علیه فقال ال اَءجلسى فى بیتك واَءطیعى زوجك قال اَءطیعى زوجك ق

 .(290)صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم انَّ اللَّه قد َغَفَر َلِك و البیِك بطاعتِك لزوجِك
در زمان رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم یكى از انصار براى كارى از شهر خارج شد و بر اساس همان ))

در این بین به خانم خبر دادند كه . مسرش قرار گذاشت كه تا بازگشت او از خانه خارج نشودسنت هاى زمان با ه
مبتال به كسالت و بیمارى شده است ، او كسى را محضر رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روانه كرد   پدرش

ى عیادت پدرم كه مبتال به كسالت شده است كه با توجه به این عهدى كه با همسرم دارم آیا به من اجازه مى دهید برا
مدتى گذشت ؛ حال پدر او ! در خانه ات بنشین و شوهرت را اطاعت كن : از خانه خارج شوم ، حضرت فرمودند

بدتر شد و باز شخصى را به حضور پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روانه كرد كه حال پدرم خیلى بد شده است 
شاید . ید او را عیادت كنم ؟ باز جواب همان بود؛ كه در خانه ات بنشین و همسرت را اطاعت كن ، آیا اجازه مى ده

یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم پدر مریض من از دنیا رفت ، : چند روز گذشت ؛ كسى را فرستاد و گفت 
خانه ات بنشین و همسرت را اطاعت كنآیا اجازه مى دهید او را عیادت كنم ؟ باز جواب همان بود؛ كه در  شاید  . 

یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم پدر مریض من از دنیا رفت ، : چند روز گذشت ؛ كسى را فرستاد و گفت 
در خانه ات بنشین و بر قرارى كه با : آیا اجازه مى دهید براى نماز و مراسم او شركت كنم ؟ حضرت فرمودند

ه اى وفادار باش در آن زمان هم خود رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و هم اصحاب در این قبیل همسرت بست
مرد كه دفن شد پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم بالفاصله كسى را به خانه آن زن . مراسم شركت مى فرمودند

اعت از همسرت ، باعث شد كه خداوند به خاطر تو، تو و فرستادند تا به او بگوید فرمانبردارى و التزام تو به اط
 .((پدرت را بیامرزد

نكته قابل توجه این است كه این مساله حتى در سنت ها و آداب اجتماعى نیز تا آن جا اهمیت دارد كه اگر مورد 
رار مى رضاى همسر نباشد، این سنن و آداب و حتى روابط عاطفى با دیگران هم تحت الشعاع فرمان همسر ق

 .گیرد
نكته دیگر این كه اگر تخلفى از ناحیه همسر صورت گرفت ، مجازات چه خواهد بود؟ كیفیت مجازات چیست و 
 قوانین فرهنگى مقرر در آیین مقدس اسالم چیست ؟

در خالل بررسى حقوق زوجه ، به نكات دقیقى اشاره كردیم و یكى از نكات این بود كه به هر حال در مجموعه 
در جامعه ما و جوامع اسالمى و نیز در پیشگاه پروردگار و . ا مسوولیت نهایى خانواده با مرد است معارف م

در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم وارد شده . محاسبات قیامت نیز مورد سوال قرار مى گیرد
 :است كه فرمودند

یته الرجل راع على اهل بیته و ُكّل راع مسوول عن رع (291). 
 .((مرد نسبت به خانواده اش مسوولیت دارد و هر مسوولى باید به انجام وظایفش اهتمام ورزد))

اره كردیم ، انسان مسوول بدون اختیار معنى ندارد؛ بدین معنى كه ما از كسى همان طور كه در گذشته اش
 . مسوولیتى را بخواهیم اما به او اختیارى براى اجراى این وظیفه و ماءموریت ندهیم

انسان مسوول طبعا اختیاراتى دارد؛ یكى از اختیارات مدیر هر مجموعه ، اعمال مجازات نسبت به متخلفى است 
بنابراین ، اصل اعمال مجازات عقال و شرعا امرى پذیرفته شده . نین قابل اجراى او سرپیچى مى كندكه از قوا

منتها باز قبل از این كه ما كیفیت اعمال مجازات را بیان كنیم باید به سخن نهایى امام سجاد علیه السالم در . است 
 :بیان این حّق توجه داشته باشیم كه فرموده بودند

ت َعَفوَت عنهافاذا َجِهَل (292). 
 مرد توجه داشته باشد كه اگر از همسر، نافرمانى ، اشتباه و خطایى از روى غفلت ، بى خبرى و جهالت صادر شد

اگر به . او را ببخشد؛ چرا كه طبیعى است هر انسانى جایزالخطا است و قرار نیست همه انسان ها معصوم باشند



. هر دلیلى از زن خطایى صادر شد، شایسته است او را عفو كند و با دیده اغماض و گذشت به خطاى وى بنگرد
ودنددقیقا مانند همان نكته اى كه امام علیه السالم درباره حاكم فرم . 

در فرمان امیرالمؤ منین علیه السالم در حقوق حاكم نیز آمده بود كه اگر افراد به حقوق عمومى یا حّقالنَّاس تجاوز 
 .كردند و حاكم هم مختار به كیفر یا بخشش بود و عفو و اغماض را مؤ ثر دانست ، از در بخشش درآید

وصیه شده اند و ان شاءاللَّه در مباحث بعد كه حقوق در معارف اخالقى اسالم همه انسان ها به عفو و اغماض ت
انسان ها را نسبت به دوستانشان و یا افراد بدكار در اجتماع بیان مى كنیم ، به این بحث نیز خواهیم پرداخت كه 

ولى . اساسا مطلوب شارع مقدس این است كه روش و منش افراد در جامعه و روابط اجتماعى ، عفو و گذشت باشد
دیر تشخیص مى دهد كه فرد تحت مدیریت او كه خطایى مرتكب شده ، باید تادیب شود، كه تصمیم نهایى با گاهى م

 .او خواهد بود
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عَتُه دوَن اللَّه و ال َخَلقَت له سمعا و ال َبَصرا و ال َاجَریَت له ِرزقا و لكنَّ اللَّه َنَو َامَّا حّق َرِعیَِّتك بِملِك الَیمین فاَءن َتعَلَم اَءنَّه َخلُق ربَِّك و َلحُمَك و َدُمَك و اَءنَّك َتمِلُكُه ال اَءنَت َص
ِفُه ما ال ُیطیُق فاِءن َكِرهَت َخَرجَت الى تاءُكّل و َتلِبُسُه ممَّا َتلبس و ال ُتكلِّ َكَفاَك ذِلَك بَمن سخََّرُه َلَك وائَتَمَنَك علیه واسَتوَدَعَك ایَّاُه ِلَتحَفَظه فیه و َتسیَر فیه بسیَرِتِه فُتطِعَمُه ممَّا

 . اللَّه منه واسَتبَدلَت به و َلم ُتَعذِّب َخلَق اللَّه و ال قوََّة اال باللَّه
(( و بدانى كه تو مالك او . حّق برده و غالم تو آن است كه بدانى او هم مخلوق خداى توست و گوشت و خون تو

همه اینها كار خداست و او را ملك . ا خلق كرده اى و نه روزیش داده اى نه گوش و چشمش ر. هستى نه خالق او
تو قرار داده و به امانت به دست تو سپرده و ودیعه اى است كه باید از او محافظت كنى و با او روشى نیكو و 

ى و كار بیش موردقبول خداوند داشته باشى و از آنچه مى خورى به او بخورانى و از آنچه مى پوشى به او بپوشان
از طاقت او نخواهى و اگر او را نخواستى براى خدا خود را از مسوولیت او فارغ كنى و مخلوق خداوند را آزار 
 .((ندهى 

در مجموعه حقوق كسانى كه تحت مدیریت گروه یا فرد دیگرى اداره مى شوند، از حق متعلم و محصل و سپس 
به ذكر حق كسانى رسیده كه در گذشته به عنوان موالى خوانده  حق همسران به تفصیل سخن گفته شد و اینك نوبت

مى شدند، یا به اصطالح كسانى به عنوان برده یا بنده خریدارى مى شدند؛ و در تعبیر عامیانه و محاوره اى كنیزان 
ا به مفصل بحث كردیم ، دیگر این ج -حق موال و مالك  - و غالمان گفته مى شدند و ما چون درباره این موضوع 

 .صورت مستقل درباره آن سخنى گفته نمى شود
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و َیِدها و َقلِبها ما ال ُیطِعم اَءحد اَءَحدا و اَءنَّها َوَقتَك بسمعها و بَصِرها  َو َامَّا حّق الرَِّحِم فحّق اُءمَِّك اَءن َتعَلَم اَءنَّها َحَمَلتَك حیَث ال َیحِمُل اَءحد اَءَحدا و اَءطَعَمتَك ِمن َثَمرِة
ِثقُلها و َغمُّها حتى دَفَعتَها عنك یُد الُقدَرة و اُءخِرَجت الى ِرجِلها و ِشعِرها و َبَشِرها و جمیِع جواِرِحها ُمسَتبِشَرة بذلك َفِرَحة مَؤمَِّلة ُمحَتِمَلة لَما فیه مكروُهها و اَءَلُمها و 

لَك ِوَعاء و ُحجُرَها لَك  َتعَرى و ُترِوَیَك و َتظَماَء و ُتِظلَُّك و َتضَحى و ُتَنعَِّمَك ِبُبؤ ِسها و َتَلذَِّذَك بالنَّوم باَءَرِقَها و كان َبطُنَهااالرِض فَرِضَیت اَءن َتشَبَع و َتجوَع هَى و َتكُسوَك و 
ها على قدِر ذلك و ال َتقِدُر علیه اال ِبَعوِن اللَّه و َتوِفیِقهِحَواء و َثدُیها لَك ِسَقاء و َنفُسَها لَك ِوقاء ُتباِشُر حرَّ الدُّنَیا و َبرِدَها لَك و دوَنَك فَتشُكُر  . 

حّق مادرت این است كه بدانى او تو را در جایى نگه داشته كه كسى نگه نمى دارد و از میوه دلش به تو داده كه ))
دمانى و سرور كسى به كسى نمى دهد و از تو با همه وجودش از گوش و چشم و دست و پا و موى و پوست ، با شا

نگهبانى و نگهدارى كرده ، نامالیمات ، غم و اندوه و نگرانى ها را تحمل مى كند و شادان و خرم است كه تو را 
سیر نماید، و خود گرسنه بماند؛ تو را بپوشاند و خود برهنه باشد؛ تو را سیراب كند و خود تشنه بماند؛ خود در 

مشقت ، آرامش و تنعم تو را فراهم آورد و با پذیرش رنج بى خوابى ، تو  آفتاب باشد و بر تو سایه افكند، با تحمل
شكمش ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو و سینه اش چشمه جوشانى براى  .را از لذت خواب بهره مند سازد

اس این رفع عطش تو و جانش فداى تو شده و سرد و گرم روزگار را به خاطر تو پذیرا گشته است ؛ پس باید به پ
 .((همه محبت و زحمت ، شكرگزار او باشى ، و هرگز نمى توانى ، مگر خدایت یارى كند

در عبارت امام علیه السالم ، آن چنان زیبایى و بالغتى وجود دارد كه همه آالم و مشقت هاى مادر از آغاز حمل و 
ن را مى خواند، بار دیگر همه رنج هر انسانى وقتى این سخنا. باردارى تا بلوغ و رشد فرزند را در برمى گیرد

هاى مادر را مقابل چشم خود مى بیند و صبر و بردبارى او، در تحمل محنت و رنج هاى فراوان را تحسین نموده ، 
این تاثیر كالم كسى است . در مقابل این موجود قابل تقدیس و تكریم خاضع مى شود و بیشتر احساس وظیفه مى كند

ك سفره ، هم غذا نمى شود و هنگامى كه علت را سوال مى كنندكه خود با مادر بر سر ی : 
َءكوَن قد َعَققُتَهااَءنت اَءَبرُّ النَّاس و ال َنَراَك ُتَؤاُكّل اُءمََّك قال اَءخاُف اَءن اَءُمدَّ َیِدَى الى شى ء و قد َسَبَقت عیُنُها علیه فا (293). 

شما با این كه از نیكوكارترین مردم هستید، چگونه است كه هرگز ندیده ایم با مادرتان بر سر یك سفره بنشینید؟ ))
شم مادرم بر آن افتاد باشد و با این عمل مى ترسم بر سر سفره دستم را به چیزى دراز كنم كه قبال چ: فرمودند



 .((موجبات نافرمانى او را فراهم كنم 
اگر در كالم امام علیه السالم دقت شود، رنج ها و آالم مادر تا پایان حیات ترسیم شده است ؛ یعنى گرچه فرزند در 

فرزندش حساس نگه مى  بزرگسالى باشد، باز هم عواطف مادرى او را همچنان نسبت به رفاه ، آرامش و آسایش
 .دارد
 : در روایتى نقل شده است كه شخصى خدمت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رسید و گفت

ا مع ذلك َوجِهى اسِتحَیاء منها و اِءعَظاما َلها دى و اَءصرُف َعنهانَّ َواِلَدِتى َبَلَغها الِكَبُر و هى ِعندى االَن اَءحِمُلها على َظهرى و اُءطِعُمها من َكسِبى و اُءِمیُط عنَها االَءَذى ِبَی
جَرَها لَك ِحَواء و كانت َتصَنُع ذلك لَك و هَى َتَمنَّى َحیاَتَك و اَءنَت فَهل كاَفاءُتها قال ال الَءنَّ َبطَنها كان لك ِوعاء و َثدَیَها كان لَك ِسَقاء و َقَدَمَها لَك ِحَذاء و َیَدَها لَك ِوَقاء و ِح

هذا بها و ُتحبُّ َمَماَتَهاَتصَنُع  (294). 
(( از حاصل رنج و . مادرم در سالهاى كهولت است و من از او نگهدارى مى كنم و او را به پشت خود حمل مى كنم 

كسب خود، نیاز او را تاءمین مى كنم و درست مانند یك طفل شیرخوار، كه نیاز به مواظبت دارد، از او مراقبت و 
آیا توانسته . حتى در انجام بعضى از وظایف به چهره او هم نگاه نمى كنم كه مبادا خجالت بكشد .نگهدارى مى كنم 

نه ، تو همه این كارها را كرده اى ؛ اما توجه داشته : ؟ حضرت فرمودندام زحمات و خدمات مادرم را جبران كنم 
باش كه او عالوه بر این كه تو را در شكم خود نگهدارى كرده ، از شیره جانش به تو داده و هر گامى كه برمى 

اه تو بوده داشته ، براى حفاظت تو بوده است ؛ هر دستى كه حركت داده ، براى نگهبانى تو بوده و دامنش پناهگ
با همه این احوال او این رنج و مشقت را تحمل مى كرده ، در حالى كه آرزوى زندگى و بزرگ كردن تو را . است 

داشته است ، ولى تو ضمن انجام این خدمات ، در دل ، به انتظار مرگ او هستى ، پس هرگز نخواهى توانست 
 .((خدمات او را جبران كنى و جزا دهى 

لدیناهمیت اكرام وا  
قرآن نیز در موارد بسیارى احسان و شكرگزارى والدین را بعد از توحید و نفى شرك از ذات ذوالجالل الهى قرار 
 :داده و بدان تصریح كرده است مثال در سوره مباركه انعام مى فرماید
 .(295)ُقل َتعالوا اُءتُل ما َحرََّم ربُّكم علیكم اَءّلا ُتشركوا بِه شیئا و بالوالدین احسانا
(( بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برایتان بخوانم ، چیزى را شریك خدا قرار ! اى پیامبر

ه پدر و مادر نیكى كنیدندهید؛ و ب )). 
این آیات ، سر سلسله دستورات اكید شرع و به عبارتى منشور عملى مسلمین در آغاز ضهور اسالم است و همین 
آیات بود كه اسعد بن زراره بعد از استماع آنها ایمان آورد و درحالى كه اسالم آورده بود، از مكه به مدینه بازگشت 

جهالت و بت پرستى براى مردم مدینه آورد و مژده نجات انسانها را از . 
آیات مفصل است و سیاق واحدى دارد و شاهد بحث ما در آیه این است كه اولین سخن ، دعوت پیامبر به توحید و 
دومین سخن او احسان به والدین است ؛ یعنى بعد از توصیه به توحید و نهى از شرك به ذات اقدس الهى بالفاصله 

به والدین توصیه شده است  احسان و نیكوكارى  :در سوره مباركه اسراء مى فرماید .
 .(296)و قضى ربُّك اال َتعبدوا اال ایَّاه و بالوالدین احسانا
 .((پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیكى كنید))

در این آیه كریمه بعد از حكم و توصیه به توحید، احسان به والدین توصیه شده ؛ یا در سوره مباركه لقمان ، قرآن 
 : از زبان لقمان نقل مى كند كه

و وصَّیَنا اِالنسان بوالدیه # ال ُتشِرك باللَّه انَّ الشِّرك لظلم عظیم و اذ قال لقمان البِنِه و ُهو َیِعُظُه یا ُبَنىَّ  (297). 
(( ( چیزى را ! پسرم : رزندش در حالى كه او را موعظه مى كرد گفت هنگامى را كه لقمان به ف) به خاطر بیاور
 .((و ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش كردیم  .همتاى خدا قرار مده كه شرك ظلم بزرگى است 

مبادا براى خدا شریك قائل شوى كه شرك به خدا ظلم بزرگى است ؛ : لقمان در مقام موعظه به فرزند مى گوید
انسان ها را به رعایت حّق پدر و مادر توصیه مى كنیم: رمایدمى ف  سپس   . 

علت این اكرام و بزرگداشت ، عالوه بر قانون عقلى وجوب شكر منعم و احسان به محسن ، اهتمام فوق العاده آیین 
و مقدس اسالم در حفظ بنیان خانواده است ؛ زیرا شرع انور استحكام و قداست و قوت جوامع انسانى را در گر

 .نزهت و پاكیزگى جوامع كوچكترى مى داند كه تشكیل دهنده آن جامعه بزرگ هستند
واقعا همچنین است كه هر شهر، محله و كشور و در نهایت همه عالم و جامعه بشرى مجموعه وسیعى است كه از 
 . خانواده هاى كوچك و بزرگ تشكیل شده است

 كانون خانواده محیط پرورش فرزندان صالح
ث گذشته ، درباره حّق چشم و نیز حّق همسر، به مناسبت اهتمام شرع مقدس به موضوع خانواده ، مطالبى در مباح

در این جا از یك بعد دیگر به مطلب توجه مى كنیم ؛ یعنى همان گونه كه در مباحث قبل ذكر كردیم . بیان كردیم 



محبت مورد نیاز را در امر ازدواج و  وقتى چشم انسان ، هرزه شد و دل را لرزانید، به طور طبیعى مودت و
آیه كریمه اى كه در بحث حّق همسر نیز ذكر شد مى فرماید. خانواده متزلزل مى كند : 

 .(298)َخَلق لكم من اَءنفِسكم اَءزواجا ِلَتسُكنوا الیها و َجَعَل بیَنكم مودَّة و رحمة 
 .((همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار آنان ارامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد))

میان زن و شوهر است و اگر تداوم سكون و آرامش انسان در كنار همسر، در گرو دوام و بقاى مهربانى و صفاى 
چشم انسان به هرزگى آلوده شد و رعایت حریم خود را نكرد، به طور طبیعى چشم به هر جا برود دل را نیز به 

دل كه رفت ، محبت و صفاى الزم میان زن و شوهر از دست مى رود. دنبال خود مى برد . 
ع اند، به طور طبیعى جایگاه مطمئنى در خانواده نكته قابل توجه این است كه فرزندانى كه حاصل رابطه غیرمشرو

نخواهند داشت ؛ و بالطبع تربیت شایسته چنین فرزندانى نیز دستخوش هوسبازى پدر و مادر خواهد شد؛ چرا كه از 
 .صفا، لطف ، ایثار و فداكارى مادر نسبت به چنین فرزندانى خبرى نخواهد بود

ود نامشروع و هرزگى و هوسبازى بوده است ، رها مى شود و مادر به چه بسیار شنیده و دیده ایم فرزندى كه مول
گاه پیش مى آید كه هرگز این مادر و . خاطر پرهیز از ننگ داشتن فرزند نامشروع از چنین فرزندى گریزان است 

 .فرزند یكدیگر را ندیده اند
ربیت نشود، به عنصر مفیدى تبدیل در نتیجه فرزندى كه با سرپرستى پدر و مادر در یك خانواده گرم و باصفا ت

نخواهد شد؛ و حتى اگر در سایه علم و دانش و تربیت هاى معمول روز هم پیشرفت كند، همیشه یك عقده روحى و 
مسلما این امر در جوامع انسانى و . حقارت و خال درونى نسبت به دیگران در او وجود خواهد داشت   احساس 

به این ترتیب ، در معارف دینى خود مى بینیم كه براى شكل گیرى بنیان . دارد حیات بشرى و دینى تاءثیر مستقیم
استوار خانواده ، به حفظ و قداست آن ، از ناحیه پدر و مادر توصیه شده است تا هیچ عارضه و تندبادى ، آن را 
 .متزلزل نكند

ده است ؛ چرا كه در واقع تفضل ، ترحم از سوى دیگر، درباره احترام به پدر و مادر و احسان به آنها نیز تاءكید ش
، بزرگداشت و گرامى داشتن والدین از طرف فرزند؛ به طور عموم ، و نسبت به مادر به طور خاص ، در سالمت 
 .و استوارى كانون خانواده اثر مستقیم دارد

ط براى زنده نگه داشتن و بنابراین ، تاءكید ات آیات متواتر قرآن و روایات و همین سخن امام سجاد علیه السالم فق
به تعبیر دیگر ماندگارى اصل عاطفه در زندگى بشرى است و اگر عاطفه كه نقش مستقیم در حیات ، نشاط، 
بالندگى و لذت بردن از زندگى دارد، زنده بماند و در سایه هوس ها و خودبینى ها و غفلت از آینده نابود نشود، آثار 

گر به هر دلیلى این اصل ارزشمند دستخوش هجوم هوس ها و خودبینى ها شده و بسیار مثبتى به بار مى آورد؛ و ا
نابود شود، آثار و تبعات فوق العاده منفى به بار مى آورد؛ یعنى اگر بى اعتنایى به فرزند در سایه هوسبازى ، 

انسجام خانواده خودبینى و آرامش كاذب یعنى تخیل آرامش ، باعث بى اعتنایى و ضایع كردن حرمت والدین شود، 
چون آن مجموعه هاى بزرگ . از بین مى رود؛ و در نهایت گروههاى بزرگ انسانى مانند جامعه نابود مى شوند

نیز از چنین ویژگى هایى برخوردار نخواهند بود؛ بلكه جوامعى خواهند بود به ظاهر در كنار هم ، اما با دل ها و 
 . قلب هایى دور از یكدیگر و ناماءنوس

در چنین جوامعى ، انسان دچار یك خالء عظیم عاطفى و نبود مودت ، راءفت و رحمت مى شود كه از  خالصه
بنابراین ، صرف نظر از جهات  .تبعات منفى آن ، نابودى بسیارى از اصول و معیارهاى اخالقى خواهد بود

ى كه از این آیات فراوان و عقالنى و عاطفى كه تعلقى بین مادر و فرزند و پدر و فرزند وجود دارد، نكته مهم
 روایات بى شمار استفاده مى شود، اصرار شارع و معارف دینى براى زنده نگه داشتن بنیان و كانون خانواده است
. 

مطلوب آیین مقدس اسالم ، وجود یك جامعه زنده و داراى همه ملكات و فضایل انسانى است ، كه در گرو تربیت 
، هم اولین مجموعه بشرى است و هم مى تواند گرم ترین ، صمیمى ترین ، با خانواده است ؛ چرا كه خانواده 

صفاترین و موثرتین مجموعه اجتماعى باشد و بسیارى از فضایل و ملكات اخالقى در همین مجموعه كوچك ، 
 .تمرین ، تجربه و القا شود و در نتیجه ، به همه اجتماع تسرى پیدا كند

واده مورد توجه شرع مقدس قرار گرفته است ؛ مثل حّق همسر، فرزند، پدر، بر این اساس ، حقوق اعضاى خان
مادر؛ و بیشتر از همه ، حّق مادر؛ و ما روى این مساله تاءكید كردیم كه آیات كریمه قرآن ، بالفاصله بعد از امر 

توصیه مى كند و جالب  توحید و توصیه به تدبر انسان ها و فهم دقیق یگانگى ذات ذوالجالل الهى ، نسبت به والدین
است كه در موارد مختلفى از قرآن به هنگام دستور به وصیت و نیز به هنگام ستودن و وصف انفاق ، به هر 
 .مناسبتى سخن از والدین را مطرح مى كند



 اكرام به والدین از دیدگاه قرآن
سوره مباركه بقره مى فرمایدوصیت ، یكى از ابواب فقهى ما است كه ماخوذ از نص صریح قرآن است ؛ مثال در  : 

 .(299)كَتَب علیكم اذا َحَضَر اَءَحُدُكم الَموُت اءن َتَرَك َخیرا الوصیَُّة ِللوالدین و اَالقَرِبین بالمعروف حّقا على المتَّقین 
بر شما نوشته شده ، هنگامى كه مرگ یكى از شما فرا رسد، اگر چیز خوبى و مالى از خود به جاى گذارده ، ))
 .((براى پدر و مادر و نزدیكان ، به طور شایسته وصیت كند؛ این حقى است بر پرهیزگاران 

و قبل از وفاتشان ، همیشه نسبت به آینده توصیه هاى خود را انسان هاى مؤ من موظف اند كه در طول حیات 
 . مكتوب كنند؛ چرا كه وصیت كردن مستحب است

آیه شریفه مى فرماید كه اگر نسبت به . در روایات هم وارد شده است كه وصیت موجب طول عمر انسان است 
وقتى . وظیفه انسان هاى با تقوا است  اموال خود وصیت مى كنى ، مراقب باش پدر و مادر را فراموش نكنى و این

 :سخن از انفاق و توصیه انسان هاى مؤ من به بذل و بخشش و انفاق از اموال است ، بالفاصله مى فرماید
 .(300)قل ما اَءنَفقُتم من خیر فللوالدین 
 .((اگر از مالتان انفاق مى كنید اول پدر و مادر را در نظر بگیرید))
 :در سوره مباركه اسراء مى فرماید

واخَفض لهما َجناَح # ِكالُهما فال تُقل َلُهما اُءّف و ال َتنَهرُهما و قل لهما قوال كریما و قضى ربَُّك اال تعبدوا اال اِءیَّاُه و بالوالدین اِءحسانا اِءمَّا َیبُلَغنَّ عندك الِكَبَر اَءحُدُهما اَءو 
 .(301)الذُّلِّ مَن الرَّحَمِة و قل ربِّ ارَحمُهَما كما َربَّیانى َصغیرا
پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستید؛ و به پدر و مادر نیكى كنید؛ هرگاه یكى از آن دو، یا هر دوى آنها، ))

نزد تو به سن پیرى برسند، كمترین اهانتى به آنها روا مدار؛ و بر آنها فریاد نزن ؛ و با رعایت كامل احترام و 
م با آنها سخن گوى ؛ و بال هاى تواضع و فروتنى خویش را از روى محبت و فروتنى ، در برابر آنها فرود اكرا

همان گونه كه در كوچكى به من لطف و مرحمت كردند، آنها را مورد لطف و مرحمت ! آور؛ و بگو پروردگارا
 .((قرار بده 
 : آنچه از ظاهر آیه مى شود استفاده كرد چند نكته است

ه اول ؛ نیكى به پدر و مادرنكت . 
 . نكته دوم ؛ تاءكید به ضرورت این نیكوكارى به خصوص در دوران كهولت
روابط صمیمانه و عاطفى فرزندان با پدر و مادر در حال عادى و شرایط جسمانى و اقتصادى مساعد امرى طبیعى 

بیعى سطح توقعشان باال مى رود؛ به است ؛ اما مهم وقتى است كه به دوران كهولت پاى مى گذارند و به طور ط
از نظر اقتصادى و مالى هم نیازمند باشند و از فرزند خواسته ها و تقاضاهاى خارج از قدرت او و یا   خصوص 

خارج از حد معمولى داشته باشند؛ این امر خود به خود باعث مى شود كه انسان در مقابل این خواسته ها و خواهش 
جا است كه آیه كریمه توصیه مى كند كه انسان ها توجه داشته باشند؛ وقتى پدر و مادر یا این . ها موضع گیرى كند

 .یكى از آنها به دوران پیرى و كهولت پاى گذاشتند، باید نسبت به آنها بیشتر رسیدگى و پرستارى شود
شود، از زبان فرزند نكته سوم ؛ مبادا كوچكترین سخنى كه معنایش انزجار و تاءّلم است و موجب رنجش آنها مى 

 :خارج شود
 .(302)فال َتُقل لهما ُاّف
 .((به آنها اف نگو))

من از این مطالبى كه مى شنوم و از این حركاتى كه مى بینم  یكى از معانى اف ، این است كه من خسته شده ام ؛
 . بیزارم ؛ یعنى كمترین اظهار ناراحتى
 .فرزند حتى حّق ندارد كوچك ترین نارضایتى در زبان و چهره اش ظاهر شود؛ و یا آنها را از خود براند

احترام سخن بگوید نكته چهارم ؛ وقتى مى خواهد با والدین سخن بگوید، با اكرام و رعایت كامل : 
 .(303)و ال تنهرهما و قل لهما قوال كریما
(( ن بگوبر آنها فریاد مزن ؛ و لطیف و سنجیده و بزرگوارانه با آنها سخ )). 
 : نكته پنجم ؛ كه مهمتر از همه در برخورد با پدر و مادر است
 .(304)واخفض لهما جناح الّذل من الرحمة 
(( ع خویش را از محبت و لطف ، در برابر آنان فرود آوربال هاى تواض )). 

با تواضع و فروتنى رفتار كند؛ یعنى آنها را بسیار برتر، باالتر و واالتر از خود ببیند و با ایشان در كمال تواضع و 
 .تذلل روبرو شود

گاه الهى ، رحمت و آمرزش نكته ششم ؛ هم در دوران حیات و هم بعد از وفات ، براى آنها دعا كند و ایشان از در
 :طلب كند
 .(305)و قل رب ارحمهما كما ربَّیانى صغیرا
(( كى تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده همان گونه كه آنها مرا در كوچ! پروردگارا: بگو )). 



 طلب آمرزش براى والدین
طلب رحمت و آمرزش كردن در زندگى و بعد از وفات سنت و سیره اى بوده كه در میان انبیا، اولیا، بزرگان و 
 :ادیان الهى متعارف بوده است ؛ مثال قرآن درباره حضرت یحیى علیه السالم مى فرماید

و لكم یكن جّبارا َعصیَّا و َبّرا بوالدیه (306). 
 .((او به پدر و مادرش نیكوكار بود؛ زیرا ستمگر و اهل طغیان و عصیان نبود))

اصال روش و منش یحیى علیه السالم . وجهى است كه قرآن درباره حضرت یحیى علیه السالم دارداین تعبیر قابل ت
 .نیكوكارى و حرمت گزارى به والدین بود

قرآن . از این تعبیر معلوم مى شود كه نیكوكارى نكردن ، ظلم است و نقطه مقابل نیكوكارى ؛ ستمگرى است 
وقتى در گاهواره به سخن در آمد گفت :درباره حضرت عیسى علیه السالم مى فرماید  : 

 .(307)انى عبداللَّه آتانى الكتاب و جعلنى نبیا
(( ى داده ، و مرا پیامبر قرار داده است من بنده خدا هستم ؛ به من كتاب آسمان )). 
خداوند به حضرت عیسى علیه السالم توصیه اى مى كند و او ماءمور است به آن عمل نموده ، آن را ابالغ نماید و 
 : در پایان مى گوید كه خدا به من دستور داده است
 .(308)و برا بوالدتى و لم یجعلنى جبارا شقیا
 .((من ماءمور شده ام كه به مادرم مریم نیكوكارى كنم ؛ چون جبار و بدكار نیستم ))

السالم ماءمور به نیكوكارى به پدر و  به تشابه این دو آیه خوب عنایت فرمایید؛ در آیه قبل ، حضرت یحیى علیه
من جبار و عاصى نیستم ؛ در این آیه حضرت عیسى علیه السالم نیز ماءمور به نیكوكارى : مادر است و مى گوید

جبار و شقى نیستم: است و مى گوید  . 
 :قرآن از زبان حضرت ابراهیم علیه السالم مى فرماید

م یقوم الحساب رّبنا اغفرلى و لوالدىَّ و للمؤ منین یو (309). 
(( من و پدر و مادرم و همه مؤ منان را، در آن روز كه حساب برپا مى شود، ببخش و بیامرز! پروردگارا )). 

نین قرآن از زبان حضرت نوح علیه السالم مى فرمایدهمچ : 
 .(310)ربِّ اغِفرلى و لوالدىَّ و لَمن َدَخل بیتى مؤ منا و للمؤ منین و المؤ منات 
(( مرا و پدر و مادرم و همه كسانى كه با ایمان وارد خانه من شدند، و جمیع مردان و زنان باایمان را ! پروردگارا
 .((بیامرز

از این آیات كه حضرت ابراهیم علیه السالم و حضرت نوح علیه السالم براى پدر و مادرشان طلب بخشش مى 
در قبال والدین وظایف سنگینى دارد؛ زیرا هم از نظر عقلى مورد پذیرش كنند، به خوبى استفاده مى شود كه انسان 

، توصیه و تاءكید است ، هم از نظر عاطفى و احساسى قابل درك است ، و هم شرع مقدس به آن توصیه كرده 
 . است ؛ چون مبناى شارع مقدس تنظیم روابط صحیح انسان ها است

 مقام مادر در فرهنگ اسالم
ما، مادر ویژگى خاصى دارد؛ در سوره مباركه احقاف بعد از این كه مى فرمایداز منظر معارف  : 

 .(311)و وصَّینا االنسان بوالدیه احسانا
(( انسان توصیه كردیم كه به پدر و مادرش نیكى كند و ما به )). 
 :بالفاصله مى فرماید
 .(312)حملته اُءمُُّه َكرها و َوَضَعتُه كرها
(( یاد كند كه مادر چگونه با رنج و زحمت بار حمل كشید و با درد و مشقت وضع حمل نمود انسان )). 

در این آیات ؛ نسبت به مادر توصیه اكید شده است و این تخصیص به ذكر مادر؛ یقینا در كالم وحى ، لغو و بیهوده 
سبت به دیگر صاحبان حقوق و نیست و داللت بر این دارد كه حّق مادر به سبب تحمل مشقات جسمانى بیشتر، ن

 :حتى پدر؛ واالتر و مهم تر است كه امام سجاد علیه السالم هم فرمودند
 .اَءن تعلم انَّها َحَمَلتَك حیث ال َیحمل اَءحد اَءحدا و اَءطَعَمتَك من ثمرِة قلبها ما ال یة طِعُم اَءحد اَءحدا
(( از شیره . چ كس دیگر، كسى را در آن جا نگه نمى داردباید بدانى كه مادر، تو را در جایى نگهدارى كرد كه هی
 .((جانش به تو داد كه كسى به دیگرى نمى دهد

نتیجه این كه در كلمات وحى و سخنان اهل بیت علیهم السالم درباره حقوق مادر تاءكید بیشترى شده است و در 
ا حّق مادر آغاز فرموده اندسلسله مباحث حقوق نیز امام سجاد علیه السالم حّق ارحام و بستگان را ب . 

از امام سجاد علیه السالم روایت شده است كه شخصى به حضور رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب 
 :شده ، عرض كرد

اللَّه علیه و آله و سلم فهل من والدیك اَءحد حّى قال اَءبى قال  یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ما من عمل قبیح اال قد عملته فهل لى من توَبة فقال رسول اللَّه صلَّى
 .(313)فاذَهب فبرِِّه قال فلمَّا َوّلى قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم لو كانت اُءمُُّه
(( در طول عمرم كار زشتى نیست كه انجام نداده باشم ؛ آیا راه بازگشت و توبه دارم ؟ حضرت ! یا رسول اللَّه 



برو به پدرت نیكى كن: فرمود. بله ، پدرم زنده است : آیا از پدر و مادرت هیچ یك زنده هستند، گفت : فرمودند  . 
اگر مادرش زنده بود، تاثیر بیشترى : وقتى او رفت ، پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: گوید راوى مى

 .((داشت 
فقه الرضا ))از این روایت معلوم مى شود كه ارج ، قرب و منزلت مادر، در درگاه الهى بیشتر از پدر است ؛ و در 
فرمودنداین مطلب نقل شده است كه حضرت  ((علیه السالم  : 

ح مسروَرة مستبشرة بذلك فحَمَلتُه بَما فیه من واعلم ان حّق اُالمِّ اَءلِزُم الحقوق و اَءوَجُب النَّها حَمَلت حیث ال َیحِمل اَءحد اَءحدا و َوَقت بالسمع والبصر و جمیع الجوار
اَء و َیرَوى و َتعَرى و َیكَتِسى و ُتِظلَُّه و َتضَحى فلیكن الشُّكُر لها و البرُّ و الرِّفق بها على قدر ذلك و ان المكروِه الَّذى ال َیصِبُر علیه اَءحد و َرِضَیت باَءن َتُجوع و َیشَبَع و َتظَم

 .(314)كنتم ال ُتطیقون باَءدنى حقِّها اال بعون اللَّه 
حّق مادر نسبت به سایر حقوق ، الزم ترین و واجب ترین حقوق است ؛ چرا كه او را در جایى حمل كرده كه ))

در عین این كه نگهدارى در . كسى ، دیگرى را حمل نمى كند و یا گوش و چشم و همه اعضا از او نگهدارى كرد
او مشقت داشت ، اما با سرور و شادمانى این رنج را تحمل كرد، مشقتى كه هیچ كس جز مادر  رحم و شكم براى

 .حاضر نیست آن را تحمل كند
خود برهنه بماند، . تشنه بماند، فرزند را سیراب كند. مادر راضى بود كه گرسنه بماند، اما فرزندش را سیر كند

سایه بیفكند فرزند را بپوشاند و خود در آفتاب باشد تا بر او به آن مقدارى كه او رنج و مشقت تحمل كرده ، تو باید  .
به او نیكى كنى و با او مدارا كنى ، باید شكر خدمات و زحمت هاى او را به جاى آورى ؛ هر چند شما توان جبران 
 .((كوچك ترین زحمت او را ندارید مگر با یارى خداوند

ه مرحوم قطب الدین راوندى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و روایت معروفى در افواه و عامه مردم هست ك
 :سلم روایت كرده است كه فرمودند
 .(315)الجنَُّة تحَت اَءقداِم االمَّهات ))
 .((بهشت زیر پاى مادران است ))
 :روایت مشابه دیگرى مى فرماید
 .(316)تحت اَءقداِم االمَّهات روضة من ریاض الجنَّة 
 .((باغى از باغهاى بهشت ، زیر پاى مادر است ))

و براى به دست آوردن آن جایگاه خلود و سعادت ابدى ، . شاید معناى روایت این باشد كه بهشت در دسترس است 
نیاز به تهیه وسایل و ابزار دور از دسترس نیست ؛ نیاز به مسافرت نیست ؛ نیاز به رنج و مشقت فوق العاده نیست 

بلكه خدمات به مادر بهشت را به ارمغان مى آورد ؛ . 
شاید به تعبیر دیگرى هم بتوانیم این روایت را توجیه كنیم كه وقتى مى فرماید بهشت زیر پاى مادران است ، یعنى 
اگر خود را مقابل مادر به خاك افكنى و خود را در مقابل او كوچك بشمارى ، بهشت را به دست آورده اى ؛ و این 

كید همان آیه شریفه است كه مى فرمایدتاء : 
 .(317)واخفض لهما جناح الذّل من الرحمة 
(( برابر آنان فرود آور و بال هاى تواضع خویش را از محبت و لطف ، در )). 
 . یعنى بهشت ، حاصل خضوع ، تذلل ، حقارت و خود را در مقابل عظمت و جایگاه رفیع مادر، كوچك دیدن است

 مقام و منزلت مادر نزد پروردگار
منزلت و مرتبه مادر، نزد پروردگار متعال آنقدر بلند و رفیع است كه فقها بر اساس آن روایات ، فتواهاى جالبى 

رند؛ مثال روایتى به رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نسبت داده شده است كه حضرت فرمودنددا : 
 .(318)اذا كنَت فى صالِة التََّطوُِّع فاِءن َدَعاك َواِلُدك فال َتقَطعَها و اِءن َدَعتَك واِلَدُتَك فاقَطعَها
اگر مشغول خواندن نماز مستحبى هستى و پدرت تو را صدا بزند، حّق ندارى نمازت را قطع كنى ؛ اما اگر ))
 .((مادرت تو را صدا مى زند، موظفى نماز مستحبى را شكسته و او را اجابت كنى 

فتواها آمده است كه اگر سفر مباح و یا حتى زیارت مستحبى براى انسان پیش آید و یكى از والدین اظهار در 
 .(319)نارضایتى كند، و آن سفر را منع كند، سفر حرام مى شود و انسان حّق ندارد به آن سفر برود
 :شبیه روایتى كه درباره نماز بود درباره روزه هم وارد شده است كه امام باقر علیه السالم مى فرمایند

یا ربِّ اءوصنى ، قال اءوصیك باُءمِّك ؛ : اءوصیك بى ثالثا، فقال  یا ربِّ اءوصنى ، قال: اءوصیك بى ، فقال : یا ربِّ اءوِصنى ، قال : قال موسى بن عمران علیه السالم 
اءوصیك باَءبیك ، قال: اءوصنى ، قال : اءوصیك باُءمِّك ، قال : یا رّب اءوصنى ، قال  : قال اءّن لُالمِّ ُثلثا الِبرِّ و ِلَالِب الثُّلث : فكاَءن ُیقال َالجِل ذلك  :  (320). 
موسى علیه السالم كه در كارهایش از خداوند متعال راهنمایى مى خواست روزى به محضر حضرت رب ))

به من توصیه اى كن ! خدایا: العالمین عرض كرد دوباره . تو را نسبت به خودم توصیه مى كنم  خطاب آمد كه .
تا در مرتبه پنجم . تو را نسبت به مادرت توصیه مى كنم : خطاب آمد. به من توصیه اى كن ! خدایا: عرض كرد

كه تو را نسبت به مادرت توصیه مى كنم ، مرتبه ششم سوال : سوال كرد؛ باز از ناحیه رب العالمین خطاب آمد
اگر نیكوكاریت را سه : در ادامه این روایت آمده است كه . را نسبت به پدرت توصیه مى كنم تو : كرد، خطاب آمد



دارد و یك قسمت به پدر  قسم كنى ، دو قسمت به مادر اختصاص  )). 
كرد  روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه شخصى خدمت حضرت عرض  : 

َطِر اَءیَّام الدُّنیا قاَم بین یدیها ما َعَدَل ذلك یوم ا حّق الوالد قال اَءن ُتطیِعه ما عاِش فقیل ما حقُّ الواِلَدِة فقال َهیهات هَیهات َلو اَءنَّه َعَدَد َرمِل َعاِلج و َقطِر الَمیا رسول اللَّه م
 .(321)َحَمَلتُه فى بطنها
(( . مادامى كه زنده است او را اطاعت كنى و مطیع او باشى : حّق پدر چیست ؟ حضرت فرمودند! اى رسول خدا

قطرات باران و ایام  اگر انسان به اندازه ریگ هاى بیابان و: حّق مادر چیست ؟ فرمودند: بعد عرض كرد
روزگاران ، در مقابل مادر بایستد و او را اطاعت كند، به اندازه یك روز دوران حمل ، حّق او را ادا نكرده است 
)). 

این جا به خصوص . از دقت و تاءكید ى كه در روایات وارد شده است ، لزوم احترام به مادر كامال روشن مى شود
پسر و دختر، سخنى دارم و مى خواهم مطلبى را براى این عزیزان عرض كنم كه من با فرزندان جوان ، اعم از 

نكند ناخواسته اقدام به شكستن دل مادر كنند كه آثار . تاءمین سعادت دنیا و آخرت ، نیكى به مادر و پدر است 
به دست آورندوضعى آن در زندگى دنیا و آخرت دامن گیر خواهد بود؛ مگر آن كه بتوانند دوباره دل مادر را  . 

بنابراین ، جوانان و فرزندان عزیزى كه هنوز در خانواده هاى خود زندگى مى كنند، و یا تازه از خانواده جدا شده 
اند و براى خود تشكیل زندگى داده اند، باید دقیقا در رعایت حرمت مادر بكوشند و به تمایالت و خواهش هاى او 

حتما به خاطر دارید روایتى را كه از امام سجاد . ه چه مسیرى هدایت كرده اندتوجه داشته باشند؛ كه اولیا، ما را ب
شما با این كه نیكوكارترین مردم هستید، چگونه است كه : علیه السالم نقل كردیم كه خدمت حضرت عرض كردند

ببرم كه قبال  مى ترسم به سمت غذایى دست: هرگز ندیده ایم با مادرتان بر سر یك سفره بنشینید؟ حضرت فرمودند
 .(322)چشم مادرم بر آن افتاده باشد، و با این عمل موجبات نافرمانى او را فراهم كنم 

به حضور رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرض كرد در روایتى نقل شده است كسى : 
َك لیَلة خیر من َمَع والَدِتَك َفَو الَّذى َبَعَثنى بالحّق نبّیا ُالنُسَها ب اّنى رجل شاّب َنِشیط و اُءحبُّ الجهاد و ِلَى واِلَدة َتكَرُه ذلك فقال له النَّبىُّ صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اِءرِجع فُكن

 .(323)ِجَهاِدَك فى سبیل اللَّه سَنة 
(( جهاد قدم بگذارم ، منتها مادرى دارم كه  دوست دارم در راه خدا به میدان. من جوانى با نشاط هستم و داراى قوت 
برگرد و با مادرت همراه : پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به او فرمودند .حضور مرا در میدان جهاد خوش ندارد

قسم به آن خدایى كه مرا به پیغمبرى مبعوث كرد، ارزش یك شب حضور تو نزد . باش و او را نگهدارى كن 
به تو، از یك سال حضور در میدان جهاد بیشتر است مادرت و انس او  )). 

 اكرام به والدین اگرچه مسلمان نباشند
در معارف دینى ما، احترام گذاشتن و ارج نهادن به پدر و مادر یك اصل ارزشمند اخالقى است كه نشانگر سالمت 

افتد این اصول ارزشمند و پذیرفته شده و كمال مكتب ما است و اثبات مى كند كه در عالم ، هیچ حادثه و اتفاقى نمى 
پدر مشرك ، شركش نقص است ، اما . انسانى و عاطفى را تحت الشعاع قرار دهد و از ارزش و اعتبار آنها بكاهد

 .پدربودنش قابل احترام است و مادر كافر، كافر بودنش نقصان است ، اما این نقصان از حرمت مادرى نمى كاهد
اسماء بنت عمیس كه در زمان حیات رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم زوجه ابى بكر در روایتى نقل شده است 

 :بود از پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم سوال كرد
الشِّرك فاَءصِلها قال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نعم ِصِلى  ساَءَلت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فقالت َقِدمُت على اُءمِّى راِغَبة فى دینها َتعِنى ما كاَنت علیه من

 .(324)اُءمَِّك
(( آیا من . ت كردیم و از او جدا شدیم و من دیگر سراغ مادر نرفته ام به خاطر این كه مادرمان مشرك بود ما مهاجر

آرى ، مادرت مشرك است ، اما تو موظفى از او : مى توانم به عیادت او رفته ، صله رحم كنم ؟ حضرت فرمودند
 .((دیدار كرده ، صله رحم كنى 
 : یكى از روات جلیل القدر به نام معمر بن خالد نقل مى كند كه

ال َیعرَفان الحّق فداِرِهَما فانَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه  بى الحسن الرضا علیه السالم اَءدعو لواِلَدىَّ اذا كاَنا ال ِیعرَفاِن الحّق قال ادُع لهما و تَصدَّق عنهما و اِءن كاَنا َحیَّیِنُقلت ال
 .(325)علیه و آله و سلم قال انَّ اللَّه َبَعَثِنى بالرحمة ال بالُعقوق 
(( آیا مى توانم براى پدر و مادر كه حّق را قبول ندارند در این گونه روایات ، : از امام رضا علیه السالم پرسیدم 

والیت است ، یعنى آنها كه والیت و تشیع را نپذیرفته اند دعا و طلب مغفرت كنم ؟ حضرت فرمودندحّق به معناى  : 
آرى ، دعا كنید و به جاى آنها صدقه بدهید، تا خدا آنها را بیامرزد؛ اما اگر زنده هستند و حّق را نپذیرفته اند با آنها 

امام رضا علیه السالم از قول پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و مدارا كنید و حّق ندارید با ایشان برخورد كنید، و بعد 
من پیغمبر رحمت هستم ، نه پیغمبر قطع رحم و بریدن از خویشان : سلم فرمودند )). 

این شیوه در آیین مقدس اسالم توجه به اصل پذیرفته شده انسانى است كه ، یكى از رموز موفقیت اسالم بوده است ؛ 
ه این اصول انسانى ، به خودى خود یك ارزش است ، فواید و آثار گران قیمتى هم براى توجه صرف نظر از این ك

 . به ارزش ها داشته است كه در این باره روایات تاریخى فراوانى داریم



در تاریخ نقل شده است همین كه پیروان ادیان دیگر مطلع مى شدند در آیین جدید اسالم به یك سلسله از اصول 
ژه شده است ؛ مثال نسبت به حرمت مادر چه تلقى و نگرشى وجود دارد، بر اساس فطرت پاك انسانى به عنایت وی

 .اسالم گرایش پیدا مى كردند
در همین زمینه روایتى داریم كه ، شخصى نصرانى به حضور امام صادق علیه السالم رسید بعد از این كه اسالم 

نواده و مادرش سوال كرد، حضرت مهربانى به مادر را توصیه و آورد از حضرت وظیفه اش را در برخورد با خا
تاءكید فرمودند، از آن به بعد مرد تازه مسلمان با این كه مادرش نصرانى بود، حقوق وى را كامال رعایت مى كرد 

او  مادر بعد از مدتى متوجه شد كه پس از گرایش فرزندش به آیین جدید، رفتارش با. و به او احترام مى گذاشت 
آیا این كه روش تو تفاوت كرده است ، توصیه دین جدید شما است ؟ پاسخ : تفاوت كرده است ، از او سوال كرد

همین امر، باعث شد كه مادر هم در آخر حیات به اسالم گرایش پیدا كند. مثبت شنید (326). 
وقتى پیروان ادیان دیگر از اهمام شرع مقدس به این اصول اخالقى مطلوب فطرت بشر مطلع مى شدند گرایش پیدا 

شته مى كردند، و همین تاءكید دین به اصول مطابق فطرت ، ارمغان هاى فراوانى براى جامعه اسالمى در بردا
 . است
 : در سوره مباركه لقان ، بعد از وصیت انسان به پاس داشت والدین ، به این نكته اشاره دارد كه
 .(327)و ان جاهداك على اَءن ُتشرك بى ما لیس لك بِه علم فال ُتِطعُهما
اگر پدر و مادر با تو به مجاهده برخاستند و تو را وادار كردند كه براى خداوند شریك قائل شوى ، از آنها اطاعت ))
 .((مكن 

 محدوده اطاعت از والدین
حید ذكر مى فرماید؛ یعنى این گونه به در آیات متعددى خداوند متعال ، اطاعت والدین و احسان به آنها را بعد از تو

نظر مى رسد كه در پیشگاه الهى مهم تر از همه مسائل ، توجه به توحید و یگانگى ذات اقدس پروردگار و بعد از 
آن ، حرمت گزاردن به والدین است ؛ اما همین والدین با این همه ارج و قرب اگر بخواهند در حریم الهى وارد شده 

رك سفارش كنند، یا او را به ترك واجبى یا ارتكاب حرامى وادار نمایند، اطاعت پذیرى مفهومى ، فرزند را به ش
بسیار جالب است كه این دو آیه ، دنبال هم ذكر شده است ، و به توصیه این دو آیه خوب عنایت شود. ندارد : 

عاَمین اَءِن اشُكرلى و لوالدیَك الىَّ المصیر و وصَّینا االنسان بوالدیِه َحَمَلتُه اُءمُّه َوهنا على َوهن و ِفَصاله فى (328). 
(( ى ، ضعف و مشكالت دوران انسان را نسبت به پدر و مادرش توصیه مى كنیم ؛ مخصوصا مادر كه با سخت

باردارى را گذراند و دو سال فرزند را از شیره جانش سیراب كرد تا انسان شكر خدا و پدر و مادر را به جاى 
 .((آورد
در مكتب اسالم ، اهتمام به احترام پدر و مادر در كنار هم سفارش شده است ب اما با این همه ، بالفاصله بعد از آیه 

همین پدر و مادرى كه منزلت دارند اگر بخواهند از مسیر صحیح منحرف شوند و بر : یدفوق ، قرآن مى فرما
خالف فطرت انسانى كه او را به خداجویى و یكتاپرستى دعوت مى كند، فرزند را به شرك و بت پرستى سوق 

آیه شریفه مى فرماید. دهند، اطاعت آنها واجب نخواهد بود : 
بى ما لیس لَك به علم فال ُتِطعهما و صاِحبُهما فى الدُّنیا َمعروفاو اِءن جاَهَداك على اَءن ُتشرك  (329). 

(( قرار دهى ، كه از آن آگاهى ندارى ، از ایشان اطاعت مكن ، هرگاه آن دو، تالش كنند كه تو چیزى را همتاى من 
 .((ولى با آن دو، در دنیا به طرز شایسته اى رفتار كن 

با وجود این كه نباید از پدر و مادر اطاعت كنى ، اجازه ندارى : توجه به قسمت بعدى آیه مهم است كه مى فرماید
در حالى كه پدر و مادر مشركند و تو را . یده خارج شوى در مصاحبت و سلوك با آنها، از مسیر معروف و پسند

نیز به شرك دعوت مى كنند و در این دعوت ، اصرار و پافشارى مى نمایند، تو حّق ندراى از برخورد پسندیده با 
 . آنها عدول كنى

هاى عاقل و اگر انسان طورى عمل كند كه از مسیر معروف خارج شود و رفتارش با پدر و مادر موردپسند انسان 
پ.داراى عواطف انسانى نباشد، به وظیفه فرزندى خود عمل نكرده است   

 رضایت و خشنودى والدین
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(330)ِرَضى الربِّ فى ِرَضى الوالدین و َسَخُط الرَّبِّ فى َسَخِط الوالدین 
 .((رضایت خدا در سایه رضایت والدین و خشم خدا در سایه خشم والدین است ))

اسباب خشم و غضب ایشان را فراهم یعنى تو مجاز نیستى براى خدا شریك قرار بدهى و همچنین نباید با رفتارت 
 . كنى
 :در سخن دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند



 .(331)َمن اَءصَبَح َمرِضیَّا البَویه ، اَءصبح له باباِن مفتوحاِن الى الَجنَِّة
اگر انسان شب را درحالى به صبح برساند كه پدر و مادرش از او راضى باشند، خداوند در همان صبحگاه دو در ))
 .((از درهاى بهشت را به روى او مى گشاید

لَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرموده انددر روایت دیگرى ذكر شده است كه رسول اكرم ص : 
 .(332)انِّ العبد َلُیرَفُع له درجة فى الجنِِّة ال یعرفها من اِءعماله فیقول ربِّ انِّى لى هذه فیقول باستغفار والدیك لِك من ِبعدك 
هنگامى كه انسان مؤ من را به بهشت مى برند، درجه اى به او داده اند كه وقتى نگاه به اعمالش مى كند، مى بیند ))

براى این جایگاه و درجه از كجا ! خدایا: مى گوید. استحقاق آن جایگاه را ندارد و شایسته جایگاهى پایین تر است 
با طلب مغفرت والدین تو: من فراهم آمد؟ به او مى گویند )). 

معلوم مى شود كه طلب مغفرت و دعاى پدر و مادر تا حد زیادى موجب موفقیت و سعادت دنیوى و اخروى 
فرزندان مى شود؛ یعنى انجام وظایف فرزندى و احترام گزاردن به والدین و نیكوكارى به آنها، عالوه بر آثار 

، آثار اخروى نیز دارد دنیوى . 
 :مرحوم قطب راوندى روایتى را از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل كرده است كه حضرت فرمودند
 .(333)َمن اَءحبَّ اَءن یكون اَءطوَل النَّاس ُعمرا فلَیَبرَّ والدیه 
 .((اگر كسى دوست دارد عمر طوالنى داشته باشد، باید به پدر و مادر نیكى كند))
روایت خیلى جالب است كسى به  . یعنى اثر مستقیم خدمت ، احترام و نیكى به پدر و مادر طول عمر انسان است

رم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب شده ، مى گویدحضور رسول اك : 
 .(334)جئُتَك باِیُعك على الهجرِة و َتَركَت اَءَبَوىَّ َیبِكَیان فقال ارِجع الیهما و اَءضِحكُهما ! یا رسول اللَّه
(( وقتى از خانه خارج مى شدم كه با شما بیعت مجدد كنم ، پدر و مادرم در خانه گریه مى كردند و ! اى رسول خدا
نها زود برگرد برو، و خنده را بر لب هاى آ: پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند .از این سفر نگران بودند
 .((بنشان 

 داستان اویس قرنى
در میان مؤ منان ؛ داستان اویس قرنى معروف است كه فوق العاده به رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم عالقه 
مند بود و خیلى دلش مى خواست توفیق زیارت آن حضرت را پیدا كند؛ ولى مادر پیرى داشت كه به او اجازه سفر 

ال ، مادر را راضى كرد تا به او اجازه دهد براى زیارت پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم از به هر ح. نمى داد
منتها مادر با او شرط كرده بود كه بیش از نصف روز، در مدینه نماند و چون موفق به زیارت . یمن به مدینه بیاید

وقتى . اشت به خاطر اطاعت از فرمان مادر، بازگشت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نشد با همه اشتیاقى كه د
من از این جا بوى اویس قرنى را كه : رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به مدینه تشرف پیدا كردند، فرمودند

 .(335)بوى الهى است استشمام مى كنم 
در سخن دیگرى از . این بیانگر تاءكید معارف ما نسبت به احترام والدین به طور عام و مادر به طور خاص است 

 :رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند
رِّ درَجة و بین العاقِّ و الفراِعَنِة َدَرَكة بین االنبیاء و البا (336). 

(( مى گیرند؛ و آنها كه عاق والدین مى شوند، افرادى كه نسبت به پدر و مادر نیكوكارند، با انبیا در یك رتبه قرار 
 .((در جهنم همراه با فراعنه قرار مى گیرند

یعنى آنها كه پدر و مادر را اذیت مى كنند و با پدر و مادر قطع رحم مى كنند با فراعنه یعنى كسانى كه داعیه 
 . الوهیت داشتند در یك مرتبه جهنم قرار مى گیرند؛ آن هم در دركات آتش

وع آنچه كه در این چند گفتار آمد، نتیجه مى گیریم كه شرع مقدس نسبت به حرمت والدین و به خصوص از مجم
مادر اهتمام ویژه دارد و توفیق و سعادت دنیا و آخرت انسان ها را در گرو رعایت حرمت نوالدین ، به ویژه مادر 
 .مى داند

ین است كه در تاءكید به رعایت حرمت مادر، اهتمام نكته ظریف دیگرى كه از مساله حقوق مادر استفاده مى شود ا
به عواطف و احساسات انسانى و ارج نهادن به روح لطیف و راءفت و رحمت است و در معارف دین به عواطف 
انسانى و احساسات پاك بشرى فوق العاده اهمیت داده شده است كه در آیات شریفه قرآن نیز مالحظه مى شود؛ از 

مى فرماید آن جمله ، خداوند : 
 .(337)ان اللَّه یاءمر بالعدل و االحسان 
 .((خداوند به عدل و احسان فرمان مى دهد))

ه از احساسات و عواطف بشرى است كه مورد فرمان و دستور شرع مقدس قرار احسان و نیكوكارى امرى برخاست
 . گرفته است

به طور عام در معارف ما، به احساسات و عواطف انسانى توصیه و تمجید و ستایش شده است ؛ به خصوص 



خصیصه راءفت ، رحمت ، مهربانى و دلسوزى براى دیگران ؛ و حس همنوع دوستى و دیگر دوستى كه از 
 . فضایلى است كه به طور خاص مورد توصیه و تاءكید قرار گرفته است

 مادر مظهر زیباترین عواطف بشرى
سفارش هاى اكیدى كه نسبت به حرمت گزاردن و احسان به پدر و مادر مخصوصا مادر مى شود، به این دلیل 

ى است ، مطلوب ذات خداوند است كه ارج نهادن به مادر كه در حقیقت مظهر و تجلى گاه زیباترین عواطف بشر
رحمان و رحیم است ؛ چرا كه خداوند، هم خود را به این دو صفت موصوف فرموده و هم دوست دارد كه انسان ها 
به صفت رحم و عطوفت متخلق باشند؛ یعنى او رحمان و مهربان است و دوست دارد بندگان و مخلوقاتش هم ، 

در میان همه مخلوقات و بندگان موجودى كه بیش از . ه داشته باشندنسبت به دیگران دلى سرشار از محبت و عاطف
دیگران خصیصه راءفت ، رحمت و مهربانى در او متجلى است ، مادر است ؛ و به خاطر داشتن این روح لطیف 
 . است كه توصیه به احترام او شده است

است ؛ و جالب این است كه خداوند، خود  در واقع احترام به مادر، ارج نهادن به اوصاف حمیده و پسندیده انسانى
 . را نیز به صفت رحمانیت و رحیمیت متصف فرموده است

روایت است كه اگر حاجتمندى خدا را به این صفتش بخواند و دعا كند، چون این صفت محبوب ذات خدا است ، 
یاد كند،  یا ارحم الراحمینصورت اگر كسى خداوند تبارك و تعالى را هفت مرتبه به . حاجت او زودتر برآورده مى شود

 .(338)قطعا خواسته اش اجابت مى شود
لوقاتش ، به حكم رحمانیت و رحیمیت است و اساسا بسیارى از تفضالت و عنایات ذات اقدس پروردگار به مخ

چون مادر، مظهر این اسم الهى و محل تجلى آن است ، محبوب خدا است و توصیه به حرمت مادر در واقع توصیه 
 .به وصف احترام گزارى آن روح و صفت محبوب الهى است 
روایتى را نقل  -رحمان و رحیم  - فخر رازى در تفسیر سوره مباركه حمد و در ذیل این دو اسم مقدس پروردگار
 : مى كند كه مضمونش این است

و اءخَبروه به ، فقام و َدَخَل علیه ، و جعل یعِرُض علیه ُرِوَى اءنَّ َفتى َقُرَبت َوفاته واعُتِقَل لسانه عن شهاِدة اءن ال اله اال اللَّه فاءتوا الّنبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
هل : بلى ، فقال : اَءما كان ُیصلَّى ؟ اَءما كان َیصوم ؟ اَءما كان ُیَزكِّى ؟ فقالوا: ك و َیضطِرب و ال َیعمُل لسانه ، فقال النبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم الشهادَة و هو َیتحرَّ
ال : هلَّا َعَفوِت عنه ، فقالت : وز َعوَراء، فقال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم هاتوا باُءمِّه ، فجاَءت و هى َعج: بلى ، فقال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : عقَّ والدیه ؟ فقالوا

النَّار بین اَءحِرُقه ب: هاتوا بالحطِب و النَّار، فقالت و ما َتصَنُع بالنَّار؟ فقال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : اَءعفو َالنَّه لَطمنى ففَقاء َعینى ، فقال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
اَءشهد اَءن ال اله اال عفوُت عفوُت، اللنَّار حملُته تسعَة اَءشُهر؟ اللنَّار اءرضعُته سنتین ؟ فاَءین رحمة اُالمِّ؟ فعند ذلك النَطَلَق لساُنه ، و ذكر : یدیك جزاء لما عِمَل بِك، فقالت 

 .(339)اللَّه 
(( به محضر پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . جوانى موقع مرگ ، زبانش قفل شد و قادر به گفتن شهادتین نبود

آله و سلم به خانه جوان در حال احتضار رفتند پیامبر صلَّى اللَّه علیه و . آمدند و موضوع را به حضرت خبر دادند
لب ها حركت مى كرد، اما صدا درنمى آمد و . و شهادت را بر او عرضه كردند؛ ولى او قادر به بیان شهادت نبود

نماز مى : آیا این جوان نماز نمى خوانده ؟ گفتند: پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. زبان تكان نمى خورد
با پدر و مادر قطع رحم : فرمودند. چرا روزه هم مى گرفته : روزه نمى گرفت ؟ گفتند: حضرت فرمودند. واندخ

حضرت فرمودند! آرى یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : كرده ؟ جواب دادند . بروید مادرش را بیاورید :
آیا از گناه فرزندت : یا لوچ شده بود، به مادر فرمودندچشمش اعور . پیرزنى را آوردند كه از چشم عاجز شده بود

من از او اغماض نمى كنم ، او مرا آزار داده و به صورت من سیلى زده ! یا رسول اللَّه : نمى گذرى ؟ عرض كرد
هیزم جمع كنید، آتش : پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. و چشم من به این صورت درآمده است 

مى خواهم در حضور تو : آتش را براى چه مى خواهید؟ فرمودند! یا رسول اللَّه : زن نگران شد و گفت . وزیدبیفر
یا رسول اللَّه : گفت . جوانت را آتش زنم و او را قصاص كنم و انتقام جسارتى كه به تو كرده است را از او بگیرم 

آتش ، نه ماه او را در شكم نگه داشتم ؟ آیا براى سوختن  آیا براى سوختن در. من فرزندم را بخشیدم ، عفو كردم ! 
در آتش ، دو سال او را شیر دادم ؟ پس آن رحمت و عطوفت مادرى كجا رفته ؟ در این هنگام ، زبان جوان باز شد 

گفت  ال اله اال اللَّهو  )). 
باالترین جرم و بیشترین  نكته مهم در این روایات این است كه مادر داراى صفت راءفت است ؛ اگرچه فرزندش

جسارت را مرتكب شده و به صورت مادر سیلى زده ، آن هم به گونه اى كه وى را معیوب كرده باشد، اما در عین 
حال وقتى مادر احساس مى كند كه قرار است در مقابل چشم او كمترین عارضه اى براى فرزندش پیش بیاید كه 

این حركتى است كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم براى . خشدبستگى به وى دارد، بالفاصله او را مى ب
تحریك عواطف مادرى انجام دادند تا در مقابل چشم این مادر، قیامت و عاقبت فرزند و وبال او را در آخرت مجسم 
 .كنند و به مادر تفهیم فرمایند كه اگر تو گذشت نكنى ، او مخّلد در آتش خواهد بود

ت دیگرى آمده است كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودنددر روای : 
هى اءرحم مَن اَالب ، و دعوُة الرَِّحِم ال َتسُقُط: یا رسول اللَّه و ِلَم ذاك ؟ قال : دعَوُة الوالدِة اَءسرع اِءَجاَبة ، قیل  (340). 



(( چون مادر رحمت و : حضرت فرمودند! چرا یا رسول اللَّه : دعاى مادر سریع تر اجابت مى شود، عرض كردند
رگز رد نمى كندمهربانى اش نسبت به فرزند از پدر بیشتر است ، خداوند دعاى انسان رحیم و مهربان را ه )). 

كسى كه داراى خصیصه راءفت و رحمت باشد و روح عاطفه و مهربانى در او زنده باشد، خداوند دعاى او را رد 
 . نمى كند و مادر مظهر این صفت ارزشمند انسانى است

 پرهیز از تندمزاجى با مادر
تمایالت انسانى و امیال بشرى ، مثل نكته دیگر این كه در نظام اخالقى و تربیتى اسالم ، اصوال به بعضى از 

غریزه خشم و شهوت با نظر اعتدال نگاه شده كه انسان الزاما باید از این غرائز برخوردار باشد، اما رفتار غریزى 
 .وقتى عواطف انسانى جریحه دار مى شود غریزه خشم طغیان مى كند .اش باید در كنترل وى باشد

باشد و تحت الشعاع تهاجم غریزه خشم قرار نگیرد، روح ایمان است ؛ بنابراین آنچه مى تواند پشتوانه این عواطف 
توجه به معارف و روایت ها و دستورهاى بزرگان دین ، براى تقویت همان زیبایى ها، خوبى ها و ملكات اخالقى 

روایتى هست كه مقصود ما را خوب روشن مى كند، شخصى به نام ابن مهزم نقل مى كند. است  : 

الم فاَءغَلضُت لها فلمَّا اَءن كان مَن الَغِد صلَّیُت الَغَداَة و جُت من عنِد اَءبى عبداللَّه علیه السالم لیَلة ُممِسیا فاَءَتیُت َمنِزلى بالمدیَنِة و كانت اُءمِّى معى فَوَقَع بینى و بیَنها كَخَر
نَتُه و اَءنَّ بَتِدئا یا اَءَبا ِمهَزم َما َلَك و ِلخاِلَدَة اَءغَلضَت فى َكالِمَها الَباَرَحَة اَء َما َعلمَت اَءنَّ َبطنها َمنزل َقد َسَكاَءَتیَت اَءبا عبداللَّه علیه السالم فلمَّا َدَخلُت علیه قال لى ُم

 .(341)ِحجَرها َمهد قد َغَمرَتُه و َثدَیَها ِوَعاء قد َشِربَتُه قال ُقلُت َبلى قال فال َتغُلظ لها
(( وقتى صبح شد، نماز صبح را خواندم . شب هنگام ، میان من و مادرم گفتگویى واقع شد، و من شدت به خرج دادم 

قبل از این كه سخنى بگویم ، حضرت بدون هیچ مقدمه اى . ب شدم و به حضور امام صادق علیه السالم شرفیا
چرا شب نسبت به مادرت خشونت به خرج دادى ؟ آیا توجه ندارى كه شكم مادر منزلگاه تو  !اى مهزم  :فرمودند

آیا  بود و تو در آن جا ساكن بودى و آرامش داشتى ؟ آیا فراموش كردى و نمى دانى دامن مادر گاهواره امن تو بود؟
: آرى این چنین بوده است ؛ فرمودند: غفلت دارى كه سینه مادر ظرفى بود كه تو از آن مى نوشیدى ؟ عرض كردم 

 .((با او غضب مكن 
تندى نسبت به مادر ممنوع است ؛ چون وجود مادر سرشار از عاطفه و مهر و محبت است و طبیعتا انسان هایى كه 

اگر در مقابل دیگران نسبت به فرزند شدت و غلظتى . دگى آنها بیشتر است دلى رئوف و قلبى مهربان دارند، شكنن
داشته باشد ممكن است فرزند مقاومت داشته باشد؛ اما به حكم این كه او مادر است ، شكننده است و به تعبیر ساده و 

بشنودعامیانه ، انتظار ندارد فرزندش نازك تر از گل به او بگوید و از سوى وى سخنى سخت و تند  . 
بنابراین ، توصیه هاى مؤ ّكد معارف ما، براى تقویت ایمان است كه در مقابل هجوم سیل آساى غریزه خشم ، سد 
استوارى ایجاد كند و نگذارد آن عواطف انسانى فرزند نسبت به مادر دستخوش غریزه خشم قرار بگیرد، و دچار 

است كه توصیه با راءفت و رحمت و مهربانى نسبت به این روایت ها هم ناظر به این جهت . تغییر و تحول گردد
عاطفه ، احساسات پاك ، . مادر و حرمت گزارى و ارج نهادن به او، به خاطر داشتن این سرمایه ارزشمند است 

مهربانى و رحمانیت مادر، او را موجودى قابل احترام و تقدیس قرار داده است كه اساسا در پیشگاه الهى این صفت 
د است ؛ زیرا خداوند خود را با این صفت مى ستاید، ارزشمن . 

سخن در این جا است كه ذات اقدس پروردگار كه خود منشاء رحمانیت و رحیمیت است و گناهان ، خطاها، 
اشتباهات و ندانم كارى هاى بندگانش ، هیچ ضررى به ذات قدسى و ذوالجالل او وارد نمى كند و هیچ گناهى از 

ى به ساحت اقدس اش نمى نشاند، آیا از گناه بندگان نخواهد گذشت ؟ یقینا این چنین است ؛ منتها ناحیه بندگان ، گرد
 .انسان باید به صفت رحمانیت و رحیمیت پروردگار توجه و وقوف پیدا كند و خدا را به آن خصایص بخواند

اما وعده هاى عقاب براى . ت به یقین خداوند بندگانش را براى سوزاندن در آتش و بردن به جهنم خلق نكرده اس
العیاذ باللَّه تعمدى در نظام آفرینش نیست  . جلوگیرى از خطا، اشتباه و عصیان است كه سبب سقوط در جهنم است
كه عده اى راهى جهنم و عده اى راهى بهشت شوند، این انتخاب خود انسان است كه در اثر گناه و نافرمانى 

سقوط در عذاب و آتش الهى است مسیرى را طى مى كند كه انتهاى آن  . 
خداوند همه ما را قدردان نعمت وجود پدر و مادران به ویژه مادرانمان قرار بدهد و جوانان را موفق كند كه در 
 .سایه خدمت به مادر بتوانند سعادت دنیا و آخرت را تحصیل كنند
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ه واحَمِد اللََّه واشُكرُه على ك فرُعُه و اَءنَّك َلوالُه َلم تكن َفَمهَما راَءیَت فى نفسك ممَّا ُیعَجُبَك فاعَلم اَءنَّ اَءَباَك اَءصُل النِّعَمِة علیَك فیَو َامَّا حّق اَءبیك فَتعَلم اَءنَّه اَءصُلك و اَءنَّ
 . قدِر ذلك و ال قوَّة اال باللَّه



 
(( اگر او نمى بود تو نیز نبودى ، پس . فرع اوَو َامَّا حّق پدرت آن است كه بدانى او اصل تو است و تو شاخه و 

هرگاه در خود چیزى دیدى كه تو را شادمان ساخت ، بدان كه اصل آن نعمت را از پدر دارى و خداى را بر آن 
 .((سپاس گو و به همان میزان او را شاكر باش 

یفه قرآن ، روایات و بخشى از حقوق پدر كه با حقوق مادر مشترك بود در مباحث قبل ذكر شد و از آیات شر
 .سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم نیز مؤ ّیداتى براى آن ذكر شد
 : غیر از آنچه گذشت ، در معارف ما، این تعبیر آمده است
 .(342)ُجِبَلِت القلوب على حبِّ َمن اَءحَسَن الیها
 .((سرشت و فطرت انسان محبت و دوستى كسى است كه به او نیكى كرده ))
اگر كسى به انسان محبتى كند، انسان به طور طبیعى و فطرى در دل خود نسبت به آن انسان نیكوكار عالقه مند 

طرى و جبّلى استمیشود و این یك امر ف  . 
تاءكید معارف ما بر انسان به والدین ، تاءكید به همان امرى است كه از نظر فطرى براى همه انسانها محسوس و 

مثل بسیارى از نكاتى كه در رساله حقوق امام سجاد آمده است. قابل درك است   . 

 فطرت پاك بشرى
در مباحث اولیه حقوق از موال امیرالمؤ . ى انسانى است در واقع دستورات دینى ما عمدتا بیان همان مدركات فطر

 : منین سخنى را نقل كردیم كه در اوایل نهج البالغه آمده است
 .(343)لیستاءُدوُهم میثاَق فطَرِتِه و ُیَذكِّروُهم َمنسىَّ نعمِتِه و َیحَتّجوا علیهم َبالتَّبلیِغ و ُیثیروا لهم َدفاِئَن العقول 
تا حّق میثاق فطرى انسان در الست را به جاى آورند و نعمت فراموش شده را به یاد آنها بیاورند و با تبلیغ پیام ))

هاى پنهان عقل را برانگیزانندوحى با مردم احتجاج كند و دفینه  )). 
شرع مقدس و دستورات اخالقى و دینى ما براى یادآورى همان چیزى است كه فطرت انسانى مى فهمد و درك مى 
كند و براى یادآورى نعمت هاى فراموش شده اى است كه در زوایاى اندیشه هاى انسانى به فراموشى سپرده شده 

سخن اخیر امام است كه مى فرماید و لطیف تر از این دو تعبیر. است  : 
خدا نعمت هاى بى شمارى به انسان داده كه یكى از آنها این است كه فطرت انسان را بیدار و آگاه آفریده است تا 
حسن و قبح امور را به خوبى درك كند اما گاهى دچار غفلت میشود و این دفینه ها و گنجینه هاى عقلى انسان به 

كم دستخوش فراموشى مى شود معارف دین براى برانگیختن این دفینه هاى عقلى و گنجینه صورت انباشته و مترا
 .هاى فطرى است 
توصیه آیات و روایات براى احسان به والدین نیز بر همین اساس است و بیشتر جنبه تربیتى دارد، یعنى آیات و 

و قابل استفاده مى كنند روایات با بیان خود سرمایه هاى درونى انسان را به او یادآورى كرده . 
سّر این كه مكتب تربیتى اسالم ، در فطرت هاى پاك زودتر اثر مى كند، در این نهفته است كه با عقل و فطرت 
بشر سازگار است كه اگر چنین نبود و با فطرت و طبیعت او مالیمات و همخوانى نمى داشت ، نمى توانست به این 
 .سرعت تاثیر كند

صدر اسالم ، كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ماءمور ابالغ دین شدند، در مدتى  و بر این اساس در
 .كوتاه ، جمعیت انبوهى ، گرد شمع وجود ایشان جمع شدند

آن طور كه امروزه بررسى كرده اند، دامنه نفوذ و قلمرو دین اسالم به اندازه همه قاره اروپاى امروز غیر از 
علت این . است و بدیهى است كه این نفوذ با توسل به شمشیر و با اعمال قدرت اتفاق نیفتاده بودشوروى سابق بوده 

كه بسیارى از انسان ها به اسالم گرایش پیدا مى كردند این بود كه پاسخ نداى فطرى خود را یافته بودند؛ یعنى آنچه 
منطبق بر مرتكزات و دفینه هاى عقلى و فطرى  را از زبان رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى شنیدند،

 .خود مى یافتند
اما گاهى همان گونه كه تربیت صحیح و زحمات مربى و معلم مى تواند نهفته ها و آموخته هاى فطرى خفته را 
بیدار كند و به مرحله كمال برساند و موجبات رشد و نمو آنها را فراهم آورد، یك تربیت غیر صحیح و غلط، قادر 
است چنان بر فطرت و طبیعت غلبه كند كه موجب خاموش شدن فطرت سالم انسان شود؛ یعنى اگر انسان ، در یك 
ان شاءاللَّه  .محیط تربیتى ناسالم قرار گیرد نداهاى پاك وجدانى و فطرى وى ، تحت الشعاع آن محیط قرار مى گیرد

اشاره خواهیم كرد كه نقش تربیتى محیط، اعم از  در بحث بعد كه راجع به حقوق فرزند است ، مفصل به این نكته
 .خانواده ، و اجتماع چه تاثیرى مى تواند در فرزند داشته باشد



 نمونه اى از احترام به پدر
این مطلب بسیار مهم است كه تربیت صحیح مى تواند به آموخته هاى فطرى جهت صحیح بدهد و آنها را تقویت 

را تضعیف كند و نهایتا به فراموشى بسپارد؛ امروز مى بینیم روابط خانوادگى كه  كند؛ یا تربیت غلط مى تواند آنها
در مشرق زمین و به خصوص در كشورهاى اسالمى ، بین خانواده ها، پدر و مادر، فرزند و پدر، فرزند و مادر، 

وابط شرقى ها خواهر و برادر و سایر ارحام حاكم است ، به هیچ وجه در جوامع غرب وجود ندارد گاهى عمق ر
 .موجب تعجب غربى ها مى شود و ناباورانه به این روابط نگاه مى كنند
پدر وى كه براى مداوا به  .فرزند یكى از علماى اهل فضل و ادب كشور، در یكى از كشورهناى غربى ساكن بود

ها بود مرا ندیده پسر من مدت . آن كشور سفر كرده بود نقل مى كند كه در رستورانى مشغول غذا خوردن بودیم 
بود و چون به عنوان مهمان او و براى مداوا به آن كشور رفته بودم ، خیلى به من احترام مى گذاشت و خدمت مى 

پس از خوردن . مثال غذا تهیه مى كرد، یا چیزهاى دیگرى را براى من از روى دیگر میزها فراهم مى كرد. كرد
وقتى برگشت ، سوال كردم چه مى گفتند؟ . بودند، مشغول گفتگو شد غذا پسرم مدتى با چند نفر كه سر میز دیگرى

من به . تعجب كرده و تصور مى كردند كه من مستخدم شما هستم و در مقابل خدماتم حقوقى دریافت مى كنم : گفت 
پدر من  آنها گفتم كه بین ما رابطه خادم و ارباب نیست ؛ رابطه صاحب كار و اجیر نیست ؛ من فرزند او هستم و او

این . آنها بسیار تعجب كرده بودند كه چطور یك فرزند مى تواند چنین رابطه خاضعانه اى با پدر خود داشته باشد. 
رفتار عاطفى براى آنها غیرقابل باور بود؛ چرا كه در غرب از این نوع رابطه ها خبرى نیست و این دقیقا خالف 

در فرهنگ آنها مادر به . حرمت و احترام براى پدران بود در سنت غلط جاهلیت نیز همه. فطرت انسانى است 
 .عنوان یك ظرف براى پرورش فرزند بود

  و اّنما اُءّمھات النَّاس اوعیه 
مستودعات و لالحساب 
  .(344)آباء

مادران فقط ظرفى هستند كه فرزند در آنها به امانت گذارده مى شود و مجد و شرف از طرف پدران به فرزند مى ))
 .((رسد
 :و یا مى گفتند

  بنونا بنو ابنائنا و بناتنا 
بنوھن ابناء الرجال اال 
  .(345)باعد

 .((فرزندان ما فقط فرزندان پسران ما هستند و فرزندان دختران ما، فرزندان مردان بیگانه اند))
نظر ما عالوه بر نكاتى كه قبال ذكر شد، دختر را فرزند نمى دانستند، بلكه فقط پسر را فرزند مى دانستند؛ و به 

بخشى از تاءكید ات معارف دینى در احترام به مادر براى تصحیح آن بینش غلط و مخالف فطرت انسانى بوده است 
از این رو تاءكید بر احترام مادر بیشتر است تا پدر؛ وگرنه احترام به والدین امرى است مطابق با فطرت ، جبلت . 

؛ و فرقى بین پدر و یا مادر نیست و طبیعت انسانى  . 
امام علیه السالم در بیانشان یادآور شده اند كه اساسى ترین انگیزه براى رعایت احترام پدر این است كه بدانى او 

از نظر امام سجاد . اصل و ریشه تو است و تو شاخه و فرع او هستى ؛ به عباریتى دیگر تو ثمره آن درخت هستى 
م مندى عالم آفرینش كه براى همگان امرى بدیهى و روشن است ؛ آثارى دارد و از جمله آن آثار، علیه السالم نظا

 .حقى است كه براى اصل و ریشه نسبت به فرع و میوه ایجاد مى كند

 تاثیر وراثت فرزند
  ل خصایص امروزه ، با پیشرفت علوم طبیعى و روشن شدن نقش پدر و مادر و تاثیر آنها در تربیت فرزند و انتقا

جسمانى ، روحى و اخالقى به او، شاید بیان این نكته ها خیلى جلب توجه نكند؛ اما در آن روزگار كه هیچ اثرى از 
این یافته هاى علوم تجربى در خلقت و آفرینش انسان نبود، آگاهى به این كه والدین اصل و ریشه انسان هستند، 

وه بر مسائل اخالقى ، در مرافعات و حوادث روزمره و مطلب بسیار مهمى بوده است ؛ به خصوص كه عال
مرحوم . اتفاقات غیرمترقبه ، در والدت فرزندان نامانوس و بى شباهت به پدر و مادر این مساله مطرح شده است 

 :صاحب وسایل الشیعه روایتى را بدین مضمون نقل مى كند
َجعد َقَطط  له و سلم فقاَل هذِه ِابنُة عمِّى وامَراَءتى ال اَءعلُم اال َخیرا و قد اَءَتتِنى ِبَوَلد شدیِد السَّواِد ُمنَتِشِر الُمنِخَریناَءتى رجل مَن االنصار رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آ



الحقِّ نبّیا ما اَءقَعدت َمقَعَدُه منِّى ُمنُذ َمَلَكِنى اَءحدا غیَرُه قال اَءفَطِس اَالنِف ال اَءعِرف شبهُه فى اَءخوالى و ال فى اَءجدادى فقال المراَءِتِه ما َتقوِلین قاَلت ال والَّذى َبَعَثَك ب
َعة و تسعوَن قال یا هذا اِءنَّه لیس من اَءحد اال بیَنُه و بین آدم ِتسَفَنَكَس رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم راءَسُه َملّیا ثمَّ َرَفَع َبَصَرُه الى السَّماء ثم اَءقَبَل على الرَّجل ف
تلَك العروق الَّتى لم ُتدِركها اَءجدادك و ال اَءجداد اَءجدادك ُخِذى  ِعرقا ُكّلها َتضِرُب فى النَّسب فاذا َوَقَعِت النُّطفُة فى الرَُّحم اضَطَرَبت تلك الُعروق تساَءُل اللَّه الشِّبَه لها فهذا من

اللَّه  الیك ابَنِك فقالت المراَءُة فرَّجَت عنِّى یا رسول (346). 
(( این زن همسر و دختر عموى من : شخصى از انصار خدمت پیامبر اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رسید و گفت 

ت و من تاكنون از او جز خیر ندیده ام ، اما این خانم فرزندى براى من به دنیا آورده است كه رنگ او سیاه است اس
، موهاى پیچیده و مجعد و دماغى پهن دارد و به هیچ وجه بین بستگان ، اجداد و پدران شبیهى براى او یافت نمى 

یا رسول اللَّه : چه مى گویى ؟ عرض كرد: ه زن كردند و فرمودندرسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رو ب. شود
حضرت سر خود را به زیرافكندند و . سوگند به آن خدایى كه شما را به نبوت مبعوث كرد، من خطایى نكرده ام ! 

رق میان هر انسانى تا حضرت آدم ابوالبشر، نود و نه ع! اى مرد: بعد سر به طرف آسمان بلند كردند و فرمودند
به هر حال هر چه هست منظور رسول اللَّه . بعضى این تعبیر را به رگ ترجمه كرده اند و بعضى به ژن  -. است 

بین هر انسان تا آدم ابوالبشر، نود و نه عامل وجود دارد كه هه آنها در  -صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روشن است 
مى گیرد، همه این عوامل به حركت درمى آیند و از خداوند نسب تاثیر مى گذارد وقتى كه نطفه در رحم قرار 

در این فرزند كه امروز متولد شده است ، یكى از . متعال در خواست مى كنند این مولود شبیه به آنها تكوین پیدا كند
؛ او را  بنابراین ، این فرزند شما است. آن عوامل موثر واقع شد كه در هیچ یك از اجداد شما تاثیر نگذاشته است 

مرا از نگرانى و تشویش نجات دادى ! یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : آن زن گفت . بردارید و ببرید )). 
نیز آمده است كه از مجموع این دو روایت به خوبى مى توان استفاده  ((مستدرك الوسایل ))شبیه به این روایت در 

شمایل و حتى سیرت اجداد و بستگان در ساختمان جسمانى انسان ها، اگرچه با كرد كه به حكم قانون وراثت شكل و 
 .واسطه ، اثر مى گذارد و فرزند در شكل ظاهرى خود از پدر و مادر و اجدادش ، ارث مى برد
باید به نكته اى دیگر نیز اشاره كرد كه شاید این اعداد و ارقامى كه در بعضى روایات ذكر شد موضوعیت دارد؛ 

نود و نه عامل در روایت اخیر؛ یعنى واقعا همان نود و ُنه عامل وسیله تاثیرگذار در سلسله ژن هاى انسان ،  مثل
براى انتقال آثار پدران و مادران به فرزندان است ؛ شاید هم این رقم براى بیان كثرت و فراوانى است كه شبیه آن 

م صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایددر آیه شریفه قرآن نیز آمده است كه خطاب به رسول اكر : 
 .(347)ان تستغفر لهم سبعین مرَّة فَلن َیغِفَر اللَّه لهم 
(( آنها استغفار كنى ، هرگز خدا آنها را نمى آمرزداگر هفتادبار براى  )). 

معناى هفتادمرتبه این نیست كه اگر هفتاد و یك مرتبه استغفار كنى ، خدا آنها را نمى آمرزد معنى اش این است كه 
 . هر چه استغفار كنى ، اثر نخواهد داشت

 تاءثیر جهات معنوى پدر در فرزند
بدان پدر اصل و ریشه تو است ؛ اوال، ناظر به همان : علیه السالم كه مى فرماید بنابر آنچه ذكر شد، بیان امام سجاد

شكل و صورت ظاهرى است ؛ ثانیا، شامل جهات نفسانى و معنوى و سجایاى اخالقى انسان است كه از پدر و 
كه او دست به  در آیه كریمه قرآن ، خداوند متعال درباره حضرت نوح علیه السالم مى فرمایند. مادر ارث مى برد

 :دعا برداشت و عرض كرد
انََّك اِءن َتَذرهم ُیضلُّوا عباِدك و ال َیِلدوا اال فاِجرا َكفَّارا#و قال نوح ربِّ ال َتَذر على االرِض مَن الكافریَن دیَّارا (348). 

(( هیچ یك از كافران را بر روى زمین باقى مگذار؛ چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى ، ! پروردگارا: نوح گفت 
 .((بندگانت را گمراه مى كنند و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى آیند

اوال، دیگران را با وسوسه هاى شیطانى گمراه مى كنند؛ و نكته دوم  قابل توجه است كه اگر كفار در زمین بمانند؛
فرزندان آنها، جز افراد فاجر و كافر نخواهد بود؛ یعنى  :كه شاهد مطلب ما است این كالم قرآن است كه مى گوید
 . پدر كافر به حكم طبیعت اولیه ، مولود كافر و گمراه خواهد داشت

رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى . دوم ، روایات فراوانى وجود دارددر معارف ما، براى تایید نكته 
 :فرمایند

وءاَءیَُّها النَّاس اِءیَّاُكم و خضراء الدَِّمن قیل یا رسول اللَّه و ما خضراء الدَِّمن قال المراَءُة الَحسَناُء فى منِبِت السُّ (349). 
(( سوال كردند. از سبزه اى كه در مزبله مى روید، پرهیز كنید زن : سبزه مزبله چیست ؟ فرمودند! یا رسول اللَّه  :
 .((زیبارویى كه محل والدت و تربیت او جایگاه نامناسبى باشد

از این روایت هم نتیجه گرفته مى شود كه اصل و ریشه ، در خلق و خوى انسان اثر مستقیم دارد كه پیغمبر صلَّى 
اللَّه علیه و آله و سلم در امر ازدواج ، مردم را از ارتباط با كسانى كه كرامات اخالقى را به میراث نبرده اند نهى 

لسالم نقل شده است كه فرمودنداز حضرت امیرالمؤ منین علیه ا. مى فرمایند : 
 .(350)اذا كُرم اصُل الرجل كُرم مغیُبه و محضُره 
(( ر باشد، محضر و مغیب او داراى اوصاف كمال خواهد بوداگر ریشه و اصل انسان ، با كرامت و بزرگوا )). 



 :در سخن دیگرى از موال امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(351)حسُن االخالق برهاُن َكَرِم االعراق 
 .((اگر به انسانى برخورد كردید كه داراى حسنات اخالقى است دلیل پاكیزگى و كرامت ریشه اوست ))

 اهمیت انتخاب مادرى صالح براى فرزندان
را به میدان فرستادند، در تاریخ ثبت شده است ، در واقعه جمل وقتى كه امیرالمؤ منین علیه السالم محمَّد حنفیه 

حضرت امیرالمؤ منین علیه . مقدارى كه پیش رفت ، در اثر هجوم طرف مقابل عقب نشینى كرده ، بازگشت 
 :السالم فرمودند
 .(352)اَءدِركَك عرق من اُءمِّك 
 .((روحیه مادرت در تو اثر كرد))
بنابراین امیرالمؤ منین علیه السالم  .یعنى خلق و خوى پدر و مادر، نقش مستقیم ، واضح و روشنى در فرزند دارد

عرب بود، مشورت كردند كه وقتى كه مى خواستند با فاطمه ام البنین ازدواج بفرمایند، با عقیل كه عالم به انساب 
در نتیجه ، با ام البنین ازدواج كردند و . مى خواهم همسرم از خانواده اى باشد كه شجاعت در آن موروثى باشد

ثمره ازدواج ، چند فرزند پسر بود كه یكى از آنها حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است كه شجاعت و 
روشن است  مردانگى او در واقع عاشورا براى همگان ؛ یا وقتى كه سیدالشهدا علیه السالم تنها شده بود و به (353)

نفس اَءبیه َلَبیَن َجنَبیه  انَّسپاه دشمن ، حمله كرد، فریاد ابن سعد بلند شد كه ،  او این . روح پدرش در كالبد او است  (354)
ن از كماالت و ویژگى هاى نفسانى ، امرى پذیرفته و به ارث برده است ؛ یعنى میراث برد  شجاعت را از پدرش 

 . مقبول بوده و هست
 :در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(355)اِءیَّاُكم و تزوَُّج الَحمقاء، فانَّ صحبَتها ضیاع و ولَدها ضیاع 

اگر عبارت روایت را حمقاء بخوانیم این خطاب عمومى تر مى شود، یعنى هم  -با زنهایى كه ابله و احمق اند 
گى جز بلیه و درد و رنج ، نتیجه ازدواج با احمق این است كه اوال، در زند. ازدواج نكنید -مردها و هم زنها 

 .حاصلى نخواهد داشت ؛ ثانیا، فرزندى كه مولود ازدواج با احمق باشد، تباه خواهد شد
این سفارش امام علیه السالم بدان دلیل است كه فرزند، حماقت و بالهت را از مادر یا پدر احمق به ارث خواهد برد 

جتماع باشد، تباه و نابود خواهد شد، یعنى ثمره ازدواج ، با تولد و نتیجه ازدواج كه باید فرزندى مفید براى خود و ا
 .فرزند احمق از بین مى رود

روایات زیادى داریم توصیه كرده اند با چه خانواده هایى پیوند انجام بگیرد و با چه خانواده هایى وصلت انجام 
ودندنگیرد؛ مثال در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرم : 

 .(356)َمن زوََّج كریَمَتُه ِمن َشارب الَخمر َفَقد َقَطَع َرِحَمَها
(( دن شراب است بدهد، باعث قطع رحم مى شوداگر كسى دخترش را به شارب الخمر كسى كه اهل خور )). 

یعنى فرزند این خانواده دیگر از آن ایشان نخواهد بود؛ زیرا به علت شرب خمر و تاثیر مستقیم اخالق و افعال پدر 
شبیه این روایت ، روایت دیگرى است كه از . و مادر در فرزند، شراءفت و كرامت خانوادگى را از بین مى برد

حسین بن بشار واسطى نقل شده است كه مى گویدشخصى به نام  : 
الُخُلق كَتبُت الى اَءِبى الحسن الرضا علیه السالم اَءنَّ لى َقراَبة قد َخَطَب الىَّ و فى ُخُلِقه شى ء فقال ال تزوِّجُه ان كان سیَِّى  (357). 

نامه اى به امام رضاع علیه السالم نوشتم و عرض كردم ما قوم و خویشى داریم كه از دختر من خواستگارى ))
است  اگر بداخالق: كرده است ، منتها این شخص بداخالق است ؛ آیا دخترم را به او بدهم یا نه ؟ حضرت فرمودند

 .((، دخترت را به او مده 
قبل از توضیح روایت باید گفت كه مردم در زمان ائمه معصومین علیهم السالم اگر به ایشان دسترسى داشتند، 
حضورى مشورت و استفسار مى كردند و اگر هم دسترسى نداشتند، از طریق نامه نگارى و مكاتبه از امام علیه 

آن جا كه ما به خاطر مى آوریم این كار در زمان هاى نه چندان گذشته هم  السالم مصلحت جویى مى كردند و تا
سنت بود كه مردم حتى در امر ازدواج فرزندانشان با علماى بالد و با كسانى كه انس و نزدیكى داشتند مشورت مى 
 .كردند و آثار بسیار مطلوب و خیرى هم بر این مشورت ها و مصلحت خواهى ها مترتب بود

ع این روایات و نكاتى كه ذكر كردیم روشن مى شود كه والدین اصل و ریشه اند و در شكل گیرى و تكّون از مجمو
 .جسمى و روحى فرزندان نقش مستقیم دارند
اگر پدر و مادر از شایستگى جسمانى و اخالقى برخوردار باشند، به طور طبیعى فرزند آنها نیز با استعدادها و 

ر روحى متولد خواهد شدقابلیت هاى غیر قابل انكا . 
بر این ساس در دنیا بعضى از نسلها و نژادها، مثل نژاد زرد، یك نژاد كوتاه قد بوده است ، كه حتى امروزه در 

بنابراین ، تاثیر خصایص والدین در شكل و صورت روحانى و جسمانى فرزندان . صدد اصالح این نژاد برآمده اند



بل انكار استاز نظر علوم تجربى و اخالقى غیرقا  . 
البته این كه گاه قانون طبیعى و سنت آفرینش استثنائاتى نیز دارد امرى طبیعى است و به خاطر این موارد نادر، 
 . قانون شكسته نمى شود و در ُكّلیت خود محفوظ است

 نقش والدین در سعادت و شقاوت فرزند
همین نكات دقیق نهفته است و مى تواند زمینه سّر توصیه به ازدواج با خانواده هاى مؤ من و ریشه دار، در 

شاید روایات متعددى كه در این باره وارد  .مساعدى براى وصول به مدارج كمال و رشد در فرزند را فراهم كند
شده نیز اشاره به همین نكات دقیق داشته باشد؛ از آن جمله حدیثى از رسول گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و 

كه مى فرمایندسلم است  : 
 .(358)الشَّقى َمن شِقَى فى بطن اُءمِِّه، و السعیُد َمن َسِعَد فى بطن اُءمِِّه
(( رحم مادر شكل مى گیردسعادت و شقاوت فرزندان در  )). 

یعنى اگر قرار باشد فرزندى در طول عمرش ، بدكار، شقى و بدبخت و یا سعید و نیك بخت باشد، نطفه شقاوت و یا 
 .سعادت از همان آغاز و در رحم مادر بسته مى شود
این بحث از البته  .این روایات تصریح مى كند كه پدر و مادر در سعادت و شقاوت فرزند نقش مستقیم دارند
 .حوصله این مجال خارج است و احتیاج به یك بحث كالمى دارد

با شارب الخمر، بداخالق ، ضعیف ، ترسو و یا : خالصه ، سّر این كه امام علیه السالم در سخنانشان مى فرمایند
)) : در این مطلب نهفته است كه .انسانى كه داراى اصالت خانوادگى نیست ، ازدواج نكنید همان برون  از كوزه
یعنى همان طور كه شكل و صورت ظاهرى شبیه والدین مى شود، روحیات اخالقى و نفسانى  ((تراود كه در اوست 

در روایتى كه به رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نسبت داده شده ، آمده است كه . هم به فرزند منتقل مى شود
 :حضرت مى فرمایند
 .(359)الولد سرُّ اءبیه 
 .((فرزند بیانگر و آیینه تمام نماى پدر است ))
 : در اشعار مثنوى هم آمده است كه

ولد سّر ابیه مصطفى كه ال  بھر اين فرموده آن شاه نبیه   

 : و معنى آیینه تمام نماى پدر بودن ، همان است كه در كالم امام سجاد علیه السالم آمده است
 . فتعلم اَءنَّه اَءصلك و اَءنَّك فرعه
 :پس این اصل است كه در فرع و میوه تاثیر مى گذارد؛ بنابراین امام علیه السالم در عبارت بعدى مى فرمایند

م تكن فَمهَما راَءیَت فى نفسك ممَّا ُیعِجُبك فاعَلم انَّ اءَباك اَءصل النِّعمِة علیك فیهاَءنَّك لوالُه ل  . 
(( پس اگر در خود چیزى. اگر او نمى بود تو نبودى  یافتى بدان اصل پدر است  - از زیبایى هاى ظاهرى و باطنى  - 
)). 

خودت یافتى و اگر چیزى از زیبایى هاى مادى اگر چیزى از كمالالت و زیبایى هاى اخالقى ، روحى و نفسانى در 
این یك توجیه و تاویل براى این بیان امام علیه  . و معنوى تو را مسرور كرد، بدان كه اساس این شادمانى پدر است
 .((اصل و ریشه پدر است و فرزنده میوه و فرع این ریشه و اصل است )) :السالم است كه فرمودند

را به تعبیر دیگرى هم بیان كرد كه سعى و تالش پدر در فراهم كردن زمینه هاى شاید بتوان فرمایش حضرت 
این پدر است كه به هنگام ناتوانى ، ضعف و كودكى ،  .تربیتى فرزند است كه استعدادهاى بالُقوه او را شكوفا كند

فراهم مى كند و او فرزند را حضانت و حمایت مى كند و نیازهاى جسمى او را از قبیل خوراك ، پوشاك و مسكن 
را تا سن رشد و بلوغ در حمایت خود مى پرورد و از فراهم كردن وسایل كمال جسمى ، روحى و اخالقى او دریغ 

بنابراین حضرت فرزند را مخاطب قرار داده و مى فرمایند كه اگر بعد از گذشت سال ها به رشد و كمال . نمى كند
الم مى بینى ، همه حاصل زحمت هاى پدر است و اگر او نبود، نه تو رسیده اى و خود را رشید، بالغ ، زیبا و ع

در سخنى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه فرمودند. بودى ، نه این همه كماالت فعلى  : 
 .(360)َمن اَءحَزَن والدیه َفَقد عقَُّهَما !یا على 
(( هر كه موجبات ناراحتى پدر و مادر خود را فراهم كند، با آنان بدرفتارى كرده و آنها را آزرده است ! اى على  )). 

ود، مرتكب قطع رحم شده است كه در معارف ما به تا این مرتبه كه اگر كسى موجب حزن و اندوه پدر و مادر ش
 . شدت از آن نهى شده است

از عجایب سنن الهى و قوانین نظام اهستى این است كه هر طور فرزند با والدین رفتار كند، فرزندان او همان طور 
ه است كه فرمودنددر روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ، نقل شد. با او رفتار خواهند كرد : 

 .(361)ثالث ِمن الذُّنوب ُتَعجِّل عقوَبِتها و ال تَؤخَِّر الى االخرِة ُعقوُق الوالدین والَبغُى على النَّاس و ُكفُر االحسان 



(( یكى : سه دسته از گناهان است كه آثارش در همین دنیا براى انسان ظاهر مى شود و تا آخرت ، به تاخیر نمى افتد
عاق والدین ، قطع رحم و هتك حرمت آنهاست ؛ دوم ظلم به دیگران است و سوم ، ناسپاسى به كسى كه به انسان 
 .((خدمتى كرده است 

و لغزش زشت اخالقى است كه آثارش در همین دنیا دامن گیر انسان مى شوداین سه ، گناه  . 

 حّق پدر بر فرزند
 :در روایتى از امام موسى بن جعفر علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

مشى بین یدیه و ال َیجلُس قبَلُه و ال َیسَتِسبُّ له ساءل رجل رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ما حّق الوالد على ولده قال ال ُیَسمَِّیه باسمه و ال َی (362). 
(( اول : ّق پدر بر فرزند چیست ؟ حضرت فرمودندكسى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم سوال كرد كه ح

این كه فرزند حّق ندارد پدر را با نامش صدا بزند یعنى اسم او را به زبان جارى كند دوم این كه به هنگام راه رفتن 
از پدر سبقت نگیرد و سوم مادامى كه پدر ایستاده است او ننشیند و حّق چهارم این است كه كارى نكند كه موجبات 

م و سّب وى را فراهم كنددشنا )). 
بلكه باید كارى . یعنى رفتار و منش اجتماعى او به طورى باشد كه دیگران زبان به دشنام و سب پدر او باز نكنند

 .كند كه همواره موجبات طلب مغفرت و یاد كردن به عظمت و بزرگى او را فراهم كند
الذل من الرحمة واخفض لهما جناح در حّق مادر و در ذیل این آیه شریفه  حقوقى براى مادر ذكر شده است كه با اضافاتى  (363)

 .مى تواند براى پدر نیز باشد
 :امام صادق علیه السالم فرمودند

اَمُهماال ُتِمل عینیك من النِِّظر الیها اال برحمة و رقَّة و ال َترَفع صوتك فوق اصواِتِهما و ال یدك فوق اَءیدیهما و ال َتَقدَّم ُقدَّ (364). 
(( دیگر این كه حّق ندارى صدایت را . تو حّق ندارى جز با نظر رحمت ، محبت و عالقه به پدر و مادر نگاه كنى 

سوم این كه مبادا نسبت به آنها دست درازى و . از صداى پدر و مادر بلندتر كنى یعنى نباید بر سر آنها فریاد بكشى 
دا جلوتر از پدر و مادر حركت كنى تعدى كنى و چهارم این كه مبا )). 

 :روایتى را مرحوم صدوق نقل مى كند كه امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(365)النظر الى الوالدین عبادة 
 .((نگاه همراه با راءفت و محبت به پدر و مادر عبادت است ))
 : روایت دیگرى را یكى از اصحاب امام صادق علیه السالم به نام عمار بن حیان نقل مى كند كه

ه حّبا اِءنِّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اَءَتتُه اُءخت له من الرَّضاعِة فلمَّا َخبَّرت ابا عبداللَّه علیه السالم بِبرِّ اسماعیل ابِنى ِبى فقال لقد ُكنُت اُءحبُُّه و قِد ازِددُت ل
بها فقیل له یا رسول اللَّه  اَء اَءخوها فَلم َیصَنع به ما َصَنَعنظر الیها ُسرَّ بها و َبَسَط ِملَحَفَتُه لها فاَءجَلَسها علیها ثم اَءقَبل ُیحدِّثها و َیضَحك فى َوجِهها ثم قاَمت و َذهَبت و ج

 .(366)َصَنعَت باُءخِتِه ما لم َتصَنع به و هو رجل فقال النَّها كانت اَءَبرَّ بوالدیها منه 
خدمت امام صادق علیه السالم شرف یاب شدم و ضمن گفتگو به اطالع حضرت رساندم كه فرزندم اسماعیل به ))

امام علیه السالم فرمودند. من نیكى مى كند من قبال هم اسماعیل را دوست داشتم ، اما االن كه خبر دادى او به تو  :
یكى از خواهران رضاعى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و : بعد فرمودند. نیكى مى كند، محبت من به او بیشتر شده است 

آله و سلم به حضور حضرت شرفیاب شد، حضرت براى خواهرشان فرشى گستردند و او را بر آن نشانیدند، با او 
سپس برادر همان زن آمد . بعد از مدتى خواهر برخاست و رفت . شروع به گفتگو كردند و به چهره او لبخند زدند

ى اللَّه علیه و آله و سلم آن گونه كه از خواهر استقبال كردند از برادش استقبال نكردند، عده اى به و پیامبر صلَّ
شما با خواهرش رفتارى كردید كه با این مرد انجام ندادید، در حالى كه این مرد است و : حضرت عرض كردند كه 

از برادرش بود آن زن نسبت به پدر و مادرش نیكوكارتر: حضرت فرمودند! او یك زن  )). 
از این روایت استفاده مى شود كه هم امام علیه السالم به كسى به پدر و مادر نیكوكارتر است ، عالقه بیشترى ابراز 

یعنى عالوه بر دستورات و تاءكید ات شفاهى و قولى ، سیره . مى كند و هم رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
به دارندگان صفات كمال بیشتر اظهارعالقه مى فرمودند و این روش ارزنده معصومین  آن حضرات چنین بوده كه

علیهم السالم است كه مى تواند براى همه رهبران و معلمان جامعه الگو واقع شود تا اگر مى خواهند موضوع و 
كنند، باید  مطلبى به صورت یك فرهنگ و سنت اخالقى در جامعه رایج شود، عالوه بر این كه خود عمل مى

از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمودند. كسانى را كه بدان عمل مى كنند را گرامى بدارند : 
 .(367)كونوا دعاة للناس بغیر اَءلِسَنتكم 
(( بخوانید با غیر زبانتان  -به سوى خیر و خوبى  -مردم را  )). 

بنابراین ، عالوه بر این كه خودتان عمل مى كنید، از عمل دیگران هم تجلیل كنید؛ . تاثیر شیوه عملى بیشتر است 
ل سنت مقبول و پذیرفته شده اجتماعى درآید عامل را تشویق كنید تا این فرهنگ و این روش رواج پیدا كند و به شك

 .تا بتواند جایگزین سنت هاى غلط، غیر معقول و ناپسند جاهلیت شود



 احترام به سیره پدران از منظر قرآن
تذكر این مطلب الزم است كه باید بدانیم همه آداب و رسوم قبل از اسالم مطرود و مردود نیست ؛ بسیارى از سنت 

ته از شریعت ها و ادیان قبلى است و یا از عقل بشرى نشاءت گرفته ، مورد امضا و تایید هاى گذشته كه برگرف
معارف ما قرار دارد، و بخشى از آن كه به خرافات و عصبیت هاى قومى و جاهلى آلوده است و با عقل و اندیشه 

آداب و سنن كه هم مقبول است  انسان نیز مطابقت ندارد مذموم شمرده شده و مورد نهى واقع گشته اند؛ از جمله این
و در بعد وسیعى مورد امضا و تایید شارع و در مواردى مورد مذمت واقع شده است ، پیروى و حفظ حرمت 
 . پدران و آبا و اجداد است

در آیات متعدد قرآن كریم ، تعبد نسبت به روش پدران ذم شده است ؛ یعنى انسان نباید متعبد به همه اعمال و رفتار 
ما از آیات قرآن ، مذمت و نكوهش پایبندى به شیوه آبا و اجداد را استنباط مى كنیم ، ضمن این كه به . باشد آنها

حفظ حرمت و احسان به پدر توصیه شده است و حتى احسان به مادر بعد از امر به توحید، اولین دستور اخالقى 
آمده چه مواردى است اما ببینیم موارد مذمت و نكوهش كه در قرآن. آیین اسالم است  با بررسى این مصادیق و  . 

موارد مى بینیم كه همه مربوط به جایى است كه احترام افراطى به پدر باعث شود تا راه عقل و اندیشه به روى 
انسان بسته شود و برخالف ادراك سلیم عقالنى ، تسلیم عصبیت هاى قومى و فامیلى شود و در لجنزارى از جهالت 

ن خیال واهى كه مبادا به اصل تقلید از آبا و بزرگان وى خدشه اى وارد شود با توحید و دعوت انبیا و عناد به ای
 .مقابله كند

در سوره مباركه بقره مى فرماید. اكنون براى روشن شدن موضوع ، برخى از این آیات را ذكر مى كنیم  : 
اَءلَفینا علیه آباءنا او لو كان آباُوهم ال یعقلون شیئا و ال یهتدون  و اذا قیل لهم اتَّبعوا ما اَءنَزل اللَّه قالو بل نتَِّبع ما (368). 

(( مى گویند كه ما پیرو كیش و آیین پدران . كرده است ، پیروى كنید هنگامى كه به كفار گفته شود از آنچه خدا نازل
خود خواهیم بود، آیا باید تابع پدران خود باشند در حالى كه آنان بى عقل و نادان بوده و هرگز به حّق و راستى راه 
 .((!نیافته اند؟

ه پدر نیست ، باقى ماندن در روش آنها بر خالف عقل بوده شما چرا از آن روش پیروى مى كنید؟ این احترام ب
شبیه به این مضمون در سوره مباركه مائده نیز آمده است كه مى فرماید. عصبیت هاى كوركورانه و نادانى است  : 

ال یهتدون و  و اذا قیَل لهم َتعالوا الى ما اَءنزل اللَّه و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اَءَو لو كان آباُؤهم ال یعلمون شیئا (369). 
(( ران هنگامى كه به كفار گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده ، و به سوى پیامبر بیایید، مى گویند آن دینى كه پد
خود را بر آن یافتیم ما را كفایت مى كند، آیا باید تابع پدران خود باشند در حالى كه آنان بى عقل و نادان بوده و 
 .((!هرگز به حّق و راستى راه نیافته اند؟

در . چنان كه پیداست ، قرآن پیروى جاهالنه و تقلید و تعصب كوركورانه از گذشتگان را مذمت و نهى مى كند
اركه اعراف مى فرمایدسوره مب : 

ن و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا و اللَّه امرنا بها قل ان اللَّه ال یامر بالفحشاء اَءَتقولون على اللَّه ما ال تعلمو (370). 
پدران خود را بر این عمل یافتیم ؛ و خداوند ما را به آن دستور  :و هنگامى كه كار زشتى انجام مى دهند مى گویند))

آیا چیزى به خدا نسبت مى دهید كه نمى دانید. خداوند به كار زشت فرمان نمى دهد: بگو. داده است  )). 
زخرف مى فرماید قرآن در سوره مباركه : 

 .(371)قال اَءَولو جئتكم باَءهدى ممَّا وَجدُتم علیه آباءكم قالوا انَّا بَما اُءرسلتم به كافرون 

(( اگر من شما را به آیینى بهتر از دین باطل پدرانتان هدایت كنم باز هم از پدران خود تقلید : ا به آنان گفت رسول م
ما به آنچه كه شما به رسالت آورده اید اگر بهترین دین هم باشد باز كافریم : مى كنید؟ آنها پاسخ دادند )). 

 :این در مقابل برهان كفار است كه مى گویند
باءنا على اُءمَّة و انَّا على آثارهم مهتدون انَّا وجدنا آ (372). 

(( ته ایم ما نیاكان خود را بر آیینى یافتیم ، و ما نیز به پیروى آنان هدایت یاف )). 
ما همان روش پدرانمان را ادامه مى دهیم و پیرو پدرانمان هستیم و مقتضاى احترام به آبا و اجداد نیز پیروى از 

همین طور موارد متعدد دیگرى هم در قرآن هست كه كافران بت مى پرستیدند و مى گفتند. آنها است  : 
 .(373)قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین 
 .((چون پدرانمان عبادت كننده بت بوده اند ما هم بت پرستیم ))
 :و یا در جاى دیگر قرآن به نقل از كفار مى فرماید

یفعلون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك  (374). 
(( ما پدران خود را بر پرستش بتها یافتیم : در جواب حضرت ابراهیم علیه السالم گفتند )). 

و گاهى با تعجب از پیغمبر صلَّى اللَّه . ل كرده اند، ما هم آن اعمال را رها نمى كنیم چون پدران ما این طور عم
آیا ما را نهى مى كنید كه آنچه را پدرانمان عبادت مى كردند، رها كنیم و عبادت : علیه و آله و سلم مى پرسیدند

ى رسید كه روش پدرانشان را رها این مطلب براى آنها سخت بود یا اصال محال به نظر م  نكنیم ؟ گویا پذیرش



كنند، اما منطق وحى كه منطق عقل است این نوع سنت ها و روش ها را كه ناشى از تقلید و تعصب كوركورانه و 
 .چشم بستن بر ادراك عقلى است ، نه تنها ممدوح نمى داند و توصیه نمى كنند، بلكه مذموم و ناپسند مى داند

ایف رهبران الهى و انبیاى سلف ، مبارزه با آداب غلط و سنت هاى ناپسند جا یكى از بزرگترین و سخت ترین وظ
افتاده در میان اقوام و امت هاى پیشین بوده است سخت تر از آن ، جایگزین نمودن سنت هاى پسندیده كه بتوانند به 

مبه فرمایش امیرالمؤ منین علیه السال. تدریج همان مقبولیت سنت هاى غلط را به دست آورند  (375)العادة طبیعة ثانیة غالبة  : 
ن طور كه جدا عادت حالتى است مثل غرائز طبیعى كه در میان خصلت هاى انسان به تدریج جا بازمى كند و هما

كردن غرائز و خواهش هاى طبیعى از انسان محال است ، جداسازى انسان از عادت ها و آداب پذیرفته شده ریشه 
دار هم محال مى نماید؛ ولى از آن جا كه خداوند متعال برخالف همه موجودات ، در خلقت انسان بزرگ ترین و 

در پرتو این ودیعه ارزشمند فرمان به كنترل و . اده است ارزشمندترین گوهر آفرینش یعنى عقل را به ودیعه نه
مهار غرائز و خواهش هاى طبیعى داده است و از بشر انتظار دارد خود را اسیر عادت ها و آداب غلط ننماید و 
هرگاه ندا و دعوتى را موافق با عقل و فطرت شنید، عادت هاى ناپسند را رها كند و فرمان عقل را پذیرا شود؛ 

به همین مالحظه این عذر كه سنن و آداب . طور كه در معارضه عقل و غرایز باید فرمانبردار عقل باشد همان
 . پدران و آبا طورى دیگر حكم مى كند، پذیرفته نیست

و بولدیه حسنادر آیه شریفه  (376) بعد از امر احسان به والدین بالفاصله مى فرماید ، : 
 .(377)و ان جاهداك لتشرك بى ما لیس لك به علم فال تطعهما
(( تالش كنند كه براى من همتایى قائل شوى كه به آن علم ندارى ، از آنها پیروى مكن ) مشرك باشند و(اگر آن دو 
)). 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

و اءبناءنا و اخواننا و اَءعمامنا ما یزیدنا ذلك اال اِءیَمانا و تسلیماو لقد كنَّا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقتل آباءنا  (378). 
(( و آله و سلم دست به شمشیر مى بردیم و پدر، فرزند، برادر و عموهایمان ما همراه با رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه 

را مى كشتیم ؛ اما این قتل و كشتار ارحام و نزدیكان نه تنها كمترین اثرى در روحیه ما ایجاد نمى كرد، بلكه باعث 
 .((تقویت ایمان و ثبات قدم ، در اعتقاداتمان مى شد

ر، احترام پگذارد، اما وقتى آنها رودرروى حّق قرار گرفتند، دیگر همه آن آداب با این كه باید انسان به پدر و براد
 .و سنن تحت الشعاع قرار مى گیرد

در سنت دوران جاهلیت پدران از جایگاه واالیى برخوردار بودند، به صورتى كه خواسته و روش پدر مقدم بر 
نگ ، پدر جایگاهى نداشت ، این جا انسان وظیفه فرمان عقل بود، حال اگر سنت اجتماعى چنین شد كه در آن فره

 .دارد كه به حكم عقل و شرع پدر را حرمت گزارد و شكر نعمت وجود او را به جا آورد

 اهمیت احترام به پدر
وقتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم سوال شد كه چگونه انسان مى تواند حّق پدر را رعایت كند؟ 
 :حضرت فرمودند
 .(379)اءن ُتطیَعُه ما عاش 
 .((مادامى كه پدرت زنده است ، او را اطاعت كن ))

ت پدر خود را با نامش صدا بزند و یا در راه رفتن بر او پیشى همان طور كه قبال اشاره كردیم ؛ انسان مجاز نیس
 .بگیرد و یا هنگامى كه او ایستاده است ، بنشیند و حتى در نگاه كردن هم باید حرمت او را نگاه دارد

ر د: عالوه بر این ، روایت هاى دیگرى نیز در این باره نقل شده است كه به تناسب به برخى از آنها اشاره مى كنیم 
 :روایتى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

حتى فاَرَق الدُّنیاانَّ اَءبى َنَظَر الى رجل و َمَعه اءبَنه َیمشى و اِالبُن ُمتَّكى على ِذَراع االب قال فما َكلََّمه اَءبى علیه السالم َمقتا له  (380). 
روزى پدرم امام سجاد علیه السالم پدر و پسرى را در حال حركت دیدند كه پسر سرش را به كتف پدر تكیه داده ))

بانه او پیدا كردند، با این پسر سخن تا زمانى كه پدرم ، زنده بود، به خاطر خشمى كه از این عمل بى اد. بود
 .((نگفتند
 :در سخنى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(381)من نظر الى والدیه نظر ماِقت و هما ظالمان له لم ُتقَبل له صالة 
اگر كسى به پدر و مادرش با خشم نگاه كند، خدا نماز او را نخواهد پذیرفت ؛ اگرچه پدر و مادر در حّق وى ظلم ))
 .((هم كرده باشند

از امام صادق علیه  در روایت دیگرى. با این كه پدر و مادر ظالمند، اما فرزند حّق نگاه خشمناك به آنها ندارد
 :السالم نقل شده است كه فرمودند

نف واحد ُقلُت َمن ُهم قال العاقُّ لوالدیه اذا كان یوم القیامِة ُكِشَف ِغَطاء ِمن اَءغِطَیِة الَجنَِّة فَوَجد ِریَحها َمن كانت له ُروح ِمن َمسیَرة َخمَسِماَئة عام اال ِص (382). 



در روز قیامت خداوند پرده اى از پرده هاى بهشت را كنار مى زند و وقتى این پرده كنار رفت ، همه افرادى كه ))
ل راه استشمام مى كنند؛ مگر یك وظیفه ، كه از در صحنه محشر حاضرند، عطر بهشت را از مسیر پانصدسا

كسانى كه حرمت پدر و : سوال شد آن عده چه كسانى هستند؟ حضرت فرمودند. استشمام این عطر محروم مى ماند
 .((مادر را رعایت نكرده اند و با والدین قطع رابطه كرده اند
 :نقل شده است كه خداوند متعال مى فرماید (383)در حدیث قدسى 
 .(384)بعزَّتى و َجاللى و ارتفاِع مكانى ، لو اَءنَّ العاقَّ لوالدیه َیعمل باعمال االنبیاء جمیعا لم اقبلها منه 
قسم به عزت ، جالل و جایگاه وحدانیتم اگر كسى احترام پدر و مادر را نگه ندارد، عاق والدین مى شود؛ اگرچه ))

رونده او ثبت شده باشد؛ یعنى همه خیرات و حسنات را از آدم ابوالبشر تا خاتم همه اعمال انبیاى گذشته در پ
 .((پیامبران صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم انجام داده باشد اعمالش را نخواهم پذیرفت 

شود  این حدیث اغراق و گزافه نیست ؛ اگر انسان بتواند همه این كارهاى خیر را بكند، اما خباثت ذاتى او باعث مى
كه نتواند دل مادر را كه مظهر راءفت و رحمت است به دست آورد، الیق رحمت و راءفت خدا نیست ؛ چرا كه 

عملى نزد پروردگار مطلوب و محبوب . خداوند با كیفیت و روح اعمال و نیات انسان ها كار دارد، نه با كمیت آنها
كار خیر انجام مى دهد، اما نمى تواند دل والدین را  كسى كه. است كه نشاءت گرفته از یك روح لطیف انسانى باشد

روایت دیگرى هست كه مى فرماید. به دست آورد، داراى روح لطیف انسانى نیست  : 
 .(385)انَّ اّول ما كتب اللَّه فى الّلوح المحفوظ انِّى اَءنا هللا ال اله اال اَءنا
 .((اولین چیزى كه در لوح محفوظ الهى ثبت شده ، شهادت به توحید است ))
 : بعد از شهادت به توحید این مطلب ثبت شده است

فاءنا علیه ساخط َمن َرِضى عنه والداُه فاءنا منه راض ، و َمن َسِخط علیه والداُه (386). 
كسى كه پدر و مادرش از او راضى باشند، من از او راضى هستم و كسى كه پدر و مادرش بر او خشمگین و ))

بناك باشند، من بر او خشم مى گیرم غض )). 
در مجموع این روایت ها تاءكید فراوانى به حرمت پدر و مادر و همچنین رعایت نیازها و خواسته هاى آنها شده 
است ؛ تا حدى كه اگر پدر و مادر از نظر مالى در مضیقه قرار بگیرند و احتیاج به كمك و یارى داشته باشند، 

ى شوند؛ و این فتواى همه فقها است كه انسان باید هزینه پدر و مادرى را كه توان تامین واجب النفقه فرزند م
 .زندگى خود را ندارند، تقبل كند

 آثار احترام به والدین و پیامدهاى بى احترامى
سوره مباركه یوسف نقل كرده است  99روایتى را كه مرحوم شیخ طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 

آیه شریفه چنین است. به آن اشاره مى كنیم كه   : 
 .(387)فلّما دخلوا على یوسف آَوى الیه اَءبویه و قال ادُخلوا مصر ان شاء اللَّه آمنین 
(( همگى داخل مصر شوید كه ان : هنگامى كه بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت 
 .((شاء اللَّه در امن و َامان خواهید بود

در ذیل آیه شریفه كه . بعد از ماجراى امارت یوسف ، داستان ورود یعقوب و خانواده او به مصر معروف است 
مارت رسید پدر و مادرش به مصر آمدند در آیه لفظ پدر و مادر آمده ، ولى به احتمال زیاد و با وقتى یوسف به ا

عنایت به آنچه در روایت ها ذكر شده است ، مراد از مادر در این جا خاله او است ، چون مادرش از دنیا رفته بود 
در این باره ابن ابى عمیر از امام صادق . ردیوسف آنها را در بغل گرفت و ایشان را با تكریم و احترام وارد شهر ك

 :علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند
لمَّا سلَّم ثم َنَظَر الى ما هو فیه من الُملِك فَلم َیفعل ، فلمَّا اَءقَبَل یعقوب علیه السالم الى مصر َخَرَج یوسف علیه السالم ِلَیسَتقبَله ، فلمَّا َرآُه یوسف ُهم باءن یترجَُّل لیعقوب ، 

ما َمَنعك اءن َتنِزَل الى عبدى الصالح ؟ ما اءنت فیه ؟ اءبُسط یدك ، فبَسطها : یا یوسف اّن اللَّه تبارك و تعالى یقول لك : على یعقوب َنزل علیه جبرئیل علیه السالم فقال له 
ما هذا یا جبرئیل ؟ فقال : فخَرج ِمن بین اَءصاِبعه نور، فقال  َیخُرج من ُصلبك نبّى اءبدا عقوبة لك بما َصنعَت ِبیعقوَب اذ لم َتنِزل الیه هذا اَءنَّه ال  : (388). 

(( راى استقبال او از دروازه شهر خارج شد وقتى كه چشم یوسف به وقتى كه یعقوب به شهر مصر رسید، یوسف ب
پدر افتاد، تصمیم گرفت به احترام پدر از مركب پیاده شود، منتها توجه به این نكته كه او سلطان و حاكم است و این 

در احترام همان لحظه كه نسبت به پ. مقدار خضوع شایسته مقام سلطنت او نیست ، او را از انجام وظیفه بازداشت 
خداوند مى فرماید: كرد و سالم كرد جبرئیل علیه السالم نازل شد و گفت  جایگاهى كه تو به دست آوردى ، باعث  :

دستش را گشود از میان ! شد كه تو این بنده صالح خدا پدرت یعقوب را تكریم نكنى ، اكنون دستت را باز كن 
سزاى قصور و بى : قى بود؟ جبرئیل علیه السالم گفت سؤ ال كرد این چه اتفا! انگشتان او نورى خارج شد

احترامى تو به پدر این بود كه تقدیر و سرنوشت تو عوض شد و بعد از این دیگر از فرزندان تو پیغمبرى ظهور 
 .((نخواهد كرد و سعادت دوام نبوت ، از تو گرفته شد

كم احترامى ، حتى از روى تقصیر و قصور . داللت این روایت بر نكته مورد بحث ما بسیار واضح و روشن است 
 .و از روى كوتاهى و غفلت ، اثر وضعى خود را دارد



آثار وضعیه عبارت از عكس العمل طبیعى اعمالى است كه انسان مرتكب مى شود و خواه ناخواه آن اثر بر آن 
مثل انسانى كه . نجام دهدعمل مترتب مى شود؛ چه انسان به آن عمل توجه داشته باشد، چه از روى غفلت آن را ا

حاال یا متعمدا خود را به زیر اندازد یا از روى غفلت به پایین . از مكان مرتفعى به طرف پایین پرتاب مى شود
آثار وضعیه اعمال بر مبناى تعمد نیست و در این جا هم با این كه یوسف ، شاید . بیفتد، نتیجه آن یكى است 

ه شدن از اسب براى رعایت حشمت و حرمت جایگاه سلطنت الزم نیست ، در تقصیرى ندارد و تصور مى كند پیاد
عین حال اثر وضعى كم احترامى به پدر این شد كه تقدیر و سرنوشتى را كه خدا براى او رقم زده بود كه از نسل 
 .او رسوالنى مبعوث شدند، تغییر كرد

كه از روایت ها استفاه مى شود تغییر مقدرات و بنابراین ، یكى از آثار بدیهى و روشن بى احترامى به والدین 
مرحوم صاحب مستدرك الوسایل از كتاب قطب راوندى روایتى نقل مى كند كه رسول اكرم . سرنوشت انسان است 

 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند
 .(389)َمن اَءحبَّ اءن یكون اَءطول النَّاس ُعمرا فلیَبرَّ والدیه 
 .((اگر كسى میل دارد كه در دنیا عمر طوالنى داشته باشد، نسبت به پدر و مادرش نیكوكار باشد))

ده است كه مؤ من باشند، مسلمان باشند، نیكوكار باشند، صالح در این روایت براى پدر و مادر هیچ قیدى ذكر نش
 .باشند یا فاجر
 : روایتى را درباره منتصر عباسى فرزند متوكل نقل مى كند كه ((امالى ))مرحوم شیخ طوسى در 

د َوَجَب علیه القتل ، اال اَءنَُّه َمن قَتل اَءباه لم َیُطل له عمر، قالق: اّن المنتصر َسِمَع اَءَباه َیشِتُم فاطمة علیهاالسالم ، فساءَل رجال من النَّاس عن ذلك ، فقال له  ما ُابالى اذا  : 
 .(390)اءطعُت اللَّه بقتله اءن ال یطول لى عمر؛ فقَتَله و عاش بعَده سبعَة اءشُهر
(( بنابر برخى نقل ها از امام هادى علیه  -منتصر شنید كه پدرش به فاطمه زهرا علیهاالسالم دشنام مى دهد از كسى 

كوتاه   پرسید كه تكلیف من چیست ؟ پاسخ شنید كه قتل او واجب است ولى هر كس پدرش را بكشد عمرش  - السالم 
شد خواهد پس پدرش را . اگر با كشتن او فرمان الهى را اطاعت كنم باكى از كوتاهى عمر ندارم : منتصر گفت  .

 .((كشت و هفت ماه بیشتر زنده نماند
 :در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت فرمودند

اَءضَمن له كثرَة المال و زیادَة الُعُمر و المحبََّة فى العشیرِةَمن َیضَمن لى برَّ الوالدین و ِصَلَة الرَِّحم  (391). 
(( صله رحم را انجام دهد، من براى او چند چیز را  كسى كه تضمین كند نیكوكارى و خدمت به پدر و مادر و

یكى مال ، ثروت و مكنت زیاد؛ دوم عمر طوالنى و سوم محبوبیت در میان اقوام و خویشان : تضمین مى كنم  )). 
 :در روایت دیگرى شخصى از اصحاب به نام عبدالرحمان بن سمره چنین نقل مى كند

َنا فقال راَءیُت رجال آله و سلم فقال راَءیُت البارحَة عجائَب فُقلنا یا رسول اللَّه و َما راَءیَت حدِّثَنا به ِفداك اَءنفُسَنا و اَءهلوَنا و اَءوالُد كّنا عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و
 .(392)من اُءمَّتى قد اَءتاه ملك الموت لیقبض روَحُه فجاَءُه برُُّه بوالدیه فَمَنَعُه منه 
(( عرض . دیشب من عجایبى دیدم : روزى خدمت حضرت بودیم كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

یا رسول اللَّه: كردیم    دیدم كه ملك الموت براى : و فرزندانمان فداى شما؛ چه چیزى دیدید؟ فرمودندجان و مال  ! 
روح یكى از مسلمان ها آمده بود، نیكوكارى به پدر و مادر، از راه رسید و مانع قبض روح ملك الموت   قبض
 .((شد

و در قالب یك موجود،  رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند كه احسان به والدین به صورت مجسم
این مباحث بیانگر آثار وضعى دنیوى . مانع قبض روح آن شخص شد و ملك الموت را از قبض روح او بازداشت 

 . طول عمر، فراوانى مال و ثروت و محبوبیت در میان عشیره و فامیل :احسان به والدین است كه عبارت بود از
ى فرمایندرسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم م : 

 .(393)َبّروا آباَءكم َیَبرَّكم اَءبناُءكم 
(( خواهند كرد اگر كسى به پدر و مادر خود نیكى كند، فرزندانش در آینده به او نیكى )). 

 آثار اخروى احترام به والدین
روایت هایى . آنچه گفته شد آثار دنیوى احسان به پدر و مادر بود، اما آثار اخروى این احسان بسیار زیاد است 

درباره حقوق مادر و پدر وجود داشت كه به بعضى از آنها اشاره شد؛ مانند این روایت كه رسول اكرم صلَّى اللَّه 
آله و سلم فرمودندعلیه و  : 

 .(394)َمن اَءصَبح َمرضّیا البویه اَءصَبَح له بابان مفتوَحاِن الى الَجنَِّة و ان كان واحد منهما فباب واحد
اگر انسانى شب را در حالى به صبح آورد كه پدر و مادرش از او راضى باشند، خداوند دو در از درهاى بهشت ))
 .((را به روى او مى گشاید و اگر یكى از آنها از او راضى باشند یكى از درهاى بهشت به رویش گشوده مى شود

سلم نقل شده است كه فرمودنددر روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و  : 
بعِدَكانَّ العبَد َلُیرَفُع له درجة فى الَجنَِّة ال َیعِرُفها من اَءعماِله فیقول ربِّ اَءنِّى لى هذه فیقول باستغفار والدیَك لَك من  (395). 

وقتى بنده اى به بهشت مى رود، او را درجاتى مى دهند كه وى هر چه در اعمال خود مى اندیشد عمل قابل ))



این مقام و مرتبه از كجا براى من فراهم ! توجهى كه او را در آن جایگاه قرار بدهد، نمى بیند، سوال مى كند خدایا
؟ جواب مى شنود با طلب مغفرت والدین توشده است  )). 

 .در مقابل ، جسارت به والدین ، عاق والدین را به دنبال دارد و همه اعمال و رفتار خوب را حبط و نابود مى كند
چون سخن در بیان حقوق والدین است ، در مورد دعایى از ادعیه بسیار ارزشمند امام سجاد علیه السالم در صحیفه 

امام سجاد علیه السالم در شرایط و زمانى قرار داشتند كه بیان معارف دین و احكام . ى شرح مى دهیم سجادیه كم
الهى به صورت صریح میسر نبود، بنابراین غیر از بعضى كلمات قصار و یا رساله حقوقى كه در مقام تبیین آن 

بتهال و تضرع در صحیفه سجادیه نقل شده هستیم ، بسیارى از فرمایش هاى امام سجاد علیه السالم در قالب دعا، ا
در صدر دعاى . كه یكى از ارزشمندترین ذخایر و گنجینه هاى گرانبهاى مسلمانان ، به خصوص شیعیان است 

یكى از ادعیه حضرت ، دعایى  و كان من دعائه علیه السالم البویه علیه السالم : بیست و چهارم صحیفه این عبارت آمده است
لیه السالم براى پدر و مادر بزرگوارشان بیان فرموده اند و از آن جا كه این دعا داراى ظرایف و است كه امام ع

 . نكته هاى قابل توجه و ارزشمند تربیتى و آموزشى است ، به بخش هایى از آن اشاره مى كنیم
شود در این دعا سخن امام علیه السالم با این عبارت متعارف حضرتشان در سایر دعاها آغاز مى : 

 .(396)اللَّهم صل على محمَّد عبدك و رسولك ، واهل بیته الطاهرین ، واخصصهم بافضل صلواتك و رحمتك و بركاتك و سالمك 
(( بر محمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم بنده و فرستاده خود و بر خاندان پاكش رحمت فرست و آنان را به ! ار خدایاب
 .((بهترین رحمت ها، نیكى ها و درودهاى خود امتیاز ده 
 :بعد مى فرمایند
 .(397)واخصص اللَّهم والدى بالكراَمة لدیك ، والصالة منك ، یا ارحم الراحمین 
(( پدر و مادرم را با گرامى داشتن نزد خود و احسان و نیكى از جانب خویش برترى بخش ، اى بخشنده ! بار خدایا
 .((ترین بخشندگان 

هاى بعدى حضرت جنبه تعلیمى و آموزشى دارد كه حاوى نكات آموزنده اى براى همه مسلمانها به ویژه  عبارت
مى فرمایند. شیعیان است تا بیاموزند نسبت به پدر و مادر چگونه رفتار كنند : 

تَماما، ثم استعملنى بما تلهمنى منه ، و وفِّقنى للنفوِذ فیما تبصرنى من علمه  اللَّهم صل على محمَّد و آله ، و اَءلهمنى علم ما یجب لهما على الهاما، واجَمع لى علم ذلك ُكّلِه
 .(398)حتى ال یفوتنى استعمال شى ء علمتنیه و ال تثقل اَءركانى عن الحفوف فیما اَءلَهمَتنیه 
(( بر محمَّد و آل او درود فرست ، و دانستن آنچه در باره ایشان بر من واجب است را به من الهام فرما و ! بار خدایا
آموختن همه آن واجبات را بى كم وكاست برایم فراهم آور، سپس مرا به آنچه كه به من الهام مى نمایى وادار، و 

راى انجام آنچه به دانستن آن بینایم مى سازى توفیقم ده ، تا به جا آوردن چیزى از آنچه مرا به آن دانا گردانیده اى ب
 .((از من فوت نشود، و اندامم از خدمت در آنچه به من الهام نموده اى سنگین نشود
 :سپس حضرت بعد از تكرار صلوات و سالم بر محمَّد و آل محمَّد مى فرمایند

 لعینى ِمن َرقَدِة الَوسَنان ، و اَءثَلَج ِلصدرى ِمن شرَبِة للَّهم اجعلنى اَءهاُبُهما هیبَة السلطان الَعُسوف ، واَءَبرُّهما برَّ اُالمِّ الرءوف ، و اجعل طاعتى لوالدى و بّرى بهما اَءَقرَّا
واسَتكَثَر برَُّهما بى و ان َقلَّ، واسَتِقلَّ برِّى بهما و ان َكُثَرالظَّمآن حتى اُءوِثر على هواى هواُهَما، و اُءَقدَِّم على رضاى رضاُهما  (399). 

(( بترسم ، مانند ترسیدن از پادشاهى ستمكار و با آنان خوشرفتارى كنم  مرا چنان قرار ده تا از پدر و مادرم! خداوندا
فرمانبردارى و خوشرفتارى با آنان را در نظرم از خواب براى خواب آلوده ، . ، مانند خوشرفتارى مادرى مهربان 

وشنودى خوش تر؛ و از نوشیدن آب براى تشنه ، گواراتر گردان تا آرزوى آنان را بر آرزوى خود برگزینم و خ
ایشان بر خوشنودى خویش مقدم دارم و نیكوییشان را درباره خودم ، هر چند اندك باشد، بسیار شمارم و نیكویى 
 .((خویش را درباره ایشان ، هر چند بسیار باشد، اندك شمارم 

اطر انسان در مقابل قدرت و اقتدار حاكم ، خوف دارد و سعى مى كند كارى كه خالف نظر وى یا موجب تكدر خ
امام سجاد علیه السالم مى فرمایند. او است ، انجام ندهد چگونه انسان از یك حاكم وحشت دارد و تصور  !خدایا :

هیبت او لرزه بر اندام او مى اندازد، چنان كن كه من براى نگه داشتن حرمت پدر و مادرم چنین حالى داشته باشم و 
زت دارد و محبوب مادر است ، والدین من را نزد من این از طرف دیگر، چگونه یك فرزند نزد مادر مهربان ع

 .گونه عزیز بدار
اطاعت پدر و مادر را براى من شیرین تر از بستر انسانى قرار ده كه كم خوابیده است ؛ زیرا براى انسانى ! خدایا

السالم از خداوند مى بنابراین ، امام علیه . كه كم خوابیده ، چیزى شیرین تر و محبوب تر از یك بستر راحت نیست 
! خواهد اطاعت والدین را بدین سان قرار دهد؛ مثل بستر براى آدم كم خوابیده ، كه نیاز به خواب دارد؛ یعنى خدایا

 . چنان كن كه براى خدمت گزارى به والدین ؛ و اطاعت آنها در خود، احساس نیاز كنم
آب خنك را براى یك انسان عطشان محبوب و گوارا  اطاعت والدین را براى من گوارا قرار بده چنان كه! خدایا

چنان كن كه كارهاى ! خدایا. قرار مى دهى ؛ تا اطاعت و خواسته آنها را بر خواهش هاى نفس خود مقدم بدارم 
خوب و خدمات آنها در چشم من زیاد جلوه كند؛ اگرچه آن كارها كم و كوچك باشد و خدمات و نیكى هاى زیاد و 

در نظرم ناچیز جلوه كندطوالنى مدت من  . 



 : نكات مهمى كه در كالم حضرت آمده چند چیز است
امام . اوال، فرزندان نمى توانند به عذر این كه نمى توانیم چگونه با پدر و مادر معاشرت كنیم ، مرتكب خطا شوند

ادر علم پیدا كندسجاد علیه السالم در قالب دعا مى فرمایند كه فرزند باید به وظایف خود نسبت به پدر و م . 
ثانیا، فرزند باید از خدا بخواهد كه به او قدرت بدهد تا به آموخته هایش دقیق و صحیح عمل كند؛ یعنى بتواند خود 

یعنى طورى در . را در مسیر خدمت و اطاعت والدین قرار دهد؛ آن هم نه از روى كراهت و سختى و زحمت 
هد كه گویى تشنه كامى آب گواراى خنكى را یافته است ، یا انسان خدمت گزارى به والدین بكوشد و رغبت نشان د

 . كم خوابیده و خسته و نزارى ، بستر راحتى یافته است
اگر در مكتب هاى اخالقى . جالب این است كه این تقاضاى امام علیه السالم با همه موازین اخالقى تطابق دارد

وصیه اخالقى مى شود كه با بعضى از توصیه هاى دیگر مختلف مطالعه كنیم مى بینیم در برخى موارد یك ت
همگونى ، همخوانى و هماهنگى كامل ندارد، بلكه در تناقض و تنافر است ، در همه موازین اخالقى دین مبین 
اسالم به خصوص در ادعیه امام سجاد علیه السالم كه دریایى از معارف اخالقى در آن نهفته است ، هماهنگى و 

ى دیده مى شود؛ در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایندهمخوانى عجیب : 
 .(400)اّن المؤ من َیرى ذنوبه كانَُّه قاعد تحَت َجبل َیخاف اءن َیقَع علیه ، و اّن الفاجر یرى ذنوبه كُذباب مرَّ على اءنفه 
(( همه تالش انسانى . اگر انسان مؤ من گناه كند، سنگینى این گناه را بر دوش خود مانند سنگینى كوه احساس مى كند

. ود را از این سنگینى خالص كند و نجات دهدكه بار سنگینى روى دوش او مى باشد، این است كه به صورتى خ
فاجر و گنهكار، گناه خود را مانند . مؤ من گناه را بزرگ مى بیند، بنابراین تالش مى كند خود را از گناه منزه بدارد

حركت مگسى مى بیند كه بر بینى او نشسته است و او با حركت دادن دست آن مگس را از روى بینى خود بلند 
یعنى احیانا رنجش مختصرى در روح آنها ایجاد مى شود و بس -را آسوده مى سازد؛ كرده ، خود   -)). 

بنابراین ، از فرمایش امام علیه السالم استفاده مى كنیم كه انسان ، خیر خود را در حّق دیگران كم و خدمات 
 .دیگران را نسبت به خود بزرگ ببیند؛ اگرچه كوچك باشد
 :حضرت در ادامه مى فرمایند

لیهما َشفیقااللَّهم َخفِّض لهما صوتى ، و اَءِطب لهما َكالمى ، و اَءِلن لهما َعریَكتى ، و اَءعطف علیهما َقلبى ، و َصیِّرنى بهما رفیقا، و ع (401). 
(( صدایم را در برابرشان آهسته و سخنم را خوشایند و خویم را نرم نما و دلم را بر آنان مهربان كن و ! پروردگارا
 .((مرا با ایشان سازگار و بر آنان رحیم گردان 
ناظر به همین معنا باشد كه انسان  (402)واغضض من صوتك  :شاید بیان خداوند متعال در سوره مباركه لقمان كه مى فرماید

باره پدر و در  هنگام گفتگو با كسانى كه احترام آنها واجب است ، صداى خود را به درشتى بلند نكند؛ به خصوص 
بعد حضرت مى فرمایند. مادر كه از مقام ویژه اى برخوردارند : 

 .(403)اللَّهم اشكر لهما تربیتى واَءثَبُهما على َتكِرَمتى ، واحفظ لهما ما حفظاُه منِّى فى ِصَغرى 
(( آنان را به پرورش من جزا ده ، و در گرامى داشتنم پاداش ده ، و آنچه در كودكى از من محافظت ! پروردگارا
 .((نموده اند، براى آنها نگاه دار

ور كه آنها در بزرگ مرا موفق بدار كه شكرگزار رحمت هاى آنها در دوران تربیت خود باشم و همان ط! خدایا
كردن من زحمت كشیدند، مرا موفق كن كه بتوانم خدمت كنم و بر خدمت ها و زحمت هاى آنها ثواب و اجر مقرر 

حضرت مى فرمایند  سپس . بفرما : 
لُه ِحطَّة لذنوبهما، و ُعُلّوا فى َدَرَجاِتهما، و زیادة فى َحَسَناِتِهما، یا اللَّهم و ما َمسَُّهما منِّى َمن اَءذى ، اَءو َخَلَص الیهما عنِّى من مكروه ، اَءو ضاع ِقَبلى لهما ِمن حّق فاجَع

 .(404)مبدَِّل السَّیئات باَءضعاِفها من الحسنات 
(( آزارى كه از من به ایشان رسیده ، یا رفتار ناپسندى كه از من نسبت به آنان رخ داده ، یا حقى كه از آنها ! خدایا
نزد من تباه گشته را سبب ریختن گناهان و بلندى درجات و مقام ها و فزونى حسنات و نیكى هایشان قرار ده ، اى 

ى كنىكسى كه بدى ها را تبدیل به صدبرابر خوبى م  !)). 
به طور طبیعى ، پدر و مادر براى بزرگ كردن و رشد فرزند، آزار، اذیت ، نامالیمات و مشقاتى را باید تحمل 

حضرت در این بخش از دعا، از خداوند مى خواهد در مقابل این آزار و اذیت ها و مشقت ها و نامالیماتى كه . كنند
ذا را كفاره گناهان آنها قرار دهد؛ یعنى آنچه كه از گناه و خطا در آنها متحمل شده اند، این زحمت ها و آزار و ای

 .پرونده اعمال آنها هست ، با این زحمت ها و مشقت ها از بین برود
در برخى از آیات كریمه قرآن اشاره شده است كه اگر انسانى دچار خطا و گناه شده است توبه كند، خطاهاى او 
 .تبدیل به حسنات مى شود

كته اى قابل بحث است كه مفسران هم درباره آن نظرهاى مختلفى ارائه كرده اند كه منظور از تبدیل به این جا ن
 :سیئه به حسنه چیست ؟ هم امام سجاد علیه السالم ذات اقدس الهى را با این وصف یاد مى كنند و مى فرمایند
 .(405)یا مبدِّل السَّیِّئات باَءضعافها من الحسنات 
 .((اى كسى كه قادرى همه گناهان را به حسنات تبدیل كنى ؛ آن هم به چند برابر))



نات یبدل اللَّه سیئاتهم حسبه اقوال مختلفى كه در ذیل آیه كریمه  طرح شده خیلى متعرض نمى شویم ، ولى شاید بتوان  (406)
. لت ، هر فعلى براى خود محاسبه و جزایى داردتعبیر و تاویل زیبایى از این آیه ارائه كرد و آن این كه در مقام عدا

به طور طبیعى نتیجه كار زشت ، عقاب است و جزاى كار نیك و حسنه به طور عادى و طبیعى ، ثواب است ، اما 
اگر كسى در موضع راءفت قرار داشته باشد و آن كسى كه در مقابل او افعالى را انجام داده ، به خاطر بعضى از 

سان شود، زشتى هاى اعمال او را نمى بیند، بلكه آنچه را او انجام داده است ، زیبا مى بیندافعالش محبوب ان . 
از آن جا كه خداوند توبه پذیر است ، اعمال و خطاهاى انسان را با . درباره خداوند هم این مساله صادق است 

 .حسنه مى بخشاید
لسالم مى توانیم بگوییم كه خداوند متعال در مقابل افعال در ذیل این آیه و همچنین در بیان كالم امام سجاد علیه ا

خیر و كارهاى نیك و حسنات انسان تائب ، طورى به پرونده او نگاه خواهد كرد كه گویى هیچ نقطه سیاهى در 
بنابراین امام علیه . پرونده او نیست و آنچه هست خیر و حسنه است ؛ آنچه هست زیبایى ، نیكى و خوبى است 

مى فرمایندالسالم  : 
 .(407)یا مبدل السیئات باضعافها من الحسنات 
(( برابر اى كسى كه قادرى همه گناهان را به حسنات تبدیل كنى ؛ آن هم به چند )). 

به پاس مشقت ها و تحمل مرارت ها و سختى هایى كه ! كالم امام سجاد علیه السالم ناظر به این نكته است كه خدایا
والدین من براى رشد و بزرگ كردن فرزند تحمل شده اند، خطاها و جرایم آنها را ببخشاى و افعال آنها را به 
 . عنوان كار نیك در پرونده آنها ثبت كن

مام علیه السالم مى فرمایندبعد ا : 
واجب َفَقد َوهبُتُه لهما، َوَجدُت به علیهما و َرِغبُت الیك فى  اللَّهم و ما تعدََّیا عَلىَّ فیه ِمن َقول ، اَءو اَءسَرفا على فیه ِمن فعل ، اَءو ضیََّعاُه لى من حّق، اَءو قصََّرا بى عنه ِمن

ِهُمُهما على نفسى ، و ال اَءسَتبِطُئُهما فى برِّى ، و ال اَءكَرُه ما تولََّیاُه ِمن اَءمِرى یا ربَِّوضِع َتِبَعِتِه عنهما، فانِّى ال اَءتَّ (408). 
(( نچه پدر و مادر در گفتار با من تعدى نموده اند، یا در كردار با من بى جا رفتار كرده اند، یا حّق مرا آ! پروردگارا

تباه ساخته اند، یا از آنچه درباره من كوتاهى كرده اند، من آن را به آنان بخشیدم ، و آن را وسیله احسان برایشان 
از ایشان بردارى ؛ زیرا من درباره خود به ایشان گمان بد گردانیدم ، و از تو خواهانم كه وبال و گرفتارى آن را 

نمى برم ؛ و آنان را در مهربانى به خویش سهل انگار نمى دانم ؛ و از آنچه درباره ام نموده اند، دلگیر نیستم ، اى 
 .((پروردگارم 
 . در این بخش از سخنان امام علیه السالم ، آموزش هاى قابل توجه دیگرى نهفته است

ن طور كه والدین بر فرزند حقوقى دارند، فرزند هم بر والدین حقوقى دارد؛ اما اگر آنها در اداى فرایض و هما
حقوق واجب خود نسبت به فرزند؛ چه در گفتار، رفتار یا تربیت كوتاهى كرده باشند، یا از مرز عدالت در گفتار و 

من همه آن حقوق را بر آنها ! خدایا: ى فرمایندرفتار قول و فعل خارج شده باشند، حضرت درباره آنها چنین م
 . بخشیدم و تو هم این كوتاهى را بر آنها ببخشاى

حضرت به محضر پروردگار مى گویند. نكته دقیقى در ذیل كالم امام علیه السالم كه قابل تاءمل است  : 
من اَءن اُءقاصَُّهما ِبَعدل ، اَءو اُءجاِزَیُهما على ِمثل ، اَءیَن اذا یا الهى ، ُطوُل ُشغِلِهما ِبَتربیتى و اَءین شدََّة فُهِما اَءوَجُب حّقا علىَّ، و اَءقَدُم احسانا الىَّ، و اَءعَظُم منه لدىَّ 

 .(409)َتَعِبِهما فى حراستى و اَءین اِءقَتاُرُهما على اَءنُفِسِهما للتَّوسعِة علىَّ
(( آنها آنقدر بر من حّق دارند و به من احسان كرده اند و بر من منت دارند كه به خود اجازه نمى دهم كوتاهى ! خدایا

اگر من این گونه ! رفتار كنم ، اى خداى من  هاى آنها را با عدالت قصاص و جبران كنم ؛ یا مانند آنچه نموده اند
و نتیجه ! نتیجه سختى و رنجشان در پاس داشتنم چه مى شود؟! عمل كنم نتیجه تربیت و پرورش من چه مى شود؟

و آسایش من ، تنگى و گرفتارى را بر خود هموار كرده اند چه مى شود؟  این كه براى گشایش  !)). 
دل اقتضا مى كند كه هر كوتاهى ؛ هر چند كوچك و ناچیز جزا داده شود، اما گاه انسان در موضع عدل است و ع

این جا، محل جود و سماحت . درباره كوتاهى پدر و مادر، فرزند نباید به خود اجازه دهد به عدالت با آنها رفتار كند
و مادر در تربیت انسان  بنابراین امام علیه السالم تذكر مى دهند كه اگرچه پدر . است ؛ جاى بخشش و احسان است

قصور كرده اند، اما فرزند باید بر آنها ببخشاید و اگر آنها در قید حیاتند، هرگز بر آنها خرده مى گیرد و موجب 
رنجش آنها را فراهم نكند و اگر از دنیا رفته اند، آنها را بخشیده و از خدا براى ایشان طلب مغفرت كند؛ چرا كه 

را در مضیقه قرار دادند و بر خود ننگ گرفتند تا موجبات ، آسایش و رفاه فرزند را پدر و مادر، همواره خود 
 .فراهم كنند
 :حضرت در ادامه دعا مى فرمایند

و اَءِعنِّى یا خیَر َمن اسُتِعیَن ِبِه، و َوفِّقِنى یا  مَّد و آله ،هیَهات ما َیسَتوِفَیان منِّى حقَُّهَما، و ال اُءدِرك ما َیِجَب علىَّ لُهما، و ال اَءنا بَقاض وظیفَة خدَمِتِهَما، فصلِّ على مح
وَناَءهَدى َمن ُرِغَب الیه ، و ال َتجَعلِنى فى اَءهل الُعقوق للبالء و اُالمَّهات یوم ُتجِزى ُكّل نفس بما َكَسَبت و هم ال ُیظَلُم (410). 

(( آنها هرگز نمى توانند حقوق خود را از من به درستى بگیرند و من نمى توانم آن حقوق آنها را دریابم ، و ! خدایا
كه تو بهترین كسى  پس به محمَّد و آل او درود فرست و مرا كمك كن. شرط خدمت گزارى آنان را به جا آورم 

تو هدایتگرترین موجودى هستى كه انسان براى هدایت دست به دامان ! خدایا. هستى كه باید از او استعانت جست 



مرا هدایت كن تا از كسانى نباشم كه عاق والدین شده اند؛ آن هم در روزى كه هر كس به آنچه ! او مى شود، خدایا
مى شودكرده جزا داده مى شود و به كسى ظلم ن )). 

 :امام علیه السالم در عبارت بعد مى فرمایند
ارحم الراحمین اللَّهم صل على محمَّد و آله و ذرِّیَِّتِه، واخُصص اَءَبَوىَّ باَءفَضل ما َخَصصَت به آباء عبادك المؤ منین و اُءمَّهاِتهم ، یا  (411). 

(( بر محمَّد و آل او و خاندان او درود فرست و بهترین و شایسته ترین تحیات و خیراتى كه براى پدران و ! خدایا
ندگان مادران بندگان خاصت قرار داده اى نصیب والدین من هم بفرما، اى بخشنده ترین بخش )). 

 :بعد امام علیه السالم یك نكته آموزشى دیگر را متذكر شده ، مى فرمایند
ى محمَّد و آله ، واغفرلى بدعائى لهما، واغفر لهما اللَّهم ال ُتنِسنى ذكَرُهما فى اَءدَبار َصَلواتى ، و فى اِءنى ِمن آناِء َلیلى ، و فى ُكّل ساعة ِمن ساعات َنهارى اللَّهم صل عل

ِهما بى مغفرة َحتما، وارَض عنهما بَشَفاَعتى لهما ِرضى َعزما، و بلِّغُهما بالَكَراَمِة مواطن السَّالَمِةببرِّ (412). 
(( چنان كن كه من در پایان هر نماز، در دل شب ، در هر ساعتى از ساعت هاى روز و شب پدر و مادرم را ! خدایا

مرا موفق كن كه به حرمت احسان و نیكى پدر و مادر، آنها را یاد كنم و براى آنها طلب ! خدایا. نكنم   فراموش 
و به خاطر نیكى هاى آنها نسبت به من ، آنها  به خاطر دعاى من نسبت به والدین ، مرا بیامرز! خدایا . مغفرت كنم

من اگر آبرویى در پیشگاه تو دارم براى والدینم شفیع درگاهت مى شوم ؛ تو ! را مشمول آمرزشت قرار بده ؛ خدایا
جایگاه آنها را جایگاه سالم كه بهشت تو است ، قرار بده ؛ آنها را مشمول كرامت و ! از آنها راضى باش ، خدایا

ى خود قرار بده بزرگوار )). 
 :آنگاه امام علیه السالم به پیشگاه الهى عرضه مى دارند

راَمِتك و محلِّ مغفرتك و رحمتك ، انََّك ذو الفضل العظیم ، اللَّهم و ان َسَبَقت مغفرتك لهما فَشفِّعُهما ِفىَّ، و ان َسَبَقت مغفرتك لى فشفِّعِنى فیهما حتَّى َنجَتِمع براءفت ك فى داِر َك
المنِّ القدیم ، و انت ارحم الراحمین و (413). 

(( قرار بده و اگر مرا قبل از ایشان  اگر قبل از این كه مرا بیامرزى ، آنها را آمرزیده اى ، آنها را شفیع من! خدایا
بخشیده اى ، مرا شفیع آنها قرار بده و شفاعت مرا درباره آنها بپذیر تا در بهشت تو، در دار كرامت تو و در محل 
 .((غفران و نزول رحمت و بركاتت باز من و والدینم با هم جمع شویم 

لسالم كه بسیار گویا و آموزنده بود، به این دعا به طور اجمال و در حد بیان ترجمه فرمایش امام سجاد علیه ا
در این دعا یك سلسله از تعلیمات بسیار ارزشمند و مفید كه راه كارهاى وظیفه و انجام فرایض فرزندى . پرداختیم 

نسبت به والدین است بیان شد، اما چون درباره مطلق ارحام در این رساله ، ذكرى نشده است سعى مى كنیم در 
ن مباحث به این مهم نیز اشاراتى داشته باشیمادامه ای  . 

 پیامدهاى قطع رحم
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است كه حضرت فرمودند

: فاىُّ اَالعمال اَءبَغُض الى اللَّه ؟ قال ... االیمان باللَّه ،: اَءخِبرنى ما اَءفضُل االعمال ؟ فقال : و َنروى اَءنَّ رجال جاَء الى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فقال 
االمر بالمنكر و النَّهى عن المعروف : ثم ماذا؟ قال : َقطیَعُة الرحم ، قال : ثم ماذا؟ قال : الشِّرك باللَّه ، قال  (414). 

(( بهترین اعمال براى ! یا رسول اللَّه : كسى به حضور پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرض كرد
چه عملى نزد خدا : سپس شخص سوال كرد. ایمان به ذات ذوالجالل الهى  :انسان چیست ؟ حضرت فرمودند

بعد از شرك . ما كه مشرك نیستیم : شرك به خداوند، عرض كرد: مال است ؟ حضرت فرمودندمبغوض ترین اع
بعد از قطع رحم چه ؟ حضرت : آن شخص سوال كرد. قطع رحم : چه عملى مبغوض تر است ؟ حضرت فرمودند

امر به منكر و نهى از معروف : فرمودند )). 
شود در این روایت شدت زشتى قطع رحم با دو مطلب روشن مى : 

یكى این كه بالفاصله بعد از شرك مبغوض ترین عمل ، قطع رحم ذكر شده است ؛ یعنى در میان همه محرمات و 
و این مطلب واقعا براى ... منهیات شرع هیچ عملى منفورتر از قطع رحم نیست ، حتى شرب خمر، زنا، قتل نفس و
م یك هشدار قابل توجه استما مسلمان ها كه خود را مقید و متعبد به آداب شرع مى دانی  . 

دوم این كه در این روایت حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مبغوضیت گناه قطع رحم را مقدم بر 
 .امر به منكر و نهى از معروف ذكر فرموده اند

ر كند، یعنى به خود مى دانیم كه امر به منكر و نهى از معروف یعنى قلب و تغییر حكم الهى ، اگر كسى به منكر ام
اجازه داده است در مقابل خدا قانون گذارى و تشریع كند و به یقین ، این یك گناه نابخشودنى و بسیار بزرگ است ، 
 . اما در عین حال مبغوضیت این عمل كمتر از قطع رحم است
وفاُة و اُءغِمَى علیه فلمَّا اَءَفاَق قال حین َحَضَرتُه ال : در روایت دیگرى ، مرحوم صاحب مستدرك الوسایل چنین نقل كرده است

ء ُتعِطى َرُجال َحَمَل علیك باشَّفَرة ُیریُد اَءن َیقُتَلَك اَءعطوا الَحَسَن بن علّى بن على بن الحسین علیه السالم و هو االفَطُس سبعین ِدیَنارا و اَءعُطوا ُفالنا كذا و فالنا كذا فُقلُت ا
ن الَّذین قال اللَّه عزَّ و َجلَّ قال تریدین اَءن ال اَءكوَن ِم  .(416)(((415)والَّذین َیِصُلوَن ما َاَمَر اللَّه به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب ))

(( در حالى كه امام گاهى به حال اغما بودند . نزدیك لحظه هاى وفات امام صادق علیه السالم نزد آن حضرت بودیم 



ه هوش مى آمدندو گاه ب به حسن بن على بن الحسین یكى از عموزادگان : وقتى حال امام قدرى بهتر شد، فرمودند .
راوى مى گوید كه من سابقه این حسن را مى . حضرت هفتاددینار بپردازید و بعد فرد دیگرى را هم ذكر كردند

عرض . بود و قصد كشتن حضرت را داشت دانستم ؛ او كسى بود كه روزى با كار به امام علیه السالم حمله كرده 
: آیا شما تصمیم دارید براى كسى كه قصد كشتن شما را داشت ، عطیه بفرستید؟ حضرت در جواب فرمودند: كردم 

آنها آنچه را كه خدا امر به پیوند آن : آیا تو نمى خواهى من در زمره كسانى باشم كه خدا در حّق آنها فرموده است 
م ، دوستى پدر و مادر و محبت اهل ایمان و علم و حفظ عهد و پیمان با خدا و خلق اطاعت مى كرده مانند صله رح

 .((كنند و از خدا مى ترسند و به سختى روز حساب مى اندیشند؟
این توجه امام علیه السالم آن هم در شرایطى كه شاید كمتر انسانى به این نكات ظریف و دقیق توجه دارد، حاكى از 

و این از همان نكاتى است كه عقل بشر هم اهمیتش را تا حدودى درك مى كند، ولى در . ع است اهمیت موضو
 . شرع مقدس فوق العاده به آن سفارش شده است
 :از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمودند
 .(417)ملعون ملعون قاطع رحمة 
 .((كسى كه قطع رحم كند، مورد لعن الهى قرار گرفته است ))

 آثار وضعى صله رحم و قطع رحم
وظیفه ، بتواند  آثار وضعى عجیبى بر قاطع رحم مترتب است كه امیدواریم جامعه امروز ما در سایه عمل به این

 .از عوارض سوء و منفى آن در امان بماند
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

الرَِّحم َما ِمن َذنب اَءجَدَر اَءن ُیَعجَِّل اللَّه ِلصاحِبِه الُعقوِبَة فى الدُّنیا مع ما ادََّخَرُه فى االخرة مَن الَبغى و َقطیَعة  (418). 
(( در نزد پروردگار سزاوارتر از این نیست كه بر عقوبت آن در دنیا تعجیل كند مگر ظلم  -نفى مطلق  - هیچ گناهى 

طع رحم و سركشى و ق )). 
 :روایت عجیب دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(419)ال َتنِزُل الرَّحَمة على قوم فیهم قاطع الرِحِم
 .((خداوند رحمت خود را از قومى كه در آن قاطع رحم باشد دریغ مى دارد))

آثار وضعى گناه قطع رحم آنقدر گسترده است كه اگر در میان قومى ، یك نفر قاطع رحم باشد، خدا رحمتش را از 
این هم یكى دیگر از . و جماعت نازل نشودهمه آن قوم دریغ مى فرماید و باعث مى شود رحمت الهى بر آن امت 

در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه  . آثر وضعى دنیوى قطع رحم است
 :فرمودند
 .(420)ِصَلة الرَِّحِم َتعُمُر الدِّیاَر و َتزیُد فى اَالعَمار و ان كاَن اَءهُلها غیر اَءخیار
صله رحم باعث مى شود كه شهرها آباد شود و عمر انسان هاى آن دیار طوالنى شود؛ اگرچه مردم آن هم انسان ))
 .((هاى خوبى نباشند؛ یعنى مؤ من نباشند

در  -عمران بالد، آبادى دنیا و طول عمر  -ط ترتب این آثار، ایمان و اعتقاد به خدا و خیرات نیست ، این آثار شر
در روایتى ، راوى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرض كردم. مساله صله رحم نهفته است   : 

یقطُعُه شى ء و اذا كانوا على اَءمِرَك كان لهم حقَّان حّق الرَِّحم و حّق االسالم  تكون لى القرابُة على غیر امرى اَء لهم على حّق قال نعم حّق الرحم ال (421). 
(( ستند و یا شیعهمن ارحامى دارم كه یا مسلمان نی هیچ چیزى حّق رحمیت : آیا بر من حّق دارند؟ حضرت فرمودند . 

یكى حّق رحم ؛ یكى هم حّق شیعه بودن و یا : را قطع نمى كند و اگر آنان مسلمان و یا شیعه بودند، دو حّق داشتند
 .((مسلمان بودن 

همفكر آنها نیست ، این مى تواند مجوز قطع  بنابراین ، بعضى گمان نكنند كه اگر رحمى دارند كه مسلمان ، شیعه یا
امام صادق علیه السالم درباره آثار صله رحم مى فرمایند. راتباط و رحمیت شود : 

 .(422)ِصَلُة اَالرحام ُتَحسَِّن الُخُلَق و ُتسِمُح الَكفَّ و ُتَطیَِّب النَّفس و َتزید فى الرِّزق و ُتنِسُى فى االجل 
اثر وضعى صله رحم این است كه باعث مى شود اخالق انسان نیكو شود و در بخشندگى دست و دلش باز شود، ))

اخیر افتدپاك دل شود، رزق و روزى او زیاد شود و مرگ او به ت )). 
ما شیعیان كه داعیه پیروى از اهل بیت علیهم السالم را داریم ، باید توجه كنیم كه آموزنده ترین درس و مهم ترین 
نكته اى كه در سنت و سیره ایشان وجود دارد، منش و روشى است كه اهل بیت علیهم السالم با دشمنان و مخالفان 

راوى مى گوید به امام باقر علیه السالم عرض كردم. مى كردند، داشتندخود و با كسانى كه حتى قصد جانشان را   : 
 فُقلُت ال َفَقال لیس هؤ الء شیعة الشِّیَعُة َمن یفعل ُجِعلَت فداك انَّ الشیَعَة عندنا كثیر فقال فهل َیعِطُف الَغنىُّ على الفقیر و هل َیَتَجاوُز المحسن عن الُمِسى ِء و َیَتَواَسوَن

 .(423)هذا
(( این كه مى گویى شیعه بسیار است آیا اغنیا و ثروتمندان به : حضرت فرمودند. شیعیان شما در شهر ما فراوانند

ند؟ و افراد محسن و نیكوكار گناهنكاران را مى بخشند؟ آیا بین ایشان رفاقت و رسیدگى به فقرا رسیدگى مى كن



اینها شیعه نیستند؛ شیعه كسى است كه چنین اعمالى را : حضرت فرمودند! نه : یكدیگر وجود دارد؟ عرض كردم 
 .((انجام دهد

 حّق فرزند - 24

لمعونِة على طاعِتِه فیك و فى َضاف الیك فى عاِجِل الدُّنیا بخیرِه و شرِِّه و اَءنََّك َمسُوول عمَّا ُولِّیَتُه ِمن ُحسن اَالَدب والدَّالَلِة الى ربِِّه و اَو َامَّا حّق َوَلِدَك فَتعَلُم اَءنَّه منك و ُم
ِل الدُّنیا الُمَعذُِّر الى ربِّه فیما بینك و بینُه بُحسِن القیام علیه و اَالخِذ له منُه و ال قوَّة نفسه فُمَثاب على ذلك و ُمَعاَقب فاعَمل فى اَءمِرِه َعَمَل الُمَتَزیِِّن َیحُسن اَءَثرُُه علیه فى عاِج

 . اال باللَّه
اما حّق فرزندت این است كه بدانى او از تو است و در نیك و بد این جهان منسوب به تو؛ و تو به حكم والیتى كه ))

ن آداب نیكو و راهنمایى و شناساندن ذات خداوند یكتا و كمك در بر او دارى نسبت به تربیت صحیح و آموخت
اطاعت و پیروى از او مسوولى ؛ باید درباره او همانند كسى رفتار كنى كه مى دانى در نیكى به وى اجر و پاداش 

ن را به پس در امر دنیاى او چنان بكوش كه اثرى آفریده اى و اینك آ. است و در بدى و زشتى به او كیفر و عقاب 
زیبایى ها مى آرایى ؛ و در امر آخترش آن گونه تالش كن كه نزد پروردگارت سرافكنده نباشى و عذرى داشته 
 .((باشى 
امام سجاد علیه السالم در این حّق بسیار مهم ، قبل از بیان حقوق فرزند نسبت به والدین دو نكته بسیار مهم را به 

یكى جنبه عاطفى و دیگرى جنبه : تمام به امر فرزند بیان مى فرمایندعنوان تمهید و زمینه سازى در لزوم اه
 . اجتماعى و حیثیتى

باید بدانى كه او از تو است ؛ یعنى پیوند و عاطفه : در نكته اول كه جنبه عاطفى دارد، امام علیه السالم مى فرمایند
نسان نسبت به فرزند احساس محبت و انسان نسبت به فرزند، یك پیوند و علقه طبیعى است و به همین مالك ، ا

عالقه مى كند و اساسا حب نفس یكى از غرائز غیر قابل انكار در نظام هستى است كه همه موجودات زنده دارند و 
 . انسان نیز از این قاعده مستثنى نیست

ارد و این عالیق از آن جا كه فرزند، بخشى از انسان و پاره تن اوست ، نسبت به او همه این عالقه و حب وجود د
 . و عواطف مورد تایید شرع مقدس نیز هست
به این عالیق و غرائز مثل بسیارى دیگر از غرائز حیوانى و انسانى در معارف ما جهت داده شده است و آنها را 
 .به سمت وسوى صحیحى هدایت كرده اند

ان بسیارى است در مورد اصل محبت و عالقه و لزوم اظهار و ابراز آن ، در منابع ما، سخن در آیات شریفه قرآن  .
 : ، آیه اى به این مضمون مى بینیم كه
 .(424)ان اللَّه یامر بالعدل و اِالحسان 
(( انسان ها را به احسان و نیكوكارى امر مى فرماید خداوند، )). 

خداوند انسان ها را به رعایت عدالت ، احسان و نیكوكارى امر فرموده است و چه نیكى و احسانى برتر و واالتر 
 از اظهار محبت به فرزند؟

 ابراز محبت در سیره و كالم معصومین علیهم السالم
ق نقل شده استروایتى با این مضمون در مكارم االخال  : 

ما علىَّ ان : انَّ لى عشرة من اَالوالد ما َقبَّلُت واحد منهم ، فقال : اءّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم قبَّل الحسن و الحسین علیهماالسالم فقال االقرُع ابُن حابس 
 .(425)نَزع اللَّه الرحمة منك 
روزى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم دو فرزندشان امام مجتبى و سیدالشهدا علیهماالسالم را مى بوسیدند، یكى ))

من ده فرزند دارم كه هیچ یك از آنها را ! یا رسول اللَّه :  از اصحاب به نام اقرع بن حابس حضور داشت ؛ گفت
تو معنا و مفهوم  - من باید چه كنم كه خدا مهربانى را از دل تو برگرفته است ؟ : نبوسیده ام ؛ حضرت فرمودند

 .((- ! مهربانى را نمى فهمى
 : در این روایت به طور روشن به دو امر تصریح شده است

محبت فرزند، امرى قلبى و فطرى است و فقدان آن ، نقصان است ؛ یعنى اگر انسانى در دل یكى این كه دوستى و 
 .خود نسبت به فرزندش احساس محبت نكند، نقص دارد
دوستى و محبت باید به طریقى ابراز و اظهار شود؛ زیرا ممكن است كسى به فرزندش عالقه مند باشد، اما هیچ 

ه طور طبیعى آثارى كه بر محبت به فرزند نهفته است ، بر این محبت پنهانى نوع ظهور و بروزى نداشته باشد و ب
 .مترتب نخواهد بود
 .انسان باید محبتش را به فرزندش اظهار كند؛ چنان كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم چنین مى كردند

ه است كه حضرت فرمودندمرحوم صاحب وسایل الشیعه ، روایتى را از امام صادق علیه السالم نقل كرد : 
 .(426)اَءكِثروا ِمن ُقبَلِة اَءوالِدكم فانَّ لكم بُكّل ُقبَلة َدَرَجة فى الَجنَّة َمِسیَرَة َخمَسِماَئِة َعام 



 .((فرزندانتان را زیاد ببوسید؛ خداوند متعال به ازاى هر بوسه به فرزند یك درجه در بهشت به انسان مى دهد))
در همان كتاب از امام صادق علیه السالم روایتى از پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت 
 :فرمودند

لَّه له حسَنة َمن َقبََّل ولده َكَتَب ال (427). 
 .((كسى كه فرزندش را ببوسد خداوند در نامه عمل او یك حسنه مى نویسد))

علیه السالم آمده استدر روایت دیگرى از امیرالمؤ منین   : 
 .(428)َمن قبَّل ولَده كان له حسنة و َمن فرَّحه ، فرََّحُه اللَّه یوم القیاَمِة
(( ببوسد، براى او یك حسنه به حساب آید و كسى كه موجب سرور و شادمانى فرزندش شود،  كسى كه فرزندش را
 .((خداوند در روز قیامت او را شادمان خواهد كرد
 : نكته اى را درباره سیره رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كند كه ((بحاراالنوار))مرحوم مجلسى در 

علیه و آله و سلم اذا اَءصَبح مَسح على رؤ وس ُولِدِه كان النبّى صلَّى اللَّه (429). 
(( ارهایشان این بود كه دستى به سر بچه هایشان مى صبح كه مى شد، پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم یكى از ك
 .((كشیدند
 :از حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند
 .(430)اَءحّبوا الصَّبیان وارَحموهم 
 .((فرزندانتان را دوست بدارید و با آنها مهربانى كنید))
در معارف ما درباره مهربانى به فرزند توصیه شده است و از نظر علمى هم ثابت شده است ، فرزندانى كه به 

محبت یكى از آن دو بهره مند نبوده اند، هم در طور كامل از مهر و محبت والدین برخوردار شده اند، یا از مهر و 
دوران كودكى و هم در بزرگسالى آنان آثار و تبعات منفى به جاى گذاشته است ؛ چون محبت یكى از نیازهاى 
انسان است و اگر این نیاز در فرزند تاءمین نشود فرزند احساس كمبود مى كند و این كمبود به نحوى در روح و 

، در داخل و خارج خانه اثر مى گذارد، و در بزرگسالى هم این عقده كمبود محبت به صورت رفتار و اعمال او
 .هاى مختلفى نمود پیدا مى كند

در بررسى هاى مستندى كه از آمار جرایم در كشورهاى مختلف انجام شده است ، بسیارى از جرایم اجتماعى 
در میان كودكان و اطفال ، افرادى مرتكب جرایم مى شوند كه پدر و مادر و یا یكى . منتسب به چنین افرادى است 

الدینى داشته اند، والدین در ابراز و اظهار محبت به از آنها را نداشته اند و در پرورشگاه تربیت شده اند و یا اگر و
به همین دلیل است كه در منابع اسالمى خود مى بینیم كه در اظهار محبت به ایتام نیز توصیه . آنها كوتاهى كرده اند

 . اكید شده است
 : نقل مى كند كه ((بحاراالنوار))روایتى را مرحوم مجلسى در 

اذا سَجد جاء الحسین فَركب  لیه و آله و سلم كان ُیَصلِّى َیوما فى ِفَئة و الحسین علیه السالم َصغیر بالُقرب منه ، فكان النبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلمانَّ النبىَّ صلَّى اللَّه ع
: َیرَفَع راءَسه ، اءَخذه فوَضعه الى جانبه فاذا سَجد عاد على ظهِره ، و قال َحل َحل ، فاذا اَءراد رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اءن : َظهَره ، ثمَّ حرَّك ِرجَلیه و قال 

لَّه انَّكم َلَتفعلون بالصِّبَیان شیئا ما َنفعله نحن ، فقال النبى صلَّى ال! یا محمَّد: َحل َحل ، فَلم َیَزل یفعُل ذلك حتى فَرغ النبى صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ِمن صالتِه، فقال یهودّى
فاّنى ُاؤ ِمُن باللَّه و برسوله ، فاءسَلَم لّما راءى كرَمه مع ِعَظِم َقدِره : اءمَّا لو كنتم تؤ ِمنون باللَّه و رسوله ، َلَرِحمُتم الصبیان قال  : علیه و آله و سلم (431). 
روزى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم همراه با جماعتى در حال نماز بودند و امام حسین علیه السالم هم كه ))

، امام حسین وقتى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به سجده مى رفتند. طفلى بود، در نزدیكى حضرت نشسته بود
علیه السالم بر پشت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى نشست و دو پاى كوچك خود را حركت مى داد و به 

وقتى حضرت سجده شان تمام مى شد و مى خواستند سر از سجده . همان لسان خود و به تعبیر ما ِهى ِهى مى كرد
دوباره امام حسین . خودشان قرار مى دادند و به سجده مى رفتند بردارند، این طفل كوچك را مى گرفتند و در كنار

علیه السالم روى پشت جدشان مى نشست و همان كلمات را تكرار مى كرد و این كار تكرار شد تا نماز پیغمبر 
: گفت . ى كردیكى از یهودیان آن جا ایستاده بود و این منظره را تماشا م. صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به پایان رسید

شما اگر به خدا و پیغمبرتان ایمان مى : حضرت فرمودند. رفتار شما با بچه هایتان برخالف رفتار ما با آنها است 
: سپس یهودى گفت  . داشتید، نسبت به كودكانتان مهربان بودید زیرا محبت و مهربانى به فرزند دلیل بر ایمان است

آورد به خاطر این كرمى كه از پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم دید با آن ایمان آوردم به خدا و رسولش و اسالم 
 .((بزرگى مقام و منزلت ایشان 
این بدان دلیل بود كه معموال انسان وقتى افرادى صاحب مقام را مى بیند، جاه و جالل او چشم بیننده را پر مى كند 

د، همسر و خانواده با دیگران فرق مى كند؛ در حالى كه و تصویرى از او مى سازد كه مثال او نسبت به فرزن
نسبت به فرزند . پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در عواطف انسانى ، یك انسان متعادل بود؛ مثل سایر انسان ها

امام . عالقه مند بود و شاید از نظر عاطفى در اوج بود و این چیزى بود كه براى آن یهودى غیر قابل باور بود
 :صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(432)اّن اللَّه لیرحم الرجل لشدِة حبِّه لولده 



(( و به فرزندش رحم مى كندخداوند به فرد، به خاطر شدت مهربانى ا )). 
 : به طور كلى در معارف ما امر شده است
 .(433)َوقِّروا ِكباركم و ارحموا صغاركم 
(( ترام و به كوچكترها مهربانى كنیدبزرگانتان را اح )). 
 :سخن دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند
 .(434)لیس منَّا َمن لم یرحم صغیرنا و لم یوقِّر كبیرنا
 .((از ما نیست كسى كه به كودكان مهربان نباشد، و به بزرگان احترام نگذارد))

حال باید تصور كرد با این سفارش ها . رمز مسلمان بودن ، احترام به بزرگ ترها و مهربانى به كوچك ترها است 
اى كه در آن تك تك افراد به بزرگ ترها احترام بگذارند و به كوچك  جامعه! چگونه جامعه اى ساخته مى شود

به طور طبیعى اگر بزرگى ، خطا كرد، چون باید به او . ترها مهربان باشند هرگز روى ناهنجارى نخواهند دید
اشند، از احترام بگذارند، از خطاى او چشم پوشى مى كنند و اگر كوچك ترى اشتباه كرد، چون نباید با او مهربان ب

بنابراین ، جامعه اى ساخته مى شود مملو از صلح و صفا و افراد بدون هیچ . خطاى او هم چشم پوشى مى كنند
در سخنى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه . گونه تنش و برخورد در كنار یكدیگر زندگى مى كنند

 :فرمودند
یُرُكم بصغیركم و ال تكونوا كُجَفاِة الجاهلیَِّةِلَیَتاَءسَّ صغیركم بكبیركم َولَیراَءف كب (435). 

(( د و بزرگ ترها هم باید به كوچك ترها راءفت البته باید كوچكترها تابع بزرگ ترها باشند و به آنان احترام بگذارن
 .((و رحمت داشته باشند و مانند سنگ دالن دوران جاهلیت نباشند

معلوم مى شود كه بى محبتى ، كم محبتى و قساوت قلب میراث دوران جاهلیت است و اولین اثر توحید این است كه 
 .در دل انسان ، مهربانى و رقت قلب ایجاد مى كند

هر و محبت در انسان ، یك امر غریزى و كیمیاى مجهول القدرى است كه همگان بر اساس خلقت از نفس وجود م
مهر، محبت و عاطفه ، در انسان . آن برخوردارند، ولى بسیارى از انسان ها از كارایى این گوهر ارزشمند غافلند

له فردى صبور و پرطاقت مى خفته و خمود و بى حال ، انگیزه ایجاد مى كند؛ از انسان كم طاقت و بى حوص
 .سازد

غریزه محبت و عاطفه ، كارایى فوق العاده اى دارد و این طرفینى است ؛ یعنى هم محبوب تمایل به اظهار محبت 
 .و مهربانى دارد و هم محب براى تخلیه روانى خود، به اظهار محبت نیاز دارد

راءفت ، قدم به میدان مى نهد و به این امور  این جاست كه شرع مقدس با تقدیس اصل محبت و غریزه عاطفه و
باطنى موجود در انسان ، جهت مى دهد و به ترمیم و رشد و شكوفایى این غرائز مى پردازد؛ كه اگر این غرائز 
تحت ضوابط خاص و در مسیر صحیح حركت نكند و یا به هر دلیلى از حركت بازبماند، ویرانى به بارمى آورد؛ 

از دامنه كوهستان سرازیر مى شود، اگر یكسره به شوره زار بریزد، هیچ اثر مثبتى نخواهد  درست مثل سیالبى كه
سیالب باید در مسیر . داشت و اگر در مسیر صحیح خود حركت نكند، روستاها و جنگل ها را منهدم مى كند
ات رشد كنند؛ به دشت صحیحى مثل رودخانه حركت كند تا در كنارش آبادانى و عمران ایجاد شود و درختان و نبات

مهر و محبت پدر و . و دمن برسد و در كنارش كشت و كار صورت گیرد و باعث نابودى و انهدام نیز نگردد
قرار داده هدایت شود، فرزندى صالح و شایسته تربیت مى   مادرى نیز اگر با قواعد و ضوابطى كه شرع مقدس 

ن محبت نباشد، عالوه بر این كه فرزند احساس حقارت و كمبود شود كه جامعه از او بهره مند خواهد شد؛ و اگر ای
 .مى كند، ویژگى هاى انسان تربیت شده را ندارد

 اظهار محبت نسبت به ایتام
نفس وجود چنین . در منابع دینى ما روایتى است كه تاءكید زیادى نسبت به اظهار عالقه و محبت به فرزند كرده اند

ست و اگر كسى واقعا فاقد حب فرزند باشد، نقصانى در آفرینش و خلقت او وجود غریزه اى ، غیر قابل انكار ا
 .دارد

در شرع . بنابراین ، اصل وجود این غریزه ، غیرقابل انكار است و فرزند به اظهار محبت و مالطفت نیاز دارد
ر یا هر دو را از دست داده انور تاءكید فراوانى بر نیكى و مهربانى نسبت به فرزندان ایتام ، كسانى كه پدر و ماد

از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند. اند، شده است  : 
 .(436)َمن َمَسَح َراءس یتیم كانت له بُكّل َشعَرة مرَّت علیها یده حسنات 
اگر كسى دستى بر سر یتیمى بكشد خداوند به عدد هر تار مویى كه از زیر دست این انسان مى گذرد براى او ))
 .((حسناتى ثبت مى كند

حتیاج طبیعى و غریزى انسان واقعا اگر در این نكات ، دقت شود مشخص مى شود كه انسان با این عملش ، نیاز و ا
در سخن دیگرى از رسول اكرم . دیگرى را برآورده و تامین كرده است و در حّق او پدرى یا مادرى كرده است 



 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(437)خیر بیوتكم بیت فیه یتیم ُیحَسُن الیه و شرُّ بیوتكم بیت ُیَساُء الیه 
بهترین خانه از خانه هاى شما، خانه اى است كه در آن یتیمى باشد كه به او نیكى ، مهربانى و محبت مى شود و ))

اى است كه در آن به یتیمى ستم شودبدترین خانه ها، خانه  )). 
 :در سخن دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند
 .(438)اَءنا و كافل الیتیم َكَهاَتیِن فى الَجنَِّة
(( كسى كه امور او را به عهده گرفته ، او را تربیت كرده و نسبت به او  -من و كسى كه متكفل اداره امر یتیم است 

مانند این دو انگشت كنار یكدیگر در بهشت قرار خواهیم گرفت  -احسان مى كند  )). 
نقل شده است هنگامى كه خبر شهادت جعفر بن ابى طالب . ن ما چنین بوده است اساسا سنت اولیاى دین و بزرگا

 :علیه السالم در جنگ موته به پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رسید
اخرجى لى ولد جعفر، فاءخرجوا الیه ، فضمَّهم الیه و َشمَّهم : اَءتى رسول اللَّه اءسماء، فقال لها (439). 

فرزندان جعفر را . فرزندان جعفر را نزد من بیاور :حضرت به خانه جعفر آمدند و به اسماء همسر جعفر فرمودند))
انیدند و آنها را نوازش مى كردندحضرت آنها را به سینه مى چسب. آورد )). 

عبداللَّه جعفر فرزند آن شهید كه بعدها به افتخار دامادى امیرالمؤ منین علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم نائل شد، 
نقل مى كند كه من خوب به خاطر دارم روزى را كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به خانه ما آمدند و خبر 

این از آثار مثبت و تربیتى این عمل است كه . پدرم را دادند و دست محبت به سر من و برادرم كشیدندشهادت 
 .خاطرات در ذهن یك یتیم مثل عبداللَّه باقى مى ماند
 :روایت عجیبى نقل شده است كه نفس تسلیت گفتن را به كسى كه مصیبتى دیده توجیه مى كند

على راءسه و ان كان المعزى یتیما فامسح یدیك  (440). 
 .((اگر عزادار، یتیم است به هنگام تسلیت گفتن ، دست بر سر او بكشید))
ددر روایتى دیگر نقل شده است كه فرمودن : 

 .(441)ُیقِعُدُه على ِخَواِنِه و یمسح راءَسُه َیِلیُن قلبه 
(( او بكشد، دل او مهربان مى شود كسى كه یتیمى را بر سر سفره خود بنشاند و دست مالطفت بر سر )). 

در روایات و توصیه ها هیچ قیدى براى اظهار . صرف نظر از این آثار اخروى ، آثار وضعى دنیوى هم دارد
یا . محبت ذكر نشده است كه یتیم ، فقیر باشد یا غنى ، پدر و مادرش كه از دنیا رفته اند متمكن بوده اند یا نبوده اند

ه حتما به آنها كمك مالى شودحتى قید نشده است ك . 
بعضى قلبشان رقیق نیست و  . انسان ها در آفرینش مختلفند؛ بعضى ها خیلى رقیق القلبند و برخى بسیار قسى القلب

حضرت مى . در مواجهه با مسائل عاطفى و احساسى ، تاثیرپذیر نیستند، ولى دوست دارند كه این گونه باشند
در . یق شود، بر سفره ات یتیمان را مهمان كن و دست مالطفت بر سر آنها بكش فرمایند اگر مى خواهى قلبت رق

 :توصیه هاى موالى متقیان امیرمؤ منان علیه السالم آمده است كه فرموده اند
 .(442)اءّدب الیتیم بما تؤ دب منه َوَلَدَك
همانگونه كه با فرزندانت رفتار مى كنى ، نسبت به تادیب و رسیدگى به وضع ایتام هم سعى و اهتمام داشته باش ))
)). 
 :حتى در سخنى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند

َعاَل یتیما حّتى َیسَتغنى اَءوَجَب اللَّه عزَّ و َجلَّ له بذلك الَجنَّة  َمن (443). 
(( و تا زمانى كه بى نیاز شود متكفل امر او شود، خداوند بهشت را بر او  اگر كسى یتیمى را در عائله خود نگه دارد
 .((واجب مى كند
 :در حدیث دیگر مى فرمایند

 .(444) ُیغَفُرَمن َكَفَل یتیما بین المسلمین فاَءدَخَلُه الى طعاِمِه و شراِبِه اَءدَخَلُه اللَّه الجنََّة الَبتََّة اال اَءن َیعَمَل َذنبا ال
كسى كه متكفل امر یتیمى از مسلمان ها شود و او را بر سر سفره غذاى خود بنشاند، خدا بهشت را براى او ))

ى مرتكب شود كه غیرقابل بخشش باشدتضمین مى كند؛ مگر این كه گناهان )). 
امام سجاد علیه السالم به عنوان تمهید و زمینه سازى در ضرورت اهتمام به تربیت فرزند، دو نكته را مطرح 
 :فرمودند كه یكى از آن دو نكته این بود كه مى فرمایند
 . َفَتعلم انَُّه منك
 .((بدان كه فرزند از تو است ))

طفى و علقه معنوى میان والدین و فرزند اشاره مى فرمایند و با تحریك عواطف پدر و در حقیقت به جنبه عا
 .فرزندى یا مادر و فرزندى ، ضرورت رسیدگى به مساله را یادآور مى شوند

از موال امیرالمؤ منین علیه السالم در توصیه هایى كه به فرزند بزرگوارشان امام مجتبى علیه السالم دارند بعد از 
عبیر كه این ت  : آمده است ((فرزند، آیینه تمام نماى پدر و مادر است ))

 .(445)و وجدتك بعضى بل وجدتك ُكلِّى 



(( نم هستى ، بلكه همه جان و تن منى تو را دیدم كه پاره ت )). 
در بعضى از روایات هم آمده است كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم راجع به فاطمه زهرا علیهاالسالم مى 
 :فرمایند
 .(446)ان فاطمه بضَعة منِّى 
 .((فاطمه علیهاالسالم پاره تن من است ))

با توجه به این علقه میان والدین و فرزند و آن اهتمام عاطفى كه میان آنها وجود دارد، ضرورت دارد كه آنها در 
 .تربیت فرزند هیچ قصور و تقصیرى رواندارند

امام علیه . كه در كالم امام علیه السالم ذكر شده بود، توجه به حیثیت اجتماعى و اعتبار دنیوى است تمهید دیگرى 
 :السالم مى فرمایند
 . مضاف الیك فى عاجل الدُّنیا بخیره و شرِّه
 .((فرزند؛ چه خوب و چه بد، به تو وابسته است و به تو خوانده مى شود))

والد ضعیف باشد و از طریق تحریك عواطف پدر و فرزندى نتوان در ممكن است در بعضى افراد غریزه حب ا
آنها براى تربیت فرزند انگیزه ایجاد كرد، اما حب نفس و عالقه به ذات ، چیزى نیست كه انسان نسبت به آن بى 
 .تفاوت و یا كم تفاوت باشد

آبروى خود را حفظ كرده یا باال  هر انسانى نسبت به حیثیت و اعتبار اجتماعى خود حساس است و تالش مى كند كه
پدر یا مادر چون به هیچ . ببرد و با همه عواملى كه به نحوى ، موجب نقصان مرتبه او مى شوند، مبارزه مى كند

وجه نمى توانند وابستگى فرزند را به خود انكار كنند، ملزم هستند نسبت به سرنوشت فرزند بى تفاوت نباشند؛ 
اقل خود را دوست دارند و به سرنوشت خود در اجتماع حساسند و به آن مى اندیشند، چون این پدر و یا مادر ال

بنابراین ، به این دلیل هم كه شده ، به تربیت فرزند همت مى گمارند؛ یعنى اگر آبرو و حیثیت خود را مى خواهند 
 .باید نسبت به تربیت فرزند حساس باشند

این مى شود كه وى از نظر آداب و معاشرت عنصر نامطلوبى شود و نتیجه كوتاهى پدر و مادر در تربیت فرزند، 
در نتیجه مرتكب خالف مى شود و این خالف كارى هاى  .نتواند روابط خود را به طور صحیح با اجتماع تنظیم كند

به شاهد بر این مطلب ، مضامینى است كه از معصومین علیهم السالم . او وسایل بدنامى والدین را فراهم مى كند
 : دست ما رسیده است
 .(447)لعن اللَّه والدین َحَمال َولَدُهَما على ُعُقوِقِهَما
(( ى و مادر و فرزندى مى شوند، ملعونندوالدینى كه موجب قطع رابطه پدر و فرزند )). 
پدر و مادرند كه با انجام  . یعنى وظیفه ، یك طرفه نیست بلكه اقدام به انجام وظیفه در آغاز متوجه والدین است

فرزندى ، با این . وظایف خود فرزندى صالح ، كامل ، تربیت شده و كارآزموده را به جامعه تحویل مى دهند
سباب خوش نامى ، سرافرازى و افتخار آنها را در اجتماع فراهم كند؛ و باز هم پدر و خصوصیات مى تواند ا

مادرند كه با كوتاهى ، سستى و تقصیر در انجام وظیفه ، عنصرى بى ادب و بى تربیت را به جامعه عرضه مى 
ه قدم به جامعه گذاشت ، كنند كه در آغاز به خود آنها جسارت مى كند و حریم والدین را نگاه نمى دارد و بعد هم ك

 .براى ایشان سرافكندگى و ضعف به ارمغان مى آورد
معیار و مالك قضاوت نهایى و عمومى در اجتماع ، زحمات والدین است ؛ كه اگر فرزندى واجد صفات انسانى 

خواهد بود، همه براى پدر و مادرش از خداوند طلب رحمت و مغفرت مى كنند؛ و اگر فاقد آن آداب بود، برعكس 
بنابراین امام سجاد علیه السالم به این امر توجه خاص فرموده و در بیانشان مى فرمایند. بود : 

از آن جا كه تو به سرنوشت . بخواهى و نخواهى او به تو وابسته است ، و پیوند پدر و فرزندى قابل بریدن نیست 
 . خود عالقه مندى ، باید نسبت به سرنوشت فرزندانت حساس باشى

تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه فرمودند در : 
 .(448)َرِحَم اللَّه والدا اَءعاَن َوَلَدُه على البرِّ
خداوند رحمت كند پدرى را كه فرزندش را با آداب صحیح و نیكو، تربیت كرده و او را در مسیر خوبى و نیكى ))
 .((كمك كار باشد

 فرزند؛ نعمت و هدیه الهى
تمهید و مقدمه دوم در كالم امام سجاد علیه السالم هم براى زمینه سازى و توجه دادن پدر و مادر، به سرنوشت 

و تربیت او، ناظر به این نكته مهم است كه مى فرماید فرزند كه این مطلب براى معتقدین به نظام  انَّك مسؤ ول :
پاسخگویى و بازخواست همه انسان ها در سراى دیگرى اشاره دارد؛ یعنى صرف نظر از جنبه عاطفى و عالقه 

ان هایى هستند كه به این جهات خیلى انسان به سرنوشت خود كه سرنوشت فرزند هم به آن گره خورده است ، انس
بنابراین ، امام علیه السالم مى فرمایند كه در . اهمیت نمى دهند؛ اما متعبدند و به امور اخروى بیشتر توجه دارند



عالم آخرت درباره امر تربیت و كیفیت رشد فرزند مورد سوال واقع خواهى شد؛ چون فرزند به منزله نعمت و 
ان باید درباره همه نعمت هایى كه از آن متنعم بوده است ، پاسخگو باشدهدیه الهى است و انس . 

 :در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه فرمودند
 .(449)اءكرموا اءوالدكم و اءحسنوا آدابهم یغفر لكم 
 .((فرزندانتان را گرامى بدارید و آنها را نیكو تربیت كنید تا آمرزیده شوید))

این نكته در بیان امام سجاد علیه السالم آمده كه اگر مى خواهى در آخرت فارغ البال و سبك بار باشى ، بدان كه 
امورى كه در قیامت از آن سوال خواهد شد، اهتمام به تربیت فرزندان است كه اگر پاسخ مناسبى داشته  یكى از

 . باشى ، به وظیفه ات مثل سایر وظایف عمل كرده اى و آن جا نجات خواهى یافت
سان اوال، به حكم عواطف انسانى ، اهمیت دادن به سرنوشت فرزند واجب است و ان: خالصه بحث این است كه 

باید توجه داشته باشد كه اگر عالقه به فرزند دارد و به او عشق مى ورزد باید در تربیت او اهتمام كند؛ طورى كه 
 .در آینده ، موجود منفى و ناموفقى نباشد، بلكه بتواند حداقل معیشت خود را با آبرو فراهم كند

و فرزندى ضعیف است ، از آن جا كه هر انسانى به ثانیا، اگر نسبت به فرزند، مهر و علقه پدر و فرزندى یا مادر 
خود و سرنوشت خود عالقه دارد، آثار منفى بى توجهى و بى اعتنایى به فرزند و تربیت او در قدم اول دامن گیر 
 . والدین است و ضررش در این دنیا متوجه پدر و مادر است
 :در ادامه حضرت علیه السالم مى فرمایند

ا ُولِّیَتُه ِمن ُحسِن اَالَدب والدَّالَلِة الى ربِّه والمعوَنِة له على طاعِتِهو انََّك مسؤ ول عمَّ . 
 :در این عبارت ، امام به سه نكته اشاره مى فرمایند
اول این كه چون بر فرزندت والیت دارى و خدا تو را ولى او قرار داده است ، باید او را صحیح تربیت كنى و 
 . آداب نیك را به او بیاموزى
 . دوم این كه او را به خدایش رهنمون سازى
 . و سوم این كه او را در اطاعت الهى كمك كنى

در توضیح این مطلب باید گفت كه چون اسالم ، یك مكتب جامع اعتقادى و اخالقى است ، الزاما هم عهده دار 
بیان مى كند معرفى شیوه ها و روش هاى تربیتى است و هم آداب نیك و راه و رسم آموزش آنها را . 

 اهمیت تربیت فرزند
در معارف ما، همانطور كه بر اصل تربیت و لزوم آموزش تاءكید فراوان شده ، بر راه و رسم تربیت و آموزش 
 . فرزندان و مصادیق آداب نیكو و احسن نیز تصریح شده است كه همه این امور را باید بررسى كنیم

هات مختلف اشاره شد و بیان امام سجاد علیه السالم نیز خود در مباحث گذشته به ضرورت اصل تربیت از ج
 .داراى نكات بسیار مهمى است كه اهمیت تربیت فرزند را در معارف ما نشان مى دهد

در . اگر به آیات شریه قرآن توجه شود، تربیت به طور عام از وظایف انبیا و پیامبران الهى شمرده شده است 
 : سوره مباركه جمعه مى خوانیم

ضالل مبین  هو الَّذى َبَعَث فى اُالمِّّیین رسوال منهم َیتلوا علیهم آیاته و یزكِّیهم و ُیعلُِّمُهُم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى (450). 
او خدایى است كه از میان اعراب امى ، پیغمبرى بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحى خدا را ))

تالوت كند و آنها را از لوث جهل و اخالق زشت پاك سازد و شریعت و احكام كتاب آسمانى و حكمت الهى بیاموزد 
ر ورطه جهالت و گمراهى بودندبا آن كه پیش از این ، همه د )). 

علم و تزكیه ؛ كه هر دو یك مطلب یعنى تربیت جامع انسان : وظیفه و رسالت انبیا در این دو مهم خالصه مى شود
در این باره آیات دیگرى هم در قرآن شریف دیده مى . است كه انبیا نیز براى تحقق این هدف بزرگ مبعوث شده اند

 :شود؛ مثال
السَّبیل اءمَّا شاكرا َو اءمَّا كفورا انا هدیناُه (451). 

 .((ما راه را به انسان نشان دادیم ، خواه شاكر باشد یا ناسپاس ))
یله انبیا راه را به انسان ها نشان داده است و به این طریق وظیفه تربیتى خود را در قبال بندگانش به خداوند به وس

 : طور كامل ادا فرموده است
 .(452)قد َتَبیََّن الرُّشُد مَن الَغىِّ
 .((به وسیله انبیا راه صحیح و راه گمراهى و خطا براى انسان تبیین شده است  ))

بنابراین ، اصل مساله تربیت و فراگیرى آداب و قواعد زندگى دنیا براى وصول به آن هدف نهایى آفرینش و خلقت 
زى جز تربیت را نمى توانیم انگیزه و حكمت ارسال رسل و بعثت انبیا اساسا چی . انسان ، امرى بسیار روشن است
معرفى كنیم ، اما نسبت به تربیت فرزند به طور خاص در مباحث قبل اشاره شد و در بعضى از روایات هم به این 



 . مطلب تصریح شده است
 :رسول گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

 راعّیة على اءهل ُكّلكم مسؤ ول عن رعیته ، فاالمیر على النَّاس راع و هو مسؤ ول عن رعّیته ، والرجل راع على اءهل بیته و هو مسؤ ول عنهم ، فالمراءُة اال ُكّلكم راع و
اءال فُكلُّكم راع و ُكلُّكم مسؤ ول عن رعیته ... بیت َبعِلها و ُولِده ، و هى مسوولة عنهم  (453). 

(( حاكم بر رعیت و مردم ، نسبت به . هر كدام از شما نگاهبان و سرپرست و نسبت به زیردستان خود مسوول هستید
به اهل خانه اش مسوولیت دارد و زن در خانه نسبت به اهل خانه و مردم مسوولیت دارد و مرد در خانه نسبت 

 .((مسوولیت دارد؛ همه نسبت به افراد تحت فرمان خود مسوولیم   فرزندش
 : این نكته در تعبیر امام سجاد علیه السالم هم آمده است
 . و اَءنَّك مسوول عمَّا ُولِّیِته

سرپرستى هستند، تعبیر به رعیت مى شود از كسانى كه نسبت به آنها والیتى هست و تحت . 
 :امام مجتبى علیه السالم مى فرمایند
 .(454)رحم اللَّه امرءا وعظ نفسه و وعظ اخاه و اهل بیته 
 .((خداوند رحمت كند كسى را كه نسبت به تربیت خود، برادر و اهل بیتش اقدام كند))
سخن جالب دیگرى از رسول اكرم  . در این روایت برادر به معناى وسیعش آمده است ؛ برادر دینى یا برادر نسبى
 : صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه

یئا من الفرائض و اذا فال فقال ویل الطفال آخرالزَّمان من آبائهم فقیل یا رسول اللَّه من آبائهم المشركین فقال ال من آبائهم المؤ منین ال یعلِّموَنهم شاَءنَّه نظر الى بعض االط
 .(455)َتَعلَّموا اَءوالدهم َمَنُعوهم و َرُضوا عنهم ِبَعَرض َیِسیر من الدُّنیا فاءَنا منهم برى ء و هم منِّى ِبَراء
(( چون آن ! واى بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرشان : حضرت به برخى اطفال مى نگریستند و مى فرمودند

آیا این تاثر شما به ! یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : له شرك مهم بود سوال كردندزمان نزد مردم ، مسا
پدران و مادران ایشان مؤ من هستند؛ منتها از پدرانى كه هیچ : خاطر شرك پدران آنها است ؟ حضرت فرمودند

نچه را كه فردا فرزندانشان در اجتماع با اهمیتى به سرنوشت فرزندانشان نمى دهند و هیچ یك از واجبات زندگى و آ
آنها سروكار دارند و به آنها نیازمندند، به آنها نمى آموزند و فقط چیزهاى ساده بسیطى از امور مادى دنیوى را به 
 .((آنها یاد مى دهند و فرزندانشان را رها مى كنند، بیزارم و آنها هم از من بیزارند

و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه : 
 .(456)َالن ُیَؤدَِّب اَءَحُدُكم ُولَدُه خیر َلُه ِمن اَءن َیَتَصدََّق بِنصِف َصاع ُكلَّ یوم 
 .((اگر شما فرزندتان را ادب كنید بهتر از این است كه هر روز مقدار قابل توجهى صدقه بدهید))
با این كه در شرع مقدس اسالم ، رسیدیگ به فقرا و دستگیرى از مردم نیازمند بسیار توصیه شده ، اما پیامبر اكرم 

كه اهمیت رسیدگى به امر فرزند و اهتمام به تربیت او بیشتر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در این حدیث مى فرمایند 
 .از این است كه شما با تالش فراوان مالى را به دست آورید و آن را بین فقرا تقسیم كنید

در مكتب جامع اعتقادى و اخالقى اسالم درباره فرزند به سه مطلب ، تاءكید و راهنمایى هاى قابل توجهى شده 
 : است

ربیت و آموزش فرزند؛اول ، لزوم ت  
 دوم ، راه و رسم تربیت و آموزش و شیوه هاى تربیت فرزند؛
 . و سوم ؛ مصادیق و مواردى كه از آداب نیكو و احسن است
. امیرالمؤ منین علیه السالم بخشى از عمر شریفشان را، فرزند خوانده رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم بودند

ى شد و حضرت ابوطالب در مضیقه مالى قرار گرفت ، به پیشنهاد رسول اكرم صلَّى اللَّه زمانى كه در مكه قحط
علیه و آله و سلم بستگان ، بعضى از فرزندان حضرت ابوطالب را بین خودشان تقسیم كردند، تا بار سنگین عایله 

فرزندان ابوطالب ، امیرالمؤ  حضرت رسول صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم از میان. از دوش ابوطالب برداشته شود
 .منین علیه السالم را انتخاب كردند
امیرالمؤ منین علیه السالم در خطبه قاصعه ماجراى زندگى خود را در دوران كودكى با پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و 
 :آله و سلم چنین نقل مى فرمایند

ِباِالقِتَداِء ِبِهَیرَفُع لى فى ُكلِّ یوم من اَءخالِقِه َعَلما و َیاءُمُرنى  (457). 
(( آشكار مى  هر روز، پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم یكى از نشانه ها و ارزش هاى اخالق خود را براى من
 .((ساخت و مرا به پیروى از خود امر مى فرمود

َعَلم و پرچم جنبه نشانه دارد و نشانه یعنى . امیرالمؤ منین علیه السالم از ارزشهاى اخالقى ، تعبیر به علم مى كند
 .چیزى كه در طول راه مانع از گمراهى راهرو مى شود

زار است راه ها دستخوش حوادث مى شد و بر اثر توفان جاده  در گذشته ها، به ویژه در عربستان كه بیابانها شن
 .ها از بین مى رفت ، بنابراین نشانه هایى مى گذاشتند كه افراد گمراه نشوند

پرچم(امیرالمؤ منین علیه السالم از ارزشها و اصول اخالقى تعبیر به علم  مى كند كه پیغمبر علمى را بر مى  ( 



این است سیره پیغمبر . راه را گم نكنم و مى فرمود كه به دنبال این َعَلم حركت كن افراشت تا من در مسیر زندگى 
 .صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در تربیت فرزند
 :در سخن دیگرى از موال امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(458)َما َنَحَل والد ولدا ُنحال اَءفَضَل ِمن اَءَدب َحَسن 
 .((هیچ هدیه اى از طرف پدر براى فرزند، ارزشمندتر از ادب نیست ))

ر و خوشحال كند و یا دل او را به دست بیاورد و پدر اگر خواهان دادن هدیه اى به فرزندش است كه او را مسرو
در آینده او تاثیر داشته باشد، باید به او حسن سلوك و ادب بیاموزد؛ بعضى از پدرها تصور مى كنند جمع كردن 
مال و ثروت ، گشودن حساب بانكى و خرید زمین براى فرزندان و یا منتقل كردن دارایى آنها، هدایاى ارزشمندى 

از این كه اگر همه مكنت هاى مادى عالم را براى او جمع كند، ولى فرزند از آداب نیكو و قواعد  است ، غافل
معاشرتى خوب در زندگى بى بهره باشد، نخواهد توانست از آن ثروت و مكنت به خوبى استفاده كند، وقتى آداب و 

عمر، همه را به باد فنا خواهد داد، بنابراین قواعد اخالقى را نیاموخته باشد، با یك حادثه و یا با گذر چند روزى از 
تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم قابل دقت است كه حضرت نمى فرمایند آن هدایا بى فضیلت است ، آنها هم فضیلت 
دارد و باارزش است ، اما ارزشمندترین هدایا آدابى است كه پدر به فرزند مى آموزد؛ حضرت در تعبیر دیگرى 
 :مى فرمایند
 .(459)ال میراَث َكاالدب 
 .((هیچ ارثى براى فرزند گران قیمت تر از ادب و تربیت نیست ))

پنجم صحیفه در پیشگاه الهى مى فرمایند امام سجاد علیه السالم در دعاى بیست و : 
 .(460)و اءِعنِّى على تربیتهم ، و تاءدیبهم ، و برِّهم 
(( تا بتوانم فرزندانم را تربیت كنم و به آنها ادب بیاموزم مرا یارى و كمك كن ! خدایا )). 
. حضرت از خدا استمداد مى كند و كمك مى طلبد تا بتواند فرزندانش را صحیح تربیت كند و آداب نیك بیاموزد
 :روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

اُره لوالدِتِه، و تحسیُن اسِمِه، والمبالغه فى تادیبه اختی: و َتِجُب للولد على والده ثالث خصال  (461). 
(( را براى فرزند خود اختیار كند؛ دوم این كه  اول این كه چگونه مادرى: سه حّق براى فرزند بر پدر واجب است 

و سوم تا آن جا كه توان دارد در تربیت فرزند و . نام نیك بر او بگذارد كه ان شاء اللَّه به این مهم اشاره خواهیم كرد
 .((ادب او بكوشد
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ان اُءجَِّلت فى ُعُمِرَك یوَمین فاجَعل اَءَحَدُهَما الَءَدِبَك لتسَتِعیَن ِبِه على یوم ِموِتَك... الَءبَناِئِهُم اَالَدُب ال الَماُل انَّ خیَر ما َورََّث اآلباُء (462). 
اگر مطمئن هستى كه دو روز از عمر تو بیشتر باقى  .بهترین میراث پدران براى فرزندان ادب است ، نه مال ))

نمانده است ، یك روزش را براى فراگیرى آداب قرار بده تا در روز دیگر كه روز مرگ تو است ، از آموخته 
 .((هایت استفاده كنى 

رى قطعى است كه همه مكاتب درباره آن سخن گفته و اهتمام داشته اند، اما به نظر نمى رسد پس اهمیت تربیت ، ام
 .كه هیچ یك از مكاتب جدیت و اهتمام شرع مقدس اسالم را در این امر داشته باشند

 آداب تربیت اوالد
این تمهیدات از  .روش هاى تربیتى فرزند، مثل اصل تربیت ، نیازمند تمهید و زمینه سازى هاى خاص خود است 

درباره فرزند سه : در ورایت امام صادق علیه السالم نقل كردیم كه حضرت فرمودند. انتخاب همسر آغاز مى شود
 .حّق به عهده پدر است كه یكى از آنها انتخاب مادر مناسب براى او بود

م وراثت ، میزان تاثیر مادر به تناسب اشاره كردیم كه به حك - در حقوق زوجه و در حّق چشم  -در مباحث گذشته 
یكى از حقوقى كه فرزند بر پدر دارد، انتخاب همسر  .در فرزند چقدر است و پدر در این مساله چقدر باید دقت كند

بنابراین امام صادق علیه السالم مى . حق ، در امور اختیارى معنا دارد؛ نه در امور غیراختیارى . شایسته است 
فرزند بر پدر این است كه پدر توجه كند تا كسى كه قرار است در نیمى از شخصیت فرمایند كه یكى از حقوق 

فرزندش نقش موثرى داشته باشد و در شكل و ساختمان جسمانى و روحى این فرزند دخیل باشد، عنصر مناسبى 
 .باشد

است كه تاثیر  چون مادر در تكوین جسمى و روحى فرزند، نقشى غیرقابل انكار دارد، انتخاب مادر، مساله اى
بنابراین در مباحثى كه درباره زوجه داشتیم  .مستقیم در ایجاد زمینه مساعد براى تربیت هاى تشریعى و بعدى دارد

، به این مطلب شاره شد كه انتخاب همسر یكى از اساسى ترین مباحث زندگى مشترك است و از منابع شرایطى را 
ه علیه و آله و سلم نقل كردیم كه فرمودندنقل كردیم ؛ مثال از رسول اكرم صلَّى اللَّ : 

 .(463)اِءیَّاُكم و خضراء الدَِّمن قیل یا رسول اللَّه و ما خضراء الدَِّمن قال المراَءُة الَحسَناُء فى َمنِبِت السَّوِء



(( سبزه روئیده در مزبله چیست ؟ حضرت : سوال كردند. از سبزه اى كه در مزبله مى روید، پروا داشته باشید
زن زیبارویى كه در خانواده غیرصالحى تربیت شده است : فرمودند )). 

او را به عنوان همسر انتخاب كنید، به طور  طبعا اخالق غیرصالح خانواده به فرزند هم منتقل مى شود و اگر
بنابراین ، در زمینه سازى و تمهید مقدمات براى  .طبیعى ، آن اخالق سوء به فرزندان شما هم منتقل خواهد شد
تاثیر اصول تربیتى كه از آن سخن خواهد رفت ، باید انسان ، مادر مناسبى براى فرزندان خود انتخاب كند و به 

نكته دیگر این كه به خوراك خود و همسرش به خصوص در . همسر و خانواده او توجه داشته باشداخالق و ملكات 
 .دوران باردارى توجه كند
 .همچنین موازین زناشویى و آداب همبسترى را كه قریب به سى توصیه است ، رعایت كند

وقتى فرزند متولد مى شود، : ندشرع مقدس ، دستوراتى براى بعد از والدت و حتى آغاز والدت دارد كه مى فرمای
یعنى فرزند با كلمات توحید و نبوت و شهادت به رسالت و  .باید به گوش راست و چپ او اَءذان و اقامه خوانده شود

در روایتى به دلیل این كار اشاره شده است. والیت خو بگیرد  : 
 .(464)فانَّ ذلك عصَمة ِمن الشَّیطان الرَِّجیم و اِالفَزاُع َلُه
گفتن اَءذان و اقامه در گوش نوزاد موجب مى شود كه فرزند در برابر وسوسه هاى شیطانى مصونیت پیدا كند و ))
 .((شیطان از او دور شود

به عبارتى مى توان گفت همان طور كه پزشكان در آغاز والدت فرزند، براى ایجاد مصونیت در مقابل امراض 
جسمانى تزریقاتى را براى طفل ضرورى و الزم مى دانند، در معارف ما نیز ایجاد برخى از مصونیت ها به 
سخنان مربوط به چهارده قرن پیش است  توجه داشته باشیم كه این . وسیله تلقین و تذكر، ضرورى شمرده شده است

كه هنوز هیچ كس از تاثیر آهنگ ، موسیقى و صداهاى خارجى بر نوزاد خبر نداشت و امروز ثابت شده است كه 
 .به طور قطع ، نوزاد به صداهاى اطراف خود از جمله زمزمه مادر حساسیت نشان مى دهد

طفل زیبارویى نظر كردند و فرمودنددر روایتى آمده است كه امام صادق علیه السالم به  : 
 .(465)ینبغى اءن یكون اءبو هذا اءكل سفرجال لیلَة الجماع 
(( بسترى ، به یا گالبى خورده باشدشاید پدر این طفل ، قبل از هم )). 

در . یعنى تاثیر ماءكوالت در انعقاد نطفه ، بسیار زیاد است و روایات درباره دقت در این مهم بسیار فراوان 
 :روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

الق اءوالدكم اءطعموا حباالكم السفرجَل، فانَُّه َیَحسُِّن اءخ (466). 
این  در دوران باردارى به همسرانتان از -سفرجل را هر چه معنا كنیم ؛ چه به معناى به و چه به معناى گالبى  -))
 .((میوه اهدا كنید تا بخورند كه باعث خوبى اخالق فرزندانتان مى شود

از . عالوه بر تاثیر در اخالق ، در زیبایى چهره و جسم نیز تاثیر دارد: در بعضى روایات اضافه شده است كه 
 :رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

رها الَّذى َتِلُد فیه التَّمَر فانَّ ولدها یكون حلیما َنِقّیااطعموا المراَءَة فى شه (467). 
(( فرزندانى بردبار و باتقوا داشته باشید در ماه آخر باردارى ، به همسرانتان خرما بخورانید تا )). 
 . این از آثار مستقیم خوراك پدر و مادر به خصوص مادر در دوران باردارى است
. نكته دیگرى كه باز براى تمهید در تاثیر مسائل تربیتى است ، مساله دوران شیرخوارگى و شیر دادن فرزند است 

مادر تغذیه كند؛ ثانیا اگر مادر از دنیا رفته است یا به هر دلیلى به اوال، توصیه شده است كه فرزند حتما از شیر 
فرزند شیر نمى دهد، كسى كه مى خواهد به فرزند شیر بدهد، باید واجد شرایطى باشد كه در برخى روایات به آن 

رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. تصریح شده است  : 
وا الَحمَقاَء فانَّ اللََّبَن ُینِشُئُه علیه اِءیَّاُكم اَءن َتسَترِضُع (468). 

(( ر دادن فرزندانتان انتخاب نكنید؛ زنهاى احمق را كه قدرت تشخیص خوب بد را ندارند و كودن هستند براى شی
زیرا شیر موجب نشو و نماى فرزند است و خصلت هاى مادر رضاعى ، در او انشا مى شود و براساس همان 
 .((خصلت ها نشو و نمو مى كند
اگر شیردهنده و مرضعه احمق باشد، به وسیله شیر، كودنى و حماقت به كودك منتقل مى شود و اگر با استعداد و 

ر ادراك باشد، این قوت ادراك نیز به كودك شیرخوار منتقل مى شودقوى د . 
نقل مى كند كه از امیرالمؤ منین علیه السالم  ((دعائم االسالم ))روایت دیگرى است كه صاحب مستدرك الوسایل از 
 : َو امام باقر علیه السالم به صورت مشترك نقل شده است

ود و النَّصارى و الَمُجوس قال جعفر بن محمَّد علیهماالسالم اذا اءرَضعوا لكم فامَنُعوُهم من شرب الخمر و اءكل ما ال َیِحلُّانَُّهما َرخََّصا فى اسِترَضاِع الَیه (469). 
اگر مى خواهید براى شیر دادن فرزندانتان مادر رضاعى انتخاب كنید كه یهودى ، نصرانى و یا مجوس است ، ))

هیچ مانعى ندارد ولى با آنها شرط كنید كه شراب نیاشامند و آنچه كه در شرع انور اسالم ، ممنوع شده است مثل 
م در كودك داردگوشت خوك و امثال آن را تناول نكنند كه تاثیر مستقی )). 



رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله  .نكته دیگر مساله نام گذارى فرزند است كه انجام آن ، حقى است بر عهده والدین 
 :و سلم مى فرمایند
 .(470)ِمن حّق الولد على الوالدین َیحسِّن اسمه 
 .((از حقوق فرزند كه بر عهده والدین است نهادن نام نیك بر او است ))

در سخنان بسیارى از ائمه هدى علیهم السالم این سخن تكرار شده است ؛ مثال امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا 
ایندعلیه السالم مى فرم : 

 .(471)َسمِِّه باَءحسن اَالسماِء و َكنِِّه باَءحسن الُكَنى 
(( ست كه در میان اعراب متعارف ا - بهترین نامها و كنیه ها را   .((براى فرزندانتان انتخاب كنید -

بى شك نام نیكو، تاثیر روانى خاصى دارد كه بعد از رشد كودك و دورانى كه كودك به مرحله تمیز مى رسد، با 
مختصر تنبه و توجهى از ناحیه والدین این اسم خوب و پسندیده ، تاثیر روانى مثبت بر فرزند مى گذارد و برعكس 

از نظر عرفى زشت و مستهجن باشد، تاثیر منفى را بر روان فرد مى گذارد؛ گرچه آن نام در اگر نام غیرمناسب و 
 . زمان والدین ، نیكو بوده است
در روزگار ما نیز فراوانند افرادى كه به دلیل غرب زدگى و یا غفلت و بى توجهى نسبت به هویت مذهبى و ملى ، 

كنند و بعد از این كه كودك به مرحله تمیز رسید، در اجتماع  براى فرزندانشان اسامى نامناسبى را انتخاب مى
قرآن مى فرماید. نكته بسیار مهم دیگر القاب است . حقارت و سرشكستگى مى كند  احساس   .(472)و ال تنابزوا باَاللقاب :

 .((با القاب و اسامى زشت دیگران را خطاب نكنید و اسمها را خفیف و سبك صدا نزنید))
 :در روایتى از پیامبر اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند

بِّ اءسمائه الیه ِمن حّق المؤ من على المؤ من اءن َیَسمِّیه باَءح (473). 
(( صدا یكى از حقوقى كه انسان مؤ من به برادر مؤ منش دارد این است كه او را با دوست داشتنى ترین اسمهایش 
 .((بزند
ممكن است در برخى ملل و كشورها، فردى چند اسم داشته باشد و برخى از آنها براى خوشایند و مطلوب نباشد؛ 
امام صادق علیه السالم از جد بزرگوارشان  . خطاب قرار دادن او به آن اسمى كه مطلوبش نیست ، جایز نیست

ند كه حضرت فرمودندرسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كن : 
 .(474)َمن ُوِلَد له اَءرَبَعُة اَءوالد لم ُیَسمِّ اَءحدهم باسمى َفَقد جفانى 
(( ر فرزند پسر عنایت كند و هیچ یك را به یكى از نام هاى من نام گذارى نكند در حّق من اگر خداوند به كسى چها
 .((جفا كرده است 
بر اساس این روایت حضرت رسول صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم حقى براى خود قائل شده اند و آن نام گذارى یكى 
 . از چهار فرزند پسر به نام مبارك حضرت است

ى فرزندان به نام شخصیت ها، بزرگان ، مفاخر ملى و اعتقادى ، بین همه اقوام و ملل ، یك فرهنگ اساسا نام گذار
این سنت حسنه ، تاثیر روانى زیادى بر كودكان . پسندیده است تا در سایه آن بزرگان و مفاخر خود را احیا كنند

كنند و به همان شیوه ، رشد كنند تا به  دارد؛ چرا كه سعى مى كنند اخالق و رفتار خود را به هم نام خود نزدیك
 .مرحله كمال برسند
 :، روایتى را از فردى به نام یعقوب سراج نقل مى كند كه او مى گوید((ارشاد))شیخ مفید در 

ویال َفَجَلسُت حتَّى َفَرَغ فُقمُت الیه فَقال لى ادُن ِمن َموالَك َدَخلُت على ابى عبداللَّه علیه السالم و هو َواِقف على َراءس اَءبى الحسن موسى و هَو فى الَمهِد َفَجَعَل ُیَسارُُّه َط
َسمَّیُتَها ِبالُحَمیَراِء  یَتها اَءمِس فانَُّه اسم ُیبِغُضُه اللَّه و كان ُوِلَدت لى ابَنةَفسلِّم َفَدَنوَت فسلَّمُت علیه فَردَّ علىَّ السَّالم بِلَسان َفِصیح ثمَّ قال ِلَى اذَهب َفَغیِِّر اسَم ابَنِتَك الَّتى َسمَّ

 .(475)فقال اَءبوعبداللَّه علیه السالم انَتِه الى اَءمِرِه ُترَشد َفَغیَّرُت اسَمَها
(( حضرت بر باالى گهواره فرزندشان موسى بن جعفر علیه . ر امام صادق علیه السالم شرفیاب شدم به محض

گوشه اتاق . السالم ایستاده بودند و با طفلشان به صورت سرى و پنهانى گفتگو مى كردند و من از دور شاهد بودم 
مت من آمدند، برخاستم ، حضرت به نشستم تا امام صادق علیه السالم از این گفتگو فارغ شدند، سپس حضرت به س

به طفل داخل گهواره سالم كردم و او به زبان . به آقا و موالى خود نزدیك شو و به او سالم كن : من فرمودند
برو و نام دخترى را كه خدا دیشب به تو عنایت كرده تغییر بده ؛ این اسمى : فصیح جواب فرمودند، فعد فرمودند

ل استاست كه مبغوض خداوند متعا خدا شب قبل دخترى به من داده بود كه او را حمیرا نامیده : یعقوب مى گوید . 
حتما فرمان امامت را انجام بده كه رشد و : وقتى خواستم از خانه بیرون بیایم امام علیه السالم فرمودند. بودم 

 .((صالح تو در اطاعت از او است 
متعال نسبت به بعضى از اسامى رضایت دارد و نسبت به بعضى فلسفه نام گذارى خوب یا بد این است كه خداوند 

انسان باید رعایت حب و بغض الهى را بكند. دیگر بغض  جالب این است كه صاحب تفسیر عیاشى محمَّد بن  .
 : مسعود سمرقندى درك تابش نقل مى كند كه كسى به حضور امام صادق علیه السالم شرفیاب شد و گفت
َنا ُنَسمِّى ِباَءسَماِئُكم و اَءسَماء آباِئُكم فَینَفُعنا ذلك ؟ فقال اَء ! ُجِعلَت َفداك اءن كنتم ُتحبُّوَن اللَّه فاتَِّبعونى ُیحِببُكُم اللَّه و َیغِفر لكم  )): اِءى واللَّه و َهِل الدِّیَن اال الُحّب؟ قال اللَّه :
 .(477)(((476)ُذنوَبكم 



(( : ه نام شما و پدرانتان نام گذارى مى كنیم ؛ آیا این براى ما فایده اى هم دارد؟ حضرت فرمودندما فرزندانمان را ب
بگو اگر خدا را دوست ! اى پیامبر: آیا دین غیر از دوستى ما است ؟ بعد امام علیه السالم به این آیه استناد فرمودند

را مى بخشد كه خداوند آمرزنده و مهربان است  مى دارید مرا پیروى كنید كه خدا شما را دوست دارد و گناه شما )). 
نام گذارى به اسامى مطهره اهل بیت علیهم السالم ، شخصیت ها و رجال بزرگ دینى و مذهبى و احیانا بعضى از 

مهم تر از آن ، پدر و مادر باید با . شخصیت هاى ملى ، هم نوعى اظهار ارادت است و هم احیاى شعائر اعتقادى 
درست و تصمیم معقول و سنجیده ، كارى تربیتى كه اثر روانى همیشگى هم دارد، در حّق فرزند انجام  یك انتخاب

 .دهند
بنابراین ، یكى از امور دیگرى كه در آموزش هاى اخالقى و تربیتى اثر دارد مساله نام گذارى صحیح است كه در 
 . زمره حقوق فرزند بر والدین ذكر شده است

مهم و موثر در تربیت فرزند، انتخاب زمان مناسب تربیت است یكى از آداب بسیار  در سخنى از امام صادق علیه  .
 :السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(478)الَوَلُد َسیِّد َسبَع ِسِنیَن
 .((طفل ، هفت سال سیادت مى كند))

پدر و مادر باید به خواهش ها و خواسته هاى او در این دوران توجه كنند و اهتمام . یعنى فرمان او الزم االجراست 
در روایت دیگرى از حضرت وارد شده است كه فرمودند. داشته باشند : 

 .(479)الغالم َیلَعُب سبع سنین 
 .((او را آزاد بگذارید تا هفت سال بازى كند))
 : در بعضى از آیات كریمه قرآن هم آمده است

یا لعب و لهو و زیَنة و َتَفاُخر بینكم و تكاُثُر فى اَالموال و اَالوالداعلموا اءنَّما الحیاُة الدُّن (480). 
(( و سرگرمى و تجمل پرستى و فخرفروشى و خودستایى با یكدیگر و بدانید كه زندگى دنیا به حقیقت بازیچه است 
 .((حرص افزودن مال و فرزندان حقیقت كار دنیا است 

البته نه این كه فقط به بازى و بازیگرى بگذرد و از تعلیم و آموزش . بخشى از عمر، براى بازى و مالعبه است 
شكل كودك درآورد و در حد استعداد او با وى سخن  در همان كودكى غفلت كند؛ یعنى انسان بزرگ ، خود را به

 :بگوید

چون كه با كودك سر و كارت 
 پس زبان كودكى بايد گشاد   فتاد 

هم در . فقط زبان كودكى را مى فهمد .او زبان پدر بیست و چند ساله یا سى و چند ساله و یا پیر خود را نمى فهمد
یغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم این نكته مطرح است كهآیات كریمه قرآن و هم در روایات وارده از پ  : 

 .(481)اَءَنا َمعاِشَر اَالنبیاء اُءِمرَنا اَءن نكلِّم النَّاس على قدر عقولهم 
 .((ما پیغمبران ماءموریم كه با مردم به حسب استعداد، عقل و اندیشه شان سخن بگوییم ))
درباره قرآن تنزیل و نزول به كار برده مى شود؛ یعنى قرآن از مرتبه الوهیت و ذات قدسى پروردگار تنزل پیدا 

االتر از آن چیزى است كه االن به دست انسان ها معانى ارزشمند و كلمات پرمحتواى قران فراتر و ب. كرده است 
بنابراین مفاهیم قرآن را . رسیده است ، این معانى و مفاهیم نزول كرده و در حد استعداد انسان قرار گرفته است 

ن باید از ذات ذوالجالل الهى یا از انبیاى الهى ، این معلمان و مربیان انسانیت آموخت كه آنها به حسب استعداد انسا
 .ها سخن مى گفتند

در سیره رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم هم این مطلب وارد شده است كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
 .وقتى با اطفال برخورد مى كردند، از كلمات و روش هاى كودكانه استفاده مى فرمودند

تحقیر و كوچك شدن او شوند؛ چون انسان ها وقتى به سنین باال نكته دیگر این كه براى آموزش فرزند، نباید باعث 
ابراز و اظهار این روحیه . مى رسند، براى خود ارج و منزلتى قائلند كه براى افراد كوچك تر از خود، قائل نیستند

لیه و آله و بر این اساس پیغمبر صلَّى اللَّه ع. به نحوى كه فرزند احساس حقارت كند، در او تاثیر منفى مى گذارد
 :سلم در روایتى قبل از توصیه به ادب فرزند توصیه به گرامى داشتن او مى فرمایند
 .(482)اَءكِرُموا اَءوالِدُكم و اَءحِسُنوا آدابهم 
 .((فرزندانتان را گرامى بدارید و به آنها ادب بیاموزید))
هیچ انسانى اگرچه بزرگ ،  .به فرزندانتان احترام بگذارید و با تحقیر كردن و كوچك شمردن ، آنها را تربیت نكنید

روایت شده است كه فرمودنداز رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . مجاز نیست دیگران را كوچك ببینید : 
 .(483)ال ُتَحقَِّرنَّ اَءحدا ِمَن المسلمین ، فانَّ َصغیرهم عند اللَّه كبیر



(( چك نشمارید، چرا كه فرد كوچك از مسلمان هم ، نزد خدا بزرگ است هیچ مسلمانى را كو )). 
كودك هرچند كوچك است ، اما داراى استعداد و سرمایه هاى خداداى است كه در او به صورت بالُقوه موجود است 

ادب منوط به آموختن راه و رسم . پدر و مادر باید كمك كنند تا این قواى مستعد شكوفا شود. و باید به فعلیت برسد
در روایتى از رسول اكرم صلَّى . تكریم فرزند و شخصت دادن به او است ؛ نه كوچك شمردن و تحقیر كردن وى 

 : اللَّه علیه و آله و سلم به نقل از امام صادق علیه السالم آمده است
ِه قال َیقِبُل َمیُسوَرُه و َیَتَجاَوُز عن َمعُسوِرِه و ال َیرِهُقُه و ال َیخَرُق به َرِحَم اللَّه َمن اَءَعان َوَلِدِه على ِبرِِّه قال ُقلُت َكیَف ُیِعیُنُه على ِبرِّ (484). 

(( كه فرزندش را در نیكى یارى كندخداوند رحمت كند پدرى را  روات و كسانى كه مستمع كلمات معصومین  - .
 -علیهم السالم بودند، گاهى افراد فهیمى بودند كه درباره آن مطالب از معصوم علیه السالم توضیح مى خواستند 

زند خود را كمك كند؟ چگونه باید فر! یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم : عرض كردم  :راوى مى گوید
بپذیرد آنچه را كه كودك قادر به انجام آن است ، و ناتوانى هاى وى را بر او ببخشاید و او را به : حضرت فرمودند

زشتى ها قبایح و كارهاى فوق طاقت امر نكند؛ محیط وحشت ، اضطراب و نگرانى براى او به وجود نیاورد؛ چون 
ارنددر روح كودك اثر منفى به جاى مى گذ )). 

اكنون به توضیح هر یك از این موارد مى پردازیم ؛ پدر به عنوان یك تكلیف باید فرزندش را در انجام نیكى و 
در قدم اول باید آنچه را كه كودك در محدوده استطاعت و قدرتش انجام داده ، از او بپذیرد و . نیكوكارى كمك كند

یف خارج از قدرت ، امرى ناپسند است كه در قرآن كریم هم بدان بپرهیزد كه تكل ((تكلیف ما ال یطاق ))اصال از 
خداوند متعال فرموده است. اشاره شده است   : 

 .(485)ال ُیكّلف اللَّه َنفسا اال ُوسَعها
 .((خداوند هیچ كس را، جز به اندازه توانایى اش ، تكلیف نمى كند))
پدر و مادر خوب و  .خدا در تكالیفى كه براى بندگانش مقرر فرموده ، استعدادهاى آنان را در نظر گرفته است 

مور محوله بیرون از طاقت وى عاقل نیز انتظار خود را از فرزند بر اساس توان او تعریف مى كنند كه مبادا ا
پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به امیرالمؤ منین علیه السالم توصیه مى فرمایند. باشد : 

 .(486)یا علىُّ انَّ َهذا الدِّیَن َمِتین َفاَءوِغل فیِه ِبِرفق و ال ُتَبغِّض اَلى َنفِسَك ِعَباَدَة ربَِّك
(( این دین داراى متانت است و از نشانه هاى متانت دین این است كه امور دین آمیخته با مدارا و رفق ! على جان 

ن با شدت و تندى و خشونت عمل كنى باعث مى شود كه است ، نه با خشونت و شدت ؛ كه اگر بخواهى در امر دی
 .((تو عبادت خدا را منفور و مبغوض بپندارى 
در خانواده هایى كه پدر و مادر متدین هستند و دوست دارند بچه هایشان از آغاز به مسائل دینى خود اهمیت بدهند، 
آخرین ساعات شب تابستانى خوابیده است ،  مثال كودكى را كه در .آنان را در انجام عبادت تحت فشار مى گذارند

این باعث مى شود یك عمل عبادى ارزشمند، كه موجب علو . ساعت سه صبح براى خواندن نماز بیدار مى كنند
 .مقام مؤ من و استحكام ایمان او است ، در چشم و ذهن فرزند عملى مخّل و آزاردهنده جلوه كند

حیحى را بپیماید، باید ُكّلیات را براى او بگوید و در امور جزیى ، فقط اگر كسى بخواهد در تربیت فرزند، روش ص
تا آن جا كه ممكن است . مراقب رفتار و اعمال او باشد؛ بدون این كه در جزئیات و خطاهاى احتمالى او دخالت كند

و را مالمت كندچشم بپوشد؛ اگرچه در بعضى از موارد مثل تكرار اشتباه كه مالمت و سرزنش الزم است ، باید ا . 
 :امیرالمؤ منین علیه السالم به نكته اى اشاره كرده ، مى فرمایند
 .(487)االءفراط فى المالَمِة َیُشبُّ ِنیران اللَّجاج 
 .((زیاده روى در سرزنش و مالمت ، آتش لجالجت و لجبازى را شعله ورتر مى كند))

اگر جایى مالمت الزم است ، نباید مالمت را به افراط و به حد اعال برساند و یا در مالمت ، مداومت و استمرار 
كردن شخصیت فرزند در تاءدیب به عبارت دیگر، تكریم ن .پیشه كند؛ زیرا موجب تجرى و طغیان كودك مى شود

و روشهاى تربیتى باعث مى شود كه او نسبت به خطا و گناه جرات پیدا كند؛ یعنى با پدر و مادر از در لجبازى 
وارد شده ، به تكرار آن خطا ُمِصر گردد و چون رعایت حرمت و شخصیت او نشده ، باعث مى شود كه نه تنها در 

د، بلكه در بزرگسالى كه هنگام نتیجه گیرى از تادیب دوران كودكى است خردسالى به آداب صحیح تربیت نشو
سخنى از امام عسكرى علیه السالم نقل شده است كه فرمودند. انسانى بى ادب و فارغ از آداب باشد : 

 .(488)ُجراَءُة الَوَلِد على واِلِده فى ِصَغره َتدُعو الى الُعقوق فى ِكَبره 
اگر پدر با فرزند طورى رفتار كند كه در دوران كودكى نسبت به پدر، متجرى شود و ادب پدر و فرزند را رعایت 

فرزند و قطع رحم مى شود نكند، باعث خطاكارى او در بزرگسالى و موجب عقوق . 
زمینه تربیتى در كودك فراهم است اگر پدر با متجرى كردن فرزند و خطا در روشهاى تربیتى ، او را به طغیان 

قبال نیز بیان كردیم كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند. وادار كند، این زمینه را از بین برده است  : 
دا ِمن المسلمین ، فاءنَّ َصغیرهم عنداللَّه كبیرال ُتَحقَِّرّنط اَءَح (489). 

(( د خدا بزرگ است هیچ مسلمانى را كوچك نشمارید، چرا كه فرد كوچك از مسلمانان هم ، نز )). 



استعدادها و توانمندى هاى او بالُقّوه است و . كودك اگرچه صغیر است ، اما در پیشگاه پروردگار، بزرگ است 
زمینه رشد و فعلیت این استعدادها، با بى احترامى و تحقیر از بین مى رود و . باید با تربیت صحیح به فعلیت درآید

دیل مى كند كه گویى در خود هیچ قدرت و اقتدارى احساس نمى كند و اعتماد به او را به یك انسان ضعیف النفس تب
را از دست مى دهد  نفس خویش  . 

غریزه حب نفس ، یك غریزه طبیعى است . به طور طبیعى ، همه انسان ها، بزرگ و كوچك ، به خود عالقه دارند
ر و مادر، با كرامت انسانى و حب نفس او منافات كودك وقتى ببیند كه شیوه پد. كه با تولد انسان به وجود مى آید

دارد، بالطبع عكس العمل نشان داده ، متجرى مى شود و طغیان مى كند و گاه منتهى به عقوق والدین هم مى شود و 
در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند. در تربیت نتیجه معكوس دارد : 

َنفُسه ، فال َترَج خیَره َمن هاَنت علیِه  (490). 
 .((اگر كسى خود را به هیچ انگاشت ، دیگر امید هیچ خیر و رشدى از او نداشته باش ))

فرد هیچ توانایى و استعدادى در خود نبیند و براى خود قدرت و اقتدارى قائل نباشد، و در یك كلمه خود یعنى اگر 
از پیشواى دهم ، امام هادى علیه السالم نقل . را حقیر ببیند در این مرحله از او امید هیچ خیر و رشدى وجود ندارد

 :شده است كه فرموده اند
َمن شرَُّهَمن هاَنت علیه نفُسه ، فال َتاء (491). 

 .((اگر كسى خود را خفیف و كوچك بشمارد، از شر او در امان نیستى ))
ى نباشد انسان هاى دیگر از زشتى ها و بدكارى هاى و خطاهاى عملى او اگر فرد داراى قید و بند اخالقى و اجتماع

امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. مصون نیستند : 
 .(492)ِمن َكُرَمت علیه نفسه ، لم ُیِهنها بالمعصیِة
 .((كسى كه كرامت انسانى خود را درك كند، هرگز با خطا و اشتباه آن را از بین نمى برد))
یعنى اگر كسى نفس خود را بزرگ دارد و كرامت انسانى خود را درك كرده و قدرت و توانایى خود را دریابد و 

حب صالحیت و اقتدار و توانمندى است ، هرگز با خطا و اشتباه كرامت نفس خود توجه پیدا كند كه او انسانى صا
 :در فرمایش دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند .را از بین نخواهد برد
 .(493)َمن كُرمت علیه نفسه ، هاَنت علیه شهوته 
 .((اگر كسى خود را بزرگ ببیند، شهواتى كه او را به خطا مى كشاند، نزد او ناچیز و بى ارزش مى شود))

این مطالب ُكّلى است و . كند یعنى انسان بزرگوار، مرتكب خطا و گناهى نمى شود كه علنا او را خفیف و كوچك
. شاید بعضى بخواهند بگویند كه مربوط به افراد بزرگسال است ، اما هیچ تفاوتى نمى كند. بزرگ و كوچك ندارد

وقتى به كودك شخصیت داده مى شود، به او توجه شود و حرمت او پاس داشته شود، آنچه را كه دارد باور خواهد 
در سخن . ست به خطاهایى نخواهد زد كه به شخصیت باور كرده او لطمه مى زندكرد و خواهد پذیرفت و بالطبع د

 :دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(494)َمن َشُرَفت نفسه ، َنزََّهها َعن َدَناَءِة المطالب 
اگر كسى به شراءفت انسانى خود، علم پیدا كرد، از امورى كه موجب ذلت و تحقیر او است ، پرهیز مى كند و ))

خود را از آن امور پاك و منزه نگاه مى دارد  نفس  )). 
از امام سجاد علیه السالم روایت شده است كه فرمودندباالتر از همه این تعبیرات تعبیرى است كه  : 

 .(495)َمن َكُرَمت علیه نفسه ، هانت علیه الدُّنیا
(( ى هاى نفسانى خود توجه كند، همه دنیا را با كرامت نفس خود معامله نمى كنداگر كسى به بزرگوار )). 
 :با این عبارت ، فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم خوب تفسیر مى شود كه فرمودند
 .(496)و َلِبئَس الَمتَجُر اَءن َتَرى الدُّنیا لنفسك َثَمنا
 .((این معامله زیان آورى است كه انسان همه دنیا را به بهاى شخصیت انسانى خود معامله كند))
 . یعنى بهاى شخصیت انسانى انسان باالتر از همه دنیا است

در همان . به فرزند، این است كه به حّق مالكیت او بر اشیاء و وسایل احترام بگذارداز مصادیق تكریم و احترام 
كه مخصوص او است... لباس ، ظرف ، كتاب ، دفتر و: كودكى ، طفل چیزهایى خاص خود دارد  . 

ا كردند، به یكى از روشهاى احترام گذاشتن به فرزند این است كه اگر والدین به هر دلیلى به یكى از آنها احتیاج پید
مالكیت او احترام بگذارند و از او اجازه بگیرند؛ یا مثال اگر مهمانى به خانه وارد مى شود، فرزند را در استقبال یا 
در پذیرایى از مهمان تشویق كنند و او را به عنوان یك شخصیت مستقل به رسمیت بشناسند؛ یا اگر به مهمانى مى 

و شخصیت او را ابراز و اظهار كنند روند، در انظار و حضور دیگران حرمت اینها نوعى محبت به فرزند و  .
 .تكریم او است و نكاتى است كه به وضوح در تكوین و شكل گیرى شخصیت كودك تاثیر مستقیم دارد
 : سخن در بیان روایتى بود كه از امام صادق علیه السالم نقل كردیم و رسیدیم به این جمله كه
 .(497)َیقَبُل َمیُسوَرُه

وقتى به او كارى را واگذار مى كنید و در حد استطاعت و قدرتش آن را انجام مى دهد، اما به پایان نرسانده است ، 



كنید و همین مقدار را از او بپذیرید، و از تحقیر او با این عبارات كه تو توانایى نداشتى ، عرضه از او تشكر 
در باب عبادات این تاءكید شرع مقدس . بپرهیزید و او را بپذیرید... نداشتى كارى كوچك را به انجام برسانى و

 : است كه
 .(498)ُمُروهم بالصالة و هم اءبَناُء سبع 
 .((وقتى اطفال به سن هفت سالگى مى رسند، آنها را به نماز خواندن وادار كنید))

برخى مى خواهند از . دن او براى نماز نیست معناى عبادت و انس دادن كودك با آن ، تحمیل عبادت و مجبور كر
گرچه بسیار خوب است كه كودك از دوران نوجوانى به . همان آغاز نوجوانى آنها را به مستحبات عادت دهند

مستحبات تقید پیدا كند، اما اگر به اقتضاى سن ، به بازى و سرگرمى پرداخت ، نباید او را مالمت كرد؛ زیرا باعث 
ت خواهد شدگریز وى از عباد . 

 :در روایتى كه قبال نیز ذكر شد، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند
 .(499)انَّ َهَذا الدِّین َمِتین َفاَءوِغل فیه ِبِرفق و ال ُتَبغِّض الى َنفِسك عَباَدِة ربِّ
(( مبادا مسائل دین را طورى به خود و دیگران القا كنى كه از مسائل . این دین ، داراى متانت و رفق و مدارا است 
 .((مربوط به خدا و دین گریزان شوید و نسبت به آنها بغض پیدا كنید
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(500)اجَتَهدُت فى الِعَبادِة و اَءَنا َشاّب فقال لى اَءِبى یا ُبَنىَّ ُدون ما اَءراك َتصَنُع
(( اگر خدا بنده اى : روزى پدرم امام باقر علیه السالم به من فرمودند. من در دوران جوانى ، خیلى عبادت مى كردم 
 .((را دوست داشته باشد، به كمتر از این كه من از تو مى بینم راضى مى شود

م نسبت به فرزندش اتخاذ مى كند؛ گرچه آن فرزند هم ، امام این روش تربیتى صحیحى است كه امام علیه السال
 . است ؛ اما این نكات براى آموزش دیگران است
گاهى انسان در كهولت و پیرى ، چاره اى غیر از عبادت واجب و به جاى آوردن اعمال مستحب ندارد و باید 

، تالش ، فعالیت ، كار و معاشرت  فرصت هاى از دست رفته را جبران كند؛ ولى دوران جوانى دوران شادابى
هاى الزم زندگى فرد است و این دوران اقتضا نمى كند كه او را مجبور به زیاده روى و افراط در عبادت هاى 
انسان نباید از فرزند انتظار داشته باشد مانند او همین روش را به كار بگیرد؛ چرا كه  .واجب و مستحبى كرد

در سخن دیگرى امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. ودموجب گریز او از عبادت مى ش : 
اِئِضانَّ ِللُقلوب اِءقَباال و اءدَبارا فاِءَذا اَءقَبَلت َفاَءحِملوها على النَّواِفل و اِءذا اَءدَبَرت َفاقَتِصُروا بها على الَفر (501). 

(( در این حال ، انجام اعمال . دل و قلب انسان هم گاهى اقبال و آمادگى دارد و در شرایط مساعد و خوبى است 
ندارد اگر این در این حالت فرد استعداد عبادت . مستحبى خیلى خوب است ، اما گاهى دل گرفته و غمگین است 

بنابراین مى  .انسان بخواهد خود را وادار به اعمال مستحب كند، گریز و نفرت از مستحبات را به دنبال مى آورد
در موقع ادبار و گرفتگى دلها فقط به فرایض اكتفا كنید : فرمایند چون عبادت ، شادابى و استعداد و آمادگى مى  -

رس پدر و مادر انجام گیرد، باعث تكامل فرد نخودهد بودعبادت تحمیلى و عبادتى كه با ت. خواهد  -)). 
 : روایتى را امام صادق علیه السالم از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل فرمودند كه

ز عن َمعُسوِرِه و ال ُیرِهُقُه و ال َیخَرُق به َرِحَم اللَّه َمن اَءَعان َوَلَدُه على ِبرِّه قال قلت كیف ُیِعیُنُه على ِبرِِّه قال یقبل َمیسوره و َیَتَجاَو (502). 
(( چگونه كمك مى : راوى سوال كرد. ى كندخداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزندش را بر انجام نیكى كمك م

آنچه كه كودك قدر به انجام آن است را بپذیرد و ناتوانى هاى كودك را بر او ببخشاید: كند، حضرت فرمودند )). 
در لغت ارهاق به ظلم ، فعل قبیح و وادار كردن بر چیزهایى معنى  و ال یرهقه :حضرت در ادامه روایت مى فرمایند

وده طاقت و توان بشرى خارج است ؛ یعنى او را به گناه وادار نكندشده است كه از محد . 
 :در روایتى از امام باقر علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند
 .(503)ال ُتَلقِّنوا الكذَب َفَتكذبوا، فانَّ َبنى یعقوب لم َیعَلموا اءنَّ الذئَب یاءُكُل االنسان حتَّى َلقََّنهم اءبوهم 
(( فرزندان یعقوب تا زمانى كه یعقوب  -اثر منفى تلقین زشتى این است كه  -. دروغگویى را به فرزند تلقین نكنید

بعد از این آموختند كه به دروغ  -ا بدرد، نمى دانستند كه گرگ ، انسان را مى درد مى ترسم گرگ او ر: نگفته بود
 .((- به پدر خود بگویند ما بازى مى كردیم ، گرگى آمد و یوسف را درید

 نقش تلقین در تربیت فرزند
وبى ها و خیرات در مقابل نهى از تلقین زشتى و دروغ ، به تلقین خ. یكى از روشهاى آموزشى ، القا و تلقین است 

امام باقر علیه السالم مى فرمایند. توصیه شده است  : 
 .(504)اتَُّقوا الَكِذَب الصَّغیر منه و الكبیر فى ُكّل ِجد و هزل 
(( چرا كه انس به دروغ كوچك جرات به دروغ هاى بزرگ  -بپرهیزید از دروغ كوچك و بزرگ ، شوخى یا جدى 
 .((- را همراه دارد



طفل هم در آماده . والدین ، معلم هاى نخست فرزند هستند و محیط خانه و منزل اولین مدرسه و آموزشگاه او است 
اما گاهى پدر و مادر در محیط خانه از تاثیر رفتار خود بر فرزندان غفلت مى  ترین دوران یادگیرى و تعلیم است ،

 .كنند
سیره عملى والدین در زندگى خانوادگى ، اگر صحیح و سنجیده و بر اساس معیارها و موازین درست تربیتى باشد، 
 .در فرزند هم تاثیر تربیتى صحیح دارد

اى خانواده ، یا در رفتار با كودك خود، روش نامطلوبى را پیش برعكس اگر در سلوك با یكدیگر یا با دیگر اعض
گیرند، اثرات منفى آن در روح و روان كودك ماندگار خواهد بود؛ مثال اگر كسى در بزند و پدر براى آسایش خود، 

ستعد مهمان را نپذیرد و به دروغ به فرزند بگوید بگو كه پدرم خانه نیست ؛ این رفتار از همان آغاز بر روح م
 .كودك اثر منفى مى گذارد

اگر مى خواهیم فرزندانمان را درست كنیم ، ابتدا باید خود را اصالح كنیم و این قاعده : امام علیه السالم مى فرمایند
 .استثنا ندارد

ِه َقبَل َتاءدیِبِه ِبلساِنِه و ُمَعلُِّم َنفِسِه و ُمَؤدُِّبَها اَءَحقُّ ِباِالجالل من ُمَعلِِّم النَّاس و مؤ َمن َنَصَب نفسه للنَّاس اِءَماما َفلَیبَداء ِبَتعلیم نفِسِه قبل تعلیم غیره َولَیُكن َتاءدیُبُه ِبسیَرِت
 .(505)دِِّبهم 
كسى كه خود را در مقام پیشوایى و امام مردم قرار مى دهد باید پیش از آن كه به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم ))

كسى كه معلم و ادب كننده . پردازد؛ و باید از تادیب كردن او به عملش پیش از تادیب كردن به زبانش باشد  خویش 
است كه معلم و مربى مردم است خویشتن است ؛ به احترام سزاوارتر از كسى  )). 

قابل قبول نیست كه پدرى در خانه دروغگویى ، بى ادبى ، عهدشكنى ، و ظلم و تعدى را سیره خود قرار دهد، اما 
 .از فرزندش توقع داشته باشد به او دروغ نگوید

زند قول بدهند و به آن وفا اگر پدر و مادر، داخل خانه به یكدیگر دروغ بگویند یا به دیگران دروغ بگویند، به فر
 .نكنند، خلف وعده كنند، كودك هم دروغگو تربیت خواهد شد و به وعده هایش بى توجه بود

اگر پدر و مادر به یكدیگر یا به كودك خود ستم كنند، كودك هم با ستم خو خواهد گرفت و ظلم مدار تربیت خواهد 
علیه و آله و سلم در روایت قبل ، این است كه مى فرمایند بنابراین ، عبارت بعدى رسول اكرم صلَّى اللَّه. شد و ال  :

؛ خرق ، در لغت معانى مختلفى دارد، آن معنایى كه با فرمایش امام علیه السالم تناسب دارد، عملى است كه  یخرق به
این . حالت وحشت و دهشتى براى فرزند به وجود آورد كه همیشه در محیط خانه ، مرعوب و وحشت زده باشد

چنین كودكى همیشه در حال حیا، خجلت و ترس . رفتار باعث مى شود كودك ، خجول و شرمسار تربیت شود
 .خواهد بود

خالصه كالم امام علیه السالم این است كه اگر كودكى ترسو، خجالتى و منزوى تربیت شود، گناهش به گردن پدر 
كه او از نظر روحى ، در ترس ، خوف یا خجلت و  پدر و مادر باید براى فرزند محیطى به وجود آورند. است 

باید محیط رشد و پرورش كودك را، فارغ از هرگونه هراس ، وحشت و انفعال روحى . شرمسارى قرار نگیرد
 .فراهم كنند
بعضى از والدین ، به خصوص پدران ، چون خود را متولى و مدیر خانواده مى دانند، تصور مى كنند كه باید با به 

وردن یك محیط ارعاب و ترس و توسل به ابزار خوف و وحشت ، سالمت زندگى را تامین كنند و هرگز وجود آ
براى وصل به هدف بسیار ارزشمند تعلیم و تربیت زحمت آموختن و یادگیرى مدیریت در خانه و تربیت فرزند را 
 .به خود نداده اند

ه كار خوب و بد كدام است ، از او توق دارند كه عجیب تر این است كه بدون این كه به كودك خود بیاموزند ك
آنچه مسلم است كودك باید ابتدا زشتى و نیكى را بشناسد، تا مرتكب بدى ها نشود و به خوبى ها عمل . خالف نكند

این پدران بدون توجه به كوتاهى خود، به محض این كه فرزندشان مرتكب خالفى شد، بدون تفكر در انتخاب . كند
تادیب ، به تادیب جسمى و ضرب و جرح مى پردازند؛ در حالى كه در معارف ما این روش مطلقا   بهترین روش

در روایتى آمده است. ممنوع است   : 
ال َتضِربُه و اهُجرُه و ال َتُطل : َشَكوُت اَلى اَءبى الحسن موسى علیه السالم اِءبنا لى ، فقال  : قال (506). 
(( : حضرت فرمودند. خدمت امام كاظم علیه السالم شرفیاب شدم و از فرزند خود نزد آن حضرت شكایت كردم 

او قهر كنى ؛ اما مراقب باش دوران قهر تو به طول براى ادب كردن او مى توانى با . مبادا فرزندت را كتك بزنى 
 .((نینجامد
 .(507)در بعضى از روایات وارد شده است كه فقط سه روز مى توانى قهر كنى 

البته این بستگى به سن كودك هم دارد؛ گاهى كودكى در سنین پایین و نوباوه است و شاید تحمل یك ساعت قهر 
كردن پدر را ندارد، اما همین مقدار قهر كردن او را متنبه مى كند و متوجه مى شود كه عمل او، ناپسند بوده كه 

المؤ منین علیه السالم وارد شده است كه فرمودنددر روایت دیگرى از امیر. پدر شده است   موجب رنجش  : 
 .(508)فانَّ العاقَل َیتَِّعُظ ِباآلداب و الَبهاِئَم ال َتتَِّعُظ اال بالضَّرب 



(( اما انسان عاقل كه . حیوان است كه موعظه در او اثر ندارد و فقط با كتك مى شود به كارى وادارش ساخت 
 .((خداوند به او نیروى عقل عنایت كرده ، هرگز نیاز به تنبیه ، زور و خشونت ندارد

پدرى به جاى توسه به روش حال اگر . نیروى عقل ، ملكه اى در انسان كه باید آن را با آداب صحیح شكوفا كرد
این كار، ایذا و . هاى صحیح ، به زدن فرزند اقدام كند، در اصل به تحقیر و خوار كردن او همت گماشته است 

رعب و وحشت براى كودك دو عارضه در پى . حرام است و اگر به حد دیه برسد باید دیه را به كودك بپردازد
 :دارد

شود و به محض این كه رشد كرد و پا از محیط خانه بیرون گذاشت ، در موجب طغیان و تجرى كودك مى ) الف 
یعنى او در مقابل خالف همبازى . اجتماع و در برابر خطاهاى دیگران ، همان روش پدر را به كار خواهد گرفت 

رشاد و یا اش ، دست به كتك دراز خواهد كرد، اما اگر پدر او در محیط خانه و به هنگام خطا با لبخند، نصیحت و ا
در نهایت با قهر كردن با او مواجه شد، وى هم در مواجهه با خطاهاى دیگران همین كار را خواهد كرد و این 
طبیعى است كه جامعه پذیراى خشونت نیست و اگر فردى به چنین روش هایى روى آورد، او را عنصر نامطلوبى 
 .شناخته كه به مرور زمان اجتماع او را تربیت خواهد كرد

یا این كه اساسا كودكى كه پدر و مادر با او این گونه برخورد كرده اند و در مقابل هر خطایى او را تحقیر ) ب 
كرده ، كتك زده و یا با او قهر مى كرده اند و او را مورد بى مهرى و بى اعتنایى قرار داده اند، عنصرى جبون و 

حتى اگر كار خوب . اسر وجودش را فرا خواهد گرفت ترسو تربیت خواهد شد كه با هر خطایى ، ترس و جبن سر
هم انجام دهد، جرات اظهار كردن آن را نخواهد داشت كه این دو عارضه مذموم است و همین عوامل است كه 
 .موجب عقوق والدین مى شود
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند

َدُه ولِدِهانَّ اللَّه َلُیفِلُح بَفالح الرَّجل المؤ من وَلَدُه و ول (509). 
خداوند با رستگارى و سعادت یك مؤ من ، رستگارى و سعادت فرزند او و فرزندان فرزند او را هم تاءمین مى ))
 .((كند

این طور نیست كه اگر پدرى خوب . فقط راز رستگارى و سعادت در این جا رستگارى و سعادت تكوینى نیست 
معنى فرمایش امام علیه السالم این است كه روش و شیوه . بود، بچه هایش هم به طور تكوینى همه خوب مى شوند

واسطه یا باواسطه او خواهد شدتربیتى یك پدر خوب ، سعادتمند و صالح باعث رستگارى فرزندان بال . 
 :در این باره امام باقر علیه السالم فرموده اند
 .(510)ُیحَفُظ االطفال بصالح آبائهم 
(( فرزندان از لغزش ، خطا و اشتباه ، با صالح بودن پدران تاءمین مى شود مصونیت )). 
اگر پدران داراى  . مصونیت فرزندان از خطرات و محفوظ ماندن آنها از آفات ، در گرو اصالح پدران است

مهالك صالحیت اخالقى و رستگارى باشند، تاثیر مستقیمى در تربیت فرزند داشته ، آنها را از سقوط در ورطه 
 .اخالقى حفظ مى كند

پدران با به كارگیرى روش ها و شیوه هاى صحیح و كارساز تربیتى ، فرزندان را با آداب و تعلیمات اخالقى 
از جمله این روش ها، فراهم كردن محیطى سالم و خالى از رعب و وحشت . مانوس كرده ، مصونیت مى بخشند

ند كه او هم انسانى است داراى قدرت و استعداد كه با شكوفایى و فعلیت است تا بتواند در این محیط، به فرزند بقبوال
یافتن این استعدادها، مى تواند از همان دوران كودكى استقالل خود را به دست آورد و بدون وابستگى ، طفیلى 
 .بودن و تملق ، در سایه تالش و كوشش شخصى خود، نیازها و احتیاجاتش را تامین كند

اده است فرزندانى كه پدرانى سختگیر و خشن دارند و محیط خانواده همراه با خشونت است و به تجربه نشان د
جاى طنین صداى مهربانى و وقار پدر، ترس و وحشت حاكم است ، در بزرگسالى افرادى ترسو، جبون ، خجالتى 
 .و گریزان از مواجهه و رویارویى با مشكالت خواهند بود

یكى : م در نامه معروف خود به مالك اشتر، او را از مشورت با سه گروه نهى مى كنندامیرالمؤ منین علیه السال
افراد بخیل ؛ دیگرى افراد حریص و سوم ، افراد جبون و ترسو كه براى هر یك از آنها نیز علتى ذكر كرده اند كه 
چنین دلیل آورده اند براى عدم مشورت با جبون ، امام علیه السالم . در حّق رعیت مفصل از آن سخن گفتیم : 

فانَّ الُبخل و الُجبن و الِحرص غرائز شتَّى َیجَمُعَها سوُء الظَّنِّ باللَّه ... و ال ُجَبانا ُیضِعُفَك عِن اُالمور (511). 
با انسان ترسو مشاورت نكن كه باعث مى شود به قدرت و توانمندى هاى خود، شك و تردید كنى و تو را ناتوان و ))
بعد امیرالمؤ منین علیه السالم منشا همه این سیئات اخالقى را در یك كالم  - در انجام وظایفت تضعیف مى كند

علت همه این . جبن و بخل و حرص غرائز مختلفى اند كه علتى مشترك دارند -: خالصه مى كنند و مى فرمایند
 .((سیئات اخالقى ، سوءظن به خداست 

با احتماالت و گمانه زنى هاى دور از ذهن از . افرادى كه داراى سوءظن و بدگمانى هستند، از سایه خود گریزانند



از اجتماع و مردم مى گریزند و در سایه . ن مى شوندورود در امور مهم زندگى بازمى مانند و به همه عالم بدبی
در بعضى از تعبیرات . همین خصوصیات اخالقى سوءظن تلخ كامى و شكست را براى خود به ارمغان مى آورند

حضرت مى فرمایند. امیرالمؤ منین علیه السالم ، این مسائل روانى ، بسیار زیبا بیان شده است  : 
 .(512)الُمِریُب اَءبدا علیل 
 .((انسان شكاك ، همیشه ناتوان است ))

در بر تصمیم گیرى انسانى كه همیشه دچار شك و تردید و سوءظن است ، آدمى مریض ، علیل و ناتوان است كه قا
وقتى انسان علیل بود و قدرت تصمیم گیرى نداشت ، در خود احساس ناتوانى و ضعف مى كند و در امور . نیست 

یا تعبیرى دیگر از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند. مهم زندگى وارد نمى شود : 
 .(513)الخائف ال عیش له 
 .((انسان ترسو و جبون هیچ گاه از زندگى لذت نمى برد))

ى و ترس این انسان ها، در نتیجه به مرض انزوا، گوشه گیرى ، شرم و حیاى منفى كه همه ناشى از همان بدگمان
 .از دیگران است و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد مبتال مى شوند

 حیا، شرط وجود ایمان
مساله شرم و حیا در بعضى از موارد ممدوح است و حتى امام صادق علیه السالم در توحید مفضل خطاب به او، 
 :مساله حیا، شرم و آزرم را از مختصات بشر شمرده و مى فرمایند

یف ، و لم ُیوَف بالَعَداِت، و لم ُتقَض ُل الى ما ُخصَّ به االنسان دون جمیع الحیوان ِمن هذا الخلق ، الجلیل َقدرُه، الَعظیم ِغناُؤه ، اءعنى الحیاَء، فلواله لم ُیقَرَضاُءنُظر یا مفّض
یرا مَن اُالمور الُمفَتِرَضِة ایضا انََّما ُیفَعل للحیاء، فانَّ مَن النَّاس َمن لوال الحیاء َلم َیرَع الحوائج ، و لم ُیَتَحرَّ الجمیل ، و لم ُیَتَنكَِّب القبیح فى شى ء من االشیاء، حتَّى اءنَّ كث

 .(514)حقَّ والدیه ، و لم َیِصل ذارحم ، و لم ُیَؤدِّ اءمانة ، و لم َیِعفَّ عن فاحشة 
تعبیر امام علیه السالم این است كه فقط انسان از این سرمایه الهى و خداداى بهره مند شده است و دیگر مخلوقات 

وانایى است حیا به این خلق و خویى كه قدر و منزلتش بسیار باال و سرشار از غنا و ت. از این سرمایه محرومند
خالصه امام صادق علیه السالم در این بیانشان حیا را از مختصات انسان و یكى از سرمایه هاى . توجه كند

بعد به فوایدى كه بر این نعمت الهى مترتب است اشاره كرده و مى فرمایند. ارزشمند خدادادى تلقى مى كنند : 
این حیاست كه وقتى مهمانى وارد منزل مى شود، انسان را . داگر حیا نبود، انسان هیچ مهمانى را اكرام نمى كر

اگر حیا نبود، انسان ها به وعده هاى خود وفا نمى كردند؛ چون پیمان شكنى با . وادار مى كند كه او را اكرام كند
بى اگر حیا نبود، انسان نسبت به خواهش ها و خواسته هاى دیگران . طبیعت و رفاه طلبى انسان سازگارتر است 

 . اعتنا شده ، به دنبال خوبى ها حركت نمى كرد و از بدى ها پروا نمى داشت
عالوه بر فوایدى كه امام علیه السالم براى حیا ذكر مى كنند، مى فرمایند كه اگر حیا نبود، انسان بسیارى از 

ود بسیارى از انسان ها نسبت اگر حیا نب. واجبات را انجام نمى داد؛ گرچه ریشه و انگیزه انجام دادن آنها حیا نیست 
بسیارى از افراد در . صله رحم نمى كردند. به رعایت حّق والدین بى تفاوت مى شدند و به دیدن ارحام نمى رفتند

شادى ها و غم هاى دیگران به این دلیل شركت مى كنند كه ممكن است فردا خود دچار شادى یا غمى شوند و 
خجالت بكشد دیگرى نیز دعوت او را اجابت نكند و . 

اگر حیا نبود انسان ها امانت ها و اموال دیگران را پس نمى دادند و از بدى ها و : حضرت در ادامه مى فرمایند
پرهیز نمى كردند  فواحش  . 

 :روایت دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است كه فرمودند
 .(515)َمن َقلَّ حیاء، َقلَّ ورعه 
 .((كسى كه حیاى او كمتر باشد، تورعش از گناه كمتر خواهد بود))
 :همچنین مى فرمایند
 .(516)الحیاء َیُصدُّ عن فعل القبیح 
 .((نتیجه حیا، خوددارى از ارتكاب افعال زشت است ))
 :در جامع ترین جمله ممكن ، از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند

ال حیاء له ال ایمان ِلَمن  (517). 
 .((آن كه حیا ندارد، ایمان ندارد))
 :حضرت در روایت دیگرى ، مى فرمایند

ذا َذَهَب اءحدهما َتِبَعُه صاحبه الحیاء و االیمان مقرونان فى قرن فا (518). 
(( یعنى  -. یگرى هم خواهد بوداگر یكى باشد و به تبع آن ، د. حیا و ایمان ، همواره با یكدیگر در یك خانه ساكنند
 .((- وقتى انسانى فاقد خصیصه حیا و شرم شد به تبع آن ، نسبت به تعبدیات و معتقدات دینى نیز تقید نخواهد داشت

حیا به این معنى است كه انسان به جاى این كه از مجازات و قانون وحشت داشته باشد، از نگاه هاى مالمت بار 
پرهیز داشته باشددیگران بترسد و از بدنامى  . 



در اینجا حیا به معناى خصیصه و  .ترس از بدنامى و اشتهار، باعث مى شود بسیارى از اعمال زشت را انجام ندهد
صفتى نیست كه به عنوان یك ملكه حاكم در انسان رسوخ پیدا كرده و انسان را از ورود به اجتماع بازدارد و از 
. ترس باعث مى شود كه انسان در انجام وظایف انسانى خود تعلل كند خجالت و .معاشرت با دیگران ممانعت كند

اما . حیا تا جایى ارزش دارد كه انسان را از ارتكاب زشتى ها بازدارد. حیا به این معنا یكى از رذایل اخالقى است 
نزوا و گوشه اگر از حد گذشت و باعث شد كه حالت خجالت ، شرم و آزرم در انسان شكل گرفته شود و او را به ا

براى جامعه و فرد مضر خواهد بود. گیرى سوق دهد هم در آیات كریمه قرآن و هم در روایات اهل بیت علیهم  .
از جمله در سوره مباركه احزاب آمده است. السالم حدودى براى آن ذكر شده است   : 

 .(519)واللَّه ال یستحیى ِمَن الحقِّ
 .((خداوند از بیان حقایق حیا نمى كند))
بر این اساس تخلق مؤ من به اخالق الهى اقتضا مى كند كه انسان از رویارویى با حقایق پرهیز نكند، خجالت نكشد 

ود و به تعبیرى دیگر حقایق را انجام بدهد، بیان كند و از حقیقت گریزان نباشدو آن را پذیرا ش . 
و در آیه شریفه بنابر نظر مفسران ، و تلویحا به مصداق كامل آن وجود مقدس امیرالمؤ منین علیه السالم اشاره 
 : فرموده است
 .(520)یجاهدون فى سبیل اللَّه و ال َیخاُفون لوَمَة الِئم 
 .((آنها در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى هراسى ندارند))

وحشت و هراس از سرزنش مالمت كنندگان ، در بر اساس این آیه شریفه ، مؤ منان كسانى اند كه به خاطر حیا، 
انجام وظایف خود كوتاهى نمى كنند و مجاهده فى سبیل اللَّه و انجام فرایض را به خاطر مالمت دیگران رها نمى 
 .كنند

همچنین . بنابراین ، اگر حیا به مرحله برسد كه انجام واجبات را تحت الشعاع قرار دهدب امر مذمومى خواهد بود
واهد مانع انجام وظایف زندگى شود یا باعث انزوا، گوشه گیرى و گریز از اجتماع و معاشرت با دیگران اگر بخ

 .شود، مذموم ناپسند است كه در اجتماع هم این افراد را مى توان مشاهده كرد
رسه گاهى بچه ها به خاطر خجالت و شرمسارى ، حتى از سالم كردن به دیگران وحشت دارند، از این كه به مد

 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند .بروند و از معلمشان سوالى بپرسند مى ترسند و حیا مى كنند
ى َء اَءن َیَتَعلََّمُهو ال َیسَتِحَینَّ اَءحدا منكم ِاذا ُسِئَل عمَّا ال َیعَلم اَءن یقوَل ال اَءعَلُم و ال َیسَتِحَینَّ اَءحد اذا لم َیعَلِم الشَّ (521). 

(( جواب دادن به . اگر از انسان ها سوالى شد كه بلد نیستند، حیا نكنند و بگویند بلد نیستیم   ((ال ادرى ))و  ((ال اعلم ))
نباید از این كه چیزى نمى دانند، خجالت بشكند، : به دنبال همین سخن ، حضرت مى فرمایند كه . خواهدحیا نمى 

 .((بلكه باید به دنبال یادگیرى آن بروند
ممكن است كسى داراى سن و سال باالیى باشد و بگوید یا تصور كند كه آموختن براى او خجالت دارد، اما یاد 

رحله اى از مراحل و مقاطع عمر نباید تعطیل شود؛ به ویژه بهانه شرمگرفتن و علم آموزى در هیچ م  . 
پدران و مادران باید روحیه شهامت و شجاعت را در فرزندان خود تقویت كنند و آنان را در خانه به شهامت تشویق 

كنند تا او در اگر كارى انجام مى دهد كه در آن نشانه هایى از جرات و جسارت دیده مى شود او را تشویق . كنند
 .دوران كودكى از حیا و شرم منفى دورى كند و كم كم ملكه شهامت در او رشد كند
 :در سخن دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند
 .(522)ال َتسَتِح ِمن اِءعطاء القیل َفانَّ الِحرمان اَءَقلُّ منه 
 .((از كمك ناچیز، حیا مكن كه محروم كردن ناچیزتر از آن است ))

مى گاهى انسان ها مایلند به دیگران كمك كنند، اما چون كمك آنها ناچیز است ، خجالت كشیده ، از آن صرف نظر 
 .كنند

بنابراین ، خصیصه حیا ضمن این كه از ملكات و زیبایى هاى اخالقى است ، اگر در آن افراط شود خصوصا، 
 .براى كودكان موجب خسارت مى شود و آنها را جبون ، ترسو، منزوى و گریزان از اجتماع تربیت مى كند

یه السالم و ایشان از رسول اكرم صلَّى اللَّه بازگردیم به مطلب اول و روایتى كه مرحوم ُكلینى از امام صادق عل
 : علیه و آله و سلم نقل فرمودند كه

یَُخَرُق به  َرِحَم اللَّه َمن اَءعان ولده على ِبرِّه قال قلت كیف ُیعینه على ِبرِّه قال یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و ال ُیرِهُقُه و ال (523). 
(( شخص سوال كرد كه چگونه طفل . خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه كودكش را بر نیكى یارى و كمك كند
انجام آن است را بپذیرد و ناتوانى هاى كودك را آنچه را كه كودك قادر به  :را بر نیكى كمك كند؟ حضرت فرمودند
بر او ببخشاید و او را به زشتى ها، قبایح و كارهاى فوق طاقت امر نكند؛ محیط وحشت ، اضطراب و نگرانى 
 .((براى او به وجود نیاورد؛ چون چنین محیطى در روح كودك و خلق و خوى او تاثیر مستقیم و منفى مى گذارد



رزى و محبت به فرزندعدم افراط در مهرو  
یكى دیگر از روشهایى كه رعایت آن در تربیت فرزند توصیه شده است ، افراط در مهرورزى و اظهار محبت 

. است كه باید پدران و مادران محترم ، توجه داشته باشند ضمن این كه موظفند به كودك خود اظهار محبت كنند
 .مواظب باشند راه افراط نپیمایند

عالقه به فرزندان توصیه شده است ؛ به طورى كه در تاریخ آمده رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و اساسا اظهار 
من ده تا فرزند دارم و تا ! یا رسول اللَّه : كسى كه در آنجا نشسته بود، عرض كرد. سلم فرزندانشان را مى بوسیدند

شد كه چگونه انسانى مى تواند این مقدار سنگ  این سخن موجب تعجب حضرت. حاال هیچ كدامشان را نبوسیده ام 
 .(524)دل باشد كه هیچ محبتى به اطفال خود ابراز نكند

قه به فرزند توصیه شده است و فرزند در همه دوران عمر، حتى در بزرگسالى ، خود با این كه اظهار محبت و عال
را بى نیاز از محبت و عواطف پدر و مادر نمى بیند، در عین حال باید تعدیل شده باشد؛ در حدى كه به افراط و 

در سخنى از امام باقر علیه السالم وارد شده است كه فرمودند. تندروى نرسد : 
ء َمن دعاه الِبرُّ الى االفراطشرُّ اآلبا (525). 

 .((بدترین پدران كسانى اند كه در مهرورزى و اظهار محبت افراط كنند))
راز محبت به فرزند این است كه پدر و مادر از تادیب و آموختن آداب الزم به فرزند غفلت مى نتیجه افراط در اب

كنند و غفلت آنها از آموزش آداب و علوم ، عواقب شوم و خطرناكى براى فرزند به وجود مى آورد؛ چرا كه كودك 
اگر میل و اراده اش به . زش است بالفطره قادر به درك همه خوبى ها و بدى ها نیست و در این سنین نیازمند آمو

چیزى تعلق گیرد، پدر و مادر به خاطر همان راءفت و مهربانى و اهتمامى كه به تهیه همه نیازهاى او دارند، بدون 
این كه تامل كنند، نیاز او برآورده مى كنند؛ این رویه ، یك روش غلط تربیتى است ، زیرا گاهى تامین این خواسته 

چنین فردى در بزرگسالى و در آستانه ورود به . ه كودك ، موجودى از خودراضى تربیت شودها باعث مى شود ك
اجتماع با مشكالت و موانع زیادى روبه رو شده ، شكست هاى غیرقابل باورى را تجربه مى كند كه آثار بسیار 
 .نامطلوبى در روح و روان او به جاى مى گذارند

وارد شده است كه فرمودند در روایتى از امام هادى علیه السالم : 
 .(526)َمن َرِضَى عن نفسه كُثر الساخطوَن علیه 
(( هند بودهر كه از خود راضى شد، خشم گیران بر او زیاد خوا )). 

میل دارند خواهش هاى آنها برآورده . افرادى كه در اجتماع از خودراضى اند همیشه خواهش هاى نامعقولى دارند
در سخن . شود و بدیهى است به واسطه این خصیصه زشت با هركه مواجه شوند، مورد خشم قرار مى گیرند

 :دیگرى ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
اُالمور الرَِّضا عن النَّفس  شرُّ (527). 

 .((بدترین امور این است كه فرد از نفس خود راضى باشد))
عاقالنه . حالتى است كه شخص ، بیش از حد خود را باور كرده و پذیرفته باشد بر اساس این روایت ، بدترین امور

 .و ممكن نیست كه انسان در زندگى هرچه مى خواهد بدون مانع ، تحصیل كند
 :در روایتى دیگر از امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند
 .(528)بالرضا عن النفس َتظَهُر السَّوَءاُت و العیوب 
 .((رضایت از خود باعث مى شود كه عیب ها و بدى هاى انسان آشكار شود))

گاه در این بین نه حقوق دیگران را . به دست آورد وقتى انسان از خودش راضى باشد مى خواهد همه چیز را
نه احترام بزرگان را دارد و . رعایت مى كند، نه به نوامیس مردم توجه دارد و نه حرمتى براى دیگران قائل است 

 .بنابراین عیوب و بدى هاى اخالقى او آشكار مى شود .نه حّق كوچك تران را رعایت مى كند
ین كودك ، كه وى بدون دلیل طغیان مى كند، یا در مواجهه با كودك دیگرى اگر در شرایط حساسى از سن

پرخاشگرى پیشه مى كند، والدین به تربیت صحیح روى آورند، كودك باور مى كند كه نباید به حقوق دیگران چشم 
و پا كوبیدن  باور مى كند كه همه چیز در عالم ، براى انسان قابل دسترسى نیست و همه مشكالت ، با گریه. بدوزد

در فرمایشى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند. به زمین حل نمى شود : 
 .(529)َمن ُكلَِّف باَالدب َقلَّت َمساویه 
 .((اگر انسانى در موقعى كه باید تربیت شود مجبور به آموختن ادب شد، بدیهاى او در بزرگسالى كم مى شود))
 :در كالم دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند
 .(530)َمن َقلَّ اءدبه كُثرت مساویة 
 .((انسان هر قدر كه بى ادب تر باشد، بدى هاى او زیادتر مى شود))

مشكالت را به  پس پدر و مادر در شرایط حساس باید درس بردبارى ، صبر، متانت و چگونگى مواجه شدن با
كودك بیاموزند و او را براى ورود به اجتماع آماده كنند؛ وگرنه همان خلق و خوى ناپسند كودكانه بر او حاكم مى 



وقتى با مشكالت مواجه شد، . ماند و در بزرگسالى هم میل خواهد داشت همه چیز را بدون زحمت به دست بیاورد
یرا تربیت او بر این اساس بوده كه خواسته هایش آسان فراهم شده به زشتى ها و سیئات اخالقى روى مى آورد؛ ز

است و چون در اجتماع آسان به خواسته هایش نمى رسد، به زشتى هاى اخالقى روى مى آورد و به كارهاى پستى 
انس مى گیرد... همچون تملق ، چاپلوسى ، دزدى ، تهمت ، غیبت و . 

الت را نیاموخته اند وقتى خود را با مشكالت مواجه مى بینند و این گونه افراد چون چگونگى برخورد با مشك
شكست هاى متوالى را تجربه مى كنند و براى حل مشكل خود تدبیر الزم را ندارند، دچار ضعف نفس شده ، دست 

بنابراین ، . علت اصلى همه این موارد، تربیت ناصحیح والدین در دوران كودكى است . به خودكشى مى زنند
ن محترم ضمن این كه نسبت به كودكانشان ، راءفت ، محبت و دلسوزى دارند و این عالقه امرى فطرى و والدی

 .طبیعى است باید به این جوانب هم توجه داشته باشد
 : درباره سیره پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است
 .(531)اذا اءصبح مسح على رؤ وس ولده 
(( دست  -یعنى وارد اجتماع خانواده مى شدند  -وقتى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شب را به صبح مى آوردند، 

دان خود مى كشیدندنوازش به سر همه فرزن )). 
 :مهرورزى ، امر الزمى است ، حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(532)اَءحبُّوا الصِّبیان وارَحُموهم 
 .((كودكانتان را دوست داشته باشید، و با آنها با مهربانى رفتار كنید))

امام صادق علیه السالم مى فرمایند. در روایات بسیارى امر به بوسیدن و نوازش كودك شده است  : 
 .(533)اءكثروا من ُقبلِة اءوالدكم فانَّ لكم بُكّل ُقبلِة درَجة فى الَجنَِّة
بچه هایتان را زیاد ببوسید كه به ازاى هر بوسه اى كه بر گونه كودك خود مى زنید، خدا یك درجه و مقام در ))
 .((بهشت به انسان مى دهد
مهرورزى و اظهار مالطفت با اطفال توصیه شرع مقدس است و با عواطف بشرى هم كامال سازگار، اما افراط 
در آن باعث مى شود كه كودك ، از خودراضى و به دور از ادب و آداب تربیت شود، كه این نكته در بزرگسالى 
 .خسارت هاى زیادى را متوجه او خواهد كرد

فرزندان مساوات در اظهار محبت بین  
اگر پدر و مادرى داراى چند فرزند . نكته دیگرى كه باید بدان توجه شود، مساله مساوات در مهرورزى است 

قبل از توضیح این مطلب ، در . هستند، در اظهار محبت و عالقه به فرزندان خود، باید مساوات را رعایت كنند
او از امام سجاد علیه السالم و ایشان از سیدالشهدا  روایتى از امام صادق علیه السالم كه آن حضرت از پدرش و

 : علیه السالم و او از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى كنند آمده است كه
و سلم َفَهّال َواَسیَت َبیَنُهمایه و آله َنَظَر رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم الى رجل له ابنان اءحدهما و َتَرَك اآلَخَر فقال له النَِّبىُّ صلَّى اللَّه عل (534). 

(( ى از آنها را مى بوسد و به روزى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم دیدند پدرى كه داراى دو فرزند است ، یك
چرا بین این دو كودك مساوات را رعایت : پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به او فرمودند .دیگرى توجه نمى كند
 .((نمى كنى 
 :از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند پدرم علیه السالم فرمودند

من غیره ، لئال َیصَنُعوا اءجِلسُه على َفِخذى ، و اءكِثُر له المحبََّة و اءكِثُر له الشُّكر، و انَّ الحّق لغیِرِه ِمن ُولدى ، و لكن محافَظة علیه منه و واللَّه انِّى ُالصاِنُع بعض ُولدى و 
بیوسف اخوُته ، و َبَغوا علیه به ما ُفِعَل بیوسَف و اخوته ، و ما اءنزل اللَّه سورَة یوسف اال اَءمثاال لكى ال َیحُسَد بعضنا بعضا كما حسد  ...(535). 

او را روى زانویم مى نشانم با این كه حّق با دیگرى . رفتار مى كنم  (536)من با بعضى از فرزندانم ، با مصانعه ))
اى یوسف و است كه به او محبت كنم ، اما به این یكى محبت مى كنم ، تا دیگرى را از شر او حفظ كنم ، مبادا ماجر

خداوند، سوره یوسف را براى تذكر و و تنبه ما نازل فرموده است ، تا ما از روى حسادت ، . برادرانش تكرار شود
 .((ماجراى یوسف و برادرانش را تكرار نكنیم 
 :از این دو روایت كه یك روش صحیح تربیتى را دربر دارد، دو نكته مهم استفاده مى شود

محبت به فرزندان مساوات رعایت شوداوال در اظهار عالقه و  . 
ثانیا عدم رعایت مساوات در اظهار محبت ، باعث مى شود كه در فرزندان دیگر، عقده حقارت ایجاد شود كه اولین 

حسادت نسبت به فرزندى است كه بیشتر مورد مهر و محبت واقع مى شود -مثل داستان یوسف  -ثمره اش  . 

انآثار منفى عدم مساوات بین فرزند  
پدر و مادر، با اتخاذ روش ناپسند و غیرصحیح تربیتى ، ناخواسته ، فرزند خود را دچار عقده روانى كرده اند و او 

و با این رنجورى و نگرانى ، از او یك انسان غمگین و . را به دست خود به مرض روحى حسادت مبتال ساخته اند



و شكوفایى استعدادها و ملكات روحى او است ، با كسالت افسرده مى سازند و دورانى كه روزگار شادابى ، نشاط 
پدر و مادر بى . و ناراحتى هاى عصبى و روحى مى گذرد كه به تبع آن در سالمت جسمى كودك هم اثر مى گذارد

 .خبرند كه این مصیبت را خود به بار آورده اند
اینددر روایتى به نقل از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرم : 

 .(537)الَهمُّ ُیِذیُب الجسد
 .((نگرانى هاى روحى و درونى باعث ضعف جسمانى مى شود))

در و مادر براى كودك به وجود آمده است ، موجب نحیف شدن جسم او مى این نگرانى روحى كه در سایه تبعیض پ
كودك شاداب ، سالم و سرحال را به یك انسان رنجور، ضعیف و نگران تبدیل مى كند؛ زیرا بین نگرانى و . شود

 .اضطراب هاى روحى ، با ناراحتى هاى جسمانى ، ارتباط مستقیم دارد
لیه السالم نقل شده است كه فرموده انددر روایت دیگرى از امیرالمؤ منین ع : 

 .(538)َالَهمُّ نصف الَهَرم 
 .((هم و غم ، نصف پیرى است ))

در روایت دیگرى از آن حضرت . رى زودرس دامن گیر كودك یا نوجوان مى شوددر سایه فشارهاى روحى ، پی
 :نقل شده است كه مى فرمایند
 .(539)الحزن یهدم الجسد
(( حزون بودن ، موجب نابودى جسم است م )). 
یافته هاى جدید علمى نیز  .علت آن هم بسیار روشن است ؛ حزن و اندوه ، اعتدال روحى كودك را به هم مى ریزد
نشان مى دهد كه به هم ریختن تعادل روحى اثر مستقیم در جسم ایجاد مى كند كه اگر این تعادل روحى ، با تنبه و 

دد، مالمت جسمانى كودك هم برطرف مى گرددتوجه والدین بازگر . 
نكته مهم این است كه چون دوران كودكى ، دوران لطافت روح انسان است و كودك در آن دوران ، فوق العاده 
 .اثرپذیر است ، هر نامالیمتى او را مى رنجاند

كودك در این سنین لطافت روحى . والدین نباید با اتخاذ روش هاى نامناسب تربیتى چنین زمینه هایى را فراهم كنند
در مواجهه با برخى مسائل ، به . دارد و اثرپذیرتر و همچنین قدرت تدبیر، تنظیم امور و تفكرش هم ضعیف است 

 .مشكالت روحى گرفتار مى شود و در دام ناراحتى ها و گرفتارى هاى روانى مى افتد
حسادت خواهد كرد وقتى در كودك حسادت ریشه دوانید، در بزرگسالى به دیگران این حسادت باعث خواهد شد  .

 .كه به وادى گناهان دیگر نیز كشیده شود

حسادت ، گناه قلبى و خطاى دل است كه اگر در محدوده قلب و دل بماند، فقط او را خواهد آزرد؛ اما معموال از دل 
ان حسود درباره كسانى كه تجاوز كرده ، به زبان ، گوش ، دست ، اندیشه و سایر اعضا سرایت مى كند و انس

گاه اولین قدم در ارتكاب به این گناه ، بدگویى زبانى از او . مورد حسادت او واقع شده اند مرتكب گناه مى شود
در روایتى از امام صادق علیه السالم آمده است كه مى فرمایند. است  : 

 .(540)انَّ الحسد یاءُكّل االیمان كما تاءُكل النَّار الَحَطب 
 .((همان گونه كه آتش هیزم را مى بلعد، حسد هم ایمان انسان را مى سوزاند))

. سد آرامش و آسایش را از انسان حسود سلب مى كندنكته دیگرى كه در روایات به آن اشاره شده این است كه ح
 :رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(541)اءَقلُّ النَّاس َلذَّة الحسود
 .((كم بهره ترین افراد از لذایذ زندگى ، حسودانند))

اما درباره كودكى كه در خانواده و در كنار پدر، . خصیصه حسد، آرامش ، قرار و لذت را از انسان مى گیرد
لذت او مادر، برادر و خواهر، آن هم با شرایط یكسان همگان زندگى مى كند، بى توجهى والدین ، آرامش ، قرار و 

كودك بى قرار مى شود؛ نه از غذا خوردنش لذت مى برد، نه از همنشینى و مجالست با پدر و . را سلب مى كند
 .مادر و برادر و خواهرش ؛ و نه چیزى مى تواند او را خوشحال كند
 :در سخنى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند

ُضرَّ بالمحسودالحاسد ُمِضّر بنفسه قبل اَءن َی (542). 
 .((حسود، قبل از این كه به فرد مورد حسادت ضررى برساند، به خود ضرر مى زند))

د سلب مى كند؛ چرا كه دائما در فكر نقشه كشیدن علیه دیگران است و تا آتش شعله حسود آرامش روحى را از خو
 .ور درون خود را خاموش نكند آرام نمى گیرد

كودك ، با ظرفیت كم و لطافت روحى كه دارد، وقتى با خطاى پدر و مادر، گرفتار آتش حسادت شد، آرام و قرار 
كند كه دست به كارهاى خطرناكى علیه نزدیكان خود بزنداو سلب شده ، چه بسا فشار روحى او را وادر  . 



گاهى در بعضى از خانواده ها دیده مى شود كودكى كه به دلیل خطاى والدین یا عدم تربیت صحیح آنها، گرفتار 
حسد شده است ، اسباب بازى هاى برادر و خواهر خود را نابود مى كند، با چنگ و دندان به آزار دیگرى مى 

. حسد عوارض فراوان و مستقیم جسمانى دارد. ا حتى به خود آسیب مى رساند تا توجه والدین را جلب كندپردازد، ی
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(544)و الِحقد ُیذرى  (543)الحسد ُیضِنى 
 .((حسادت موجب مریضى است و كینه توزى موجب نابودى است ))

گاه این مرض از درون ، كودك . ه توزى است و كینه توزى و حسد هر دو موجب نابودى انسانندحسادت علت كین
رسول اكرم صلَّى . را آزار داده ، نابود مى كند و گاه او را به كارهایى وادار مى كند كه موجب نابودى او مى شود

 :اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(545)الحسد یاءُكل الجسد
 .((حسد، جسم را مى خورد))

م در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السال. حسد همان طور كه ایمان را مى بلعد، جسم انسان را هم نابود مى كند
 :آمده است كه فرمودند
 .(546)العجب ِلَغفلِة الُحسَّاد عن سالَمِة اَالجَساِد
(( ه سالمت جسمانى آنها لطمه مى زندكه این حسادت ب! عجب از غفلت انسان هاى حسود )). 
 :و باز در روایت مشابهى حضرت مى فرمایند
 .(547)صحَّة الجسد من قلَِّة الحسد
(( ، در گرو حسادت كمتر است سالمت جسم  )). 
بر اساس این گفته حضرت ، هر چه حسادت در انسان كمتر باشد، از سالمت جسمانى بیشترى برخوردار خواهد 
 .بود

این خلقى مطلوب است كه خداوند متعال در انسان ها . همه انسان ها از بدو والدت داراى حس برترى طلبى اند
اگر . ى رسیدن به عالى ترین مدارج روحى ، معنوى ، جسمى و مادى تالش كنندقرار داده تا همه در سایه آن برا

 . خداوند متعال ، این احساس را در انسان ها ایجاد نكرده بود، سعى و كوشش در بشر وجود نداشت
 بنابراین اصل ، والدین وقتى در فرزند خود چنین حسى را درك كردند، باید آن را در جهت صحیحى هدایت كنند و
 .اگر از هدایت این احساس و این خلق وخو غفلت كنند، فرزند را به دام حسادت مبتال كرده اند
اگر والدین نكات مهم پیش گفته در مساله مهرورزى را مراعات كنند؛ همین كه كودك از محیط خانه به خارج از 

نش به هر دلیلى از ناحیه دیگران و یا  خانه در كوچه و بازار و یا مدرسه قدم گذارد و مشاهده كند كه هم سن و ساال
معلم و مربى بیشتر مورد توجه قرار مى گیرند، و والدین هم نسبت به حال فرزند غافل باشند، كم كم در كودك 
اگر به این مساله  .خصلت ناپسند حسد و یا خودپسندى رشد مى كند؛ چون انسان دوست دارد برتر از دیگران باشد

بتال به همان تشدید مرض كسالت و ناراحتى روحى حسد مى شود و آتش آن از درون شعله توجه نشود، كودك یا م
در روایتى نقل شده است كه امام صادق علیه السالم مى . ور مى شود، یا این كه در دام كبر و خودپسندى مى افتد

 :فرمایند
 .(548)اّن المؤ من یغبط و ال یحسد، و المنافق یحسد و ال یغبط
فرد مؤ من ، به حال دیگران غبطه مى خورد ولى حسادت نمى كند، ولى منافق در همه حال حسادت مى كند و ))
 .((غبطه نمى خورد

غبطه چیست ؟ اهل لغت غبطه را این گونه معنا مى كنند كه دیگرى . ، اما غبطه مى خوردمؤ من حسود نیست 
نعمتى را در اختیار داشته باشد و او آرزو كند كه اى كاش او هم این نعمت و امتیاز را مى داشت ، بدون این كه 
حسد در برابر غبطه است ؛ یعنى این كه انسان ببیند دیگرى نعمتى دارد و  .(549)خواهان نابودى نعمت دیگرى باشد
 .(550)بخواهد این نعمت از دیگرى سلب و فقط به او عنایت شود

وقتى مؤ من مى بیند كه افرادى ، مثال در مسیر تحصیل ، به رشد و . مؤ من مى تواند داراى روحیه غبطه باشد
ى كاش او هم مى توانست در سایه درس خواندن به كمال رسیده اند و مورد احترام جامعه هستند، آرزو مى كند ا

 .این مراحل برسد
این حسادت است و  .اما حسود مى گوید اى كاش من به این مراحل مى رسیدم و او از این مراحل بازمى ماند
 . خطرناك

ه باید او را اگر پدر و مادر این احساس را در طفل یافتند، باید فورا آن را هدایت كنند و جهت بدهند؛ ضمن این ك
 .براى رسیدن به مراتب كمال دیگران ترغیب و تشویق كنند كه اگر دیگران داراى نعمتى هستند، او خوشحال باشد

یكى این كه در فرزندان خود انگیزه تالش و كوشش : این جا در حقیقت ، پدر و مادر دو كار تربیتى انجام داده اند
آموخته اند كه باید همواره در دلش ، مهر و محبت دیگران را تقویت كند؛  بیشتر ایجاد كرده اند؛ دیگر این كه به او



نه این كه در دل او كینه ، حسد و تكدر از دیگران وجود داشته باشد، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى 
 :فرمایند
 .(551)اءبلُغ ما َتسَتِدرُّ به الرَّحَمة اءن ُتضِمَر لجمیع النَّاس الرحمَة
 .((رساترین وسیله جلب رحمت خدا این است كه انسان همیشه خیراندیش و خیرخواه دیگران باشد))

اى همه بخواهد، نه این كه مبتال به یك ناراحتى و كسالت روحى انسان وقتى از خدا خیر و خوبى مى خواهد، بر
اگر انسان به این مرحله . شود كه همه خوبى ها را فقط براى خود بخواهد و براى دیگران نكبت و بدبختى آرزو كند

در روایت دیگرى ، امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. برسد بیمار و علیل روانى است  : 
سبحانه ُیحبُّ اَءن تكون نیَُّة االنسان للناس جمیلة ان اللَّه  (552). 

(( شى باشدخداى سبحان دوست دارد همیشه نیت انسان ها براى دیگران خیر و خو )). 
  این احساس كه در همه انسان ها هست ، احساس . انسان باید در دلش براى دیگران آرزوى موفقیت و خوبى كند

والدین با استفاده از این . ناپسندى نیست ، احساسى است كه انسان ها را به كار، جدیت و تالش وادار مى كند
بیشتر هدایت كنند و هم این كه از همان آغاز كودكى در دل مى توانند هم كودك خود را به كار و كوشش   احساس 

در نتیجه كودك هرچه بزرگ تر شود و رشد كند، درخت مهر و محبت در . او بذر محبت ، صفا و صمیمیت بكارند
در نامه معروف حضرت امیرالمؤ منین علیه . دل او بیشتر ریشه مى كند و در بزرگسالى میوه و ثمر مى دهد

الك اشتر آمده استالسالم به م  : 
 .(553)اءطلق عن النَّاس عقدة ُكّل حقد
((  .(( تو باید گره هاى حقد و كینه دیگران را از دل خود باز كنى! مالك 

اما اگر كینه دیگران را به دل بگیرى ، هم . وقتى این گره ها باز شد، طبعا نسبت به همه ، خیراندیش خواهى بود
هنگامى كه این آتش شعله ور شد، . خود مبتال خواهى بود و هم دیگران دچار آتش شعله ور درون تو خواهند شد

حال اگر غبطه جهت داده شد و از این خلق خدادادى در . اول تو را مى سوزاند و بعد به دیگران سرایت مى كند
جهت مثبت استفاده شد، نتایج بسیار ارزشمندى به بار مى آورد، اما اگر در مسیر صحیح هدایت نشود، از همان 
آغاز، انسانى زیاده طلب و برترى جو خواهد بود و در آینده در عین این كه فاقد هرگونه امتیازى است ، بر 

در تعبیرى از امام . فروشى خواهد كرد، دیگران را ناچیز خواهد شمرد و مردم را كوچك خواهد دیددیگران فخر
 :صادق علیه السالم آمده است كه مى فرمایند
 .(554)الكبُر اءن َیغَمَص النَّاس و یسُفَه الحّق
 .((كبر آن است كه انسان همواره دیگران را كوچك ببیند و نسبت به حّق جاهل باشد))
 : در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است
 .(555)ما ِمن رجل َتَكبََّر اَءو َتَجبََّر اال ِلِذلَّة َوَجَدها فى نفسه 
هیچ انسانى گرفتار كبر و خودبزرگ بینى و همچنین ستمگرى و آزار رساندن به دیگران نمى شود، مگر به ))

مى بیندخاطر ذلتى كه در خود  )). 
 .فرد متكبر و ظالم براى جبران این احساس حقارت و كوچك دیدن خود، دست به چنین اعمالى مى زند
بنابراین ، والدین كه نزد پروردگار ماجورند، باید راه و رسم صحیح تربیت فرزند را بیاموزند و از این نكات دقیق 
 .غفلت نكنند

 تربیت فرزند براى آینده
در تعلیم و تربیت فرزند قابل توجه است ، مساله زمان و مكان است از امور دیگرى كه والدین باید بدانند كه  . 

به این معنا كه عبور از دوران كودكى ، نوجوانى و . فرزندشان براى زندگى در میان نسل دیگرى آماده مى شود
 .حتى جوانى ، یعنى زندگى با نسلى متفاوت از نسل موجود

والدین . ب اصول ، آداب و رسومى كه كودك مى آموزد، باید وسواس و دقت كافى به خرج دادبنابراین ، در انتخا
تصور نكنند كه شرایط پانزده یا بیست سال آینده ، از نظر آداب و سنن ، با امروز یكسان خواهد بود و یا اگر قرار 

گرى را در نظر گرفته اند، باید توجه است والدین تغییر محیط و مكان بدهند و براى زندگى آینده فرزندشان جاى دی
با توجه به این نكته است كه . داشته باشند كه آداب حاكم بر محیط جدید، با محل سكونت فعلى متفاوت است 

 :امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده اند
 .(556)ال َتقِسروا اءوالدكم على آداِبكم ، فانَّهم مخلوقون لَزمان غیِر زمانكم 
 .((فرزندانتان را با اخالق و آداب خود تربیت نكنید؛ زیرا براى زندگى در زمانى غیر از زمان شما خلق شده اند))

اخالق به معناى . لیه السالم مستلزم این است كه به معنى و مفهوم كلمه اخالق توجه شودفهم كالم امیرالمؤ منین ع
وسیعش عالوه بر شمول سجایا و كرامت هاى اخالقى و اصول غیرقابل تغییر انسانى ، آداب ، سنن و التزام به 
 .عرفیات حاكم بر هر زمان و مكان را نیز شامل مى شود



الم ناظر به جهت اخیر در معنى اخالق است ؛ وگرنه آموزش و تعلیم زیبایى ها و تحقیقا فرمایش امام علیه الس
كرامت هاى اخالقى ، مثل صداقت ، راستگویى ، وفادارى و پایبندى به قول و قرار و مواعید و عادت هایى مثل 

ییر است و تواضع ، فروتنى و بسیارى از زیبایى هاى دیگر اخالق انسانى ، از اصولى است كه غیرقابل تغ
آموزش آنها به فرزندان یك ضرورت است ؛ چرا كه این اصول ، امورى نیستند كه در گذر زمان و یا تغییر مكان 

دروغ براى همیشه و در هر زمان ، نسل ، مكان و براى هر كسى زشت است ، و . ، دستخوش تغییر و تحول شوند
 . صداقت در هر زمان و مكانى پسندیده است

تجاوز و تعدى و ظلم ، یك زشتى . عدل و رعایت توازن در زندگى ، یك سنت صحیح خالقى است  انس گرفتن با
ولى گاهى مصادیق این اصول اخالقى در جوامع و  .اخالقى است و هیچ كدام با تغییر زمان و مكان تغییر نمى كند

ست ، در زمانهاى مختلف یا زمان هاى مختلف فرق مى كند؛ مثال موضوع تواضع و فروتنى كه امرى مستحسن ا
و یا در مكان هاى مختلف داراى مصادیق گوناگونى است ؛ ممكن است زمانى نشانه فروتنى و تواضع ، فقط سالم 
و احترام و برخاستن از محل جلوس باشد، ولى در مكان و زمان دیگرى عالوه بر این كار چند قدم به استقبال رفتن 

از آداب و سنن در بزرگداشت و حرمت گزارى به مهمان ، احترام بسیارى . هم جزئى از یك ضرورت باشد
 . گذاشتن به بزرگترها از مصادیق تواضع است و در محیطهاى مختلف و در جوامع گوناگون ، متفاوت است

ممكن است در كشورهاى شرقى ، احترام به دیگران را به صورتى رعایت كنند كه در غرب به آن شكل متداول 
یا مثال روش هاى . گز اصول اساسى و پذیرفته شده عقلى در موازین اخالقى تفاوت نمى كندنباشد، ولى هر

راه وصول به مدارج علمى گاهى جمع آورى . تحصیلى كه والدین مى خواهند به فرزند بیاموزند متفاوت است 
رفته اى است كه سرعت كتاب و دقت در متون علمى و فراگیرى علوم است ؛ و گاهى استفاده از ابزار و وسایل پیش

 .یادگیرى را چند برابر مى كند
حال اگر والدین از این نكات مهم غفلت كنند و فرزند را از یادگیرى ، استفاده و یا كار كردن با این ابزار جدید منع 

استفاده كنند، یا هیچ اقدامى براى تشویق او به آشنایى با این ابزار جدید نكنند و فقط همان روش هایى را كه خود 
مى كرده اند توصیه كنند، این همان تحجر و قشرى نگرى است كه در فرمایش امام علیه السالم از آن نهى شده 
 . است
 .(557)ال تقسروا اءوالدكم على آدابكم 
 .((فرزندانتان را، با اخالق و آداب خود تربیت نكنید))

شما هرگز . یعنى آداب و سنن حاكم زمان شما با روش هاى متداول آینده و یا زمان یادگیرى كودك متفاوت است 
یا . سنن جدید اجتماعى آشنا كنیدنباید كودك را به شیوه تحصیل گذشته خود تشویق كنید، بلكه باید او را به آداب و 

اگر مكان شما تغییر كرده است ، وى را به آداب و سنن مكان جدید آشنا سازید و بر اساس شیوه هاى جدید او را 
 .دهید و تربیت كنید  آموزش
 .در تبیین این كالم امیرالمؤ منین علیه السالم الزم است به نكته دیگرى نیز توجه شود

اللَّه علیه و آله و سلم فرمودندرسول اكرم صلَّى  : 
 .(558)انََّما ُبِعثِت ُالَتمَِّم مكارم االخالق 
(( مبعوث شدم  همانا من براى كامل كردن سجایاى اخالقى )). 
 .ابن گفته حضرت ، حكایت از این مى كند كه اصول و ارزش هاى اخالقى غیرقابل تغییر است 

در مورد همه انسان ها، در هر جا و هر زمانى كه زیست كنند، اصول ثابت و پذیرفته شده اى باید وجود داشته 
خصلت ها، انسان نیستند؛ مثال انسان در غرائز  باشد، تا گویاى خصلت هاى انسانى باشد؛ وگرنه انسان ها بدون این

خشم ، شهوت و بسیارى از امور دیگر، با حیوانات مشترك است ؛ اما آنچه انسان را از سایر حیوانات متمایز مى 
 .كند، سلسله اى از كرامت هاى اخالقى است كه به هیچ وجه دستخوش تغییر و تحول زمانى و مكانى نمى شود

آداب و سنن . ین علیه السالم از این توصیه عمیق و دقیق ، یقینا اخالق به معناى وسیع آن است مراد امیرالمؤ من
 . حاكم بر یك مكان یا یك زمان خاص نیست

 آثار تربیت مثبت
این توصیه عمیق امیرالمؤ منین علیه السالم برخاسته از یك تفكر دقیق و حساب شده اى است كه در سراسر زندگى 

امیرالمؤ منین علیه السالم متجلى است ؛ یعنى این سخن و این مفهوم دقیق تربیتى ، سخن كسى شخصى و سیاسى 
است كه خود پیشگام مبارزه با جمود، واپس گرایى و تحجر است و این نكته در سراسر زندگى شخصى و حتى در 

ى سیاسى امیرالمؤ مثال یكى از مقاطع حساس زندگ. حساسترین شرایط سیاسى زندگى حضرت به چشم مى خورد
وقتى كه خلیفه دوم در بستر مرگ قرار مى گیرد و دستور به تشكیل شورا . منین علیه السالم ماجراى شورا است 

مى دهد، عده اى از آنان كه در شورا جمع شده اند، دست خود را به سمت امیرالمؤ منین علیه السالم دراز مى كنند 



 :و مى گویند
بل على كتاب اللَّه و ُسنَّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم واجتهاد : و ُسنَّة رسوله صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و سیرِة الّشیخین ، فقال  اءبایعك على كتاب اللَّه

 .(559)راءیى 
(( . بر اساس كتاب خدا و سیره رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و همچنین سیره شیخین با تو بیعت مى كنیم 

 -من حاضر به بیعتم ؛ كتاب خدا و سنت رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم را قبول دارم : حضرت فرمودند
اما . ا كه این چهارچوبه اى است كه نباید از آن تخلف كرد و محدوده اى است كه نباید از آن پا بیرون گذاشت چر

من بعد از این. سیره شیخین چیزى نیست كه مرا مقید كند گاه به اجتهاد و تشخیص  -عالوه بر كتاب و سنت ،  - 
م خود نیز عمل خواهم كرد و بر این اساس بیعت شما را مى پذیر )). 

نكته این است كه از افرادى در جامعه یك چهره مقدس ساخته مى شود؛ تا جایى كه كسى به خود اجازه نمى دهد 
برخالف سیره و روش آنها عمل كند؛ در حالى كه اگر سیره و روش ایشان را در زمان خود صحیح بدانیم كه ما 

ه است ؛ نه این كه برگرفته از وحى الهى باشد و در مثال فوق آن را قبول نداریم به اقتضاى شرایط زمانى بود
 .غیرقابل تغییر

در چنین شرایطى كه شهامت نوگرایى ، رشد و تعالى از افراد سلب مى شود حضرت در مقابل این پدیده خطرناك 
 .، شدیدا مقاومت مى كنند

آداب و سنن حاكم زمانى  از سیره حضرت در سراسر عمر شریفشان استفاده مى كنیم كه نباید فرزند را در حصار
آداب و سنن حاكم نباید مانع رشد و تعالى او  .به گونه اى محدود كنیم كه جرات سنت شكنى و نوگرایى نداشته باشد

به گونه اى كه وقتى وارد جامعه جدید مى شود، با مسائل جدید . شوند و یا او بر اساس سنن گذشته تربیت شود
 .كامال بیگانه باشد

ین علیه السالم مى فرمایند كه اگرچه بپذیریم شیخین در زمان خود بر حسب مصالح زمانى ، راه و امیرالمؤ من
با ! روشى را انتخاب كرده اند، بعد از گذشت چندسال دلیلى وجود ندارد كه من همان راه و روش را تعقیب كنم 

ى خود عمل مى كنمتوجه به منابع و سرچشمه هاى وحى كه در اختیار من است ، به اجتهاد و راء  . 
نكته دیگرى كه در سیره امیرالمؤ منین علیه السالم مى توان مشاهده كرد، این است كه به همان میزان كه حضرت 

انسانى نیست كه مثل طرف . خود را در حصار زمان ، محصور نمى كند، انسان متهتك و سنت شكنى هم نیست 
پا بزند مقابل خود، به همه اصول پذیرفته شده عقلى پشت . 

 آثار تربیت منفى
وقتى انسان به زندگى مخالفان حضرت مراجعه مى كند، ارزش رفتار و روش امیرالمؤ منین علیه السالم بیشتر 

اگر به دستاورد این دو مكتب و . امیرالمؤ منین علیه السالم مثل معاویه متهتك و سنت شكن نیست . روشن مى شود
نیم مقصود و مراد ما از این مطلب روشن مى شودتربیت شدگان این دو مدرسه توجه ك . 

یكى از افراد تربیت شده مكتب تحجر عبداللَّه بن عمر فرزند خلیفه دوم است كه در مكتب جمود و واپس گرایى 
وقتى امیرالمؤ منین علیه السالم بعد از گذشت بیست و پنج سال از ارتحال رسول اللَّه صلَّى اللَّه . تربیت شده است 

ه و آله و سلم به خالفت مى رسند، این شخص به بهانه این كه امیرالمؤ منین علیه السالم به سنت و سیره علی
 .گذشتگان اعالم وفادارى نكرده است ، از بیعت با حضرت سر بازمى زنند

ى امیه همین انسان وقتى كه در زمان بن. این نهایت جمود و تحجر انسانى است كه در چنین مكتبى تربیت شده است 
چون در روایتى : با حاكمیت حجاج بر خطه عراق مواجه مى شود، شبانه به قصر حجاج وارد مى شود و مى گوید

از پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شنیده ام كه اگر كسى از دنیا برود و بیعت امام زمان خود را در گردن نداشته 
تو كه نماینده خلیفه هستى بیعت كنم باشد، به مرگ جاهلیت مرده است ، آمده ام با حجاج بن یوسف كه در تاریخ ،  . 

مظهر سفاكى ، ظلم و ستم و حیوانیت است ، براى تحقیر عبداللَّه بن عمر مى گوید كه من االن مشغول كتابت امور 
 .(560)بیت المال هستم ، وقت ندارم كه دست بیعت به سوى تو دراز كنم ، با پاى من بیعت كن 

فردى كه در چنین مكتبى تربیت شده است ، با مظهر عدل ، كه مقبول عام و خاص است و حتى اعالم و بزرگان 
از بیعت با شخصى مثل امیرالمؤ منین علیه السالم سر باز مى زند، ولى وقتى در  اهل سنت هم ان را پذیرفته اند

محذور و فشار سیاسى قرار مى گیرد، یا جبن و ترس بر او حاكم مى شود، خفت ، ذلت و حقارت را مى پذیرد و با 
 .پاى حجاج بن یوسف ، به عنوان نماینده خلیفه مروانى بیعت مى كند

نمونه دیگر تربیت شده در مكتب سنت شكنى ، یزید بن معاویه . ت شدگان مكتب جمود است این نمونه اى از تربی
عبداللَّه فرزند حنظله غسیل المالئكه به عنوان نماینده مردم مدینه  . است كه او هم در چنین شرایطى رشد كرده است

من : ى از این سفر بازگشت ، گفت وقت. به شام رفت كه شرایط خلیفه را بررسى كند و به مردم مدینه گزارش بدهد
 :از نزد كسى برمى گردم كه به عنوان خلیفه مسلمین بر این جایگاه تكیه زده است و



 .(561)ینكح االّمهات و البنات و االخوات و یشرب الخمر
 .((با مادران و دختران و خواهران همبستر مى شود و شراب مى خورد))
حضرت سیدالشهدا علیه السالم در خطبه اى كه در سفر كربال قرائت فرمودند، این نكته را مورد توجه قرار دادند 
 : كه

الشَّیطان ، و َتَولَّوا عن طاَعِة الرحمان ، و اءظهروا الفساد و َعطَُّلوا الحدودو قد علمتم اءنَّ هؤ الء القوم قد َلِزموا طاعَة  (562). 
(( شیطان كردند و از فرمانبرى خداوند سرپیچى نمودند و فساد و تباهى را آشكار شما دانستید كه این قوم ، همراهى 
 .((كردند و حدود الهى را تعطیل كردند

اول ، اصل مساله : بنابر آنچه ذكر شد، دو اصل نباید فراموش شود. این هم یك نمونه تربیتى از چنین مكتبى است 
و شرایط زمان و مكان در تربیت اوتعلیم و تربیت فرزند است ؛ دوم ، رعایت متقضیات  . 

حال بعد از این كه پدر و مادر دریافتند كه نسبت به تربیت فرزند باید اهتمام داشته باشند و روش ها و شیوه هاى 
 تربیتى را هم خوب آموختند این سوال مهم است كه چه اصولى را باید به فرزند بیاموزند؟

ولى آنچه . در و مادر موظفند به فرزند بیاموزند متعدد و مختلف است از منظر صاحب نظران ، اصول تربیتى كه پ
را كه قرآن از زبان لقمان بیان فرموده براى ما از نظر هر صاحب نظرى و هر صاحب اندیشه و فكر و مكتبى مهم 
 . تر است
 :خداوند در سوره مباركه لقمان مى فرماید

لَّه و َمن َیشِكر فانَّما َیشُكُر لنفسه و َمن َكَفَر فانَّ اللَّه غنى حمیدو َلَقد آَتیَنا لقمان الحكَمَة اَءِن اشُكر ل (563). 
(( هر كس شكرگزارى كند، تنها به سود خویش شكر . شكر خدا را به جا آورما به لقمان حكمت آموختیم به او گفتیم 
 .((كرده و آن كس كه كفران كند، زیانى به خدا نمى رساند؛ چرا كه خداوند بى نیاز و ستوده است 

به لقمان ، حكمت آموخته شد در فرهنگ فارسى هم ، لقمان با وصف لقمان حكیم معروف است در عوض این 
مى توان گفت شكرگزارى لقمان ، انتقال علوم و . لقمان هم موظف شد كه شكر خداى را به جاى آوردعنایت الهى ، 

 . آموخته هایش به دیگران است
 .(564)و اذ قال لقمان البِنِه و هو َیِعُظُه یا ُبَنى ال ُتشرك باللَّه انَّ الشِّرك َلُظلم َعظیم 
(( چیزى را ! پسرم : به خاطر بیاور هنگامى را كه لقمان به فرزندش در حالى كه او را موعظه مى كرد گفت 
 .((همتاى خدا قرار مده كه شرك ، ظلم بزرگى است 

ه فرزندسفارشات تربیتى لقمان ب  
هنگامى كه لقمان مورد عنایت خدا قرار گرفت و خدا حكمتش را به او آموخت ، در مقام شكر، فرزندش را موعظه 

ما نیز به اندازه وسع این مجموعه به این مواعظ مى پردازیم. كرد  : 

 دعوت به توحید - 1
 : در سلسله مواعظ لقمان اولین سخنى كه قرآن از او نقل مى كند این است

 .(565) ُتشِرك باللَّه انَّ الشِّرك لظلم عظیم ال
 .((به خدا شرك نورز كه شرك ، ظلم بزرگى است ))

السالم را تداعى مى كند كه در بیان حّق فرزند نسبت به والدین فرمودند این آیه ، سخن امام سجاد علیه : 
 . والدَّالَلِة الى ربِِّه و الَمعوَنِة له على طاعته
 .((پدر و مادر باید فرزند را به خدایش رهنمون شوند و اطاعت الهى را به او بشناسانند))

. منتها با ظرافت ى كه فقط در بیان وحى دیده مى شود. ددر این جا نیز لقمان همین سخن را به فرزند خود مى آموز
انسان بر اساس فطرت اولیه خود خداشناس است: قرآن مى فرماید  . 

 .(566)فَاِقم َوجَهَك ِللدِّین حنیفا فطرت اللَّه التى فطر النَّاس علیها
اى رسول ما، روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار كن ، این فطرتى است كه خداوند، انسان ها را بر آن ))
 .((آفریده است 

رسول اكرم صلَّى در روایتى از . انسان بر اساس همان فطرت اولیه خلقت و طبیعت آفرینشش خدا را مى شناسد
 :اللَّه علیه و آله و سلم آمده كه حضرت مى فرمایند
 .(567)ُكّل مولود یولد على الفطرة فاءبواه ُیَهوِّدانه و ُیَنصِّرانه و ُیَمجِّسانه 
این پدر و مادرند كه او را به سمت یهودیت و مسیحیت و  . فرزند بر اساس فطرت اولیه خلقتش ، خداشناس است))
 .((مجوسى شدن رهنمون مى شوند

بنابر فرموده قرآن ، لقمان حكیم فرزند خود را طورى توصیه مى كند كه گویى بر اساس خلقت اولیه ، اصل 
به خدا براى او محرز است و مى داند كه خالقى این عالم را آفریده است ؛ ولى پدر باید مراقب باشد كه این معرفت 

 . شناخت فطرى دستخوش انحراف و شرك نشود؛ زیرا شرك ، ظلم است



ین در تبیین ا. اولین نكته آموزشى و اولین اصل تربیتى ، هدایت به سوى توحید و جهت دادن به فطرت اولیه است 
 : آیه شریفه توجه به سه نكته خیلى مهم است

نخست این كه والدین محترم عنایت داشته باشند كه براى تربیت فرزند، باید از فطرت و غرائز ذاتى انسانى غافل 
 .نباشند و از همین نیروهاى خدادادى براى تربیت فرزند كمك بگیرند

قابل فهم استعانت جویند و هرگز چیزى را بدون دلیل به  دوم ، در آموزش و تربیت كودك ، از استدالل و برهان
ذهن كودك در آن دوران بسیار مستعد و پرسش گر است و از همان آغاز باید با استداللهاى متین و . كودك القا نكنند

 .ساده و قابل فهم ، آن را شكوفا كرد
قرآن مى فرماید. اگرچه او كودك است سوم ، این كه در هر حال والدین ، به شخصیت انسانى كودك توجه كنند؛  : 

 .(568)ال تشرك باللَّه ان الشرك لظلم عظیم 
 .((به خدا شرك نورز كه شرك ، ظلم بزرگى است ))
خداوند در این آیه براى اثبات توحید به نقطه مقابل آن ، یعنى ظلم توجه داده و بزرگى و عظمت این گناه را تبیین 
مى كند و مى فرماید كه شرك نورزید؛ زیرا شرك ظلم است ؛ آن هم ظلم عظیم و تن دادن به ظلم ، سقوط از 

ت كه والدین باید بدان توجه كننداین یك روش صحیح در تربیت فرزند اس. مراتب انسانى است  . 

 احسان به پدر و مادر - 2
 . دومین نكته اى كه والدین باید به فرزند بیاموزند، نیكى به پدر و مادر است
 :خداوند مى فرماید
 .(569)و بالوالدین احسانا
 .((به پدر و مادر نیكى كنید))

آیه كریمه قرآن مى فرماید. توجه دادن فرزند به نیكى به والدین باید با برهان و استدالل باشد : 
 .(570)و وصَّینا االنسان بوالدیه َحَمَلتُه اُءمُّه َوهنا على وهن و ِفَصاله فى عاَمین 
به هنگام (مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد  . ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كردیم))

و دوران شیرخوارگى او در دو سال پایان مى یابد) و ناراحتى تازه اى را متحمل مى شدباردارى هر روز رنج  )). 
چرا فرزند باید به اطاعت و نیكى به پدر و مادر دعوت شود؟ براى این كه آنها در رشد و تربیت او متحمل رنج و 

ان و خدمتى میكند، باید صاحب در حقیقت باید از ابتدا به كودك بیاموزند كه هر كس به او احس. مشقت شده اند
 .احسان را ارج نهد و احترام كند

 توجه دادن به معاد - 3
لطیف خبیر یا ُبَنّى انَّها اِءن َتُك مثقال َحبَّة ِمن َخردل فتُكن فى َصخرة اءو فى السَّموات اَءو فى اَالرض یاءت بها اللَّه انَّ اللَّه# ثمَّ الى َمِرجُعُكم فاُءنبُِّئكم بما كنتم تعلمون  (571). 

(( اگر به اندازه ! پسرم . بازگشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى كردید آگاه مى كنم 
نى دانه خردلى كار نیك یا، بد وجود داشته باشد، و در دل سنگى یا در گوشه اى از آسمان ها و زمین قرار سنگی

خداوند دقیق و آگاه است . گیرد، خداوند آن را در قیامت براى حساب مى آورد )). 
ى آموزد كه بداند در این اصل ، لقمان فرزند را به اصل معاد و عالمى ماوراى این عالم توجه مى دهد و به او م

و بذرها و كشته هاى دنیوى در عالمى به بار  .اعمال دنیوى صحنه دیگرى دارند كه منعكس كننده آنها خواهد بود
 . این مكان ، عالم آخرت است و دنیا بیهوده خلق نشده است .خواهد نشست كه ثمر خواهد داد

نا ال ترجعون اءَفَحِسبُتم اَءنَّما َخَلقَناكم َعَبثا و اءنَّكم ِاَلی (572). 
 .((!آیا گمان كردید شما را بیهوده آفریده ایم ، و به سوى او بازگردانده نمى شوید؟))

هر . داند كه اساس آفرینش او، بر حكمت و رمز و رازى استوار است و بیهوده خلق نشده است كودك از آغاز باید ب
 .كارى در این عالم انجام دهد، عالم دیگرى هست كه نشانگر و نمایاننده همه افعال و كرده هاى انسان خواهد بود

ترین شى ء قابل رؤ یت ، كوچك  در حقیقت لقمان به فرزند خود مى فرماید اگر كرده هاى تو از كمترین و كوچك
تر باشد و زیر یك صخره عظیمى پنهان شده باشد، خداوند قادر متعال ، در قیامت همان كوچك و ناچیز را مقابل 
 .چشم تو مجسم خواهد كرد

 سفارش به نماز - 4
از نظر شخصى و بعد از این كه لقمان اصول اعتقادى فرزند را به او مى آموزد، به هدایت رفتارى و اعمالى او 

 :اجتماعى توجه مى كند و در ابعاد شخصى ابتدا مى فرماید
 .(573)یا ُبَنّى اَءِقِم الصَّالَة
(( پادار نماز را به! پسرم  )). 



دقیقا یادآور همان فرمایش امام سجاد  .در این عبارت ، لقمان ، كودك را به وظایف بین خود و خدایش آشنا مى كند
 :علیه السالم است كه فرمایند
 .والَمعوَنِة له على طاَعِتِه
 .((فرزند را در شناخت و اطاعت بهتر پروردگار، یارى و كمك نمایید))

. الدین است كه فرزند را یارى كنند تا به اطاعت الهى خو بگیرد و مطیع پروردگارش باشدبر این اساس ، وظیفه و
به او القا كنند كه كمترین وظیفه بنده در . شیرینى و حالوت انس و گفتگو با خدا را از همان آغاز به كودك بچشاند

اءمن و وسیله نجات انسان استپیشگاه پروردگارش ، خضوع و تذلل است و همین مساله در امور مهم زندگى ، م  
. 
 .(574)اال بذكر اللَّه تطمئن القلوب 
 .((تنها با یاد و ذكر خدا، دلها آرام مى گیرد))

اید توجه داشته باشند كه كودك را به عبادت و نماز كه ساده ترین وسیله پیوند انسان و خالق است ، انس والدین ب
در سیره امام سجاد علیه السالم آمده است. دهند  : 

قیل له فى ذلك فقال هو اَءَخفُّ علیهم و اَءجَدُر اَءن اءنَّه كان یاءخذ َمن عنده ِمن الصِّبیان باَءن ُیِصلُّوا الظُّهر و الَعصر فى وقت واحد والمغرب والعشا فى وقت واحد ف
 .(575)ُیَساِرعوا الیها وال ُیَضیِّعوها و ال َیَناُموا عنها و ال َیشَتِغُلوا و كان ال یاءُخُذُهم بغیر الصَّالِة الَمكُتوَبِة
روش امام علیه السالم این بود، كه بر خالف وقت فضیلت بچه ها را توصیه مى كردند كه نماز ظهر و عصر و ))

چطور در توصیه نماز به اطفال ، : بعضى گفتند. همچنین مغرب و عشا را پشت سر هم و بدون فاصله بخوانند
مثال نماز مغرب در اول وقت مغرب خوانده شود و عشا بعد از فاصله  -فضیلت وقت را نمى فرمایید رعایت 
اطفال باید به عبادت انس بگیرند، منتها عبادت : حضرت فرمودند -. همین طور، نماز ظهر و عصر. زمانى معین 

در این صورت وقتى با نماز انس . ندبر آنها سنگینى نكند تا عبادت را دوست داشته باشند و به آن رغبت پیدا كن
و . گرفتند، دیگر آن را تضییع نمى كنند و به آن كم توجه نمى شوند و سایر اشتغاالتشان را بر نماز مقدم نمى كنند

وقتى كودكان قدرت نماز خواندن پیدا كردند، بگذارید فقط نمازهاى واجبشان را بخوانند و آنها را به  :فرمودند
كنیدمستحبات وادار ن )). 

 امر به معروف و نهى از منكر - 5
مطلب پنجمى كه والدین طبق بیان قرآن ، موظفند به كودك بیاموزند و به عنوان دو اصل ارزشمند دیگر مورد 
 . توجه قرار دهند، امر به معروف و نهى از منكر است
 .(576)واءُمر بالمعروف َوانَه عن المنكر
 .((امر به معروف و نهى از منكر كن ))
لقمان به فرزندش مى آموزد، عالوه بر این كه روابط رفتارى شخصى او بین خود و خدا باید درست باشد، باید در 

یعنى لقمان اهتمام دارد كه كودك باید از همان آغاز به مسوولیت خود . رخواهى عمومى بیدار شوداو دو انگیزه خی
 .در قبال همنوع نیز توجه كند
باید بدانند كه انسان  .پدر و مادر نباید از كودكشان یك انسان منزوى و گوشه گیر و معزول از اجتماع بسازند

قالب عبادت شخصى جستجو نمى كند سعادتمند كسى است كه همه سعادت را فقط در . 
اگر كودك در این شرایط، مسائل . ما از دوران كودكى سخن مى گوییم كه شرایط حساس تربیتى بر آن حاكم است 

صحیحى را فراگیرد، سعادت او تضمین مى شود و اگر مطالب نادرستى بیاموزد، یا بر این حال تا آخر عمر 
درستى آنها پى خواهد برد كه در صورت دوم ، تا به خطا و اشتباه خود توجه پیدا خواهد ماند و یا بعد از رشد به نا

 . كند، زمان بسیارى از عمر او ضایع شده است
بنابراین اهمیت مطلب در این است كه والدین باید از همان آغاز، كودك را نسبت به اجتماع و سرنوشت سایر انسان 

. اد كند و اداى فریضه امر به معروف و نهى از منكر را به وى بیاموزنددر او این حساسیت را ایج. ها توجه دهند
 .او را طورى تربیت كنند كه او خود را موظف به امر به معروف و نهى از منكر بداند

شاید در . الزم است این نكته را تذكر دهیم كه مساله امر به معروف و نهى از منكر، نیازمند مباحث مستقلى است 
به همین دلیل والدین باید با شناخت كافى و . دى فرصتى مقتضى پیش آید كه به این مطلب بپردازیم بحث هاى بع

كامل ، فهرست جامعى از موارد معروف و منكر تهیه كنند و آن را به فرزند بیاموزند كه وى در انجام وظیفه امر 
 .به معروف و نهى از منكر دچار خطا و اشتباه نشود

 صبر بر مصائب  - 6
ششمین اصلى كه در آیات كریمه قرآن ، از زبان لقمان حكیم به عنوان یك اصل ارزشمند مطرح شده است و والدین 
 : باید فرزند را با آن آشنا كنند صبر بر مصائب است



 .(577)واصبر على ما اءصابك 
 .((در برابر مصائبى كه به تو مى رسد شكیبا باش ))
براى او هم سرور و  .كودك باید بداند در طول زندگى ، با شرایط بسیار متغیر و گوناگون برخورد خواهد كرد

ید بیاموزد، در مقابل مشكالت و مصیبت هاى كودك با. شادمانى پیش خواهد آمد و هم شرایط سخت و دشوار
زندگى ، دچار خودباختگى نشود و از صحنه اجتماع نگریزد و گوشه انزوا اختیار نكند كه عكس العمل هاى 
 .نامناسب دست نزند و آلوده نشود

سیدالشهدا  اگر در این مختصر نمى گنجید توصیه هاى آخر امیرالمؤ منین علیه السالم به فرزندشان امام مجتبى و
در یكى از این توصیه ها، امیرالمؤ . علیه السالم را نقل مى كردیم تا ارزش واالى این سخنان ، خوب روشن شود

 :منین علیه السالم به فرزندشان سیدالشهدا علیه السالم مى فرمایند
ِمن ُكُنوز االیمان الصبر على المصائب ! یا ُبَنىَّ (578). 

(( یكى از گنجینه هاى ارزشمند ایمان ، صبر بر مصیبت است ! فرزندم  )). 
  به طور طبیعى پیش حضرت توصیه مى كنند كه مبادا در مقابل مشكالت و مصائبى كه غیرقابل پیش بینى است و 

به طور كلى طبیعت خلقت همراه با رنج و محنت و  ! مى آید، از خودت ضعف نشان دهى و از مقابل آنها بگریزى
 . مشقت دنیوى است
 : در یكى دیگر از تعبیرات حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم درباره دنیا آمده است
 .(579)دار بالبالء محفوَفة 
 .((دنیا خانه مصیبت و مشكالت و دار ابتالئات و سختى ها است ))
 :و همچنین مى فرمایند
 .(580)ان الدُّنیا دار اءّولها َعناء و آخرها فناء
 .((دنیا با رنج و مشقت براى هر انسانى شروع مى شود و با مرگ و فنا هم به پایان مى رسد))
 : قرآن كریم به این نكته تنبه زیبایى داده است
 .(581)َوَلَنبُلَونَّكم ِبَشى ء ِمَن الخوف و الجوع و َنقص ِمَن اَالموال و اَالنُفس و الثََّمرات و َبشِِّر الصَّابرین 
(( و به . قطعا همه شما را با چیزى از ترس و گرسنگى و كاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش مى كنیم 
 .((استقامت كنندگان بشارت ده 
سختى ها و مشكالت مراحل  .منظور آیه كریمه این است كه خداوند انسان را با شرایط و حوادث مختلفى مى آزماید

انسان پیش مى آید آزمونى است كه در زندگى براى فرار از این آزمون ، براى هیچ انسانى ، هنر و توانایى تلقى  .
 .نمى شود

خدا در ناموس خلقت دنیا چنین مقدر فرموده است كه انسان ها گاهى با خوف و هراس مواجه شوند؛ گاهى با 
گاهى عزیزانى كه به آنها مصیبت گرسنگى مواجه شوند؛ گاهى در آنچه كه جمع آورى كرده اند، نقص پدید آید؛ و 

وابسته هستند؛ مانند پدر، مادر، فرزند، ارحام و اقارب نزدیك و یا دوستان خود را از دست بدهند و گاه ثمره یك 
 .عمر تالش و زحمت آنها در اثر یك حادثه كوچك از بین برود

شر الصابرینولنبلونكم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الّثمرات و ب اءولئك علیهم # الذین اذا اصابتهم ُمصیبة قالوا انا هللا و انا الیه راجعون  # 
 .(582)صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون 
(( و به . قطعا همه شما را با چیزى از ترس و گرسنگى و كاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش مى كنیم 

ما از آن خداییم و به سوى او : آنها كه هرگاه مصیبتى به ایشان مى رسد، مى گویند. استقامت كنندگان بشارت ده 
اف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هدایت یافتگان هستنداینها، كسانى هستند كه الط .بازمى گردیم  )). 

عالوه بر آن ، تجربه زندگى دنیوى نیز آن را . همان طور كه قرآن وعده داده این آزمون ها و مصائب قطعى است 
، چه باید حال اگر انسان با این حوادث مواجه شد. ثابت مى كند كه چنین بوده ، هست و در آینده همچنان خواهد بود

بكند؟ آیا باید به كلى صحنه زندگى را ترك كند و گوشه انزوا اختیار كند؟ یا باید بر مصیبت ها صبر كند و این 
 .حوادث را مردانه و با كمال شهامت ، اقتدار و اتكال به نفس تحمل كند و از سر بگذراند

: و خود را نباختن وعده عجیبى مى دهد قرآن براى مقاومت و ایستادگى در مقابل مشكالت ، احساس ضعف نكردن
صابران كسانى اند كه در مقابل مشكالت خم به ابرو نمى آورند و مى گویند آنچه ما داشته ! به صابران بشارت بده 

آنها هرگز به خاطر این . آنچه كه از دست رفته است ، اقتضاى مصلحت الهى است . ایم داده هاى الهى است 
اگر آنها چنین كردند، در سایه اتخاذ این شیوه ، . انسانى و ایمانى خود دریغ نمى ورزند حوادث از انجام وظایف

اینها رستگاران حقیقى و واقعى اند. خدا درود و رحمتش را بر آنها نازل خواهد كرد . 
ر بنابراین ، خداوند متعال فضیلت و منقبت عظیمى براى صابران در مقابل مشكالت و مصائب طبیعى زندگى مقر

فرموده است كه این مقام و منزلت همان مقام و منزلتى است كه خداوند متعال براى پیام آور و رسول خود در قرآن 
 :ذكر مى كند



 .(583)اّن اللَّه و مالئكَتُه ُیَصلُّون على النَِّبى یا اءیها الَّذین آمنوا َصلُّوا علیه و سلِّموا تسلیما
(( اى كسانى كه ایمان آورده اید، بر او درود و سالم فرستید و كامال . خدا و مالئكه او بر پیامبر درود مى فرستند
 .((تسلیم فرمان او باشید

ماید افراد صابر و مقاوم در مقابل مشكالت و مصائب زندگى ، مشمول درود الهى انددر آیه مورد بحث هم مى فر : 
 .(584)اءولئك علیهم صلوات من ربهم و رحَمة 
 .((اینان كسانى اند كه مشمول صلوات و رحمت پروردگارشان قرار مى گیرند))
از مجموعه این مطالب ، به این نتیجه مى رسیم كه چون خلقت و طبیعت حیات دنیوى انسان ، با مصیبت ها و 

اطالع و  پدر و مادر باید فرزند را به این مساله انس بدهند، كه مبادا به خاطر عدم. مشكالت گره خورده است 
 .آگاهى از حوادث زندگى ، احساس حقارت و ترس و ضعف كند
وقتى كودك با خانواده است و از حمایت والدین برخوردار است ، معموال درگیر مسائل زندگى نیست ، اما زمانى 

جوانى  كه پا را از محیط خانواده بیرون گذاشت و به محیط اجتماع ، كه از مدرسه و كالس آغاز مى شود تا دوران
و بزرگسالى ، وارد شد، گاه با مصائب و مشكالتى برخورد مى كند كه احساس حقارت ، ضعف و خودباختگى مى 

در روایتى از . باید به او توجه داد كه انسان باید مقاوم و صبور باشد. به همین دلیل میدان را خالى مى كند. كند
است كه مى فرمایندرسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده  : 

 .(585)المؤ من اّلذى ُیَخالط النَّاس و َیصِبر على اءذاهم اءعظم اءجرا ِمَن الَّذى ال ُیخاِلطهم و ال َیصبر على اءذاهم 
انسان مؤ منى كه با مردم معاشرت مى كند و بر مشكالت معاشرت اجتماعى صبر كرده و پذیراى آنها است ، به ))

مراتب اجر و پاداشش نزد پروردگار باالتر از مؤ منى است كه گوشه انزوا اختیار كرده و از صحنه اجتماع 
ت نداردگریخته است یا در اجتماع است ، اما صبر بر مشكال )). 

این نكاتى است كه والدین باید به فرزند بیاموزند و به آگاهى دهند كه آینده زندگى او با مشكالت ، گره خورده است 
 . و راه غلبه بر مشكالت ، گریز از اجتماع نیست ؛ بلكه صبر است
 . معناى دیگر صبر، حفظ حریم هاى شرعى و قانونى در رویارویى با مشكالت است

ت كودك در هنگام روبرو شدن با مشكالت به خاطر عدم آشنایى از خود عكس العمل هاى نامناسبى نشان ممكن اس
بدهد؛ مثال دست به خالف شرع یا قانون بزند و به طور طبیعى در این موارد، یك انسان متخلف ، متمرد، بدچهره 

ب این است كه خداوند در پایان همان جال. شناخته شده و از لذایذ زندگى دنیوى و سعادت اخروى محروم مى شود
 :آیه قبل فرماید
 .(586)واصبر على ما اءصابك انَّ ذلك ِمن َعزم االمور
(( یى كه به تو مى رسد شكیبا باش كه این از كارهاى مهم است در برابر مصیبت ها )). 

 معاشرت با مردم - 7
بعد از بیان این اصل ، قرآن اصول چهارگانه دیگرى را بیان مى كند كه همه آنها متفرع بر اصل صبر و مقاومت 

ندگى ، انسانى مردم چون اگر انسان این اصل را سرلوحه زندگى خود قرار ندهد، در ز. در مقابل مشكالت است 
 .گریز خواهد بود

یا در مقابل حوادث . یعنى فردى خواهد بود كه از اجتماع و معاشرت و اختالطهاى طبیعى زندگى فرار خواهد كرد
 .و مشكالت تسلیم شده ، با اتخاذ روش هاى مذموم و ناپسند با مشكالت كنار خواهد آمد

یق اخالقى و حفظ كرامت و حرمت انسانى این مطالب را ذكر مى قرآن براى توجه انسان ها به این نكته هاى دق
 .فرماید
 .(587)و ال ُتَصعِّر َخدََّك للنَّاس 
(( مردم روى مگردان با بى اعتنایى از  )). 

 پرهیز از غرور و تكبر - 8
اگر صبور نباشى و در مصیبت ها و مشكالت دچار خودباختگى شوى ، یا تن به ذلت دهى و با غرور و كبر به 
بنابراین قرآن این دو نكته را در كنار هم یادآورى  . عكس العمل هاى نامناسب روى آورى ، هر دو مذموم است
 .كند

ك للناس و ال تمش فى االرض َمَرحاو ال تصعر خد (588). 
 .((با بى اعتنایى از مردم روى مگردان ، و مغرورانه بر زمین راه مرو))

از یك روحیه زبون و ضعیفى برخوردارند كه تن به ذلت مى دهند و حقارت را مى پذیرند و با بعضى انسان ها 
حال آن كه به فرمایش امیرالمؤ منین علیه  .ذلیل كردن نفس خود و تحقیر خود براى حل مشكالت اقدام مى كنند

یعنى نمى ارزد . ا را نداردالسالم تحمل ذلت در بخش كوچكى از زمان ، هرگز توان برابرى با عزت عمر همه دنی



 .كه انسان ، آرامش ، عزت و رفاه عمر دنیوى خود را با تحمل حتى لحظه اى ذلت معامله كند
. انسان به طور طبیعى داراى تمایالت و غرائزى است و رسیدن به همه آن امیال و اهداف سهل و آسان نیست 

ق مى آیندطبیعتا انسان ها نیز به طرق مختلفى بر مشكالت خود فائ . 
ضعیف ترین انسان ، كسى است كه براى رفع مشكالت ، نفس خود را ذلیل و كرامت انسانى خود را لگدمال امیال 

براى رسیدن به هوس ها، ذلت و حقارت را مى پذیرد و توجه نمى كند كه مشكل . و آرزوهاى دور و دراز مى كند
ى ارزش مادى استهمان هوس هاى زودگذر او و امیال و آرزوهاى بزرگ و ب  . 

 :در روایتى از امام عسكرى علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(589)ما اءقبح بالمؤ من اءن تكون له رغبة ُتِذلُُّه
 .((چقدر براى یك انسان مؤ من قبیح است كه میل و رغبت او را ذلیل و حقیر كند))

 اگر در جھان بايدت برترى 

 اگر خويشتن ، پست بینى و خوار 
 

 نبايد به خود پست و دون بنگرى 

 دگر از كس امید عزت مدار 

اهتمام دارد، هرگز براى وصول به اهدافش انسان فهیم و فكورى كه به كرامت انسانى و بزرگوارى نفس خود 
 .هرچند هم بزرگ باشد حاضر نخواهد بود كرامت و شخصیت انسانى خود را پایكوب و لگدمال كند

والدین باید به این نكته توجه داشته باشند كه از آغاز، درس عزت نفس ، بزرگوارى و كرامت انسانى را به كودك 
دگى ، با مقاومت ، بردبارى ، تدبیر و اندیشه ، تن به حقارت و ذلت ندهد و بیاموزند تا او براى حل مشكالت زن
تن به ذلت دادن به معناى پذیرش مشكل و تسلیم شدن در مقابل موانع است. مشكل را نپذیرد  . 

طبیعى است اگر انسانى براى . انسان باید با سرانگشت اندیشه ، عقل و تدبیر، گره مشكالت و موانع را باز كند
صول به امیال خود، تربیت هاى الزم را فرانگرفته است و تسلیم حقارت و ذلت شود، فاقد صالحیت هاى یك و

انسان شایسته و وارسته خواهد بود كه از نظر عمومى شایستگى الزم را براى احراز مناصب وزین اجتماعى از 
 .دست خواهد داد

چشمش زیبا جلوه داده و او را اسیر مقام و منصب كرده انسانى كه هواى نفس ، سیادت و ریاست موقت دنیارا در 
، یا او را فریفته پول و مادیات نموده ، طبیعى است كه اگر به مقام و منصب یا به مادیات و پول هم دست یابد، 
 . مشكالت و موانع را با تحقیر نفسس و با پذیرش ذلت و بدون این كه تدبیرى به خرج دهد، حل كرده است

براى رسیدن به جاه و مقام ، نفس خود را حقیر كرده و خوارى و حقارت را پذیرفته ، از منظر دیگران  انسانى كه
. تسلط چنین فردى بر سكان كشتى یك جامعه ، غرق كردن همه افراد آن اجتماع است . ، انسانى شریف نخواهد بود

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
صطناِع السَُّفِلَزواُل الدَُّوِل ِبا (590). 

 .((اعتبار اجتماعى یك امت ، با گزینش و ریاست انسان هاى سفله و پست از بین مى رود))
ز رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودنددر روایت دیگرى ا : 

 .(591)اذا ساد القوم َفاِسُقُهم و كان زعیم القوم اَءَذلَّهم ، و اكرم الرجل الفاسق فلینتظر البالء
هرگاه در بین امتى گناهكار به بزرگى رسید و فرومایه به رهبرى دست یافت و گناه پیشه بزرگ داشته شد، باید ))
 .((منتظر فرود آمدن بال بود

دادن او به این نكته است  بنابراین ، والدین باید به این نكته توجه داشته باشند كه عزت و توفیق فرزندشان ، در تنبه
 .كه هرگز براى رسیدن به امیال و اهدافش ، نباید كرامت انسانى خود را زیر پاى بگذارد

گفته شد كه انسان در مواجهه با مشكالت ، یا با حقارت و ذلت آنها را مى پذیرد و یا به عكس العمل هاى ناهنجار و 
، گرفتار غرور نابجا مى شود و به اصطالح علم اخالق ،  به جاى انتخاب شیوه صحیح. ناصواب متوسل مى شود

 . به كبر و خودبزرگ بینى گرفتار مى شود كه از بزرگترین سیئات و زشتى هاى اخالقى است
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(592)َكَفى ِبالَمرء غرورا اَءن َیِثَق بُكّل ما ُتَسوُِّل له نفسه 
 .((یكى از عالیم و مصادیق غرور این است كه انسان ، بافته ها و خیاالت خود را باور كند))

به زشتى ها و بدى هاى اخالقى خود توجه كند، در نتیجه انسان از آن جا كه حب ذات دارد، كمتر اتفاق مى افتد كه 
این وارستگى و شایستگى كه ارمغان نفس است او را در مقابل . ، خود را انسانى وارسته و شایسته مى بیند

یا به درگیرى با دیگران و تقاضاهاى غیرمعقول ، سوق مى دهد كه  .مشكالت و حوادث زندگى به انزوا مى كشاند
امیرالمؤ منین علیه السالم در سخن دیگرى فرمایند. نتیجه این روش ، محرومیت است در هر حال  : 

 .(593)َمن َساَءَل َفوَق قدِره اسَتحقَّ الِحرَماَن
انسانى كه بیش از استحقاق و شایستگى و نیاز خود، از دیگران متوقع باشد و بخواهد مشكالت زندگى او را ))



 .((دیگران حل و فصل كنند استحقاق محرومیت دارد
به جاى اندیشه ، تدبیر و به كارگیرى نیروى عقلى . چنین كسى نمى تواند مشكل را حل كند و به مطلوب خود برسد

در نتیجه ، این غرور و كبر . داوند متعال به انسان ها داده است ، به كبر، غرور و خودپسندى روى مى آوردكه خ
در سخن دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه مى . جلوى فكر و اندیشه انسان را مى گیرد

 :فرمایند
 .(594)شر آفات العقل الكبر
 .((یكى از بزرگ ترین و بدترین امراضى كه دامن گیر عقل مى شود، كبر است ))

وقتى چنین شد، . سنجیده است خودباورى و خودپسندى انسان متكبر، مانع و ساتر عقل در مسیر یافتن راه حل هاى 
نمى تواند به مطلوب و مراد خود دست یابد؛ چون از یك طرف راه سنجیده اى نیافته ، از طرف دیگر كبر و غرور 
او را به درگیرى و رویارویى با دیگران وا مى دارد؛ چرا كه تصور مى كند دیگران مشكالت را براى او به وجود 
 .آورده اند

حیه اى دارد، از رسیدن به آرزوها، آمال و اهدافش محروم مى شودانسانى كه چنین رو اگر به طور تصادف و  .
اتفاق ، به جایگاه و منصب مهمى دست یابد، به دلیل نكته اى كه قبال هم به آن اشاره شد، به خیال بافى روى مى 

بنابراین ، . ن عقالنى او مى شونداین خیال بافى و كبر، پرده اى روى عقل او مى كشند و مانع فعالیت و توا. آورد
فرق نمى كند آن امور چه باشد؛ پست . هرگز قادر بر اداره صحیح امورى كه به او واگذار شده است ، نخواهد بود

به دلیل مشكلى كه در اندیشه او به وجود آمده و نفس ، او . و ریاست باال یا مسوولیت كوچكى در بخشى از اجتماع 
كرده ، بدون كمك گرفتن از عقل ، تسلیم آن خیال هاى نفسانى شده است ؛ بنابراین هرگز  را دچار خیال پردازى

این است كه در اثر فشارهاى درونى به دیگران ظلم و تعدى مى كند. نمى تواند موفق باشد . 
نیاتى را مى متاءسفانه اگر به اطرافمان نگاه كنیم ، نمونه هاى روشنى از این افراد خطاكار و گرفتار به چنین ذه

همچنین اگر به تاریخ مراجعه كنیم ، مصادیق و موارد روشن بسیارى را مى توانیم بیابیم كه افرادى داراى . یابیم 
 .این روحیه بوده و گرفتار نفس خود شده اند و از مردم انتظارات فوق العاده و بى جا داشته اند

. ز طرف بنى مروان در قسمتى از شامات حكومت مى كردمثال مهلب ابن ابى صفره یكى از استاندارانى است كه ا
روزى از محلى عبور مى كرد كه مدتى یكى از تربیت شدگان مكتب امام علیه السالم به آن منطقه تبعید : مى گویند

شده بود و انسان هاى صالح و شایسته اى را تربیت كرده و یادگاران ارزشمندى از خود در خطه شامات به جاى 
یكى از شاگردان او در مسیر حركت جناب استاندار قرار گرفت. ودگذاشته ب  . 

انسانى كه گرفتار نفسانیات است از سالم نكردن . برحسب تعلیمات انسانى و اسالمى خود به استاندار توجهى نكرد
آیا مرا بنابراین او را مخاطب قرار داد كه . فردى كه در دایره حكومتى او زندگى مى كند، خیلى آزرده مى شود

 : شناختى و اعتنا نكردى ؟ او هم براى این كه وى را تحقیر كند، در جواب سوال او گفت
 .(595)بلى اءعرفك اءّوُلك نطفة َقِذَرة و آخرك جیَفة َمِذَرة و اءنَت بین ذلك َتحِمُل َعَذَرة 
تو انسانى هستى كه در آغاز چند قطره آب نجس بودى و در پایان نیز مردارى نجس خواهى بود و در میان این ))
 .((! دو هم حمال و نگه دارنده نجاستى

نوشته اند كه با این سخن متنبه شد و دست از  در حاالت ملهب ابن ابى صفره. با این سخن كوتاه ، او را تنبه داد
 .كبر و غرور بى جا برداشت و این شكست او را بیدار كرد

ولى براى این كه در اجتماع شكست . چه بسا شكست هاى زندگى ، انسان را بیدار كند: بنابراین مى توان گفت 
كه اجتماع او را تربیت كند دامن گیر انسان نشود، والدین باید فرزند را تربیت كنند؛ قبل از آن . 

دسته اى دیگر، انسان هاى شراءفت مندى اند كه هیچ حادثه اى ، جایگاه ، پست ، مقام و منصبى ، آنها را از مسیر 
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. صحیح منحرف نمى كند : 

َزعِزُعه الریاح ذوالشرِف ال َتبَطَرُه منزلة ناَلها و ان َعُظَمت كالجبل الَّذى ال ُت (596). 
انسان هاى شریف هرگز در مقابل نعمت هاى گذراى دنیوى لغزش پیدا نمى كنند؛ اگرچه آن نعمت ها خیلى هم 

. اگر عالى ترین مقام اجتماعى را پیدا كنند، هرگز این مقام باعث كبر و خودبزرگ بینى آنها نمى شود. زرگ باشندب
و اگر كالن ترین و عظیم ترین سرمایه هاى دنیا را به دست آورند، هرگز در مقابل این نعمت هاى مادى خود را 

هرگز در او تغییر و تحول ایجاد نمى شودمثل كوهى كه در مقابل تندبادها مى ایستند، . نمى بازند . 
 :در روایت دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(597)المؤ من كالجبل ال ُتَحرُِّكُه العواصف 
روح انسان مؤ من ، مانند كوه استوار است و حوادث روزمره دنیوى نمى تواند او را حركت داده و تغییر و تحولى 
 .در او ایجاد كنند
د این بادهاى تند درخت وجو .عواصف به معناى بادهاى تندى است كه به طور طبیعى در عالم آفرینش وجود دارد



را مى شكنند و به انسان ها لطمه مى زنند، گاه ساختمان ها را ویران مى كنند، اما هرگز، نمى توانند كوه را جابه 
 .جا كنند

 میانه روى در امور - 9
 .(598)واقصد فى مشیتك واغضض من صوتك 
(( در راه رفتن ، اعتدال را رعایت كن ؛ و از صداى خود بكاه و هرگز فریاد مزن ! پسرم  )). 

در : به نظر مى رسد كه ، تنها معنا و مفهوم لغوى آیه موردنظر نیست ؛ یعنى در این كه لقمان به فرزندش مى گوید
و باش ، در راه رفتن نه سرعت به خرج بده و نه كند حركت كن ، سخن كه مى گویى صدایت را به حركتت میانه ر

فریاد بلند نكن ، یقینا كنایه از این است كه در مسیر زندگى و حركت به سوى مطلوب و صدا كردن و طلبیدن 
 .محبوب ، هرگز دچار افراط نشو؛ از تندروى و سرعت و از فریاد بپرهیز

تالش براى دستیابى به اهداف در نقطه آغازى ایستاده است ؛ گاه براى رسیدن به مقصود باید راهى را انسان در 
 .بپیماید، گاه نیز مى تواند از همان نقطه ، مطلوب و محبوب را به سوى خود فراخواند

كه طریق اعتدال  كسى مى تواند به وسیله هر یك از این دو شیوه حركت كند و یا صدا زدن به مراد خود نائل شود
یا به جاى فراخوانى ، با فریاد و نعره گوش خراش . پیشه كند؛ وگرنه با تندروى ، خسته ، وامانده و ناتوان مى شود

 .، مطلوب و محبوب را فرارى مى دهد
راه آموزش هم . والدین ، از آغاز باید به عنوان یك اصل مهم ، اعتدال در رفتار و منش را به فرزند بیاموزند

اعتدال و میانه روى یك توصیه همیشگى و همگانى در همه امور زندگى . استفاده از عالقه مندى هاى كودك است 
نه آنقدر تند برود كه در راه بماند و نه آن چنان سستى و . از امور شخصى گرفته تا امور عبادى و اقتصادى . است 

 .قصور كند كه زمان بگذرد و مطلوب بگریزد
با دقت در این . یات كریمه قرآن از زبان لقمان حكیم در سوره مباركه لقمان آمده ، به پایان رسیداصولى كه در آ
شروع مى شود و همراه با نوعى مالطفت و نرمش است درمى یابیم در این اصول ، به آنچه  یا ُبَنىاصول كه با كلمه 

اخروى بداند، اشاره شده است كه یك انسان باید براى وصول به موفقیت ها و لذایذ دنیوى و سعادت  . 
در پایان این نكات آموزشى كه از آیات شریفه قرآن و از زبان لقمان حكیم ذكر شد، الزم مى دانم توصیه مهمى را 
به والدین محترم بنمایم كه امروز به خصوص در شرایط اجتماعى ما، مساله تربیت فرزند با شرایط گذشته بسیار 
 . متفاوت است

رم و به خصوص جوانان عزیز ما اعم از دختر و پسر، وظیفه دارند قبل از فرزنددار شدن ، اصول و والدین محت
تصور نكنند كه خود بدون حساب و كتاب رشد كرده اند و والدین در مورد . شیوه هاى تربیت فرزند را فرابگیرند

ى از سنت هاى اعتقادى و اصول اخالقى اگر امروز در جامعه ، شاهد دوام و بقاى سلسله ا. آنها زحمتى نكشیده اند
 . هستیم ، حاصل زحمات ، اجداد، پدران و مادران ما است

بنابراین ، ضمن قدردانى و قدرشناسى از آنها، قصور و مسامحه در فراگیرى روش هاى آموزشى و نگهدارى و 
 .صیانت از فرزند، قابل توجیه نخواهد بود

، حقوق دیگران هم براى فرزند ذكر شده كه با تاءمل در آنها، در مى  در بعضى از روایات و آیات كریمه قرآن
یابیم كه مصادیقى از اصولى است كه ذكر شد هر چند بعضى از آنها مربوط به جنبه هاى جسمانى تربیت فرزند 
 :است كه سعى مى كنیم به آنها اشاره كنیم ؛ رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند

َحقُّ الَواِلِد على واِلِدِه َثالَثة ُیَحسَِّن اسمه و ُیَعلُِّمُه الكتابَة و ُیَزوُِّجُه اذا بلغ من  (599). 
(( در آن است كه نام نیكویى براى او انتخاب كند و در تعلیم آداب و سنن اخالقى صحیح و اجتماعى حّق فرزند بر پ
 .((او بكوشد و به او قرآن بیاموزد
 :حضرت امیرالمومنین علیه السالم مى فرمایند
 .(600)َحقُّ الَوَلِد على واِلِدِه اَءن ُیَحسَِّن اسَمُه و ُیَحسَِّن اَءدبُه و ُیَعلُِّمُه القرآن 
حق فرزند بر پدر آن است كه نام نیكویى براى او انتخاب كند و در تعلیم آداب و سنن اخالقى صحیح و اجتماعى ))

او قرآن بیاموزداو بكوشد و به  )). 
 :روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(601)حّق الولد على الوالد اءن ُیَعلُِّمُه الكتاَبَة و السِّباحَة والرَّمَى
 .((از جمله حقوق فرزند بر پدر این است كه به او خواندن و نوشتن ، شنا كردن و تیراندازى بیاموزد))
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند

َءَدبه و ُیَحسَِّن اسمه ِمن َحّق الولد على الوالد اءن ُیَحسَِّن ا (602). 
 .((حّق فرزند بر پدر آن است كه او را نیكو تربیت كند و نام نیكو بر او نهد))

ایات چند حّق براى فرزند استفاده مى شوداز مجموع این رو : 



نكته مهم و قابل توجهى كه در آن . امر اول ، نام گذارى مطلوب و صحیح كه در حّق مادر از آن سخن گفتیم 
 .مباحث به آن اشاره كردیم ، این بود كه نام فرزند باید جنبه تربیتى داشته و در او احساس عزت بیافریند

یت صحیح در آداب و رسوم اخالقى و اجتماعى است كه در این موضوع هم بحث بسیار امر دوم ، توجه به ترب
 .مفصَّلى مطرح شد
 .امر سوم ، مساله اهتمام والدین به تعلیم و آموزش علوم و دانش هاى روز به فرزند است 
 . امر چهارم ، اهتمام به جنبه هاى جسمانى فرزند است

واده و تزویج فرزندان دختر و پسرامر پنجم ، كمك والدین در تشكیل خان . 

 نكات قابل توجه در تربیت فرزند
 : در پایان مباحث این حق ، تذكر نكاتى چند، خالى از فایده نیست
 توجه روایات به ورزش  - 1

در روایتى . در كلمات معصومین علیهم السالم تربیت جنبه هاى جسمانى فرزندان هم مورد عنایت واقع شده است 
حّق فرزند این است كه عالوه بر آموزش علم ، : اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل كردیم كه فرمودنداز رسول 

 .به او شناگرى و تیراندازى بیاموزید
ولى تاءكید به مساله  . اما نكته قابل توجه این است كه ورزش هاى متعارف و متداول در هر زمان مختلف است

به ویژه توجه حضرت به موضوع تیراندازى. ، دقت مضاعفى را مى طلبدشنا و تیراندازى   آموزش   . 
او را . والدین از ابتدا باید توجه داشته باشند كه فرزند، تنها براى یك زندگى بسیط، عادى و معمولى تربیت نشود

اورند و آموزش او را نسبت به سرنوشت جامعه ، دین و اعتقاداتش حساس باربی. انسانى مسوولیت پذیر تربیت كنند
به همین . هاى الزم را براى رویارویى با دشمنانى كه یقینا همیشه در كمین جوامع اسالمى هستند، به وى بیاموزند

 : منظور در آیه شریفه اى كه همگان به آن آشنا هستند، آمده است
وَّ اللَّه و عدوَّكم و اَءَعدُّوا لهم َمااسَتَطعُتم ِمن ُقوَّة و ِمن ِرباِط الَخیل ُترِهُبوَن به عد (603). 

(( ، )ى میدان نبردبرا(هر نیرویى در توان دارید، براى مقابله با دشمنان ، آماده سازید؛ و همچنین اسب هاى ورزیده 
 .((تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید

عقل ، حكم مى كند كه انسان ها براى . در این آیه ، نكته اى است كه به تعبیر فقها، براى عقل قابل درك است 
د از همان دوران رویارویى با دشمن ، همیشه استعداد و آمادگى كافى داشته باشند، طبیعى است كه این آمادگى بای

چنین نباشد كه افراد آمادگى و . كودكى ایجاد شود، تا هیچ گاه جامعه اسالمى در هجوم دشمنان ، دچار ضعف نشود
همچنین مساله اهمیت دادن به . استعداد دفاع از ناموس ، حریم زندگى ، مملكت و اعتقاداتشان را نداشته باشند

دفاع ، حفاظت و نگهبانى از حریم كشور، ورزشى است كه موجب آموزش شنا كه صرف نظر از كارایى آن در 
در تعبیرى كه به پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . تقویت نیروى جسمانى و قواى بشرى است 

 : نسبت داده اند آمده است كه
 .(604)العقل السَّلیم فى الجسم السَّلیم 
 .((عقل سالم در بدن سالم است ))

تذكر یك نكته را الزم مى دانم كه توجه به برخى از رشته هاى ورزشى ، نباید فرزندان ما را از توجه به مسائل 
دیگرى كه براى ادامه حیات ضرورى است ، غافل كنداساسى و مورد نیاز  . 

مسائلى همچون ورزش به اصطالح حوزوى ، جنبه طریقت براى رشد انسان ها دارد؛ نه این كه خود آنها موضوع 
 .و هدف باشند و جنبه استقاللى داشته باشند

 رشد علمى فرزندان - 2
آله و سلم و امیرالمؤ منین علیه السالم استفاده مى شود این آنچه كه از كالم حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و 

اهتمام به این امر در . است كه والدین موظفند نهایت تالش خود را براى آموزش و یادگیرى فرزند به كار برند
مراد از این تعلیم . زمینه سازى ورود فرزندان به همین مدارس ابتدایى و راهنمایى و متوسطه منحصر نمى شود

 . كتابت و آموزش علوم و دانش هاى عمیق و مورد نیاز جوامع انسانى است
 :روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم وارد شده است كه فرمودند
 .(605)لو كان العلم منوطا بالثُّریَّا َلَتَناَوَلُه رجال ِمن فارس 
 .((اگر علم در ثریا هم باشد، در آینده انسان هایى از فارس قدرت رسیدن به آن را پیدا خواهند كرد))

ده است ، بلكه مراد علوم و دانش به یقین مراد رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم صرف خواندن و نوشتن نبو
این تنبه و تشویقى است از ناحیه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم براى . هاى پیچیده و مورد نیاز بشر است 



 .مسلمانان كه براى دستیابى به رشته هاى مختلف علوم جدیت به خرج دهند
اگر . مى كنند، نباید به مساله آموزش هاى رایج اكتفا كننداگر پدر و مادر استعداد تحصیل آن را در فرزند احساس 

اگر خود . مى توانند به عنوان یك مشاور دلسوز و امین او را به انتخاب رشته هاى ارزنده اى از علوم هدایت كنند
ر هم قدرت ارائه طریق و راهنمایى ندارند، افراد مطمئن را براى راهنمایى فرزند انتخاب كنند و فرزند را د

 .آموزش علوم مورد نیاز جامعه هدایت كنند
ضمن این كه ما براى همه . برخى از علوم ، در بعضى از زمان ها و جوامع جلوه هاى فریبنده اى پیدا مى كنند

 .رشته هاى علمى احترام قائل هستیم ، اجتماع نسبت به آن علوم چندان نیاز محسوسى ندارد
ى علومى هدایت كنند كه براى دیگران و براى جوامع اسالمى و انسانى مفید والدین باید فرزند را در جهت فراگیر

كنایه از این كه پدر و مادر موظفند فرزند را . تعلیم كتابت هم كه در روایات آمده است یك تعبیر كنایى است . است 
روایات براى تعلیم همین طور درباره تعبیرى كه در . به فراگیرى علوم به معناى وسیع كلمه كمك و یارى كنند

مى توان گفت كه یادگیرى متن قرآن به تنهایى منظور نیست ؛ یادگیرى متن به عنوان مقدمه . قرآن وارد شده است 
، براى رسیدن به معانى دقیق و عمیق یك ضرورت است ، اما تعلیم قرآن در این جا به معناى فهم و درك معانى 

فهم دین است بلند كالم وحى ، و به معناى وسیع تر آن  . 
پدر و مادر الزاما باید به سیر تعلیم فرزند . والدین موظفند فرزند را در فهم كالم وحى و معارف دین یارى كنند

نه این كه تصور كنند به صرف تاءمین هزینه هاى تحصیل وى ، وظیفه خود را ادا كرده . نظارت كافى داشته باشند
ظیفه است كه یقینا از همه وظایف گذشته مهم تر استصیانت از اعتقادات فرزند هم یك و. اند  . 

 نظارت بر تعلیم و تعلم فرزندان - 3
جوامع اسالمى به ویژه فرزندان مسلمانان همیشه در معرض خطر وسوسه ها و القائات گمراهان بوده اند؛ به 

فاصله زمانى اسالم  كه در پیش گویى هاى اولیاى دین علیهم السالم این مطلب محسوس است كه هرچه  خصوص 
در روایتى از رسول اكرم . از دوران حضور آشكار معصومین علیهم السالم بیشتر شود، خطر جدى تر مى شود

 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه فرمودند
لمؤ منین ، ال ُیَعلِّموَنُهم شیئا ِمَن الَفرائض و اذا َتَعلَّموا اوالدهم َمَنُعوهم و َرُضوا ویل الوالد آخرالّزمان ِمن آبائهم فقیل یا رسول اللَّه من آبائهم المشركین فقال ال، من آبائهم ا

 .(606)عنهم ِبَعَرض یسیر من الدُّنیا
(( این نگرانى شما از پدرانى است كه در ! یا رسول اللَّه : سوال شد! واى بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرشان 

از پدران مؤ منى است كه به ظاهر، انسانهاى معتقدى هستند، اما ! نه : آینده مشرك خواهند شد؟ حضرت فرمودند
هند و گمان مى كنند همین كه دنیاى فرزندانشان را آباد كنند، وظیفه به سرنوشت و آتیه اعتقادى فرزندانشان بى توج

 .((خود را انجام داده اند
 :امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(607)باِدُروا اءوالدكم بالحدیث قبل اءن یسبقكم الیهم المرجَئُة
(( آنها را فریب  -نااهالن و گمراهان  -فرزندانتان را با بیان احادیث و سخنان ما دریابید، قبل از این كه مرجئه 
 .((دهند

تمهیدات معاویه و  در توضیح این روایت باید بگوییم ؛ مرجئه كه ساخته دستگاه بنى امیه و از توطئه ها و
بود، گروهى بودند كه مبناى فكریشان از این مساله نشاءت مى گرفت كه پایبندى هاى عملى و فعلى   عمروعاص 

 .به دین را باید الغا كرد
همین كه در دل ، انسان مؤ من و معتقد  .مى گفتند الزم نیست كه مسلمان خود را به انجام اعمال و فرایض مقید كند

در این باره از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند. است  باشد، كافى : 
 .(608)ملعون ملعون َمن قاَل اِالیَمان قول بالعمل 
(( سى كه مى گوید ایمان همان گفتار زبانى یا اعتقاد قلبى است و نیاز به اعمال جوارحى ندارد، ملعون است ك )). 
وقتى كه حضرت از وجود این تفكر در جوامع اسالمى احساس خطر مى كند، پدران و مادران مسلمان را تنبه مى 

مختلف تاریخى براى ما كه امروز به گذشته تاریخ شباهت هاى مقاطع . دهد كه فرزندانتان را با احادیث ما دریابید
 . نگاه مى كنیم ، خیلى قابل توجه است
همیشه براى دور ساختن جوامع اسالمى از وظایف فعلى و عملى خود تالش كرده اند؛ چرا كه انسان به آزادى ، بى 

مان باشد، اما این اسالم و ایمان دوست دارد كه واقعا مؤ من و مسل. قیدى و رهایى از تقیدات عملى عالقه مند است 
این خواسته در همیشه . هیچ زحمتى براى او در اعمال و رفتار به وجود نیاورد .براى او هیچ قیدى ایجاد نكند
 .تاریخ ، با تفاوت هاى مختلفى دیده مى شود

مع اسالمى گرچه این مطلب احتیاج به یك بحث مفصل و دقیق ترى دارد، اما ضرورت آن در شرایط فعلى جوا
به ویژه كه امروز مى بینیم حتى در مدارس و فرهنگ كشور ما این تفكر . ایجاب مى كند تا مقدارى به آن بپردازیم 



رسوخ پیدا كرده است و افرادى در قالب دفاع از قرآن و حمایت از این كه قرآن غریب مانده است و روایات بیشتر 
یوند فرزندان و جوانان ما را از روایات اسالمى كه مبین سلسله اى از قرآن موردتوجه است ، مى خواهند كم كم پ

از اعمال و رفتار در همه شئون زندگى است ، قطع كنند و رابطه فرزندان پاكیزه و منزه و خوش قلب ما را از 
داشته  این خطر بسیار بزرگى است كه والدین محترم باید نسبت به آن توجه الزم را. مقام فقاهت و مرجعیت ببرند

 .باشند و صرف این كه در نظام اسالمى ، فرزندانشان را به مدرسه مى فرستند، نباید آنها را مطمئن كند
نسبت به استادان خود از نظر فكرى . در هر نظام و شرایطى ، خطر حضور افراد گمراه و گمراه كننده وجود دارد

ن به دوستان آنها توجه داشته باشند تا انشاء اللَّه به مجالسى كه در آنها شركت مى كنند و همچنی. اهمیت بدهند
 .اعتقادات خالصى كه در منزل به فرزند مى آموزند، بتواند سالمت آنها را با نظارت دقیق تضمین كند

قبل از این كه منحرفان ، فرزندان شما را به وادى ضاللت و انحراف بكشند، شما به آموزش فرزندان مبادرت كرده 
گزند انحرافات مصونیت بخشید و آنها را از . 

اگر والدین از آغاز به آموزش فرزندان و یاد دادن علوم دینى با محتواى غنى اهتمام داشته باشند، در مقابل 
منحرفان و اهل باطلى تزلزلى نخواهند داشت و تسلیم نخواهند شد؛ چرا كه قدرت مقاومت در مقبل اندیشه ها و 

پیدا كرده اند افكار انحرافى آنان را از قبل . 
خطر و حساسیت مساله ، زمانى بیشتر مى شود كه شكل و صورت عقاید باطل منحرفان شكل و صورت دین و 
 .تظاهر به معنویت و بیان حق مى گیرد

 توصیه موال امیرالمؤ منین علیه السالم در شناخت مسیر حق
ه السالم با یك بیان شیوا و زیبا مى فرماینددر یكى از خطبه هاى ارزشمند نهج البالغه موال امیرالمؤ منین علی : 

على اال َعَلى غیِر ِدیِن اللَّه َفَلو اَءنَّ الباِطَل َخَلَص ِمن ِمَزاِج الَحقِّ لم َیخِف انَّما َبدُء ُوقوِع الِفَتِن اَءهَواء ُتتَِّبُع و اَءحَكام ُتبَتِدُع ُیَخاَلُف فیها كتاُب اللَّه و َیَتولَّى علیها ِرَجال ِرَج
ُث و ِمن هذا ِضغث فُیمَزجاِن فُهناِلَك َیسَتوِلى الشَّیطاُن عَلى اَءوِلَیاِئِه الُمرَتاِدیَن و لو اَءنَّ الحقَّ َخَلَص ِمن َلبِس الَباطل اَنَقَطَعت عنُه اَءلُسُن الُمعاِنِدیَن و لِكن ُیؤ َخُذ ِمن هَذا ِضغ

نى الَّذین َسَبَقت لهم ِمن اللَّه الُحس ))و َینجُو  (609)))(610). 
همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروى از خواهش هاى نفسانى و نوآورى و بدعت در حكم هاى آسمانى است كه ))
. كتاب خدا آن را نمى پذیرد، و گروهى از گروه دیگر یارى خواهد تا برخالف دین خدا، اجراى آن را به عهده گیرد

نیامیزد، حقیقت جو آن را مى شناسد، و اگر حّق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را مجال پس اگر باطل با حّق در
لیكن اندكى از این و آن گیرند، تا به هم درآمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر . طعنه زدن نماند

حّق را به سر برداما آن را كه لطف حّق دریافته باشد، نجات یابد و راه . دوستان خود چیره شود )). 
ریشه انحرافات و فتنه ها در جوامع اسالمى ، تمایالت و هواهاى نفسانى عده اى است كه براى تامین آمال و 
آرزوهاى شخصى خود، دست به بدعت در دین مى زنند و مطالبى را كه مربوط به دین نیست ، به نام دین جلوه 
 .مى دهند

متولى عده اى از مردم مى شوند تا آنها . مخالف احكام الهى و كتاب خدااست احكامى كه آنها مى سازند، مستقیما 
این خطر بسیار بزرگى است و این پدیده ، دو عارضه بسیار  .را به نام دین خدا، از مسیر واقعى دین منحرف كنند
 :سنگین براى جوامع اسالمى دارد

افرادى كه طالب آنند به وادى گمراهى كشیده نمى عارضه اول این است كه اگر حق به صورت واقعى نمایان شود، 
شوند، اما افراد وسوسه گر، كه در حقیقت دشمن مسیر صحیح بشریتند، از قالب و شكل و صورت ظاهرى دین 
استفاده مى كنند و كسانى را كه به دنبال دین و حقیقت مى گردند با همان قالب هاى به ظاهر دینى ، به سمت خود 

حتواى باطل و انحرافى را در ذهن آنها القا مى كنند و همین باعث انحراف مى شودجذب مى كنند و م بنابراین ،  .
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
اگر مى شد باطل را به گونه اى نشان داد كه حق و باطل از یكدیگر منفك و قابل تمیز بودند، افرادى كه دنبال 

ى شدندحقیقت مى گردند، دچار انحراف نم . 
عارضه دوم در تعبیر امیرالمؤ منین این گونه بیان شده است كه اگر ما مى توانستیم حّق را آن گونه كه هست 
عارى از لباسهاى باطل ، به مردم نشان بدهیم دیگر دست دشمنان از انحراف كوتاه مى شد؛ منتها اهل باطل ، این 

د و بخشى از حّق را و آنها را با هم مى آمیزند و بعد از زیركى را دارند كه بخشى از باطل را انتخاب مى كنن
آن وقت كسانى كه آگاهى كافى ندارند، در مقابل این . امتزاج ، حقیقت مغلوب را به جوامع مختلف عرضه مى كنند

مولود جدید، كه ممزوج و مخلوقى از حّق باطل است ، توان تشخیص و مقابله را از دست داده ، دچار انحراف مى 
وندش . 

در اصطالح علم فیزیك ، به تركیب دو چیز كه قابل جدا كردن است اختالط . در كلمه مزج هم نكته اى نهفته است 
بنابراین امام علیه السالم در تعبیر خود از  . گویند، اما امتزاج به حسب ظاهر جداكردنش كار بسیار مشكلى است



 .كلمه مزج استفاده فرموده اند؛ نه از تعبیر خلط
ه هر حال ، اگر پدر و مادر مى خواهند وظیفه خود را در حّق فرزند خوب انجام دهند، باید همان گونه كه از آغاز ب

تولد واكسن هاى مختلف را براى جلوگیرى از امراض سارى و خطرناك ، به فرزند تزریق مى كنند كه در جسم او 
ف اعتقادى نیز اهتمام كنندایجاد مصونیت كند، باید براى ویروس ها و میكروب هاى مختل . 

اگر این گونه شد هنگامى كه در مقابل مسائل التقاطى قرار مى گیرد، با قدرت مقاومت مى كند و از اعتقادات خود 
 .دفاع مى كند

 سفارشات امیرالمؤ منین علیه السالم به امام مجتبى علیه السالم
صدر این نامه نوشته شده است كه امام علیه السالم  در نهج البالغه ، نامه بسیار طوالنى و مبسوطى است كه در

بهانه و مخاطب نامه ، فرزند بزرگوارشان امام . این نامه را هنگام بازگشت از جنگ صفین مرقوم فرموده اند
مجتبى علیه السالم است ، ولى گویى این مطالب را به عنوان یك پدر براى همه فرزندان بیان فرموده است و 

او اشرف و اجل از این است كه مخاطب . فت امام مجتبى علیه السالم در این میان موضوعیت ندارداساسا، باید گ
ولى فرمایش هاى  .این گونه سخنان قرار گیرد؛ چون او نیز خود داراى مقام عصمت است و معلم به تعلیمات الهى 

ر پیر دنیا دیده و سرد و گرم چشیده امیرالمؤ منین علیه السالم در این نامه ، تذكارها، نصایح و مواعظ یك پد
مى خواهد . به پایان رسیده و فرزندانش نزدیك او نشسته اند روزگار است ، هنگامى كه احساس مى كند عمرش 

در تعبیرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در . همه تجربیات پرحادثه خود را براى فرزندانش بیان كند
علیه السالم آمده است وصف امیرالمؤ منین  : 

 .(611)اءنا و على اءبوا هذه االّمة 
(( در حكم پدران این امت هستیم ) علیه السالم (من و على  )). 

ا همه پدران و مادران و همه فرزندان مسلمان و معتقد به والیت اهل بیت علیهم السالم و شیعیان این معنا را یقین
بنابراین . قبول دارند كه هیچ پدرى دلسوزتر از وجود مقدس امیرالمؤ منین علیه السالم براى فرزندش نخواهد بود

به فرزندش امام مجتبى علیه السالم به صورت كوتاه  گزیده هایى از سخنان حضرت و نصایح امام علیه السالم را
 . ذكر مى كنیم

 سفارش به تقوا و توجه به آخرت  - 1
 :حضرت مى فرمایند

ُلوِد الُمَؤمِِّل َما ال ُیدِرُك السَّاِلِك َسبیَل َمن َقد َهَلَك َغَرِض اَالسَقام نها َغدا الى الَموِمَن واِلِد الَفاِن الُمِقرِّ ِللزََّماِن الُمَدِبِر الُعُمِر الُمسَتسِلِم للدُّنیا السَّاكِن َمَساكَن الَموَتى و الظَّاعِن ع
...و َرهیَنِة اَالیَّاِم و َرِمیَِّة الَمَصاِئِب و ِعبِد الدُّنیا و تاِجِر الُغروِر، كَمِة و َذلِّلُه ِبِذكِر الَموِت، اَءحِى َقلَبَك ِبالَموِعَظِة و اَءِمتُه بالزََّهاَدِة و قوه ِبالَیقیِن و َنوِّرُه بالِح (612). 
(( ، تسلیم گردش از پدرى كه در آستانه فنا است و چیرگى زمان را پذیرا است ، زندگى را پشت سر نهاده 

به فرزندى كه . روزگاران شده ، نكوهش این جهاد كرده ، و آرمنده در سراى مردگان ، و فردا كوچنده از آن 
 .آرزومند چیزى است كه به دست نیاید، رونده راهى است كه به جهان نیستى درآید

پران است و خود دنیا را بنده تیر مصیبت ها بدو . فرزندى كه بیمارى ها را نشانه است و در گرو گذشت زمانه 
دلت را به اندرز زنده دار و به پارسایى بمیران ، و به یقین نیرو بخش و ... گوش به فرمان و سوداگر فریب است 

 .((به حكمت روشن گردان و با یاد مرگ خوارش ساز
است و روزهاى حضرت این نامه را به عنوان پدرى كه عمرى را سپرى كرده ، سرد و گرم روزگار را چشیده 

آخر حیات دنیا را مى گذراند و به زودى در سكناى مردگان و گذشتگان ماءوا مى گیرد، به فرزندى كه آرزوهاى 
 .دست نایافته اى دارد و باید راه گذشتگان را طى كند، مى نویسد

جوانان و جوانان در واقع همه ما مشمول این خطاب امیرالمؤ منین علیه السالم هستیم ؛ به خصوص فرزندان ، نو
بعد از این كه مقدماتى را بیان مى فرمایند، اول . ما باید به این مطالب امیرالمؤ منین علیه السالم خوب عنایت كنند

هیچ واسطه و : فرزندان مسلمان را به موضوع تقوا و اعتصام به حبل اللَّه توصیه مى فرمایند و بعد مى فرمایند
تر، محكم تر و ارزشمندتر از تقوا و پرهیز از گناه نیستسببى بین انسان و خالقش استوار  . 

اگر انسان دچار دل مردگى و ضعف . قلب انسان مانند همه موجودات دیگر، اقبال و ادبار دارد و حیات و ممات 
قلب را با شنیدن موعظه و . قلب شود، حیاتى را كه این قلب به آن نیاز دارد، باید به وسیله موعظه تامین كند

طالعه مواعظ دیگران ، زنده كندم اما گاهى قلب نیاز به مهار كردن دارد و مهار دل با زهد و دورى گزیدن از  .
 . محرمات و منهیات الهى است

پس وسیله رشد قلب و حیات و شادابى و طراوت دل ، استماع مواعظ است و ابزار مهار آن ، زهد و پرهیز از 
قلب است ، یقین است محرمات است و آنچه موجب تقویت دل و  . 



 مطالعه در تاریخ گذشتگان - 2
 :حضرت در ادامه مى فرمایند

و و َنَزُلوا فانََّك َتِجدُهم َفانُظر فیَما َفَعُلوا و عمَّا انَتَقُلوا و اَءیَن َحلُّ و اَءعِرض علیه اَءخَباِر الَماِضیَن و َذكِّرُه بَما اَءَصاَب َمن كاَن َقبَلَك ِمَن االوَّلیَن و ِسر ِفى ِدَیاِرِهم و آثاِرِهم
ع آِخَرَتَك بُدنَیاَكقدانَتَقُلوا عِن اَالِحبَِّة و َحلُّوا ِدَیار الُغرَبِة و كاَءنََّك عن قلیل قد ِصرَت َكاَءَحِدِهم َفاَءصِلح َمثَواَك و ال َتِب (613). 

(( اگر مى خواهى دل تو همیشه زنده باشد سعى كن آن را به تاریخ گذشتگان و آنچه از آنان باقى مانده آگاه ! فرزندم 
ا كن و ببین كه این در آثار و سرزمین هاى آنان سیر و سیاحت كن و بر تاریخ زندگى گذشتگان احاطه پید. بدارى 

گذشتگان چه كرده اند، به كجا منتقل شده اند و جایگاه نهایى آنها كجا بوده است ؟ اگر خوب به حال آنان بنگرى مى 
بینى كه دنیا برایشان دوام و بقا نداشته است ؛ آنها از این عالم رخت بربسته و از میان دوستانشان مفارقت كرده اند 

گرفته اند و در جایگاه غربت ماءوا باید بدانى كه در آینده نزدیك تو هم بسان آنها، همان راه را طى ! فرزندم  .
مراقب باش كه در مسیر زندگى ات ، هرگز آخرت را با دنیا معامله نكنى ! فرزندم  .خواهى كرد )). 

اقل كسانى اند كه متاع امیرالمؤ منین علیه السالم در جاى دیگر همین نكته را دقیق تر بیان مى كنند كه انسانهاى ع
 .بى ارزشى را با متاع ارزشمند معامله نمى كنند
 :پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در وصیت خود به امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(614)یا على شرُّ النَّاس َمن باَع آِخرَتُه بدنَیاُه و شّر ِمنُه َمن َباَع آِخرته بُدنیا َغیِرِه
(( بدترین مردم كسى است كه آخرت خود را با دنیا معامله مى كند و بدتر از او كسى است كه آخرتش را به ! یا على 

وشددنیاى دیگران مى فر )). 
پدران ، مادران و فرزندان عزیز را باید به این نكته بسیار مهم در كالم معصوم علیه السالم توجه داد كه اوال، دنیا 

كسى كه . و عمرهاى كوتاه متعارف در مقایسه با آخرت كه حیات ابدى و خلود است ، هرگز قابل معامله نیست 
. د، هیچ گاه توقف گاه موقت را با منزل ابدى عوض نمى كندمسیرى را طى مى كند تا به منزل مقصود خود برس

نكته دیگر این كه ، در این ایام و روزگارى كه مسائل حاد اجتماعى و سیاسى دامن همگان را گرفته ، مبادا به 
 . خاطر دنیاى دیگران و رسیدن دیگران به منصب و اقتدار، آخرت خود را تباه كنیم

شتگانآثار آگاهى از تاریخ گذ - 3  
حضرت بعد از این كه فرزند خود را به مطالعه در تاریخ گذشتگان و سیر در آثار و سرزمین آنها توصیه مى 
 :فرمایند، نتیجه این سیر را این گونه بیان مى كنند

َءنِّى بَما انَتَهى الىَّ ِمن اُءموِرهم قد ُعمِّرَت مَع اَءوَّلهم الى آِخرهم َفَعَرفُت َصفَو ذلك بل كا... اءى ُبَنىَّ اِءنِّى و ان َلم اَءُكن ُعمِّرُت ُعُمَر َمن كاَن َقبِلى َفَقد َنَظرُت فى اَءعماِلهم 
َما َیعِنى الَواِلَد الشَّفیَق و اَءجَمعَت  و راَءیُت حیث َعَناِنى ِمن اِءمرَك ِمن َكَدِرِه و َنفِعِه ِمن َضَرِر َفاسَتخَلصَت لَك ِمن ُكّل اَءمر َنِخیَلُه و َتَوخَّیُت لك َجمیَلُه و َصَرفُت عنَك َمجهوَلِه

ثمَّ اَءشَفقَت اَءن َیلتِبَس علیك َما اخَتَلَف النَّاُس فیه ِمن اَءهَواِئِهم و آراِئِهم مثَل الَِّذى الَتَبَس علیهم فكان ... علیِه ِمن اَءَدِبِك اَءن یكون ذلك و اءنت ُمقِبُل الُعُمر و ُمقُتِبُل الدَّهر،
ذلك على ما َكِرهُت من َتنِبیِهَك له اَءحبَّ الىَّ ِمن ِاسالِمَك الى اَءمِر ال آَمُن علیك به الَهَلَكَة اَءحَكاُم (615). 

(( هر چند من به اندازه همه آنان كه پیش از من بوده اند نزیسته ام ، اما در كارهاشان نگریسته ام ؛ گویى  !فرزندم 
پس از آنچه دیدم روشن را از تار و سودمند را از زیانبار . چنان است كه با نخستین تا آخرینشان به سر برده ام 

نیكویى آن را برایت جستجو كردم و آن را كه شناخته بازشناختم و براى تو از هر چیز، زبده آن را جدا ساختم و 
نبود از دسترس تو به دور انداختم و چون به كار تو چونان پدر مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت 

سپس از آن ترسیدم كه راءى و هوایى كه ... گماشتم ؛ چنان دیدم كه این عنایت در عنفوان جوانى ات به كار رود
چار اختالف گردانید تا كار بر آنان مشتبه گردید، بتازد و بر تو نیز كار را مشتبه سازدمردم را د پس هرچند آگاه  .

ساختنت را از آن خوش نداشتم ، استوار داشتنش را پسندیده تر داشتم تا آن كه تو را به حال خود واگذارم ، و به 
 .((دست چیزى كه هالكت در آن است بسپارم 

با این كه بیان بسیارى از شرور و یادآورى : سخن اخیر امام علیه السالم است كه مى فرمایند نكته موردنظر ما
زشتى هاى گذشتگان مطلوب نیست به نظر برخى ، ذكر بدى ها و زشتى هاى تاریخ كار خوبى نیست اما من این 

آنها نشوى و در وادى مصائبى كار را انجام مى دهم ؛ براى این كه زشتى ها و بدى ها بر تو روشن شود و گرفتار 
 . كه آنها سقوط كردند، سقوط نكنى
نكته مهم دیگرى كه مى توان بدان اشاره كرد این است كه طبق این فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم ، والدین 

نشان موظفند شرح حال گذشتگان ، آبا و اجداد و مشكالتى را كه موجب سقوط و ناكامى آنها بوده ، براى فرزندا
بازگو كنند و از بیان همین داستان ها و قصه هاى تاریخى امت ها و ملت ها در هدایت فرزندان و مصونیت آنها 
 .براى زندگى آینده استفاده كنند

 معیار دوستى و دوست داشتن - 4
دران و مادران نكته دیگرى كه امام علیه السالم به فرزند خود فرموده اند و به عنوان آخرین نكاتى كه الزم است پ

 : به فرزندان بیاموزند، بیان مى شود، این است كه



لم و اءحسن كما تحبُّ اَءن ُیحِسَن الیك اجَعل َنفَسك میزانا فیما بینك و بین غیرك فاءحِبب لغیرك ما تحبُّ لنفسك واكَره له ما تطكَره لها و ال َتظلم كما ال تحبُّ اَءن تظ !یا ُبَنىَّ
ا َتسَتقِبُحُه ِمن غیرك واستقِبح ِمن نفسك م (616). 

(( را كه درباره  آنچه. نفس خود را بین خود و دیگران میزان قرار بده و براى دیگران دوست داشته باش ! فرزندم 
به دیگران ظلم نكن چنان كه دوست . خود دوست دارى و آنچه را كه خود از آن گریزانى براى دیگران هم مپسند

و آنچه كه از . ندارى به تو ظلم شو و به دیگران نیكى كن ، همان گونه كه دوست دارى ، دیگران به تو نیكى كنند
ى تو هم قبیح است دیگران قبیح مى بینى ، بدان كه ارتكابش برا )). 

این هم قاعده اى است كه پدران و مادران باید به فرزندان خود بیاموزند تا آنان ، انسانهایى خودپسند و خودخواه 
تربیت نشوند و كسانى باشند كه به سرنوشت دیگران هم حساس هستند و معیار حساسیت نسبت به سرنوشت 

همان گونه كه دوست ندارند، كسى به آنها ظلم كند. ظلم نگذارند دیگران هم خودشان باشند، هرگز قدم به وادى . 

 پرهیز از عجب و هتك حرمت  - 5
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

و آفُة اَاللباِب َفاسَع فى َكدِحَك و ال تِكن خازنا َلغیرَك و اذا اَءنت ُهِدیَت  و ال َتُقل ما ال َتعلُم و َان َقلَّ ما َتعَلُم و ال تُقل ما ال ُتحبُّ َان ُیقال لك و َاعلم اَءنَّ االِءعَجاَب ضدُّ الصَّواِب
 .(617)ِلَقصِدَك فُكن اَءخَشَع ما تكون لربَِّك
آنچه كه نمى دانى مگوى ؛ گرچه دانسته هاى تو كم باشد منظور حضرت این است كه وقتى انسان به چیزى علم ))

ندارد، نباید لب به سخن باز كند كه این كار موجب هتك حیثیت و حرمت انسانى مى شود آنچه را كه دوست ندارى 
عجب تو را نگیرد، كه اگر دچار عجب شدى ، از مسیر  هیچ گاه. درباره تو گفته شود، درباره دیگران هم مگوى 

 .صواب منحرف خواهى شد
ُعجب بسان مرضى ، عقل تو را از پاى در خواهد آورد عجب ، مثل خوره كه جسم را مى خورد، عقل انسانى را 

ت خاضع گشاده دست باش و انباردار دیگران نباش ؛ و چون به مقصد رسیدى ، نسبت به پروردگار. نابود مى كند
 .((تر باش 

بدان كه در دنیا براى تحصیل مال و ثروت تالش خواهى ! منظور حضرت از این جمالت این است كه فرزندم 
كرد، اما از این ثروت و مال بهره مند نخواهى شد و فقط امانتدار از دیگران خواهى بود؛ یعنى اموالى را جمع مى 

اگر از راه حالل جمع آورى كرده اى ، خودت بهره اى . م مى روى كنى و از خود به جاى مى گذارى و از این عال
نبرده اى ، بلكه دیگران بهره مند شده اند و اگر از راه حرام جمع آورى كرده اى ، وزر و وبالش براى تو و لذایذ و 
 .عیشش براى وراث تو مى ماند

 حّق برادر - 25

ذُه ِسالحا على َمعصیِة اللَّه ، و ال ُعدَّة الَّتى َتبُسُطها، و َظهُرَك الَّذى تلَجاُء الیه ، و عزَُّك الَّذى َتعَتِمُد علیه ، و قوَِّتَك الَّتى َتصوُل بها، و ال َتتَِّخَو َامَّا حّق اَءخیَك َفَتعَلُم اَءنَُّه َیُدَك 
َبیَنه و بیَن َشیاِطیِنِه، و َتاءِدَیَة النَّصیَحِة الیه و االِءقَبال علیه فى اللَّه ، فاِن انَقاَد لربِِّه و اَءحَسَن  للظُّلم بحّق اللَّه ، و ال َتَدع ُنصَرَتُه على نفسه ، و معوَنَتُه على عدوِِّه، والَحوَل

 .االِءجاَبَة له و اال، فلَیُكن اللَّه آَثَر عنَدَك، و اَءكَرَم علیك منُه
(( ا مى گشایى و پشت و پناه تو است ، كه بدان پناه َو َامَّا حّق برادرت این است كه بدانى او دست تو است ، كه آن ر

مبادا كه او . مى برى و عزت تو است ، كه بدان اعتماد دارى ؛ و قدرت و نیروى توست كه با آن یورش مى برى 
همواره او را یاور باش و در قبال دشمن ، كمك ! را ابزار نافرمانى خدا قرار دهى و به وسیله او راه ستم پیشه كنى 

اینها همه تا . میان او و شیاطین حائل شو و در نصیحت او كوشش كن و براى خدا به او اقبال داشته باش  .كار
 .((زمانى است كه او مطیع و منقاد و فرمانبردار خدایش باشد؛ وگرنه خدا نزد تو مقدم و گرامى تر مى شود

حقوق ، تحت عنوان حّقالرحم مطرح شده  حّق برادر، آخرین مورد از حقوق چندگانه اى است كه در مساله مباركه
حّق مادر، پدر، فرزند و آخرین آنها، حّق برادر است . است  . 

 معنى رحم از نظر روایات
اصل كلمه رحم در لغت معناى رقت ، نازك دلى و مهربانى و محبتى است كه به احسان و نیكوكارى منتهى مى 

راغب اصفهانى ، در كتاب . شود وایت را نقل مى كنداین ر ((مفردات )) : 
 .(618)انَّ الرَّحَمَة من اللَّه اِءنعام و اِءفضال ، و ِمَن اآلدمّیین ِرقَّة و تعطُّف 
(( یعنى انعام و تفضل و رحمت انسانى ؛ یعنى رقت و عطوفت و مهربانى  رحمت خداوند، )). 
در این روایت ، رحمت این گونه معنا شده است كه اگر رحمت به خدا نسبت داده شود و بگوییم رحمت الهى ؛ یعنى 

همان رقت  خدا به انسان ، نعمت مى دهد و تفضل مى كند؛ و اگر رحمت را به انسان ها نسبت دادیم ، به معناى
در روایتى كه راغب اصفهانى در همین ماده رحم در كتاب خود نقل  .قلب ، نازك دلى ، عطوفت و مهربانى است 
 :مى كند، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند



ن وَصلك وَصلُته و َمن قَطعك قطعُته اَءَنا الرَّحمن و اَءنت الرَّحم شققُت اسَمك من اسمى فَم: لّما خَلق اللَّه الرِحَم قال له  (619). 
(( اسم تو را از اسم . و رحم وقتى خداوند رحم را خلق فرمود، او را مخاطب قرار داد و فرمود كه من رحمانم و ت
خود مشتق كردم ؛ آن كس كه با تو اتصال و ارتباط برقرار كند، من نیز لطف خود را از او دریغ نمى كنم و آن 
 .((كس كه ارتباط و پیوند رحمیت را ببرد، من هم با او قطع پیوند خواهم كرد

از او دریغ مى كند و وقتى خداوند رحمتش را  این قطع الهى شاید ناظر به این معنى است كه خداوند رحمت خود را
شاید سر این كه در روایات آمده است كه قاطع رحم طول . از انسانى دریغ كند، دیگر نمى تواند به حیاتش ادامه دهد

 . عمرش كوتاه است ، در همین نكته نهفته است
الق مى شود كه از درد رحم رنج مى گفته مى شود و رحوم ، به زنى اط ((رحوم ))كلمه رحم در لغت مشتقى دارد 

به همین تناسب این ماده براى اقربا و كسانى كه در رحم واحد اشتراك دارند، به عاریت گرفته شده است . برد . 
 .بنابراین نزدیكان را ارحام مى گویند

ر علیه در سوره مباركه كهف ، وقتى داستان مالقات موسى و خضر علیهماالسالم را بیان مى كند، حضرت خض
السالم در یكى از موارد براى امتحان حضرت موسى علیه السالم ، آن طفل را مى كشد و موسى اعتراض مى كند؛ 
در پاسخ به اعتراض ، قرآن از قول خضر علیه السالم علت كشتن طفل را چنین بیان مى كند كه او فرزند پدر و 

وند به آنها فرزندى خواهد داد كه او به رحمیت نسبت به خدا. مادرى بود كه قرار بود شرارت كند، من او را كشتم 
 .(620)پدر و مادر نزدیك تر و پایبندتر خواهد بود

پدر، مادر و فرزند در سلسله ارحام و نزدیكان انسان است و در رساله مباركه امام سجاد علیه بنابراین ، برادر مثل 
 .السالم نیز حقوق آنها به ترتیب در یك جا قرار دارد

 برادر، نمونه اى از مصادیق رحم
زمین رشد و نمو در این مجموعه ، بعد از این كه امام علیه السالم از پدر، به اصل و ریشه انسان و از مادر به سر

او، و از فرزند، به فرع و میوه آدمى تعبیر مى فرمایند، نسبت به برادر نیز الفاظ و عناوین خاصى را به كار گرفته 
یك جا از برادر، به . اند كه هر یك گویاى ارزشهاى بسیار واال ى انسانى است كه آدمى وابسته به آن ارزشها است 

نند، و در جاى دیگر، به پشتیبان و محل اتكاى استوارى كه انسان به هنگام نیاز به دستى كارگشا و توانا تعبیر مى ك
بار سوم به عز و . در این دو مورد، امام علیه السالم برادر را به محسوسات تشبیه مى فرمایند. آن تكیه مى زند

ن با استعانت از او و پشت سرافرازى و آبرو از برادر یاد مى كنند؛ و در مرحله آخر به نیرو و قدرتى كه انسا
همه ، . گرمى او، بر دشمن حمله مى برد و اگر او را نداشته باشد، هرگز در خود توان یورش به دشمن را نمى یابد

ضرورت این نعمت هاى چهارگانه را در زندگى خود احساس مى كنند؛ به عبارت دیگر كسى كه فاقد این نعمت 
ان بدون دست و بدون تكیه گاهى است كه عز و شراءفت و قدرت و توان الهى است یعنى برادر ندارد گویى انس

جالب این است كه قرآن وقتى در سوره مباركه طه در داستان موسى بن عمران علیه . مضاعف نخواهد داشت 
هنگامى كه خدا به موسى فرمان مقابله با فرعون را مى دهد، این دستور به : السالم سخن مى گوید، نقل مى كند

وسى مى رسد كهم  : 
 .(621)اذهب الى فرعون انَّه طغى 
 .((به سوى فرعون برو، كه او طغیان كرده است ))

ن ماءموریت از خدا خواهش ها و تقاضاهایى داردموسى علیه السالم در قبال ای : 
و اءشركه فى اءمرى # ُاشُدد به اَءزرى #هارون اخى # واجعل لى وزیرا من اهلى# َیفَقهوا قولى # واحُلل عقدة من لسانى# و یسِّر لى امرى # قال رب اشَرح لى َصدرى 

َكى ُنَسبُِّحَك كثیرا# انَّك كنت بنا بصیرا#و نذكرك كثیرا  # (622). 
(( سینه ام را گشاده كن ؛ و كارم را برایم آسان گردان ؛ و گره از زبانم بگشاى ؛ تا سخنان مرا ! پروردگارا: گفت 

و وزیرى از خاندانم براى من قرار ده ؛ برادرم هارون را؛ با او پشتم را محكم كن ؛ و او را در كارم بفهمند؛ 
 .((شریك ساز؛ تا تو را بسیارى تسبیح گوییم ؛ و تو را بسیار یاد كنیم ؛ چرا كه تو همیشه از حال ما آگاه بوده اى 

در قالب خواسته ها و حوایج او و براى انجام آن این عباراتى كه خداوند متعال ، از قول موسى علیه السالم 
ماءموریت بیان مى كند، هر یك در جاى خود نیاز به شرح حال طوالنى دارد، اما شاهد بحث ما این است كه وقتى 
موسى علیه السالم براى مقابله با فرعون مامویت مى گیرد، از خداوند مى خواهد به او انشراح صدر؛ یعنى قدرت 

به او توانایى و قوت بیان بدهد تا دیگران حرف . وصله بدهد؛ و امورش را براى او تسهیل و آسان كند، توان و ح
برادرم را به كمك من بفرست! خدایا: و در نهایت مى گودید. او را بفهمند دلیل خواهش من این است كه وقتى  . 

ند خواهم شد و او در كار من شریك خواهد هارون را به كمك من مى فرستادى ، من پشتوانه پیدا خواهم كرد، نیروم
 .شد
 . اصال خود كلمه اخوت به معناى مشاركت در امور است
 : در سوره طه جواب آمد كه



 .(623)قال قد اُءوتیت ُسؤ َلَك یا موسى 
(( نیازت برآورده شد! اى موسى  )). 
 :اما خداوند در سوره قصص چنین وعده مى دهد
 .(624)قال َسَنُشدُّ َعُضَدَك باءخیك 
 .((ما دست و بازوى تو را به وسیله برادرت تقویت مى كنیم ))

برادر، نیرو، قوت و موجب توانمندى دست و بازوى . مانند تعبیرى كه در كالم امام سجاد علیه السالم آمده است 
شود، در مسیر صالح و انسان است ؛ پس موظف است به واسطه عز و شرافتى كه به وسیله برادر فراهم مى 

تقویت صفات پسندیده قدم بردارد استفاده كند؛ نه آن كه این ابزار گرانبها را وسیله معصیت و نافرمانى خدا قرار 
 .دهد

وقتى انسان در . امام علیه السالم ابتدا بیان كردند كه برادر براى انسان پشتوانه و موجب پشتگرمى و قدرت است 
قدردانى از این نعمت ، آن است كه نیرویش را در . اید به وسیله آن ، به دیگران ظلم كندخود احساس قدرت كرد، نب

اگر این نعمت ، ابزار معصیت قرار گیرد، طبیعى است كه كفران نعمت شده و نتیجه آن  .مسیر صالح به كار گیرد
 . زوال نعمت است
 .(625)لئن شكرتم الءزیدنكم و لئن كفرتم انَّ عذابى لشدید
 .((اگر شكرگزارى كنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسى كنید، مجازاتم شدید است ))

را براى انسان دارد، به طور طبیعى انسان نیز در قبال بهره مندى از این نعمت ، چون برادر، این منافع و فواید 
وظایفى كه انسان در قبال برادر دارد همان حقوقى است كه برادر بر انسان دارد؛ كه در تعبیر امام . وظایفى دارد

 :علیه السالم مى فرمایند
ه ، والحول بینه و بین شیاطینه ، و تاءدَیَة النَّصیحة الیه و االقبال علیه فى اللَّهو ال َتَدع ُنصَرَتُه على َنفسه ، و َمعوَنَتُه على عدوِّ  . 

 :در كلمات امام سجاد علیه السالم قدردانى و شكر نعمت وجود برادر، با اداى پنج حّق انجام مى شود
ارى كند؛اول این كه برادر را در هر حال یار و یاور باشد و هنگام نیاز و عدم نیاز او را ی  

 دوم این كه در مقابل دشمن ، او را كمك كند؛
 سوم این كه به هنگام وسوسه هاى شیطانى ، میان او و آن وساوس حائل شود و او را به اشتباهاتش تنبه بدهد؛
 چهارم این كه همواره ناصح او باشد؛
 .پنجم این كه اقبال و روى آوردن او به برادر، براى خدا باشد

ى است كه در كالم امام علیه السالم به عنوان حقوق برادر ذكر شده است كه پیش از شرح آن ، باید این پنج نكته ا
این نكته را یادآور شویم كه چون علقه و عواطف برادرى و خواهرى مساله اخوت بین دو برادر یا یك خواهر و یك 

برادر و یا بردر و خواهر وجود دارد  به صورت طبیعى بین دو. برادر با تفاوت هایى كه در آفرینش ایشان دارد
روایت خداوند چون به خوبى از مخلوقاتش آگاه است ، نه تنها این روابط ارزشمند عاطفى را مدح و ثنا مى گوید و 

بسیار گرانبها ارج مى نهد و برادران را به مراعات حقوق برادرى و تحكیم اخوت دعوت مى   به عنوان یك ارزش 
اده الهى این است كه همه انسان ها در روابط خود با یكدیگر چنین احساسى داشته باشند و كند، بلكه میل و ار

 : یكدیگر را برادر و شریك شادى و غم خود بدانند و این شعار اساسى در اصول اخالقى قرآن است كه
 .(626)انََّما المؤ منون اخَوة فاَءصلحوا بین اءخویكم 
 .((مؤ منان برادر یكدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید))

است كه شاید ذات ذوالجالل ربوبى در بیان این اصل به این راز آفرینش كه در قرآن نیز آمده نظر داشته  : 
 .(627)انَّا خلقناكم من ذكر و اُءنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اءكرمكم عند اللَّه اتقاكم 
(( اینها مالك (از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛  ما شما را
 .((گرامى ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است  ( امتیاز نیست
تنبه به این  وةانما المؤ منون اخ :این كه شما برادرید یك تذكار و یادآورى است ؛ یعنى ریشه و سر این كه خدا مى گوید

بنابراین . است كه شما از یك پدر و مادرید؛ ریشه و اصلتان به صلب یك انسان و رحم انسان دیگر بازمى گردد
احساسى مشترك در شما نهفته است و آنچه باعث تفرقه و انشعاب به قبایل مختلف شده ، اختالف و تضاد در منافع 
یت دین الهى همه شما زیر لواى یك عقیده و تحت حمایت یك انسان به حال كه با آمدن اسالم و با حاكم .بوده است 

این . نام پیامبر الهى قرار گرفته اید، برادرید و منافع شما، مشترك شده است و شما با یكدیگر اختالفى ندارید
ى اصیل استظهارى است از آیات شریفه قرآن ، كه برادرى مؤ منان یك امر قراردادى و مجعول نیست ؛ بلكه امر

همه انسان ها با یكدیگر احساس اخوت و برادرى و خواهرى دارند؛ منتها آنچه باعث مى شود . و ریشه دار است 
از بین برود و به اختالفات و دشمنى ها منتهى شود، تضاد در منافع است ؛ ولى وقتى همه زیر پرچم   این احساس

بر همین اساس در طول . ه فطرت اصلى خود بازمى گردندواحدى قرار گرفتند و در منافع اشتراك پیدا كردند،ب



اقامت پیامبر اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مدینه ، حركت زیباى پیوند اخوت بین مسلمان ها توسط حضرت 
 .دوبار رخ مى دهد

 عقد اخوت و برادرى
دند، به اصطالح امروز، حركتى نمادى و سمبلیك كارى كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مدینه انجام دا

مساله مواخات و برادرى میان مسلمان ها در واقع تنبه و توجه دادن آنها به همان عواطف انسانى بود؛ چیزى . بود
 . كه وجه تمایز انسان از سایر مخلوقات است

انى نسبت به فرزند، پدر، مادر و عواطف انس: مساله غرائز انسان و حیوان در همه شوون با یكدیگر مشترك است 
وابستگان به آنها همه مشترك است ؛ غریزه خشم و شهوت نیز میان انسان و حیوان مشترك است ، اما چیزى كه 
انسان را از سایر حیوانات ممتاز مى كند، دگردوستى و احساس عالقه ، عاطفه و مسوولیت انسان ها نسبت به 
 . یكدیگر است

رم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم با این حركت در مدینه مى خواستند این عواطف خفته را بیدار بنابراین ، رسول اك
همان طور كه ممكن است گاهى برادران و خواهران صلبى كه از یك اصل و ریشه هستند، با همدیگر تضاد . كنند

وش شود كه گویى اینها یكدیگر را پیدا كنند و این تضاد چنان تبدیل به عداوت و دشمنى شود كه همه عواطف فرام
هرگز به عنوان برادر، یا خواهر نمى شناخته اند، میان انسان ها نیز ممكن است چنین اتفاقى بیفتد كه تا این اندازه 

اما به صورت طبیعى خواهر و برادر صلبى ، منافع و مضار مشتركى را احساس مى . از یكدیگر دور افتاده شوند
نزدیكى و عطوفت مى كنند، پس خواهر و برادران دینى نیز مى توانند و باید چنین باشند و این كنند و با هم احساس 

كارى بود كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم با آمدن به مدینه انجام دادند و میان مسلمانان ، عقد اخوت 
یك از مهاجر و انصار پیوند برادرى برقرار در همان یكى دو سال ورود حضرت به مدینه بود كه میان هر . بستند

بعد آن چنان این روابط عمیق . كرده ، خود نیز با امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السالم پیوند برادرى بستند
و مستحكم شد، كه یكدیگر را در اموال خود شریك مى دانستند و حتى گاهى دیگرى را بر خود ترجیح مى دادند؛ 

مورد خدمات انصار به مهاجرین چنین تعبیر مى كنندكه قرآن در  : 
 .(628)و یؤ ثرون على اءنفسهم و لو كان بهم خصاَصة 
(( ح مى دادند، در حالى كه خود نیازمند بودنددیگران را به خود ترجی )). 
نمونه بسیار زیباى ان كه از شاهكارهاى احیاى عواطف انسانى به وسیله رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 

ماجرایى است كه در یكى از غزوات ، رخ داد و مجروحى در اثر جراحات شدید، به زمین افتاده بود و آب . است 
وقتى به او رسید، دید با دست ، اشاره به . یكى از مسلمانان ، آبى را براى سیراب كردن او آورد. كرد طلب مى

وقتى به سومى مى رسد، كه او از دنیا رفته ؛ . دومى هم اشاره به دیگرى كرد. دیگرى مى كند؛ به سوى او رفت 
راغ اولى مى رود و مى بیند كه او هم به شهادت به س. دوباره به سراغ دومى مى رود؛ اما او هم از دنیا رفته است 

 .(629)رسیده است 
م كمتر دیده مى شودمقدم كردن دیگران بر خود، نكته اى است كه در تاریخ قبل از اسال این همان معنى و مصداق  .

و یؤ ثرون على اَءنفسهم آیه شریفه  صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم عواطف دلیل آن هم این بود كه رسول اكرم . است  (630)
این عواطف ارزشمند در سرشت همه انسانها نهفته . ارزشمند انسانى را كه در همه انسانها وجود دارد برانگیخت 

پیغمبر . است ، منتها گاهى پرده هاى عناد، لجاجت ، كفر و عداوت این عواطف را پوشانده و سركوب مى كند
و آله و سلم دقیقا براى احیاى این ملكات انسانى مبعوث شده است اسالم صلَّى اللَّه علیه  . 

 .(631)انََّما ُبِعثت ُالَتمَِّم مكارم اَالخالق 
(( ى كه من براى كامل كردن مكارم اخالقى مبعوث شدم به درست )). 

 یگانه برادر پیامبر اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم
جالب این است كه حضرت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مدینه امیرالمؤ منین علیه السالم را به برادرى 

ه است كه یاور و پشتیبان باشد و در روایتى كه ابوذر رحمه اللَّه برگزیدند و رمز این اخوت نیز در این انكته نهفت
در مسجد نشسته بودم ، فقیرى آمد و از مردم كمك : ابوذر مى گوید. نقل كرده نیز به این نكته اشاره شده است 

خواست ، مردم چیزى به او ندادند، حضرت على بن ابى طالب علیه السالم در ركوع نماز بود، انگشت دست 
در روایت آمده است كه . راست خود را به طرف او دراز كرد و فقیر انگشتر حضرت را برگرفت و بیرون رفت 

وقتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم این . این اتفاق در حضور پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رخ داد
وقتى برادرم موسى علیه السالم را ماءموریت دادى ، از ! دایاخ: منظره را دیدند، دست به دعا برداشته ، فرمودند

تو خواهش هایى كرد كه یكى از این خواهش ها موسى علیه السالم را ماءموریت دادى ، از تو خواهش هایى كرد 



ه تو كه یكى از این خواهش ها این بود كه برادرش هارون ، را یار و یاور او قرار دهى ؛ و من ، پیامبر خاتم و بند
نیز از تو مى خواهم كه همانند موسى علیه السالم برادرم على بن ابى طالب علیه السالم را یار و یاور من قرار 
 .(632)دهى 

ین است سّر اخوت پیامبر اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیه السالم و سّر دیگرى كه رسول ا
اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم على بن ابى طالب علیه السالم را به عنوان برادر خود برمى گزیند، نزدیكى 

اخالقى با رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و راءفت ،  امیرالمؤ منین علیه السالم در خلق و خو و ملكات
رحمت و لطافت روحى امیرالمؤ منین علیه السالم است كه او را شایسته اخوت با رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و 
 .سلم قرار مى دهد
و ما اءقراء؟: قال . یا محمَّد اقراء: ل من عنداللَّه فقال فواللَّه ماسَتَتمَّ رسول اللَّه الكلمَة حتى َنَزل جبرائی :قال ابوذّر انَّما ولیُّكم اللَّه و رسوله والذین آمنوا و الَّذین یقیمون  )):
 .(634)(((633)الصَّالة و یؤ تون الزَّكاة و هم راكعون 
(( اى : بود كه جبرئیل نازل شد و عرض كردقسم به خدا هنوز پیامبر كالمش را به پایان نرسانده : ابوذر مى گوید

حضرت فرمودند. پیامبر بخوان  بگو بعد از ذات ذوالجالل الهى و پیامبرش ولى شما مؤ : چه بخوانم ؟ عرض كرد :
 .((منینى هستند كه نماز را اقامه مى كنند و در ركوع نماز زكات دهند

راى روحى آنچنان لطیف است كه حتى در ركوع آیه بیان مى كند كه كسى لیاقت و شایستگى والیت دارد كه دا
چنین شخصى با . تحمل شنیدن استغاثه مؤ منى را ندارد كه صبر كند، نماز را به پایان ببرد و به یارى او برخیرد

این ملكات اخالقى ، شایستگى پیدا مى كند كه به مقام اخوت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و والیت بر مؤ 
ان دست یابدمن . 

از مجموعه آنچه كه مطرح شد، چنین نتیجه مى گیریم كه موضوع عقد اخوت و برادرى در اسالم ، براى احیاى 
همان عواطف و ملكات طبیعى انسانى است كه با آمدن انسان ، به وسیله رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و 
 .در سایه نور ایمان احیا شده است 

ین مدعا مى تواند آیه شریفه سوره آل عمران باشد كه فرمایدشاهد ا : 
متة ِاخوانا و كنتم على شفا حفرة من النَّار فاءنقذكم منها واعَتِصموا بَحبِل اللَّه جمیعا و ال َتفرَّقوا واذُكروا نعمَة اللَّه علیكم اذ كنتم اَءعداء فَالََّف بین قلوبكم فاَءصَبحُتم بنع

ه لكم آیاته لعلكم تهتدون كذلك یبیِّن اللَّ (635). 
(( دشمن یكدیگر همگى به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراكنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را به یاد آورید كه چگونه 
بودید و او میان دلهاى شما، الفت ایجاد كرد و به بركت نعمت او، برادر شدید؛ و شما بر لب حفره اى از آتش 

خداوند این چنین آیات خود را براى شما آشكار مى سازد؛ شاید پذیراى هدایت . بودید، خدا شما را از آن نجات داد
 .((شوید

ان داده است به حبل الهى چنگ بزنند و از تفرقه و عداوت بپرهیزند، دشمنى هاى در این آیه ، عالوه بر این كه فرم
گذشته و تعدى و ظلم و ستم هایى را كه مردم مدینه به یكدیگر روا مى داشتند، یادآور مى شود و اخوت و صمیمیت 

مى فرماید كه اخوت ، یك فعلى حاكم بر مسلمان ها را در سایه ایمان بیان كرده ، از آن به نعمت تعبیر مى كند و 
كه شاید بتوانیم مساله اخوت حاكم را آیه اى از  كذلك یبین اللَّه لكم آیاته :نعمت الهى است و بعد در انتهاى آیه مى فرماید

در جاى دیگرى هم كه خداوند متعال ، از موسى و هارون سخن مى گوید فرستادن هارون را . آیات الهى بیان كنیم 
اى این برادر را به او، رحمت و نعمت الهى مى داندبراى موسى و اعط . 

از مجموعه آیات مى توان فهمید كه مساله اخوت و حتى سیره و سنت عقد اخوت میان مسلمانان ، كه در قرون بعد 
از صدر اسالم هم متداول بوده ، به وسیله ایمان و اشتراك در یك موضع واحد، پدید آمده است و این به دلیل آن 

ه عداوت ها، دشمنى ها و كینه توزى هایى كه در سایه اختالف منافع پدید آمده ، از بین برود و آن روابط است ك
از این رو در آیه شریفه سوره مباركه حجر كه سخن از اهل بهشت است مى فرماید. عاطفى فطرى زنده شود : 

نا ما فى صدورهم مِّن ِغّل اخوانا على ُسُرر مُّتقابلین و َنَزع# ادخلوها بسالم آمنین # انَّ المتَّقیَن فى جنَّات و ُعیون  (636). 
(( با :) فرشتگان به آنها مى گویند(ها هستند  به یقین ، پرهیزگاران در باغ هاى سرسبز بهشت و در كنار چشمه
سالمت و امنیت وارد باغ ها شوید؛ و ما هرگونه غل و كینه و دشمنى را از سینه آنها برمى كنیم و روحشان را پاك 
 .((مى سازیم ؛ در حالى كه همه برادرند، و بر تخت ها روبه روى یكدیگر قرار دارند

ى و عواطف انسانى را تحت الشعاع قرار مى دهد، از بین رفت و انسان در وقتى كینه ها و عداوت هایى كه برادر
شرایطى واقع شد كه هیچ كینه و عداوتى نبود، همه با هم احساس برادرى مى كنند اگرچه بعضى از مفسران 

ذكر شد، معاصر رحمهم اللَّه فرموده اند كه مساله اخوت ، یك امر تشریعى و اعتبارى است ، ولى با این بیانى كه 
روشن مى شود كه هیچ اعتبار و تعبدى نمى تواند چنین اثر عمیق و ژرفى در خلق وخوى انسان ایجاد كند؛ چرا كه 
 .برخاسته از فطرت و عواطف انسانى است و با خلقت و آفرینش او دم ساز و هماهنگ است 

مان عواطف اصیل انسانى را كه از نور ایمان ، حجاب ها و موانع ظلمانى عناد، لجاجت و دشمنى را مى درد و ه
شاهد این مطلب ، هم روایتى است كه . آغاز آفرینش خداوند در سرشت انسان ها قرار داده شده است ، احیا مى كند



 :در محاسن برقى نقل شده كه امام باقر علیه السالم فرمودند
الى خلق المؤ من من ِطیَنة جنان السموات ، و اجرى فیهم من روِح رحمته ، فلذلك هو اخوه البیه و اُءمِّه المؤ من اءخو المؤ من البیه و اُءمُُّه، و ذلك انَّ اللَّه تبارك و تع

(637). 
(( خداوند . بت به مؤ من دیگر، برادر پدر و مادرى او است ؛ یعنى برادر صلبى و تكوینى او است هر مؤ منى نس

مؤ من را از آن سرشت بهشتى آسمان ها آفرید و در او از روحانیت و معنویت روحى الهى دمید؛ و طبعا انسان 
، برادر پدر و مادرى حساب مى  بنابراین. هایى كه از چنین طینت و سرشتى آفریده شده اند با هم اشتراك دارند

 .((شوند
در نتیجه اگرچه مساله عقد اخوت و برادرى به داستان اخوت میان مسلمان ها در صدر اسالم اشعار دارد و به 
عنوان یك حركت بسیار ارزشمند از ناحیه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در آغاز ورود به مدینه تلقى مى 

واقع حركتى عملى است براى یادآورى عواطف انسانى كه میان همه انسان ها حاكم است ؛ و در اصل شود، اما در 
آیه شریفه قرآن هم مى فرماید. آنها را با هم برادر كرده است  : 

 .(638)انَّا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
 .((ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید))

آن چه باعث مى شود كه این اخوت و  .بنابراین ، مساله اخوت و برادرى میان انسان ها یك امر تكوینى است 
عواطف برادرى و خواهرى از میان برود، اختالفات ، كینه ها و حسادت ها است كه مطلوب شرع مقدس از بین 
 .رفتن این عوامل است تا سایه ایمان ، روح اخوت تكوینى میان انسان ها حاكم شود
 :امام سجاد علیه السالم در ادامه این حّق مى فرمایند

ال تدع ُنصرته على نفسه ، و معونته على عدوِّه و  (639). 

. بل دشمن و معاند، وى را كمك كندبرادر مؤ من موظف است ، در هر حال ، برادر مؤ منش را یارى دهد و در مقا
نصرت شخصى در مورد نیازمندى ها و تامین حوایج او یك مساله است و كمك و معاونت او در برابر دشمن هم 
 . یك موضوع دیگر، كه به عنوان دو حّق در فرمایش امام علیه السالم ذكر شده است

 نحوه كمك و همكارى برادران مؤ من
رد كه نام آن مرحوم صدوق رساله اى دا است ، در آن جا روایات بسیار ارزشمندى را جمع  ((مصادقة االخوان ))

روایاتى كه در این نوشته وجود دارد، تحت ابواب . آورى فرموده و به عنوان تحفه اى به مؤ منان هدیه كرده است 
م تناسب بیشترى دارد بیان بعضى از آنها را كه با فرمایش هاى امام سجاد علیه السال. مختلف گردآورى شده است 

 . مى كنیم
یعنى بحث در كمك و همكارى  باب مواساة االخوان بعضهم لبعض ؛مرحوم صدوق در آن رساله ، بابى گشوده است به نام 

برادران با یكدیگر كه چگونه و در چه موضوعات و مصادیقى باید یكدیگر را یارى كنند و یارى كردن چه معناو 
ین رساله على بن عقبه روایتى را نقل مى كند كه امام محمَّد باقر علیه السالم فرمودندمفهومى دارد؟ در ا : 

فاذا كان لیس عنده ازار : قلت ال؛ قال : اءراءیت فیما قبلكم اذا كان الرجل لیس له رادء و عند بعض اخوانه فضل رداء یطرح علیه حتى یصیب رداء، قال  ! یا اءبااسماعیل
ما هؤ الء باخوه : ال؛ فضرب بیده على فخذه ، ثم قال : انه بفضل ازار حتى یصیب ازارا؟ قلت یوصل الیه بعض اخو (640). 

(( اسى باشد و عبایى به دوش نداشته باشد و بعضى از برادران دیگر او لباس اضافى اگر در بین شما، مرد بى لب
خیر، حضرت : داشته باشند، آیا چنین هست كه او لباس اضافى خود را به دیگرى بدهد؟ راوى عرض مى كند

السالم با  در این جا امام باقر علیه: راوى مى گوید. باز راوى جواب منفى میدهد. سوال خود را تكرار مى كنند
اینها برادر نیستند: دست مباركشان به روى پایشان كوبیدند و بعد فرمودند )). 

كسى كه حاجت برادر مؤ منش را در لباس بیرونى منزل نه لباس درونى ، ردا لباسى است كه معموال مردان 
ر روایت دیگرى از امام د. سرزمین عرب براى بیرون آمدن از منزل استفاده مى كنند برآورده نكند، برادر نیست 

 : صادق علیه السالم چنین آمده است
ما هما؟ قال: اختبر شیعتنا فى خصلتین ، فان كانتا فیهم و اال فاءعزب ثم اءعزب ؛ قلت  المحافظُة على الصلوات فى مواقیتهنَّ، والمواساُة لالخوان و ان كان الشى ء  : 

 .(641)قلیال
شیعیان ما را با این دو خصلت بیازمائید؛ اگر این دو خصلت در آنها بود با آنها معاشرت كنید وگرنه از آنها ))

راوى مى گوید. دورى كنید اول این كه در اول وقت نمازش را به : فرمایند آن دو خصلت چیست ؟ حضرت مى :
دیگر این كه نسبت به برادران مؤ من خود، اهل یارى و كمك باشد، اگرچه بسیارناچیز باشد. جاى مى آورد )). 

بنابراین ، یكى از معیارهاى برادرى ، مواسات و در قدم اول ، گذشتن از مال و برآورده كردن نیاز مالى برادر مؤ 
مرحوم صدوق براى تاءكید و تایید مطلب ، روایت دیگرى را به این مضمون نقل مى كند. من است  : 

ما اءبطاء بك ؟ فقال: اءبَطاء على رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم رجل فقال  اءما كان لك جار له ثوبان ، فیعیرك اءحدهما، فقال بلى یا رسول اللَّه ، فقال ما هذا  : 
 .(642)لك باءخ 
(( قدرى تاخیر كرد و در وقت مقرر و . قرار بود كسى حضور رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شرفیاب شود



ور حضرت نرسیدمعین به حض لباس نداشتم! یا رسول اللَّه : چرا دیر آمدى ؟ گفت : وقتى آمد، حضرت فرمودند .  . 
همسایه اى نداشتى كه دو لباس داشته باشد و یكى را به تو عاریه دهد؟ گفت: حضرت فرمودند جرا یا رسول اللَّه  : 

چنین كسى برادر تو نیست : دندحضرت فرمو . صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم چنین همسایه اى دارم )). 

 حقوق برادر مسلمان
ر آنچه ذكر شد، اولین شرط برادرى این است كه اهل مواسات باشد و نسبت به برادر مؤ منش ، اهل 0پس بناب 

در این باره روایت دیگرى نیز ذكر شده كه قدرى طوالنى است ، اما مى تواند مقصود و مراد از نصرت . گذشت 
یكى از اصحاب امام صادق علیه السالم سوال كرد كه. ر نسبت به برادر را تبیین كندو یارى براد  : 

له سبع حقوق واجبات ، ما منها حّق اال هو واجب علیه حقا، ان ضیع منها شیئا خرج من والء اللَّه و طاعته و لم یكن هللا فیه نصیب ، : ما حقُّ المسلم على المسلم ؟ قال 
ال قّوة اال باللَّه : اّنى علیك شفیق اءخاف اءن تضیع و ال تحفظ و تعلم و ال تعمل ، قلت له ! یا معّلى : ما هى ؟ قال  جعلت فداك و : قلت له (643). 
(( هفت حّق واجب بر عهده او است كه هر یك : حّق برادر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چیست ؟ حضرت فرمودند

از آنها به تنهایى ، واجب است و اگر یكى از این حقوق را تضییع كند و نسبت به اداى آن اقدام نكند، از والیت و 
خیره كرده ، از بین مى روداطاعت خدا خارج مى شود و بهره هایى كه خداوند براى او ذ فدایت  : عرض كردم .

من به تو عالقه مندم ، مى ترسم این حقوق را بدانى : این حقوقى كه مى فرمایید، چیست ؟ حضرت فرمودند! بشوم 
ال قّوَة اال باللَّه : و در اثر عمل نكردن ، آنها را ضایع كنى و بر این حقوق تحفظ نداشته باشى ، گفتم  )). 

رت این بوده است كه بهتر آن است كه این حقوق را ندانى ؛ چون جرم انسان جاهل كمتر است و شاید منظور حض
شما آنها را بفرمایید، توكُّل به خدا، : راوى به اصرار خدمت امام علیه السالم عرض مى كند. عقابى نداشته باشد

قوق را بیان مى فرمایندانشاء اللَّه سعى مى كنم انجام بدهم ؛ بعد امام علیه السالم این ح : 
والحّق الثَّانى ، َتجِتِنب َسَخطه و تتَّبع ِرضاه و ُتطیع اَءمره ، و الحّق الثالث ، اءن ُتعینه ِبَنفسك و . اءیسر حّق منها اءن تحبُّ له ما ُتحّب لنفسك و تكره له ما َتكره لنفسك 

و الحّق الخامس ، ال َتشبع و َیجوع ، و ال َتروى و َیظَماُء، و ال َتلبس و ُیعرى ، . ینه و َدلیله و ِمرآته و َقمیصه والحّق الرابع ، اءن تكون َع. َمالك و ِلسانك و َیدیك و رجلك 
و . َیمهد ِفَراشه و َیصنع َطعامه و و الحّق السَّادس ، اَءن تكون لك امراة و لیس الَءخیك امراءة ، و یكون لك خادم و لیس الءخیك خادم و اءن تبعث خادمك فَیغسل ِثیابه 

لجئه الى اءن یساَءَلَكها، و لكن بادرُه الحّق السابع ، اءن َتُبرَّ َقَسَمُه و تجیب دعوته ، و تعود مریضه و تشهد جنازته ، و اذا علمت ان له حاجة فبادره الى قضائها، ال ت
 .(644)مبادَرة ، فاذا َفَعلت ذلك َوصَلت ِوالَیِتَك ِبِوالَیِتِه
اولین و كمترین حقى كه مؤ من به برادر مؤ منش دارد، این است كه آنچه را براى خود دوست دارد، براى او نیز 

ى خود نمى پسندد، براى برادرش هم نپسندددوست داشته باشد و هر چه را برا . 
حّق دوم این است كه به هنگام خشم عصبانیت از او پرهیز كند؛ یعنى او را بیشتر عصبانى نكند و خشنودى او را 

همیشه سعى كند او را خوشحال كند و خواهش او را اجابت كند. بخواهد و همواره كارى كند كه او عصبانى نشود . 
او را با هر چه كه مى تواند، با دست و پا، با زبان ، با مال و حتى با جان یارى كندحّق سوم این كه  . 

این نكته اى . حّق چهارم این كه چشم او باشد؛ یعنى اگر از او خطایى سرزد كه از آن غافل است ، او را متنبه كند
در نصیحت و ارشاد و  تادیة الّنصیحة الیه و :است كه در كالم امام سجاد علیه السالم به عنوان حّق چهارم ذكر فرمودند
دیگر این كه راهنما و آینه او باشد؛ یعنى عیوبش را به او بنمایاند؛ نه این كه زشتى هاى  .هدایت او كوتاهى نكند

وى را به او نشان دهد تا او را آزار دهد؛ بلكه همان طور كه آیینه ، سیاهى چهره یا خاك و غبار سر و صورت و 
ب را به انسان نشان مى دهد، طورى عیوب برادر مؤ من خود را به او بگوید كه وى در مقام اصالح و سایر عیو

دیگر آن كه لباس او باشد. رفع عیوب خود باشد لباس ، نگهبان و محافظ انسان است و در قرآن كه از تقوا تعبیر به  .
 . ، به معناى محافظ و نگهبان است(645)لباس شده است 

او سسیراب نباشد و برادر مؤ منش تشنه كام و او داراى لباس . حّق پنجم ، این كه او سیر نباشد و برادرش گرسنه 
از ما نیست كسى كه : در روایتى آمده است . الى كه برادر مؤ منش بدون لباس است مناسب نباشد، در ح  و پوشش 

 . خودش داراى لباس باشد و برادر مؤ منش برهنه .خود سیر باشد و برادرش گرسنه 
حّق ششم كه از نكته هاى ظریف حقوق برادر دینى است این كه خود، صاحب عایله و همسر باشد و برادر مؤ منش 

تشكیل زندگى نباشد قادر به   . 
 .همان طور كه تالش كرده براى خود، همسر اختیار كند، براى برادر مؤ منش هم همین تالش را بنماید

وقتى او خادم ندارد، یا باید . دیگر این كه مبادا مسلمانى خادم داشته باشد، حال آن كه برادر دینى اش خدمتكار ندارد
دم خود را بفرستد براى یارى دادن به او ماءمور كندبرایش خدمت گزارى بیابد یا این كه خا . 

حّق هفتم این است كه اگر در امرى اجبارا قسم یاد مى كند، قسم برادرش را بپذیرد و در مقابل اصرار او، سماجت 
اگر مریض شد، او . اگر او را دعوت مى كند، دعوتش را اجابت كند و درخواست او را بپذیرد. انكار نداشته باشد

وقتى مى داند كه برادرش گرفتارى . عیادت كند و اگر از دنیا رفت ، در تشییع جنازه او شركت و همراهى كند را
و احتیاجى دارد، آنقدر صبر نكند كه او مجبور شود كمك بخواهد؛ قبل از این كه او اظهار نیاز و استمداد كند، به 

دوستى و والیتت را به دوستى و والیت او پیوند داده اگر چنین كردى ، : حضرت فرمودند  سپس . یارى او بشتابد
 .اى و اگر چنین نكردى ، اخوت معنا ندارد



چنان كه مالحظه مى شود این حقوق ، تكالیف بسیار سنگین و دشوارى است ؛ اگرچه انصافا همه این خصایص ، 
واطف خالص ، پاكیزه و بى صفاتى است كه با طبع و عاطفه انسانى مطابق است ؛ یعنى هر انسانى كه داراى ع

شائبه و به دور از مظاهر دنیوى باشد، نسبت به برارد صلبى و نسبى و حتى نسبت به دیگر انسان ها چنین 
احساسى را خوهد داشت ؛ ولى انسان به واسطه این گرفتارى هاى دنیوى از اداى این حقوق غفلت مى كند و گاه 

به . ینند برادرشان گرفتار شده ، استمداد مى كند، دست او را نمى گیرندحتى افرادى هستند كه اگر بب. گریزان است 
همین دلیل وقتى راوى از امام صادق علیه السالم درباره این حقوق هفتگانه سوال مى كند، امام علیه السالم مى 

م ، اما چون او چون تو را دوست دارم و مى ترسم كه این مطالب را بدانى و عمل نكنى ، به تو نمى گوی: فرمایند
 .اصرار مى كند، امام این حقوق را بیان مى كند

اول این كه امام علیه السالم این مطالب را به عنوان مثال تشریع بیان نكرده اند، : توجه به دو نكته ضرورى است 
نظر از بلكه نكاتى كه در فرمایش امام علیه السالم و در روایات اخالقى ذكر شده ، همان امورى است كه صرف 

نكته دیگر این كه امام صادق علیه . دین و شریعت ، انسان مى تواند با فطرت پاك و غیرآلوده آنها را درك كند
 :السالم در روایتى كه ابن ابى عمیر نقل مى كند، مى فرمایند
 .(646)ما اءقبح بالرجل اءن َیعرَف اءخوه حقَّه و ال یعرف حّق اَءخیه 
(( آنقدر از  -چه بد است كه برادر مؤ منى همه این موازین را بشناسد و در حّق فرد دیگرى رعایت كند، اما او 

در مقام جبران آن برنیاید - از این امور توجه نكند و اوصاف و عواطف انسانى دور باشد كه به هیچ یك  )). 
:شاید بتوانیم بگوییم كالم امام سجاد علیه السالم كه فرمودند با  تاءدیه النصیحه الیه... ال تدع نصرته على نفسه ، و معونته على عدوه ، و
 .ذكر كلمات امام صادق علیه السالم تبیین شد

 آثار رعایت حقوق برادران
ارى كه در اثر اهتمام به این وظایف به وجود مى آید، بسیار زیادند كه به بعضى از آنها اشاره مى كنیم تا اما آث

موجب سرور و خوشحالى مؤ منینى باشد كه به این وظایف عمل مى كنند و موجب تشویق كسانى باشد كه احیانا 
یه السالم نقل مى كند كه جدشان رسول اللَّه مرحوم صدوق از امام صادق عل .در انجام این وظایف مسامحه مى كنند
 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

م على ذلك المؤ و َمن َكساُه َثوبا لم َیَزل فى َضماِن اللَّه ما داَمن اءطعم مؤ منا ِمن جوع ، اَءطعَمُه اللَّه ِمن ثمار الجنَّة ، و َمن سَقاُه ِمن َظَماء َسَقاُه اللَّه ِمن الرَّحیق المختوم ، 
 .(647)من من ذلك الثوِب؛ واللَّه لقضاء حاجِة المؤ من اءفضل من صیام شهر واعتكافه 
(( از گرسنگى نجات دهد و او را اطعام كند، خداوند او را از میوه هاى بهشتى بهره مند كسى كه برادر مؤ منش را 
مى كند و كسى كه برادر مؤ منش را از تشنگى نجات دهد، خداوند از آن شراب بهشتى كه داراى مشك است به او 

تن او است ، در پناه خدا  مى آشاماند و كسى كه به برادر مؤ من برهنه اش لباسى بپوشاند، مادامى كه این لباس به
اگر مؤ منى حاجت برادر مؤ منش را برآورده سازد، همان یك عمل براى . قرار دارد و خدا ضامن سالمتى اوست 

 .((او از روزه دارى و اعتكاف یك ماه ارزشمندتر و مفیدتر خواهد بود
درى ندارند و یا در عین داشتن مطلب دیگر این كه انتخاب برادر، به ویژه كسانى كه برادر صلبى و پدر و ما

برادران تنى ، به آن مبادرت مى ورزند امرى بسیار نیكو و قابل تحسین است ؛ به صورتى كه از امام هشتم 
 :حضرت ابالحسن الرضا علیه السالم روایت شده است كه فرمودند
 .(648)َمَن اسَتفاَد اءخا فى اللَّه َفَقد استفاد بیتا فى الجنَّة 
 .((هر برادر دینى كه انسان انتخاب مى كند، خانه اى در بهشت براى خود فراهم كرده است ))

توضیح بهترى براى این مطلب باشد روایت شده است كه  در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم كه شاید
 :فرمودند
 .(649)استكثروا ِمَن االخوان فان لُكّل مؤ من دعوة مستجابة 
(( ادران خود را زیاد كنید و برادران فراوان انتخاب كنید؛ چرا كه هر مؤ منى ، نزد خداوند متعال یك دعاى بر
 .((مستجابى دارد
 : و یا در نسخه دیگرى در همین روایت وارد شده است كه

اللَّه یدا یكافیهم بها یوم القیامة  اءكثروا من مؤ اخاة المؤ ممین فان لهم عند: استكثروا من االخوان فان لُكّل مؤ من شفاعة ؛ و قال  (650). 
(( ه برابر آن روز قیامت از خدا برادران مؤ من خود را زیاد كنید؛ چون هر یك از آنها در پیشگاه خدا حقى دارند ك

مى گیرند و هنگامى كه كسى از خدا پاداشى و اجرى بگیرد، میان سایر برادرانش تقسیم مى كند  پاداش  )). 
هر مؤ منى نزد خداوند یك شفاعت مقبولى دارد و هر كه دامنه اخوت و برادرى را با مؤ منان توسعه دهد، در 

اى این كه در روایات وارد شده است كه اگر مؤ من در حّق مؤ من دیگر تامین نیازهاى خود موفق تر است ؛ بر
دعا كند، دعاى او مستجاب است ؛ و یا در قیامت كه خداوند این توفیق را به مومنان مى دهد كه از یكدیگر شفاعت 
 .كنند، هر كس برادران دینى بیشترى داشته باشد، شفیع او هم در قیامت بیشتر خواهد بود



، اصل معنى اخوت و برادرى كه این مقدار مورد اهتمام و توصیه است ، مشاركت ، همراهى و همكارى  بنابراین
در روایتى از امام صادق علیه السالم این معنا خوب تبیین شده است ؛ حضرت فرمایند. با دیگران است  : 

ر جسده ، و اءرواحهما من روح واحدة و اءن روح المؤ من الءشدُّ اتِّصاال بروح اللَّه من المؤ من اءخو المؤ من كالجسد الواحد ان اشتكى شیئا منه وجد اءلم ذلك فى سای
 .(651)اّتصال شعاع الّشمس بها، و دلیُله ال ُیحزُنه و ال یظِلُمه و ال یغتاُبه و ال یعُده ِعدَّة فُیخِلُفه 

ثمره این نگرش آن است كه اگر عضوى . اخوت به این معنا است كه انسان ها خود را اعضاى یك پیكر واحد بدانند
بعد از اسالم این همان چیزى است كه . از اعضاى جسم او آزرده شود، سایر اعضا نیز آن درد را احساس مى كنند

 : در ادبیات ما هم راه پیدا كرده و در اشعار سعدى ، چنین آمده است

بنى آدم اعضاى يكديگرند چو 
  عضوى به درد آورد روزگار 

كه در آفرينش ز يك گوھرند 
 دگر عضوھا را نماند قرار 

فى به یكدیگر داشته باشند، اگر واقعا همه انسان هاى مؤ منى كه در یك جامعه زندگى مى كنند، چنین احساسى عاط
در ادامه روایت آمده است . هیچ انسانى دچار مشكل نمى شود و هیچ انسانى براى دیگرى مزاحمت فراهم نمى كند

كه دو مؤ من كه پیوند اخوت با هم دارند و احساس برادرى در آنها به وجود مى آید، ارتباطشان باید مثل اتصال 
وقتى یكى را مى بیند، . اشد؛ به صورتى كه كسى این دو را جداى از هم نبیندنور خورشید به خورشید، محسوس ب

 .دیگرى به ذهن تداعى كند
انسان مؤ من باید راهنماى برادرش باشد: در ادامه مطلب ، حضرت مى فرمایند حال وقتى چنین ارتباطى برقرار  .
اندوه فراهم نمى كند؛ چرا كه هیچ انسانى  شد، چونن مؤ من برادرش را از خود مى داند، هیچ وقت براى او حزن و

 .خود را آزار نمى دهد و اگر دست به چنین حركتى بزند، دیگران او را مجنون و دیوانه مى خوانند
دیگر این كه به او ظلم نمى كند؛ همان طور كه حاضر نیست به خودش ظلم كند، پشت سر او بدگویى و غیبت نمى 

قولى داد، تخلف نمى كند؛ همان طور كه اگر انسان به خود وعده اى بدهد، از آن  كند و اگر با او وعده اى كرد و
تخلف نمى كند؛ همان طور كه انسان براى خود آرزو و آمالى دارد و همه هّم و غمش برآورده كردن آن است ، 

ه همین معنا در سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم ب. سعى مى كند درباره برادر مؤ من خود همچنین كند
 : اشاره شده است
 .(652)المسلم ال یظلمه و ال یخذله 
(( ى بردانسان مسلمان نه به برادرش ستم مى كند و نه او را از یاد م )). 
در شرع مقدس اسالم و در سخنان اهل بیت علیهم السالم به راههایى كه موجب تشویق و ترغیب مؤ منان به پیوند 
استوار برادرى و اخوت مى گردد، سفارش و توصیه اكید شده است ؛ مثال در روایات مختلفى وارد شده است كه 

ابراین امام سجاد علیه السالم در مساله حقوق برادر بن. دوستى ها و برادرى ها، باید بر اساس معنویت باشد
فرمودند كه یكى از حقوق برادر این است كه به خاطر خدا، پیوند اخوت و برادرى ایجاد كند؛ چرا كه اگر چیزى 
 .در عالم ، رنگ خدایى گرفت و به قصد تقرب به خدا صورت گرفت ، هیچ چیز نمى تواند آن را نابود سازد

سان ها بر اساس مطامع دنیوى باشد و به خاطر مال با دیگران اظهار مودت ، دوستى و برادرى كند، اگر ارتباط ان
اگر به خاطر مقام و موقعیت باشد، مادامى كه آن مقام و موقعیت هست ، آن . وقتى مال رفت ، برادرى هم مى رود

الصه اگر انگیزه مؤ منان در ارتباطات خ. ارتباط محفوظ است ؛ وقتى از بین رفت ، آن ارتباط هم از بین مى رود
، برادرى ، رفاقت و دوستى ، امور دنیوى باشد دوام نخواهد داشت ؛ چون امور دنیوى دوام و بقا ندارد و چیزى 
 :امام باقر علیه السالم مى فرمایند .هم كه مبتنى بر امور بى دوام باشد، سست و موهون خواهد بود

و لو اءن رجال اءبغض اللَّه رجال هللا الءثابه على بغضه ... لَّه الءثابه اللَّه على حبه لو اءن رجال اءحّب رجال فى ال (653). 
(( انسان دیگر را دوست داشته باشد، خدا او را بر این دوستى اجر و پاداش مى دهد و اگر انسانى ، به خاطر خدا، 
 .((اگر به خاطر خدا كسى را دشمن بدارد، باز به همان دلیل ، خدا به دشمنى و بغض او اجر و پاداش مى دهد

ط قصد و نیت خود نكته مهم این است كه در مهرورزى و اظهار عالقه و ایجاد صمیمیت و برادرى با دیگران ، فق
را براى خدا خالص كند؛ كه اگر چنین كرد، نتیجه آن دوستى جاویدان و همیشگى خواهد بود و یقینا عالوه بر این 

امام صادق علیه السالم . كه در دنیا منفعتش نصیب او مى شود، در آخرت هم از آثار آن بهره مند خواهد شد
 :فرمودند

بشى ء  و حب فى الدُّنیا، فما كان فى اللَّه و رسوله فثوابه على اللَّه و ما كان فى الدُّنیا فلیس قد یكون حّب فى اللَّه و رسوله ،  (654). 
(( اى خدا و به خاطر حرمت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم است و گاه به خاطر امور گاهى دوستى ها بر

دوستى ها، پیوندها و روابطى كه به خاطر خدا میان مؤ منان استوار مى شود، اجر و پاداشش با خداست ؛ . دنیوى 
 .((و آنچه براى امور دنیوى است ، ارزش و دوام و قرارى نخواهد داشت 



امل پایدارى دوستى و برادرىعو  
در معارف ما براى استووارى این دوستى ها، به نكات ظریفى اشاره شده است كه در ابتداى امر و به ظاهر، امور 
ساده اى هستند، اما وقتى به مجموعه آنها مى نگریم ، درمى یابیم كه معارف دینى براى استوارى روابط عاطفى 

ر عین حال بسیار مهم توجه كرده است ، كه به برخى از آنها اشاره مى كنیمانسان ها به چه امور جزئى و د  : 
یكى این كه انسان هاى مؤ من به دیدار یكدیگر بروند؛ این طور نباشد كه دو مؤ من به هم اظهار عالقه و محبت 

عالقه ها تضعیف مى  كنند، اما هرگز به دیدار یكدیگر نروند؛ چرا كه وقتى فاصله مالقات ها، طوالنى شد، طبیعتا
 .شود
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند

اءّیها الّزائر طبت ، و طابت لك الجّنُة: ما زار مسلم اءخاه فى اللَّه عز و جل اال ناداه اللَّه عزَّ و َجلَّ (655). 
(( اى زائر مؤ من ، عمل : هر مسلمانى كه به دیدار برادر ایمانى خود بشتابد، خدا او را مخاطب قرار مى دهد كه 
 .((نیكى انجام دادى ، بهشت بر تو گوارا باد

رمودنددر روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت ف : 
اءن یكرم زواره و یعطیه ما ساءل ثالثة من خالصه اللَّه عزَّ و َجلَّ یوم القیامه رجل زار اءخاه فى اللَّه عزَّ و َجلَّ فهو زّوار اللَّه عزَّ و َجلَّ على اللَّه  (656). 

(( یكى این كه مؤ : سه كار است كه در قیامت ویژه خداوند تبارك و تعالى است ؛ یعنى فقط خدا، اجر آن را مى دهد
زیارت برادر مؤ من ، زیارت خدا و زائر او، زائر خدا و كسى كه زائر خدا  .منى به زیارت برادر مؤ منش برود

است كه او را اكرام كند و آنچه او مى خواهد به وى اعطا كند  بر خدا فرض  شد )). 
روایت عجیبى است كه مى شود از آن دریافت كه مى توان به سهولت در امور دنیوى اجر و ثواب زیادى تحصیل 

كریم و بخشنده  كرد؛ به شرط آن كه بتوان از این اجر و پاداش خوب محافظت كرد؛ وقتى كه انسان به خانه انسان
كسى كریم تر از ذات ذوالجالل الهى . اى مى رود و میهمان او مى شود، او سعى مى كند كه مهمانش را تكریم كند

 . كه منشا همه خیرها و خوبى ها است ، نیست
نند، نكته اى كه این روابط را عمیق و پایدار مى كند، این است كه انسان هاى مؤ من وقتى با یكدیگر مالقات مى ك

در روایت آمده است كه امام باقر علیه السالم فرمودند. با هم مصافحه كنند؛ یعنى دست به یكدیگر بدهند : 
لشدیدة الورق عن الشجراّن المؤ من لیلقى اءخاه فیصافحه فلینظر اللَّه عزَّ و َجلَّ الیهما و الذنوب تحاّط عن وجوههما حتى یفَتِرَقاُكما َتُحطُّ الریح ا (657). 

وقتى دو مؤ من یكدیگر را مالقات كرده و با هم مصافحه مى نمایند، خدا با نظر رحمت به آنها نگاه مى كند و ))
د برگ درختان را مى ریزد گناه را از چهره آنها مى زدایدهمان طور كه باد شدی )). 

 :در روایت دیگرى ، رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمایند
 .(658)اذا لقى اءحدكم اءخاه فلیصافحه ولیسلم علیه ، فان اللَّه اءكرم بذلك المالئكة فاصنعوا بصنع المالئكة 
وقتى یكى از شما، برادر مؤ منش را مالقات مى كند، با او مصافحه كرده به او سالم كند؛ چون این خصلت ))

داشته است فرشتگان است و خدا فرشتگان را به خاطر این خصلت گرامى  )). 
مطلب دیگرى كه در تعمیق روابط اخوت تاثیر دارد، این است كه اگر مؤ منى برادر مؤ منش را از صمیم قلب 
 :دوست دارد، باید او را از آن دوستى ، مطلع كند؛ چون در فرمایش امام علیه السالم وارد شده است كه فرمودند

ودة بینكمااذا اءحببت رجال فاءخبره بذلك فاّنه اءثبت للم (659). 
 .((وقتى برادر مؤ منت را دوست دارى به او اطالع بده كه این كار مودت و صمیمیت شما را استوارتر مى كند))

مطلب چهارم كه در بعضى از روایات نیز آمده است ، این است كه وقتى دو برادر مؤ من به یكدیگر مى رسند، در 
 .عالوه بر مصافحه پیشانى یكدیگر را ببوسند
 .(660)اذا لقى اءحدكم اءخاه فلیتقّبل موضع النور من جبهته 
 .((وقتى یكى از برادران مؤ من خود را مالقات كردى ، سجده گاه برادر مؤ من خود را ببوس ))

نتى در میان مسلمان هاى عرب زبان ، تقریبا این سنت انجام مى گیرد و متعارف است كه منشاء روایى دارد و س
 . است كه از زمان معصومین علیهم السالم مرسوم شده است
 .توصیه پنجم این كه وقتى انسان برادر مؤ منش را مى بیند، به او لبخند بزند
 :در روایتى از امام هشتم علیه السالم آمده است كه فرمودند

ه له حسنه لم یعّذبه و َمن َتبسََّم فى وجه اَءخیه المؤ من كتب اللَّه له حسنه ، و من كتب اللَّ (661). 
(( دا براى او كسى كه به چهره برادر مؤ منش لبخند بزند و تبسم كند، خداوند براى او پاداش مى نویسد و كسى كه خ
 .((حسنه بنویسد، عذاب نمى شود
در روایت مشابه از امام باقر َو امام صادق علیهماالسالم به همین مضامین اشاره شده است ؛ مثال امام باقر علیه 
 :السالم مى فرمایند
 .(662)تبسُُّم رجل فى وجه اَءخیه حسنه 
 .((لبخند مؤ من به چهره برادر مؤ منش ، حسنه است ))
 :و یا امام صادق علیه السالم مى فرمایند



 .(663)َمن تبسََّم فى وجه اَءخیه كانت له حسنه 
 .((كسى كه به چهره برادرش لبخند بزند، داراى پاداش مى شود))
قبل از این كه نكات دیگرى را كه وجب تقویت پیوند برادرى مى شود ذكر كنیم ، خوب است به روایتى از امام 

ق علیه السالم اشاره كنیم كه مى فرمایندصاد : 
انَّ اهل جهنم قالوااءكثروا ِمَن االصدقاء فى الدُّنیا، فانَّهم ینفعون فى الدُّنیا و اآلخرة ؛ اءّما الدُّنیا فحوائج یقومون بها، َو َامَّا االخرة ف : (( و ال صدیق # فما لنا من شافعین 

 .(665)(((664)حمیم 
(( اما در دنیا انسان نیازهایى دارد : ر دنیا دوستانتان را زیاد كنید كه ایشان در دنیا و آخرت به شما نفع مى رسانندد

ما یاور و شفیع نداریم ؛ : ك اگر روابطش وسیع باشد، تامین آنها آسان تر مى شود؛ و در آخرت اهل جهنم مى گویند
 .((ما دوست صمیمى نداریم 

كه اگر خودشان هم شایستگى ورود به بهشت و سراى رحمت الهى را نداشته باشند، دیگرانى اهل بهشت كسانى اند 
البته مساله . هستند كه به خاطر روابط عاطفى كه بین آنها وجود دارد، شفیع ایشان شده و وساطت آنها را مى كنند

نمى گنجدشفاعت ، بحثى است كه نیاز به توضیح و تفسیر شایسته اى دارد و در این مختصر  . 
در این باره امام باقر علیه السالم . از امور الزم در آغاز اخوت و دوستى ، این است كه ابتدا نام یكدیگر را بپرسند

 : از جدشان رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه
عشیرته ؛ فانه من حّق الواجب و ِصدِق االءخاِء اءن یساءله عن ذلك ، و اال فهى معرفُة اذا اءحب اءحدكم اءخاه المسلم ، فلیساءله عن اسمه و اسم اءبیه و قبیلته و 

 .(666)حمقاء
(( دوست دارید، هنگام مالقات ، نام او، پدر، قبیله و عشیره اش را سوال كنید، كه این یك  اگر شما برادر مسلمانى را
حّق واجب و الزمه صداقت و استوارى پیوند اخوت است ؛ وگرنه این آشنایى و ارتباط احمقانه است كه دو نفر به 

دیهى مطلع نباشندیكدیگر اظهار عالقه كنند، اما هیچ نام و نشانى از هم نپرسند و از این امور ب )). 
در دنیاى امروز، مرسوم است وقتى به هم مى رسند و با هم دست مى دهند، در اولین قدم ، همدیگر را معرفى مى 

عالوه بر این . این حركت در معارف ما سنت ریشه دارى است كه در این روایت هم به آن توصیه شده است . كنند
اگرچه امروزه ، قبیله و عشیره . بیله و عشیره اش را نیز باید سوال كندكه باید اسم او و پدرش را بپرسد، نام ق

 .خیلى مطرح نیست ، اما مى تواند اسم شهر یا دیارش را بپرسد
روایتى را قبال از امام صادق علیه السالم نقل كردیم كه خطاب به معلى بن خنیس فرموده بودند كه در برآورده 

برآوردن حوایج ، امرى است كه به اجر و منزلت آن نزد خدا و آثار . ه باشدكردند حوایج مؤ منان اهتمام داشت
 :روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند . دنیوى و اخروى آن باید توجه داشته باشیم
 .(667)َمن ذهب مع اَءخیه فى حاجة قضاها اءو لم یقضها، كان كمن عبد اللَّه 
كسى كه براى برآوردن حاجت برادر مؤ من گرفتارش قدم بردارد، چه موفق بشود كارى براى او انجام بدهد و ))

تیده است چه موفق نشود، مانند آن است كه خدا را پرس )). 
باید دقت كرد كه در شرع مقدس و بین همه معیارهاى ارزشى ، چیزى باالتر از پرستش ذات ذوالجالل الهى نداریم 

اجر قدم برداشتن در برآوردن نیاز برادر مؤ من ، مانند پاداش كسى است كه به توحید واقعى رسیده است.   . 
مام صادق علیه السالم به من فرمودندا: در روایتى شنیدنى مفضل بن عمر گفته است كه  : 

و من قضى الَءخیه : الراغبون فى قضاء حوائج اخوانهم ، ثم قال : و ما علّیُة اخوانى ؟ قال : اسمع ما اءقول لك ، واعلم اءنه الحّق واتبعه واءخبر به علّیة اخوانك ، قلت 
من ذلك اءّوله الَجنَّة له ، و ِمن ذلك اءن یدخل له قرابته و معارفه و اخوانه الجنَّة بعد اءن ال یكونوا نصابا، المؤ من حاجة ، قضى اللَّه له یوم القیامة ِماَءة اءلف حاجة ، 

اءما تشتهى اءن تكون ِمن علّیِة االخوان : فكان مفضل اذا ساءل الحاجة اءخا من اخوانه ، فقال له  (668). 
آنچه را كه مى گویم گوش بده و بدان كه مطالب حقى است و به آن عمل كن و آن را به برادران ارجمند و ))

لّى به معنى علو، این وصف ع - : اخوان علّیه یعنى چه ؟ حضرت فرمودند: پرسیدم ! بزرگوارت هم بگو
بعد . برادران بزرگوار، برادرانى هستند كه به برآوردن حوایج برادران خود راغبند - بزرگوارى و عظمت است

هر كسى كه حاجتى از برادر مؤ منش را برآورده كند، خداوند متعال ، در روز قیامت صدهزار حاجت : فرمودند
یكى دیگر از آن حوایج ، شفاعت است تا بستگانش و هر كسى .  او را برآورده مى كند كه اولین آنها، بهشت است

البته یك شرط دارد و آن این . را كه مى شناسد، شفاعت كند و خدا به وسیله شفاعت او، آنها را وارد بهشت مى كند
ادامه  در. كه ناصبى نباشند؛ یعنى دشمن اهل بیت علیهم السالم نباشند كه شفاعت در مورد آنها مقبول نخواهد شد

روایت این مطلب آمده است كه وقتى مفضل با یكى از برادران مؤ منش كارى داشت و مى خواست از آنها 
آیا دوست دارى كه از برادران ارجمند به حساب بیایى ؟: خواهشى كند، به او مى گفت  !)). 

خشد و آثار دنیوى و اخروى بنابراین ، یكى از مهم ترین حقوق برادرى كه روابط را محكم مى كن و استوارى مى ب
غیر از روایاتى كه نقل كردیم ، روایات عجیب دیگرى نیز وارد . بر آن مترتب است قضاى حوایج یكدیگر است 
ابوحمزه ثمالى از امام صادق : فقط به یكى از آنها اشاره مى كنیم . شده است كه در حوصله این مختصر نیست 

 :علیه السالم نقل مى كند كه فرمودند
ه َمن َقضى لمسلم حاجة كتب اللَّه له عشر حسنات و محى عنه عشر سیئات ، و رفع له عشر درجات و اءظله اللَّه فى ظّل یوم ال ظّل اال ظّل (669). 

اگر انسان یك حاجت از حوایج برادر مؤ منش را برآورده كند، خدا ده حسنه براى او مى نویسد و ده گناه و سیئه ))



از پرونده اعمال او پاك مى كند و مقام او را ده درجه باال مى برد و مهمتر این كه روز قیامت كه هیچ سایه اى در 
او را زیر سایه لطف خود قرار میدهدصحنه قیامت افكنده نیست ، خداوند  )). 

همان طور كه در باب دوستى و برادرى ، توصیه هایى شده است كه به برخى از آنها اشاره كردیم ، از برخى 
در ابتدا باید به این مساله اشاره كنیم ،  . امور كه به دوستى ها و برادرى ها لطمه وارد مى كند، نهى شده است

اخوت ، توصیه شده ، عدم ارتباط و یا قطع ارتباطات موجود نیز اگر از روى عمد باشد،  چنان كه ایجاد رابطه
 . مورد منع و نهى واقع شده است

 عوامل قطع ارتباط دوستى و برادرى
مرحوم صدوق در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل كرده است كه حضرت از پدرانش نقل مى كنند كه پیامبر 

ى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودندگرامى اسالم صلَّ : 
ان السابق الى الجّنة یوم الحساب اءیُّما مسلمین تهاجرا فمكثا ثالثا ال یصطلحان اال كانا خارجین من االسالم ، لم یكن بینهما والیة فاءیُّهما سبق الى كالم اَءخیه ك (670). 

اگر دو مسلمان از یكدیگر دورى كنند و این مفارقت عمال سه روز طول بكشد و آشتى نكنند، از زمره مسلمانى ))
اد ارتباط سبقت جوید، در قیامت خارج شده اند و والیت و دوستى بین آنها از بین مى رود و اگر یكى از آنها در ایج

 .((هم ، براى ورود به بهشت ، مقدم خواهد بود
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(671)ال تساءلوا اخوانكم الحوائج فیمنعوكم فتغضبون و تكفرون 
در اثر ناتوانى یا به عمد در برآورده ساختن  - از برادرانتان خواهش و حاجتى نداشته باشید؛ چون ممكن است))

و شما در حال خشم كارى كنید یا سخنى بگویید  -كوتاهى كنند و مورد خشم و غضب شما واقع شوند  -حاجت شما، 
كفرتان شود موجب -كه  )). 

پس بهتر است كه انسان سعى كند تا آنجا كه مقدور است از برادر مؤ منش حاجتى نخواهد كه در نهایت موجب 
 .كدورت و به هم خوردن صفا و دوستى آنها شود
در روایتى وارد شده  . نكته دیگرى كه نهى شده این است كه از برادر خود چیزى نخواهى كه در توان او نیست

ه امام صادق علیه السالم فرمودنداست ك : 
ك ، فانَّك لن َتعِدَم خصلة من اءربعاذا َنَزَلت بَك َنازلة فال َتشُكها الى اَءحد َمن اءهل الِخالف ، فانَّك ان َفعلَت ذلك شكوَت ربَّك ، و لكِن اذُكرها لبعض اخواِن !یا حسن  اءّما  : 

اذا ساءلت مؤ منا حاجة فهىِّء له الَمَعاذیر قبل اءن َیعِذَر فان اعتَذر فاقبل عذَره ! مشورة براءى ، َو اِءمَّا دعوة مستجابة ، یا حسن  تقویة بمال َو اِءمَّا معونة بجاه ، َو اِءمَّا
 .(672)، و ان ظننَت اءنَّ اُالموَر على خالِف ما قال ؛ و اذا ساءلت منافقا حاجة فال َتقَبل عذَره و ان عرفَت عذَره 
(( مشكلت . اگر براى تو مشكلى پیش آمد، به مخالفان روى نیاور كه این كار گله كردن از خداوند است ! اى حسن 

یا با مال تقویت شوى ، یا با : زیرا تو به یكى از این چهار نكته احتیاج دارى  را با برخى از دوستانت مطرح كن ؛
اى حسن. مقام همیارى گردى ، یا با صاحب رایى مشورت كنى یا دعایى در حقت مستجاب شود هرگاه حاجتى  ! 

ذر آورد، را از مؤ منى درخواست كردى ، براى او قبل از آن كه عذر بیاورد، عذرهایى آماده كن و هرگاه ع
صحیح نیست ، عذر او را بپذیر و اگر از منافقى حاجت طلبیدى ، عذر او را نپذیر   هرچند گمان كنى كه عذرش 

 .((هرچند به آن عذر علم داشته باشى 
نكته دیگرى كه باز مورد توصیه واقع شده است َو امام هشتم علیه السالم با واسطه از جد بزرگوارشان امام سجاد 

م نقل مى كنند این است كه انسان براى خواسته برادرش نباید بخل بورزد و اگر قادر است به او كمك علیه السال
 .كند، مضایقه نكند

ت الجّنُة لك لُكنَت بها اءبَخُل لو كان: یامة ، قیل لى انِّى الءستحى ِمن ربِّى ان اءَرى االَخ ِمن اخوانى فاءساءُل اللَّه له الجنَة و اءبخُل علیه بالدینار والدرهم ، فاذا كان یوم الق
 .(673)و اءبَخُل
(( هشت را از خدا بخواهم ، اما اگر به من از خدا شرم دارم هنگامى كه برادرى از برادرانم را مى بینم ، براى او ب

پس وقتى كه قیامت فرا مى رسد، به من مى گویند كه اگر مالك بهشت هم . درهم و دینار من نیاز دارد بخل بورزم 
 .((بودى ، از واگذارى بهشت به او بخل مى ورزیدى 

د و به قول شاعراین كه براى برادران مؤ من خود دعا مى كنیم ، براى این است كه هیچ خرجى ندار : 

 حاتم طايى شدن آسان بود   خرج كه از كیسه مھمان بود 

بنابراین ، بخل ورزیدن درباره برادران دینى ، الفت و دوستى ها را تحت تاءثیر قرار مى دهد؛ یعنى مى داند 
 .برادرش متمكن و قادر به حل مشكالت او است ، اما مسامحه مى كند و بخل مى ورزد

ه مى تواند ارتباطات صمیمانه برادران مؤ من و حتى برادران صلبى و نسبى را متاثر كند، این است نكته دیگرى ك
در روایتى كه در كتاب . كه در دیدار و مالقات ها، برخوردى نامناسب داشته باشد مرحوم  ((مصادقة االخوان ))

فرمایندصدوق به پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نسبت مى دهد، حضرت مى  : 
 .(674)َمن َلِقَى اَءخاه بما َیُسوُؤه لیسُوَءه اءساَءه بعد ما یلقاه 



(( حت كند و آزار دهد، او هم بدى خواهد دیداگر كسى به دیدار برادرش برود و او را نارا )). 
طبیعى است كه وقتى انسان ، دیگرى را از خود رنجاند و مكدر كرد، او هم عكس العملى خواهد داشت كه موجب 

این نكات بسیار ظریف و دقیق است. رنجش این انسان خواهد شد  . 

 افرادى كه رابطه دوستى و برادرى با آنها ممنوع است
بط برادرى و اخوت نكات بسیار مهم دیگرى وجود دارد و آن مساله پرهیز از رابطه با بعضى افراد درباره روا

است ؛ یعنى همان طور كه از لحاظ عقلى و شرعى به ایجاد روابطى توصیه مى شویم كه ارزش آن براى همه ما 
طبقات را در بیان ورایات و معارف  قابل ادراك است ، از ایجاد با گروهى از انسان ها منع شده ایم كه این گروه و

 . دینى ، بررسى مى كنیم

 :در روایتى امام باقر علیه السالم از پدر بزرگوارشان امام سجاد علیه السالم نقل مى كنند كه فرمودند
ُیواِخَینَّ الفاجر و ال اَالحمق و ال الكذَّاب ، فانَّ الفاجر ُیَزیِّن لك  ِلُیؤ اخى المسلُم المسلم ، و ال! یا معشر المسلمین : كان امیرالمؤ منین علیه السالم یقول على منبر الكوِفة 

و اما االحمق فاّنه ال یطیع مرشدا و ال یستطیع صرف . فعله ، و َیُحثُّك اءنَّك تاءتى مثله ، و ال ُیعیُنك على اءمر دینك و ال دنیاك َفمدَخَلُه علیك و َمخَرَجه من عندك شین علیك 
َو َامَّا الكّذاب فانَّه ال ینفعك سبب لك العداَوَة و یثبت . و ربَّما اءراد اءن ینفعك فیُضرُّك بعده خیر ِمن ُقرِبه ، و سكوُته خیر ِمن منطِقه ، و موُته خیر ِمن حیاته  السوء عنك ،

ى بعض بعضهم ال  لك السَّخائم فى الصُّدور و ُیفشى سرَّك و َینُقُل حدیَثك و ینُقُل اءحادیث النَّاس  (675). 
اى گروه مسلمانان با یكدیگر  :امیرالمؤ منین علیه السالم بر فراز منبر مسجد كوفه مردم را موعظه مى كردند

در این روایت سه گروه مورد نهى قرار . اما از برادرى با فاجران ، احمقان و دروغ گویان بپرهیزید! كنیدبرادرى 
 :گرفته اند
 یكى افرادى كه به گناه آلوده اند؛ یعنى كسانى كه از انجام گناه پروا و پرهیز ندارند؛

آنها تعبیر به احمق مى شود؛ طایفه دیگر، گروهى كه در ادراكات توانمند نیستند و اصطالحا در عرف از  
 .و طایفه سوم ، افرادى كه با دروغ گویى خو گرفته اند

فاجر گناهكار، در مقام توجیه گناه و افعال خود است ؛ و به همین دلیل هیچ : حضرت ، این گونه دلیل مى آورند
و توجیهى براى آن بیابد و وقت كار زشت را در مالءعام انجام نمى دهد و اگر هم انجام داد، سعى مى كند پوشش 

بنابراین ، اولین خطر در ارتباط با این دسته از افراد این . بعد از آن دیگران را به انجام آن گناه تشویق مى كند
 .است كه انسان به گناه آلوده مى شود

در دین و خطر دوم این است كه او هرگز در امور دین و دنیا به انسان كمك نخواهد كرد؛ چون انسانى است كه 
اعتقادات خود، ضعیف است ، مرتكب گناه مى شود و طبعا وقتى كسى با خالف كارى خو گرفته باشد، نمى تواند 
 .دیگران را در امر دین و دنیایشان كمك كند

خطر سوم این است كه انسان را به همان طایفه منتسب مى كند و موجب ننگ و بدنامى مى شود؛ با این توضیح كه 
در عرف هم وقتى مى . وت مردم درباره انسان ها، بر اساس روابط و دوستى شان با دیگران است معموال قضا

خواهند بدانند فردى چگونه است ، مى گویند ببینید با چه كسى رابطه دارد و همنشین و دوستش كیست ؟ هر 
 . قضاوتى كه در مورد دوست انسان داشته باشند، درباره خود او هم خواهند داشت

ه دوم كه دوستى با آنها نهى شده ، احمقان هستند كه حضرت ، علت آن را چنین ذكر مى فرمایند كه انسان بى گرو
خرد، به خاطر كمبود سرمایه عقل ، هرگز از انسان عاقل پیروى نمى كند و به ذهنیات خود توجه دارد؛ بنابراین 

و نه حاضر است از سرمایه دیگران بهره مند هرگز نخواهد توانست مرشد خوبى باشد؛ چون نه سرمایه اى دارد 
و دیگر این كه نخواهد توانست پستى ها و زشتى . بشود و از طرفى براى انسان هاى دیگر نیز نمى تواند مفید باشد

بنابراین دور بودنش از انسان . هاى انسان را از او دفع كند و چه بسا در مقام نفع رسانى ، به انسان ضرر مى زند
نزدیك بودن ؛ و ساكت بودنشبهتر از  بهتر از سخن گفتن است و خالصه مرگش بهتر از زندگى است ؛ چون نه   

 . براى خود مفید است نه براى دیگران
گروه سوم كه در كالم حضرت ، دوستى با آنها نهى شده ، انسان هایى هستند كه به دروغ گویى خو گرفته اند و 

وغ آمیخته استكذابند؛ یعنى همه زندگى آنها با در . ارتباط با این گروه ، هرگز براى انسان مفید نخواهد بود . 
علتش این است كه انسان دروغ گو مى تواند كینه را در دل انسان جا بدهد؛ چون از دیگران مطالبى را نقل مى كند 

ن را در دل مى كارد به طور طبیعى انسان به افراد دیگر بدبین مى شود و كینه دیگرا. و از طرفى راست نمى گوید
 .و باعث مى شود كه این كینه ها در دل انسان راسخ شود و به هیچ قیمتى پاك نشود
دیگر این كه به افشاى اسرار دوستانش مى پردازد و ناخودآگاه به نمامى روى مى آورد كه این خصلت مى تواند 
 .در ارتباطات انسان با دیگران تاثیرات منفى بسیارى بگذارد

ت دیگرى كه در همین باره ذكر شده است گروه هایى را كه نمى توان با آنها عهد اخوت بست چهار گروه در روای
علتش را هم در این روایت ذكر . مى داند و عالوه بر سه گروه ذكر شده انسان هاى ترسو را نیز اضافه كرده است 



بنابراین به . مى ترسد و رویگردان است  انسان ترسو از همه چیز مى ترسد، حتى از تو: مى كنند و مى فرمایند
 :انسان ها توصیه شده است كه از ایجاد رابطه با چهار گروه پرهیز شود
 .اول ، افرادى كه آلوده و مشهور به گناهند
 .دوم ، افرادى كه از سرمایه عقل بهره مند نیستند
 . سوم ، افرادى كه مبناى زندگى شان دروغگویى است

ترسوچهارم ، انسان هاى  . 
: نكته دیگرى كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم درباره حّق برادر مؤ من آمده و نیاز به توضیح دارد، این است 

خیرخواهى و حائل . كه میان وى و وسوسه هاى شیطانى او حائل شود و او را نصیحت و براى او خیرخواهى كند
مختلفى داشته باشد شدن بین وسوسه هاى شیطانى و او، مى تواند صورت هاى : 

 مؤ من آیینه مؤ من است
یكى از ساده ترین راه هایى كه به بیان بسیار روان و كوتاه در معارف ما مكرر ذكر شده ، این است كه براى او 

المؤ من مرآة المؤ من مانند آینه باشد كه  (676) این تعبیر براى همگان بسیار ساده و قابل فهم است . مؤ من آیینه مؤ من است  ؛
 : ، اما از این روایت مى توانیم دو تفسیر داشته باشیم

اشكاالت اخالقى خود را ببیند؛ یعنى از كردار  یكى این كه انسان به وسیله برادر مؤ من خود، زشتى ها، پلیدى ها و
به عبارت روشن تر . نیك و رفتار صحیح او، به رفتار نامناسب خود پى ببرد و درصدد برطرف كردن آنها برآید

این من هستم كه مى توانم چهره باطن خود را در اعمال و رفتار برادرم ببینم و مثل آیینه ، زشتى ها و بدى هاى 
وقتى انسان مقابل آیینه مى ایستد، اگر در چهره اش اشكالى باشد، به طور . ن حس كنم و از بین ببرم خود را در آ

بر این برداشت شاهدى هم از روایات داریم ؛ در . طبیعى در آینه مى بیند و درصدد برطرف كردن آن برمى آید
شده است ، كه چنین فرموده اندروایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم در توصیه هاى خود به كمیل نقل  : 

المؤ من مرآة المؤ من الءنَُّه َیَتاَءمَُّلُه و َیُسدُّ َفاَقَتُه و ُیَجمُِّل حاَلَتُه! یا كمیل  (677). 
(( مؤ من آیینه مؤ من است ؛ چرا كه با دقت در آن مى نگرد، نیازهاى باطنى و نقص هاى معنوى خود ! اى كمیل 
 .((را به وسیله تاءمل در آن از بین مى برد و حاالت معنوى و خصایص نفسانى خود را جمال و زیبایى مى بخشد

نه است ؛ همان طور كه آیینه به انسان خیانت نمى كند و توجیه دوم این است كه مؤ من براى برادرش مثل آیی
واقعیت آن چنان كه هست به او نشان مى دهد، مؤ من هم باید بدى ها، زشتى ها و وسوسه هاى شیطانى نفس برادر 

در روایتى حضرت مى فرمایند. خود را براى دیگران بیان نكند و فقط به خود او بگوید : 
لىَّ عیوبى َرِحَم اللَّه َمن اءهدى ا (678). 

 .((رحمت خدا بر كسى كه مرا به عیوبم آگاه كند))
 : در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است

اخوانى الىَّ من اءهدى الىَّ عیوبى اءحب  (679). 
 .((بهترین برادران من كسى است كه اشكاالت مرا به من هدیه كند))

یرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرماینددر سخن دیگرى از ام : 
 .(680)ِلَیُكن آَثُر النَّاس عندك من اءهدى الیك عیبك ، و اءعانك على نفسك 
 .((از میان دوستانت كسى را برگزین كه عیب هاى تو را به تو هدیه كند و براى خودسازى ، تو را یارى دهد))

مؤ من چهره . مؤ من آیینه مؤ من است ؛ بدى هایى را كه در نهایت موجب آزار و اذیت او مى شود از او بزداید
 .برادر دینى خود را از بدى ها تنزیه مى كند

واقعا بدى را آن طور كه هست ببیند قطعا به رفع آن اقدام مى كند؛ چرا كه انسان همان طور كه دوست وقتى انسان 
 .دارد چهره ظاهرى خود را از زشتى ها و پلیدى ها تطهیر كند، عالقه دارد چهره باطنى خویش را هم پاكیزه كند

ن نیست كه فقط بدى هاى برادر مؤ منش را در این جا توجه به این مطلب الزم است كه معناى آینه بودن مؤ من ای
از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند. ببیند : 

 .(681)االشرار َیَتَتبَّعوَن َمساِوَى النَّاس ، و َیتُركون َمحاِسَنهم ؛ كما یتتبَّع الذُّباب المواضَع الفاسدَة
افراد شرور همیشه دنبال یافتن بدى هاى مردم هستند، درست مثل مگسى كه صورت زیبا و دوست داشتنى را ))
 .((رها مى كند و روى مواضع فاسد مى نشیند

ت برادر مؤ من خود را نادیده مى گیرند و فقط زشتى هاى او را به رخش انسان هاى شرور همه خوبى ها و خیرا
گاهى هم افرادى هستند كه به ظاهر . این یكى از زشت ترین شیوه هاى ارتباطى مؤ منان با یكدیگر است . مى كشند

نها سوءاستفاده كنند با دیگران پیمان دوستى مى بندند تا به عیب هاى آنان آشنا شوند و بتوانند از آن عیوب ، علیه آ
این عده غافلند كه این سیره انسان هاى . و دست به افشاگرى بزنند و آبروى مؤ من را در معرض خطر قرار دهند

در حكم عیسى بن مریم علیه السالم آمده است كه فرموده اند. بدسیرت است  : 



ى الیقین َتلومون النَّاس على الظنِّ و ال َتلومون اءنفسكم عل !یا َعبیَد السوء (682). 
(( مردمان را بر آنچه شاید در آنها باشد مالمت مى كنید؛ حال آن كه نفس خود را بر بدى هایى ! اى بندگان زشتى 

ه به یقین در شما هست مالمت نمى كنیدك )). 
پس مهم این است كه مؤ منان در ارتباط خود با دیگران واقعا به منزله آیینه باشند؛ آیینه اى كه همه آنچه را كه 
 .هست نشان مى دهد؛ همان طور كه زشتى ها را نشان مى دهد، محاسن را نیز نشان مى دهد

این است كه انسان اگر زشتى و نقصى در برادر مؤ من خود مى بیند، براى این  نكته مهمى كه باید بدان اشاره كنیم
كه بین او و وسوسه هاى شیطانى حائل شود، باید او را از انجام زشتى ها و تخلق به اخالق ناپسند نهى كند و به 

طول حیات دچار حتى ممكن است انسانى در . راه صحیح و درست هدایت كند و در واقع ناصح باشند نه مالمتگر
خطا و گناهى شود كه در سایه آن گناه ، استحقاق حد خوردن هم داشته باشد، ولى در معارف و سخنان اهل بیت 
 :علیهم السالم تصریح شده است كه نباید او را مالمت كرد
 .(683)اذا َزَنت خادُم اءحِدكم فلَیجِلدها الحدَّ و ال ُیَعیِّرها
 .((اگر خدمتكار یكى از شما مرتكب زنا شد او را حد بزنید ولى سرزنش و مالمتش نكنید))

هدایت او در مقام توصیه و تذكر  خالصه این كه اگر انسان به اشكاالت برادر مؤ منش وقوف پیدا كرد، براى
 :مرحوم كلینى روایتى از امام صادق علیه السالم نقل كند .برآید؛ نه این كه زبان به مالمت و بدگویى او باز كند
 .(684)من اءنَّب مؤ منا اءنَّبه اللَّه فى الدُّنیا و االخرة 
كسى كه مؤ منى را مورد سرزنش و مالمت قرار دهد، خدا در دنیا و آخرت موجبات مالمت و سرزنش او را ))
 .((فراهم خواهد كرد

دقتى آمده است كه اخوت را مبتنى به قصد در اواخر بیان امام سجاد علیه السالم در حّق برادر تعبیر قابل توجه و 
در این بیان ، . و براى خدا به او اقبال داشته باش  و االقبال علیه فى اللَّهبه تعبیر امام سجاد علیه السالم . قربت مى كند

در صورتى كه براى خدا باشد : حضرت ارزش دوستى و قوام و دوام آن را به خدایى بودن آن دانسته ، مى فرمایند
و اگر روابط و پیوندها بدون خدا و یاد و والیت امر او باشد، طبعا مستدام و قابل دوام نخواهد . پایدار خواهد بود

 .بود

 ثمره دوستى و برادرى در قیامت
ارتباطى كه بر اساس طمع ، منافع مادى و امور دنیوى باشد، به همان دلیل كه این عوامل و انگیزه ها، دوام و بقا 

اما چون ذات ذوالجالل الهى تنها موجود باقى و همیشگى عالم است ، آنچه كه منتسب . ام نخواهند داشت ندارند، دو
باشد، مورد  فى اللَّهو  هللابنابراین محبت و دوستى هایى كه . به ذات اقدس او شود، نیز باقى و همیشگى خواهد بود

به رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نسبت  در روایتى كه. تمجید و ستایش و توصیه فراوان واقع شده است 
 :داده شده است مى فرمایند

ه شى ء حتَّى ُیعَرفوا به فیقال هؤ الء المتحابُّون فى اللَّ انَّ الُمَتحابِّین فى اللَّه یوم القیامِة على منابَر ِمن نور قد اَءضاَء نوُر وجوههم و نوُر اَءجسادهم و نوُر َمناِبِرِهم ُكلَّ
(685). 
جزاى كسانى كه براى خدا، پیوند محبت با یكدیگر بسته اند آن است كه در صحنه قیامت ، بر منابرى از نور قرار ))

د، كه نور چهره و بدن و حتى كرسى و منبر آنها همه چیز را روشن مى كند و اصال این جماعت به این مى گیرن
این نور، نور افرادى است كه براى خدا با : نور شناخته مى شوند و كسانى كه این روشنایى را ببینند خواهند گفت 

 .((یكدیگر پیوند دوستى بسته اند
یه السالم نقل شده است كه حضرت از قول جد بزرگوارشان حضرت رسول اكرم در روایت دیگرى از امام باقر عل

 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند
لَّ، یسمع آِخُرهم كما یسمع ثمَّ ُینادى ُمناد من عند اللَّه عزَّ و َج: قال ... اذا كان یوم القیامة َجَمع اللَّه الخالئق فى صعید واحد، و ُینادى ُمناد ِمن عند اللَّه ، یسمع اءوَّلهم 

ماذا كان عملكم فى دار الدُّنیا فِصرُتم به الیوم : اَءین جیراُن اللَّه جل جالله فى داِره ؟ فیقوم عنق من النَّاس ، فتسَتقِبُلهم زمَرة من المالئكِة، فیقولون لهم : اءوَّلهم ، فیقول 
فى اللَّه عزَّ و َجلَّ و َنَتباَذل ة فى اللَّه و َنَتواَزُر فى اللَّه جیران اللَّه تعالى فى دارِه؟ فیقولون كنَّا َنَتحابُّ صَدق عبادى َخلُّوا سبیلهم لینَطُلُقوا الى : فُینادى ُمناد من عند اللَّه  . 

ء جیران اللَّه فى داره ، َیخاف النَّاس و ال یخافون ، و ُیَحاسب فهؤ ال: ثم قال اءبوجعفر علیه السالم . قال فینَطِلقون الى الجنَّة بغیر حساب . جوار اللَّه فى الجنَّة بغیر حساب 
 .(686)و ال یحاسبون 
(( قیامت ، جمع مى كند طورى همه اهل محشر، صدایش را مى شنوند؛ ندا  وقتى خداوند همه انسان ها را در صحنه

همسایگان خدا كجا هستند؟ این صدا در صحنه محشر، طنین مى افكند، سپس گردن هایى كشیده مى شود : مى دهد
ما در دنیا چه سپس عده اى از مالئكه به استقبال آنها مى آیند و مى گویند كه ش. هستند جیران اللَّهكه نشان دهند آنها 

ما كار مهمى انجام نداده ایم ؛ مگر این كه دوستى ها و محبت : مى گویند! كردید كه امروز همسایگان خدا هستید؟
هاى خود را بر اساس محبت الهى استوار كردیم ؛ یعنى براى خدا پیوند بستیم پس از جانب خدا منادى ، ندا مى دهد 

اى آنها باز كنید، تا بدون حساب و كتاب قدم به جوار الهى بگذارند و این بندگان راست مى گویند، راه را بر
اینان همسایگان خدا در خانه اویند؛ در صحنه محشر : در ادمه ، امام باقر علیه السالم فرمودند. همسایگان خدا شوند

مى شوند، ولى  همه مردم مورد محاسبه واقع .همه مردم خائف و ترسانند، ولى ایشان هیچ ترس و هراسى ندارند



 .((اینان از محاسبه معافند
در . این آثار اخروى است كه صرف نظر از منافع دنیوى بر ارتباطات و روابط خدایى انسان ها مترتب است 

 : روایتى از وجود مقدس رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه
هم المتحابُّون فى : حلِّ لنا، قال ! یا رسول اللَّه : من نور، و وجوههم نور، َلیُسوا باءنبیاء َیغبُطهم االنبیاء و الشهداء قالوا اّن حوَل العرش منابر ِمن نور، علیها قوم لباُسهم

 .(687)اللَّه ، و الُمَتجالسون فى اللَّه ، و الُمَتَزاورون فى اللَّه 
كه عده اى بر این منابر قرار مى گیرند كه هم لباس  .اطراف عرش الهى مكان هاى مرتفعى از نور وجود دارد))
الهى و شهداى راه خدا بر آنها اینان پیامبران نیستند؛ بلكه كسانى اند كه پیامبران  .آنها از نور است و هم چهره آنها

عرض . غبطه مى خورند؛ یعنى مقامى كه خدا به این گروه داده ، مورد غبطه انبیاى الهى و شهداى راه خدا است 
كسانى اند كه دوستى : یا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اینها چه كسانى اند؟ حضرت فرمودند: كردند

خدا است ، نشست و برخاست هایشان با یكدیگر براى خدا است ، اگر به زیارت یكدیگر  هایشان با یكدیگر، براى
 .((مى روند براى خدا است و همه روابطشان را بر اساس خشنودى خدا قرار داده اند

 خالصترین عمل
 : در روایتى نقل شده است كه

ان الصالَة لك برهان ، و الّصوم ُجنَّة : فقال . الهى صلَّیت لك ، و ُصمُت و تصدَّقت ، و ذَكرُت لك : ؟ قال هل عِملُت لى عمال قطُّ: و اءوحى اللَّه تعالى الى موسى علیه السالم 
ى عدّوا قط؟ یا موسى ، هل والیت لى ولیا؟ و هل عاَدیت ل: موسى علیه السالم ُدلِّنى على عمل هو لك ؟ فقال : ، و الصَّدقة ِظلُّ، والذِّكر نور، فاءّى عمل عملت لى ؟ فقال 

 .(688)فَعِلَم موسى علیه السالم اءن اَءحبَّ اَالعمال الحبُّ فى اللَّه و الُبغُض فى اللَّه 
رت موسى علیه السالم وحى كرد كه آیا در پرونده اعمالت ، كارى سراغ دارى كه فقط براى خداوند متعال به حض

من انجام داده باشى ؟ كارى كه هیچ انگیزه غیر الهى در آن نباشد؟ این سوالى است كه همه ما باید از خودمان بكنیم 
ده باشیم و هیچ منفعت دنیوى و اخروى را كه آیا در پرونده اعمالمان ، كارى سراغ داریم كه فقط براى خدا انجام دا

من نماز خوانده ام ، روزه گرفته ام ، صدقه داده ام ، : موسى علیه السالم گفت ! براى خود در نظر نگرفته باشیم ؟
جواب آمد كه نمازى كه خوانده اى ثمره اش آن است كه در قیامت راهگشاى . همواره ذاكر نام و یاد تو بوده ام 

صدقه اى كه . روزه تو هم سپر و محافظ تواز آتش جهنم است . را براى ورود به بهشت باز مى كندتوست و راه 
چه كارى را . ذكر و یاد من هم نور است و باز براى تو راه گشا. داده اى سایه اى است براى تو در صحنه محشر

 فقط براى من كرده اى ؟
ى كن بر عملى كه فقط براى تو باشدمرا راهنمای! خدایا: حضرت موسى علیه السالم فرمود من نمى دانم كه چه  !

آیا هرگز كسى را به خاطر من دوست داشته اى ؟ و آیا كسى را به خاطر من ! جواب آمد یا موسى . باید مى كردم 
دشمن داشته اى ؟ در این جا موسى علیه السالم تنبه پیدا كرد كه محبوب ترین كار نزد خدا دوست داشتن براى خدا 
 . و دشمن داشتن براى او است

نتیجه این كه ، بناى دوستى ها باید بر اساس تقرب به خدا و خالص براى او باشد؛ زیرا اگر هر شائبه اى غیر از 
 .این وجود داشته باشد، به همان مقدار، از اعتبار آن كاسته خواهد شد

توان آن را رنگ خدایى داد؛ وگرنه بسیارى  نكته دیگر این كه شاید محبت و دوستى از معدود اعمالى باشد كه مى
از عبادات ؛ مثل نماز، روزه و حتى صدقات ، انفاق و دستگیرى دیگران مى تواند جهات نفسانى باشد؛ نماز مى 
خواند براى این كه از جهنم وحشت دارد، روزه مى گیرد براى این كه از نافرمانى مى ترسد و امثال آن ؛ ولى با 

باط برقرار مى كند؛ چون خدا آن را دوست داردبرادر مؤ من ارت . 
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(689)طوبى للمتحابِّین فى اللَّه 
(( ه حال كسانى كه به خاطر خدا، دوستى مى ورزندخوشا ب )). 
 :در روایت دیگرى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

اُءَسلِّم علیه فقال الملك اءخ لى فى بیتها اُءرید اَءن: یا عبداللَّه ما ُیقیمك على باب هِذِه الّدار، قال : اّن َملكا من المالئكة مرَّ رجل قائم على باب دار، فقال له الملك  هل بینك  : 
ى اللَّه ربِّ ال ما بینى و بینه قرابة ، و ال َنَزعَتنى الیه َحاَجة ، اّلا اُءُخوِِّة االسالم و ُحرمِته ، فاَءَنا اَءَتعاهده اُءسلِّم علیه ف: و بینه رحم ماسَّة اءو نزعت بكه الیه حاجة ؟ قال 

انَّما ایَّاى اَءردت و لى َتَعمَّدَت و قد اءوجبُت لك الجنَّة ، و اءعتقتك من َغَضبى ، و : نِّى رسول اللَّه الیك ، و هو ُیقِرُئَك السَّالم ، و یقول لك ا : الَعاَلمین ، فقال له الَملك
 .(690)اءجرتَك من النَّار
(( براى چه ایستاده ! اى بنده خدا: به او گفت . یكى از مالئكه از كنار مردى عبور كرد كه بر در خانه اى ایستاده بود

آیا بین : گفت  ملك به او. در این خانه برادرى دارم كه مى خواهم به او سالم كنم و احوال او را بپرسم : اى ؟ گفت 
نه با او قوم و خویشى دارم و نه : تو و او پیوند رحمیت و خویشى برقرار است ؟ یا به او احتیاجى دارد؟ مرد گفت 

به او احتیاجى ؛ مگر نه این كه ما برادر ایمانى هستیم و من آمده ام براى خدا حال او را بپرسم و به او سالم كنم ، 
از جانب خدا براى تو پیامى دارم ؛ خداى بزرگ به تو سالم رسانده و فرموده است من  !اى مرد : ملك به او گفت

كه چون تو فقط براى من قدم برداشتى و مرا اراده كردى بهشت را بر تو واجب كردم و تو را از غضب و خشم و 
 .((آتش ایمن ساختم 



ت این امر را در روایت دیگرى باید عل. در روایت دیگرى هم داریم كه دیدار برادر مؤ من ، دیدار خدا است 
 :جست كه رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(691)َمن اَءكَرم اءخاه فانَّما ُیكرم اللَّه عزَّ و َجلَّ، فَما ظنُّكم بَمن ُیكِرُم اللَّه عزَّ و َجلَّ اءن ُیفَعَل به 
(( شما گمان مى كنید كه اگر كسى . كسى كه برادر مؤ منش را اكرام و احترام كند، در واقع خدا را اكرام كرده است 
 .((خدا را اكرام كند، خدا با او چگونه باید رفتار كند؟

و چه كریمى از ذات ذوالجالل . ى انسان كریمى را اكرام كند، یقینا او نیز با كرامت با او رفتار خواهد كرداگر كس
 الهى كریم تر است ؟

 توّلى و تبّرى دو اصل مهم
بنابر . تولى و تبرى ؛ یكى دوستى دوستان خدا و دیگرى دشمنى دشمنان خدا: در فروع دین دو اصل آمده است 

در موازین اعتقادى و اخالقى به دوستى ائمه و دوستان آنان و دشمنى دشمنان ائمه هدى علیهم  همین اصل است كه
 : السالم توصیه شده است در روایات آمده است
 .(692)َمن اءحّبكم َفَقد اءحب اللَّه ، و َمن اءبغضكم َفَقد اءبغض اللَّه 
 .((كسى كه شما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته ؛ و كسى كه شما را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است ))

ست ؟ جواب روشن است ؛ حال چرا دوست داشتن آنها دوست داشتن خدا و دشمن داشتن آنها، دشمن داشتن خدا ا
چون آنها كسانى اند كه جز براى خدا و به یاد خدا و در راه خدا، هیچ قدمى برنمى دارند و هیچ لحظه اى از زندگى 
 .را بدون او سپرى نمى كنند
 .(693)و جعلنا منهم اءئمة یهدون باءمرنا لّما صبروا
 .((و از آنان امامان و پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما مردم را هدایت مى كردند؛ چون شكیبایى نمودند))

ر مقابل مصیبت و مشكالت دنیا، صبر در این جا نكته بسیار مهم ، لطیف و دقیقى وجود دارد و آن این كه نه تنها د
مى كنند و از معصیت خوددارى مى كنند، براى تنعمات دنیا و رسیدن به نعمت هاى آخرت نیز اشتیاقى ندارند و 
صبورى پیشه مى كنند، و به روى هر چه در دنیا و آخرت غیر خدا وجود دارد چشم مى بندند و به جز خدا به هیچ 

مباركه جامعه كبیره آمده است كه چیز نمى اندیشند در زیارت  : 
 .(694)و َذلَّ ُكّل شى ء لكم 
 .((همه چیز ذلیل او است ))

مى شود؛  ید اللَّهمى شود؛  عین اللَّهبه این مرتبه كه مى رسد . او خاضع و ذلیلندحتى مالئكه مقرب الهى هم در پیش 
یعنى چیزى جز براى خدا نمى بیند، نمى شنود و انجام نمى دهد و آن وقت محبت به او، محبت به . مى شود اَءّذن اللَّه

 .خدا مى شود و بغض نسبت به او دشمنى با خدا
خود را بر این اساس و با محوریت اولیاى الهى شكل دهند، دوستى با دوستان خدا  اگر مؤ منان دوستى ها و روابط

و دشمنى با دشمنان خدا، هم موجب دست یافتن به یك زندگى واجد ارزش هاى معنوى است و هم موجب بقا و دوام 
، به آن معتقد باشند و  مادامى كه مؤ منان آن محورى را كه ولى اللَّه است قبول داشته . این دوستى ها و ارتباطات
 .دوستى هایشان ، بر آن مبنا صورت گیرد، اكرام ذات اقدس الهى خواهد بود

نتیجه این كه برادران و خواهران ایمانى و موالیان و شیعیان اهل بیت علیهم السالم ارتباطات و پیوندهایشان را بر 
خاطر مسائل و منافع دنیوى و گذرا، آنها را تحت محوریت ائمه اطهار علیهم السالم قرار دهند و هرگز به   اساس 

 .الشعاع قرار ندهند و دوستى ها را از بین نبرند
 :امام سجاد علیه السالم در آخرین قسمت از حقوق برادر مى فرمایند
 . فاِءن انَقاَد لَربِّه و اَءحَسَن االجاَبَة له و اال، َفلیُكن اللَّه آثر عندك ، و اءكَرَم علیك منه

مطیع و منقاد پروردگار شد و فرمان الهى را به خوبى پذیرا شد و فرمانبردار خدایش بود، به دوستیت با او  اگر
ادامه بده ؛ زیرا همه مطالبى كه در مساله اخوت و برادرى ، به آنها تاءكید شده است ، دوستى و پیوندى است كه 

تى انسان فردى متدین و متعبد و پایبند به موازین مبناى الهى داشته باشد؛ كه اگر بر این اساس بود، طرف دوس
این نكته را هم باید توضیح دهیم كه منظور از موازین شرعى صرفا روزه ، نماز و . شرعى و اخالقى خواهد بود

یك سلسله تعبدیات نیست ، بلكه منظور تخلق به اخالق شرعى است ؛ یعنى انسانى باشد كه ملتزم به اصول اخالقى 
اگر چنین بود، قابلیت دوستى دارد و اءّلا وقتى او به هیچ یك از موازین شرعى پایبند نیست و با . دشریعت باش

نصیحت و راهنمایى هم اصالح و با این دستورات منطبق نمى شود، چنین كسى قابلیت دوستى نخواهد داشت ؛ كه 
 .در این میان انسان باید فرمان الهى را مقدم بداند

دق علیه السالم نقل شده است كه حضرت در بازار همراه دوستان و برادران ایمانى خود حركت روایتى از امام صا
دوست امام علیه السالم برده اى داشت كه مرتكب خطایى شد و مالك او برخالف موازین شرعى ، او را . مى كردند



ه السالم پیوند برادرى را از او امام علی. مورد خطاب قرار داد و به او جسارت كرد و به مادر او نسبت گناه داد
 .(695)گسستند و تا آخر عمر با او سخن نگفتند

 حدود و قواعد دوستى
التزام برادران ایمانى به موازین و مقررات شرع استبنابراین ، آنچه كه مهم است  روایتى را مرحوم صدوق  . 

 :رحمه اللَّه از امام صادق علیه السالم نقل كرده است كه حضرت مى فرمایند
اءن یریك َزیَنك زیَنُه و َشیَنك َشیَنه ، و الثالثة : احدة ، والثانیة اءن یكون سریرُته و عالنیُته و: الصَّداقة محدوَدة ، فَمن لم یُكن فیه تلَك الُحدود فال َتنِسبُه الى كمال ، اءوَُّلها

اءن ال ُیمِسَك شیئا ممَّا َتِصُل الیه َمقِدَرُته : ال ُیَغیُِّره مال و ال ولد، والرابعُة:  (696). 
اگر كسى در دوستى و رفاقت ،  .دوستى ، مودت و برادرى حدودى دارد؛ یعنى باید براى همه قابل شناسایى باشد

واجد شرایط است ، قابلیت دوستى دارد و اگر واجد آنها نیست ، سزاوار دوستى نخواهد بود؛ و نمى توان او را 
 : كامل دانست

برخى از افراد به حسب ظاهر با دیگران اظهار . یكى باشد -در مقام دوستى  -نكته اول این كه ، ظاهر و باطنش 
دوام و استوارى دوستى و پیوند برادرى منوط به  .رفاقت مى كنند، اما در باطن كینه آنها را در دل مى پرورانند

اش یكسان باشد و اگر انسان چنین تشخیص دهد كه ظاهر این است كه ظاهر و درون انسان نسبت به برادر ایمانى 
 . و باطن فردى نسبت به برادر مؤ منش یكى نیست ، او لیاقت رفاقت را نخواهد داشت
نكته دوم این كه ، دوست و برادر دینى ، باید خوبى هاى دوست خود را خوبى هاى خود بداند و بدى هاى او را 

اگر . ى استوار شده باشد و میان آن دو یگانگى برقرار باشد كه او را خود بداندبدى هاى خود؛ یعنى پیوند آنها طور
در این صورت این . او امتیازى دارد، لذت ببرد و اگر عیبى دارد آزرده شود و در جهت زدودن آن تالش كند

بگذرد اما اگر دوست انسان ، عیبى دارد و انسان با بى تفاوتى از آن. دوستى باارزش و صادقانه است  نه تنها این  .
 .دوستى ، عمیق نخواهد بود، بلكه حّق برادرى نیز ادا نخواهد شد
نكته سوم این كه ، مال و اوالد، او را دگرگون نكند، افرادى در حالت عادى و شرایط مساوى ، با هم پیوند برادرى 

و مكنت و فرزندان زیاد شد و  اگر كسى در سیر تكامل زندگى صاحب مال. منعقد مى كنند و با هم دوست مى شوند
این مال و مكنت او را عوض نكرد و داشتن ثروت ، فرزند و قبیله در خلقیات و روحیات او تاثیر نگذاشت ، داراى 

گاهى افراد در شرایطى یكسان و معموال در یك سطح پیوندهاى صمیمانه اى . شرایط دوستى و برادرى است 
عده اى از آنها به مقام ، مال ، مكنت ، جاه و قدرتى مى رسند كه باعث مى دارند؛ ولى در سایه برخى تحوالت ، 

. شود به كلى دوستان گذشته خود را فرامش كرده و چنان برخوردى داشته باشند كه گویا همدیگر را نمى شناسند
 . این معناى صداقت و اخوت شرعى نیست

و بلندى زندگى در رفاقت فرد با دیگران اثر صداقت و اخوت شرعى آن است كه هیچ حادثه ، پیشامد، پستى 
 .نگذارد

چهارمین نكته اى كه در كالم امام صادق علیه السالم آمده این است كه براى كمك و یارى دوستش از هیچ كوششى 
 .فروگذار نباشد

دوست آن باشد كه گیرد 
  دست دوست 

در پريشان حالى و 
 درماندگى 

نیازى ، اگر نسبت به یكدیگر اظهار صمیمیت و دوستى كنند، چندان قیمتى وگرنه در زمان رفاه ، آسایش و بى 
به تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم برادران و دوستانى صاحب ارزش و قیمت هستند كه مورد اعتماد انسان . ندارد

 .باشند
ست كه بتواند تكیه گاه و در روایت ذكر شده از امیرالمؤ منین علیه السالم منظور از انسان مورد اعتماد، كسى ا

 .پشتوانه انسان باشد تا به هنگام حاجت و گرفتارى به كمك یكدیگر بشتابند
بنابراین اصل در صدر كالم ، امام سجاد علیه السالم از برادر به عنوان بازو و پشتوانه استوار یاد كرده است و 

هاى اخالقى پذیرفته شده عقالى عالم كه در دوستى ها و ارتباطاتى در دنیا و آخرت ارزشمند است كه به ارزش 
 .معارف ما به آنها تصریح شده است ملتزم و پایبند باشند
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یَِّة و اُءنسها، و اَءطلقك ِمن اَءسِر المملكة ، و فكَّ عنك حّق لُحرَِّو َامَّا حّق الُمنُعم علیك بالَوالء، فاَءن َتعلم اَءنَّه اَءنفق فیك ماله ، و اَءخرجك ِمن ُذلِّ الرِّقِّ و وحشِتِه الى عزِّ ا
 َك الدُّنیا ُكّلها َفَملََّكَك نفسك ، و َحلَّ اَءسَرَك، و َفرََّغَكالعبودیَّة ، و اَءوَجَدَك راِئَحَة العزِّ، و اَءخرجك من سجن القهر، و َدَفَع عنك الُعسر، و َبَسَط لك لسان اِالنصاف ، و اَءباَح

َموِتك ، و اَءحّق الخلق بنصِرك و معوَنِتك و ُمَكاَنَفِتَك فى ذات اللَّه ،  لِعباَدِة ربَِّك، واحَتَمَل بذلك التَّقِصیر فى ماله ، فَتعَلَم اَءنَّه اَءولى الَخلِق ِبَك َبعَد اُءولى َرِحِمَك فى َحَیاتك و
 .فال تؤ ثر علیه نفسك ما احَتاج الیَك اَءحدا
(( والى تو، كه تو را آزاد كرده این است كه بدانى او براى تو مال خود را انفاق كرده تا تو را از ذلت و اما حّق م

تو را از بند اسارت . خوارى بردگى و وحشت آن برهاند و به عزت و سرافرازى آزادى ، انس و آرامش برساند
ادگى ، تو را بنوازد و تو را از زندان ملكیت رهایى بخشد و قید بندگى را از تو بگشاید تا نسیم روح نواز آز

تو . مقهوریت آزاد نموده ، مشكالت را از تو دفع نماید و زبان انصاف تو را بگشاید و دنیا را به كامت شیرین كند
را مالك خویشت گردانیده و بند اسارت از دست و پایت باز كرده تا براى عبادت پروردگارت آسوده كند و در این 

پس بدان كه پس از خویشاوندان ، او نزدیك ترین مردم در زندگى و مرگ ، . ش را پذیرا شده است راه نقصان مال
پس به هنگام احتیاج و نیاز وى . به تو است و شایسته ترین افراد براى یارى دادن و كمك كردن و پشتیبانى نمودن 

 .((، خود را بر او مقدم بدار
از این حق ، حّق برده اى است كه آزاد شده ، به اضافه حّق موال و عبد كه  این حق ، كه حّق موالى آزادكننده و بعد

در مباحث گذشته ذكر كردیم ، حقوق چهار طبقه و چهار گروه از اصناف اجتماع است كه بیان این حقوق 
 . چهارگانه ، حاكى از توجه عمیق دین مبین اسالم به ظرایف اخالق بشرى است

ت دیگرى باشد، مالك را بر مملوك و مملوك را بر مالك حقوقى است ، شبهه اى نیست در این كه اگر كسى در ملكی
؛ و ما به تفصیل این دو را حّق مالك و حّق عبد تبیین كردیم ، اما مهم این است كه بعد از قطع رابطه و پیوند 

بعد از قطع این رابطه و  بردگى ، حّق و حقوق چه مفهومى دارد؟ آنچه در این جا مى توان بیان كرد، این است كه
پیوند، چنین نیست كه هر یك به راه خود بروند؛ بلكه باز هم حقوق جدیدى متناسب با شرایط جدید پدید مى آید كه 
 .هر یك باید به آن پایبند باشند

او دریغ  عبد آزادشده موظف است ، تا پایان عمر به موالى آزادكننده خود وفادار بماند، یارى و پشتیبانى خود را از
بر اساس پیوند گذشته آنها، در صورتى كه بنده آزادشده وارثى نداشته باشد، بعد از مرگ ، اموال او به . نكند

آزادكننده او مى رسد؛ در حالى كه در شرایط عادى اگر كسى از دنیا برود و وارثى نداشته باشد، حاكم وارث او 
در این جا آزادكننده ، مقدم بر بیت المال است و این نكته بسیار  است و اموال او به بیت المال تعلق مى گیرد، اما

 . مهم است كه موازین اخالقى چگونه در احكام فقهى و حقوقى تاثیرگذار است
براى كسانى كه با اصول معارف اسالمى آشنا هستند، این حق ، براى آزادكننده نسبت به آزاد شده یك حّق طبیعى 

حسان و خدمتى كرده كه اگر نمى كرد، انسانى تا پایان عمر در قید بردگى و رقیت باقى تلقى مى شود؛ چرا كه او ا
بود؛ و حال كه آزاد شده ، جزاى این احسان آن است كه تا پایان عمر در یارى و نصرت آزادكننده خود كوشش 

زهاى او را بر خواهش هاى مادام كه او محتاج است ، باید تاءمین نیا. كند؛ به ویژه هنگام نیازمندى و احتیاج او
 : خود مقدم دارد كه
 .(697)هل َجَزاء االحسان اال اِالحسان 
 .((آیا پاداش نیكى غیر از نیكى است ))

داش آزادكننده عبدپا  
این كه موالیى با فرمان شرع و با پاسخ به نداى وجدان انسانى خود، راءفت و رحمت انسانى به خرج داده و آزادى 
بنده اى را رقم زده ، بنده آزاد شده هم به خاطر راءفت و لطف او و این كه به خاطر وجدان انسانى او بود كه طعم 

این مساله ، یك اصل كّلى و شعار اساسى ، اخالقى و . ت ، باید مقابله به مثل كندآزادى را تا پایان عمر چشیده اس
اسالمى است كه به وسیله عقل و فطرت سلیم بشر درك شدنى است و تخلف از آن ، خروج از راه و رسم انسانیت 
 : است ؛ این فرمان صریح اسالم است كه

بُكّل عضو منه عضوا ِمَن النَّارمن اَءعتَق ُمسلما اَءعَتَق اللَّه عزَّ و َجلَّ  (698). 
((   نده را از آتش هر كه مسلمانى را آزاد سازد، خداوند در ازاى هر عضوى از آن فرد، عضوى از شخص آزادكن
 .((مى رهاند

حال كه شخصى به . این دستور شرع است كه انسان هاى متمكن موظفند در راه آزادى بردگان و بندگان اقدام كنند
فرمان شرع گردن نهاده و به نداى انسانى خود پاسخ مثبت گفته و به تعبیر امام سجاد علیه السالم دنیا را به كام او 

الك خودش قرار داده است ، اگر آزادشده داراى روحى لطیف است كه هیچ ، وگرنه باید شیرین كرده و او را م
لطافت روح را از او بیاموزد و مقابله به مثل كند؛ یعنى به واسطه خدمتى كه او انجام داده ، تا پایان عمر خود را 
 .مرهون وى بداند و تا آخر عمر یار و یاور او باشد

است و در فقه و اخالق و سایر  رحمَة للعالمینر راءفت و رحمت است و رسولش هم اسالم ، دستوراتش مبتنى ب



موضوعات آن بر اساس رحمت و راءفت حكم شده است و در این جا نیز با بیان حقوق آزادكننده ، در حقیقت به 
حمت نوعى خصیصه ارزشمند انسانى راءفت و رحمت را پاس داشته است ؛ همین كه این شخص از راءفت و ر

انسانى برخوردار بوده و به نداى وجدانى خود پاسخ مثبت گفته است و انسانى را از قید رقیت و بندگى آزاد كرده ، 
 :مستحّق آن چیزى است كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم آمده كه مى فرمایند
 . و اَءحّق الخلق بنصرك و معونتك و ُمكاَنَفِتك فى ذات اللَّه

آزاد كرده است ، شایسته تر از هر كس است كه تو او را یارى و كمك كنى و براى خدا از او كسى كه تو را 
پشتیبانى كنى ؛ او تو را براى خدا آزاد كرد تو هم براى خدا، نسبت به او چنین باش و هرگز تامین احتیاجات خود 
 .را بر تامین نیازهاى او مقدم مدار

ر اساس رابطه و شرایط جدید به وجود آمده است و رابطه اخوت و همان طور كه مشاهده مى شود این حّق ب
برادرى است ؛ آن هم برادرى كه بر انسان منت احسان دارد و نباید كه این احسان فراموش شود؛ كه در این 
 : صورت ، مشمول این جمله معروف مى شود كه
 .(699)اِءتَّق شرَّ َمن اَءحَسنَت الیه 
 .((بپرهیز از شر كسى كه به او نیكى كرده اى ))

اگر انسان به جایى برسد كه در عوض احسان و قدرشناسى ، رفتارى نامناسب داشته باشد، در زمره انسان هاى 
ئیم و پست جاى گرفته و كسى كه وصف راءفت و رحمت را از دست مى دهد؛ یعنى به عوض احسان ، بى تفاوت ل

شده یا خداى ناكرده مقابله سوء كند از زمره شقاوت پیشگان است ؛ چون در سخنى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه 
 :و آله و سلم آمده است كه فرمودند

ّىال تنزع الرحمُة اال ِمن شق (700). 
 .((جز انسان شقى و بدبخت كسى رحمت را از خود دور نمى كند))

اصل اساسى و كّلى راءفت اسالمى است كه اساس دین  بنابراین ، توصیه امام سجاد علیه السالم برخاسته از همان
 . و ارسال رسل مبتنى بر آن است

 ثمرات آزادى و آزادگى
امام علیه السالم در كالم مباركشان براى آزادى و آزادگى انسان ها چند امتیاز ذكر مى فرمایند كه به ترتیب این 
 : امتیازات را نام مى بریم

انسان عزت و سرافرازى به ارمغان مى آورد انسان آزاد، احساس عزت مى كندنكته اول این كه آزادى براى  . 
براى ما كه از آغاز، آزاد متولد شده ایم و در مقطع تاریخى و جوامعى زندگى نكرده ایم كه ذلت و طعم بردگى را 

تى و مصائب آن را چشیده باشیم ، چندان قدر آن معلوم نیست ؛ اما این عزت براى كسانى كه طعم تلخ بردگى و سخ
 . لمس كرده و چشیده اند بسیار جالب توجه و الهام آفرین است

نكته دوم كه در فرمایش امام علیه السالم آمده ، آرامش و طماءنینه روحى است كه در سایه آزادى براى انسان 
قتى كسى بداند و. كسى كه مالك و صاحب اختیار نفس خود است ، احساس امنیت و آرامش مى كند. حاصل مى شود

و مطمئن باشد مجبور نیست بر اساس خواسته هاى دیگرى زندگى و حركت كند و كسى جز خودش بر او 
 .فرمانروایى نمى كند و حاكم نیست ، احساس آرامش و طماءنینه خواهد كرد

كه برده كسى . نكته سوم كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم براى آزادى ذكر شده ، گشادگى و قدرت است 
دیگرى است ، ملزم است كه مطابق میل و خواسته هاى او سخن بگوید و اگر ارباب و مالك او، انسان ستم پیشه و 
ظالمى باشد، با كمترین گفتار نسنجیده به او ستم مى كند و این باعث مى شود كه انسان برده ، زبان را از هر گفتار 

م حّق را نیز نداشته باشد؛ اما ثمره آزادى این است كه به انسان و سخنى بازدارد و حتى جرات و جسارت گفتن كال
 .، آزادى و قدرت بیان مى دهد

نكته چهارمى كه در كالم امام علیه السالم به عنوان ثمره آزادى ذكر شده است ، امكان بهره مندى و بهره ورى از 
ى مى دارد كه او به میل و اراده خود از نعمت آزادى ، این نعمت را به انسان ارزان. نعمت ها و لذایذ دنیوى است 

 .هاى دنیا بهره مند شود و لذت ببرد
نكته پنجم این است كه انسان آزاد، صرف نظر از آزادى در بهره مندى از مادیات ، در انجام امور معنوى و 

او انسان آزاده اى است كه . عبادى نیز آزاد بوده و برده دیگرى نیست تا او را از انجام واجبات و مستحبات بازدارد
 .مى تواند همه لحظات و ساعات و روزهاى عمر خود را در راه خدا و براى عبادت او صرف كند
به عبارت دیگر اینها  .اینها ثمراتى است كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم براى آزادى انسان ذكر شده است 

گذشته از علل بردگى و بندگى ، . نسان آزاد ارزانى داشته است نعمت هایى است كه بر اساس آفرینش ، خداوند به ا



این نعمت ها از انسان برده سلب مى شود و كسى كه نعمت آزادى را به انسان برمى گرداند و او را آزاد مى كند، 
 . گویى كه همه این نعمت ها را به او ارزانى داشته ، به او بازگردانده است

 اثرات بردگى و بندگى
ثرات و بالهایى كه در سایه بردگى و بندگى براى انسان حاصل مى شود چند چیز است كه بدان اشاره مى اما ا

 :شود
انسانى كه برده و بنده دیگران است ، هرگز اجازه نمى یابد كه حتى فكر . اثر اول بردگى ، ذلت و حقارت است 

تواند اراده اى جز اراده مالك و ارباب خود  او همواره انسان ذلیل و حقیرى است كه نمى. عزت و سربلندى باشد
 .داشته باشد

انسانى كه اسیر و بنده دیگران است ، مخصوصا اگر مالك . اثر دوم این كه همواره دچار وحشت و اضطراب است 
او، انسانى ظالم و ستم پیشه باشد، همواره عمر خود را در هراس و وحشت از ستمگرى و اجحاف مالك خود 
 .سپرى مى كند

اثر سوم اسارت و بردگى این است كه او از خود هیچ اراده اى ندارد و اسیر اراده دیگرى است هرجا كه او مى 
خالصه ، ... گوید باید برود؛ هر كارى كه او مى گوید، باید انجام دهد؛ هر سخنى كه او مى خواهد، باید بگوید و

تصمیم مى گیردانسانى است كه دیگرى براى همه حركات و سكنات زندگى او  . 
 . اثر چهارم اسارت كه معنایى عام تر از مورد سوم دارد این كه زندانى اراده و قهر و غلبه دیگرى است
 .اثر پنجم این كه باید سختى ها، نامالیمات و مصائب بردگى را تحمل كند

استه خود را فداى میل و اثر ششم این كه لذایذ دنیا و شیرینى زندگى را درك نمى كند و همیشه باید اراده و خو
 .خواسته صاحب و مالك خود كند
 . اثر هفتم و مهم تر از همه ، این كه او از لذت عبادت و صرف اوقات عمر براى نماز و راز و نیاز محروم است

كه حال سوال این است . اینها آثار بردگى و بندگى انسان ها است كه از كالم امام سجاد علیه السالم استفاده مى شود
اگر كسى با آزاد كردن انسان ، این نعمت ها را به او بازگرداند و این مصائب را از او دفع كرد، شایسته احسان 
هست یا خیر؟ هر عقل سلیم و فطرت پاك بشرى حكم مى كند كه انسان آزادشده ، مرهون احسان او است و باید 

ا نصرت و یارى كندسپاس گزار او باشد؛ و مفهوم سپاس این است كه همواره او ر . 

 آزادى از دیدگاه اسالم
 به تناسب موضوع ، این سوال مطرح مى شود كه آیا روح اسالم و ادیان الهى با آزادى سازگار است یا خیر؟

روشن است كه تلقى ادیان الهى از انسان ، موجود و مخلوقى حر و آزاد است كه در سایه همان آزادى ، اختیار و 
ستعدادهاى نهفته خود را به فعلیت برسانداراده ، مى تواند ا اصوال وجه تمایز انسان از سایر موجودات اعم از  .

حیوان و نبات و جماد، این است كه در طریق حیات و زندگى ، مقهور عوامل خارجى و یا ملزم به اطاعت و 
سان و آیات نازله درباره پیروى از غرائز درونى نیست ؛ و این مطلب از آیات كریمه قرآن در مورد اصل خلقت ان

هدایت او و نیز از مسائل اعتقادى ، احكام عملى و اخالقى ، به خوبى نمایان است ؛ مثال در مورد خلقت انسان 
 : تعبیرات قرآن چنین است
 .(701)لقد خلقنا االنسان فى اَءحسن تقویم 
 .((انسان را در موزون ترین و زیباترین شكل خلق كردیم ))
 :این توازن فقط در شكل ظاهرى نیست ، چنان كه در جاى دیگرى مى فرماید

و فضَّلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطیبات (702). 
)ما بنى آدم را گرامى داشتیم ؛ و آنها را در خشكى و دریا )) حمل كردیم ؛ و از انواع ) بر مركب هاى راهوار
 .((روزهاى پاكیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى كه خلق كردیم ، برترى بخشیدیم 
خداوند، انسان را بر همه موجودات برترى داد؛ چرا كه فقط او حامل امانت الهى و گوهر گرانبها و كیمیاى آفرینش 

است ؛ چنان كه مى فرماید   : 
ا َعَرضَنا اَالَمانة على السماوات واَالرض و الجبال َفاَءَبین اَءن َیحِملَنها و َاشَفقَن منها و َحَمَلَها االِءنسان اّن (703). 

(( را بر آسمان ها و زمین و كوه ها عرضه داشتیم ، آنها از حمل آن سر ) تعهد و تكلیف و ادیان الهى (ما امانت 
 .((برتافتند، و از آن هراسیدند، اما انسان آن را به دوش كشید

فضلناهم على كثیر مّمن ن دیگر و در بیا كرمنا بنى آدمو  احسن تقویمبا دقت در مخلوقات الهى و ماسوى اللَّه مى فهمیم وجه بیان 

و حامل امانت الهى بودن درباره انسان است ، همان مختار بودن او در انتخاب راه است خلقنا تفضیال  . 
موجودات دیگر مجبور و محكومند و فقط انسان است كه آزاد است و مستقل از هر عامل جبرى بیرونى و درونى ، 



قدس قادر حكیم ، با همه سلطه خود بر آفرینش و آفریدگان ، هرگز او را به مى تواند راه خود را بازیابد و ذات ا
عملى و راهى مجبور و ملزم نكرده است ؛ یعنى مانند سایر مخلوقات محدود و مقید به عوامل و غرائز طبیعى 

ین نیست ، گرچه به حكم حكمت بالغه الهى ، خدا از طریق ارسال رسل ، فرستادن وحى ، انزال كتب و تعی
 . راهنمایان آن هم به بیان اوامر و نواهى ارشادى ، انوار هدایت تشریع را بر او تابانیده است
 .(704)اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اُءولى االمر منكم 
)اطاعت كنید خدا را؛ و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولواالمر )) را) اوصیاى پیامبر )). 
 . ولى باز هم او مجبور به پیودن راه نیست
 .(705)ال اكراَه فى الدِّین قد َتَبیَّن الرُّشد من الغّى
 .((در قبول دین ، اكراهى نیست ؛ زیرا راه درست از راه انحرافى ، روشن شده است ))

اه صالح و هیچ انسانى مجبور و ملزم به انتخاب یك راه نیست ؛ بلكه خدا به حكم وظیفه هدایت و ارشاد بندگان ، ر
 .صداق و راه گمراهى و انحراف را براى آنها بیان مى كند
 
 انگیزه بعثت پیامبران

در سوره مباركه اعراف علت غایى و انگیزه ارسال خاتم پیامبران را برداشتن سنگینى ها و باز كردن غل و 
در . یار قابل توجه است این آیه مقدمه اى دارد كه بس. زنجیرهاى موهون و خالف فطرت بشرى بیان مى فرماید

 :مورد پیروان ادیان سابق مخصوصا پیروان موسى علیه السالم و قوم یهود به آنها مى فرماید
هم الطَّیِّبات و ُیَحرَِّم علیهم الخبآئث و هم عن المنكر و ُیِحلَّ لالَّذین یتَّبعون الرَّسول النَّبىِّ اُالمِّىِّ الَّذى َیِجدوَنُه مكتوبا عندهم فى الَتوراة و االنجیل و یاءمرون بالمعروف و ینها

َل معه اُءولئك هُم المفلحون َیَضُع عنهم اِءصَرهم و اَالغالل الَّتى كانت علیهم فالَّذین آمنوا به و َعزَّروُه و َنَصُروُه واتََّبُعوا النُّور الَّذى اُءنِز (706). 
كسانى كه از فرستاده خدا، پیامبر ُاّمى پیروى مى كنند؛ پیامبرى كه صفاتش را، در تورات و انجیلى كه نزدشان ))

اشیاى پاكیزه را براى آنها حالل مى است ، مى یابند؛ آنها را به معروف دستور مى دهد، و از منكر بازمى دارد؛ 
) از دوش و گردنشان (شمرد، و ناپاكى ها را تحریم مى كند؛ و بارهاى سنگین ، و زنجیرهایى را كه بر آنها بود، 

برمى دارد، پس كسانى كه به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش كردند و از نورى كه با او نازل شده است پیروى 
ارانندنمودند، آنان رستگ .)) 

صرفا به این دلیل باید به پیامبر آخرالزمان ایمان بیاورند كه او با پیام وحى و  - یهود و نصارا  - اهل كتاب 
راهنمایى و ارشادش ، غل و زنجیرهایى را كه بر خالف فطرت بر دست و پاى ایشان بسته شده ، بازكند و آنها را 

عارف دین هر نوع عبودیت و پرستش را كه خالف فطرت است ، اصوال در م. از این سنگینى و فشار رهایى بخشد
قرآن مى فرماید. تحمیل و منافى آزادگى و حریت بشر و ظلم به او مى بینیم  : 

 .(707)اَءَراَءیت َمِن اتََّخَذ الَهُه هواُه اَءَفاَءنت تكون علیه َوكیال
(( آن كسى كه برخالف فطرت خویش هواى نفس را خداى خود قرار داده به مسیر : خدا به پیامبرش خطاب مى كند
 .((انحرافى مى رود و تو نمى توانى او را هدایت كنى 
 :و یا در جاى دیگر مى فرماید

دون ما تنحتون اَءتعب (708). 
 .((آیا ساخته دست خود را عبادت مى كنید))

مى دهد كه آیا ساخته دست خود را عبادت  با تعجب تمام ، انسان هاى صاحب اندیشه و خردمند را مخاطب قرار
خضوع در مقابل خداى ساخته دست . عبادت یعنى رام شدن و تسلیم شدن و خضوع در مقابل الهه و معبود. مى كنید

بشر، خالف فطرت و وجدان انسانى و منافى با آزادى و حریت انسان است ، قرآن از زبان حضرت موسى علیه 
 :السالم فرماید

َتُمنُّها علىَّ اَءن عبَّدتَّ بنى اسرائیل  و تلك نعمة (709). 
(( درآورده اى  این چه منتى است كه بر من مى گذارى كه تو بنى اسرائیل را به عبودیت خود )). 
 . به بردگى كشیدن بندگان خدا، حركتى منافى آزادى و حریت انسان ها است
از آیات و سخنان دیگرى در مجموعه قرآن و روایات ، استفاده مى شود كه انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش ، 

موجودات ، بهره مندى او از این همه ارزش و امتیاز انسان از سایر . موجودى آزاد، مختار، و فاعل باالراده است 
 :خداوند در سوره مباركه آل عمران مى فرماید . گوهر و كیمیاى گرانبها است

شهدوا باَءّنا مسلمون دون اللَّه فان تولَّوا فقولوا اقل یا اَءهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم اال نعبد اال اللَّه و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اَءربابا من 
(710). 
(( تیم و چیزى بیایید به سوى سخنى كه میان ما و شما یكسان است كه جز خداوند یگانه را نپرس! بگو اى اهل كتاب 

هرگاه از این دعوت سر باز زنند، . را همتاى او قرار ندهیم ؛ و بعضى از ما بعضى دیگر را به خدایى نپذیرد
گواه باشید كه ما مسلمانیم : بگویید )). 



 فطرى بودن خداشناسى
جه مشترك پیامبر به صورت یك پیام عمومى به پیروان همه ادیان الهى ابالغ مى كند كه طبق دستور خدا، یك و

میان همه ما وجود دارد و چه مناسب است كه ما به این وجه مشترك توجه كنیم و آن وجه این است كه جز خداى 
یكتا هیچ خدایى را نپرستیم و شریكى براى او قائل نباشیم ؛ و هیچ رب و صاحب اختیارى جز خدا براى خود 
 . اختیار نكنیم

ره شد، استفاده مى شود كه اذعان به ربوبیت و تفویض امر به معبودى جز از این آیه و آیاتى كه قبال به آنها اشا
 . خدا، خالف فطرت و منافى با آزادگى و حریت انسانى است

گویى به نداى فطرت رخ داده است و  همه این آیات ، ناظر به انحرافاتى است كه در طول تاریخ و مسیر پاسخ 
دو چیز است كه علت اول آن چشم بستن به روى عقل و خرد و  علت این انحراف و تخطى از مسیر صحیح فطرت

آزادى و حریت به بركت نعمت اندیشه معنا مى یابد؛ یعنى خداوند متعال به بركت . نادیده گرفتن قدرت اندیشه است 
عقل و خرد بشرى است كه آزادى را به او ارزانى داشته است و چون سایر مخلوقات از این گوهر گران قیمت 

در آیات متعدد به خاطر چشم بستن به روى قدرت عقل و استفاده . ومند، از نعمت آزادى هم برخوردار نیستندمحر
 :نكردن از نیروى اندیشه و خرد بسیار مالمت مى شود

ن ال یسمعون بها اُءولئك كاالنعام بل هم اَءضّلو لقد َذَراءَنا ِلجهنَّم كثیرا ِمن الِجنِّ و االنس لهم قلوب ّلا یفقهون بها و لهم اَءعین ال یبصرون بها و لهم آذا (711). 
(( یى دارند كه با آن اندیشه نمى كنند و نمى به یقین ، گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم ؛ آنها دلها
 .((!فهمند و چشمانى كه با آن نمى بینند و گوش هایى كه با آن نمى شنوند؛ آنها همانند چهارپایانند و بلكه گمراه تر
خدا به آنها نیروى عقل ، اندیشه ، بینش و تدبیر عنایت كرد، اما آنها این نعمت و قدرت عظیم را نادیده گرفتند و 

سلیم هواى نفس شدندت . 
علت دیگر زور و تهدید است كه گاهى انسان ها را از مسیر صحیح فطرت و التزام به توحید عملى باز داشته است 

البته به خالف علت اول كه منحصرا مربوط به شرك اعتقادى بود، این علت مى تواند درباره شرك اعتقادى و . 
ساله اشاره مى كند؛ یكى همان ماجراى رویارویى موسى با فرعون و قرآن در مواردى به این م. شرك عملى باشد

 :داستانى است كه در سوره مباركه شعرا آمده است كه حضرت موسى علیه السالم به فرعون مى گوید
 .(712)تلك نعمُة تمنُّها علىَّ اَءن عبَّدتَّ بنى اسرائیل 
 .((این چه منتى است كه بر من مى گذارى كه تو بنى اسرائیل را به عبودیت خود درآورده اى ))

دا حساب مى كنند و این كه عده اى از بنى اسرائیل در اعتقاد، الوهیت فرعون را نپذیرفته اند، اما عمال او را خ
یا در جاى دیگر، قرآن در مقام بیان نقص انسان مى . فرمانبردار و مطیع و عبادت كننده او هستند، منافاتى ندارد

 :فرماید
 .(713)اتَِّخذوا اَءحبارهم و ُرهبانهم اَءربابا من دون اللَّه 
علماى یهود، یعنى احبار و رهبان را به عنوان رب و خداى خود پذیرفتند -از روى ترس و زور  -)) )). 
 همه تالش وحى و ادیان الهى بر این است كه انسان را به همان سمت و سوى فطرت اصیل خود هدایت كنند و
 .نگذارند كه او از مسیر فطرت منحرف شود

مناسب است به این نكته هم اشاره شود كه حتى عبادت انسان و تسلیم . فطرت ، حكم مى كند كه انسان موحد باشد
 .بودن او در مقابل خداى متعال هم باید گویاى حریت ، آزادگى و منش انسانى او باشد

 رمز طاعت پروردگار
هدا علیه السالم آمده است كه فرموده انددر سخنان حضرت سید الش : 

فتلك عبادُة االحرار و هى اءفضل العبادة  ان قوما عَبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادُة التُّّجار، و ان قوما عبدوا اللَّه رهبة فتلك عبادُة العبید، و ان قوما عبدوا اللَّه شكرا (714). 
گروهى خداى واحد . شاید این روایت ، بسیار نقل شده باشد، اما سعى ما این است كه از منظرى جدید به آن بنگریم 

و نفسانى است كه این عبادت ، عبادت  را عبادت مى كنند، كه انگیزه آنان ، تمایالت و خواسته هاى شخصى
تاجران است ؛ یعنى نوعى معامله است كه چیزى بدهند و در عوض چیزى بگیرند كه با منزلت انسانى سازگار 
نیست ؛ چون عبادتى كه برخاسته از طمع و تمایالت نفسانى باشد از انسان حر و آزاده سر نخواهد زد؛ چرا كه به 

یه السالمنص كالم امیرالمؤ منین عل  : 
 .(715)الطََّمُع رّق مؤ بَّد
 .((طمع ، بندگى دایمى است ))

شد خداپرستى نیست ، بلكه نفس پرستى استبنابراین ، عبادتى كه برخاسته از این انگیزه و عامل با  . 
عده اى هم خدا را از روى خوف عبادت مى كنند كه : حضرت سیدالشهدا علیه السالم در ادامه روایت مى فرمایند

این هم عبادت بردگان است و بردگى دور از شاءن و منزلت انسان است َو َامَّا آن عبادتى كه از منظر سیدالشهدا 
یسته مقام انسانى انسان است ، عبادت برخاسته از یك وصف ممدوح انسانى است ؛ یعنى شاكر بودن علیه السالم شا



عده اى صرفا از باب این كه خدا به آنها احسان كرده است ، او را عبادت كرده و شاكرند كه حضرت مى . او
ستاین عبادت برترین عبادت ها است كه با حریت و آزادگى انسان سازگار ا: فرمایند  . 

از امام سجاد علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى  ((مجموعه ورام ))در تایید این مطلب روایت دیگرى در 
 :فرمایند

ءكون كالعبد السوء اءن لم ه اال لخوف عقابه فااّنى َلاَءكره اءن اءعبد اللَّه ال غرض لى اال ثوابه فاءكون كالعبد المطیع ان َطِمَع َعِمَل و اّلا َلم َیعمل ، و اءكره اءن اءعبد
لما هو اءهله باءیادیه علىَّ و انعاِمِه: فلم تعبده قال : یخف لم یعمل ، قیل  (716). 

(( م كه خدا را براى ثواب عبادت كنم ؛ چرا كه این عبادت ، عبادت بنده طمع كارى است كه اطاعت من اكراه دار
پذیرى او بر اساس طمع است كه اگر طمع ثواب داشته باشد، عبادت مى كند و اگر در او طمعى نباشد، عبادت نمى 

این صورت مانند برده بدكارى خواهم  و اكراه داریم از این كه خدا را از ترس عقابش عبادت كنم ؛ چرا كه در. كند
موالیش و به خاطر زشتى هاى قبل ، او را اطاعت مى كند  بود كه از ترس  پس براى چه او را مى : پرسیدند .

از آن جهت خدا را مى پرستم كه شایسته عبادت است و وجه شایستگى او این است كه : پرستید؟ حضرت فرمودند
پاسخ این همه نعمت ، شكرگزارى ذات ذوالجالل . آن به بندگانش بوده است  خالق همه نعمت ها و عرضه كننده

 .((است 
 :و این نكته دقیقا بیان دیگرى است از مناجات امیرالمؤ منین علیه السالم كه مى فرمایند
َعَبدُتك ما َعَبدُتَك َخوفا ِمن َناِرك ، و ال طمعا فى َجنَّتك ، لكن َوَجدُتَك اَءهال ِللِعَباَدة َف ! الهى (717). 
(( من براى فرار از آتش و به طمع بهشت تو را عبادت نمى كنم ؛ تو را شایسته عبادت یافته ام و مى پرستم ! خدایا
)). 
این عبادتى است كه با فطرت و حریت انسانى سازگار است ، اما انسانى كه خدا را براى ترس از جهنم و یا به 
آنچه كه از آزادى انسان را سلب كند و از قدر و  .طمع بهشت ، عبادت مى كند، نه خود را شناخته است نه خدا را
 .منزلت انسانى بكاهد، مذموم است ؛ گرچه عبادت باشد

هر صورت ، انسان از نابود ساختن گوهر نفسانى و كیمیاى انسانى خود نهى شده است در همان طور كه خدا این  . 
نعمت را به انسان ارزانى داشته و بهره مندى او را از آزادى به صورت یك حق ، محفوظ و ملحوظ داشته است ، 

در . نگهدارى و نگهبانى آن بكوشد انسان نیز در برابر آن مكّلف است كه این نعمت را حفظ كند و در غرر الحكم ))
 :آمده است كه امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند ((
 .(718)َمن قام بشرائط العبودیَّة ُاهِّل للعتق 
 .((كسى كه شرایط عبودیت را رعایت كند، شایسته آزادى و آزادگى است ))
 :و همچنین مى فرمایند
 .(719)َمن قصَّر عن اءحكام الحرّیة ُاعید الى الرِّقِّ
 .((اگر كسى در مورد احكام حریت كوتاهى كند و شرایط آن را رعایت نكند، به رقیت و بردگى بازمى گردد))
از آنچه گفته شد، معلوم مى شود كه شایستگى و صالحیت برخوردارى از این نعمت و گوهر كم نظیر آفرینش كه 

است ، به هر كس اعطا نشده است و از طرفى بهره مندى و استفاده بهینه از این عطیه و فقط در انحصار انسان 
موهبت الهى آزادى تابع قواعد و قوانین خاصى است و نمى توان هر طور كه پیش آید از این نعمت الهى استفاده 
 .كرد

 رعایت مرز آزادگى و بردگى
  دى و حدود ذلت و عزت و حقارت و سرافرازى و تشخیص آنچه براى انسان مهم است ، رعایت مرز بردگى و آزا

گسیختگى و حریت است ؛ یعنى آزادى كه ادیان الهى و به خصوص آیین مقدس اسالم براى انسان قائل است ، به 
رقیتى كه آیین مقدس اسالم آن را تقبیح مى كند، همان ذلت ،  . معناى لجام گسیختگى ، ولنگارى و هرزگى نیست

دگى و پستى است حقارت ، بر همان طور كه در تعبیرات امام سجاد علیه السالم ذكر شد، منظور حضرت از  .
بردگى ، ذلت ، وحشت ، اسارت و سختى و ناتوانى در درك لذایذ دنیا، ناتوانى در لذت بردن از عبادت و انس با 

ادى و معنوى است كه خدا به خدا است و آزادگى به معناى عزت و اقتدار و استفاده از همه مطامع ارزشمند م
 .انسان ارزانى داشته است ؛ كه در واقع ثمرات و میوه هاى آزادى اند
 :مولوى با الهام از روایت حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى گوید

 ھشت جنت گر در آرم در نظر 

 مؤمنى باشم سالمت جوى ، من 
 

 ور كنم خدمت من از خوف سقر 

حظ بدن زان كه اين ھر دو بود   



اگر از نعمت آزادى به صورت مطلوب پاسدارى نشود، اثر وضعى مستقیم آن ، زوال نعمت و بازگشت به رقیت و 
به عبارت دیگر، اگر آزادگى كه ارمغن الهى است با رعایت قوانین صادره از جانب او، حفظ نشود، . بندگى است 

. ان آزادى شده ، از این نعمت گرانبها محروم مى شوندجوامع انسانى دچار سلطه زورمداران ، قدرتمندان و دشمن
مصون ماندن از این عوارض سوء، شرایطى را مى طلبد كه باید در پاسدارى و بهره بردارى از آزادى موردتوجه 
قرار بگیرد؛ اما این شرایط چیست ؟ پاسخ این سوال را مى توان با تاّمل در آیات كریمه قرآن دریافت ؛ وقتى قرآن 

اع نفس انسان را بر مى شمارد، به نفس لوامه ، مطمئنه ، ملهمه َو َامَّاره اشاره مى كندانو . 
 :در اول سوره قیامت به نفس لوامه اشاره كرده ، مى فرماید

و ال اُءقسم بالنفس اللَّوامة # ال اُءقسم بیوم القیامة  (720). 
 .((سوگند به روز قیامت ، و سوگند به نفس لوامه كه رستاخیز حّق است ))
 :در جاى دیگر مى فرماید

و لو اَءلقى معاذیره # بل االنسان على نفسه بصیرة  (721). 
انسان بر نفس و همه نیازهاى نفسانى خود بصیر و آگاه است ؛ اگرچه گاه عذرتراشى كند و افعال و كرده هاى ))
 .((خود را توجیه كند
 :در سوره مباركه شمس مى فرماید

قد اَءفلح َمن زّكاها# فاَءلهمها فجورها و تقواها # و نفس و ما سّواها  (722). 
(( نظم ساخته ؛ سپس خیر و شرش را به او الهام كرده است ، كه قسم به جان آدمى و آن كس كه وى را آفریده و م

نفس خود را پاك و تزكیه كرده ، رستگار شده است   هر كس  )). 
و این الهام ، همان الهام تكوینى است ؛ یعنى . نفس انسانى بر اساس الهام خالق هستى ، خیر و شرش را مى فهمد

قم زده است ، در نهاد و فطرت او، قدرت تشخیص خیر و شر خالق هستى كه سرشت بشر را با آزادى و حریت ر
به همین دلیل است كه مى گوییم آزادى ، مطلق نیست ؛ . را هم تعبیه كرده كه او را از سوءاستفاده از قدرت بازدارد

چرا كه نفس لوامه و ملهمه در اثر عوامل بیرونى و درونى دچار ضعف و انحطاط مى شود و تاریخ پرماجراى 
بهترین گواه این واقعیت است كه چگونه انسان ها تحت تاثیر حوادث و وقایع روزمره واقع شده و مى شوند بشر . 

نیروى درونى نمى تواند به وظیفه تنبیه و تنبه خود نسبت به حدود و ثغور آزادى خوب عمل كند؛ به همین علت ، 
كه منطبق بر عقل ، منطق و وجدان بشرى است ،  خداوند متعال با بعثت پیامبران الهى به تشریع این حد و مرزها

 . پرداخته است
به عبارت دیگر مى توان گفت كه دعوت پیامبران الهى همان دعوت وجدان مصون از خطا و اشتباه است كه در 

بشر، خود واجد وجدان است و . همه قواعد و قوانین بهره مندى از نعمت گرانبهاى آزادى ترسیم شده است   پیامش 
نكته مهم آن است كه . ر آن را وراى تعلقات و لغزش ها به كار بگیرد، مى تواند همه این امور را درك كنداگ

تاثیرپذیرى این وجدان از عوامل بیرونى و درونى ؛ مثل غضب ، شهوت و تعلقات دیگر، و راه داشتن خطا و 
از تاثیر این عوامل مصونند و این سر  اشتباه در آن ، نمى گذارد همه حقایق را درك كند؛ حال آنكه پیامبران

همه اختالف كالمى علماى شیعه با عامه ، در همین . عصمت انبیاى الهى و ضرورت ایمان به عصمت آنها است 
نكته نهفته است كه متكّلمان بزرگ شیعه به عصمت انبیاى الهى معتقدند و در میان علماى عامه اگرچه بسیارى 

آن را فقط در تلقى و ابالغ وحى منحصر كرده اندعصمت را پذیرفته اند، اما  . 
 :تفسیر این نكته ، كالم امیرالمؤ منین علیه السالم است كه در سّر بعثت انبیاء مى فرمایند

لهم دفائن العقول  فبعث فیهم رسله و واتر الیهم اَءنبیاءه لیستاءدوهم میثاق فطرته و یذكروهم َمنِسىَّ نعمته و یحتجُّوا علیهم بالتَّبلیغ و َیِثیروا (723). 
(( ر شوند علت این كه خداوند انبیا و رسوالن را مبعوث فرمود، این است كه نعمت هاى فراموش شده الهى را یادآو
 .((و گنجینه هاى ارزشمند عقالنى انسان ها را برانگیزند

این همان نكته اى است كه مورد بحث ما نیز واقع شد و گفتیم كه همان خدایى كه به انسان ، فطرت و سرشت 
انسانى داده است و او را به خاطر نعمت عقل از سایر مخلوقات و موجودات متمایز كرده ، به او قدرت تمیز و 

شخیص را هم عطا كرده است تا موازنه و تعادلى در آفرینش ایجاد شود و انسان را از سقوط در وادى مهالك ت
 .بازدارد

خداوند متعال ، انسان را از نعمت آزادى بهره مند كرده است ، اما در كنارش نیروى دیگرى به او عطا فرموده كه 
ز آن رو وجدان بشرى ، همواره در معرض مخاطرات قرار بتواند چگونگى بهره مندى از این نعمت را دریابد؛ ا

 .دارد
در حقیقت ایشان یاور و بیداركننده  .خداوند به حكم وظیفه ، پیامبران و انبیا را كه حامل وحى او هستند، فرستاد

شهوات  وجدان هاى خفته اند و یا هدایت كننده وجدان هایى اند كه تحت تاثیر عوامل بیرونى ، مثل قدرت ، ثروت و
مطلب اساسى این است كه هیچ یك از این امور با آزادى و حریت فكر، اندیشه و . ، كارآیى خود را از دست داده اند

 .عقیده بشر منافات ندارد



گاهى بعضى از پیغمبرانش را مخاطب قرار مى . خداوند انسان را طورى آفریده كه صاحب اختیار و اراده است 
ه اصرارى در هدایت اجبارى بندگان دارید؟ در سوره یونس درباره این پیامبر گرامى دهد و مى فرماید كه شما چ
یونس از انبیایى بود كه اصرار فراوانى بر هدایت بندگان داشت ، وقتى از هدایت آنها . این مساله تكرار شده است 

 .ناامید شد، به عنوان قهر از شهر آنان بیرون رفت و امتش را نفرین كرد
طاب به او فرمودخداوند خ : 

 .(724)و لو َشاء ربُّك آلمن َمن فى االرض ُكّلهم جمیعا اَءفاَءنت تكره النَّاس حتى یكونوا مؤ منین 
(( ایمان مى آوردند؛ آیا تو ) به اجبار(پروردگار تو مى خواست ، همه كسانى كه روى زمین هستند، همگى  و اگر

ایمان اجبارى چه سودى دارد؟! (مى خواهى مردم را مجبور سازى كه ایمان بیاورند؟ !)). 
مجبور و ملزم به ایمان  اراده خدا به این تعلق گرفته است كه آنها با اختیار و اراده خود مؤ من باشند، نه این كه

ایمان اجبارى قدر و قیمتى ندارد؛ چرا كه بسیارى از موجودات دیگر، به حكم تكوین به وحدانیت و یگانگى . باشند
 :خداوند متعال در سوره مباركه انعام مى فرماید .خالق آفرینش معترفند
 .(725)و لو شاء اللَّه لجمعهم على الهدى فال تكوننَّ ِمَن الجاهلین 
اگر خدا مى خواست همه بندگانش هدایت شوند، آنان را در طریق هدایت دور هم جمع مى كرد و پس هرگز از ))
 .((جاهالن مباش 

همین وجه . ایت اجبارى را نخواسته و انسان را موجود صاحب اندیشه ، اراده و اختیار قرار داده است خدا هد
بنابراین ، به پیامبرش مى فرماید. تمایز او از سایر موجودات است  : 

 .(726)ُادُع ِالى ِسبیِل َربَِّك ِبالِحكَمِة و الَموِعظِة اَلَحَسنة و َجاِدلُهم ِبالَّتى ِهَى اَءحَسن 
 .((آنها را با روش هاى حكمت آمیز، مواعظ حسنه و مجادله اى كه احسن است به راه پروردگارت فراخوان ))

حى ، حّق بوده و غیرقابل خدشه اند، و از طرفى پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم هم مى با این كه همه مبانى و
دانست كه منكرانش راه خطا مى پیمایند و آنچه مى گویند، باطل است ، اما قرآن به پیامبرش مى گوید كه با رعایت 

آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار ندهادب و همه موازین انسانى با آنها مناظره كن ؛ احترام بگذار و عقاید   . 

 محدوده آزادى از دیدگاه اسالم
وقتى این مطلب را پذیرفتیم و  . آزادى در عقیده ، مساله مسلمى است كه از مصادیق دیگر آزادى ، مهم تر است

دیشه و اعتقاد تثبیت كردیم كه شرع انور بر اساس تلقى از انسان و قوانین مربوط به هدایت او، برایش آزادى ان
مسائلى از قبیل آزادى در مسكن ، انتخاب دوست . قائل شده است ، مسائل دیگر به طور طبیعى ، تابع آن خواهد بود

این نكته را باید در نظر داشت كه به بیان فنى و علمى ، انسان همان طور ... ، خورد و خوراك ، لباس پوشیدن و
ایى است ، در لسان شرع و احكام هم براى او قیودى بیان شده استكه از درون ، مقید به قیود و محدودیت ه  . 

این معنایش كامال واضح و روشن است ؛ یعنى انسان ها آن طور آزاد نیستند كه منافع دیگران را در معرض خطر 
هاى دیگر آزادى در راه رفتن ، اظهارنظر كردن ، سخن گفتن و سایر انواع آزادى ، نباید آزادى انسان . قرار دهند

بنابراین ، هرجا كه آزادى فرد، حریت . این نكته اى است كه عقول بشرى قادر به درك آن است . را محدود كند
نباید تصور كرد در قالب آزادى فكر و اندیشه ، . دیگران را تهدید كند، عقال آن را ممنوع مى دانند و نهى مى كنند

و مقدسات دیگران را به باد استهزا گرفت هر مطلبى را مى توان بیان كرد و یا اعتقادات  . 
بر این . این همان مرز آزادى عقالنى و لجام گسیختگى است ؛ یعنى وجه تمایز آزادى مورد پسند و آزادى حیوانى 

اساس ، در جوامع امروزى كه به یك سلسله معیارهاى شرعى تقید ندارند، به برخى ضوابط و قواعد انسانى 
اینان كسانى بودند . یخ ، افرادى را مى یابیم كه در ادبیات تاریخى از آنها به طّرار یاد مى شودمقیدند؛ مثال در تار

راهزن و در اصطالح قطاع الطریق ؛ در مسیر قافله ها و كاروان ها كمین مى كردند و اموال مردم را به سرقت 
در تاریخ نقل كرده اند كه عده اى . كم بوددر بین ایشان ، برخى از قواعد و قوانین انسانى و اسالمى حا. مى بردند

انبانى پر از طال و جواهرات ، از یكى از مسافران به سرقت بردند و  .از این طراران به قافله اى دستبرد زدند
 :چون نزد رئیس خود بردند و در آن را گشودند، در میان طال و جواهرات كاغذى یافتند كه روى آن نوشته شده بود

حافظا و هو اَءرحم الراحمین فاللَّه خیر  (727). 
 .((خداوند بهترین حافظ، و مهربانترین مهربانان است ))

رئیس طراران . براى حفظ و صیانت انسان و اموال وى توصیه شده است  این آیه كریمه قرآن از آیاتى است كه
كیسه : سركرده ایشان گفت . همه متعجب شده ، به او اعتراض كردند. كیسه طال را به صاحبش برگردانید: گفت 

 . را برگردانید؛ ما دزد اموال مردمیم نه دزد اعتقادات ایشان
ران ، بیشتر از بعضى مدعیان روشن فكرى استگاهى مالحظه مى كنیم تقیدات انسانى طرا ایشان كه داعیه دار  . 

روشن فكرى و هدایت جوامع انسانى اند، با مسخره كردن اعتقادات و به بازى گرفتن مبانى اندیشه انسان هاى مؤ 
مبانى  اگر این سنت هاى اعتقادى كه بر اساس تشخیص ما، ریشه در !من و متعبد، به كجا مى خواهند راه ببرند؟



صحیح و دقیق علمى دارد، به علت عدم درك آنها زیر سوال برود، آیا واقعا مرزهاى آزادى انسانى پاسدارى شده یا 
این كه فكر و اندیشه برخى افراد، قادر به درك این تفكرات ناب نیست ، نمى تواند مجوز حمله و عناد نسبت ! خیر؟

مى شود كه اقوال و اندیشه هاى دیگران مطرح مى شود و بدون این  در آیات و روایات فراوان دیده. به آنها بشود
این معناى آزادى فكر است ؛ نه این كه انسان آن . كه هتك و جسارت و توهینى به آنها شود، پاسخ داده مى شود

 .افكار و اندیشه ها را مورد استهزاء قرار بدهد و با هتاكى و جسارت با آنها برخورد كند
كر و اندیشه آن است كه اصل مطلب آورده بشود، پاسخ آن هم در نهایت احترام و حرمت مطرح مفهوم آزادى ف

این همان نكته اى است كه در فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم نیز آمده بود كه حضرت فرمودند. شود : 
(( ت ، اما اگر این محدوده قانونى اگر این آزادى را قدر بدانید، ارج بنهید و شرایطش را لحاظ كنید، تداوم خواهد داش

و علت آن ، چیزى نیست جز نادیده گرفتن . را مراعات نكنید، به یقین در معرض خطر رقیت قرار مى گیرید
((فطرت اصیل انسانى و انكار فرستادگان الهى 

(728). 
امیرالمؤ منین علیه  . تاریخ بشر گواه است كه چگونه وجدان برخى انسان ها دچار ضعف و انحطاط شده است
 :السالم در بخش دیگرى از خطبه اول مى فرمایند

و حّجة الزمة اَءو محجَّة قائمة رسل ال تقصر بهم قلَّة عددهم و ال كثرة المكّذبین لهم من سابق ُسمَِّى له من بعده و لم ُیخل اللَّه سبحانه َخلَقُه ِمن نبّى مرسل اَءو كتاب منزل اَء
 .(729)اَءو غابر عرَّفه من قبله على ذلك َنَسَلِت القرون و َمَضِت الدُّهور و َسَلَفِت اآلباء و َخَلَفِت اَالبناء
و هیچ گاه نبود كه خداوند آفریدگان را بى پیامبر بدارد، یا كتابى در دسترس آنان نگذارد، یا حجتى بر آنان ))

كه اندك بودند و مخالفانشان بسیار، و در دام شیطان  پیامبران. نگمارد، یا از نشان دادن راه راست دریغ دارد
گاه پیامبر پیشین نام پیامبر پس از خود را شنید و گاه وصف پیامبر پسین را به . درنماندند  گرفتار، در كام خویش 

زمان این چنین گذرى شد و روزگار سپرى. امت خویش گفته   .((پدران رفتند و پسران جاى آنان را گرفتند . 
این عبارت امیرالمؤ منین علیه السالم تاریخ را به شهادت مى طلبند كه خداوند براى هدایت نسل هاى مختلف در 

 . بشر، انبیا را همراه با كتاب وحى فرستاده است
منتها در مقابل آنها، كسانى بوده اند كه به تكذیب انبیاى الهى پرداخته و مانع از هدایت و ارشاد انسان ها شده اند و 

مانعت آنها به قدرى شدید بوده است كه هم تكذیب وجدان خود مى كرده اند، و هم تكذیب انبیاى الهىم  . 
نتیجه این كه ، قوانین شرع همان چیزهایى است كه براى صیانت از آزادگى انسان تبیین گردیده است و سرپیچى و 
 . تخلف از آنها، اعاده رقیت و بردگى بشرى است

مى توان مدعى شد، وجدان و فطرت ما بیدار است و نیازى به وحى و انبیاى الهى نداریم و مى نكته دیگر این كه ن
توانیم به تشخیص خود عمل كنیم ؛ زیرا تاثیرپذیرى بشر از عوامل بیرونى و شهوات و غرائز درونى محدود به 

خیرات و شرور را درك  زمان و مكان خاص نیست تا بگوییم امروزه بشر به مرحله اى از كمال رسیده كه همه
این ادعاى باطل ، مى تواند نسل بشر را در معرض تهدید قرار دهد؛ چون این سنت آفرینش است كه همیشه . كند

در بیرون و درون انسان عوامل متضادى فعال باشند، تا دوراهى انتخاب و اختیار را تحقق بخشند و اختیار و 
ه آن ، شخصیت آزاد انسانى متجلى شودانتخاب ، معنى و مفهوم پیدا كند و در سای . 

از طرفى اگر ادعا شود انسان به مرحله اى از كمال رسیده كه خود واجد این قدرت است ، به معنى دگرگون شدن 
شرایط تكوین و خلقت بشر امروزى با انسان هاى گذشته است ، حال آن كه هیچ كس این ادعا را نمى پذیرد كه 

ه او متفاوت استخلقت و تكوین بشر با گذشت انسان ها از آغاز آفرینش تا پایان بر یك اساس آفریده شده و مى  . 
همان امتیازاتى كه از ابتداى خلقت ، در تكوین بشر دخالت داشته ، اكنون نیز ادامه دارد و در طول تاریخ . شوند

 . هیچ تفاوتى نكرده است
تعال ، بشر را موجود مختار آفریده است ؛ چرا كه اختیار اساسا این ادعا، با این مطلب منافات دارد كه خداوند م

در ادامه سوره شمس ، بعد از قسم هاى متعددى كه ذكر مى شود،  .وقتى مفهوم مى یابد كه این عوامل در كار باشند
 :مى فرماید

و َقد َخاب َمن َدسَّاها# قد اَءفلح َمن َزّكاها  (730). 
 .((كسانى كه موفق شده اند تزكیه را در پیش گیرند، رستگارند و آنها كه مغلوب نفس شده اند، در خسران و زیانند))

ى یابیم كه خداوند متعال ، همان طور كه انسان را موجودى از مجموع مطالب بیان شده ، این نكته را به خوبى درم
حر و آزاد آفریده است ، در كنار این حریت و آزادگى ، نیروى وجدان بشرى را قرار داده است و با ارسال رسل و 
بعثت انبیا، این نیروى درونى را تقویت فرموده است ؛ به طورى كه آنها مبین مركوزات وجدانى و فطرى بشر و 

در واقع وحى تاءكیدكننده همان الهام درونى انسان است كه او را از آزادى . بیین كننده مدركات فطرى او هستندت
. آنچه را در قوانین شرعى مى بینیم ، در حقیقت ، تقویت كننده آزادى و حریت بشر است . مطلق برحذر مى دارد

ها آزادى فكر را یكى از حقوق مسلم و طبیعى بشر مى قبال هم به این معنى اشاره داشتیم كه قوانین شرع ، نه تن



داند، بلكه همه قوانینى كه از ناحیه شرع مقدس وضع شده است ، در مسیر تثبیت این حّق طبیعى و فطرى بشر 
قرآن مى فرماید. قرار دارد : 

 .(731)ال اكراَه فى الدِّین قد َتَبیََّن الرُّشُد ِمَن الَغّى
 .((در قبول دین ، اكراهى نیست ؛ زیرا راه درست از راه انحرافى ، روشن شده است ))

تخداوند، در مقام تشریع همان كارى را كرده كه در مقام تكوین نموده اس  . 
او در مقام تشریع ، راه درست و صحیح را براى انسان بازگو مى كند، چنان كه در نفس او هم این نیرو را قرار 

اگر كسانى اهل دقت در آیات كریمه قرآن باشند، . داده است كه مى تواند راه صحیح را از غیرصحیح تشخیص دهد
ه تذكره و تذكار یاد مى شودبه خوبى درمى یابند كه در قرآن همواره از وحى الهى ، ب . 

 .(732)فَمن شاَء َذَكَره  #كال اّنها تذكرة 
(( یادآورى است ، و هركس بخواهد از آن پند مى گیردچنین نیست كه آنها مى پندارند، این قرآن تذكار و  )) 
 :در جاى دیگر مى فرماید
 .(733)و َذكِّر فانَّ الذِّكرى َتنَفُع المؤ منین 
 .((پیوسته تذكر بده ، زیرا تذكر، مؤ منان را سود مى بخشد))
 :در سوره دیگر مى فرماید

لست علیهم بمصیطر# فذكِّر انَّما اءنت مذكِّر  (734). 
 .((تذكر بده كه تو فقط تذكر دهنده اى ، تو بر آنان سلطه گر نیستى كه بر ایمان مجبورشان كنى ))

كسى كه بخواهد متذكر مى شود؛ یعنى انسانى كه نیتش فهمیدن . قرآن براى یادآورى است : در این آیات مى فرماید
ما تو را مذكر یادآورى كننده فرستادیم : ار داده و مى فرمایدباشد، متنبه مى شود یا در آیه بعد پیامبر را مخاطب قر

همین طور در آیات دیگر با بیان متنوع ، تاءكید مى كند كه افراد . ؛ تو هرگز نباید مردم را در فشار قرار دهى 
و  بشر به وسیله وحى و تشریع قوانین وحى ، به سمت نداى فطرى و وجدانى خود هدایت مى شوند و انسان زیرك

عاقلى كه بتواند به بهترین صورت از خرد و اندیشه خدادادى خود بهره مند شود، كسى است كه بتواند به بهترین 
 .صورت از قوانین تشریع ، براى وصول به سعادت خود استفاده كند

 حّق بنده آزادشده بر موال - 27

لَحِرىِّ اَءن َیحُجَبَك عِن َم اَءنَّ اللَّه جَعَلَك َحاِمَیة علیه ، و َواِقَیة و ناِصرا و َمعِقال، و َجَعَلُه لك َوسیَلة و َسَببا َبینك و َبیَنه ، َفِباَو َامَّا حقُّ َموالَك الَجاِرَیِة علیه ِنعَمُتَك، َفاَءن َتعَل
َرِحم ُمَكاَفاَءة لما اَءنَفقَتُه من ماِلَك علیه ، و ُقمَت بِه ِمن حقِِّه َبعَد ِانَفاِق َماِلَك، فاِءن َلم النَّار فیكوَن فى ذلك َثواُبَك منه فى اآلِجِل، و َیحُكَم لَك ِبِمیَراِثِه فى العاِجِل ِاذا لم َیُكن له 

 . َتَخفُه ِخیَف علیك اَءن ال ُیَطیَِّب لَك ِمیَراَثُه و ال قوََّة اال باللَّه
(( كه بدانى خداوند تو را حامى ، نگهبان و  َو اما حّق بنده اى كه به وسیله تو از نعمت آزادى بهره مند شده این است
یاور او قرار داده و او را میان خود و تو واسطه كرده است ، پس شایسته است كه به وسیله همین واسطه ، تو را 
از آتش و عذاب ، مصون دارد و این پاداش آینده تو است ؛ و همچنین اگر او وارثى نداشته باشد، به ازاى مالى كه 

او هزینه كرده اى و بعد از آزادى نیز حقوق او را رعایت نموده اى ، وارث اویى و اگر بعد از آزادى براى آزادى 
 .((، این حقوق را رعایت نكنى ، بیم آن مى رود كه آن میراث براى تو گوارا نباشد

همان طور كه . داین چهارمین حقى است كه امام سجاد علیه السالم درباره بردگان و صاحبان آنها بیان مى فرماین
گذشت ، این موارد چهارگانه ، حكایت از این دارد كه از منظر معارف اسالمى ، رعایت حقوق ضعفا و زیردستان 

زیاد شده است  سفارش   . 
در آن دو حقى كه در مباحث گذشته براى این دو طایفه ذكر شد، عالوه بر این كه به بردگان نسبت به رعایت حقوق 

د توصیه شد، تا نظام زندگى فردى و اجتماعى شان محفوظ بماند، گفته شد كه بعد از آزادى صاحبان و موالى خو
 .نیز به پاس حق شناسى و بهره مندى از آزادى ، حقوق موالى گذشته را رعایت كنند

 خوشرفتارى و مدارا با برده
چه هنگام بردگى آنها و چه پس از آزادى شان -در این جا به صاحبان بردگان  اما آن . قوقى را متذكر مى شودح - 

اما زمانى كه آزاد مى شوند نیز حقوقى براى آنها . جا كه برده هستند، روشن است كه وظایفى برعهده موال است 
ذكر مى فرمایند و این به دلیل شرایط اجتماعى ، غربت و بى كسى است كه به طور طبیعى براى ایشان به وجود 
و یاورندلذا نیازمند پشتیبان  .مى آید . 

انصافا در كدام مكتب اخالقى و حقوقى به این نكته هاى دقیق و ظریف توجه شده است ؟ به خصوص زمانى كه 
در معارف ! حاكمیت فقط از آن قدرت و ثروت است و زبان عقل و عاطفه براى اكثریت مردم ، قابل فهم نیست 

به صورتى كه دستور داده شده است ، صاحبان آنها  دین به خوشرفتارى و مداراى با برده بسیار توصیه شده است ؛
در روایت آمده است. هیچ تفاوتى بین خود و آنها قائل نشوند  : 



ُموهم ، فاَءعینوهم ا َیغِلُبُهم ، فان َكلَّفُتُهم اخوانكم جعَلُهُم اللَّه تحَت اَءیِدیكم ، فاَءطِعُموُهم ممَّا تاءُكلون ، و اَءلِبُسوهم ممَّا َتلِبسون ، و ال ُتَكلِّفوهم م (735). 
(( ه آنان آنان برادران شمایند كه خداوند آنها را در اختیارتان قرار داده است ؛ پس از آنچه خود مى خورید ب

و اگر به كارى . بخورانید و از آنچه خود مى پوشید به آنان بپوشانید و آنان را به آنچه طاقت ندارند وادار نكنید
 .((وادارشان كردید، كمك كارشان باشید

اید اوال، از آنها تعبیر به برادر مى شود؛ ثانیا، خورد و خوراك موال نیز با آنها ب: با تامل در این روایت مى فهمیم 
یكسان باشد؛ ثالثا، لباسشان باید با صاحبشان یكسان باشد؛ رابعا، به كارهاى مشكلى كه از طاقت آنها خارج است ، 

این مضامین را مولوى در قالب اشعار زیبایى . در سایر امور نیز آنهارا مساعدت و یارى كنند. وادار و ملزم نشوند
 : بیان كرده است

 شرم دارم از نبىِّ ذوفنون 

 مصطفى كرد اين وصیت با بنون 
 

 البسوھم گفت مما تلبسون 

 اطعموا االذناب مما تاُكلون 

این شعر بیانگر این است كه به صورت یك فرهنگ و یك سنت در جامعه مسلمین موردقبول و پذیرش واقع شده 
است كه در بحث حقوق توصیه اول این كه تا برده اند، حقوق آنها رعایت شود؛ توصیه دیگر، آزادى آنها . است 

توصیه هاى فراوانى براى وجوب آن ذكر شده است و راه هاى مختلفى را شرع مقدس براى آن  ((عبید و اماء))
بعد از آزادى ، وظیفه موال و صاحب عبد تمام : در این جا هم امام سجاد علیه السالم مى فرمایند. قرار داده است 

همواره پناهگاه او باشد و از یارى او . را در اجتماع ، تنها رها نكنداین است كه او   نشده است ؛ وظیفه اش 
 .كوتاهى و دریغ نكند

این یك توصیه ظریف اخالقى است و انصاف این است كه رعایت حقوق ، فقط به نفع عبد آزاد شده نیست ، بلكه از 
اقدام به آزادى بنده و برده كرده است ،  ادامه سخنان امام علیه السالم استفاده مى شود كه منافعى نیز براى موال كه

 .در بردارد؛ زیرا روابط انسان ها، روابطى ارزشمند است و نباید به سهولت از دست برود

 ارتباط بین عبد و موال
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

ضیَّع َمن َظَفَر به منهم  اَءعَجُز النَّاس َمن َعَجَز َعن اكِتَساِب االخَواِن، و اَءعَجُز منه َمن (736). 
(( انى هستند كه دوستان عاجزترین افراد كسانى هستند كه قادر به دوست یابى نیستند و از آنها عاجزتر و ناتوانتر كس
 .((خود را از دست دهند

فردى كه زمان زیادى را در كنار دیگرى زندگى كرده است و بر سر سفره او نشسته است ، به طور طبیعى ، میان 
آن دو علقه اى ایجاد شده است كه نباید به واسطه یك وظیفه شرعى یا یك تقید شرعى كه باعث شده او را آزاد كند، 

؛ و یا به علت این كه او از منزلت و جایگاه رفیع اجتماعى برخوردار نیست ، این علقه ها فراموش از بین برود
 :حضرت رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم مى فرمایند .شود
 .(737)المؤ من للمؤ من بمنزلة البنیان یشدُّ بعضه بعضا
 .((مؤ منان نسبت به یكدیگر به منزله ساختمانى هستند كه هر قسمت آن ، قسمت دیگر را تقویت مى كند))

رعایت حقوقى كه برده آزاد شده  تصریح رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم این است كه خداوند متعال در سایه
یك منفعت عاجل و فورى كه در دنیا براى و حاصل مى  : ، به صاحبش دارد، دو منفعت براى او قرار داده است

اما منفعت دنیوى خدمت و كار خیر او كه . شود و یك منفعت آجل كه در سراى آخرت از آن بهره مند مى شود
ال به پاس خدمتى كه كرده و انسانى را از بند رقیت آزاد كرده ، در زمره شرع مقدس قرار داده ، این است كه مو

وراث او قرار مى گیرد و اگر وارثى نداشته باشد، حّق ارث موال بر بیت المال مقدم است اگر كسى از دنیا برود و 
اما نفع اخروى كه وارثى نداشته باشد اموال او متعلق به بیت المال است و به اصطالح فقهى امام وارث او است 

 .براى موال مقرر شده ، این است كه با این اقدام ، در برابر عقاب و آتش ، براى او حجاب و سپرى ایجاد مى شود
شاید بتوانیم بگوییم كه چون این عمل به حكم عاطفه انسانى و راءفت و تلطف انجام گرفته ، ذات اقدس پروردگار، 

او انسان ها را به مالطفت با . حمت فرسد و پاسخ نیكى را به نیكى بدهدشایسته تر است كه به اهل راءفت ، ر
. یكدیگر توصیه مى كند و از سویى هم خود را به رحمت ستوده است و به یقین به رفتار كریمانه سزاوارتر است 

چون  وقتى انسانى تفضل كند، خدا سزاوارتر به تفضل است و طبیعى است كه اگرچه این كار كوچك است ، اما
 .نشاءت گرفته از یك وصف ارزشمند انسانى است ، طبعا پاسخ هم كریمانه خواهد بود
 .(738)ذلك فضل اللَّه یؤ تیه َمن یشاء واللَّه ذوالفضل العظیم 
(( و خداوند صاحب فضل عظیم است . این فضل خدا است كه بر هر كس بخواهد مى بخشد )). 



پس حّق این است كه در قبال چنین عملى ، خدا نیز كه . معامله فضل و كرامت ، در قالب قاعده و قانون نمى گنجد
و این انسان را با همان وصف راءفت ش مشهور  كریم تر از همه كریمان است ، با كرامت از خطاهاى او درگذرد

این طبیعت این صفت است ؛ كه میان او و آتش حجاب ایجاد مى كند. كند و از آتش دور سازد . 
بنابراین كه در جامعه بشرى امروز بردگى و بندگى به صورت زمان هاى سابق وجود ندارد، بحث در مورد این 
 .حّق به صورت مختصر بیان شد

احسان كننده حّق - 28  

دُّعاَء فیما بینك و بین اللَّه سبحانه ، فانََّك اذا َفَعلَت ذلك ُكنَت قد َو َامَّا حّق ِذى الَمعروف َعَلیك ، فاَءن َتشُكَرُه، و َتذُكَر معروَفُه، و َتنُشَر له الَمَقاَلَة الَحَسَنَة، و ُتخِلَص له ال
ُمَكاَفاَءُتُه بالفعل َكاَفاَءَتُه، و اال ُكنَت ُمرِصدا َله ، ُمَوطِّنا نفَسَك علیها َشَكرَتُه ِسّرا و عالنّیة ، ثمَّ اِءن اَءمَكَن . 

َو َامَّا حّق كسى كه به تو احسان و نیكى كرده ، آن است كه سپاس گزار او باشى و همواره نیكى او را به یاد داشته ))
ام دعاى خالصانه ات با خدا، او را یاد كنىو با گفتار نیك خود او را به خیر و نیكى شهره نمایى و به هنگ اگر  . 

چنین كردى ، به وظیفه شكرگزارى پنهان و آشكار خود عمل نموده اى و چون برایت میسر شد، در عمل نیز او را 
 .((عوض دهى وگرنه هر لحظه مترصد جبران آن باشى 

مام سجاد علیه السالم ذكر شده است ، در درباره این حّق كه یكى از مهم ترین حقوقى است كه در رساله مباركه ا
یكى درباره این كه شكر چیست و شكرگزارى چگونه است ؟ دیگر این كه : فصول مختلفى باید بحث و گفتگو شود

 معروف چیست و ذى المعروف به چه كسى مى گویند؟

 معنى و مفهوم شكر
به معنى اظهار نعمت و نشر و اشاعه آن  شكر ((مفردات راغب ))اما درباره فصل اول كه معنى شكر چیست ؛ در 
علیه السالم هم معناى  در كالم امام .(739)آمده است ؛ در برابر كفر كه به معنى فراموش كردن و پنهان كردن است 

امام مى فرمایند. ظریفى براى شكر ذكر شده است  او را شكر گزارد و بعد در ادامه مى فرمایند اَءن تشكره : : 
همیشه نیكى او را یادآورى كند و با این كار، او را به عنوان انسانى صاحب ارزش  تذكر معروفه ، و تنشر له المقالة الحسنة

ل كسى كه به انسان احسان كرده است ، یاد كردن و فراموش نكردن احسان او است ؛ حّق پس حّق او. مشهور كند
دوم ، نقل فعل خیر او و معرفى كردن او به عنوان انسانى خیراندیش و نیكوكار است ؛ حّق سوم ، دعاى خالصانه 

در مرتبه پنجم ، تصمیم  در حّق او است ؛ حّق چهارم ، جبران عملى احسان او و اگر قدرت جبران عملى نداشت ،
و عزم عملى بر جبران آن مى باشد؛ یعنى نیت او این باشد كه اگر روزى خدا به او قدرت داد، خدمت وى را 
 .جبران كند
ولى براى این كه  .این مراتب شكر و درجات آن است كه در كالم امام سجاد علیه السالم بدان اشاره شده است 

روشن شود، بهتر است كه اول درباره شكر نعمت هاى الهى تحقیق كنیممساله شكر و ذى المعروف خوب   . 
موضوع شكر در بسیارى از آیات نورانى وحى و روایات متعددى از اهل بیت عصمت علیهم السالم مورد بررسى 

بعضى از روایات اولین . قرار گرفته است كه ضمن آن ، راه و روش شكرگزارى نیز به انسان آموخته شده است 
قدم شكر را، شكر قلبى دانسته اند و این كه انسان ، نعمت و لطف الهى را بفهمد و با زبانش صاحب نعمت را كه 

در بعضى روایات چنین آمده است كه اگر كسى شكرگزار باشد، خداوند . ذات اقدس پروردگار است ، ثنا گوید
 :هرگز باب نعمت فراوان را بر او نمى بندد

على عبد باب الشكر و یغلق عنه باب الزِّیادة ما كان اللَّه لیفتح  (740). 
(( ده ، نمى بنددخداوند باب ازدیاد نعمت را به روى انسانى كه باب شكرگزارى را برایش گشو )). 

در روایت دیگرى از موال امیرالمؤ منین علیه السالم به نقل از حضرت موسى . این اولین ثمره شكرگزارى است 
 :بن جعفر علیه السالم ذكر شده است كه مى فرمایند

اه واصفرَّ وجهه ، یقوم اللیل اءجمع حتى عوِتَب فى ذلك ، فقال اللَّه عزَّ لقد قام رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم عشر سنین على اءطراف اءصابعه حتى تورَّمت قدم
)) :و َجلَّ ما اَءنزلنا علیك القرآن لتشقى # طه  (741)))(742). 
(( نیاز مى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ده سال تمام شب را بیدار بود و روى پا ایستاده بود و با خدا راز و 

ما قرآن را بر تو نازل نكردیم كه تو به زحمت و مشقت بیفتى ! كرد؛ تا این آیه نازل شد كه اى پیامبر )). 
 :در روایت دیگرى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

هیا رسول اللَّ: كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم عند عائشة لیلتها، فقالت  یا عائشة اَء  : لم ُتتِعُب نفسك ، و قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك و ما تاءخَّر؟ فقال ! 
 .(743)ال اَءكون عبدا شكورا
شبى كه پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نزد عایشه بودند، او زبان اعتراض گشود كه چرا شما خود را به تعب ))

اى : حضرت فرمودند. و رنج مى اندازید؟ در حالى كه خداوند همه كرده هاى گذشته و آینده تو را، بخشیده است 
 .((آیا من بنده شكرگزارى نباشم ؟ ! عایشه



، شكر نعمت ، شاءن انسان هایى است كه نعمت هاى الهى را درك كرده اند و قدر آنها را یافته اند؛ زیرا  بنابراین
آنها در خود حالت شكر و سپاس گزارى . براى كسانى كه به این مرتبه رسیده اند كمال عقلى در شكر كردن است 

آن را ابراز مى كنندبه منعم و كسى كه در حّق آنها لطف و محبت كرده است را احساس و  . 
در آیات فراوانى از قرآن درباره شكر سخن گفته شده و خداوند در چندجا به توصیف شاكر و شكور پرداخته است 
وقتى قرار شد . است ؛ یعنى بهترین شكرگزاران  خیرالشاكرینخدا شكرگزار است یا گفته شده خداوند  (744)واللَّه شكور حلیم 

كه این وصف ، توصیف الهى باشد، در نتیجه قابل تاءمل خواهد بود؛ چرا كه به انسان ها سفارش شده است كه 
 .صفاتشان ، جلوه اى از صفات پروردگار باشد

آنچه . همراه با مشتقاتش از عناوین كثیراالستعمال است كه هفتاد و پنج مرتبه در قرآن تكرار شده است شكر 
ضرورت دارد درباره موضوع شكر روشن شود، شكر در پیشگاه پروردگار و از نعمت هاى او است و بعد از 
 .روشن شدن مهمترین مصداق شكر، سایر مصادیق نیز روشن خواهد شد

م سجاد علیه السالم پاسخ عملى و جزا دادن به فعل ، دعا كردن براى صاحب حّق و اشاعه خوبى هاى در بیان اما
او را، اداى حّق او دانسته و همه را مستلزم به درك نعمت و ارزش آن كرده است ؛ چرا كه انسان شاكر باید ابتدا 

این اولین قدم در . ند شكرگزار خوبى باشدنعمت و كسى را كه آن نعمت را به او عطا مى كند خوب بشناسد تا بتوا
قرآن در سوره سباء درباره نعمت هاى الهى مى فرماید. شكرگزارى است  : 

 .(745)اعملوا آل داود شكرا و قلیل من عبادى الشكور
(( شكر خدا به جاى آرید هر چند از بندگان من عده قلیلى شكرگزارند! اى آل داوود )). 
در این سوره مباركه بعد از این كه خداوند، نعمت هایى را كه به داوود و سلیمان عنایت كرده و این پدر و پسر را 

ى تصرف داشته باشند، برمى شمارد؛ در پایان به مجموعه خانواده قدرت بخشیده تا بر تكوین و قدرت هاى نامرئ
این آیه ، بیانگر . بدانید كه بندگان شكور، نادر و كمیابند: فرمان مى دهد كه خدا را شكر كنید و بعد مى فرماید

همان گونه كه سعدى نیز در آغاز گلستان مى گوید. عظمت شكر است  : 

 از دست و زبان كه برآيد 
 

ه شكرش به درآيد كز عھد  

 مصادیق عبداللَّه در قرآن
وقتى مى توانیم عظمت شكرگزارى را دریابیم كه ببینیم ناتوانى در انجام آن به چه طایفه اى از بندگان نسبت داده 

 همراه با یاى نسبت بوده و به بندگان خدا نسبت داده شده است ؛ عبادىدر این آیه عجز و ناتوانى با تعبیر . شده است 
پس ابتدا باید سایر موارد استعمال این مضاف و مضاف الیه را در قرآن بررسى كنیم و ببینیم در قرآن به كدامین 
قسم از بندگان نسبت داده شده و خدا از چه بندگانى با لفظ عبادى یاد كرده است ؟ در سوره مباركه حجر، وقتى كه 

كر مى كند و او را از مقام قرب مى راند، شیطان اجر داستان تخلف شیطان و نافرمانى او را از سجده آدم ذ
 .عباداتش را از خدا مطالبه مى كند و از خدا مى خواهد تا روز قیامت زنده بماند
 :خداوند پاسخ مى دهد

الى یوم الوقت المعلوم # قال فانك من المنظرین  (746). 
 .((تو از مهلت یافتگانى ، اما نه تا رستاخیز، بلكه تا روز و وقت معینى ))
 :بعد شیطان مى گوید

اال عبادك منهم المخَلصین # الُءغوینَّهم اَءجمعین  (747). 
 .((همه بندگان را گمراه مى كنم ؛ مگر بندگان مخلص تو را))
 : و بعد از یك آیه ، این تعبیر آمده است
 .(748)ان عبادى لیس لك علیهم سلطان 
(( كه بتوانى آنها را اغوا كنى - سلطه اى ندارى  - و عنوان عبادى بر آنها صادق است  -بر آنها كه بندگان من هستند   
-)). 

هستند، بندگان  عبادىاز حیطه قدرت شیطان استثنا مى شوند كه مصداق عنوان یعنى از مجموعه خلقت تنها جماعتى 
 . خاصى كه شیطان هم آنها را مى شناسد و اعتراف مى كند كه قادر به اغواى ایشان نیست
 :مورد دیگر در سوره مباركه انبیا است كه مى فرمایند

دى الّصالحون و لقد كتبنا فى الّزبور من بعد الّذكر اَءن االرض یرثها عبا (749). 
 .((ما در دو كتاب پیشین آسمانى هم مقرر كردیم كه نهایتا حاكمیت زمین از آن بندگان صالح ما است ))

صالح خدا، كسانى اند كه خدا وعده كرده است كه در پایان دنیا، قدرت را در روى زمین به آنها تنفیذ كند بندگان . 
به حضرت بقیة اللَّه علیه السالم و اصحاب آن حضرت ، تعبیر شده است كه  عبادى الصالحوندر برخى روایات ما از 

 .(750)از بندگان برگزیده خدا هستند



 :مورد دیگر را در سوره بقره مى بینیم كه مى فرماید
 .(751)و اذا ساَءلك عبادى عنى فاّنى قریب اُءجیب دعوة الداع اذا دعان 
و چون بندگان از من سوال كنند، بدانند كه من به آنها نزدیك هستم و هر كسى مرا بخواند، دعاى او را اجابت كنم ))
)). 

صحنه قیامت به عده اى خاص ، این طور خطاب مى شوددر : در سوره مباركه فجر مى فرماید : 
َوادُخِلى َجنَِّتى # َفادُخلى ِفى ِعَباِدى # ِارِجِعى ِاَلى ربِِّك َراِضَیة َمرِضَیة # یا اَءیَُّتها النَّفس المطمئنَُّة (752). 

(( . اى نفس قدسى مطمئن و دل آرام امروز به حضور پروردگارت بازآى كه تو خوشنود و او راضى از تو است 
 .((بازآى و در صف بندگان خاص من درآى ؛ و در بهشت من داخل شو

كه با كلمه  عباداللَّه همان صاحبان نفوس مطمئنه اند؛ كسانى كه در قیامت با سرور و  بیان شده است ، ((عبادى ))
خداوند در قرآن به خیلى از اصناف و طبقات ، وعده بهشت داده است ، اما . شادمانى به بهشت فراخوانده مى شوند

 . فقط در انحصار عباداللَّه است كه با این تعبیر از آنها یاد شده است ((جنتى ))وعده بهشت با عبارت 
از این موارد چندگانه كه از قرآن ذكر شد، معلوم مى شود آنها كه به مرتبه عبودیت خاص هم رسیده اند، قادر به 
 . شكرگزارى نیستند؛ چرا كه قدم اول در شكرگزارى ، شناخت نعمت است

 شناخت نعمت ، شكر منعم مى باشد
امل براى شناخت تمام ذات و كنه صفات فرد از طریق شناخت نعمت ، به شناخت منعم مى رسد؛ البته شناخت ك

سوره سباء باشد كه بنا بر نقل یك حدیث قدسى كه داوود  13شاید بعد از آیه . خداوند بر اى هیچ كس ممكن نیست 
 :علیه السالم عرض كرد

اءن النعم منى رضیت منك بذلك شكرا یا رب كیف اَءشكرك و شكرى لك نعمة ُاخرى منك توجب علىَّ الشكر لك ؟ فاءوحى اللَّه تعالى الیه اذا عرفت (753). 
(( به شكرگزارى دیگر  چگونه تو را شكر گویم ، حال آن كه توفیق بر شكر، نعمت دیگرى است كه احتیاج! خدایا

وقتى براى تو روشن شد كه همه نعمت ها از من است ، به این مقدار شكر تو : دارد؛ خداوند خطاب به داود فرمود
 .((راضى ام 
از امام صادق علیه السالم نقل شده  ((كافى ))این مطالب در سایر معارف ما نیز وارد شده است ؛ مثال در كتاب 
 : است

علیه بنعمة فعرفها بقلبه ، َفَقد اَءّدى شكرها َمن اَءنعم اللَّه (754). 
(( ت و منعم را بشناسد، شكر نموده است وقتى خدا بنده اى را به نعمتى متنعم فرمود، اگر از صمیم قلب ، آن نعم )). 
. این مرتبه از شكر؛ یعنى شكر قلبى مستلزم تصور، فهم و درك نعمت است ، برتر از سایر مراتب شكر است 
 :بنابراین ، در آغاز كالم امام سجاد علیه السالم هم آمده است كه مى فرماید
 . َو َامَّا حّق ذى المعروف علیك ، فاَءن تشكره

ن است كه احسان او را همیشه به یاد داشته باشى ؛ یاد داشتن مستلزم آن است كه اول نعمت را بشناسد تا آن شكر آ
 .را همواره به یاد آورد و فراموش نكند

در یكى از احادیث قدسى وارد شده است كه موسى بن عمران علیه السالم در یكى از مناجات هایش به خدا مى 
 :گوید
یا موسى: له ؟ فقال  آَدُم اءن ُیَؤّدى ُشكَر ما َصنعَت الیه ، خَلقَتُه بیدك و َنَفخَت فیه من روحك و اءسَكنَتُه َجنَّتَك و اءَمرَت المالئكَة فسجدوا كیف یستطیع ! یا رب َعِلَم اءنَّ  ! 
 .(755)ذلك منِّى فَحِمَدِنى علیه و كان ذلك شكر ما َصَنعُت الیه 
(( آدم چگونه توانست در مقابل آنچه براى او كردى تو را شكر گوید، با دست خود او را خلق كردى ، ! پروردگارا

: به مالئك دستور سجده بر او را دادى ؟ خداوند فرموداز روح خود در او دمیدى ، او را در بهشت جاى دادى و 
آدم دانست كه همه آنچه دارد از من است و مرا بر آن سپاس گفت و همین شكر او بود در مقابل آنچه ! اى موسى 

 .((برایش انجام دادم 
، شناخت و  وقتى معرفت نعمت پدید آمد، به تبع آن. پس مى توان گفت كه اولین قدم شكر، معرفت نعمت است 

در آن دلى كه به وسیله نعمت ها و به نور معرفت منعم روشن مى شود، محبت خدا . معرفت منعم نیز پدید مى آید
نیز جاى مى گیرد؛ چون خدا اساس خلقت و آفرینش را براى معرفت خود قرار داده است ؛ در حدیث قدسى آمده 
 : است

الَخلق ِلَكى ُاعرف  كنت كنزا مخفّیا فاَءحَببُت اءن ُاعرف فَخلقُت (756). 
(( آنها محبت كردم  من گنج پنهانى بودم و مى خواستم كه شناخته شوم ؛ بنابراین ، بندگانم را خلق و با نعمت هایم به
 .((تا مرا بشناسند
اساس در ناموس آفرینش ، جبلت و فطرت دل هاى مخلوقات الهى ، با محبت كسانى كه به آنها احسان مى كنند 
 : آمیخته است و به این معنا در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نیز اشاره شده است

اَءحسن الیها ُجِبَلِت القلوب على حبِّ َمن (757). 



 .((سرشت دلها، دوستى نیكى كننده به آنهاست ))
خدمت و یا معروفى انجام مى دهد؛ وقتى چنین شد، خواه ناخواه ، دل انسان ها جذب مبداءیى مى شود كه براى او 

در دلى كه شكر راه پیدا مى كند؛ معرفت الهى راه پیدا كرده و آن دل به نور معرفت خدا روشن شده است و دلى كه 
به همین دلیل ، هم در لغت و هم در اصطالح و استعمال . به نور معرفت خدا روشن شد، كفر در آن راه نمى یابد

در قرآن كفر در مقابل شكر قرار داده شده است ؛ یعنى قسیم شكر است ؛ مثال خداوند در سوره مباركه  متعدد آن
 :لقمان مى فرماید
 .(758)و لقد آَتیَناُه لقمان الحكمَة اَءِن اشُكر لّله و َمن َیشُكر فانَّما لنفسه و َمن كَفر فانَّ اللَّه غنى حمید
ما به لقمان حكمت آموختیم و به او گفتیم خدا را شكرگزار باش ؛ اگر كسى خدا را شكر گفت ، خود را شكر كرده ))

شكر شاكرین نیست  است و اگر كسى كفر ورزید و شكر نكرد، خدا نیازمند به )). 
یا در داستان سلیمان و تخت بلقیس و كارى كه عاصف بن برخیا . در این آیه ، شكر، عدیل كفر قرار گرفته است 

 : كرد در سوره نمل چنین آمده است
 .(759)قال یا اَءّیها المالُء اءیُّكم یاءتینى بعرشها

كدام یك از شما تخت بلقیس را نزد من مى آورد؟ هر كسى چیزى گفت ؛ تا این كه پیشنهاد عاصف : سلیمان گفت 
 : پذیرفته شد كه گفت

قّرا عنده قال هذا من فضل رّبى لیبلونى اَءاَءشكر اَءم اَءكفراَءنا آتیك به قبل اَءن یرتدَّ الیك طرفك فلّما رآه مست (760). 
(( وقتى كه سلیمان با این اعجاز الهى . حاضر مى كنم  قبل از این كه چشم به هم بگذارى ، تخت بلقیس را نزد تو

این تفضل الهى است تا مرا بیازماید كه آیا شكر او را به جا مى آورم یا كفران مى كنم : روبرو شد، فرمود )). 
 : چنان كه مشاهده مى شود شكر و كفر در مقابل یكدیگر ذكر شده است

فانَّ ربِّى غنّى كریم  َمن شَكَر فانََّما یشُكُر لنفسه و َمن َكَفَر (761). 
(( ت اگر كسى شكر كند، خود نفع مى برد و اگر كفر بورزد به خود زیان رسانده است كه خدا بى نیاز اس )). 

قلب و دل شكور، قلب و دلى است كه منعم را شناخته . از این جا مى توانیم استفاده كنیم كه شكر، یعنى همه اسالم 
پس به دلیل . و تسلیم محض او شده است ؛ اسالم نیز همان تسلیم است ؛ چرا كه كفر در مقابل اسالم مطرح است 

، همان شكر است و شكر همان اسالم ؛ بنابراین ، مسلمان شكور این كه كفر عدل و قسیم شكر واقع مى شود؛ اسالم 
محال است كسى شكور باشد، گناهكار هم . كه از اعماق دل ، خدایش را سپاس مى گوید، دیگر گرد گناه نمى گردد

ه از امام صادق علی ((مشكاة االنوار))باشد؛ محال است كسى مسلمان و مؤ من باشد، خطاكار هم باشد و بنابراین 
 :السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند
 .(762)الشكُر للنَِّعِم اجتناُب المحارم 
 .((شكر نعمت ، تورع و پرهیز از گناه است ))

ین قدم ابتدایى شكرگزارى از نعمت هاى الهى است ؛ یعنى كسى كه مى خواهد وظیفه شكر به جاى آورد، باید ا
وقتى دل شاكر مى شود كه به نور معرفت روشن شود و وقتى بر دلى انوار معرفت الهى تابید، . نافرمانى منعم نكند

صور گناه در آن راه پیدا نمى كند؛ چرا كه این دل تسلیم محض خدا است و وقتى تسلیم محض او شد، تخیل و ت
مسخر نعمت هاى الهى است و همه وجودش را تصور نعمت هاى الهى پر كرده است و جایى براى غیر او باقى 
 .نمى ماند تا نافرمانى خدا كند

 مراتب شكرگزارى
رع و پرهیز از مبغوضات نكته قابل دقت این است كه شكر نعمت تنها تصور و فهم نعمت هاى الهى نیست ؛ بلكه تو

بعضى از اهل معرفت گفته اند كه شكر سه مرتبه دارد، اول ، معرفت نعمت . خدا نیز از شرایط شكرگزارى است 
 . ؛ دوم ، قبول نعمت ؛ سوم ، ثنا و سپاس نعمت

از خدا  اما معرفت نعمت مستلزم آن است كه همه نعمت ها از اولین نعمت كه افاضه وجود است تا آخرین آنها را
 :بداند
 .(763)ما بكم ّمن نِّعمة فِمَن اللَّه 
 .((هر نعمت كه دارید، همه از خداست ))

یات كریمه قرآن این تعبیر را مى بینیم كه مى فرمایدنكته جالب دیگر این است كه در آ : 
 .(764)واشكروا نعمت اللَّه ان كنتم اّیاه تعبدون 
(( تید و او را مى پرستید، باید شكرگزار او باشیداگر شما بنده خدا هس )). 

بنابراین ، انسان شاكر در ابتدا باید بداند كه همه نعمت ها . یعنى شكر نكردن ، باعث خروج از حلقه عبودیت است 
از جانب خدا است و اساسى ترین نعمت ، نعمت وجود است كه او را از هیچستان عدم به سبزه زار هستى رسانده 

به تبع آن سایر نعمت ها را نیز به او ارزانى داشته است است و  . 
اما قبول نعمت ، به این معنا است كه خود را سراسر نیاز و محتاج به او ببیند و استمرار بقا و تداوم نعمت و 



نعمت  همچنین دفع نقمت را از او بخواهد و همواره خود را نیازمند او ببیند؛ كه معناى رسیدن به این مرحله قبول
 . است

این امر مهمى است كه چگونه انسان از عهده شكر . نكته سوم ، ثناگویى و توصیف منعم به جود و كرامت است 
به . زبانى منعمى برآید كه همه هستى او و همه آنچه را كه در سایه وجود او است ، به او ارزانى داشته است 

قرآن فرمودراستى زبان قاصر است و بى جهت نیست كه خداوند در  : 
 .(765)و قلیل مِّن عبادى الشَّكور
 .((از بندگان من عده كمى شكرگزارند))

كه خداوند متعال در آیات كریمه قرآن هم ، نعمت هایى را كه بر  یكى از مصادیق شكر، شكر به زبان است چنان
 .پیامبرش ارزانى داشته برمى شمارد
ما ودََّعَك ربَُّك و ما َقَلى # واللَّیل اذا َسجى  # والضُّحى (766). 
قسم به روز در آن هنگام كه آفتاب برآید، و قسم به شب در آن هنگام كه آرام گیرد، كه خداوند هرگز تو را ))
 .((وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است 

یم بودى ، تو را كفالت كرد؛ خدا هرگاه دست تو را گرفت ، رها نكرد؛ یت: در ادامه خطاب به پیامبرش مى فرماید
گمشده بودى ، تو را هدایت كرد؛ فقیر بودى ، تو را بى نیاز كرد، حال كه چنین است یتیم را تحقیر مكن و 
 :نیازمندان را از خود مران ؛ سپس مى فرماید
 .(767)َو َامَّا بنعمة ربِّك فحدِّث 
 .((نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن ))

فرمان به بازگویى و نقل نعمت هاى الهى ، داللت بر مطلوب بودن نقل آن نزد ذات ذوالجالل الهى دارد و در مقابل 
ید كهآن ، خداوند متعال این طور مى فرما  : 

 .(768)ان الَّذین یحبُّون اَءن تشیع الفاحشة فى الَّذیَن آمنوا لهم عذاب الیم 
(( ان كار زشتى را اشاعه دهند، در دنیا و آخرت براى آنها عذاب دردناك آنان كه دوست دارند در میان اهل ایم
 .((خواهد بود
یعنى همان طور كه خداوند نقل و اشاعه زشتى ها و همچنین كسانى كه به این كار عالقه مندند را دوست ندارد، 
 . اشاعه و نقل خیرات و خوبى ها را مطلوب مى شمارد؛ چرا كه از مصادیق شكر است

گاهى منعم انسانى است كه صاحب معروف و نعمتى است و از : ایت به مرتبه منعم ، شكر نیز مراتبى داردبا عن
باب این كه محدود به حدودى است ، نعمتش نیز محدود به حدود است بنابراین ، شكرش نیز براى كسى كه مورد 

فرمایداحسان او واقع شده است ، مقدور خواهد بود، اما خداوند درباره خود مى  : 
 .(769)ما بكم من نعمة فمن اللَّه 
 .((همه نعمت ها و خیرات از ناحیه او است ))

دلیل بى پایان بودن نعمت ها انسان قادر بر احصا و شمارش آن نعمت  همان طور كه قرآن نیز تصریح مى كند، به
 : ها نیست
 .(770)و ان تعّدوا نعمت اللَّه ال تحصوها

كریمه قرآن است كه انسان را عاجز از شمارش نعمت هاى الهى مى داند و خوب مى دانیم كه در كالم  این آیه
چنین منعمى را چگونه مى توان با زبان شكر كرد حال آن كه زبان نیز یكى از . حضرت حّق اغراق راه ندارد

عالوه بر زبان محدود به حدودى  .نعمت هاى بزرگ الهى است كه وسیله انتقال مفاهیم ذهنى و درونى انسان است 
است ؛ چرا كه انسان محدود است بنابراین با موجود محدود نمى توان شكر خالق مطلق و نعمت هاى بى حد او را 
به جاى آورد، اما براى این كه ببینیم كیفیت شكر زبانى چگونه است ، باید در روایات و ادعیه اى كه راز و نیاز با 

او است ، تاملى جدى كنیمخدا و بیان نعمت هاى   . 

 كیفیت شكرگزارى
یكى از زیباترین جلوه هاى گفتگو با خدا و شكر نعمت هاى الهى در كلمات امام سجاد علیه السالم در مناجات 

مناجات ششم از این پانزده مناجات ، مناجات الشاكرین است كه بخش هایى از كالم امام . عشر، نهفته است   خمس 
كه در مقام شكر و سپاس منعم حقیقى در این دعا بیان شده است مرور مى كنیم علیه السالم را  : 

، و اءعیانى عن نشر عوارفك توالى الهى اَءذَهَلنى عن اقامِة شكِرك َتَتاُبُع َطوِلك ، و اءعَجَزنى عن ِاحصاء ثنائك فیض فضلك ، و شغلنى عن ذكر محامدك ترادف عوائدك 
 .(771)اءیادیك 
(( توالى و پیوستگى نعمت ها و تفضالت تو بر بندگانت ، موجب فراموشى و غفلت من شده است و وفور ! خدایا

هافضل تو، باعث ناتوانى من از شمارش آن تنوع و شباهت نعمت هایت مرا از ستودن تو بازداشته و پیاپى بودن  .
 .((آنها مرا از انتشار آنها خسته كرده است 

یعنى آنقدر غرق نعمتیم كه آن را فراموش كرده ایم و آن چنان این افاضه فیض تو مستدام و قطع ناشدنى است كه 



ى و ترادف نعمت ها و فیوضات تو، ما را در نشر حتى یكى قادر به شمارش فیض تو نیستیم و این فراوانى ، توال
 . از آنها، ناتوان كرده است
: گفتیم كه یكى از مصادیق شكر، نقل نعمت و معرفى آن است ؛ حضرت در دعا با اشاره به این مطلب مى فرمایند

م و نمى توانیم حتى یكى از آنقدر این نعمت ها پیاپى و بدون انقطاع است كه ما دچار نسیان ، غفلت و عجز شده ای
 :حضرت در ادامه مى فرمایند . آنها را براى دیگران باز گوییم

ال َیطُرُد عن فنائه حیم الِبرُّ الكریُم الَّذى ال یخیِّب قاِصدیه و هذا مقام َمن اعَتَرَف ِبُسبوغ النَّعماِء و قاَبَلها بالتَّقصیر و شِهد على نفسه باِالهَمال و التَّضییع و اَءنَت الرَّئوف الرَّ
 .(772)آملیه 
(( اداى شكر  این عجز و ناتوانى مقام كسى است كه به نعمت هاى بى شمار تو معترف و با تقصیر و كوتاهى در

نعمت ها مواجه است و بر خود گواهى مى دهد كه نفس خود را ضایع و مهمل گذاشته است و با این حال تو بسیار 
باراءفت و مهربان و با كرم و احسانى ؛ زیرا كسى را كه به تو روآورد، محروم نكرده و احدى را كه به تو چشم 
 .((امید دارد از درگاه كرمت دور نخواهى فرمود

رئوف و ! خدایا. نعمت هاى تو آنقدر فراوان است كه از بیان آنها قاصریم و توان شمارش آنها را نداریم ! ایاخد
كسى را كه قصد تو كند، محروم نمى كنى و كسى را كه آرزومند درگاه تو ! مهربانى و نیكوكار و كریم ، خدایا

بازنمى گردانى  باشد، ماءیوس   . 
آالِئك شكرى و َتَضآَئَل فى َجنِب اكرامك ایَّاى َثنائى و َنشرى  الهى َتصاَغَر عند َتعاُظُم (773). 

(( در مقابل كرامت و ! خدایا. اى تو بسیار ناچیز و اندك است این مقدار شكرگزارى من هم در مقابل نعمت ه! خدایا
 .((تفضالت تو ثناگویى من در نقل فضایل و كرامات تو ناچیز است 
 :حضرت در ادامه مى فرمایند

ك ِیفَتِقُر الى شكر و ُكّلما ُقلُت لك الحمُد ضُعف لسانى عن احصائها و نعمآُؤِك كثیرة قُصِر ِفهمى عن ادراكها فضال عن استة قصائها فكیف لى بتحصیِل الشكِر و شكرى ایا
 .(774)وَجب علىَّ لذلك اءن اءقوَل لك الحمد

 
 
 

 

(( عمت هاى تو را بشمارد، فهم من نمى تواند درك كند، چه رسد به این كه آن را بسنجدزبان من نمى تواند ن! خدایا . 
چگونه شكر تو گویم كه شكر من براى تو نیز نیازمند به شكرگزارى دیگرى است و هرجا كه حمد تو مى ! خدایا

 .((گویم ، براى این كه توانسته ام تو را حمد كنم ، بر من شكر دیگرى واجب شده است 
این تعبیر عارفانه امام علیه السالم كه برخاسته از دل و زبانى واله و شیدا است خوب عنایت شود؛ حضرت مى  به

هر وقت كه یك الحمدهللا مى گویم ، به خاطر این كه قادر به گفتن این الحمدهللا شدم یك حمد دیگر باید ! خدایا: فرمایند
 . بگویم

ُصنِعك فَتمِّم علینا سواِبَغ النَِّعم وادَفع عنَّا مكارَه النَِّقِمالهى فكما غذَّیتنا بُلطفك و ربَّیتنا ب (775). 
(( و در مهد حكمت و ُصنعت پرورش دادى ؛ پس نعمت هاى بى چنان كه ما را به لطف خود غذا دادى ! خداى من 
 .((حدت را بر ما به اتمام رسان و ناگوارى هاى انتقامت را دفع گردان 
بنابراین ، یكى از مراحل شكر كه باالترین مرحله نیز هست ، معرفت به نعمت الهى و همواره به یاد داشتن آن 

مده استاست ؛ در سخنى از امام صادق علیه السالم آ  : 
ه َمن اءنَعَم اللَّه علیه نعمة فعَرفها بقلبِه و عِلم اءنَّ الُمنِعَم علیه اللَّه تعالى َفَقد اءّدى شكَرها، و ان لم ُیحرِّك لسان (776). 

كسى كه خداوند به او نعمت عطا كرده است ، اگر با قلب خود درك كند كه خدا به او عنایت كرده و منعم حقیقى ))
 .((فقط خدا است ، اداى شكر كرده است ؛ اگرچه به زبان هم ذكر مخصوص شكر را جارى نكرده باشد

كه بداند در مقابل خطاها و گناهان فقط خدا است كه قدرت بر  كسى: همان طور كه در مساله توبه نیز مى گویند
 .عقاب او دارد خود نوعى استغفار و پشیمانى از گناه است ؛ اگرچه كلمه استغفار را به زبان جارى نكند
 . بنابراین ، در مقام شكرگزارى درك نعمت مهم است و توجه به این مطلب كه هر چه هست فقط از جانب او است

دیگر شكر كه در كالم امام سجاد علیه السالم ذكر شده بود این است كه هر گاه به انسان نعمتى بخشیده شد، با مرتبه 
با گفتار نیك  تنشر له المقالة الحسنة : زبان نیز شكر گوید، همان طور كه در كالم امام سجاد علیه السالم نیز گفته شده كه
محدث قمى ، در سفینة البحار روایتى را نقل مى كند كه امام صادق  مرحوم .خود، او را به خیر و نیكى شهره نما
 :علیه السالم فرمودند
 .(777)فى ُكّل َنَفس ِمن اءنفاِسك شكر الزم لك بل اءلف و اءكثر
 .((در هر یك از نفس هایت بر تو شكرى الزم است ؛ نه تنها یك شكر بلكه هزار شكر بیشتر))
هر نفسى كه فرو مى رود ممّد حیات است و چون بر مى آید مفّرح ذات ، پس در )) :و در این باره سعدى مى گوید



 .((هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكرى واجب 
 حتى بندگان (778)اعملوا آل داود شكرا و قلیل من عبادى الشكور : بعد اشاره به آیه اى مى كند كه مفصال درباره آن بحث كردیم
خاص خدا هم قادر به اداى شكر نعمت هاى الهى نیستند و در این باره ، مهم شناخت نعمت و درك آن است و این 
 .كه انسان با دل و قلب و زبان و همه وجود خود شاكر نعمت هاى الهى باشد

ت درونى انسان در بحث حّق زبان به این نكته اشاره كردیم كه زبان در واقع بیان كننده ما فى الضمیر و مكنونا
خداوند از میان همه مخلوقاتش ، فقط به انسان قدرت بیان عطا كرده است و انسان را به این نعمت متمایز . است 

 . كرده است
 .در روایات توصیه شده است كه به زبان شكر خدا جارى شود
 .(779)احذروا ِنَفاَر النِّعم 
باید از پشت كردن و بازگشت نعمت هاى الهى هراسان باشید -اگر شكر نكنید،  -)) )). 

ست دارد تا اساسا در بین انسان ها هر بخشنده اى كه براى بخشیدن نعمتى ، زحمت و مشقتى را تحمل مى كند، دو
باغبانى كه زحمت درخت را مى كشد تا میوه  .شكر و سپاس گزارى كسى را كه از آن بهره مند مى شود، ببیند
دهد، مربى ، پدر و یا كسى كه متحمل رنج تعلیم و تربیت و رشد و كمال دیگرى شده است ، عالوه بر این كه وقتى 

شكر و سپاس كسى را كه مورد . شكرگزارى او را نیز ببیندحاصل را در او مى بیند لذت مى برد، دوست دارد تا 
افاضه او قرار گرفته است دوست دارد و این موجب تشویق و قوت او است ، اما درباره ذات ذوالجالل الهى شكر 

، بنابراین گفته اند كه شكر. چنین اثرى ندارد؛ زیرا او نیاز به تشویق و ترغیب ندارد و بى نیاز از این امور است 
او با شكر و سپاس گزارى ، شایستگى . نشان دهنده لیاقت فردى است كه از این نعمت و تفضل بهره مند شده است 

امام هشتم ابى الحسن الرضا علیه السالم سخنى را از پدرانش و آنها از حضرت . خود را به اثبات مى رساند
 :امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى كنند

الحمدهللا على ُكّل حال : الحمدهللا الذى بنعمته تتمُّ الصالحات و اذا اءتاه اءمر یكرهه قال : ى اللَّه علیه و آله و سلم اذا اءتاه اءمر َیُسرُّه قال كان رسول اللَّه صلَّ (780). 
وقتى كه پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مقابل نعمت یا حادثه اى واقع مى شد كه او را مسرور و خوشحال ))
سپاس مى گویم خدایى را كه نعمت هایى عنایت كرده و صالحات را كامل فرموده است و  :مى كرد، مى فرمودند

در همه : و ناپسندى عارض مى شد و حضرت با نامالیمتى مواجه مى شدند، مى فرمودندهنگامى كه امر مكروه 
 .((حال ، حمد براى خدا است 
یعنى حضرت با وجود نامالیمات هم خدا را سپاس مى گفتند، كه البته بعدا اشاره خواهیم كرد كه مراتب شكر براى 
 . انسان متفاوت است

را، نعمت الهى مى بینند، همین مقدار كه به آنها مال ، مسكن و فرزندى داده انسان هایى كه نعمت هاى مادى دنیا 
شده است ، خدا را سپاس مى گویند و شاكر نعمت هاى الهى هستند؛ ولى بعضى از انسان ها، وراى این مراتب را 

نعمت هاى الهى دیده و طى كرده اند و به مدارجى عالى از كمال نفسانى و روحى رسیده اند كه در هر حال شاكر 
 .اند و این نكته اى است كه در مباحث بعد توضیح خواهیم داد
اما آنچه كه در اینجا متذكر شدیم این بود كه شاكر در واقع درك نعمت الهى و لیاقت خود را براى این تفضل الهى 
 : ابراز و اظهار كرده است و این چیزى است كه در روایات مكررا بدان توصیه شده است

االجر كاَءجر المحروم القانع  اعم الّشاكر، له من االجر كاَءجر الصَّائم المحتسب ؛ والمعافى الّشاكر لهم من االجر كاَءجر المبتلى الّصابر و المعطى الشاكر له منالّط (781). 
كسى كه غذا مى خورد و شكر خدا را به زبان جارى مى كند، مثل انسان روزه دارى است كه روزه او قبول شده ))

و انسانى كه سالم و سالمت است ، اگر شكر خدا را گوید، اجر او مثل كسى است كه مبتال به درد و رنجى . است 
انسان ثروتمندى كه خدا را شكر گوید، اجر فقیرى را دارد كه بر فقرش . و رنج صبر مى كند شده كه بر آن درد

 .((صبر مى كند و ناسپاسى نمى كند و خود را به گناه آلوده نمى كند

 آثار شكرگزارى
 در معارف ما براى شكر آثارى ذكر شده است كه مى تواند اثر طبیعى و وضعى این عمل باشد؛ مثال خداوند در
 :قرآن مى فرماید
 .(782)و اذا تاَءّذن رّبكم لئن شكرتم الَءزیدنَّكم و لئن كفرتم ان عذابى لشدید
(( شما اگر شكر نعمت به جاى آورید بر نعمت شما مى افزاییم و اگر : ه خدا اعالم فرمودو به خاطر آورید وقتى را ك
 .((كفران كنید به عذاب شدید گرفتار مى كنیم 
یكى از آثار وضعى و آشكار شكر، زیادتى نعمت است ، یعنى اگر كسى در مقابل نعمت هاى الهى شكرگزار باشد، 

مى دارد و اگر قدر نعمت را ندانست ، و شاكر نعمت هاى تفضل شده خدا درهاى نعمتش را به روى او باز نگه 
نبود و كفران ورزید، خدا نعمت هایى را كه به او عنایت كرده است ، از او مى گیرد؛ مثال خداوند به انسان نعمت 

مى تواند  عطا كرده است ، اما در صورت كفران نعمت و شكرگزار نبودن... سالمت ، بینایى ، شنوایى ، تكّلم ، و



در روایتى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند. این نعمت ها را سلب كند : 
 .(783)ما كان اللَّه لیفتح على عبد باب الشُّكر و یغلق عنه باب الزِّیادة 
 .((نمى شود خدا دل و قلبى را شكور قرار بدهد، اما باب زیادى نعمتش را بر صاحب آن دل ببندد))

این نكته . خدا ابواب رحمتش را به روى دل و زبانى كه شاكر است ، بازمى گذارد و آن نعمت را افزون مى كند
خداوند متعال نعمت هاى بى شمارى به آنها عطا كرده است ، مهم است كه دل و زبان شاكر داشته براى كسانى كه 

بنابراین ، . به تعبیرى نشر این نیكى ها و نقل احسان خدا مطلوب است تا باب زیادت آنها هرگز بسته نشود. باشند
اندتربیت شدگان مكتب اهل بیت علیهم السالم نیز به این ظرایف توجه داشته  . 

خدمت امام صادق علیه السالم شرفیاب شدم و عرض كردم: عمر بن یزید، یكى از رایان است مى گوید  : 
د ِخفُت اَءن یكون ذلك اسِتدَراجا، اَءن یرزقنى َداَرا، َفَرَزقنى ؛ و َق اّنى َساَءلت اللَّه عزَّ و َجلَّ اَءن َیرُزقنى َماال، و انِّى ساَءلت اللَّه اَءن یرزقنى َوَلدا، َفَرَزَقنى َوَلدا؛ و َساَءلته

اَءَما و اللَّه مَع الَحمُد َفال: فقاَل (784). 
خدا فرزند خواستم ؛ به من عطا كرد؛ از خدا مسكن و خانه خواستم ،  من از خدا مال خواستم ، او عنایت كرد؛ از

والَّذیَن َكذَّبوا ِبآَیاِتنا َسَنسَتدِرجهم روزى ام كرد؛ مى ترسم از جمله كسانى باشم كه در قرآن از آنها به  یاد شده است ؛ یعنى  (785)
در توضیح باید گفت حتى كسانى كه مشرك و . خدا درب رحمتش را حتى به روى مشركان و كفار هم نبسته است 

 .بت پرست هستند، در حال زندگى اند و روزى مى خورند
اند كه خداوند به آنها درجات و نعمت ها را عنایت مى كند، اما دفعتا از خدا آنهارا مستدرج مى داند؛ یعنى كسانى 

 .آنها سلب نعمت مى كند و از آنها حساب كشى مى كند
اگر تو حمد خدا : بنابراین عمر بن یزید نگران شده و بیم آن دارد كه در زمره این افراد باشد، اما حضرت فرمودند

عده نیستى را مى گویى ، مستدرج نیستى و جزو این  . 
بنابراین ، یكى از مهمترین آثار شكر، تداوم نعمت است و اثر دیگر، زیادت نعمت ؛ یعنى همان طور كه بقا و دوام 
 . نعمت در گرو شكر خدا است ، زیادى نعمت هم منوط به اظهار امتنان و شكر است

: یه السالم نیز آمده بود، این است كه مطلب دیگر كه باید به آن اشاره كنیم و در ذیل روایت امیرالمؤ منین عل
هروقت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم با مساله خوشحال كننده اى روبرو مى شدند، به طریقى خدا را سپاس مى 
گفتند و هر وقت هم با مصیبتى مواجه مى شدند، باز خدا را سپاس مى گفتند و این مرتبه عالى روح تسلیم است كه 

ذشته نیز به آن اشاره شددر مباحث گ . 
دلى كه شناخت منعم  .شكر، یعنى سپاس دل و قلبى كه سرشار از شناخت منعم و ذات ذوالجالل ربوبى است 

گاهى بعضى از افراد به مرتبه اى مى رسند كه براى آنها . زوایاى آن را فراگرفته است ، هرگز كفران نمى كند
نند؛ یعنى چشم دل آنها بازمى شود و همه اتفاقات عالم را براى خود هرچه پیش مى آید، آن را نعمت الهى مى بی

مى رسند؛ یعنى مقام اظهار رضایت از همه حوادث و اتفاقات  ((رضا))نعمت مى بینند و به تعبیر اهل دل ، به مقام 
این عالم محل آسایش و رفاه نیست: به تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم باید گفت . عالم   . 

اَءصف من دار اَءوَّلها عناء و آخرها فناءما  (786). 
(( فنا است چگونه توصیف كنم سرمنزلى را كه آغازش با رنج و سختى است و پایانش نیستى و  )). 
 :حضرت در خطبه دیگرى مى فرمایند
 .(787)دار بالبالء محفوفة و بالغدر معروفة ال تدوم اَءحوالها و ال َیسَلُم ُنزَّالها
دنیا سرایى است كه بالها آن را احاطه كرده ؛ و به بى وفایى و مكر معروف است ، حاالتش یك نواخت نمى ماند ))
 .((و ساكنانش ایمن نیستند

مهم این است كه انسان داراى ظرفیت و درك مصالح آفرینش باشد و به چنان رفعتى رسیده باشد كه آنچه را درك 
ا بداندمى كند، زیبا و از جانب خد . 

در حاالت حضرت سیدالشهدا علیه السالم نقل كرده اند كه وقتى طفل شیرخواره اش را به میدان برد و مورد 
 :اصابت تیر قرار گرفت و طفل شش ماهه در آغوش پدر جان باخت ، حضرت فرمودند
 .(788)هوِّن علىَّ ما نزل بى ، انِّه بعین اللَّه 
 .((چون این مصائب را خداوند مى بیند، تحملش آسان است ))
ه و بسم اللَّ :و همین طور سخن نهایى حضرت در وقت شهادت ، هنگامى كه از روى اسب به زمین افتادند، این بود

این رضایت به قضا و تقدیر الهى  !الهى هرچه هست در راه خدا و براى خداست و خدایا (789)باللَّه و على ملَّة رسول اللَّه 
واقعا هم آنچه از جانب دوست . ست ؛ یعنى هرچه هست ، از جانب او است و او مى بیند پس آن را دوست داردا

هرچه هست ، خیر است ؛ چون او خیر محض است و با این تفسیر، هرچه از ناحیه او است ، . مى رسد، نیكوست 
ه كه در زندگى رخ مى دهد، خدا را شكر مى وقتى انسان به این مقام رسید، بر آنچ. براى انسان قابل تحمل مى شود

رسول مكرم اسالم صلَّى . كند؛ چون گاهى انسان به مصائب و مشكالتى سخت تر از آنچه هست ، مبتال مى شود
 :اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند



 .(790)الحمد هللا على ُكّل حال 
 .((در همه حال ، شكر مخصوص خداوند است ))

 مراحل شكرگزارى
آنچه گفته شد، در تحلیل مرتبه اول شكر؛ یعنى شكر با زبان بود َو اما یكى دیگر از مراحل شكر، استفاده از نعمت 

شكر، عبارت است از به كار بردن نعمت در جایى كه براى آن آفریده . اه و محل خود است هاى خداوند در جایگ
 . شده است
گوش ، دست ، پا و سایر اعضا  .خداوند متعال ، چشم را براى بینایى و تماشاى مظاهر جالل و عظمت خود آفرید

هى در همان مسیرى استفاده شود كه و جوارح را نیز براى حكمتى آفریده است و باید این نعمت ها و تفضالت ال
در غیر این صورت ، كفران نعمت شده است در حالى كه انسان  . خداوند به حسب تكوین مقرر فرموده است
 :شاكر، گناه نمى كند؛ در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(791)الشكر للنَِّعم اجتناب المحارم 
 .((شكر نعمت ، تورع و پرهیز از گناه است ))

خاطر  نكته اى كه خوب است یادآورى كنیم این است كه بعضى از نعمت هایى كه خدا به ما عنایت كرده است به
بنابراین براى . همگانى بودن آن مورد غفلت واقع شده ، اما بعضى نعمت ها است كه همه از آنها بهره مند نیستند

راه ... كسانى كه از آن بهره مندند، بیشتر قابل فهم است ؛ مانند ثروت و مال دنیا یا جاه ، مقام و قدرت و
د، استفاده این نعمت ها در مسیرى است كه خدا مقرر كرده شكرگزارى براى آنان كه متنعم به این نعمت ها هستن

 . است
در تاریخ سرگذشت كسانى كه خداوند متعال از خزانه غیبش ثروت هاى بى كرانى نصیب آنها كرده فراوان است و 
آنهااین مال و ثروت را در میسر غیرمرضى الهى صرف كرده اند فراوان است كه همین باعث شده تا حادثه اى 

ك همه ثروت ایشان را به باد دهد؛ یا افرادى از جانب خداوند متعال بر امتى اقتدار یافتند و چون از شكر آن كوچ
 .غافل بودند و آن را در مسیر واقعى اش به خدمت نگرفتند، این نعمت را از دست دادند

اگر صاحب قدرت چنین نبود . شكر نعمت قدرت این است كه انسان از بندگان خدا حمایت كند و یاور مظلومان باشد
و در این راه ، دست به ستم بازكرد و نعمت قدرت را در مسیر خالف آن استفاده كرد، خداوند متعال نیز، به دلیل 

درباره امیرالمؤ منین . كفران ، آن نعمت را از او مى گیرد كه مصادیق آن را در تاریخ بسیار مى توان مشاهده كرد
كه ابن عباس مى گوید علیه السالم وارد شده است : 

واللَّه لهى اَءحبُّ الىَّ من اِءمَرِتُكم ، : ال قیمة لها، فقال علیه السالم : ما ِقیَمُة هذا النَّعل ؟ فقلت : َدَخلُت على امیرالمؤ منین علیه السالم َبِذى َقار و هو َیخِصُف َنعِلُه، فقال لى 
 .(792)اال اَءن اُءقیم حّقا اَءو اَءدفع باطال
حضرت به من . نزد حضرت رفتم ، دیدم كفش خود را وصله مى زنند ((ذى قار))در مسیر جنگ جمل در منزل ))

نزد من این كفش: حضرت فرمودند. اصال قیمتى ندارد: است ؟ جواب دادم قیمت این كفش چقدر : فرمودند   
 .((ارزشمندتر از حكومت بر شما است ؛ مگر این كه در سایه آن ، بتوانم اقامه حّق و یا دفع باطلى كنم 
))حال اگر كسى به قدرت رسید و صاحب منصب شد، اداى حّق قدرت ، اقامه حّق و دفع باطل و اعتالى  اللَّه  كلمة )) 
به ویژه صاحبان قدرت در حكومت اسالمى كه در حقیقت بر خوان حضرت بقیة اللَّه علیه السالم نشسته اند  . است
 :و اگر جز این باشد، خداوند متعال به حسب وعده اى كه فرموده است آنان را به عذابى شدید گرفتار خواهد كرد

انَّ عذابى َلَشدیدلئن َشَكرُتم الَءزیدنَّكم و َلِئن َكَفرُتم  (793). 
(( نیم اگر شكر نعمت به جاى آورید بر نعمت شما مى افزاییم و اگر كفران كنید به عذاب شدید گرفتارتان مى ك )). 

همین طور كسانى كه در سایه تفضالت الهى ، به رشته هایى از . قدرت راه زوال مى پوید و از دست مى رود
شكرگزارى علم ، آموختن به دیگران و نجات  .علوم و فنون آگاهى یافته اند، اما از تعلیم این علوم دریغ مى كنند

، آن نعمت رو به زوال مى نهدآنان از جهل و خدمت به جامعه است و اگر جز این باشد . 
بهترین مصداق این  . شرط دوام و بقاى نعمت این است كه در مسیرى استفاده شود كه خداوند معین فرموده است

وقتى به حكومت هاى . مطلب ، قدرتى است كه در طول تاریخ مورد توجه و زیر نظر همه بندگان خدا بوده است 
مت هاى دیگرى كه در طول تاریخ بر كشور ما حكومت كرده اند، نگاه مى بنى امیه و بنى عباس و یا حتى حكو

كنیم ، مى بینیم آن دسته از حكومت ها موفق بوده اند كه توانسته اند در سایه قدرت ، اقامه حّق كرده و از بندگان 
در . داده اند خدا دستگیرى كنند و حكومت هایى كه بر خالف این اصل عمل كرده اند، این نعمت را زود از دست

 :روایتى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند
 .(794)اءحِسنوا جوار النِّعم واحذروا ینتقل عنكم الى غیركم 
مجاورت نعمت را گرامى بدارید، آن را خوب صیانت كنید و بترسید از وقتى كه این نعمت از شما سلب شود و به ))
 .((دیگرى داده شود



اگر . برخوردارى از یك نعمت ، مثل داشتن یك همسایه خوب است . تعبیر امام علیه السالم ، بسیار لطیف است 
یه خوب را ادا كرد، این همسایه ماندگار مى شود، اما اگر قدر او را ندانست و انسان حّق همسایگى این همسا

 .درصدد اذیت او برآمد، همسایه دیگران مى شود
بترسید از آن كه این همسایه خوب برود و جایش را به همسایه اى بد بدهد، رفتن نعمت و همسایه خوب یك مصیبت 

بنابراین ، امیرالمؤ منین علیه السالم فرمایند. راست و آمدن نقمت به جاى نعمت ، مصیبتى دیگ : 
 .(795)َقلَّ ما اَءدَبر َشى ء فاَءقَبل 
(( متى را از دست بدهد و دوباره آن نعمت برگرددكمتر اتفاق مى افتد كه انسان نع )). 

آنچه در مورد شكر بیان شد، شكر منعم حقیقى ؛ یعنى ذات خداوند متعال بود، اما اكنون درباره شكرگزارى و 
بدون شك در معارف دین سپاس گزارى و ثناگویى از بندگانى كه در . احسان بندگان خدا نكاتى را متذكر مى شویم 

احسانى كرده اند سفارش شده است و این مهم از جمله ملكات اخالقى است كه هر عقل سلیمى ،  حّق انسان ،
 .ضرورت آن را درك مى كند و مى پسندد
همان طور كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم آمده است ، شكر منعم اّوال فراموش نكردن محبت او است و ثانیا 

ایتى از امام هشتم ابى الحسن الرضا علیه السالم نقل شده است كه حضرت در رو. ثناى به زبان و نشر احسان او
 :مى فرمایند
 .(796)َمن لم ِیشُكِر الُمنِعم ِمَن المخلوقین لم َیشُكِر اللَّه عزَّ و َجلَّ
 .((كسى كه شكر نعمت را درباه مخلوقات به جاى نیاورد، در حقیقت شكر خدا را به جاى نیاورده است ))

َترك ُشكرش ، ترك ُشكر حق 
  بود 

حّق او الَشك به حق ملحق 
 بود 

 : این مضمون در روایات متعدد آمده است
للنَّاس اَءشَكُرُكم ِللَّه اَءشَكُرُكم  (797). 

 .((سپاس گزارترین شما از بندگان خدا، شاكرترین شما نسبت به خداوند است ))

 شكر او شكر خدا باشد يقین 
 

احسان كرد توفیقش چون به 
 قرين 

همه انسان ها موفق نمى شوند به دیگران احسان و نیكى كنند؛ به همین دلیل اگر خداوند به كسى توفیق داد كه به 
 .دیگران احسان و نیكى كند، جاى سپاس و شكر دارد

ه نعمت ها از ناحیه بنابراین شكر منعم حقیقى یك امر و شكر احسان كنندگان دیگر نیز، امر دیگرى است ؛ چون هم
خدا است و آنها واسطه ایصال نعمت به بندگان دیگرند، بنابراین شكر این واسطه ها از ضروریات و واجبات 
 . اخالقى است
ابتدا شكر خدا و بعد از آن شكر پدر و مادر را به جاى  (798)اَءن اشكر لى و لوالدیك  : در قرآن كریم تصریح شده است كه

خالصه اگر كسى نتواند این ملكه ارزشمند اخالقى را در . سپاس و شكر معلم و مربى نیز از این قبیل است . آورید
قد یكى از اوصاف بسیار ارزشمند انسانى استوجود خود ایجاد كند، در حقیقت ، فا  . 

از پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است ،  ((سفینة البحار))در كتب روائى ما از آن جمله در 
انسانى كه فاقد روح شكرگزارى است و نتوانسته این ملكه ارزشمند اخالقى را در خود احیا كند، زیان معنوى 

یار بزرگى را متحّمل شده و فواید و منافع اخروى بسیارى را از دست داده است بس روایت چنین است كه پیغمبر  .
 :صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند

َت بى الى النَّار و َقد َقراءت القرآن ، یقول اللَّه اءّى َعبِدى اّنى اَءنَعمُت اَءال یؤ تى بعبد َیوَم الِقَیاَمِة َفیوِقف بین َیَدى اللَّه عزَّ و َجلَّ َفُیؤ َمر به الى النَّار فیقول اءّى رّب اَءمر
م و یعدِّد الّشكر فیقول اللَّه تعالى صدقت َعلیَك و لم تشكر نعمتى ، فیقول اءّى رّب اءَنَعمت علىَّ بكذا شكرتك بكذا، و اءنعمت علىَّ بكذا فشكرتك بكذا، فال یزال یحصى النِّع

ها من خلقى الیه اءنَّك لم تشكر من اءجریت لك نعمتى على یدیه ، و اّنى قد آلیت على نفسى اءن ال اءقبل شكر عبد لنعمة اءنعمتها علیه حتى یشكر من ساقعبدى اّلا  (799). 
(( او به . روز قیامت و در پیشگاه الهى ، بنده اى را حاضر مى كنند و خداوند دستور مى دهد كه او را به جهنم ببرند

خطاب مى ! دستور دادى كه مرا به آتش ببرند در حالیكه من قرآن مى خواندم ! پیشگاه خدا عرض مى كند كه خدایا
عرض مى . من به تو نعمت هاى مادى و معنوى تفضل كردم و تو شكر نعمت نگفتى ! من  شود به او كه اى بنده

تو فالن نعمت را به من دادى و آن طور سپاس گفتم ، فالن نعمت را دادى ، آن گونه سپاس گفتم مثال به ! خدایا: كند
نعمت ها را دادى چنین كردم سایر . من نعمت سالمت دادى ، من روزه گرفتم ، نعمت سالمت دادى ، نماز خواندم 



آنچه انجام دادم ، همه شكر نعمت هاى تو بود هم نعمتهاى خدا را مى شمارد و هم كارهایى را كه خود به ... و
اما تو شكر آن كسى را كه من ! درست مى گویى ! بنده من : سپس خداوند مى فرماید. عنوان شكر انجام داده است 

ه تو دادم و به جاى نیاوردى و من با خود عهد كرده ام كه اگر كسى شكر بنده اى به وسیله او نعمت هاى خود را ب
 .((را كه واسطه وصول نعمت بوده است ، به جاى نیاورده باشد، او را به آتش ببرم 
 : مولوى این روایت بسیار ارزشمند را با بیان لطیفى به شعر درآورده است

 در قیامت بنده را گويد خدا 

شكر تو كردم به جانگويد اى رب   

 گويدش حّق نه ، نكردى شكر من 

 بر كريمى كرده اى ظلم و ستم  

 

 ھین چه كردى آنچه دادم من تو را 

 چون ز تو بود اصل آن روزّى و نان 

 چون نكردى شكر آن اكرام فن

 نه ز دست او رسیدت نعمتم ؟  

القى انسان است ، آثار و نتایج بسیار ارزشمند عالوه بر این كه حق شناسى و سپاس گزارى از بزرگترین ملكات اخ
تشویق كسى كه به بندگان خدا احسان و خدمت مى كند، از بزرگترین راه هاى . اجتماعى نیز بر آن مترتب است 

اشاعه معروف در جامعه است و امروزه هم در دنیا مرسوم است كه اگر كسانى به فرد خاص یا جامعه خدمت و 
ق شایسته اى از آنها تقدیر مى شوداحسانى كنند، به طری . 

این بیانگر آن است كه روح شكرگزارى و حق شناسى ، از ملكات ارزشمند اخالقى و مورد قبول وجدان انسانى 
است ، و اگر كسى از منعم ، احسان كننده و صاحب معروف شكرگزارى نكند، فاقد این ملكه و فضیلت اخالقى 

ى شود، بلكه سبب مى شود تا از نیكوكاران و آنان كه روح خدمت در آنها است است و نه تنها باعث حق ناشناسى م
 .، تقدیر نشده و دل سردى و یاءس براى آنها ایجاد شود

بنابراین ، تالش و توصیه اهل بیت علیهم السالم همواره این بوده است كه در جوامع انسانى و به خصوص جوامع 
اند تا انسان ها به این احسان عادت كننداسالمى روح سپاس گزارى و شكر زنده بم . 

آنچه از روایات استفاده مى شود این است كه تشویق انسان هاى محسن و نیكوكار و اهل خدمت ، هم موجب رغبت 
آنها براى خدمت گزارى بیشتر مى شود و هم دیگرانى كه از مكنت و توان مالى ، جسمى و یا اعتبار و منزلت 

ه احسان و نیكوكارى روى آورند؛ چون خدمت به دیگران منحصرا در خدمات مالى نیست اجتماعى برخوردارند، ب
ممكن است انسان گرفتارى و مشكلى داشته باشد كه با توان جسمى یا با استفاده از اعتبار و منزلت اجتماعى و آبرو 
 .حل شود

 فواید شكرگزارى
ه به دیگران خدمت مى كند، سپاس گزارى شود كه این كار بنابراین ، باید از انسان احسان كننده اى كه به هر وسیل

باعث مى شود آنان كه از سرمایه هاى مادى و معنوى برخوردارند، اما براى خدمت به دیگران از آن استفاده نمى 
در حقیقت وقتى انسان ، شكر یك نعمت و احسان را به جاى آورد، با این عمل به حسب . كنند، به حركت درآیند

بنابراین ، امیرالمؤ منین علیه السالم كه . م و كوچك ، باعث و بانى خیرات و حسنات بسیار بزرگى مى شودظاهر ك
گویاى همه ملكات ارزشمند انسانى است ، در نامه بسیار ارزشمندشان به مالك اشتر به این نكته   كلمات و بیاناتش 

 :تنبه و توجه داده و خطاب به مالك مى فرمایند
لنَّاكَلُحسِن الثَّناِء علیهم ، و تعدید ما اَءبلى َذُوو البالء منهم ، فان كثیرة الذِّكر ِلُحسن اءفعالهم َتُهزُّ الشُّجاع ، و تحرِّض او واصل فى  (800). 

ستودنشان را به نیكى پیوسته دار، و رنج كسانى را كه كوششى كرده اند بر زبان آور، كه كار نیكوى آنان را یاد ))
 .((كردن ، دلیر را برانگیزاند و ترسوى بددل را به كوشش مایل گرداند

الك مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه السالم ، به دو نكته روانى ، تنبه مى دهند و به م : 
همواره از كسانى كه در خدمت تشكیالت حكومت تو هستند؛ اعم از نظامى و غیرنظامى به نیكى یاد كن و از آنها 

كارهاى مهمى را كه انجام داده اند به یاد آور و اعالم كن ؛ چون شكرگزارى از ایشان دو ثمره . سپاسگزارى كن 
مى شوى كه شجاعت انجام این كارها را دارند؛ زیرا شكرگزارى تو  ثمره اول این كه باعث تشویق كسانى: دارد

باعث تحریك آنها براى ادامه كارشان مى شود؛ ثمره دیگر این كه بى اعتنایان به این امور، تشویق به تحرك مى 
 .شوند
 :روایت دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمایند

ده رضا و وفاءشكرك للراضى عنك یزی (801). 



 .((شكر تو از كسى كه با محبت و عالقه كارى را براى تو انجام داده است ، رضایت و وفاى او را افزون مى كند))
اثر دیگرى كه امام علیه السالم بیان مى فرمایند این است كه اگر انسان روزى به تو خدمتى كرده و اكنون به هر 
دلیلى از تو خشمگین و غضبناك است ، در صورتى كه لطف و محبتى را كه كرده است یادآور شوى و از او 

ى او خواهد شد؛ یعنى به این طریق سپاس گزارى كنى باعث احیاى روح عطوفت و مهربانى و اصالح درون
 . سرشت مهربان او را به او یادآور مى شوى

در هر دو حال ، ملكه شكرگزارى آثار بسیار مهم شخصى و اجتماعى دارد كه موجب حیات روح همكارى ، خیر 
 .و كمك كردن به دیگران مى شود

ابزار و اظهار شكر از طرف كسانى هستند كه انسان ها از آن جهت كه ظرفیتشان محدود است ، معموال نیازمند به 
به آنها خدمت و محبت كرده اند و اگر از آنها سپاس گزارى نشود، یا احیانا عكس العمل منفى ببینند، به دلیل همان 
ظرفیت محدود، دست از اقدام به خیر برمى دارند؛ امیرالمؤ منین علیه السالم به افرادى كه نسبت به دیگران محبت 

ن مى كنند، اما به آنها بى توجهى و بى اعتنایى شده یا گاهى با عكس العمل هاى سوء مواجه مى شوند، مى و احسا
 :فرمایند

ممَّا اَءضاع الكافر  ال ُیَزهَِّدنََّك فى المعروف من ال یشكره لك ، َفَقد یشكرك علیه من ال یستمتع بشى ء منه ، و قد ُتدِرَك ِمن ُشكر الشَّاكر اَءكثر (( لَّه یحبُّ المحسنین وال
(802)))(803). 
اگر به كسى خدمتى كردى و او تو را سپاس گفت ، باعث نشود كه كار خیر و معروف را رها كنى و از نیكى ))

كسى شكر كار تو را به جاى خواهد آورد كه هیچ وقت اهل . كناره بگیرى ؛ چرا كه خدا تو را سپاس خواهد گفت 
خیرات تو نیست و خدا آن شكر را جبران خواهد كرد؛ چون خداوند انسان هاى مؤ من ، نیكوكار و اهل استفاده از 

 .((معروف را دوست دارد
 : پس شكرگزارى داراى فوایدى چند است

اوال، یكى از نشانه هاى وجود روح انسانى در فرد است ؛ بدین معنا كه اگر كسى روح شكرگزارى داشته باشد، از 
نى برخوردار استروح انسا  . 

ثانیا، باعث تشویق افرادى مى شود كه اهل خدمت هستند تا به خلق خدا برخوردارند، تشویق مى شوند تا بدین عمل 
 .روى آورند

رابعا، شكرگزارى موجب رضایت مندى و خشنودى شخص نیكوكار شده و به احسان او مى افزاید و اگر از فردى 
و تكدرى دارد، شكرگزارى باعث مى شود كه روح مالطفت و مهربانى دوباره  كه به او احسان كرده است نگرانى

 .در او زنده شود
بنابراین ، به دلیل این آثار ارزشمند، در معارف ما به ویژه در این بخش از فرمایش امام سجاد علیه السالم به آن 
 : عنایت شده است

ر معروفة ، و تنشر له المقالة الحسنةَو َامَّا حّق ذى المعروف علیك ، فاَءن تشكره ، و تذك  . 
حّق احسان كننده در حّق تو این است كه همیشه خوبى او را به یاد داشته باشى و هرگز آن را فراموش نكنى و آن ))
 .((را در جامعه ، نشر دهى 

ف هدایت نشر خوبى دیگران ، از مصادیق شكر است و نشر زیبایى و معروف ، جامعه را به سوى زیبایى و معرو
مى كند و اصال آشكاركننده خوبى ها، از اوصافى است كه خداوند متعال خود را، به آن مى ستاید و در بیانات اهل 
 : بیت علیهم السالم این طور آمده است
 .(804)یا َمن اَءظهر الجمیل و َسَتَر القبیح 
 .((اى كسى كه زیبایى ها را آشكار مى كنى و بدى ها و زشتى ها را مى پوشانى ))

اگر غیر از این بود و خداوند متعال در عالم تكوین اراده مى كرد زشتى نفس اشخاص را ! واقعا جاى تامل است 
نسان با چه مشكالت و فجایعى دست به گریبان مى شدظاهر كند، ا امیرالمؤ منین علیه السالم در دعاى كمیل با خدا  .

 :این طور راز و نیار مى كند
ال له نشرته یل لست اءهاللَّهم موالى كم ِمن قبیح سترته ، و كم من فادح من البالء اَءقلته ، و كم من عثار وقیته ، و كم من مكروه دفعته ، و كم من ثناء جم (805). 

(( چه بسیار كارهاى زشتم را پوشاندى ؛ و چه بسیار بالهاى سخت را از من دور كردى ؛ ! اى موالى من ! اى خدا
چه بسیار كه مرا از لغزش ها نگه داشتى ؛ و چه بسیار ناپسندها كه از من دور كردى ؛ و چه بسیار مدح و ثناى  و

 .((نیكو كه من الیق آن نبودم و تو بر زبان ها منتشر ساختى 
به این یكى از صفات خدا است و از آن جا كه به انسان ها نیز توصیه شده است كه براى رسیدن به كمال ، متصف 

بنابراین انسان باید صعى كند . صفات الهى شوند، باید بدانند این صفت ، یكى از كماالت بزرگ اخالقى است 
این كار از مصادیق بارز و ارزشمند شكرگزارى است. خوبى هاى دیگران را نشر دهد  . 

 :امیرالمؤ منین علیه السالم در این باره توصیه مى كنند
رُهاذا ُصِنُع الیك معروف فانُش (806). 



 .((اگر كسى براى تو كار نیكى انجام داد آن را نشر بده و اعالم كن ))
كار خوبى انجام داد خود آن را پوشیده دارد؛ چون از صفات مذموم نكته مقابل این توصیه ، آن است كه اگر انسان 

 .اخالقى این است كه فرد، كار خوب خود را به زبان آورد و آن را مكرر نقل كند

 تعریف معروف
در كالم امیرالمؤ منین علیه السالم كار خوب ، چنین تعریف شد كه آنچه را كه براى خود مى پسندى براى دیگران 

نچه را براى خود نمى پسندى در حّق دیگران روامداربپسند و آ (807). 
معروف ، مصادیق ظریف و لطیفى البته گاهى . با این تعریف ، تشخیص معروف براى همه انسان ها سهل است 

 :دارد كه اشاره به آنها ضرورت دارد و تذكرش مهم است ؛ مثال در حاالت امام سجاد علیه السالم نوشته اند
 .(808)یمرُّ على الَمَدَرِة فى وسط الطَّریق فینزل عن دابَّته حتى ینحِّیها بیده و عن الطریق 
اگر امام سجاد علیه السالم از راهى عبور مى كردند و سنگى یا ُكلوخى وسط راه مى دیدند، از مركب به زیر مى ))

هگذران آسیبى نرسدتا به ر - آمدند و آن را با دست مبارك به كنارى مى گذاشتند   -)). 
در ابتداى این مبحث وعده كردیم كه پس از مسائل مربوط به شكر، درباره معروف و ذى المعروف نیز توضیحاتى 

درباره معروف در . ارائه دهیم   : گفته شده است ((مفردات راغب ))
 .(809)المعروف اسم لُكّل فعل یعرف بالعقل اءو الشَّرع حسنه و المنكر ما ینكر بهما
معروف ، اسم براى هر فعلى است كه نیكى و خوبى آن به وسیله عقل و شرع تایید شود؛ منكر هم نقطه مقابل ))

عملى كه قبح و زشتى آن از طریق عقل و یا از طریق شرع ، براى انسان روشن شودمعروف است ؛ یعنى  )). 
قبل از توضیح این تعریف و كلمه معروف ، تذكر این نكته الزم است كه یكى از رموز ماندگارى و ابدیت دین 

نابراین كه دور از طرفى ب. اسالم و معارف آن ، قوانینى است كه در این امور مورد توصیه قرار گرفته است 
ماندن از تاثیر امیال منحرف كننده ، مورد تایید عقل سلیم است ، همواره امر شرع و فرمان دین ، ارشاد به سمت 
وسوى همان چیزى است كه مطلوب عقل سلیم انسانى است و از آن جا كه شاءن عقل ، ادراك كلیات است ، آنچه 

ى كلى است مثل معروف و منكر و یا همان عنوان مكارم اخالق كه در شرع مقدس بدان توصیه مى شود نیز عنوان
 : كه در فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است

 .(810) على سبیل النَّجاح لو كنَّا ال نرجو َجنَّة ، و ال نخشى نارا، و ال ثوابا و ال عقابا؛ لكان ینبغى لنا اَءن نطلب مكارم االخالق ، فانَّها ممَّا َتُدلُّ
ما اگر آیین و دیانتى را هم قبول نداشته باشیم و به ثواب و عقاب اخروى هم قائل نباشیم ، عقل ، ما را به اتخاذ ))

ق و سعى در طى همان مسیر راهنمایى و داللت مى كندمكارم اخال )). 
 :در تعبیرى از امام رضا علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(811)علینا القاء اُالصول و علیكم التَّفریع 
ما قواعد كّلى را بیان مى كنیم و مكّلف ، باید فروع و آنچه را كه از این قوانین كّلى استفاده مى شود، به دست ))
 .((آورد

نتیجه این كه در معارف دین عناوین ُكّلى مورد پسند عقل ، بیان و توصیه مى شود نه جزئیات و این رمز 
خداوند متعال دینى را قرن ها پیش به عنوان حجت نهایى براى انسان ها . ان الهى به ویژه خاتم است ماندگارى ادی

فرستاده تا به كمك عقل بشر آید و هرگز كهنه نشود؛ چون از طرفى این دین آنچه را كه در طول دوران آفرینش 
دیگر افراد بشر در خیرات و درك خوبى مورد پسند عقل انسان ها بوده است تبیین و تاءكید مى كند، و از طرفى 

 .ها و احیانا تورع و پرهیز از منكرات و زشتى ها در ادوار مختلف تاریخ با هم تفاوتى ندارند
نكته دیگر این كه شرع مقدس به حكم برهان به آنچه امر مى كند؛ نمى تواند جز معروف و حسن باشد و یا از آنچه 

شت باشد؛ یعنى بر اساس مسلك عدلیه ، آنچه مورد امر شارع قرار مى گیرد؛ نهى مى كند نمى تواند جز قبیح و ز
خیرات و خوبى ها است ؛ چرا كه محال است اراده الهى و حكم شرع به منكر و قبیح تعلق بگیرد؛ در حالى كه 

علق بگیرد كه هیچ مانعى ندارد كه اراده خداوند متعال و یا حكم شرع به امر قبیح و منكر هم ت: اشاعره مى گویند
در این صورت در آن شى ء انقالب ماهیت صورت مى گیرد و بطالن این مطلب در محل خودش اثبات شده است 

در زیات آل یاسین مى خوانیم. كه انقالب ماهیت در حقایق و واقعیات معنا ندارد  : 
 .(812)الحّق ما رضیتموه ، و الباطل ما اَءسخطتموه 
 .((حق ، آن است كه مورد رضایت شماست و باطل ، آن است كه مورد غضب شماست ))
 : و یا به تعبیر بعدى كه
 .(813)المعروف ما اءمرتم به و المنكر ما نهیتم عنه 
 .((معروف ، آن است كه شما به آن امر مى كنید و منكر، آن است كه شما از آن بازمى دارید))

ف است و آنچه مورد نهى شما است منكر است ؛ چون اراده ائمه اطهار آنچه مورد امر شما قرار گرفته ، معرو



بنابراین محال است كه امر آنها به چیزى تعلق . علیهم السالم و امر آنها نمى تواند چیزى جز اراده و امر الهى باشد
 .بگیرد كه مورد پسند عقل و مستحسن عقلى نباشد

اللَّه علیه و آله و سلم در مورد زنانى كه براى بیعت كردن مى آیند  خداوند در سوره ممتحنه خطاب به پیامبر صلَّى
 :مى فرماید
 .(814)و ال یعصینك فى معروف فبایعهنَّ واستغفر لهنَّ
((   در هیچ امر معروفى با فرمان تو مخالفت نكنند پس با آنها بیعت كن و براى آنان از درگاه خداوند طلب آمرزش 
 .((كن 
در این آیه نكته دقیقى است كه زن هاى مؤ من براى بیعت كردن با پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم باید شرایطى 

یكى از این شرایط آن است كه باید ملتزم شوند كه در هیچ معروفى ، از امر : ر باشدرا بپذیرند تا بیعت آنها استوا
 .پیغمبر تمرد نكنند
در این جا به عصیان خدا تصریح نشده است ، بلكه عصیان پیغمبر مطرح شده است و چون عصیان پیغمبر، 

ارد، اراده او به چیزى كه مبغوض عصیان خدا است و پیامبر اراده اى جز اراده خدا و خواستى جز خواست خدا ند
بنابراین ، مفهوم آیه شریفه هم مؤ ّید آن عبارتى است كه در زیارت آل یاسین آمده . ذات الهى باشد؛ تعلق نمى گیرد

 . است

 مصادیق معروف و منكر
سالم نقل مى در آغاز سخنى را از امام باقر علیه ال. بعد از این دو نكته ، به مساله معروف و منكر مى پردازیم 

 :كنیم كه فرمودند
 .(815)انَّ ِمن اَءحبَّ عباد اللَّه الى اللَّه ، َلَمن حبَّب الیه المعروف و حبَّب الیه فعاله 
 .((محبوب ترین بندگان خدا كسانى اند كه دوستدار معروفند و به انجام آن عالقه دارند))
حال سوال این است كه مصادیق خوبى و معروفى كه انسان موظف به سپاس و شكر آن شده است چیست ؟ و یا به 

اب این سوال باید تعبیرى معروف چیست ؟ معیار شناخت آن كدام است ؟ چه كارى مصداق احسان است ؟ در جو
معروف و احسان از مفاهیمى است كه در زندگى انسان ، مصادیق بى شمارى دارد: گفت  . 

 : در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(816)المعروف زكاة النِّعم 
 .((كار خیر و نیك ، زكات نعمت هایى است كه خداوند به انسان عطا كرده است ))
بنابراین ، اگر بخواهیم براى هر یك از نعمت هاى الهى ، زكاتى تصور كنیم ، زكات نعمت هاى الهى بسیار زیاد 

روشن است كه زكات نعمت هاى الهى ، بهره بردارى از آن . سیار خواهد بودخواهد بود؛ در نتیجه معروف هم ب
 . نعمت ها در مسیرى است كه خداوند متعال تعیین كرده است

معروف در مقابل منكر است و منكر، یعنى امور زشت و مسائلى كه عقل سلیم انسانى : در یك جمله مى توان گفت 
نمى كند و معروف هر چیزى است كه مورد پسند عقل و وجدان سالم قرار  و وجدان بشرى آن را نمى پسندد و تایید

 .گیرد
امام علیه السالم . روایتى از امام صادق علیه السالم است كه مى توانیم بر اساس آن مصادیق معروف را بشماریم 

 :مى فرمایند
و العفو زكاة الظَّفر، و ما اَءدَّیت زكاته فهو ماءمون السَّلب المعروف زكاة النِّعم ، و الشَّفاعة زكاة الجاه ، و العلل زكاة االبدان ،  (817). 

(( زكات تندرستى و بخشش ، زكات پیروزى است و اگر  كار نیك ، زكات نعمت ؛ شفاعت ، زكات مقام ؛ بیمارى ،
 .((زكات این نعمتها را ادا كردى از تو گرفته نخواهد شد

در این روایت ، مصادیق معروف و كارهاى خیر، این گونه بیان مى شود كه اگر كسى صاحب جاه و مقام است و 
ر صورتى كه از او شفاعت كند، كار انسانى محتاج ، نیاز به وساطت و شفاعت او نزد صاحب قدرتى دارد، د

معروفى انجام داده است ؛ اگر بر دشمنى كه نسبت به او بدى كرده است ، ظفر یافت و پیروز شد، اما او را بخشید، 
از او عمل معروف سر زده است و در پایان مى فرمایند چنانچه این روش را اتخاذ كرد، مطمئن باشد كه خدا نعمت 

ایت كرده است از او سلب نخواهد شدهایى را كه به او عن . 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در روایتى دیگر مى فرمایند
 .(818)اذا َقَدرَت َعلى عدوِّك فاجعل الَعفَو عنه شكرا للقدرة علیه 
 .((وقتى كه بر دشمن خود غالب شدى ، شكر این نعمت بخشیدن او است ))

به هرحال معروف ، مصادیق فراوانى دارد كه اگر بخواهیم همه را بیان كنیم ، در این مختصر نمى گنجد و از 
 . بحث اصلَّى خود خارج مى شویم



))تعریفى كه از  نقل شد معیار مشخصى از معروف و منكر را به دست مى دهد؛ هر چه را عقل  (( مفردات راغب
راه شناخت معروف معیارى دارد كه در . سلیم انسان به دور از تاثیرپذیرى از امیال نفسانى ، زیبا و خوب مى داند

 :معارف ما به آن اشاره شده است ؛ مثال امام صادق علیه السالم فرمودند
ما تحبُّ لنفسك ، و تكره له ما تكره لنفسك اَءن ُتحبُّ له  (819). 

(( دوست نمى دارى در حّق دیگران آنچه را براى خود مى پسندى براى دیگران نیز بپسند و آنچه را كه براى خود 
 .((روامدار

انسان مى تواند با معیار قرار دادن خود، بسیارى از امور معروف و . این یكى از راههاى شناخت معروف است 
منكر را شناسایى كند؛ مثال اگر كسى دچار بیمارى است و توان معالجه و قدرت تهیه هزینه بیمارى خود را ندارد، 

در صورتى كه مسكن و ماوا . كسى او را در این راه یارى كند؛ این عمل ، معروف است  اگر دوست دارد كه
هزاران مثال دیگر كه همه . ندارد؛ اگر دوست دارد كسى او را در تهیه مسكن كمك كند؛ این عمل ، معروف است 

 . از مصادیق معروف است
ع ، مصداق معروف است و بنابراین ، در معارف در یك كلمه مى توان گفت هر نوع نفع رسانى به فرد و یا اجتما

و دستورات اخالقى ، توصیه هاى اكیدى نه تنها نسبت به عمل معروف مى بینیم ؛ بلكه همان گونه كه در بحث قبل 
گذشت ؛ تاءكید بر دوست داشتن معروف شده است ؛ یعنى گرچه انسان ، قدرت انجام فعل معروف را هم نداشته 

ست كه معروف به خیر و احسان به دیگران را دوست داشته باشدباشد، توصیه شده ا . 
علت آن هم روشن است ؛ چون خداوند قبل از این كه به افعال انسان اهمیت دهد، به قلوب و نیت انسان ها بها مى 

. دهد و هدف خداوند در وضع معارف دین ، اصالح و تصفیه باطن انسان ها از هر نوع شائبه و آلودگى است 
ابراین ، دوست داشتن معروف یك فضیلت است بن  :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند .

 .(820)الرَّاضى بفعل قوم كالّداخل فیه معهم 
 .((اگر انسان از كارى كه جماعتى انجام مى دهند راضى باشد؛ گویى در انجام این كار با آنها شریك است ))

رضایت به افعال خارجى ، انسان را در زمره فاعل آن قرار مى دهد، بنابراین در یك روایت دیگر از امیرالمؤ 
 :منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمودند

النَّاس الرِّضا و السَّخط، فمن رضى اَءمرا َفَقد دخل فیه ، و َمن سخطه َفَقد خرج منه  انَّما یجمع (821). 
(( مع مى كند حب و بغض به یك چیز است ؛ اگر به چیزى عالقه مند شدند، همه در آنچه مردم را حول یك محور، ج
یك امر با هم اشتراك دارند و یك طایفه به حساب مى آیند و اگر به چیزى بغض پیدا كردند؛ همه در این امر، 
 .((مشترك و با هم هستند

جابر، نقل مى كنند كه او تعبیرى را از  در این باره روایات زیادى وارد شده است ؛ مثال در داستان عطیه همسر
این جمله براى عطیه . جابر شنید كه خطاب به امام حسین علیه السالم گفت ما هم در ثواب شهادت شما شریكیم 

مقدارى ثقیل و غیرقابل تحمل بود؛ بنابراین ، جابر به روایتى از رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم استشهاد 
رضایت به فعل یك قوم با شریك بودن در ثواب آن فعل همراه است : ضرت فرمودندكرد كه ح (822). 

لسالم درباره سیدالشهدا علیه السالم این عبارت را مكرر مى در زیارت نامه هاى منصوص از اهل بیت علیهم ا
 : خوانیم
 .(823)یا لیتنى كنت معكم فاءفوز فوزا عظیما
(( ر ركاب شما بودم و به كامیابى و رستگارى بزرگ نائل مى شدم كاش من هم د )). 
بنابر داللت برخى از روایات ، همین كه تمایل قلبى داریم كه اى كاش روز عاشورا در صحنه كربال بودیم َو امام 

ظلم  علیه السالم را كمك مى كردیم ، براى ما ثواب شهداى كربال منظور مى شود و همچنین است كسى كه مرتكب
مى شود و كسى كه او را در این كار یارى مى كند و كسى را كه راضى به این ظلم و ستم است همه در این عمل 
 .زشت با هم شریكند
بنابراین ، مشاهده مى شود كه معارف ما در اندیشه تصحیح نیت ها و هدایت افكار انسان هاست و رهبران معتقدند 

دل خود به سمت معروف و پاكیزگى و دوست داشتن خوبى ها و خیرات  كه باید دل ها را تسخیر كرد كه این
در روایت وارد شده است كه . هدایت و داللت شود : 

 .(824)َمن اَءحبَّ حجرا حشره اللَّه معه 
 .((اگر كسى سنگى را دوست داشته باشد، خداوند او را در قیامت با همان سنگ محشور خواهد كرد))

این باطن و نیت . اثر دوستى و دشمنى بسیار دقیق و غیر قابل انكار است و اثر نهایى آن در قیامت ظاهر مى شود
رت روشن مى كنداست كه تكلیف نهایى انسان را در دنیا و آخ در عبارت دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم  .

 :مى فرمایند
 .(825)َمن اَءحبَّ المكارم اجتنب المحارم 

اول این كه بگوییم ارشاد است: یت را دو گونه مى توانیم معنى كنیم این روا  . 



امام علیه السالم مى خواهند بفرمایند اگر دوست دارید به مكارم اخالقى دست یابید راه رسیدن به آن دورى از گناه 
 . است ؛ دیگر این كه بگوییم كالم امام علیه السالم ِاخبار است

عملى دوست داشتن مكارم اخالق ، دورى از گناهان است ؛ یعنى اگر كسى خوبى  حضرت خبر مى دهند كه ثمره
این ثمره بسیار مهمى است كه در دوست داشتن معروف نهفته . ها را دوست داشته باشد، از بدى ها دور مى ماند

ى ها، هدایت است كه رهبران ما نیز، انسان هاى مؤ من را هدایت فرموده اند كه دل و قلب خود را به سوى خوب
 .كنند و سوق دهند

انسان به دوست داشتن معروف و خوبى . بر همین اساس است كه امر به معروف ، یكى از فرایض دینى ما است 
دوست داشتن خوبى نه تنها براى خود، برادر و خانواده ، بلكه براى همه مؤ منین و براى همه . توصیه شده است 

 .انسان ها

و نهى از منكر توصیه به امر به معروف  
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(826)اَءنسك النَّاس نسكا اَءنسحهم جیبا و اَءسلمهم قلبا لجمیع المسلمین 
متنسك ترین رهرو راه دین كسى است كه واقعا از روى دوستى ، مردم را نصیحت كند و براى آنها خیرخواه ))
 .((باشد و قلب و دل او سرشار از محبت دیگران باشد

متاسفانه گاهى در شرایط خاصى از تاریخ یا اجتماع مى بینیم كه بعضى از واجبات ما به دلیل بد عمل كردن 
چهره اى ناخوشایند پیدا مى كنند بعضى از افراد، . 

از جمله امر به معروف و نهى از منكر كه از زیباترین ؛ لطیف ترین و ارزشمندترین دستورات شرع مقدس و 
مورد پسند عقل است ؛ به دلیل این كه به صورت نامطلوبى به آن عمل شده ، در برخى اذهان ، حالت نفرت و 

اد شده استانزجارى نسبت به این حكم الهى ایج  . 
امر به معروف و نهى از منكر یك حكم برخاسته از راءفت و رحمت انسانى است كه شرع مقدس به آن توصیه 
كرده است ؛ یعنى انسان هایى كه واقعا به معروف عالقه مندند و دوستدار دیگران نیز هستند؛ از این كه دیگران 

مى برند؛ بنابراین ، تالش مى كنند تا آنها را به معروف  تارك معروف باشند و یا خود را آلوده منكر كنند رنج
 .هدایت كنند و یا از منكر بازدارند
البته انجام این فریضه ، با همه منزلت و جایگاهى كه دارد؛ مشروط به شناخت معروف و منكر است و به یقین ؛ 

یگران را به معروف هدایت كند بنابراین كسى كه مى خواهد د. شناخت معروف و منكر براى همگان ممكن نیست 
 .باید اول خود، آن را شناخته باشد و به آن وقوف و آگاهى كامل داشته باشد
 : در روایتى كه مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السالم نقل میكند، چنین آمده است

انما هو على القوّى المطاع العاِلم بالمعروف : و لم ؟ قال : اُالمَّة جمیعا؟ فقال ، ال، فقیل له  و ُسِئل عن اَالمِر بالمعروف و النَّهى عن المنكر، اَء واجب هو على: َسِمعته یقول 
و َجلَّ قوله من المنكر، ال على الضَّعیف اّلذى ال یهتدى سبیال الى اءّى من اءّى یقول من الحّق الى الباطل ، و الدلیل على ذلك كتاب اللَّه عزَّ الى  ولتكن منك اُءمة یدعون : 

ة یهدون بالحّق و به یعدلون و من قوم موسى اُءمَّ :فهذا خاّص غیر عاّم، كما قال اللَّه عزَّ و َجلَّ (827)الخیر و یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر على  : و لم یقل (828)
 .(829)اُءمَّة موسى ، و ال على ُكّل قومه 

كسى از امام صادق علیه السالم سوال كرد كه آیا امر به معروف و نهى از منكر بر همه مسلمانان واجب است ؟ 
ر آیات هست چطور بر همه واجب نیست ؟ حضرت نه ، سوال كرد با آن همه تاءكیدى كه د: حضرت فرمودند

امر به معروف و نهى از منكر این است كه آمر به معروف قدرت برقرارى معروف و بازدارندگى از : فرمودند
 .منكر را داشته باشد
و اما نكته دوم كه ارتباط مستقیم با با سخن ما دارد، این كه عالم به معروف و منكر باشد؛ یعنى از منظر شرعى 

اما وقتى كسى قادر به شناخت معروف و منكر نیست ، نمى تواند  .عقلى قدرت بازشناسى خوب را از بد داشته باشد
سوره آل عمران استشهاد مى كنند و  104بنابراین ، امام علیه السالم در ادامه سخن به آیه  .و نباید به آن اقدام كند

قرآن است دلیل بر این مطلب ؛ فرموده خدا در: مى فرمایند  . 
براى كسانى كه با ادبیات زبان عرب آشنایى دارند، مطلب و استشهاد امام علیه السالم بسیار زیبا و روشن است ؛ 
كه در آیه شریفه آمده است براى تبعیض است ؛ و بر این اساس ، ترجمه آیه چنین است كه از  ((من ))چون كلمه 

ند و این عده كسانى اند كه خود به معروف و منكر، وقوف و جمع شما مسلمین ؛ بعضى باید دعوت به خیر كن
 .آشنایى كامل داشته باشند

این حكم ، حكم اختصاصى براى یك گروه است ؛ نه براى همه مسلمان : امام علیه السالم بعد از ذكر آیه مى فرمایند
این حكم ، فقط به امت پیامبر : رمایندبعد امام علیه السالم به آیه دیگرى از آیات قرآن استشهاد مى كنند و مى ف. ها

اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ، اختصاص ندارد بلكه در امم قبل از آن ، مثل امت حضرت موسى علیه السالم 
از میان امت موسى علیه السالم ، گروهى بودند كه مردم را به : نیز سابقه داشته است ؛ چرا كه در قرآن مى فرماید



ایت مى كردند یعنى خدا فقط به آنها اجازه داده بود كه به هدایت خلق بپردازندسوى حّق هد . 
قرآن نمى گوید هدایت كردن بر همه امت موسى علیه السالم واجب : امام علیه السالم در ادامه سخن مى فرمایند

علم به موارد معروف و بود، بلكه عده اى برگزیده ، این وظیفه را برعهده داشتند كه یقینا واجد شرط اول یعنى 
 .منكر بودند

بنابراین ، اگر كسى صرفا به دلیل این كه وظیفه امر به معروف و نهى از منكر واجبات است ؛ بدون شناخت ، به 
 .آن اقدام كند، چه بسا خود مرتكب منكر شود

خیرخواهى و  این مساله بسیار ظریف و حساس است كه مؤ منان هر چند از روى عالقه به معروف یا از روى
 .محبت و دوست داشتن انسان ها، تا زمانى كه مصادیق معروف را نشناخته باشند، مجاز به انجام این كار نیستند
نكته دیگر این كه در روایات تصریح شده است كه نصیحت ، هدایت و ارشاد مؤ من باید از روى عالقه و محبت 

ادق علیه السالم مى فرمایندبنابراین ، امام ص. باشد؛ نه وسیله انتقام از او : 
 .(830)یجب للمؤ من على المؤ من النَّصیحة 
(( باشدمؤ من موظف است نسبت به مؤ من دیگر ناصح و خیرخواه  )). 
 : در روایت دیگرى كه امام صادق علیه السالم از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل فرموده اند آمده است
 .(831)لینصح الرَّجل منكم اَءخاه كنصیحته لنفسه 
 .((مؤ من همان طور كه خیرخواه خود است باید براى دیگران نیز خیرخواهى كند))

یعنى همان طور كه معروف را براى خود دوست دارى ، براى دیگران نیز بخواهد؛ نه این كه حكم الهى را كه 
تمایالت و غرائز خود قرار دهد؛ مثال براى ارضاى غریزه  گویاى لطافت روح دین است وسیله و ملعبه ارضاى

این عمل متهم كردن دیگران و از . خشم خود مؤ منى را به بهانه ارتكاب منكر در حضور دیگران خراب كند
 . باالترین منكرها است

كه حضرت فرمودندروایتى را امام صادق علیه السالم از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كنند  : 
 .(832)انَّ اَءعظم النَّاس منزلة عند اللَّه یوم القیامة اَءمشاهم فى اَءرضه بالنَّصیحة لخلقه 
(( دم در قیامت از لحاظ رتبه و منزلت ، كسانى اند كه حركت آنها روى زمین براى خیرخواهى و برترین مر
 .((نصیحت دیگران است 

مهم این است كه ما بدانیم باید از سر خیرخواهى و دوست داشتن و با شناخت و وقوف و آگاهى كامل نسبت به 
 . معروف ، این عمل را انجام دهیم

معروف ، نشاءت گرفته از خیرخواهى ذات ذوالجالل ربوبى ، براى نوع بشر است ؛ حكم شرع به وجوب امر به 
یعنى همان عامل و انگیزه اى كه اساس تشریع ادیان الهى و ارسال رسل و انبیا از جانب خداوند است ، همان 
 .عاملى است كه باعث شد، خداوند این حجت هاى ظاهرى و حجت باطنى خرد را به انسان عطا كند

عبارت دیگر خداوند متعال همه راه هایى را كه خیر و سعادت انسان با آنها تامین مى شود، پیش روى او گشوده  به
و از كسانى كه واجد شرایط آمریت به معروف هستند خواسته است تا خیر و خوبى را فقط براى خود نخواهند و 

و خیر را براى همگان دوست داشته باشند و راه زیباییها و نیكى ها را تنها براى خود جذب نكنند؛ بلكه معروف 
 .وصول به خیر و خوبى را به دیگران هم نشان دهند

 امر به معروف از دیدگاه قرآن
وقتى به مساله امر به معروف از منظر قرآن نظر مى كنیم ، چیزى جز زیبایى و خیر و لطافت نمى بینیم و اگر به 

كریم آمده است نظر كنیم ، مالحظه مى كنیم كه این آیات نیز لطافت و آیاتى كه درباره امر به معروف در قرآن 
 .زیبایى این عمل را مى رسانند
 :در سوره مباركه آل عمران مى فرماید
 .(833)ُكنُتم خیر اُءمة اُءخِرَجت للنَّاس تاءمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤ منون باللَّه 
شما بهترین اّمتى هستید كه خداوند از میان مردم برگزیده است ؛ چرا كه به خیر و خوبى فرمان مى دهید و ))
 .((دیگران را از بدى بازمى دارید و به خدا مى گروید

كه مالحظه مى شود، به این نكته نیز تاءكید مى كند كه خداوند مسلمان ها را از آن جهت كه داراى روح  چنان
باز در سوره مباركه آل عمران مى فرماید. خیرخواهى اند، مى ستاید : 

من الصَّالحین  یؤ منون باللَّه و الیوم اآلخر و یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و ُیسارعون فى الخیرات و اُءولئك (834). 
(( مى كنند به خدا و روز واپسین ایمان دارند؛ به نیكى فرمان مى دهند و از بدى ها باز مى دارند، در خیرات تعجیل 
 .((و اگر این اعمال شایسته را عملى كنند در زمره صالحان خواهند بود

در همین . نكته مهم در این آیه این است كه اگر خیر و خوبى را براى همگان بخواهید، از صالحان خواهید بود
 :سوره مباركه آل عمران مى فرماید



روف و ینهون عن المنكر و اُءولئك هم المفلحون ولَتُكن منكم اُءمَّة یدعون الى الخیر و یاءمرون بالمع (835). 
(( به نیكوكارى و نهى از بدى ها بنمایند  و باید برخى از شما مسلمانان ، خلق را به خیر و صالح دعوت كنند، و امر

كه واسطه هدایت هستند(و اینها   .((رستگار خواهند بود (
رستگارى جمعى ، زمانى نصیب امت مى شود كه در . در این جا هم آمرین به معروف را از رستگاران مى شمارد

ره همین موضوع در سوره مباركه دربا. میان آنها، طایفه اى باشند كه خیرخواهى عملى را پى گیرى و اجرا كنند
 :توبه مى فرماید

للَّه و رسوله اُءلئك َسَیرَحَمُهم اللَّه ان والمؤ منون و المؤ منات بعضهم اَءولیاء بعض یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و ُیقیمون َالصَّالة و یؤ تون الزَّكاة و یطیعون ا
 .(836)اللَّه عزیز حكیم 
مردان و زنان مؤ من همه یاور و دوستدار یكدیگرند؛ مردم را به كار نیك وادار و از كار زشت منع مى كنند و ))

در هر حكم ، خدا و رسول را اطاعت مى كنند؛ البته خداوند آنان را  نماز به پا مى دارند و زكات مى دهند و
 .((مشمول رحمت خود خواهد گردانید كه خدا صاحب اقتدار و درست كردار است 
در این آیه نیز شمول راءفت و رحمت دنیوى و اخروى را در گرو خیرخواهى عملى براى دیگران مى داند و مى 

اش را در دنیا مشروط به این كرده است كه انسان ها به ویژه مسلمانان و مؤ منان فرماید كه خداوند رحمت واسعه 
بنابراین ، اگر بخواهیم با كلمات وحى خوب آشنا شویم و به آنها وقوف پیدا كنیم ، باید  .داراى چنین روحیه اى باشد

فر علیه السالم نقل شده است كه مى در روایتى از امام موسى بن جع. از كلمات اهل بیت علیهم السالم استمداد كنیم 
 :فرمایند
 .(837)انَّ اَءهل االرض لمرحومون ما تحابُّوا
(( نسان ها مى شود كه یكدیگر را دوست داشته باشندرحمت واسعه الهى زمانى شامل حال ا )). 

اگر چنین باشند، خداوند متعال رحمتش را شامل همه مى . خیرخواه یكدیگر و طالب معروف براى همدیگر باشند
كند و اگر چنین روحیه اى از میان جامعه اى رخت بربست ، طبیعتا رحمت الهى هم دیگر آن شمول و وسعت را 

یرا پیامبر گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودندنخواهد داشت ؛ ز : 
 .(838)الخلق ُكّلهم عیال اللَّه فاَءحبُّهم الى اللَّه عزَّ و َجلَّ اَءنفعهم لعیاله 
 .((خدا بندگانش را عیال خود مى داند و محبوب ترین بندگان نزد خدا كسانى اند كه براى عایله خود مفیدترند))

از مجموع این نكات استنباط مى شود كه عالوه بر این كه خداوند متعال فریضه امر به معروف را واجب كرده 
ك مى كند كه یك جامعه ، زمانى مى تواند به سمت خیر و صالح هدایت است ، ضرورت آن را عقل بشرى هم در

شود كه همه افراد آن براى خیر و خوبى اهتمام داشته باشند و از این منظر است كه برخى از روایات ذكر شده ، 
سلم كه معناى زیبایى پیدا مى كند كه از آن جمله روایت حضرت رسول گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و 

 :فرمودند
 .(839)َمن اَءصَبَح ال َیهَتمُّ باُءمور المسلمین فلیس بُمسِلم 
(( اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست  كسى كه صبح كند، حال آن كه به امور مسلمین )). 

اگر از این زاویه به مساله امر به معروف و نهى از منكر بنگریم ، اهمیت آن بیشتر نمایان خواهد شد؛ چرا كه در 
زندگى جمعى ، مصالح و مضار مشترك است ؛ یعنى با شیوه هاى ارتباطى حاكم بر جوامع امروزى سرنوشت 

پیوند خورده است و هیچ انسانى نمى تواند نسبت به سرنوشت دیگرى بى تفاوت باشد و  همه افراد جامعه به یكدیگر
بالطبع منافع و مضار مشترك دارند؛ درست مانند مسافران یك كشتى كه هیچ یك از مسافران ، مجاز نیست جاى 

یر همه مسافران خود را سوراخ كند؛ چرا كه اگر خسارتى وارد شود و ضررى متوجه این مسافر بشود، گریبان گ
 .خواهد بود؛ بنابراین ، هیچ عاقلى نمى تواند شاهد چنین منظره اى باشد و سكوت كند و دم فروبندد

بنابراین نهى از منكر چنین منزلتى دارد؛ تا انسان ها به سرنوشت دیگر و منافع و مضار جامعه ، حساس باشند؛ 
 . چون در جامعه اسالمى منافع و مضارب عمومى است

ى كسى دست به عملى مى زند كه ضرر و خسران آن فقط براى خود او است و به سایر افراد جامعه سرایت گاه
اگر انسانى به دیگران عالقه مند باشد و محبت و دوستى دیگران در دلش باشد، یقینا به خود اجازه نخواهد . نمى كند

 .داد كه نظاره گر هالكت همنوع خود باشد
ن بود كه گاهى بعضى از احكام ، با همه ظرافت و زیبایى خود مورد ستم واقع مى شود و در هر حال مقصود ما ای

در حالى كه این احكام به . به دلیل سوءاستفاده عده اى نادان و جاهل چهره مشوش و زشتى از آنها ترسیم مى شود
 .خاطر خیرخواهى و سعادت دیگران وضع شده اند

 مصادیق عمل معروف
مصادیق فراوانى براى معروف ذكر شده است ، منتها نكته اى كه باید به آن اشاره كنیم این است در معارف دینى ، 

كه اساسا ذكر موارد و مصادیق معروف به یك سلسله نیازهاى خاص زمانى و شرایط مكانى برمى گردد و رمز 



و ناظر بر ُكّلیات صادر شده ماندگارى دین مقدس اسالم و خاتمیت آن این است كه احكام شرعى مبتنى بر حكم عقل 
 . است
 : بعضى از مصادیق عمل معروف نیز به گونه اى از این ُكّلیت برخوردار است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم

 گره گشایى مالى - 1
یكى از مصادیق معروف كه در روایات ، فوق العاده مورد تاءكید قرار گرفته ، كارگشایى مالى است به خصوص 

ن كارگشایى به نحو قرض باشد و نه به عنوان صدقهكه ای  . 
(840)لَّا خیر فى كثیر مِّن نَّجواهم اال َمن اَءمر بصدقة اَءو معروف  : در روایتى از امام صادق علیه السالم در بیان آیه كریمه مى فرمایند ، : 
 .(841)یعنى بالمعروف القرض 
(( است مراد از معروف در آیه ، قرض  )). 
خداوند، خیر كثیر را در قرض قرار داده است كه انسانى براى قضاى حاجت و رفع نیاز برادر مؤ منش به هنگام 
 .مشكل و گرفتارى او را یارى كند
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است كه حضرت مى فرمایند

اّلا حسب اللَّه له اَءجره ِبحساب الصَّدقة حّتى َیرِجَع الیه ماُلُه ما ِمن مؤ من اَءقرض مؤ منا َیلَتِمس به وجه اللَّه (842). 
(( بدهد مگر آن كه خداوند تا زمان بازگرداندن قرض ، آن را  هیچ مؤ منى نیست كه به خاطر خدا به مؤ منى قرض
 .((براى آن مؤ من صدقه محاسبه كند

امام . بعضى از روایات حساب قرض دادن به مؤ من و گشودن كار او را از این طریق ، باالتر از صدقه مى دانند
 :صادق علیه السالم در این باره مى فرمایند

دقُة ِبَعشَرة و القرض ِبَثماِنَیَة َعَشَرمكتوب على باب الَجنَّة الصَّ (843). 
(( صدقه ده برابر و قرض هیجده برابر پاداش دارد: بر در بهشت نوشته شده است  )). 

 مهلت در اداى دین - 2
چون قرض مدت و مهلت دارد، به هنگام رسیدن مهلت ، اگر شخص قادر به پرداخت قرض نشد، به او مهلت بدهد 

روایتى از امام صادق علیه السالم نقل . و یا این كه قرض دهنده ، ذمه او را از خود مبّرا كند و از او مطالبه ننماید
 :شده است كه مى فرمایند

فلینظر ُمعسرا اَءو ِلَیَدع َله ِمن حقِّه : اَءراد اَءن ُیِظلَّه اللَّه یوم ال ظلَّ اال ظلُّه ، قالها ثالثا َفَهاَبُه النَّاس اَءن یساَءلوه فقال َمن  (844). 
روزى كه هیچ سایه اى جز لطف الهى نیست ، اگر كسى مى خواهد در سایه این لطف قرار گیرد، انسان ناتوانى ))
 .((را كه قادر به پرداخت قرض خود نیست فرصت دهد یا او را رها كند و ذمه او را برى كند

ست این است كه در صحنه قیامت كه همه به دنبال ماءمن و ثمره چنین كارى كه از مصادیق مهم فعل معروف ا
 .پناهگاهى مى گردند، خداوند او را در پناه خود قرار مى دهد
 :مرحوم ُكلینى سخن دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند

َمن اَءحبَّ اَءن یستظلَّ من َفور جهنَّم ؟ قالها ثالث مرَّات فقال النَّاس فى ُكّل مرَّة: كفَّه انَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم قال فى یوم حاّر و حنَّى  نحن یا رسول اللَّه  : 
َمن اَءنظر غریما اَءو ترك المعسر: ، فقال  (845). 

(( چه كسى دوست دارد از شدت حرارت : در یك روز گرم رسول گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند
در هر بار مردمى كه حاضر : جهنم در سایه اى قرار گیرد؟ حضرت سه مرتبه این سوال را تكرار فرمودند  آتش 

به كسى كه در سختى قرار گرفته ، فرصت دهید یا : حضرت فرمودند! ما دوست داریم اى رسول خدا: بودند، گفتند
 .((او را َبِرى ُءالذّمه كنید
 :مرحوم ُكلینى در همین باب ، روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند

فى ُكّل یوم صدقة بمثل ماله حّتى َیسَتوِفیه ، ثم قال اَءبوعبداللَّه علیه السالم و َمن اَءنظر ُمعسرا كان له على اللَّه عزَّ و َجلَّ و ان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة و اَءن )) : 
 .(847)اَءنَّه معسر فتصدَّقوا علیه بمالكم فهو خیر لكم  (((846)َتَصدَّقوا خیر لكم اِءن كنتم تعلمون 
(( ا مهلت بدهد تا قادر به پرداخت شود، خداوند به اندازه آن مال در هر روز براى او حساب هركس گرفتارى ر

اگر بدهكار، : صدقه بازمى كند، سپس امام علیه السالم به آیه شریفه اى استشهاد فرمودند كه خداوند مى فرماید
ا بر او ببخشید؛ این براى شما بهتر قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا وقت توانایى ، مهلت دهید؛ و اگر براى خد

 .((است چنانچه به مصلحت خود دانا باشید
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(848)َخلُّوا سبیل الُمعِسِر َكَما َخلَّاُه اللَّه عزَّ و َجلَّ
 .((همان طور كه خداوند از افراد معسر و گرفتار مى گذرد، شما نیز از آنها درگذرید))

، اما مثال خداوند روزه را در ماه مبارك رمضان و نماز را با شرایط خاص براى اوقات پنج گانه واجب كرده است 
 .اگر كسى معسر باشد، دچار سختى و عذرى باشد، یقینا تكلیف به آن ترتیب كه بیان شده از او برداشته مى شود



این روشى است كه خداوند متعال نسبت به مطالبات خود اتخاذ كرده است ؛ از بندگانش نیز انتظار مى رود كه 
 .همان سیره را اتخاذ كنند

 اطعام نیازمندان - 3
از این قبیل فراوان است ؛ مثال نسبت به افرادى كه توان تاءمین خوراك و غذاى روزمره و تهیه پوشاك مواردى 

 :در این باره امام موسى كاظم علیه السالم مى فرمایند . خود را ندارند، اطعام طعام و تهیه لباس سفارش شده است
 .(849)ِمن موجبات الَمغِفَرِة اطعاُم الطَّعام 
 .((یكى از موجبات آمرزش ، غذا دادن و اطعام است ))

یندیا در روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرما : 
 .(850)خیركم َمن اَءطعم الطَّعام 
 .((بهترین شما كسى است كه اهل اطعام است ))

این صفت ستوده اندائمه معصومین علیهم السالم نیز خود را به  : 
 .(851)انَّا اَءهل بیت اُءِمرنا اَءن ُنطِعَم الطَّعام 
(( م طعام شده ایم ما اهل بیت خانواده اى هستیم كه ماءمور به اطعا )). 
 :یا در سخن دیگرى امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(852)من الُمنجیات اطعام الطَّعام 
(( اطعام نمودن است  -از غضب الهى  -نجات یكى از موجبات  )). 
 .(853)انَّ اهللا عز و جل ُیحبُّ اطعام الطَّعام 
(( وست داردخداوند متعال ، اطعام طعام را د )). 

خدا اطعام طعام را دوست دارد؛ زیرا موجب مغفرت و تعالى رتبه انسان و قرار گرفتن وى در شمار اخیار و 
 .باعث نجات مى شود

عالوه بر همه این روایات ، خداوند این بندگانش را بدون در نظر گرفتن این كه او بنده خوب و خداپرست است یا 
خدا همه بندگان را دوست دارد؛ گرچه دوستى هم مراتبى دارد و هر كه داراى . بنده مشرك و ملحد روزى مى دهد

در روایتى از امام محمَّد باقر علیه السالم آمده است. مكارم بیشتر باشد، خداوند نیز او را بیشتر دوست دارد  : 
َعاَلُهانَّ ِمن اَءحبِّ عباد اللَّه الى اللَّه َلَمن حبَّب الیه المعروف و حبَّب الیه َف (854). 

 .((خداوند از میان بندگان ، كسانى را بیشتر دوست دارد كه به معروف عالقه دارند و به آن عمل مى كنند))
كه معروف را دوست دارد و آن را انجام مى دهد، بهترین ثمره اش این است كه محبوب ذات ذوالجالل  براى كسى

 .الهى است و این یقینى است كه هیچ محبى ، حبیب خود را در دنیا و آخرت رها نمى كند
از آن جا . هداگر انسان ، محبوب كسى شد، یقینا آن محب ، هرچه در توان دارد براى سعادت محبوبش انجام مى د

در روایتى كه امام صادق علیه السالم آن را . كه خداوند معروف و خیر را دوست دارد، فاعل آن را هم دوست دارد
 :از پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كند مى فرمایند
 .(855)ُكّل معروف صدقة و الدَّالُّ على الخیر كفاعله 
هر عمل معروفى ، براى صاحب آن صدقه است و كسى كه داللت بر خیر مى كند، اهل خیر مى شود و مانند ))
 .((كسى است كه فعل معروف را انجام داده است 

ین مطلب در روایتى از امام موسى بن جعفر علیه السالم آمده استدر تبیین ا  : 
 .(856)خیر ِمَن الخیر فاِعُلُه
(( است بهتر از خود خیر، فاعل خیر  )). 
این آثارى است كه در  . یعنى به همان مقدار كه خیر و معروف محبوب خدا است ، فاعل آن نزد خدا محبوب است

در نتیجه كسى كه محبوب خدا شد، هم در دنیا و هم در آخرت نتیجه آن را مى بیند . این چند روایت ذكر شده است 
كندو خدا محبوبش را چه در دنیا و چه در آخرت رها نمى  . 

 آثار دنیوى و اخروى عامل به معروف
در روایات براى اهل معروف ، آثار دنیوى نیز ذكر شده است ؛ امام صادق علیه السالم از اجدادش علیهم السالم 
 :نقل مى فرمایند
 .(857)َصَناِئُع المعروف َتِقى َمَصاِرَع السُّوء
 .((به جاى آوردن معروف ، انسان را از حوادث نابهنگام و سوء محافظت مى كند))

ه ، به تعبیر روایت قبل كه هر كار نیكى صدقه است ؛ همان گونه كه در ذهن ما، عموما این معنا جا افتاده كه صدق
انسان را از بلیه و خطر حفظ مى كند، در این جا معروف نیز همین اثر را دارد؛ به تعبیر دیگر الزم نیست صدقه 
فقط پول دادن و یا كمك كردن به نیازمندان باشد، بلكه عمل معروف نیز صدقه است و انسان را از حوادث و 



جود مبارك امام باقر علیه السالم آمده است كه در روایت دیگرى از و. پیشامدهاى ناگوار مصون نگه مى دارد
 :فرمودند
 .(858)اّن صنائع المعروف َتدَفُع َمَصاِرَع السُّوِء
(( وف نه تنها انسان را از بالها و حوادث نگه مى دارد، بلكه آنها را دفع مى كندانجام دادن معر )). 

اثر دیگرى كه در بعضى از روایات براى معروف بیان شده این است كه باعث نازل شدن رحمت بر صاحب فعل 
ى كنند كه حضرت امام صادق علیه السالم از رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل م. معروف مى شود

 :فرمودند
 .(859)انَّ البركة اَءسرع الى البیت الَّذى ُیمتار منه المعروف من الشَّفرة فى سنام البعیر اَءو من السَّیل الى منتهاه 
شتاِب آمدن بركت به خانه اى كه از آن كارهاى خیر و معروف بیرون مى رود، از وارد شدن كارد به گلوى شتر ))
 .((و یا از رسیدن سیل به انتهاى آن ، بیشتر است 

انجام آن را چنان كه مالحظه مى شود این روایت و امثال آن انسان را به معروف تشویق مى كند و در او انگیزه 
در روایت دیگرى كه به جنبه هاى معنوى این امر توجه شده است ، امام صادق علیه السالم مى . شدت مى بخشد

 :فرمایند
 .(860)اَءیُّما مؤ من اءوصل الى اَءخیه المؤ من معروفا َفَقد اءوصل ذلك الى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
مؤ منى كه كار معروفى را براى برادر مؤ منش انجام مى دهد، در واقع این خدمت را براى پیامبر اكرم صلَّى ))
 .((اللَّه علیه و آله و سلم انجام داده است 

این روایت در واقع ، دریچه هاى تازه اى را به روى انسان مى گشاید و او را وادار مى كند تا از زاویه اى دیگر 
حضرت مى فرمایند كه از روى ترحم و با نگاه فقر و ناتوانى ، براى دیگران كار معروف و . به این مساله بیندیشند

ول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم خدمت مى كنى ؛ یعنى خدمت خیر انجام نده ؛ بلكه تصور تو این باشد كه به رس
باید تصور كنیم كه اگر رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم حیات داشتند . به ارزشمندترین موجود عالم بشریت 

 !و نیاز به خدمت ما داشتند چگونه عمل مى كردیم 
ده است كه اگر نمى بود انسان جراءت به زبان آوردن آن را نداشت ، آثار عجیب دیگرى هم در روایات ، ذكر ش

امام موسى بن جعفر علیه السالم به من فرمودند: مثال على بن یقطین مى گوید : 
ن ماَت الكافر َبنى اللَّه له بیتا فى النَّار ِمن طین ، و كان َیِقیِه كان فى بنى اسرائیل مؤ من و كان له جار َكاِفر، فكاَن الكاِفُر َیرُفُق بالمؤ من و ُیَولِّیِه المعروف فى الدُّنیا، فلمَّا اَء

هذا ما ُكنَت ُتدِخُلُه على جارك المؤ من فالن بن فالن من الرِّفق ، و ُتَولِّیِه ِمَن المعروف فى الدُّنیا: َحرََّها، و یاءتیه الرِّزُق من غیرها، و قیل له  (861). 
در قوم بنى اسرائیل فرد مؤ منى بود كه همسایه كافرى داشت كه اهل رفق و مدارا با او بود؛ در دنیا معروف را ))
سب وعده قران كه مى فرمایدوقتى از دنیا رفت به ح . براى او دوست مى داشت (862)ان اللَّه ال یغفر اَءن یشرك به  : كافران  ؛

این كافر به جهنم رفت ؛ ولى خداوند در جهنم از گل خانه وارد بهشت نمى شوند و گناهانشان قابل بخشش نیست ، 
به مرد . اى براى او بنا كرد كه حرارت جهنم را از او دفع مى كرد و رزق او نیز از خارج جهنم تامین مى شد

 .((كافر خطاب شد كه این ثمره رفق و مدارا و معروف تو نسبت به همسایه مومنت در دنیا است 
ره عملى معروف چگونه ظاهر مى شود، حتى از انسان هایى كه منكر ذات الهى بودند، اما مالحظه مى شود كه ثم

در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه مى . در دل دوستدار خیر براى دیگران بودند
 :فرمایند
 .(863)فَمن اَءتى الیكم معروفا فُخذوا ِبَیِدِه و اَءدخلوُه الجنََّة
 .((پس دست هر كس را كه به تو خدمت كرده و دست تو را در دنیا گرفته است بگیر و به بهشت ببر))

كار معروف و خیرى انجام شده است مقام شفاعت مى دهد تا شفاعت انسان یعنى خداوند به كسانى كه درباره آنها 
 .هایى را بكنند كه حوایجشان را برآورده كرده اند

 نكات قابل توجه در عمل به معروف
 : براى انجام كار خیر باید به چند نكته توجه داشت
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از امام صادق علیه السالم . ام به فعال معروف كند و تبعیض قائل نشوداین كه انسان براى همگان خیرخواهى و اقد
 :نقل شده است كه فرمودند
 .(864)اصَنِع المعروَف الى َمن ُهو اَءهله و الى َمن لیس اَءهِلِه، فاِءن لم یُكن هَو ِمن اءهله فُكن اَءنت ِمن اَءهِلِه
در انجام دادن معروف براى كسى كه صالحیت و اهلیت آن را دارد و كسى كه اهلیت آن را ندارد كوتاهى نكن ؛ ))

ش هر چند او اهلیت پذیرش معروف را ندارد، تو اهل انجام و اقدام به معروف با )). 
 :در روایتى از موسى بن جعفر علیه السالم تعبیر زیبایى است كه مى فرمایند

! و قال یا ُبَنىَّانَّ اءبى محمَّد بن على علیهماالسالم اَءخذ ِبَیدى َكَما اَءخذت بیدك و قال انَّ اَءبى علىِّ بن الحسین علیهماالسالم اَءخذ بیدى ! اَءَخَذ اَءبى بیدى ثمَّ قال یا ُبنىَّ



َشَتَمَك رُجل عن یمینك ثمَّ تحوَّل الى یسارك فاعَتِذر ِافَعِل الخیر الى ُكّل ِمن طلبه منك فان كان ِمن اَءهله فقد اَءصبت موضعه و ان لم َیُكن ِمن اَءهله ُكنُت اَءنت ِمن اَءهله و ان 
 .(865)الیك فاقَبل ُعذَرُه
(( همان طور كه من دست تو را گرفته ام ، پدرم امام باقر علیه السالم ! پدرم دست مرا گرفت و سپس گفت فرزندم 

در انجام خیر و ! فت فرزندم دست مرا گرفت و گفت پدرم على بن الحسین علیهماالسالم دست مرا گرفت و گ
معروف نسبت به هر كسى كه از تو مطالبه خیر مى كند، كوتاهى نكن ؛ اگر او اهلیت آن را دارد، خیر به جایگاه 
خود رسیده است و اگر اهلیت آن را ندارد، تو شایستگى خود را نشان داده اى و اگر كسى از طرفى به تو ناسزا 

خواست ، عذر او را بپذیر گفت و از دیگر سو از تو معذرت )). 
روایات فراوانى با این مضمون داریم ؛ از آن جمله صدوق با ِاسناد از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه وآله و سلم نقل 
 :مى كند كه حضرت فرمودند
 .(866)راءس العقل َبعَد اِالیمان ، التَّودُّد الى النَّاس واصطناع الخیر الى ُكّل َبّر و فاجر
(( اظهار دوستى و مودت با مردم و انجام خیر و  -آنچه انسان را به ایمان هدایت مى كند  -اساس خرد و عقل آدمى 

ن نیك و فاجرى است معروف نسبت به هر انسا )). 
دوست داشتن باید در افعال انسان بروز و ظهور یابد. خدمت به همگان ، نشانه عقل است  این كه انسان مدعى  .

باشد دیگران را دوست دارد، كافى نیست ، بلكه باید بذر دوستى همه انسان ها را در دل خود غرس كرده باشد و 
اندیشه او جلوه كند و در انجام فعل خیر براى دیگران ، مسامحه نكند؛  میوه آن درخت ، در دست ، پا، جوارح و

 .همگان را دوست داشته باشد و به همگان خدمت كند
 :در این صورت ، به نتیجه اى مى رسد كه امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(867)انَّ الجنَّة بابا ُیقال له المعروف ، ال یدخله اال اَءهل المعروف 
 .((و از آن در هیچ كس جز اهل معروف و خیر وارد نمى شود ((باب المعروف ))بهشت درى دارد به نام ))

عروف باشد، جاى هیچ بحثى نیست ؛ منتها در برخى از روایات به نكات دقیقى در این كه انسان موظف است اهل م
 . برمى خوریم كه قابل تاءّمل است

مثال در انجام فعل خیر، بى حساب اقدام نكند؛ حدود فعل خیر را كامال بشناسد و رعایت كند؛ شایستگى فرد و 
یر ضایع و نابود شود و از فعل معروف ، قدردانى جامعه اى كه مى خواهد به آن خدمت كند بسنجد تا مبادا عمل خ

 .و سپاسگزارى نشود
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عمل معروف ، گاه نسبت به یك فرد از افراد جامعه است و گاه نسبت به همه جامعه ؛ در هر دو صورت ، وجود 

رد یا ندارد؛ چرا كه گاهى انجام كار فاعل خیر، باید ابتدا زمینه آن را بررسى كند كه آیا شایستگى احسان و خیر دا
خیر و معروف در غیر جایگاه و موضع مناسبش ، مفاسد و آثار سویى درپى دارد و حتى ممكن است اختالالت 
 .اجتماعى ایجاد كند
 :سخنى از امام عسكرى علیه السالم نقل مى كنند كه حضرت فرمودند

للَحزم مقدارا، فان زاَد علیه فهو ُجبن ، و لالقتصاد ِمقدارا، فان زاد علیه فهو ُبخل ، و للشَّجاعة مقدارا، فان زاد علیه فهو انَّ للسَّخاء مقدارا فان زاد علیه فهو َسَرف ، و 
 .(868)َتَهوُّر
(( براى احتیاط مقدارى است كه بیش از آن ترس و . براى سخاوت ، اندازه اى است كه بیش از آن اسراف است 

شجاعت هم حد . اقتصاد و میانه روى در امور مالى ، اندازه اى دارد كه بیش از آن به بخل مى انجامد. خوف است 
و بى باكى است و حدودى دارد كه اگر از حد خود بگذرد، تهور  )). 

حداقل . همه موازین اخالقى ، داراى حدودى اند كه باید رعایت شوند و اقدام به خیر هم از این قاعده مستثنى نیست 
این حد و مرز در توصیه هاى رسول اكرم صلَّى . و حداكثرى دارد كه كمتر یا افزون تر از آن موجب تباهى است 

لمؤ منین علیه السالم چنین ذكر شده استاللَّه علیه و آله و سلم به امیرا  : 
 .(869)اَءربعة یذهبن ضیاعا، االكُل على الشَِّبِع، و السِّراج فى القمر، و الزَّرع فى السَّبخة ، و الصَّنیعُة عند غیر اَءهلها !یا علىُّ
(( چهار چیز است كه ضایع مى شود و از بین مى رود اول ، خوردن هنگام سیرى ؛ دوم ، روشن كردن ! یا على 

چراغ هنگامى كه خورشید یا ماه طالع است و انسان نیازى به نور ندارد؛ سوم ، كشت و زرع در زمین شوره زار 
چهارم ، انجام كار خیر براى كسانى كه اهلیت آن را ندارندو سخت ؛  )). 

در مورد اخیر، نكته هاى اخالقى و اجتماعى مهمى نهفته است كه باید به آن توجه كرد؛ اگر انسان ، خدمتى را 
عدم صالحیت ، صورت هاى مختلفى . براى كسى كه صالحیت ندارد، انجام دهد، آن كار خیر را ضایع كرده است 

رد، مثال ثروتمندى در لباس فقیر، دست تكدى پیش دیگران دراز كند و كمك بخواهد؛ اگر كسى با علم به وضع دا
با این كه نفس كمك كردن به دیگران ، كارى ارزشمند و مورد . او، كمك كند، مال خود را ضایع كرده است 

در . یر مستحّق دادن ، تباه كردن مال است توصیه دین است ، اما اینجا هر انسانى درك مى كند كه پول به انسان غ
 :سخنى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند



 .(870)َمن كاَن له منكم مال فایِّاه و الفساد، فانَّ اعطاَءه فى غیر حقِّه تبذیر و اسراف 
اگر ثروتمند هستید، مراقب باشید مال خود را با دادن به كسى كه صالحیت گرفتن آن را ندارد فاسد نكنید؛ زیرا ))
 .((این كار، تبذیر و اسراف است 

نیز از جمله افعال معروف است ؛ مثال كمك به معروف ، منحصر به كمك مالى نیست ، بلكه یك سلسله اخالقیات 
 . افراد ناتوان و عفو و گذشت از ستم ستمگر، كه این سیره افراد كریم است
در این باره باید گفت كه اغماض از ظلم ظالم ، معروف است ، اما اگر اغماض از ظلم این فرد، باعث تجّرى وى 

اله یكى از حقوقى كه ذكر شده این است كهدر حقوق پایانى رس. شود، دیگر معروف نخواهد بود  : 
 . َو َامَّا حّق َمن سائك اءن تعُفو عنه
 .((حّق كسى كه به تو ستم و ظلمى كرده است ، این است كه او را عفو كنى ))

اما چنانچه این عفو و اغماض ضرر بزند و باعث شود كه او متجرى شود، نباید از ستم او اغماض كرد؛ در این 
و در روایتى داریم كه گاه ثمره خیر وارده بر اجراى حد، بیشتر از چهل . ه اجراى حد تاءكید شده است موارد، ب

 .(871)روز بارش باران است 
خداوند خود اهل عفو و رحمت است ، در عین حال ، قانون الهى این است كه اگر از عفو و اغماض سوءاستفاده 
شد یا موجب ضرر به دیگران شد، جاى عمل به معروف نیست و چنانچه كسى به آن مبادرت كند، فعل معروف را 

مؤ منین علیه السالم مى فرماینددر سخنى كوتاه ، اما بسیار شیرین و پرمحتوا امیرال. ضایع كرده است  : 
 .(872)ظلم المعروف َمن َوَضَعه فى َغیر اَءهله ))
(( را انجام دهد، به معروف ستم كرده است  كسى كه نسبت به فرد غیرشایسته اى معروفى )). 
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نكته دیگر این كه معروف ، تفضل و كرامت اخالقى است ؛ نه قانون ، اما بعضى تفضل دیگران را حّق دانسته و 

روایتى به نقل از همیشه خود را طلبكار انسان هاى كریم مى دانند كه البته این مقدار اشكال ندارد؛ چنان كه در 
 : امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(873)الكریم َیرى مكارَم اءفعاِلِه دینا علیه َیقضیه 
(( ، مكارم افعالش را َدینى برعهده خود مى داند كه باید آن را ادا كندانسان كریم  )). 
اما افرادى هستند كه نه تنها همیشه خود را طلبكار مى دانند، بلكه روح شكر و زبان شكرگزارى در وجود آنها 

حث ما در این در حالى كه هه ب. نیست ؛ یعنى هرگز حاضر نیستند از احسانى كه به آنها شده است شكرگزارى كنند
 :بود كه امام سجاد علیه السالم فرمودند
 . َو َامَّا حّق ذى المعروف علیك ، فاَءن تشكره
 .((حّق صاحب معروف بر تو آن است كه او را شكر كنى و سپاس گویى ))
عده اى ، نه تنها  . سپاس در این است كه همواره او را یاد كنى و نزد دیگران عمل خیر او را اشاعه دهى

سپاسگزارى نمى كنند و خوبى هاى فرد را اشاعه نمى دهند، بلكه به ذكر سیئات و تهمت و افترا زدن به كسانى مى 
پردازند كه در حّق آنها احسان كرده اند؛ در نتیجه باعث از بین رفتن روح خدمت گزارى و نیكوكارى در جامعه 
 :امام صادق علیه السالم در روایتى مى فرمایند .مى شوند

عن اللَّه قاطعى سبیل المعروف ، و هو الرَّجل ُیصنع الیه المعروف فیكفره ، فیمنع صاحبه اَءن یصنع ذلك الى غیره ل (874). 
(( ند قاطع سبیل معروف را لعنت كند؛ او كسى است كه نسبت به او خدمتى مى شود و او نه تنها شكر نعمت خداو

نمى كند، بلكه كفران هم مى كند و كفران نعمت باعث مى شود كه صاحب معروف ، عمل و كار خیر براى دیگران 
 .((انجام ندهد

كه داراى چنین روحیه اخالقى اند، به طور  قطع طریق معروف ، از بزرگترین سیئات اخالقى است و كسانى
این تعبیر در روایتى از . طبیعى نباید از فعل معروف بهره مند شوند؛ وگرنه نتیجه این مى شود كه گفته شد

 :امیرالمؤ منین علیه السالم نیز آمده است كه مى فرمایند
 .(875)الكرامُة ُتفسد من الَّئیم بقدر ما ُتصلح من الكریم 
 .((كرامت و بزرگوارى ، همان مقدار كه انسان كریم را بزرگى مى بخشد، انسان پست را خوار و فاسد مى كند))

دازه كه ملكات اخالقى وى را به ارج مى رساند، در انسان هاى پست و لئیم ، اثر بزرگوراى فرد كریم به همان ان
یعنى همان طور كه به صالح افراد كریم مى انجامد به فساد اخالقى لئیم . منفى مى گذارد و آنهارا فاسد مى كند

 .منتهى مى شود
ر و آبروى خود، منشا خیرات و آثار فراوانى به عنوان نمونه ، در جامعه افرادى هستند كه با نثار عمر، مال ، اعتبا

براى افراد هستند، اما در مقابل ، افراد پستى پیدا مى شوند كه آنها را تخطئه مى كنند و به جاى شكرگزارى یا 



این یك ضربه جدى . حداقل سكوت با تخریب كردن باعث مى شوند كه در ایشان رغبت به انجام خیر از بین برود
قینا اثر منفى در روح و روان افرادى مى گذارد كه مى خواهند به كار خیر مبادرت كننداجتماعى است و ی . 

 قصد تقّرب به پروردگار - 4
نكته دیگر این است كه باید نیت انسانى كه مى خواهد به عمل خیر و معروف اقدام كند، خیرخواهى دیگران به 

شود، شادمان شود؛ نه این كه آن را وسیله ریاكارى و قصد تقرب باشد؛ یعنى از این كه دیگران مشكلشان حل مى 
. تظاهر قرار دهد و صرفا براى خودنمایى انجام دهد؛ كه اگر چنین شود، فعل معروف خود را ضایع كرده است 
 :امام صادق علیه السالم در روایتى مى فرمایند

نُظر اَءین َیصَنُع معروفه اذا اَءردت اَءن َتعِرَف الى خیر َیِصیُر الرَّجُل اَءم الى َشّر، فا (876). 
 .((اگر مى خواهى بدانى كه فردى به سوى خیر مى رود یا شر، ببین كار خیرش را كجا انجام مى دهد))

یعنى خوب بنگر این كار معروف را براى چه كسى انجام مى دهد، اگر او شایستگى و لیاقت این معروف را دارد، 
بنابراین ، . این فرد اهل خیر است ، اگر اهلیت خیر را ندارد، معلوم مى شود كه نیت فاعل خیر، خالص نبوده است 

 . در معروف تصحیح نیت امرى اساسى است

نحّق مؤ ّذ - 29  

ریَضِة الَّتى افَتَرَضَها اللَّه علیَك، فَتشُكُرُه على ذلك ُشكَرَك للُمحِسِن َو َامَّا حقُّ المؤ ّذن ، فاَءن َتعَلَم اَءنَّه ُمذكِّرك بربَِّك، و َداعَیَك الى حظِّك ، و اَءفَضُل اَءعواِنَك على َقضاِء الَف
اللَّه علیها على ُكّل حال ، و َتُكن للَِّه فى اَءمره متَِّهما و َعِلمَت اَءنَّه َنعَمة ِمن اللَّه علیك ال شكَّ فیها، فاَءحِسن ُصحبة ِنعَمِة اللَّه ِبَحمِد ِاَلیك ، و ان ُكنَت فى َبیِتِك ُمتَِّهما لذلك َلم 

 . ال قوََّة اال ِباللَّه
(( ا به حظ و نصیبى كه دراى ، دعوت َو اما حّق اَءذان گو این است كه بدانى او خدایت را به یاد تو مى آورد و تو ر
مى كند و او بهترین یاور و كمك كار تو در انجام واجبى است كه خداوند به عهده تو نهاده است ، پس او را بر این 
كار، سپاس گوى ؛ همچنان كه نیكوكارى را نسبت به خود سپاس مى گویى و اگر در خانه ات نسبت به مؤ ّذن 

در امر اَءذان نباید او را متهم كنى و باید بدانى كه او نعمتى ) الیلى متهم مى دانى و او را به د(بدبینى دارى 
 .((خدادادى است و باید با نعمت خدا خوشرفتارى كنى و در هر حال شكرگزار نعمت هاى الهى باشى 

. حّق مؤ ّذن است حّق بیست و نهم از حقوقى كه امام سجاد علیه السالم در رساله مباركه حقوق بیان فرموده اند، 
معناى كلمه اَءذان ، از نظر اصطالح خاص مسلمانان ، همان اذكار و جمالت مخصوصى است كه شهادت به 
یگانگى خداوند متعال ، و رسالت رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و تشویق و تحریض بر نماز در اوقات 

ا و فریاد است معین است و در لغت به معناى اعالم چیزى با ند (877). 
در سوره مباركه یوسف در ادامه داستان برادران یوسف علیه السالم كه بعد از قدرت و حكومت او، براى خرید 

ندم نزد عزیز مصر رفتند و او برادران را شناسایى كرد و براى نگه داشتن برادر، تمهیدى اندیشید و َكیل و پیمانه گ
 :گندم را در ظرف بنیامین قرار داد، مى فرماید
 .(878)ثمَّ اَءّذن مؤ ّذن اَءیَّتها العیر انَّكم لسارقون 
(( شما دزد هستید! مؤ ّذن ى فریاد زد كه اهل قافله  )). 
 :و در جاى دیگرى از آیات كریمه قرآن در سوره مباركه توبه مى فرماید

الكبر اَءنَّ اللَّه برى ء مِّن المشركین و رسوله و اَءذان مِّن اللَّه و رسوله الى النَّاس یوم الحّج ا (879). 
(( خدا و رسولش از مشركان بیزارند این اعالم از جانب خدا و رسول او است به مردم در روز عید قربان كه )). 

 تاریخچه اَءذان در اسالم
آن طور كه از روایات استفاده مى شود پیدایش اَءذان به آغاز ورود رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به مدینه 

یا شب معراج  لیلة االسرىمنوره بازمى گردد، اما روایاتى هست كه با توجه به آنها پیدایش اَءذان به پیش از آن ؛ یعنى 
این روایت صحیح را زراره از امام محمَّد باقر علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند. برمى گردد : 

یُل و اَءَقاَم، َفَتَقدََّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و َن َجبَرِئلمَّا اُءسِرَى برسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم الى السَّماء فَبَلَغ البیَت الَمعُموَر و َحَضَرِت َالصَّالة ، فاَءذَّ
 .(880)سلم و َصفَّ المالِئَكُة و النَّبیُّوَن َخلَف محمَّد صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم 
شبى كه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به معراج رفتند، وقتى به بیت المعمور رسیدند، موقع نماز، جبرئیل ))

قتدا علیه السالم اَءذان و اقامه گفت و پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله وسلم جلو ایستادند و مالئكه و انبیا به حضرت ا
 .((كردند

روایت دیگرى از امام . بنابر این روایت ، اَءذان در شب معراج به پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آموخته شد
 :صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمودند

لَّم ، كاَن َراءُسُه فى ِحجِر َعِلّى علیه السالم ، فاَءذََّن جبرئیل علیه السالم ، و اَءَقاَم، َفَلمَّا انَتَبَه لمَّا َهَبَط جبرئیل علیه السالم باَالَذاِن َعَلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و س
َنَعم ، قال صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم: َسِمعَت؟ قال علیه السالم ! یا علىُّ: رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم قال  ادُع بالال فعلِّمه ، فَدعا : یه السالم َحِفظَت؟ قال عل : 



 .(881)علّى علیه السالم َبالال َفَعلَِّمُه
(( الغ اَءذان بر پیامبر اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شدند سر مبارك زمانى كه جبرئیل علیه السالم ماءمور اب

جبرئیل علیه السالم اَءذان و اقامه را بر پیامبر صلَّى اللَّه علیه و . حضرت بر دامن امیرالمؤ منین علیه السالم بود
د خطاب به امیرالمؤ منین علیه السالم پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم كه به مطلب آگاه شدن. آله و سلم وحى كرد

بالل را صدا كن و به او : آرى ، گفتند: حفظ كردى ؟ گفت : آرى ، فرمودند: شنیدى ؟ گفت ! یا على : فرمودند
 .((امیرالمؤ منین علیه السالم بالل را صدا كردند و اَءذان را به او آموختند .بیاموز

قرآن و دستورات الهى ، در لیلة القدر یك جا به پیامبر صلَّى اللَّه علیه و از این روایت معلوم مى شود كه اساسا همه 
آله و سلم نازل شد؛ منتها پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم ماءمور به ابالغ نبودند؛ مگر جایى كه جبرئیل علیه 

درباره اَءذان همچنین بوده احتماال . السالم نازل شده ، آن آیات خاص و یا مطالب مخصوص را ابالغ مى كردند
 .است ؛ چون معراج معروف رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مكه و قبل از مهاجرت به مدینه بود
 : در قرآن كریم مى خوانیم

ُه ِمن آیاِتنا انَّه هو السَّمیع البصیرسبحان الَّذى اَءسرى بعبِدِه َلیال ِمَن المسجد الحرام الى المسجد اَالقَصى الَّذى باَركَنا َحوَلُه ِلُنِرَی (882). 
(( كه پیرامونش را مبارك ساخت ،  پاك و منزه است خدایى كه شبى بنده خود را از مسجد الحرام به مسجداَالقصایى
 .((سیر داد تا آیات خود را به او بنماید؛ كه خدا به حقیقت شنوا و بینا است 

بنابراین ، دستور اَءذان هم مثل بقیه احكام از همان آغاز بعثت و در مكه صادر شده است ؛ منتها حضرت ماءمور 
مهاجرت كردند؛ كه ان شاء اللَّه در ادامه بحث به آن اشاره اجرا و ابالغ آن به مردم نبودند؛ تا وقتى كه به مدینه 

 .خواهیم كرد
 :در بعضى از آیات كریمه قرآن هم به این عمل خاص اشاره شده است ؛ در سوره مباركه مائده مى فرمایند
 .(883)واذا َناَدیُتم ِاَلى َالصَّالة اتََّخُذوا ُهُزوا و َلِعبا ذلك بانَُّهم قوم ال َیعِقلون 
وقتى مردم را به نماز دعوت مى كنید، عده اى مسلمانان را مسخره مى كنند كه این عمل آنها، از روى بى تدبیرى ))
 .((است 

ره مباركه جمعه مى فرمایدیا در سو : 
 .(884)یا اَءیُّها الذین آمنوا اذا نودى للصالة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللَّه و ذرو البیع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون 
(( هرگاه شما را براى نماز روز جمعه بخوانند، به ذكر خدا بشتابید و كسب و تجارت ! اى كسانى كه ایمان آورده اید
 .((را رها كنید، كه اگر بدانید این نماز بهتر خواهد بود
همه مفسران اتفاق نظر دارند كه : مى گوید ((كنز العرفان فى تفسیر آیات االحكام ))فاضل مقداد، صاحب كتاب 
 .(885)منظور از دعوت و ندا در آیات قرآن ، همان اَءذان است 

استفاده مى شود كه آیات كریمه قرآن و روایات متعدد به اَءذان اصطالحى اشاره از مجموع روایاتى كه نقل كردیم 
روایتى را نقل مى كنند كه حاكى از زمان تاریخى این عمل و  ((ذكرى الشیعة ))كرده اند؛ منتها شهید اول در كتاب 

ندتاثیر بسیار مثبت آن در ایجاد تحول در جوامعى است كه مستمع این كلمات زیبا بوده ا . 
این روایت ، انسان را به یاد بسیارى از اتفاقاتى مى اندازد كه در صدر اسالم روى داده است ؛ مثال جایى كه 
مشركان بر علیه وحى الهى ، دعوت پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم و محتواى دعوت آن حضرت ، شایعه 
ایتى از امام صادق علیه السالم بیان كرده است كهابن ابى عقیل رو .سازى كرده و به آن حضرت افترا مى زدند  : 

 الَوحُى َعَلى َنبیُِّكم َفَتزُعُمَون اَءنَّه اَءخذ اَالذان من عبِداللَّه بن اَءنَّه َلَعَن َقوما َزَعُموا اَءنَّ النَّبىَّ صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اَءخذ اَالذان من َعبد اللَّه بن زید، فقال َینِزُل
 .(886)یزید
((  حضرت ، كسانى را كه گمان مى كنند پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اَءذان را از عبداللَّه بن یزید آموخته اند،
لعن كردند و فرمودند بر پیامبر شما وحى نازل مى شود، ولى شما گمان مى برید كه اَءذان را از عبداللَّه بن یزید 
 .((! یاد گرفته است

علت این مطلب آن است كه بعضى از علماى عامه از قداست احكام شرعیه ، غفلت نموده و تصور كرده اند كه 
ان استبعضى از این احكام قابل اءخذ از دیگر  . 

 : در سیره حلبى نقل شده است
در روزهاى ابتداى ورود رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم به مدینه مسلمانان جمع شده بودند و درباره 
چگونگى اطالع از اوقات نماز چاره اندیشى مى كردند كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم براى اقامه نماز 

هر كسى نظرى داد بعضى گفتند كه با ناقوس خبر مى دهیم ؛ بعضى گفتند كه . مسجد تشریف مى برندجماعت ، به 
از شیپور استفاده مى كنیم ؛ بعضى دیگر گفتند كه پرچمى را بر باالى بامى مى افرازیم و حتى بعضى پیشنهاد 

ه صورتى تقلید از مذاهب دیگر بود؛ كردند كه آتش بیفروزیم كه با همه این راه ها؛ مخالفت شد؛ چون هر كدام ، ب
تا این كه پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم . ناقوس و شیپور از نصارا و یهود بود و افروختن آتش از مجوس 

عبداللَّه بن زید تالش مى كرد كه این مشكل را حل كند، . العیاذباللَّه متحیر شد كه چه كند تا این مشكل حل شود



تا این كه . ه ، ناقوسى در كوچه به دوش گرفته و حمل مى كند، مى خواست آن را براى پیامبر بخردفردى را دید ك
 .(887)عبداللَّه در خواب دید مسلمانان باید این كلمات جمالت اَءذان را بلند بگویند تا مساله اعالم نماز حل شود

بعضى از عامه این قّصه را به صورت دیگرى نیز نقل كرده و گفته اند كه قبل از عبداللَّه ، یكى از خلفا چنین 
 .(888)خوابى دیده است 
. به هر حال ، هیچ كدام از این دو نقل نه مستند قوى تاریخى دارد و نه با قداست تشریع احكام الهى سازگار است 

كه به یك فرد معمولى نسبت  این كه مستند تاریخى ندارد روشن است ؛ چرا كه صرفا نقل یك رویا و خوابى است
 . داده شده است

اما همان طور كه اشاره شد خداوند متعال ، احكام و دستورات خود را در شب معراج به صورت یك مجموعه و 
در قالب آیات كریمه قرآن ، به پیامبرش الهام فرمود و بعد از آن جبرئیل علیه السالم ماءمور بود كه در مواقع 

ى اقتضا مى كرد، زمان ابالغ آنها را به رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم اعالم كند؛ خاصى كه مصلحت اله
كه این مرحله ، نزول تدریجى قرآن نام گرفته است ؛ از جمله این مسائل ، مساله اَءذان است كه پیغمبر در شب 

گفت او در محضرت حضرت ، اَءذان و اقامه. معراج آن را از جبرئیل آموختند  . 
پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم در مكه بسیار محدود و محذور بودند و هیچ امكانى براى اعالم اَءذان به صورت 

زمانى كه جبرئیل علیه . كنونى نبود؛ حتى آن روزهاى اول ، نماز را هم پنهانى و همراه با خوف انجام میدادند
رم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم شدند سر مبارك حضرت بر دامن امیرالمؤ السالم ماءمور ابالغ اَءذان بر پیامبر اك

پیامبر صلَّى اللَّه . جبرئیل اَءذان و اقامه را بر پیامبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم وحى كرد. منین علیه السالم بود
شنیدى ؟ گفت! یا على : م فرمودندعلیه و آله و سلم كه به مطالب آگاه شدند خطاب به امیرالمؤ منین علیه السال  : 

بالل را صدا كن و به او بیاموز: آرى ، گفتند: حفظ كردى ؟ گفت : آرى ، فرمودند امیرالمؤ منین علیه السالم بالل  .
 .را صدا كردند و اَءذان را به او آموختند

كرداز همان روز بالل به صورت رسمى مؤ ّذن شد و مواقع نماز را براى مردم اعالم مى  این كه كسى خواب  .
دیده و یا یكى از خلفا، زودتر خواب دیده یا بالل دیرتر متوجه شده و غیره ، مثل بسیارى از مجعوالتى است كه 
 .حتى اهل دقت از عامه هم آن را ضعیف دانسته اند و آن را نمى پذیرند

ن ریشه در وحى دارد و منشا تاریخى آن بنابراین ، همان طور كه در روایات گذشته به آن اشاره كردیم مساله اَءذا
اَءذان جنبه اعالمى دارد و اصال كلمه اءذن به معناى اجازه و رخصت است ؛ یعنى اعالم . هم شب معراج است 

معناى لغوى اءذن و اجازه هم ، اعالم است ، بنابراین یك امر اعالمى . این كه شما مجازید این كار را انجام دهید
 . است

ن در اسالمجایگاه مؤ ّذ  
 :حال بعد از این مقدمه باید بپرسیم حّق مؤ ّذن چیست ؟ امام سجاد علیه السالم فرمودند

ا اللَّه علیكَو َامَّا حّق المؤ ّذن ، فاَءن تعلم اَءنَّه مذكِّرك بربك ، و داعیك الى حظِّك ، و اَءفضل اَءعوانك على قضاء الفریضة التى افترضه  . 
ا جایگاه مؤ ّذن را بیان مى فرمایند كه یكى از منزلت هاى او این است كه ذكر و یاد خداوند امام علیه السالم ابتد

متعال را در قلب ها زنده مى كند؛ او انسان را به استفاده از آن ثمره و بهره اى كه خداوند متعال ، براى مؤ منان 
 .در نماز قرار داده است دعوت مى كند

تا او بر فرایض خود تنبه پیدا كند؛ چون همیشه براى همه انسان ها ابتالئات معمول  مؤ ّذن بهترین یاور انسان است
وجود داشته و دارد و گاهى این اشتغاال ت زندگى و ابتالئات مادى چنان انسان را سرگرم مى كند كه حتى از 
خود مى كند، بر در چنین شرایطى كسى كه انسان را متنبه و متوجه غفلت  .قضاى واجباتش نیز غفلت مى كند
 .انسان حقوقى پیدا مى كند

قبل از این كه به حقوق مؤ ّذن بپردازیم و عبارات امام علیه السالم را تبیین كنیم ، روایاتى را درباره مقام مؤ ّذن و 
 :نقل مى كند ((ثواب االعمال ))مرحوم صدوق در . ارزش او از منابع و مآخذ روایى ذكر مى كنیم

ءعناقا یوَم القیامِة المؤ ّذن وَناءطوُل النَّاِس ا (889). 
 .((سرافرازترین مردمان روز قیامت ، مؤ ّذن ان هستند))

یه السالم از پیغمبر صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه فرمودندیا در روایت دیگر امام رضا عل : 
 .(890)المؤ ّذن ون اءطوُل النَّاس اءعناقا یوم القیامة 
 .((در قیامت ، مؤ ّذن ان از همه مردم سرافرازترند))
یقینا مراد معنوى ظاهرى لفظ نیست كه در قیامت ، مؤ ّذن ان انسان هاى بلند قامتى باشند؛ ناموزون با گردن هاى 

ر بسیار دراز، بلكه این گردن فرازى به این معنا است كه از یك شاخصه و برجستگى خاصى برخوردارند، كه د
 .میان جماعت قیامت گم نمى شوند، بلكه مورد عنایت و توجه جمع واقع مى شوند



درباره مؤ ّذن باید گفت این ثمره و اثر وضعى و علمى كار او است ؛ یعنى همین كه او در دنیا خدا را به یاد بندگان 
را مورد توجه خلق اولین و  مى آورده است ، خداوند هم در قیامت ، همه توجهات را به سمت او جلب مى كند و او

 .آخرین قرار مى دهد
 پاداش مؤ ّذن و اَءذان گفتن
 :مرحوم مفید از امام باقر َو امام صادق علیهماالسالم نقل مى كند كه فرمودند

له بُكّل َمن ُیصّلى باَءذانه حسنة  قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم یغفر للمؤ ّذن َمدَّ صوته و بصره و ُیَصدُِّقه ُكّل َرطب و یابس ، و (891). 
(( غفران و آمرزشى قرار خداوند براى مؤ ّذن تا زمانى كه صدایش بلند است و تا جایى كه چشمش كار مى كند، 
داده و هر تر و خشكى كه صداى او را مى شنود، وى را تصدیق میكند به همین دلیل ما هم ماءموریم كه همراه با 
مؤ ّذن اَءذان را تكرار كنیم كه این عمل به معناى تصدیق گفتار او است و همراه با كسى كه با اَءذان او تنبه پیدا 

نه اى نیز براى مؤ ّذن قرار داده است كرده و نماز خوانده است ، حس )). 
در روایت دیگرى از امام  . این ارزش معنوى و پاداش و اجرى است كه خداوند براى مؤ ّذن قرار داده است
 :صادق علیه السالم كه تقریبا شبیه به روایت قبل است نقل شده كه مى فرمایند

الّسماء، و یصّدقه ُكّل رطب و یابس یسمعه ، و له من ُكّل َمن یصّلى معه فى مسجده سهم ، و له من ُكّل من یصّلى بصوته المؤ ّذن یغفر اللَّه له مدَّ بصره و مدَّ صوته فى 
 .(892)حسنة 
خداوند براى مؤ ّذن تا آن جا كه چشم كار او مى بیند و تا وقتیكه صدایش بلند است ، غفران و آمرزشى قرار داده ))
و هر تر و خشكى كه صداى او را مى شنود، او را تصدیق میكند هر كس در مسجدى كه مؤ ّذن در آن اَءذان گفته ، 

كسى كه با اَءذان او تنبه پیدا كرده ، نماز بخواند، او نیز در قبالش نماز بخواند، مؤ ّذن در نماز او سهم دارد و هر 
 .((حسنه مى گیرد

در این باب روایات بسیارى ذكر شده ، چرا كه اَءذان از سنن ارزشمندى است كه متاسفانه مسلمانان از آن غفلت 
ه علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم از رسول اللَّه صلَّى اللَّ. كرده اند

 :حضرت فرمودند
 .(893)َمن اَءذََّن فى ِمصر ِمن اَءمَصاِر المسِلِمیَن َسَنة ، وجبت له الجنَّة 
 .((اگر كسى یك سال ، در یكى از بالد مسلمین اَءذان بگوید، خداوند بهشت را بر او واجب مى كند))

در كلمات اهل بیت علیهم السالم و نقل آنها، باید به این نكته توجه داشته باشیم كه سخنان ایشان ، ماخوذ از وحى 
م السالم براى ما بیان شده استاست و اغراق نیست ؛ حقایقى است كه از زبان معصومین علیه  . 

روایت . این عمِل به حسب ظاهر كوچك و كم مؤ ونه و بى زحمت مى تواند این انسان بار معنوى زیادى فراهم كند
 :دیگرى را صاحب وسائل نقل مى كند كه راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند

وم القیامة و ال ذنب له َمن اَءّذن سبع سنین احتسابا، جاء ی (894). 
(( چ گناهى اگر كسى هفت سال از روى محاسبه وقت اَءذان بگوید، روز قیامت در حالى وارد محشر مى شود كه هی
 .((در نامه عمل او نیست 
 : در روایت دیگرى كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرده ، آمده است

ل َلاَءنَُّه اَءوَُّل َمن اَءذََّندخل رجل من اءهل الشَّام على اَءبى عبداللَّه علیه السالم ، فقال له ان اَءوََّل َمن َسَبَق الى الَجنَِّة ِبالل ، قال و ِلَم؟ قا (895). 
حضرت به او فرمودند اولین كسى كه وارد بهشت مى شود،  .مردى از شام خدمت امام صادق علیه السالم رسید))

چرا كه او اولین كسى : چرا بالل قبل از همه وارد مى شود؟ حضرت فرمودند: كرد مرد شامى سوال. بالل است 
 .((بود كه اَءذان گفت 

در روایت بعدى كه ذكر مى شود، ارزشهایى براى این عمل بسیار ساده عبادى ذكر شده است كه نشان مى دهد ما 
گوید اجر و پاداش فوق العاده مقرر كرده است از عمق تاثیر آن غفلت كرده ایم ، ولى خداوند به كسى كه اَءذان مى 

در روایتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند.  : 
 .(896)المؤ ّذن المحتسب كالشَّاِهِر َسیَفُه فى سبیل اللَّه الَقاِتِل َبیَن الصَّفَّین 
كسى كه از روى محاسبه و دقت ، اَءذان بگوید، مانند كسى است كه شمشیر كشیده است و بین دو صف اسالم و ))
 .((كفر به نفع اسالم و علیه كفر شمشیر مى زند

م صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرماینددر سخن دیگرى از رسول اكر : 
َقبَّالَمن اَءّذن اربعین عاما محتسبا، َبَعَثُه اللَّه عزَّ و َجلَّ یوم القیاَمِة و له عمل اَءرَبِعیَن ِصدِّیقا، َعَمال َمبُرورا ُمَت (897). 

كسى كه چهل سال اَءذان بگوید، روز قیامت خداوند او را برمى انگیزد، در حالى كه عمل چهل صدیق را آن هم ))
 .((مقبول و مبرورى كه مورد قبول درگاه الهى قرار گرفته است براى او مقرر فرموده است 

آنچه گفته شد، آثار معنوى است كه خدا قرار داده است ؛ ولى برخى آثار ظاهرى نیز بر آن مترتب است ؛ مثال در 
روایت هاى قبلى خواندیم كه مؤ ّذن در صحنه محشر، یك مرتبه بلندتر از همه جماعت محشر و موردتوجه همگان 

و آله و سلم آمده استدر روایت دیگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه . است   : 
 .(898)َمن اَءذََّن عشرین عاما َبَعَثُه اللَّه یوَم الِقَیاَمِة و له من النور مثل زینة السَّماء



اگر كسى بیست سال اَءذان بگوید، خداوند روز قیامت او را درحالى برمى انگیزد كه نورى به اندازه نور آسمان ))
 .((همراه اوست 
 :در روایت دیگرى از وجود مقدس رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند

و جل َمَع اِءبراهیَم الخلیِل فى ُقبَِّتِه اَءو فى َدَرَجِتِه َمن اَءّذن َعشَر ِسِنیَن اَءسَكَنُه اللَّه عزَّ (899). 
(( هم رتبه ابراهیم خلیل علیه السالم قرار مى دهد كسى كه ده سال اَءذان بگوید، خداوند او را در بهشت )). 

در سخن دیگرى . این وعده الهى است ؛ آن هم با پیامبر صاحب كتاب كه از جایگاه فوق العاده اى برخوردار است 
 :از رسول اكرم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم آمده است كه فرمودند

وجل یوم القیامة و قد ُغفرت ذنوبه ُكّلها َباِلَغة ما َبَلَغت و لو كانت مثَل ِزَنِة َجَبِل اُءُحدَمن اَءّذن َسَنة واحدة َبَعَثُه اللَّه عز  (900). 
(( اَءذان گفتن مداومت كند، خداوند او را در قیامت مبعوث مى فرماید در حالى كه همه گناهان  كسى كه یك سال بر
 .((او بخشیده شده است ؛ اگرچه گناهان او به اندازه كوه احد باشد

یكى از آثار و بركات دنیوى مداومت بر اَءذان این است كه اگر كسى به واسطه اَءذان و یاد خدا بودن ، مشهور 
مسیرى قرار مى گیرد كه گناه نمى كند یا حداقل براى حفظ حیثیت اجتماعى خود هم كه شده است ، سعى شود، در 

روایت دیگرى از رسول گرامى اسالم صلَّى اللَّه علیه و آله و سلم نقل شده  .مى كند گناه آشكار و علنى انجام ندهد
 :است كه حضرت فرمودند

لَجنَّة ، ه ، اَءعطاه اللَّه ثواب اَءربعین اَءلف شهید، و اَءربعین اَءلف صدیق ، و یدخل فى شفاعته اَءربعون اَءلف ُمسى ء من اُءمَّتى الى اَمن اَءّذن محتسبا یرید بذلك وجه اللَّ
فى ظلِّ العرش حتِّى یفرغ اللَّه من حساب الخالئق ،  اءشهد اءن ال اله اال اللَّه ، صلَّى علیه سبعون اَءلف ملك واستغفروا له ، و كان یوم القیامة: اال و اِءنَّ المؤ ّذن اذا قال 

 .(901)و َیكُتُب َثَواَب ِقوِلِه اَءشهُد اَءنَّ محمَّدا رسول اللَّه ، اَءربعون اَءلف َمَلك 
خداوند ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق را به كسى عطا مى كند كه اَءذان بگوید، او در قیامت مى ))

آگاه باشید وقتى مؤ ّذن مى گوید ال اله اال اللَّه . تواند چهل هزار گناهكار از گناهكاران امت را شفاعت كند
در قیامت او در سایه عرش الهى . ى فرستد و براى او استغفار مى كنندهفتادهزار ملك بر او صلوات و درود م

اءشهد اءن محمَّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه است تا خدا از حساب بندگان فارغ شود و ثواب این عبارت و جمله او را كه گفته است 

چهل هزار ملك براى او ثبت مى كنند علیه و آله و سلم )). 
كند كه یا چهل هزار شاهد خواهد بود یا آنقدر این كار در پیشگاه الهى ارزشمند است كه  عبارت آخر، حكایت مى

 .چهل هزار ملك ماءمورند تا پاداش عمل را به نام او ثبت و ضبط كنند

 اَءذان از شعائر اسالم
است دو نكته  بنابراین الزم .به تعبیر مرحوم مجلسى اذان از شعائر اسالم است و وهن شعائر اسالمى حرام است 
 :ضرورى در این بحث توضیح داده شود
یكى این كه اعمال عبادى و عباداتى كه شرع مقدس آنها را واجب یا مستحب قرار داده است توفیقى هستند؛ یعنى 

نقصان در این . باید به همان صورت كه از ناحیه شرع مقدس وضع شده اند و بدون كم وكاست ، به آنها عمل شود
سلب عنوان عبودیت مى شود، اذان نیز این گونه است و در عبادى بودن اذان ، نزد علماى عامه و عمل ، موجب 

 .خاصه هیچ مناقشه اى نیست 

مطلب دیگرى كه باید روشن شود این است كه سرچشمه تشریع و قانون گذارى ، صرفا وحى است و كسى كه به 
بنابراین ، براى هیچ شخص دیگرى جز حامل . وضع كنداین منبع مطمئن دسترسى ندارد، نمى تواند قانون شرعى 

و مخاطب وحى نمى توان چنین حقى قائل شد؛ چون احتمال خطا در غیر معصوم ، احتمالى عقالیى است و اگر ما 
بعد از این دو مقدمه  . به غیر از منبع وحى ، قانون گذارانى را متصور باشیم ، الزمه اش بازى با دین الهى است

كیفیت و ترتیب اذان همان جمالت معهودى است كه همگان به آن آشناییم تكبیر و اعالم بزرگى ذات  باید گفت
شهادت به   سپس  اشهد ان ال اله اال اهللاو بعد از آن شهادت به وحدانیت خداوند متعال با جمله  اهللا اكبرذوالجالل الهى با كلمه 

و بعد ترغیب و  اشهد انَّ محمَّدا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلمجمله  رسالت پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم با
و بعد از آن مجددا تكبیر و  حىَّ على خیرالعملو  حىَّ على َالصَّالة ، حىَّ على الفالحتحریص و تشویق به عمل عبادى نماز با عبارت 

ال اله اال اهللادر آخر   . 
ین شیعه و اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند و كم یا زیاد كردن هر یك از این این كیفیت اذان است كه علما و محدث

منشا كم كردن بعضى از عبارت ها در اذان و اقامه ، داستانى است كه . جمله ها و عبارت ها مبناى شرعى ندارد
تدر كلمات محدثین شیعه و حتى بزرگان اهل سنت هم نقل شده كه از زمان خلیفه دوم آغاز شده اس  . 

 :روایتى را صاحب مستدرك الوسایل از امام باقر علیه السالم نقل مى كند كه حضرت مى فرمایند
َحذِفِه ِمَن اَالذان  طِعِه وعلى عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و به اُءِمُروا اَءیَّام اَءبى بكر، و صدرا ِمن ایَّام ُعَمر، ثمَّ َاَمَر ُعَمر ِبَق) حىَّ على خیر العمل (كان االذان 

 .(902)و اِالَقامة ، فقیل له فى ذلك ، فقال اذا سمع عوام النَّاس ، اّن الصَّالة خیر العمل ، تهاونوا بالجهاد، و َتَخلَُّفوا عنه 
(( بود و در زمان ابى بكر نیز همین شیوه جارى بود و همین  حىَّ على خیر العملدر زمان پیغمبر، اذان همراه با كلمه 



از او سوال كردند . خلیفه دوم بعد از مدتى ، دستور به حذف این عبارت از اذان داد. طور آغاز خالفت خلیفه دوم 
ه بود؟ گفت اگر مردم بشنوند كه نماز بهترین عمل است ، نسبت به جهاد سستى نشان داده ، از كه علت عمل شما چ

 .((آن تخلف مى كنند
از اذان  حى على خیرالعملشبیه این مطالب را با مختصر تفاوتى در منابع عامه مى یابیم كه انگیزه خلیفه از حذف جمله 

ته اندو اقامه را همین مطلب ذكر كرده و در ادامه گف : 
فاَءَمره عمر اءن یجعلها فى نداء الصبح انَّه بَلغه انَّ المؤ ّذن جاَء الى عمِر بن الخّطاب یؤ ذُِّنه لصالِة الصُّبح ، فوجده ناِئما، فقال َالصَّالة خیر مَن النَّوم ،  (903). 

(( براى . روزى در زمان خلیفه دوم ، مؤ ّذن هنگام اذان صبح به سراغ خلیفه رفت و او را در بستر خواب یافت 
اى بیدار كردن او گفت نماز از خواب بهتر است خلیفه از این تعبیر خوشش آمد، امر كرد كه در اذان صبح ، به ج

را قرار بدهند َالصَّالة خیر ِمَن النَّومجمله  حى على خیر العملعبارت  )). 
 : بعضى از علماى عامه از خلیفه دوم نقل مى كنند كه او گفت

متعُة النساء و متعُة الحجِّ: ُمتعتاِن كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و اءنا ُاَحرُِّمهما و ُاعاقُب علیمها (904). 
دو تمتع در زمان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم حالل بود كه من آن را حرام مى كنم و اگر كسى مرتكب ))

او را عقاب مى كنم یكى حج تمتع و دیگرى ازدواج موقت آن دو شود،  )). 
در حجى كه االن نیز متعارف است ، شیعیان در فاصله بین عمره و حج ُمِحّل مى شوند؛ یعنى از احرام خارج مى 

ها شوند و بنا به سنت پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و به فتواى همه علماى شیعه ، آنچه در حال احرام بر آن
همچنین تفتازانى روایتى را نقل كرده كه بر اساس آن خلیفه دوم گفته است. حرام بوده ، حالل مى شود  : 

و حىَّ على خیر العمل ثالث ُكنَّ على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم اءنا اءنهى عنهنَّ و اُءَحِرُمُهنَّ، و هى متعُة النساء، و متعُة الحّج،  (905). 
سه چیز در زمان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم حالل بود كه من آن را حرام و عمل به آن را نهى مى كنم حج ))

 .(( حّى على خیر العململه تمتع ، نكاح موقت و ج
 .خلیفه دوم ، براى خود چنین جایگاه و منزلتى را قائل بود كه حكم الهى را با راءى خود تغییر دهد

نقل دیگر آن است كه در مباحث قبل نیز به آن اشاره كردیم پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم براى اخبار وقت 
واب ، جبرئیل اذان را به عبداهللا بن زید آموخت و او نیز پیامبر را راهنمایى سرانجام در خ. نماز، هیچ راهى نیافتند

عامه این مطلب را نیز نقل كرده اند كه وقتى خلیفه ، صداى بالل را شنید، در حالى كه لباسش را روى زمین . كرد
د، من هم دیده ام كشیده مى شد از خانه بیرون آمد و فریاد زد كه آنچه را كه عبداهللا بن زید در خواب دی (906). 

 :سیره حلبى نیز مطلب دیگرى را نقل مى كند و مى گوید
ها السالم فى سماِء الدنیا فسمعه عمُر و بالل فسبَق عمر بالال فاءخَبر النبىَّ صلى اهللا علیه و آله و سلم ثم جاء بالل فقال له سبقك بانَّ اوَّل َمن اءذََّن بالصَّالِة جبریُل علیه 

 .(907)عمر
بالل و خلیفه دوم ، هر دو صداى اذان را از جبرئیل علیه السالم شنیدند؛ منتها عمر زودتر به خدمت رسول اهللا ))
صلى اهللا علیه و آله و سلم رسید و مطلب را به حضرت عرضه داشت و بعد بالل آمد و پیامبر صلى اهللا علیه و آله 

ین مطلب بر تو سبقت گرفت و سلم به او فرمودند كه عمر در ا )). 
بعد از نقل مجموعه این روایت هاى تاریخى كه محدثان و مورخان عامه نقل كرده اند، سوال این است كسى كه این 
كلمات را از جبرئیل شنیده است ، چگونه به خود اجازه مى دهد در آنها دخل و تصرف كند؟ آن هم از جبرئیل علیه 

است و باالخره آیا این تصرف مجاز است یا خیر؟ باید بگوییم یا این تصرف ها السالم كه پیك و امین وحى 
غیرمجاز است یا روایت هایى كه عامه نقل كرده اند، فاقد صحت و اتفاق است و یا هر دو؛ یعنى هر تصرف 
 .غیرمجاز است و هم روایت ها صحت ندارند
حى على خیر ى كند كه عبداهللا بن عمر در اذان و اقامه كلمه خود نقل م ((سنن ))عالوه بر این مطالب ، بیهقى در كتاب 

را به كار مى برد العمل اهللا بن عمر، با اجتهادهاى پدرش ، به طور و این از موارد چندگانه اى است كه عبد (908)
در نهایت همه علماى عامه پذیرفته اند كه این عمل خلیفه دوم یك بدعت است ، مثل . صریح مخالفت كرده است 

 : نماز تراویح كه خود خلیفه صراحتا اقرار كرده است كه
 .(909)ِنعم البدعة هذه 
 .((! بدعتى گذاشتم و چه بدعت خوبى))

بر اساس این بدعت ، خلیفه دوم دستور داد كه مردم نمازهاى مستحبى را در شب هاى ماه مبارك رمضان به 
 .جماعت بخوانند

، احكام توقیفى است و باید از منبع وحى و مقام عصمت به دست ما برسد، طبعا باید بگوییم براساس آنچه گفته شد
كه این بدعت ها، مثل بسیارى از بدعت ها و احكامى كه به وسیله حكام و با عنوان اجتهاد وارد دین شده ، خالف 
 . است

ه آن را در یك عصر، آن هم در مقابل به خالف علماى عامه ك. اجتهاد از اصول مسلم و پذیرفته شده شیعه است 
تعلیلى كه عامه از زبان . مى پذیرند و در عصر دیگر در مسائل متاخر آن را به طور ُكّلى انكار مى كنند  نص 



 : خلیفه دوم براى تغییر نقل كرده اند شنیدنى است
 .(910)اذا سمع عوام النَّاس ان َالصَّالة خیر العمل تهاونوا بالجهاد و تخلفوا عنه 
اگر مردم بشنوند كه نماز بهترین عمل است ، نسبت به انجام فریضه جهاد سستى نشان داده ، از آن تخلف مى ))
 .((كنند

ت دیگر نظرش این بوده كه حكم الهى اذان ، این بدآموزى را دارد كه وقتى مردم ببینند كه با عبادتى مثل به عبار
نماز به بهشت مى روند و به سعادت مى رسند ضرورتى در انجام عمل جهاد نخواهند دید؛ به ویژه كه جهاد هرچه 

ایطى هستیم عصر خلیفه دوم كه به مجاهده و هم فضیلت داشته باشد، به پاى نماز نمى رسد و ما در موقعیت و شر
 . توسعه اسالم نیازمندیم

نتیجه این مى شود كه اوال، احكام الهى تعطیل شوند؛ ثانیا، یك نوع تجرى و جسارت به احكام الهى و شرع انور 
 .پیدا شود و ثالثا، هر كس فهم خویش را به احكام شرع ، تحمیل كند

 جایگاه نماز و جهاد در اسالم
ز جمله اسرار انحصار تشریع به مقام شارع مقدس و انتقال آن از طریق معصوم علیه السالم ، امانتدارى در انتقال ا

احكام الهى است وگرنه چنانچه كسى به خاطر فهم خود ار حكمى ، بخواهد سایر احكام الهى را تعطیل كند، چیزى 
از احكام است كه پیروان آن با انجام مجموعه این  شریعت و دین الهى ، مجموعه اى .از شریعت باقى نمى ماند
 .اعمال ، به یك مومن واقعى و متقى تبدیل مى شوند
 .(911)انَّما َیَتَقبَُّل الّله ِمَن الُمتَِّقین 
 .((خداوند تنها اعمال پرهیزگاران را مى پذیرد))

اگر كسى ، متجریا و یا به تعبیر خلیفه تهاونا . خداوند اعمال كسى را مى پذیرد كه به مجموعه احكام الهى گردن نهد
 .و تخلفا جهاد را تعطیل كند و به نماز روى آورد، به یقین نمازش مقبول نخواهد بود

هرا حضرات عامه و خلیفه دوم از این نكته غفلت كرده اند كه اعمال و عبادات شرعیه ، یك مجموعه است و ظا
و در عصر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نیز . كسى نمى تواند برخى را به خاطر بعضى دیگر تعطیل كند

مختلف باعث نشد تا عده اى ، تارك الصَّالة فداكارى اصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم در جنگ هاى 
باشند و یا عبودیت و عبادت آنها، باعث تعطیلى جهاد شود؛ در حالى كه قرآن از اصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه 
 :و آله و سلم چنین وصف مى كند

م ُرّكعا ُسّجدا یبتغون فضال من اهللا و رضوانا سیماهم فى وجوههم ِمن اَءثر السجودمحمَّد رسول اهللا واّلذین َمَعُه اَءِشدَّاُء َعَلى الُكفَّار ُرَحَماُء بینُهم َتَراُه (912). 
(( فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شدید هستند و  محمَّد صلى اهللا علیه و آله و سلم
پیوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى بینى ؛ در حالیكه همواره فضل خدا و رضاى او  .در میان خود مهربانند

نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است . را مى طلبند )). 
ل اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم در میدان جنگ و نبرد شمشیر مى زدند، كسانى بودند كه شب آنها كه همراه با رسو

قرآن از این عده با تعبیرهاى لطیفى یاد مى كند . را تا صبح مانند زاهدان با عبادت و بیدارى ، به روز مى آوردند
شكار است ؛ یعنى همین افراد زاهد و ایشان كسانى هستند كه در حال ركوع و سجودند، عبودیت در چهره آنها آ

همین طور همه موفقیت هاى . عابد، همان كسانى اند كه به جنگ هم مى رفتند و بدر و خندق و خیبر را مى آفریدند
 .رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم به وسیله مجاهدت این عده محقق شد

تشخیص مى دهیم ، غیر از نگاه یك ُبعدى به احكام  تعطیل كردن برخى از احكام ، به دلیل ضرورت هایى كه ما
در حالى كه فرض این است كه دین الهى جامعیت دارد و نگاه یك ُبعدى به احكام . الهى ارمغانى نخواهد داشت 

كسى كه به ادیان الهى و مخصوصا دین خاتم پیامبران رسول اكرم صلى  .شرع ، جامعیت دین را مخدوش مى كند
دین نه براى جهاد تنها آمده و نه براى نماز . ه و سلم این طور مى نگرد نگاهش به دین ، جامع نیست اهللا علیه و آل

تنها، تا یكى نفى كننده دیگرى باشد، بلكه مجموع احكام دین مى تواند انسان كامل و شایسته تربیت كند؛ همان گونه 
یه السالم و حضرت سیدالشهدا علیه السالم موفق شدندكه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین عل . 

راوى مى گوید شب عاشورا وقتى سید الشهدا علیه السالم از كوفیان یك شب مهلت خواستند حول خیمه ها كه مى 
لهم دوّى كدوىِّ النَّحل گشتم ،  مثل النه زنبور، آنچه به گوش مى رسید، صداى راز و نیاز مجاهدانى بود كه در فرداى  (913)

 .آن روز، یعنى عاشورا تا آخرین لحظات عمر در راه اسالم جهاد كردند و شهید شدند

جھان چون خال و خط و 
  چشم و ابروست 

ھر چیزى به جاى خويش  كه
 نیكوست 



به خاطر حرمت جهاد، نباید خیرالعمل بودن نماز مخدوش شود و یا به خاطر فضیلت نماز، جهاد و مجاهده فى 
سبیل اهللا تعطیل شود؛ چرا كه این نوع برداشت از احكام الهى مى تواند براى جامعیت دین خطرى جدى به وجود 

دهاى شخصى را در دین و وحى الهى باز كند كه در این صورت آن دین ، دین آورد و باب تحریف ، بدعت و اجتها
 . الهى نخواهد بود و مكتبى است كه به دست انسان ها ساخته شده است

 شعائر الهى و مصادیق آن
ه اذان و اقامه ، از عبادت هاى شعارى است ؛ شعار از ریشه شعیره و به معنى َمعَلم و نشانه است ؛ یعنى عبادتى ك

َمعَلم كه جمعش معالم است ، نشانه هایى كه سابق در راه ها  .(914)به وسیله آن ، راه به دیگران نشان داده مى شود
ایجاد مى كردند كه قافله ها و رهروان طریق به وسیله این معلم راه را گم نكنند و شعار از ریشه  و خیابان ها

در شرع مقدس به جنبه هاى شعارى بعضى از اعمال سفارش شده است. شعیره نیز چنین معنایى دارد  : 
 .(915)انَّ الصَّفا والَمرَوَة ِمن َشَعاِئِر الّلِه
 .((صفا و مروه از شعائر و نشانه هاى الهى است ))
 :در سوره مائده مى فرماید
 .(916)یا ایها الذین آمنوا ال تحلُّوا شعائر اهللا 
(( شعائر و حدود الهى! اى كسانى كه ایمان آورده اید را حالل  -و مراسم حج را محترم شمرده ، و مخالفت با آنها  - 
 .((نكنید
 :در سوره مباركه حج مى فرماید

الُبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا و (917). 
 .((و شترهاى چاق و فربه را در مراسم حج براى شما از شعائر الهى قرار دادیم ))

ه دیگرى در همین سوره ، مجموعه مناسك حج را به عنوان عبادت هاى شعارى تلقى فرموده ، مى فرمایددر آی : 
 .(918)ذلك و َمن یعظِّم شعائر اهللا فانَّها ِمن تقوى القلوب 
 .((مجموعه مناسك حج این است و بزرگ شمردن شعائر الهى ، نشانه تقواى دل ها است ))

با بیان این قاعده ُكّلى ، ضرورت تعظیم شعائر معلوم مى شود و به طور طبیعى هر چیزى كه شعار باشد، اگر از 
صورت بگیرد و اگر از امور شنیدنى و مسموعات است ،  امور دیدنى است باید تحقق آن در معرض دید دیگران

استماع دیگران واقع شود، تا این كه جنبه شعاریت آن تحقق پیدا كند؛ یعنى امرى كه شعارى است   در معرض 
اگر كسى بگوید من مى خواهم پنهانى آن كار را انجام دهم و تظاهر . امتثال آن موقوف به آشكار بودن آن است 

دیگر عبادت نخواهم بود؛ چون عبادت بودن این عمل موقوف به تظاهر و اعالن است نكنم ، این اصوال بعضى  . 
از عبادت ها تا به صورت علنى و آشكار انجام نشوند امتثال نشده اند؛ مثال در باب نماز جماعت باید انجام ان علنى 

شركت در نماز جماعت مستحب است ، اما در مبحث بعد در حّق امام جماعت به آن اشاره خواهیم كرد كه . باشد
حاال اگر كسانى بگویند مى خواهیم نماز جماعت را پنهانى به جاى آوریم ، . علنى بودن نماز جماعت واجب است 

یا مثال حضور در مجلسى كه براى مؤ من متوفى برگزار شده است و عرض تسلیت به . معنا نخواهد داشت 
حال اگر كسى به تصور ریا بودن آن ، بخواهد این عمل را . وصیه است صاحب عزا، امرى مستحسن و مورد ت

اصل این عمل چیزى است كه باید در حضور دیگران انجام گیرد تا . پنهانى انجام دهد، دیگر عبادت نخواهد بود
 .جنبه شعاریت و نشانه بودن آن تحقق پیدا كند

، آمده است كه او از امام صادق علیه السالم در مورد در روایتى كه مرحوم صدوق از معاویه بن وهب نقل مى كند
 :اذان سوال كرد، حضرت فرمودند

الِة، َواحُدر اِءَقاَمَتَك َحدرااجَهر َوارَفع ِبه َصوَتَك، َفاِءَذا اَءَقمَت َفُدوَن َذِلَك، و ال َتنَتِظر باَءَذاِنَك و اِءَقاَمِتَك اال ُدُخوَل َوقِت َالصَّ (919). 
نماز و اذان را با صداى بلند بخوان ، پس هرگاه اقامه نماز را مى خوانى آهسته تر از اذان بگو؛ و وقتى داخل ))

بخوان و اقامه را سریع تر بخوان  وقت نماز شدى اذان و اقامه را )). 
 :در روایت دیگرى حضرت مى فرمایند
 .(920)اذا اَءذَّنت فال ُتخِفَینَّ صوتك ، فانَّ اهللا یاءجرك مدَّ صوتك فیه 
(( مى دهد  وقتى اذان مى گویى ، صدایت را خفیف و پنهان مكن ؛ چرا كه خداوند به صداى بلند، اجر و پاداش  )). 

در روایتى وارد شده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و . سنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم هم این چنین بود
دند كهآله و سلم به بالل امر فرمو  : 

 .(921)اعُل فوَق الجدار َوارَفع َصوتك باَالذان 
(( باال برو و با صداى بلند اذان بگو -كه در آن تاریخ به اندازه قامت یك انسان بوده  - از دیوار مسجد  )). 

نه تنها اذان ، بلكه هر چیزى كه شعار باشد، این جنبه در آن لحاظ . پس تحقق شعاریت اذان ، بلند اذان گفتن است 
 . شده است
یكى از نكته هاى مهم دیگرى كه در شعائر، باید موردتوجه واقع شود این است كه در شعار باید مورد اهتمام 



اشهد ان امیرالمؤ منین علیا و ابنائه المعصومین ده نیز باشد؛ از آن جمله شهادت به والیت در اذان و اقامه است ؛ یعنى شعاردهن

شكى نیست ما به حسب آنچه كه قبال گفتیم نمى توانیم به شهادت به توحید و رسالت در اذان و اقامه چیز  حجج اهللا ،
توقیفیه هستند و به همان مالكى كه كم كردن آنها جایز نیست ، اضافه  دیگرى را اضافه كنیم ؛ چون امور عبادى ،

ولى از آن جا كه امر والیت متمم نعمت رسالت و مكمل دین است ، در هر حال اظهار و . كردن هم جایز نیست 
 . ابراز آن مطلوب و ضرورى است

الیت است ؛ به طورى كه ترك آن عالوه بر این ، قرن ها است كه شهادت به والیت از شعائر تشیع و رمز و
موهون و تشبه به منكران والیت است ؛ و قطعا هر فعل و تركى كه منتهى به وهن تشیع و والیت باشد، مجاز 
 .نخواهد بود

بنابر آن مالكى كه در مباحث گذشته گفته شد، نمى توان شهادت به والیت را جزء اذان و اقامه تلقى كرد، اما چون 
ه والیت امیرالمؤ منین علیه السالم و اوالد طاهرینش علیهم السالم امرى مستحسن و مورد اظهار و شهادت ب

 .توصیه است ، مى توان به اذان و اقامه افزود
از نظر آنان كه . اختالف نظرى كه در بین علماى شیعه پیدا شده است ، از باب جزئیات به والیت نیست  تسامح ))

شاید نتوان جزء بودن شهادت به والیت را توجیه كرد كه این خود بحث مفصلى را  را پذیرفته اند، ((در ادله سنن 
عده اى نیز این قاعده را قبول ندارند. مى طلبد و در این مختصر نمى گنجد . 

در هر حال همان طور كه گفته شد، شهادت به والیت امرى است كه رجحان دارد و ما هم نه از باب جزئیت ، بلكه 
ب و حسن ذاتى ، آن را در اذان و اقامه بیان مى كنیم و از طرف دیگر تعطیل آن ، وهن و تشبه به از باب استحبا

 .منكران والیت است بنابراین آن را مستحب مؤ ّكد مى دانیم و علما و فقها نیز این گونه نظر داده اند

 مؤ ّذن یادآور ذكر خدا
مى فرمایند و در باب معرفى مؤ ّذن مى گویند باید بدانى كه  امام سجاد علیه السالم جایگاه خاصى براى مؤ ّذن بیان

 :او
 . مذكِّرك برّبك ، و داعیك الى حّظك ، و افضل اعوانك على قضاء الفریضة اّلتى افترضها اهللا علیك

مؤ ّذن ، یادآور ذكر و یاد خدا در اذهان انسان و مومنان است و دعوت كننده انسان به استفاده از نصیب و حظى 
ست كه خداوند در نماز براى او مقرر كرده و بهترین یاور براى قضاى واجبى است كه خداوند در ذمه انسان ا

 . قرار داده است
این توجه امام علیه السالم به حّق مؤ ّذن مطلب بسیار ظریفى است كه حكایت از شیفتگى گوینده این سخنان وجود 

كسى است كه یاد و نام خدا را براى او تداعى مى كندمقدس امام سجاد علیه السالم به هر چیز و هر  . 
انسانى كه به طور طبیعى در طول روز، به امور روزمره زندگى و دنیا اشتغال پیدا مى كند، شاید از یاد خدا و 

و اداى حقوق الهى غفلت كند؛ بنابراین ، صداى اذان و صوت مؤ ّذن به او توجه و تنبه مى دهد كه   اتیان فرایض 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. ت اداى حّق الهى رسیده است وق : 

ُلللمؤ من ثالث ساعات فساعة ُیَناِجى فیها رّبه ، و ساعة َیُرمُّ مَعاَشُه، و ساعة یخلِّى بین نفسه و بین لذتها فیما َیَحلُّ و َیجُم (922). 
مؤ من اوقات زندگى اش را به سه بخش تقسیم مى كند ساعت هایى را براى مناجات و ذكر خدا قرار میدهد؛ ))

را هم براى آسایش و  ساعت هایى از روز را براى تدارك و تهیه معاش زندگى اختصاص مى دهد و ساعت هایى
 .((آرامش و لذت بردن از لذایذ زندگى قرار مى دهد

نباید كه اشتغاالت روزمره . مومن باید بخشى از اوقات زندگى را براى مناجات و خلوت با خداى خود قرار دهد
و چنان  زندگى ، چنان او را غرق كند كه فرصتى براى ذكر و یاد خدا و خلوت كردن با او برایش باقى نگذارد

چنین انسانى كه از خدا غفلت مى كند مصداق . آلوده شود كه غفلت از یاد خدا همه زندگى و وجود او را فراگیرد
مى شود كه در امور معیشت و زندگى هم دچار مضیقه و تنگنا خواهد شد؛ و به همین دلیل امام سجاد  اعراض عن ذكر اهللا

افراد مؤ من و مخلص همین كه نزدیك وقت . و نام خدا براى انسان است  علیه السالم مى فرمایند مؤ ّذن یادآور یاد
 .نماز مى شود، حالت بى قرارى پیدا مى كنند؛ مثل عاشقى كه وعده وصالش نزدیك مى شود

 آتش عشق تیزتر گردد   وعده وصل چون شود نزديك 

ى شنود، گویى مژده وصل را گرفته مؤ من به انتظار موعد و وقت نماز است ؛ مخصوصا وقتى صداى مؤ ّذن را م
كسانى كه از مادیات و . این ارزش و جایگاه كار مؤ ّذن است . است ؛ اذن ورود به حریم معشوق را یافته است 

اشتغاالت روزمره دنیا احساس خستگى مى كنند، هنگامى كه وقت نماز مى رسد و صداى مؤ ّذن را مى شنوند، 
رسول اهللا صلى اهللا . مله ها و كلمه هاى اذان ، روح آنها را نوازش مى دهدمثل این است كه صداى مؤ ّذن و ج

 :علیه و آله و سلم به نقل عامه خطاب به بالل فرمودند



 .(923)ُقم َیا َبالل َفاَءِرحنا بَالصَّالة 
(( برخیز و روح ما را با ذكر و نام خدا نوازش بده ! بالل  )). 

جان كمال است و نداى او 
  كمال 

 مصطفى گويان ارحنا يا بالل 

و از  وقتى صداى مؤ ّذن بلند مى شود و یاد خدا را زنده مى كند و طبیعى است كه انسان غرق شده در دنیاى مادى
امور جارى زندگى دست شسته ، كارهاى رایج را رها كند؛ زیرا به كارى واجب تر فراخوانده مى شود كه آن 
 :برقرارى ارتباط با معبود و معشوق حقیقى است 

از در درآمدى و من از خود به 
  در شدم 

گويى كز اين جھان به جھان 
 دگر شدم 

تكبیر و تجلیل و تسبیح مى گفت ، من دست از كار شسته و شیفته كسى او مشغول ترنم یاد و ذكر تو بود و تو را 
 .شدم كه نام و یاد معشوق را براى من تجدید و تداعى مى كرد

 تبیین اذان به نقل از امیرالمؤ منین علیه السالم
بن ابى طالب روایتى را حضرت سیدالّشهدا علیه السالم ، از پدر بزرگوارش مولى الموحدین اَءمیرالمؤ منین علّى 

 : علیه السالم نقل مى فرمایند كه
، فَبكى امیرالمؤ منین علّى بى اَءبى طالب علیه السالم و َبَكیَنا ِبُبكاِئِه، َفَلمَّا َفَرَغ المؤ ّذن ، قال ((اهللا اكبر، اهللا اكبر))ُكنَّا ُجلوسا ِفى الَمسِجِد، اِءذ َصَعَد المؤ ّذن الَمناَرة ، فقال 

فِلقوله ! َلو َتعَلُموَن َما َیُقول َلَضِحكُتم َقِلیال و َلَبَكیُتم َكثیرا: ا َیُقوُل المؤ ّذن ؟ ُقلَنا اللَّه و رسوُلُه و وصیُُّه اَءعَلَم، َفَقال اَءَتدرُوَن َم اَءنَّ َقوَل  :َمَعان َكِثیَرة ؛ منها ((اهللا اكبر))
ّذن  ِه و اَءَبِدیَِّتِه و ِعلِمِه و ُقوَِّتِه و ُقدَرِتِه و ِحلِمِه و َكَرِمِه و جوِدِه و َعطاِئِه و ِكبِرَیاِئِه، فاذا قاَل المؤَیَقُع على ِقَدِمِه و اَءَزِلیَِّت ((اهللا اكبر))المؤ ّذن  فانَُّه یقول اهللا  ((اهللا اكبر))

هو االوَّل قبل ُكّل شى ء لم یزل ، و االخر بعد ُكّل شى ء ال یزال ، والظاهر فوق الَّذى له الخلق و اَالمر و ِبَمشیَّته كان الخلق و منه كان ُكّل شى ء للخلق و الیه یرجع الخلق و 
ن م الخبیر، علم َما َكاَن و َما َیُكون َقبَل اَءن َیُكوُكّل شى ء ال یدرك و الباطن دون ُكّل شى ء ال ُیَحدُّ، فهو الباقى و ُكّل شى ء دونه َفان ، والمعنى الثَّانى اهللا اكبر اَءى العلی (924). 

(( در این هنگام امیرالمؤ منین . اهللا اكبر: در مسجد نشسته بودیم ، صداى مؤ ّذن را از فراز مناره شنیدیم كه مى گوید
آیا مى دانید : لیه السالم گریست و ما نیز از گریه او گریان شدیم ، همین كه اذان به پایان رسید حضرت فرمودندع

خدا و رسول و وصى او آگاهترند، فرمودند: مؤ ّذن چه مى گوید؟ گفتیم  اگر مى دانستید كه او چه مى گوید از  :
مى گوید اهللا اكبر معانى بسیارى دارد او كه. خنده خوددارى مى نمودید و بسیار گریه مى كردید : 

اول ، اهللا اكبر حكایت مى كند از قدم ذاتى و ازلیت و ابدیت ذاتى خداوند متعال ، و همچنین گویاى علم و قوت ، 
 . قدرت و حلم ، كرامت و بخشندگى ، عطایا و كبریایى او است

ان آفرینش از آن او است ، مشیت او سبب هستى همه خلق و فرم: مؤ ّذن كه مى گوید اهللا اكبر در واقع مى گوید
است و هرچه در خلقت و براى مخلوقات است از او است و بازگشت مخلوقات به سوى او است ، او ازلى است و 

لم یزل و الیزال او است در عین ظهور و پیدایى قابل درك . قبل از هر چیز است و بعد از فناى همه نیز خواهد بود
ه دلیل خفا قابل تعریف كامل نیست ، او باقى است و هر چیز غیر او است فانىكامل نیست ، و ب دوم ، اهللا اكبر  . 

 .((یعنى او دانا و آگاه است گذشته و آینده را قبل از وقوع مى داند
َعَلى َخلِقِه الَقوىُّ ِلَذاِتِه و ُقدَرُتُه َقاِئَمة على اَالشَیاِء ُكلَِّها اذا َقضى اَءمرا فانَّما یقول له كن اهللا اكبر اَءِى القادُر على ُكّل شى ء َیقِدُر على ما َیشاء القوىُّ ِلُقدَرِتِه الُمقَتِدُر : الثَّاِلُث

َصى و ال ُیَعجُِّل بالعقوَبِة َكَرما و َصفحا و ِحلما والَوجُه االَخُر  كاَءنَُّه ال ُیعَفَیُكون ، والرَّاِبُع اللَّه اَءكبر على معَنى ِحلِمِه و َكرِمِه َیحُلُم كانَُّه ال یعلم و َیصَفُح كاَءنَُّه ال َیَرى و یسُتُر
َفِتِه الَِّذى هَو َموصوف َءنَُّه یقول اهللا اَءجل ِمن اَءن ُیدِرَك الواِصُفوَن َقدَر ِصفى َمعَنى اهللا اكبر اَءِى الَجَواُد َجزیُل الَعَطاِء كریُم الِفَعاِل و الَوجِه االَخُر الّله َاكبر فیِه َنفى َكیِفیَِّتِه َكا

عُلّوا َكبیرا و الَوجُه االَخُر اهللا اكبر كاَءنَُّه یقول اهللا اَءعلى و به و انََّما یِصُفُه الواصفون على َقدِرِهم ال عَلى قدِر َعَظَمِتِه و جالِلِه َتعاَلى اهللا َعن اَءن ُیدِرَك الواصفون ِصَفَتُه 
اَجَة به الى اَءعماِلِهم اَءجل و هو الغنىُّ َعن عبادِه ال ح (925). 

(( بر خلقش قادر و سوم ، اهللا اكبر یعنى بر هر چیز توانا است ، آنچه بخواهد مى تواند، در اقتدارش نیرومند و 
و هرگاه امرى از قضاى او بگذرد با فرمان . ذاتى و بر همه چیز استوار است   قدرتش  آن چیز وجود پیدا  ((كن ))

 .مى كند
آن چنان حلیم است كه گویى هیچ نمى داند، چنان . چهارم ، اهللا اكبر، بر حلم ، بردبارى و كرامت او داللت دارد

د، چنان عیب پوشى مى كند كه گویى معصیتى رخ نداده است و هرگز در عقوبت و گذشت مى كند كه گویى نمى بین
 . جزاى نافرمانى سرعت و عجله نمى كند؛ زیرا كریم و صبور و اهل گذشت است
 .پنجم ، اهللا اكبر بر بخشندگى و كمال در بخشش و بزرگوارى در همه افعال او داللت دارد

به چگونگى توصیف كرد و گوینده اهللا اكبر خدا را باالتر از توان ادراك  ششم ، اهللا اكبر یعنى او را نمى توان
توصیف كنندگان مى شمرد، او به بزرگى توصیف مى شود، ولى هر كسى به قدر توان خود او را وصف مى كند 
 . نه به مقدار عظمت و بزرگى او؛ زیرا وصف او باالتر از ادراك وصف كنندگان است

ى او باالتر از هرچیز و بى نیاز از بندگان است و او را احتیاجى به اعمال ایشان نیست هفتم ، اهللا اكبر یعن )). 

و َجلَّ و اَءنَّ ُكّل معبود باطل ِسَوى اهللا قوُل اَءعَلُم اَءنَُّه ال معبود اال اهللا عزَّ َو َامَّا قوُلُه اَءشهُد اَءن ال اله اال اهللا َفِاعالم باَءنَّ الشَّهاَدَة ال َتُجوُز اال ِبَمعِرَفة ِمَن الَقلب َكاَءنَُّه ی
و َجلَّ اال الیه و ال َمنجى ِمن َشرِّ ُكّل ذى شّر و ِفتَنة ُكّل ذى ِفتَنة اال  عزَّ و َجلَّ و اُءِقرُّ بلسانى بَما فى قلبى ِمَن العلم باَءنَُّه ال اله اال اهللا و اَءشهُد اَءنَُّه ال ملَجاَء ِمَن اهللا عزَّ



ى اَءشَهُد اَءن ال اله اال اهللا و اُءشهد ُسكَّان السَّموات فى المرََّة الثَّانیة اَءشهد اَءن ال اله اال اهللا معناُه اَءشهُد اَءن ال هادى اال اهللا و ال دلیل اال اهللا و اُءشهد اهللا باَءنِّ بالّله و
ِمَن الجبال و اَالشجار و الدَّواّب والُوحوش و ُكّل رطب و یابس باَءنِّى اَءشهد اءن ال خالق اال اهللا و ال  و سكَّان االرض و ما فیهنَّ ِمَن المالئكة و النَّاس اجمعین و ما فیهنَّ

الَخلق واَالمر م و ال مؤ ّخر اال اهللا له رازق و ال معبود و ال ضاّر و ال نافع و ال قابض و ال باسط و ال معطى و ال مانع و ال دافع و ال ناصح و ال كافى و ال شافى و ال مقّد
 .(926)و بیدِه الخیر ُكّلِه تبارك اهللا رّب العالمین 
((  اعالم به این است كه این شهادت فقط از معرفت و آگاهى دل ریشه و اّما شهادت به یگانگى خداوند اشهد ان ال اله اال اهللا
مى گیرد و گویى كه مؤ ّذن چنین مى گوید مى دانم كه جز او معبودى نیست و هر معبود دیگرى واهى و خیالى است ، با 

پناهى جز او متصور  زبان اقرار میكنم آنچه را در دل دارم و قلب من سرشار از آگاهى و علم به یگانگى او است و هیچ
نیست و او نجات دهنده از همه شرور و فتنه ها است و در شهادت دوم اقرار مى كنم كه رهنما و هدایتگرى جز او نیست و 
بر این شهادت خود اقرار به یگانگى خداوند عزَّ و َجلَّ همه ساكنان آسمان ها و زمین و هر آنچه از مالئكه ، انسان ها، كوه 

چهارپایان و وحوش و هر رطب و یابس را گواه مى گیرم و من معترفم كه جز او خالقى نیست ، رازق و  ها و درختان و
معبود او است ، ضار و نافع ، گیرنده و دهنده ، مانع و دافع و ناصح ، كفایت كننده و شفادهنده اى جز او نیست ، اول و 

از او است ، تبارك اهللا رب العالمین آخر او است ، و همه آفرینش به دست او است و همه خوبى ها  )). 
و رسوله و نبّیه و صفّیه و نجیبه اَءرسله الى كافَّة النَّاس  َو َامَّا قوُلُه اَءشهد اَءنَّ محمَّدا رسول اهللا یقول اُءشهد اهللا على اَءنِّى اَءشهد انَّه ال اله اال هو و اَءنَّ محمَّد عبده

ى على الّدین ُكّلِه و لو كره المشركون و اُءشهد َمن فى السموات و االرض ِمن النبیین و المرسلین و المالئكة و النَّاس اجمعین اَءنِّ اجمعین بالهدى و دین الحّق لیظهره
حاجة الحد الى اَءحد اال الى اهللا الواحِد القهَّاِر  ال اءشهد اَءنَّ محمَّد رسول اهللا سید االوَّلین و االِخرین و فى المرَّة الثَّانیة اَءشهد اَءنَّ محمَّد رسول اهللا یقول اَءشهد اَءن

نیرا فَمن اَءنَكَرُه و َجَحَدُه و لم ُیؤ ِمن به اَءدَخَلُه اهللا الغنىِّ عن عباده و الخالئق اَءجمعین و اَءنَُّه اَءرسل محمَّدا الى النَّاس َبشیرا و َنذیرا و داعیا الى اهللا باذِنِه و ِسراجا ُم
ار جهنََّم خالدا ُمَخلَّدا ال َینَفكُّ َعنَها اَءَبداعزَّ و َجلَّ ن (927). 

((  صلى الّله علیه و آله و سلم این است كه مى گوید بعد از َو اما منظور او از شهادت به رسالت اشهد ان محمَّدا رسول اهللا
او است   شهادت به یگانگى خداوند شهادت مى دهم كه محمَّد صلى اهللا علیه و آله و سلم بنده و فرستاده برگزیده مخصوص

شایند نباشد و از كه براى همه هدایت مردم انتخاب شد؛ تا دین حّق را بر همه ادیان برترى دهد اگرچه براى مشركان خو
 . همه اهل آسمان ها و زمین ، پیامبران و مالئكه بر شهادت به رسالت پیامبر خاتم كه سیدالمرسلین است گواه مى گیرم

شهادت مى دهم كه هیچ مخلوقى را احتیاج به مخلوق دیگر نیست جز این كه : و در مرتبه دوم شهادت به رسالت مى گوید
د، خدایى كه بى نیاز از بندگان و مخلوقات خود است و هم او است كه محمَّد صلى اهللا علیه و همگان نیازمند خداوند قهارن

آله و سلم را براى بشارت و انذار مردم فرستاد، تا او مردم را بسان خورشید نورافشان به سوى خدا راهنمایى كند و هر 
ش همیشگى جهنم است كس او را منكر شده و نپذیرد و به او ایمان نیاورد، سرنوشت او آت )). 

طَفاِء َناِرُكم الَّتى اَءوَقدُتُموها على ظهوِركم و َفكاَك ِرَقاِبُكم الَّتى َو َامَّا قوُلُه حى على َالصَّالة اَءى َهُلمُّوا الى خیِر اَءعماِلُكم و َدعَوِة رّبكم و َساِرعوا الى َمغِفَرة ِمن ربِّكم و ِا
َمعاشر المسلمین بالدُّخول فى خدمتِه و  َر اهللا عنكم سیَِّئاِتكم و َیغِفَر لكم ذنوبكم و ُیَبدَِّل سیَِّئاِتُكم حسنات فانَُّه ملك كریم ذوالَفضل الَعظیم و قد اَءذن لناَرَهنُتُموها ِبُذنوِبكم ِلُیَكفِّ

ربِّكم و َعرِض حاجاتكم على ربِّكم و توّسلوا الیه بكالمه و تشفَّعوا به و اكثروا الّذكر و  التََّقدُّم الى بین یدیه و فى المرَِّة الثَّانَیِة حىَّ على الصَّالة اَءى قوموا الى ُمناجاة
 .(928)القنوت و الرُّكوع و السُّجود و الخضوع و الخشوع و ارفعوا الیه حوائجكم فقد اِذَن لنا فى ذلك 
(( یعنى بشتابید به سوى بهترین عمل و به سوى اجابت دعوت پروردگار، بشتابید به سوى  حى على َالصَّالةَو اما وقتى مى گوید 

ز بندگى گناهان برهانید تا خدا شما سفره آمرزش خداوند و خاموش كردن آتش هایى كه در گذشته افروخته اید، و خود را ا
را مورد بخشش قرار دهد و گناهان گذشته شما به حسنات مبدل شود، او قدرتمندى كریم و بخشنده است و فضل و احسان او 
 . پایان ناپذیر است و هم او به اجازه ورود به محضرش را اعطا نموده است
برخیزید و با خداى خود گفتگو كنید و خواسته هاى خود را به پیشگاه او یعنى  حى على َالصَّالة :در مرتبه دوم كه مى گوید
عرضه نمایید و با سخن خود او بدو توسل بطلبید و بسیار به یاد او باشید و در قنوت و ركوع و سجود خاضع و خاشع بوده 
 .((و حوایج خود را بخواهید كه او به ما این اجازه را داده است 

عیم ال َنَفاَد له و الى ُملك ال َزواَل عنُه و الى على الفالح فانَّه یقول اَءقِبُلوا الى بقاء ال فناَء معه و نَجاة ال َهالَك معها و َتعاَلوا الى حیاة ال َمَماَت َمَعَها و الى َن َو َامَّا قوُلُه حىَّ
َعة ال ِضیَق معها و الى َبهَجة ال انِقَطاَع لها و الى ِغنى ال فاَقَة معه و الى ِصحَّة ال ُسقَم ُسرور ال ُحزَن معه و الى اُءنس ال وحشَة مَعه و الى نور ال ُظلَمَة معه و الى َس

الثَّانیِة حىَّ على  جاة االِخرة و اُالولى و فى المرَِّةَمَعها و الى عّز ال ذّل معه و الى قّوة ال َضعف معها و الى ِكراَمة یا لها ِمن ِكراَمة و عجِّلوا الى ُسرور الدُّنیا والعقبى و َن
عیم االبد فى جوار محمَّد صلى اهللا علیه و آله و سلم فى الفالح فانَُّه یقول سابقوا الى ما َدَعوتكم الیه و الى َجزیل الكرامة و عظیم الِمنَِّة و َسِنىِّ النِّعَمِة و الفوِز العظیم و ن

 .(929)َمقَعد ِصدق عند َملیك ُمقتدر
(( روى آورید به حیات جاودان كه فناناپذیر است ، درست كارى كه هرگز هالكتى در آن : مى گوید حى على الفالحَو اما با جمله 

ارد، به نعمتى كه پایان نمى پذیرد، به ملكى كه زوال ندارد، به شادمانى كه اندوه بدان را نیست ، به حیاتى كه مرگى ند
هنمى یابد، به آرامشى كه وحشت او را همراهى نمى كند، به روشنایى و نورى كه تاریكى در آن نیست ، به گشادگى و 

كه فقر و نادارى با آن بى معنى است ، به گشایشى كه مضیقه در آن راه ندارد، به سرورى كه انتها ندارد، به ثروتى 
سالمتى كه بیمارى به همراه ندارد، به عزت و سربلندى كه ذلت نمى پذیرد، به قدرتى كه سستى در آن راه ندارد، به 
كرامتى كه فوق او كرامت و بزرگى متصور نیست ، عجله كنید تا سرور دنیا و آخرت را دریابید و در هر دو سرا نجات 
 .یابید



منظور او این است كه سرعت جویید به سوى آنچه بدان دعوت شده اید؛ به سوى  حى على الفالحو در مرتبه دوم كه مى گوید 
بزرگى و كرامت بى پایان و منت عظیم و نعمت نزدیك و رستگارى بزرگ و نعمت ابدى و در همسایگى رسول خاتم محمَّد 

اهى نزد پروردگار ملیك مقتدرمصطفى صلَّى اهللا علیه و آله و سلم ، در جایگ )). 
ة ِلَعبد اَءجاَبُه و اَءطاَعُه و اَءطاَع اَءمِرِه و َعَرَفُه و َعَرَف َوعیَدُه و َو َامَّا قوُلُه اهللا اكبر، اهللا اكبر فانَُّه یقول اهللا اَءعلى و اَءجّل َمّنان َیعَلم اَءحد ِمن َخلِقِه ما عنَده ِمَن الَكراَم

َقضائه و َرِضَى به و فى المرَِّة الثَّانیة اهللا اكبر  به و ِبِذكِرِه و اَءَحبَُّه و اَءِنَس به واطَماَءنَّ الیه و َوِثَق به و خاِفِه و رجاُه و اشَتاَق الیه و واَفَقُه فى ُحكِمِه و َعَبَدُه واشَتَغَل
َغ مته الوِلَیائه و عقوَبِتِه َالعَداِئِه و َمبَلَغ َعفِوِه و ُغفَراِنِه و ِنعَمِتِه ِلَمن اَءجاَبُه و اَءَجاَب َرسوِلِه و َمبَلَفانَُّه یقول اهللا اكبر و اَءعلى و اَءجّل ِمن اءزن َیعَلم اَءحد َمبَلَغ َكرا

 .(930)َعذاِبِه و َنكاِلِه و َهَواِنِه ِلَمن اَءنَكَرُه و َجَحَدُه
(( یعنى خداوند برتر و باالتر از آن است كه بنده او بتواند بزرگوارى و كرامت او را نسبت به : َو اّما اهللا اكبر كه مى گوید

وده است ، بنده اى كه او را شناخته و خود را به بندگانش دریابد؛ آن هم بنده اى كه خداى خود را پاسخ گفته و اطاعت نم
ذكر او مشغول داشته و او را دوست مى دارد و بدو انس گرفته و فقط به او تكیه مى كند و اطمینان دارد، از او مى ترسد و 
 . بدو امیدوار است ، به او مشتاق است و به حكم و رضاى او راضى است

ر منظور او این است كه خداوند برتر و باالتر از آن است كه احدى میزان كرامت او را الّله اكب: در مرتبه دوم كه مى گوید
نسبت به اولیایش بداند و مجازات او را نسبت به دشمنانش بشناسد، میزان عفو و مغفرت و نعمت او را نسبت به كسانى كه 

وبت و تحقیر منكرین او را دریابددعوت او و پیامبرش را پاسخ مى گویند بفهمد، و اندازه و میزان عذاب و عق )). 
اَءَجلُّ ِمن اَءن َیكوَن َالَحد منُهم علیه ُحجَّة َفَمن اَءجاَبُه فَلُه النُّور و َو َامَّا قوُلُه ال ِاَلَه اال الّله َمعَناُه هللا الحجَِّة الَباِلَغة علیهم بالرَّسول و الرسالة و الَبیان و الدَّعَوِة و هَو 

قِت الزِّیارِة و المناجاِة و قضاِء الحوائِج و درِك ن اَءنَكَرُه فانَّ اهللا غنّى عِن العاَلِمین و هو اَءسَرع الحاسبین و َمعِنى َقد َقاَمِت َالصَّالة فى اِالَقاَمِة اَءى َحاَن َوالَكراَمُة و َم
و رضواِنِهالُمَنى و الُوصول الى اهللا عزَّ و َجلَّ و الى َكراَمِتِه و ُغفَراِنِه و عفِوِه  (931). 

(( و دعوت ایشان تمام  معنایش این است كه برهان الهى و محبت او با ارسال پیامبران و انبیاى الهى و بیان ال اله اال اهللاو امَّا 
است و او برتر از آن است كه دیگرى را بر او حجتى باشد و هر كس او را پاسخ گوید نور و كرامت از ان او است و 
 . هركس انكار نماید خداوند از همگان بى نیاز و اسرع الحاسبین است

دوست و گفتگوى با او رسیده است ، وقت قضاى خواهش در اقامه نماز یعنى میعاد و هنگام دیدار و لقاى  قد قامت َالصَّالةو اّما 
ها و وصال آرزوها یعنى وصول به درگاه ذات ربوبى و درك كرامت ها و شمول غفران و عفو و آرامیدن در رضوان 
 .((همین حاالست 

نشده است ؛ چون در آن بنابر تقیه ذكر  حىَّ على خیرالعملبا توجه به ذیل روایت فوق و سایر روایات وارده در این باب جمله 
 . عصر بنابر دستور خلیفه دوم این جمله از اذان و همچنین اقامه حذف شده بود و كسى اجازه نقل آن را نداشته است

سوال شد، حضرت فرمودند حىَّ على خیرالعملبنابر روایات نقل شده از امام صادق علیه السالم درباره معناى جمله   خیرالعمل :
بنابراین هیچ . كه در ان عصر هم عهده دار این امر امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السالم بودند همان والیت است ،

 .عملى مورد قبول ذات اقدس الهى نیست ؛ مگر این كه والیت در راس آن باشد
است  نیكى و سپاس نتیجه این كه امام سجاد علیه السالم مى فرمایند كسى كه چنین خدمتى به انسان انجام دهد، مستحّق   : 

ِلمَت اَءنَُّه ِنعَمة ِمَن اهللا علیك ال شكَّ فیها، فاَءحِسن ُصحَبَة ِنعَمِة اللَِّه َتشُكَرُه على ذلك ُشكَرَك للمحِسِن ِاَلیَك، و ِان ُكنَت فى َبیِتَك متَِّهما لذِلَك َلم تُكن ِللَّه فى اَءمِرِه ُمتَِّهما و َع
ُكلِّ حال بَحمِد اللَِّه َعَلیَها على  . 

(( تو اگر . درست مانند انسان نیكوكارى كه نسبت به شما، نیكى و خدمتى انجام داده است . شما باید شكرگزار مؤ ّذن باشید
در خانه ات نسبت به مؤ ّذن ، كه این خدمت و كار بسیار عظیم را انجام مى دهد، دچار بدبینى هستى و او را به دالیلى 

بى تردید او نعمتى خدادادى است و با نعمت خدا مؤ ّذن باید خوشرفتارى . ذان نباید او را متهم كنى متهم میدانى ، در امر ا
 .((كنى و در هر حال خدا را به خاطر تمامى نعمت هایى كه در اختیار تو قرار داده است حمد و سپاس گویى 
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 خوشرفتارى و مدارا با برده 
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 معنى و مفهوم شكر

 مصادیق عبداللَّه در قرآن
 شناخت نعمت ، شكر منعم مى باشد
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 تبیین اذان به نقل از امیرالمؤ منین علیه السالم 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

جلد سّوم(سیرى در رساله حقوق امام سجاد علیه السالم : نام كتاب   ) 
دامت بركاته(حضرت آیت اهللا میرسید محمد یثربى : مولف   ) 

 حّق امام جماعت - 30

نه ، و َدعا لك و لم َتدع له ، و َطلب فیك و َلم ن َتعَلَم َانَُّه َقد َتَقلََّد الّسفاَرة فیما بینك و بیَن اهللا ، و الوَفاَدِة الى ربَِّك، و َتَكلَّم َعنك و َلم َتَتَكلَّم عو اّما حّق اَمامَك ِفى َصالتَك، َفاَء
َتكِفه ذلك ، فان كاَن فى َشى ء ِمن ذِلَك َتقِصیر كاَن ِبِه دوَنك ، و ان كاَن آِثما لم تكن َشریكه فیه ، و لم یكن  َتطلب فیه ، و َكَفاَك َهمَّ الَمَقام َبیَن َیَدِى اهللا ، والُمساَءَلة َله فیك و َلم

 . باِهللالَك َعَلیِه َفضل ، َفَوَقى َنفسَك ِبَنفِسِه، و َوَقى َصالَتَك ِبَصالِتِه، َفَتشُكَر َلُه على ذلَك، و ال َحوَل و ال ُقوََّة اال
(( حق امام جماعت این است كه بدانى او سفارت و وساطت میان تو و خداى تو را به عهده گرفته و نماینده تو و اما 
او براى تو دعا مى . او از جانب تو سخن مى گوید و تو از طرف او سخنى نمى گویى  . در درگاه پروردگار است

هد و تو چنین نمى كنى او براى تو طلب مى كند و مى خوا. كند و تو براى او دعا نمى كنى  او از جانب تو اهمیت  .
ایستادن در پیشگاه پروردگار و تقاضا و حاجت خواستن از درگاه ربوبى را كفایت مى كند و اگر در انجام این كار 
اگر گناه و عصیانى صورت بگیرد، تو در این كار شریك نیستى و او هم  .نقصانى باشد، به عهده او است و نه تو

پس ضرورى است كه تو او را بر این كار . مازش را وسیله صیانت از تو و نمازت قرار داده است خود و هم ن
گویى و شكرگزار باشى   سپاس  )). 

است ؛ یعنى حق كسانى كه به نوعى انسان را به سمت یك عمل  -حق مؤ ّذن  -این حق نیز شبیه به حق قبلى 
د خدا استمستحب هدایت و كمك مى كنند كه یادآور ذكر و یا همان گونه كه مؤ ّذن ، انسان را در یادآورى و ذكر  . 

خدا یادآورى مى كند، امام جماعت هم انسان را در انجام واجبى مانند نماز، كه جماعت بودن آن مستحب مؤ ّكد 
 .است ، یارى مى كند؛ بنابراین ، نسبت به انسان ، حقوقى پیدا مى كند

گزارى و حق شناسى كسى كه براى انسان خدمتى انجام مى دهد، یك وظیفه و امام علیه السالم از باب این شكر
 .فریضه عقلى است ، مؤ منان را به اداى این حقوق تنبه و توجه مى دهند

 پاداش و فضیلت نماز جماعت
ایى كه در تبیین فرمایش امام سجاد علیه السالم نكات قابل بحث متعددى مى توان یافت ، اما در این جا، به روایت ه

 . در فضیلت نماز جماعت وارد شده ، اشاره مى كنیم
جبرئیل بعد از نماز ظهر بر من  :در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 :نازل شد و هفتادهزار ملك او را همراهى مى كردند و فرمود

َیا : الَوتُر َثالُث َرَكَعات ، و الصَّالة الخمس فى َجَماَعة ، ُقلُت: ما الهدیَّتان ؟ قال : اَءهدى ِاَلیَك َهدیََّتین ، َلم َیهِدِهما الى نبّى َقبلك ، قلت انَّ رّبَك ُیقِرُؤَك السَّالم ، و ! یا محمَّد

یا محّمد: جبَرِئیل و َما ُالمَّتى فى الجماعة ؟ قال  َركَعة ِماَئَة و َخمِسیَن َصالة  اذا كانا اثَنین ، َكَتَب اهللا لُكّل واحد ِبُكلِّ ! (1). 
(( برى قبل از تو نداده خداى سبحان به تو سالم رسانده و براى تو دو هدیه فرستاده است كه به هیچ پیغم! اى محمد

یكى ، سه ركعت نماز شب : كه من از جبرئیل سؤ ال كردم آن دو هدیه چیست ؟ او گفت : حضرت فرمودند. است 
توصیه ها و سفارشهایى . كه در پایان هشت ركعت نماز خوانده مى شود و در مجموع یازده ركعت است  - است

و دیگرى جماعت نمازهاى  -خاطر آن است كه هدیه الهى است  كه براى به جا آوردن نماز شب به مؤ منان شده به
چه حاصلى دارد كه امت من نماز را به جماعت بخوانند؟ جبرئیل : حضرت مى فرمایند من گفتم . پنج گانه است 

اگر این جماعت دو نفر باشند، خدا براى هر یك از این امام و ماموم و براى هر ركعتى ، اجر یكصد و : فرمودند
اه نماز قرار مى دهدپنج )). 

َركعة َالفا و ِماَئتى َصالة ، و اذا كانوا َخمَسة ، َكتَب اهللا لكلِّ واحد  و اذا كانوا ثالثة ، َكَتَب اهللا لُكّل ِمنهم بكلِّ َركعة ِستَِّماَئة صالة ، و اذا كانوا َاربعة ، َكَتَب اهللا لُكلِّ واحد بكلِّ
تَب اهللا لكلِّ واحد منهم بكلِّ ركعة الة ، و اذا كانوا ِستَّة ، َكَتَب اهللا لكلِّ واِحد ِمنُهم بكلِّ َركعة َاربعة آالف و َثَماَنمائة َصالة ، و اذا كانوا َسبعة ، َكبُكلِّ ركعة َالفین و َارَبَعمائة َص

لفا و ِماَئتى َصالة ، و اذا كانوا تسعة ، كتَب اهللا تعالى لكلِّ واحد منهم بكلِّ َركعة ستة و ِتسَعة آالف و ستَّمائة صالة ، و اذا كانوا َثمانیة َكَتَب اهللا لكلِّ واحد ِمنهم ِتسَعة َعَشر َا
ان زادوا على العشرة ، فلو صاَرت بحار ثالثین الفا و اربعمائة صالة ، و اذا كانوا عشرة ، كتَب اهللا تعالى لكلِّ واحد بكلِّ ركعة سبعین الفا و الفین و ثمانمائة صالة ، ف

سَّموات و االرض كّلها ِمدادا و اَالشجار َاقالما و الثقالن مع المالئكة ُكّتابا، لم یقدروا ان یكتبوا َثواب ركعة واحدة ال (2). 
(( اگر چهار نفر شدند، خدا به . و اگر سه نفر باشند، به ازاى هر ركعتى ثواب ششصد نماز براى آنها مى نویسد
ازاى هر ركعتى ثواب یك هزار و دویست نماز براى آنها قرار میدهد و اگر پنج نفر شدند، در قبال هر ركعت ثواب 



، در ازاى هر ركعت ثواب چهار هزار و هشتصد دو هزار و چهارصد نماز به آنها مى دهد و اگر شش نفر بودند
نماز به آنها پاداش مى دهد و اگر هفت نفر باشند، هر ركعت را براى هر یك از آنها نه هزار و ششصد نماز به 
حساب مى آورد و براى جماعتى كه با هشت نفر برگزار شود براى هر یك ، یك ركعت را نوزده هزار و دویست 

و اگر این جماعت به نه نفر برسد، ثواب هر ركعت نماز آنها ثواب سى و شش هزار و نماز حساب خواهد كرد 
چهارصد نماز خواهد بود و اگر این عده ده نفر باشند، ثواب هر ركعت نماز آنها، هفتاد و دو هزار و هشتصد نماز 

مركب شوند و همه درختان و چنانچه این عده از ده نفر تجاوز كند، اگر همه دریاهاى زمین و آسمان . خواهد بود
قلم شوند و جن و انس و مالئكه نویسنده شوند، قدرت نخواهند داشت كه پاداش و اجر یك ركعت از این نماز را 
 .((بنویسند
(( تكبیرة یدركها المومن مع االمام ، خیر له من ستین الف حّجة و ُعمرة ، و خیر من الدنیا و ما فیها سبعین ! یا محمد

ركعة یصلیها المومن مع االمام ، خیر من مائة الف دینار یتصّدُق ِبَها على المساكین ، و سجدة یسجدها الف مّرة ، و 
 .(3)المؤ من مع االمام فى جماعة ، خیر من عتق مائة رقبة 
(( هر تكبیرى كه مومن همراه با امام باشد، براى او بهتر از شصت هزار حج و عمره است و هفتادهزار ! اى محمد

بار از دنیا و آنچه در آن است براى او بهتر است و هر ركعتى كه مومن همراه با امام به جا آورد، براى او از 
دقه بدهد بهتر است و هر سجده اى كه مومن همراه با امام به جا آورد، از آزاد كردن صدهزار دینار كه به فقرا ص

 .((صد بنده ارزشمندتر است 
حتى عبداهللا بن مسعود مى گوید كه . در منابع روایى ما، درباره اهمیت نماز جماعت روایت بسیارى یافت مى شود

و سلم رسیدم ؛ یعنى حضرت تكبیرة االحرام را فرموده  روزى دیر به نماز جماعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله
بودند كه من وارد مسجد شدم و چون این فضیلت را درك نكردم یك بنده آزاد كردم ، بعد خدمت رسول اهللا صلى اهللا 
 : علیه وآله و سلم آمدم و عرض كردم
كا فضلها؟ فقالفاتتنى تكبیرة االفتتاح یوما، فاءعتقت رقبة ، هل كنت مدر ! یا رسول اهللا ال یا بن : ثم اءعتق اءخرى ، هل كنت مدركا فضلها؟ فقال : ال، فقال ابن مسعود : 

 .(4)مسعود، و لو اءنفقت ما فى االرض جمیعا لم تكن مدركا فضلها
(( آیا با این عمل اجر تكبیرة االحرام را درك . من تكبیرة االحرام را درك نكردم و به همین دلیل یك برده آزاد كردم 

نه : كرده ام ؟ حضرت فرمودند آیا اجر تكبیرة االحرام را درك مى كنم یا نه ؟ حضرت : ابن مسعود مى گوید .
اگر هر چه روى زمین هست متعلق به تو باشد و همه را در راه خدا انفاق كنى ، باز هم : ودندبعد فرم. نه  :فرمودند
 .((فضیلت یك تكبیرة االحرام را به دست نخواهى آورد

 پیامدهاى سوء ترك نماز جماعت
اهتمام  از مجموع روایت هایى كه درباره نماز جماعت آمده است استفاده مى شود كه نماز جماعت فوق العاده مورد

و توصیه شرع مقدس است ؛ به صورتى كه در بعضى از روایت ها درباره كسانى كه نماز جماعت را ترك مى 
 : كنند، به خصوص اگر به مسجد نزدیك باشند، چنین آمده است
 .(5)ال صالة لجار المسجد اّلا فى مسجده 
 .((نماز همسایه مسجد كامل نیست ، مگر كه آن را در مسجد به جاى آورد))
 :آورده است ، امام صادق علیه السالم مى فرمایند ((وسایل الشیعه ))در روایتى كه مرحوم حّر عاملى در 

ى اهللا علیه وآله و سلم على ِجیراَن المسجد شهود الّصالة اشَتَرَط رسول اهللا صل (6). 
(( شوند حضرت شرط كردند بر همسایه مسجد كه براى نماز باید در مسجد حاضر )). 
 : در روایتى دیگر آمده است
 .(7)َلَتحُضُرنَّ المسجد اءو الُءحرَقنَّ علیكم منازلكم 
(( زد  هى كند، خانه اش را باید آتش اگركسى از حضور نماز جماعت كوتا )). 
 .این دستور رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم حكایت از شدت اهتمام به نماز جماعت دارد
 :حتى روایتى را نقل مى كنند كه نابینایى خدمت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم آمد و عرض كرد
ُشدَّ من منزلك الى : ءسمع النِّداء و ال اءجد َمن َیُقوُدنى الى الجماعة و الّصالة معك ، فقال له النبى صلى اهللا علیه وآله و سلم اّنى ضریر البصر و ُربَّما ا ! یا رسول اهللا

 .(8)المسجد حبال واحُضر الجماعة 
(( من نابینا هستم و چه بسا صداى اذان را مى شنوم ، اما كسى نیست كه مرا كمك كند و براى نماز به ! یا رسول اهللا 
ریسمانى یا طنابى را از منزلت به مسجد مى كشى و موقع نماز دستت را به این  :مسجد بیاورد حضرت فرمودند

ه تو را هدایت كند و به مسجد برساندریسمان مى گیرى ك )). 
 : سّر اهتمام به نماز جماعت همان طور كه قبال نیز بدان اشاره كردیم این است كه
 .(9)َمن خلع جماعة المسلمین قدر شبر، خلع ربق االیمان من عنقه 



 .((هر كسى به اندازه یك وجب از نماز جماعت مسلمانان دور شود پیوند خود را با ایمان بریده است ))
حتى در روایت دیگرى آمده است . یعنى شرط ایمان ، حضور در جماعت مسلمانان و همراهى با جمع آنان است 

 : كه
داء من جیران المسجد فلم یجب فال صالة له من سمع الن (10). 

(( كمال ندارد و مقبول نیست از همسایگان مسجد، كسى كه صداى مؤ ّذن را بشنود و در مسجد شركت نكند، نمازش 
)). 

 آیات قرآن و حضور در نماز جماعت
مثل این آیه : عالوه بر روایت ها، از بعضى آیه هاى قرآن نیز، تاءكید بر حضور در جماعت استفاده مى شود

 :شریفه در سوره مباركه بقره كه مى فرماید
 .(11)واركعوا مع الرَّاكعین 
 .((همراه با ركوع كنندگان ركوع كنید))
 : توصیه خاصى است كه در سوره آل عمران به حضرت مریم علیه السالم شده است
 .(12)واركعى مع الرَّاكعین 
 .((با ركوع كنندگان ركوع كن ))
 :یا در سوره مباركه اعراف مى فرمایند
 .(13)و اَءقیموا وجوهكم عنَد كّل مسجد
(( به سوى او كنید -و به هنگام عبادت  -توجه خویش را در هر مسجد  )). 

یست و چرا اما سر اهتمام به نماز جماعت چ. از این آیه ها هم توصیه به اقامه نماز با جماعت استفاده شده است 
این همه مساءله جماعت در نمازهاى واجب ، مورد تاءكید و توصیه واقع شده است ؟ كاملترین و جامع ترین دلیل 

بیان كرده كه حضرت  عیون اخبارالرضا را مرحوم صدوق به نقل از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا علیه السالم در
 :فرموده اند

وجّل ون االخالص و التوحید و االسالم و العبادة هللا اال ظاهرا مكشوفا مشهورا، الءنَّ فى اظهاره حجة على اءهل الشرق و الغرب هللا وحده عّزفلم ُجعل الجماعة ؟ قیل لئّلا یك
مكنة مع ما فیه من المساعدة على البرِّ و جائزة م  و لیكون المنافق و المستحفُّ مؤ ّدیا لما اءَقرَّ به بظاهر االسالم و المراقبة و لیكون شهادات الناس باالسالم بعضهم لبض 

 .(14)التقوى و الزبد عن كثیر من معاصى اهللا عّزوجّل
ا اسالم ، توحید و عبادت خداوند متعال و اخالص در تدین به دین و عبادت هاى خداوند نماز جماعت را قرار داد ت

 . دین ، پنهان نماند و مطلوب شارع مقدس ، كشف و ظهور دین و عبادت هاست

 ثمره و دستاوردهاى برپایى نماز جماعت
رند و تحقق شعار، همان طور كه در بحث اذان هم اشاره كردیم بعضى از عبادت ها در شرع مقدس براى دین شعا

از آن جا كه اراده الهى در تعمیم ، گسترش و توسعه دین و عبادات است ، . مستلزم تظاهر و آشكار نمودن آن است 
اختفا در دیندارى و انجام بعضى از فرایض به صورت پنهانى را مرجوح ندانسته و به آشكار انجام دادن این 

و آشكار شدن ، فواید و ثمراتى است در این تظاهر. عبادت ها توصیه مى فرمایند  : 
ثمره اول ، تعمیم و گسترش معنویت است ؛ یعنى نوعى دعوت و تشویق دیگران به دین و احكام آن ، البته این هیچ 
منافاتى با مساءله قربى بودن عبادت ها ندارد؛ چرا كه قربى بودن عمل و تقرب الى اهللا ، امرى است كه مربوط به 

ولى اگر این كار را بدون قصد . كه با تصحیح نیت ، محقق مى شود؛ گرچه تظاهر به عمل كندنیت افراد است 
بر مردم انجام دهد با این كار، نماز و جماعتش را  (15)قربت براى خداوند متعال انجام دهد و براى ریا و استطاله 
آنچه كه با قصد تقرب و اخالص منافات دارد، همان ریا در نیت است ؛ یعنى این كه بخواهد  . از بین برده است
 .دیگران را با این كار فریب دهد

ز وجود دین و مقررات و آثار مثبت آن و ثمره دوم ، تظاهر به نماز جماعت نوعى دعوت از كسانى است كه ا
 . دعوت هاى دینى بى اطالع هستند؛ یعنى نوعى اخبار و اعالم عمومى است

در قیامت . ثمره سوم ، با برگزارى نماز جماعت انسان هایى كه از پذیرش دین و مقررات آن استنكاف مى كنند
خداوند به وسیله تظاهر بندگان به عبادت ، آنها را مطلع  . نمى توانند بگویند كه خدایا ما مطلع نبودیم و خبر نداشتیم

چون اراده خدا به هدایت بشر تعلق گرفته ، باید از هر ابزارى براى تحقق این اراده الهى استفاده شود. كرده است  . 
 . از جمله آن ابزار، تظاهر به عبادت هایى است كه در شرع مقدس به صورت جماعت توصیه شده است

هارم كه در جماعت نهفته است و امام رضا علیه السالم در ادامه سخن مى فرمایند این است كه این تظاهر ثمره چ
اول افرادى كه در واقع دین را نپذیرفته اند، ولى تظاهر به آن مى كنند؛ دوم كسانى كه : براى دو دسته مفید است 



یض عبادى ، سستى مى كنندنظر اعتقادى دین را پذیرفته اند، اما در انجام اعمال و فرا . 
فایده اش این است كه به صرف پذیرش اسالم اكتفا نمى كنند بلكه حضور در جماعت ، آنها را به انجام دادن 

اگر ما مراقبه در مراحل سلوك را منحصر در افعال قلبیه . دستورات اسالم وادار مى كند و این نوعى مراقبه است 
ممارست و مراقبه در اعمال و افعال بیرونى ، به تدریج براى . مراقبه است  ندانیم ، حضور در جماعت نیز نوعى

انسان انس ایجاد مى كند و به تدریج به صورت یك عادت موظف و غیرقابل ترك در مى آید كه به طور طبیعى 
 .منافع مترتب بر آن عقیده و عمل ، براى انسان حاصل مى شود

السالم بیان شده این است كه حضور در جماعت ، یعنى اعالم همراهى و  ثمره پنجم كه در كالم امام هشتم علیه
مثال اگر افرادى به اعتقاد او تردید كنند، سایر مؤ منان كه معموال حضور او را در . همرنگى با عموم مسلمانان 

اسالمى بسیار این فایده به طور قطع ، در جامعه . جماعت شاهد بوده اند، این تردید و شبهه را برطرف مى كنند
از طهارت تا میراث ،  -ارزنده است و در همه ابواب عملى فقه كه انسان در زندگى روزمره با آن سر و كار دارد 

مثمر ثمر است - حدود، دیات و قصاص   . 
مثال اگر ما قائل شویم كه غیرمسلمان طاهر نیست و در عین حال در مسلمان بودن كسى تردید شود و عده اى به 

در جماعت شهادت بدهند، حكم طهارت بر او بار مى شود حضور او یا مثال اگر رحمى داشته كه از دنیا رفته ،  .
در اجراى حدود . شهادت به مسلمان بودن او باعث مى شود میراث او با سایر وارثان كه غیر مسلمانند، تفاوت كند

یم داردو همین طور در بسیارى از مسائل و امور جارى زندگى نیز تاثیر مستق . 
 :روایتى را ابن ابى یعفور از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند

د وَلو ال ذلك لم یكن اَءحدا اَءن یشهد على اَءح اّنما ُجِعَلِت الجماعة و االجتماع الى الّصالة ، لكى ُیعَرَف َمن یصّلى ممَّن ال یصلى و َمن یحَفظ مواقیت الصالة ممَّن ُیضیِّع ،
فال صالة لَمن لم یصل فى المسجد مع المسلمین اال من : بالصالح ، الَءنَّ من لم ُیصلِّ فى جماعة فال صالة له بین المسلین ، الءنَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم قال 

 .(16)علَّة 
(( . خداوند جماعت و اجتماع را در نماز قرار داد تا كسى كه نماز مى خواند، از آن كه نماز نمى خواند شناخته شود

وصیه به اگر ت. كسانى كه به اوقات خاصه نماز توجه دارند، از كسانى كه به آن اهتمام نمى ورزند، شناخته شوند
جماعت در نمازهاى فریضه نبود، هیچ كس نمى توانست به صالح و فساد حال دیگرى شهادت بدهد؛ چون كسى 

كسى كه بدون : كه در جماعت حاضر نشود، نمازش كامل نیست ؛ زیرا پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم فرمودند
و كمال ندارد علت در مسجد با مسلمان ها نماز نمى خواند، نمازش ناتمام است )). 

ثمره ششم كه در فرمایش امام هشتم علیه السالم به آن اشاره شده ، این است كه نماز جماعت روح اخوت را در 
انسان ها و مؤ منان احیا مى كند؛ چرا كه مؤ منان هر شبانه روز چند مرتبه در مكان معینى یكدیگر را مالقات مى 

ر مواقع بروز مشكل به دستگیرى و مساعدت یكدیگر اهتمام مى ورزندكنند، از حال یكدیگر مطلع مى شوند و د . 
این فرمایش امام هشتم علیه السالم در واقع نوعى توصیه به مؤ منان و حاضران در صفوف جماعت است كه نماز 

مؤ منان باید از حال و احوال یكدیگر . جماعت صرف حضور در مسجد، بدون شناسایى و معرفت یكدیگر نیست 
لع و از مشكالت هم ، باخبر شوند و براى رسیدگى به این مشكالت اقدام كنندمط . 

ثمره هفتمى كه در بیان امام هشتم علیه السالم ذكر شده ، این است كه اگر انسان در برهه اى از عمر خود به گناه 
لحاظ درونى كه  رغبت داشته باشد، با حضور در جمع اهل ایمان از لحاظ باطنى و ظاهرى تربیت مى شود؛ از

روشن است ، اما در ظاهر نیز حداقل به خاطر حرمت اجتماعى خود؛ از ارتكاب بسیارى از معاصى خوددارى 
مى كند و به تدریج باعث ایجاد ملكه تورع و پرهیزگارى در او مى شود؛ اگر چه این تورع به خاطر ترس از هتك 

شود، اما نوعى مراقبه به شمار مى آید؛ چرا كه در حیثیت و حرمت اجتماعى یا طرد از سوى مؤ منان حاصل 
 : روایات آمده است
 .(17)َمن اَءحبَّ المكارم اجتنب المحارم 
(( را دوست دارد، از گناه دورى مى كند) جایگاه اجتماعى (كسى كه كرامت  )). 
 .دورى و تورع از گناه ، به تدریج انسان را مى سازد و تربیت مى كند

 فواید نماز جماعت از دیدگاه روایات
عالوه بر آنچه ذكر شد، در روایات دیگر نیز، فواید بسیارى براى نماز جماعت بیان شده است كه به چند مورد از 

ها اشاره مى كنیمآن  : 

 حضور در جماعت  - 1
در روایت وارد شده است كه . حضور در جماعت به انسان درس مدارا با طبقه هاى مختلف اجتماعى را مى آموزد

 :پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه وآله و سلم فرمودند



 .(18)َمن اَءمَّ الناس فلُیَخفِّف ، فانَّ فیهم الكبیر و الصغیر و المریض 
كسى كه به امامت جماعت مى ایستد، نمازش را كوتاه به جاى آورد؛ چرا كه در بین مردم ، بزرگ ، كوچك و ))

ن نماز طوالنى را ندارندو همه توا -مریض هست   -)). 
 .بنابراین ، انسان باید طورى یك كار جمعى را انجام دهد و به سامان برساند كه همگان از عهده انجام آن برآیند

 رعایت حال دیگران - 2
 : این روایت را نقل مى كند كه ((عدة الداعى ))ابن فهد در 

یا رسول اهللا: ّما انصرف قال له الناس صّلى بالناس یوما فخفف فى الركعتین االخیرتین فل خفَّفت فى : و ما ذاك ؟ قالوا: راَءیناك خفَّفت ، حل حدث فى الصالة اءمر؟ فقال  ! 

 .(19) او ما سمعتم صراخ الصبىِّ؟ و فى حدیث آخر خشیت ان یشتغل به خاطر ابیه: الركعتین االخیرتین ، فقال 
یكى از روزها كه پیغمبر صلى اهللا علیه وآله وسلم نماز مى خواندند، برخالف معمول دو ركعت آخر نماز را ))

امروز دیدیم نماز را خیلى كوتاه به ! رسول اهللا یا : وقتى نماز تمام شد عده اى گفتند. خیلى كوتاه به جاى آوردند
گاهى در حین نماز پیك وحى نازل مى شد و رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم نماز را به سرعت  -! جاى آوردید

آیا : حضرت فرمودند - تمام مى كردند، مردم خیال مى كردند كه باز جبرئیل نازل شده یا اتفاق جدید افتاده است 
فریاد و گریه آن كودك را در حال نماز نشنیدید؟ من به خاطر آن كه این كودك در نماز گریه مى كرد، نماز صداى 

 .((را كوتاه كردم 
من ترسیدم كه ذهن پدر این كودك ، با شنیدن صداى گریه : حضرت در حدیث دیگرى در همین باره فرمودند

. شود و با توجه كامل نمازش را به جاى نیاورد فرزندش كه در صف جماعت است ، از نماز و عبادت منحرف
 .((بنابراین نماز را سریع تر به جاى آوردم 
 . این رفتار پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم خود درس مدارا و سلوك صحیح با دیگران است

حمیل فشار بر انسان باید توجه كند كه چگونه با دیگران معاشرت كند و چگونه كار جمعى انجام دهد تا موجب ت
 .دیگران نباشد

 نظم و ترتیب  - 3
در روایات داریم. از آثار دیگرى كه با حضور در جماعت مترتب است ، درس نظم و ترتیب در امور است   : 

 .(20)سوُّوا بین صفوفكم و حاذوا بین مناكبكم 
)به صف جماعت كه مى ایستید، صف را تسویه )) كنید و شانه هایتان را محاذى یكدیگر قرار دهید) مساوى  )). 
 حتى در روایت دیگرى آمده است كه رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم در آغاز براى این كه مسلمان ها را
تعلیم بدهند هنگام نماز جماعت ، ریسمانى را به دست مى گرفتند و سمت دیگر آن را سلمان به دست مى گرفت تا 
 .(21)صف ها مرتب و داراى نظم باشند

 وقت شناسى - 4
 .از دیگر فایده هاى نماز جماعت ، وقت شناسى است ؛ زیرا نمازهاى جماعت در اول وقت نماز برپا مى شوند

انسانى كه به نماز جماعت مقید باشد، طبعا وقت شناس است و براى هر كار و برنامه اى ، ساعت مقررى دارد كه 
مى دهد هر كارى را در زمان خاص خود انجام . 

نماز جماعت به انسان كمك مى كند تا وقت شناس باشد و به او مى آموزد تا از لحظه ها و فرصت هاى عمر به 
 .خوبى بهره برد

 ترویج روح برابرى و مساوات  - 5
 .نماز جماعت باعث مى شود بین مؤ منان روح مساوات و برابرى برقرار شود

لمانان است ، هیچ ممنوعیتى براى حضور طبقه اى از طبقات اجتماعى در مساجد و محافل عبادى كه متعلق به مس
وجود ندارد، ممكن است در صف نماز جماعت ثروتمندترین و قدرتمندترین ماموم حضور داشته و فقیرترین و 

بل هم در روایت معروفى از امام صادق علیه السالم كه در مباحث ق. ناتوان ترین ماموم نیز در كنار او ایستاده باشد
 : به آن اشاره شد آمده است كه

رن الثوب فجلس الى جنب جاء رجل موسر الى رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم نقى الثوب ، فجلس الى رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم ، فجاء رجل معسر د
فخفت اَءن یصیبه من : ال، قال :اءخفت اءن یمسك من فقره شى ء، قال : آله و سلم الموسر، فقبض الموسر ثیابه من تحت فخذیه ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه و

یا رسول اهللا: فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : ال، قال : فخفت اَءن یوسخ ثیابك ؟ قال : ال، قال : غناك شى ء؟ قال  و . ان لى قرینا یزّین لى كّل قبیح و یقبح لى كّل حسن  ! 

ال فقال له الرجل: اَءتقبل ؟ قال : ى ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم للمعسرقد جعلت له نصف مال اَءخاف اَءن یدخلنى ما دخلك : و ِلَم؟ قال  :  (22). 
(( . شخصى ثروتمند كه لباس پاكیزه اى بر تن داشت ، نزد پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم آمد و كنار ایشان نشست 



با حركتى كه  -ثروتمند . مندرسى بر تن داشت وارد شد و كنار مرد ثروتمند نشست   سپس مرد فقیرى كه لباس
: پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم به او فرمودند. س خود را جمع كردلبا -حاكى از نارضایتى از نشستن فقیر بود 

ترسیدى از : نه ، پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم فرمودند: ترسیدى از فقر او چیزى به تو سرایت كند؟ گفت 
حضرت  نه ،: ترسیدى لباس تو را كثیف كند؟ گفت : خیر، حضرت فرمودند : دارایى ات چیزى به او برسد؟ گفت

درونم كسى است كه زشتى ها را برایم ! اى پیامبر خدا: پس چه چیزى باعث این كار تو شد؟ عرض كرد: فرمودند
من حاضرم نیمى از ثروتم را به این مرد بدهم. زیبا خوبى ها را زشت جلوه مى دهد پیامبر صلى اهللا علیه وآله و  . 

مى ترسم این خصلت زشت در من : چرا؟ گفت : روتمند پرسیدنه ، ث: قبول مى كنى ؟ گفت : سلم به فقیر فرمودند
 .((نیز به وجود آید

 درك ضرورت وجود رهبر - 6
از دیگر آثار نماز جماعت این است كه مسلمانان درك مى كنند كه هیچ جامعه اى بدون حضور امام ، پیشوا و 

عنى نداردرهبر قابل دوام نبوده و یك زندگى اجتماعى بدون حضور امام و پیشوا م . 
ممكن است كسى بگوید كه زندگى اجتماعى چه ضرورتى دارد؟ ضرورت زندگى اجتماعى روشن تر از آن است 
كه نیاز به توضیح و استدالل داشته باشد؛ چون هر عقل سلیمى درك مى كند كه هیچ انسانى به تنهایى نمى تواند 

و همه انسان ها براى ادامه حیات و بقاى خود  زندگى كند و دوران غارنشینى و زندگى فردى به سر آمده است
در . نیازمند یكدیگرند كالم لطیفى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى  ((غررالحكم ))

 :فرمایند
 .(23)اّیاكم والُفرقة ، فان الّشاذَّ عن اهل الحق للشیطان كما ان الشاذ من الغنم للذِّئب 
از تفرقه بپرهیزید؛ چرا كه دورشونده از اهل حق به دامن شیطان مى افتد همان طور كه اگر یك گوسفند از گله ))
 .((جدا شود نصیب گرگ مى شود

امروزه هیچ انسان عاقلى نمى پذیرد كه . ، به فكر و اندیشه انسان شادابى و طراوت مى بخشد حضور در جمع
 . زندگى فردى یك زندگى مرفه و كاملى است
ضرورت اجتناب ناپذیر است كه زندگى از حالت فردى به صورت اجتماعى درآید و زندگى اجتماعى هم بدون 

میرالمؤ منین علیه السالم به تعبیر حضرت ا. پیشوا و امام معنا ندارد : 
 .(24)البّد للناس ِمن امیر َبّر او فاجر
(( واه نابكارمردم به حاكم و زمامدار نیازمندند؛ خواه نیكوكار باشد خ )). 
باید دید كسى كه مى خواهد ما را به سوى خدا و دین راهنمایى كند، آیا قابلیت و لیاقت آن را دارد یا نه ؟ در سخنى 
 :از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم درباره نماز جماعت ذكر شده است كه فرموده اند

فى دینكم و صالتكم  اءن اَءئمَّتكم قادتكم الى اهللا ، فانظروا بمن تقتدون (25). 
(( شته پیشوایان و ائمه شما در نماز كسانى اند كه شما را به سوى خداوند متعال رهنمون مى شوند، پس توجه دا
 .((باشید كه در دین و نمازتان به چه كسى اقتدا مى كنید

 ویژگى هاى رهبر و پیشوا
در این كه زندگى اجتماعى بدون محور ممكن نیست تردید وجود ندارد گرچه این محور در مكاتب مختلف ، 

سلطان ، رهبر، امیر، رئیس جمهور، امپراطور و یا: تعریفى خاص یافته است  ... 
د داریم با توجه به شرایط امام جماعت ، به شرایطى كه پیشوا، امام و رهبر یك جامعه داشته باشد، در این جا قص

 . بپردازیم
طبیعى است كه بحث در این وادى ، مى تواند بسیار طوالنى باشد، اما چون درباره حاكم و رهبر در مباحث گذشته 

كاتى كه در آن مباحث فراموش شده ، اشاره مى كنیممفصل بحث كرده ایم ، این جا به مقدار ضرورت و شاید به ن  . 
 :رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم درباره اهمیت وجود فردى افضل به عنوان امام و پیشوا مى فرمایند
 .(26)اِءمام الَقوِم وافُدهم فقدِّموا اَءفضلكم 
امام و پیشواى جماعت كسى است كه مى خواهد بین مخلوق و خالق وساطت كند، پس افضل مردم را مقدم ))
 .((بدارید

یل و مكارمى طبیعى است كه انسان وقتى به نزد بزرگى مى رود، واسطه اى را انتخاب مى كند كه داراى فضا
از طرف دیگر، . آن را كه افضل است مقدم بدارید: باشد؛ بنابراین رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند

كسى كه به عنوان افضل انتخاب مى شود، باید توجه داشته باشد اگر در میان جمع كسى افضل از او حضور دارد 



سول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرماینددر روایتى از ر. نباید این مقام را بپذیرد : 
 .(27)َمن اَءمَّ قوما و فیهم هو اَءعلم منُه، لم یَزل اَءمرهم الى السَّفال الى یوم القیامة 
اگر كسى پیشوایى قومى را بپذیرد، در حالى كه مى داند در میان ایشان افرادى هستند كه بر او فضیلت و رجحان ))
 .((داردند امور آن قوم رو به پستى و انحطاط مى گذارد

البته آثار قابل . مى انجامدصرف نظر از آثار عقالنى ، اثر وضعى آن این است كه سرنوشت آن قوم به انحطاط 
 . توجه دیگرى هم بر نماز جماعت مترتب است كه ما از آنها صرف نظر مى كنیم
آنچه در تبیین كالم امام سجاد علیه السالم مشهود است ، این كه امام علیه السالم در ذكر حق امام جماعت به نكاتى 

استفاده كردیم ، نكات دقیق فقهى نیز در آن وجود  اشاره مى فرمایند كه صرف نظر از جهات اجتماعى كه از آن
 .دارد
 : بار دیگر این حق را از زبان امام علیه السالم مرور مى كنیم
 .و اّما حّق اِءمامك فى صالتك ، فاءن تعلم انه قد تقلد السفارة فیما بینك و بین اهللا ، و الوفادة الى ربك 
(( میان ماموم و خدا را به عهده گرفته است و از جانب انسان سخن امام جماعت ، در حقیقت كسى است كه وساطت 
 .((مى گوید
در نماز جماعت حمد و سوره صرفا به عهده امام است و دیگران نباید حمد و سوره را قرائت كنند، بنابراین او از 
 .جانب مامومین با خدا حرف مى زند و نه مامومین از جانب او

ولى آنها براى او دعایى نمى  اهدنا الّصراط المستقیم ازگزاران دعا مى كند؛ مثال مى گویدامام جماعت در كلماتى براى نم
او در قرائت سوره حمد از خدا براى ایشان مطالباتى دارد و خیر و سعادت را براى آنها درخواست مى كند، . كنند

ى حاضر مى شوند و بنابراین چنین مردم ، به پشتوانه حضور او به درگاه ربوب. در حالى كه آنها چنین نمى كنند
 :تعبیر مى فرمایند
 . و كفاك همَّ الُمقام بین یدى اهللا

 .((او ایستادن و سؤ ال كردن از خدا را به عهده مى گیرد))
 : نكته فقهى دیگرى كه در كالم امام علیه السالم آمده ، این است كه
 .فان كان فى شى ء من ذلك تقصیر كان به دوَنَك
(( لى در نماز واقع شود به عهده امام جماعت است ، نه ماموم هر اشكا )). 
بنابراین ، اگر نماز امام جماعت اشكالى داشته باشد؛ مثال بدون طهارت باشد و یا در نماز اشتباهى كند، نماز 
 . مامومین صحیح خواهد بود و گناه آن به عهده امام جماعت است

در : بنابراین امام سجاد علیه السالم مى فرمایند. نماز او قرار مى دهد امام جماعت خود و نمازش را حافظ ماموم و
عقال و شرعا الزم است از او سپاس گزارى شود؛ چرا كه او احسان كرده و ثواب فتشكر له على ذلك قبال این فداكارى 

 . زیادى را براى مامومین به ارمغان آورده است
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قِصَد فى اللَّفِظ الى اِءفَهاِمِه اِءَذا َلَفظَت و اِءن ُكنَت ُتِلیَن له َكنَفَك و ُتِطیَب له جاِنَبَك و ُتنِصَفُه فى ُمَجاَراِة اللَّفِظ و ال ُتغِرَق فى َنزِع اللَّحِظ اِءَذا َلَحظَت و َت و اّما حّق الجلیِس فاَءن

 . َس اِءَلیَك كاَن بالِخَیاِر و ال ِتُقوَم اّلا ِباِءذِنِه و ال ُقوََّة اال باللَّهالجلیَس اِءلیه ُكنَت فى الِقَیاِم عنه بالِخَیاِر و اِءن كاَن الَجال
اما حق همنشین تو این است كه او را به خوبى بپذیرى و به او خوش آمد بگویى ؛ و در گفتگو با وى انصاف پیشه ))

ه همنشین او شدى مى توانى هر وقت كنى و به ناگاه دیده از او برنگردانى و در حد فهم او سخن بگویى ؛ و هرگا
 .((خواستى برخیزى و اگر او آمد و با تو نشست اختیار برخواستن با اوست و تو بدون اجازه او برنخیز
از این حق تا پایان رساله حقوق به استثناى یكى دو مورد، امام سجاد علیه السالم به آموزش نكته هاى دقیقى از 

به عنوان . مختلفى مى پردازد كه انسان در طول زندگى با آنها برخورد دارد آداب معاشرت با طبقات و اصناف
بعد حق همسایه ، دوست ، مصاحب ، شریك ، طلبكار، . مثال یكى همین حق همنشین در یك مكان و به طور موقت 

 ...بستانكار، طرف دعوا، مشیر و مشار، ناصح و مستنصح و

 علت ارسال رسل و انبیا
همنشین ، باید در مقدمه مطلبى را بیان كنیم تا در همه حقوق بیست گانه باقیمانده به عنوان محور  قبل از تبیین حق

 .مطالب مورد توجه باشد
در خالل مباحث گذشته ، همواره بر این نكته تاءكید داشتیم كه رسالت ادیان الهى و وظیفه انبیا و پیشوایان دینى ، 

و مركوزات فراموش شده و مورد غفلت قرار گرفته بشرى است ؛ كه اگر  تنبه و تذكار به مكنونات ضمیر انسانى



جز این مى بود و تعالیم و آموزش هاى معارف دین با فطریات انسانى همخوانى نداشت ، هرگز براى انبیا در 
جذب انسان ها توفیقى حاصل نمى شد؛ زیرا به هنگام بازگشت و مراجعت به فطرت ، آثار حركت برخالف فطرت 

ز بین مى رود؛ چرا كه حركت در مسیر فطرت ، حركتى قهرى و جبرى استا همین مطلب را امیرالمؤ منین  . 
به خوبى بیان فرموده اند نهج البالغهعلیه السالم در خطبه اول  : 

یهم بالتبلیغ ، و یثیروا لهم دفائن العقول فبعث فیهم رسله ، و واتر الیهم اَءنبیائه ، لستاءُدوهم میثاق فطرته ، و یذكروهم منسىَّ نعمته ، و یحتجوا عل (28). 
(( ه با فطرت انسانى بسته است و نعمت خدا انبیا را براى این فرستاده است كه از آنها همان پیمانى را مطالبه كند ك
هاى فراموش شده را به آنها یادآورى كند و آن زمینه ها و گنجینه هاى عقالیى را برانگیزد و با تبلیغ و وسیله انبیا 
 .((به آنها احتجاج كند
 :هشام بن حكم از امام موسى بن جعفر علیه السالم نقل مى كند به من فرمودند

حجَّة ظاهرة و ُحجَّة باطنة : ن ان هللا على الناس حجتی (29). 
ستند و دیگرى یكى حجت ظاهرى كه همان انبیا و سفراى الهى ه :خداوند دو حجت و برهان بر انسان ها دارد))
 .((حجت و برهان باطنى كه نیروى عقل و فطرت بشر است 

اعتبار و حجیت پیام فطرت انسانى و پیام وحى در كنار یكدیگر قرار داده شده است و این حكایت از وحدت و 
چه یگانگى در محتوا مى كند؛ یعنى آنچه را كه انبیا مى گویند، همان چیزى است كه فطرت بشرى مى گوید؛ و آن

را كه فطرت به آن فرمان مى دهد، چیزى است كه فطرت سلیم و غیرآلوده درك مى كند و اگر بین این دو تعارض 
منتها پیام وحى . و تناقض باشد، حجیت و اعتبار هر دو معنى نخواهند داشت ؛ یعنى هر دو نمى توانند حجت باشند

فراموش شده ها و توضیح مبهمات است ؛ و یا به ، تبیین همان مجمالت فطرت است ، یعنى یادآورى منسیات و 
عبارت دیگر چراغ افروزى و نورافشانى در ذخایر و معادن تاریك نهفته مستتر در ضمیر بشر است كه به دلیل 
 . جدال و درگیرى با وسوسه هاى نفسانى در زاویه گمنامى و نسیان گرفتار آمده است

در اندرون من خسته دل 
  ندانم كیست 

خموشم و او در فغان كه من 
 و در غوغاست 

 .در این شعر نیز شاعر به همان فطریات و ادراكات معقول بشرى اشاره دارد
بر این اساس باید گفت كه آنچه را در كلمات وحى و سخنان پیشوایان دینى به عنوان مسائل اخالقى مالحظه مى 

نسانست انسان و آدمیت او را در گرو تقید به آنها است كنیم ، تذكار، یادآورى و تنبه به قواعد و قوانینى است كه ا
وگرنه چنانچه این قیدهاى اخالقى از انسان ها به عنوان اخالق فردى و از جوامع انسانى به عنوان اخالق جمعى 
گرفته شود، هیچ امتیاز و برترى میان انسان و سایر مخلوقات نخواهد بود، پس سعادت براى فرد و جامعه نمى 

جز در سایه رعایت این قواعد اخالقى و تقید و التزام به آنها باشدتواند  . 

 

 

حال بعضى از این قواعد اخالقى ، معیارهاى اخالق حسنه است و بعضى از آنها از لحاظ درجه و مرتبه اوج مى 
ه اى دارد؛ هر یك از این دو، مقام و جایگاه ویژ. گیرد و به تبیین كرامت هاى اخالقى و اخالق كریمه مى پردازد

 . یكى مقام محاسن اخالقى است و دیگرى مقام مكارم اخالقى
آنچه را كه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم به عنوان پیام انحصارى رسالت خود و علت نهایى بهثت خود 
 : ذكر مى فرمایند، وصول و صعود انسان ها به آن مرتبه عالى اخالقى یعنى كرامت هاى اخالقى است

نما ُبِعثُت الُءتمِّم مكارم االءخالق ا (30). 
 .((به درستى كه من براى تكمیل و تتمیم مكارم اخالقى مبعوث شدم ))

عقالى عالم ، الزامات الخاقى را یك ضرورت مى دانند، تردیدى نیست در این كه همیشه به همین دلیل مكاتب  . 
مختلف اخالقى در شرق و غرب عالم و در طول تاریخ زندگى انسان ها، ظهور كرده ، بشریت را به یادگیرى و 

وزش هاى اخالقى را در افراد مهم این است كه چگونه مى توان این آم. التزام به تعالیم خود دعوت كرده و مى كند
به صورت یك سجیه و ملكه درآورد و به تعبیر دیگر چگونه مى توان این اصول اخالقى را در روح بشر نهادینه 
كرد؟ یا چگونه این اصول یا زندگى روزمره انسان ها عجین شود كه قابل تفكیك نباشد؟ و اساسا زندگى انسان ها 



چ فرد و یا هیچ اجتماعى از این اصول پذیرفته شده اخالقى تخلف نكند؟ آیا صرفا چگونه مى تواند تنظیم شود كه هی
آموزش و تعلیم این اصول اخالقى كافى است ؟ آیا دعوت مكاتب اخالقى كفایت مى كند؟ آیا درك عقل بشر كفایت 
 مى كند؟

توفیق مكاتب علمى و نظرى در  زمانى مى توانیم پاسخ این سواالت را بیابیم كه سّر این نكته را دریابیم كه چرا
 مقایسه با توفیق ادیان الهى ناچیز است ؟

 علت موفقیت ادیان الهى
سّر موفقیت ادیان الهى این است كه قبل از این كه اقدام به اصالح اخالق و رفتار عملى انسان ها كنند، به اصالح 

مثال نفس این كه . عقیدتى انسان ها بوده است  اعتقاد انسان ها برخاسته اند و سر و كار آنها با عقاید و باورهاى
مبدا و معاد مى تواند اصول اخالقى را   انسان ها در سایه تعالیم ادیان الهى ، به مبدا و معاد توجه پیدا كنند، پذیرش 

براى آنها به صورت سجیه اخالقى و امر پذیرفته شده و قطعى اخالقى درآورد وگرنه صرف داشتن علم ، عقل و 
یر راه گشا نخواهد بود؛ زیرا به تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم كه مى فرمایندتدب : 

 .(31)ُربَّ عاِلم قد َقَتَله َجهُله ، و ِعلُمه معه لم ینَفعُه
 .((بسا دانشمند كه نادانى وى او را از پا درآورد و دانش او با او بود و او را سودى نكرد))
 .تنها آموزش و تعلیم اصول اخالقى ، نمى تواند راه گشا و مشكل گشا باشد

در اسارت نفس براى این كه گاهى چنان عقل . صرف تطابق با اصول عقالنى و فطرت انسانى هم كفایت نمى كند
در روایتى از حضرت امیرالمؤ . اماره قرار مى گیرد كه همه زوایاى روشن سعادت به روى عقل بسته مى شود

 :منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(32)َكم ِمن عقل اَءسیر عند َهَوى اَءمیر
 .((چه بسیار عقل هایى كه در اسارت هواى مسلط نفسانى قرار مى گیرند))
در عین این كه مى پذیریم بسیارى از انسان ها در سایه دعوت انبیا به مكارم اخالقى ، به ادیان الهى گرایش پیدا 

ن دعوت براى آنها جاذبه ایجاد كرده و آنها را به سمت دین و معارف الهى سوق داده است ، باید به كرده اند و ای
این مهم نیز اذعان كنیم كه همه انسان ها در آغاز، نیازمند اصالح اعتقادى هستند و تا اعتقادات آنها اصالح نشود، 

لتزم و متعهدى كه مبدا و معاد را پذیرفته است ، وقتى التزام به اخالق عملى معنا نخواهد داشت ؛ بنابراین ، انسان م
 :مى شنود كه امام صادق علیه السالم فرموده اند
 .(33)الُخُلُق الَحَسن جَمال فى الدُّنیا
 .((ُخلق خوش باعث زیبایى انسان در دنیا است ))
 :یا حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(34)انَّ اهللا عّزوجّل َجَعل مَحاِسَن االَءخالق ُوصُل بینه و بین عباِدِه
 .((خداوند محاسن اخالق را باعث پیوند میان خود و بندگانش قرار داده است ))

خود را ملتزم مى كند و یا وقتى درك كند كه تاثیر التزام به موازین اخالقى در سرنوشت آینده و آخرت او چقدر 
ى اهللا علیه و آله و سلم فرموده است است و ببیند كه پیامبر صل : 

 .(35)ما یوَضُع فى میزان امِرى ، یوم القیاَمِة اَءفضُل من ُحسن الخلق 
(( ازوى سنجش اعمال انسان در قیامت ، سنگین تر از حسن خلق نخواهد بودهیچ چیز در تر )). 

انسان وقتى كالم رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم را مى شنود . او را ملتزم و مقید به رعایت حسن خلق مى كند
 :كه فرموده اند
 .(36)فاِءنَّ سوَء الُخُلِق َذَهَب بخیر الدُّنیا واآلِخَرِة
 .((بداخالقى خیر دنیا و آخرت انسان را از بین مى برد))

به این سؤ ال مهم پاسخ  قبل از این كه. سعى مى كند به محاسن اخالق ، بلكه به كرامت هاى اخالقى ملتزم شود
دهیم كه چگونه مى توان به آن مراتب عالى صعود كرد، باید ببینیم اخالق حسنه و اخالق كریمه چیست ؟ این 
مطلب تازه اى نیست كه ما، در مقام تبیین و توضیح آن برآمده باشیم ؛ بلكه سخنى است كه اصحاب ائمه علیهم 

اسالمى سؤ ال كرده اند و پاسخش را براى ما به میراث باقى گذاشته اندالسالم از آن پیشوایان و مروجان اخالق  . 

 نمونه هایى از حسن خلق
 : نقل مى كند كه راوى از امام صادق علیه السالم سؤ ال كرد كه ((معانى االخبار))مرحوم صدوق در 

شر َحَسن تلیُن جانَبَك و َتطیُب كالَمك و تلقى اءخاك بِب: ما حدُّ ُحسِن الُخُلق ؟ قال  (37). 



(( اول ، نرم خویى و صمیمیت با مردم ؛ دوم ، پاكیزه سخن گفتن و : تعریف حسن خلق چیست ؟ حضرت فرمودند
گفتگو با دیگران ؛ سوم ، برخورد با دیگران با چهره خندان و متبسم رعایت آداب  )). 

البته روشن است كه عبارات امام صادق علیه السالم در تعریف حسن خلق ، مصادیق و نمونه هایى از حسن خلق 
انداست ؛ وگرنه روایت هاى فراوانى داریم كه موارد دیگرى را هم به عنوان مصادیق حسن خلق ذكر فرموده  . 

از مصادیق حسن خلق كه در روایت هاى فراوان ذكر شده این است كه انسان به وظایف ظاهرى خود نسبت به 
هنگام مشكل او را كمك كند، هنگام دیدن او، سالم كند، اگر صاحب فرزند مى شود به : برادر مسلمانش ملتزم باشد

، همه اینها از اصولى است كه جزء ...گوید واو تبریك بگوید، اگر كسى را از دست داده است به او تسلیت ب
 . مصادیق حسن خلق و التزامات اخالقى است

اهمیت محاسن اخالقى وقتى روشن مى شود كه فرد و یا جامعه متخلق به اخالق حسنه را با فرد و یا جامعه اى كه 
ه كنیم با كسى كه نه خوش فاقد این اصول است مقایسه كنیم ؛ یعنى انسان مقید به معیارهاى اخالقى را مقایس

برخورد است و نه به هنگام گفتگو از كلمات زیبا استفاده مى كند، بلكه سخن و كلمات او همواره زشت ، ركیك و 
ناپسند است ؛ یا هیچ گاه در مواجه با دیگران نرم خو و گرم و صمیمى نیستند و انسان سردمزاج و بى تفاوتى است 

تند و همین طور جامعه اى كه متخلق به اخالق حسنه است و جامعه اى كه فاقد آن است یقینا این دو قابل قیاس نیس. 
، اما آیا براى اخالق انسانى همین مقدار كافى است ؟ و یك جامعه و یك فرد با دارا بودن این معیارها و رعایت 
 . كردن این خصوصیات ، به عالى ترین درجات اخالقى صعود كرده است ؟ قطعا چنین نیست

 كرامت هاى اخالقى
. اصول دیگرى هست كه در دعوت پیام وحى و پیشوایان دینى ، از آنها به كرامت هاى اخالقى تعبیر شده است 
 :امام صادق علیه السالم نیز به چند نمونه از آنها اشاره مى كنند

ن سبَّك ، و اءنصف َمن خاصمك ، واعُف عمَّن َظَلمك َصل من قطعك ، و اءعِط َمن حَرمك ، و اءحِسن الى َمن اءساَء الیك ، و سلِّم على َم (38). 
(( در  -محروم كرده  -در موقع احتیاج  -كه تو را با آن كه با تو قطع رابطه كرد، با او ارتباط برقرار كن ؛ و به آن 

عطا كن ؛ و به آن كه به تو جسارتى كرد، احسان كن ؛ و به آن كه به تو دشنام داد، سالم كن و با  - زمان احتیاجش 
 .((آن كه با تو دشمنى كرده ، انصاف روا دار؛ و آن را كه بر تو ظلم كرده ، ببخش 

زرگوارى ها و ملكات نفسانى و اخالقى است كه با حسن خلق فاصله بسیار زیاد این موارد، برخى از كرامت ها، ب
انسان براى وصول به این مرتبه تا ملتزم به محاسن اخالقى نشود، نمى تواند به كرامت هاى اخالقى دست . دارد

در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمودند. پیدا كند : 
ا اَءخالَقكم بالَمحاسن و ُقُودوها الى المكارم َذلُِّلو (39). 

(( ن را به سوى مكارم اخالقى هدایت اول ، نفس سركش و طاغى انسانى را با محاسن اخالقى مهار كنید، آن گاه آ
 .((نمایید
 :اكنون در بیان امام صادق علیه السالم مصادیقى را بررسى مى كنیم كه براى كرامت هاى اخالقى بیان فرموده اند
اگر رحمى یا دوستى ، بدون دلیل با تو قطع ارتباط كرد، تو با او ِصل َمن قطعك پیشگامى در برقرارى دوستى ها؛  - 1

ط برقرار كنارتبا  . 
اگر تو در روزگار نیازمندى ، دست نیاز به سوى كسى اعط َمن حَرمك عطا به كسى كه تو را یارى نكرده است ؛  - 2

دراز كرده اى و او به تو پاسخ منفى داده است و االن او محتاج شده است ، تو مى توانى مقابله به مثل كنى ؛ اما 
كه او تو را محروم كرده است ، تو در موقع نیاز به او اعطا كن كرامت اخالقى این است كه در عین حال  . 

اگر كسى همه عمر از هیچ نوع جسارتى اَءحِسن الى َمن اءساَء الیك احسان به كسى كه به تو جسارت كرده است ؛  - 3
 .فروگذار نكرده است ، امروز كه قدرت یافته اى به او نیكى كن ؛ زیرا این كار كرامت اخالقى است 
كسى كه هرگاه تو را مى بیند، زبان به دشنام و بدگویى مى سلِّم على َمن سبَّك سالم به كسى كه به تو دشنام مى دهد؛  - 4
 . گشاید، به او سالم كن كه این كار كرامت اخالقى است
خارج مشو با كسى كه بیهوده با تو دشمنى مى كند، از مسیر انصافاءنِصف َمن خاصمك انصاف در حق دشمن ؛  - 5 . 
كسى را كه به تو ستم كرده و از هیچ نوع ظلمى واعف عمَّن ظلمك بخشش كسى كه در حق تو ظلم كرده است ؛  - 6
 . فروگذار نكرده است ، مورد عفو و بخشش قرار بده
. آنچه ذكر شد همه از مصادیق كرامت ها و بزرگوارى هایى است كه نشات گرفته از یك روح بلند انسانى است 

لذا . آغاز این كتاب ذكر شد كه این سخنان از كسانى است كه خود، عامل به این شیوه ها و روش ها بوده اند در
 : علت این كه وقتى انسان این كلمات را مى خواند و یا مى شنود تحت تاثیر قرار مى گیرد این است كه گفت



سوز دل مھجوران سوز دگرى 
  دارد 

حرفى كه ز دل خیزد در دل 
دارد اثرى   

 عدم تاثیر علم بدون عمل
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(40)الَعاِلَم اذا َلم َیعَمل بِعلِمه َزلَّت موِعَظُتُه عن القلوب ، كما َیِزلُّ الَمَطُر عن الصَّفا
عالمى كه به علم و دانش خود عمل نمى كند، هرگز علم و دانش او در دل ها و قلب ها جاى نمى گیرد و تاثیر ))
 .((نمى كند

ثیر قرار مى گیرد، در همین علت این كه انسان وقتى كلمات این بزرگواران را مى شنود و یا مى خواند، تحت تا
 .نكته نهفته است كه برخاسته از زبان و صاحب سخنى است كه خود به این سخنان عمل مى كند
با این كه همه موجودات و انسان ها در اساس خلقت و در ماده و مایه اولیه خلقت با یكدیگر تفاوت چندانى ندارند، 

ودات با اندكى اختالف ، مشابه و مساوى است ؛ ولى آنچه او را از و مواد به كار رفته در خلقت انسان و سایر موج
سایر موجودات متفاوت و ممتاز مى كند، صرفا داشتن سرمایه و گوهر گران بهاى عقل و درك و تدبیر نیست كه 
ز ثروتمندى كه در كنار ثروتش ا . داشتن سرمایه و استفاده نكردن از آن ، نقصان بزرگتر و خسران بیشترى است
گرسنگى مى میرد، عالم و راه شناسى كه با داشتن و دانستن نقشه كامل ، در كویر و شوره زار از سرگردانى تلف 
مى فرمایند نهج البالغهامیرالمؤ منین علیه السالم در یكى از خطبه هاى  .مى شود، هر دو شایسته مالمتند : 

الَّذى ال َیسَتفیُق ِمن جهله و اِءنَّ العاِلَم العاِمَل بغیر علمه كالجاهل الحاِئِر  (41). 
(( از بیمارى  عالمى كه به علمش عمل نمى كند و یا برخالف علمش عمل مى كند، مانند جاهل سرگردانى است كه
 .((جهل و نادانى بهبود نیافته است ؛ یعنى علمش جهل او را درمان نكرده است 

آن علمى كه مولودش عمل باشد، ارزش دارد؛ بنابراین از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم روایت شده است 
 :كه حضرت فرمودند

الك رجل عالم اءَخَذ بعلمه فهو ناج ، و عالم تارك لعلمه فهذا ه (42). 
(( هالك مى  - با جاهل تفاوتى ندارد و  -عالمى كه توانسته به علم خود عمل كند، رستگار است و آن كه نتوانسته 
 .((شود

چنین ثروتمند و انسان غنى كه از اندوخته و ثروت خود نتوانسته است براى نجات جان خود بهره ببرد بیشتر هم
 . شایسته مالمت است
 : در قرآن كریم مى خوانیم

ان ال یسمعون بها اُءولئك كاالَءنعام بل هم اَءَضلُّ اَءلئك هم و َلَقد َذَراءنا لجهنَّم كثیرا ّمن الجنِّ و االءنس لهم قلوب ّلا یفَقهون بها و لهم اَءعُین لَّا ُیبصرون بها و لهم آَذ

 .(43)الغافلون 
(( دوزخ آفریدیم ؛ آنها دل دارند كه با آن نمى اندیشند و نمى فهمند، و به یقین ، گروه بسیارى از جن و انس را براى 

آنها مانند چهارپایانند و بلكه گمراهتر. چشمانى كه با آن نمى بینند، و گوش هایى كه با آن نمى شنوند اینان همان  .
زیرا با داشتن همه امكانات هدایت ، باز هم گمراهند -غافالنند  -)). 

امیرالمؤ . مندى از همه سرمایه ها، دچار گمراهى است از چهارپا و حیوان پست تر است  كسى كه با وجود بهره
 :منین علیه السالم در مورد چنین انسانى مى فرمایند
 .(44)فالصُّورُة ُصوَرُة اَءنسان ، و القلُب قلُب َحَیَوان ، ال َیعرُف باب الُهَدى فَیتَِّبَعُه، و ال باب الَعَمى فَیُصدَّ عنه 
(( نه راه رستگارى را مى شناسد، تا در آن راه رود و نه راه . صورت او صورت انسان است ، و دل او دل حیوان 

گرددگمراهى را تا از آن باز )). 
به وسیله این دل و قلب نتوانسته باب هدایت را بشناسد به . صورت انسان دارد، اما دل و قلب او حیوانى است 

این انسان به صرف داشتن چنین سرمایه اى ، از دیگر . سوى آن برود و با شناخت باب جهالت از آن دورى كند
را در اختیار دارد و خدا براى او یك برترى ذاتى  موجودات ممتاز و برتر نمى شود؛ اگر كسى كه این سرمایه

 . مقرر فرموده است ، نتواند از آن بهره بردارى كند، بدتر از حیوان است

 التزام عملى به كرامت هاى اخالقى
پس آن چه كه به انسان امتیاز و برترى مى دهد در التزام عملى و نهادینه كردن این محاسن و كرامت هاى اخالقى 

پس از شناخت و دست یافتن به آنها، متوجه خواهد شد كه با روح و فطرت انسان سازگار است ، اما است كه 
 چگونه مى توان به این محاسن و مكارم اخالقى مقید بود؟



 اعتقاد به مبداء و معاد - 1
اد است كه انسان همان طور كه اشاره كردیم یكى از راه هاى تقید به محاسن و مكارم اخالقى ، اعتقاد به مبدا و مع

را نسبت به تخلق به اخالق حسنه و كریمه تشویق مى كند؛ دیگر آن روح تعبدى است كه مقیدان به مبدا و معاد در 
 :مرحوم كلینى روایتى را از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه فرموده اند .خود احساس مى كنند

 وارغبوا الیه َءخالق ، فامَتِحنوا اَءنفسكم ، فاِءن كانت فیكم فاحَمدوا اهللا و اعَلموا اَءنَّ ذلَك ِمن خیر، و اِءن ال َتكن فیكم فاساَءلوا اهللاِءنَّ اهللا عّزوجّل َخصَّ ُرُسَله بَمكارِم اال

 .(45)فیها
(( آنها كسانى هستند كه در التزام  - خداوند در میان مردم ، پیامبران و سفراى خود را به مكارم اخالق اختصاص داد 

حال شما اى انسان ها، خود را بیازمایید اگر در خود مكارم  -به كرامت ها و بزرگوارى هاى روحى ممتازند 
سپاس گویید و بدانید كه در آفرینش شما با این سجایاى اخالقى خیرى است و اگر در وجود اخالق را یافتید، خدا را 

یعنى این رغبت را احساس نمى كنید -خود چنین چیزى را نمى یابید  از خدا بخواهید شما را یارى كند و در به  - 
 .((دست آوردن آنها تالش كنید

ه و سلم وارد شده است كه فرموده انددر روایت دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآل : 
 .(46)علیكم بمكارم االَءخالِق، فاِءنَّ اهللا َبَعَثنى بها
(( به مكارم اخالق تالش كنید؛ چون خداوند مرا براى آن مبعوث كرده است الزم است كه شما در دستیابى  )). 

در هر حال ، انسان هاى مومن باید در خود این اشتیاق را ایجاد كنند؛ زیرا كرامت هاى اخالقى معیار ارزش انسان 
ایل اخالقى انداست ؛ یعنى باعث برترى انسان از سایر موجودات و پاك شدن نفس انسانى از همه پستى ها و رذ . 

وقتى این عالقه و اشتیاق در انسان به وجود آمد، طبعا به دنبال شناخت آنها حركت خواهد كرد و بعد از این كه 
 .محاسن و كرامت ها را شناخت ، به تدریج به آنها ملتزم و پایبند خواهد شد

 توجه به كرامت و عزت نفس  - 2
یه خاى خود به فرزندشان امام مجتبى علیه السالم مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه السالم در یكى از توص : 

 .(47)اَءكِرم نفَسَك عن كلِّ َدنیَّة ، و اِءن ساَقتَك الى الرَّغاِئِب
 .((نفس خود را از هر پستى گرامى دار، هر چند تو را بدانچه خواهى رساند))

كرامت اخالقى ، یعنى برتر دانستن ، باال و واالتر دانستن نفس انسانى از همه پستى ها و آنچه كه مصداق امور 
ام علیه السالم عجیب است كه بعد استدالل ام. دنّیه است ؛ اگر چه انسان در سایه آن امور به مطلوب خود نایل شود

 :مى فرمایند
 .(48)فانََّك َلن َتعَتاَض بما َتبُذُل من نفسك ِعَوضا، و ال َتُكن عبَد غیرَك و قد َجَعَلَك اهللا ُحّرا
(( چه امیال نفسانى  -خود را برده غیر خود . چون آنچه را از خود بر سر این كار مى نهى ، هرگز به تو برنگرداند
 .((قرار مده ؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است  - و چه دیگر انسان ها

گوهر گرانبها، چه چیزى را مى خواهى  نفس انسانى ، اشرف مخلوقات الهى است ، در قبال اشرف مخلوقات و این
را داشته باشد؟ در روایت دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم   دریافت كنى تا ارزش برابرى با نفس 

 :آمده است كه مى فرمایند
 .(49)عبُد الشهوة اءذلُّ من عبد الرقِّ
كسى كه برده شهوت ها و تمایالت نفسانى خود است ، ذلیل تر و حقیرتر از بردگانى است كه با پول خریدارى ))
 .((مى شوند

اسیر تمایالت شهوانى و امیال بردگان به حسب شرایط اجتماعى ، گرفتار حقارت طبقاتى بودند، اما انسانى كه 
نفسانى است ، طبعا حقیرتر و پست تر از آن انسانى است كه با پول مورد معامله قرار مى گیرد؛ چون به هر حال 
او بهایى دارد، اما كسى كه اسیر تمایالت نفسانى مى شود، چه چیز را بهاى نفس خود قرار داده است ؟ آیا بهاى 

هوت هاى جنسى قرار داده است ؟ بنابراین اگر انسانى با تقویت كرامت نفس ، به نفس انسانى خود را غضب و ش
در تعبیرى از امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده  .آن مرتبه كرامت نفسانى رسید، دیگر گرد گناه نخواهد چرخید
 :است كه مى فرمایند
 .(50)ما زنى غیور َقّط
 .((انسان غیور هرگز زنا نمى كند))

غیرت ، یكى از اوصاف مردانگى و كرامت نفسانى است و انسان كریم كه داراى كرامت نفسانى است هرگز دست 
وقتى انسان طماع شد، برده غریزه طمع . كرامت نفس یعنى آزادگى از هر قیدى . طمع پیش این و آن دراز نمى كند

انسان هاى كریم مى گویند. خود خواهد شد با كم مى سازند ولى دست نیاز پیش این و آن دراز  (51)والتََّقلُُّل و ال التَّوسُُّل :
 :نمى كنن ؛ به قول شاعر



دست طمع چو پیش كسى 
  مى كنى دراز 

پل بسته اى كه بگذرى از 
 آبروى خويش 

. نداین بهاى نفس انسان نیست كه عزت انسانى را گرو قرار دهد و در مقابل ، ثمن بخس و ناچیزى را دریافت ك
ثمن بخس كه مى گوییم ، نه این كه پول ناچیزى ، پول كالنى هم كه باشد، ثروت عظیمى هم كه باشد، بهاى 

در سخنى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه فرمودند. انسانیت ، عزت و شرافت نفس انسانى نیست  : 
 .(52)َمن اءحبَّ المكارم اجَتَنَب المحارم 
 .((كسى كه كرامت هاى نفسانى و اخالقى را دوست دارد از آنچه كه براى انسان حرام است ، پرهیز خواهد كرد))

، از آنچه كه بر انسان حرام است دورى مى كند؛ چه این حرمت ، انسان متخلق به كرامات نفسانى و اخالقى 
امیرالمؤ . حرمت تشریعى باشد یا از امورى باشد كه عقل عدم سازگارى آن را با كرامت اخالقى تشخیص مى دهد

 :منین علیه السالم مى فرمایند
 .(53)َمن َكُرَمت علیه نفُسه لم ُیِهنها بالمعصَیِة
 .((كسى كه نفس خود را كریم مى دارد، آن را با معصیت و گناه ، موهون و پست نمى كند))

بونى نفس است و انتخاب آن به خود معصیت ، نشانه پستى و ز. نفس ، گرامى ، بزرگ و داراى كرامت است 
انسان برمى گردد؛ یعنى كرامت ، از انسان موجودى مى سازد كه به هیچ قیمتى نفس انسانى را تحقیر، كوچك و 

امور دیگرى نیز هست كه نشانه نداشتن كرامت نفس است ؛ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در . ذلیل نمى كند
ندروایتى درباره غیبت مى فرمای : 

 .(54)الغیَبُة ُجهُد العاجِز
 .((غیبت و بدگویى ، نهایت تالش فرد عاجز و ناتوان است ))

وقتى انسانى آلوده به غیبت و بدگویى از . ، ضعیف ، سست و پست نمى بیند انسان كریم ، هیچ گاه خود را ناتوان
دیگران شود، معلوم مى شود كه عاجز و سست عنصر و ناتوان است كه زبان و اندیشه خود را به بدگویى از 

علیه وآله و رسول اكرم صلى اهللا . این كار، با كرامت اخالق و نفس ، مخالفت و مباینت دارد. دیگران آلوده مى كند
 :سلم مى فرمایند
 .(55)ال َیكِذُب الكاِذُب الَّا ِمن َمهاَنِة نفِسِه
(( د را پست مى بینددروغگو، دروغ نمى گوید؛ مگر این كه نفس خو )). 

اما كریم كیست ؟. انسان دروغگو، چون نفس خود را پست مى بیند دروغ مى گوید  
 .(56)الكریُم یرى مكارَم اءفعاِلِه َدینا علیه َیقضیه 
انسان كریم ، كسى است كه بزرگوارى هاى اخالقى را، دین و فریضه بر ذمه خود مى بیند و در مقام اداى دین ))
 .((برمى آید

انسانى كه داراى سرمایه كرامت است ، هرگز حاضر نیست شبى را به صبح برساند در حالى كه دیگران از او 
قبال گفتیم انسان هاى كریم ، اگر از نظر مالى هم افراد ناتوان و ضعیفى باشند، طمع همان طور كه . طلبكار باشند

اگر مدیون هم شدند سعى مى كنند در اولین فرصت . را كم مى كنند و از دیگران ، حتى چیزى قرض نمى گیرند
 .این دین را ادا كنند و هرگز بدهى خود را به دیگران فراموش نمى كنند

ى چنین وقارى را به روح و اندیشه انسان كریم هدیه مى كنند؛ یعنى هرگاه به صحنه هایى كرامت هاى اخالق
برخورد مى كند كه باید در این صحنه ها از روى غریزه عمل كند، چنین نمى كند؛ مثال كسى با او دشمنى كرده یا 

كافات كند، اما انسان كریم ، در از او بدگویى كرده است ، اقتضاى طبیعت اولیه انسانى است كه او را مجازات و م
یا خدمت كردن به دیگران . مقابل ظالم به خود، عفو پیشه مى كند و عفو را فریضه اى مى داند كه بر ذمه او است 

، دستگیرى از مستمندان و افراد ضعیف را به عنوان فریضه و وظیفه خود مى داند و اگر بدان اقدام نكند، خود را 
ى كه این طور نمى اندیشند و عمل نمى كنند، فاقد كرامت اخالقى و انسانى هستندافراد. مالمت مى كند . 

صرف نظر از بزرگانى كه در تاریخ مذهبى و دینى مان داریم كه داراى كرامت هاى اخالقى بسیارى بودند، گاهى 
 .انسان به افرادى برخورد مى كند كه انصافا در مقابل آنها احساس خضوع و احترام مى كند

 روش هاى اخالقى در برابر دیگران
در كالم امام علیه السالم همنشین ، تنها به دوستى اطالق نمى شود كه سابقه معاشرت طوالنى با انسان داشته باشد 
و از گذشته با او دوست بوده و بخواهد در آینده نیز با او دوست بماند؛ بلكه همنشین ، به دوست موقت انسان نیز 

تعبیر دیگر، هر كسى كه با انسان ارتباطى ابتدایى پیدا مى كند، همنشین او است و بر انسان  به. اطالق مى شود



آن طور كه از كالم امام علیه السالم استفاده مى شود . حقوقى دارد و انسان نیز در مقابل او داراى تكالیفى است 
اعات كندانسان متخلق به اخالق ، مكلف است كه هشت حق را درباره همنشین خود مر : 

 نرم خویى و برخورد نیكو - 1
 :حضرت مى فرمایند
 .فاَءن ُتِلیَن له َكَنَفَك و ُتِطیَب له جانَبَك
 .((او را به خوبى بپذیرى و به او خوش آمد بگویى ))

در . این نرم خویى و برخورد خوش ، چیزى است كه خداوند متعال منت گذاشته و آن را به پیامبر خود عطا كرد
ده استقرآن آم  : 

 .(57)فِبَما رحَمة مَِّن اهللا ِلنَت لهم و لو ُكنَت َفّظا غلیَظ القلِب النَفضُّوا من َحوِلك 
(( تو را نرم خو و خوش خلق قرار دادیم  - به تو منت گذاشتیم و  -ى كه نسبت به تو داشتیم به خاطر رحمت و دوست
 .((كه با مردم با نرمى معاشرت كنى و اگر انسانى تندمزاج و عصبانى بودى ، نمى توانستى كسى را جذب كنى 

انسان هایى كه در . ى آیدبنابراین ، حق اول نرم خویى است كه رعایت آن رمز موفقیت برخى انسان ها به شمار م
مالقات هاى اولیه داراى برخوردهاى لطیف و جذابى اند، انسان هاى موفقى هستند و خداوند نیز، رمز موفقیت 

جالب این است كه خداوند، وقتى موسى و . پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم را در نرم خویى بیان مى فرماید
عون بروند به ایشان مى فرمایدهارون را مامور مى كند كه به سراغ فر : 

فقوال له قوال لَّیِّنا لَّعلَّه یتَذكَُّر اَءو یخشى # اذَهَبا الى فرعوَن اِءنَّه َطغى  (58). 
به سوى فرعون بروید؛ كه طغیان كرده است ، اما به نرم خویى با او سخن بگویید، شاید متذكر شود یا از خدا ))
 .((بترسد
با این بیان ، رمز موفقیت انبیاى الهى در برخورد با دشمنان خدا، نرمى در گفتار و طماءنینه ، وقار و سنگینى در 
 .رفتار با طرف مقابل بود

لیه السالم در نامه هاى متعدد چه به امام مجتبى علیه السالم ، چه به محمد بن ابى بكر و چه در امیرالمؤ منین ع
نامه اى كه به یكى از فرمانداران خود مرقوم فرموده اند، در صدر همه توصیه هاى خود، به نرم خویى اشاره مى 
 :كنند؛ مثال به امام مجتبى علیه السالم مى فرمایند

َك فاِءنَّه ُیوِشُك اَءن َیِلیَن لك ِلن ِلَمن َغاَلَظ (59). 
 .((با كسى كه با تو درشتى مى كند، نرمى كن ، باشد كه به زودى نرم شود))

ه مى كنند با كسى كه با تو به تندى و غلظت برخورد مى كند، نرم خو باش ، چون اگر تو تندى حضرت توصی
كردى ، این خاطره سوء براى هر دوى شما باقى مى ماند و اگر روزى او پشیمان شد و به نرمى با تو برخورد 
 .كرد، شرمنده و خجلت زده خواهى ماند

یا ماموریتى را انجام بدهد، یا یك وظیفه سنگین اجتماعى را حضرت در جاى دیگر به كسى كه بخواهد خدمت 
عهده دار شود، حكم مى كند كه در ارتباطهایش ، نرم خو و خوش برخورد باشد؛ به خصوص اگر این فرد بخواهد 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه به محمد بن ابى بكر مى فرمایند. مسوولیتى را عهده دار شود : 
لهم جناَحَك، و اَءِلن لهم حانَبَكفاخِفض  (60). 

 .((وقتى با مردم برخورد مى كنى ، متواضع و نرم خو باش ))
ارشان مى فرماینددر نامه چهل و ششم به فرماند : 

 .(61)و اَءِلن لهم جانَبَك
(( نرم خو باش  -رعیت  - در برابر آنان  )). 

من چنین فرموده اندو یا در مجموعه كلمات قصار در اوصاف مو : 
َسهُل الَخلیَقِة، َلیُِّن العریكِة... المؤ مُن ِبشُرُه فى وجهه ، و ُحزُنُه فى قلبه  (62). 

(( من در رخسار او است و اندوه وى در دلش ، خوى آرام دارد، و راه نرمى پویدشادمانى مو )). 
انسان مومن ، همواره طراوت و بشاشیت چهره را حفظ مى كند و اگر اندوه و غمى دارد، آن را در دل نگه مى 
 .دارد و به دیگران منتقل نمى كند و دیگران را افسرده نمى سازد

در آموزه هاى وحى و هم در سخنان امیرالمؤ منین علیه السالم به فرزندشان امام چنان كه مالحظه مى شود، هم 
مجتبى علیه السالم به عنوان پدرى كه بهترین ها را براى فرزندش انتخاب كرده و در توصیه به والى شهرى كه از 

نوان یك انسان حضرت خطاب به مومن ، به ع. ناحیه حضرت ماموریت پیدا كرده ، نرم خویى توصیه شده است 
 :كامل ، جامع و نیز انسانى كه همه خصلت هاى الزم انسانى را توانسته در خود به وجود آورد، مى فرمایند



 .(63)َعوِّد لساَنك ُحسَن الكالِم تاءَمِن الَمالَم
 .((زبانت را عادت بده كه همیشه در گفتار نرم و مالیم باشد تا از سرزنش ها در امان باشى ))
 : در اوصاف و سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه
 .(64)اءصدُق الناِس لهجة ، و اءوفادهم ذّمة ، و اءلینهم عریكة 
پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم از همه مردم راست گفتارتر، و در وعده باوفاتر، و در برخورد و اخالق نرم ))
 .((خوتر بودند

امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند حضرت : 
 .(65)َمن َتِلن حاشُتُه َیستدم ِمن قومه الَمَحبََّة
(( ا دیگران همیشگى است كسى كه نرم خو باشد دوستى او ب )). 

نرم خویى با همنشین عالوه بر این كه یك تكلیف است ، ثمره اش دوام محبت و دوستى بین فرد و دیگران است ؛ و 
اگر كسى در همان برخورد اول ، خشونت و غلظت پیشه كند، نه تنها دوستى ، محبت و صمیمیتى را به وجود نمى 

ى مى شودآورد، بلكه باعث نوعى عداوت و دشمن . 
بنابراین ، نرم خویى اولین حقى است كه در فرمایش امام سجاد علیه السالم به عنوان حقى ضرورى براى همنشین 

به طور كلى مؤ منان باید نرم خو باشند كه این ازهمان روح رافت و رحمت ایمانى سرچشمه مى . ذكر شده است 
هللا علیه وآله و سلم ضرورى دانسته و درباه آنها مى قرآن این صفت را در میان اصحاب پیامبر صلى ا. گیرد

 :فرماید
 .(66)محمَّد رسول اهللا والَّذیَن مَعُه اَءِشدَّاُء على الُكفَّار ُرَحَماء بینهم 
محمد صلى اهللا علیه وآله و سلم فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شدید و در ))
 .((میان خود مهربانند

مؤ منان وقتى با همدیگر برخورد مى كنند، مهربان و رحیم اند و این نشات گرفته از همان روح لطافت و رحمت 
ر آیه شریفه دیگرى مى فرمایدیا د. انسانى است  : 

ن اَءِعزَّة على الكافرین یا اَءیُّها الَّذین آمنوا َمن َیرَتدَّ منكم عن ِدیِنِه فَسوَف َیاءِتى اهللا بقوم ُیِحبُّهم و ُیِحبُّوَنه اَءِذّلة على المؤ منی (67). 
(( خداوند جمعیتى  -به خدا زیانى نمى رساند  -هر كس از شما، از آیین خود بازگردد ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

تواضع و در برابر را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند و اینان در برابر مؤ منان م
 .((كافران سرسخت و نیرومندند

روایتى به نقل از امام مجتبى علیه السالم ذكر شده است كه مى فرمایند مكارم االخالقدر كتاب  : 
كیف : قلُت: قال ... ى منها شیئا اءتعلق به ،ساءلُت خالى هنَد بَن اءبى هالة التمیمىِّ و كان وّصافا عن حلیِة النبىِّ صلى اهللا علیه وآله و سلم و اءنا اءشتهى اءن َیِصَف ل

كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم دائَم الِبشِر، َسهَل الُخُلق ، َلیَِّن الجانب ، لیس بفّظ و ال غلیظ: كانت سیرته مع ُجَلساِئِه؟ قال  (68). 
برادر ُاّمى حضرت زهرا علیها السالم ، كه فرزند خدیجه علیها السالم بود، همه خصوصیات پیامبر صلى اهللا  -))

امام . علیه وآله و سلم را درك كرده بود و در وصف زیبایى هاى ظاهرى و اخالقى حضرت بیان خوبى داشت 
من از او سؤ ال مى كردم ؛ چون دوست داشتم اوصاف جدم را آن گونه كه بوده  -: مجتبى علیه السالم مى فرمایند

از جمله سواالتى كه حضرت از هند مى فرمایند این است كه. كامال بیان كند سیره و منش حضرت ، كیفیت و  : 
اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم همیشه خندان ، نرم  رسول: سلوك حضرت با همنشینانشان چگونه بود؟ هند مى گوید

 .((خو و خوش برخورد بودند و تندمزاج و عصبانى نبودند
این همان خصوصیتى است كه باعث جذب انسان ها . این نكته بسیار مهمى است كه حضرت همیشه نرم خو بودند

لى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایدمى شد و از قرآن شریف نیز نقل كردیم كه قرآن خطاب به رسول اهللا ص : 
 .(69)فِبَما رحَمة مَِّن اهللا ِلنَت لهم و لو ُكنت فّظا غلیظ القلِب النَفضُّا من حولك 
(( تو را نرم خو و خوش خلق قرار دادیم كه  -به تو منت گذاشتیم  -به خاطر رحمت و دوستى كه نسبت به تو داشتیم 

از  -نمى توانستى كسى را جذب كنى و  - با مردم با نرمى معاشرت كنى و اگر انسانى تندمزاج و عصبانى بودى 
 .((اطراف تو پراكنده مى شدند

در مقابل تندمزاجى و درشت خویى است معلوم مى شود كه این نرم خویى  . 
این آیه كامال تصریح دارد كه اگر پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم تندخو و درشت خو بود، از گرد او پراكنده مى 

و در . شدند چون نرم خو بود، مردم به او گرویدند از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى  ((غررالحكم ))
دفرماین : 

 .(70)سوُء الُخلِق یوِحُش القریَب و ُیَنفُِّر البعیَد
(( ن افراد دورتر مى شودتندخویى و بداخالقى موجب متفرق شدن دوستان و نزدیكان ، و متنفر شد )). 
بنابراین گفتار، افراد دور از انسان نیز وقتى مى بینند كسى بداخالق است ، حاضر نمى شوند به او نزدیك شوند و 



این از جمله آثار اجتماعى خوش خلقى است . تعبیر امیرالمؤ منین علیه السالم تعبیر شیوایى است . دورتر مى شوند
ر مرتبه باالتر از كرامت هاى اخالقى ، همین آثار فردى و اجتماعى استو علت تشویق به حسن خلق د  . 

 : در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم آمده است كه
 .(71)اَءكمل اُلؤ منین اِءیمانا، اَءحسنهم ُخُلقا
 .((كاملترین مؤ منان از نظر ایمان ، خوش خلقترین آنها است ))

طبیعى است همه كسانى كه ایمان به خدا و رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم و دین و دیانت دارند، دوست دارند 
ت راه رسیدن به آن را نشان مى دهند و مى فرمایند اگر مى خواهید به حضر. در مرتبه عالى كمال ایمان باشند

 . مرتبه كمال ایمانى برسید، حسن خلق پیشه كنید و یكى از مصادیق آن نرم خویى است

 انصاف در گفتار - 2
 .و ُتنِصَفُه فى ُمَجاَراِة اللَّفِظ
 .((وقتى با او سخن مى گویى ، انصاف را رعایت كن ))

یكى از این معانى همان سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم است كه : د معانى مختلفى داشته باشداین مى توان
در همان روایتى كه از هند نقل كردیم یكى از خصوصیاتى كه براى رسول اهللا صلى اهللا . مقصود ما را بیان مى كند

 : علیه وآله و سلم نقل مى كند این است كه
الِمراِء و االءكثاِر و مّما ال َیعنیه : ّحاش و ال عّیاب و ال مّداح ، َیَتغافل عمَّا ال یشتهى ، فال ُیؤ َیُس منه و ال ُیَخیُِّب فیه ُمَؤمِّلیه ، قد ترك نفسه من ثالث و ال صّخاب و ال ف (72) 

. 
به طورى سخن مى گفت كه موجب رنجش طرف . در سخن گفتن ، شدیدالصوت نبود، فریادگونه سخن نمى گفت 

در فرمایش هاى حضرت هرگز كلمات ركیك به كار گرفته . بدزبان هم نبود. مقابل نشود و گوش او را آزار ندهد
زشت استفاده نمى كردند نشد، هرگز از الفاظ وقتى با مردم همنشینى مى كردند دنبال عیب جویى از دیگران  .

از سوى دیگر، اگر خوبى و خیرى هم در كسى وجود . نبودند كه عیب طرف را پیدا كرده و به زبان جارى كنند
ا در حقوق زبان به داشت در مقابل او، زبان به مدح و ثناى او نمى گشودند كه هر دو بسیار اشتباه است كه م

 . تفصیل به آنها اشاره كردیم
تعبیرات دیگرى هم در ادامه سخن از سیره حضرت صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است ؛ از جمله این كه 

ممكن است كسى سخنى . اهل مراء و مجادله نبودند: حضرت سه چیز را در معاشرت و گفتار انجام نمى دادند
حضرت زیاد سخن نمى گفتند و این نهایت انصاف در . ا نپسندد و با او به مجادله برخیزدبگوید كه انسان آن ر

 . گفتار است
. وقتى لب به سخن بازمى كنند دیگر هیچ چیز نمى تواند مانع آنها شود. بعضى كنترل زبانشان در اختیارشان نیست 

. ، طرف مقابل را آزار داده ، خسته مى كننداصال به طرف مقابل اجازه سخن گفتن نمى دهند و بر اثر كثرت كالم 
حرف هاى بیهوده از زبان رسول . این یكى از مسائلى است كه باید در مجالست و همنشینى با دیگران رعایت شود

در یك عبارت كلى ، یكى از . سخنان حضرت همیشه سنجیده بود. اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم خارج نمى شد
در معاشرت با دیگران رعایت شود انصاف در گفتار است امورى كه ضرورت دارد  . 

به همنشین خود اجازه سخن : همان طور كه بیان شد رعایت حق همنشین مى تواند مصادیق متعددى داشته باشد
عیب جویى نكند. حرف تند و زشت نگوید. حرف بیهوده نزند. گفتن بدهد، در گفتار با او زیاد سخن نگوید عیوب  .

اینها از . مدح و ثناى بى جا نگوید و بلند با او حرف نزند كه موجب آزردگى او بشود. رخش نكشداو را به 
 . مصادیق انصاف در گفتار است كه درباره آن تاءكید فراوانى شده است

مرا ! یا رسول اهللا : بنابر روایتى از اهل سنت ، شخصى خدمت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم رسید و گفت 
ه عملى راهنمایى بفرمایید كه وارد بهشت شوم ؛ یعنى كارى كنم كه بهشت براى من تضمین شود، حضرت ب

 :فرمودند
 .(73)اِءنَّ ِمن موجباُت المغفرة بذل السالم و ُحسُن الكالم 
 -از چیزهایى كه موجب بخشیده شدن گناه و گذشته انسان مى شود یكى بلند سالم كردن در برخورد با دیگران است 

و دیگر سخن زیبا است ؛ یعنى كلمات سنجیده  -گویا بعضى در برخورد با دیگران بخل در سالم كردن دارند 
به زبان جارى كندبگوید، حرف هاى ارزشمند  . 

 :یا در سخن دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه فرموده اند
فاءن لم تجدوا فبكلمة طّیبة ! اءتَّقوا الّنار و لو بِشقِّ تمرة  (74). 

یكى از چیزهایى كه موجب دورى انسان از آتش و عذاب مى شود، ایثار به دیگران ، به عهده گرفتن نفقه و 



حتى اگر این نیمه خرما را هم ندارى : بعد مى فرمایند. رسیدگى به فقرا است ، گرچه این كار با نیمى از خرما باشد
در روایت دیگرى از . ى این كار را با یك سخن زیبا انجام دهى كه این موجب دورى تو از آتش مى شود، مى توان

 :رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند
طاَب الكالَم و اَءفَشى السَّالَم و اَءطَعَم الطَّعام و صلَّى باللَّیل و النَّاس ِنَیام اءنَّ فى الَجنَِّة ُغَرفا ُیَرى ُظُهوُرها ِمن ُبطونها و بطونها ِمن ُظُهوِرها قیَل ِلَمن هى قال لَمن اَء (75). 

(( شخصى از . است كه از داخل آنها بیرون و از بیرون داخل آنها كامال پیدا است در بهشت غرفه ها و بناهایى 
براى كسانى است كه كالمشان زیبا : حضرت پرسید؛ این بناها و غرفه ها براى چه كسانى است ؟ حضرت فرمودند

الى كه مردم در به فقرا ایثار مى كنند و شب ها را به عبادت مى پردازند، در ح. و سالمشان بلند و آشكار است 
 .((خواب به سر مى برند

شاهد بحث ما در این روایت كسانى هستند كه هم سخن زیبا و هم زیبا سخن مى گویند، كه نتیجه كردار و گفتارشان 
تعبیر دیگرى از رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم است كه مى فرمایند. ورود در چنین منازلى است  : 

لُمسلَم بكلَمة ُیلِطُفه و فرََّج عنه ُكربَتُه، لم َیَزل فى ظلِّ اهللا الممدود علیه الرَّحمُة ما كان فى ذلك َمن اَءكَرَم اَءخاُه ا (76). 
(( حتى با گفتن كلمه اى برادر مسلمان خود را مورد لطف و مهربانى قرار داده و غمى را از دل او  اگر كسى
 .((بردارد، مادامى كه او در این حالت است ، در سایه لطف و رحمت الهى قرار مى گیرد

ب اخالقى به هر حال این ظرایف اخالقى است كه فقط در دستورات متعالى اسالم مى توان یافت ؛ یعنى ما مكات
زیادى در عالم سراغ داریم و آثار آنها هم موجود است ، اما تصور نمى شود در هیچ مكتبى این مقدار به ظرایف 
اخالقى توجه شود كه مورد اهتمام رهبران و پیشوایان آن مكتب قرار بگیرد و از هر اهرم و عاملى براى تشویق و 

كرده باشند هدایت پیروان خود به سیره هاى ارزشمند استفاده . 

 نگاه كردن به همنشین - 3
 .و ال ُتغِرَق فى َنزِغ اللَّحظ اِءذا َلَحظَت
 .((به هنگام مجالست به ناگاه دیده از او برنگردانى ))

از دیگر حقوق همنشین این است كه به هنگام مجالست و همنشینى نظر و نگاهش را از او برنگیرد؛ چه بسا كه در 
این نگاه . ، كنار یكدیگر نشسته اند، اما حاضر نیست نگاهى به همنشین بیندازد یك مجلس خصوصى یا عمومى

نكردن و برگرفتن نظر، حكایت از بى اعتنایى و بى احترامى به همنشین مى كند كه بسیار مذموم و ناپسند است و 
عث ایذا شود نیز حرمت اگر جنبه آزار و هتك مومن پیدا كند، به یقین حرمت شرعى دارد اگر چه نگاه كردنى كه با

از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه فرمودند. شرعى دارد : 
 .(77)ال َیِحلُّ لمؤ من آن ُیشیَر الى اءخیه بنظرة ُتؤ ذیه 
 .((جایز نیست كه انسان مومن با نگاهش دیگرى را بیازارد و طورى به برادرش نگاه كند كه او اذیت شود))
این از مصادیق همان قاعده كلى است كه در كلمات رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم به عنوان شرط مسلمانى 
 : آمده است

المسلموَن ِمن یده و لساِنِه المسلُم َمن َسِلَم (78). 
 .((مسلمان كسى است كه مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند))

موجب آزار دیگران باشد جایز نیست ؛ نگاه كردن ، نگاه نكردن و یا هر عمل دیگرى كه  هر گفتار و عملى كه
 .مستلزم هتك حرمت برادر مسلمان مى شود

 قابل درك و مفهوم بودن سخن - 4
 :حضرت در عبارت دیگر مى فرمایند
 .و َتقِصَد فى اللَّفِظ الى اِءفهامه اِءذا َلَفظَت
(( ى در حد فهم و درك او سخن بگوی )). 

شاید مراد این باشد كه گفتار و سخنان تو چنان باشد كه براى همنشین تو قابل درك و فهم باشد تا این مجلس و 
مجالست حاصل مفیدى داشته باشد؛ نه این كه اوقات را با همنشین خود، به سخنان بیهوده بگذراند باید در حد 

ات ثقیلى استفاده نكند كه مخاطب او اصال متوجه نمى استعداد همنشین سخن بگوید و براى فخرفروشى از اصطالح
در روایتى از امام رضا علیه السالم چنین . از بیان مطالبش ، واقعا قصد فهماندن و آموزش داشته باشد .شود
 : توصیه شده است كه
 .(79)َمن َجَلَس مجلسا ُیحِیى فیه اَءمُرنا لم َیُمت قلُبُه یوم َتُموُت القلوُب
احیا مى شود، روزى كه در آن دلها  -دین یا اهل بیت علیهم السالم  -اگر كسى در مجلسى بنشیند كه در آن امر ما ))



 .((مى میرد، دل او نخواهد مرد
در چنین مجلسى ، سفارش بزرگان دین تحقق خواهد یافت وگرنه ثقیل سخن گفتن و استفاده كردن از اصطالحات 
انبیاى الهى و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم  . خاصى كه دیگران آن را نمى فهمند، ارزشى نخواهد داشت

این تعبیر در سخنان رسول اكرم صلى . همدالسالم طورى با مردم سخن مى گفتند كه مستمع ، سخنانشان را كامال بف
 :اهللا علیه وآله و سلم زیاد نقل شده است كه مى فرمودند
 .(80)اءّنا معاشَر االنبیاء ُنكلُِّم الّناس على قدر عقولهم 
 .((ما پیامبران با مردم به اندازه درك و فهمشان سخن مى گوییم ))

این مهم . اگر فوق درك و فهم انسان ها سخن بگویند، گفتارشان خریدار نخواهد داشت ، چون قابل فهم نخواهد بود
 .نیز مى تواند یكى از مصادیق انصاف در گفتار باشد

نشین از او جدا شدنبا تمایل هم - 5  
 : حق دیگرى كه در بیان امام علیه السالم براى همنشین ذكر شده ، این است

ا باِءذِنِهو اِءن ُكنَت الَجلیَس اِءلیِه ُكنَت فى القیاِم عنُه بالِخیاِر و اِءن كاَن الجاِلَس اِءلیَك كاَن بالِخَیاِر و ال َتُقوَم اِءلَّ . 
(( ى هر وقت خواستى برخیزى ؛ و اگر او آمد و با تو نشست اختیار برخواستن با هرگاه همنشین او شدى مى توان
 .((اوست و تو بدون اجازه او برنخیز كه این رفتار و منشى كریمانه است 

نقل مى كند كه امام صادق علیه السالم فرمودند محجة البیضاءروایتى را مرحوم فیض كاشانى در  : 
اُءریُد الكوَفَة، فَلمَّا َعَدَل الطَّریُق بالذِّمِّىُّ عَدَل معه اَءمیرالمؤ منین علیه : الذِّمِّىُّ اَءیَن ُتریُد یا عبداهللا ؟ فقال : سالم صاَحَب رُجال ِذمِّّیا فقال له اَءنَّ اَءمیَرالمؤ منین علیه ال

فِلَم َعَدلَت معى و قد علمَت ذلك ؟ : قد علمُت، قال : فقد َتَركَت الطَّریَق؟ فقال له : بلى ، فقال له الذِّمِّىُّ :فقال له : اَءَلسَت َزَعمَت اَءنََّك ُتریُد الكوَفَة؟ قال  :السالم فقال له الذِّمِّىُّ
: فقال له الذِّمِّىُّ: نا صلى اهللا علیه وآله و سلم هذا ِمن َتماِم ُحسِن الصُّحَبِة اَءن ُیَشیَِّع الرَّجُل صاِحَبه ُهَنیَئة اذا َفَاَقُه، و كذلك اَءَمَرنا نبیُّ: فقال له امیرالمؤ منین علیه السالم 

رالمؤ منین علیه السالم فلمَّا عَرَفه الَجَرَم اَءنَّما َتِبَعه َمن تبَعه الَءفعاِلِه الكریَمِة، َفاَءنا اُءشهُدَك اَءنِّى على ِدینَك، و رَجَع الذِّمِّىُّ مع اَءمی: نعم ، قال الذِّمِّىُّ: هكذا قال ؟ قال 

سَلَماَء (81) . 
از  - بدون آن كه حضرت را بشناسد  -آن شخص  .امیرمؤ منان على علیه السالم با یك مرد ذّمى همسفر شدند))

به دو راهى رسیدند و باید . مسیر من كوفه است : شما كجا تشریف مى برید؟ حضرت فرمودند: كرد ایشان سؤ ال
خطاب به حضرت . از حضرت جدا مى شد، دید كه حضرت او را همراهى مى كنند و به سمت كوفه تشریف نبردند

دندحضرت فرمو -چطور شما به كوفه تشریف نبردید؟  -مگر شما قصد كوفه نداشتید؟ : گفت  ولى من  - مى دانم :
چطور مى گویى راه را بلدم در حالى كه دارى دنبال من مى آیى ؟ حضرت : او سؤ ال كرد. تو را همراهى مى كنم 

این دستور دین ما است كه انسان وقتى با دیگرى همراه مى شود، به هنگام جدا شدن ، چند قدم او را  -: فرمودند
واقعا پیغمبر شما این طور گفته است ؟ حضرت فرمودند: ذمى پرسید. ت این دستور رسول ما اس. همراهى كند  : 

همراه ایشان . علت همراهى و متابعت مردم از او، همین رفتار و منش كریمانه اش بود: بله ، مرد ذمى گفت 
 .((بازگشت و وقتى حضرت را شناخت اسالم آورد

اید مراعات كنیم ؛ چه رسد به مجالست و همنشینىاین نكته بسیار مهمى است كه ما حتى در راه رفتن نیز ب  . 
این نكته در باب رعایت حقوق همنشین قابل توجه است كه دعوت به حسن اخالق و عمل به كرامت هاى اخالقى 
 .موجب مى شود كسانى كه به یك مكتب پایبندند، به موازین و قواعد اخالقى آن ، التزام پیدا كنند

معاشرت انسان براى هر صاحب عقل و شعورى یك پیام دارد و آن این كه رفتار و  سیره و سلوك اخالقى و روش
. منش كریمانه و بزرگوارانه و حسن سیرت و روش و عمل انسان ، بیانگر حسن سلیقه و باطن نیكوى او است 
 :روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

السریرِةحسُن الّسیرِة عنواُن حسِن  (82). 
 .((خوبى و زیبایى رفتار، دلیل بر زیبایى باطن و درون انسان است ))

موقت و مقطعى مى تواند خود را خوب ، نیك و صالح جلوه انسان خبیث و بدطینت هر چه تالش كند، به طور 
. دهد، اما به هر حال روزى ، باطن و واقعیت ناپاك او تجلى خواهد كرد و در اعمال و رفتارش بروز خواهد نمود
 :در تعبیر دیگر از امام صادق علیه السالم آمده است كه مى فرمایند

صلَح سریرَته اءصلح اهللا عالنیته فساُد الظاهِر ِمن فساِد الباطِن، و َمن اء (83). 
و زشتى در عمل و همانطور كه خوبى و زیبایى رفتار و اخالق ، حكایت از خوبى و زیبایى باطن مى كند، مفسده 

قبح در اخالق هم حكایت از فساد درون و خبث طینت انسان مى كند و هر كه باطن خود را اصالح كند، خداوند 
 .ظاهر او را اصالح مى كند

در آخر روایت آمده است كه اگر كسى اقدام به پاكیزه كردن باطن كند؛ یعنى سعى كند درون را به پاكیزگى و 
الح كند، خود به خود اثر نهایى و وضعى این اقدام آن است كه در عمل نیز جلوه هاى طهارت روح تربیت و اص

 .پاكیزگى و زیبایى درون بروز و ظهور مى یابد



آورنده و بنیان گذار آن مكتب و مبتكر آن   مهم این است كه وقتى انسان به یك مكتب ، ملتزم مى شود سیره و روش
چرا كه قرآن مى فرماید اندیشه و تفكر را نیز ارج مى نهد؛ : 

 .(84)لقد كان لكم فى رسوِل اهللا اُءسَوة حَسَنة 
(( بودمسلما براى شما در زندگى ، رسول خدا سرمشق نیكویى  )). 

اگر واقعا ما پیرو پیغمبریم ، باید اسوه و الگوى ما و سمبل حركت عملى ما در زندگى دنیا، همان روش و منش 
 .رسول بزرگوار اسالم باشد

 فراموش نمودن اشتباهات و لغزش ها - 6
 : حق بعدى كه امام علیه السالم براى همنشین ذكر مى كنند این عبارت است
 .(85)و َتنَسى َزلَّاِتِه

لغزش ها و اشتباهات همنشین خود را گرچه در یك همنشینى كوتاه باشد، فراموش كند، ممكن است انسان در 
یگرى شود و در همان مجلس كوتاه ، بر یكى از لغزشها و خطاهاى او وقوف پیدا كندمجلسى كوتاه ، همنشین د . 

یكى از حقوقى كه همنشین بر انسان دارد، این است كه خطاى او را به دست فراموشى بسپارد، چرا كه عدم 
قتى انسان از آثار سوء فردى آن ، این است كه و .فراموشى خطاى دیگران ، آثار سوء فردى و اجتماعى دارد

خطایى را از كسى دید، نسبت به او تكدر و دل زدگى پیدا مى كند و اگر این خطا و اشتباه را فراموش كند، به طور 
مى شود و موجب مى شود كه انسان هم در دوست یابى و هم در نگهدارى   طبیعى آن تكدر و نگرانى هم فراموش 

 .دوست موفق باشد
اه مى شود، در شرایط ویژه اى بوده و یا دچار مشكلى بوده كه ناخواسته لغزشى چه بسا كسى كه دچار خطا و اشتب

از او صادر شده است ؛ اگر انسان این لغزش را فراموش نكند، موجب مى شود به خاطر یك خطا، از دوستى با 
ا براى صالح انسان مومنى صرف نظر كند و یا اگر دوست دیرینه او بوده این دوستى از بین برود، در حالى كه م

معیشت و زندگى ، دستور به تغافل داریم ؛ یعنى انسان اگر خطایى را هم مى بیند، خود را به تغافل بزند، یعنى ابتدا 
در روایتى از . چشم خود را بر خطاى دیگران ببندد و اگر ناخواسته چشمش به خطایى افتاد، تغافل و تجاهل كند

ت كه حضرت مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده اس : 
 .(86)تغاَفل ُیحَمد اءمُرك 
 .((از لغزشهاى مردم ، تغافل كن تا كار معیشت و زندگى تو سامان گیرد))

ن دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه حضرت مى فرماینددر سخ : 
 .(87)صالح حاِل التعایِش و التعاشِر ِمل ُء مكیال ثلثاه فطنة و ثلُثه تغافل 
صالح زندگى و آمیزش با مردم مانند یك پیمانه سرشارى است كه دو سوم این پیمانه ، فهم و زیركى و یك سوم ))
 .((آن تغافل و بى اعتنایى به بسیارى از مسائلى است كه در كنار انسان اتفاق مى افتد

ممكن است نتواند در عالم ، دوستى براى خود  اگر انسان بخواهد هر خطا و لغزش دیگران را در یاد نگه دارد،
در سخن دیگرى از امیرالمؤ منین علیه . بیابد و یا دوست خود را نگاه دارد؛ بنابراین ، بهترین راه تغافل است 

 :السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(88)ِمن اءشرِف اءفعال الكریم تغافُله عما یعلم 
 .((یكى از زیباترین و شریف ترین اعمال براى انسان هاى كریم ، تغافل نسبت به چیزهایى است كه مى دانند))

این صفت از ارزشهاى . ادیده گرفتن آن است یكى از مصادیق كرامات اخالقى تغافل از خطاهاى دیگران و ن
طبیعى است كه . در تربیت فرزندان آثار زیادى بر آن مترتب است   اخالقى انسان ها است ؛ چرا كه به خصوص 

فرزندان دچار خطا مى شوند، اگر هر پدر و مادرى بخواهد نسبت به آنها سخت گیر و ریزبین باشد و خطاهایشان 
از ارزشمندترین روشهاى تربیتى . این فرزندان هرگز رشد صحیح اخالقى نخواهند كرد را به رخ آنها بكشد،

امیرالمؤ منین علیه السالم توصیه مى  . والدین ، براى تعلیم و رشد و تعالى فرزندانشان تغافل از خطاهاى آنها است
 :فرمایند
 .(89)َعظِّموا اَءقداَركم بالتَّغافل عِن الدَّنىِّ ِمن اُالموِر
 .((با تغافل از امور پست ، مرتبه و ارزش خود را باال نگه دارید))

ین امور پست تغافل كرد، طبعا قدر و منزلتش به طور طبیعى هر امر زشتى ، حقیر و پست است ، وقتى انسان از ا
اما در اجتماع انسانهایى كه همواره به امور زشت و حقیر و پست اجتماعى مى پردازند و . در انظار باال مى رود

دیگران را به این امور ناپسند متهم مى كنند و یا امور ناپسندى را كه از دیگران صادر شده به رخ آنها مى كشند، 
از ارزش و اعتبار اجتماعى خود مى كاهدبه یقین  . 



 :امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(90)َمن لم َیَتغافل و ال َیُغضَّ عن كثیر من االءمور َتَنغََّصت عیشته 
اگر انسان از بسیارى از وقایع و امورى كه در زندگى رخ میدهد تغافل و چشم پوشى نكند، عیشش ناقص مى ))
 .((شود

بنابراین ، بهترین راه براى معاشرت صحیح و سالم در جامعه این است كه انسان خطاها و اشتباهات دیگران را 
اما اثر سوء اجتماعى . نچه بیان شد در باب آثار فردى و اغماض نكردن از اشتباهات دیگران بودآ. فراموش كند

 . پرداختن به بدى هاى دیگران و نقل آنها، آلوده كردن اجتماع است
امام علیه السالم توصیه مى كنند كه هرگز در بیان عیوب دیگران برنیایید كه این خود نوعى آلوده كردن اجتماع 

نقل عیوب دیگران ، باعث اشاعه فحشا در اجتماع مى شود و زشتى آن بستگى به زشتى عملى دارد كه دیده  .است 
قرآن توصیه اى دارد كه. هر مقدار كه آن عمل زشت تر باشد، نقل آن نیز زشت تر خواهد بود. است   : 

ب اَءلیم اِءنَّ الَّذیَن یحبُّون اَءن تشیَع الفاِحَشُة فى الَّذیَن آمنوا لهم عذا (91). 
 .((كسانى كه دوست دارند زشتى ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناكى براى آنان است ))

ن آیه ، كسانى را كه دوست دارند منكرات و فواحش در میان مردم مومن شیوع پیدا كند، به عذاب الیم خداوند در ای
كسانى كه دوست دارند فحشا شیوع پیدا كند، نه این كه اقدام كنند؛ چرا كه اگر اقدام كنند، به یقین . وعده مى دهد

پس از آثار سوء عدم اغماض از . تر است  جرم و گناه سنگین ترى را مرتكب شده اند و وعده عذاب نیز قطعى
 .گناهان دیگران و نقل گناه انجام شده ، این است كه قبح و زشتى گناه را در جامعه توسعه مى دهد

اثر سوء دیگرى كه عدم اغماض زشتى ها در اجتماع دارد، این است كه باعث نقل زشتى ها و قبایح شده ، سپس 
، در جامعه كم شود و دیگران به سمت و سوى گناه سوق داده شوند و عفت موجب مى شود كه قبح و زشتى گناه 

كسى كه در خفا و پنهان ، مرتكب خطایى مى شود، اگر گناه او نقل شود و شیوع پیدا . عمومى جامعه لكه دار شود
همه مردم  وقتى انسان احساس كرد. كند، عالوه بر لكه دار كردن عفت عمومى ، پرده حیاى او نیز دریده مى شود

او را به عنوان یك گناهكار و خطاكار مى شناسند، پرده عصمت و حیاى او دریده مى شود و دست به هر نوع كار 
 .زشتى مى زند

نتیجه این عمل آن است كه مومنى را از پرده عفاف و حیا بیرون مى كشد و حرمت او را از بین مى برد كه آن نیز 
اى خود بحث شودگناه بزرگ دیگرى است كه باید در ج . 
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 : حق دیگرى كه امام سجاد علیه السالم براى همنشین ذكر مى فرمایند، این تعبیر است
 .(92)و َتحَفَظ َخیراِتِه
 .((خوبى هاى او را حفظ كند))

زشتى هاى او را : این نكته ، درست نقطه مقابل مطلب قبل است كه فرمودند. هرگز خوبى هاى او را فراموش نكند
انسان ها به طور طبیعى ممكن است دچار خطا، لغزش و اشتباه شوند، ولى آن جنبه غالب در انسان . فراموش كند

 . ها، افعال خیر و خوبى ها، محاسن ، زیبایى ها و كرامت هاى اخالقى و عملى آنها است
به صورت كلى باید گفت آیا اگر مثال ده سال با دیگرى ارتباط داشته ، یا در مجلس كوتاهى با او همنشین شده است 

ه طور تصادفى از او سرزده ، آیا انصاف است همه خوبى ها او را فراموش كند و یك حرف یا عمل زشت را كه ب
عمل كریمانه آن است كه زشتى ها را . به یقین ، این عمل كریمانه نیست ! است در خاطرش ثبت كند و نگاه دارد؟
در مباحث قبل هم به این سخن امیرالمؤ منین علیه السالم اشاره كردیم كه . فراموش و خوبى ها را در یاد نگه دارد

 :حضرت فرموده اند
َع الیك معروفا فانُشره اذا َصَن (93). 

 .((اگر كسى نسبت به تو كار خیرى انجام داد، آن را نشر بده ))
درباره ذات ذوالجالل الهى در دعاها . ، به نشر خوبى ها توصیه شده است همان طور كه نشر بدى ها ممنوع است 

 : آمده است كه
 .(94)یا َمن اءظههر الجمیل ، و َسَتَر القبیح 
 .((اى كسى كه خوبى هاى انسان را ظاهر مى كند و بدى هاى او را مى پوشانى ))
 : یا در دعاى كمیل مى خوانیم
 .(95)كم ِمن قبیح سترَته ، و كم ِمن ثناء لست اهال نَشرَته 



چه بسیار از زشتى هاى ما را پوشاندى و چه بسیار از خوبى ها را براى ما نشر دادى كه ما واقعا اهلیت و ))
 .((شایستگى آن را نداشتیم 

 سخن نیك و نیكو سخن گفتن - 8
ان مى فرمایند، این است كهنكته دیگرى كه امام علیه السالم به عنوان حق آخر براى همنشین بی  : 

 .(96)و ال ُتسِمَعُه الَّا خیرا
 .((اگر با همنشینت سخنى مى گویى ، جز سخن خیر، به زبان جارى مكن ))

اگرچه این جا به عنوان یك مصداق و به عنوان یك دستور خاص ذكر شده است ، اما اساسا ما ماموریم زبان را به 
با همین همنشینى براى ما . هر سخن و حرفى بازنكنیم ؛ مخصوصا درباره كسى كه با انسان همنشین شده است 

از كافى نقل مى كند كه محجة البیضاء رروایتى را مرحوم فیض د . نسبت به خود حقوقى ایجاد كرده است  : 
ؤ مُن باهللا و الیوم اآلخُر فلَیُقل خیرا اَءو ِلَیسُكت َمن كان ُیؤ من باهللا و الیوم اآلخِر فال ُیؤ ِذى جاَرُه، و َمن كان ُیؤ مُن باهللا و الیوم اآلخِر فلُیكِرُم َضیَفه ، و َمن كان ُی (97). 

هر كه به خدا و قیامت ایمان دارد، به همسایه اش آزار نرساند؛ و هر كه به خدا و قیامت ایمان دارد، مهمانش را ))
سخن خیر بگوید یا سكوت كنداكرام كند؛ و هر كه به خدا و قیامت ایمان دارد،  )). 

اگر حرف خیر ندارد بزند،  .شرط ایمان این است كه انسان ، سخن خیر بگوید، یا سكوت كند و راه سومى ندارد
 . توصیه به سكوت شده است

 حق همسایه - 32

ِن جمیعا، ال َتَتبَّع له َعوَرة ، و ال تبَحث له عن َسواَءة لتعرَفها منه من غیر اِءراَدة منك و ال و اَءّما حق الَجاِر، فِحفُظه غاِئبا، و َكراَمُتُه شاهدا، و ُنصرُتُه و معوَنُتُه فى الحاَلی
، ال ُتسِلمُه عند شدیَدة ، و ال  َتسَّمَّع علیه من حیُث ال َیعَلُمَتَكلُّف ، كنت لما عِلمَت ِحصنا حصینا، و سترا َستیرا، لو بَحَثِت االَءَسنَُّة عنه ضمیرا لم َتِصل الیِه ِالنِطَواِئِه علیه ، ال

لما له ، َتُردُّ عنه لساَن الشَّتیَمِة، و ُتبِطُل فیه كیَد حامِل النَّصیحِة، َتحُسدُه عند نعَمة ، ُتقیُل َعثَرَتُه و تغِفُر َزلََّتُه، و ال َتدَِّخر ِحلَمَك عنه اذا َجِهَل علیك ، و ال تخُرج اَءن تكوَن ِس

 . ة كریمة ، و ال حول وال قوََّة الَّا باهللاو ُتعاِشُرُه ُمعاِشَر
و اما حق همسایه ، حفظ او است در غیبت و پنهان و تكریم و بزرگداشت او است در حضور و عیان و یارى و ))

باید كه به دنبال عیب او نباشى و بدى هاى او را جستجو نكنى ، تا به بدى در او دست . معاونت او در هر حال 
خواسته بر بدى و عیبى از او آگاه شدى ، مانند دژى نفوذناپذیر و پرده اى ضخیم آنها را در دل خود یابى و اگر نا

مبادا از جایى كه او بى خبر . نگه دار؛ طورى كه اگر با نیزه ، براى یافتن آن عیوب دلت شكافته شود، بدان نرسند
از خطاى او . نعمتى بر او حسادت نورزى  است ، سخنان او را بشنوى ؛ به هنگام سختى او را رها نكنى و در

درگذرى و گناهش را بر او ببخشایى و اگر نادانى از او سرزد، از حلم و بردبارى دریغ نفرمایى و از راه مسالمت 
یا . بدگویى دیگران را از او دفع كنى و اگر كسى در لباس ناصح با او حیله مى كند، جلوگیرى كنى . خارج نگردى 

ه و از سر كرامت معاشرت نمایى او بزرگواران )). 
تبیین حقوق همسایه و سفارش به رعایت آن ، . در كالم امام سجاد علیه السالم حقوقى براى همسایه بیان شده است 

از مصادیق همان امر كلى است كه در آغاز حق همنشین بیان كردیم ؛ یعنى عنایت معارف دینى ما به سالم سازى 
نى از این سالمت و ایجاد یك مدینه فاضله كه در سایه رعایت همه حقوق گروه هاى اجتماع و سعى در نگهبا

مختلف ؛ مثل همنشین ، همسایه ، دوست ، شریك و سایر موارد پدید آید، كمتر حادثه ، تنش و التهابى در جامعه 
اصول و قواعدى كه او یافت مى شود و تحقیقا جامعه اى كه از تنش و التهاب مصون بماند، خیلى ساده و آسان به 

را به سمت تعالى اخالقى دعوت مى كند، توجه مى كند و شرایط براى مدینه فاضله و جامعه ایده آل فراهم مى 
شود؛ به طورى كه مردم جامعه در كنار هم ، نه تنها به دور از غوغا، التهاب ، طمع و تجاوز به حقوق یكدیگر 

مك به همدیگر سبقت خواهند گرفتزندگى مى كنند، بلكه در یارى ، نصرت و ك  . 

 رعایت حقوق همسایه
از امورى كه اجتماع ما را از موانع وصول به سعادت و كمال ، مى رهاند و انسان را در عمل كردن به اصول و 
قواعد همزیستى مسالمت آمیز یارى مى دهد، رعایت حقوق همسایه به معناى عام آن است ؛ یعنى مى توانیم دو 

یكدیگر را همسایه بدانیم ، دو دوستى كه در كالس درس ، كنار یكدیگر مى نشینند یا دو انسانى را كه در خانه كنار 
یك محیط كارى در كنار هم كار مى كنند نیز همسایه بدانیم ، حتى كشورهاى همجوار را در كنار یكدیگر، با مرزى 
 . هاى قراردادى ، همسایه بدانیم

ث باید تذكر بدهیم ، این است كه تكلیف به رعایت حقوق همسایه ، منوط بر اشتراك نكته مهمى كه در آغاز این بح
پیغمبر صلى اهللا علیه . در عقیده نیست و الزم نیست كه همسایه ، حتما مسلمان و مومن و هم دین و هم كیش باشد



 :وآله و سلم فرمودند
ر له حّقاِن، فالجاُر الذى له ثالثُة حقوق ؛ الجاُر المسلُم ذوالرَّحِم، فله حقُّ الِجوار و حُق االسالم و حقُّ الرَّحِم، جار له حّق واحد، و جار له ثالثة حقوق ، و جا : الجیران ثالثة

 .(98)و اّما الذى له حّقاِن؛ فالجاُر المسلُم له حقُّ الجواِر و حقُّ االسالم ، و اءّما الذى له حق واحد؛ فالجاُر المشرُك
(( یك دسته همسایگانى كه بر همسایه یك حق دارند؛ طایفه دیگر از همسایه كه بر همسایه : همسایه ها سه دسته اند 

یه دارند؛ آن همسایه كه سه حق دارد، كسى است كه حق همسایگى و سه حق دارند و عده اى كه دو حق بر همسا
حق قوم و خویشى و حق مسلمانى و هم كیشى دارد؛ اما آن كه دو حق دارد، آن است كه هم مسلمان است و هم 
همسایه ؛ یعنى هم حق اسالم دارد و هم حق همسایگى ؛ اما آن كه یك حق دارد همسایه مشرك و ملحد است ؛ نه 

و خویش است و نه مسلمان قوم  )). 
 :و در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(99)اءحِسن ُمجاَوَرَة َمن جاَوَرَك تكن ُمسلما
 .((همسایه خوبى براى مجاورت باش تا مسلمان باشى ))
 :در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(100)ما زاَل جبَرئیُل علیه السالم ُیوصیِنى بالَجاِر حتَّى َظَننُت اَءنَُّه َسُیَورُِّثُه
جبرئیل علیه السالم آنقدر درباره همسایه سفارش و توصیه كرد كه من تصور كردم همسایه از انسان ارث مى ))
 .((برد

بنابراین توصیه شده كه انسان قبل از فراهم كردن . لعاده مهم و اداى آن كارى مشكل است حقوق همسایه فوق ا
منزل ، از همسایه آن مطمئن شود؛ كه چگونه آدمى است آیا خواهد توانست حق مجاورت او را به جاى آورد یا در 

تاءكید شده است ارالجار ثم الدمضیقه قرار خواهد گرفت و بر این اساس در تعبیرات مختلف به روایت   : 

 پس تو ھم الجار ثم الدار گو 
 

 گر دلى دارى برو دلدار جو 

 رعایت حقوق همسایه از نظر قرآن
اگر در جایى این طور نبوده و  . معموال در قرآن و معارف دینى ما، بسیارى از مطالب به صورت كلى آمده است

آن مطلب است ؛ از جمله مواردى كه در قالب كلى به صورت خاص بدان اشاره شده است ، بیانگر اهمیت ویژه 
بیان شده و به صورت خاص در آیات كریمه قرآن مورد توصیه و اهتمام قرار گرفته است ، مساءله رعایت حقوق 

در سوره مباركه نساء وقتى قرآن دستورالعمل هاى اساسى را براى مؤ منان ذكر مى كند، مى . همسایه است 
 :فرماید

ِب والصَّاِحِب بالَجنِب وابِن السَّبیِل و ما َمَلَكت و ال ُتشِركوا به شیئا و بالواِلَدیِن اِءحَسانا و ِبِذى الُقربى و الَیَتاَمى و الَمساكیِن و الَجاِر ذى الُقربى و الجاِر الُجُن واعُبُدواهللا

 .(101)اَءیماُنُكم انَّ اهللا ال ُیحبُّ َمن كان ُمختاال َفُخورا
خدا را بپرستید و چیزى را همتاى او قرار ندهید و به پدر و مادر نیكى كنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و ))

ر، و دوست و همنشین ، و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالك آنها هستید؛ مسكینان ، و همسایه نزدیك و دو
و از اداى حقوق دیگران سرباز مى زند -زیرا خداوند، كسى را كه متكبر و فخرفروش است   .((دوست نمى دارد - 

فراد ناتوان و مسكین در این آیه ، اول مساءله توحجید و بعد فرمان نیكى به پدر و مادر و ارحام و سپس یتیمان و ا
تعبیر اول مربوط به همسایگان نزدیك و . مطرح و بعد فرمان احسان به همسایگان دور و نزدیك صادر شده است 

 .مجاور است و تعبیر دوم براى همسایگانى است كه فاصله بیشترى دارند
همان . از عدالت و قانونمندى است امر به احسان و نیكى ، مرتبه اى باالتر . در این آیه ، امر به احسان شده است 

طور كه در حقوق قبل نیز اشاره شد، جود و فضل و احسان در چهارچوب قانون و عدل نمى گنجد؛ چرا كه اگر 
وقتى احسان محقق مى شود كه انسان هر آنچه كه مى تواند در حق . قانونى شود، دیگر جود و احسان نخواهد بود

ن گاه خداوند به انسان دستور مى دهد كه نسبت به گروهى با عدالت رفتار كنید، دیگرى نیكى و خدمت كند؛ بنابرای
است   عدالت امرى قانونى است ، چهارچوبى دارد و قوانین آن كامال مشخص  اگر فرد در محدوده این قوانین  .

، یعنى انسان احسان . عمل كند، عدالت را محقق كرده است ، ولى در این جا، خداوند فرمان به احسان مى دهد
 .هرچه در توان دارد به دیگران نیكى و خدمت كند

اما عدالت حد و مرز دارد، قانون ، محدوده و چهارچوب معین دارد. این احسان است و حد و مرزى ندارد . 
ه نكته مهم این است كه خداوند درباره همسایه ، امر به احسان كرده ، نه به عدالت و از این نكته مى توان فهمید ك

بنابراین . رهایى جوامع از آن خصایص زشت گذشته و نجات جامعه از مهلكات اخالقى فقط با عدالت میسر نیست 
در روایات قبلى كه ضرورت حرمت به همسایه و ضرورت اكرام همسایه مطرح بود، به این نكته هم تاءكید كردیم 



مجاورت ، این حقوق به وجود مى آید؛ كه ضرورت رعایت حقوق همسایه ، هیچ قید و شرطى ندارد؛ با صرف 
 .اگر چه دو همسایه اعتقادات مشترك نیز نداشته باشند

 نیكى و احسان در حق همسایه
به حریم همسایه را، كه موجب   در روایات دیگرى حرمت اذیت و قبح آزار رساندن و زشتى تجاوز و تعرض 

 :ناراحتى و تكدر او مى شود بیان مى كنند
حتَّى یاءَمَن جاُره َبواِئَقه  ال یؤ منُگ عبد (102). 

 .((ایمان براى بنده اى حاصل نمى شود؛ مگر آن كه همسایه او از شرش در امان باشد))
الیمى كه میتوان فهمید انسانى مومن است یا نه ، باید از همسایه او درباره نیكى و شر وى سؤ ال كرد؛ یعنى از ع

مساءله . مومن حقیقى كسى است كه دیگران به طور كلى و همسایگان به طور خاص ، از شر او در امان باشند
رانى شود و روح او را برنجاند آزار آزار رساندن هم خیلى ظریف است ؛ یعنى هر چیزى كه موجب تكدر و نگ

رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند. است  : 
 .(103)اذا اءنَت َرَمیَت كلَب جاِرك فقد آَذیَتُه
 .((اگر سگ همسایه را سنگ بزنى ، آزار او به حساب مى آید))

سگ ، حیوان غیر مطلوبى است ؛ ولى صرف این كه یك نوع تعلق و وابستگى به این همسایه دارد، اگر او را 
وازین و قوانین این نكته بسیار مهم است كه اگر كسى به همه م. برنجانى ، همسایه را رنجانده اى و آزار داده اى 

روایت شده است كه. شرع انور ملتزم باشد، اما به حقوق همسایه گردن ننهد مسلمان و مومن نیست   : 
هى فى الناِر: انَّ فالنَة َتصوم الّنهاَر، و َتقوم الّلیل ، و ُتؤ ذى جیراَنها، فقال صلى اهللا علیه وآله و سلم : قیل لرسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم  (104). 

(( زنى است كه همه روزها روزه دار است و شب ها را در : به رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه وآله و سلم گفتند
این زن در آتش است : حضرت فرمودند. ى همسایه ها را آزار مى رساندحال نماز، ول )). 

یعنى اجر و پاداش همه اعمالى كه انجام مى دهد با ایذاى همسایگان نابود مى شود و از بین مى رود و زشتى و قبح 
ه كرده است ، آن باعث مى شود كه به آتش برود؛ یعنى خداوند از این عمل زشت آن زن در مقابل كارهاى خیرى ك

 .نمى گذرد؛ چرا كه این حق الناس است و امكان ندارد كه مورد مغفرت قرار بگیرد
نكته قابل توجه درباره همسایه این است كه عالوه بر این كه انسان باید از ایذا و آزار همسایگان بپرهیزد، باید به 
 .ایشان نیكى كند

ه و سلم نقل شده است كه مى فرماینددر روایت دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآل : 
 .(105)و ُیمُن المسكن َسَعُتُه و حسُن ِجوار اءهلِه
(( ، یكى وسعت منزل است و دیگرى خوب بودن همسایگان آن منزل از عالیم میمون و مبارك بودن منزل  )) 

 محدوده همسایه از نظر اسالم
نمى توان گفت همسایه كسى است كه دیوار منزلش كنار منزل انسان واقع . نكته دیگر، محدوده همسایگان است 

 :شده است ، بلكه در روایتى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه فرمودند
 .(106)كلُّ اءرَبعیَن َدارا ِجیَران من بیِن یَدیِه، و ِمن َخلِفِه و عن یمیِنِه، و عن ِشماِلِه
(( برو، پشت سر، از راست و از چپ همسایه محسوب مى شوندچهل خانه از چهار طرف ؛ رو )). 

چون خانه ها از چهار سمت ، همسایه خوانده مى شوند، در نتیجه همسایگان به تناسب دورى و نزدیكى ، شاید از 
حقوق متفاوتى برخوردار باشند؛ ولى به هر حال نباید محدوده مجاورت و همسایگى را یكى دو تا خانه در سمت 

در گذشته ، همسایگان . محدوده مجاورت و همسایگى تا چهل منزل از چهار سمت است . راست تصور كردچپ و 
پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم براى حل این . حقوق یكدیگر را نادیده گرفته و به ایذاى یكدیگر مى پرداختند

اردى را مى توان پیدا كردمشكل ، ابتكارى به خرج دادند كه در مجازات هاى اسالمى كمتر چنین مو . 
در روایتى آمده است كه كسى خدمت رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم آمد و از همسایه اش شكایت كرد؛ 

روایت چنین است. حضرت راه زیبا و بدیعى را به او نشان داد  : 
ى اهللا فیك فاءِطِع اهللا فیه اذهب فان هو َعَص: انَّ لى جارا ُیؤ ذینى و َیشِتُمنى و یِضیُق عَلىَّ، فقال له  (107). 

(( : ت به او فرمودندحضر. من همسایه اى دارم كه آزارم مى دهد و دشمنامم مى گوید و مرا در سختى قرار مى دهد
با او خوشرفتارى كن -. برو؛ اگر او به فرمان خدا در مورد تو عمل نكرد، تو خدا را در مورد او اطاعت كن   -)). 

 :در روایت دیگرى از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
اصِبر، ثمَّ اَءتاُه ثانَیة فقال له النَّبىُّ صلى اهللا علیه : ن َجاِرِه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم جاَء رجل الى النَّبىِّ صلى اهللا علیه وآله و سلم َفَشكا الیِه اَءذى ِم

لى الُجُمَعِة فاَءخرج مَتاَعَك الى الطَّریِق حتَّى اذا كان عند َرَواِح النَّاس ا: اصِبر، ثمَّ عاَد الیه َفَشكاُه ثالَثة ، فقال النبىُّ صلى اهللا علیه وآله و سلم للرَّجِل الذى َشكا: وآله و سلم 



ُردَّ َمتاَعَك فَلَك اهللا عَلىَّ اَءن ال اَءعوَد: َفَفَعل ، َفاَءتاُه جاُرُه الُمؤ ِذى له فقال له : َیَراُه َمن َیروُح الى الُجُمعِة فاذا َساَءلوَك َفاَءخِبرهم ، قال  (108). 
(( : حضرت فرمودند. شخصى خدمت حضرت رسول صلى اهللا علیه وآله و سلم آمد و از همسایه اش شكایت كرد

باز مدتى گذشت و براى مرتبه . فرمودند مدتى گذشت ، مرتبه دوم آمد، باز حضرت او را به صبر امر! صبر كن 
وقتى نزدیك ظهر جمعه مردم از هر سمت به سوى محل نماز جمعه : حضرت فرمودند .سوم آمد و شكوه كرد

حركت مى كنند، لوازم زندگى ات را در كوچه و در مسیر نمازگزاران جمعه قرار ده تا كسانى كه به نماز جمعه 
را از خانه بیرون ریخته اى ؛ وقتى از تو سؤ ال كردند، به آنها بگو كه من به  مى روند، ببینند كه تو زندگى ات

. آن فرد طبق توصیه پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم این كار را كرد. خاطر ایذاى همسایه این كار را كرده ام 
و تعهد كرد كه دیگر همسایه شرور كه او را آزار مى داد چون دید كه آبرو و حیثیتش در خطر است قسم خورد 

 .((هرگز به او بدى نكند

 حقوق همسایه
 :بعد از این مقدمه به سخنان گوهر بار امام سجاد علیه السالم مى پردازیم و حقوقى كه براى همسایه برشمرده اند

 حفظ همسایه در غیاب او - 1
اینداولین حقى كه امام علیه السالم براى همسایه ذكر كرده اند این است كه مى فرم وقتى كه غایب است ،  فحفُظُه غائبا :

 . او را حفظ كنى ؛ یعنى وقتى او در خانه نیست ، خانه و مال او را از تعرض و تجاوز دیگران حفظ كنى
 :امام صادق علیه السالم از پدرشان امام باقر علیه السالم نقل مى كنند كه مى فرمایند

نَّفِس غیُر ُمَضاّر نَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم َكَتَب بین المهاجریَن واالَءنصاِر و َمن َلِحَق بهم ِمن اَءهِل یثِرَب اَءنَّ الجاَر كالاَء: َقَراءُت فى كتاِب َعِلّى علیه السالم 

 .(109)و ال آِثم ، و ُحرَمُة الجاِر على الجاِر َكُحرَمِة اُءمِِّه
(( كه من در آن كتاب : امام باقر علیه السالم فرمودند خواندم كه پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم بین اهل مدینه  (110)

؛ مهاجرین و انصار و دیگرانى كه وارد مى شدند، دستورالعملى را نوشته بودند كه بر اساس آن حرمت همسایه بر 
 .((همسایه ، مثل حرمت مادر است 

ز محبوب ترین مخلوقات عالم احترام قائل است و او را به عنوان همان طور كه انسان براى مادر به عنوان یكى ا
 .نفیس ترین ناموسش صیانت و حفاظت مى كند، باید از همسایه نیز همان طور حفاظت كند

یعنى همان طور كه نسبت به حرمت مادر خود حساسیت دارد و مادر را از تعرض دیگران و حتى از  فحفظه غائبا
این نهایت . ن مى دارد و خود را سپر مى كند، باید نسبت به همسایه نیز این چنین باشدنگاه هاى تعرض آمیز مصو

 .احترام به همسایه است كه در هیچ مكتبى مانند آن یافت نمى شود

 بزرگداشت همسایه در حضورش  - 2
م برخورد مى اكرام و بزرگداشت او در حضورش ؛ یعنى وقتى با ه كرامته شاهدا :دومین حق ، حضرت مى فرمایند

در همان كتاب رسول اهللا . كنند، یا با هم در یك جمع دوستانه شركت دارند، او را اكرام كند و مقام او را پاس دارد
 : صلى اهللا علیه وآله و سلم تعبیر عجیبى آمده است كه
 .(111)اَءنَّ الجاَر كالنَّفس غیُر ُمضاّر و ال آثم 
 .((همسایه مثل خود انسان است كه نه به خود ضرر مى رساند و نه گناهى انجام مى دهد))

با تو رفتار شود، با او رفتار  یعنى همان طور كه دوست دارى. هر اهتمامى كه به خود دارد، به او نیز داشته باشد
 .كن ؛ یعنى همان طور احترام و بزرگداشتى كه دوست دارى دیگران به تو داشته باشند تو براى او به جاى آور

 یارى و كمك به همسایه در حضور و غیاب  - 3
 .و ُنصرُتُه و معوَنُتُه فى الحاَلیِن جمیعا :حضرت در این باره مى فرمایند

و نصرت دهى ؛ هم از كلمه نصرت استفاده شده است و هم اعانت او را یارى كنى شاید این دو لفظ از حیث  . 
در فرمایش هاى ائمه هدى علیهم . معنوى و مادى مطرح باشد؛ اعانت در امور مادى و نصرت در امور معنوى 

علیه السالم به نقل از رسول مثال در روایتى از امام صادق . السالم و در توصیه هاى اخالقى ، این نكته آمده است 
 : اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم آمده است
 .(112)ما آَمَن بى َمن َباَت َشبعاَن و جاُرُه جاِئع 
 .((اگر كسى شب بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است ))

در روایت دیگرى دارد كسى كه لباس داشته باشد و همسایه اش برهنه باشد، مومن نیست ؛ و همین طور كسى كه 



ر در هر حال ، اصل یارى كردن او است ؛ چه در غیاب و چه د. خودش سیراب باشد و همسایه اش تشنه 
 .حضورش ؛ یعنى خانواده او را از خانواده خودش بداند و از هر نوع كمكى كه در توان او است دریغ نكند

 مخفى نگه داشتن بدى ها و عیب ها - 4
حق چهارمى كه امام سجاد علیه السالم براى همسایه ذكر مى فرمایند، این است كه عیب هاى همسایه را جستجو 
 :نكند، حضرت مى فرمایند

سترا َستیراَتَتبَّع له َعوَرة ، و ال تبَحث له عن َسواَءة لتعرَفها منه من غیر اِءراَدة منك و ال َتَكلُّف ، كنت لما عِلمَت ِحصنا حصینا، و ال  . 
به ظرایفى توجه فرموده اند كه خیلى از مربیان و معلمان اخالق . فرمایش امام سجاد علیه السالم بسیار دقیق است 

به طور طبیعى همسایگان بر احوال یكدیگر واقف تر از دیگرانند، حضرت مى فرمایند كه اگر بر  .از آن غافلند
عیوب و منكرى از او علم پیدا كردى ، چشم خود را ببند و عیب و منكر را چنان پنهان كن و پرده ضخیمى بر 

نند، نتوانندروى آن بكش ، كه اگر با نیزه دل تو را بشكافند و بخواهند این عیب را آشكار ك . 
با توجه به این مطلب ، حتى اگر همسایه ، كافر باشد؛ صرف همسایگى ، این حق را بر ذمه همسایه خواهد داشت 
و همسایه را در مقابل او مكلف به رازدارى و چشم پوشى از عیوب او خواهد ساخت ؛ چه رسد به این كه به دنبال 

مطلق عیب جویى از دیگران ، به خصوص انسان هاى مومن به شدت  نه تنها درباره همسایه ، بلكه. عیوب او باشد
 .نهى شده است 
 : در تعبیر امام سجاد علیه السالم آمده است
 . ال تتَّبع له عورة

 .((هرگز بدى هاى او را جستجو نكنید))
 : در توضیح این مطلب ، روایتى بدین مضمون نقل شده است كه

لیس حیث َتذَهُب، انَّما عورُة المومن اءن یراه : عورُة المؤ مِن على المومِن حرام ؟ قال : شى ء یقوله الناس : ءبى عبداهللا علیه السالم قلُت ال: عن حذیفِة بن منصور قال 

 .(113)یتَكلَُّم بكالم ُیعاب علیه ، فیحَفُظه علیه لُیَعیَِّره به یوما اذا َغِضب 
(( كه من از امام صادق علیه السالم سؤ ال كردم كه منظور رسول اكرم صلى اهللا علیه : حذیفة بن منصور مى گوید
گمان نكن : یست ؟ حضرت فرمودندعورت مومن بر مومن حرام است چ :وآله و سلم از این روایت كه فرمودند

منظور از عورت معناى خاصش باشد، كه حرام است دیگران به آن نظر كنند، بلكه این است كه مثال اگر مومنى 
لغزشى در سخن و در اداى كلمات داشت ، عیب او را حفظ كنى تا روزى آن را به رخش بكشى یا در جایى علیه 
 .((او استفاده كنى 

ران و همسایه عیب جویى از دیگ  
یكى از زشت ترین و ناپسندترین . منظور حضرت این است كه به هیچ وجه به دنبال عیب دیگر انسان ها نباشید

خلقیات انسان این است كه در پى عیوب دیگران نباشد؛ به ویژه همسایه كه در شرایط امروزى كه خانه ها بسیار به 
در سخنى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده  .هم نزدیك است از زشتى بیشترى برخوردار است 

 :است كه مى فرمایند
 .(114)اللهمَّ اّنى اءعوُذ بك من خلیل ماكر عیناه َتَریانى و قلُبه َیرعانى ، ان راءى حسنة دفنها و ان راءى سیئة اءذاعها
من از یك دوست به خدا پناه مى برم ؛ دوستى كه چشمان او مرا مشاهده مى كند و دلش مراقب من است ، اگر از ))

رآیدمن خوبى ببیند، آن را دفن و پنهان كند و اگر بدى ببیند در مقام اشاعه ، افشا و نشر آن ب )). 
به تو پناه مى برم و معلوم مى شود امر خطرناكى است كه در ! خدایا: پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند

كنار انسان چنین فردى زندگى كند كه كار و كسب و زندگى خود را تعطیل كند و مراقب دیگران باشد تا ببیند چه 
در این صورت انسان در خانه اش . تا آن را در جامعه رواج دهدلغزش ، خطا و اشتباهى از آنها صادر مى شود 

 .هیچ امنیتى ندارد و وقتى در چهاردیوارى خانه خود امنیت نداشته باشد آسایش او از بین خواهد رفت 
و ال تجّسسواسفارش آیه كریمه قرآن و دستور صریح شرع مقدس است كه  حتى دستگاه هاى حكومتى هم حق  (115)

 .تجسس از خانه هى مردم را ندارند
صداى ضعیفى از داخل خانه اى . در تاریخ نوشته اند خلیفه دوم ، شب هنگام از كوچه هاى مدینه عبور مى كرد

صاحب خانه مسلمان . شنید؛ از دیوار خانه وارد شد و از احوال اهل خانه تجسس كرد و صاحب خانه را تهدید كرد
اگر من ! جناب خلیفه : بنابراین گفت . گنهكارى بود، اما مسلمانى بود كه احكام شرع و دین را خوب مى دانست 

این كه از دیوار خانه من باال آمده اید و حال آن كه آیه یكى : در حال انجام یك گناهم ، شما سه گناه مرتكب شده اید
خانه ها وارد شوید؛ دیگر این كه آیه قرآن مى فرمایداز در  (116)و اءتوا الُبُیوَت ِمن اَءبواِبها :شریفه قرآن مى فرماید و ال  :

و خانه من برآمده اى و گناه سوم تو این  تجسس نكنید؛ و حال آن كه به تجسس و تفحص ز زندگى شخصى (117)تجّسسوا



است كه ونظیفه دارى وقتى وارد خانه اى مى شوى ، و با فردى برخورد مى كنى ، سالم كرده ، بعد سخن بگویى 
این سه گناه را بر من ببخش تا من هم از گناه تو  :خلیفه گفت  . ؛ حال آن كه بدون سالم لب به سخن گشوده اى
 .(118)درگذرم 
 :در تعبیرات امام امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند

؛ كما َیَتَتبَّع الذُّباب المواضع الفاسدَةاالءشراُر َیَتَتّبعون مساوى َء الناس ، و َیتركون محاسَنهم  (119). 
(( مثل مگس كه همه . را رها مى كنندكار اشرار این است كه به دنبال بدى ها و عیوب دیگرانند و خوبى هاى آنها 
 .((زیبایى هاى انسان را رها مى كند و بر مواضع فاسد مى نشیند

پیشواى . افراد شرور هم مگس صفتند؛ همه خیرات و خوبى هاى دیگران را رها كرده به دنبال عیوب مى گردند
 :یازدهم امام عسكرى علیه السالم مى فرمایند

ى َتقصُم الظَّهَر جاُر السوء، ان راءى حسنة اءخافها و ان راءى سّیئة اءفشاهاِمن الَقواصِم الَفواِقِر الت (120). 
(( شكند، همسایه بد است كه خوبى هاى تو را پنهان مى كند و بروز نمى  از بدى ها و قبایحى كه كمر انسان را مى
 .((دهد و اگر از تو زشتى و بدى دید، آن را افشا مى كند

سعى كن مامورانى كه انتخاب مى كنى ، : امیرالمؤ منین علیه السالم در توصیه خود به مالك اشتر مى فرمایند
ندكسانى نباشند كه به دنبال عیب جویى از مردم (121). 

 :حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(122)ِلیُكن اءبَغُض الناس الیك و اءبعُدهم منك اءطَلَبهم ِلمعایِب الناس 
 .((دشمن ترین افراد نزد تو، كه باید همیشه از تو دور باشند، كسانى اند كه بیشتر به دنبال عیب جویى از مردمند))

میرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرماینددر روایت دیگرى از ا : 
 .(123)اءّیاك و معاشرَة ُمتتبِّعى عیوَب الناِس، فانَّه لم یسَلم ُمصاحبهم منهم 
 .((مؤ منان از معاشرت با افرادى كه دنبال عیوب دیگرانند بپرهیزند؛ چون همنشین آنها از ایشان در امان نیست ))

انسان ها بدون عیب نیستند و باالخره انسان هاى عیب جو از انسان عیبى پیدا مى كنند و آن را افشا كرده و موجب 
امیرالمؤ منین علیه السالم در روایت دیگرى مى فرمایندحضرت . هتك حرمت و حیثیت انسان مى شوند : 

 .(124)َتتبُُّع العیوِب ِمن اءقَبِح العیوب و شرِّ السَّیئاِت
(( بال عیب دیگران بودن یكى از قبیح ترین عیوب و بدترین گناهان است به دن )). 

آن هم نه به . یعنى هم به عیب نفسانى بودن این سیئه اشاره مى كند و هم به اثر آن كه یكى از گناهان تلقى مى شود
. ست فطرت است عنوان یك گناه بسیط و كوچك ، بلكه به عنوان بدترین بدى ها كه اساسا از صفات انسان هاى پ

 :در روایتى از وجود مقدس رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
، فجاء فاخذ بُاُذِن اذَهب فُخذ خیرها: اءعِطنى شاة ِمن غنِمك ، فقال : مَثُل الذى َیجِلس فیسَمع الحكمَة ِمن غیره ، و ال ُیحدِّث اال بشرِّ ما سمع ، مثل رجل اءتى راعیا فقال له 

 .(125)الكلِب اّلذى مع الغنم 
(( بیند و مى شنود و از میان  كسى كه با دیگران مى نشیند و حرف هاى خوب و كارهاى حكمت آمیز آنها را مى
همه آنچه شنیده و دیده ، بدترین را انتخاب مى كند، مانند كسى است كه سراغ گله دارى مى رود و از او یك 
گوسفند طلب مى كند؛ چوپان هم او را آزاد مى گذارد كه در گله گوسفند، بهترین را انتخاب كند؛ مى رود و از جمع 

مى كندگوسفندان ، سگ گله را انتخاب  )). 
فردى كه دنبال زشتى هاى دیگران است ، یا فاقد قدرت تشخیص مى باشد و یا كج سلیقه است ، از میان همه خوبى 
یا این كه اصال این انتخاب عالمت خّست و دنائت  .هایى كه یك فرد مى تواند داشته باشد، بدترین را انتخاب مى كند

ب كند كه از آن منفعت ببرد، چیزى را انتخاب مى كند كه به دیگران به جاى این كه چیزى را انتخا. طبع او است 
از میان این همه گوسفند مطلوب ، سگ را انتخاب مى كند كه براى او هیچ منفعتى ندارد؛ اما وقتى . ضرر بخورد

 .سگ را مى برد، به صاحبش ضرر مى خورد
شده است كه آنها با این كار خود قصد عذرتراشى  در كالم امیرالمؤ منین علیه السالم دلیل این رفتار چنین بیان

كسانى كه دنبال عیوب دیگران هستند، نوعا افرادى اند كه داراى عیوب و نقاط . براى بدكارى هاى خویش دارند
حضرت در كالم دیگرى مى فرمایند. ضعف متعددى هستند و مى خواهند براى خود شریك جرم بیابند : 

َة معایِب الّناِس ِلَیتَّسَع لهم الُعذُر فى معایبهم َذُوو العیوِب ُیحّبون اشاع (126). 
(( تا بتوانند براى عیوب خود دلیل تراشى كنند افرادى كه داراى عیبند، دوست دارند عیوب دیگران را اشاعه دهند )). 
اینها با دلیل تراشى چنین وانمود مى كنند كه در عیوب خود تنها نیستند؛ بلكه همسایه ، دوست و اطرافیان او نیز 
چنین هستند و از طرفى مى خواهند حقارت اجتماعى خود را كه به خاطر داشتن این عیب ایجاد شده است ، جبران 
 .كنند



یامدهاى افشاى عیوب دیگران پ  
به . اساسا عده اى تصور مى كنند با نقل عیوب دیگران و از بین بردن منزلت و پایگاه اجتماعى آنها، رشد مى كنند

. عبارت دیگر فكر مى كنند با تحقیر دیگران ، مى توانند نردبانى بسازند كه اسباب تعالى و ترقى خود را فراهم كنند
صادق علیه السالم نقل شده است كه مى فرماینددر روایتى از امام  : 

 .(128)(((127)انَّ الَّذیَن ُیحّبون اَءن تشیَع الفاحَشُة فى الَّذیَن آمنوا لهم عذاب اَءلیم )) :َمن قال فى ُمؤ ِمن ما َراَءتُه عیَناُه و َسِمَعتُه اُءُذناُه فهو ِمَن الَّذیَن قال اهللا عّزوجّل
(( خداوند به كسانى : كسى ، هرچه از دیگران مى بیند و مى شنود نقل كند، مشمول این آیه است كه مى فرمایداگر 

ایشان هم در دنیا به عذاب . كه دوست دارند فحشا در میان مؤ منان رشد پیدا كند وعده عذاب دردناك داده است 
 .((مبتال مى شوند و هم در آخرت 

صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرماینددر تعبیر دیگرى از رسول اكرم  : 
 .(129)و َمن َسِمَع فاِحَشة َفاَءفَشاها كان َكَمن اَءتاَها
(( منكرى را از دیگرى ببیند و آن را افشا كند، مثل این است كه خود مرتكب آن منكر شده باشداگر كسى  )). 

بنابراین اگر انسان بخواهد با افشاى عیوب دیگران به رتبه و منزلت اجتماعى دست پیدا كند عیب بسیار بزرگى 
اصوال چنین . به عنوان انسانى سالم است و دیگران به عنوان یك انسان معیوب به چنین كسى نگاه خواهند كرد، نه 

رسول اكرم صلى اهللا . خصایصى داراى آثار وضعى بسیارى است كه خداوند براى این قبیل مقرر فرموده است 
 :علیه وآله و سلم فرمودند

یوب لهم عند الناس ، و كان فى المدینة اءقوام ال عیوَب لهم كان بالمدینِة اءقوام لهم عیوب ، فسَكتوا عن عیوِب الناِس، فاءسَكِت اهللا عن عیوبهم الناس ، فماتوا و ال ع

 .(130)فتَكلَّموا فى عیوِب الناس ، فاءظَهَر اُهللا لهم عیوبا، لم یزالوا ُیعَرفون بها الى اءن ماتوا
(( اگر عیوبى در دیگران مى دیدند، دم فرو  -یك امتیاز داشتند كه  -در مدینه ، جماعتى بودند كه عیوبى داشتند؛ ولى 

نتیجه این شد كه - مى بستند  خداوند كارى كرد كه وقتى مردند، در اجتماع هرگز به عنوان خاطى و معیوب  - 
و در مدینه گروهى بودند كه هیچ عیبى نداشتند، مگر این كه . در زمان حیاتشان و نه بعد از آن شناخته نشدند؛ نه 

آنها دچار خطاهایى شدند كه تا زنده بودند به  .عیوب دیگران را نقل مى كردند و همیشه حرف دیگران را مى زدند
عیوب برایشان ذكر شودآن طایفه را كسى نمى شناخت مگر این كه آن  -آن خطاها شناخته مى شدند   -)). 

عذاب آنها در دنیا این بود كه به بدنامى شهرت پیدا كردند و عذاب آخرت آنها هم محفوظ است كه به حقوق دیگران 
 .تجاوز كرده اند

هستند پا را فراتر مى گذارند و در بى تقیدى  -عیب جویى از دیگران  -گاهى افرادى كه مبتال به این مرض روانى 
دى به اصول اخالقى و بى اعتنایى به ارزشهاى انسانى ، آنقدر پیش مى روند كه اگر در كسى عیبى و بى تعه

حقارت و فراهم كردن منزلت هاى اجتماعى   و دلیل آن ترمیم و جبران احساس . نیابند، به عیب تراشى مى پردازند
ن ، با غیبت كردن از آنها و نقل براى خود است ؛ و گاهى هم تصور این افراد چنین است كه با تحقیر دیگرا

یعنى مى بینند فردى داراى منزلتى است ، مى . عیوبشان مى توانند براى خود جایگاه و پایگاه اجتماعى درست كنند
اندیشند اگر او در این جایگاه نباشد، یقینا نوبت ایشان شده و یا راه براى رسیدن آنها به آن منزلت هموارتر خواهد 

یعنى بدترین مردم شرار الناس از این افراد در روایات تعبیر به . یب جویى ، یا عیب سازى مى كنندشد؛ بنابراین ع
در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند. شده است  : 

بلى یا رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم ، قال: اءال ُاخبركم بِشراِركم ؟ قالوا  .(131)الَمّشاوَن بالنمیمِة، الُمفرِّقون بین االءحّبِة، الباغوَن للَبَراِء العیِب : 
(( سه طایفه جزء بدترین افراد : حضرت فرمودند! آرى یا رسول اهللا : فتندآیا بدترین هاى شما را معرفى كنم ؟ گ

كسانى كه نمامى و سخن چینى مى كنند؛ كسانى كه بین دوستان تفریق و فاصله ایجاد مى كنند و كسانى كه : بشرند
 .((به دنبال عیب تراشى براى افراد منزه و برى از عیب هستند

راى اطالع از عیبى یا ساختن عیبى براى دیگران ، با افراد طرح دوستى گاهى خبائث به جایى مى رسد كه كه ب
عیبى كه با شرایط و حال و احوال او . مى ریزند؛ به آنها نزدیك مى شوند تا بتوانند عیبى را به او نسبت دهند

رین مردم از از نظر معارف ما این افراد، دورت. تناسب بیشترى داشته باشد و زمینه پذیرش اجتماعى داشته باشد
امام صادق علیه السالم فرمودند. خدا هستند و در مرز كفر قرار گرفته اند : 

 .(132)اَءبَعُد ما یكوُن الَعبُد ِمن اهللا اَءن یكوَن الرَّجُل ُیَواِخَى الرَّجَل و هو یحَفُظ علیه َزلَّاِته لُیَعیَِّره بها یوما ما
شدیدترین چیزى كه انسان را از خدا دور مى كند این است كه وى با كسى رفیق شود تا عیب هاى او را پیدا كند و ))
 .((روزى علیه او استفاده كند

امام باقر علیه السالم آمده است كه تعبیر دیگرى هم به همین مضمون از  : 
مااَءقَرُب ما یكوُن العبُد الى الكفِر اَءن ُیواِخَى الرَّجُل الرَّجَل على الدِّیِن فُیحَصى علیه َزلَّاِته لُیَعیَِّره بها یوما  (133). 

نزدیك ترین چیزى كه انسان را به كفر مى رساند این است كه با كسى دوست شود تا به عیوب او واقف شده و ))
 .((روزى علیه او استفاده كند



 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه 
قِّدا لذنوِب الّناِس ناِسیا لذنوِبِه، فاعَلموا اَءنَّه قد ُمِكَر به اذا َراَءیُتم العبَد ُمَتَف (134). 

(( است و عیب خود را فراموش كرده ، بدانید كه خود را فریب مى  اگر كسى را دیدید كه دنبال یافتن عیوب دیگران
 .((دهد

چنین انسانى اساسا نمى تواند به هدف اصلى خود . یعنى هم آثار دنیوى آن دامنش را مى گیرد و هم اثار اخروى 
نتیجه دلخواه  امام علیه السالم مى فرمایند او با این كار، خود را فریب داده است ؛ یعنى هیچ وقت به. نائل شود

خویش كه ترقى و رشد در سایه افشاى عیوب دیگران است ، دست پیدا نمى كند و مهم این است كه این رفتار براى 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. طرف مقابل آثار خیر دارد : 

لم یستغِفِر اهللا له ، كان عنَد اِهللا َكَعاِمِلها، و علیه ِوزُر ذلَك الَّذى اَءفشاُه علیه ب و كان مغفورا  َمِن اطََّلَع ِمن مؤ من عَلى َذنب اَءو سیِّئة ، فاَءفَشى ذلك علیه و لم َیكُتمَها، و

ه عقابا فى اآلخرِةِلَعاملها، و كان عقاُبُه ما اَءفَشى علیه فى الدُّنیا مستورا علیه فى اآلخرِة، ثمَّ َیِجُد اهللا اَءكَرَم ِمن اَءن ُیَثنَِّى علی (135). 
اگر كسى عیوب مومنى را بداند و آن را افشا كند و براى صاحب آن طلب مغفرت نكند، نزد خدا، كننده آن كار و ))

صاحب آن عیب و گناه ، با افشاى . مى شود و عالوه بر آن ، گناه افشا را هم خواهد داشت صاحب آن عیب شناخته 
عیبش از طرف دیگران ، مورد غفران قرار مى گیرد؛ چون عذاب گناهش را به شكل فاش شدن عمل دیده و این 

كه او را دوباره در  گناه در آخرت پوشیده خواهد ماند و خواهد دید كه خداوند، بزرگتر و كریم تر از آن است
 .((آخرت عقاب كند

پس مهم این است . چون در دنیا عقاب شده و آبرویش ریخته شده است ، در آخرت خداوند آبروى او را نمى ریزد
 . كه خداوند متعال براى گناهان و سیئات اخالقى ، آثار وضعى دنیوى و اخروى قرار داده است

یب دیگران ، آنها را حقیر كند تا خود رشد كند؛ وى نه تنها به این مقام و هدف انسان عیب جو این است كه با نقل ع
منزلت دست پیدا نمى كند، بلكه طرف مقابل را، تطهیر مى كند و ثمره اش این است كه در اخرت ، آن فرد از 

ا نخواهد در دنیا است و در آخرت رسو  عذاب اخروى نجات پیدا مى كند و عذاب او همان آبروى ریخته شده اش 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. شد : 

ِه الى َوالَیِة الشَّیطاِن، فال َیقِبُلُه الشَّیطاُنَمن َروى عَلى ُمؤ من ِرَوایة ُیریُد بها َشیَنُه و َهدَم ُمروَءِتِه ِلَیسُقَط ِمن اَءعیِن النَّاس ، اَءخَرَجُه اهللا ِمن والَیِت (136) . 
كسى كه علیه برادر مومنش مطلبى نقل مى كند كه او را بشكند، آبرویش را بریزد، شخصیت او را نابود كند، او را 

د، خداوند او را از والیت و حصن حصین خود كه همه انسانها در آن از منظر مردم ساقط كند و از اعتبار بینداز
عجیب این است كه امام علیه السالم مى فرمایند . قرار دارند، بیرون مى كند و او را به والیت شیطان مى سپارد

 .حتى شیطان نیز از این انسان تبرى مى جوید، از او گریزان است و او را نمى پذیرد
اخالق سوء بر همگان روشن است كه چه آلودگى را در جامعه به وجود مى آورد و چه امراضى  آثار اجتماعى این

 .در سایه نقل این زشتى هاى اخالقى در جامعه ایجاد مى شود
همه تالش معارف اخالقى اسالم ، سالم نگاه داشتن محیط اجتماع است و كسى كه اقدام به آلوده كردن این محیط مى 

خطرناك و واگیرى است كه به همه سرایت كرده و جامعه را نابود مى كند  كروب و ویروس كند، به منزله می . 
شرع مقدس و معارف اخالقى ما براى ایجاد مصونیت و واكسینه كردن جامعه و مقاوم كردن افراد در برابر این 

فتار سوء دیگران استبیماریهاى روحى ، دستورالعملهایى دارد و از ان جمله ، جلوگیرى از افشاى گناه و ر  . 

 پرهیز از افشاى عیوب و گناهان دیگران 
 :شخصى به نام محمد بن فضیل از امام هفتم علیه السالم نقل مى كند
یا محمَُّد َكذِّب َسمَعَك و : خَبَرنى عنه قوم ِثَقات فقال لى ُجِعلَت ِفداَك الرَّجُل ِمن اِءخَوانى َیبُلُغنى عنُه الشَّى ُء الَّذى اَءكَرُهُه َفاَءساَءُلُه عن ذلك فُینِكُر ذلك ، و قد اَء : ُقلُت له

به و َتهِدُم به ُمُرَءَتُه فتكوَن ِمن الَّذیَن قال اهللا فى كتاِبِه َبَصَرَك عن اَءخیَك فاِءن َشِهَد عنَدَك َخمسوَن َقَساَمة ، و قال لَك قوال َفَصدِّقُه و َكذِّبُهم ال ُتِذیَعنَّ شیئا َتِشیُنُه انَّ الَّذین ))) :

((.(137)ُیحبُّون اَءن تشیَع الفاِحشَُُ فى الَّذیَن آمنوا لهم عذاب اَءلیم 
(138)). 

من به محضر امام علیه السالم عرض كردم كه درباره بعضى از برادرانم چیزى نق مى كنند، كه آن را نمى ))
درباره تو : مبتال باشد، از خودش سؤ ال مى كنم و مى گویم  پسندم ؛ یعنى نمى خواهم آن برادر مومنم به آن كار

آیا من  .چنین نقل كرده اند، انكار مى كند؛ در حالى كه این مطلب را انسان هاى موثقى در مورد او نقل كرده اند
اى محمد: حرف افراد موثق را بپذیرم یا انكار او را؟ حضرت فرمودند پذیرى ، نه تنها قول افراد ثقه را نباید ب !

بعد امام علیه . بلكه اگر خودت هم چیزى از او دیدى و او انكار كرد باید چشم و گوش خودت را هم تكذیب كنى 
نه تنها یك یا دو نفر ثقه خبر بدهند نباید بپذیرى ، بلكه اگر پنجاه نفر هم نزد تو قسم بخورند كه او : السالم فرمودند

ا انكار مى كند، قول او را بپذیر و قول دیگران را تكذیب كن و علیه او كارى را انجام داده است اما خودش آن ر
 .چیزى نقل نكن كه اعتبار او زیر سؤ ال برود

كسانى كه بدى هاى دیگران را نقل مى كنند و : در غیر این صورت مشمول این آیه شریفه مى شوى كه مى فرماید



یا و هم در آخرت عقاب خواهند شددوست دارند كه بدى ها در جامعه منتشر شود، هم در دن )). 
 :امام صادق علیه السالم از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل مى فرمایند كه فرمودند
 .(139)َمن اَءذاَع فاحَشة كان َكُمبَتِدِئها، و َمن َعیََّر مومنا بَشى ء لم َیُمت حتَّى یرَكَبُه
اگر كسى اشاعه فحشا كند، مانند كسى است كه آن گناه را انجام داده است و كسى كه مومنى را بر گناهى كه كرده ))

تكب همان گناه شوداست ، سرزنش كند، از دنیا نخواهد رفت ، مگر این كه خود، مر )). 
یعنى اثر وضعى نقل عیب ها و زشتى هاى دیگران این است كه در دنیا عذاب شود و عذاب او در دنیا مبتال شدن 
 . به همان بلّیه است

به هر حال ، علت اشكاالت نفسانى ما و عیب هایى كه جوامع به آن دچار شده اند، خالء اخالق است كه باید درمان 
راه درمان آنها نیز توجه به راهنمایى هاى عقل سلیم بشرى و در مرحله بعد مراجعه به كلمات اهل . و اصالح شود

 . بیت معصومین علیهم السالم است
توجه معارف ما نیز به پیشگرى از ابتالى جامعه به این امراض است ؛ یعنى اول ایجاد مصونیت مى كند و بعد راه 

ارى ها در درازمدت اثر مى گذارند؛ مثال ممكن است كسى به مرضى بعضى از بیم. درمان را معرفى مى كند
مبتال شود كه این عادت تدریجا اثر بگذارد و در طول هفتاد سال ، اواخر عمر فرد، اثر خود را بگذارد و منجر به 
و ولى بعضى از بیمارى ها، در كوتاه ترین زمان اثر مى گذارند؛ از جمله امراض روحى كه شدید  .مرگ شود
 . زود اثر مى كند و انسان را زود از پا درآورده و نابود مى كند عیب جویى از دیگران است

روایتى را مرحوم مجلسى از امام صادق علیه السالم و آن حضرت از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل 
 :شده است كه مى فرمایند

ه الشرِّ عقابا البغى ، و كفى بالمرِء عیبا اءن َینُظَر من الناِس الى ما َیعمى عنه من نفسه اءو ُیَعیَِّر الناس بما ال یستطیع ترَكاءنَّ اءسَرَع الخیِر ثوابا البرُّ و انَّ اءسرَع  (140). 
سریع ترین خیر از نظر ثواب و پاداش ، خیر رساندن به دیگران است و بدترین مرض ها از نظر عقاب دنیوى و ))
این عیب براى انسان كافى است كه در مردم عیوبى را جستجو  .اخروى ، سركشى و تعدى به حقوق دیگران است 

دم را به چیزى مالمت مى كند كه خود نیز نمى تواند آن را كند كه در خود او هست ، اما از آن غفلت كرده ، مر
 .((ترك كند

تجسس از عیوب دیگران ، تجاوز به حریم و حقوق آنها است و تعدى به آبروى دیگران ، از گناهانى است كه 
 به طور تجربى نیز در این چند سال زندگى. هرگز بخشیده نمى شود و اثرات آن سریعا در دنیا هویدا مى شود

محدود ما انسان ها نیز تجربه شده است كه نادیده گرفتن آبرو و حرمت مومن از گناهانى است كه اثر آن سریعا در 
 .همین دنیا گریبانگیر فرد مى شود
بعضى از گناهان بین انسان و خداوند كریم است كه به لحاظ كرامت و لطف از آنها مى گذرد و اغماض مى كند؛ 

ندارد، بلكه حقوق انسان ها است كه از  حق اهللا، اما برخى از گناهان است كه ربطى به  چون چنین وعده كرده است
 . آن به حق الناس ، تعبیر مى شود كه تجاوز به حریم آبروى مومن نیز از مصادیق آن است

 عدم استراق سمع - 5
 :امام سجاد علیه السالم در پنجمین حق براى همسایه مى فرمایند

ه من حیُث ال َیعَلُمال َتسَّمَّع علی . 
 .((از جایى كه او خبر ندارد سخنان او را استماع نكنید))

انسان حق ندارد به هیچ وجه در امور همسایه . گوش كردن پنهانى یكى از مصادیق عیب جویى از همسایه است 
ال تجسسوا خود تحقیق و جستجو كند و نهى كلمه نهى عام بوده و شامل هر نوع فحص و جستجو ر كار و زندگى  (141)

خصوصى دیگران مى شود و حتى شامل استماع سخنان و یا نگاه كردن پنهانى به دیگران نیز مى شود؛ گرچه 
ار برقرارى ارتباطات شكل و صورت جدید و تنوع بیشترى پیدا كرده است ، ولى اصل كلى كه عدم امروزه ابز

جستجو از زندگى همسایگان است ، تفاوتى نخواهد كرد؛ مثال ممكن است او در حریم خانه خود با همسر، فرزند 
ن را بشنود؛ حال ، شنیدن یا خود مشاجره و یا صحبت مى كند و یا با مهمان خود سخن مى گوید، كسى حق ندارد آ

به این صورت است كه از فاصله نزدیك بشنود، یا از پشت دیوار گوش بایستد و یا براى این كار وسیله هاى 
رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى . مخابراتى و ابزار استراق سمع درست كند و تلفن او را شنود كند

 :فرمایند
و َكِرَه التََّطلَُّع فى الدُّوِر... َكِرَه لكم اَءیَُّتها االُءمَُّة اَءربعا و ِعشریَن َخصَلة و نهاُكم عنهااِءنَّ اهللا تبارك و تعالى  (142). 

(( یكى از آنها، اشراف پیدا كردن به : خداوند متعال ، بیست و چهار خصلت را در شما نمى پسندد! امت اسالم اى 
 .((خانه دیگران است كه مى تواند با نگاه كردن یا با گوش دادن به سخنان باشد



اند كه در تعبیر دیگرى امام صادق علیه السالم با اشاره به حدیث مناهى ، به این معنى اشاره فرموده  : 
 .(143)اَءن َیطَّلََّع الرَّجُل فى بیِت جاِرِه

ن نهى فرموده اند، سعى در اطالع یافتن از یكى از امورى كه پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه وآله و سلم از آ
 . خانه همسایه است
 : در بخش دیگرى از حدیث مناهى این تعبیر آمده است كه جدا قابل تاّمل و توجه است
 .(144)اَءال و اِءنَّ اهللا َحرَِّم الحَراَم و َحدَّ الُحدوَد َفما اَءَحد اَءَغیُر ِمَن اهللا و ِمن َغیَرِتِه َحرََّم الَفواِحَش
خداوند محرمات و حدودى دارد و هیچ موجودى غیرتمندتر از خداوند عالم نیست و كارهاى زشت را به واسطه ))

ده است غیرت خود حرام فرمو )). 
 :امام صادق علیه السالم با استناد به حدیث مناهى مى فرمایند

َیبَحثوَن عن َعوراِت  َمن َنَظَر الى َعوَرِة اَءخیِه الُمسلِم اَءو َعوَرِة غیِر اَءهِلِه ُمَتَعمِّدا اَءدَخَله اهللا َمَع المنافقیَن الَّذیَن كانوا: اَءنِّه َنَهى اَءن َیطَّلََّع الرَّجل فى َبیِت جاِرِه، و قال 

 .(145)النَّاِس، و لم یخُرج من الدُّنیا حتَّى َیفَضَحُه اهللا ، اِءّلا اَءن یتوَب
(( ده است كه انسان بر خانه همسایه اش اشراف و اطالع پیدا كند، اگر كسى به دنبال یافتن اسرار خداوند نهى فرمو

آنها كسانى اند كه دنبال یافتن . برادر مسلمانش یا دیگران باشد، خداوند او را همراه با منافقان وارد جهنم مى كند
ا مفتضح و رسوا مى كند، مگر این كه توبه از دنیا خارج نمى شوند تا این كه خداوند آنان ر. بدى هاى مردمند

 .((كنند
یعنى چون دنبال آبروریزى و بردن حیثیت برادر مسلمان و یا همسایه خود بوده اند، اثر وضعى اش این است كه 
در این دنیا، قبل از این كه مرگ آنها را در كام خود كشد، مكافات عمل خود را خواهند دید و آبرویشان در معرض 

رار خواهد گرفت ، مگر این كه توبه كنند، كه فقط در این صورت ، از عقاب دنیوى و افتضاح و رسوایى خطر ق  
 .دنیایى در امان خواهد ماند

 یارى و كمك هنگام گرفتارى - 6
 :یكى دیگر از عبارت هاى امام علیه السالم در حقوق همسایه این است كه مى فرمایند
 . ال ُتسِلمُه عنَد َشدیَدة

(( هنگام مصائب و شداید او را رها نكند به )). 
 :حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند
 .(146)خیُر الناِس َمن ینَفُع الناَس، فُكن نافعا لهم 
 .((بهترین مردم كسانى اند كه نفعشان به مردم بیشتر مى رسد؛ پس براى مردم نافع باش ))

اگر كسى از كنار گرفتارى و مصائب و .این نفع رسانى به طور طبیعى در حق همسایه ، اولویت خاصى دارد
اگر نگوییم حقوق انسانى را پایمال كرده است ،  مشكالت همسایه اى كه گرفتار و درمانده است ، به سادگى بگذرد،

در برخى از معارف ما، خیر رساندن به دیگران مقید به مومن مسلمان  . به یقین حقوق همسایه را پایمال كرده است
است ؛ اما در خیلى از روایات نیز هیچ قیدى براى آن ذكر نشده است و صرف این كه انسان صاحب روح و 

ت ذات ذوالجالل ربوبى است ، دستگیرى از او و كمك كردن به او توصیه شده است موجودى از مخلوقا . 
 :در سخنى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم وارد شده است كه فرمودند
 .(147)اِءنَّ اهللا یحبُّ اءغاَثَة اللَّهفاِن
 .((خداوند كمك به درماندگان را دوست دارد))

در این كالم نورانى قید نشده است كه این انسان درمانده ، مومن باشد یا غیرمومن ؛ مسلمان باشد یا غیر مسلمان و 
به یقین كسى محبوب خدا است كه به درماندگان . مسایگى بر وى داردمجاور انسان ، غیر از حقوق انسانى ، حق ه

خدا در قبال این كار به او پاداش مى دهد كه این جزا هم مى تواند جزا و پاداش دنیوى باشد و هم مى . كمك كند
 .تواند اخروى باشد و همچنین مى تواند هر دو پاداش را نصیب فرد كند

ر دو جزا وعده داده شده است ، خیر رساندن ، كمك كردن و دستگیرى از انسان از مواردى كه در معارف ما به ه
در سخنى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند. هاى گرفتار است  : 

ِب اآلخرِة واثنین و سبعین ُكرَبة ِمن ُكَرِب الّدنیا، اءهَوُنها الَمغُصاءال و َمن فرَّج عن مؤ من ُكربة ِمن ُكَرِب الدنیا، فرَّج اهللا عنه اءثنین و سبعین ُكرَبة ِمن ُكَر (148). 
(( را برطرف كند، خداوند هفتاد و دو مشكل از مشكالت آخرت و  اگر كسى مشكلى از مشكالت دنیوى انسان مومنى
 .((هفتاد و دو مشكل از مشكالت دنیوى او را برطرف مى كند؛ كه كمترین آنها درد جسمانى قولنج است 
 :شبیه این روایت از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند

له واحدة ُیصَلُح بها َجهِدِه، َفَنفََّس ُكربَتُه و اءعاَنُه على َنجاِح حاجِتِه، كانت له بذلك عنَد اِهللا اءثناِن و سبعوَن رحمة من اِهللا، ُیَعجُِّل  َمن اءغاَث اءخاُه المؤ مَن اللَّهفاِن عنَد

 .(149)معیشُته ، و َیدَِّخُر له اءحدى و سبعیَن رحمة ِلاءفزاِع یوم القیامِة و اءهواله 



اگر كسى ، مومن گرفتارى را در حد توانش یارى دهد و گره از كار او بگشاید و او را در رسیدن به حاجتش ))
اسعه خود را شامل حال او مى كند كه یكى از آنها سامان یارى دهد، خداوند هفتاد و دو رحمت از رحمت هاى و

دادن امر معیشت او است و هفتاد و یك رحمت دیگر را براى گرفتارى ها و هول و هراس هاى روز قیامت او 
 .((ذخیره مى كند كه در آن منزل به فریاد او برسد

ت نیست كه خداوند هفتاد و یك باب از براى معتقدان روز قیامت و عالم آخرت ، مشكلى باالتر از مشكالت آخر
 .ابواب رحمتش را براى كسانى كه در مقام گشایش كار گرفتاران برآمده اند ذخیره مى كند
 :در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است كه مى فرمایند

و َثلُج الفؤ اِدَمن نفََّس عن مؤ من ُكرَبة نفَّس اهللا عنه ُكَرَب اآلخرة ، و خرج ِمن قبره و ه (150). 
(( كه  كسى كه گره از كار مومنى بگشاید، خداوند گره مشكالت او را در آخرت و قیامت باز خواهد كرد و در حالى
 .((از قبر بیرون خواهد آمد كه دلش آرام و با طماءنینه است 
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(151)ِمن كّفارِة الّذنوِب العظاِم اءغاثُة الملهوِف، و التََّنفُُّس عن المكروب 
یكى از آثار دستگیرى از افراد گرفتار و گره گشایى از كار افراد مصیبت دار این است كه كفاره گناهان بزرگ ))
 .((مى شود

، روحى و برخى در مسائل جسمانى ضعیف و ناتوانند و برخى دیگر در مسائل فكرى : انسان ها دو گونه اند
پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند. روانى  : 

و عبوِر تلك الخناِدِق من الّناِر، حتى ال َمن اءعاَن ضعیفا فى بدِنه على اءمره ، اءعانه اهللا على اءمره ، و نَصب له فى القیامِة مالئكة ُیعینوَنه على قطِع تلك االءهواِل، 
ّدین طّلاِب الباطِل، اءعاَنه ها، و على سمومها، و على عبور الصراط الى الجنة سالما آمنا، و َمن اءعاَن ضعیفا فى فهِمه و معرفِته َفَلقََّنه حجََّته على خصم الُیصیَبه ِمن ُدخان

، و االءقراِر بما َیتَّصل بهما، و االءعتقاِد له حتى یكوَن خروُجه من  اهللا عنَد سكراِت الموِت على شهادِة اءن ال اله اّلا اهللا وحده ال شریك له ، و اءنَّ محّمد عبُده و رسوُله
رّبه عنه راض ، و علیه غیُر غضبان ، و َمن الدنیا و رجوُعه الى اهللا عّزوجّل على اءفضِل اءعماِله ، و اءجلِّ اءحواِله ، فُیحّیى عند ذلك بَروح و ریحان ، و ُیبشَُّر باءنَّ 

لِك الجّباِر، فَمیََّزه من دنیاه اءو دیِنه على اءمره حتى ال َیَتَعسََّر علیه اءعاَنه اهللا َتزاُحَم االءشغاِل، و انتشاَر االءحواِل یوَم قیامه بین یدى الم اءعاَن مشغوال بمصاِلِح

 .(152)االءشراِر، و جعله ِمن االءخیاِر

اگر كسى ، انسانى را در ضعف جسمانى وى یارى دهد خداوند او را در كارهایش یارى مى دهد؛ و در آخرت 
یمى كه بر مالئكى را مامور مى كند كه او را در منازل هول انگیر قیامت كمك كنند و او را از صراط و خندق عظ

روى آتش باز شده است ، عبور دهند؛ به طورى كه حتى آثار سوزنده آتش و دود هم او را نیازارد و او را به 
 .سالمت به بهشت و منزل خلود مى رسانند
اگر كس دیگرى را در معرفت و فهمش یارى كرد و او را برابر كسانى كه مسیر انحراف آموختند، یارى داد، 

آخر عمر از او دستگیرى مى كند و شهادتین را به او تلقین مى كند و اعتقادات او را از دستبرد خداوند در لحظات 
شیطان در امان نگه مى دارد؛ و با بهترین اعتقاد و عمل رحلت مى كند؛ هنگامى كه وارد اولین منزل آخرت مى 

ارت مى دهند كه خدا از او راضى است شود، به او تهنیت و خوشآمد مى گویند و از او استقبال مى كنند و به او بش
 .((و بر وى غضب ندارد
مطلوب معارف و ادیان الهى همزیستى مسالمت آمیز انسان ها در كنار یكدیگر است تا با صفا و صمیمیت زندگى 
را ادامه دهند حال اگر كسى قدرت و توان یارى برادر یا همسایه گرفتارش را در مشكالت و مصائب داشته باشد 

امام صادق علیه السالم مى فرمایند. كوتاهى كند، خداوند نیز او را به حال خود رها خواهد كردولى  : 
 .(153)ما ِمن ُمؤ من َیخُذُل اَءخاُه و هو َیقِدُر على نصَرِتِه اِءّلا َخَذَلُه اُهللا فى الدُّنیا واآلِخَرِة
اگر مومنى برادر محتاج خود را واگذارد، در حالى كه توانایى یارى او را دارد، خداوند هم ، در دنیا و آخرت ))
 .((یارى اش را از او دریغ خواهد كرد
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دیگر حقوقى كه امام سجاد علیه السالم براى همسایه ذكر مى فرمایند این است كه از  : 

 . و ال َتحُسدُه عند نعَمة
 .((اگر خداوند متعال به او نعمتى عنایت كرده است بر آن نعمت حسد نورزى ))

د؛ بنابراین حقوقى همسایه ، همواره در منظر و مشهد انسان قرار دارد و هر روز احوال و شرایط او را مى بین
است كه باید به دقت رعایت كند تا زندگى در جوار سایر انسانها شیرین و لذت بخش باشد؛ از جمله این كه اگر 
 .همسایه اش از نعمت هاى فراوان برخوردار باشد مكدر نشود و بر او حسد نورزد

در معارف اسالمى ما، یكى . است حسد به معناى آرزوى شدن نعمت هاى او است كه این یك صفت بسیار ناپسند 
از شدیدترین موارد نهى متوجه صفت رذیله حسد است ؛ امام صادق علیه السالم خطاب به انسان هاى دیندار مى 



 :فرمایند
اگر واقعا دین دارید، بدانید كه دین خدا آفت دارد و همان طور كه آفت ، گیاه و حیوان را از بین مى برد، انسان ها 

امام صادق علیه السالم مى فرمایند. ا در مى آورد، امور معنوى هم آفات خاص خود را دارندرا نیز از پ : 
 .(154)آَفُة الدِّیِن الَحَسُد والُعجُب والفخُر
(( حسد، عجب و فخرفروشى : آفت دین سه چیز است  )). 

از جمله آفات امور معنوى كه در كالم امام علیه السالم بدان اشاره شده است سه چیز است كه اولین آنها حسد است 
 علیه وآله حسد میكروبى است كه به جان دین مى افتد و تدریجا دین انسان را نابود مى كند؛ رسول اكرم صلى اهللا. 

 :و سلم مى فرمایند
 .(155)فاءنَّ الحسَد َیاءُكُل الحَسنات كَما تاءُكُل النَّاُر الَحَطَب
(( كى ها را از بین مى برد همچنان كه آتش ، هیزم را مى سوزاندحسد، همه حسنات و نی )). 

انسان هاى مومن و متدینى كه به دنبال تامین سعادت اخروى خود هستند، حسناتى را براى آخرت خویش ذخیره مى 
را  كنند؛ حسد همه آن حسنات ذخیره شده را مى بلعد همان طور كه وقتى آتش به انبار هیزمى سرایت كند، همه آن

نابود مى كند؛ یعنى همه اندوخته هاى معنوى انسان را نابود مى كند، درست مثل تاجر یا كاسبى كه عمرى تالش 
كرده و سرمایه كالنى اندوخته ، اما در اثر بى تدبیرى و خطا، همه این سرمایه را به نابودى مى كشاند و از بین 

السالم روشن مى شود كه مى فرمایندبر این اساس معناى فرمایش امام صادق علیه . مى برد : 
 .(156)الحاسُد ُمضرُّ بنفِسه قبَل اءن َیُضرَّ بالمحسوِد كاءبلیَس اءوَرَث بحسدِه لنفسه اللعنَة
زیان برساند، به خود ضرر  (157)انسانى كه مبتال به رذیله زشت اخالقى حسد است ، قبل از این كه به محسود))

مانند شیطان كه با حسد خود، لعنت ابدى را براى خود فراهم كردرسانده است ؛  )). 
 :قرآن درباره ابلیس مى فرماید
 .(158)كاَن ِمَن الِجنِّ َفَفَسَق عن اَءمِر ربِِّه
 .((ابلیس كه از جن بود، از فرمان پروردگارش بیرون شد))

هنگامى كه خداوند آدم را آفرید، همه را امر كرد تا به آدم سجده كنند، اما ابلیس به این مخلوق جدید الهى ، حسد 
به نقل قرآن ، ابلیس به خدا گفت. ورزید و نافرمانى كرد  : 

َخَلقَتُه من ِطین َخَلقَتنى من نَّار و  (159). 
 .((مرا از آتش آفریده اى و او را از ِگل ))

لیه خلقت من از او ارزشمندتر استمن از آتشم و او از خاك ؛ چرا او را سجده كنم ؟ ماده او  . 
 :امام صادق علیه السالم نیز به همین معنا اشاره كرده ، مى فرمایند

ن محسودا، محّل حقائِق العهد واالصطفاء، فُك الحاسُد مضّر بنفسه اءن َیضرَّ بالمحسود كاءبلیَس اءورَث بحسده لنفسه العنَة و الدم علیه السالم االجِتباُء والُهدى والرَّفُع الى

المحسوَد الحسُد وال تكن حاسدا، فاءنَّ میزاَن الحاسِد اءبدا خفیف بِثقِل میزاِن المحسوِد، والرزُق مقسوم فماذا َینَفُع حسُد الحاسِد، فما َیُضرُّ (160). 
حسود قبل از این كه به دیگرى ضرر برساند، به خود زیان رسانده است ؛ مانند ابلیس كه با حسادت لعنت را ))
خداوند آدم علیه السالم را برگزید، هدایت كرد و به مقام و منزلتى كه باید مى رسید،  .براى خود به ارمغان آورد

نعمت هاى الهى را براى خود . محسود دیگران باش و نه حسود دیگران . سارت متوجه شیطان شدرسانید و همه خ
وقتى انسان به كسى حسادت مى ورزد، اعمال خوب او ! طلب كن ؛ نه این كه بر نعمت هاى دیگران حسد بورزى 
د حاسد براى او فایده روزى بندگان تقسیم شده است و حس. حبط مى شود و در پرونده اعمال محسود ثبت مى شود

 .((اى نداشته و محسود نیز ضررى نخواهد كرد
حقایق از پرونده حاسد به پرونده محسود منتقل مى شود و . در عالم آفرینش حقایقى است كه هرگز نابود نمى شود

د با در صحنه قیامت و در ترازوى توزین اعمال نیك و بد، مشاهده خواهد كرد كه ترازوى عمل نیك انسان محسو
حسادت حسود هیچ ضررى براى محسود نخواهد داشت ؛ چون رزق و روزى الهى  .اعمال حاسد سنگین مى شود

مقدر و تقسیم شده است و با حسادت وى رزق محسود كم نمى شود و تقدیر الهى تفاوتى نمى كند و حسود است كه 
 .ضرر مى كند

ت به آدم نافرمانى كرد، نتیجه این شد كه خداوند لعنت یعنى دورى از رحمت خدا، وقتى ابلیس به خاطر حساد
 :فرمود

و اِءنَّ علیَك اللَّعنَة الى یوِم الدِّیِن# فاخُرج منَها فاِءنََّك َرِجیم  (161). 
(( بیرون رو، كه از درگاه ما رانده شده اى و لعنت و دورى از رحمت حق تا روز قیامت ) فرشتگان (از صف آنها 
 .((بر تو باد
 :مرحوم مجلسى روایتى را از امام حسن علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(162)ما راءیُت ظالما اءشَبَه بمظلوم من حاسد



 .((ظالمى را شبیه تر به مظلوم از انسان حسود، نمى شناسم ))
 . حسود بر دیگرى ستم مى كند، اما این ستم متوجه خود او است

نعَمَة علیك َنقَمة علیه اءّنه یرى ال (163). 
د زیان مى و به دلیل همین تصور غلط به خو -حسود نعمت در دست دیگران را براى خود نكبت و نقمت مى بیند ))
 .((- رساند
بنابر آنچه بیان شد، یكى از زشت ترین ، قبیح ترین و ناپسندترین گناهان و انحرافات اخالقى ، ابتال به بیمارى 
 . خطرناك حسادت است
 اما چگونه حسد به دین لطمه مى زند و حسنات را از بین مى برد؟

اخالقى شد، نگرانى هاى روحى و روانى بر او چیره  حسود به خود زیان مى رساند؛ زیرا وقتى گرفتار این رذیله
مى شود و همواره مى خواهد به صورتى خود را التیام بخشد، و همین باعث مى شود كه دست به اقداماتى بزند كه 
گاه این اقدامات ، منجر به هتك حرمت و آبروى محسود مى شود و گاه به تجاوز به مال و نفس و حتى قتل محسود 

كه خطرات جدى براى حاسد در پى دارد؛ اگر چه ممكن است محسود نیز در این میان ضرر كند و  مى انجامد
 .خسارتى متوجه او شود
 :در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(164)كاَد الحَسُد اَءن َیغِلَب الَقَدَر
 .((گاهى حسادت بر تقدیر انسان غلبه مى كند))
 : یكى از آن معانى در قرآن آمده است كه :این روایت را شاید بتوان به چند طریق معنا كرد
 .(165)و ِمن شرِّ حاسد اِءذا حَسَد
 .((به خدا پناه مى برم از شر هر حسودى هنگامى كه حسد مى ورزد))

اینددر روایتى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرم : 
 .(166)العیُن حّق، ولو كان شى ء ساَبَق الَقَدَر َسِبَقُه العیُن
(( است  اگر قرار است چیزى بر تقدیر الهى مقدم شود، چشم زخم )). 

حسود آنقدر در این رذیله اخالقى قدرت پیدا مى كند، كه در مقام نابود كردن نعمتى برمى آید كه در دست محسود 
است ؛ گرچه تقدیر الهى است كه چنین شخص صاحب این نعمت الهى باشد، اما حسود در صدد نابود كردن آن 
 . است

ر یكى از احادیث قدسى آمده استبعضى از تعبیرات در مذمت حسود عجیب است ؛ مثال د  : 
 .(167)الحاسُد عدوُّ نعمتى ، غیر راض بقسمتى التى َقَسمُت بین عبادى 
(( است و به قضاى الهى خشمگین است ؛ و به تقسیمى كه من میان بندگانم كرده ام ، راضى حسود، دشمن نعمت من 
 .((نیست 
 . وقتى كسى در چنین وضعیتى قرار بگیرد، در زندگى دنیوى و اخروى ، اعتبار و جایگاهى نخواهد داشت

رد و گاه راه نجات خود حسود، همواره عذاب روحى دارد و همه دنیا را به وسعتش تنگ و تاریك و كوچك مى پندا
در تاریخ نسبت به این مشكل اخالقى مصادیق  .را تنها در اقدامات خطرناكى علیه محسود و حتى علیه خود مى داند
 زیادى مى توان یافت ؛ چرا كه این خصوصیت زشت اخالقى همواره گریبانگیر بسیارى از انسان ها بوده و هست
. 

خود، همسایه صاحب نعمت و شوكتى داشت ، چون از دسترسى به مال و  داستان معروفى است كه فردى در جوار
نعمت او مایوس شد و نتوانست آنها را از دست همسایه در بیاورد، غالم خود را اجیر كرد كه بر بام خانه همسایه 

بعد از این . پولدارش ، سر از بدنش جدا كند تا این قتل به همسایه متمول او نسبت داده شود و او را مجازات كنند
 .(168)كه كشته شد، رازش به وسیله غالم افشا شد و هرگز به خواسته خود نرسید و بیمارى حسد او را كشت 

بیمارى هاى جسمى و روحى فراوان است ؛ گاهى انسان . ت ترین بیماریها و كسالتهاى روحى است حسادت از سخ
به یك بیمارى خفیف مبتال مى شود كه همه پزشكان علت آن راتشخیص مى دهند؛ گاهى نیز افراد به بیمارى هایى 

رایطى بهتر است ریشه روانى در چنین ش. مبتال مى شوند كه حاد و مزمن است و شاید هیچ درمانى نداشته باشد
 .بیمارى شناخته شود كه چگونه انسانى در گردابى از این رذایل اخالقى غرق مى شود

 حسدورزى از دیدگاه قرآن 
... آن طور كه از آیات كریمه قرآن استفاده مى شود، در چند آیه از سوره هاى مباركه بقره ، آل عمران ، نساء و

ى یاد كرده ، كه با توجه به این موارد، مى توان ریشه هاى روحى و روانى این خداوند از این صفت زشت اخالق



 :بیمارى را دریافت ؛ در سوره مباركه نساء مى فرماید
 .(169)اَءم َیحُسدوَن النَّاَس على ما آتاهُم اُهللا ِمن فضِلِه فَقد آَتینا آَل اِءبراهیَم الكتاَب والحكَمَة و آَتیناُهم مُّلكا عظیما
(( ما به آل ابراهیم ! بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده ، حسد مى ورزند؟) پیامبر و خاندانش (آیا مردم نسبت به 

قرار دادیم ) پیامبران بنى اسرائیل (دادیم و حكومت عظیمى در اختیار آنها  نیز كتاب و حكمت )). 
قرآن از عده اى یاد مى كنند كه وقتى فضل الهى را در انتخاب افرادى به عنوان پیامبر و رسول خدا مشاهده مى 

مباركه بقره از گروه  در سوره. كردند، به امكاناتى كه خداوند در اختیار آنها قرار مى داد، حسد مى ورزیدند
 :دیگرى یاد مى كند و مى فرماید

لهُم الحقُّ َودَّ كثیر مِّن اَءهِل الكتاِب لو َیُردُّونكم مِّن بعد اِءیماِنُكم ُكفَّارا حَسدا مِّن عنِد اَءنفِسِهم مِّن بعِد ما َتَبیََّن (170). 
بسیارى از اهل كتاب ، از روى حسد آرزو مى كردند شما را بعد از اسالم و ایمان ، به حال كفر بازگردانند؛ با ))
 .((این كه حق براى آنها كامال روشن شده بود

مسلمان  - یارى از اهل كتاب دوست دارند بعد از این كه شما ایمان آوردید قرآن خطاب به مسلمانها مى گوید كه بس
دوباره كافر شوید و از دین خود برگردید؛ چرا؟ چون وقتى فهمیدند حق  -هایى كه سابقه شركت و بت پرستى دارند 

 .را تشخیص داده اید و ایمان شما بر حق است ، بر ایمان شما بخل ورزیدند و حسادت كردند
اهل كتاب خود را داراى فرهنگ . اصلى این حسادت ، آن است كه كفار در قبال اهل كتاب افراد حقیرى بودندعلت 

برتر مى دانستند و بت پرستان را به بى فرهنگى مالمت مى كردند؛ وقتى دیدند همین بت پرستان از آنان پیشى 
از طرف دیگر حاضر . نستند آن را تحمل كنندگرفتند و به فرهنگى عالى از ادیان الهى دست پیدا كردند، نمى توا

در سوره مباركه آل عمران مى فرماید. نبودند از اشتباه خود نیز دست بردارند : 
 .(171)اِءن َتمَسسُكم حَسَنة َتُسؤ ُهم و اَءن ُتِصبُكم سیَِّئة یفَرحوا بها
اگر شما به كرامتى دست پیدا كنید و به خوبى و خیرى واصل شوید، آنها ناراحت مى شوند و رنج مى برند و اگر ))
 .((گناهى مرتكب شوید یا بدى و شرى به شما اصابت كند شادمان مى شوند

راى این افراد نقل مى كندقرآن خصوصیت جالبى را ب : 
 .(172)و اِءذا َلُقوُكم قالوا آَمنَّا و اِءذا َخَلوا َعضُّوا علیُكُم االَءناِمَل من الَغیِظ قل ُموتوا بَغیِظكم 
(( مى گویند) به دروغ (هنگامى كه شما را مالقات مى كنند،  ایمان آورده ایم ، اما هنگامى كه تنها مى شوند، از  :

با همین خشمى كه دارید بمیرید: بگو! شدت خشم بر شما سرانگشتان خود را به دندان مى گزند !)). 
گاه حسد باعث : چشمه مى گیرد، اشاره مى كند و مى فرمایددر این آیه ، به بعضى زذایل اخالقى كه از حسد سر

مى شود كه انسان حسود به نفاق روى آورد؛ در ظاهر، اظهار همراهى مى كنند، ولى در باطن از شدت ناراحتى 
این بیمارى روحى حسد مى تواند علت بسیارى از زشتى هاى اخالقى شود؛ از جمله ، . انگشت به دندان مى گیرند

كه رابطه نزدیكى میان آنها وجود دارد... كینه توزى ، چاپلوسى ونفاق ،  . 
آن طور كه از این آیات استفاده مى شود، عدم تربیت روح و غلبه بعضى از زشتى هاى اخالقى مى تواند منشاء 

نى و روح باید با مهربانى ، انس و نوع دوستى ، الفت گیرد كه اگر گرفتار دشم. روانى رذیله اخالقى حسد باشد
 .عداوت با دیگران شود، كینه آنان را به دل گرفته و در آن دل بذر كینه مى روید

بالطبع انسان حسود از دیدن نعمتى نزد دشمن خیالى خود، رنج مى برد و از ریشه هاى اصلى بروز و ظهور حسد، 
دوران و برتر از  دیگر آن كه اگر دل و روحى دچار حب نفس افراطى شد و خود را یگانه. همین نكته است 

دیگران دید، به كسالت روحى خود برتربینى و اعجاب نفس دچار مى شود و حاضر نیست نعمتى را كه خود فاقد 
 .آن است ، نزد دیگران تحمل كند

اگر فردى دچار خصیصه عجب شود، دیگران را حقیر و كوچك مى بیند و به هیچ وجه ، رفعت و بزرگى آنان را 
ورزد نمى پذیرد و حسد مى . 

همان طور كه پیش از این نیز اشاره كردیم ، قرآن یكى از سرچشمه هاى حسد كه شیطان را به وادى شقاوت ابدى 
كشانید؛ اعجاب ، خودبزرگ بینى و خودباورى بیش از حد مى داند؛ شیطان كه در سایه عبادت توانسته بود مراتبى 

وند امر كرد كه همه موجودات ، به انسان سجده كنند، از درجات قرب را طى كند، هنگام خلقت آدم ، وقتى خدا
 : گفت شیطان به زبان اعتراض 
 .(173)اَءنا َخیر منُه َخَلقَتِنى ِمن نَّار و َخَلقَتُه من طین 
 .((من از او بهترم ؛ مرا از آتش آفریده اى و او را از گل ))

شیطان خود را خیلى بزرگ تر و ارزشمندتر از این موجود مى دانست ؛ بنابراین حاضر نشد فرمان الهى را اجابت 
 .كند و بر او سجده كند

شت وجود داشته است ؛ مثال وقتى پیامبر اكرم قرآن كسان دیگرى را نیز مثال مى زند كه در آنها این صفت ز



صلى اهللا علیه وآله و سلم در مكه مبعوث شدند، عده اى از كفار كه او را فردى عادى و معمولى مى دانستند، نمى 
 : توانستند بپذیرند كه او رسول و فرستاده خدا باشد، قرآن از زبان آنها نقل مى كند كه

رآُن على َرجل مَِّن الَقرَیَتیِن عظیم و قالوا لو ال ُنزَِّل هذا الق (174). 
(( نازل نشده است ؟) ئف مكه و طا(از این دو شهر ) و ثروتمندى (چرا این قرآن بر این مرد بزرگ : گفتند !)). 

یك شخصیت بزرگ از مكه و یا  -پیغمبر را كوچك مى دیدند؛ مى گفتند چرا خدا قرآنش را بر یكى از آن دو مرد 
. نازل نكرد؟ چون قرآن بر این انسان معمولى نازل شده است ، ما ایمان نمى آوریم  -شخصیت بزرگ از طائف 

خدا قرار گرفته و نعمت نبوت به او تعلق گرفته است ، باعث شد كه آنها  این حسادت كه فردى عادى ، مورد عنایت
 .كافر بمانند

قرآن درباره . همچنین در قرآن كریم مى بینیم كه خداوند متعال در ادیان گذشته نیز به این نكته اشاره كرده است 
 : گروهى كه دعوت انبیا را نمى پذیرفتند، مى گوید دلیل آنها این بود كه

اَءنتم اِءلَّا بَشر مِّثُلناما  (175). 
 .((شما پیغمبران هم مثل ما هستید))

همین طور قرآن درباره . ن محرومیم ؛ نتوانستند تحمل كنندما چگونه قبول كنیم شما داراى نعمتى باشید كه ما از آ
 :قوم بنى اسرائیل نقل مى كند كه گفتند
 .(176)اَءُنؤ ِمُن ِلَبَشَریِن مثِلَنا
(( موسى و هارون -ما چگونه به این دو نفر   .((كه مثل ما هستند، ایمان بیاوریم ؟ - 

این حس كه فرد نمى تواند دیگرى را برتر از خود ببیند، اعجاب به نفس یا حب نفس افراطى است كه باعث ظهور 
 .و بروز حسادت مى شود

 روش درمان حسد
اگر انسان به . اصالح نفس و سالم سازى و تلقى صحیح انسان از خود است  درمان این رذیله اخالقى ، در گام اول

واقعیت ها و حقایق شخصى خود توجه داشته باشد، مى تواند راه حل بسیار مهم و مفیدى براى درمان این كسالت 
مضیقه و  بیابد و به جاى آزردن روح و روان خود، به اصالح آن بپردازد؛ نه این كه روح و روان را بیشتر در

مثال در تحصیل نعمت موردنظر، از طریق معقول و سنجیده تالش كند؛ نه این كه بر كسى كه آن  .تنگنا قرار دهد
 .نعمت را دارد، حسادت بورزد و نتواند برخوردارى او را تحمل كند

ود هر انسانى قرار داده ، البته در این راه باید به توانایى هاى انسانى و نیروهاى بالقوه و بالفعلى كه خداوند در وج
تكیه كند و در سایه استمداد از این قوا و نیروها به آن نعمت دسترسى پیدا كند و در این رهگذر توجه به بعضى از 

در قرآن آمده است. اصول ارزشمند دیگر، مثل تسلیم و رضا به تقدیر الهى ، مى تواند بسیار موثر باشد  : 
شّر لَّكم  َعَسى اَءن ُتحبُّوا َشیئا و هو (177). 

 .((چه بسا چیزى را دوست داشته باشید؛ حال آن كه شر شما در آن است ))
نباید این عدم . شید و تالش كنید كه آن را به دست آورید، اما موفق نشویدممكن است شما به چیزهایى عالقه مند با

موفقیت و وجود این نعمت نزد دیگرى شما را در رنج روحى قرار دهد؛ چرا كه به همه حقایق عالم وقوف ندارد و 
 .چه بسا داشتن آن چیز براى شما شر باشد نه خیر

البته . درمان حسد، موثر باشد، تسلیم در برابر قضاى خداوند است  بنابراین ، یكى از راههایى كه مى تواند براى
انسان موظف است به امیال سنجیده و آرزوهاى معقول خود  . این تسلیم به معناى تشویق تنبلى و تن پرورى نیست

را دست پیدا كند و در مسیر وصول به آنها تالش و فعالیت كند؛ اما اگر موفق نشد نباید از نظر روحى خود 
 .موجودى شكست خورده بداند و خویش را از همه زیبایى هاى عالم محروم كند
از سوى دیگر، انسان براى دسترسى به نعمت هایى كه نزد دیگران مى بیند و میل دارد آنها را در اختیار داشته 

ه بر این توجه داشته باشد، باید توكل كند و پیوندش را با منشا همه قدرتها و صاحب همه نعمت ها محكم كند؛ عالو
باشد، درمان هایى كه براى رذایل اخالقى كه در معارف دینى ما ذكر شده ، براى انسان هاى مومن است ؛ یعنى 
 .بیمار و مریضى كه مبانى اعتقادى او سالم باشد

م اخالقى و در بسیارى از مباحث گذشته نیز به این نكته اشاره شد كه یكى از موفق ترین راه ها براى تكمیل مكار
امروزه در عالم ، كسانى كه . تخلق به حسنات آن ، دور شدن از زشتى هاى اخالقى و تصحیح مبانى اعتقادى است 

ما . دچار امراض و ناراحتى هاى روحى مى شوند از طریق تقویت مبانى اعتقادى به مبدا و معاد درمان مى شوند
قرآن هدایت مى كنیمنیز براى درمان كسالت هاى روحى ، مؤ منان را به   : 

 .(178)ُقل اِءنَّما َحرََّم َربَِّى الَفَواِحَش ما َظَهَر منها و ما َبَطَن



(( شت را، چه آشكار باشد چه پنهان ، حرام است بگو خداوند تنها اعمال ز )). 
 . در آیات كریمه قرآن و لسان اهل بیت علیهم السالم از حسد به فحشاى درونى تعبیر شده است

 بخشش و نادیده گرفتن خطاهاى همسایه - 8
حضرت مى در ادامه سخنان گهربار امام سجاد علیه السالم به تعداد دیگرى از حقوق همسایه اشاره مى شود، 

 :فرمایند
 .ُتقیُل َعثَرَتُه و َتغِفُر َزلََّتُه
یعنى اگر همسایه لغزشى كرد و در دل انسان رنجشى به وجود آمد، آن را بزداید و بر او ببخشان و آن لغزش را 
 .نادیده بگیرد

ه اى كه در از این جمالت برمى آید كه همه سعى امام علیه السالم آن است كه قلب و دل مومن نسبت به همسای
جوار او زندگى مى كند، مكدر نباشد و آیینه دل او نسبت به همسایه اش غبارآلود نباشد؛ بلكه پاك ، منزه و مصفا 

اگر چنین نباشد و گناه و خطاى او را نبخشاید، كینه اى كه در دل انسان نسبت به آن خطا ایجاد مى شود او را . باشد
هایت موجب غضب استوادار به عكس العملى مى كند كه در ن  . 

 حلم و بردبارى نسبت به همسایه - 9
 :امام سجاد علیه السالم مى فرماید
 .و ال َتدَِّخر ِحلَمَك عنه اذا َجِهَل علیك 
 .((اگر نادانى از او سر زد، از حلم و بردبارى دریغ نفرمایى ))

. بل خطاى او عكس العمل نشان دهدانسان موظف است نسبت به همسایه حلیم و بردبار، باشد نه این كه در مقا
عكس العمل در برابر خطاى همسایه و نبخشیدن او به قوه غضبیه انسان بازمى گردد كه یكى از زشت ترین و 

ضمن این كه وجود این غریزه در انسان . ناپسندترین رذایل اخالقى است كه در معارف ما بدان اشاره شده است 
مهار كردن آن توصیه شده است در روایات متعددى مشاهده مى شود كه از  ضرورى است ؛ ولى در علم اخالق به

در تعبیرى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه. غضب به عنوان یك مرض مهلك تعبیر شده است   : 
 .(179)الِحدَُّة ضرب من الجنون ِلاَءنَّ صاحبها َیندُم فاءن لم َینَدم فجنوُنه مستحكم 
غضب ، نوعى دیوانگى است و انسان را از حال اعتدال خارج مى كند؛ چون كسى كه دارنده این سوء خلق است ))

او همیشگى است  پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود جنون )). 
 : در روایتى به نقل از امام صادق علیه السالم آمده است
 .(180)الَغَضُب ُیفِسُد االِءیماَن كما ُیفِسُد الَخلُّ الَعَسَل
 .((غضب ، ایمان را از بین مى برد، همان طور كه سركه ، عسل را نابود مى كند))

در بعضى از . یعنى انسان عصبانى و غضبناك ، هرگز نمى تواند حالوت و شیرینى ایمان خود را احساس كند
 :تعبیرات دیگر از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ك غضبه لم َیمِلك عقَله َمن لم َیمِل (181). 
 .((كسى كه نتواند غضب خود را مهار كند، نمى تواند مالك عقل خود باشد))

فرمودند امام صادق علیه السالم : 
 .(182)كاَن اَءِبى َیُقوُلن اَءىُّ شى ء اَءَشدُّ ِمَن الَغَضب ، اِءنَّ الرَّجَل َلَیغَضُب َفَیقُتُل النَّفس الَّتى حرََّم اهللا 
(( چه چیزى از غضب بدتر است ؟ وقتى انسان عصبانى شد، این غضب گاهى او را به كشتن : پدرم مى فرمودند
 .((نفس محترمى وامى دارد
امام صادق علیه السالم مى  .گاهى غضب چنان بر انسان مستولى مى شود كه عذاب ابدى را براى او فراهم مى كند
 :فرمایند

جَل َلَیغِضُب َفَما َیرَضى اَءبدا َحتَّى َیدُخَل النَّاَراِءنَّ الرَّ (183). 
(( داخل آتش گردد -كه باعث شود كارى كند  -انسان غضبناك مى شود و هرگز راضى نمى شود تا  )). 
انسانى كه گرفتار این خصیصه مى شود، هرگز نمى تواند آن را مهار كند و هنگامى كه غضب طغیان كرد، مانند 

در رودخانه همیشه باید آب جارى باشد تا حیات تداوم یابد، اما اگر این . سیالب ، آثار حیات را نابود مى كند
در بستر آن نگنجد، همه آثار و عالیم حیات را نابود مى كند؛ یعنى نه از درخت و  رودخانه طغیان كند و سیالب

كشت و زرع خبرى مى ماند و نه از بنا و عمران و خانه ؛ و انسان هایى را كه در آن غافلگیر شده اند غرق مى 
الم نقل مى كنند، آمده این خصیصه در غضب نیز نهفته است ؛ در یكى از روایاتى كه از امام صادق علیه الس. كند



 : است
یا بَن آَدَم اذُكرنى فى غَضِبَك اَءذكرَك فى غَضبى : اَءوَحى اهللا عّزوجّل الى َبعِض اَءنِبیاِئِه (184). 

(( به هنگام عصبانیت خود مرا یاد كن ؛ تا من نیز هنگام ! خداوند به بعضى از انبیا وحى كرد كه اى فرزند آدم 
به رحمت -غضبم تو را   .((یاد كنم  - 

: حضرت فرمودند .شخصى خدمت پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم آمد و عرض كرد مرا موعظه اى كنید
دوباره سؤ ال كرد؛ حضرت همین جواب را داد! صبانى مشوبرو و هیچ گاه ع براى بار سوم پرسید؛ باز هم  .

 .(185)حضرت همان جواب را تكرار فرمودند
روایت ، حاكى از اهمیت مساءله در معارف ما و آثار زیان بارى است كه بى توجهى نسبت به آن به بار مى  این

در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم وارد شده است كه. آورد  : 
 .(186)َمن كفَّ َعَضَبُه َسَتَر اهللا َعوَرَتُه
 .((كسى كه بتواند غضب خود را مهار كند، خداوند عیوب او را مى پوشاند))

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در سیره . اثر وضعى مهار كردن طغیان غریزه غضب ، ستر عیوب است 
 :  صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كهرسول اهللا

 .(187)كان النَّبىُّ صلى اهللا علیه وآله و سلم ال َیغِضُب للدنیا
(( اهللا علیه وآله و سلم هرگز براى امور دنیا غضبناك نمى شدپیامبر صلى  )). 
معلوم مى شود كه وجود این غریزه خاص در انسان ها جهت خاصى دارد كه آن جهت خاص ، امور دنیوى نیست 
 .؛ چرا كه ارزش آن را ندارد

 نرم خویى و پرهیز از بدگویى - 10
 :حضرت در ادامه مى فرمایند

ِسلما له ، َتُردُّ عنه لساَن الشَّتیَمِة و ال تخُرج اَءن تكوَن . 
 .((از راه مسالمت آمیز خارج نگردى و بدگویى دیگران را از او دفع كنى ))

عدم گذشت و نرم خویى و داشتن زبانى تند . پنج توصیه اخیر حضرت نسبت به همسایه ، براى نفس حسادت است 
و عصبانیت دارد كه مظاهرش همان است كه در كالم امام  و خشن ، ریشه در یك بیمارى پنهانى به نام تندخویى

وقتى انسان دچار بیمارى تندخویى و عصبانیت مى شود؛ به طور . سجاد علیه السالم بدان ها اشاره شده است 
طبیعى اگر كسى نسبت به او عمل خالفى را مرتكب شود؛ حاضر به گذشت و اغماض نخواهد بود و سریعا عكس 

د دادالعمل نشان خواه . 
ساده ترین عكس العمل ، عكس العمل زبانى و باز كردن زبان به بدگویى و فحش است كه حضرت به صورتى 
 .خاص به این عكس العمل تصریح مى فرمایند

در بحث حسادت گفتیم كه این بیمارى روحى مادامى كه فقط روح و روان انسان حسود را مى آزارد و ظهور و 
. نسبت به محسود ندارد، ضرر و زیانش متوجه حسود است و عوارض اجتماعى ندارد بروز در اعمال و رفتار او

 به همین ترتیب انسان گاهى با نامالیماتى مواجه مى شود كه نشات گرفته از عوامل طبیعى یا مسائل اجتماعى است
. 

العملى از او صادر در این اتفاقات گاه انسان موفق مى شود كه عصبانیت و خشم خود را مهار كند و هیچ عكس 
اكثر مبتالیان به این بیمارى . نشود، كه در این صورت ، فقط خود را مى آزارد و نفس او همیشه در عذاب است 

به همین دلیل است كه امام علیه . قادر به مهار عصبانیت خود نیستند كه بالطبع عوارضى بر آن مترتب مى شود
آنها را در كنار هم ذكر فرموده اند  ض السالم نیز این دو بیمارى و توجه به عوار . 

غضب و خشم . همان طور كه اشاره كردیم بدزبانى و سوء رفتار، كمترین یا ابتدایى ترین اثر این دو بیمارى است 
لذت   كامى به بار مى آورد كه هرگز نمى تواند از شیرینى و حالوت ایمانش  اگر مهار نشود، براى انسان چنان تلخ 

 .ببرد

هاى مقابله با خشم و عصبانیت راه   
اكنون در صدد آن هستیم كه به این سواالت پاسخ دهیم كه چگونه مى توان این غریزه و نیروى خدادادى را كه 
خداوند بر اساس مصلحت آفرینش در انسان ها قرار داده ، مهار كرده و از تهییج نابجاى آن و استفاده نادرست و 
نه مى توان از طغیان سیل آساى این غریزه كه به ویرانى آبادى هاى وجود چگو !غیرصحیح آن جلوگیرى كرد
 .انسان منتهى مى شود، جلوگیرى كرد



از آن جا كه علت پیدایش این بیمارى نیز مانند حسد، در خودبزرگ بینى ، كبر، خودباورى افراطى و حب نفس 
این كسالت روحى و درمان آنها استاست ، پس بهترین راه درمان ، پرداختن به ریشه ها و علل ایجاد   . 

راه دوم ، توجه به زشتى این عمل و عوارض سوء آن است كه ببینیم چگونه انسانى كه قادر به مهار غریزه خشم 
تعبیرى است از . نیست خود را در اجتماع سبك و خوار مى كند؟ این فرد هیچ وقت حسن شهرت پیدا نمى كند

مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه السالم كه  : 
 .(188)ال تفَضحوا اءنفسكم ، ِلَتَشفُّوا غیَظكم 
كه اگر بخواهید این غریزه را با خشونت چرا  - براى درمان غیظ و تسلى این غریزه ، خود را مفتضح نكنید))
 .((- ارضا كنید منتهى به آبروریزى و افتضاح مى شود

افرادى كه سریع التاثیرند و زود خشمگین مى شوند و در برابر حوادث و برخوردها زود : انسان ها دو دسته اند
هستند موضع گیرى مى كنند؛ دسته دیگر كسانى كه بردبارند و بر غریزه غضب خود مسلط . 

در اجتماع و از دید مردم انسان هاى گروه اول به عنوان انسان هاى توانمند و مسلط بر نفس ، شناخته نمى شوند و 
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. طبعا آبروى این افراد نیز به اندازه انسان هاى گروه دوم نیست  : 

 .(189)اءن جِهل علیكم جاهل فلَیَسعُه ِحلُمكم 
(( كه موجب خشم شما شد -اگر فردى از روى جهالت كارى كرد   .((صبر پیشه كنید - 

حوادث و اتفاقات كوچك عكس العمل هاى تند و خشنى نشان  روح انسان نباید آنقدر كم ظرفیت باشد كه در مقابل
 .دهد
. پس یكى از راه هاى درمان این بیمارى روحى ، توجه به عواقب سوء تندروى و افراط در غریزه خشم است 

وقتى انسان بداند كه خشم افراطى مانند پرتاب كردن خود از باالى بام به زمین است كه عاقبت آن متالشى شدن 
شكسته شدن همه استخوانهاى او است ، هرگز دست به چنین كارى نمى زند مغز و . 

وقتى انسان بداند او چه نتیجه اى در پى دارد، در صورتى به انجام آن تشویق مى شود كه بداند ثمره اى نیكو دارد 
 .و اگر بداند براى او جز خسران در برندارد، طبعا در انجام آن تامل و صبر خواهد كرد

عاقل وقتى ببیند كه خشم افراطى ، حكایت از ضعف یا زوال عقل یا جنون مى كند و در اجتماع به بى خردى  انسان
و نداشتن بینش و روش صحیح مشهور مى شود، در برخوردهاى خود تامل كرده و صبر پیشه مى كند و به عاقبت 
 .كار مى اندیشد

خطرناكى مثل قتل نفس مى زنندگاهى افراد در سایه غضب و جنون دست به كارهاى بسیار  بعد از خاموش شدن  .
آتش خشم ، تنبه پیدا مى كنند كه چه فاجعه بزرگى به بار آورده اند و مثال عزیزترین كس خود را كشته اند و یا در 

این . اثر خشم ، ثروت و مال ارزشمندى را كه براى تحصیل آن سالها مشقت و رنج كشیده اند، از دست مى دهند
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. پیامدها در نهایت ، پشیمانى به بار مى آورد آثار و : 

 .(190)َمن َغَلب علیه غضبه و شهوته ، فهو فى ِحّیِز البهاِئِم
 .((كسى كه غضب و شهوتش بر او غلبه دارد، در زمره چهارپایان است ))
حیوانات داراى چنین  . یعنى اوصاف او مانند حیوانى است كه قادر به مهار غریزه خشم و شهوت خود نیست

ال و منظر دیگران است ، صفتى اند كه به محض طغیان غریزه شهوت ، هیچ توجهى به اطراف ندارند كه در م
تفاوت انسان با حیوانات در عقل و توجه به جایگاه ، . بلكه بى مهابا به ارضاى غریزه شهوت و خشم مى پردازند

 .مكان ، زمان و طرف مقابل و توجه به آثار حركتى است كه مى خواهد انجام دهد
در نتیجه هر بدى . ده انسانیت خارج مى شودانسانى كه غریزه خشمش طغیان مى كند و بر او غلبه دارد، از محدو

 .و شرى را مرتكب مى شود
 :امام صادق علیه السالم فرمودند
 .(191)الَغَضُب مفتاُح كلِّ شّر
 .((غضب ، كلید همه بدى ها است ))

وقتى كه خشمگین مى شوید به خدا پناه برید؛ چون وقتى خشم طغیان كند و انسان بر آن تسلط نداشته باشد، به هر 
خشم ، چنان پرده و حجابى مقابل عقل و چشم بصیرت انسان مى كشد كه دیگر هیچ . عمل زشتى روى مى آورد

ولى نمى شود و براى عقل جایى نمى ماندچیزى جز خشم بر وجودش مست . 
راه سوم مهار خشم ، توجه به آثار و فواید حلم و بردبارى است ؛ زیرا باعث مى شود انسان ، آرامش و سكون خود 
 :امام سجاد علیه السالم مى فرمایند .را در خشم و عصبانیت نبیند و دست به انتقام جویى نزند

لىَّ ُمن ُجرعة َغیظ ال اُءكافى بها صاحبهاما َتَجرَّعُت ُجرعة اَءحبَّ ا (192). 
(( ام من نوشیدنى اى ننوشیده ام كه گواراتر از آن خشم و غضبى باشد كه فروخورده  )). 



من : امام علیه السالم در این روایت فرو بردن خشم را به فرو بردن یك جرعه آب گوارا تشبیه كرده ، مى فرمایند
 . هرگز كسى را كه بر او خشم گرفتم ، مجازات نكردم و این شیرین ترین لحظات زندگى من بوده است

انسانى كه خشمگین مى شود مانند تشنه اى . اهد بوداگر انسان تشنه باشد، نوشیدنى گوارا براى او بسیار محبوب خو
خشم را به طریقى خاموش كند  است كه دوست دارد عطش  چگونه وقتى انسان . خشم ، مثل احساس تشنگى است  .

احساس تشنگى مى كند، هیجان درونى وى تحریك مى شود، هنگام عصبانیت نیز شبیه آن هیجان بر درون انسان 
یجان درونى را زمانى مى تواند آرام كند كه انتقام بگیرد و یا كارى انجام دهد، فحشى بدهد، حاكم مى شود و این ه

 .دستى دراز كند و حركتى انجام دهد
اما چرا به كظم غیظ . مساءله مورد نظر ما حلم و بردبارى است . آنچه ذكر شد در مدح فرو خوردن خشم بود

كظم غیظ یعنى كسى كه به هیجان در مى آید و آثار . غیظ است  اشاره شد؛ چون حلم و بردبارى باالتر از كظم
عصبانیت و تندخویى در او مشاهده مى شود، خود را مهار كند، اما حلیم و بردبار كسى است كه نفس خود را 

به . طورى تربیت كرده است كه هرگز در مقابل پیش آمدها و حوادث ، غریزه خشمش بى جهت طغیان نمى كند
در روایتى به نقل از امام صادق علیه . فردى ، برتر از كسى است كه فقط خشم خود را فرو مى خوردیقین چنین 

 :السالم درباره كظم غیظ آمده است كه مى فرمایند
 .(193)َمن َكَظَم غیظا و هو َیقِدُر على اِءمضاِئِه َحَشا اهللا قلَبُه اَءمنا و اِءیمانا یوم القیاَمِة
اگر كسى خشم خود را فرو ببرد در حالى كه قادر به بروز و اعمال آن است ، خداوند متعال روز قیامت او را از ))
 .((آرامش و طمانینه بهره مند خواهد ساخت 

آن جا كه همه ، گرفتار عوارض سوء و وحشت و هول و هراس قیامت هستند، خداوند به او سكون و آرامش 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. خواهد داد : 

 .(194)ما ِمن عبد َكَظَم اِءلَّا زاَدُه اهللا عّزوجّل عّزا فى الدُّنیا و اآلخَرِة
نتیجه كظم غیظ و مهار این غریزه ، آن است كه خداوند در دنیا و آخرت به فروخورنده خشم عزت و سرافرازى ))
 .((مى دهد
 : در قرآن كریم مى خوانیم

فیَن عن النَّاس واهللا یحبُّ المحسنیَنوالكاظمیَن الَغیَظ والعا (195). 
(( بدى مردم اغماض كرده ،  انسان هایى كه به هنگام طغیان غریزه خشم ، آن را فرو مى برند و از جرم مجرم و
 .((آنها را مى بخشایند و عالوه بر این ، احسان هم مى كنند؛ و خداوند دوستدار نیكوكاران است 

همان طور كه در مقدمه كتاب نیز آمد، كظم غیظ، یكى از بارزترین صفات پسندیده امام سجاد علیه السالم بوده 
روزى هنگامى كه آب مى . اد علیه السالم كنیزى در منزل داشتنددر تواریخ معتبر نقل شده است كه امام سج. است 

با توجه به این كه او در . ریختند تا حضرت دستشان را بشویند، ظرف آب افتاد و دست امام علیه السالم مجروح شد
من : م علیه السالم فرمودنداما. را تالوت كرد الكاظمیَن الَغیَظخانه امام علیه السالم تربیت شده بود، تا این اتفاق افتاد آیه 

گفت. خشم خود را فرو بردم  گفت. تو را بخشیدم : حضرت فرمودندوالعافین عن الناس  :  تو را : فرمودند واهللا یحب المحسنین : 
 .(196)در راه خدا آزاد كردم 

این نمونه عملى توجه به دستورات اخالقى شرع مقدس است كه درمان همه بیمارى ها و كسالت هاى روحى و 
 . روانى است
 :در دعاهاى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمودند

نى بالحلِماللهمَّ اءغننى بالعلِم و َزیِّ (197). 
(( مرا با علم ، بى نیاز كن و با حلم ، زینت بده ! خدایا )). 

ن شخصیتى زیبا و شاداب مى بخشداز این كالم حضرت معلوم مى شود كه حلم به انسا زیبایى آن است كه در  .
 .چشم دیگران خوب به نظر آید و دیگران از او لذت ببرند

زیبایى به معناى . خداوند، خلقت انسان را این گونه قرار داده كه از هر نوع زیبایى و بى نظمى ، لذت مى برد
و بینى و دهان و كیفیت ترسیم خطوط آن ، موزون تر چهره زیبا، چهره اى است كه چشم . است  ((موزون بودن ))

طبعا حلم و بردبارى هم صفتى است براى سیرت انسان. از سایر چهره ها است   . 
زیبایى سیرت در گرو بردبارى و حلم . همان طور كه صورت زیبا مطلوب است ، سیرت زیبا نیز مطلوب است 

شده است ؛ همان طور كه اگر چهره زیبایى مزین شود،  اگر كسى متصف به صفت حلم شد سیرت او مزین. است 
از رسول . دوست داشتنى تر مى شود، طبعا اگر سیرتى ، به حلم و بردبارى تزئین شود، مقبولیتش بیشتر مى شود

 : اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است



التعظُُّرالحیاُء و الحلُم و الحجامُة والسِّواُك و: خمس ِمن سنِن المرسلین  (198). 
پنج چیز از سیره و سنت انبیاى الهى است ؛ حیا و خویشتن دارى و حجامت و مسواك كردن و خود را خوشبو ))
 .((كردن 
 .اصوال اگر انبیاى الهى واجد صفت حلم نبودند، هرگز توفیقى در نشر و اشاعه پیام وحى نمى داشتند

او چوپانى مى كرد، بزغاله اى از گله جدا شد و موسى علیه : درباره موسى بن عمران علیه السالم نقل كرده اند
افرمانى غریزى ، حیوان كه به طور طبیعى طبیعى است كه در مقابل این تخلف و ن. السالم را به دنبال خود كشید

باید همراه گله باشد، اگر از گله جدا شود، چوپان عكس العمل نشان مى دهد؛ مخصوصا اگر در گرما چوپان را 
وقتى كه موسى علیه السالم به حیوان رسید او را در آغوش گرفت و دست مالطفت و نوازش به سر . بیازارد

هم خود را آزردى و هم مرا؟ كه چرا: حیوان كشید و فرمود (199). 
 :در تعبیرى از امام رضا علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

ى یكوَن حلیماال یكوُن الرَّجُل عابدا حتَّ (200). 
 .((كسى عابد نخواهد بود، جز این كه حلیم و بردبار باشد))

سلم نقل شده است كه فرمودند در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و : 
 .(201)ِابَتغوا الرَّفعُة عنَد اِهللا َتحُلُم عمَّن َجِهَل علیك و ُتعِطى َمن َحَرَمك 
(( بال باال بردن مقام خود نزد خدا باشید در مقابل كسى كه از روى جهل ، عمل ناپسندى انجام مى دهد صبر به دن
 .((پیشه كن و آن را كه تو را محروم مى كند از عطاى خود بهره مند ساز
 :در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند

َلُیدِرُك بالِحلِم دَرَجَة الصَّائِم اِءنَّ الرَّجَل (202). 
(( داران و شب زنده داران شب گاه انسان در سایه حلم به مرتبه اى مى رسد كه خداوند بزرگ ، آن را براى روزه 
 .((ها فراهم كرده است 
یعنى بدون این كه رنج عبادت را متحمل شود و مشقت گرسنگى و بیدارى شب را تحمل كند، خداوند در سایه حلم 
 .او همان مرتبه و مقام را به او مى دهد

 ره آورد حلم و بردبارى 
ر باب حلم و بردبارى و تخلق به این خلق ارزشمند، روایات و سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم د

فراوان است كه در آنها، انسان ها را به روش هاى گوناگون به این صفت برتر توصیه فرموده اند؛ چون نبود این 
صفت ، به بسیارى از بلواهاى اجتماعى دوران هاى مختلف دامن زده است ؛ از آن جمله روایتى كه در صفحات 

مقبل نقل كردی  : 
: حضرت به او فرمودند .شخص اعرابى آمد و از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم تقاضاى موعظه كرد

در آن  -به قبیله ام بازگشتم و دیدم میان دو قبیله جنگ و نزاعى در گرفته است : مرد اعرابى مى گوید. غضب نكن 
مى كردند كه این جداى براى چیست ؟ هر كسى در هر شرایط وقتى قبایل به جان هم مى افتند، دیگر افراد سؤ ال ن

وقتى  -قبیله اى كه بود، به عنوان دفاع از قبیله خود، به میدان مى آمد و گاهى خون هاى زیادى ریخته مى شد 
: منازعه بین قبیله خود و قبیله دیگر را دیدم ، به یاد سخن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم افتادم كه فرمودند

رفتم و از ماجرا سؤ ال كردم و مطلع شدم و توانستم در سایه همین كالم پیامبر گرامى اسالم صلى ! غضب نكن 
 .(203)اهللا علیه وآله و سلم دو قبیله را صلح دهم 
متاسفانه بسیارى از نابسامانى هاى اجتماعى امروز و حوادثى كه حتى در كانون كوچك ، مانند خانواده و یا میان 

اتفاق مى افتد، به این دلیل است كه افراد از آغاز سعى نكرده اند این صفت زیبا ... همسران ، برادران ، فرزندان و
ه زینت و جالل و شوكت انسانى بشر است ، در خود ایجاد كنندو ارزشمند را كه مای . 

 :در حق همسایه ، امام سجاد علیه السالم ، مى فرمایند
 .َتُردُّ عنُه لَساَن الشَّتیَمِة

طبیعى است كه اولین عكس العمل تهییج غریزه خشم در . منشا بدگویى ، عصبانیت و فقدان حلم و بردبارى است 
ى شود؛ یعنى وقتى انسان خشمش طغیان كرد، اولین راهى كه براى تسلى دل خود مى آزماید، زبان انسان ظاهر م

 . بدگویى و دشنام است
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 :حضرت مى فرمایند



 . َتُردُّ عنه لساَن الشَّتیَمِة، و ُتبِطُل فیه كیَد حامِل النَّصیحِة، و ُتعاِشُرُه ُمعاِشَرة كریمة
از حقوقى كه همسایه به انسان دارد این است كه اگر در غیاب او به زشتى از وى یاد كردند و یا بدگویى كردند، از 
 . او دفاع كند كه این سیره و سنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم بوده است

ند كه در حالتش نوشته اندروایتى را درباره عكرمة بن ابى جهل نقل مى ك سفینة البحارمرحوم محدث قمى در  : 
اَئهم ، و اءَمر بقتلهم اءینما وَجدوهم ، و ان كان شدیَد العداوِة لرسوِل اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم ، و هو اءحُد االربعِة الذین اءباح النبىُّ صلى اهللا علیه وآله و سلم دم

 .(204)كانوا ُمَتلِّقیَن باءستاَر الكعبِة
با پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم بسیار دشمنى مى كرد و یكى از چهار نفرى بود كه حضرت پیامبر صلى اهللا ))

م كرده بودند و دستور داده بودند كه مردم هرجا این چهار نفر را یافتند بكشند علیه وآله و سلم خون آنها را هدر اعال
 .((هر چند به پرده كعبه آویخته باشند

وقتى پیامبر صلى اهللا علیه وآله و سلم مكه را فتح كردند، یكى از چهار نفرى كه خونش را مباح كردند عكرمة بن 
بادى وزید و كشتى در اثر توفان و امواج در خطر غرق شدن  او فرار كرد و سوار بر كشتى شد،. ابى جهل بود

. با خدا پیمان بست كه اگر نجات پیدا كند، به سراغ پیامبر رفته و با او بیعت كند و مسلمان شود. قرار گرفت 
انقه حضرت از او استقبال كردند و با او مع. عكرمه نجات پیدا كرد و خدمت پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم رسید

بعد از این ماجرا گاهى مسلمانان در غیابش از او چنین تعبیر مى كردند. نمودند : 
عكرمه رفت خدمت پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم و . این فرزند دشمن خدا ابى جهل است  هذا ابُن عدوِّ اِهللا اءبى جهل

ان دیگرى بدگویى كنید؛ گرچه آن كه شما به عنوان مسلمان حق ندارید از مسلم: حضرت فرمودند. شكوه كرد
 .شخص عكرمة بن ابى جهل باشد كه روزى مهدورالدم شناخته شده بود
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 :امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 .و ُتبِطُل فیه كیَد حامِل النَّصیحِة

سایه است ، باید تا آنجا كه مى تواند ابتدا، همسایه یعنى اگر مى بیند كسى با عنوان دوستى ، در صدد خیانت به هم
 .را به این خیانت آگاه كند و آن كید و مكر را به هر ترتیب ممكن بى اثر كند
قبال نصح را معنى كردیم و گفتیم نصح به معناى خلوص است و كسى را دوست ناصح مى گویند كه در دوستى او 
 .غش و حیله نباشد

راى ایجاد یك اجتماع سالم و به دور از زشتى است ؛ چرا كه این زشتى هاى اخالقى همه آنچه كه ذكر شد، ب
سالمت جامعه را تهدید مى كند و در سایه این قوانین و حقوق است كه یك اعتماد و اطمینان متقابل بین طبقات و 

چه كه به این اعتماد از آن. ممكن شود  اصناف مختلف اجتماعى ایجاد مى شود تا رسیدن به غرض نهایى آفرینش 
عمومى ضربه مى زند و بناى مستحكم سالمت و عدالت را ویران مى كند، نهى شده است و به آنچه كه در بنیان 

از جمله مواردى كه بدان امر شده خلوص و . این ساختمان و استحكام آن موثر مى افتد، امر و سفارش شده است 
 . نصح در ایجاد این روابط است

غش ، . نسان ها به ویژه همسایگان باید رابطه اى خالصانه و به دور از هر مكر و حیله و نیرنگ باشدروابط بین ا
 خیانت و سوء استفاده از اعتماد افراد منشا بسیارى از واماندگى هاى معنوى و انحطاطهاى اخالقى جوامع ما است
. 

اه به افراد دیگر سرایت مى كند و به تدریج سقوط جوامع در مهالك اخالقى ، از تخلفات فردى آغاز مى شود، آنگ
در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است . همه جامعه را به تخلف از مسیر صحیح انسانى مى كشاند

 :كه مى فرمایند
 .(205)شرُّ الناس َمن ال َیعَتِقُد االءمانَة و ال َیجَتنُب الخیانَة
 .((بدترین مردم كسانى اند كه به رعایت امانت مردم ، اعتقاد ندارند و از خیانت پروا ندارند))

ماینددر سخن دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فر : 
 .(206)غایُة الخیانِة خیانُة الِخلِّ الودوِد العهوِد
((  .(( اوج خیانت ، خیانت به دوست مهربان و شكستن عهد و پیمان ها است

از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله . خائن ترین انسان ها كسى است كه از دوستى و اعتماد دیگران سوءاستفاده كند
 :و سلم نقل شده است كه فرمودند

و اءداء االمانِةال َتنظروا الى َكثرة صالِتهم و صومهم و كثرِة الحجِّ و المعروِف و َطنَطَنِتهم باللیِل، و لكِن انُظروا الى صدِق الحدیِث  (207). 
به نماز و روزه فراوان و حج و حتى معروفى كه ظاهر انسان ها را مى سازد یا در دل شب بلند مى شوند و ))

بلكه به راست گفتارى و  -هیچ كدام نشانه ایمان آنها نیست  -صداى ناله و گریه شبانه آنها برمى خیزد، توجه نكنید 



 .((امانتدارى آنها نگاه كنید
اگر مى خواهید ایمان افراد را بسنجید كه تا چه اندازه به راستى و موازین ایمانى پایبند هستند، جز با نظر كردن در 

آنها میسر نخواهد بود كه این رفتار و منش ، مخل سالمت اجتماع نباشد؛ برخالف بسیارى از ادعاها  سلوك و رفتار
كه باید با امور مثبت ثابت شود، این جا تورع از خیانت و پروا از تجاوز به حقوق دیگران ، شرط پذیرش ایمان 
 . است

ودندمرحوم صدوق از امام سجاد علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرم : 
یِن بن علّى علیهما السالم ائَتَمَنِنى على السَّیِف الَّذى َقتَلُه به َلاَءدَّیَتُه علیُكم ِباَءداِء االَءمانِة َفَو الَّذى َبَعَث محمَّدا صلى اهللا علیه وآله و سلم بالَحقِّ نبّیا، َلو اَءنَّ قاِتَل اَءبَى الحس

 .(208)الیِه
قسم به آن خدایى كه جدم را به پیامبرى برگزید، اگر قاتل پدر من ، شمشیرى كه پدرم را با آن به شهادت رسانید، ))

انت برمى گردانم به امانت نزد من بگذارد، من آن را به عنوان ام )). 
 :در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نیز آمده است كه فرمودند
 .(209)الخیانُة دلیل على ِقلَِّة الورِع و عدِم الدیاَنِة
 .((خیانت ، نشانه بى پروایى و بى دینى است ))

نكته قابل توجه در بحث . یعنى اگر كسى خائن شد، جاى هیچ شبهه اى نیست كه نمى توان او را متدین دانست 
اد، انسان خیانت این است كه خیانت براى انسان هایى امكان پذیر است كه به نحوى به آنها اعتماد مى شود؛ اگر افر

خیانت به معناى سوءاستفاده از اعتماد و اطمینان متقابل است. ها را بشناسند راه براى خیانت بسته خواهد بود  . 
دوستى مى خواهد به همسایه او   امام علیه السالم همسایه را موظف مى كند كه اگر متوجه شد كسى در لباس 

، این كید و حیله را باطل كند خیانت كند، خلوص اقتضا مى كند او را معرفى كرده . 
 : آخرین سخن امام علیه السالم این است كه
 . ُتعاِشُرُه ُمعاِشَرة كریمة
 .در معاشرت و مراوده با یكدیگر، اخالق كریمانه باید رعایت شود، با او با بزرگوارى معاشرت كند
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َقَك فیما بیَنَك و بیَنُه الى َوَجدَت الیِه سبیال َو اِءلَّا فال اَءَقلَّ ِمَن االِءنصاِف و اَءن ُتكِرَم كما ُیكِرُمَك و َتحَفَظُه كما َیحَفُظَك و ال َیسِبَو اَءّما حقُّ الصَّاحِب فاَءن َتصَحَبُه بالَفضِل ما 
نصیحتُه و حیاطَتُه و معاضَدَتُه على طاعِة ربِِّه و معونَتُه على نفِسِه فیما ال َیُهمُّ به ِمن معِصَیِة َمكَرَمُة فاِءن َسَبَقَك كاَفاءَتُه و ال َتقِصَد به عمَّا َیسَتِحقُّ ِمَن الَمَودَِّة ُتلِزُم نفَسَك 

 . ربِِّه ثمَّ تكوُن علیِه رحَمة و ال تكوُن علیِه عذابا و ال قوََّة الَّا باهللا
(( اهى كنى و گرنه حداقل اما حق رفیق و دوست تو این است كه تا مى توانى او را با فضل و بزرگوارى همر

درباره او جانب انصاف را نگه دارى و آن طور كه او تو را اكرام مى كند، وى را اكرام كنى و همان طور كه او 
 . تو را حفظ مى كند، تو هم او را نگهدارى كنى

با او آن را مراقب باش كه همواره در مكارم اخالق از او پیش قدم باشى و اگر او بر تو سبقت گرفت ، در دوستى 
تا آن جا كه شایسته است خود در خیر خواهى و نگهدارى و یارى او، كوتاهى مكن و تا آن جا كه به . عوض دهى 

 .((نافرمانى خدا اقدام نكرده ، خود را موظف بدان و بر او رحمت باش ؛ نه رنج و عذاب 
ذكر كرده اند این مجموع حقوق هشتگانه اى است كه امام سجاد علیه السالم براى دوست بسیارى از این حقوق را  .

به معناى وسیعش -همراه با اضافاتى در حق برادر  مطرح كردیم در این جا براى روشن شدن زوایاى سخن امام  - 
علیه السالم به موضوع دوستى و رفاقت و ضرورت هاى آن و میزان تاثیر دوستان از نظر امام علیه السالم مى 

ایف دوست نسبت به دوست روشن شود و حقوق متقابل آن دو قابل درك و استفاده شودپردازیم تا به تدریج وظ . 

 ضرورت انتخاب دوست
قبل از هر چیز باید این نكته را یادآورى كنیم كه مفهوم دوستى در زبان و ادبیات عرب با تعابیر مختلفى ذكر شده 
، ((صدیق ))، ((مصاحب ))، ((صاحب ))، ((خلیل ))و از دوست با عناوینى مثل  ((رفاقت ))، ((اخوت ))است ؛ مثل 
یاد شده كه البته ممكن است در این تعبیرها میزان رابطه و دوستى ها و یا سابقه آن مالك قرار  ((قرین ))و  ((حبیب ))

گرفته باشد، ولى مسلم است كه در بیان امام سجاد علیه السالم منظور همان دوستى اصطالحى و روابط عاطفى 
دو انسان است كه از آن به دوستى ، رفاقت و صمیمیت تعبیر مى شود و این رابطه با توجه به سرشت و میان 

فطرت انسان كه اجتماعى آفریده شده است ، ضرورى و اجتناب ناپذیر است و انسان ناچار و نیازمند به انتخاب 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. دوست و مصاحب است  : 
م باالِءخواِن فاِءنَّهم ُعدَّة فى الدُّنیا واآلخرِة اَء ال تسمعوَن الى قوِلِه تعالى علیُك  .(211)((((210)فما َلنا من شافعیَن و ال َصدیق َحمیم )))



(( د سخن آیا نمى شنوی. حتما براى خود دوستانى بیابید؛ چرا كه دوستان ذخایر و پشتوانه هاى شما در دنیا و آخرتند
در این روز سخت نه شفیعى داریم و نه دوستى كه از ما حمایت كند: خداوند را كه مى فرماید )). 

استشهاد به این آیه براى تبیین ضرورت وجود . ضرورت داشتن پشتوانه اى همچون دوست در دنیا روشن است 
امت حسرت مى خورند كه دوست و افرادى كه در دنیا دوستان خوبى نداشته اند، روز قی. دوست براى آخرت است 

از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند. همراهى ندارند تا از آنها شفاعت كند : 
 .(212)َمن َفَقَد اءخا فى اِهللا فكاءّنما َفَقَد اَءشرَف اَءعضاِئِه
اگر كسى دوستى را كه در راه خدا با او دوستى مى كرده ، از دست بدهد، مثل این است كه شریفترین اعضاى ))
 .((بدن خود را از دست داده است 

كمبود و خالء مى كند، اگر دوستى از    همان طور كه انسان وقتى یكى از اعضاى خود را از دست بدهد، احساس
دوستان خوب و واقعى خود را نیز از دست بدهد همان احساس به او دست خواهد داد؛ یعنى ضرورت آن براى 

در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند. همه انسان ها قابل درك و لمس است  : 
كالَجَسِد الواِحِد اِءِن اشَتَكى شیئا ِمنُه َوَجَد اَءَلَم ذلَك فى ساِئِر جَسِدِه الُمؤ مُن اَءخو الُمؤ ِمِن (213). 

(( یك بدن كه اگر عضوى از آن به درد آید، رنج آن را همه اعضاى بدن احساس مى مومن برادر مومن است ؛ مانند 
 .((كنند
 : شعر سعدى نیز برگرفته از همین روایت است

 بنى آدم اعضاى يكديگرند 

 چو عضوى به درد آورد روزگار 
 

 كه در آفرينش ز يك گوھرند 

 دگر عضوھا را نماند قرار 

علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایندسخن لطیف دیگرى نیز از امام صادق  : 
 .(214)لكلِّ شى ء َیستریح الیه ، و اءنَّ المومَن َلستریُح الى اءخیه المومِن كما َیستریُح الطیُر الى شكِلِه
هركس با چیزى به آرامش مى رسد و موجبات راحتى اش فراهم مى شود؛ مومن با هم سخنى و همنشینى با مومن ))
 .((دیگر، آرامش پیدا مى كند؛ درست مثل پرندگان كه وقتى كنار یكدیگرند، احساس آرامش مى كنند

طبیعى است كه در همه فطرت هاى سالم نهفته است و معارف ما به بنابراین ، احساس نیاز به دوست ، یك احساس 
قرآن به پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم . این احساس نهفته اشاره كرده و راه هاى شكوفایى آن را نمایانده است 

 :خطاب مى فرماید
 .(215) اَءلََّف بینهم َلو اَءنَفقَت ما فى االَءرِض جمیعا مَّا اَءلََّفت بین ُقُلِبِهم و لِكنَّ اهللا

(( ان آنها اگر آنچه را كه روى زمین است ، مى بخشیدى نمى توانستى بین قلوب ایشان الفت ایجاد كنى ، ولى خدا می
 .((الفت ایجاد كرد
 :در جاى دیگر مى فرماید
 .(216)َفاَءلََّف بین ُقُلبُكم َفاَءصَبحُتم ِبِنعَمِتِه اِءخوانا
(( میان دل هاى شما، الفت ایجاد كرد و به بركت نعمت او، برادر شدید او در )). 
 :در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم آمده است كه حضرت مى فرمایند
 .(217)المومُن آِلف ماءلوف ، و ال خیَر فیَمن ال َیاءلُف و ال ُیؤ َلُف
مومن هم انس مى گیرد و هم دیگران با او انس مى گیرند و در كسى كه نه خود با دیگران مانوس است و نه ))
 .((دیگران با او مانوسند خیرى نیست 

 داشتن تناسب روحى با دوست
ت انسان ها با یكدیگر، تناسب روحى و روانى است ؛ یعنى این ارواح انسانى اند كه دیگران را به سوى شرط الف

امام صادق علیه السالم فرموده اند. خود جلب مى كنند : 
 .(218)االَءرواُح جنود َمَجنََّدة فما َتَعاَرَف منها ائَتَلَف و ما َتَناَكَر منها اخَتَلَف
(( یعنى به واسطه این تناسب ها است كه یكدیگر را جذب  -ارواح با یكدیگر تناسب دارند و همدیگر را مى شناسند 

شوند، خود به خود از یكدیگر دفع مى شوند آنها كه نمى توانند با هم مانوس - مى كنند  )). 
نكته مهم این است كه انسان ببیند كه به چه روح هایى جذب مى شود و یا چه افرادى را به خود جذب مى كند؟ به 
جوانان عزیز توصیه مى شود كه در انتخاب دوست ، نهایت دقت را بكنند، رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم 
 :فرمودند



رُء على ِدیِن َخلیِلِه و َقریِنِهالَم (219). 
 .((انسان به راه و روش دوست و همنشین خود مى رود))

شده است كه مى فرمایند از حضرت سلیمان علیه السالم نقل : 
 .(220)اءنَّما ُیعَرُف الرجُل باءشكاِلِه و اءقراِنِه، و ُینَسُب الى اءصحاِبِه
(( ا نزدیكان و دوستانش مى شناسند و به آنها نسبت مى دهندانسان را معموال ب )). 

وقتى انسان مى خواهد با فردى ارتباط دوستانه برقرار مى كند و او را نمى شناسد براى قضاوت درباره او، 
دوستانش را مالك قرار مى دهد و دلیل آن تاثیر و تاثر متقابل است كه وجدان عمومى همه انسان ها آن را درك مى 

اگر با هم تناسب نداشته : كند؛ اگر از كسى بپرسند كه چرا فالنى را به صفت دوستش متصف مى كنى ، مى گوید
در سوره مباركه فرقان به نكته قابل توجهى اشاره شده ، خداوند مى فرماید. باشند، با هم رفاقت نمى كنند : 

َخذُت مَع الرَّسوِل سبیالو َیوَم َیَعضُّ الظَّالُم على َیدیِه َیُقوُل یا َلیَتنى اتَّ َلقد اَءَضلَّنى عن الذِّكِر بعَد اِءذ جاَءنى و كاَن الشَّیطاُن لالِءنساِن # یا َویَلتى َلیَتِنى لم اَءتَّخذ فالنا خلیال  # 

 .(221)َخُذوال
(( اى كاش با : و به خاطر آور روزى را كه ستمكار دست خود را از شدت حسرت به دندان مى گزد و مى گوید

او مرا از ! اى واى بر من ، كاش فالن شخص گمراه را به دوستى برنگزیده بودم ! رسول خدا راهى بودم 
از آن كه یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خواركننده انسان بوده است یادآورى حق گمراه ساخت بعد 

)). 
. بر اساس این آیات و روایات ، انتخاب دوست یك مساءله بسیار مهم و در مبانى معرفتى ما مورد اهتمام است 
 :رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم مى فرمایند

خلیال صالحاَمن اءراَد اُهللا به خیرا رَزقه  (222). 
(( دنیا و آخرت -اگر اراده الهى به خیر   و واقعا در سرشت اولیه اش خیر و خوبى یافت - كسى تعلق گرفته باشد  - 

خدا دوست خوبى را نصیب او مى كند -شود،  )). 
خداوند وعده كرده است كه اگر انسانى مورد عنایت ویژه او قرار گیرد، كارى مى كند كه انسان صالحى در سر 
 .راه او قرار گیرد، و براى او دوست خوبى شود، پس دوستان خوب ، نعمت هاى الهى اند

حارث همدانى توصیه هاى فراوانى شده است ؛ جمله اى از آن مربوط به در نامه امیرالمؤ منین علیه السالم به 
 : بحث ما است
 .(223)و احَذر َصحاَبَة َمن َیفیُل َراءُیُه و ُینَكُر َعَمُلُه فاِءنَّ الصَّاحَب ُمعَتَبر بصاحِبِه
(( زیرا مقیاس سنجش ! از یارانى كه در فكر و نظر ضعیفند و عمل آنها ناشایست است برحذر باش ! اى حارث 
 .((شخصیت هر كس یاران او هستند

طات ، توجه به انتخاب صرف نظر از ضرورت انتخاب دوست ، یكى از نكات بسیار مهم درباره دوستى ها و ارتبا
 . دوست است
دوستانى كه انسان پیدا مى كند، نسبت به انسان حقوقى پیدا مى كنند كه این حقوق را از كالم امام سجاد علیه السالم 
بیان خواهیم كرد، ولى نكته ظریفى را باید در این دوستى ها رعایت كرد و آن این كه ارتباط دو مومن با یكدیگر 

در روایت معتبرى از امام صادق علیه السالم آمده است. اى آغازین مهم و مورد توجه است در همان قدم ه  : 
َمن َصِحَب مؤ ِمنا اَءعِرف مكاَنُه فقاَل لى اَء ما َعِلمَت اَءنَّ َدَخلُت على اَءبى عبداهللا علیه السالم فقاَل لى َمن َصِحَبَك فُقلُت له رجل ِمن اِءخوانى قال فما َفَعَل ُقلُت ُمنُذ َدَخلُت لم 

 .(224)اَءرَبعیَن ُخطَوة َساَءَلُه اهللا عنه یوَم القیاَمِة
(( چه كسى با تو بود؟ : كه من از راه رسیده ام ، حضرت فرمودند كسى خدمت امام علیه السالم رسیده و عرض كرد

وقتى از سفر آمدى آن دوستت كه همراه : یكى از برادران مسلمان و شیعه همراه من بود، حضرت فرمودند: گفت 
،  از وقتى كه وارد مدینه شدم ، نمى دانم كجا رفته و كجا ساكن شده است: تو بود، كجا رفت ؟ و چه كرد؟ او گفت 

 - او حق دوستى و رفاقت بر گردن تو دارد  -آیا نمى دانى كه اگر چهل گام با كسى برداشتى : حضرت فرمودند
 .((روز قیامت از این مقدار دوستى سؤ ال خواهد شد
 منظور حضرت این است كه چگونه تو چند روز است وارد مدینه شده اى و از مسكن و ماءواى او بى خبرى ؟

را براى انتخاب دوست بیان فرموده و به انسان هاى مومن هشدار مى دهد كه از انتخاب  قرآن نیز موازینى
 .دوستانى كه موجب انحراف در عقیده مى شوند پرهیز كنند
 : در سوره مباركه انعام آمده است

ا ُینِسَینََّك الشَّیطاُن فال تقُعد بعَد الذِّكرى مع القوم الظالمین و اِءذا َراَءیَت الَّذیَن َیخوضوَن فى آیاِتنا فَاعرض عنهم حتَّى َیُخوضوَن حدیث غیِرِه و اِءمَّ (225). 
(( و اگر . ى كنند، از آنها روى بگردان تا به سخن دیگرى بپردازندهرگاه كسانى را دیدى كه آیات ما را استهزا م
 .((شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین 

آنان كه حقایق آفرینش را درك كرده اند و نشانه هاى وجود خداى خالق را به بازى گرفته اند، شایسته معاشرت و 



آیه بعد كه مى فرماید بر اساس نص. دوستى نیستند : 
 .(226)و ما على الَّذین َیتَّقوَن ِمن حساِبِهم مِّن شى ء و لكن ذكَرى َلَعلَّهم َیتَّقوَن
(( فراد با تقوا براى ارشاد و اندرز با آنها بنشینند، چیزى از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست ؛ ولى این كار، و اگر ا
 .((باید تنها براى یادآورى آنها باشد، شاید بشنوند و تقوا پیشه كنند

براى نصیحت و  اگر كسى قلب و دلش به تقواى الهى استوار گشته و احتمال تاثیرپذیرى او منتفى باشد، مى تواند
همچنین در آیه دیگر مى فرمایند. تنبه با چنین افرادى معاشرت كند : 

 .(227)و َذِر الَّذیَن اتََّخذوا ِدیَنهم َلِعبا و لهوا و َغرَّتُهُم الحیاة الدُّنیا
رها كن كسانى را كه آیین فطرى خود را به بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنیا، آنها را مغرور ساخته است ))
)). 

بر این اساس ، گروهى را كه خالف دعوت عقل و دین فطرى ، فریب دنیا را خورده اند و دین را بازیچه قرار مى 
ى دنیا، آنها را مغرور ساخته است رها كن چون آنها لیاقت و شایستگى دوستى ندارنددهند و زندگ . 

 اهمیت دقت در انتخاب دوست
. آیات كریمه قرآن مؤ منان را از ایجاد ارتباط با گروه هایى كه دچار انحراف عقیدتى و فطرى هستند، بازمى دارد

مت و پشیمانى از انتخاب دوست بیان مى كند و مى در سوره مباركه فرقان صریحا اعتراف انسان را در ندا
 :فرماید

َلقد اَءَضلَّنى عن الذِّكِر بعَد اِءذ جاَءنى # یا َویَلتى َلیَتِنى لم اَءتَّخذ فالنا خلیال # و یوَم َیَعضُّ الظَّالُم على یدیِه یقوُل یا َلیَتنى اتََّخذُت مَع الرَّسوِل سبیال  (228). 
(( اى كاش با : و به خاطر آور روزى را كه ستمكار دست خود را از شدت حسرت به دندان مى گزد و مى گوید

او مرا از ! ص گمراه را به دوستى برنگزیده بودم اى واى بر من ، كاش فالن شخ! رسول خدا راهى بودم 
یادآورى حق گمراه ساخت بعد از آن كه یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خواركننده انسان بوده است 
)). 
اوال، دین فطرى  : آیه شریفه ، ضمن یادآورى فطرى بودن دین و قوت آیات الهى ، ناظر به این جهت است كه

ت الهى داللت بر وحدانیت خدا دارد و همواره خطر تاثیرپذیرى انسان از همنشینى با افراد سست عقیده و است و آیا
فاسد وجود دارد و مؤ منان باید از این خطر برحذر باشند؛ ثانیا، اگر انسانها با افراد دیگر همنشینى كنند؛ خواه 
 .ناخواه به صفات آنها متصف خواهند شد

ىخطر تاثیرپذیر - الف   
 :سلیمان جعفرى مى گوید

ما لى راءیُتك عند عبِدالرحمان بن یعقوب ؟ قال: َسمعُت اءباالحسن علیه السالم یقول الءبى  َیِصُف اهللا تعالى و َیُحُده ، و اهللا ال یوَصُف، : انَُّه یقول فى اهللا قوال عظیما : 
اءن هو یقول ما شاء اءىُّ شى ء علىَّ منه اءذا لم اءقل ما یقول ؟ فقال له ابوالحسن علیه السالم: فقال  فاءّما َجَلسَت معه و َتَركَتنا و اءما َجَلسَت معنا و َتَركَتُه، اءما تخا  : 

َتَخَلَف عنه ون موسى علیه السالم ُف اءن َینِزَل به نقَمة َفُتصیُبكم جمیعا؟ اءما علمَت بالذى كان منه اصحاب موسى و كان اءبوه من اصحاب فرعون فلما لِحَقت خیُل فرع
غرق َرِحَمُه اهللا و لم یكن على راءى اءبیه : ِلَیِعَظُه و اءدركُه موسى و ابوه ُیراِغُمه حتى بلغا طرف البحر فغِرقا جمیعا فاءتى موسى الخبُر فساءل جبرئیل عن حالِه فقال له 

 .(229)لكَن النقمَة اذا نزلت لم یكن لها عمن قاَرَب الُمذِنَب دفاع 
عبدالرحمن بن یعقوب  -چرا تو با این فرد ! ابوهاشم  :شنیدم امم هفتم موسى بن جعفر علیه السالم به پدرم فرمود ))

گفت همنشینى مى كنى ؟ پدرم - در عقیده او خدا طورى است كه این تلقى : حضرت فرمودند. او دایى من است  : 
یا باید دوستى او را انتخاب كنى و یا همنشینى ما را، پدرم  -انحرافى در عقیده است ، قائل به تجسم الهى بوده است 

آیا از خدا نمى ترسى كه : مودندمن به گفته او اعتقاد ندارم پس همنشینى با او چه اشكالى دارد؟ حضرت فر: گفت 
عذابى نازل شود و همه شما را از بین ببرد؟ داستان كسى را كه از اصحاب حضرت موسى علیه السالم بود و 

او براى نحصیحت كردن پدرش و شناساندن حضرت موسى علیه السالم . پدرش از اصحاب فرعون ، نشنیده اى 
مراه لشكر فرعون بود تا آنها در دریا غرق شدند و او هم همراه آنان او ه. از او جدا شد ولى پدرش نمى پذیرفت 

جریان را به حضرت موسى علیه السالم خبر دادند ایشان در مورد او از جبرئیل علیه السالم سؤ ال . غرق شد
جبرئیل علیه السالم گفت. كردند ل خدایش رحمت كند غرق شد ولى بر اعتقاد پدرش نبود اما وقتى عذاب ناز : 

 .((شود، كسى كه همنشین گناهكار است را هم در خود مى گیرد
شعیب . این نتیجه همراهى با كسانى است كه صالحیت اعتقادى ندارند و وعده الهى هم تخلف ناپذیر است 

 :عقرقوفى مى گوید
سمعُتم آیات اهللا ُیكَفُر بهاو ُیستهَزاُء بها ساَءلُت اَءَباعبداهللا علیه السالم عن قوِل اهللا عّزوجّل و قد نَزل علیكم فى الكتاب اَءن اذا فقال اَنا عَنى بهذا اذا سمعتم الرجل  (230)...

َقُع فى االئّمة َفُقم من عنِده و ال ُتقاِعدُه كاِئنا َمن كاَنالذى یجحُد الحق و یكذب به و َی (231). 
م كهاز امام صادق علیه السالم درباره این آیه سؤ ال كرد )) خداوند این حكم را در قرآن بر شما نازل كرده كه  : 



حضرت . هرگاه بشنوید افرادى آیات خدا را انكار و استهزا مى كنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگرى بپردازند
نحرافى وقتى مى شنوید كه انسانى حق را مى شنود و نمى پذیرد و یا اعتقاداتش درباره ائمه علیهم السالم ا :فرمودند

هرگز با او همنشینى نكنید و از نزد او برخیزید، حتى در نزد او، درنگ كردن هم جایز نیست . است  در ادامه  .((
این مطلب عالوه بر نهى از معاشرت با منحرفان اعتقادى ، همچنین معاشرت با كسانى كه در التزامات عملى به 

روا ندارند نهى شده است احكام دین و شرع ضعیف هستند و از معصیبت و گناه پ از امام صادق علیه السالم  .
 :روایت شده است كه مى فرمایند
 .(232)ال َینَبغى للموِمِن اَءن َیجلَس مجلسا ُیعِصى اهللا فیه و ال َیقدُر على تغییِرِه
(( معصیت خدا مى كنند و او قادر بر   سزاوار نیست انسان مومن با كسانى هم مجلس شود كه آنها در آن مجلس 
 .((تغییر و هدایت آن جماعت نیست 
 :همچنین امام صادق علیه السالم در سخن دیگرى مى فرمایند

ِمن ُفجوره  ال َتصَحب الفاجَر فُیَعِلَمَك (233). 
 .((با افراد گناهكار و اهل فجور مصاحبت و همنشینى نكن ؛ چرا كه گناه را به تو مى آموزند))

كه در این ارشادات ، هم به خطر تاثیرپذیرى انسان توجه شده است و هم به حفظ حیثیت اجتماعى  به نظر مى رسد
 انسان

متصف شدن به صفات دوست  - ب   
 :از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه مى فرمایند

ُق االَءشراَر باالَءخیاِر و ُمجالسُة الُفجَّاِر لالَءبراِر ُتلِحُق الفجَّاَر باالَءبراِر َفَمِن اشَتَبَه علیكم اَءمُرُه و لم ُمجالَسُة االَءشراِر توِرُث سوَء الظَّنِّ باالَءخیاِر و ُمجالَسِة االَءخیاِر ُتلِح
یِن اهللا انَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم كان ه فى ِدتعرفوا ِدیَنُه فانُظروا الى ُخَلطاِئِه فان كانوا اَءهَل دین اهللا فهو عَلى ِدین اهللا و ان لم یكونوا على ِدیِن اهللا فال َحظَّ ل

كاَن فاجرا كافرا یقوُل َمن كاَن یؤ ِمُن باهللا و بالیوم اآلخِر فال ُیَؤاِخَینَّ كافرا و ال ُیخاِلَطنَّ فاجرا و َمن آَخى كافرا اَءو خاَلَط فاجرا (234). 
از بین رفتن سالمت بینش است  - به دلیل شرارت آنها در اعتقاد و عمل  -نتیجه همنشینى با افراد شرور و منحرف 

همین طور اگر افراد . كه موجب سوءظن به نیكان مى شود؛ كه دلیل آن ، خصیصه تاثیرپذیرى انسان است 
 .شریرى با خوبان همنشین شوند از خوبان اثر مى پذیرند و باعث مى شود كه آنها نیز به ابرار بپیوندند

اگر دوستان و . اگر كسى را نمى شناسید، نمى دانید از اشرار است یا از ابرار، ببینید با چه كسانى ارتباط دارد
د، او هم انسان مومنى است و اگر همنشینان او در زمره مؤ منان نیستند، معاشران او كسانى اند كه به دین خداین

بعد حضرت به فرمایش پیغمبر صلى اهللا علیه وآله و سلم استشهاد مى . درباره او هم حكم به غیر مومن بودن كنید
 :كنند كه فرمودند

و با انسان هاى فاجر و بدعمل  كسى كه به خدا و معاد اعتقاد دارد، با كافر پیمان اخوت و برادرى نمى بندد
كسى كه با كافر یا فاجر آمیزش كند، مثل او است. معاشرت نمى كند  . 

 :روایتى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(235)ال َتصَحب الشِّرِّیَر فانَّ َطبعَك َیسرُق ِمن طبعه شرا و انت ال تعلُم
 .((با افراد شرور و فاجر همنشینى نكن كه طبع تو بدون آن كه متوجه باشى ، از آنها اثر مى پذیرد))
 :امام صادق علیه السالم در سخن دیگرى مى فرمایند

ن لم َیجَتِنب ُمصاحَبَة االَءحَمِق یوِشك اَءن َیَتَخلََّق باَءخالقِهَم (236). 
(( پروا ندارد، احتمال متخلق شدنش  - در فهم و ادراك ناتوان است كسى كه  - كسى كه از ارتباط و دوستى با احمق 
 .((به اخالق او زیاد است 

این ارشادات و توصیه ها، از یك سو باریك بینى و اهتمام دقیق معارف اسالمى را شنان مى دهد و از سوى دیگر 
مى نمایاند كه وقتى مبانى  ظرافت و نازك طبعى بشر و سرعت تاثیر او را قبل از وصول به مرحله كمال انسانى

به همین . ایمانى و اخالقى او نیرومند نشده و انعطافش نسبت به حوادث بیرون زیاد است چقدر تاثیرپذیر است 
 :لحاظ امام باقر علیه السالم فرمودند

رى اَءن لیس هللا علیه نعمة ال ُتجالِس االَءغِنیاَء فانَّ العبَد ُیجالُسُهم و هو یَرى اَءنَّ هللا علیه نعمة فما یقوُم حتى ی (237). 
(( نها نشست و با انسان هاى ثروتمند نشست و برخاست نكن ؛ چون تو طبع ظریفى دارى ، و قبل از این كه با آ

برخاست كنى تصور مى كنى خدا به تو نعمت فراوان داده است ، اما وقتى سراغ آنها رفتى ، منكر نعمت هاى الهى 
 .((مى شوى 

در روایت دیگرى امام جواد علیه . این تاثیرپذیرى و نازك طبعى بشر است و سرعت تاثر او را نشان مى دهد
 :السالم مى فرمایند

َبَة الشَّریِر فانَُّه كالسَّیِف المسلوِل َیحُسُن منَظُرُه و یقُبُح اَءثُرُهاَءیَّاَك و ُمصاِح (238). 



(( ر پرهیز كنید؛ چون مانند شمشیر از نیام بركشیده اى هستند كه منظر از همنشینى و دوستى با انسان هاى شرو
 .((زیبایى دارند، اما آثار بسیارى خطرناك و ناپسندى از خود برجاى مى گذارند

شمشیرى كه در غالف باشد، نمى تواند اثر كند، اما شمشیرى كه از نیام كشیده شده است آثارش بسیار خطرناك 
ارتباط با انسان هاى شرور نیز این چنین است. ارداست ؛ گرچه جلوه خاصى د  . 

ممكن است انسان درباره خودش بیندیشد كه تاثیرپذیر نیست و از این ارتباطها و معاشرتها خسارت و زیانى نخواهد 
دید و تصور مى كند كه اگر با افرادى كه عقیده فاسد دارند همنشین شود آنها نمى توانند عقیده او را به انحراف 
بكشانند یا اگر با افراد فاسد و فاجر نشست و برخاست كرد، آنها نمى توانند در او انحراف رفتارى ایجاد كنند، اما 
 . حقیقت امر چیز دیگرى است
به لحاظ خطر فوق العاده اى كه این معاشرت و ارتباطها در بردارند، در روایات و معارف ما به زبانهاى 

ین معاشرت ها ترسیم شده است و تنها به تاثیر اخالقى و رفتارى آن بسنده نكرده اند گوناگونى آثار منفى و متعدد ا
و در بعضى روایات انسان را به آثار اجتماعى این ارتباطها و پیوندها توجه داده اند و این نیست مگر به دلیل 

بیعى است كه انسان اهمیت حیثیت اجتماعى مؤ منان ، كه شرع مقدس براى آن ارزش قائل است ، و این هم ط
 .فطرتا، عزت و سربلندى خود را دوست دارد و در راه حفظ آن مى كوشد

جوانان و نوجوانان عزیز عنایت كنند كه وقتى دوران زودگذر جوانى پایان پذیرفت و انسان قدم به میان سالى 
اگر جوان در ایجاد . گذاشت ، وجدان عمومى جامعه بر اساس فطرت و طبیعت انسانى درباره او قضاوت مى كند

گرچه تاثیر هم نپذیرفته  -روابط دوستانه و معاشرت ها به این نكته توجه نكرده و با افراد غیرصالح معاشرت كرد 
درباره خود با دارویى مواجه خواهد شد كه برایش غیرقابل باور است ؛ یعنى خواهد دید كه مردم در اجتماع  -باشد 

اور كرده اند و به همان صورتى كه درباره آنها قضاوت مى كردند درباره او او را مانند دوستان ناصالحش ب
 .قضاوت مى كنند

معارف ما، چه آیات كریمه قرآن و چه روایات وارده از اهل بیت علیهم السالم براى عزت نفس مومن ، حساب 
قرآن مى فرماید. فوق العاده اى باز كرده اند : 

ین هللا العزَِّة و لرسولِه و للمؤ من (239). 
 .((عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤ منان است ))
 .مومن باید از نظر اجتماعى عزیز باشد و حیثیت و آبروى خود را حفظ كند

گرچه جوان به خود مطمئن باشد كه . و حق ندارد كارى كند كه عزت نفس خود را در معرض مخاطره قرار دهد
از افراد غیرصالح تاثیر نخواهد پذیرفت ، اما به خاطر حفظ حیثیت اجتماعى خود باید از ایجاد ارتباط و مراوده و 
سالم مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه ال .همنشینى با طبقات ناصالح پرهیز كند : 
 .(240)اِءیَّاك و ُمصاِحَبَة الُفسَّاِق فاِءنَّ الشَّرَّ بالشَّرِّ ُملَحق 
(( ى نكن ؛ چون به همان طبقه ملحق مى شوى با افراد فاسق مصاحبت و دوست )). 
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(241)ال َتصَحبوا اَءهَل الِبَدِع و ال ُتجالسوُهم َفَتصیروا عنَد النَّاِس كواحد منهم 
(( و دین خدا را به امور دیگرى كه ربطى به دین و وحى ندارد  -با كسانى كه اهل بدعت و نوآورى در دین هستند، 

همنشینى نكن ؛ چون در نزد مردم ، یكى از آنها به حساب مى آیى  -مى آمیزند  )). 
است به سیاسیون ، كه توجه كنند، كسانى به اسم تحول و اصالحات سیاسى یا فرهنگى و اجتماعى این توصیه اى 

باعث بدعت نشوند و دیگران نیز با همراهى و یا سكوت در قبال گفتار و كردار بدعت گذاران باعث نشوند كه هم 
ر اكرم صلى اهللا علیه وآله و سلم نیز به فرمایش امام صادق علیه السالم كه به روایت پیغمب. فكر آنان شناخته شوند

 :استشهاد كرده اند
 .(242)الَمرُء على دیِن َمن ُیَخاِلُل فلَیتَِّق اهللا الَمرُء ولَینُظر َمن ُیخاِلُل
وجدان عمومى ، انسان را به راه و روش دوستان و نزدیكانش مى شناسد، باید مراقب باشى كه با جه كسى پیمان ))
 .((دوستى مى بندى 

انحراف در عقیده و بدنامى و سوء شهرت  -عالوه بر این دو زیان آشكار كه بر روابط دوستانه ناسالم مترتب است 
اصالح و گروه هاى خاص اجتماعى ، عوارض دیگرى را نیز در بردارد كه هیچ ربطى به معاشرت با طبقات ن -

تاثیرپذیرى و اطمینان به سالمت عقیده و سالمت رفتار ندارند؛ نفس این ارتباط خواه ناخواه خسران و زیانهایى را 
 .متوجه انسان مى كند



 پنج گروهى كه از دوستى با آنان نهى شده است
یز این طبقات مورد توجه قرار گرفته اند كه آنها را بررسى مى كنیمدر روایات ما ن محمد بن مسلم از امام صادق  : 

علیه السالم نقل مى كند كه آن حضرت از پدرش امام محمد باقر علیه السالم و ایشان از امام سجاد علیه السالم نقل 
 :كرده اند كه حضرت فرموده اند

السَّراِب ُیقرُِّب لك الَعبیَد و ُیباِعُد لك اِحبُهم و ال ُتحادثُهم و ال ُترافقُهم فى َطریق فقلُت یا اَءَبه َمن هم قال اِءیَّاك و ُمصاحَبَة الَكذَّاِب فاِءنَّه بمنِزَلِة یا ُبنىَّ انُظر َخمَسة فال ُتص
ذلك و اِءیَّاَك ُمصاِحَبَة البخیِل فاِءنَّه یخُذُلَك فى ماِلِه اَءحَوَج ما تكوُن الیه و اِءیَّاَك و ُمصاحَبة االَءحمِق  القریَب و اِءیَّاَك ُمصاِحَبَة الفاِسِق فاِءنَُّه باِئُعَك ِباُءكَلة اَءو اَءَقلَّ ِمن

َثِة مواِضَع قال اهللا عّزوجّلوجّل فى ثالفاِءنَّه ُیریُد اَءن َینفَعَك َفَیُضرُّك و اِءیَّاك و ُمصاحَبَة القاطِع ِلَرِحِمِه فاِءنِّى َوَجدُتُه ملعونا فى كتاِب اهللا عّز فهل َعَسیُتم اِءن َتَولَّیتم اَءن ))) :
اُءولئَك الَّذین َلَعَنُهُم اهللا فاَءَصمَُّهم و اَءعمى اَءبصارهم # ُتفسدوا فى االَءرض و ُتَقطِّعوا اَءرحامكم  والَّذیَن َینُقضوَن عهَد اهللا ِمن بعِد میثاِقِه و یقَطعوَن ما ))) : و قال (243)(((

الذیَن ینُقضوَن عهَد اهللا َمن بعِد میثاِقِه و یقَطعوَن ما ))) : و قال فى سورة البقرة (244)(((اَءمَر اهللا به اَءن یوَصَل و ُیفسدون فى االَءرض اُءلئَك لهُم اللَّعنُة و لهم سوُء الدَّار

هُم الخاسروَن اَءمَر اهللا به اَءن یوَصَل و ُیفسدون فى االَءرض اُءلئَك )))(245)(246). 
امام باقر علیه ! پنج گروه اند كه نباید با آنها دوستى و گفتگو نمایى و حتى در یك راه و مسیر، با آنها همراه شوى 

به محضر پدرم عرض كردم : السالم مى فرمایند . این پنج گروه چه كسانى هستند؟ آنها را به من معرفى كنید !پدر :
اولین آنها، افرادى اند كه دروغگویى ، عادت آنها است ، با آنها دوستى و گفتگو مكن و رفیق راه ایشان : فرمودند

براى این كه كذاب مانند سراب است ؛ یعنى وقتى انسان از دور نگاه مى كند، آب مى بیند، ولى وقتى نزدیك ! مشو
مهارت دارند كه راه دور، آرزوى بزرگ و یك راه دراز  گاهى در دروغگویى چنان. مى شود، جز سراب نمى بیند

 . را طورى نزدیك جلوه مى دهند كه انسان باور مى كند كه مقصد در همین نزدیكى است
و . بنابراین ، زاد و توشه اش را مصرف مى كند، اما ناگهان در پیش روى خود راهى دراز و دستى تهى مى بیند

را چنان دور و غیر قابل دسترس نشان مى دهد كه فرد از انجام آن كار مایوس  گاهى نیز كذاب ، امر خیلى نزدیك
این اثر ارتباط با كذاب است. و ناامید مى شود  . 

فاسق كسى است كه اعتقادش سست و دچار . حضرت در ادامه مى فرمایند یكى دیگر از آن افراد، فاسق است 
معامله مى كند، انسان هاى ضعیفى اند كه اگر لقمه نانى از او هم انسان را با اندك چیزى . ضعف اعتقادى است 

 .كسى بگیرند، دوست خود را مى فروشند؛ یعنى براى دوستى ها ارزش و قیمتى قائل نیستند
از مصاحبت با بخیل نیز بپرهیز؛ چرا كه در مواقعى كه تو به او احتیاج دارى ، تو را رها كرده : و بعد مى فرمایند

مضایقه خواهد كردو از كمك به تو  . 
انسان احمق در صدد خیر رساندن است . گروه چهارم ، احمقان هستند؛ انسان هایى كه داراى ضعف عقل و تدبیرند

 .، اما به دلیل ضعف عقل به انسان ضرر مى رساند
در سه آیه  خداوند. و گروه پنجم كسانى اند كه پیوند محبت را با پدر، مادر، فرزند و بستگان نزدیك قطع كرده اند

. قرآن ، آنها را از رحمت خود دور كرده است و صالحیت و شایستگى ایجاد رابطه و رفاقت و مصاحبت را ندارند
اگر از این دستورها روى گردان شوید، جز این انتظار نمى رود كه در زمین فساد و قطع رحم )) :خداوند مى فرماید
)) :و مى فرماید ((!كنید؟ پس از محكم كردن مى شكنند، و پیوندهایى را كه خدا دستور به  آنها كه عهد الهى را
و  ((برقرارى آن داده قطع و در روى زمین فساد مى كنند، لعنت و بدى و مجازات سراى آخرت ، براى آنها است 
)) :در سوره بقره مى فرماید كرده  كسانى كه عهد خدا را پس از بستن ، مى شكنند و رشته آن را كه امر به پیوند آن
 .((، مى گسلند و در زمین و میان اهل آن ، فساد مى كنند، به حقیقت آنان زیانكاران عالم هستند

امام علیه السالم درباره كسانى كه به دروغگویى عادت كرده اند، فرمودند كه ارتباط با آنها موجب مى شود كه 
تى و مصاحبت كند، زیان مى بیند؛ چون طبیعى اگر انسان با این افراد دوس. حقایق براى انسان وارونه جلوه كند

است كه در دوستى اعتماد و اطمینان بین دو طرف شرط است ، اگر كسى همیشه حقایق را وارونه جلوه دهد، 
 .طبیعى است كه خسران و زیان زیادى از این ارتباط حاصل مى شود

ان را در قبال یك وعده ناچیز مى فروشند و اما افرادى كه به موازین شرعى و اخالق انسانى پایبند نیستند؛ انس
نتیجه ارتباط با آنها این است كه ممكن است یك  .دوستى ، رفاقت و صمیمیت براى آنها هیچ معنا و مفهومى ندارد
دوستى بیست ساله را به لقمه نانى بفروشند كه در صورت اعتماد انسان به این افراد، زیان هاى جبران ناپذیرى را 

ودمتحمل مى ش . 
این افراد چگونه . گروه دیگر بخیالن هستند؛ كسانى كه حاضر نیستند ثروت خود را حتى براى رفاه خود خرج كنند

 .حاضر خواهند بود كه در هنگام تنگدستى و مضیقه دوستانشان ، از مال و ثروت خود بگذرند
 :بنابراین ، امام علیه السالم فرمودند

در روایت دیگرى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله و . ارى او تو را رها خواهد كردهنگامى كه تو به او نیاز فراوان د
 :سلم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(247)ال َخیر لَك فى صحَبِة َمن ال یرى لك مثل الَّذى یرى لنفِسِه
 .((دوستى تو با كسى كه به اندازه خودش براى تو اهمیت قائل نیست هیچ فایده اى ندارد))



 .مهم این است كه بخیل براى خود هم خیر ندارد، چگونه خواهد توانست براى دوستش مفید باشد
رمایند، كسانى اند كه از ادراك و فهم چندانى برخوردار نیستند و گروه دیگرى كه امام علیه السالم ذكر مى ف

استدالل امام علیه السالم براى . توانایى تشخیص حقایق آفرینش را ندارند كه در اصطالح به آنها احمق مى گویند
نفع  حضرت مى فرمایند این افراد مقصر نیستند، مى خواهند. پرهیز از دوستى با این افراد قابل توجه است 

 .برسانند، اما به خاطر كودنى ، نقص و ناتوانى در درك مصالح و مفاسد، ضرر مى رسانند
 :امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(248)قطیعُة الجاهِل َتعدُل صلَة العاقِل
 .((قطع ارتباط با انسان جاهل ، به اندازه برقرارى ارتباط با انسان عاقل نافع است ))

یعنى همان مقدارى . همان قدر كه ارتباط با عاقل به انسان نفع مى رساند، ارتباط با كودن و جاهل ضرر مى رساند
ت انسان با افراد عاقل دوستى و رفاقت كند، واجب است كه از دوستى با افراد كودن بپرهیزد و با كه كه واجب اس

 .آنها پیوند برقرار نكند

 عاقبت زخمت زند از جاھلى   جاھل ار با تو نمايد ھمدلى 

تى در ضرب جاهل ، باالخره لطمه اى به انسان وارد مى كند و این از روى جهل او است و تقصیرى هم ندارد و ح
دشمن دانا به ))المثل هاى فارسى كه بعضا نشات گرفته از سخنان ائمه معصومین علیهم السالم است ، مى شنویم كه 
 .((از دوست نادان 

 بھتر از مھرى كه جاھل پرورد   گفت پیغمبر عداوت از خرد 

اعم از این كه صالحیت هاى  -بنابر آنچه بیان شد، صرف نظر از آثار زیان بار ارتباط با افراد غیر صالح 
ارتباط با ایشان اثر طبیعى دارد كه موجب  - اعتقادى آنها محرز نیست و یا صالحیت رفتارى و عملى ندارند
 .انحراف انسان در اعتقاد و رفتار مى شود

ت و در این جا به جوانان عزیزى كه در آغاز راه زندگى قرار دارند، توصیه مى شود كه این راه ، بسیار سخ
پرمخاطره است و پیمودن آن بدون همراه و همسفر ممكن نیست ، كار سنجیده و معقول آن است كه رفیق راه آنها 
امین و مفید باشد تا در برخورد با خطرات این سفر زندگى انسان را همراهى كند؛ نه این كه خداى ناخواسته 
 .سارقى در لباس مسافر و همراه باشد

ود در انتخاب همراه و پیمودن راه با كسانى مشورت كنند كه این راه را با موفقیت طى بنابراین ، توصیه مى ش
 .كرده اند و سختى ها و مشقات فراوان را از سر گذرانیده اند

اولین نكته اى كه باید بدان توجه شود آن است كه از نیت و انگیزه دوستى و همراهى اشخاص به خوبى مطلع 
نیت اگر چنین ! و همراه انسان ، آلوده به انگیزه هاى كاذب و پرخطر این دوران باشد مبادا انگیزه دوست. گردند

شد، یا به انحرافات اخالقى انسان مى انجامد و یا به سوء شهرت اجتماعى و یا این كه در میانه راه رشته این 
د و كسى كه در دوستى بریده مى شود و عوارض سوء و ضربه هاى عاطفى و روحى فراوانى به بار مى آور

دوستى دوران نوجوانى و جوانى ضربه عاطفى مى خورد، معموال به انزوا كشیده مى شود و از ایجاد هر رابطه 
اى خوددارى مى كند و همه دست هایى كه براى صمیمیت به سمت او دراز مى شود و همه پیشنهادهایى كه براى 
 .رفاقت و دوستى به او مى شود، رد مى كند

ر به سوءظن نسبت به همه مى شود و سالمت و اعتدال روحى را از جوانى كه در آغاز راه است ، و گاهى منج
كه شایسته ... مى گیرد و گاهى انسان را به عكس العمل هاى دیگر از قبیل بدگویى ، غیبت ، افترا، لجاجت و

وستى و ارتباطها را در پى كرامات انسانى نیست ، وامى دارد و این هم عارضه خطرناك دیگرى است كه بریدن د
 .دارد
چه بسا دوستى بدون مطالعه و بعد قطع آن ، منجر به این مى شود كه اسرار دوستى را در مقام انتقام جویى هویدا 

در روایتى از . و بیان كند و یا از ترس انتقام جویى ، رابطه خود را با او حفظ كرده و عوارض آن را تحمل كند
لسالم نقل شده است كه مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه ا : 

 (249)َمِن اتََّخَذ اءخا ِمن غیر اختبار اءلجاءه االضطرار الى ُمرافقِة االءشراِر
(( ى بدون سنجش و محاسبه دقیق ، دوستى را انتخاب كند، اضطرار و بى چارگى او را وادار خواهد كرد كه اگر كس
 .((ارتباطش را با اشرار قطع نكند



یعنى در تنگنایى قرار مى گیرد كه به خاطر حفظ آبرو، دوستى اش را با افراد شرور ادامه مى دهد و این استمرار 
، سوء شهرت اجتماعى را نیز در پى خواهد داشت دوستى عالوه بر آثار منفى روحى  . 

 :در نقطه مقابل حدیث قبل ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 (250)َمِن اتََّخَذ اءخا بعَد ُحسِن االختباِر داَمت ُصحبُتُه و َتاَءكََّدت مَودَّتُه
 .((كسى كه با اندیشه ، امتحان و دقت كافى دوستى را انتخاب كند، این دوستى و مودت تداوم خواهد داشت ))
 :حضرت در كالم دیگرى مى فرمایند
 (251)الدُّنیا داُر َممّر ال داُر َمَقّر
 .((دنیا گذرگاه و معبر است نه محل اقامت ))

خانه قبر مى انسان در سفرى است كه آغاز آن تولد از رحم مادر است و پایان آن ، وقتى است كه انسان را در 
طول این سفر، بستگى به میزان عمرى دارد كه خداوند براى انسان ها مقدر فرموده است . گذارند . 

بر اساس نیاز فطرى بشر كه اجتماعى آفریده شده است ، انسان نمى تواند در سفر زندگى به تنهایى زندگى كند، 
جه داشته باشد كه این انتخاب با مشاوره پدران ، بنابراین افرادى را براى همسفرى انتخاب مى كند اما باید تو

مادران و افراد دلسوز و شناخته شده باشد تا دوستى ها بر پایه منافع صحیح دنیوى و اخروى استوار باشد و از 
ایجاد رابطه با افرادى كه جز ضرر براى او ارمغانى ندارند بپرهیزد و از مواردى كه مورد شك و شبهه نیز هست 

امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده اند. اشته باشد، پروا د : 
 (252)َمن كاَن ُیؤ ِمُن باِهللا والیوِم اآلِخِر فال َیقوُم مكاَن ریَبة 
كسى كه خدا و قیامت را پذیرفته است ، هرگز در جاى شبهه ناك و جایى كه اطمینان از حصول فایده ندارد، قدم ))
 .((نمى گذارد و در آن جا درنگ نمى كند

 حدود و قواعد دوستى
م اما. در دوستى باید اندازه نگه داشت ؛ یعنى نه افراط و زیاده روى درست است و نه كوتاهى در انجام وظایف 

 :صادق علیه السالم به بعضى از اصحابشان توصیه فرمودند
 (253)ال ُتطِلع صدیَقَك ِمن سرِّك اال على ما لو اطََّلَع علیه عدوُّك لم یضرَّك ، فانَّ الصدیَق قد یكون عدّوا یوما ما
دوستت را به اسرارت آگاه نساز؛ مگر آنچه را كه اگر دشمنت هم از آن آگاه شود، هیچ ضررى متوجه تو نمى ))
 .((شود؛ چون ممكن است روزى همین دوستت ، دشمن تو شود

فراز و نشیب هاى زندگى دچار تفاوت ها و  واقعا حوادث زندگى قابل پیش بینى نیست و بسیارى از افراد در
تغییراتى در منش و رفتار مى شوند و چه بسیار دوستى هاى عمیق و طوالنى ، دستخوش دگرگونى و تحول 
 . شخصیت افراد شود، بر این اساس ، همواره به اندازه نگه داشتن در دوستى سفارش شده است
ى از امام عسكرى علیه السالم نقل مى كند كه ایشان از آبائشان و با اسناد ((احتجاج ))سخنى را مرحوم طبرسى در 
 :از امام باقر علیه السالم نقل كرده اند كه حضرت فرمودند

یاابن رسول اهللا : قال ما باُلَك مغموما؟ : دخل محّمُد بن مسلِم بن شهاب الزهرىِّ على علىِّ بن الحسین علیهماالسالم و هو َكئیُب حزین فقال له زین العابدین علیه السالم 
: فقال له علىُّ بن الحسین علیه السالم . خِلُف ظّنى غموم و هموم َتتوالى علىَّ لما امُتِحنُت به ِمن جهِة ُحسَّاِد ِنَعمى ، والطامعیَن فىَّ، و ممَّن اَءرجو و ممَّن احسنُت الیه فُی

ول اهللایاابن رس: احَفظ علیك لساَنك تملك به اخواَنك ، قال الزهرىُّ اّیاك اءن ! هیهات هیهات  : اّنى ُاحسُن الیهم بما َیبُدُر من كالمى ، قال علّى بن الحسن علیه السالم ! 
انَّك اذا فعلَت ذلك سهَّل اهللا ف... و ان كان عندك اعتذاره ، فلیس كلُّ َمن ُتسمُعه شرا ُیمكُنك اءن ُتوسَِّعه ُعذرا. ُتعجَب ِمن نفسك بذلك و اّیاك تتكلَّم بما یسبق الى القلوب انكاُره 

 (254)علیك عیَشك ، و كثََّر اءصدقاَءَك و فرحَت بما یكون من ِبرَّهم و لم َتاءَسف على ما یكون ِمن جفائهم 
در حالى كه محزون و غمناك بود، بر پدرم على بن الحسین  - از علماى زمان امام سجاد علیه السالم  -ُزهرى 

امام علیه السالم به او فرمودند. علیهماالسالم وارد شد این غم و نگرانى از ! یابن رسول اهللا : چرا غمناكى ؟ گفت  :
گر نعمتى را براى من مى بینند، نسبت به من حسادت مى كنند و طمع سوى افرادى به من تحمیل شده است كه ا

از كسانى است كه من به آنها امیدوار بودم ، از كسانى است كه از من انتظارات عجیبى دارند و از كسانى . دارند
ر دوستى ها، د: امام علیه السالم فرمودند .كه من به آنها خوبى كرده ام و بعد معلوم شد كه من اشتباه كرده ام 

زبانت را حفظ كن كه در این صورت ، مى توانى دوستانت را نگه دارى وگرنه ، چنانچه زبانت آنچه را كه در 
ضمیر تو است و نعمت هاى پنهانى كه خدا به تو داده افشا كرد، موجب حسادت و انتظارات زیاد دیگران مى شود 

دوستى ها اندازه نگه دار؛ یعنى هر چیزى كه مى دانى و از و حتى افرادى علیه تو اقدام مى كنند، بنابراین در 
 . اسرار تو است براى آنها بازگو نكن

سخن امام علیه السالم طوالنى است ، اما نكته اى كه در بحث ما قابل توجه است ، توصیه امام علیه السالم است كه 
مراقب باش كه ! ستانت را نگه دارى گمان نكن تو با زبان خوش و خدمت مى توانى همه دو! زهرى : فرمودند

گاهى مطالبى بر زبان انسان جارى مى شود كه بعضى از دل ها و روحیه ها آن را نمى پسندد؛ گرچه بعد از آن 
 . عذرخواهى كنى

گاهى سخنى را در قالب طنز و شوخى ، به دوستت مى گویى كه او مكدر مى شود و بعد هم تو عذرخواهى مى 



كه اگر سخن شرى از زبان تو صادر شد، نمى توان با عذرخواهى آثار منفى آن را از بین برد، كنى ؛ باید بدانى 
بنابراین مراقب باش دوستانت را درجه بندى كن ، آنها كه از تو بزرگ ترند را به منزله پدر، آنها كه از تو كوچك 

حال تو حاضرى به . به منزله قرار قرار بده  ترند را به منزله فرزند و آنها كه با تو در یك طبقه سنى قرار دارند را
كدام یك از این سه طایفه ظلم كنى ؟ حاضرى آبرو و حیثیت كدام یك از آنها را ببرى ؟ این یك توصیه مهم در 
 . رعایت حد و حدود دوستى ها است

ك از اینها برترى كردى كه بر هر ی  حاال اگر احساس : توصیه مهم دیگر امام علیه السالم این است كه فرمودند
درباره آن كسى . دارى ، بدان كه آن كسى كه از تو بزرگتر است ، او در ایمان و در عمل صالح بر تو مقدم است 

با . كه از تو كوچك تر است ، خود را چنین حدیث نفس كن كه من زودتر از او به معصیت و گناه اقدام كرده ام 
ردیف است بگو من به خطاكارى خودم مطمئنم ، اما در خطاكارى او خود درباره آن كسى كه با تو هم سن و هم 

اگر با افراد این طور برخورد كردى و بعدا دیدى كه دیگران تو را احترام و اكرام مى كنند، بگو این . یقین ندارم 
ام كه  فضلى است از ناحیه آنها و اگر دیدى بر تو ستم مى كنند، بگو شاید من در گذشته گناه و خطایى كرده

 . استحقاق این عكس العمل و برخوردها را دارم
اگر چنین شدى ؛ یعنى اوال، هر چیزى را هر جا نگفتى ؛ ثانیا، دوستانت را طبقه بندى كردى و ثالثا، حرمت هر 
طبقه اى را نگه داشتى و اگر دیگران خوبى كردند، نگفتى حق من بوده است و اگر بدى كردند، نگران نشدى و 

د من شایسته این عكس العمل هستم ، خداوند زندگى را بر تو آسان مى كند و دوستان تو زیاد و دشمنان تو گفتى شای
 .كم مى شوند و از محبت و خوبى آنها مسرور مى شوى و از جفا و بدكارى آنها هم غمناك نخواهى شد

این است كه دوستى ها همواره نكته اى كه درباره سفارش امام صادق علیه السالم به اصحابشان باید ذكر كرد 
دستخوش تغییرات است ؛ به ویژه درباره جوانان و نوجوانان دگرگونى و تحول شخصیت چندان نیاز به محرك 
هاى عمیق ندارد تا در شخصیت و دوستى آنها تحول ایجاد كند؛ چون اساسا خون گرمى و وجود احساسات نیرومند 

دوستى از یك سو و از سوى دیگر، نبودن تجربه كافى و الزم در  و جاذبه هاى متفاوت براى برقرارى پیوند
انتخاب و تداوم دوستى از یك سو و از سوى دیگر، نبودن تجربه كافى و الزم در انتخاب و تداوم دوستى ها، باعث 
 .مى شود با اندك نارضایتى و رعایت نشدن شرایط، این پیوندها گسسته شود

اقت معیارهایى را كه بزرگساالن براى روابط دوستانه در نظر مى گیرند، مراعات نوجوانان و جوانان در ایجاد رف
بنابراین به عموم مؤ منین و به خصوص جوانان عزیز توصیه مى كنیم كه عالوه بر تعمق در مبانى . نمى كنند

در حدیثى . دانتخاب دوست در گشودن باب دوستى حدود اخوت و رفاقت و اندازه آن را هنگام دوستى مراعات كنن
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم ضمن توصیه به فرزندشان مى فرمایند
 .(255)و ال ُتضیَعنَّ حقَّ اَءخیَك اتِّكاال على ما بیَنَك و بینُه فانَّه لیَس لك باَءخ َمن اَءَضعَت حقَّه 
مراقب باش هرگز به اعتماد این كه دوستى و مودت بین تو و برادر دینى ات گرم و صمیمى است حق او را ))
 .((ضایع نكنى ؛ چرا كه در این صورت دیگر آن برادرى و صمیمیت باقى نخواهد ماند

كسى كه حقى در دوستى بر . مایند كه همیشه سعى كن حدود دوستى را مراعات كنى حضرت در این روایت مى فر
 .تو دارد، آن حق را رعایت كن و اگر چنین نكردى ، آن برادرى و صداقت باقى نخواهد ماند
از جمله حدود و حقوقى كه بسیار مهم است و نقش اساسى در سالمت دوستى ها و تداوم آنها دارد، باور توانایى 

ى دوست است ؛ یعنى انسان اول بفهمد، كسى كه به عنوان دوست انتخاب كرده است ، چقدر توانایى و قدرت ها
دارد و بر اساس توانایى و قدرت او، از او انتظار داشته باشد، انتظار بیش از حد و برخاسته از تمایالت و خواهش 

دوست او قادر به انجام آنها نبوده و یا بر هاى نفسانى خالف حقوق یك دوستى سالم است ؛ چرا كه ممكن است 
انجام آن به سختى و مشقتى بیفتد، در هر یك از این دو صورت ، وقتى این خواهش و میل انسان عمل نشود موجب 
رنجش او مى شود و دوست خود را به حق نشناسى و یا بى معرفتى متهم مى كند و عاقبت با خشم و ناراحتى ، این 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در روایت دیگرى مى فرمایند. پیوند قطع مى شود : 
 .(256)َمن لم َیرَض ِمن صدیِقِه اال باءیثاره على نفسه داَم َسَخُطه 
كسى كه از دوست خود خشنود نمى شود مگر این كه همیشه تمنیات و خواهش ها و امیال او را بر منافع خود ))
 .((خشمگین خواهد بود  مقدم بدارد، همواره از دوستانش
در نهایت ، چنین شخصى همیشه از دوستانش رنجیده خواهد بود، علت آن هم روشن است ؛ چرا كه دوستانش 

هر روزى با كسى باب دوستى مى گشاید و روز دیگر آن . ضر نخواهند بود تمنیات او را برآورده كنندهمیشه حا
 .پیوند را مى گسلد

گاهى در جوانان طغیان غرائز و احساس خشم و غضب ناشى از گسستن دوستى ها به جایى مى رسد كه كمترین 
بق خود، زبان به حرف هاى نامناسب مى گشاید پشت سر دوست سا. عكس العمل آنها، بدزبانى و زشت گویى است 

در سخنى از امام صادق علیه . كه معارف ما دستور مى دهد كه انسان باید در این شرایط نیز حدود را رعایت كند



 :السالم نقل شده است كه فرمودند
(( و رجوع او بسته  اگر ارتباط خود را با دوستت بریدى در غیاب او به دنبال زشت گویى نباش ؛ تا باب برگشت

اگر در غیاب دوستى كه از . نشود؛ چه بسا ممكن است تجارب روزگار او را وادار كند كه دوباره به سوى تو بیاید
 .((تو بریده است بدگویى كنى ، او دیگر باز نخواهد گشت 

دیگران تحمیل  به هیچ وجه خود را بر. نتیجه این كه مراعات حد و حدود در دوستى ها، شرط عقل و تدبیر است 
كسانى كه چنینند، در همه زمینه ها با شكست مواجه مى شوند؛ نه . نكنید كه این نشانه خودپرستى و حب نفس است 

 .این كه فقط در ارتباطها و دوستى ها شكست بخورند
قطع نكنید، دیگر این كه در اثر عدم توانایى و یا اجابت نكردن خواسته و خواهش هایتان دوستى خود را با دیگران 

و بپذیرید كه زیاده خواهى كرده اید و دوستتان قادر بر اجابت آن نبوده است ، و در این موارد خشم نگیرید و بد 
 .نگویید كه راه بازگشت باز بماند
گاه پیش مى آید كه رشته دوستى ها بریده مى شود و به جدایى مى انجامد، اما در همین شرایط هم باید اندازه نگه 

، و پا را از محدوده مقرر اخالق و شرع بیرون نگذاشت داشت  اگر واقعا كسى در رفاقت چنین بود، او شایسته  .
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند . دوستى و رفاقت صمیمانه است
 .(257)َمن غِضب علیك ِمن اخوانك ثالَث مّرات ؛ فلم َیُقل فیك شّرا فاتَّخذُه لنفسك صدیقا
(( یعنى تو موجبات عصبانیت و ناراحتى او را فراهم كردى و او خشمگین  - اگر كسى سه مرتبه بر تو خشم گرفت 

رفاقت است اما سخن زشتى نگفت ، او شایسته  -شد  )). 
 :در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(258)اَءحبُّ حبیَبَك َهونا ما َعَسى اَءن یكون ِبَغیَضَك یوما ما و اَءبِغض بغیَضَك َهونا ما عسى اَءن یكون حبیَبَك یوما ما
دوستانت را طورى دوست داشته باش كه اگر روزگارى دشمن تو شدند، از آن دوستى گذشته ضرر نبینى و از ))

خواستند با تو باب دوستى  این دشمنى نیز خسارتى متوجه تو نشود؛ و با دشمنانت طورى مدارا كن كه اگر روزى
 .((بگشایند، میسور باشد
یعنى در دوستى و دشمنى افراط نشود به خصوص ، حد و اندازه نگه داشتن در دوستى ها و عداوت ها و دشمنى 
ها، براى عزیزان جوان ما نقطه قابل تاملى است ؛ چرا كه ایجاد ارتباط و یا قطع آن نوعا برخاسته از عواطف و 

روایتى . ك ، اما زودگذر دوران نوجوانى و جوانى است كه باید به عوارض آینده آن توجه داشته باشنداحساسات پا
 :را صاحب مستدرك الوسایل از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل كرده اند كه حضرت مى فرمایند

رسول اهللا و ما ُمجالَسُة الَموتى قال ُمجالَسُة ُكلِّ ضاّل عِن االیماِن و جاِئر فى االحكاِماءَِبعة ُمفسدة للُقلوِب الى اَءن قال و ُمجالَسُة الموَتى فقیَل له یا  (259). 
((  - فاسد مى كند، یكى همنشینى با مردگان است ؛ سؤ ال شد همنشینى با اموات یعنى چه ؟ چهار چیز دل و قلب را 

ثانیا، به . مردگان كسانى اند كه اوال دین ندارند: حضرت فرمودند -! آیا به این معنى است كه به قبرستان ها نرویم 
 .((احكام و قوانین انسانى پایبند نیستند

و آله و سلم افراد بى دین مثل انسان مرده اند؛ یعنى دین موجب روح و حیات  از نظر رسول اكرم صلى اهللا علیه
 . انسانى است

بنابراین ، از نظر موازین دینى و روایات ما التزام به رعایت حقوق دیگران ، نشانه حیات انسانى و عالمت یك 
اشد، انسان از آن زى انسانى و زندگى روح دار و پرطراوت و بانشاط است كه اگر این الزامات و رعایت حقوق نب

حقیقت خود فاصله مى گیرد و گرچه یك موجود متحرك و داراى حیات است ، اما آن حیات ، دیگر حیات انسانى 
 .نخواهد بود

 حقوق دوست
 :اما حقوقى كه امام سجاد علیه السالم براى دوست برشمرده اند عبارتند از

 احسان و فضل - 1
یه السالم ذكر مى فرمایند این است كهاز جمله حقوقى كه امام عل  : 

 اءن َتصَحَبُه بالفضِل
 .((با او در مصاحبت و رفاقت فضل پیشه كند))

فضل در لغت به معناى زیادتر از حد اعتدال . فضل در حق دوست ، اوج تعالیم اخالقى اسالم و حقوق انسانى است 
بتدائا و بدون این كه در مقابل اقدام شایسته اى از است و به اصطالح ، تفضل در جایى است كه این فیض و فعل ا

یعنى تو باید همواره به دوستت احسان كنى و به او خیر برسانى ،  .طرف مقابل واقع شود، از انسان صادر شود
 . بدون این كه منتظر پاداش باشى



 انصاف و اكرام - 2
 :امام علیه السالم در ادامه مى فرمایند

ِمَن االِءنصاِف َو اِءلَّا فال اَءَقلَّ  
 .((اگر نخواستى و یا نتوانستى كه با دوستت با فضل رفتار كنى ، درباره او انصاف داشته باش ))

انصاف یعنى اگر . انصاف معادل عدل است ؛ یعنى اگر قادر به تفضل نیستى ، الاقل با عدل و انصاف رفتار كن 
و از تو حفاظت مى كند، تو نیز از او نگهدارى كن ، اگر او به تو اگر ا. او به تو اكرام كرد، تو نیز او را اكرام كن 

خیرى رساند و بزرگوارى كرد، تو نیز در مقابل ، در حق او بزرگوارى كن و در یك كالم ، خوبى او را جبران 
 . كن

و استحكام  اگر با كسى ، باب دوستى گشودى و خواستى حق این دوستى ادا شود: امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
و تدوام پیدا كند، باید در اولین قدم با دوست خود از در فضل وارد شوى و اگر قادر بر آن نیستى ، یك درجه پایین 
 . تر، با او به عدالت رفتار كن كه در غیر اینصورت انصاف نكرده اى و خروج از انصاف مساوى با ظلم است

، ظالم خواهد بود و ظالم شایسته دوستى نیست حدفاصلى بین عدل و ظلم نداریم ؛ اگر عدل نبود . 
شرط الزم براى دوام دوستى و اساس آن انصاف است ؛ یعنى اگر انصاف نباشد، دوستى معنا نخواهد داشت ، 
 . بنابراین ظلم كردن در دوستى ضایع كردن همه حقوق دوستى ، بلكه خروج از منش انسانى است

 سبقت گرفتن در نیكى - 3
مه مى فرمایندحضرت در ادا : 

 و ال َیسِبَقَك فیما بیَنَك و بیَنُه الى َمكَرَمُة
 .((او در خیر رساندن ، از تو سبقت نگیرد))

دادن و جبران خدمت دیگران ، یك وظیفه   یعنى تو همیشه در خیر رساندن پیشى بگیرى و مقدم باشى وگرنه پاداش 
. او به تو خدمتى كرد تو هم در قبال خدمت او، احسان كنى  انسانى است و این براى تو فضیلتى نخواهد بود كه اگر

این وظیفه است ، اما آنچه كه براى تو امتیاز است و از تو یك انسان كریم و متعالى سازد این است كه همیشه تو در 
با  در این صورت ، مصاحبت تو،. خوبى كردن به او مقدم باشى ، بدون این كه او هنوز خدمتى به تو كرده باشد

اگر كسى به انسان خوبى كند، آیا جزایش جز این است كه در مقابل ، به او خوبى كند. فضل و كرامت خواهد بود . 
 .(260)َهل جزاَء االحساِن اال االِءحساُن
 .((آیا پاداش خوبى ، جز خوبى است ؟))

طبیعى است كسى كه داراى روح سلیم انسانى است و روحش آلوده نیست ، در مقابل احسان دیگران خود را 
موظف و مدیون مى داند و هر لحظه منتظر است تا دینش را ادا كند، ولى این كرامت انسانى نیست و نمى تواند 

آنچه به انسان فضیلت و برترى مى بخشد و انسان را به اوج مراتب انسانى مى . افتخار و امتیاز باشد موجب
 . رساند، فضل و كرامت است ؛ یعنى پیشى گرفتن در خیر رساندن به دیگران

ت ، احسان ، پاداش احسان اس. احسان و فضل شاید از جهاتى با هم مشترك باشند، اما فضل بر احسان ترجیح دارد
اما فضل به معناى این است كه كسى بدون مقدمه به كسى خیر برساند و بدون علت و چشم داشت براى كسى 
 . خیرخواهى كند، بنابراین ، فضل امتیاز و مایه افتخار است

 ناصح و خیرخواه بودن - 4
 :حضرت در ادامه مى فرمایند
 ُتلِزُم نفَسَك نصیحتُه و حیاطَتُه
(( انى كه ناصح و خیرخواه و نگهدار دوست باشى باید بر خود فرض بد )). 

نصح و خیرخواهى . این تعبیر، به ظاهر بسیط و ساده است ، اما دربردارنده یك مفاهیم عمیق و قابل توجهى است 
یعنى این كه هم دل براى او آرزوى خیر كند و هم در عمل اسباب رسیدن او به سعادت و منافع دنیوى را فراهم 
 .كند

هر كس در . ، یعنى او را نگهدارى كند، او را در امور دنیوى كه به معصیت خدا منتهى نمى شود كمك كندحیاطت 
دنیا احتیاجات زیادى دارد باید افراد را برآورده كردن حاجاتشان تا آن جا كه واقعا با فرامین الهى منافات ندارد 

این شرط درستى است. یارى كرد  . 
ت ، از چه دلى نشات مى گیرد كه انسان براى دیگران خیر بخواهد و سعى كند كه اكنون باید ببینیم این خصل

دیگران را در رسیدن به خیر و آرزوهاى خوبى كه دارند، یارى كند؟ این صفت پسندیده از چه اندیشه اى برمى 
 خیزد؟

بر و خودپسندى نباشد، مسلما قلبى كه منزه و مصفا باشد، آلوده به بغض ، خشم ، حسد، عداوت ، برترى طلبى ، ك



مى تواند دوستدار دیگران باشد وگرنه اگر انسانى آلوده به خصیصه زشت حسد باشد، هرگز نخواهد توانست براى 
 .دیگران خیرخواه باشد
كسى كه برترى طلبى را در خود تقویت مى كند، هرگز نخواهد توانست خیرخواه دیگران باشد، پس قلبى كه 

ى تواند خیرخواه دیگران باشد و دوست داشتن دیگران با اتصاف به این سیئات اخالقى دیگران را دوست دارد، م
نوع دوستى و دگردوستى ، مابه االمتیاز انسان و : ممكن نخواهد بود و بر این اساس تعبیرى داریم كه مى گوید

 . سایر موجودات است
سهمه آنچه كه در انسان است ، در حیوانات هم هست ؛ حیوانات حب نف دارند، انسان نیز خودش را دوست دارد،   

انسان به فرزندش عالقه مند است ، حیوان هم به فرزندش عالقه مند است ، آنچه كه انسان را از حیوانات ممتاز 
مى كند، این است كه حیوانات براى بقاى خود، حتى هم نوع خود را مى درند، اما انسان ، ممتاز به وصف نوع 

است و اگر انسان این امتیاز را نداشته باشد، با حیوان هیچ تفاوتى نخواهد داشتدوستى و دگردوستى   . 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه پرمحتواى خود به مالك اشتر، مى فرمایند

نظیر لَك فى الَخلِق و ال تكوننَّ علیهم َسُبعا ضاِریا َتغَتِنُم اَءكَلهم فانَّهم صنَفاِن امَّا اَءخ لك فى الدِّیِن و امَّا (261). 
(( درنده اى به  مبادا این حكومت را طعمه ، و مردم را لقمه هاى شیرین و گوارایى براى خود بدانى ، و مانند حیوان
یا برادران ایمانى تواند یا همنوع تو، و در هر حال تو : مردم دو گونه اند .دریدن و خوردن آنها مشغول شوى 
 .((موظفى آنها را دوست بدارى و به آنها خدمت كنى 

ان و ما باید از این منظر و زاویه به دنیا و دیگران بنگریم كه اگر چنین كردیم و همان طور كه خود، فرزند
والدینمان را دوست داریم و سعى مى كنیم براى آنها خیرخواه باشیم و حتى حاضر نیستیم در ذهن خود، حادثه 
سوئى را براى آنها تصور كنیم ؛ همه انسان ها مخصوصا دوستانمان را نیز دوست بداریم ، امتیاز ما بر حیوانات 
 .حفظ خواهد شد

احث گذشته هم به آن اشاره كرده ایم ، امام موسى بن جعفر علیهماالسالم در روایتى كه به تناسب ، در بعضى از مب
 :مى فرمایند
 .(262)انَّ اَءهَل االرِض َلَمرحوموَن ما َتحابُّوا
 .((مردم روى زمین ، تا زمانى كه یكدیگر را دوست بدارند مورد رحمت الهى هستند))

مادامى كه انسان ها همدیگر را دوست داشته باشند خدا آنها را عذاب نمى كند و همواره آنها را بر سفره كرامت 
 .خود میهمان مى كند

اد مسلمان و یا مومن نیستند، خدا وسایل رفاه و تنعمات گاهى مؤ منان سؤ ال مى كنند كه چرا با آن كه همه افر
 .دنیوى همه آنهارا فراهم مى كند
جواب این است كه خداوند شرط نكرده كه نعمت هایش را فقط به مسلمانان و یا مؤ منان عطا كند، شرط خدا براى 

نعمت هاى خدادادى را از عطاى نعمت ها به دیگران این است كه همدیگر را دوست داشته باشند و سعى نكنند 
چنگ همدیگر دربیاورند، اگر انسان ها به این مرحله برسند، خدا هم نعمت هایش را بر آنها تمام مى كند، اما اگر 
 .در مقام درنده خویى برآمدند و حیثیت انسانى خود را از دست دادند، رحمت خدا هم از آنها سلب مى شود

خیرخواه باشد، خیرخواهى هم یك معناى وسیعى دارد، یعنى حتى اگر كسى  به هر حال انسان باید براى دوست خود
وقتى به این مرحله رسید، براى دوست . در غیاب او بد مى گوید، باید از او دفاع كند، این معناى خیرخواهى است 

 .خود كه مومن است حتى خیر ماوراى دنیا و آخرت را نیز مى خواهد
اریم كه وقتى براى برادر مومن خود دعا مى كنید، براى سعادت و غفران او دعا ما در معارف دینى خود دستور د

این كلمه اى كه ورد زبانهاى ما است كه مى گوییم . كنید این . خدایا همه مؤ منین را بیامرزاللهمَّ اغِفر للمؤ منین و المومنات  :
 . عبارت ناظر به همین خیرخواهى مؤ منان حتى در آخرت است

كردن در عبادت خدا یارى - 5  
 : توصیه دیگر امام علیه السالم این بود كه
 . معاضَدَتُه على طاعِة ربِّه
 .((او را در عبادت خدایش یارى كند))

معاضدت بر طاعت رب یعنى چه ؟ یعنى آنطور او را در پرستش و عبادت خدا یارى كند و براى او خیرخواهى 
 .كند كه در آخرت هم سعادتمند شود

ى كه در این بخش از فرمایش امام علیه السالم مورد توجه است این كه دوست باید براى دوستش ، رحمت نكته ا
  رحمت آن است كه انسان از نزول و شمول آن احساس شادمانى و شعف كند و موجبات آرامش . باشد و نه عذاب 



ور و دیدار دیگرى مسرور و مشعوف و آسایش انسان را فراهم آورد و دوستان باید چنین باشند كه هر یك از حض
در كتاب . شوند  : رحمت را چنین معنى مى كند كه ((مفردات راغب ))

 .(263)رقَّة تقتضى االحساَن الى المرحوم 
 .((حالتى كه جز خیر و نیكى از آن متوقع نیست ))

در قرآن هم معموال هر جا این . رحیم كسى است كه در اثر داشتن این صفت ، انواع خوبى ها از او سر مى زند
 وصف را ذكر مى كنند، اعم از این كه براى خدا ذكر كند یا براى رسول خدا، همراه با یكى دیگر از اوصاف كمال

در قرآن مالحظه مى شود كه هر جا كلمه رحیم ذكر شده است همراه با رحمان است و یا همراه با . آمده است 
 . تواب ، رئوف ، غفور، ودود، رّب، بّر و عزیز آمده است :اوصافى مانند

یم قرار معموال كلمه رحیم جداى از این اوصاف كمتر ذكر شده است ؛ یعنى همه این اوصاف كمال كه در جوار رح
اگر خدا رحمت واسعه دارد، اگر توبه پذیر است ، اگر . گرفته است ، نشات گرفته از آن وصف رحیمیت است 

رافت و مهربانى دارد؛ اگر آمرزنده و بخشاینده خطاها است ، اگر بندگان را دوست دارد، اگر به تربیت بندگان 
بندگانش مى رساند، همه به خاطر این است كه او رحیم اهتمام دارد و وصف ربوبیت دارد، اگر خیر و نیكى او به 

یعنى او اهل انعام و تفضل به بندگان خود است و رحمت او همان فضل او است ، یعنى خدا چیزهایى را كه . است 
به عنوان رحیمیت و تحت این عنوان به بندگان خود داده است ، از آنها سؤ ال نمى كند و پس نمى گیرد؛ وصف 

ر از عنوان منعمیت است ؛ چرا كه خداوند از نعمت سؤ ال مى كند، اما از رحمت نمى پرسد و بر رحیمیت غی
 :همین اساس پیامبرش را نیز به این صفت مى ستاید
 .(264)لقد جاَءكم رسول مِّن اَءنفسكم عزیز علیِه ما َعِنتُّم حریص عَلیكم بالمؤ منین رؤ وف رَّحیم 
همانا رسولى از جنس شما براى هدایت خلق آمد كه از فرط محبت و نوع پرورى ، فقر و پریشانى و جهل و ))

ص و به مؤ منان رئوف و مهربان است فالكت شما بر او سخت مى آید، و بر آسایش و نجات شما حری )). 
هر چیزى كه موجب تعب  .چون رحیم و مهربان است ، بر او سخت گران است كه انسان ها در مشقت قرار گیرند
رحمة ))و رنج انسان هاى دیگر است ، پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را مى آزارد و بر همین اساس است كه 
؛ یعنى فقط نسبت به مؤ منان یا اصحاب و یا فقط نسبت به دوستان و نزدیكانش رحیم نیست نام مى گیرد ((للعالمین 

بلكه براى همه عالمیان و براى همه موجودات رحمت است ، چون او اشرف و اكمل افراد انسان و نمونه كامل 
 . انسانیت است
َرلكم فى رسول اهللا اُءسوة حسَنة لَِّمن كاَن یرجو اَهللا والیوَم االخ (265). 

مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیكویى است ، براى آنها كه امید به رحمت خدا و روز رستاخیز ))
 .((دارند

به این ترتیب ، این . مین اساس ، خدا بندگان را امر كرده است كه او را اسوه و الگوى عملى خود قرار دهندبر ه
انسان واجد این خصوصیت ، باید براى همه رحمت باشد كه هست ، وقتى رحمت بود، عطوفت و مهربانى خواهد 

خواهد بود، غیبت و بدزبانى نخواهد بود، بود، مهر و عاطفه كه بود، بد و بدخواهى نخواهد بود، حسد و بددلى ن
حتى اگر بى مهرى ببیند و دشنام بشنود و . دشنام و بدگویى نخواهد بودى رنج و آزار دیگرى معنى نخواهد داشت 

 .ضرب و جرح را تحمل كند، مهر و عاطفه اش به او فرمان دیگرى مى دهد

 كمال انسانیت و ایثار
هللا علیه و آله و سلم براى هدایت مردم به آن جا رفته بودند، به تحریك در واقعه طائف كه رسول اكرم صلى ا

: طورى كه مورخان مى نویسند. بدخواهان ، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و آن حضرت را سنگ باران كردند
آنها ! وقتى حضرت از دروازه شهر خارج مى شدند، با این كه خون از پاهاى مباركشان جارى بود، نگفت كه خدایا

خدایا آنها را هدایت كن : را بر خالفكاریشان ، بر زشتكاریشان ، بر بى ادبیشان عذاب كن ، بلكه گفت  (266). 
بیین این كالم ، مولوى مى گویددر تعبیر و ت : 

  ز آتش اين ظالمانت دل كباب 
ُبد  ((اھد قومى ))از تو جمله 
 خطاب 

 :در سخنى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(267)ما اُءوذَى نبّى مثل ما اُءذیُت
 .((هیچ پیامبرى به اندازه من اذیت نشد))
اما هر چه آنها بیشتر پیامبر را مى آزردند، دل سرشار از رافت ، رحمت ، مهربانى ، عاطفه و نوع دوستى 



ز خدا تقاضاى تادیب این امت را بنمایدحضرت ، حاضر نشد كمترین شكوه اى كند و ا . 
او سرمایه اى دارد به نام رحمت و مهر كه جلوات این مهر و محبت در دست ، زبان و همه اعضاى او آشكار مى 
شود؛ چون خیراندیش ، فاعل خیر و خیرخواه است ، هیچ چیز دیگرى نزد او ارج و منزلت ندارد و مانع فعل خیر 

جان در راه وصول به نیت پاك دریغ نمى كند و اساسا كسى مى تواند به مرتبه ایثار برسد او نمى شود، از مال و 
 .كه در ضمیر و نیت خود جز خیر براى دیگران نپروراند
 .(268)و یؤ ثروَن على اَءنفسهم و لو كاَن بهم َخَصاصة 
 .((دیگران را بر خود ترجیح مى دهند، اگر چه خود به آن چیزى كه به دیگرى مى دهند نیازمند باشند))
 مصداق بارز ایثار و از خودگذشتگى در ماجراى یكى از غزوات و جنگ ها بود كه قبال هم به مناسبتى ذكر كردیم

آن مرد صحابى گفت به میدان جنگ رفتم ، در میان كشته ها و مجروحان كسى را دیدم كه لب هایش حركت مى : 
ظرف آبى آوردم كه او را سیراب كنم ، با دست اشاره به فرد مجاورش . كند، نزدیك رفتم و دیدم آب طلب مى كند

رفتم ، دیدم او از دنیا رفته است ، برگشتم  كرد، به سوى او رفتم ، او نیز سومى را نشان داد، سراغ سومى كه
 .(269)سراغ دومى و اولى دیدم هر دو به مقام شهادت رسیده اند

یثار استاین كمال انسانیت و ا آن دلى كه جایگاه كینه و عداوت باشد، هرگز به این مقام وسایل الشیعه ، مرتبه  . 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. دسترسى پیدا نمى كند : 

 .(270)اّنى ال تساَرع الى قضاِء حوائِج اءعدائى مخافَة اءن اءردَّهم فیستغنوا عّنى 
اگر دشمنانم از من حاجتى طلب كنند، به سرعت حاجت آنها برآورده مى كنم و آنها را از خود نمى رانم تا از من ))
 .((بى نیاز شوند

به عقل محاسبه گر ما، این از محاالت است و مى . ر و محبت مى كنداین چه منطق و دلى است كه به دشمن مه
پنداریم كه تمهید فریب كارى باشد، اما آن دستى كه به قصد نیكى به سمت دشمن دراز مى شود، آن دستى كه كه در 

كینه ، دل شب تاریك ، مالى را به خانه دشمن مى فرستد آن دل و دست ، دل و دست كسى نیست كه در قلب او بذر 
حقه و دشمنى كشت شده باشد و بر این اساس آنها كه دشمنى امام را در سر دارند، امام علیه السالم به آنها عنایت 
مى كند؛ نه این كه حضرت در دل بغض و عداوتى بپرورد؛ چون اگر او هم كینه و عداوت داشته باشد، همین كینه 

شدو عدات مانع از خدمت گزارى او به دیگران خواهد  . 
نتیجه این كه ، كمال انسان در تقویت روح رافت و رحمت است كه دستیابى به این رافت و رحمت ، منشا همه 
 . فضایل و كرامات انسانى است و مهم تر این كه رسیدن به این مرحله ، براى انسان قابل وصول و دسترسى است

هى در قالب حقوق شرعیه نیز بیان مى شود؛ یعنى شاید بتوانیم بگوییم كه این حقوق ، عالوه بر جهات اخالقى گا
حكم شرعى وجوب یا حرمت هم به خود مى گیرد، شاید یك نوع تمرین و تربیت و ریاضت نفس نیز هست كه نفس 
انسانى بتواند خود را به وصف رحمت متصف كند و واقعا در این گونه موارد مشكل است كه انسان به این ظرافت 

د؛ مثال كسى از انسان بدگویى كرده و یا به او جسارت كرده ، یا غیبت و نمامى كرده است ، هاى اخالقى مقید باش
انسان بخواهد به دیده اغماض به او بنگرد و او را عفو كند، كار بسیار مشكلى است ، اما توصیه معارف ما این 
م صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل در روایتى از رسول اكر . است كه باید از لغزش ها و خطاهاى انسان ها درگذشت
 :شده است كه مى فرمایند
 .(271)َمِن اعَتَذَر الى اَءخیِه المسلِم فَلم َیقَبل منُه جعَل اهللا علیِه اصَر صاحِب َمكس 
اگر برادر ایمانى نزد انسان بیاید و از خطایى كه كرده عذرخواهى كند و انسان نپذیرد، گناه كسى كه پول ناحق ))
 .((مى خورد به عهده او است 
حال اگر دلى واجد صفت . به كسانى گفته مى شد كه مالیات هاى غیرمشروع مى گرفتند ((صاحب مكس ))در لغت ، 

مت نیست ، ولى تعبد دارد، و به حكم شرع ، خود را به رنج و تعب انداخت و رنج و اغماض از بدى را بر رح
 .خود هموار كرد، این روح به تدریج تربیت مى شود

 شیعه واقعى از دیدگاه اسالم
انسانى و  فردى از كوفیان كه مودب به آداب. داستان مالك اشتر را مى دانید كه در بازار كوفه حركت مى كرد

ایمانى نبود، جسارتى به مالك كرد و مالك بدون این كه اظهار اطالع كند و عكس العملى نشان دهد، به راه خود 
ادامه داد، همسایگان شخص جسور به او گفتند كه فهمیدى او چه كسى بود؟ او مالك اشتر ساالر سپاه امیرالمؤ منین 

لك راه افتاد كه از او طلب عفو و بخشش كند، به دنبال مالك رفت ، دید علیه السالم بود، مرد وحشت زده به دنبال ما
او وارد مسجدى شد و به نماز ایستاد، بعد از نماز آن شخص به حضور مالك رفت و گفت من همان كسى هستم كه 

خدا براى تو  من به این مسجد نیامدم مگر این كه از: مالك گفت . به شما اسائه ادب كردم ، آمده ام كه مرا ببخشید
شخصى است به نام . این توصیه هاى اخالقى دین است كه روح را تربیت مى كند .(272)طلب عفو و بخشش كنم 



مى گوید به امام باقر علیه السالم عرض كردم ابواسماعیل ،  : 
فقلُت ال فقاَل لیَس هُؤالِء شیعة الشِّیعُة َمن یفعُل  ُجعلَت فداَك انَّ الشِّیعَة عندنا كثیر فقاَل فهل َیعطُف الغنىُّ على الفقیِر و هل َیَتجاوُز المحسُن عن الُمسى ِء و َیَتتواسوَن

 .(273)هذا
(( حضرت فرمودند كه . فدایت شوم در بالد ما، شیعیان شما زیادند آیا انسان هاى ثروتمند نسبت به افراد نیازمند  :

نیكوكار از انسان هاى بدكار عفو و اغماض مى كنند؟ آیا اهل نصیحت عطوفت و مهربانى دارند؟ آیا انسان هاى 
آنها شیعه نیستند؛ شیعه كسى است كه قلب و دل او : نه ، حضرت فرمودند: نسبت به یكدیگر هستند؟ عرض كردم 

و سرشار از مهر و عاطفه باشد، اگر محسن و نیكوكار است ، باید از انسان هاى خطاكار بگذرد، اگر ثروتمند 
توانمند است ، باید نسبت به افراد ناتوان كمك كند و اگر همه با یكدیگر مساوى هستند، باید اهل كمك و یارى 
 .((یكدیگر باشند

اگر دلى سرشار از مهر و عاطفه شد، از مال مى گذرد، از خطاهاى دیگران چشم مى پوشد و چنین شخصى 
هم السالم است وگرنه چنین شایستگى ندارد و اگر به این شایسته انطباق عنوان شیعه و پیروى از اهل بیت علی

در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم . مرتبه رسید، این جا است كه باران رحمت الهى بر او سیل آسا مى بارد
 :نقل شده است كه حضرت فرمودند
 .(274)اَءبلغ ما ُتسَتَدرُّ به الرَّحمُة اءن ُتضَمَر لجمیِع الّناس الّرحمُة
(( ترین وسیله اى كه مى شود با آن رحمت الهى را جلب كرد این است كه دل و قلبت سرشار از  رساترین و بلیغ 

المال از خیرخواهى براى دیگران باشدرحمت به مردم و ما )). 
است ، بلكه او در مقام نفع رسانى و   خدا را بر آن بنده بخشایش است كه نه تنها خلق از وجودش در آسایش 

 :خیررسانى به دیگران است ، رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند
َنفَع عیاَل اهللا  الَخلُق عیاُل اهللا فااءحبُّ الخلِق الى اهللا َمن (275). 

 .((بندگان ، عائله خدا هستند و محبوب ترین بندگان خدا نزد كسى است كه به عائله خدا خیر برساند))
و خدا عائله اش را دوست دارد و كسى . هرچه خدا خلق كرده عائله اویند الخلق عیال اهللا ؛صدر روایت آمده است كه  در

كه به عائله او خیر برساند، خدا نیز او را دوست دارد و از آن جا كه خیرى كه به وسیله دست ، زبان ، پا و اعضا 
ار خیر و جز به این كه از نیت خیر و از دل پاكیزه و و جوارح انسان صادر مى شود ممكن نیست جز به اضم

دوست آن است كه به محض . خیرخواه ریشه بگیرد، لذا دلى ارزش دارد كه سرشار از عاطفه و رحمت باشد
استماع خبر آمدن او، به محض احساس دیدار او، به محض این كه زمان وصال او نزدیك مى شود، ابتهاجش براى 

در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت مى . دلقاى دوست بیشتر شو
 :فرمایند
 .(276)انَّ شرَّ النَّاس عنَد اهللا الَّذیَن ُیكرموَن اتِّقاَء شرِّهم 
 .((بدترین مردم نزد خداوند كسانى هستند كه دیگران براى دور ماندن از شرشان به آنها احترام مى گذارند))

 حق شریك - 34

ل ِبَراءِیَك دوَن ُمناَظَرِتِه و تحَفُظ علیه ماَلُه و تنِفى عنُه خیاَنَتُه فَیما عزَّ اَءو و اَءمَّا حقُّ الشَّریِك فان غاَب َكَفیَتُه و ان َحَضَر ساَویَتُه و ال َتعِزم على ُحكِمَك دوَن حكِمِه و ال َتعَم
 .هاَن فانَُّه اَءنَّ َیَد اهللا على الشَّریكیِن ما لم َیَتخاَونا و ال قوََّة اال باِهللا
(( تش نمایى و مخالف حكم و اما حق شریك این است كه اگر غایب است ، او را كفایت كنى و اگر حاضر است رعای
و راى او حكم نكنى و بدون مشورت با او كارى انجام ندهى ؛ مال او را نگهبان باشى و در كم و بسیار او خیانت 
 .((نورزى ؛ مادامى كه دو شریك به یكدیگر خیانت ننمایند، دست خدا با ایشان است 

بطه دارند، حق شریك است یكى از حقوق بیست گانه طبقات مختلف اجتماعى كه با یكدیگر را شركت ، یكى از  .
عقود جایز در معامالت عرفى و بازار است كه از مجموع اقسام متصور آن ، فقط شركت در مال ، مورد تایید 

كه حداقل با حضور دو نفر محقق مى شود. شرع قرار گرفته است  . 
به رعایت قواعد و موازینى است كه  صحت و تمامیت عقد و نفوذ تصرفات شركا و آثار وضعى معامالت آن منوط

در باب معامالت فقه مورد بحث واقع مى شود و از حوصله مبحث ما كه رویكردى اخالقى و انسانى دارد، خارج 
 . است
ولى به عنوان مقدمه ، یادآورى این نكته ضرورى است كه روش شرع در وضع قوانین معامالت ، با احكام 

عبادات ، شرع در مقام تاسیس و بنیان گذارى و جعل است ، ولى در معامالت و عبادات متفاوت است ؛ زیرا در 
بدون شك ، شركت و عقد مشاركت یكى از شیوه هاى پسندیده و مورد عمل . داد و ستدها در مقام نفى و تایید است 

ت به این در جوامع مختلف انسانى است كه از دیرزمان ، انسان براساس دریافت هاى فطرى ، براى حل مشكال
 . روش روى آورده است



 هدف از مشاركت
آن جا كه فرد احساس كند به تنهایى قادر به تامین منافع و یا دفع مضار خود نیست ، از فرد یا از جماعتى دیگر 
استمداد مى جوید، شرع مقدس هم یه این ادراك فطرى صحه مى گذارد؛ به خصوص در امور مادى و دنیوى كه 

به این بیان كه هیچ گاه از دیدگاه شارع ، صعوبت و سختى و مشكالت كسب حالل و . ستگى داردحیات بشر به آن ب
درآمد مال ، براى معیشت و زندگى ، نمى تواند بهانه بیكارى و تن پرورى باشد و شارع با شیوه هاى مختلف به 

از رسول اكرم صلى اهللا علیه و در روایتى . نفى تن پرورى مى پردازد تا انسان خود را سربار جامعه قرار ندهد
 : آله و سلم آمده است كه
 .(277)ملعون َمن اَءلقى َكلَّه على النَّاس 
(( ى زندگى خود را بر دیگران تحمیل كندملعون است كسى كه سنگین )). 

كسى : در روایتى نقل شده است كه در حضور رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم از كسى تعریف مى كردند كه 
هست كه روزها را روزه مى گیرد و شب ها، شب زنده دارى مى كند و نماز مى خواند و مرتب مشغول ذكر است 

از شما امر معاش او را عهده دار هستید؟ آنها گفتند كه همه ما متكفل معیشت او هستیم  كدام یك: حضرت فرمودند. 
حضرت فرمودند.  شما كه نه روزهایتان را روزه مى گیرید و نه شب هایتان را بیدارى مى كشید از او  :

 .(278)بهترید
معلوم مى شود كه مساءله تحصیل مال براى معیشت و زندگى یك امر ضرورى است ، یعنى حیات بشرى اقتضا 
مى كند كه انسان در تالش و تكاپوى تامین معیشت باشد و عدم توانایى فردى براى تحصیل درآمد مانع از این 
وجوب و ضرورت نخواهد بود، این وجوب و ضرورت ، انسان را به طور فطرى به سمت همكارى و مشاركت با 

همان طور كه فطرت سلیم بشرى ، ضرورت و ارزش همكارى و مشاركت با دیگران را . دیگران هدایت مى كند
 .درك مى كند، همان فطرت مى تواند بسیارى از قواعد و آداب این روابط را دریابد
كلمات امام سجاد علیه السالم در این حق ، ناظر به تبیین همان مركوزات فطرى است كه به زیور بیان این امام 
معصوم علیه السالم آراسته شده است ، كالم كسى كه در واقع مى توان گفت داراى منزه ترین و سالم ترین فطرت 

درونى و بیرونى است و مى تواند آن قواعد فطرى را انسانى و دور از هرگونه آلودگى نفسانى و لغزش و تاثرات 
به همین دلیل است كه ما نیز در این امور، سیره و گفتار معصومین علیهم السالم را دلیل راه و  .دریابد و بیان كند
 . تنها راه رسیدن به تكامل مى دانیم

 حقوق شركا بر یكدیگر
شما دو نفر و یا چند نفر كه با یكدیگر پیمان : فرمایند امام علیه السالم در مورد حق شریك و حقوق شركا مى

مشاركت و همكارى مالى منعقد كرده اید بر یكدیگر حقوقى دارید كه صحت و كمال پیمانتان در گرو رعایت این 
این حقوق شرط صحت و كمال است كه در صورت رعایت نكردن این آداب و حقوق ، این پیمان . حقوق است 

اما این حقوق چیست ؟. ر چند به ظاهر یكى از افراد هم بى خبر باشده. شكسته مى شود  
. اول این كه اگر یكى از شركا غایب بود، او را كفایت كنى ؛ به صورتى كه به دلیل غیبت او منافعش از بین نرود

ى در حضورش ، مساوات آمده است ؛ یعن ان حضَر َرعیَتُهجمله  ان حضَر ساَویتُهدر بعضى از نسخه هاى این رساله به جاى 
به این بیان كه بار سنگین امور را به عهده او نگذارى و . را رعایت كنى ؛ و یا در حضورش او را مراعات كنى 

 . از حضور او سوءاستفاده نكنى ؛ همان طور كه نباید غیبت او را بهانه سودجویى شخصى قرار دهى
شریك باشید، نباید كارى را بدون مشورت با یكدیگر انجام  دوم این كه چون شما پیمان بسته اید در سود و زیان

 .دهید و اگر مشورت كردید، حق ندارید مخالفت كنید
 .و ال َتعِزم على ُحكِمك دوَن حكِمِه و ال تعَمل براءِیَك دوَن ُمناَظَرِتِه

داریمدرباره ضرورت مشورت و فواید و آثارى كه از آن عاید مى شود باید بگوییم كه در روایات   : 
 .(279)َمن شاوَر الرِّجاَل شاَركها فى ُعقولها
 .((اگر كسى با دیگران مشورت كند، با عقل آنها شریك مى شود))

ابلش آن است كه مى فرمایندو نقطه مق : 
 .(280)َمن استَبدَّ ِبَراءِیِه َهَلَك
(( هم كرده است كسى كه استبداد راءى به خرج دهد، موجبات هالك خود را فرا )). 
 .سوم این كه مال او را حفظ كرده و در حق او خیانت نكند
 و تحَفُظ علیه ماَلُه و تنِفى عنُه خیاَنَتُه فَیما عزَّ اَءو هاَن

مراد امام علیه السالم از این دو عبارت این است كه شركا به گردن یكدیگر حق دارند كه نسبت به اصل سرمایه و 
خیانت ، خیانت است . شند و در حق دیگر خیانت نكنند؛ اعم از این كه آن مال زیاد باشد یا كم منافع یكدیگر امین با

در بعضى از تعبیرات داریم. وقتى انسانى دستش به گناه آلوده شد، كوچك و بزرگ ندارد.   : 



 .(281)اتَّقوا الَكِذَب الصَّغیَر منه و الكبیَر فى ُكلِّ ِجّد و َهزل 
از دروغ پروا كنید؛ چه این دروغ در امور كوچك و غیرمهم باشد، چه در امور بزرگ و مهم ، چه به صورت ))
 .((جد باشد و چه به صورت شوخى 

امام علیه السالم . ین است كه وقتى انسان به گناه كوچك عادت كرد، كم كم به گناه بزرگ آلوده مى شودعلت آن هم ا
به این نكته توجه مى دهند كه خیانت ، در اصل خطا، گناه و انحراف از مسیر صحیح و اعتدال انسانى است ، فرق 

موریم طبق آیه شریفه قرآن امانات را به اهلش عالوه بر این ما. نمى كند كه در مال كم ، رخ دهد یا در مال زیاد
 : بازگردانیم
 .(282)انَّ اهللا یاءمُركم اَءن ُتَؤدُّوا االماناِت الى اَءهلها
 .((بازگردانید  خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش))
 : و در آیه دیگرى صریحا از خیانت نهى شده ایم
 .(283)یا اَءیُّها الَّذیَن آمنوا ال َتخونوا اهللا والرَّسوَل و َتُخونوا اَءماناتكم و اَءنتم تعلمون 
(( به خدا و پیامبر خیانت نكنید؛ و نیز در امانت هاى خود خیانت روا مدارید، در ! اى كسانى كه ایمان آورده اید
 .((حالى كه مى دانید این كار، گناه بزرگى است 

مانتآثار خیانت در ا  
رذیله زشت و ناپسند خیانت ، عوامل مختلفى دارد ولى علت قریب و نزدیك آن ، منفعت طلبى و زیاده خواهى است 
، آنچه كه انسان را وادار به خیانت مى كند، تحصیل منفعت است كه معموال بذر فكرى و ذهنى آن به هنگام فقر و 

ود و چون دسترسى به امانتى دارد در ذهن و اندیشه خود نادارى ، یا به هنگام احساس كاذب كمبود، كاشته مى ش
امكان برآورده كردن كمبود و یا احساس كاذب آن را بررسى مى كند و بدان اقدام مى كند؛ به خصوص اگر ودیعه 
و سپرده طورى باشد كه امانت گذار، متوجه تصرف او نشود كه در این صورت بیشتر وسوسه شده ، ذهن او 

اگر تربیت و تادیب شرع مقدس نباشد و نیازمندى . خیانت و تصرف در امانت تمایل پیدا مى كند سریع تر به سمت
 .ها و فشارها نیز خیانت و خالف را توجیه كند، خود را به خیانت آلوده مى كند

ام به همین دلیل است كه معارف ما قبل از هر چیز و قبل از اهتمام به اصالح رفتارى و عملى انسان ها، در مق
در روایتى به مناسبتى كه در . اصالح اندیشه و فكر برمى آید و تصور و خیال گناه و خیانت را مذموم مى شمارد

 :مباحث گذشته هم بیان شد، عیسى بن مریم علیهماالسالم به حواریون فرمود
نفسكم بالزِّناانَّ موسى علیه السالم اَءمَركم اَءن ال َتِزنوا و اَءنا آُمُركم اَءن ال ُتحدِّثوا اَء (284) 

(( ندیشه گرد گناه زنا نگردید، اما من به شما امر مى كنم كه حتى در فكر و ا: موسى علیه السالم به شما فرمان داد
 .((خود خیال زنا كردن و تخلف نداشته باشید

: در ادامه مطلب ، مثالى دارد كه مى گوید. چون این ذهن با تصویر و ترسیم و بررسى امكان گناه ، آلوده مى شود
ذهن مانند اتاق سفیدى است كه در میان آن آتشى با اندیشه گناه برافروخته مى شود، هرچند این آتش زود خاموش 

در كلمات . اتاق را ویران نكند، اما سپیدى اتاق به سیاهى تبدیل مى شود؛ یعنى ذهن تیره و تار مى شود شود و
 : امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه
 .(285)صیاُم القلب عن الفكر فى اآلثام اَءفضُل من صیام البطن عن الّطعام 
 .((فضیلت پاك نگه داشتن دل از گناه و روزه دادن فكر و ذهن نسبت به آن ، برتر از گرسنه نگه داشتن شكم است ))

یال بافى است ؛ زیرا این امور، خیانت براى همین است كه بسیارى از روایت ها در مقام اصالح اندیشه فكرى و خ
 .را تقویت و توجیه مى كند
بنابراین بسیارى از روایت  . مى توان منفعت طلبى ، زیاده خواهى و رسیدن به پول و ثروت را منشا خیانت دانست

صلى اهللا امام صادق علیه السالم از پدرشان و ایشان از رسول اهللا . ها این علت را هدف گرفته ، تخطئه مى كند
 :علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه فرمودند
 .(286)اَءربع ال َتدخُل بیتا واحدة منهنَّ اال َخِرَب و لم ُیعَمر بالَبَرَكِة الخیاَنُة و السِّرَقُة و ُشرُب الخمِر والزِّنا
چهار چیز است كه اگر یكى از آنها وارد خانه اى شود آن را ویران مى كند و دیگر هیچ بركتى موجب عمران آن ))

خیانت ، دزدى ، شراب خوارى و زنا: خانه ویران نمى شود )). 
گرى خیانت كند، نه تنها آن را به دست نمى آورد، بلكه پس اگر كسى با نیت به دست آوردن ثروت ، به مال دی

از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند. ثروت موجود را هم از دست مى دهد : 
 .(287)لیس منَّا َمن ُیحقُِّر االماَنَة
 .((از ما نیست كسى كه امانت را كوچك بشمارد))
 :در روایت دیگرى وارد شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(288)لیس منَّا َمن خاَن مسلما فى اَءهلِه و مالِه
 .((كسى كه به مال و ناموس مسلمان هاى دیگر خیانت كند از ما نیست ))



 :در سخن دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم صریح تر بیان شده كه مى فرمایند
باالماَنة  لیس منَّا َمن خاَن (289). 

 .((كسى كه در امانت خیانت كند از ما نیست ))
مومى هم عوارضى در برداردآنچه گفته شد جنبه هاى شخصى و فردى خیانت است ، اما از نظر ع . 

از منظر عمومى ، وجود اعتماد و اطمینان میان افراد و اصناف و طبقات است كه به روابط اجتماعى استحكام مى 
امام . بخشد كه اگر به هر دلیلى این اعتماد عمومى متزلزل شود، روابط اجتماعى آسیب دیده ، مختل مى گردد

ن علیهم السالم از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه مى صادق علیه السالم به نقل از پدرشا
 :فرمایند
 .(290)ال تَزاُل اُءمَّتى بخیر ما لم َیَتخاونوا و اَءدُّوا االمانَة و آتوا الزَّكاَة و اذا لم یفعلوا ذلك ابُتلوا بالقحط و السِّنیَن
خیر و سعادت امت من تا زمانى كه خیانت نكنند، امانت را ادا كنند و زكات را بپردازند تضمین شده است و اگر ))
 .((این كارها را انجام ندهند و قحطى و پریشانى مبتال مى شوند

اوند متعال مى فرمایدخد : 
 .(291)و فى اَءموالهم حّق للسَّائِل وسایل الشیعه ، المحروِم
(( ست در اموال آنها حقى براى سائل و محروم ا )). 

حاال وعده رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم . این قانون الهى است و قانون شكنى خود نوعى خیانت است 
چیست كه این سعادت و خیر دنیوى در معرض تهدید قرار مى گیرد و تبدیل به قحطى و گرسنگى مى شود؟ سالم 

اگر كسى با رعایت نكردن این اصول در گردش  .بودن اجتماع انسانى بستگى به رعایت این اصول انسانى دارد
امور اجتماعى ، خللى ایجاد كند، عوامل حركت از تحرك باز مى ایستد و آن كسى كه در ایستایى و ركود تاثیر 
دارد خائن است و عوارضى كه این ركود به بار مى آورد؛ قحطى و گرسنگى و فقر است كه همه آثار خیر را از 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بدترین مردم ، چنین معرفى شده اند در كالم. بین مى برد : 
 .(292)شرُّ النَّاس َمن ال یعتقُد االمانَة و ال یجتنب الخیانَة
 .((بدترین مردم كسى است كه به امانت اعتقاد ندارد و از خیانت اجتناب و پروا نمى كند))
 : در تعبیر دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(293)الخیانُة دلیل على ِقلَِّة الوَرِع و عَدِم الدِّیاَنِة
 .((خیانت شخص ، نشانه بى پروایى و بى دینى او است ))

این انسان ، عالوه بر این كه بدترین مردم است ، انسانى بى دین و بدون ورع و پرهیز است و بر این اساس بدترین 
ى مصادیق خیانت تعیین شده است ، مثال در سرقت ، قطع انگشتان معین شده است و اگر این مجازات مجازات برا

یعنى عضو و عنصر فاسدى كه . براى او موجب تنبه او نشود، بعد از چند مرحله ، دستور قتل او صادر مى شود
و طبقات اجتماعى نسبت به آلودگى فكرى ایجاد مى كند و حضور او موجب سلب اعتماد عمومى جامعه ، اصناف 

 .یكدیگر مى شود مانند عضو فاسد بدن ، باید قطع شود

 ثمرات امانتدارى
روایتى را امام محمد باقر علیه السالم از جد بزرگوارشان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه 
 :حضرت فرمودند

قِراالماَنُة َتجلُب الرِّزَق و الخیاَنُة َتجلُب الف (294). 
 .((امانتدارى فراهم كننده رزق و روزى است و خیانت ، جلب كننده فقر))

ست كه فرمودنداز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده ا : 
 .(295)استعماُل االمانِة َیزیُد فى الرِّزِق
 .((اگر كسى اهل امانتدارى باشد، رزق و روزیش زیاد مى شود))

ثار وضعى است كه وعده اهل بیت عصمت علیهم السالم است و آنها صرف نظر از مقام عصمت ، داراى یك این آ
چند حدیث است كه مى . فطرت سلیم انسانى هستند كه راه و روش درست و تحصیل منافع به آنها الهام مى شود

ارج مى شودگوید اگر كسى اهل خیانت شود، از حیطه اسالم خارج شده ، یا از حیطه تشیع خ . 
 :حضرت در عبارت بعد عالوه بر حفظ مال مى فرمایند
 .و تنفى عنُه خیاَنَتُه فیما عزَّ اَءو هاَن

در این عبارت حضرت به یكى از قبیح ترین و زشت ترین رذایل اشاره مى فرمایند و آن خیانت به شریكى است كه 
شوند مشاركتشان مسبوق به یك سابقه دوستى و در واقع كسانى كه با هم شریك مى . به وى اعتماد كرده است 

رفاقت است ، یك صداقت ریشه دار كه به این مشاركت مى انجامد؛ حال اگر كسى در این مشاركت ، دست به 
 . خیانت آلوده كند، به پست ترین مراحل خیانت رسیده است
 :در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند



َیُة الخیانِة خیانُة الخلِّ الودود و نقُض العهوِدغا (296). 
(( ك شده و با او پیمان بسته ؛ خیانت كند و اوج خیانت این است كه انسان به شریكش كه از سر مهربانى با وى شری
 .((پیمان را بشكند

ما از نظر فقهى تصرف بدون اذن شریك را هم جایز نمى دانیم چنان كه از منظر اخالقى نیز امر قبیحى شمرده 
روایتى است كه بسیار قابل توجه و آموزنده است و از آن جهت كه امام علیه السالم در ضمن آن ، . شده است 

ت سلیم انسانى و مسائل نهفته در این فطرت را مى شكافد، هر انسان مومنى را مشعوف و مسرور مى كند كه فطر
حسین بن مختار مى گوید! بزرگان ما چقدر به هدایت انسان ها اهتمام داشته اند : 

ا اَء له اَءن یاءُخذ منه مثَل الَّذى اَءخَذ ِمن غیر اَءن ُیبیِّن له فقال َشوه انَّما اشتَركا باءماَنِة اهللا ُقلُت البى عبداهللا علیه السالم الرَّجُل یكوُن له الشَّریُك َفَیظَهُر علیه قد اختاَن شیئ
 .(297)تعالى و انِّى ُالحبُّ له ان َراَءى شیئا ِمن ذلك اَءن َیسُتَر علیه و ما اُءحبُّ اَءن یاءُخَذ منه شیئا بغیر علِمِه
انسان شریكى دارد و بعد مى فهمد كه او در مال مشاركتى خیانت كرده  : به امام صادق علیه السالم عرض كردم))

همان اندازه در مال تصرف كند؟ حضرت با یك تعبیر ابتدایى  آیا شریك دیگر هم مى تواند بدون اطالع او به. است 
اول آن كه من دوست ندارم كسى چنین كند یعنى : كه حاكى از نهایت انزجار است به دو نكته اشاره مى فرمایند

او خطایى كرده است و تو . دستش را به خیانت آلوده كند؛ دیگر این كه اصال این عمل به معناى افشاى سر است 
عیب پوشى و چشم پوشى از عیوب دیگران یك كرامت اخالقى و انسانى است . ظف به پوشاندن عیب او هستى مو

 .((كه باید انسان متخلق به این اخالق كریمه شود
است و از منظر معارف اخالقى ما   بنابراین ، موضوع امانتدارى یكى از موضوعات مورد اهتمام شرع مقدس 

 : مامور به اداى امانتیم
 .(298)اَءداَء االماَنُة الى الَبرِّ و الفاجِر
 .((ما موظف به اداى امانت نسبت به نیكوكار و بدكار هستیم ))

ان فاجر و تبهكارى ، مالى را نزد انسان به امانت بگذارد، نمى توان به صرف این كه او انسان یعنى چنانچه انس
 .تبهكارى است ، در مالش تصرف كرد

در مباحث گذشته ، در حق رفیق و مصاحب گفتیم كه امام سجاد علیه السالم قسم یاد كرده اند كه اگر آن شمشیرى 
نزد من به امانت بگذارند، من آن امانت را بازمى گردانم  كه پدرم را با آن به شهادت رسانده اند (299). 

در بسیارى از روایت . شرط مسلمانى است  مساءله اداى امانت یكى از وظایف دینى ، شرعى و اختالفى و اصال
ها صریحا گفته شده است كه مسلمان بودن نه به نماز است ، نه به روزه ؛ اینها امورى است كه مسلمان ها به آن 
 .عادت كرده اند
 :آنچه مهم است دو محور اساسى است كه مسلمانى را اثبات مى كند
 .(300)صدِق الحدیِث و اَءداَء االماَنِة
 .((راستگویى در گفتار و اداى امانت در رفتار))

 حق ثروت - 35

تؤ ِثَر  ال فى ِحلِّه و ال ُتحرَِّفه عن مواضعِه و ال َتصرَفه عن حقائِقِه و ال تجعَله اذا كاَن ِمَن اهللا اال الیِه و سببا الى اهللا و الاَءمَّا حق الماِل فاَءن ال تاءُخَذه اال ِمن ِحلِّه و ال تنِفَقه ا
معینا له على ذلك و بما اَءحدَث فى مالَك اَءحسَن نظرا لنفسه به على نفسَك َمن لعلَّه ال یحَمُدَك و بالحرىِّ اَءن ال ُیحِسَن خالَفَته فى َتِرَكِتَك و ال یعمَل فیه بطاعِة ربَِّك فتكوَن 

 .فیعمَل بطاعِة ربِّه فیذهَب بالَغنیمِة و تُبوَء باالثِم والحسرِة والنَّدامِة مع التَِّبَعِة وال قوََّة اال باِهللا
(( و از جاى الزم  و اما حق مال تو این است كه جز از راه حالل به دست نیاورى و جز در راه حالل خرج نكنى

دریغ نورزى و در جاى غیر الزم خرج نكنى و چون از آن خداست جز در راه او قرارش ندهى و حق ناشناس را 
بر خود ترجیح ندهى كه پس از تو نیز در اموالت جانشین خوبى نخواهد بود و آنها را در راه اطاعت الهى مصرف 

كرده اى و یا این كه او اندیشمندانه در مسیر اطاعت الهى  نخواهد كرد، پس تو او را بر این استفاده غلط كمك
 .((مصرف خواهد كرد پس استفاده خواهد برد و گناه و افسوس و پشیمانى و عقاب براى تو خواهد ماند
درباره حق مال ، به عنوان مقدمه باید گفت كه مال و ثروت بخشى از موضوع مكاتب دنیا است كه براى تشخیص 

یبایى و زشتى آن باید دیدگاه اسالم را نسبت به مال و ثروت شناخت ؛ و به عبارت دیگر، تعریف خوبى ، بدى ، ز
در سوره مباركه سجده ، وقتى خداوند از خلقت آسمان و زمین و سایر مخلوقات  . دین را از دنیا و متعلقاتش دانست
 :عالم سخن مى گوید، مى فرماید

بداَء خلَق االنساِن ِمن طین الَّذى اَءحَسَن كلَّ شى ء َخَلَقه و  (301). 
 .((او كسى است كه هر چه آفرید نیكو آفرید؛ و آفرینش انسان را از گل آغاز كرد))

به ما یك تصویر زیبا از آفرینش و هستى نشان مى دهد كه هر چه را خدا لباس وجود پوشانیده ، زیبا است  این آیه ،
این درست برخالف بعضى از مكاتب دیگر است كه براى آفرینش . و آنچه را كه او خلق كرده ، نیكو است 

 .دوگانگى و جنبه اهورایى و اهریمنى قائل شده اند



قرآن خلقت و آفرینش از منظر  
از منظر قرآن ، همه چیز زیباست و آنچه این خلقت و آفرینش زیبا و دوست داشتنى را زشت و بدمنظر مى كند، 
 .نوع نگاه به جهان هستى و عالم وجود است ؛ بدون این كه این نگاه ، هیچ تغییرى در حقایق موجودات ایجاد كند
 .(302)ماترى فى خلِق الرَّحمن ِمن تفاوت 
 .((در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبى نمى بینى ))

ت مى آوریم كه خداوند متعال وقتى كه آیات كریمه الهى را كنار یكدیگر قرار بدهیم ، معنى و مفهوم دقیقى به دس
در خلقت موجودات هیچ تفاوتى نیست كه خدا بعضى را زیبا آفریده و بعضى دیگر را بد و زشت خلق : مى فرماید

كرده باشد؛ بدون استثنا همه هستى نیكو و برازنده است و این قانون عمومى حتى غرائز و عالیم حیوانى انسان ، 
ل مى شود؛ یعنى غریزه خشم هم زیبا است و كشش و میل عاطفى و شهوت هم از قبیل خشم و شهوت را نیز شام

زیبا است ؛ زیرا اگر غریزه شهوت نباشد پیمودن مسیر كمال ، براى انسان ممكن نخواهد بود و از همین منظر 
 .است كه عالقه هاى عاطفى و تمایالت شهوانى به آیات الهى تعبیر مى شود

م ِمن اَءنفسكم اَءزواجا ِلَتسكنوا الیها و جعَل بینكم َمَودَّة و رحَمة و ِمن آیاته اَءن َخَلَق لك (303). 
(( اى شما انسان ها اعم از زن و مرد، از جنس خودتان زوج آفرید تا از نشانه هاى ذات اقدس ربوبى این است كه بر
 .((در كنار یكدیگر آرامش یابید و مودت و رحمت را بین شما قرار داد
. پس این كشش و میل طبیعى انسان و غریزه شهوت هم ، یكى از مصادیق مخلوقات زیباى آفرینش و هستى است 
 : حتى خشم و خشونت نیز زیبا تلقى شده است
 .(304)یا اَءیُّها النَّبى جاِهِد الكفَّار و المنافقیَن وغُلظ علیهم 
(( ا سخت بگیربا كافران و منافقان جهاد كن و بر آنه! اى پیامبر )). 

وقتى كه خشم واجب شد و متعلق امر الهى قرار گرفت ، به یقین زیبا خواهد بود؛ چرا كه امر و اراده خدا، جز به 
جالب این است كه در سوره مباركه فتح در مقام مدح دارندگان این وصف مى . زیبایى و خیر، تعلق نمى گیرد

 :فرماید
اُء على الكفَّار ُرَحماُء بینهم محمَّد رسول اهللا والَّذین معه اَءشد (305). 

(( كافران سرسخت و شدید و محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند در برابر 
 .((در میان خود مهربانند

پس از نظر معارف ما آنچه كه لباس هستى پوشیده ، زیبا و دوست داشتنى است و آنچه زیبایى و جمال این 
موجودات را به زشتى و ابتذال تبدیل مى كند، بهره بردارى نابجا و اصالت دادن به یك ضرورت از مجموعه 

آن جا كه همه زندگى در كنترل غرائز قرار بگیرد، این منظره زیبا تبدیل به یك . است  ضرورت هاى عالم آفرینش
اگر خوبى هاى آفرینش و خلقت ، به جاى خشم و غلظت در برابر دشمنان بشریت  .منظره زشت و ناپسند مى شود

ها را مى گیرد، صورت زیباى طفل یتیمى را آماج سیلى قرار دهد، این جا است كه زشتى ها، جاى زیبایى  . 

 ثروت و فرزند؛ زینت زندگى
از این مقدمه كوتاه به این نتیجه مى رسیم كه دنیا و متعلقات آن فى نفسه مذموم نیست و حتى در بعضى از آیات 

در سوره مباركه بقره وقتى كه به انسان . كریمه قرآن ، تعبیرات بسیار قابل توجهى درباره مال و دارایى مى بینیم 
مى كند تا قبل از مرگ خود، درباره اموالشان وصیت كنند، از مال به خیر تعبیر مى كند ها توصیه : 

 .(306)ُكِتَب علیكم اذا َحَضَر اَءحدكم الموُت ان َتَرَك خیرا الوصّیُة للوالدین واالقربیَن بالمعروِف حّقا على المتَّقیَن
(( وقتى كه مرگ شما نزدیك مى شود، موظفید كه اگر مالى دارید آن مال را براى پدر و مادر و : بر شما نوشته شده 
 .((نزدیكان و بستگان خود وصیت كنید و این حقى است بر پرهیزگاران 

مباركه نوح بعد از این كه نوح علیه السالم مردم را به استغفار از گناهان و بازگشت به مسیر صحیح در سوره 
فطرت توصیه مى كند، به آنها وعده مى دهد كه اگر شما صالح خود را درست تشخیص دادید و عمل كردید، خدا 
 :باران نعمتش را از آسمان براى شما فرو مى فرستد و بعد مى فرماید

ددكم باَءموال و َبنیَن و یجعل لكم جّنات و یجعل لكم اَءنهاراو ُیم (307). 
(( رى مى كند و براى شما باغ هاى سرسبز و نهرهاى جارى خداوند در زندگى دنیا شما را با مال و فرزند، مدد و یا
 .((قرار مى دهد

در سوره . در این جا هم چیزى كه موجب مدد و یارى انسان ها معرفى مى شود، مال و مكنت و ثروت است 
 :مباركه كهف ، وقتى سخن از مال و مكنت دنیا به میان مى آید، تعبیر به زینت مى شود

الحیاِة الدُّنیا الماُل والبنوَن زیَنُة (308). 
 .((مال و فرزند، زینت زندگى دنیا است ))

امور خیر، یارى كننده انسان و زینت و زیبایى زندگى  بنابراین ، از منظر آیات كریمه قرآن ، مال به عنوان یكى از



از مصادیق مكنت و مال ، لباس زیبا و قیمتى و مسكن وسیع مى باشد. او است  . 
حتى . در مجموعه روایت ها و معارف ما، به پوشیدن لباس زیبا؛ گرچه با قیمت هاى سنگین ؛ توصیه شده است 

چون سخن  - به عنوان مثال . ینیم كه همواره لباس زیبا بر تن مى كردنددر سیره بعضى از ائمه علیهم السالم مى ب
درباره كلمات امام سجاد علیه السالم است این روایت را كه از سیره آن حضرت علیه السالم نقل شده ، بیان مى 
رمودند كه ابى نصر بزنطى از امام هشتم ابى الحسن الرضا علیه السالم روایت مى كند كه حضرت به من ف - كنیم
 : درباره لباس زیبا و نیكو چه مى گویى ؟ به محضر امام علیه السالم عرض كردم

علىَّ بن الحسین  ه َفُیمُس فى الماِء فقال لى الَبس و َتَجمَّل فانََّبَلغنى اَءنَّ الحَسَن علیه السالم كاَن َیلَبُس و اَءنَّ جعَفَر بن محمَّد علیه السالم كاَن یاُخُذ الثَّوَب الجدید فَیاءُمُر ب
تاُء باعُه فتصدََّق بَثَمنه و تال هذِه اآلَیَة علیه السالم كان یلَبُس الُجبََّة الَخزَّ بَخمِسِماَئِة درَهم والِمطَرَف الَخزَّ بخمسیَن دینارا َفَیشُتو فیه فاذا َخَرَج الشِّ قل َمن حرََّم زیَنَة اِهللا ))

ِمن الرِّزق  الَّتى اَءخرَج لعباِدِه والطَّیِّبات (309)))((310). 
براى ما نقل شده است كه امام مجتبى علیه السالم لباس زیبا مى پوشیده اند و امام صادق علیه السالم همواره لباس ))

حضرت رضا علیه . نو تهیه مى كرده اند و پس از آن كه لباس به دستور ایشان شسته مى شد به تن مى كرده اند
لباس زیبا بپوش كه امام سجاد علیه السالم لباس خز مى پوشید كه قیمت آن پانصد درهم بود : به من فرمودند السالم

و شال خزى به قیمت پنجاه دینار پوشش زمستانى ایشان بود كه بعد از گذر زمستان آن را مى فروختند و پول آن را 
بگو چه كسى زینت هاى الهى و روزهاى پاكیزه را (: صدقه مى دادند سپس این آیه شریفه را تالوت فرمودند كه 

 .((!كه براى بندگان خود آفریده ، حرام كرده است ؟
مثال فرموده اند. از این نمونه روایت ها در مجموعه روایات احكام لباس بسیار فراوان است  : 

 .(311)انَّ اهللا جمیل ُیحبُّ الجمال و ُیحبُّ اَءن یرى اَءثَر نعمتِه على عبدِه
خدا زیبا است و زیبایى را دوست دارد و دوست دارد كه وقتى بنده اى را به نعمت مال و ثروت متنعم كرده ، آثار ))

و ببیندآن نعمت را در ا )). 
در تعبیرهاى دیگرى نقل شده است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به پوشیدن لباس و اظهار نعمت سفارش 
 .(312)فرموده اند
 :روایتى آمده كه امام صادق علیه السالم به عبید بن زیاد فرمودند
 .(313)اظهاُر النِّعمِة اَءحبُّ الى اِهللا ِمن صیاَنِتها
 .((خدا وقتى به تو نعمتى مى دهد، بیشتر دوست دارد كه تو این نعمت را اظهار كنى تا پنهان نگه دارى ))
 : پس از این فرمایش امام علیه السالم نقل شده است
 .(314)فما ُرِئَى ُعبید اال فى اَءحسِن ِزّى قوِمِه
 .((عبید هرگز دیده نمى شد مگر در بهترین و زیباترین لباس قوم خود))

 سفارش به اظهار و بیان نعمت
كرده و تظاهر حتى در بعضى از موارد مى بینیم كسى كه خدا به او مكنت و ثروت عنایت كرده است ، اگر كتمان 

در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده  . به نادارى كند، به عنوان مكذب نعمت هاى الهى ، شناخته شده است
 :است كه مى فرمایند

ة َفلم تظَهر علیه ُسمَِّى َبِغیَض اهللا ُمَكذِّب بنعَمِة اِهللاذا اَءنَعَم اهللا على عبِدِه بنعَمة فَظَهَرت علیه ُسمَِّى حبیَب اهللا ُمحدِّث بنعَمة اهللا واذا اَءنعَم اهللا على عبد بنعَم (315). 
(( ، نعمت الهى را اظهار كند دوست خدا نامیده مى شود؛ زیرا هنگامى كه خدا به بنده اش نعمتى را عطا كرد، اگر او

نعمت هاى الهى را تحدیث كرده است ؛ و كسى كه نعمت الهى را اظهار نكند، دشمن خدا نامیده مى شود؛ چرا كه 
 .((نعمت هاى الهى را تكذیب كرده است 
 : دستور آیه كریمه است كه
 .(316)و اَءّما ِبنعَمِة ربَِّك َفحدِّث 
 .((و نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن ))

د و اظهار نكند، همین من دوست ندارم كه خدا نعمتى به انسان بده: سّر گفتار امام صادق علیه السالم كه فرمودند
حتى در بعضى از روایت ها مى بینیم كه در عین نادارى ، اظهار به غنا توصیه شده است. است   . 

 :مرحوم كلینى از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودند
م الى َرجل بالَمدیَنِة فاسَتقَرَض منُه اَءلف درهم و اَءرَسل بها الى الُمصدِِّق و قال هذِه صَدَقُة انَّ اُءناسا بالمدیَنِة قالوا لیَس للحَسِن علیه السالم مال َفَبعَث الحسُن علیه السال

 .(317)ماِلنا فقالوا ما َبَعَث الحسُن علیه السالم بهذِه ِمن تلَقاِء نفِسِه اال و له مال 
(( امام علیه السالم كسى را هزار درهم . امام مجتبى علیه السالم مال و ثروتى ندارد: عده اى از مردم مدینه مى گفتند

قه امام علیه السالم ، از جایى قرض كرد و بعد آن مبلغ را نزد عامل تقسیم صدقات فرستادند كه او به عنوان صد
آن وقت این تصور كه حضرت مال ندارد، برعكس شد. بین افراد نیازمند تقسیم كند گفتند نمى شود كسى مال  .

 .((نداشته باشد و هزار درهم به عنوان صدقه تقسیم كند
 : حتى در حاالت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است

َءَتوُه و قد َجَمعوا ِمن َثَمن الَغلَِّة اَءنَّ طلَحَة والزَُّبیر یقوالِن لعلّى قاَل َفَشقَّ ذلَك علیه َفاَءمر ُوكالَءُه اَءن یجمعوا َغلََّته حتَّى اذا حاَل الَحوُل اَبَلَغ اءمیرالمؤ منین علیه السالم 



ذا الماُل واهللا لى لیَس الَءحد فیه شى ء و كان عندهما مصدِّقا قال فخرجا ِمن عنِدِه و هما ماَئَة اَءلف درهم َفُنِشَرت بیَن یدیه َفاَءرسل الى طلَحَة والزُّبیر َفاَءتیاُه فقال لهما ه
 .(318)یقوالن انَّ له لماال
(( امیرالمؤ منین علیه السالم مالى ندارد و این : امیرالمؤ منین علیه السالم خبر رسید كه طلحه و زبیر مى گویندبه 
حضرت آن . دستور دادند در آخر سال از پول غالت صدهزار درهم براى ایشان بیاورند .بر حضرت گران آمد

این : ادند و وقتى آن دو آمدند، حضرت فرمودندپول ها را در مقابل خود گستردند سپس به دنبال طلحه و زبیر فرست
طلحه و زبیر مطلب را پذیرفتند و از نزد حضرت . اموال فقط ملك من است و هیچ كس هم با من شریك نیست 

او اموال بسیارى دارد: خارج شدند در حالى كه مى گفتند )). 
رف دیگر، در معاشرت هاى اجتماعى از ط. بنابراین ، در روایات نفس اظهار به داشتن مال توصیه شده است 

توصیه شده كه مستحب است وقتى انسان مومنى به دیدار برادر مومن خود مى رود و یا در مجامع عمومى حاضر 
نكته اى را مرحوم كلینى از امام صادق علیه السالم و آن  .(319)مى شود، با لباس زیبا و قیمتى حضور پیدا كند
 :حضرت از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى كنند كه حضرت فرمودند

اه فى اَءحسِن الَهیَئِةِلَیَتَزیََّن اَءَحدكم الَءخیِه المسلم كما َیَتَزیَُّن للغریِب الَّذى ُیحبُّ اَءن یر (320). 
(( تى هم كه مى چگونه دوست دارید كه اگر افراد غریبى با شما برخورد مى كنند شما را در هیات زیبا ببینند، وق
 .((خواهید در حضور برادر مومنتان حضور پیدا كنید همان طور باشید

در بعضى از . همچنین در نماز نیز مستحب است كه انسان بهترین ، فاخرترین و نظیف ترین لباسش را بپوشد
، كراهت  روایت هاى دیگر داریم كه پوشیدن لباس پست و لباس هایى كه حتى در شاءن انسان هاى متوسط نیست

روایت عجیبى است كه راوى مى گوید. دارد : 
َتَراَء علیِهَرآنى اَءبو عبِداهللا علیه السالم و اَءنا اَءحِمُل َبقال فقاَل ُیكَرُه للرَّجل السَّرىِّ اَءن َیحِمَل الشَّى َء الدَّنىَّ فُیج (321). 

امام صادق علیه السالم مرا دیدند كه در بازار قدم برمى داشتم در حالى كه لباس مندرس و سبزى را به دوش مى ))
ا كه او را در جامعه و در براى انسانى كه اعتبار اجتماعى دارد، این حركت ه: امام علیه السالم فرمودند. كشیدم 

 .((میان مردم كوچك مى كند، جایز نیست 
 : یا در بعضى تعبیرات دارد كه حضرت به شیعیان خطاب كردند كه
 .(322)انَّكم قوم اَءعداُؤكم كثیَرة عاداكُم الَخلُق یا معشِر الشِّیعِة انَّكم قد عاداكُم الَخلُق َفَتَزیَّنوا لهم بما َقَدرتم علیِه
شما دشمن زیاد دارید، آنچه كه مى توانید خود را تزیین كنید و از خانه بیرون بیاورید و در محافل عمومى ))
 .((حضور پیدا كنید

ع این روایت ها و روایت هاى دیگرى كه در همین مورد آمده ، استفاده مى شود كه نه تنها داشتن مال از مجمو
و در روایت جالبى از امام صادق علیه السالم . مذموم نیست ، بلكه تظاهر به مال دارى امرى مورد توصیه است 

 : نقل شده است
َفهم فقالوا یا ابَن علیه السالم الى الَخوارِج َفواَقَفهم َلِبَس اَءفَضَل ثیاِبِه و َتَطیََّب باَءفضِل طیِبِه و َرِكَب اَءفضل مراكِبِه فخَرَج فواَق انَّ عبداهللا بَن عباس لمَّا َبَعَثه اءمیرالمؤ منین

ن حرََّم اهللا الَّتى اَءخرَج لعباِدِه والطَّیبات ِمَن الرِّزق عباس بیَنا اَءنَت اَءفضُل الناِس اذا اَءَتینا فى لباِس الَجباِبَرِة و مراكِبهم َفَتال علیهم هذِه اآلَیَة قل َم فالَبس و َتَجمَّل فانَّ  (323)
كن ِمن حالل اهللا جمیل ُیحبُّ الجمَا ولَی (324). 

(( بهترین وقتى امیرالمؤ منین علیه السالم ابن عباس را مامور كردند كه با خوارج گفتگو كند، ابن عباس زیباترین و 
به محض این كه مقابل خوارج . لباس خود را پوشید، بهترین عطر را استفاده كرد، بهترین مركب را انتخاب نمود

ابن عباس ما تو را بهترین مردم مى شناختیم ؛ حاال تو با لباس و مركب ستمگران با ما روبرو : رسید، آنها گفتند
بگو چه كسى زینت هاى الهى و روزى هاى پاكیزه اى را : كه  مى شوى ؟ ابن عباس به این آیه شریفه استناد كرد

كه براى بندگان خود آفریده ، حرام كرده است ؟ پس لباس زیبا بپوش كه خداوند زیبا است و زیبایى را دوست دارد 
 .((اما از مال حالل استفاده كن 

صیه نیز شده است و تظاهر به آنها هم الزم بنابراین ، نه تنها استفاده از نعمت هاى الهى مذموم نیست بلكه بدان تو
روایتى را مرحوم . نكته قابل توجهى در بعضى از روایت ها است كه با بیان یك روایت آن را بیان مى كنیم . است 

 : صاحب وسایل الشیعه نقل كرده است
ض كاَءنَّها ِغرقُى الَبیض فقال له انَّ هذا اللِّباس لیَس ِمن لباِسَك فقال له اسمع منِّى َوِع ما اَءقوُل لك َدَخَل ُسفیاُن الثَّورىُّ على اَءبى عبداهللا علیه السالم َفَراَءى علیه ثیاَب بَیا

َجدب فاَءّما اذا اَءقبَلت الدُّنیا و سلم كان فى زمان ُمقفر فانَّه خیر لك عاجال و آجال ان اَءنَت متَّ على السُّنِة و لم َتُمت على بدَعة اُءخِبُرَك اَءنَّ رسوَل اهللا صلى اهللا علیه و آله 
 .(325)فاَءحقَّ اَءهَلها بها اَءبراُرها ال ُفجَّاُرها
(( م صادق علیه السالم رسید كه امام علیه السالم لباس خوب و قیمتى پوشیده سفیان ثورى در حالى به حضور اما

او زبان به انتقاد گشود و گفت. بودند این كالم را بشنو و : حضرت فرمودند. پدران تو این گونه لباس نمى پوشیدند : 
پدران من لباس هاى  زمانى. حفظ كن كه براى دنیا و آخریت تو مفید است اگر بر سنت و دین بمیرى نه بر بدعت 

االن روزگارى است كه دنیا بر ما سهل شده و رفاه براى ما فراهم شده . آنچنانى مى پوشیدند كه مردم فقیر بودند
چرا ما از نعمت هاى دنیا استفاده نكنیم ؟ شایسته ترین كسانى كه مى توانند از نعمت هاى دنیا استفاده كنند . است 

 .((خوبان هستند



ت منزلسفارش به وسع  
از این گونه روایت ها مى توان دریافت كه به هر حال از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السالم نفس مال و ثروت و 
 . مكنت امرى مذموم و ناپسند نیست

در روایتى از امام صادق علیه . دقیقا همین نگاه و تلقى را ما درباره مسكن و مكان زندگى هم مالحظه مى كنیم 
ست كهالسالم آمده ا  : 

 .(326)ِمن السَّعادِة َسَعُة الَمنزِل
 .((یكى از عالیم سعادتمندى انسان این است كه ، منزل وسیع داشته باشد))

در تعبیرى از امام . ست فراهم كردن منزل وسیع هم جز براى كسى كه مال فراوان دارد، ممكن نخواهد بودطبیعى ا
 : موسى بن جعفر علیهماالسالم آمده است كه
 .(327)الَعیُش السَّعُة فى المنزل 
 .((یكى از خوشى هاى زندگانى ، منزل وسیع است ))
 :در روایت دیگرى از حضرت آمده است كه مى فرمایند
 .(328)ُسئَل عن فضِل عیِش الدُّنیا قال َسَعُة المنزِل و كثَرُة المحبِّیَن
 .((وسعت منزل و دوستان بسیار :از حضرت درباره فضیلت زندگى دنیا سؤ ال شد، حضرت فرمودند))

رمودنددر روایت دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم وارد شده است كه حضرت ف : 
 .(329)ِمن سعادِة المرِء المسلِم المسَكُن الواِسُع
 .((از سعادت هاى هر مسلمان ، داشتن مسكن وسیع است ))

ول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم آمد و از نادارى و كوچكى خانه شكوه كرد، حضرت فرمودندكسى خدمت رس : 
 .(330)ارَفع صوَتَك ما اسَتَطعَت و َسِل اَهللا اَءن یَوسَِّع علیَك
وقتى با خدا حرف مى زنى ، فریاد بكش و تا آن جا كه مى توانى داد بزن و از خدا بخواه كه خدا بر تو توسعه ))
 .((بدهد
اگر توسعه و مكنت دنیا بد بود، رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آن فرد را بدان راهنمایى نمى كردند و همین 

رسول اكرم صلى اهللا علیه و . اره مركب راهوار و قیمتى نیز مواردى را در روایت ها مى توانیم بیابیم طور درب
 :آله و سلم فرمودند
 .(331)ِمن سعاَدِة المسلِم َسَعُة المسكِن و الجاُر الصَّالح والمرَكُب الَهنى ُء
 .((از سعادت مسلمان خانه وسیع ، همسایه خوب و مركب راهوار است ))
 :در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(332)ِمن سعاَدِة المرِء اَءن َیتَّسع منزُله 
 .((از سعادت مرد، داشتن منزل وسیع و بزرگ است ))
 : و نیز در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم آمده است كه

اَدِة الرَّجل سَعُة منزلِهِمن سع (333). 
 .((از سعادت مرد، داشتن منزل وسیع است ))

ت خیلى جالبى را مرحوم صاحب وسایل الشیعه به نقل از حتى روای. در روایت ها این تعابیر خیلى زیاد است 
 : كلینى رحمة اهللا در احكام مسكن آورده است و سند آن هم سند بسیار خوبى است

قال قد اَءحدَث هذه الدَّار اَءبى فقال اَءبوالحسن علیه َضیِّق فعن ُمعمَِّر بن َخّلاد قال انَّ اَءباالحسن علیه السالم اشتَرى دارا و اَءَمر َمولى له اَءن َیَتَحوَّل الیها و قال انَّ منزَلَك 
 .(334)السالم ان كان اَءبوَك اَءحمَق َینَبغى اَءن تكوَن مثَله 
(( مر بن خالد مى گوید كه موسى بن جعفر علیهماالسالم خانه اى خریدارى كردند و به یكى از دوستانشان مع

تو به این خانه نقل مكان كن ؛ چون خانه تو كوچك است و تو در مضیقه خواهى بود، من این خانه را : فرمودند
رم ساخته است و من دوست داردم در خانه این خانه را پد: مرد در جواب این محبت امام مى گوید . براى تو خریدم

اگر پدرت احمق بود و خیر و سعادت خود را نمى : موسى بن جعفر علیهماالسالم فرمودند. پدرم زندگى كنم 
 .((توانست درك كند، تو هم باید مثل او بیندیشى ؟

، بلكه زندگى در منزل  از این روایت ها معلوم مى شود كه نه تنها فراهم كردن منزل وسیع ، مورد توصیه است
در صورتى كه انسان توانایى فراهم كردن آن را داشته باشد و اقدام . است   كوچك و سختى اهل خانه ، یك نقص 

 . نكند، عالمت نادانى و حماقت او است
ى در روایت اخیر، كسى آمده است و منزل مجانى و وسیعى در اختیار انسان مى گذارد، اگر انسان بگوید من زندگ

در خانه كوچك پدرى را ترجیح مى دهم و خود را از نعمت خدا محروم مى كند، سزاوار این تعبیر تند امام علیه 
از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمودند. السالم خواهد بود : 

وُء ُخُلقها و اَءمَّا الدَّار فُشؤ بَِّة والدَّار فاَءّما المراَءُة فُشؤ مها َغالُء َمهِرها و ُعسُر والَدتها و اَءمَّا الدَّابَُّة فُشؤ ُمها َكثَرُة عَلِلها و سالشُّوُم فى ثالَثِة اَءشیاء فى المراَءِة والدَّا
 .(335)ُمها ضیُقها و ُخبُث جیراِنها
مركب ، زن و خانه ، اما شومى زن در مهر بسیار و زایمان سخت و  : شومى و بدیمنى در سه چیز نهفته است))



بودن آن و  شدن و راهوار نبودن آن است ، و شومى خانه در كوچك  دشوار است ، شومى مركب در مرتب مریض 
 .((همسایه بد است 

 استفاده و بهره ورى از دنیا
. بنابر آنچه بیان شد، در شرع مقدس به همه مظاهر نعمت هاى الهى ، زیبایى ها و خوبى ها توصیه شده است 
 :روایتى از امیرالمؤ منین على علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند

ا و داُر عافَیة ِلَمن َفِهَم عنها و داُر ِغنى ِلَمن َتَزوََّد منَها و داُر َموِعَظة ِلَمن اتََّعَظ بهاانَّ الدُّنیا داُر صدق ِلَمن َصَدَقه (336). 
(( تصدیق به معناى باور و شناخت  - دنیا براى كسى كه آن را تصدیق كند، سراى صدق و راستى است به راستى 

و سراى عافیت و آرامش است ، براى كسى كه آن را خوب درك كند و فریب آن را نخورد،  -كافى و كامل است 
درز است ، براى كسى كه در سراى غنا و بى نیازى است ، براى كسى كه از این سرا توشه برگیرد و خانه پند و ان

 .((این خانه پند مى گیرد
در تعبیر اول امیرالمؤ  .تعبیرهاى امیرالمؤ منین علیه السالم ترسیمى زیبا و تصویرى دوست داشتنى از دنیا است 

منین علیه السالم دنیا سراى صدق و راستى ، در تعبیر دوم سراى عافیت و آرامش ، در تعبیر سوم ، خانه ثروت و 
تعبیرهاى دیگرى هم در سخنان حضرت . ى نیازى و در تعبیر چهارم ، كالس آموزش و پند و اندرز است ب

 : آمده است ((نهج البالغه ))امیرالمؤ منین علیه السالم یافت مى شود؛ مثال در كلمات قصار 
 .(337)الدُّنیا َمتَجُر اَءولیاِء اِهللا
 .((دنیا بازار تجارت اولیاى خدا است ))
 .(338)الدُّنیا مسجُد اَءِحبَّاِء اِهللا
 .((دنیا محل عبادت دوستان خدا است ))
 :تعبیر دیگرى را هم اهل سنت از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل كرده اند كه حضرت مى فرمایند
 .(339)الدُّنیا مزرعُة االخرة 
 .((دنیا كشتزار آخرت است ))

مجموع این تعبیرهاى هفت گانه ، در واقع نه تنها مذمت و بدگویى از دنیا نیست ، بلكه زیبایى و دعوت به فراهم 
نیوى و اخروى استكردن امكانات مادى براى سعادت د برخالف آنچه انسان در بعضى از مكتب هاى دیگر مى  . 

 . یابد، در مكتب اسالم ، خدا دنیا را بیهوده نیافریده است
ما به خاطر اشتباه آدم به . بعضى گفته اند كه اصال ما به خطا و اشتباه به این دنیا آمده ایم و این جا منزل ما نیست 
ب اشتباه آدم را مى خوریم این دنیا آورده شدیم و چو مهم این است كه انسان دنیا . این نگاه مكتب ما به دنیا نیست  .

اما  .را همان طور كه هست باور كند؛ اگر دنیا را آن گونه كه هست ، بشناسد و باور كند، به انسان راست مى گوید
السالم تعبیر عجیبى دارد كه حضرت امیرالمؤ منین علیه. اگر در شناخت دنیا خطا كرد، فریب خواهد خورد  : 

العاِقُلمثُل الدُّنیا كَمَثل الَحیَِّة َلیِّن مسُّها والسَّمُّ النَّافُع فى جوفها َیهوى الیها الِغرُّ الجاهُل و َیحَذُرها ذواللُّبِّ  (340). 
دنیا مثل مارى است كه اگر دست به روى پوست او كشیده شود، نرم و لطیف است ولى درون آن سم كشنده اى ))
 .((است ، نادان بى خبر به آن عالقه مند مى شود و هوشمند عاقل از آن حذر و دورى مى كند

ور كه هست ، بشناسد و در شناسایى آن خطا و اشتباه نكند، از هر نعمتى به جاى اگر انسان هر موجودى را آن ط
در بعضى از تعبیرهاى حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه دنیا . خود و صحیح استفاده خواهد كرد

 : فریب دهنده است
 .(341)الدُّنیا َغرور حاِئل و َسراب زائل و ِسناد ماِئل 
(( مثل درختى است كه قدرت ندارد درخت ضعیفى به آن . دنیا فریب دهنده است ، سراب است و تكیه گاه ناتوانى 
 .((تكیه كند

كه مى فرمایندیا در تعبیر دیگرى است  : 
 .(342)ُاهُربوا ِمن الدُّنیا واءصرفوا ُقلوبكم عنها فانَّها ِسجُن المومِن، حظُُّه منها قلیل و عقُله بها َعلیل و ناظُره فیها َكلیل 
از دنیا بگریزید، و دل هایتان را از آن بگردانید؛ زیرا كه آن زندان مومن است ، بهره اش از آن اندك ، و عقلش ))

ُكند است ) یعنى عقل و شعور او در آن (به سبب آن بیمار بوده ، و نظركننده در آن  )). 
 : تعبیر دیگر امیرالمؤ منین علیه السالم چنین است
 .(343)الدُّنیا داُر َمَمّر ال داُر َمَقر
 .((دنیا جایگاه گذر است ؛ نه جایگاه اقامت ))

معبر و مسیر . كه در گذرگاه و معبر، خانه اقامت بنا مى كند، خطا كرده است آن كسى . دنیا گذرگاه و معبر است 
مذموم نیست ؛ كسى كه منزلگاه بین راه را هدف و مقصد مى داند و همه هم و غمش را در آبادى و عمران منزل 
 . بین راه مصرف مى كند، اشتباه كرده است



 پرهیز از وابستگى به دنیا
پس مذمت ها . ده ، نه از جهت مذموم بودن آن است ، بلكه در نحوه تلقى از دنیا است اگر درباره دنیا مذمتى ش

 :متوجه تلقى و خطا در درك و فهم دنیا است ؛ لذا حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى گوید
 .(344)الدُّنیا ِظلُّ الَغمام و ُحُلُم الَمنام 
 .((به راستى دنیا سایه ابر، و مجرد خواب و خیال است ))

حال اگر كسى . مانند رویاهایى است كه انسان در خواب مى بیند و براى او خوشایند است . دنیا مانند خواب است 
ببندد، مذموم و ناپسند و قبیح نیستبه رویا دل  یا سایه ابر چیز قبیحى نیست در گرماى طاقت فرساى كویر سایه  . 

ابر بسیار ارزشمند است ، اما اگر كسى خیال كند كه این سایه همیشگى است و تداوم دارد، خطا كرده است ؛ ولى 
بنابراین. سایه ابر فى نفسه مذموم نیست   : 

ا مع ما ُیعایُن ِمن غیِرها َجهل الرُّكوُن الى الدُّنی (345). 
(( نادانى است  آرام گرفتن به دنیا و میل به آن با آنچه از تغییرات و تبدالت آن دیده مى شود جهل و )). 

این كه انسان بر دنیا تكیه كند و دنیا را هدف اصلى و نهایى قرار دهد، چیزى است كه در معارف ما مذموم شمرده 
 :شده است ؛ مثال
 .(346)احَذِر الدُّنیا فانَّها َشَبَكُة الشَّیطاِن و َمفَسَدُة االیماِن
 .((از دنیا پرهیز كنید؛ زیرا كه دنیا دام شیطان و خانه فساد ایمان است ))

این كه در خانه اى كه دام گسترده مى شود، انسان باید دام را بشناسد؛ نه . اگر كسى دام را بشناسد فریب نمى خورد
 : از آن خانه بدگویى كند، انسان باید همواره به این نكته توجه كند كه
 .(347)احَذِر الّزائَل الشَّهىَّ و الفانَى المحبوَب
 .((از زائل شونده دلكش و فانى شونده محبوب دورى نمایید))

به تعبیر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم دنیا زائل شدنى و گذرگاه است ؛ آن هم نه گذرگاه اختیارى ، گذرگاهى 
مى شود كه همه تعبیرها با این بیان امیرالمؤ منین علیه السالم خوب روشن. است كه به اجبار باید از آن بگذرد  : 

 .(348)ایَّاَك والَوَلَه بالدُّنیا
 .((بر تو باد دورى از حیران شدن به دنیا))

ود، خطا است ؛ نه این كه اصل دنیا مذموم و ناپسند است ، خداوند متعال همه این كه انسان واله و شیداى دنیا ش
عالم آفرینش را براى انسان آفریده است نه این كه انسان را براى اسارت در قید و بند زرق و برق مادیات آفریده 

ود اسیر این ابزار و كسى كه باید همه چیز را در اختیار بگیرد و از آن ابزار راه سعادت بسازد، اگر خ. باشد
در سخنى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بیان شده است . عوامل شود، شایسته مذمت است  : 

 .(349)ما الدُّنیا َغرَّتَك و لكن بها اغَتَررَت
 .((دنیا تو را فریب نداده است ، بلكه تو از آن فریب خورده اى ))

یا در عبارت دیگرى مى فرمایند. یعنى حقیقت دنیا را آن گونه كه هست نیافته اى ، بنابراین فریب خورده اى  : 
 .(350)ما العاجَلُة َخَدَعتَك و لكن بها انَخَدعَت
دنیا با تو مكر نكرده است تا بگویى من اسیر مكر دنیا شده ام ، تو خود  .دنیا عاجل و گذرا است و باقى نمى ماند))
 .((پذیراى مكر شده اى 

در سخن جامع دیگرى كه از امیرالمؤ منین علیه . معارف ما بر كوتاهى و تقصیر خود انسان تاءكید شده است  در
 :السالم به اسناد صحیح روایت شده است ، حضرت مى فرمایند
 .(351)حبُّ الدُّنیا راءُس كلِّ خطیئة 
 .((علت همه خطاها و اشتباهات ، دوست داشتن دنیا است ))

این جا خیلى آشكار بیان مى كند كه هیچ نقص و مذمتى متوجه دنیا نیست ؛ بلكه حب دنیا و دوست داشتن آن مذمت 
رشان منشا همه لغزش ها و گناهان و انحرافات بشر را، دوست داشتن دنیا حضرت در این كالم گهربا. شده است 

انسان ، براى تعلق و دلبستگى به مبدا كماالت خلق شده است ، اما به اشتباه وابستگى به دنیا جایگزین آن . مى دانند
ه خود انسان بازمى شده كه علت این اشتباه نیز خود او است ، در همه تعبیرات مشاهده مى شود كه همه اشكال ب

گردد؛ چون انسان موجودى مختار است و هنگامى كه در انتخاب و اختیار اشتباه مى كند این مصیبت ها براى او 
 .به بار مى آید

همان طور كه بعضى از آیات قرآن ، بعضى دیگر را تفسیر و تبیین مى كنند، برخى روایت ها نیز برخى دیگر را 
ان حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم كهاگر این بی. تفسیر مى كنند اجمال داشته باشد با كالم  حبُّ الدُّنیا راءس كلِّ خطیَئة : 

 :دیگرى از آن حضرت توضیح داده مى شود كه مى فرمایند
 .(352)لُحبِّ الدُّنیا َصمَِّت االءسماُع عن سماِع الحكمِة و ُعمَیِت القلوُب عن نوِر البصیرة 
حب دنیا است كه گوش ها را در مقابل مطالب حكمت آمیز و داللت كننده ، ناشنوا مى كند و قلب را از درك ))
 .((حقایق كور و از دیدن نور، ناتوان مى نماید



 :تعبیر دیگرى هم در كالم رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم داریم كه مى فرماید
 .(353)حبُّك للشى ِء ُیعمى و ُیصمُّ
(( وستى ات نسبت به چیزى ، تو را كور و كر مى كندد )). 

اگر انسان به چیزى عالقه مند شد و نسبت به آن دوستى فوق العاده اى پیدا كرد، آن چنان او را از خود بى خود مى 
حال اگر . كند كه چشم او جز آن را نمى بیند و گوش او جز صداى آن را نمى شنود و ذهن او جز به آن نمى اندیشد

ین محبوب ، محبوبى خیالى و غیرحقیقى بود كه صالحیت محبت و لیاقت دلبستگى و وابستگى ندارد؛ یعنى اگر به ا
جاى این كه به حقیقت دل ببندد، به دنیاى گذرا دل بست ؛ این حب و دوستى ، باعث مى شود كه در مقابل همه 

ت دنیا است حقایق ناشنوا و نابینا شود و جز یك چیز نبیند و آن دنیا و محب حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى  .
 :فرمایند
 .(354)َزخارُف الدُّنیا ُتفسُد العقوَل الضَّعیفَة
(( عقل هاى ضعیف را فاسد مى كندزیورهاى دنیا  )). 
در این جا نیز اشكال متوجه خود انسان است اگر زخرف را به معناى طال بگیریم و زیبایى ها و اشیاى قیمتى دنیا 
را نیز به این معنى بدانیم و یا به معناى پلیدى ، این اشكال متوجه دنیا نیست ؛ چرا كه به هر حال از ضروریات 

این معنا با كالم دیگرى از امیرالمؤ . چه موجب فساد و تباهى مى شود، ضعف عقل انسان است خلقت بوده ، اما آن
 :منین علیه السالم بهتر تبیین مى شود، حضرت مى فرمایند
 .(355)غاَیُة الدُّنیا الَفناُء
 .((انتهاى دنیا نابودى است ))

انسان باید به محبوبى دل ببندد، كه ارزش . عاقالنه نیست به چیزى كه زائل شدنى است و دوام ندارد، دل بست 
عى همه قواى انسان داشته باشد كه انسان همه توانش را صرف آن محبوب كند؛ چون وقتى محبوب شد به طور طبی

اگر انسان همه سرمایه و هستى اش را به پاى كسى بریزد كه زائل شدنى است ، . را به سمت خود جذب مى كند
همه عقال او را مذمت مى كنند؛ ولى مالحظه مى شود كه بسیارى از انسان هایى كه دل بستن به امر فانى را 

دلیل ضعیف بودن عقل استمحكوم مى كنند به دنیاى فانى دل مى بندند؛ این  وقتى انسان دچار ضعف عقل شد،  . 
اما اگر عقل او قوت داشت و ادراك او به مرحله كمال رسید، هرگز به چیز زائل شدنى و . به امر فانى دل مى بندد

 .فانى كه قابل نگهدارى نیست ، دل نمى بندد
هدارى اش از قدرت انسان خارج است ، دل انسان دوست دارد محبوبش را نگه دارد، ولى نباید به چیزى كه نگ

ببندد؛ همان طور كه هیچ انسان عاقلى در منزل بین راه ، در اقامت گاه موقت ، خانه نمى سازد و آن جا را وطن 
 .خود قرار نمى دهد

را  همه سخن ائمه علیهم السالم به این بازمى گردد كه ارزش دنیا را پایین بیاورند و ارزش واقعى و حقیقى دنیا
حقیقى خود   آنچه از این كلمات استفاده مى شود، تعالى نفس انسانى و ارزش دادن واقعى و بیان ارزش . بنمایانند

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. انسان و بشر است  : 
 .(356)َمن كُرَمت نفُسه ُصغرت الدنیا فى عینه 
(( آن گونه كه هست - كسى كه نفس خود را  در چشم او ناچیز و كوچك  -و متعلقات دنیا  -بزرگ مى دارد، دنیا  - 
 .((جلوه مى كند
))شبیه این فرمایش را در كلمات قصار آن حضرت در  هج البالغه ن  : مى یابیم كه ((
 .(357)َعُظم الخاِلُق فى اَءنفسهم فَصُغر ما دوَنه فى اَءعینهم 
(( ربوبى بزرگ است و به او مى توان دل ببندد و نفس خود را بهاى او قرار دهد،  نزد مومن فقط خالق و ذات اقدس
 .((و مادون خالق هیچ چیز دیگر بهاى نفس انسانى نیست 
 . این نكته قابل توجه در سخنان امیرالمؤ منین علیه السالم نسبت به مطلق دنیا است

 مال و ثروت از دیدگاه اسالم
م در مورد دنیا و متعلقات آن ، مناسب است درباره مال هم مقدارى توضیح دهیمبعد از بحث درباره دیدگاه اسال  . 

صرف نظر از آنچه درباره مال و ثروت و دارایى استفاده مى شود آیاتى نیز در قرآن كریم به این مساءله اشاره 
 : كرده است
 .(358) یا ایُّها الَّذین آمنوا ال ُتلهكم اَءموالكم و ال اَءوالدكم عن ذكر اهللا

(( اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نكنند! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 
 : و یا در آیه دیگر مى خوانیم
 .(359)اَءنَّما اَءموالكم و اَءوالدكم فتَنة 
 .((همانا اموال و فرزندان شما، وسیله آزمایش هستند))

ده كردیم كه دلبستگى به مال مورد طعن و ذم واقع شده استبه نحوى از كلمات وى استفا درباره متعلقات دنیا، كه  . 



سخنى از رسول اكرم صلى اهللا . مال و ثروت هم از آنها است ، مثل خود دنیا، همان تعلق و وابستگى به آنها است 
 :علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند

نِّفاق فى القلب كما ُینبُت الماء الَبقل حبُّ المال والجاه ُینبتاِن ال (360). 
(( ى آبیارى شود، سبزه مى دوست داشتن مال و جاه در قلب نفاق مى رویاند، همان گونه كه اگر زمین مساعد
 .((رویاند
این تعلق و محبت ، عامل  .اگر دوستى مال و ثروت به دلى راه پیدا كند، موجب روییدن و رشد نفاق در آن مى شود
. و موجب یك بیمارى مادر مى شود كه اسم آن نفاق است ، كه آن را ریشه همه زشتى هاى اخالقى ، نامیده اند

م تعبیرى دارند كه مى فرمایندامیرالمؤ منین علیه السال : 
 .(361)الّنفاق َشیُن االخالق 
 .((نفاق ، اخالق را معیوب مى كند))

یابد، دیگر از حالت اعتدال اخالق انسانى خارج مى شود یعنى اگر نفاق به دل كسى راه تعبیرات بسیار زیبایى در  .
كلمات اهل بیت علیهم السالم پیدا مى كنیم ؛ مثال در كالمى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى 
 :فرمایند
 .(362)عادُة المنافقیَن تهزیُع االخالِق
 .((عادت منافقان تغییر اخالق است ))

با هر شرایطى كه برخورد . عادت منافق این است كه هر لحظه به رنگى در مى آید، یعنى هیچ ثبات اخالقى ندارد
منافقان كسانى اند كه در زندگى فاقد مبنا و اصولند و طبعا هیچ گاه در هیچ . با آن تطبیق مى دهد كند، خود را

 .امرى نمى توان به آنها اعتماد كرد
خالصه این كه وابستگى به دنیا، مولد بیمارى نفاق است و براى افرادى كه به این بیمارى مبتال هستند، دسترسى به 

بنابراین اولین توصیه امام سجاد . كنند، به هر قدر و قیمت ممكن بدان دست یابند مى  محبوب اصل است و تالش 
 :علیه السالم درباره مال این است كه مى فرمایند
 .((چنان شیفته و واله مال و ثروت مشو كه بخواهى از هر راه و به هر قیمتى ، آن را تحصیل كنى ))

سب و تجارت خارج شودتحصیل مال نباید از چهارچوب قوانین مقرر در ك . 
 : تعبیر امام علیه السالم این است كه
 . فاَءن ال تاءخَذه اال ِمن حلِّه
 .((جز از راه حالل ، مال را به دست نیاور))

یعنى معامالتى كه شكل صحیح شرعى ندارد و نوعى تجاوز به حقوق عمومى و اشخاص به حساب مى آید حرام 
ورت و دارایى خود را از هر طریقى كه مى تواند و دلش مى خواهد به دست انسان مجاز نیست كه مال ، ث. است 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . آورد؛ چرا كه حد و حدودى دارد و به عنوان حق مال معین شده است 
 :فرمایند
 .(363)اءزكى المال ما اءكتسب ِمن حلِّه 
 .((پاكیزه ترین مال ، آن است كه از طریق حالل به دست آید))

 مفاسد به دست آوردن مال و ثروت حرام
به دنبال دارد كه به برخى از  اگر انسان از راه غیرمشروع براى رسیدن به مال و ثروت ، تالش كند، آثار مختلفى

یكى از آثار این است كه مى فرمایند. آنها در معارف دینى ما اشاره شده است  : 
 .(364)َمن اكتَسَب ماال ِمن غیر حلِّه اَءضرَّ بآخرتِه
(( معامله كرده است   كسى كه مالى را از راه حرام به دست مى آورد، در واقع دنیا را با آخرتش  )). 
اولین خطر و ضررى كه براى انسان به ارمغان مى آورد این است كه دنیا را با آخرت معامله كرده است ؛ یعنى 
 . آخرت را به دنیا فروخته است

نَّ الیوَم عمل و ال حساَب و َغدا حساب و ال عَمَلا (365). 
 .((امروز روز عمل است نه روز حساب ؛ و فردا روز حساب است نه روز عمل ))

امروز روزى است كه شما آزادید و مى توانید كارتان را انجام دهید و كسى این جا به حساب شما نمى رسد، اما 
یكى از اسامى قیامت . فردا یعنى روز قیامت روز حسابرسى است نه عمل  است و حساب هم ،  ((یوم القیامة ))

آیات كریمه قرآن و هم در روایت هاى فراوان یافت میزان و موازین از تعبیراتى است كه هم در . باریك و دقیق 
در زیارت نامه حضرت . یكى از معیارهاى موازنه اعمال ، وجود مقدس معصومین علیهم السالم است  .مى شود
 : امیرالمؤ منین علیه السالم مى خوانیم
 .(366)السالم على میزان االعماِل



 .((سالم بر كسى كه میزان اعمال هستى ))
 .یعنى اعمال افراد با اعمال امیرالمؤ منین علیه السالم سنجیده مى شود
 : اثر اول مربوط به عالم آخرت است و به تعبیر قرآن

و نراُه قریبا#وَنه بعیداانَّهم َیَر (367). 
 .((آنها، عالم آخرت را دور مى بینند و ما آن را نزدیك مى دانیم ))

ین علیه السالم به اثر دوم كه دنیوى است چنین اشاره شده استدر تعبیر حضرت امیرالمؤ من  : 
 .(368)َمن یكَتِسب ماال ِمن غیر حلِّه َیصرفُه فى غیِر حقِّه 
 .((كسى كه مالى را از طریق غیرمشروع به دست آورد، در راه غیرحالل نیز صرف خواهد كرد))

به تجربه ثابت شده است ، كسانى كه با تضییع حقوق دیگران ، به مال و ثروت كالن مى رسند، ممكن است 
مشكالت و مصائبى  ظاهرشان براى دیگران فریبنده و از طرفى آزاردهنده باشد، اما به یقین ، از درون دچار

اثر وضعى درآمد غیرمشروع این است كه مصیبت ها، . هستند كه اگر بازگو كنند، شاید كسى باور نكند
سوءرفتارها و ابتالهاى دنیوى زیادى براى صاحب آن به وجود مى آورد كه مجبور مى شود مقدار زیادى از آن 
 .مال و ثروت را در مسیر غیر واقع و نابجا هزینه كند

ن مطلب را مكرر در این مباحث تذكر داده ایم كه وقتى عمل یا منش و روشى از نظر شرع مقدس مذموم شمرده ای
شد، تالش شارع مقدس و اهل بیت عصمت علیهم السالم این است كه این زشتى را به هر صورت ممكن براى 

خطرات اخرویش را بیان مى كنند و براى براى كسانى كه به عالم آخرت اعتقاد استوار دارند، : انسان ها تبیین كنند
 .كسانى كه ضعف اعتقاد دارند، به آثار سوء دنیوى آن اشاره مى كنند كه این جا هم از همان موارد است 
 : حق دیگرى كه امام سجاد علیه السالم در سخنان خود بیان مى فرمایند این است كه
 . و ال ُتنِفَقه اال فى حلِّه
(( جز در موارد حالل آن ندارد حق خرج كردن مال را )). 

نكته مهم این توصیه آن است كه انسان به تصور این كه مالكیت مالى را به دست آورده است ، خود را آزاد مطلق 
ببیند؛ در حالى كه معناى مالكیت ، اطالق در آن نیست و اگر در مصرف مال به حقوق دیگران تعدى شود، مجاز 

اف استنمونه آن اسر. به مصرف نیست  حتى در مالى كه به خود انسان تعلق دارد، جایز نیست و نمى تواند این  . 
در چنین شرایطى اگر كسى به او اعتراض كند و او در پاسخ بگوید . مال را هدر داده یا در مصرف آن افراط كند

 . مال من است و من در مصرف آن آزادم ، پاسخ پذیرفته است
ل اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده استروایت خیلى جامعى از زبان رسو گرچه طوالنى است و معموال  . 

در خالل مباحث سعى كرده ایم از نقل روایت هاى طوالنى پرهیز كنیم ، اما چون داراى گویایى و بالغت بسیار 
لى اهللا علیه و رسول اكرم ص. است و مى تواند همه مقصود ما را روشن كند، آن را به صورت كامل نقل مى كنیم 

 :آله و سلم مى فرمایند
اذهبوا به الى الناِر، و یؤ تى برجل قد َجَمَع ماال ِمن حالل و اءنَفَقه فى حرام فیقال: ُیؤ تى برجل یوم القیامِة و قد َجَمَع ماال ِمن حرام فاءنَفَقه فى حرام فیقال  اذهبوا به الى  : 

ام و اءنَفَقه فى حالل فیقالالناِر، و یؤ تى برجل قد َجَمَع ماال ِمن حر قف لعلَّك : اذهبوا به الى الناِر، و یؤ تى برجل قد َجَمَع ماال ِمن حالل فاءنَفَقه فى حالل فیقال له  : 
قالاَءضررَت فى طلِب هذا بشى ء ممَّا َفَرضُت علیك ِمن صالة لم ُتصلِّها ِلوقتها اءو َفرَّطت فى شى ء من ركوعها و سجودها و وضوئها، ف ال یا ربِّ كسبُت ِمن حالل و  : 

ال یا ربِّ لم اءختلَّ و لم ُاباه فى : لعلَّك اختلَت فى هذا المال فى شى ء من مركب اءو ثوب باَهیَت به فیقول : اءنفقُت منه فى حالل و لم اءضیِّع شیئا مّما فَرضَت علىَّ، فیقال 
طَیُه من ذوى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل ؟ فیقوللعلَّك مَنعَت حقَّ اءحد اءَمرُتَك اءن ُتع: شى ء فیقال  ال یا ربِّ كسبُت فى حالل و اءنفقُت فى حالل و لم  : 

 .(369)فیجى ُء اءولئك فُیخاصموَنُه : ُاضیِّع شیئا ممَّا افترضَته علىَّ و لم اءختلَّ و لم ُاباه و لم ُاضیِّع حقَّ اءحد اءَمرَتنى اءن ُاعطَیُه، قال
دستور . روز قیامت فردى را مى آورند كه مالى از راه حرام تحصیل كرده و در راه حرام هم صرف كرده است 

فرد دیگرى را مى آورند كه مال را از راه حالل به دست آورده ، اما در . آتش ببرید صادر مى شود كه وى را به
دستور صادر مى شود كه او را هم به آتش ببرید، فرد سومى را مى آورند كه مال . راه حرام مصرف كرده است 

مى . كرده است خود را از طریق حرام و نامشروع به دست آورده است ، اما در مسیر حالل و رضاى خدا خرج 
یا در تحصیل ، یا در . فرقى نمى كند این سه نفر باالخره یك جا قانون شكنى كرده اند. گویند او را هم به آتش ببرید

 . هزینه و یا در هر دو، جزا و پاداش قانون شكنى ، آتش است
به او مى . بوده است فرد چهارم را مى آورند كه درآمد او از راه حالل بوده و مصرف آن نیز در مسیر حالل 

گویند بایست ، مى ایستد؛ یعنى براى درآمد حرام و مصرف حرام ، عقاب است ، اما براى درآمد حالل و مصرف 
تو مال را از طریق حالل به : از جمله مى پرسند. سواالتى از او مى كنند . حالل سؤ ال و حساب و كتاب هست

گرت را فراموش كردى ؟ از عبادت هایت غفلت كردى ؟ نمازت را دست آوردى ، اما آیا در تحصیل آن ، امور دی
كه باید در اول وقت مى خواندى ، به تاخیر انداختى ؟ ركوع و سجودت را به خاطر درآمد حالل ، كوتاه كردى ؟ و 

،  من هم از طریق حالل مالم را به دست آورده ام! خداى من : یا وضوى كامل را نتوانستى تحصیل كنى ؟ مى گوید
در هیچ یك از آن . هم در مسیر حالل صرف كردم و هیچ یك از آنچه را كه تو واجب كرده بودى ضایع نكردم 

 . واجبات كوتاهى نكردم



لباسى خریدى و . با این مال مركبى خریدى  .دوباره سؤ ال مى شود كه شاید به این مالت فخر و مباهاتى كرده اى 
گفته . نه فخرى فروختم و نه مباهاتى كردم و نه دل كسى را شكستم ! دایاخ: بر دیگران فخر فروختى ؟ مى گوید

: رسیدگى نكردى ؟ مى گوید -كه موظف به رسیدگى بودى  -مى شود كه شاید به وضع افراد مسكین و مستمند 
ه این امور آنها هم مى آیند با او مخاصمه مى كنند، معلوم مى شود او هم. من همه حقوق واجبم را ادا كردم ! خدایا

نه واجباتش را رها كرده است ، نه به كسى فخر فروخته. را رسیدگى كرده  همه این كارها روى محاسبه و دقت  . 
بایست ، همه این كارها درست ، حاال نه از طریق حرام : انجام گرفته است ، ولى در عین حال باز به او مى گویند

كردى و نه در واجبات كوتاهى كردى و نه كسى فخر فروختى ، مال به دست آوردى و نه در مسیر حرام مصرف 
 . و نه دلى را از خود رنجاندى

اینها حقوق دیگران . حتى به مستحبات هم رسیدگى كردى  خدا كه این همه مال و نعمت به تو داد، آیا قدرت دارى  .
توانستى غذا بخورى ، آب شكر یك نعمت از نعمت هاى بى شمار الهى را به جاى آورى ؟ از این كه سالمى و 

 بیاشامى ، از منافع دنیا و از نعمت هاى آن لذت ببرى ، آیا شكر یكى از این نعمت ها را به جاى آوردى ؟
حتى انفاق هم باید در مسیر . ما مكرر این مطلب را تذكر داده ایم كه نعمت هاى الهى مورد سؤ ال واقع مى شود

هم مورد محاسبه واقع مى شود حالل باشد و تازه انفاق در مسیر حالل . 

 موارد مصرف مال و ثروت
 : حق دیگرى كه در كالم امام علیه السالم ذكر شده است این است كه
 و ال ُتحرَِّفه عن مواِضِعه و ال َتصِرَفه عن حقاِئِقه
(( جا صرف كنى  مجاز نیستى كه این مال را از جایگاه خود، آن جا كه قاعده و قانون مقرر كرده منحرف كرده ، بى
)). 

بى جا صرف . این سخن تاءكید همان سفارش قبل است كه فرمود حق ندارد مال را در غیر مسیر حالل صرف كند
روایت بسیار جالبى را از امام عسكرى علیه السالم نقل مى كنند كه . كردن از مصادیق مصرف حرام است 

 :حضرت فرمودند
 .(370)ال َیشَغلك رزق مضمون عن عمل مفروض 
 .((نباید روزى تو كه مورد ضمانت است تو را از اعمال واجب بازدارد))

باشند كه رزق و روزى انسان ها تقسیم و تضمین شده  انسان هاى مومن باید این اطمینان را به خداى خود داشته
 . است
 .(371)انَّ الماَل مقسوم مضُمون لُكم َقد َقَسمُه عادل بینكم و َضِمَنه و َسَیفى لُكم 
 .((خداوند عادل رزق را تقسیم كرده و سهمیه انسان را هم تضمین فرموده است و به دست انسان مى رسد))
البته این بدان معنا نیست كه انسان در تحصیل مال تنبلى كند و كوششى را كه وظیفه انسانى است ، تعطیل كند و 

ندبگوید خدا رزق ما را تقسیم كرده ، باید برسا . 
تحصیل رزق نباید به صورتى باشد كه همه اوقات و ساعت هاى زندگى انسان را اشغال كند؛ یعنى شبانه روز 
انسان به تحصیل مال و به دست آوردن ثروت بگذرد و استداللش این باشد كه من براى تحصیل مال و روزى 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم  زحمت مى كشم انسان فرایض ، واجبات و وظایف دیگرى هم در زندگى دارد؛
 :در سخن گهربارى مى فرمایند

ها فیما َیِحلُّ و َیجُمُلللُمؤ مِن ثالُث ساعات فَساَعة ُیناجى فیها َربَّه و ساَعة َیُرمُّ فیها َمعاِیَشه و ساعة ُیَخلِّى فیها بیَن نفِسه و بیَن َلذَِّت (372). 
(( قسمتى را صرف مناجات با پروردگارش مى نماید، : مومن ساعت هاى زندگى خود را به سه بخش تقسیم مى كند

مت سوم ، را به بهره گیرى از لذت قسمت دیگرى را در طریق اصالح معاش و زندگى اش به كار مى گیرد و قس
 .((هاى حالل و دلپسند مى پردازد

انسان موجودى مركب از جسم و روح است ؛ اگر همه تالش خود را فقط براى جسم بگذارد، روح او دچجار 
بنابراین ، حق مال این . نیازهاى روحى را هم باید مانند نیازهاى جسمى برآورده كرد. كمبود و نارسایى مى شود

 .است كه انسان نباید همه هم خود را صرف تحصیل آن كند
 : نكته دیگرى كه در فرمایش امام علیه السالم آمده ، این است كه
 و ال َتجعَلُه اذا كاَن ِمن اهللا اال الیِه و َسَببا الى اهللا

ى ؛ یا باید مستقیما در مطلبى كه امام علیه السالم در این جمله بیان مى فرمایند این است كه مالى كه به دست آورد
راه خدا و یا در طریق تحصیل رضاى خالق مصرف كنى شاید در اذهان بعضى این سؤ ال ایجاد شود كه اگر 
انسان فقط مال خود را براى خدا و در راه رضاى او مصرف كند، براى وى چه مى ماند؟ باید گفت كه این استنباط 

وظفیم از مال به دست آمده به مقدار نیاز معیشت ، آسایش و رفاه و برداشت غلط ما از معارف است ؛ زیرا ما م
نه تنها خداوند به این مقدار راضى است ، . خود و خانواده خویش مصرف كنیم كه این نیز مورد رضایت خدا است 



 :بلكه به آن فرمان داده است ؛ حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
َع علیه ثمَّ َقتَّر على ِعیالِهلیَس منَّا َمن ُوسِّ (373). 

 .((از ما نیست كسى كه به او توسعه مالى داده شده ، اما او بر خانواده اش تنگ مى گیرد))
در یكى از مباحث ، روایتى را نقل كردیم كه كسى قبل از این كه از دنیا برود، همه مالش را در راه خدا انفاق كرده 

بعد از مرگ او به پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم خبر دادند كه وى همه مالش را در راه خدا انفاق كرده . بود
رسیده است ؟ براى ورثه اش چیزى نگذاشته است ؟ عرض پس به بچه هاى او چه : است ، حضرت فرمودند

اگر قبال به من خبر داده بودید، اجازه نمى : حضرت صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند! خیر، یا رسول اهللا  :كردند
 .(374)دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن كنید
این روش مسلمانى نیست كه انسان تصور كند هرچه بدست مى آورد، فقط باید به دیگران بدهد و خود و خانواده 

میرالمؤ منین علیه اما ارزش این كار چقدر است ؟ ا. اش را از حاصل زحمت ها و دسترنج كارش محروم كند
 :السالم مى فرمایند
 .(375)اءنفُع الماِل ما ُقضَى بِه الفرائُض
(( سان به وسیله آن فراهم شودنافع ترین مال آن است كه واجبات زندگى ان )). 

فرایض مالى كه خداوند در مال انسان قرار داده است . در درجه اول ، نیاز خود انسان از اهمیت برخوردار است 
حضرت امیرالمؤ . ؛ مانند اداى حقوق شرعى و رسیدگى به نیازمندان و همنوعان ، در مرحله بعد واقع شده است 

 :منین علیه السالم مى فرمایند
 .(376)شرُّ المال ما لم ُینَفق فى سبیل اهللا منه و لم ُتَؤدَّ زكاُته 
(( ز آن را مصرف نكند و زكات مالش را نپردازدبدترین مال آن است كه انسان در راه خدا هیچ چیزى ا )). 

یعنى به خیال این كه همه این مال متعلق به خود او است و مجاز است هرگونه مى خواهد در راه امیال خود 
چنان كه در روایت دیگرى حضرت مى فرمایند. مصرف كند، از حقوق واجب مالى خود چشم بپوشد : 

اهللا سبحاَنه  شرُّ االموال ما لم ُیخرج منه حقُّ (377). 
 .((بدترین مال ، مالى است كه حق خداوند از آن مال ادا نشده باشد))

و مى فرماید و قرآن نیز بر این نكته صحه مى گذارد : 
 .(378)و فى اءموالهم حّق للّسائل والمحروم 
 .((و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است ))

در حالى كه مال از چیزهایى است كه باید به انسان فایده .قوق آنان را ادا نكند، بدترین مال است اگر از این مال ح
امام سجاد علیه السالم فرمودند. وقتى شر شد، طبیعى است براى انسان منفعتى حاصل نخواهد كرد. برساند : 

 ال َتجعلُه اذا كاَن ِمَن اهللا اال الیِه و َسَببا الى اِهللا
مال خدا است ، معنایش این است كه ملك مطلق ما نیست ، به این دلیل انكارناپذیر كه آنچه ملك انسان  وقتى مال ،

است و متعلق به او مى باشد؛ عمل او است ؛ چرا كه از او جدا نمى شود و زائل و فانى شدنى نیست وگرنه 
در اختیار دیگرى ؛ مال و ملك مطلق چیزهایى كه از انسان جدا مى شود، امروز در اختیار یكى است و روز دیگر 

 .او نخواهد بود
در سوره مباركه نور و درباره  .تعبیر مى كند ((مال اهللا ))قرآن ، از اموالى كه در اختیار انسان قرار مى گیرد به 
 :داستان بندگانى كه در قدیم در تملك انسان بودند، توصیه مى فرماید
 .(379)آتوهم ِمن مال اهللا الَّذى آتاُكم 
 .((از مالى كه خدا به شما داده است ، در اختیار آنها قرار بدهید تا آنها ازدواج كنند))
انسان و هر آنچه كه در اختیار او است ، همه متعلق به خدا  العبد و ما فى یده كان للمولى :یك قاعده فقهى داریم كه مى گوید
 . است

بنابراین ، آنچه دارد امانت هایى است در دست او، كه امروز در اختیار او است و فردا بعد از مردن و وفات ، 
وقتى همه هستى ما از آن دیگرى . نه است اساس كار دنیا از بدو آفرینش تا قیامت همین گو. متعلق به دیگرى است 

در راه . پس به آنچه كه او فرمان داده باید عمل كرد. است ، آنچه نیز در اختیار ما است ، در اختیار او خواهد بود
تحصیل رضاى او باید هزینه كرد كه البته ذات ذوالجالل ربوبى به فضل و كرمش و به بركت این نصیحت پذیرى 

مدارى او وعده كرده كه هم آثار دنیوى بر آن مترتب كند هم آثار اخروىانسان و قانون   . 

 انفاق ؛ بهترین مسیر صرف مال
 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(380)َمن بذل فى ذاِت اهللا ماَله َعجََّل له الَخَلَف
 .((اگر كسى مالش را در راه خدا صرف كند، خدا در جایگزینى آن مال تعجیل مى كند))

ه و از دست بر این اساس ، خداوند وعده داده است وسیله اى فراهم مى كند تا هرچه كه او در راه خدا صرف كرد



از این باالتر نكته اى است كه خداوند در سوره مباركه بقره مى فرماید. داده است ، دوباره جایگزین شود : 
 .(381) واسع علیم ضاعُف ِلَمن َیشاُء واهللامَثُل الَّذین ُینفقوَن اَءموالهم فى سبیل اهللا َكمَثِل َحبَّة اَءنَبَتت َسبَع َسنابَل فى كلِّ ُسنُبَله ماَئُة َحبَّة و اهللا ُی

(( د و مثال كسانى كه مالشان را در راه خدا انفاق مى كنند، مانند كسى است كه یك دانه گندم را درون خاك مى كار
وقتى سر از خاك بیرون مى آورد هر بوته اى ، هفت سنبله است و در هر سنبله اى صد دانه گندم ؛ و خداوند 
 .((اضافه مى كند و هر اندازه كه بخواهد، خداوند وسعت دهنده دانا است 

صد تا را نیز چند گاهى خدا این هفت: یعنى یك دانه ، كاشته و هفتصد دانه تحصیل كرده است و بعد از آن مى فرماید
برابر مى كند، خدا توسعه دهنده اى است كه مى داند چه مى كند؛ یعنى اقتضاى فضل الهى این است كه وقتى به 
 .انسان امر مى كند كه چنین كن ، پاداش و اجر آن را هم مقرر مى كند

در دنیا به نیازمندان مى گاهى پاداش خیلى فورى است و در دنیا حاصل مى شود؛ مثل خیلى از كمك هاى مالى كه 
شود و انسان هایى كه اهل خیر و كمك هستند، درك مى كنند كه هر چه داده اند، خدا چند برابر جایش را پر كرده 
 . است
گاهى هم براى انسان هایى كه اعتقاد استوارى به عالم آخرت و سراى دیگر دارند این ثمره به تاخیر مى افتد و 

كه انسان چیزى جز عمل صالح نداردبراى روزى ذخیره مى شود  . 
نكته مهم دیگر این است كه ، اگر اموال بسیارى در اختیار انسان باشد و در راه خدا صرف نكند، هیچ بهره دنیوى 

امیرالمؤ منین علیه السالم است كه مى فرمایند  فرمایش . و اخروى از آنها نخواهد برد : 
 .(382)لم ُیرزق الماُل َمن لم ُینفقُه

كسى كه مالش . كسى كه از مالش انفاق نمى كند، تو گویى با فقرا مساوى است و اصال خدا به او چیزى نداده است 
مى كند، از آن مال بهره نخواهد بردرا در راه خدا صرف ن كسى كه در مصرف مال در راه فرمان الهى و رضاى  .

 . خدا بخل مى ورزد، گویى از این مال هیچ تنعم و سودى نخواهد داشت
 .(383)والَّذین َیكنزوَن الذََّهب و الفضََّة و ال ُینفقوَنها فى سبیل اهللا فبشِّرهم بعذاب اَءلیم 
(( مى سازند و در راه خدا انفاق نمى كنند، به مجازات دردناكى ) ذخیره و پنهان (كسانى كه طال و نقره را گنجینه 
 .((! بشارت ده

طالح جمع آورى مى كند و حاضر نیست در راه رضاى خدا و حتى براى منافع شخصى كسى كه مال را به اص
 .خود مصرف كند، از آن مال منتفع نمى شود
 :حضرت سیدالشهداء علیه السالم فرموده اند
 .(384)خیَر المال ما َوَقى الِعرَض
 .((بهترین مال آن است كه انسان به وسیله آن عزت خود را حفظ كند))
 :شبیه به این مطلب را حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(385)خیُر اَءموالك ما وَقى ِعرَضَك
 .((بعترین اموال تو آن مالى است كه آبروى تو را حفظ كند))

گاهى انسان براى حفظ آبرویش حاضر است شكم خود را گرسنه نگه دارد، اما به دیگران كمك كند، این مال 
بهترین و ارزشمندترین مال است و اساسا كسانى كه خرج كردنشان آسان است و به اصطالح دستشان به جیبشان 
آشنا است ، معموال عزت دنیویشان بیشتر است و به وسیله مال خود مى توانند به مراتبى از شرافت و عزت دنیوى 
 .دست پیدا كنند
 .(386)اءفضل الماِل ما اسُتِرقَّ به االحراُر
 .((بهترین مال ها آن است كه به وسیله آن ، مردان آزاده به بنِد برده بودن كشیده شوند))
 : یا در یك عبارت دیگرى هست

ءمواِل ما اسُتِرقَّ به الرِّجاُلاءفضل اال (387). 
 .((بهترین اموال آن است كه ، مردمان را بنده تو گرداند))

براى انسان آن است كه به وسیله آن افراد آزاده را به بندگى و عبودیت خود در بهترین و بافضیلت ترین مال 
 : بیاورد؛ چون
 .(388)االنساُن عبیُد االحساِن
(( نسان بنده احسان است ا )). 
انسانى كه بذل مال مى كند و  .فطرت هاى سالم انسانى ، در مقابل احسان و فضل دیگران خود را وام دار مى بیند

كریم است ، مالش را در مسیر جلب محبت دیگران هزینه مى كند؛ چنین انسانى ، افراد آزاده را وام دار خود مى 
در روایت دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه . شود، هدر نرفته است  كند و مالى كه در این مسیر صرف

 : السالم آمده است
 .(389)لم َیذهب ِمن مالَك ما َوَقى ِعرَضَك
 .((مالى كه آبروى تو را حفظ كند، ضایع نشده است ))



انسان باید به این مطلب توجه داشته باشد كه نمى شود كه دوست بدارد هم در میان مردم عزت و احترام داشته باشد 
ن حضرت امیرالمؤ منی. و دیگران از او به نیكى یاد كنند و هم حاضر نباشد از مال خود در این مسیر هزینه كند

 :علیه السالم كه بسیارى از حقایق و دقایق را با آن تحمل و نیروى خدادادى بیان مى كنند؛ در روایتى مى فرمایند
 .(390)ال یجتِمُع حبُّ المال والثَّناء
 .((دوستى مال و مدح و ستایش مردم یك جا جمع نمى شود))

انسان اگر دوستدار مدح و ثناى دیگران است ، نمى تواند مال را هم دوست داشته باشد؛ چرا كه این دو با هم جمع 
ت اجتماعى داشته باشید، اگر دوست دارید مردم شما را بستایند و اگر دوست دارید عزت دنیوى و حرم. نمى شود

در تعبیر .باید از مال بگذرید؛ در غیر این صورت امكان رسیدن به مراتب و كماالت دنیایى وجود نخواهد داشت 
 : دیگرى آمده است
 .(391)اءفضل االموال اءحَسنها اءثرا علیَك
 .((با فضیلت ترین مال ها آن است كه براى انسان اثر نیكو داشته باشد))

چه ارمغان و هدیه اى براى انسان پسندیده تر و زیباتر از این كه در میان مردم و جامعه اى كه زندگى مى كند، از 
یكى از راه . در میان هر جمعى كه حضور پیدا مى كند، به دیده احترام به او بنگرند. داو با عزت و حرمت یاد شو

داشته باشد كه انسان یا در دنیا   بنابراین ، مالى مى تواند ارزش . هاى تحصیل غیرت اجتماعى صرف مال است 
البته جمع این دو نیز با هم منافاتى ندارد. از آن منتفع شود و یا در آخرت  . 

ه انتفاع از مال بعد از مرگنحو  
 :مطلب دیگرى كه امام سجاد علیه السالم به عنوان یكى از حقوق مال ذكر مى فرمایند

ك و بَما اَءحَدَث فى ماِلَك اَءحَسَن بَِّك فتكون معینا له على ذلو ال تؤ ِثَر به على نفِسَك َمن َلعلَّه ال َیحمُدَك و بالَحرىِّ اَءن ال ُیحسَن خالَفَته فى تِرَكِتَك و ال یعَمَل فیه بطاَعِة ر
 نظرا لنفِسِه فیعمَل بطاَعِة ربِّه َفَیذَهَب بالغنیَمِة و َتبوَء باالثِم والحسَرِة والنَّداَمِة مع التَِّبعِة

این عبارت ها بیان مى كنند كه انسان تا زمانى كه زنده است ، باید از مال خود انتفاع مادى و دنیوى داشته باشد و 
آن براى فراهم كردن توشه آخرت استفاده كند و بتوان آن جا را قبل از رفتنش آباد كنداز  . 

انسان در این دنیا مسافر است و قصد سفر به جایى را دارد كه قرار است براى همیشه در آن جا اقامت گزیند؛ 
یش او است ، آنچه را كه طبیعى است اگر وكیل یا نماینده اى دارد كه متولى تدارك مسكن و وسایل رفاه و آسا

 .همراه دارد، باید همه را به او بسپارد تا نماینده و وكیل او، در آن جا همه امكانات زندگى را براى وى فراهم كند
اما اگر این انسان نه در دنیا از منافع این . سرمایه هاى مادى و مالى انسان و عالم اخرت براى او چنین حالتى دارد

فقط سعى كرد كه بر مقدار آن بیفزاید، جز خسران و ضرر چیزى حاصل نخواهد كرد مال استفاده كرد و . 
آنچه كه امام علیه السالم به انسان مى آموزند و انسان را به آن تنبه مى دهند این است كه مال ، حقى بر تو دارد و 

نى از آن بهره مند شوىحق مال این است كه طورى از آن منتفع شوى كه وقتى از دنیا مى روى در آخرت بتوا  . 
وارث انسان پس از مرگ ، گاه فرزندان انسان ، گاه همسر او و گاهى بستگان دورتر و حتى حكومت ها و دولت 

گاهى افرادى هستند كه از این مال و ثروت بادآورده در گناه و حرام و امور : وّراث معموال دوگونه اند. ها هستند
ماع و انسان هاى دیگر مى رساند، استفاده مى كنند و مال را وسیله گناه و خالف و براى آنچه كه ضرر به اجت

عصیان قرار مى دهند كه نتیجه اش عقاب و عذاب مالك آن است ؛ چرا كه این مال را گذاشته و پیشاپیش ورثه را 
 :در انجام گناه و معصیت كمك كرده است ، امام سجاد علیه السالم فرمودند

ذلك  فتكوَن معینا له على  
 .((تو آنها را بر گناه اعانت كرده اى ))
گاهى ورثه ، انسان هاى صالح و شایسته اى هستند كه برخالف خود انسان كه از آن مال استفاده نكرده است ، این 

آن وقت زحمتش را مالك كشیده است و بهره و غنیمت را دیگران . مال را در مسیر اطاعت الهى مصرف مى كنند
در . چه براى مالك مى ماند گناه ، افسوس ، پشیمانى و عقاب اخروى است برده اند و آن روایتى از  ((غررالحكم ))

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده كه داراى تعبیرهاى بسیار زیبایى است و شاید بتوان گفت كه كالم امام 
چون همه آنها از یك زاویه به عالم آفرینش  سجاد علیه السالم هم برگرفته از همین فرمایش جد بزرگوارشان باشد؛

حضرت مى فرمایند. مى نگرند و حقایق نزد همه این بزرگواران به یك گونه مجسم است  : 
دخَل به االَءوَُّل الّنارالَجنََّة و انَّ اءعظَم الناس حسرة یوم القیامِة رجل اكتَسَب ماال ِمن غیر طاَعِة اهللا َفَورََّثه رجال اءنَفَقه فى طاَعِة اهللا َفَدَخَل به  (392). 

(( ست آورده هنگام قیامت ، درمانده ترین مردم ، در حسرت و ندامت كسى است كه مالى را از مسیر حرام به د
است ، خودش مصرف نكرده و بعد این مال به كسى دیگر به ارث رسیده است كه او، آن را در راه اطاعت الهى 

مى شود  مصرف كرده و بهشتى شده است ، در حالى كه صاحب اصلى مال وارد آتش  )). 
به وسیله آن ، وارد یعنى وارث او انسان زیرك و فهیمى بوده و مال را در مسیر اطاعت الهى مصرف كرده و 

بهشت شده است ، اما آن كسى كه این مال را از راه غیرحالل جمع كرده ، به ارث گذاشته و مرده است ، وارد آتش 



یعنى به وسیله این . در قیامت او مى ایستد و مى بیند این اموال او بوده و دیگرى منفعت آن را مى برد. شده است 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در . و شقاوت نصیب او گردیده است مال سعادت اخروى نصیب دیگرى شد 

 :تعبیر دیگرى مى فرمایند
ل عمَل عَت بطاعِة اهللا فَسِعَد بما َشقیَت به اءو رجانَّ الَّذى فى َیَدیك قد كان له اءهل قبلك و هو صاِئر الى َمن بعدك و انَّما اءنَت جامع الءحد رجَلین اءمَّا رجل عِمَل فیما َجَم

اَءحد هَذیِن اءهال اءن ُتؤ ثَره على نفسَك و ال تحمَل له على ظهِرَك  فیما جمعَت ِبَمعصَیِة اهللا َفَشقَى بما َجَمعَت و لیس  (393). 
(( از دست تو نیز درمى آید و به دست . مالى كه االن در دست تو است ، در گذشته صاحبان دیگرى داشته است 

یا براى كسى كه این مال را در راه اطاعت خدا : تو در واقع مال را براى دو طایفه جمع مى كنى . دیگران مى رسد
ت شدى سعادتمند مى شود؛ یا براى كسى كه با مال تو، معصیت خدا مصرف مى كند و به وسیله آنچه تو با آن بدبخ

آیندگان را بر پشت خود . حال آن كه هیچ یك از این دو طایفه از تو سزاوارتر نیستند. را كرده و بدبخت شده است 
و منفعت  آنچه را كه به دست مى آورى ، لذت دنیایى! سوار مى كنى و سنگینى اعمال آنها را تو باید متحمل شوى 

 .((اخرویش را براى خود حاصل كن 
 :این كالم امام امیرالمؤ منین علیه السالم فرمایش امام سجاد علیه السالم را خوب روشن مى كند كه فرمودند
 و ال تؤ ِثَر به على نفسَك َمن لعلَّه ال یحَمُدَك
 .((كسى كه تو را حمد نمى كند؛ تو را سپاس نخواهد كرد))

، سپاس زبانى نیست ، بلكه شكر عملى است ؛ او به گونه اى این مال را مصرف كند كه حداقل سپاس در این جا
 .براى تو صدقه جاریه شود

مهم این است كه انسان بتواند در اداى حقوق مال ، وظیفه خود را به نحو احسن بشناسد و بدان عمل كند؛ و طریقه 
فرمودند كه مال را اوال از مسیر حالل به دست آورد، ثانیا در  نیكوى آن نیز همان بود كه امام علیه السالم بیان

. در تدارك مال ، حرص و ولع به خرج ندهد كه سایر وظایف انسانى او تعطیل شود .مسیر حالل نیز مصرف كند
نكته دیگر این كه نكند دیگرى با زحمت هاى او سعادتمند بشود و یا با آنچه كه او جمع آورى كرده براى خود 

بختى بیافریند كه او را هم در این بدبختى شریك گرداند، اما خود، از آن مال بهره دنیوى و اخروى نبردبد . 
 :این بحث را با ذكر روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم پى مى گیریم كه مى فرمایند
 .(394)المال َیعسوُب الُفجَّار
 .((مال ، فرمانرواى خطاكاران است ))

اگر انسان ، مال پرست و مال دوست شد، طبعا زمام اندیشه ، فكر، حركت و رفتار . یعنى این دو با هم تالزم دارد
نتیجه این است كه وقتى انسان . ه طور طبیعى از جاده اعتدال خارج خواهد شدخود را به دست آن خواهد داد و ب

در تشخیص خطا كرد، زمام اندیشه و فكر خود را به جاى این كه به دست زمامدار حقیقى خود بدهد به دست 
شود و فرمانرواى انسان مى ... نفسانیات و غرائز خود مى دهد و حب مال ، جاه ، غریزه شهوت ، غریزه خشم و

این حاكم ، انسان را به همان سمتى هدایت مى كند كه خود مى . انسان را از مسیر طبیعى و عادى خارج مى كند
بعد از این مهم نیست كه انسان چه راهى برود؛ چون مسیر صحیح انسانیت یك راه بیشتر نیست و راه هاى . خواهد

ل متعرض شده باشیم كه در همه جاى قرآن ، نور به شاید این نكته را در خالل مباحث قب. غیر آن باطل است 
 : صورت مفرد ذكر شده است ، اما ظلمت به صورت جمع آمده است
 .(395)اهللا نوُر السَّموات و االَءرض 
 .((خداوند نور آسمان ها و زمین است ))
 .(396)یخرجُهم ِمن الظُّلمات الى النُّور
(( سوى نور بیرون مى برد آنها را از ظلمت ها، به )). 
 (397)ُیخرجهم ِمَن النُّور الى الظُّلمات 
 .((آنها را از نور، به سوى ظلمت ها بیرون مى برند))

كه ظلمت و نور با هم آمده است ، نور به صورت مفرد و ظلمت به صورت جمع آمده است  هرجا دلیلش هم  .
روشن است ؛ بیشتر از یك راه صحیح و مستقیم ، براى رسیدن به هدف نهایى و غایى خلقت ما وجود ندارد؛ اما 
 . راه هاى انحرافى و كج و معوج متعدد است

قیم را تعریف كنیم ، مى گوییمدر هندسه وقتى مى خواهیم خط مست  : 
كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه را خط مستقیم مى گویند؛ اما خطوط غیرمستقیم و منحنى تعریف خاصى ندارند و به 
هرچه مستقیم نباشد خط غیرمستقیم مى گویند و مى توانند به هر سمتى باشند بدون این كه مبدا یا مقصد خاصى را 
 .تعقیب كنند

، مهم نیست كه انسان وقتى از مسیر اعتدال خارج شد چه راهى را انتخاب كند؛ چون همان طور كه گفتیم بنابراین 
 . راه صحیح و مستقیم یكى بیشتر نیست



يكى خط است از اول تا به 
 بر او خلق خدا جمله مسافر  آخر 

 مجاهده با نفس در مقابل تمایالت
راه منحرف شدند، راه خطا و اشتباه را پیموده و به مقصد نخواهند  همه یك راه را باید طى كنند، آن زمان كه از

. پیدا كردن راه درست نیز در این است كه فرمانروایى بر نفس به دست خود فرد باشد و نه چیز دیگر. رسید
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(398)اءمِلكوا اءنفسكم بدواِم جهاِدها
 .((همواره با نفس به مجاهده برخیزید تا در اختیارش بگیرید))

ن نفس تمایالت شما خود مالك نفس خود باشید و همواره با نفس به مجاهده برخیزید و در اختیارش بگیرید؛ چو
مختلفى دارد ممكن است از مالكیت انسان خارج شود، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر زیباى دیگرى 
 :مى فرمایند
 .(399)قدرُتَك على نفسك اءفضُل القدَرِة، و امرُتَك علیها خیر االمَرِة
 .((باالترین قدرت ، قدرتى است كه انسان بر خود دارد و بهترین فرمانروایى ، فرمانروایى بر نفس است ))

انسان به طور این كه انسان بتواند فرمانرواى نفس خود باشد، مهمترین امارت و فرمانروایى است ؛ چون نفس 
 .طبیعى دلش مى خواهد آزاد باشد
 :امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(400)النفوُس َطِلَقة لكنَّ اءیدى العقول ُتمِسك اءعنََّتها عن النُّحوس 
نفس به طور طبیعى راها شده است ، ولى این سرانگشت تدبیر و عقل خدادادى است كه عنان نفس را مى كشد و ))
 .((او را از بدبختى و فالكت نجات مى دهد

نى عقل ، تدبیر و بصیرت حاكم وقتى امارت از آن عقل و اندیشه شد، وقتى فرمانروایى از آن خود انسان شد یع
در نتیجه خود انسان باید حاكمیت و امارت . شد، دیگر مال ، ثروت ، خشم و تمایالت نفسانى نمى تواند حاكم باشد

 .یابد؛ چرا كه اگر مال ، فرمانروایى كرد، انسان دچار خطا مى شود و از مسیر اعتدال خارج مى شود
 .(401)المال َیعسوُب الُفجَّار
 .((مال ، فرمانرواى خطاكاران است ))
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(402)انَّ النفسكم اءثمانا فال تبیعوها اال بالَجنَِّة
 .((نفس انسانى شما قیمت و بهایى دارد؛ مبادا آن را با غیر بهشت معاوضه كنید))

همین . ا با دنیا معاوضه مى كند، در این معامله زیان كرده است بهاى نفس ، بهشت است و آن كسى كه نفس ر
معناى تضاد دنیا و آخرت است كه در كلمات ائمه علیهم السالم زیاد دیده مى شود؛ یعنى نه این كه واقعا اینها دو 

، نفس او است  چیز باشند كه به جنگ هم بروند، بلكه بدین معنا است كه انسان یك سرمایه بیشتر ندارد و آن سرمایه
حال اگر در دنیا آن را فروخت ، . ، اگر این سرمایه را به بازار دنیا ببرد و بفروشد، در آخرت دست او خالى است 

پشیمانى هم سودى ندارد، زیرا آن سرمایه از دست رفته است و . در عوض آن هرچه بگیرد، زیان كرده است 
رد، و آن را به بازار مى برد و به انسان مكار و حیله گرى كه اهل مثل این كه انسان اندوخته اى دا. بازنمى گردد

غش در معامله است مى بازد و او متاع ناچیزى به او مى دهد كه فقط رنگ و لعاب دارد و شكل و نماى آن خوب 
شته ؛ دیگر انسان وقتى به خود آمد، مى بیند این قابل برابرى با اندوخته او نیست ؛ اما دیگر كار از كار گذ . است

و بر این اساس گفته شده است. سرمایه اندوخته را از دست داده است   : 
 .(403)كانِت الدنیا و اآلخرة َضرَّتین ال یجتمعان 
 .((دنیا و آخرت با هم نمى سازند و با هم جمع نمى شوند))
 :در تعبیر دیگرى ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(404)انَّ مثَل الدُّنیا و االخرة كرجل له امراءتاِن اذا اءرضى احداهما اءسخَط اُالخرى 
مثال دنیا و آخرت مثل مردى است كه دو زن دارد، هر وقت مى آید یكى را راضى كند، دیگرى از دستش ))
 .((ناراضى مى شود

ه مى فرماینددر روایت دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است ك : 
((فاصله دنیا و آخرت فاصله مشرق و مغرب است كه نمى شود این دو را جمع كرد))

(405). 
و مختارى است كه خداوند با قدرت عقل و تدبیرى كه به او داده ، وى را در مسیر چون انسان ، موجود انتخابگر 

هدایت مجبور نكرده ؛ راه هاى صحیح را با نورافكن هاى بسیار روشن به او نمایانده است ؛ اما او را مجبور به 
همان مال مى شود و  این است كه اگر بهاى نفس خود را مال قرار دهد، ارزش او . رفتن در این راه نكرده است



اگر ارزش . اگر بهاى نفس انسانى خود را غریزه شهوت قرار دهد، ارزش او همان شهوت و نفسانیات خواهد بود
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم تعبیر . خود را غریزه خشم قرار بدهد، ارزش او همان خواهد بود  نفس 

 :بسیار عجیبى دارند كه مى فرمایند
ت همَّته ما یدُخُل بطنه كان قمُته ما یخرُج منه َمن كان (406). 

(( در و قیمت همان چیزهایى خواهد بود اگر كسى همتش به آنچه باشد كه وارد شكمش مى شود؛ ارزش آن انسان ، ق
 .((كه از شكم او خارج مى شود
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َت ُمعسرا اهللا علیه و آله و سلم قال َمطُل الغنىِّ ظلم و ان ُكن و امَّا حقُّ الَغریم الطَّالِب لَك فان كنَت ُموسرا اَءوَفیته و كَفیَته و اَءغنیَته و لم َترُدده و َتمُطله فانَّ رسول اهللا صلى
ِه فانَّ ذلك ُلؤ م و ال قوََّة اال باهللاَءرضیَته بُحسن القول و َطَلبَت الیه َطَلبا جمیال َوَردَته عن نفسَك َرّدا لطیفا و لم تجَمع علیه َذهاَب ماِلِه و سوِء معاَمَلِت  . 

(( راه بیندازى و بى نیازش كنى  را  و اما حق بستانكار تو این است كه اگر مى توانى بدهى او را بپردازى ، كارش 
به تاخیر انداختن : به درستى كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند . و او را رد نكرده ، معطل ننمایى
وعده توسط شخص توانمند، ظلم است و اگر ندارى با نرمى و خوش زبانى از او مهلت بخواهى و او را با لطافت 

مالش را ندهى و هم بدرفتارى كنى كه این پستى و دنائت است راضى كنى ؛ نه این كه هم  )). 

به طور . یكى از طبقات اجتماعى كه براساس ضرورت هاى زندگى ، شكل مى گیرد، وام خواهان و بستانكارانند
نه همان طور كه در آغاز این حقوق بیست گا. طبیعى این طایفه نیز به نوعى با بدهكاران خود پیوند و رابطه دارند

گفتیم ، امام سجاد علیه السالم در مقام ذكر حقوق اصناف و طبقات مختلف اجتماعى  -از حق همنشین  -اخیر 
اینك نوبت بستانكاران رسیده ، اگرچه ضرورت و نیاز، عامل  .هستند؛ كه هر یك به طریقى با دیگران ارتباط دارند

ات جامعه ، واقعیت اجتماعى و حقوقى دارند كه باید به وجود آمدن این طایفه است ، اما آنها هم مثل دیگر طبق
 .رعایت شود

 حقوق بستانكاران نسبت به افراد
نكته جالب توجه ، ظرفیت هایى است كه از منظر معارف ما درباره این طبقه اجتماعى معنا پیدا مى كند و آن 

ه اصالت حقیقى داشته باشند، اما پیدایش حوادث و ضرورت ها است ؛ یعنى یك طبقه اصیل اجتماعى نیستند كه ریش
 .واقعیتى است كه وجود دارد

این نكته بسیار مهمى است كه معارف ما، حتى از این نكات دقیق و ظریف هم غفلت نكرده و ریزترین امورى كه 
ممكن است در اجتماع و روابط انسان ها اتفاق بیفتد، مورد دقت و محاسبه قرار داده و مطالبى را براى آداب و 

بنابراین در بیان این حق ، چند موضوع قابل بحث است. شیوه معاشرت و زندگى با آنها بیان فرموده است   : 
 وام دادن ؛ - 1
 پرهیز از وام خواستن و قرض گرفتن ؛ - 2
 اداى دین به هنگام قدرت و توانایى ؛ - 3
 حسن برخورد و خوش رفتارى به هنگام نادارى و ناتوانى ؛ - 4

نوام داد - 1  
به مناسبت هاى مختلف ، درباره موضوع وام دادن و قرض دادن بحث شد كه یكى از مصادیق آن ، گره گشایى و 
اهتمام به امور دیگران ، به ویژه مسلمانان بود، ولى براى این كه این بحث ما هم خالى از توجه و تذكر به این نكته 
 . نباشد، یكى دو روایت با توضیح مختصرى ارائه مى كنیم
 :روایتى را مرحوم شیخ حّر عاملى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى فرماید، كه حضرت فرمودند

ه على الصِّراط كالَبرِق الَخاِطِف َرَفَق به فى َطلبِه تعدَّى بو َمن اَءقرَض اَءخاُه المسلَم كاَن له بكلِّ درَهم اَءقرَضُه َوزَن َجَبِل اُءحد ِمن ِجباِل َرضَوى و طوِر َسیناَء حَسَنات و ان 
محسنین الَّاِمع بغیِر حساب و ال عَذاب و َمن َشكا الیه اَءخوُه المسلُم َفَلم ُیقرضُه َحرَّم اهللا عّزوجّل علیه الَجنََّة یوم َیجِزى ال (407). 

این روایت جامعى است كه نیاز انسان ها به یكدیگر را هنگام گرفتارى ، یك حقیقت غیرقابل انكار مى داند كه در 
در این موارد، گره گشایى از كار یكدیگر، آن هم به صورت مقطعى كه . طول زندگى با آن مواجه مى شوند

به كمك كننده وارد نشود، قرض الحسنه یا وام دادن نامیده اندخسرانى  . 
قرض بدهد، در قبال هر درهم خداوند   بنا به فرمایش پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم اگر كسى به برادر مسلمانش 

 .به او حسنه عنایت مى كند (408)به اندازه كوه احد
اگر وعده اى هست این  .این را مكرر بیان كردیم كه در كلمات اهل بیت علیهم السالم اغراق و زیاده گویى نیست 



خدا در قبال هر درهم. وعده به یقین محقق خواهد شد به اندازه كوه احد به  -زش ترین واحد پولى یعنى كم ار - 
حال اگر به كسى قرض داد و او قادر به پرداخت . این یك مرتبه از گره گشایى است . انسان حسنه عنایت مى كند

نبود، اگر او رفق و مدارا پیشه كرد و به او مجال داد، در قیامت ، مانند برق جهنده اى ، بدون حساب و عذاب ، از 
خواهد كرد صراط عبور . 

حال اگر برادر مومنش به سراغش آمد و حاجتى طلبید، اما در حالى كه مى توانست ، به او قرض نداد، خدا بهشت 
وقتى كه سخن از قرض ، وام و قرض الحسنه به میان مى آید، آنچه به ذهن متبادر مى . را بر او حرام خواهد كرد

رماتى است كه با شدت و غلظت با آن برخورد شده است كه در شود، مساءله ربا و رباخوارى است كه یكى از مح
 . هیچ یك از محرمات چنین نهى و برخوردى را نمى بینیم
 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(409)درهم ربا اَءَشدُّ عنَد اهللا عّزوجّل ِمن ثالثیَن َزنَیة كلُّها بذاِت َمحَرم مثَل الَخاَلِة والَعمَِّة
 .((نزد خداوند متعال ، گناه یك درهم ربا باالتر از سى بار زنا آن هم با محارمى مثل عمه و خاله است ))

رباخوارى و ربا . ست ؛ به طورى كه هر انسانى ، زشتى آن را درك مى كندقبح این كار، بسیار زیاد و واضح ا
 .گرفتن از انسان هاى مسلمان چنین قبح و استهجانى دارد

شاید این سؤ ال به ذهن بیاید كه آیا یك درهم ، یك ریال یا یك تومان این قدر مهم است كه براى انسان چنین عقاب و 
این است كه یك درهم این قدر قیمت ندارد، بلكه این جزاى تجرى و فراتر رفتن  عذابى را به ارمغان بیاورد؟ جواب

از قواعد شرعى است ؛ وقتى انسان تجرى پیدا كرد كه حكم خدا را بشكند، فرقى نمى كند كه این حرمت شكنى در 
 .مقابل یك تومان باشد، یا در مقابل چند میلیارد دالر

رمایدمانند آیه شریفه اى كه در قرآن مى ف : 
جمیعا  َمن َقَتَل نفسا بغیِر نفس اَءو فساد فى االَءرض فَكاَءنَّما َقَتَل النَّاس  (410). 

(( رتكاب قتل یا فساد در روى زمین بكشد، چنان است كه گویى همه انسان ها را كشته هركس ، انسانى را بدون ا
 .((است 
نكته اى كه در كالم وحى استظهار مى شود این است كه وقتى انسان دست به خون ریزى زد و قانون شكنى و 
راى علت حرمت ربا به بنابراین ، وقتى ب . حرمت شكنى كرد، تفاوت ندارد كه یك حرام مرتكب شود، یا چند حرام

راوى از امام . روایات مراجعه مى كنیم مالحظه مى شود كه همه تاءكید شارع مقدس ، به همین جهت بوده است 
 : صادق علیه السالم نقل مى كند كه

قال ِلَئّلا َیمتِنع النَّاس ِمِن اصطَناِع المعروف انِّى َراَءیُت اَهللا تعالى قد َذَكَر الرِّبا فى غیِر آیة و َكرََّرُه فقال اَء َو تدرى ِلَم َذاَك قلُت ال  (411). 
(( قرآن ، زیاد مى بینم كه ربا ذكر و تكرار  من در آیات كریمه: من در محضر امام علیه السالم بودم كه فرمودند

براى این كه : حضرت فرمودند. من نمى دانم : مى دانى چرا؟ گفتم : امام علیه السالم به من فرمودند. شده است 
 .((مردم از كار معروف و خیررسانى به دیگران دست برندارند

 پرهیز از وام خواستن - 2
ى از دیگران به عنوان قرض ، همراه با نوعى ذلت و خوارىوام گرفتن یعنى خواستن پول و یا متاع  . 

اگر كسى بدون نیاز و احتیاج و فقط از روى زیاده خواهى یا احساس نیازى كه برخاسته از زیاده طلبى است ، 
حتى فقهاى ما، فتوا به كراهت این عمل داده اند؛ چون . دست نیاز پیش دیگران دراز كند مذموم و ناپسند است 

ى حقارت و ذلت براى انسان به همراه داردنوع . 

دست طلب چو پیش كسى 
  مى كنى دراز 

پل بسته اى كه بگذرى از 
 آبروى خويش 

در معارف ما، عزت و آبروى مومن مورد احترام فراوان است و هر چه كه با این عزت و آبرو منافات داشته 
. ساسا براى انسان مشكالتى را نیز به همراه مى آوردعالوه بر آنچه گفته شده ، ا. باشد، مجاز شمرده نمى شود

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(412)ایَّاكم والدَّین فانَّه َهّم باللَّیل و ُذّل بالنَّهار
 .((از قرض گرفتن دورى كنید كه در روز باعث ذلت و در شب موجب ناراحتى فكرى مى شود))

یكى این كه موجب حقارت انسان مى شود و دیگر : بنابراین ، به دو علت از وام خواستن مذمت و نهى شده است 
در روایتى كه از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل . داین كه موجب اشتغال فكرى و غم و اندوه او مى شو

 :شده و راوى آن ابوسعید خدرى است ، مى گوید
لكفِر قال َنَعم َسِمعُت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم یقوُل اَءعوُذ باهللا ِمَن الُكفر و الدَّین قیَل یا رسول اهللا اَء َتعدُل الدَّین با (413). 



(( یا رسول اهللا : پرسیدند. به خدا پناه مى برم از كفر و از دین : شنیدم كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
آرى : فرت از دین به اندازه كفر است ؟ حضرت فرمودندآیا نزد شما ن!  )). 

 : در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آمده است كه
 .(414)ایَّاكم والدَّین فانَّه َشین للدِّین 
 .((سعى كنید خود را گرفتار دین و قرض نكنید كه موجب نقص در دین مى شود))

گاهى انسان نزد افرادى دست نیاز دراز مى كند كه نسبت به معتقدات و دین او سوء نیت داشته و مساعات و 
اعتقادات انسان مى كنند؛ این نقص آشكار دین و اعتقادات  همراهى خود را مشروط به دست برداشتن از بعضى از

انسان است و در این صورت مومن ، ارزش واقعى خود را از دست خواهد داد؛ زیرا ارزش او به ایمان و دینش 
در مواردى كه نیاز انسان واقعى و . اگر مومن تحقیر شود، دین و امیان تحقیر شده و لطمه خورده است . است 

ست ، قرض گرفتن مى تواند بهترین راه حل باشدحقیقى ا . 
مریضى ، ویرانى منزل یا  .گاه انسان در شرایطى قرار مى گیرد كه واقعا مشكل عظیمى در زندگى او رخ مى دهد

در این موارد براى حل مشكل ، . از همه باالتر، خطر گرسنگى متوجه خانواده و فرزندان معصوم او شده است 
این مساءله اى است كه نه تنها اجازه داده شده ، . دوستان مومنش دراز مى كند كه قرض بگیرددست نیاز به سمت 

 . بلكه امام علیه السالم قرض دادن دیگران را به چنین افرادى شدیدا توصیه فرموده است
شده تا از نظر در آیات و روایات ، توصیه شده است كه اگر مشكل پیدا كردید، وام بگیرید و به دیگران نیز سفارش 

روحى نیز این افراد را تقویت نمایند تا احساس ضعف نكنند؛ به عنوان نمونه به بعضى از این روایات اشاره مى 
 :كنیم ؛ روایتى از امام هفتم ، موسى بن جعفر علیهماالسالم نقل شده است كه مى فرمایند

لِه كان كالُمجاهِد فى سبیل اهللا عّزوجّل فان ُغِلَب َفلَیسَتدن على اهللا و على رسوله ما َیقوُت به عیاَله َمن طلَب هذا الرِّزق ِمن ِحلِّه ِلَیعوَد به على نفسه و ِعیا (415). 
(( اگر كسى مغلوب شرایط . ش در راه تامین روزى حالل خانواده ، ثواب جهاد مجاهدان فى سبیل اهللا است ثواب تال
 .((روزگار شد و نتوانست درآمدى كسب كند به اندازه اى كه قوت خانواده اش را تامین كند، قرض بگیرد
 :روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

اُءحبُّ ِللرَّجل اَءن یكوَن علیه َدین َینِوى قَضاَءه انِّى َل (416). 
(( نیز داردمن دوست دارم مردى را كه قرض مى گیرد و نیت پرداخت دینش را  )). 

مى آمد و در زندگى با سختى هایى   شیوه اهل بیت علیهم السالم هم این چنین بود كه اگر برایشان مشكلى پیش 
در روایتى هست كه. مواجه مى شدند، قرض مى گرفتند  : 

رهم الى َمیَسرة َضاق على علىِّ بن الحسیِن علیهماالسالم ضیَقة َفاَءتى َمولى له فقاَل له اَءقِرضنى َعَشرَة آالف د (417). 
(( : مودندسراغ دوستى از دوستان خود رفتند و فر. امام سجاد علیه السالم در شرایط وخیم و نامساعدى قرار گرفتند
 .((ده هزار درهم به من قرض بده ، تا وقتى كه متمكن شوم و دین تو را ادا كنم 

حضرات معصومین علیهم السالم كه وام خواستن و قرض گرفتن را مذمت مى فرمودند، گاهى براى حفظ عزت و 
السالم شنیدند كه در بین  چنان كه قبال هم اشاره كردیم ، وقتى امام مجتبى علیه. تامین نیازهایشان وام مى گرفتند

مردم شایعه شده است كه حضرت بى پول و فقیر شده اند، مبلغ قابل توجهى را قرض كردند و به مامور صدقات 
چون مامور صدقات مثل اداره دارایى است كه اگر كسى . دادند كه بین مردم تقسیم كند تا این ذهنیت از بین برود

قرض گرفتن امام علیه السالم براى این . مى شدند كه او پولدار شده است پولى را پرداخت مى كرد، همه متوجه 
در روایتى از امام صادق . بود كه عزت حضرت حفظ شود و اصال كالم در این است كه عزت مومن محفوظ بماند

 :علیه السالم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
انَّ ِدرَعُه َلمرُهوَنة عنَد َیهودّى ِمن یهوِد الَمدیَنِة ِبعشریَن صاعا ِمن َشعیر اسَتَلَفها َنَفَقة ِلاَءهله َلَقد ُقبَض رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و  (418). 

(( قتى رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم از دنیا رفتند، زره شان را نزد یك یهودى رهن گذاشته ، و
 .((بیست صاع جو گرفته بودند تا زندگى خود را اداره كنند

از امام محمدباقر علیه السالم درباره امیرالمؤ . معلوم مى شود كه حضرت در شرایطى بحرانى به سر مى برده اند
نین علیه السالم روایت شده است كه فرمودندم : 

ا عنُه و باَع َضیَعة له ِبَثالِثِماَئِة اَءلف فَقَضاها عنُهُقبَض علّى علیه السالم و علیه َدین َثَماُنِماَئِة اَءلِف درَهم فَباَع الحسُن علیه السالم َضیَعة له ِبَخمسماَئِة اَءلف فَقَضاه (419). 
(( اما دو مزرعه . وقتى امیرالمؤ منین على علیه السالم به شهادت رسیدند، هشتصد هزار درهم دین بر ذمه او بود

ه پانصد هزار درهم و دیگرى را به سیصد هزار درهم فروختند و قرض داشتند كه امام مجتبى علیه السالم یكى را ب
 .((آن حضرت را ادا كرد
 :باز امام باقر علیه السالم نقل مى فرمایند

َدیَن الحسین علیه السالم و ِعدات كانت علیَه َیقضَىاَءنَّ الحسیَن علیه السالم ُقِتَل و علیه َدین و اَءنَّ علىَّ بن الحسین علیه السالم باَع َضیَعة له بثالَثماَئة اَءلِف درَهم ِل (420). 
(( لیه السالم مزرعه آن حضرت را به سیدالشهدا علیه السالم كه به شهادت رسیدند بدهكار بودند و امام سجاد ع
 .((سیصدهزار درهم فروختند و دین پدر بزرگوارشان حضرت سیدالشهدا علیه السالم را ادا كردند

بنابراین همان طور كه از سیره اهل بیت علیهم السالم نمونه هایى ذكر شد وام گرفتن اگر در حال ضرورت باشد، 



ه براى وام گرفتن احساس ضعف مى كنند، دلدارى داده اند كه نترسید، حتى در روایات افرادى را ك. مانعى ندارد
 .خدا كمك مى كند، وام شما هم ادا مى شود

گذشته از آنچه بیان شده ، به طور كلى وام خواهى امرى مستحسن و ممدوح نیست ؛ به خصوص اگر فرد در 
خود مایه مى گذارد و خود را حقیر مى  شرایط بى نیازى باشد؛ چون انسانى كه نیاز ندارد، از ِعرض و آبروى

. به همین دلیل در روایات و كلمات اهل بیت علیهم السالم نسبت به این كار، واكنش منفى نشان داده شده است . كند
 : در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه
 .(421)بئَس الِقالدُة ِقالدُة الدَّین 
 .((قرض ، قالده اى است كه انسان را به حقارت واداشته ، اختیار وى را به دست دیگرى مى دهد))
 :یا در تعبیر دیگرى فرموده اند

الصادَق كاذبا و الُمنِجَز ُمخلفا كثَرُة الدَّین ُتصیُِّر (422). 
 .((زیاده روى در قرض ، انسان صادق را كاذب و خوش پیمان را متخلف از وعده مى سازد))
 :روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(423)الدَّین ِرّق، الَقضاء ِعَتق 
(( گى است و قضاى دین ، نوعى آزادى و گشایش قرض گرفتن ، نوعى برد )). 
بنابراین ، اگر انسان واقعا احساس نیاز نمى كند و یا نیاز او كاذب است ، نباید خود را به قرض و بدهكارى آلوده 
 .كند

 اداى دین به هنگام قدرت و توانایى - 3
در كالم . به هنگام توانایى و قدرت است  سومین مطلبى كه در كالم امام سجاد علیه السالم آمده ، لزوم اداى دین

امام سجاد علیه السالم به بستانكار توصیه شده است كه در هنگام توانایى قرض خود را ادا كند؛ چرا كه مالى از 
تعبیر امام علیه السالم . دیگرى نزد او است و ممكن است او نیز دچار مشكل مشابه باشد و بدان مال نیازمند باشد

 : این است
 . فان ُكنَت ُموسرا اَءوَفیَته و َكَفیَته و اءغَنیته

و كلمه . وفا در مقابل حق است  نیز ناظر به این معنا است كه ممكن است در كار او گرهى باشد و تو با  ((كفیته ))
 . اداى دین و حق او این گره را بگشایى
خود را به تو داده ؛ محتاج نبوده ، ولى االن است ؛ یعنى ممكن است او در شرایطى كه پول  ((اغنیته ))تعبیر سوم 
 . نیازمند است و تو مى توانى او را بى نیاز كنى

بنابراین وقتى او به هنگام احتیاج و نیاز دست تو را گرفته و یارى كرده ، االن شایسته نیست كه او را با معطل 
او احسان كرده و پاداش. كردن پاداش دهى  تعبیر امام . داش نیكى ، نیكى است ؛ نه ظلم پا. احسان ، احسان است   

 : سجاد علیه السالم به استناد فرمایش جدشان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم این است
 .و لم َترُدده و َتمُطله فانَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم قال َمطُل الغنىِّ ُظلم 
(( است ، نوعى ظلم است  معطل كردن از ناحیه انسانى كه توانمند )). 
دادن حق هر  اعطاُء كلِّ ذى حّق حقَُّه :او صاحب حق است و ندادن حق او، ظلم به او است ؛ چرا كه عدل عبارت است از
 . صاحب حق

این تعبیر بسیار مناسب و بجایى . تخلف از این قاعده ظلم است ؛ به ویژه كه با نوعى سر دواندن نیز همراه باشد
صادق علیه السالم از قول رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه حضرت است و امام 

 :فرمودند
 .(424)َمن َیمُطل على ذى حّق حقَّه و هو َیقدُر على اَءداِء حقِّه َفَعَلیه كلَّ یوم َخطیَئَة َعشَّار
اگر كسى اداى حق صاحب حق را كه هم اكنون قادر به اداى آن است به تاخیر بیاندازد، هر روز گناه یك عشار ))
 .((نوشته مى شود

ون هیچ قاعده و قانونى از مردم مى زمانى در قبایل و طوایف ، سنت این بود كه یك دهم مال را به زور و بد
منظور امام علیه السالم از چنین تعبیرى این  .گرفتند و به كسانى كه مامور وصول این پول بودند عشار مى گفتند

است كه انسانى كه قدرت دارد بدهى و حق مردم را بدهد و نمى دهد، گناهش مانند كسى است كه پولى را به زور 
 .از مردم مى گیرد

رات دیگرى هم در معارف و روایات ما هست كه اشاره به یكى از خصایص درونى انسان مى كند كه فرد تعبی
بدهكار، تصور مى كند با دادن بدهى اش ، نقصانى در سرمایه اش حاصل مى شود؛ بنابراین سعى مى كند آن را به 

دتاخیر بیندازد و حق مردم را نپردازد، امام باقر علیه السالم مى فرماین : 
فَتِقَر كاَن اهللا عّزوجّل اَءقَدَر على اَءن ُیفِقَره منُه على اَءن ُیغنَى َمن َحَبَس حقَّ امِرى ُمسلم و هو َیقدُر على اَءن ُیعطَیه ایَّاُه َمَخاَفَة ِمن اَءنَّه ان َخَرَج ذلَك الحقُّ ِمن یدِه اَءن َی

 .(425)نفَسه ِبَحبسه ذلَك الحقَّ



اگر كسى در حالى كه قادر است ، حق مسلمانى را به خاطر ترس از فقر، ادا نكند، باید بداند كه خدا قادرتر است ))
غناى خود را با ندادن حق دیگران تامین كند كه او را فقیر كند تا این كه او بخواهد )). 

منظور امام علیه السالم این است كه اثر وضعى نپرداختن بدهى و ندادن حق صاحب حق ، این است كه انسان در 
 .نهایت ، محتاج و فقیر مى شود

امحه كند، آبرو و از جمله تعابیر دیگرى كه در روایات به كار رفته این است كه اگر بدهكار در اداى دین ، مس
حیثیت خود را در معرض خطر قرار داده است ؛ یعنى عالوه بر اثر وضعى آن كه فقر دنیوى و عقوبت اخروى 

امام رضا علیه السالم در روایتى از پدرشان و . است ، موجب مى شود كه آبروى او در معرض خطر قرار بگیرد
مى كنند كه حضرت فرمودند ایشان از رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل : 

 .(426)َلىُّ الواجِد بالدَّیِن ُیِحلُّ ِعرَضُه و ُعُقوبَته ما َلم یُكن َدیُنُه فیما َیكَره اهللا عّزوجّل
مسامحه و سستى انسانى كه توانایى پرداخت دین را دارد، عالوه بر عقوبتى كه دارد عرض و آبروى او را در ))
 .((معرض خطر قرار مى دهد
 : نكته مهم دیگر این است كه
 َمطُل الغنىِّ ُظلم
 .((معطل كردن انسان توانمند در اداى دین خود، ظلم است ))

ه حق بستانكار و صاحب مال است ، بلكه نوعى تعدى و تجاوز به حقوق عمومى نیز مى این ظلم نه تنها تجاوز ب
باشد؛ چرا كه باعث بسته شدن باب خیر و انصراف افراد خیر به دادن قرض مى شود؛ به خصوص اگر این كار 

كه باعث مى بنابراین خطاى این شخص ، تنها تجاوز به حق صاحب مال نیست ، بل. در منظر دیگران اتفاق بیفتد
 .شود كه اصال باب خیر مسدود شود و افراد خیر را از اقدامات خیرخواهانه منصرف و پشیمان كند

در حق معروف و حق ذى المعروف درباره این مطلب به تفصیل بیان شده كه فاعل شر بدتر از خود شر بوده و 
ست وقتى كه انسان به دیگران خدمت یكى از زشت ترین قبایح ، جلوگیرى از فعل معروف است ؛ زیرا طبیعى ا

مى كند و آنها نه تنها پاداش احسان را نمى دهند، بلكه حق اصلى او را نیز از بین مى برند و در نتیجه روح 
 .خیرخواهى ، خدمت گزارى ، نوع دوستى و گره گشایى در او مى میرد

 حسن برخورد به هنگام ناتوانى - 4
تعبیر امام علیه السالم این است. ى بدهكار با او به هنگام ناتوانى است حق دیگر بستانكار ضرورت خوشرفتار  : 

 .ان ُكنَت ُمعسرا اَءرضیَته بُحسن القول و َطَلبَت الیه َطَلبا جمیال َوَردَته عن نفسَك َرّدا لطیفا
(( نى و با لطافت اگر توان اداى دین و پرداخت مال بستانكارى را ندارى ، موظفى كه با خوش زبانى او را راضى ك
 .((و نرمش از او مهلت بخواهى و مدت قرض را تمدید كنى و او را با لطافت از خود رد كنى 
 : در ابتدا توصیه اى به بستانكار و وام دهنده شده كه قرآن هم بدان اشاره كرده است
 .(427)وان كاَن ذو ُعسَرة َفَنِظَرة الى َمیَسَرة 
 .((اگر بدهكار واقعا ناتوان است و قادر به پرداخت نیست ، به او مهلت دهید تا براى او میسر شود))

آمده است نكته دیگرى هم در روایت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم  : 
 .(428)َكَما ال َیِحلُّ ِلَغریِمَك اَءن َیمُطَلَك و هَو ُموسر فكَذلَك ال َیِحلُّ لَك اَءن ُتعسَرُه اذا َعِملَت اَءنَّه ُمعِسر
همان طور كه بدهكار غنى حق ندارد بستانكار را معطل كند، بستانكار هم حق ندارد بدهكار را به مشقت و زحمت ))
 .((بیاندازد
 .یعنى وقتى مى داند او قادر به اداى دین در وقت مقرر نیست ، حق ندارد او را در فشار قرار دهد

ش مى شود كه اگر توانایى پرداخت دین خود را ندارد، باید زبان لّین و ادب پس از این توصیه ، به بدهكار هم سفار
 .داشته باشد و با حرمت ، لطافت و احترام او را راضى كند و از او فرصت بخواهد

 توصیه به بدهكاران
 : در مجموع چند توصیه به بدهكاران شده است

 .قصد پرداخت دین را داشته باشد - 1
م مى فرمایندامام صادق علیه السال : 

 .(429)َمِن اسَتداَن َدینا َفَلم َینِو َقَضاُه كاَن ِبَمنِزَلِة السَّارِق
(( و بنا نداشته باشد آن را بپردازد به منزله دزد است اگر كسى پولى از دیگرى قرض كند  )). 

یعنى احكام دزد بر او مترتب است و عقابى كه خداوند متعال در قرآن براى سارق مقرر فرموده ، شامل او نیز مى 
در این توصیه ، شرع مقدس به تصحیح اندیشه و فكر اهتمام دارد و انسان را از نظر فكرى هدایت مى كند. شود . 



 .با معسر بودن ، ِدین از گردن او ساقط نمى شود - 2
یعنى هر چند او، معسر و ناتوان . انسان بدهكار باید توجه داشته باشد كه دین و بدهكارى ، هرگز ساقط نمى شود

باشد و انسان مومن و خوبى هم باشد، اینها هیچ كدام مالك سقوط دین نیست ، حتى در روایات درباره شهید گفته 
امام باقر علیه السالم . ست كه بدهى و حق مالى از دیگران از ذمه اش ساقط نمى شود؛ چون حق الناس است شده ا

 :مى فرمایند
.أول قطره من دم الشهید كفاره لذنوبه اال الدین فان كفارته قضاؤه

(*) 
(( ریزد، كفاره گناهان او است؛ مگر دین كه كفاره آن فقط اداى آن است اولین قطره خون شهید كه به زمین مى .)) 

از نظر شود و بر این اساس،  بنابراین، اگر شهید بدهى داشته باشد، باید در دنیا ادا كند وگرنه در قیامت عذاب مى
 .فقهى نیز ورثه او موظفند این حق را بپردازند و ذمه او را مبرا كنند

 هنگام توانایى دین خود را ادا كند - 3
در فتواى مشهور علما وارد شده است كه اگر در حال نماز بستانكار طلب خود را از كسى مطالبه كند و وقت نماز 

او را ادا كندموسع باشد، وظیفه دارد كه نماز را بشكند و دین  .(**) 

 معسر مالى باید داراى اخالق حسنه باشد - 4
ت، نباید معسر اخالقى نیز باشد؛ یعنى از نظر اگر بدهكار قادر به اداى دین خود نیست و اصطالحا معسر مالى اس

 .اخالقى باید داراى اخالق حسنه بوده و با لطافت و نرم خویى تقاضاى مهلت كند

 چگونگى درخواست بدهى توسط بستانكار
كند كه حضرت  اهللا علیه و آله نقل مى مرحوم صاحب وسایل الشیعه روایتى را از رسول گرامى اسالمى صلى

  :فرمودند
صاحُبُه َغضَباَن هَو َمِلّى اال َكَتَب اهللا عّزوجّل بكلِّ یوم َیحِبُسُه  یَس ِمن َغریم َینَطلُق ِمن عنِد َغِریِمه راِضیا اال َصلَّت علیِه َدَوابُّ االَءرِض و ُنوُن الَبحِر و لیَس ِمن َغریم َینَطِلُقَل

 .(430)و َلیَلة ُظلما
اگر بستانكارى از بدهكارش راضى جدا شود، همه جنبدگان زمین و دریا به او درود مى فرستند و هر بدهكارى ))

هر روز و شبى كه این مال نزد او مى ماند، براى كه بستانكارش او را با خشم و غضب ترك كند، خداوند به اندازه 
 .((او یك گناه ظلم ، محاسبه خواهد كرد

یكى این كه پولش را به او بپردازد؛ دیگر این كه با مهربانى و : رضایت بستانكار به دو صورت حاصل مى شود
لى رسول اهللا صلى اهللا علیه در چنین حا. لطافت از او خواهش كند كه به او مهلت بیشتر بدهد و او نیز راضى شود

همه جنبندگان روى زمین و همه موجودات دریا به او درود مى فرستند: و آله و سلم مى فرمایند . 
البته تذكر این نكته را الزم مى دانیم كه بستانكار هم باید اهل رفق و مدارا باشد و نباید مطالبه او طورى باشد كه 

دباعث رنجش و آزردگى خاطر بدهكار شو . 
 : مرحوم صاحب وسایل الشیعه از مرحوم كلینى نقل مى كند كه حماد بن عثمان گفت

َءنِّى بداهللا علیه السالم ما ِلُفالن َیشكوَك فقال له َیشكونى اَدَخَل َرُجل على اَءبى عبِداهللا علیه السالم َفَشكا الیِه رجال ِمن اَءصحابِه َفَلم َیلَبُث اَءن جاَء الَمشكوُّ فقاَل له اَءبوع
یَت ما َحَكى اهللا عّزوجّل فى كتاِبِه َیخافون سوَء الحساب اسَتقَضیُت منه حقِّى قال َفَجلَس اَءبوعبداهللا علیه السالم ُمغِبضا ثمَّ قال َكاَءنََّك اذا اسَتقض یَت حقََّك لم ُتِسى اَء َراَء

اسَتقَضى بِه َفَقد اَءساَءاَء َترى اَءنَّم خافوا اهللا اَءن َیجوَر علیهم ال واِهللا ما خافوا اال االسِتقضاَء َفَسمَّاُه اهللا عّزوجّل سوَء الحساِب َفَمِن  (431) (432). 
فردى خدمت امام صادق علیه السالم رسید و از یكى از اصحاب امام علیه السالم كه آن جا نشسته بود، شكایت ))

شكایت او براى : چرا این شخص از تو شكایت مى كند؟ آن مرد گفت : امام صادق علیه السالم به او فرمودند. كرد
امام علیه السالم با ناراحتى و : عثمان مى گوید. این است كه من از او طلبكار بودم و حقم را از او مطالبه كردم 

؟ آیا فكر تو گمان مى كنى كه وقتى رفتى حقت را مطالبه كنى ، كار بدى نكرده اى : غضب نشستند و بعد فرمودند
مؤ منان از سوءالحساب مى ترسند، این سوءالحساب را : مى كنى آنچه را خداوند متعال در قرآن نقل مى كند كه 

خدا فراهم مى كند و در حساب آنان ستم مى كند؟ به خداوند سوگند كه آنها از مطالبه حق مى ترسند كه خداوند آن 
ند كار بدى كرده است را سوءالحساب نامیده است پس هركس مطالبه حق ك )). 

آنچه كه مؤ منان از آن در روز محاسبه مى ترسند و خدا در قرآن نیز به آن اشاره مى كند، همان مطالبه خدا از 
مطالبه نباید طورى باشد كه موجب آزار بدهكار شود، بلكه باید با . آنها است ، صرف مطالبه ، آزاردهنده است 

امام صادق علیه السالم مى فرمایند. كند احترام و ادب حق خود را مطالبه : 
حتَّى اَءَخذُت ماِلى لیَس هَذا طریَق التَّقاضى و لِكن اَذا اَءَتیَته اَءِطِل الُجلوَس َوالَزِم السُّكوَت قال الرَّجُل فَما َفَعلُت ذلك اال َیسیرا  (433). 

راه وصول طلب این نیست كه داد و فریاد راه بیندازى ، یا در حضور دیگران از او مطالبه دین كنى ؛ هر وقت 
را در خانه یا در براى وصول مطالبه ات رفتى ، زیاد بنشین و سكوت كن ، هیچ نگو كه او چند روز متوالى ، تو 



من این كار : شخصى كه این روایت را نقل مى كند مى گوید. ببیند، حیا مى كند و بدهى تو را مى دهد  محل كسبش 
این راهى است كه امام علیه السالم به افراد بستانكار یاد دادند. را كردم و بعد از چند روز مالم را گرفتم  . 

صى از امام علیه السالم درباره سوءالحساب سؤ ال مى كند، امام علیه در روایت دیگرى آمده است كه وقتى شخ
. السالم جوابى را كه در روایت گذشته بیان كردیم ، بیان مى فرمایند كه طلب مال كردن یك نوع سوءالحساب است 
روایتى را امام صادق علیه السالم از  .(434)باید حرمت انسان ها را نگه داشت و آنها را در مضیقه قرار نداد
 :جدشان رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه حضرت فرمودند

عرِشِه ال ِظلَّ اال ِظلُُّه َفلُینِظر ُمعِسرا اَءو ِلَیَدع له ِمن حقِِّه َمن اَءراَد اَءن ُیِظلَّه اهللا فى ِظلِّ (435). 
(( رش الهى قرار بگیرد، سعى كند به انسان هاى ناتوان مهلت بدهداگر كسى دوست دارد روز قیامت در سایه ع )). 
 :روایت دیگرى هم از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه حضرت مى فرمایند
 .(436)َمن اَءنَظَر ُمعِسرا كاَن له على اِهللا فى كلِّ یوم َصَدَقة بمثِل َما لُه علیه حّتى َیسَتوفَى حقَّه 
كسى كه به فرد گرفتار مهلت بدهد، به اندازه هر روزى كه به او مهلت مى دهد، به اندازه مالش به حساب او ))

ین كه حق خود را بازستاندصدقه گذاشته مى شود تا ا )). 

 مالطفت و خوشرفتارى با بستانكار
نكته اى هم كه این جا باید به آن اشاره كنیم این است كه گاهى افراد ناتوانى هستند كه واقعا قادر به پرداخت دین 

باید بدهكارى اداى دین آنها را بر عهده بیت المال گذاشته است و حكومت   در این موارد شرع مقدس . خود نیستند
به هر حال ، هیچ یك از این امور، وظیفه بدهكار را در لزوم اداى دین ، به هنگام توانایى و  .این افراد را بپردازد

نمى كند و اگر انسان بدهكار، با خشونت و بى ادبى برخورد كند و   ضرورت لطافت و حسن رفتار را عوض 
در تعبیر امام سجاد علیه السالم از او به لئیم یاد شده است موازین انسانى و برخورد صحیح را رعایت نكند،  : 

اب ماِلِه و سوَء ُمعاَمَلِتِه فانَّ ذلَك ُلؤ مو ان ُكنَت معسرا اءرَضیَته ِبُحسن الَقول و َطَلبَت الیِه َطَلبا جمیال و َرَددَته عن َنفسَك َرّدا لطیفا و لم َتجَمع علیِه َذَه  . 
بدهكار نباید از پرداخت مال بستانكار خوددارى كند و همچنین نباید با او : ن بخش مى فرمایندامام علیه السالم در ای

جالب این است كه پستى این . برخوردى نامناسب داشته باشد چرا كه در این صورت او انسان پستى خواهد بود
ین علیه السالم در سخنى مى امیرالمؤ من. انسان ؛ كاشف از استعداد روح او براى همه زشتى هاى اخالقى است 

 :فرمایند
 .(437)اللُّؤ م ُمضاّد لساِئِر الفضائل و جاِمع لجمیع الرذائل و السَّوءاِت والدَّنایا
 .((پستى با همه فضایل انسانى در تضاد و با همه رذایل ، بدى ها و پست فطرتى ها سازگار است ))
 :و یا حضرت در بیان دیگرى مى فرمایند
 .(438)اللُّؤ م اُءسُّ الشَّرِّ
 .((دنائت و پستى زیربناى همه شرهاى اخالقى است ))
 :از مظاهر پستى ، برخورد نامناسب با دیگران و یا پیمان شكنى است ؛ حضرت در كالم دیگرى مى فرمایند
 .(439)ِمن عالماِت اللُّؤ ِم الَغدُر بالمواثیُق
 .((از عالمت هاى پستى ، مكر با میثاق و پیمان هایى است كه با دیگران بسته است ))

رد، از بازگرداندن آن امتناع مى اگر كسى پیمان بست مال مردم را بدهد و اكنون با این كه توانایى اداى آن را دا
در روایت دیگرى آمده . كند و یا در صورت ناتوانى ، بدرفتارى و بدزبانى مى كند، عالمت پستى و دنائت او است 

 : است
 .(440)عادُة اللِّئام المكافاُة بالقبیِح عن االحساِن
 .((عادت انسان هاى پست این است كه جزاى احسان را با عمل قبیح و زشت مى دهند))
گاهى انسان طلبكار به سراغ بدهكار خویش مى رود تا مالش را بازستادند؛ او به جاى این كه دین خود را ادا كند یا 

بان خوش او را راضى كند و از او مهلت بخواهد، اصل بدهكارى را انكار مى كندبا ز . 
 .(441)عادُة اللِّئام الُجُحود
(( ان هاى پست است انكار، عادت انس )). 

این انكار هم شامل احسان و تفضل هاى الهى به بندگان است و هم نیكى هاى مردم نسبت به این فرد، كه عدم سپاس 
انسان وقتى پست فطرت و لئیم شد، دست به هر زشتى و سیئه اخالقى دیگر . از آنها مى تواند به منزله انكار باشد

بنابراین ، در . مى آالید (( كم غررالح  :به تعبیرات مختلف آمده است كه حضرت مى فرمایند ((
 .(442)اللُّؤ م ُیوجُب الَغشَّ
 .((لئامت و بدى موجب غش خواهد گردید))

نسان لئیم و پست فطرت ، غش و برخورد دوگانه انجام مى دهدا . 
 . از دیگر نشانه هاى پستى و دنائت ، بدهمسایگى و بدمعاشرتى با دیگران است

از دیگر نشانه هاى انسان لئیم ، هزینه كردن از آبروى خود در مقابل مال است ؛ یعنى حاضر است از آبروى خود 



 .بگذرد، اما از مال خود نگذرد
 .(443)َمَن اللُّؤ م اءن َیصوَن الرَّجُل ماَلُه و َیبُذَل ِعرَضُه
(( فظ مى كند، اما آبرویش را مى بخشداز نشانه هاى پستى و دنائى این است كه انسان مالش را ح )). 
 : نشانه دیگر این كه
 .(444)ِمن اللُّؤ م سوُءالُخلق 
 .((بدخلقى ، ناشى از پستى فرد است ))
بداخالقى و بدرفتارى با دیگران یكى از زشت ترین سیئات اخالقى است كه نشات گرفته از همان دنائت و پستى 
 . فطرت است

 نشانه هاى انسان لئیم و پست
حال كه ما به بهانه این تعبیر امام سجاد علیه السالم درباره این سیئه اخالقى جمالتى ذكر كردیم ، بد نیست به 

حضرت مى فرمایند. این مطلب هم اشاره كنیم  بعضى از ظرایف : 
 .(445)اللَّئیُم َیجُفو اذا اسُتضعَف، و َیلیُن اذا ُعنَِّف
(( لئیم و فرومایه با نرمش و مهربانى رفتار مى شود، زبان مهربانى را نمى شناسند، جفا مى  وقتى با انسان هاى
 .((كنند و قساوت نشان مى دهند؛ و اگر با خشونت و تندى با آنها برخورد شود، نرم مى شوند

ودشان را از طبیعى است اگر احیانا به كسى خدمتى كرده باشند، خ. یعنى اصال افراد لئیم زبان خیر نمى شناسند
 .دیگران طلبكار مى دانند
 .(446)اللَّئیم َیرى سؤ ال َف احساِنِه َدینا لُه َیقَتضیِه
(( سان گذشته خود را نسبت به دیگران دین مى داند و مى خواهد پس بگیردانسان پست و فرومایه ، اح )). 
 : اما نقطه مقابل آن فرد كریم است كه
 .(447)الكریُم َیرى مكارَم اءفعاِله َدینا علیه َیقِضیه 
 .((انسان كریم ، كرامت هاى اخالقى را وظیفه خود مى داند))

افراد پست وقتى نفس خود را كوچك مى بینند، . از دیگر نشانه هاى انسان لئیم و پست این است كه اصال حیا ندارد
مى زنند، اما به هنگام نیاز، انسان هاى به هر كارى دست . دیگر برایشان عزت و حرمت اجتماعى مطرح نیست 

بنابراین ، با این انسان ها باید به شیوه هاى . وقتى احتیاجشان برطرف شد، باز قساوت پیدا مى كنند. خاضعى هستند
 .خاصى برخورد كرد

ه فرق مى از نشانه هاى دیگر این افراد این است كه وقتى كمى از مرتبه خود باال رفتند، حال و احوالشان با گذشت
یعنى اگر به مال یا مرتبه اى رسیدند و یا به قدرتى دست یافتند و به عزت ظاهرى رسیدند، روحیاتشان با . كند

 .گذشته فرق مى كند
 .(448)اذا بلَغ اللَّئیُم فوَق مقداِرِه َتَنكََّرت احواُلُه
هرگاه فرد لئیم و پست فراتر از قدر و مرتبه خود رسد و یا خود را باالتر بداند، احوال او به ناخوشى و بدى تغییر ))
 .((یابد

الم نسبت به این افراد و این در كلمات اهل بیت علیهم السالم به خصوص در فرمایشات امیرالمؤ منین علیه الس
گونه روحیه ها توصیه هاى قابل توجهى شده است ؛ چرا كه روش انسان هاى لئیم این است كه احسان را با زشتى 
 . جبران مى كنند و خوبى را با بدى
 :حضرت مى فرمایند
 .(449)عاَدُة الِّئام الُمكافاُة بالقبیح عن االحسان 
 .((عادت مردم دنى و پست مرتبه ، تالفى خوبى و نیكى با بدى است ))
 :در بیان دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند

للَّئیم بسوِء الفعِل، و ُقبِح الُخلق ، و َذمیِم الُبخل ُیستدلُّ على ا (450). 
(( بخل   كوهش بدى كردار، زشتى خلق ، و ن: سه چیز بر بدى لئیم داللت دارد )). 

براساس فرمایش امیرالمؤ منین علیه . بر اساس این خصیصه ها، همنشینى با این افراد واقعا مشكل و مذموم است 
بدكردارى ، بداخالقى و بخل ورزیدن در اداى حقوق دیگران  : السالم ؛ انسان لئیم را با چند نشانه مى توان شناخت
 . ، اعم از حقوق اخالقى و حقوق مالى

 پرهیز از شیوه هاى ناپسند
انسان با هر فرد و صنفى از اصناف اجتماع ، به هر دیلى كه ارتباط برقرار مى كند، حق ندارد از ابزار و روش 

از جمله این شیوه هاى ناپسند و مذموم ، فریب كارى ، دغل كارى و . هاى رفتارى و گفتارى مورد نهى استفاده كند
ناپسند است به خصوص میان   این رفتار از همه كس . ه ریشه آن دروغگویى است در رفتار و گفتار است ك  غش 



حاكم و محكوم ؛ یعنى طبقه اى كه بر جامعه حكومت مى كند، در حكومت و فرمانروایى خود بر مردم ، كه در 
 .واقع منصب خدمت گزارى است ، از در فریب ، ریا و خدعه وارد مى شود

ى اصل تصاحب مقام و جایگاه به وسیله نیرنگ و خدعه و دیگرى رابطه اى كه بعدا یك: در این جا دو بحث است 
اگر حكومت داران در تصاحب منصب ها، از دروغ و فریب . به طور قهرى ، حاكم با عموم مردم ایجاد مى شود

گر در ارتباط استفاده كنند، مرتكب عمل بسیار مذموم عقلى و حرام شرعى شده اند و همین طور بعد از صدارت ، ا
ما مى توانیم نمونه آن را در . با مردم از ابزار فریب و خدعه استفاده كنند، مرتكب امر ناپسند و مذمومى شده اند

 . ماجراى بنى عباس و تصاحب حكومت و بعد نوع رابطه آنها با مردم شناسایى كنیم

ان خاصه شیعیان و دوستداران اهل بیت حكومت بنى امیه و بنى مروان سختى ها و مشقت هایى براى عموم مسلمان
پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ایجاد كرده و تنگناها و سختى هایى براى عموم مردم به وجود آورده بودند، در 
میان مردم ذهنیتى منفى نسبت به دستگاه حاكم ایجاد شده بود و مردم دنبال راه گریزى مى گشتند تا از شر این 

آنچه كه براى مردم فوق العاده ایده آل مى نمود، این بود كه از خاندان پیغمبر صلى اهللا علیه و . دحكومت نجات یابن
در این شرایط بنى عباس با . آله و سلم كه حكومت حق آنها است ، كسى به حكومت برسد و مشكالت آنها را حل كند

و با این خدعه و نیرنگ ، گروه ها و طبقات مختلف  وارد صحنه شدند الرضا من آل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلمشعار 
اجتماعى را در شهرهاى دور و نزدیك به دور خود جمع كردند و آز آنان براى استحكام پایه هاى قدرت خود 

جالب این است كسانى را كه در این مسیر آنها را یارى كرده بودند به تدریج از پا درآوردند؛ . سوءاستفاده كردند
ابومسلم خراسانى و غیره  افرادى مثل (451). 

نافقان مى وقتى م .این روش هاى مكارانه و شیوه هاى فریبنده در رسیدن به قدرت ، روشى كهن و باسابقه است 
بینند مسیر حركت فكرى عموم مردم به سمتى است ، خود را همراه و هماهنگ با آن جریان عمومى نشان مى 
 .دهند؛ اما در باطن چیز دیگرى در سر مى پرورانند؛ گرچه این مكنونات ، براى همیشه پنهان نمى ماند

ما هیچ گاه این فریب و نیرنگ هاى تاریخى ، در طول تاریخ انسان هاى زیادى دچار این فریبكارى ها شده اند، ا
 . باعث بیدارى و تنبه دیگران نشده است

زشت تر از این حركت منافقانه آن است كه انسانى با صالحیت و لیاقت منصب حكومت و خدمت گزارى مردم را 
اى انتفاع و بهره به دست آورد، اما بعد به جاى خدمت گزارى به مردم ، به فكر تحكیم پایه هاى حكومت خود بر

چنین افرادى هم در روابطشان از در مكر و حیله و غش بیرون مى  .بردارى مادى و جاه طلبى و امثال آن باشد
 .آیند
وقتى منصور دوانیقى به كرسى حكومت تكیه : نقل كرده است كه  ((بحاراالنوار))مرحوم مجلسى این قصه را در 

بنابراین ، فردى به نام مهاجر را مامور رفتن به مدینه كرد تا اهل  زد، اضطراب داشت و مى خواست آرام گیرد؛
. بیت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را فریب دهد و از آنها نامه بگیرد كه منصور در مقام تشكیل حكومت است 
رفتار انسان ، نشات گرفته از اندیشه و پایه هاى ذهنى و فكرى او . است  (452)اساس انسان منافق ، همیشه مریب 

بنابراین ، این . است ، و از آن جا كه منصور هم منافق و هم شكاك و بدبین بود روش هاى عملى او منافقانه بود
د را با پول گزافى به مدینه فرستاد كه بگوید به خاندان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم عالقه مندمفر  . 

ابن مهاجر به محضر امام صادق علیه السالم رسید، حضرت با علم والیى پى به قصد او بردند و پذیراى او نشدند 
علیه و آله و سلم به نام عبداهللا بن حسن رفت و آن پول  و او به ناچار نزد یكى دیگر از اهل بیت رسول اهللا صلى اهللا

ابن مهاجر -جالب این است كه امام صادق علیه السالم آن فرد . را به او داده ، از او مدرك كتبى گرفت  را بعدا  - 
 :مالقات كردند و به او فرمودند
علیه و آله و سلم فانَُّهم َقِریبو الَعهِد ِبَدوَلِة َبنى مرواَن و ُكلُُّهم ُمحتاج  اتَِّق اهللا و ال َتُغرَّنَّ اَءهَل بیت محمَّد صلى اهللا !یابَن مهاجر (453). 
(( و آله و سلم را فریب نده اهل بیت پیغمبر صلى اهللا علیه  .((ما تازه از زیر بار فشار بنى مروان نجات یافته ایم  . 
. بنى مروان طورى عمل مى كردند كه اهل بیت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ، در نهایت فقر زندگى مى كردند

كه فكر مى كرد از ناحیه  عبداهللا بن حسن هم گرچه داعیه حكومت داشت ، اما به خاطر نادارى ، این پول را
 .شیعیان رسیده ، پذیرفت و مدرك داد و قرار بود كه منصور از این مدرك علیه او استفاده كند
حكومت هایى كه از این روش ها استفاده كردند، از ثبات و دوام بهره مند نبودند؛ چون ثبات حكومت دایرمدار ثبات 

هیات حاكم گرفتار نفاق و تلّون و چندرویى شد، به صورت شخصیت هیات حاكم است و اگر شخصیت حاكم و یا 
 . طبیعى دوام و ثباتش در معرض زوال و نابودى قرار خواهد گرفت

 حق معاشر - 37



الَعُدوِّ الَّذى ال ُیبقى على صاحِبِه و اِن اطَماَءنَّ الیَك اسَتقَصیَت له  َعَمَلو اءمَّا حقُّ الَخلیِط فاَءن ال َتُغرَُّه و ال َتُغشَّه و ال ُتَكذَِّبه و ال ُتغِفَله و ال َتخَدَعه و ال َتعمَل فى انتفاِضِه 
 على نفِسَك و َعِملَت اَءنَّ َغبَن الُمسَترِسِل ِربا و ال ُقوََّة اال باِهللا
(( ا و اما حق معاشر این است كه او را فریب ندهى ، با او نیرنگ نكنى ، به او دروغ نگویى ، او را اغفال نكنى و ب

او از در مكر و خدعه وارد نشوى و همانند دشمنى كه حد نگه نمى دارد، علیه او كارشكنى ننمایى و اگر به تو 
 .((اعتماد كرد، به نفع او بكوشى و بدانى كه مغبون كردن او و سوءاستفاده از اعتماد او مانند ریا است 

) خلیط و معاشر(معاشر است و دایره این عنوان در این گفتار از حقوق كسى بحث مى كنیم كه به نحوى با انسان 
شامل همه كسانى مى شود كه انسان به نوعى با  .وسیع تر از همنشین ، همسایه ، دوست و شریك در كسب مى باشد
در انطباق عنوان هاى سابق ؛ مثل همنشین ، همسایه و دوست ، شاید بتوانیم  .ایشان آمیزش و رابطه قهرى دارد

شرط بدانیم كه انسان ، همسایه ، دوست ، همسایه و شریك را خود انتخاب مى كند؛ اما در حق  قدرت انتخاب را
معاشر چنین نیست و انسان قدرت انتخاب ندارد؛ مثال كسى كه در وسیله نقلیه عمومى براى مدت زمانى كوتاه با 

وال از محدوده انتخاب و دایره انسان همراه مى شود، یا در كالس درس با وى هم درس مى شود و امثال آن ، معم
با این حال ، صرف رابطه با معاشر، براى او حقوقى به وجود مى آورد كه انسان باید . اختیار انسان خارج است 

 .این حقوق را رعایت كند

 موارد نهى شده در معاشرت
معاشر در هر یك از درباره حقوق معاشر، به جز یك مورد، بیشتر به نبایدها توجه شده است و بایدهاى حقوق 

 .عنوان هاى خاص ؛ مثل حق همنشینى شریك ، همسر و دوست به تفصیل بیان شد
 :روشهاى منفى كه در كالم امام علیه السالم به آن اشاره شده ؛ عبارتند از

َخَدَعُه و اءطَمَعه بالباطِل؛ غرور در این جا به معناى  ال َتُغرَّه است ؛ یعنى نوعى فریبكارى و دیگران را به طمع انداختن ؛  (454)
 .تا به كار ناشایسته و باطلى اقدام كرده ، به آن تن در دهند

ه ِخالَف ما اَءضَمَره و َزیََّن له غیَر المصلحِةاَءظَهَر ل؛ غش به معناى  ال َتُغشَّه (455) یعنى نوعى نیرنگ بازى و پرده پوشى و بر مفسده و  ؛
مایىصالح نمایى و سالم ن  . 

عدُم مطابقِة القوِل مع الضمیِر والواقِع؛ كذب به معناى  ال ُتَكذَِّبه ر گوینده مطابقت گفتارى كه هم با واقع خارجى و هم با ضمی .(456)
 .ندارد

سهو َیعَترى االنساَن ِمن ِقلَِّة التحفُِّظ و الَتَیقُِّظ؛ اغفال و غفلت به معناى  ال ُتغِفَله دیگرى را اغفال نمودن و از حقایق بى خبر نگه  (457)
 . داشتن

انزاُل الغیِر عّما هو ِبَصدده باءمر ُیبدیه على خالِف ما ُیخفیِه؛ خدعه به معناى  ال َتخَدَعه با تظاهر به خیر، دیگرى را از مسیر صحیح  (458)
 به انحراف كشیدن ؛

این تعابیر كه در كالم امام سجاد علیه السالم مورد نهى واقع شده است ، ناظر به مفهومى است كه موارد استعمال 
و آنها در رفتار دروغ ، همان غرور و فریب و غش است ولى این در گفتار است. مختلفى دارد . 

نهایتا كسانى كه با دیگران مراوده دارد، نباید از هیچ یك از روش هاى فریب كارانه در رفتار و گفتار استفاده كند؛ 
چرا كه استفاده از آنها نشانه آلودگى انسان به گناه ، و انحراف از مسیر صحیح انسانیت و حاكى از پستى نفس و 

وجب ضرر رسیدن به افراد و جوامع انسانى است و از منظر معارف ما، هر گفتار لئامت او است ، چون عمل او م
 . و رفتارى كه موجب خسران و زیان معنوى دیگران شود ممنوع و حرام است

كاربرد این حربه ها و ابزار زمانى است كه انسان در سنگر و جایگاه نفاق پناه جوید؛ یعنى مى توان گفت ؛ آنان كه 
استفاده مى كنند، چهره واقعى خود را در پس پرده نفاق پنهان كرده اند كه اگر آن نفاق آشكار شود، از این ابزار 

سخن دروغ را وقتى از كسى مى پذیرند كه درباره او گمان . بالطبع این حربه كارایى خود را از دست خواهد داد
ه او را امین و بلد راه بپندارند؛ اما اگر وقتى در راه خطا و انحراف با كسى همراه مى شوند؛ ك. راست گویى باشد

انسان بداند كه این شخص خالف مى گوید و قصد اغفال و فریب دارد، هرگز ادعاى او را نخواهد پذیرفت و با او 
 .همراه نخواهد شد

 نشانه هاى نفاق از دیدگاه اسالم
اهم آورد؛ چرا كه در نهایت به بدترین فریب كارى و نیرنگ آن است كه موجبات انحراف اندیشه و فكر را فر

برخالف نفاق كه براى اندیشه بشر، از هر خطرى ، تهدیدآمیزتر است ، . انحراف اعتقادى انسان منتهى مى شود
كفر آشكار نمى تواند هیچ تهدیدى براى اعتقادات صحیح و سالم انسان ها باشد؛ به همین دلیل است كه در شرع 

است ، اما آزادى خدعه ، نفاق و نیرنگ ممنوع است ؛ چون كفر اگر آن گونه كه گفته مى شود آزادى اندیشه ، حق 
هست خود را نشان بدهد، احتمال انحراف به وسیله آن بسیار ضعیف است ؛ چرا كه بطالن كفر آشكار و روشن 



كفر را یعنى فطرت صحیح بشر، . است و با مسیر فطرت و طبیعت سالم و اولیه انسان تعارض و تضاد كامل دارد
اما اگر همین كفر در پس پرده نفاق عرضه شود، خطرناك است. نمى پذیرد  . 

شاید سر این كه در قرآن ، منافقان را در فریب كارى منافقانه با خدا معرفى مى كند، همین نكته باشد؛ یعنى آنان در 
 :خدعه با خداى خویشند؛ قرآن مى گوید
 .(459)انَّ الُمنافقیَن ُیخادعوَن اَهللا
 .((منافقان از در نیرنگ با خدا وارد مى شوند))

ستعداد فوق العاده اى چون منافقان قادر به پنهان كردن خود در پس پرده نفاق هستند، معلوم مى شود از ا
در قرآن انتساب فریبكارى و خدعه . این خیلى بعید است كه آنها ندانند خدا را نمى توانند فریب بدهند. برخوردارند

با خدا از باب اهمیت این مساءله است كه منافقان وقتى با مؤ منان ساده اندیش ، مكر و خدعه مى كند، گویى باب 
ه اندخدعه و فریب را با خدا گشود . 

مهم توجه به این مطلب است كه روشهاى مذكور كه در حق معاشر مورد نهى واقع شده است ، ریشه در نفاق دارد 
و كاربرد و تاثیر آنها تا زمانى است كه پرده و حجاب نفاق وجود داشته باشد؛ وگرنه اگر دشمن با چهره واقعى 

ه ، از معاشرت با او خوددارى مى كنند و به یقین دچار آثار خود به میدان بیاید، طبعا انسان ها از او پرهیز داشت
 .منفى و ارتباطات سوئى كه حاصل همنشینى با دشمن است ، نمى شوند

قرآن نیز . این خطرها جایى است كه دشمن در چهره دوست و انسانى كه نسبت به او گمان دشمنى نیست ، جلوه كند
 :از نفاق به بیمارى تعبیر مى كند

ُل المنافقوَن والَّذیَن فى قلوِبهم مَرض اذ َیقو (460). 
 .((...منافقان و آنها كه در دلهایشان بیمارى است مى گفتند))

امیرالمؤ منین علیه . علیهم السالم هم ، چون برگرفته از وحى است به همین معانى تاءكید شده است در تعالیم ائمه 
 :السالم در مذمت منافق مى فرمایند
 .(461)ما اءقبَح باالنساِن باطنا َعلیال و ظاِهرا َجمیال
چه زشت است كه انسان باطن بیمارى داشته باشد اما این چهره را با ابزار فریبنده و گول زننده تغییر داده ، زیبا ))
 .((جلوه دهد

نند چیست ؟ تعبیر امیرالمؤ حال علت این بیمارى كه هم قرآن و هم امیرالمؤ منین علیه السالم به آن اشاره مى ك
 : منین علیه السالم از علت بیمارى این است
 .(462)ِنفاُق الَمرِء ِمن ُذّل َیجُدُه فى نفِسِه
(( ا نفاق ، ذلت و حقارتى است كه انسان در ضمیر خود احساس منش  .((مى كند 
 :همچنین از تعبیرات حضرت است كه مى فرمایند
 .(463)النفاُق َمن َاثافى الذُّلِّ
 .((نهال نفاق در سرزمین ذلت و حقارت جوانه مى زند))

وقتى انسان تشخیص مى دهد در اجتماع آن . ریشه بیمارى نفاق همان احساس ذلت ، حقارت و زبونى نفس است 
و صالحیت طور كه مى خواهد مطرح نیست ، آن گونه كه دوست دارد او را پذیرا نیستند، با این كه شایستگى ها 

این . هاى الزم را ندارد تا مطرح شود، خود را چنان جلوه مى كند كه گویا واجد ارزش و شایستگى هایى است 
در سخنان معصومین علیهم السالم براى نفاق و منافق عالیمى ذكر كرده اند؛ مثال رسول اكرم  . همان نفاق است
 :صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند

الُث عالمات اَذا َحدََّث َكَذَب و اَذا َوَعَد اَءخَلف و اَذا ائُتِمَن َخاَنللمناِفِق َث (464). 
(( ن گفتن دروغ مى گوید؛ وقتى به دیگران وعده مى دهد، از وعده تخلف هنگام سخ: منافق داراى سه نشانه است 
 .((مى كند؛ اگر مورد اطمینان واقع شد، خیانت مى كند

وقتى كسى به فروشنده اى اطمینان كرد كه . فریب كارى و غش ، خدعه و نیرنگ ، همه خیانت به انسان ها است 
با مرغوبیت ظاهرى عرضه كند، غش كرده و فریب داده  كاالى خوب عرضه مى كند، اگر او كاالى نامرغوب را

 . است
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(465)اّنى اءخاُف علیكم كلَّ َعلیِم اللِّساِن، ُمنافِق الَجناِن، یقوُل ما تعلمون و یفعل ما ُتنكروَن
من بر شما مردم مى ترسم ، از انسان دانا زبان و منافق دلى كه آنچه را شما پسندیده مى دانید مى گوید؛ و آنچه را ))
 .((ناپسند مى دانید عمل مى كند

در وارد شده ، با دیگران انس مى گیرد، به آنها مى پیوندد و با یعنى فعل و قول او با هم منطبق نیست ، از همین 
ادعاى دین دارى مى كند، در حالى كه در باطن از دین گریزان است. تزویر و خدعه ، آنان را فریب مى دهد  . 



 نمونه هاى تاریخى از نفاق
مى آزارد و بعد از گذشت قرن  جالب این كه همه حوادث تلخ و شومى كه در تاریخ بشریت ، هنوز هم كام انسان را

. ها، براى انسان ها ناگوار مى نماید، حوادثى است كه در پس پرده نفاق و به وسیله منافقان تحقق پیدا كرده است 
در پى پرده نفاق و دین  - كه از نظر تاریخ ، مسلم است كه كفر محض بود  - واقعه صفین و فریب و نیرنگ معاویه 

ست دردناك را بر پیكر اسالم وارد آورددارى صورت گرفت و آن شك . 
باال بردن قرآن ها بر نیزه توسط لشكر معاویه ، براى پذیرفتن حكمیت باعث عقب نشینى افرادى شد كه با قرآن 
 .انس داشتند، اما ساده اندیش بودند

الم بسیارى از افراد در حادثه شهادت سیدالشهداء علیه الس. نمونه دیگر واقعه اى است كه در عاشورا به وجود آمد
ساده اندیش را به بهانه این كه امام حسین علیه السالم در مقابل امیرالمؤ منین وقت خروج كرده است ، به میدان 
كشیدند و در آخر نیز آن حوادث دردناك شهر شام و استقبال بسیار ناگوار از اهل بیت سیدالشهداء علیه السالم را 
 .آفریدند

به خصوص حاكمان . ن روش هایى كه در كالم امام سجاد علیه السالم نهى شده ، به دور باشندانسان ها باید از ای
كسى كه در منصب و جایگاه حكومت بر مردم قرار مى گیرد، آنچه كه . در روابطشان با مردم و مردم با حاكمان 

ك رنگى در رابطه با مردم از او پسندیده و مطلوب است و عقل و شرع نیز آن را توصیه مى كنند خیرخواهى و ی
در غیر این صورت چنان كه تاریخ نشان داده منجر به شكست حكومت ها و از بین رفتن ملت ها خواهد . است 

 .شد
وقتى امیرالمؤ منین علیه السالم به خالفت رسیدند، گروه . سرنوشت دول اسالمى براى ما بسیار عبرت آموز است 

وارد شدند، عوارض سوئى از آنها بر جاى ماند كه به مراتب بیشتر از  هایى كه از در فریب و نیرنگ و دغل
آنها با امیرالمؤ منین علیه السالم از در . نمونه آن ماجراى طلحه و زبیر است  . حوادث دیگر در تاریخ نمایان است

ه السالم برآورده نیرنگ وارد شدند و بعد از این كه مطمئن شدند، امیال و مطامع آنها توسط امیرالمؤ منین علی
به قصد عمره ، از امیرالمؤ منین علیه السالم جدا شدند و بعد هم مردم را به خون خواهى خلیفه مقتول . نخواهد شد

دیدند . بعد كه جنگ شروع شد، در بحبوحه جنگ ، مروان طلحه را با تیر زد. تحریك كرده و به راه انداختند
قسم به خدا كه خون عثمان نزد این مرد است و دامن او به خون عثمان آلوده است  هذاانَّ َدَم عثماَن عنَد  :مروان مى گوید
(466). 

، به جاى این كه منافع عمومى را در نظر بگیرند، مطامع شخصى خود را خالصه آنهابه عنوان یك شهروند و تابع 
 .در نظر گرفتند و از باب فریب و اغفال مردم وارد شدند و باب فریب كارى را با حكومت بازكردند

فرد دیگرى كه از نظر تاریخى در نیرنگ و فریب برجستگى دارد، معاویة بن ابى سفیان است كه او هم به خون 
عثمان وارد عرصه شد و آن مصائب ناگوار را براى آن مقطع تاریخ و مسلمان ها به وجود آوردخواهى  . 

جالب است كه براى بعضى این سؤ ال پیش آمده بود كه این فریب كارى ها و حركت هایى كه از معاویه و اصحاب 
برخوردارند كه امام و او به خصوص عمروعاص سر مى زند، به دلیل این است كه از استعداد و هوش سرشارى 

 :امیرالمؤ منین علیه السالم در این باره فرمودند .پیشواى ما توانایى مقابله با آنها را ندارد
 .(467)َلوال التُّقى َلُكنُت اَءدَهى الَعَرِب
 .((قسم به خدا كه اگر حصار پرهیزگارى نبود، من از همه مردم زیرك تر و باهوش تر بودم ))
 :در تعبیر دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ِسَلوال اَءنَّ الَمكَر والَخدیَعَة فى النَّاِر َلُكنُت اَءمَكَر النَّا (468). 
اگر این نبود كه نتیجه مكر و فریب كارى با دیگران ، آتش است ، من از هر كس دیگرى ، به راه و رسم حیله ))
 .((آشناترم 
 :جالب این است كه آن حضرت براى این كه انسان ها را از استفاده از این حربه هاى مذموم بازدارد، مى فرمایند
 .(469)آفُة الذُّكاِء المكُر
 .((آفت زیركى ، مكر و حیله است ))

كسانى كه با خدعه و نیرنگ قصد رسیدن به هدفى را دارند، با این بیمارى به مرور آن ذكاوت و زرنگى خود را 
ما به هیچ شكل و توجیهى مجاز نیستیم كه باب خدعه و حیله گرى را با دیگران بگشاییم. از دست خواهند داد  . 

تى و دنائتغّش، نشانه پس  
درباره موارد مختلفى كه در كالم امام سجاد علیه السالم به عنوان مصداق حیله و نیرنگ آمده ، تعبیرات تندى نیز 
امام صادق علیه السالم در روایت مستندى مى  . در مذمت استفاده از این شیوه ها و روش ها وارد شده است
 :فرمایند
 .(470)َلیَس منَّا َمن غشََّنا



(( از ما نیست  -با امام و پیشواى خود باب فریب را بگشاید  -كسى كه باب غش با ما را بگشاید  )). 
ه السالم نقل شده است كهیا در روایت دیگرى از امام صادق علی  : 

 .(471)َنَهى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم عن اَءن ُیشاَب اللََّبُن بالَماِء للَبیِع
(( ول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم از مخلوط كردن شیر با آب براى معامله نهى فرموده اندرس )). 

روایت . اگر كسى قصد فروش شیر دارد، مجاز نیست آن را با آب مخلوط كند؛ چون نوعى غش در معامله است 
آله و سلم این مطلب بهتر بیان  هاى زیادى نیز در این باب وجود دارد؛ در روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و

 : شده است
َنَمن غشَّ ُمسلما فى ِشَراء اَءو َبیع َفَلیَس ِمنَّا و ُیحَشُر َیوَم القیاَمِة مَع الَیهوِد الَءنَّهم اَءَغشُّ الَخلِق للُمسلمی (472). 

كسى كه در خرید و فروش با مسلمان غش در معامله كند، از ما نخواهد بود و در روز قیامت با قوم یهود ))
 .((برانگیخته خواهد شد؛ به خاطر این كه آنها باب فریب كارى با مسلمانان را بازكردند

ها تعبیر قابل توجهى را از رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مى یابیم كه مى عجیب این است كه در روایت 
 :فرمایند

ان َماَت كذلَك َماَت على غیِر ِدیِن االسالِمَمن باَت و فى َقلِبِه ِلاَءخیِه الُمسلِم َباَت فى َسَخِط اهللا و اَءصبَح كذلَك و هَو فى َسَخِط اهللا حتَّى َیتوَب و ُیراِجَع و  (473). 
اگر كسى صبح كند در حالى كه در خیال فریب كارى برادر مسلمانش را در سر مى پرورانده ، خود را با سخط و ))

چنانچه در این اندیشه بمیرد، مسلمان از دنیا نرفته است . كرده است ؛ مگر توبه كند و پشیمان شودخشم خدا همراه 
)). 

حتى انسان . معارف و دستورات تربیتى ما به تصحیح فكر و اندیشه و سالمت روحى انسان ها اهتمام وافرى دارند
حضرت امیرالمؤ منین علیه . یگران ریشه كندنباید اجازه بدهد كه در مخیله او فریب كارى ، خدعه و نیرنگ با د

 :السالم مى فرمایند
 .(474)الِغشُّ ِمن اءخالِق اللِّئاِم
(( پستى و دنائت روحى است غش و فریب كارى ، عالمت  )). 
اگر كسى به كرامت انسانى خود پایبند باشد، و براى خود، شخصیت و هویت انسان قائل باشد، به طور طبیعى نباید 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر دیگرى فرموده اند كه. در روابط خود از این روش ها استفاده كند  : 
 .(475)الِغشُّ شرُّ الَمكِر
 .((بدترین مكر و فریب ، غش است ))

و در . یر موارد است از این تعبیر امام علیه السالم استفاده مى شود كه این نوع مكر، زننده تر و ناپسندتر از سا
 . نهایت باید گفت كه منشا همه این رذایل اخالقى ، روح دنائت و نفاق است

 پرهیز از خدعه و نیرنگ در معاشرت
 :روایتى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(476)ایَّاَك والَخدیَعَة فانَّها ِمن ُخُلِق اللَّئیِم
 .((از خدعه و نیرنگ دورى نما، زیرا كه خدعه كار انسان هاى پست و لئیم است ))

ین مى فرمایند كه بر شما مسلمان ها فرض بنابرا. تعبیرهاى حضرت بیشتر براى تربیت انسان هاى مومن است 
 .است كه از خدعه و فریب كارى پرهیز كنید
 . بهره جویى از این روش در زندگى از خصوصیات انسان هاى پست و فرومایه است
 .انسان مسلمان و مومن هرگز نمى تواند به سوى پستى و دنائت حركت كند

از تعبیرات حضرت است . نفس است ، نوعى خودفریبى است  صرف نظر از این كه خدعه ، نشانه پستى و دنائت
 :كه مى فرمایند
 .(477)َغرَّ عقَلُه َمن اَءتَبَعه الُخَدَع
(( را وسیله فریب كارى دیگران قرار مى دهد، در واقع عقل خود را فریب داده است  كسى كه عقل )). 
 : تعبیرى دیگر، آن مثال معروف است كه در كالم حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(478)َمن َحَفَر ِبئرا ِلاَءخیِه َوَقَع فیها
(( كه او را گرفتار سازد -اگر انسان براى برادرش چاهى بكند   .((خود در آن خواهد افتاد - 

داده است و  اگر كسى به پشتوانده هوش و استعداد خود، در صدد فریب دیگران برآید، واقعا عقل خود را فریب
. وقتى انسان عقل خود را فریب دهد، معنى اش این است كه نتوانسته از آن نیروى خدادادى خود استفاده بهینه كند
 : تعبیر دیگرى از حضرت به این مضمون آمده است كه
 .(479)ال دیَن ِلَخدَّاع 
 .((خدعه كننده ، دین ندارد))

كسى كه زندگى اش بر خدعه و نیرنگ استوار است ، به یقین نمى تواند خود را در حصار و چهارچوبه دین و دین 



ن الزمه فریب كارى ، ارتكاب بسیارى از ناچار باید پا را از این محدوده بیرون بگذارد؛ چو. دارى نگه دارد
باید دروغ بگوید؛ به دیگران تهمت بزند، نمامى كند، به اموال دیگران تجاوز كند و همه : محرمات شرعى است 

آنچه را كه شرع مقدس ممنوع كرده است ، انجام دهد، این انسان به دنبال فریب كارى است و مبناى روابط 
ر اساس نیرنگ و فریب قرار داده شده است ، از این رو نمى تواند در حصار دین اجتماعى و زندگى شخصى او ب

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. زندگى خود را ادامه بدهد : 
 .(480)الَمكُر َسِجیَُّة اللِّئام 
 .((حیله ، روش بخیالن افراد پست است ))

این ملكه در كسى رسوخ پیدا میكند . براى عده اى مكر و حیله ، به صورت سجیه درمى آید؛ ملكه اخالقى مى شود
ت ، مكر هم از جمله ملكه هاى اخالقى او مى وقتى پستى اخالقى را پذیرف. كه ابتدا تن به پستى و لئامت داده باشد

 .شود
نفس گناه و اخالق سوء در هر جا و نسبت به هر كس ، ناپسند و زشت و مذموم است ؛ به خصوص اگر كسى به 
 : در بعضى از تعبیرات آمده است كه .انسان اطمینان پیدا كند و از آن اطمینان سوءاستفاده كند
رالَمكُر ِبَمن ائَتَمَنَك ُكف (481). 

 .((مكر با كسى كه به تو اطمینان كرده ؛ و تو را امین دانسته ، كفر است ))
فریبنده با كسى كه به انسان اطمینان كرده ، با گناه انكار توحید براساس این روایت ، گناه برخورد مكارانه و 

طبعا به اهل فضل و ادرا ك هم توصیه شده كه مكاران و حیله گران را مشاور خود قرار ندهید و . برابرى مى كند
 .امانتى به آنها نسپارید چرا كه نمى توانند امین باشند
 .(482)ال اءمانَة ِلَمكور
 .((براى بسیار مكركننده امانتى نیست ))

را نكته دیگر روایت این كه اگر كسى در روابط خود با مردم ، از در فریب كارى وارد شود و باب مراودات خود 
با مكر و حیله و فریب بگشاید، خداوند اثر وضعى این عمل را چنین مقرر فرموده كه همه مكر و حیله ، به خود او 
 :برمى گردد
 .(483)َمن مَكر بالناِس َردَّ اهللا سبحاَنه مكَره فى ُعُنقه 
 .((هركه نسبت به مردم مكر نماید، خداوند سبحان مكرش را به او بازمى گرداند))

عقاب بسیارى از حقوق الناس ، اثر سریع دنیوى است كه گویى قیامتى در همین دنیا برپا مى شود و او به مكافات 
له عقاب مكر و حیله با مردم استاز آن جم. عمل خود مى رسد  . 

نكته دیگرى كه در كالم امام علیه السالم نهى شده این است كه فرد عالوه بر فریب كارى رفتار، نباید فریب كارى 
پروا و پرهیز از این رذایل نیز الزم ... دروغ نگوید، غیبت نكند، تهمت نزند، نمامى نكند و. در گفتار داشته باشد

كه قبح و زشتى این امور در میان همه انسان ها، پذیرفته شده است ، در جوامع امروزى عمل به آن با این . است 
امام حسن عسكرى علیه السالم درباره دروغ چنین مى فرمایند. خیلى كم رنگ است  : 

 .(484)ُحطَِّت الَخبائُث فى َبیت و ُجِعَل ِمفتاُحُه الَكِذَب
همه زشتى ها و رذایل و سیئات اخالقى را در خانه اى ذخیره كرده اند و كلید ورود به آن را دروغ قرار داده ))
 .((اند

ل هرگونه خطا درباره او منتفى نیستاگر كسى خود را به گناه دروغ آلوده كند، احتما حتى قتل نفس ، تجاوز به  . 
دشمنى خدا، . بنابراین اصل از انسان كذاب به عدّواهللا تعبیر مى شود... نوامیس ، ترك همه كرامت هاى اخالقى و

اما دروغ در كلید بسیارى از گناهان است در واقع بسیارى از گناهان در اعمال عبادى انسان تاثیر آن چنانى ندارد؛ 
دروغ بستن به خدا و پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و ائمه علیهم . بعضى از اعمال عبادى اثر منفى مى گذارد

السالم توسط روزه دار، باعث بطالن روزه او مى شود، بنابراین امام علیه السالم عالوه بر این كه از خدعه و 
اجتماعى ، بهره گیرى از حربه و ابزار دروغ را هم منع مى كنند نیرنگ در روابط نهى مى فرمایند، در روابط . 

 كارشكنى نكردن در معاشرت
 : عبارت دیگرى كه امام سجاد علیه السالم در قسمت پایانى حق معاشر ذكر فرموده اند این است
 و ال َتعمَل فى انتفاِضِه َعَمَل الَعُدوِّ الَّذى ال ُیبقى على صاحِبِه
(( خود، مانند دشمنى كه اصال بناى دوستى با او ندارى ، كارشكنى نكن در كار معاشر  )). 

مبادا حتى در ارتباط كوتاه با : در واقع مثال مى آورند و مى فرمایند. این تعبیر امام علیه السالم عجیب است 
رى كه در بقیه دیگران ، چنین تصور كنى كه او دشمن تو است و بنا نداشته باشى هرگز با او رفاقت كنى و بپندا

انسان موظف است روابط كوتاه مدت . عمر او را نخواهى دید و بر این اساس با فریب او منافع خود را تامین كنى 
را به دوستى هاى ریشه دار تبدیل كند؛ كثرت دوستان و ایجاد رابطه با انسان هاى دیگر، هرچه بیشتر باشد، فواید 



واهد داشتو منافع دنیوى و اخروى بیشترى در بر خ  . 
روابط وسیع . كسانى كه دوستان بیشترى دارند، مى توانند در مشكالت زندگى از افراد متعدد و مختلفى استمداد كنند

امام . عالوه بر آن ، بر اساس معارف اسالمى ، در آخرت هم آثار مثبتى به همراه دارد. ، منافع بیشترى درپى دارد
مایندصادق علیه السالم در این باره مى فر : 

ِفُئُهم بها یوَم القیاَمِةاسَتكثروا ِمَن االخواِن فانَّ لُكلِّ مؤ ِمن َشَفاعة و قاَل اَءكِثروا ِمن ُمَؤاخاِة المؤ منین فانَّ لُهم عنَد اِهللا َیدا ُیَكا (485). 
(( برادران دینى خود را زیاد كنید تا . براى خود برادران بیشترى برگزینید كه هر مومنى حق شفاعت در قیامت دارد
 .((در قیامت نزد خداوند كمك كار داشته باشید
 :امام رضا علیه السالم دراین باره مى فرمایند

فى اِهللا اسَتَفاَد َبیتا فى الَجنَِّةَمِن اسَتفاَد اَءخا  (486). 
 .((اگر كسى در دنیا یك برادر داشته باشد، از یك خانه در بهشت برخوردار خواهد بود))
حال با توجه به این توصیه هاى مؤ ّكد اگر انسان بخواهد در مالقات و برخورد مقطعى ، كسى را فریب دهد تا از 
 . جانب او منفعتى ببرد، استفاده ابزارى از دیگران بوده و اصرار به این رفتار، سیئه اخالقى و غیرمشروع است

 عدم خیانت در معاشرت
ایندامام سجاد علیه السالم مى فرم : 

 و اِن اطَماَءنَّ الیَك اسَتقَصیَت له على نفِسَك و َعِملَت اَءنَّ َغبَن الُمسَترِسِل ِربا
اگر او در ارتباط كوتاه و ابتدایى ، به تو اطمینان كرد، كوشش كن كه نام او را لكه دار نكنى و به اعتماد او خیانت ))

ى ، این منفعت ، به منزله رباخوارى خواهد بودنكنى و بدانى اگر با خیانت به او منفعتى به دست آورد )). 
 : در مباحث قبل ، درباره خیانت ، مواردى بیان شد؛ این جا نیز به چند نكته دیگر اشاره مى كنیم
همان گونه كه نقل كردیم یكى  . اگر انسان ، دیگران را وسیله رسیدن به منافع خود قرار دهد، مرتكب ریا شده است

ده هاى اقتصادى ، ربا در اشكال مختلف آن استاز زشت ترین پدی  . 
علت ممنوعیت ربا این است كه روح خیرخواهى ، مروت و مردانگى را سلب مى كند و هر چیزى كه منتهى به 
این جا هم اگر كسى به انسان اعتماد كند و  . نابود كردن روح خیرخواهى دیگران شود، مورد نهى واقع شده است

خیانت یا بى اعتنایى كند و اعتقاد او این باشد كه براى او هر اتفاقى افتاد، بیفتد، فقط به منافع ما  انسان به اعتماد او
 .لطمه اى وارد نشود، به نوعى باعث نابودى روح معروف خواهى و خیرطلبى مى شود

اى حفظ اعتماد آنها تعبیر امام علیه السالم این است كه اگر كسى با بى اعتنایى به اعتماد دیگران و عدم كوشش بر
منافعى به دست آورد، این منافع به منزله ربا است و به همان دلیلى كه ربا حرام و مذموم است ، این عمل نیز حرام 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. است  : 
 .(487)ال َتُخن َمِن ائَتَمَنَك و ان َخاَنَك
 .((اگر كسى كه تو را امین خود مى داند به تو خیانت كرد، تو حق خیانت ندارى ))
 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه فرمودند

رَتَفعِت الَبَركاُتاذا َظَهرِت الخیاناُت ا (488). 
 .((اگر خیانت رایج شود، خداوند بركاتش را از میان امت برمى دارد))

این است كه در كالم دیگرى امیرالمؤ منین علیه السالم تصریح فرموده اندجالب . این اثر وضعى خیانت است  : 
 .(489)الخَیاَنُة َراءُس النِّفاِق
(( نفاق دارد خیانت ، ریشه در )). 
 . قوام و دوام نفاق در دل ، موقوف به قوت خیانت انسان ها است
همه نكاتى كه از فرمایش امام علیه السالم ذكر كردیم ، روش هاى ناپسندى است كه در برخورد با دیگران نباید به 

شخصى یا اجتماعى  - دیگران كار گرفته شود و امام علیه السالم استفاده از این ابزار و روش ها را در معاشرت با 
ممنوع و حرام دانسته اند -، فردى یا گروهى ، مسلمان یا غیرمسلمان و در هر صنف و شغلى  . 

حقوق همنشین ، همراه ، همسایه ، معاشر و طبقات مختلف -احتماال كسانى كه این حقوق  را مطالعه مى كنند،  - 
ت ، بهتر است از جامعه دورى كنیم و ارتباطات خود را تصور كنند كه چون رعایت این حقوق ، بسیار مشكل اس

این تفكرى ناپسند است ؛ چون در اسالم ، به توسعه روابط و حضور فعال در جامعه . كم كرده یا بسته نگه داریم 
 . توصیه شده است

وگرنه اگر حضور در جامعه و معاشرت با دیگران ، همراه با رعایت قواعد و قوانین معاشرت و زندگى مهم است 
انسان زمانى به كمال . انسان در خانه بنشیند و رهبانیت و گوشه نشینى و انزوا اختیار كند، كمال نفسانى نخواهد بود

مى رسد كه در متن اجتماع و یا مردم ، در خوشى ها و ناخوشى ها و لذت ها و آالم همراه باشد؛ وگرنه ، مثل 
داردكسى است كه سعدى در شعر خود به او اشاره  : 



 بديدم عابدى در كوھسارى 

 بدو گفتم به شھر اندر نیايى ؟ 

 بگفت آن جا پرى رويان نغزند 

 

 قناعت كرده از دنیا به غارى 

 كه بارى بند از دل برگشايى 

 چو ِگل بسیار شد پیالن بلغزند 

  

حق طرفین دعوا - 39و  38  

له ِبَحقِّه دوَن  دَّعى علیَك َحّقا َلم َتنَفِسخ فى ُحجَّته و َلم َتعمل فى ابَطاِل َدعَوته و ُكنَت َخصَم َنفسَك َله والحاِكَم علیَها والشَّاهَدو اَءمَّا حقُّ الَخصِم الُمدَّعى َعلیَك فان َكاَن ما َی
یِنه و َكَسرَت ِحدََّته عنَك بِذكِر اِهللا و اَءلَقیَت َحشَو الَكالِم و َلغَطُه الَّذى ال َیُردُّ شَهاَدِة الشُّهوِد فانَّ ذلَك حقُّ اِهللا علیَك و ان كاَن ما َیدَّعیِه باِطال َرَفقَت به و َرَدعَته و َناَشدَته بِد

َل و ال ُقوََّة اال باِهللالَخیُر َمقَمَعة للشَّرِّ و ال حوعنَك عاِدَیَة عدوَِّك َبل َتُبوُء باِءثِمه و بِه َیشَحُذ علیَك َسیَف َعَداَوِتِه ِلاَءنَّ َلفَظَة السُّوِء َتبَعُث الشَّرَّ و . 
ى ِغلَظة فى َسمِع الُمدَّعى علیِه و َقَصدَت َقصَد ُحجَّتَك بالرِّفِق و اَءمَهِل و امَّا حقُّ الَخصِم المدَّعى َعلیه فان َكاَن ما َتدَّعیِه َحّقا اَءجَملَت فى ُمَقاَوَلتِه ِبَمخَرِج الدَّعَوى فانَّ للدَّعَو

  فى ذلَك َدَرك و ال قوََّة اال باِهللاَبَیاِن و اَءلَطَف اللُّطِف و َلم َتَتَشاَغل عن ُحجَّتَك ِبُمناِزَعتِه بالقیِل و الَقاِل َفُتذهَب عنَك ُحجَّتَك و ال یكوَن لَكالُمهَلِة و اَءبَیَن ال
(( ز و اما حق خصمى كه نسبت به او ادعا دارى این است كه اگر تو راست مى گویى ، براى خاتمه و خروج ا

پس برهان خود را به . دعوا، نیكو سخن بگویى ؛ زیرا ادعا، درشتى و سنگینى در گوش طرف به وجود مى آورد
نرمى و آرامى بگو و از بیان روشن و مالطفت و متانت در گفتارت بهره گیر؛ چون فریاد و ستیز در منازعه ، 

كنى و اگر در ادعایت ، دروغ مى گویى ، از  دلیل و برهان تو را از تو مى گیرد و بعد از آن نمى توانى جبران
 .((خداى عّزوجّل حیا و توبه كن و دعوا را رها نما

از جمله گروه هایى كه در طول زندگى و به حكم ضرورت در برابر انسان قرار مى گیرند و بخشى از عمر و گاه 
اد منافع پیدا مى كنند كه این تضاد سراسر عمر و زندگى را به خود مشغول مى كنند، كسانى هستند كه با انسان تض

 .سیر عادى زندگى را مختل مى كند و انسان را از مهمات زندگى بازمى دارد
بر این اساس مى بینیم مكتب تربیتى اسالم از ابتدا طورى در تربیت انسان اهتمام نموده است ، كه روح زیاده 

رد و از هر نوع حرص و آز و تجاوز به حقوق خواهى و چشم داشت به مال و منافع دیگران در آنها شكل نگی
دیگران دور باشند؛ كه اگر از این مكتب تربیتى درست بهره جوییم ، طبعا آن مدینه فاضله تحقق یافته ، زمینه 

ولى از آن جا كه اسارت . تضاد و تعارض و اصطكاك منافع از بین مى رود؛ در نتیجه اختالفى نیز پیدا نمى شود
ها در بند طمع و زیاده خواهى ، واقعیت تلخ و غیرقابل انكارى است ، طبعا آثار مخرب آن ، در  بسیارى از انسان

بنابراین نمى توانیم فقط به توصیه هاى اخالقى ایده آل و پیش گیرى صرف . روابط با دیگران تاثیرگذار است 
 . بسنده كنیم

وثر را در حل منازعات و مشكالت قهرى زندگى مكتبى جامعیت دارد كه عالوه بر ارشادات اخالقى ، راهكارى م
 .اجتماعى ، به جامعه انسانى هدیه كند

 قضا در اسالم
اگر مكتبى ، مدعى جامعیت باشد، اما در قبال حوادث و پیشامدهاى قهرى زندگى اجتماعى ، برنامه و قوانین 

فقه اسالمى عهده دار حل و از همین رو است كه باب قضا در . مدونى نداشته باشد، ادعاى صرف كرده است 
در اسالم از انواع قضاوت ها، فقط یك نوع آن مورد تایید . فصل خصومات بوده و داراى جایگاه ویژه اى است 

 :بوده ، ضامن سعادت قاضى است كه در كالم امام صادق علیه السالم به آن اشاره شده است ؛ حضرت مى فرمایند
ُجل َقَضى بالحقِّ و هو ال َیعَلُم فهو ِر و واحد فى الَجنَِّة َرُجل َقضى ِبَجور و هو َیعَلُم فهَو فى النَّار و َرُجل َقضى ِبَجور و هو ال َیعَلُم فهو فى النَّار و َرالُقضاُة اَءرَبعة َثالثة فى النَّا

 .(490)فى النَّار و َرُجل َقَضى بالَحقِّ و هو یعلُم فهَو فى الَجنَِّة
(( جایگاه ایشان آتش است ؛ دسته دوم ، . دسته اول ، كسانى كه عالمانه حكم به ستم مى كنند: ُقضات ، چهار دسته اند

جایگاه این عده نیز آتش است ؛ دسته سوم ، كسانى كه جاهالنه حكم به كسانى كه جاهالنه حكم به ستم مى كنند، 
جایگاه این دسته نیز آتش است ؛ دسته چهارم ، كسانى كه عالمانه حكم به عدل مى كنند، این عده تنها . عدل مى كنند

 .((كسانى هستند كه سعادتمندند و جایگاهشان بهشت است 

یعنى اساسا در مكتب . اسى وجود دارد كه سنگ بناى امر قضا در اسالم است با توجه به روایت ، دو نكته بسیار اس
فقهى و حقوقى اسالم ساختمان و بنیان امر قضا و فصل خصومت ، بر دو پایه صالحیت و شایستگى قاضى و 
 . روش استنتاج حكم ، بنا شده است



صالحیت و شایستگى قاضى - الف   
اضى است ، باید بگوییم كه از منظر فقه این مرتبه و جایگاه از قداست اما در ركن اول كه صالحیت و شایستگى ق

 :خاصى برخوردار است كه امیرالمؤ منین علیه السالم به شریح مى فرمایند
 (491)َقد َجَلسَت َمجلسا ال َیجِلُسه اال َنِبّى اَءو َوِصىُّ َنِبّى اَءو َشِقّى
 .((در جایگاهى نشسته اى كه فقط جاى نبى و وصى یا انسان شقى و بدبخت است ))

و یا این جایگاه ، منحصرا جایگاه انبیا و اوصیاى الهى است كه داراى مقام عصمت و علم از ناحیه وحى اند 
 .جایگاه اشقیایى كه شایستگى و صالحیت آن را ندارند
كسى مى تواند از جاده  . در مثالى محسوس ، قاضى مانند راننده اى است كه هدایت وسیله نقلیه برعهده او است
پرپیچ و خم و خطرناك در كمال صحت و سالمت به مقصد برسد كه به فنون رانندگى وقوف كامل داشته باشد؛ 

وط او به قعر دره قطعى استوگرنه سق  . 
بنابرآنچه بیان شد، اهمیت و قداست این جایگاه اقتضا مى كند كسى بر این كرسى بنشیند كه داراى مقام نوبت و یا 
 :داراى مقام وصایت باشد؛ چرا كه انبیا و اوصیا دو ویژگى ممتاز دارند
 .ویژگى اول این كه مستقیما به منبع علم الهى دسترسى دارند

ژگى دوم این كه در مقابل خطا و لغزش از مصونیت و معصومیت برخوردارندوی . 
اگر غیر از این دو طبقه ، طبقه دیگرى در این جایگاه قرار بگیرد، مصداق همان تعبیر سوم كالم امیرالمؤ منین 
 .علیه السالم ؛ یعنى شقى خواهد بود

روش استنتاج احكام - ب   
مى شود روش هایى است كه قاضى باید در صدور حكم به آنها واقف بوده و نكته دیگرى كه گذرا به آن اشاره 

ضرورى است كه بدانیم در امر قضا، پاره اى از قضاوت ها درباره دعاوى شخصى است و برخى . توجه كند
در قاضى باید به همه این حوزه ها احاطه كامل داشته باشد؛ مثال بداند . دیگر مربوط به حقوق عمومى و نقض آنها

دعاوى ، مدعى و منكر را چگونه شناسایى كند؟ مدعى در چه شرایطى ادعایش پذیرفته مى شود؟ به چه وسیله اى 
ادعاى او اثبات مى شود؟ منكر چگونه مى تواند از خود دفاع كند؟ ابزار دفاع منكر چه مى تواند باشد؟ حاكم در 

و برخورد با متخاصمان چه شیوه هایى را باید به كار بگیرد؟ ... 
امروز كه پ یغمبر و وصیى در میان ما نیست و از طرفى امر قضا از ضرورت هاى اجتماعى غیرقابل انكار 
بوده و تعطیل بردار نیست ، احراز این منصب و قرار گرفتن در این جایگاه ، شرایط و صالحیت هایى را مى 
 .طلبد كه بدون آنها نمى توان بر این منصب تكیه زد

 شرایط قاضى
احصائى كه در منابع فقهى ما انجام گرفته است و از همان عصر معصومین علیهم السالم و بعد در كلمات فقها و  با

 : علماى بزرگوار شیعه و عامه مسلمین بیان شده است ، شرایط قاضى به این شرح است
 بلوغ - 1

رار مى گیرد، باید به حد كسى كه در منصب قضا و حل خصومت و حكمیت میان مردم ق. شرط اول ، بلوغ است 
صرف نظر از ادله شرعى این ضرورتى عقالنى است كه در میان عقالى عالم ، هرگز امور . بلوغ رسیده باشد

 .مهم یك جامعه به كودكان واگذار نمى شود
كه مرز تكلیف الهى است و بسیارى از آثار دیگر بر آن مترتب است -در اسالم ، بلوغ  با سایر مكتب ها و  - 

در اسالم این مرز، پایان پانزده سالگى است. رهنگ هاى مختلف ، كامال متفاوت است ف  . 
 . عالوه بر این ، در آیین مقدس اسالم منصب قضا یك امتیاز نیست ، بلكه تكلیف است
((كلفت ))چنان كه در لغت آمده تكلیف مشتق از  ع ، به معناى سنگینى و بار است و خداوند متعال ، از كودكان رف

بنابراین كودك هر . تكلیف كرده است ؛ یعنى سنگینى و بار مسوولیتى بر عهده كودكان و اطفال قرار نداده است 
چند حایز صالحیت هاى دیگرى كه بحث خواهد شد باشد، اما به دلیل این كه قضاوت تكلیف سنگینى است ، مكلف 
 . به آن نشده است

ه آنها ِاعمال والیت مى شود و شرع مقدس اولیاى آنها را نیز تعیین اطفال حتى مالك اموال خود نیستند و دربار
 . كرده است
 عقل - 2
ادله شرعى تصریح مى  .شرط دوم ، عقل است كه در بین عمه عالم پذیرفته شده است و برهان قطعى عقلى دارد

دار نیستند، نه تنها منصب كنند كسانى كه تعادل عقلى ندارند و از این نعمت خداوند، به حد الزم و ضرورى برخور



 .بالطبع دیگران نیز مجاز نیستند كه این امور را به عهده آنها بگذارند .قضا، بلكه همه تكالیف از آنها ساقط است 
 .بنابراین ، كودكان ، مجنون ها و افرادى كه فاقد نعمت عقل هستند، حق تصدى این امر بسیار مهم را ندارند
 اسالم - 3

روشن است كه . به معناى واقعى ، یعنى پذیرش دین مبین اسالم و التزام به همه مبانى آن است  شرط سوم ، اسالم
آیین مقدس اسالم ، هرگز نمى پذیرد كه كسى در منصب قضا قرار بگیرد و اختیار صادر كردن حكم به او داده 

این یك . ین اسالم نداشته باشدشود و او نسبت به مال و جان مردم صاحب والیت و قدرت باشد، اما تقید به مواز
 : قانون الهى و شرعى است كه
 .(492)لن َیجَعَل اُهللا للكافریَن على المؤ منین َسبیال
(( رگز كافران را بر مؤ منان تسلطى نداده است خداوند ه )). 

عالوه بر این ، حكومت منصبى است كه ویژه . خداوند متعال ، سلطنت و اقتدار كافر را بر مسلمانان نمى پذیرد
انبیا و اوصیاى الهى است و در جامعه اسالمى كسى كه به قوانین اسالم مقید نباشد، شایستگى نشستن بر این مسند 

د داشت را نخواه  
 ایمان - 4
شرط چهارم ، پایبندى به والیت اهل بیت علیهم السالم است كه این شرط را از روایت هایى استفاده مى كنیم كه 
منبع غنى استخراج احكام است ؛ روایت هاى متعددى در این باب نقل شده كه بنا به مضمون یكى از آنها كه در 

ور ایشان شرفیاب مى شدند و مخاصمات و اختالفات میان شیعیان را عصر امام صادق علیه السالم افرادى به حض
به محضر آن امام بزرگوار عرضه و چاره جویى مى كردند كه ما چگونه دعاوى و مرافعات میان خود را حل و 
 :فصل كنیم ؟ امام صادق علیه السالم صریحا فرمودند

َفاجَعلوُه بینكم فانِّى َقد َجَعلُته َقاضیا َفَتَحاَكموا اَلیِهانُظُروا الى َرُجل ِمنُكم َیعلُم َشیئا ِمن َقضاِئَنا  (493). 
(( قوف و آشنایى دارد و او را در بین خود قاضى قرار دهد از جمع خود به كسى مراجعه كنید كه بر احكام الهى و
 .((كه ما قضاوت او را تایید مى كنیم 
از طرف دیگر روایت هاى متعددى است كه منصوبان از سوى حكومت هاى غیر معتقد به والیت را طاغوت مى 

ه از سوى خلفاى غاصب بنى نامند و امام صادق علیه السالم نیز به شیعیان خود سفارش كردند كه به این افراد ك
 :امیه و بنى عباس به كار قضاوت گمارده شده اند، مراجعه نكنید؛ حضرت مى فرمایند
 .(494)َمن َتَحاَكَم الى الطَّاغوِت َفَحَكَم لُه فانَّما ُسحتا و ان كاَن َحقُّه َثاِبتا
اگر كسى طاغوت را حاكم دعوا قرار دهد، اگر چه به حق مسلمى براى او حكم كند، حق تصرف در آنچه را ))
 .((گرفته ، ندارد و آن ُسحت و مال حرام است اگرچه حق مسلم او باشد

ى كه از امام صادق علیه السالم نقل شد؛ حضرت فرمودنداین مطلب ، تاءكیدى است بر روایت : 
 .(495)َرُجل َقَضى ِبَجوز و هَو ال َیعَلُم فهَو فى النَّاِر
(( ه جاهالنه حكم به ستم مى كنند، جایگاهشان آتش است كسانى ك )). 

بنابر فرموده امام صادق علیه السالم اگرچه قاضى حكم عادالنه كرده است ، اما چون شایستگى نشستن بر این 
 . كرسى را ندارد؛ لذا بردن دعاوى نزد او جایز نیست

و ما باید بپذیریم كه براى  -لیه السالم آمده است چون در كالم معصوم ع -از منظر ادله ، این قانونى تعبدى است 
 .قضاوت و فصل خصومت نزد كسى نرویم كه از نظر اعتقادى پایبندى به والیت اهل بیت علیهم السالم ندارد
 عدالت  - 5

عدالت یكى از ملكاتى است كه شرع مقدس آن را براى احراز بسیارى از منصب ها و . شرط پنجم ، عدالت است 
از آن جمله در امام جماعت ، شاهد در محكمه ، شاهد بر طالق ، مجتهد و حتى اطبا . ها شرط دانسته است  جایگاه

 . و پزشكان و حتى مراجعه به متخصصان دیگر، ملكه عدالت شرط شده است
د به صرف نظر از این تاءكید و اهتمام شرعى ، عقالى عالم نیز تایید مى كنند كه افراد در صورت التزام و تعب

روش و منش صحیح انسانى و از آن جمله عدالت است كه شایستگى مراجعه و فصل خصومت در هر رشته را پیدا 
مثال اگر پزشكى در رشته و فن تخصصى خود شایسته ترین باشدى ولى براى بیماران ، دروغگویى و . مى كنند

ود یقینا هیچ انسان عاقلى به خود اجازه نمى دهد عدم التزام اخالقى یا بى پروایى او نسبت به جان انسان ها احراز ش
 .كه براى درمان بیمارى خود به او مراجعه كند
بنابراین ، گذشته از این كه شرط عدالت در احراز بسیارى از منصب ها یك شرط شرعى است ، شرط عقلى نیز 
 .هست كه عقل به آن حكم مى كند و آن را الزامى مى داند

انین فقهى ما، حیازت منصب قضا و تصدى آن را یك ضرورت مى دانند، اما یقینا كسى هرچند شارع مقدس و قو
 .كه متخلق به ملكه ارزشمند عدالت نشده باشد، شایستگى و حق احراز آن را ندارد

تذكر این نكته ضرورى است كه صرف نظر از منصب قضا كه نوعى اعمال والیت است ، در مساءله مرجعیت 



به عالم براى اخذ احكام شرعى هم عدالت یك ضرورت است ؛ زیرا تا انسان این ملكه را در  تقلید و رجوع جاهل
فرد احراز نكند، هرگز اطمینان پیدا نمى كند و مطمئن نمى شود كه آنچه مى گوید، به دور از امیال و هواهاى 

تى كه امروزه در بعضى بر اساس همین موازن دقیق عقلى و شرعى است كه مى توان گفت مناقشا. نفسانى است 
 . از كلمات روشنفكرنمایان دیده مى شود، در نگاه دقیق عقلى نیز باطل است
از دالیل عقلى ضرورت وجود ملكه عدالت در قاضى این است كه او باید به عدالت حكم كند و دفع ظلم كند، فردى 

كسى كه خود . الت قضاوت كندنیست ، چگونه مى تواند به عد) عدالت (كه داراى این شایستگى و صالحیت 
متصف به صفت عدالت نباشد، بالطبع ظالم است و ظالم نمى تواند بین متخاصمان ، به عدالت حكم كند و یا در 
 .امرى عمومى حكم عادالنه صادر كند

ن را البته این بحثى است كه از نظر تعریف و تبیین هم مورد رّد، ایراد و آراى مختلف قرار گرفته كه چگونه ما آ
تعریف كنیم ؟ آنچه كه متیقن است این است كه به كسى عادل مى گوییم كه از زشتى ها و ناپسندى هاى اخالقى و 
آنچه كه در تغییر شارع مقدس حرام دانسته شده است ، بپرهیزد و نسبت به همه ضروریات دین و واجبات اخالقى 
 .هم التزام داشته باشد

هر یك از این دو تعبیر . تعبیر كرده اند و بعضى هم به التزام عملى بسنده كرده اند بعضى ، از این التزام ، به ملكه
 . را كه برگزینیم ، ضرورت این التزام و یا ملكه براى هیچ عاقلى جاى تامل نیست

چون درصدد بیان فنى مسائل قضا نیستیم ، فقط به برخى از شرایط الزم ، اشاره كرده ، به همین مقدار اكتفا مى 
 . كنیم
 حالل زاده - 6

شرط ششم ، طهارت مولد است كه اكثر فقهاى شیعه به این مطلب تصریح فرموده اند كه حالل زاده بودن و 
 . پاكیزگى مولد از شرایط احراز منصب قضاوت است
 دلیل عمده اى كه براى این شرط، ذكر شده است ، اجماع است و اجماع هم چون مستند به روایت هاى وارده است
، از نظر فقهى چندان نمى تواند مورد استناد قرار بگیرد و عالوه بر آن روایت هاى این مساءله هم از نظر سند، 
ضعیف دانسته شده اند، اما در عین حال ، باید به نكته ظریفى توجه كرد؛ كسانى كه طهارت مولد و حالل زاده 

نا و پیوند نامشروع است مقصر دانسته اند؛ در حالى بودن ، را شرط دانسته اند، ناخواسته شخصى را كه مولود ز
در جواب این شبهه باید گفت كه در ابواب مختلف فقه و از جمله قضاوت ، امامت جماعت ، . كه او مقصر نیست 

به این مطلب توجه شده است كه برخى از شرایط و اجزاء، شرط صحت عملند و یك سلسله از ... شهادت عادل و
شرط كمالشرایط و اجزاء،  گاهى شروط كمال در یك فرد به دست خود او از بین مى رود و گاهى فرد در از  . 

دست دادن شروط كمال مقصر نیست و دیگران باعث این نقص و اشكال شده اند، اما در عین حال آثار وضعى آن 
فكند، استخوان او مى شكند و به طور طبیعى اگر انسانى ، خود را از باالى بلندى و ارتفاع به زیر بی. پابرجا است 

حتما مقصر است ؛ چون با اراده و اختیار خود به آن مبادرت كرده است ، ولى اگر كسى او را از مكان مرتفعى به 
زیر بیفكند، به طور طبیعى این شكستگى و نقصان پدید مى آید و كسى كه داراى این نقصان است ، قدرت راه رفتن 
 . ندارد؛ گرچه مقصر نیست

قوانین تكوین ، حقیقت هاى غیرقابل انكارى وجود دارد و هیچ مانعى ندارد كه ما در شرع مقدس وجود این  در
 .كماالت را ضرورى بدانیم ؛ گرچه نقصان این شرط، در اثر تقصیر دیگرى باشد
اره شرط اگر كسى درب . بنابراین ، طهارت مولد، كمالى است كه آیین مقدس اسالم براى قاضى شرط دانسته است
طهارت مولد بگوید كه این ظلم به فرد حرام زاده است ، باید در مورد مجنون هم همین را بگوید؛ چون او هم به 
طور غیرارادى از این شایستگى محروم شده است ؛ در حالى كه عدم صالحیت مجنون براى احراز منصب قضا 
 . مورد پذیرش عقال است
 مرد بودن - 7

در شرط اول درباره ممنوعیت منصب قضا براى اطفال بحث كردیم و بیان كردیم . است  شرط هفتم ، ذكور بودن
كه در ادله ما از قضاوت به عنوان تكلیف یاد مى شود و همان طور كه از معناى لغوى كلمه تكلیف ، سختى و 

این سختى و  دشوارى استفاده مى شود، قضاوت ، نوعى فشار و سختى است كه بر انسان مكلف تحمیل مى شود و
دشوارى از عهده زنان برداشته شده است و در اصل نه تنها نقصى براى ایشان نیست بلكه نوعى ارفاق و لطف 
 . است

همان طور كه خداوند وظیفه تامین معاش یك خانه را به عهده مرد گذاشته و از این بابت ، وظیفه اى متوجه زنان 
ه استنیست ، قضاوت نیز از عهده آنها برداشته شد اما در رفع تكلیف تامین معاش ، شاهد هیچ اعتراضى نیستیم  . 

در این جا نیز منافعى نهفته است كه . ؛ چرا كه منفعت مملوس و قابل دركى در آن هست كه مانع اعتراض مى شود



 .به علت غیرمملوس بودن كمتر به آن توجه مى شود
در فقه قاعده اى داریم كه . ر سند، نوعا اتقان الزم را نداردالبته روایت هایى كه این مشقت را نفى مى كند، از نظ

 .وقتى مشهور فقها به روایتى عمل كردند و آن روایت مقبول همه فقها بود، بى توجهى به آن مشكل آفرین مى شود
 علم - 8

د همه عالم بودن به این معنا است كه قاضى بای. شرط هشتم كه وجود آن براى قاضى ضرورى است ، علم است 
 .روش هاى صحیحى را كه منتهى به صدور حكم عادالنه مى شود، بداند و به آن احاطه داشته باشد

در ضرورت این شرط، جاى هیچ تامل و تردیدى نیست ؛ زیرا در حكومت هاى معمول جهان امروز، كسى كه در 
نچه كه براى حكم كردن بدان منصب قضا و فصل خصومت قرار مى گیرد، باید به همه قوانین و قواعد قضاوت و آ

اگر كسى فاقد این توانایى علمى باشد، گذشته از این كه م ستند و پشتوانه اى  .نیاز دارد، وقوف و احاطه داشته باشد
 . براى صدور حكم نخواهد داشت ، طبعا در عرف عقال صالحیت قضاوت نخواهد داشت

كه به حفظ مطالب و استفاده از افهام دیگران علم نمى گویند، نكته اى كه در فقه شیعه به آن تاءكید شده ، این است 
بنابراین ، نوعا فقهایى كه در باب شرایط و صفات قاضى  .بلكه آگاهى از روى نظر و تامل را علم مى گویند

اظهارنظر فرموده اند، استنادشان به روایت هایى است كه در باب قضا وارد شده است ؛ از آن جمله این روایت كه 
 :مى فرمایند
 .(496)اتَّقوا الُحكوَمَة فانَّ الحُكوَمَة انَّما هَى لالِءماِم الَعاِلم بالَقَضاِء العاِدِل فى المسلمیَن ِلَنبّى اَءو وِصىِّ َنبّى
(( این منصب . از صادر كردن حكم بپرهیزید كه این منصب مختص امام عالم به علم قضاوت است كه عدالت دارد
 .((مختص نبى یا وصى و جانشین نبى است 

تعبیر حكومت در این جا معناى اصطالحى فرمانروایى یا ریاست اجرایى نیست ، بلكه به معناى فصل خصومت و 
این تعبیر به كسى كه كتب فقه اسالمى یا كتب قانون را مطالعه كرده و به   كردن حكم است و براساس  صادر

به كسى عالم مى گویند كه از نظر . حافظه سپرده ، عالم نمى گویند؛ بلكه او فقط ناقل و حامل علم دیگران است 
اى دقیق حقوقى و نتایج آن را از مقدمات فنى در رشته خود صاحب نظر باشد و بتواند با قدرت استنباط نكته ه
در فقه ما به چنین فردى ، فقیه مى گویند. منطقى استخراج كند بنابراین ، در برخى روایت ها و از آن جمله در  .

 :مقبوله عمربن حنظله ، امام علیه السالم مى فرمایند
 .(497)َیعَلُم َشیئا ِمن َقَضاَیا
 .((چیزى از علوم ما را بداند))
 اجتهاد - 9

براساس همین شرط است كه به هیچ مقلدى ، اجازه . شرط نهم از شرایط احراز منصب قضاوت ، اجتهاد است 
 .قضاوت داده نمى شود

در زمان غیبت ، فقط مجتهدان جامع الشرایط مى توانند بر منصب قضاوت بنشینند، اما امروزه بنا به ضرورت 
هاى اجتناب ناپذیرى چون جریان امور مسلمانان و جامعه كه بر وجود قاضى موقوف است و در فقدان محاكم و 

از فقها اجازه داده اند كه مقلدان نیز با  دستگاه هاى قضایى ، به هم ریختگى و هرج و مرج پدید مى آید، بعضى
 .احراز شرایطى بتوانند، به قضاوت بپردازند
البته این ضرورت و اغماض از این شرط، به معناى منتفى دانستن سایر شرایط نیست ، بلكه وجود بقیه شرایط 

كسانى كه منصب والیت  كسى كه این شرایط را دارد با توجه و احاطه به فتاواى دیگر مجتهدان و. ضرورى است 
 .و حاكمیت را حیازت كرده اند، مى تواند در این جایگاه و منصب قرار بگیرد
 .البته این مباحث از نظر فنى به تحلیل و تفسیر مفصل دارد كه در این مختصر نمى گنجد

ال اگر چند آنچه گفته شد، عالوه بر آن كه شرایط الزم براى قضاوت و قاضى است ، شرط كمال نیز هست ؛ مث
قاضى در شرایط قضاوت با هم مساوى اند، كسى ترجیح دارد كه از نظر علمى برجسته تر است ؛ چرا كه علم ، 
 . شرط كمال است

یا اگر همه از نظر عدالت و علم مساوى اند، كسى اولویت دارد كه عدالت ، پرهیز و تورع او حتى در مكروهات 
صالحیت بقیه افراد نیستالبته این به معناى عدم . بیشتر است   . 

 حقوق كسى كه ادعاى باطلى كرده است
اكنون كه شرایط قاضى را بیان كردیم خوب است كه به حق دو طرف دعوا در كالم مبارك امام سجاد علیه السالم 

سان در فرمایش امام سجاد علیه السالم همیشه از مدعى به خصم تعبیر شده است ؛ یعنى كسى كه علیه ان. بپردازیم 
 . ادعایى دارد و بر انسان حقوقى

یا كسى است كه در ادعاى خود، صاحب حق است و راست مى گوید و : درباره مدعى دو صورت متصور است 



حق این فرد آن است كه برهان او را باطل نكنیم و ادعاى او را انكار . ما هم مى دانیم كه ادعاى او درست است 
در این جا قابل تامل است ؛ مى فرمایند تعبیر امام علیه السالم. نكنیم  : 

 .ُكنَت َخصَم َنفسَك َله والحاِكَم علیَها والشَّاهَد له ِبَحقِّه دوَن شَهاَدِة الشُّهوِد
(( به نفع او حكم كن و بدون این كه او براى اثبات حق خود . علیه خود دشمنى كن و با منافع و امیال خود بستیز

ستى ادعاى او گواه باش نیازمند شاهد باشد، تو بر در )). 
چنان كه در حقوق كذشته هم اشاره شد، اگر واقعا كسى در مكتب تربیتى اسالم به این دقایق تربیتى توجه كند و 
خود را با این دستورات ، تطبیق دهد و جامعه نیز بر اساس این دستورات شكل بگیرد، آیا مى توان تصور كرد كه 

و اصال تضاد منافعى به وجود بیاید؟در چنین جامعه اى دعوا، نزاع   
 انصاف در گفتار و عمل - 1
اگر در بعد شخصى ، هر كسى به حق خود قانع باشد و از محدوده حقوق خویش تجاوز نكند، هیچ منازعه اى پیش 

امام علیه السالم همیشه مى خواهد به انسان هاى مومن مسلمان ، روح تسلیم و رضا و توقف در . نخواهد آمد
در واقع مى خواهد انسان هاى منصفى . وده حقوق شرعى و قانونى را بیاموزد تا از این حدود تجاوز نكنندمحد

 :تربیت كند
 .(498)االنصاُف َیرفُع الِخالَف و یوِجُب االیِتالَف
(( دادن حق طرف مقابل به خودش(انصاف   .((اختالف را برطرف ساخته ، باعث الفت مى گردد ( 
امام علیه السالم همیشه به انسان هاى مومن و مسلمان مى فرمایند كه اگر خصلت انصاف در افراد تقویت شود و 

از حضرت امیرالمؤ منین . است كسى با دیگران نزاع نخواهد داشت همه انسان هاى جامعه منصف شوند، طبیعى 
 :علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(499)غایُة االنصاِف ؟ن ُینصُف المرُء َنفَسه 
 .((باالترین درجه انصاف این است كه انسان نسبت به خود منصف باشد))
اگر كسى به حق خود، قناعت نورزد و منافع دیگران را نیز براى خود بخواهد، بر این بى انصافى آثار عجیبى 
 :مترتب است ؛ از آن جمله ، اثرى است كه حضرت به آن اشاره كرده و فرموده اند
 .(500)َمن َمَنع االنصاَف َسَلَبُه اُهللا االمكاَن
(( ز او سلب مى كنداگر كسى عدل و انصاف را نسبت به دیگران رعایت نكند، خداوند آن مكنت را ا )). 

نقطه مقابل آن ، اگر كسى واجد خصلت پسندیده انصاف شد و روح خود را بدان تربیت كرد، شامل این روایت مى 
 :شود كه فرمودند
 .(501)َمن َتَحلِّى باالنصاِف بلغ َمراتَب االءشراِف
اگر كسى خود را به خلق و خى زیباى عدل و انصاف زینت دهد، به عالى ترین مرتبه شرافت و بزرگوارى دست ))
 .((مى یابد
 پرهیز از ظلم - 2

كه فردى كه طرف مخاصمه قرار گرفته و  بنابرآنچه بیان شد، نكته مهم در فرمایش امام سجاد علیه السالم این است
علیه او ادعایى شده است ، باید ببیند انصاف چه اقتضا مى كند، نفس خود را حكم قرار بدهد؛ اگر طرف دعوا 
 .راست مى گوید، قبل از این كه در هر دادگاهى علیه او حكم صادر شود، خود علیه خویش حكم صادر كند

ظلم هم بغى و سركشى بر دیگران و تجاوز از حد و حدود بوده ، آثار منفى  .در غیر این صورت ظلم خواهد بود
 .بسیارى دارد و از آن جمله افق زندگى را براى انسان تاریك مى كند
 .(502)ایاك والّظلَم َفَمن ظلم َكُرَهت اءّیاُمُه
 .((از ظلم بپرهیز؛ چرا كه روزگار كسى كه ظلم مى كند تاریك مى شود ))

این طغیان ، سركشى و ستمگرى علیه . از طرفى تا فردى دچار طغیان نشود، علیه او ادعایى صورت نمى گیرد
در كالمى از امیرالمؤ . دچار بسیارى از نقمت ها و مصیبت ها شوددیگران باعث مى شود انسان در زندگى ، 

 : منین علیه السالم آمده است كه
 .(503)اءعَجُل شى ء َصرعة الَبغُى
 .((از سریع ترین چیزهایى كه انسان را به زمین مى زند، سركشى و عدوان نسبت به دیگران است ))
 : در روایت دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه
 .(504)انَّ الُقبَح فى الظُّلم بقدر الُحسِن فى العدِل
 .((به همان اندازه كه عدل زیبا است ، ظلم زشت است ))

مراد امام علیه السالم از بیان این حق این است كه اصال از همان اول ، منازعه و دعوایى شكل نگیرد و اگر به 
، فرد منصف كه مى بیند طرف مقابل بنا به اشتباه او، مدعایى دارد و حق هم با او است ، اشتباه نزاعى پیش آمد

 .سعى بر ابطال ادعاى او نداشته باشد
بسیار مشاهده مى شود كه .امروزه وجهه همت برخى از افراد این است كه ، باطل را به جاى حق جلوه مى دهند



د كه بهتر مى توانند به حقوق دیگران تجاوز كنند، این از زشت ترین و این افراد به این دلیل با قانون آشنا مى شون
قبیح ترین روش هاى استفاده از علم حقوق است ؛ روشى متداول كه ظرایف و دقایق محاكم كشورها را یاد مى 

لسالم به اما امام سجاد علیه ا. گیرند تا بهتر حقوق دیگران مورد تجاوز و اموال آنان را مورد تعرض قرار بدهند
متخاصمان مى فرمایند كه اگر طرف دعوا راست مى گوید، حقى كه خدا به عهده او نهاده این است كه گفته و 
 .ادعاى او را بپذیرد و قبل از شهادت شهود، خود علیه خود حكم كند
 رفق و مدارا با مدعى - 3
 :امام سجاد علیه السالم در ادامه مى فرمایند

باطال َرَفقَت بِه و َوَرَدعَتُه و ناَشدَتُه بدیِنِه و َكَسرَت ِحدََّتُه عنَك ِبِذكِر اِهللا و ان كاَن ما َیدَّعیِه . 
اگر مدعى دروغ مى گوید، یا واقعا خطا كرده است ، قصد سوئى ندارد و دچار توهم شده و علیه این فرد ادعایى 
در روایت . ه الزمه این تنبه رفق و مدارا است البت .كرده است ، باید با رفق و مدارا او را به اشتباهش متنبه كرد
هاى تعبیرهاى دیگرى نیز داریم كه به طور عام ، رفق و مدارا با مردم و به خصوص درباره طرف دعوا را، 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. رمز موفقیت دانسته اند : 
م داِر الناَس َتاءَمن َغواِئَلهم و َتسَلم ِمن مكایِدِه (505). 

اگر با مردم مدارا كردى ، از حوادثى كه آنها مى آفرینند در امان مى مانى و از كید و حیله و دام هایى كه احیانا ))
ى گسترند، مصون مى مانى م )). 

 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم تعبیر دیگرى نیز نقل شده است كه مى فرمایند
 .(506)َسالَمُة الَعیِش فى الُمداراِة
 .((آرامش و رفاه زندگى در مداراى با دیگران است ))
 :حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نیز مى فرمایند
 .(507)اُءمرُت بُمداراِة الّناِس كما اُءمرُت بتبلیِغ الّرسالِة
 .((همان طور كه مامور به ابالغ رسالت به مردم شده ام ، مامور به مداراى با ایشان هم شده ام ))

دارا با بر اساس این روایت در كنار تبلیغ رسالت كه یكى از وظایف رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم بود، م
بنابراین ، رفق و مدارا، از اوامر ذات ذوالجالل الهى به پیامبر صلى . مردم نیز از وظایف آن حضرت بوده است 

از طرف دیگر . اهللا علیه و آله و سلم است ؛ گویى كه رمز موفقیت تبلیغ به رسالت در مدارا با مردم نهفته است 
و حیله ها در گرو مدارا استآرامش و رفاه زندگى و دورى از حادثه ها، كید   . 

نكته دیگرى كه از روایت ها درباره مدارا استفاده مى شود، مطلبى است كه حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و 
 :آله و سلم به آن اشاره فرموده اند
 .(508)انَّ فى الرِّفِق الزِّیادَة الَبَرَكَة و َمن ُیحَرِم الرِّفَق ُیحَرِم الَخیِر
كسى كه از رفق و مدارا محروم باشد، از خیر و سعادت محروم شده  . زیادى و بركت در مداراى با مردم است))
 .((است 
واپرهیز از منازعه و دع - 4  

فراموش كردن و بى توجهى به رفق و مدارا و انتخاب شیوه حدت و تندى ، انسان را از همه خیرات زندگى محروم 
آگاه   اگر كسى علیه انسان به اشتباه ادعایى كرد، باید با رفق و مدارا، و با بیان لین او را متنبه به اشتباهش . مى كند

رگویى و ظلم دارد، نباید با او درگیر شده ، خود را اسیر برخورد با كرد؛ اما اگر او انسان پستى است كه نیت زو
شده است كه انسان باید سعى كند از هر نوع برخوردى با این افراد پرهیز   در روایت ها سفارش . فردى لئیم كرد

است كه مى فرماینددر تعبیرى از امام امیرالمؤ منین علیه السالم بیان شده . داشته باشد و با آنها وارد دعوا نشود : 
 .(509)ُمناَزَعُة السََّفِل َتشیُن السَّاَدَة
(( عزت خود را لكه دار كرده است اگر كسى با افراد پست و فرومایه وارد دعوا شود، سیادت و  )). 

فانَّ ذلك ُیزرى بالُعقالِء... ال ُتناِزِع السَُّفهاَء (510). 
(( منازعه مشو؛ چون موجب معیوب شدن عقل مى شودبا افراد پست و نادان وارد  )). 

گاه اعتبار اجتماعى فرد زیر سؤ ال مى رود و گاه درگیر : معیوب شدن عقل ، به چند طریق مى تواند بروز كند
بنابراین همواره باید سعى . شدن طوالنى با نادان ، آرامش و متانت فرد را از بین برده ، كم كم هم رنگ او مى شود

آنها پرهیز و دورى كند و با آنها از در رفق و مدارا درآید شود از . 
 یادآورى دین و اعتقاد او - 5
 : تعبیر دیگر امام سجاد علیه السالم این است كه
 .و َناَشدَتُه ِبِدیِنِه
 .((او را به دینش قسم بده ))
 . یعنى به اون یادآورى كن كه تو به هر حال انسان متدین و صاحب اعتقادى هستى

انصاُفَك ِمن نفِسَك، و ُمواساُة اخواِنَك: نظاُم الدِّیِن َخصَلتاِن (511). 



ه خود منصف بوده و با برادرانت همراهى و مواسات داشته نسبت ب : نظام مندى و قوام دین به دو خصلت است))
 .((باشى 

دین پاره اى از اعتقادات است و آنچه آن را حفظ . نظام ، به معناى رشته اى است كه نظم یك سلسله را حفظ مى كند
امام . مى كند، انصاف با خود و مواسات با دیگران است و اگر این دو خصلت نباشد، نظام دین متالشى مى شود

سجاد علیه السالم در این حق مى فرمایند اگر این دو خصلت در انسانى وجود دارد، او را به دینش تنبه بده و او را 
 :آگاه كن كه دین تو چه مى گوید؟ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(512)الدِّین َیعِصُم
 .((دین ، عاصم و نگهبان انسان است ))
 .(513)ِمالُك الدِّیِن ُمخالفُة الهوى 
 .((نشانه دیندارى ، مبارزه با هواهاى نفسانى است ))

باید به طرف دعوا توجه داد كه تو چگونه مى . انسان دیندار، اسیر هواهاى نفسانى و مالكات دنیوى نمى شود
اگر تو دین را قبول دارى ، انسان  توانى مدعى دیندارى باشى ، در عین حال به حقوق دیگران هم تجاوز كنى ؟

باید بدانى كه اگر براى جلب نعمت وسایل الشیعه ، . متدین ، باید عادل باشد و از تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزد
 : منافع ، به دنبال این مدعا هستى ، با ظلم نمى توان جلب نعمت و منفعت كرد چرا كه
 .(514)الظُّلُم َیطُرُد النَِّعَم
یكى از شیوه هاى مرسوم در محاكمه ها كه در بسیارى از نظام هاى  .((ظلم ، نعمت ها را از انسان دور مى كند))

ت كه وقتى قاضى بینه ، برهان و حتى شاهد ضعیفى نیز در اختیار ندارد كه بتواند به حقوقى متعارف است ، آن اس
اسالم نیز این شیوه ، مرسوم است  در شرع مقدس . دعوا خاتمه بدهد، در نهایت به قسم متوسل مى شوند  . 

او را به دین و  قبل از این كه دعوا نزد قاضى مطرح شود،: امام علیه السالم در این عبارت خود مى فرمایند
اعتقاداتش قسم بده ، تا او توجه پیدا كند و به خطاى خود آگاه شود؛ چرا كه گاهى منافع دنیوى ، افراد را از دینشان 
 . غافل مى كند و این از حقوق خصم است كه او را به دنیش ، متنبه كنى
 یادآورى نام و یاد خدا - 6
 : تعبیر دیگر امام علیه السالم این است كه
 .و َكَسرَت ِحدََّته عنَك بِذكِر اِهللا
 .((با یادآورى نام و یاد خدا، از تندى او بكاهى ))
به هر حال كسى كه علیه انسان اقامه دعوا مى كند، طبیعى است كه از او عصبانى شده و خشم باعث شده است تا 

ا با یاد و نام خدا كاهش بده سفارش حضرت این است كه آن حدت و عصبانیتش ر. به قاضى مراجعه و شكایت كند
 : ؛ آنچه مسلم است ، نام و یاد خدا آرام بخش دلها است
 .(515)َاال ِبِذكِر اهللا َتطَمئنَّ الُقلوب 
 .((آگاه باشید كه دل به یاد خدا آرام مى گیرد))

كسى كه ادعاى باطلى كرده باشد و خود هم به بطالن آن واقف باشد، وقتى یاد و نام خدا را بشنود یا در دل او زنده 
در قرآن نیز آمده است. شود، حال او تغییر مى یابد  : 

ت ُقلوُبُهم و اذا ُتِلَیت آیاُتُه زاَدتُهم ایَمانا َو َعلى َربِِّهم َیَتَوكَّلوَنانََّما المؤ ِمنوَن الَّذیَن اذا ُذِكَر اُهللا و ِجَل (516). 
(( ستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهایشان ترسان مى گردد؛ و هنگامى كه آیات به درستى كه مؤ منان ، كسانى ه
 .((خدا براى آنان خوانده مى شود، ایمانشان افزون تر مى گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند

مهم تر غافل براى همه ما پیش آمده است كه گاهى به منافع موهوم ، مادیات و مكنت دنیا فكر مى كنیم و از امور 
این امرى طبیعى است ؛ ولى اگر كسى در همان حال غفلت ، به ما هشدار و تنبه دهد و ذكر و یاد خدا . مى شویم 

امام سجاد علیه السالم به عنوان معلم . را براى ما زنده كند، این منافع موهوم و خیالى ، تحت الشعاع قرار گیرد
دهد كه هر چند االن منفعت دنیا چشم مدعى را پر كرده و باطل در او روح و روانشناس جامع ، به انسان یاد مى 

 . قوت پیدا كرده ، اما سعى كن با یاد و نام خدا او را بیدار و هشیار كنى
 پرهیز از زیاده گویى و بدگویى - 7
 :امام علیه السالم در ادامه كالم مباركشات مى فرمایند

لَّذى ال َیُردُّ عنَك عاِدَیَة عدوَِّكو اَءلَقیَت َحشَو الَكالِم و َلغَطُه ا . 
(( این كار او را از دشمنى تو بازمى دارد! سعى كن كه از نارواگویى و زیاده گویى پروا كنى  )). 
 :امام صادق علیه السالم به نقل از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(517)اّیاُكم و ِجداَل كلِّ َفتون 
 .((از مجادله با انسانى كه اهل فتنه است بپرهیزید))
مه كشیده شد، با او از در باید فقط با اینها مدارا كرد و اگر مساءله اى به محك . چرا كه هیچ تاثیرى نخواهد داشت
 .مجادله وارد مشو و زبانت را كنترل كن ؛ چرا كه اگر وارد مجادله شدى ، اثرهاى منفى متعددى دارد



. حضرت علیه السالم ، خیلى زیبا منظره درگیرى دو طرف را كه راه دین و عقل را رها كرده اند، ترسیم مى كند
ا گم كرده است ؛ زیرا طبیعتا انسان متدین ، عاقل ، عالم و آگاه هیچ آن كه ادعاى باطل كرده ، راه دین و عقل ر

وقت علیه كسى ادعاى باطل نمى كند؛ و آن كه با او درگیر مى شود وبدزبانى مى كند نیز راه دین و عقل را رها 
هاى خود را براى كرده ؛ چرا كه انسان عاقل ، زبان خود را با درگیرى با این انسان ها آلوده نمى كند و وقت گرانب

 .این كار از دست نمى دهد
امام علیه السالم مى فرمایند كه این پرگویى ، بدگویى و نارواگویى باعث نمى شود كه دست از دشمنى با تو بردارد 

حضرت امیرالمؤ منین علیه . چه بسا ضررهاى دیگرى نیز در برداشته باشد. و براى تو فایده اى نخواهد داشت 
ایندالسالم مى فرم : 

 .(518)احَفظ َراءَسَك ِمن َعثَرِة ِلساِنَك
 .((سرت را از لغزش زبانت حفظ كن ))
 :حضرت در كالم دیگرى مى فرمایند

ُن َسُبع ان اءطَلَقَتُه َعَقَراللِّسا (519). 
 .((زبان ، درنده اى است كه اگر آزادش بگذارى ، انسان را پاره مى كند))

عى باطل ، زبان به بدگویى گشودى ، نه تنها او را از كرده خود پشیمان نخواهى كرد، چه بسا اگر در مقابل مد
تر كرده اى دشمنى او را عمیق تر و او را در این دشمنى راسخ   . 

 با بدزبانى آلوده به گناه مدعى نشدن - 8
 :از طرف دیگر امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 .َبل َتبوُء باِءثِمِه
(( تى كه بدزبانى كردى ، تو هم به گناه او آلوده مى شوى وق )). 

در مقابل ادعاى باطل مدعى ، تندى كردن و ناروا گفتن نه تنها نتیجه دنیوى ندارد، بلكه گناه و وبال اخروى هم به 
عالوه بر همه آنها همان طور كه اشاره كردیم. وجود مى آورد  : 

 .و به َیشَحُذ علیَك َسیَف َعَداَوِتِه
(( تر كرده اى  در واقع او را در این ادعاى باطلى كه كرده ، راسخ . بدین وسیله حربه دشمنى او را تیزتر كرده اى 
)). 

فرض كنید كسى علیه انسان ، ادعاى باطلى مى كند و تصور مى كند شاید در محكمه پیروز شود، در این صورت 
اعث مى شود دشمنى او بیشتر شوددشمنى او یك دلیل دارد؛ اما مجادله و نارواگویى ، ب . 

 گفتار نیك و شایسته - 9
 :امام علیه السالم در ادامه مى فرمایند
 . ِلاَءنَّ َلفَظَة السُّوِء َتبَعُث الشَّرَّ والَخیُر َمقَمَعة للشَّرِّ
 .((بدزبانى ، فتنه انگیز و شرآفرین است و گفتار نیك شربرانداز))

خون ریزى ها، آبروریزى ها، قتل نفس ها و غصب و غارت اموال به یك گفتار  ریشه بسیارى از مفاسد، فتنه ها،
سوء برمى گردد و نقطه مقابل آن ، زبان خیر و گفتار نیك ، مى تواند ریشه بسیارى از شرها و فتنه ها را بركند و 

ا رفتار كنى و اگر چنین چه بهتر كه تو به جاى بدزبانى ، زبان به گفتار نیك بگشایى و با رفق و مدار. خشك نماید
 . كردى بدان كه موفق هستى

 حقوق كسى كه ادعاى حقى كرده است
اما امام علیه السالم درباره كسى كه انسان علیه او ادعاى . آنچه بیان شد درباره كسى بود كه ادعاى باطلى كرد

 :درستى مى كند
 بیان سخن نیكو - 1
 :امام سجاد علیه السالم مى فرمایند

فى ُمَقاَوَلتِه ِبَمخَرِج الدَّعَوى اَءجَملَت  . 
براى پایان دادن به دعوا، بهترین راه این است كه زبان و سخن نیكو برگزینى و با گفتار ملیح و بیان لطیف وارد ))
 .((شوى 

امام علیه السالم مى فرمایند كه در ادعا كردن علیه كسى ، نوعى غلظت و تندى وجود دارد و همین كافى است كه 
و را نگران و متاثر كند، حال اگر انسانى ادعایى را كه براى او تاثرآور است ، با كلمات تند و زشت و اهانت ا

آمیزى همراه كند، این دعوا، هرگز پایان نخواهد پذیرفت و اگر چه انسان در محكمه به حقش برسد، اما بذر كینه و 
ینه و نفاق را از بین ببردنفاق با بدزبانى كاشته شده است و نمى تواند این بذر ك . 



پس بهترین راه این است كه انسان در برخورد با او هم اصل رفق ، مدارا، بیان لطیف و گفتار نیكو را فراموش 
 .نكند
 پرهیز از تندى و خشونت  - 2

نباید امام علیه السالم به یك نكته بسیار مهم توجه مى دهند و مى فرمایند كه صاحب حق ، برهان و حجت دارد و 
 .حجت و برهان خود را با تندى ، فریاد و ستیز از دست بدهد و بعد هم نتواند جبران كنند
 . و َلم َتَتَشاَغل عن ُحجَّتَك ِبُمناِزَعتِه بالقیِل و الَقاِل َفُتذهَب عنَك ُحجَّتَك و ال یكوَن لَك فى ذلَك َدَرك

امام علیه السالم . هان و استدالل را از بین مى بردتندى و خشونت در گفتار و افراط در بیان و كالم ، قوت بر
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در تعبیر . توصیه مى فرمایند كه همه توجه و همت تو به برهان و دلیلت باشد

 :بسیار زیبایى مى فرمایند
 .(520)َدِع الِحدََّة و َتفكَّر فى الُحجَِّة و َتَحفَّظ ِمن الَخَلِل َتاءَمِن الزََّلِل
عصبانیت را كنار بگذار، در برهان دلیلت فكر كن و خود را از امور بیهوده و فاسد حفظ كن و از بیهوده گویى و ))

چرا كه اگر عصبانى نشوى ، بیهوده گویى نمى كنى و به دلیل و برهانت مى  -فاسد به زبان بپرهیز آوردن حرف 
 .((در نتیجه از لغزش مصون مى مانى و خطا نمى كنى و نهایتا به نتیجه مى رسى  - اندیشى

تیزه جویى برخاستى ، امام سجاد علیه السالم به این نكته تاءكید مى فرمایند كه وقتى با تندى رفتار كردى و به س
طبیعتا طرف مقابل با تو درگیر مى شود و به بدگویى ، منازعه لفظى و جدال مشغول مى شود و در این میان 
حجت و برهان گم مى شود و در نتیجه اگر این منازعه به محكمه كشیده شود، نمى توانى بر او غالب شوى ؛ چرا 

و حجت است ، وقتى انسان گرفتار ستیزه ، پرخاش و خشونت شد، كه قوام حكم در محكمه و دادگاه ، در برهان 
طبعا محكمه هم به راحتى نمى تواند به نفع او حكمى صادر كند؛ گرچه حق با . حجت و برهان را از دست مى دهد

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به این نكته توجه داده مى فرمایند. او باشد : 
ُم ِمن قوَِّة سلطاِن القدرِةقوََّة سلطاِن الحجَِّة اءعظ (521). 

 .((اقتدار دلیل و برهان ، همیشه قوى تر از قوت قدرت است ))
امروز براى كسى هست اما فردا نیست قدرت امرى است كه دوام ندارد،  . 

ممكن است طرف دعوا، انسانى قدرتمند باشد و محكمه هم خداى ناكرده مرعوب قدرت او شود و علیه انسان حكمى 
فكر   در چنین شرایطى باید به حجت و دلیلش . صادر كند، ولى انسان نباید به منازعه ، پرخاش و ستیز برخیزد

ئل شدنى است ، اما دلیل و برهان از بین رفتنى نیستكند؛ چرا كه قدرت او زا  . 
در این كالم ، امام سجاد علیه السالم به افرادى كه صاحب حقند تذكر مى دهند كه براى رسیدن به حقشان راه هاى 
مناسب و موزونى را انتخاب كنند و سعى نكنند از بیراهه براى رسیدن به حق استفاده كنند؛ زیرا ممكن نیست از 

وقتى به حق نرسیدند، خسارت كرده اند و این خسارت قابل جبران نیست. یراهه به حق برسندب  . 
 عدم بیان ادعاى باطل - 3
اما اگر ادعاى او باطل بوده ، یا منفعت و یا توهم فایده او را وادار كرده است علیه دیگرى ادعاى باطل كند، در این 
 : جا هم امام علیه السالم مى فرمایند كه
 .(522)اتََّقیَت اَهللا عّزوجّل و ُتبَت الیِه و َتَركَت الدَّعوى 
(( ن و دعوا و مخاصمه را رها كن كه به دین و دنیاى از خدا بترس كه علیه دیگران ادعاى باطل كنى ، برو توبه ك
 .((تو ضرر مى رساند

در این دو حق كه به علت پیوند تنگاتنگ و نزدیكشان یك جا مورد بحث قرار گرفت ، همه تالش امام سجاد علیه 
ست كه السالم به عنوان یك معلم و مربى اخالق فرد و اجتماع و آموزگار دیانت و انسانیت ، معطوف به این ا

طورى انسان را تربیت كند، كه اصال دعوا و نزاعى شكل نگیرد و مرافعات و منازعات در همان آغاز تكوین از 
 .بین برود

یكى از این جهات ، جهت فقهى مساءله است كه . مى توان این موضوع را از جهات و زوایات مختلفى بررسى كرد
 . از حوصله و استعداد بحث ما خارج است

از زاویه اخالقى به این مباحث مى نگریم و امام سجاد علیه السالم هم در مقام تعلیم موازین اخالقى به  عمدتا ما
 .متخاصمان و طرفین دعوا هستند
بر اساس معارف ما دشمنى و عداوت براى سعادت انسان ها بسیار مضر است و تالش بزرگان دین همواره بر این 

نگیرد؛ چه بر سر مقام ، چه بر سر عز و آبرو و چه بر سر امور دنیاتعلق گرفته كه دشمنى و عداوتى شكل  . 

 پرهیز از مشاجره و آثار آن
 :مرحوم مجلسى از خصال نقل مى كنند كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به بعضى از فرزندانشان فرمودند
 .(523) النَِّتاِجیِن ِمن عاقل َیمُكُر بكم اَءو جاِهل َیعَجُل علیُكم والَكالُم َذَكر والَجَواُب اُءنَثى فاَذا اجَتَمَع الزَّوَجاِن فالُبدَّ ِمَنایَّاُكم و ُمعاَداَة الرِّجاِل فانَّهم ال َیخلون ِمن َضرَب !یا َبِنىَّ



(( یا انسان هاى عاقلى هستند كه در صورت دشمنى از راه : چرا كه آنان دو دسته اند! از دشمنى با دیگران بپرهیزید
هوش و ذكاوت وارد مكر مى شوند و تو را گرفتار مى كنند و یا انسانهاى جاهلى هستند كه با عجله تو را گرفتار 

آغاز مى شود كه تو چیزى مى گویى و او پاسخى مى دهد، گفته تو جنس مذكر و پاسخ مى كنند؛ دشمنى این گونه 
بنابراین سعى كنید از گفتار زشت با دیگران بپرهیزید. مولود این دو دشمنى است . او جنس مونث است  )). 

 :امام باقرعلیه السالم از جدشان رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى فرمایند
َیَزل َجبَرئیُل علیه السالم َینَهانى عن ُمالَحاِة الرِّجاِل كما َینَهانى عن ُشرِب الَخمِر و عباَدِة االَءوثاِنَلم  (524). 

(( همان طور كه از شرب . برئیل علیه السالم مرتب مرا از یك چیز نهى مى كند و آن مشاجره با دیگران است ج
 .((خمر و بت پرستى نهى مى كرد

امروزه در محاكم ما نیز مشهود است ، آنچه كه ریشه اصلى برخى از دشمنى ها و عداوت ها است ، گفتگوهاى 
اگر انسان خیر دیگران را بخواهد، هرگز وارد . و اساسى مى شودابتدایى است كه منتهى به دعواهاى جدى 

امام صادق علیه السالم مى فرمایند. مشاجره و مخاصمه با آنها نمى شود : 
 .(525)و ال َیقَبُل اهللا ِمن ُمؤ من َعمال و هو ُمضِمر على اَءخیِه المؤ ِمِن سوءا
(( چه بسا كه آن اندیشه را به مخاصمه ظاهرى هم تبدیل  -اگر مومنى ، نسبت به مومن دیگر نیت بدى داشته باشد 

خدا اعمال عبادى او را قبول نمى كند -نكند  )). 
، تالش معارف ما این است كه از فرد یك انسان واقعى ، وارسته ، مومن ، به دور همان طور كه مشاهده مى شود

اگر چنین شد، آیا در آن جامعه دیگر نزاع و مخاصمه اى روى مى دهد؟ . از هر نوع بداندیشى و فكر سوء بسازد
رى كه اساسا اجازه بنابراین تالش امام علیه السالم در این دو حق ، تعلیم و تربیت انسان ها است ؛ طو! هرگز

 .ندهند بذر دشمنى ، مرافعه و منازعه ، در دلهایشان كاشته شود

 اصالح در جامعه اسالمى
نكته اى كه از . در پایان تذكر یك مطلب ضرورى است و آن حقى است كه دو طرف دعوا بر سایر مسلمانان دارند

اع ؛ كوچك و كم اهمیت ، یا بسیار بزرگ مجموع معارف ما استفاده مى شود این است كه در صورت دشمنى و نز
و شدید؛ میان دو نفر یا دو گروه ؛ سایر مسلمانان وظیفه دارند كه بین آنها صلح و دوستى برقرار كنند و اگر یكى 

قرآن در سوره مباركه حجرات مى فرمایند. از دو طرف از آن سرباز زد با تندى ، حق و عدالت را برپا كنند : 
ِر اهللا فاِءن َفآَءت فاَءصلحوا بینهما بالعدِل و ِمَن المؤ منین اقَتَتلوا َفاَءصِلحوا بیَنهما َفاِءن َبَغت احَداهما على االُءخرى َفَقاتلوا الَّتى َتبِغى حتَّى َتِفى َء الى امو ان َطاِئفتاِن 

 .(526)اَءقسطوا انَّ اهللا ُیحبُّ المقسطین 
اگر دو طایفه از مؤ منان به جنگ و جدال با یكدیگر برخاستند، باید میان آنها صلح برقرار كنید؛ و اگر یكى از ))

كه همان صلح و صفا است ، اجتناب ورزید و راه و آنها با تخلف ، راه و رسم طغیان پیشه كرد و از پیروى حق ، 
رسم خودسرى پیشه كرد، با او بجنگید و آنگاه حق را حاكم كنید و در برقرارى حق ، بین آنها به عدالت رفتار 
 .((كنید
دستور الهى است كه خداوند متعال ، سایر مسلمانان را موظف مى كند كه در منازعات و مناقشات دیگران بى 

باشند؛ بلكه براى حل و فصل منازعات و رفع خصومت ها و برقرارى حق به یارى هم بشتابند و صرفا به تفاوت ن
آیه شریفه تصریح مى كند . حل خصومت و مصالحه دو طرف بسنده نكنند؛ براى برقرارى حق و تداوم آن بكوشند

 : كه
 .(527)فاِءن فآَءت فاصلحوا بینهما بالعدِل
 .((هرگاه زمینه صلح برقرار شد، در میان آنان به عدالت صلح برقرار كنید))

زمان امیرالمؤ منین علیه  این دستورالعمل در مقطعى از تاریخ اسالم به خوبى مورد عمل قرار گرفت و آن در
 .السالم در هر سه جنگى بود كه براى آن حضرت اتفاق افتاد
گروهى از مسلمان ها؛ مثل طلحه و زبیر و بعضى دیگر رو در روى حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم ایستادند 

رت صرف نظر حض. و به منازعه و مخاصمه برخاستند و حتى علیه حضرت لشكركشى كردند و به بصره آمدند
 .از نصایح گذشته ، از صبح تا ظهر، هم سران این سپاه و هم نفرات آن را به حق دعوت فرمودند و آنها نپذیرفتند

بر  -سوره مباركه حجرات  9آیه  - چه كسى حاضر است این آیه را : در نهایت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند
اشعى برخاست و گفت این جماعت تالوت كند؟ فردى به نام مسلم مج حضرت به او . من این كار را انجام مى دهم  :

. اینها در راه خدا آسان است : مسلم گفت ! دستان تو قطع مى شوند و در این راه به شهادت مى رسى : فرمودند
قرآن را در دست راست گرفته بود كه دست راست او را . قرآن را برداشت و به سوى این جماعت معاند رفت 

. نهایتا قرآن را به دندان گرفت تا به شهادت رسید. قرآن را به دست چپ گرفت آن را نیز قطع كردند. ع كردندقط
 .(528)دقیقا همان چیزى كه حضرت فرموده بودند اتفاق افتاد

آنها هم طایفه اى از مسلمین بودند كه رو در روى . در صفین و ماجراى نهروان و خوارج هم دقیقا همین طور بود



امیرالمؤ منین علیه السالم در هر دو ماجرا باز هم افرادى را به عنوان . جماعت دیگرى از مسلمانان صف كشیدند
واسطه را به عهده گرفت   در ماجراى خوارج ، ابن عباس بود كه نقش . واسطه انتخاب كردند (529). 

 :در آیه بعد مى فرماید
صلحوا بین اَءَخَویكم و اتَّقوا اهللا لعلَّكم ُترَحمون انَّما المؤ منوَن اخَوة فاَء (530). 

(( ، باید به اصالح آن اختالف برخیزید و از خدا مؤ منان برادر یكدیگرند، پس اگر بین شما شكاف و اختالفى بود
 .((پروا كنید تا مورد مهر و محبت و رحمت او واقع شوید
 : در سوره مباركه انفال هم قریب به همین مضامین آمده است
 .(531)فاتَّقوا اَهللا و اَءصلحوا ذاَت بینُكم 
 .((پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید؛ و خصومت هایى را كه در میان شماست ، اصالح كنید))

ا هر دو آیه ، ضرورت ایجاد صلح و صفا را همراه ب. بى اعتنایى به حكم اصالح ذات البین ، مخالف تقوا است 
یادآورى پیوند ریشه دار و برادرى متذكر مى شود؛ یعنى ضرورت صلح و صفا را برخاسته از حیث اخوت و 

چون  -همان گونه كه بسیار بعید است دو برادر با یكدیگر از در مخاصمه و دشمنى در آیند . برادرى افراد مى داند
ن نیز مثل برادرند و نباید با هم از در مخاصمه مؤ منا - دو برادر به طور طبیعى در منافع و مضار خود مشتركند 

 .و نزاع درآیند

 اهمیت اصالح اجتماعى ، در روایات
عالوه بر آیات كریمه قرآن ، در روایات ارزشمندى كه از اهل بیت علیهم السالم برجاى مانده ، به اصالح ذات 

مختلف ، مسلمانان را موظف و تشویق به  ائمه اطهار علیهم السالم با بیانات. البین تاءكید فراوانى شده است 
 .اصالح ذات البین كرده اند
 :مرحوم كلینى روایتى را در اصول كافى از امام صادق علیه السالم نقل كرده اند كه حضرت مى فرمایند
 .(532)َصَدَقة ُیحبُّها اُهللا اصالُح بیِن النَّاِس اذا َتَفاَسدوا و َتَقاُرُب بینِهم اذا تَباَعدوا
صدقه اى كه خداوند آن را دوست دارد این است كه اگر میان مردم مفسده و دشمنى است آن را اصالح كنید و اگر ))

ها را به هم نزدیك كنیدبین مردم دورى است آن )). 
 :روایت قابل توجه دیگرى را مرحوم كلینى از قول راوى نقل مى كند

َدَفَعها الیَنا ِمن عنِده حتَّى اذا اسَتوَثَق كلُّ َفاَءصَلَح بیَنَنا ِباَءرَبِعِماَئِة درَهم َفَمرَّ بَنا الُمَفضَُّل و اَءنا َوَخَتنى َنَتَشاَجُر فى میَراث َفَوَقف ساَعة ثمَّ قال َلنا َتعاَلوا الى الَمنِزِل فاَءَتیناُه 
ن اَءصحاِبَنا فى َشى ء اَءن اُءصِلَح بیَنُهما و اَءفَتدَیَها ِمن ماِلِه واِحد ِمنَّا ِمن صاحِبِه قال اَءَما انَّها لیَست ِمن ماِلى و لِكن اَءبوعبداهللا علیه السالم اَءَمَرنى اذا َتَناَزَع َرُجالِن ِم

ِمن ماِل اَءبى عبداهللا علیه السالم  فَهَذا (533). 
(( ر مى كرد، مقدارى ایستاد و من و دامادمان در مورد ارث با هم اختالفى داشتیم ، مفضل بن عمر از كنار ما عبو

ما را صلح داد و اختالفى را كه بر سر مال و میراث پیش آمده بود با . بعد گفت كه بیایید با من به خانه برویم 
چهارصد درهم حل كرد و تذكر داد كه این مال از من نیست ، بلكه امام صادق علیه السالم به من دستور داده اند كه 

شیعیان تنازعى بود، تو با این پول و فدیه آن را حل كن هرگاه میان مسلمانان و  !)). 
فدیه معموال در مورد . تعبیر فدیه هم در این جا، تعبیر لطیفى است ؛ یعنى تو مسلمانان و شیعیان را بخر و آزاد كن 

ف و منازعه خرید بردگان و آزاد كردن آنها اطالق مى شود و در این جا یعنى تو با این كسى كه به اسارت اختال
 . درآمده و برده مخاصمه و جنگ شده است ؛ از قید این اسارت آزاد كن

بنابراین اصالح ذات البین ، مورد تاءكید شرع مقدس است و اگر بخواهیم همه آنچه را كه در این باره ذكر شده 
 .است ، بیان كنیم ، سخن به درازا مى كشد

الم آمده این است كه حضرت در بیان حقوق متخاصمین طورى زمینه نكته مهمى كه در فرمایش امام سجاد علیه الس
سازى اخالقى مى فرمایند كه اصال منازعه و جدالى میان مسلمانان واقع نشود؛ اگر واقع شد، هر یك از دو طرف 
 .دعوا را طورى به موازین اخالقى دعوت و راهنمایى مى كنند كه ریشه این مخاصمه خشكیده شود

رحق مستشی - 40  

 َمكاَنه َعِملَت به ذلَك ِلَیُكن منَك فى رحَمة َوِلین فانَّ اللِّیَن ُیؤ ِنَس و اَءمَّا حقُّ المسَتشیِر فان َحَضَرَك لُه َوجُه َراءى َجَهدَت له فى النَّصیَحِة و اَءَشرَت الیه بَما َتعلُم اَءنََّك لو ُكنَت
لم َتاءُلُه خیرا و لم  و ان لم َیحُضرَك له َراءى و َعَرفَت له َمن َتِثَق ِبَراءِیِه و َترَضى به ِلنفِسَك َدَللَتُه علیِه و اَءرَشدَتُه الیِه َفُكنَتالَوحَشَة و انَّ الِغَلَظ یوِحُش َموِضَع االُءنِس 

 .َتدَِّخرُه ُنصحا و ال قوََّة اال باِهللا
(( ه اى دارى ، در نصیحت او بكوشى اما حق كسى كه با تو مشورت مى كند این است كه اگر نظر روشن و پسندید

باشد   و او را آگاه سازى و آنچه كه اگر خود به جاى او بودى چنان مى كردى ؛ و باید نصیحت تو همراه با نرمش 
كه سبب مى شود وحشت و هراس او به انس تبدیل شود، همان طور كه خشونت و سخت گیرى ، آرامش را به 

انى ، او را به كسى راهنمایى كنى كه محل اعتماد و اطمینان تو است ، و اگر چیزى نمى د. وحشت تبدیل مى كند



 .((براى مشورت در امور خود به او مراجعه مى كنى ، و از خیراندیشى و نصیحت كوتاهى نكنى 
 .مشورت ، وصف ممتاز مسلمانان نسبت به سایر ادیان است كه داراى پیامدهاى مثبت و قابل توجهى مى باشد

منظر آیات و روایات مشورت ؛ از  
یكى در سوره مباركه شورى هنگامى كه مؤ منان : خداوند متعال در دو سوره قرآن ، از اصل شورا یاد كرده است 

 . را توصیف مى كند و دیگرى در سوره آل عمران
 :در سوره شورا وقتى اوصاف مؤ منین را ذكر مى كند، چنین مى فرماید

والَّذیَن اذا اَءصابهُم الَبغُى هم َینَتصروَن# و اَءقاموا الصَّالَة و اَءمُرهم شوَرى بیَنهم و ممَّا رَزقناهم ُینُفقونوالَّذیَن اسَتجابوا ِلَربِّهم  (534). 
كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده ، نماز را برپا مى دارند و كارهایشان را با مشورت انجام مى ))
دهند و از آنچه به آنها روزى داده ایم انفاق مى كنند و كسانى كه هرگاه ستمى به آنها رسد، تسلیم ظلم نمى شوند و 
 .((یارى مى طلبند

ران است كه مى فرمایدآیه دیگر در سوره مباركه آل عم : 
َءمِر فاذا َعَزمَت َفَتَوكَّل على اِهللا انَّ اهللا ُیحبُّ فِبما َرحَمة مَِّن اِهللا ِلنَت لهم و لو ُكنَت فّظا غلیَظ القلِب النَفضُّوا ِمن حوِلَك فاعُف عنهم واستغِفر لهم و شاِورهم فى اال

 .(535)الَمَتَوكِّلیَن
به بركت رحمت الهى ، در برابر مردم نرم و مهربان شدى و اگر خشن و سنگدل بودى ، از اطراف تو، پراكنده ))

در كارها، با آنان مشورت كن ؛ اما هنگامى كه تصمیم پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب و . مى شدند
 .((گرفتى ، قاطع باش و بر خدا توكل كن ؛ زیرا خداوند توكل كنندگان را دوست دارد
اشاره هم از همین ماده مشتق . است  ((شورا))این دو آیه ، موضوع شورا و مشورت را مطرح مى كنند كه از ماده 

ست كه براى دسترسى به مجهول و یا بهترین گزینه از میان چند گزینه به كار مى و به معناى عالمت و نشان یاب ا
 .رود

با توجه به آثار و پیامدهاى مثبت مشاوره ، عقال، مشاوره را امرى پذیرفته و ممدوح مى دانند و شرع هم به راه 
 . هاى مختلف به آن توصیه و به بعضى از آثار مفید آن تصریح كرده است

ى روایتى را از امام صادق علیه السالم نقل كرده است كه فرمودندمرحوم مجلس : 
 .(536)ال ُمظاَهَرَة اَءوَثُق مَن الُمشاَوَرِة
(( اهى مطمئن تر و موثق تر از مشاوره نیست هیچ تكیه گ )). 

در روایات متعددى ، مى بینیم كه سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم حتى در 
كه در حد ممكن به برخى از آنها، اشاره مى كنیم. امور جارى و عادى زندگى مشاجره بوده است   : 

قدر و از اصحاب خاص امام هشتم ، حضرت ابوالحسن الرضا علیه السالم ، معمربن خالد یكى از راویان جلیل ال
 :است ؛ وى مى گوید

وَل اهللا صلى اهللا علیه و آله علیَك فقاَل ِشبَه الُمغِضِب انَّ رس َهَلَك َمولى الءبى الحَسِنالرضاعلیه السالم ُیقاُل له َسعد فقاَل اَءِشر علىَّ ِبَرُجل له َفضل و اَءماَنة َفُقلُت اَءنا اَءشیُر
 .(537)و سلم كاَن َیسَتشیُر اَءصحاَبُه ثمَّ َیعِزُم على ما ُیریُد
(( كسى : بعد از وفات او امام علیه السالم فرمودند. اشتند كه نامش سعد بود و از دنیا رفت امام علیه السالم خادمى د

ایا من : معمربن خالد مى گوید با تعجب پرسیدم . را به من معرفى كن كه هم آدم شایسته اى باشد و هم امانتدار
این چه : ده باشد، فرمودندلیاقت مشاوره شما را ندارم ؟ حضرت رضا علیه السالم مانند انسانى كه غضب كر

سخنى است كه تو مى گویى ؟ چرا تو تعجب مى كنى ؟ رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم با اصحابشان 
 .((مشورت مى فرمودند؛ منتها بعد از مشورت آنچه كه مرضى خدا بود، تصمیم گرفته و عمل مى كردند
همرحوم برقى روایتى را از ابن ابى عمیر نقل مى كند ك  : 

 .(538)اسَتشاَرِنى اَءبوعبداهللا علیه السالم َمرَّة فى اَءمر َفُقلُت اَءصَلَحَك اهللا ِمثلى ُیشیُر على مثِلَك قال نَعم اذا اسَتَشرُتَك
(( . امام علیه السالم در موضوعى مرا مورد مشورت قرار دادند: یكى از اصحاب امام صادق علیه السالم مى گوید

هنگامى كه از تو : آیا شایسته است كسى مانند من به شما مشورت بدهم ؟ حضرت فرمودند: به حضرت گفتم 
 .((مشورت بخواهم ؛ آرى 

لسالم متعارف بوده است ؛ مورد دیگر، حسن بن الجهم یكى از روات و از اصحاب امام این كار نزد ائمه علیهم ا
 :هشتم علیه السالم است ، مى گوید

وَداِنِه فقیَل له ُتشاوُر مثَل هذا فقاَل انَّ اهللا اَوَر االَءسَوَد ِمن ُسُكنَّا عنَد اَءبى الحسِن الرضاعلیه السالم َفَذَكَر اَءَباُه علیه السالم فقاَل كاَن عقُلُه ال ُتواَزُن به الُعقوُل و ُربَّما َش
 .(539)تباَرَك و تعالى ُربَّما َفَتَح على لساِنِه قال فكانوا ُربَّما اَءشاروا علیه بالشَّى ء َفَیعمُل به ِمَن الضَّیَعِة و الُبستاِن
(( حضرت . نزد امام هشتم علیه السالم نشسته بودیم و یادى از پدر بزرگوار ایشان ، موسى بن جعفر علیه السالم شد

خود هم مشورت در عین حال چه بسا حضرت با غالمان سیاه . عقل پدر من با هیچ عقلى قابل مقایسه نبود: فرمودند
اگر خدا : آیا با فردى مثل او مشورت مى نمایید؟ حضرت مى فرمودند: بعضى به حضرت مى گفتند. مى كردند

امام هشتم علیه السالم اضافه فرمودند كه همین غالم ها و خادم ها در . بخواهد چه بسا راه را با زبان او مى گشاید



مشاوره مى دادند و موسى بن جعفر علیه السالم مطابق نظر مورد باغ و مزارعى كه حضرت داشتند، به حضرت 
 .((آنها عمل مى كردند
نقل شده است كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در بعضى از جنگ ها به نظرهاى مشورتى اصحاب ، ترتیب 

رداز آن میان مى توان به جنگ خندق و ماجراى عمل به نظر مشورتى سلمان اشاره ك. اثر مى دادند . 

 آثار و فواید مشاوره
 : امام صادق علیه السالم روایتى را از جدشان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل كرده اند كه
 .(540)ال ُمظاَهَرَة اَءوَثَق ِمَن المشاَوَرِة
 .((هیچ پشتوانه اى استوارتر و مستحكم تر از مشاوره نیست ))

ممكن است . بنابراین روایت ، فایده اولى كه بر مشورت مترتب است ، پشت گرمى و قوت در اقدام به كارها است 
را كه به دست آورد و تشخیص داد كه نظر مطلوبى كسى در اقدام به كارى تردید داشته باشد، ولى نظر دیگران 

 .است ، قدرت پیدا مى كند و از حالت تردید و تحیر خارج مى شود
فایده دومى كه از روایات استفاده مى شود و عقل هم بدان اذعان دارد، پیدا كردن راه صحیح ارشاد و هدایت است 
ا حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایندمكرر . كه این تعبیر در روایات ما خیلى زیاد آمده است : 
 .(541)االسِتشاَرُة َعیُن الِهداَیِة
(( ت مى كندمشورت كردن ، انسان را راهنمایى و هدای )). 
فایده سومى كه براى مشاوره مترتب است این كه انسان ، به وسیله مشاوره ، از اندیشه و فكر دیگران بهره مند مى 

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند. شود : 
 .(542)َمن شاَوَر الرِّجاَل شاَرَكها فى ُعُقوِلها
 .((اگر كسى با دیگران مشورت كند، در عقل و اندیشه آنها شریك شده است ))

شراكة استو در مشورت ، عقل و فكر سهم ال. طبیعى است كه شریك از سهم الشراكة بهره مند مى شود  . 
فایده چهارمى كه از روایات استفاده مى شود این است كه اگر كسى با دیگران مشورت كند، به اشكاالت و عیوب 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. خود اطالع پیدا مى كند : 
 .(543)َمِن اسَتقَبَل ُوجوَه اآلراِء عَرَف مواِقَع الخَطاِء
 .((اگر كسى از آرا و نظرات دیگران استقبال كند، مى توان محل خطا و اشتباه را كامال بشناسد))

ت كه انسان را از مخاطرات و احیانا هالكت نجات مى فایده پنجم مشورت كه از روایات استفاده مى شود این اس
در روایتى دیگر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند. دهد : 

 .(544)َخاَطَر ِبَنفسه َمِن اسَتغَنى بَراءِیِه
(( مخاطره قرار داده است   كسى كه خویش را بى نیاز از راى و نظر دیگران بداند، خود را در معرض  )). 

حضرت امیرالمؤ منین علیه . طبعا كسى كه از نظر دیگران استفاده كند، از مخاطره و هالكت نجات پیدا مى كند
ى فرمایندالسالم م : 

 .(545)ما َضلَّ َمن اسَتشاَر
 .((كسى كه مشاوره كند، هالك نمى شود))
 .(546)َمن شاَور َذوى االلباِب َدلَّ على الرِّشاِد
 .((اگر كسى با انسان هاى خردمند مشورت كند، راه را پیدا مى كند))

ه حضرت فرموده اندمنصور بن حازم از امام صادق علیه السالم نقل مى كند ك : 
 .(547)ُمشاَوَرُة الَعاِقِل النَّاِصِح ُرشد و ُیمن و َتوفیق ِمَن اِهللا
(( راهنمایى و مباركى در پى داردو براى انسان ، توفیق الهى فراهم مى كندمشورت با افراد عاقل و دلسوز،  )). 
خداوند توفیق خود را به كسانى عنایت مى كند كه از اندیشه دیگران استمداد و استفاده مى كنند، یعنى خداوند در 

مام سجاد علیه السالم در استفاده از اندیشه دیگران ، بركت و توفیق قرار مى دهد و این تاءكید و تعبیرى است كه ا
 .حق مشورت و مشیر ذكر فرموده اند

اگر كسى از شما نظرخواهى و مشورت كرد، او را به چیزى راهنمایى كنید كه خود مى پسندید : حضرت فرمودند
و بعد هم به او بگویید كه اگر من جاى تو بودم چنین مى كردم ؛ چون انسان هنگام انجام دادن كارهاى مهم ، 

و هراس دارد و براى این كه كار او متوقف نماند و از هراس و وحشت رهایى یابد، به طور طبیعى ، وحشت 
 . نیازمند نظر و راى دیگران است

امام علیه السالم به مشاور راهنمایى مى كنند و مى فرمایند حقى كه مستشیر بر تو دارد، این است كه او را دلگرم 
كه اگر من جاى تو بودم چنین مى كردم ، گذشته از این كه نوعى مهربانى و  كنى ؛ وقتى كه به او گفته مى شود

 .عطوفت است ، وحشت او را تقلیل مى دهد
در اعالم نظر و مشاوره سخت گیرى مكن ؛ چرا كه آرامش و آمادگى شخص در : امام علیه السالم مى فرمایند



ه قرار مى گیرد، این وظایف را به خوبى انجام دهد بهتر است وقتى انسان مورد مشاور. انجام كار از بین مى رود
 .و حق آن شخص را ادا كند
حق دیگر انى است كه اگر فرد راى و نظرى ندارد و كسى را مى شناسد كه مى تواند مشاور خوبى باشد، به 
ایى كند تاءكید مى كنیم وى را به كسى راهنم .صراحت بگوید من نظرى ندارم و او را به سوى وى راهنمایى كند
 .كه مورد اطمینان او است و واقعا اگر خود نیز چنین مشكلى داشت ، با آن شخص مشورت مى كرد

حضرت . فایده ششم مشاوره این است كه هم مى توان دشمن را شناخت و هم میزان عداوت و دشمنى او را
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

مقداَر عداوِتهم و مواِضع مقاصِدهم  اسَتِشر اءعداَءَك َتعِرف من راءِیهم (548). 
(( بر مقاصد، اندیشه ها و با دشمنانت مشورت كن ؛ چرا كه مى توانى از نظرشان میزان دشمنى آنها را بسنجى و 
 .((افكارى كه آنها علیه تو دارند آگاهى پیدا كنى 
انسان وقتى با دشمن خود مشاوره كرد، الزم نیست به نظر او ترتیب اثر عملى بدهد؛ بلكه مى تواند براى اطالع از 
 .تصمیمات و فكر او با وى مشاوره كند

استنباط راه حلهاى دقیق و تضارب آرا در امور زندگى است  فایده هفتمى كه براى مشورت مى توان بیان كرد شیوه
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند.  : 

 .(549)اضِربوا َبعَض الرَّاءى ببعض َیَتَولَّد منُه الصَّواُب
 .((آراى مختلف را كنار هم قرار دهید، تا از این مجموعه آنها، اندیشه صواب و صحیح را به دست آورید))
مشاوره عالوه بر این كه در امور روزمره زندگى كاربرد دارد، در امور عملى نیز به انسان كمك مى كند تا راه 

و پخته علمى را پیدا كندرسیدن به نظرات صحیح  . 
فایده هشتم این كه با مشورت مى توان نظرات خالص و آلوده نشده به خواهش هاى نفسانى را به دست آورد؛ چون 
معموال خواهش هاى نفسانى و امیال انسانى در تصمیمات اثر گذاشته ، فرد را به سمت و سویى هدایت مى كند كه 

ست شدت عالقه انسان به انجام كارى ، آثار و پیامدهاى منفى آن را از نظر او گاه ممكن ا. واقعا مصلحت او نیست 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. پنهان كند : 

 .(550)انَّما ُخضَّ على المشاوَرِة الءنَّ َراءَى الُمشیِر ِصرف و َراءى المستشیِر مُشوب بالَهوى 
انسان به مشاوره تشویق شده است ؛ چون انسانى كه مورد مشاوره قرار مى گیرد، نظرش خالص است ؛ اما نظر ))
 .((مستشیر با هواهاى نفسانى آمیخته شده است 

مثال اگر كسى مى . كسى مى تواند اظهارنظر بى شایبه كند كه در این ماجرا ضرر و منفعتى ندارد بنابراین ، فقط
خواهد خانه اى بخرد یا پیوند ازدواجى ببندد، ممكن است به خاطر شدت تعلقى كه به آن خانه دارد یا عالقه زیادى 

ورد مشاوره قرار مى گیرد، نسبت به این كه به این ازدواج دارد، اشكاالت و عیوب را خوب نبیند؛ اما كسى كه م
خانه علقه اى ندارد و نكاح و ازدواج نیز، براى او منفعت و ضررى ندارد، بنابراین ، مى تواند نظرى عارى از 
 .امیال و هواهاى نفسانى ارائه كند

ل و اندیشه ، موزون فایده نهم این كه مشاوره به منزله فكر و اندیشه قبل از عمل است و همان طور كه كار با تام
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. است ، مشاوره نیز باعث توازن در عمل مى شود : 

 .(551)شاِور قبَل اَءن َتعِزَم، و َفكِّر قبَل اَءن ُتقِدَم
 .((قبل از تصمیم ، مشورت كن و قبل از عمل ، فكر و اندیشه ))
رسول اكرم صلى اهللا  .فایده دهم مشاوره این است كه انسان را از پشیمانى و مالمت دیگران مصون نگه مى دارد
 :علیه و آله و سلم مى فرمایند

مِة و اءمن من المالمِةالمشاورُة ِحرز ِمن النَّدا .(552) 
 .((مشاوره ، حصار حفظ انسان از پشیمانى و عامل مصون ماندن او از مالمت است ))

ان شد، همان آثارى كه در آموختن علم و پند گرفتن از تجارب دیگران نهفته است ، بر مشاوره هم عالوه بر آنچه بی
به نص صریح قرآن كه مى فرماید عاِلم با جاهل ، قابل مقایسه نیست. مترتب است   : 

 .(553)هل َیستوى الَّذیَن َیعلموَن والَّذیَن ال یعلموَن
 .((آیا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند، یكسانند))

ى كسى كه از تجربه انسان هاى مجرب ، استفاده مى كند، یقینا با كسى كه بدون هیچ آگاهى و تجربه وارد كارى م
همین طور انسانى كه امور زندگى اش را با مشاوره انجام مى دهد، با كسى كه بدون مشورت به . شود، تفاوت دارد

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. كارى اقدام مى كنند، قابل مقایسه نیست  : 
لِمه ُعلوَم الُحَكماِءحّق على العاقِل اءن ُیِضیَف الى راءیِه راءَى الُعقالِء و َیُضمَّ الى ِع (554). 

(( ش خود اضافه عاقل كسى است كه نظر و راى عقال را به فكر و اندیشه خود؛ و دانش و علوم علما را به علم و دان
 .((كند

بخش عمده اى از آیات كریمه قرآن اختصاص به . ما مامور و موظف هستیم تا به تاریخ نیز توجه داشته باشیم 



 :تاریخ گذشتگان دارد؛ چرا كه قرآن مى فرماید
 .(555)َلَقد كاَن فى َقَصِصهم عبَرة ُالِلى االلباِب
 .((هر آینه داستان گذشتگان براى صاحبان خرد و اندیشه ، عبرت و پند است ))
 :همچنین مى فرماید
 .(556)فاقُصص الَقَصَص َلَعلَّهم َیَتَفكَّروَن
 .((قصه ها را براى مردم باز گوى ، شاید ایشان اندیشه كنند))

ندتاریخ ، معلم انسان ها است و تجارب تاریخى ، انسان را در كوران حوادث مختلف زندگى راهنمایى مى ك . 
 .(557)العاقُل َمن َوَعَظتُه التَّجارُب
 .((عاقل كسى است كه از حوادث گذشتگان پند بگیرد))

م در توصیه هاى خود به فرزندش امام حسن مجتبى علیه السالم مى فرمایندحضرت امیرالمؤ منین علیه السال : 
ن ُعدُت َكاَءحِدهم بل َكاَءنِّى بما انَتَهى الىَّ ِم انِّى و ان َلم اَءُكن ُعمِّرُت ُعُمَر َمن َقبِلى َفقد َنَظرُت فى اَءعماِلهم و َفكَّرُت فى اَءخباِرهم و ِسرُت فى آثاِرهم حتَّى !اَءى ُبنىَّ
 .(558)اُءموِرهم قد ُعمِّرُت مَع اَءوَّلهم الى آخرهم 
(( گذشتگان نیست ، اما اگر كسى در اعمال ،  اگر چه عمرى كه خدا به ما عنایت كرده به اندازه عمر همه! فرزندم 

گویا از آغاز تاریخ بشر تا آن روزى كه دارد . احوال و آثار برجاى مانده از گذشتگان بیندیشد، یكى از آنها مى شود
 .((زندگى مى كند، همه را دیده و با آنها همراه بوده است 

علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم  در حق مستشیر ذكر كردیم كه سنت و سیره رسول اهللا صلى اهللا
آیه اى را هم از سوره مباركه آل عمران نقل كردیم كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مامور . مشاوره بوده است 

 :به مشورت با اصحاب مى شود
 .(559)و شاورهم فى االَءمِر
 .((در كارها، با آنان مشورت كن ))

ممكن است در این باره سؤ ال ى پیش آید كه با توجه به این كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم متصل و 
ر علیهم اسالم كامل ترین انسان ها هستند و نقصانى در وجودشان نیست مرتبط به منبع وحى الهى است و ائمه اطها

تا با رایزنى و مشورت از بین برود و طبعا با احاطه اى كه آنها به حقایق خلقت دارند، مجهولى براى آنها متصور 
، در امور مختلف نیست تا بگوییم نیاز به مشاوره دارند، پس چگونه است كه اوال، مامور به مشورت شده اند؛ ثانیا

 .خود مشورت مى كردند
 
 تفاسیر مختلف از امر مشورت

به نظر مى رسد امر به مشورت درباره حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم توجیهات مختلف و 
گوناگونى دارد كه پاره اى از این توجیهات را صاحجب تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسى رحمة اهللا ذكر فرموده 

دان : 
و شاورهم فى االَءمِراحتمال اول این كه معنى  پیغمبر مامور شده اند كه از آراى آنها سؤ . استخبار از راى مردم است  .(560)

ل كنند این مشاوره هم به خود مردم برمى گردد كه در حقیقت همان بها دادن به انسان ها و راى و نظر آنها استا  . 
پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مامور شده است كه به اصحاب و پیروان خویش به عنوان انسان هاى مسلمان 

در آنها باور كنند و به آنها بیاموزند كه در زندگى شخصیت داده و مسوولیت پذیرى و استقالل اندیشه و فكر را 
حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در . خود باید مستقل بیندیشند و وابسته به دیگران و مقلد نباشند

 :مورد كودكان مى فرمایند
 .(561)الَوَلُد َسیِّد َسبَع ِسنیَن و عبد َسبَع سنیَن و َوزیر َسبَع سنیَن

در هفت سال دوم ، در واقع . طفل در هفت سال اول آقایى مى كند؛ هرچه فرمان مى دهد، دیگران باید بپذیرند
وقتى كودك به هفت سال سوم قدم گذاشت . انه امور خود را به او محول مى كنندمستخدم خانه مى شود؛ یعنى اهل خ

؛ یعنى به مرحله بلوغ رسید، پدر مامور است به او منصب و مقام وزارت بدهد؛ یعنى او را یاور و مشاور خود در 
 .زندگى قرار دهد

او نیازمند است ، بلكه باید به این  مشاوره با نوجوان بدان معنا نیست كه پدر در همه احوال به كمك و مشاوره
 .وسیله به او شخصیت بدهد و مسوولیت پذیرى را به وى بیاموزد، تا بر این اساس تربیت شود

وقتى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در مورد كودك ، چنین توصیه اى دارند، نسبت به سایر انسان ها به طریق 
نه این كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و سایر ائمه علیهم السالم انسان ها اولى چنین اندیشه اى خواهند داشت ؛ 

و اطفال را پیرو و مقلد و فاقد قدرت بدانند كه همیشه موجودات وابسته اى هستند كه منتظرند بزرگ ترى براى آنها 
و یقینا قدرت خالقیت را كه  تصمیم بگیرد؛ چرا كه این كار در افراد احساس حقارت و خودكم بینى ایجاد مى كند

 .خداوند متعال در وجود آنها به ودیعه نهاده است ، از رشد و پویایى بازمى دارد
خداوند متعال . بنابراین ، روش انبیا و ائمه اطهار علیهم السالم در مشاوره با دیگران ، همان سنت آفرینش است 



به او نیروى عقل و اندیشه عطا كرد و حجج ظاهرى و  مى توانست انسان را در خلقت مجبور قرار دهد، اما خدا
بعد به او اختیار داد تا با فكر و اندیشه خود راه را تشخیص . انبیا را قرار داد تا راه هدایت را پیش پاى او بگشاید

قد َتَبیََّن الرُّشُد ِمن الَغىِّدهد  با به كارگیرى نیروهاى خالق وجودى و راهنمایى انبیا، بتوانند خیر را از شر تشخیص  .(562)
ه شده مخصوصا كه در قرآن كریم در كنار مشاوره دستور به عفو و استغفار داد. این نكته بسیار مهمى است . دهند

 . است
فى االَءمِر فاذا َعَزمَت َفَتَوكَّل على اِهللا انَّ اَهللا یحبُّ َفِبما َرحَمة ِمَن اِهللا ِلنَت َلُهم و لو َكنَت َفّظا غلیَظ القلِب النَفضُّوا ِمن َحوِلَك فاعُف عنهم واسَتغِفر لهم و شاِورهم 

 .(563)الُمَتَوكِّلیَن
(( و اگر خشن و سنگدل بودى ، از اطراف تو، پراكنده . به بركت رحمت الهى ، در برابر آنان نرم و مهربان شدى 

پس با آنها مشورت كن . مى شدند فتى ، قاطع باش و بر خدا توكل كن ؛ زیرا خداوند اما هنگامى كه تصمیم گر .
 .((توكل كنندگان را دوست دارد

مشاوره كردن با دیگران نشانه حسن خلق است و بى اعتنایى به نظر دیگران نشانه استبداد راى و استبداد راى ، 
 . نشانه سوءخلق است ؛ این یك احتمال است

آله و سلم و ائمه علیهم السالم مامور به انجام مشاوره شدند تا نوعى احتمال دوم این كه پیغمبر صلى اهللا علیه و 
آنها هم باید با زیردستان خود چنین كنند تا این كار در جامعه مسلمانان به صورت یك . آموزش عملى به امت باشد

نباید اصحاب قدرت و حاكمیت ، هرچه به ذهن و فكرشان مى آید انجام دهند. سنت درآید . 
م این كه با عنایت به احاطه اى كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم به احتمال سو

نظر و راى مشاور نشان مى دهد كه او . حقایق عالم دارند، مشاوره نوعى تمایز بین دوست و غیردوست است 
 . دوست است یا دشمن

اگر مشاور . خوش فكر، از افراد علیل و ناتوان متمایز مى شونداحمتال چهارم این كه اساسا با مشاوره ، افراد 
داراى نظر صائب و دقیقى باشد، دیگران هم او را به عنوان انسان خوش فكر و نیرومند در اندیشه خواهند شناخت 

در صورت مشاوره زمینه ظهور و بروز چنین شناختى پیدا مى شود، ولى در جوامعى كه استبداد حاكم است ، . 
احبان اندیشه ، زمینه بروز و رشد پیدا نمى كنند؛ و در صورت وجود چنین افرادى ، شناسایى آنها ممكن نخواهدص  

احتمال پنجم این كه مى توانیم بگوییم دستور به مشاوره ، مربوط به امورى است كه از جانب خدا فرمانى درباره 
ول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم براساس احاطه و اگر در امرى وحى شده باشد و یا رس. آنها صادر نشده است 

سالمت فكر و اندیشه اش كه از هواهاى نفسانى پاك است به چیزى عزم پیدا كرد، دیگران حق اظهارنظر 
 .(564)ندارند
اگر پیغمبر از ناحیه خدا و یا خود نسبت به امرى حكم صادر كرد، دیگر هیچ مومنى در مقابل آن حق اظهارنظر ))
 .((ندارد و اگر كسى نافرمانى كند، گمراه است 

جهولى باشددستیابى به امر م  معنى عبارت آن است كه مشاوره در جایى معنا پیدا مى كند كه غرض  . 
و شاِورهم فى االمِربر این اساس ، گفته بعضى كه در تفسیر آیه  صلى اهللا راه افراط پیموده اند و گفته اند كه پیغمبر  .(565)

علیه و آله و سلم بعد از مشاوره باید ترتیب اثر عملى بدهد، نظر دقیقى نیست ؛ چرا كه در مقابل حكم خدا و رسول 
اشكال دیگر این كه اصال این تفسیر از آیه باعث . اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم كسى نباید نظر دیگرى داشته باشد

یه و آله و سلم و ائمه علیهم السالم از یك فرد عادى هم پایین تر فرض مى شود شخصیت رسول اهللا صلى اهللا عل
خداوند در قرآن مى فرماید. شود : 

 .(566)فاذا َعَزمَت َفتَوكَّل على اِهللا
 .((وقتى تصمیم گرفتى ، بر خدا توكل كن و كار را انجام بده ))

 حق مشاور - 41

یاِر اذا اتََّهمَت َراءیه فیها واخِتالُفهم فُكن علیه فى َراءیه بالِخ و امَّا حّق المشیِر الیَك فال َتتَّهمُه بما یوِقفَك علیه ِمن َراءیه اذا اَءشاَر علیَك فانَّما هَى اآلراُء و َتَصرُُّف النَّاس
ءیه و ُحسِن مُشورِتِه فاذا وافَقَك َحِمدَت اَهللا و َقِبلَت ذلَك ِمن فاَءمَّا ُتَهَمُته فال َتجوُر لَك اذا كان عندك ممَّن َیسَتحقُّ الُمشاوَرَة و ال َتَدع ُشكَره على ما َبدا لَك ِمن اِءشخاِص َرا

كاَفاَءِة فى مثلها َفَزَع الیَك و ال قوََّة اال باِهللاَءخیَك بالشُّكِر و االِءرصاِد بالُم  
(( این است كه اگر برخالف میل و نظر داد، او را متهم نكنى ؛ ) مشاور(اما حق كسى كه از او مشورت مى خواهى 

اما  .ولى اگر به راى او بدبینى ؛ مختارى كه گفته او را عمل نكنى . زیرا مردم در آرا و نظرهایشان یكسان نیستند
تو وظیفه دارى در قبال مشورت ، وى را . متهم نمودن او به این كه صالحیت مشاوره نداشته است ، صحیح نیست 

سپاس گویى و اگر نظرش مطابق میل تو بود خداى را شكر نموده ، از او بپذیرى و همواره منتظر باشى تا او را 
 ((به هنگام نیاز پاداش دهى 



السالم كتیبه بزرگ تربیتى است و شایسته اندیشه هایى است كه به دور از غوغاى این سخنان امام سجاد علیه 
 .سیاست و فریب دنیا به همه ظرافت هاى خلقت انسان و لغزش گاه هاى او احاطه دارند

اگر انسان كسى را براى مشاوره صالح دانست و با او مشورت كرد، اما برخالف : حضرت در این حق مى فرمایند
ر داد، نباید در فكر و ذهن خود، او را از اعتبار ساقط كند، كه خطا كرده استمیل او نظ  . 

 پرهیز از سوءظن در مشاوره
اساس سوءظن و دیگران را در معرض اتهام قرار دادن ، از گناهان غیرقابل بخشش و از لغزش هاى بسیار زشت 

مطرح شده است ، مى فرمایند در سوره مباركه حجرات كه مسائل دقیق اخالقى در آن. اخالقى است  : 
 .(567)یا اَءیُّها الَّذیَن آمنوا اجَتِنبوا كثیرا مَن الظَّنِّ انَّ بعَض الظَّن اثم 
(( از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ چرا كه بعضى از گمان ها گناه است ! نى كه ایمان آورده ایداى كسا )). 
 .این آیه با انسان ها به ویژه مؤ منان تنبه مى دهد، كه شرط ایمان آن است كه از گمان بد بپرهیزید
 تعریف ظن و گمان

اشته باشددر لغت به چیزى ظن مى گویند كه بر طرف دیگر رجحان و برترى د در اصطالح ، یعنى انسان با  .(568)
 حدس و گمان ، مسائلى را به فرد دیگ

نیز مورد نهى قرار گرفته استهمچنین ظن در آیات قرآن كریم . رى منتسب بداند  . 
آنچه مورد نهى واقع شده ، سوءظن و . یكى ، حسن ظن است ، دیگرى سوءظن : البته گمان و ظن دو نوع است 

بدبینى به همه چیز و همه كس یك بیمارى روانى است كه در آیه شریفه كه ذكر . بدگمانى نسبت به دیگران است 
در روایتى كه از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است . ر مى داردشد، انسان را از ابتال به آن برحذ

 :، حضرت مى فرمایند
 .(569)َمن اَءساَء باَءخیه الظنَّ فقد اَءساَء بربِّه 
 .((كسى كه به برادر مومنش سوءظن داشته باشد، به خدایش بدگمان شده است ))

حرمت و جایگاه مومن آنقدر مهم است كه سوءظن به او سوءظن به خدا است و واضح است كه ضرر و خسران 
 . بدگمانى به خدا، بسیار زیاد است

قبل به قدر كافى تامل نكردیم سعى مى كنیم در این حق ، كمى بیشتر به  چون درباره این بیمارى روحى در مباحث
امام صادق علیه السالم از جدشان امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى كنند كه حضرت فرمودند. تحقیق بپردازیم  : 

َخَرَجت ِمن اَءخیَك سوءا و اَءنَت َتجُد لها فى الَخیِر َمحمال َضع اَءمَر اَءخیَك على اَءحسِنه حتَّى یاءتَیَك ما َیغِلبَك منُه و ال َتُظنَّنَّ ِبَكلمة (570). 
(( عبیر كن تا جایى كه این گمان غلبه كند و به یقین تبدیل هرچه در برادر مسلمانت دیدى آن را به خوبى و نیكى ت

حتى اگر در كالم ، كلمه زشتى از دهان او خارج شد، مادامى كه قابل . شود و نیاز به توجیه و تاویل نداشته باشد
 .((توجیه و تاویل به خیر و خوبى است ، بدان گمان بد مبر
یا حمل بر صحت ؛ یعنى تا آنجا كه امكان دارد، هیچ چیزى را نباید  ((اصالة الصحة ))در فقه قاعده اى داریم به نام 

سوءظن و بدگمانى بیمارى است ؛ مانند سایر بیمارى هاى روحى كه قبل از آن كه . حمل بر بدى و سوء كرد
و كسى كه به این بیمارى دچار است ، خود بیشتر از دیگران در رنج . دیگران را آزاد بدهد، بیمار را مى آزارد

طبیعتا این افراد مى توانند جامعه را هم آلوده كنند. عذاب است  . 
جالب این است اگر در آیه كریمه سوره حجرات دقت كنیم ، مى بینیم منشا همه بیمارى هایى كه در این آیه ذكر شده 
 . ، سوءظن است

ثم و ال َتَجسَّسوا و ال َیغَتب بعضكم بعضایا اَءیُّها الَّذیَن آمنوا اجَتِنبوا كثیرا مَن الظَّنِّ انَّ بعَض الظَّن ا (571). 
(( هرگز در . ى از گمان ها گناه است از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ چرا كه بعض! اى كسانى كه ایمان آورده اید
 .((كار دیگران تجسس نكنید و هیچ یك از شما از دیگرى غیبت نكند

به نظر . در این آیه ، اول از سوءظن و گمان زدن نهى شده ؛ سپس از تجسس و جاسوسى ، و در آخر از غیبت 
ى از دیگران ، معلول همان سوءظن مى رسد این دو بیمارى اخیر؛ یعنى تجسس در كار دیگران و یا بیمارى بدگوی

ان بعض الظَّن اثم  دلیل آن مى تواند تقدیم اجتناب از ظن بر آن دو بیمارى در جمله. است   .باشد .(572)
انسان هایى كه به بیمارى سوءظن مبتال هستند، گرفتار بیمارى تجسس نیز مى شوند؛ چرا كه اگر انسان به دیگران 
سوءظن نداشته باشد، دلیلى ندارد كه در كار آنها دخالت و جاسوسى یا پشت سر آنها بدگویى كند در روایات 
 : تصریح شده است كه

بُته َمن كُثَرت َریَبُته َكُثَرت غی (573). 
 .((هر كه تردید او زیاد شد، غیبت كردنش زیاد مى شود))

ن انسانى مى خواهد با غیبت این بیمارى را عالج كند كسى كه گمان و تردید او زیاد باشد آدم بدگمانى مى شود، چنی
 .و این حالت روحى را التیام بخشد



 سوءظن و پیامدهاى آن
 . بسیارى از این بیماریهاى اخالقى كه مولود سوءظن است ، با مردانگى و جوانمردى سازگار نیست
 .(574)ُمجانَبُة الرَّیِب ِمن اَءحَسِن الُفُتوَِّة
 .((پرهیز از بدگمانى ، از بهترین مصادیق مردانگى است ))

اتوانى را مورد سخن گفتن در غیاب انسانى كه حضور ندارد، مثل این است كه انسان قدرتمندى ، طفل صغیر و ن
چطور مى توانیم این كار را خالف فتوت و مردانگى ندانیم ؟ غیبت نیز چنین حالتى . ضرب و جرح قرار دهد

مثال مذكور چون امرى ملموس و مصداق عینى است ، آن را نوعى ظلم و ناجوانمردى مى دانیم ؛ اما غیبت . دارد
بدتر از آن تهمت زدن است ، كه این بیمارى نیز مولود . چون ملموس و عینى نیست ، زشتى آن را درنمى یابیم 

به راستى چه ناجوانمردى و ظلمى باالتر و بدتر از تهمت زدن ؟ در روایتى از امیرالمؤ منین علیه . سوءظن است 
 :السالم وارد شده است كه مى فرمایند
 .(575)الرَّیبُة توِجُب الِظنََّة
 .((بدگمانى موجب تهمت زدن به افراد مى شود))
 بدبینى و سوءنیت  - 1

نسبت  یكى دیگر از بیمارى هایى كه علت آن سوءظن است ، بدبینى و سوءنیت درباره دیگران است ؛ یعنى كسى
این رذیله اخالقى معارض با تعالیم ناب اسالم است ؛ زیرا دین همواره . به دیگران اندیشه و نیت بد داشته باشد

 .سفارش مى كند كه نسبت به دیگران حتى اندیشه و نیت بد نیز نداشته باشید
 .(576)انَّ اهللا ُسبحانُه ُیحبُّ اءن تكوَن نیَُّة االنساِن للناس َجمیلة 
 .((خداى سبحان دوست دارد كه نیت افراد نسبت به دیگران زیبا باشد))

ه و درونش براى دیگران آرامش ، آسایش و انسان باید براى دیگران همیشه خیر و خوبى بخواهد و در فكر، اندیش
از این رو همواره به مومن سفارش شده است كه در حق دیگر مؤ منان دعا كند. خوشى آرزو كند . 

حضرت امیرالمؤ  .كسانى كه به بیمارى سوءظن مبتال مى شوند، در دل خود براى دیگران نیت سوء مى پرورند
 :منین علیه السالم مى فرمایند

ت ظنُّه َحُسَنت نیَُّته َمن َحُسَن (577). 
 .((كسى كه گمانش را در مورد افراد، نیكو كند نیتش هم در مورد دیگران خیر خواهد بود))

نسان نسبت به كسى سوءظن نداشته باشد و دیگران را خوب ببیند؛ طبیعتا براى او دعا و آرزوى خیر مى وقتى ا
وقتى بذر نفرت و عداوت در دلش كاشته شد، طبعا براى . كند، اما اگر به آنها بدگمان باشد، از آنها متنفر مى شود

 .آنها آرزوهاى نامطلوب خواهد كرد
 اضطراب روانى - 2

رى كه منشا آن سوءظن و واقعا آزاردهند است ، اضطراب روحى و عدم آرامش است بیمارى دیگ . 
امروز در جوامع اسالمى و حتى كشور ما، یكى از مشكالت حاد اجتماعى ، بیمارى روحى است كه از آن به 

بر محیط گاهى این فشارهاى روحى و اضطراب ها فراگیر شده و عالوه . استرس و فشارهاى روانى تعبیر مى كنند
مرد كه به خانه مى آید، چنان از اضطراب و عدم اعتدال رنج مى . خارج از خانه به محیط خانه نیز سرایت مى كند

 .برد كه همه اهل خانه را آزار مى دهد
بسیارى از افراد اجتماع ، گرفتار این ناراحتى هاى روانى هستند و بیمارى هایى مانند پریشانى و اضطراب دارند 

و موجد بسیارى از بیمارى ها و عوارض دیگر است كه موجب  . 
بیمارى هاى روانى مى توان دمعلول بسیارى از علل ، مثل مسائل اقتصادى ، مشكالت زندگى و یا معضالت 

امیرالمؤ . ولى یكى از عوامل مهم آن سوءظن و بدگمانى است كه باعث اضطراب و پریشانى است . فرهنگى باشد
فرمایند منین علیه السالم مى : 

 .(578)َمن َلم ُیحِسن َظنَّه اسَتوَحَش ِمن كلِّ اءَحد
 .((كسى كه گمانش را اصالح نكند، از هر كسى وحشت خواهد داشت ))
 :حضرت در جاى دیگرى مى فرمایند
 .(579)ُحسُن الّظنِّ راحُة القلِب و سالمُة الّدیِن
(( است  حسن ظن ، موجب راحتى فكر و سالمت دین )). 

این كه انسان بدگمان نباشد، موجب آرامش دل مى شود؛ در نتیجه روح او، آرامش پیدا مى كندو طبعا اضطرابى بر 
 .روح و روان او حاكم نخواهد شد
این روح ، بسیار  .روح پاكیزه و حساس انسان ، درست مثل آیینه روشنى است كه با غبارى اندك تیره مى شود

  رى سوءظن متوجه آن شود، به یقین اضطراب نیز بر او حاكم مى شود و اعتدال ، آرامش حساس است و اگر بیما



حسن ظن را باعث سالمت دین مى   امام علیه السالم در بیان روح افزاى خویش . و طمانینه او را بر هم مى زند
 . دانند؛ یعنى سالمت دین در گرو حسن ظن است

دل آيینه صورت غیب است و 
  لیكن 

است كه بر آيینه زنگار شرط 
 نباشد 

 ترس و ناتوانى  - 3
 . یكى دیگر از بیماریهایى كه از سوءظن نشات مى گیرد، ترس ، جبن و احساس ناتوانى در امور است

ترس كودك از تاریكى ، حاصل . ترس و جبن ، انسان را از پرداختن به امور مهم فردى و اجتماعى بازمى دارد
تاریكى در ذهن او ایجاد شده استالقاى سوئى است كه از   .به تاریكى سوءظن پیدا كرده و مى ترسد . 

جوان جرات و جسارت درس خواندن دارد، چون به توان خود سوءظن پیدا كرده است كه آیا قادر به درس خواندن 
 . هست یا نه

انى در اداره زندگى را دلیل از ناتو  امروزه وقتى بسیارى از جوان ها را به تشكیل توصیه مى كنند، معموال ترس 
سوءظن به آینده ، به توانایى ها و به قدرت . خود در عدم تشكیل خانواده مى دانند این ترس ناشى از سوءظن است 

 .هاى بالقوه اى كه در وجود او قرار دارد و سوءظن به اندیشه و فكر خود
گاهى مطلبى به ذن محصل یا . یت شودسوءظن باعث مى شود انسان ، جبون ، ترسو و غیرمطمئن به خود ترب

این هراس از . دانشجویى خطور مى كند و چون به دریافت و برداشت خود اطمینان ندارد، از اظهار آن مى ترسد
حضرت امیرالمؤ منین علیه . اظهارنظر در مجامع علمى ، برخاسته از سوءظن به دریافت و اندیشه خود است 

 :السالم مى فرمایند
ِمن ُمریب  ال اَءجَبَن (580). 

 .((هیچ كس از انسان بدگمان ، ترسوتر نیست ))
ته به درمان ریشه اصلى آن یعنى سوءظن و بنابراین ى درمان این بیمارى ها بس. انسان بدگمان ، ترسو است 

 . بدگمانى است
اگر بخواهیم فرزندى شجاع و بى باك تربیت كنیم كه داراى سالمت روحى و خیرخواه دیگران باشد؛ و دچار 
 .اضطراب و بى قرارى روانى نباشد، باید سعى كنیم گرفتار بیمارى سوءظن نشود
 حرص و آز - 4

. سوءظن به وجود مى آورد، حرص و آز است كه سخت ترین بیمارى روحى است  یكى دیگر از بیمارى هایى كه
اصالح چنین . این بیمارى از انسان سالم ، موجودى سیرى ناپذیر مى سازد كه هیچ گنجینه اى او را اشباع نمى كند

 . انسانى یا با موازین اخالقى و از همه مهمتر، قناعت است و یا مرگ

گفت چشم تنگ دنیادوست 
ا ر  يا قناعت پر كند يا خاك را   

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(581)الحریُص َتِعب 
(( ى است حریص ، همشه دچار بیمار )). 
اگر انسان به درمان برخى بیمارى ها از جمله حرص اهتمام نكند، زمانى از این بیمارى رهایى مى یابد ه از این 

برخالف بعضى از بیمارى هاى روحى كه در دیگران اثر دارد، این بیمارى اول خود . دنیا رخت بربسته است 
 .انسان را مى آزارد

مى فرمایند حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم : 
 .(582)الحریُص عبُد الَمطاِمع 
 .((حریص ، بنده طمع هاى خود است ))
 :حضرت در جاى دیگرى مى فرمایند

َمهانة ال َیُفكُّ اءسُرُه الحریُص اءسیُر (583). 
 .((حریص ، بنده خوارى است كه اسارتش پایان ناپذیر است ))
 :و در جاى دیگر مى فرمایند

مع ِرّق ُمَؤبَّدالطَّ (584). 



 .((حرص و طمع ، بردگى همیشگى است ))
راى جمع آورى مال دارند؛ با این كه شاید انسان در زندگى ، افرادى را دیده باشد كه حرص و ولع زیادى ب

ثروتمندند و اندوخته آنها تا پایان عمرشان كفایت مى كند، گویى انسان فقیرى است كه باید براى نان شبش تالش 
. این فقر پایان ناپذیر است ؛ چون ، فقر مادى نیست ، فقر روحى است كه با جمع آورى مال ، اقناع نمى شود. كند

ن علیه السالم مى فرمایندحضرت امیرالمؤ منی : 
 .(585)الحریُص فقیر ولو مِلك الدنیا ِبَحذافیِرها
(( مى كندحریص ، اگر مالك همه دنیا هم باشد، احساس فقر  )). 

این بیمارى كه مولود همان سوءظن و بدگمانى است ، براى انسان شقاوت و ذلت و در اجتماع براى او خوارى 
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. فراهم مى كند : 

 .(586)الَمَذلَُّة والَمهاَنُة والشَّقاُء فى الطَّمع والحرص 
(( در اجتماع خوار مى شود و شقاوت و بدبختى پیدا مى كند. انسان در اثر طمع و حرص ذلیل مى شود )). 

ان گفت در آنها روح حسن ظن به ذات اما چرا انسان ها به این درد مبتال مى شوند؟ با توجه به روایات مى تو
 .ذوالجالل الهى وجود ندارد

خداوند متعال وعده كرده است كه آنچه را آفریده ، روزى مى دهد و جاى تردید نیست كه همه ، روزى و رزق 
 .مقدر دارند

ه بنشیند و در را در مباحث گذشته و در مسائل مال و ثروت ، به این نكات دقیقا توجه كردیم كه انسان نباید در خان
اگر انسان تالش و فعالیت نكند، امكان ندارد خداوند براى او روزى  .بر روى خود ببندد و به انتظار روزى بماند

طورى كه به هیچ مساءله اى از . كسانى كه حریص و سیرى ناپذیرند، روح حرص آنها را آرام نمى گذارد. برساند
ز سوءظن به ذات ذوالجالل الهى ؛ چون خداوند متعال مى فرماینداین نیست ج. مسائل زندگى توجه نمى كنند : 

 .(587)نحُن نرُزُقكم و اّیاُهم 
(( یم ما شما و آنها را روزى مى ده )). 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(588)انَّ الرِّزَق َمقسوم َمضمون لُكم ، َقَسَمُه عاِدل بینُكم و َسَیفى لُكم 
(( عادلى آن را براى شما تقسیم كرده و به زودى به آن وفا مى . همانا روزى تقسیم شده براى شما تضمین شده است 
 .((نماید
 بخل - 5

درست مانند . یكى دیگر از بیمارى هاى ناشى از سوءظن ، بخل است كه دارنده آن بیش از دیگران آزار مى بیند
یازمندى از خود هم دریغ مى كندحرص ؛ چون انسان بخیل در عین ن . 

 .بخل ؛ ترك ایثار در هنگام حاجت و نیاز است و موجب اثبات عادات حیوانى بر صفات انسانى مى شود
 : در معارف ما، براى بخل ، تعبیرات عجیبى دیده مى شود كه به چند نمونه از آنها اشاره مى كنیم
 .(589)البخُل فقر
 .((انسان بخیل ، فقیر است ))
نفس بخل فقر است ؛ یعنى كسى كه داراى صفات بخل است ؛ دارد و نمى خورد، نمى پوشد و وسیله رفاهى براى 

این فقر است ، وقتى چنین شد، همه او را مذمت مى كنند. مى كندخود و خانواده اش فراهم ن : 
 .(590)البخُل َیكسُب الذمُّ
(( یگران مى شودخصیصه بخل ، موجب مذمت و نكوهش د )). 
 : یا در روایت دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه
 .(591)البخُل یوِجُب الَبغضاَء
(( بخل ، موجب عداوت و دشمنى مى شودخصیصه  )). 
انسان بخیل حتى وقتى در  .وقتى حقوقى را انسان به ذمه دارد ادا نمى كند، دشمنى و عداوت به وجود مى آورد
. بازار خرید مى كند، حاضر نیست حق صاحب مال را بپردازد؛ همین موجب عداوت و دشمنى در اجتماع مى شود

ب و ذلیل مى شوددر میان خانواده خود نیز غری  :حضرت مى فرمایند .
 .(592)لیس ِلبخیل حبیب 
 .((بخیل نمى تواند دوست و رفیق داشته باشد))

شته باشد، طبعا همه جا احساس غربت مى كندوقتى انسان دوستى ندا . 
 :حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند
 .(593)البخیل ذلیل بیُن اءعزَِّته 
(( عزیزان خود هم ذلیل است  بخیل در بین )). 
زن ، فرزند و بستگان نزدیك او، وقتى روح بخل و امساك را در او مى بینند، از او نفرت پیدا مى كنند، او را 



بدبختى او تا آن جا است كه. تحقیر مى كنند و او دیگر نمى تواند منزلت و جایگاهى در خانواده داشته باشد  : 
یسیِر من ُدنیاه و َیمسُح ِلُوّراثه بكلِّهاالبخیل یبَخُل على نفسه بال (594). 

(( نش مى بخشدبخیل از مصرف چیز بى ارزش دنیا براى خود، دریغ مى كند و همه را به وارثا )). 
گاهى افراد ثروتمند بیمار مى شوند، ولى به پزشك مراجعه نمى كنند؛ حاضرند بیمارى را تحمل كنند، اما براى این 

و توجه ندارند كه با سماحت و بخشندگى كامل ، آنچه را كه . كه پول خرج نكنند، درصدد معالجه خود برنمى آیند
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه در روایتى. دارند، به وراثشان مى بخشند  : 

 .(595)البخیُل خازن لَوَرَثِتِه
 .((بخیل در واقع انباردار وارثه اش است ))

سرانجام عمر او به پایان مى رسد و آنچه كه جمع آورى كرده و در عین نیاز مصرف نكرده ، به دست وراث او 
حضرت امیرالمؤ منین علیه . چرا انسان به این مرحله مى رسد؟ باید گفت به خاطر سوءظن به خدا است . مى رسد

 :السالم مى فرمایند
ها سوُءالظَّنِّ باِهللا ُسبحانُهالجبُن والحرُص والبخُل غرائُز سوء َیجَمع (596). 

(( الهى است ترس ، حرص و بخل بیمارى ها و غرائز سوئى هستند كه جامع آنها سوءظن به ذات ذوالجالل  )). 
وقتى انسان نسبت به خدا سوءظن داشته باشد، در جمع آورى مال افراط مى كند؛ در خرج كردن مال امساك مى 
كند؛ از ترس این كه مبادا فقیر شود یا بدون روزى بماند، در مورد ذات اقدس پروردگار اندیشه هاى سوء به او راه 

ندمى یابد و او را به رذایل اخالقى مبتال مى ك . 
 :از سوءظن به ذات ذوالجالل الهى و همچنین به دیگران نهى شده است ، در قرآن مى خوانیم 
 .(597)انَّ بعَض الظنِّ اثم 
(( نا بسیارى از گمان ها گناه است هما )). 
وقتى بیمارى به جسم  . هنگامى كه انسان سوءظن پیدا كرد، روح او ناتوان و فرسوده مى شود؛ درست مثل جسم

سوءظن زمینه ساز بیمارى هاى . انسان راه پیدا مى كند، جسم ضعیف شده ، پذیراى بیمارى هاى دیگر نیز مى شود
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایندحضرت . روحى دیگر نیز هست  : 

 .(598)سوُءالظَّنِّ ُیفسُد االموَر، و َیبَعُث على الشُّروِر
(( ر كسى غلبه كند، هرگز صمیمیت و صلحى بین او و دوستانش نخواهد بوداگر سوءظن و بدگمانى ب )). 

در تعبیر دیگرى ، حضرت . وقتى صلحى بین انسان و دوستانش باقى نماند، رفیقى هم برایش باقى نمى ماند
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(599)َمن َحُسَن ظنُّه بالّناس حاَز منهم الَمَحبََّة
 .((كسى كه نسبت به مردم خوش گمان باشد، مى تواند دوستى آنها را به دست آورد))

مى تواند محبت آنها را به دست آورد، بلكه دشمنى آنها را طبیعتا اگر كسى به مردم سوءظن داشته باشد، نه تنها ن
 .تحصیل خواهد كرد

از برخى فرمایش هاى اهل بیت علیهم السالم به خصوص از كلمات امیرالمؤ منین علیه السالم استفاده مى شود كه 
اخروى نیز حسن ظن ، عالوه بر تامین سالمت دنیوى ، آرامش روانى و نجات از بیمارى هاى روحى ، سالمت 

 .براى انسان فراهم مى كند
 .(600)َمن اَءحَسَن َظنَّه باِهللا فاز بالَجنَِّة
(( به فوز بهشت نایل مى شود كسى كه داراى حسن ظن به خداوند باشد، )). 

به خصوص اگر این حسن ظن نسبت به خداوند متعال . انسان در سایه سالمت نفس به مقام فوز بهشت مى رسد
در مقابل ، اگر كسى دچار سوءظن شود، عبادات ، اعمال و امور عبادى و معنوى خود را از بین برده است. باشد  

. 
نِّ ُیفسُد العبادَة و ُیعظُِّم الِوزَراّیاَك اءن ُتسى َء الظنَّ سوَءالظَّ (601). 

(( هان بزرگ را بزرگ تر مى كندسوءظن عبادات شما را فاسد مى كند و گنا. بر شما باد كه از سوءظن پروا كنید )). 
 :در كالمى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(602)ال ُیلَفى الُمریُب َصحیحا
 .((انسان گرفتار سوءظن را در حال سالمتى نمى یابى ))
 :یا در كالم دیگرى از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند
 .(603)الُمریُب اءبدا علیل 
 .((انسانى كه دچار بیمارى سوءظن است ، همیشه علیل و بیمار است ))
منظور از این بیمارى ، بیمارى جسمانى است ؛ ولى سوءظن یك بیمارى روحى است كه در روایات زیادى به آن 

هم علیل و ناتوان مى روشن است كه وقتى روح كسى افسرده و بیمار شود، بالطبع جسم او . تصریح شده است 
در تعبیر جامع دیگرى از حضرت نقل شده است كه مى فرمایند. شود : 

 .(604)ایَّاَك والتَّغاُیَر فى َغیِر موِضع غیَرة فانَّ ذلَك یدعو الصَّحیحَة الى السََّقِم والَبریَئَة الى الرَِّیِب



از غیرت مندى نابجا بپرهیزید كه غیرت نابجا و سوءظن ، انسان سالم را بیمار و دل هاى آرام را مضطرب مى ))
 .((كند

ند و پیشگیرى كنند، قبل از این معارف ما براى این كه انسان ها را از مبتال شدن به بیمارى هاى اخالقى نجات ده
كه عوارض مختلف این بیمارى ها را متذكر شوند، بیمارى هایى را كه متوجه روح انسان مى شود و خسارت هاى 

در نهایت براى كسانى كه مسائل معنوى و پاداش هاى اخروى براى آنها اهمیت . اجتماعى آن را متعرض مى شوند
حضرت مى فرمایند. ن را برمى شمارنددارد، آثار معنوى و ثواب اخروى آ : 

 .(605)حسُنالظَّنِّ راحُة القلِب و سالمُة الدیِن
(( تضمین مى كندحسن ظن ، راحتى قلب و سالمتى دین را  )). 

به تعبیرى دین دارى با اندیشه سوء درباره دیگران ، قابل . بالطبع سوءظن ، سالمت دین انسان را تهدید مى كند
نمى شود انسانى مدعى تدین باشد و خود را ملتزم به دین اسالم و آیین الهى پیغمبر خاتم صلى اهللا علیه . جمع نیست 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . فكر، به دیگران سوءظن داشته باشدو آله و سلم بداند، اما در دل و 
 :فرمایند

انصاُفَك ِمن نفسَك، و ُمواساُة اخوانَك: نظاُم الدیِن َخصلتاِن (606). 
(( رعایت انصاف نسبت به خود و خیرخواهى نسبت به دیگران : نظام دین بر دو پایه استوار است  )). 
كسى كه نسبت به برادرش مواسات نداشته باشد و براى او خیرخواهى نكند، چگونه مى تواند انسان متدینى باشد؟ 

اعمالى وادار مى كند كه از منظر شرع ، منهى و ممنوع است  پس نگرش سوء به هر چیز و هر كس ، انسان را به
به حرص و . انسان را مجبور به غیبت ، جاسوسى و تجسس در امور مردم مى كند و به تهمت زدن وامى دارد. 

دچار مى كند و بسیارى از این خلقیات و اعمال و رفتار انسان باعث تجاوز به حقوق عمومى و خروج از ... بخل و
ن شرع و دین استموازی  . 

 .(607)ال ایماَن مَع سوِءظّن
 .((اگر كسى به سوءظن مبتال باشد فاقد ایمان است ))
 .(608)آفُة الدین سوِءالّظن 
 .((آفت دین ، سوءظن است ))

وءظن شود، به اگر انسان دچار آفت س. آفت به مرضى گویند كه انسان ، حیوان و یا گیاه را به تدریج از پا درآورد
 .تدریج بنیان دین او منهدم مى شود
 .(609)سوءالظنِّ بالمحسِن شرُّ االثِم و اءقبُح الظُّلم 
(( كوكار، از بدترین گناهان و زشت ترین ظلم ها است سوءظن به انسان نی )). 
 .(610)سوء الظنِّ ِبَمن ال َیخوُن ِمن اللُّؤ ِم
(( خیانت نمى كند، از گناهان بزرگ است  بدگمانى درباره كسى كه )). 

این روح لئیم و گنهكار چگونه مى تواند . مبتال به سوءظن ، گنهكار و لئیم است و روح ظلم در او حلول مى یابد
 انتظار بهشت و نعمت هاى الهى را داشته باشد؟
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

مؤ منا بعَد االیماِن اال بسوِء ظنِّه و سوِء ُخلِقه  واهللا ال ُیعّذُب اهللا سبحانُه (611). 
(( به خاطر سوءظن و سوءخلق به خدا قسم ، خداوند مومن را بعد از ایمان عذاب نمى كند؛ مگر  )). 

از سوى دیگر، سوءظن به معناى عام آن ، یعنى بدگمانى به . بدگمانى نسبت به دیگران ، عامل عذاب الهى مى شود
چه بسا این بدگمانى موجب ویرانى و انهدام اركان یقین و اعتماد انسان به اصول اعتقادى مى . همه حقایق عالم 

جاى خود را به شك و تردید در اعتقادات مى دهد و انسان را از منزل یقین به  شود و با قوت گرفتن آن ، ظن
یقینا انسانى كه مبانى اعتقادى استوارى نداشته باشد و اصول . جایگاه شك سقوط داده ، به وادى بى دینى مى كشاند

داشت هیچ مكتبى را نپذیرد و به آن معتقد نشود، التزام به احكام اخالقى و عملى هم نخواهد  . 
 . در معارف ما، انسان از گرفتار شدن در تزلزل و تردید عقیده نهى شده است

در روایتى به . تردید در باورها نه تنها عذاب اخروى دارد، خیر دنیا و سعادت دنیوى را هم از انسان سلب مى كند
 : نقل از امام صادق علیه السالم آمده است

ا واآلخرِة اال ِبُحسِن الظَّنِّ باهللا عّزوجّل و رجاِئِه َلُهواهللا ما اُءعطَى مومن خیَر الدُّنی (612). 
(( ى شود، مگر این كه به خداى خود حسن ظن داشته و به خدا قسم هیچ مومنى از خیر دنیا و آخرت بهره مند نم
 .((امیدوار باشد
امیدوارى ، سرمایه بسیار ارزشمندى است كه سوءظن مى تواند آن را از بین ببرد؛ مخصوصا امید به خدا و 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم حسن ظن را چنین تعریف مى فرمایند. رحمت او : 
الَعمَل و ترجو ِمن اِهللا اَءن َیعفو عِن الزَّلِل ُحسُن الظَّنِّ اَءن ُتخِلَص (613). 

(( ه با این عمل خالص ، خدا از لغزش حسن ظن آن است كه عمل خود را براى خدا خالص كنى و امیدوار باشى ك



 .((ها و گناهان تو درگذرد
وقتى انسان حسن ظن ندارد، طبعا عمل خالص هم نداشته ؛ در نتیجه ، امیدوارى به عفو و بخشش الهى را از دست 
 .مى دهد و در این مرحله است كه دست به هر گناهى مى آالید

كرده ایم ، اما گاهى بعضى از این داستانها ، براى تبیین مطلب در این مباحث ، از نقل داستانهاى تاریخى پروا 
شخصى درباره حمیدبن قحطبه كه یكى از ظالمان تاریخ و مامور برجسته نظامى حكومت هارون است ، . مفیدند

نقل مى كند كه هنگام ظهر یكى از روزهاى ماه مبارك رمضان به مالقات او رفتم و او را در حالى دیدم كه بر 
كار من از بیمارى ، روزه مدارى و افطار گذشته : آیا بیمارى ؟ گفت : از او سؤ ال كردم . ه طعام نشسته است سفر

 .(614)است ؛ آنقدر گناه كرده ام كه دیگر امیدى به بخشش و غفران الهى ندارم 
گاه انسان به این جا مى رسد كه به رحمت و غفران الهى نیز بدگمان مى شود و به غلط یقین مى كند كه دیگر خدا 

این نمونه اى از بیمارى سوءظن است كه در نهایت به جایى مى رسد كه به هر گناهى آلوده مى . او را نمى بخشد
قرآن درباره این عده مى گوید. شود، نافرمانى حق مى كند؛ واجبات را ترك مى كند و محرمات را انجام مى دهد : 

 .(615)ثمَّ كان عاقَبَة الَّذیَن اَءساُؤوا السُّواَءى اَءن كذَّبوا بآیات اهللا و كانوا بها َیستهِزؤ ون 
سرانجام كسانى كه مرتكب اعمال بد شدند، به جایى رسیدند كه آیات خدا را تكذیب كردند و آن را به مسخره ))
 .((گرفتند

 عوامل پیدایش سوءظن
صورت و چرا دامنگیر آدمى مى شود؟ ابتدا باید بگوییم مشكل باید دید منشا پیدایش این بیمارى چیست ؟ به چه 

حتى بعضى از علماى علم اخالق گفته اند كه . بتوان علت قطعى و روشنى براى این گونه بیماریها پیدا و بیان كرد
ولى آن طور كه از معارف ما و سخنان اهل بیت . پیدایش سوءظن اختیارى نیست و از قدرت انسان خارج است 

سوءظن مانند ویروس مسرى است كه از جاى دیگر به انسان . هم السالم استفاده مى شود، خالف این است علی
اوال انسان باید در محیط آلوده . بهترین راه درمان بیماریهاى مسرى و واگیردار، پیشگیرى است . سرایت مى كند

خود را در مقابل ابتال به این بیمارى مصونیت ثانیا آن طور كه امروزه متداول است ، . به این بیمارى قرار نگیرد
 .ببخشد و به اصطالح واكسینه كند

براى این كه افراد به این . بسیارى از بیماریهاى واگیردار به صورت اجتناب ناپذیرى در جامعه وجود دارند
ودكى رعایت بیمارى هاى جسمى مبتال نشوند، دستوراتى براى ایجاد مصونیت وجود دارد كه باید از دوران ك

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در سخنى به ریشه بیمارى سوءظن و چگونگى انعقاد این ویروس در . شوند
 :وجود انسان ها اشاره كرده و مى فرمایند
 .(616)ُمجالَسُة االَءشراِر تورُث سوَء الظَّنِّ باالَءخیاِر
 .((همنشینى با انسان هاى شرور باعث مى شود دچار بدگمانى به خوبان شود))

طبیعى است وقتى نیكان و خوبان عالم در چشم انسان بد جلوه كنند، دیگر نزد او صفات خوب هم جلوه و جایگاه 
این بیمار دیگر در دنیا . هد داشت و تدریجا بدبینى او به انسان هاى خوب و سایر مخلوقات هم سرایت مى كندنخوا

هرچه مى بیند زشت و بدمنظر است ؛ زیرا طینت و سرشت او منقلب شده است  .هیچ چیز را زیبا و خوب نمى بیند
چنین آدمى مصداق این مثال شده است . فته است و به حكم اثرپذیرى از اشرار، خود او نیز در زمره آنان قرار گر

 .((كافر همه را به كیش خود پندارد)) : كه
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(617)الشَّرِّیُر ال َیظُُّن باءحد خیرا النَّه ال َیراُه اال بطبِع نفِسِه
 .((انسان شریر به هیچ كس گمان خوب نخواهد داشت ؛ چون همه را با طبع خود قیاس مى كند))
و اگر معاشرت و روابط انسان براى وى محیطى آلوده فراهم كرد؛ طورى كه هر چه مى بیند زشتى و ناروایى 

هرچه مى شنود بدگویى و هرچه استشمام مى كند عفونت و بدبویى باشد، در صورتى كه از آن محیط هم خارج 
شود باور نخواهد كرد مناظرى را كه مى بیند زیبا است ، اصواتى را كه مى شنود دلنشین است ؛ عطرهایى را كه 

امام علیه . ژرفى در باطنش گذاشته است  مى بوید، جان افزا و روح نواز است ؛ چرا كه محیط آلوده تاثیرات
بهترین راه آلوده نشدن به سوءظن ، پروا و پرهیز از همنشینى با اشرار است: السالم مى فرمایند  . 

بعضى از روایات علت ابتال به بیمارى سوءظن را سوءتدبیر فرد دانسته و سؤ ال اصلى را این مى دانند كه چرا 
با كسانى نشست و برخاست كه به این بیمارى دچار بودند؟ فرد به محیط آلوده رفت ؟ چرا  

این بیمارى ، مقدماتى دارد كه فراهم   پیدایش . این كه گفته مى شود پیدایش سوءظن اختیارى نیست ، غلط است 
اگر كسى به هر دلیلى . بر این اساس ، بهترین روش درمان ، پیشگیرى است . كردن مقدمات آن ، اختیارى است 
ین بیمارى آلوده شد، راه درمان آن ، بى اعتنایى به گمانهاى سوء و زشت استبه ا  . 



تفاوتى كه بیمارى هاى روحى با جسمى دارند این است كه بى اعتنایى و تربیت اثر ندادن به بیمارى هاى روحى ، 
د و طبق آنها عمل موجب ضعف و كاستى آنها مى شود و تدریجا زائل مى شوند و اگر به آنها ترتیب اثر داده شو

شود، كم كم قوت پیدا مى كنند و ریشه دار مى شوند؛ تا جایى كه بیمارى ضعیف و قابل عالج ، به یك بیمارى 
 .مزمن تبدیل مى شود كه گاه به جنون و دیوانگى هم كشیده مى شود

رعى كه همه انسان در تكمیل این بحث ، تذكر این نكته ضرورى است همان طور كه از نظر اخالقى ، انسانى و ش
یعنى انسان . ها مامورند از بدگمانى و سوءظن پرهیز كنند، موظفند باعث تقویت بدگمانى در دیگران نیز نشوند

قرار گرفتن در موضع . نباید در زندگى طورى عمل كند كه خود را در معرض گمان هاى بد و سوءظن قرار دهد
ت این بیمارى در اجتماع مى شود؛ دیگر این كه ِعرض و آبروى یكى این كه موجب احیا یا تقوی :ظن دو اثر دارد
 .فرد را در معرض خطر قرار مى دهد
رسول اكرم صلى اهللا  .این تعبیر در معارف ما زیاد آمده كه انسان باید خودش را از موضع تهمت دور نگه دارد
 :علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(618)اتَّق مواِضَع التَُّهِم
 .((از جایگاه هایى كه مورد تهمت است پروا كن ))
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

َمن اَءساَء الظَّنِّ بِه َمن َعَرَض َنفسُه للتُّهَمِة فال َیلوَمنَّ (619). 
(( ، خود را كسى كه خود را در معرض تهمت قرار مى دهد، افرادى را كه به او بدگمان مى شوند مالمت نكند
 .((سرزنش كند
 :از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم روایت شده است كه فرمودند
 .(620)اَءوَلى النَّاِس بالتُّهَمِة َمن جاَلَس اَءهَل التُّهَمِة

 .((سزاوارترین شخص براى تهمت ، كسى است كه در مجالس اهل تهمت مى نشیند))
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در سخن دیگرى مى فرمایند
 .(621)َمن َدَخَل َمداِخَل السوِء اُءتُِّهم 
 .((كسى كه به جاهاى ناپسند وارد مى شود، در معرض تهمت قرار مى گیرد))

در شرح و بیان این مطلب روایتى را كه در مورد رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است بیان مى 
 : كنیم

ر یك بعد از ظهر رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در مسیرى با همسرشان صفیه صحبت مى كردند دو نفر د
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم ایشان را صدا كرده و فرمودند. از انصار از كنار ایشان عبور كردند : 

انَّ الشَّیطان َلیجرى ِمن بنى آدَم َمجرى الّدِم و اّنى َخشیُت اءن َیدُخَل : قال ! اءَفَنُظنُّ بك اال خیرا؟! و آله و سلم یا رسول اهللا صلى اهللا علیه : انَّها صفّیُة بنُت حیّى، قاال
 .(622)علیكما
(( آنها گفتند. این زن ، همسرم صفیه است  شیطان : آیا ما جز خیر به شما گمان دیگرى داریم ؟ حضرت فرمودند :

ترسیدم كه شیطان بر شما وارد شود . در دل انسان وارد مى شود؛ همانند خون كه در رگ هاى انسان جارى است 
 .((و به من بدگمان شوید

مخصوصا براى كسانى كه از جایگاه هاى رفیع اجتماعى . ظریف و دقیق اخالقى است این روایت ، حاوى نكات 
برخوردارند یا در تشكیالت حكومت ، داراى مقام و منزلت اجتماعى یا سیاسى هستند، باید از این مسائل بیشتر 
ظر از این كه براى دیگر این كه واقعا مردم را دوست داشته باشند، صرف ن .بپرهیزند؛ چرا كه بیشتر در منظرند

ممكن است انسان كریم النفسى از این كه دیگران درباره او چه . كسى مهم نباشد كه دیگران درباره او چه مى گویند
اما این باعث مى شود كه دیگران به بیمارى آلوده شوند. بگویند، نگران نشود اگر او مردم و جامعه را دوست  .

ر ذهن و اندیشه دیگران گمان سوء تقویت نشودداشته باشد، باید طورى عمل كند كه د . 
 .از طرف دیگر انسان عاقل كسى است كه خود را در معرض تهمت قرار ندهد و به این وسیله از خود صیانت كند
نكته دیگر این كه گاهى اجتماع چنان آلوده مى شود كه فساد و زشتى در همه زوایا خودنمایى مى كند و همه افراد 

تى هاى اخالقى و اعتقادى دچار مى شوندبه مفاسد و زش  در این اجتماع چه باید كرد؟ .
جامعه اى را ترسیم كنیم كه زشتى بر او حاكم شده و مردم معموال دچار بیمارى نفاق شده اند و اگر حقایقى از دین 

ه افراد به آن مبتال این اجتماع ، جامعه اى است كه فساد بر آن حاكم شده و هم. و اخالق مى دانند، كتمان مى كنند
 .شده اند
اگر نگوییم همه مردم ،  .در تاریخ مى نویسند كه معاویه در مسیر صفین ، نماز جمعه را روز چهارشنبه اقامه كرد
. حكم نماز جمعه هم مربوط به روز جمعه است  . بعضى از آنها مى دانستند كه روز جمعه نیست و چهارشنبه است

نكرد  را با او اقامه كردند و هیچ كس هم اعتراض ولى با این حال نماز جمعه  (623). 



ت الشعاع قدرت و حكومت قرار درچنین جامعه اى چنان رعب ، وحشت و هراس حاكم شده ، دین و اعتقادات تح
مى  ((مروج الذهب )) .گرفته بود كه نه تنها به معاویه اعتراض نمى كنند، بلكه در راه او از جانشان هم مى گذرند
 :نویسد
 .(624)اءعاروه ُرؤ وَسهم عنَد الِقتاِل
 .((سر خود را در معركه جنگ به او عاریه دادند))

حاال در چنین جامعه اى آیا م یتوان به افراد، حسن . این جامعه اى است كه فساد و انحراف بر آن حاكم شده است 
 . ظن داشت و خوش گمان بود؟ یقینا نمى توان

ندارد كه انسان به این افراد حسن ظن داشته باشد و از سوءظن بپرهیزدضرورت هم  امیرالمؤ منین علیه السالم  .
 :مى فرمایند
 .(625)اَذا اسَتوَلى الَفساُد على الزَّماِن و اَءهله فاَءحَسَن الرجل الظَّنَّ بَرجل َفقد ُغِرَر
هنگامى كه در جامعه اى فساد استیال پیدا كرده و زمان و اهل آن فاسد شده اند، اگر انسان به افراد آن جامعه حسن ))
 .((ظن داشته باشد زیان مى بیند

مالش را در . شدن به این افراد و حسن ظن و خوش گمانى بپرهیزددر چنین جامعه اى ى انسان باید از نزدیك 
به آنها اطمینان نكند و بر سالمت دین و اعتقاداتش از آنها بترسد  اختیار آنها قرار ندهد، نسبت به ناموسش  . 

اى دینى براى این كه بیمارى سوءظن انسان را از پاى درنیاورد، بهترین راه درمان ، تقویت نیروى ایمان و باوره
است تا به بیمارى بدبینى كه نتیجه آن اضطراب و ناراحتى هاى روح و روان از جمله جبن ، ترس ، بخل و 

جسمانى است گرفتار نشود  عوارض  یعنى ضمن این كه ساده اندیشى نمى كنند و به افرادى كه در یك زمان فاسد  .
منفى سوءظن دور نگه مى دارد زندگى مى كنند اعتماد بى جا نمى كند، خود را نیز از آثار . 

 :از امام صادق علیه السالم نقل كرده اند كه حضرت مى فرمایند ((بحاراالنوار))مرحوم مجلسى در 
ها اَءن یكوَن الَّذى ُتشاوُره عاقال و الثَّانیُة اَءن یكوَن له َفاَءوَّل انَّ الَمشوَرَة ال تكوُن اال ِبحدوِدها َفَمن َعَرَفها ِبُحدودها و اال كاَنت َمَضرَّتها على الُمسَتشیر اَءكَثَر ِمن َمنَفعِتها

و اذا كاَن حّرا  ُیِسرَّ ذلَك و َیكُتَمُه فانَّه اذا كاَن عاقال انَتَفعَت ِبَمشوَرته ُحّرا ُمَتَدیِّنا والثَّالثُة اَءن یكوَن َصدیقا و الرَّابعُة اَءن ُتطِلَعه على ِسرَِّك فیكوَن ِعلُمه به َكِعلِمَك ِبَنفسَك ثمَّ
لى ِسرَِّك فكاَن علُمُه بِه َكِعلِمَك َتمَِّت الَمشوَرُة و َكَمَلِت النَّصیَحُةُمَتدیِّنا اَءجهِد نفَسه فى النَّصیَحِة لَك واذا كاَن صدیقا ُمَؤاخیا َكَتَم ِسرَِّك اذا اَءطَلعَتُه علیِه و اذا اَءطَلعَتُه ع (626). 

اگر كسى توانست آن تعریف را كامال بشناسد، نتیجه مى گیرد وگرنه ضررش . مشورت ، حدود و تعریفى دارد
كسى كه به دنبال نظرخواهى از دیگران است - برا، مستشیر  امام علیه السالم حدود و قواعد را . بیشتر خواهد بود - 

 :این گونه بیان مى فرمایند
 اول این كه مشاور او، داراى عقل و تدبیر كافى باشد؛
 دوم این كه آزاده ، منتقد و متدین باشد؛
 سوم این كه دوستى باشد در حد برادر؛

العات و آگاهى هاى الزم را به مشاور بدهد، چهارم این كه درباره موضوعى كه مى خواهد مشورت كند، همه اط
یعنى عاقل ،  - تا او همانند خود انسان ، به همه جوانب موضوع آگاهى پیدا كند و چون داراى اوصاف گذشته است 

 .در پنهان كردن اسرار او كوتاهى نخواهد كرد - آزاده ، متدین و دوست در حد برادر است
اگر چیزى را . رنظر مى كند؛ در نتیجه تو از مشاوره او بهره مند مى شوى اگر مشاور عاقل باشد، عاقالنه اظها

 .هم نداند براى جستجوى خیر تو دریغ نمى كند
در صورتى كه اسرار خود را به او گفتى ، از دو جهت آگاهى . وقتى دوست و برادر باشد، سر تو را فاش نمى كند

و همه جزئیات را بدانى ، به نفع خود بهتر تصمیم مى گیرى ؛ یكى از این جهت كه وقتى ت: و عمل او مثل تو است 
در چنین حالتى است كه مشورت مفید و . او هم مثل تو عمل مى كند. دیگر این كه اسرار خود را افشا نمى كنى 

 .خیرخواهى كامل مى شود
آغاز، سلسله قواعدى را  از این بیان جامع امام صادق علیه السالم معلوم مى شود كه در هر حال مستشیر باید از

از رسول اكرم صلى . براى انتخاب مشاور خود در نظر بگیرد از جمله دارا بودن شایستگى هایى مثل عقل و تدبیر
 :اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند
 .(627)اسَترِشدوا العاِقَل و ال َتعصوُه َفَتنَدموا
 .((از عاقل راهنمایى بخواهید و بعد از این كه نظر او را گرفتید، تخلف نكنید كه موجب پشیمانى مى شود))

ند كهروایتى را امام صادق علیه السالم از پدر بزرگوارشان نقل فرمود  : 
 .(628)قیَل یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم ماالَحزُم قاَل صلى اهللا علیه و آله و سلم ُمشاوَرُة َذوى الرَّاءى واتِّباُعُهم 
(( : از حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم سؤ ال كردند احتیاط در امور یعنى چه ؟ حضرت فرمودند
 .((احتیاط در امور یعنى مشاوره با صاحبان نظر و اندیشه و پیروى كردن از آنها

فراوان مى یابیم كه روى عقل و تدبیر در فرمایش هاى حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نیز شبیه به این مضامین 
حضرت مى فرمایند. تاءكید شده است  : 

 .(629)اسَتِشر عُدوَِّك العاقَل واحَذر راءَى صدیِقَك الجاِهِل



اگر دشمنى دارى كه عاقل است ، با او مشورت كن ؛ اما دوست جاهل را مشاور خود قرار نده و از مشاوره با او ))
 .((بپرهیز

دوستى و صمیمیت . با این بیان معلوم مى شود كه در مشاوره ، عقل و تدبیر بر دوستى و صمیمیت ترجیح دارد
به همین دلیل در روایات . ن عقل و تدبیر است كه رجحان داردشرط الزم است ، ولى شرط كافى نیست و ای

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به نتیجه . متعددى ، آثار مشورت با انسان هاى عاقل و خردمند بیان شده است 
 :مشاوره با عاقل تصریح كرده ، مى فرمایند
 .(630)َمن شاَوَر َذوى العقوِل اسَتضاَء باَءنواِر العقُوِل
 .((اگر كسى با صاحبان خرد و اندیشه مشورت كند به رستگارى و نتیجه مى رسد))

ارى به نتیجه و هدف مى رسانداز نتایج عقل و تدبیر این است كه انسان را در هر ك حضرت در تعبیر دیگرى مى  .
 :فرمایند
 .(631)َمن اسَتشاَر َذوى النُّهى واالَءلباِب فاَز بالَحزِم والسَّداِد
 .((كسى كه با صاحبان خرد و اندیشه مشورت كند، به احتیاط و استوارى دست مى یابد))

در تعبیر دیگرى مى فرمایند. نتیجه احتیاط و استوارى ، مصونیت از لغزش ، تردید و اضطراب است  : 
 .(632)شاور َذوى العقوِل َتاءَمن اللَّوَم والنََّدَم
 .((كسى كه با عقال مشورت كند، از مالمت و پشیمانى ایمن مى ماند))
 :در كالم دیگرى مى فرمایند
 .(633)َمن اسَتشاَر العاِقَل َمَلَك
(( مالك مقصد و مقصود خود مى شود - به هدفى كه دارد نایل شده و  -كسى كه عاقل را مشاور خود قرار دهد  )). 

ن همه جانبه نگرى و نیروى تدبیر و صالح اندیشى ، یا یك توان ای. عاقل ، داراى تدبیر و همه جانبه نگر است 
غریزى و ذاتى است ، یا تدریجا در سایه علم و تجربه حاصل شده كه اتفاقا در معارف ما به هر دو صورت آن 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. توصیه و تاءكید شده است  : 
 .(634)اَءفضُل َمن شاَورَت ذوالتَّجاِرِب
 .((برترین مشاوران ، صاحبان تجربه اند))

ذشته هستنداگر مى خواهى مشورت كنى به سراغ كسانى برو كه صاحب تجربه و اندوخته هایى از گ . 
 .(635)خیُر َمن شاَورَت َذُووا النُّهى والِعلِم و اُءولوالتَّجارِب والَحزِم

حاصل عقل و تدبیر كه در سایه تجربه و احتیاط در امور . شده ، هم به عقل در این روایت ، هم به تجربه اشاره 
 . پیدا مى شود، غیر از غریزه ذاتى و نیروى خدادادى است
 :حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند . در مقابل ، آنچه شدیدا از آن نهى شده ، مشاوره با افراد جاهل است
 .(636)َجهُل الُمشیِر هالُك الُمستشیر
 .((مشاور جاهل ، باعث هالكت مى شود))

ه در طول تجربه چیزى نیست كه با یك روز و یك عمل براى انسان حاصل شود؛ تجربه ، امرى تدریجى است ك
 :زندگانى براى انسان حاصل مى شود؛ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در این باره مى فرمایند
 .(637)راءُى الشیُخ اَءَحبُّ الىَّ ِمن حیلِة الّشباِب
 .((اندیشه و نظر كسى كه به مرحله پیرى رسیده ، نزد من محبوب تر از اندیشه جوان است ))

معنى این روایت ، نفى قدرت تدبیر جوان نیست ، یقینا پختگى تفكر پیران در شرایط مساوى ، بیشتر از جوانان 
شده است كه فرمودنداز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل . است  : 

 .(638)راءُى الشیُخ اَءَحبُّ الىَّ ِمن َجلِد الغالِم
 .((نزد من ، نظر پیر از صالمت و قوت جوان برتر است ))
 : در روایتى از امام سجاد علیه السالم آمده است
 .(639)َهَلك َمن لیس له حكیم ُیرِشُده و َذلَّ َمن لیس به سفیه َیعُضُدُه
 .((كسى كه صاحب اندیشه اى براى ارشاد؛ قوه و قدرتى براى یارى نداشته باشد، هالك مى شود))

یك ارزش خاص دارد، اما ارزش مشاوران  -یعنى لشكر و ارتش  -امام علیه السالم مى فرمایند كه قدرت جسمانى 
وقتى . از افتادن در مخاطره حفظ كنندعاقل و باتجربه بیشتر از یك گروه نظامى است ؛ چرا كه مى توانند انسان را 

مخاطره اى پیش مى آید، یاور قدرتمند ممكن است كمك كند و انسان را از مخاطره نجات دهد، اما صاحب خرد و 
 .اندیشه از غرق شدن انسان در مخاطرات جلوگیرى مى كند

در جاى . ه ، آزاده و متدین باشدحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در شرایط مشاور فرمودند كه باید صاحب اندیش
 :دیگرى مى فرمایند
 .(640)شاِور فى ُاموِرَك الَّذیَن َیخشوَن اَهللا َترُشد
(( كسانى مشورت كن كه از خدا مى ترسند تا به راه رشد و سداد قدم گذارى در امور خود با  )). 

در اصطالح ادبیات امروز، اصول گرا است . متدین و خداترس كسى است كه در زندگى داراى مبنا و اصل است 



رت مى این افراد معموال به خود اجازه تخطى از چهارچوبه مقررات شرع را نمى دهند و كسى كه با آنها مشو. 
كند، مى تواند به ایشان اعتماد كند؛ چرا كه در واقع نظرات او برخاسته از مبانى استورا است ؛ نه برگرفته از 

بنابراین ، در اوصاف مشاور خوب كلمه . امیال و هواهاى نفسانى  آمده است ؛ یعنى  ((متدین ))در كنار  ((حّر))
كسى كه در اسارت دیگرى یا در اسارت هوا و هوس و . ان باشدنه این كه اسیر و برده دیگر. انسانى آزاده باشد

تدین باعث مى شود تا انسان آزاده و . و شرط دیگر تدین است . امیال نفسانى خود است ، نمى تواند آزاد بیندیشد
 .رها شده از قیود دیگر، غیر از بندگى باشد
یقا مَؤاخیاصد : نكته دیگرى كه در كالم امام صادق علیه السالم آمده است یعنى دوست صمیمى در حد اخوت و  .(641)

رت امیرالمؤ منین علیه السالم تعبیر حض. برادرى باشد منافع و مضار مشورت گیرنده را منافع و مضار خود بداند
 : این است
 .(642)ُمشاوَرُة الَحاِزِم الُمشِفِق َظَفر
(( جب ظفر و پیروزى است مشورت با انسان اهل احتیاط و دلسوز، مو )). 

پس وجود مهربانى و علقه در مشاور، یك . اگر مشاور، مشفق و اهل احتیاط نباشد، موجب خسارت و شكست است 
مشاور باید از اسرار موضوع آگاه : همان طور كه در ذیل كالم امام صادق علیه السالم آمده است . ضرورت است 

رار بدهد كه دشمن او است ، یقینا از اطالعات به دست آمده ، علیه وى باشد، اگر انسان فرد عاقلى را مشاور ق
 .استفاده مى كند
بنابراین ، چون مشاوره نیازمند اطالعات مفید، الزم و كافى است و مشاور باید مثل خو؛ انسان بر همه جزئیات 

ر رابطه عاطفى داشته باشد، موضوع آگاه ؛ و از طرفى داراى رحیه مهربانى و اخوت باشد، اگر نتواند با مستشی
 .یقینا مشاوره با او زیان آور خواهد بود

 افرادى كه از مشاوره با آنها نهى شده است
 : از مشورت با برخى افراد نهى شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم
 دروغگو - 1
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در سخنى مى فرمایند

َب، فانَّه كالسَّراِب ُیَقرُِّب علیَك البعیَد و ُیبعُِّد علیَك الَقریَبال َتسَتشِر الَكّذا (643). 
دروغگو : در علت آن ، حضرت مى فرمایند. هیز كند، دروغگو است اولین كسى كه انسان باید از مشاوره با او پر

مثل سراب است كه وقتى از دوردست به آن نگاه شود، آب دیده مى شود، اما همین كه نزدیك آن مى شوى ، هیچ 
دروغگو چنین است كه مسائل دور از دسترس را نزدیك جلوه مى دهد و فرد را تشجیع و تحریك مى . نمى یابى 

امور در دسترس را دور جلوه مى دهد و انسان را از تعقیب اهداف خود منصرف مى كند كند و . 
 جبون و ترسو - 2

صفت دیگرى كه نباید در مشاور باشد، جبن و ترس است حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم د رنامه خود به مالك 
 :اشتر مى فرمایند

ن اَالمِر و ُیَعظِّم علیَك ما لیَس بَعظیم ال ُتشِرَكنَّ فى َراءِیَك َجبانا ُیَضعُِّفَك ع (644). 
(( كند و امور كوچك را براى تو  انسان ترسو را مشاور قرار نده ؛ زیرا تو را در پرداختن به امور تضعیف مى
 .((بزرگ جلوه مى دهد
مرحوم مجلسى تعبیر دیگرى  .این گونه افراد، به خاطر خصیصه جبن و ترس همیشه از قافله زندگى عقب هستند
 :از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم بیان مى كند كه حضرت به امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند

شاِور َجبانا فانَّه ُیَضیُِّق علیك المخَرَجال ُت! یا علىُّ (645). 
(( مى كندبا ترسو مشورت مكن ؛ چرا كه راه ورود و خروج را بر انسان تنگ ! یا على  )). 
 .انسان ترسو هرگز نمى تواند وارد كارى شود و در صورت شروع به كارى در همان آغاز بازمى ماند
 حریص  - 3

حضرت مى فرمایند. وصف دیگرى كه در كالم امام علیه السالم آمده ، حرص است  : 
َرَهال ُتشِرَكنَّ فى مشَوَرِتَك حریصا ُیهوِّن علیَك الشَّرِّ، و ُیَزیِّن لَك الشَّ (646). 

(( چرا كه شر را براى تو آسان و حریص را ! با انسان هاى حریص كه هیچ چیز آنها را قانع نمى كند مشورت مكن 
وه مى دهدزیبا جل )). 

گروهى از راه خیر و صواب به اهداف خود مى رسند، اما اقناع نمى شوند، ناچار براى اقناع نفس ، به راه هاى 
 .شر و غیرصحیح روى مى آورند

معموال انسان . وقتى انسان با این افراد مشورت كند، طبیعتا كارهاى شر و ناپسند را براى وى آسان جلوه مى دهند
ه كوچك را هم بزرگ مى داند و جرات نمى كند مرتكب آن گناه مى شود، اما وقتى تدریجا بر گناه در آغاز، گنا



امور شر، بر انسان . اصرار ورزید و گناهان كوچك در وجود او قوت گرفت ، بر گناه بزرگ متجرى مى شود
نباید مشاوره كرد بنابراین با افراد حریص هم. حریص سهل و آسان است و زشتى ها را زیبا جلوه مى دهد . 

 بخیل - 4
حضرت امیرالمؤ منین  .شرط دیگرى كه در انتخاب مشاور باید رعایت شود این است كه مشاور نباید بخیل باشد
 :علیه السالم در نامه معروف خود به مالك اشتر مى فرمایند
 .(647)ال ُتدِخَلنَّ فى َمُشوَرِتَك َبخیال َیعدُل بَك عِن الَفضِل و َیِعُدَك الفقَر
 .((بخیل را در مشورت خود راه مده ؛ زیرا تو را از احسان منصرف و از تهى دستى و فقر مى ترساند))

كه حاضر نیست چیزى از منافع و امتیازاتى را كه در اختیار دارد، به دیگران ببخشد یا در بخیل به كسى مى گویند 
حضرت مى . بخیل كسى است كه حتى در خرج كردن براى خود هم بخل مى ورزد. اختیار دیگران قرار دهد

بخیل ، . خارج مى كندبا بخیل مشورت نكن ؛ چون اعتدال و میانه روى ندارد و تو را هم از مسیر اعتدال : فرمایند
 .مال دوست است و تو را وعده فقر مى دهد و از فقر و نادارى مى ترساند
 دشمن - 5

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . گروه پنجمى كه نباید مورد مشاوره قرار بگیرد، دشمن انسان است 
 :فرمایند
 .(648)ال ُتشاور عُدوََّك واسُترُه َخَبَرَك
 .((با دشمن خود مشاوره نكن و احوال خود را از او مخفى بدار))

شمنى دارد و مصلحت وى را دشمنى كه با انسان سر عناد و د. بدیهى است كه مشاوره براى یافتن راه صحیح است 
و عالوه بر این شاید براى . در نظر نمى گیرد و راه صالح را به انسان نشان نمى دهد، نباید مشاور انسان باشد

پس بهتر . مشورت گرفتن برخى از اسرار انسان هویدا شده و او از آنها مطلع شود و بعد از آن سوءاستفاده كند
نیز بپرهیزد است انسان از مشورت با دشمن خود . 

 بندگان و بردگان - 6
 :در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(649)فال َتسَتِشِر الَعبیَد والسَِّفَلَة فى اَءمِرَك
با افرادى كه روح دنائت و بردگى در وجود آنها است و آزادگى و حریت نزد ایشان یافت نمى شود، مشورت مكن ))
)). 
كسى كه به خصیصه زشت اخالقى مبتال مى شود، خود را اسیر و برده سیئه اخالقى كرده است و كسى كه مبتال به 

تواند خارج از این چهارچوب نظر راه گشایى ارائه كند؛ یعنى نظر و راى او متاثر از بردگى نفسانى شده ، نمى 
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایتى نقل شده است كه شاید . اخالقیات حاكم بر اندیشه و منش او است 

حضرت مى فرمایند. بتواند آنچه را كه گفتیم در برگیرد : 
جاِرِب و شرُّ َمن قاَرنَت ذوالمعاِیِباَءفَضُل َمن شاَورَت ذوالتَّ (650). 

(( اراى عیب است بافضیلت ترین مشاور كسى است كه صاحب تجربه است و بدترین مشاور كسى است كه د )). 
عیب در عقیده ، عیب در اخالق ، عیب در رفتار و -انسانى كه داراى عیب است  عیوبش در مشاوره تاثیر مى  - ...

 .گذارد و به انسان مستشیر منتقل مى شود
قبال ذكر شد  -بنابراین ، انسان باید سعى كند در مشورت به خصوصیاتى كه قبال ذكر شد  ن ، كه فرد عاقل ، متدی -

توجه كند -آزاده ، دوست و مهربان باشد  . 

 حقوق مشاور از دیدگاه اسالم
وقتى مشاور نظر داد و راى او را نپسندیدى ، نباید از : مشاور بر انسان حقوقى پیدا مى كند؛ از جمله این است كه 

 . موضع سوءظن به وى بنگرى و او را متهم كنى
از تو دریغ نمى كند، باید سپاس گزار باشى حق دوم این كه همین مقدار كه او نظرش را چون شكر نعمت ، آثار  . 

مضافا این كه انسان ها اگر خدمتى انجام مى دهند، به زحمت و رنج مى افتند و سپاس از این . وضعى زیادى دارد
 . زحمت واجب است
 .(651)الُمشاوَرُة راَحة لَك و َتَعب لَغیِرَك
 .((مشاوره موجب آرامش و راحتى براى انسان مى شود و براى مشاور موجب زحمت و رنج ))

ده گرفته شده و از وى سپاس اگر زحمات او نادی. كسى كه مى خواهد نظر صحیحى بدهد، به رنج و زحمت مى افتد
 .گزارى نشود، باعث مى شود از مشورت دادن به دیگران امتناع كند

چون این نكات زیاد است ، بدون توضیح و تفسیر، فقط به . مشاور هم باید به هنگام نظر دادن نكاتى را رعایت كند
 . آنها اشاره مى كنیم



نقل مى كند كه فرموده اند مرحوم مجلسى روایتى را از امام صادق علیه السالم : 
غد، و ال على ُمَتَلوِّن ، و ال على َلجوج ، و ِخِف اَهللا فى ال تكوَننَّ اءّوَل ُمشیر، و اّیاَك والراءى الَفطیِر، و َتَجنَّب ارِتجاَل الكالِم، و ال ُتشر على ُمستبّد ِبراءیه ، و ال على ُو

اَفَقِتِه ُلؤ م ، و سوَء االستماِع منه خیاَنة ُمواَفقِة َهوى الُمسَتشیِر فانَّ الِتماَس ُمو (652). 
بگذار آن كه با تو مشورت مى ! رى نكته اول این كه مواظب باش اولین نفرى نباشى كه مورد مشورت قرار مى گی

 .كند، از دیگران هم نظرخواهى كند؛ چرا كه همه وزر و وبال و یا خطا و ثواب آن به گردن تو مى افتد
سعى كن نظر و راى تو از عمق و پشتوانه فكرى باال و . نكته دوم این كه مواظب باش نظر خام و نپخته اى ندهى 

 .اندیشه صحیحى برخوردار باشد
ته سوم این كه اگر از تو مطلبى را پرسیدند؛ بى درنگ نظر مده ؛ بلكه قبل از سخن گفتن فكر و محاسبه كننك  . 

نكته چهارم این كه به افراد خودراى نظر نده ؛ چون انسان مستبد، به نظر تو عمل نمى كند و زحمات تو را هدر 
نده ؛ چون به خاطر ضعف و ناتوانى در اندیشه ،  به آنان كه داراى عقل و اندیشه ضعیف هستند نیز نظر. مى دهد

 .به راى تو ترتیب اثر نخواهند داد و رنج تو بى حاصل خواهد ماند
نكته پنجم این كه به افراد متلون هم مشورت مده ؛ چرا كه ممكن است در شرایط روحى خاصى از تو مشورت 

ن شده ، به نظر و راى تو عمل نكندبخواهد، اما چون هر حادثه اى او را به رنگى مى آورد، دگرگو . 
نكته ششم این كه مواظب باش به خاطر همراهى و هم فكرى با او، حقیقت را زیر پاى نگذارى ، بلكه مطابق حق 

سعى نكن كه رضایت او را به دست آورى. نظر بده  حقیقت را بگوى ، كه نظر دادن برخالف واقعیت و مطابق  . 
و دنائت است با میل مشورت گیرنده ، پستى  بى اعتنایى و گوش ندادن و بعد هم . به حرف هاى مستشیر توجه كن  .

عالوه بر این ، مشاور موظف . اظهار نظر كردن خیانت است و خیانت در مشاوره یكى از بزرگ ترین گناهان 
 .است كه براى به دست آوردن نظر درست اجتهاد كند؛ یعنى كوشش كند و زحمت بكشد، بعد نظر دهد

لى الُمشیِر االجِتهاُد فى الرَّاى ، و لیَس علیه َضَماُن الُنجح ع (653). 
(( كند، ولى بر او ضمانت پیروزى نیست بر طرف مشورت است تا در راى و نظر خود كوشش و دقت  )). 

در حدیث دیگرى آمده است. یعنى تنها وظیفه مشاور اجتهاد است نه پیروزى   : 
 .(654)ُظلُم الُمستشیِر ُظلم و خَیاَنة 
 .((ستم بر مشورت كننده ظلم و خیانت است ))
 .(655)َمن َضلَّ ُمشیُرُه َبَطَل تدبیُرُه
(( مشورتش گمراه باشد، تدبیرش باطل مى شودهر كه طرف  )). 
 : در عبارت دیگرى چنین آمده است
 .(656)َمن َغشَّ ُمسَتشیَرُه ُسِلَب تدبیُرُه
(( ر كسى در مشاوره ظلم كند یا عمدا موجب گمراهى مستشیر شود، خداوند نیروى خرد و اندیشه را از او مى اگ
 .((گیرد
 :تعبیر دیگرى از حضرت رضا علیه السالم نقل شده است كه فرموده اند
 .(657)َمن َغشَّ المسلمین فى َمشورة فقد َبِرئُت منه 
 .((از كسى كه در مقام مشاوره با دیگران غش و پنهان كارى مى كند و معایب را به آنها گوشزد نمى كند بیزارم ))

شاوره و گمراه كردن مستشیر، كه خدا عقل و در تعبیر دیگرى آمده است كه عالوه بر اثر وضعى خیانت در م
 .تدبیر را از او مى گیرد، عقاب شدید اخروى هم در انتظار او است 
 .(658)خیاَنُة الُمسَتسِلِم والُمستشیِر ِمن اَءفَظِع اُالموِر، و اَءعظِم الشُّروِر و موِجُب عذاِب السَّعیِر
خیانت كردن به مطیع و منقاد و كسى كه با وى مشورت مى كند، از وى شنیع ترین امور و بزرگ ترین بدى ها و ))

است  -آتش افروخته شده  -موجب عذاب سعیر  )). 
. ن مطالب استفاده مى شود كه رمز موفقیت انسان در امور جارى زندگى مشورت است به هر حال ، از مجموعه ای

با مشورت ، چه جان هایى كه حفظ شده ، از بروز چه جنگ ها و خونریزى هاى زیاید كه جلوگیرى شده است ؛ 
 . چه اموال و نوامیسى در امان مانده و چه علومى در سایه مشورت ، نصیب دیگران شده است

و فواید مشاوره آنقدر زیاد است كه نمى توان برشمرد؛ البته با رعایت شرایط آن كه در كلمات اهل بیت علیهم آثار 
 . السالم به آنها اشاره شده است و پاره اى از آنها را در این مختصر بیان كردیم
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ا ُیطیُقُه عقُلُه فانَّ صیَحَة على الَحقِّ الَّذى َترى له اَءنَّه َیحِمُل و یخُرُج الَمخَرَج الَّذى َیلیُن على َمَسامِعِه و ُتَكلَِّمه ِمن الكالِم بمو امَّا حقُّ الُمسَتنِصِح فانَّ حقَُّه اَءن ُتؤ دِّى الیه النَّ
 لكلِّ عقل َطَبَقة ِمن الكالِم َیعِرُفُه و َیجَتِنُبُه َولَیُكن َمذَهُبَك الرَّحَمَة و ال قوََّة اال باِهللا
(( او را پند دهى ؛ و سخن آن چنان گویى   و اما حق كسى كه از تو نصیحت مى خواهد این است كه به اندازه توانش 

در هر حال ، . كه هم به گوش او خوش آید و هم توان فهم آن را داشته باشد؛ زیرا هر عقلى را سخنى شایسته است 
 .((روش تو مشفقانه باشد



ت است ، در كالم امام سجاد علیه السالم بیانگر این است كه انسان در قبال نیاز طرح حق انسانى كه طالب نصیح
 .معنوى دیگران نمى تواند بى تفاوت باشد؛ چنان كه در قبال فقر مالى یا تامین حوایج آنها نمى تواند بى اعتنا باشد

 اهتمام به راهنمایى و ارشاد
لم نقل شده است كه مى فرماینددر روایتى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و س : 

 .(659)لیس بمؤ من َمن باَت َشبعانا و جاُره طاویا
(( ه اش گرسنه باشدمومن نیست ؛ كسى كه شب سیر بخوابد و همسای )). 
جایز نیست همسایه اى گرسنه و انسان سیر باشد؛ همسایه اش برهنه و او پوشیده باشد؛ همسایه اش در نهایت 

انسان متمكن باید قبل از این كه همسایه نیازمند او، نیازش را اظهار كرده و . تنگدستى و سختى و او در رفاه باشد
از او اقدام كند؛ چرا كه طبق قوانین شرع مقدس انسان نمى تواند نسبت به این كمك و استمداد بطلبد، براى تامین نی

 . موارد بى تفاوت باشد، بلكه حمایت از آنها ضرورى و واجب است
این است كه انسن نسبت به آنها رسیدگى كند؛ ... از طرفى فسلفه وضع حقوق مالى مثل زكات ، خمس ، صدقات و

از خود را اظهار و از دیگران استمداد مى كندبه خصوص زمانى كه نیازمند، نی . 
. همچنین اگر انسانى احساس نیاز روحى و معنوى كند و از دیگران بخواهد تا او را راهنمایى فكرى و عملى كنند

در شرع مقدس راهنمایى ، نصیحت و تعلیم مسائل مورد نیاز زندگى و امر به معروف و نهى از منكر چنین انسانى 
ست ؛ به ویژه كه از طرف فرد، تقاضا شده باشداز واجبات ا . 

همان طور كه انسان نباید نسبت به نیازهاى مالى دیگران بى تفاوت باشد، نباید نیاز معنوى و فقر علمى افراد و 
به خصوص زمانى كه فرد یا جامعه خواهان هدایت ، راهنمایى و یا نصیحت . جامعه را نیز بودن پاسخ بگذارد

واستن حقوقى را ایجاد مى كندباشد كه این خ . 
اولین حق این است كه در ارشاد و راهنمایى كوتاهى نكند و به هدایت و ارشاد كسى كه نصیحت خواسته ، همت 
 .گمارد
لفظ حامل  :درباره كلمه نصیحت مى گوید ((مجمع البحرین )) :براى كلمه نصح و نصیحت معانى مختلفى ذكر كرده اند

یكى از معانى نصیحت ، خیرخواهى و خیرجویى است. لفظى است كه معانى متعددى دارد .(660)ِلمعان َشّتى  اقرب )) . 
ارشاد و راهنمایى به خیر . اخالص در محبت و دوستى معنى كرده است  عالوه بر این ، نصیحت را به ((الموارد
اهللا علیه و آله و سلم كه فرمودندكالم رسول اهللا صلى  .(661)هم یكى دیگر از معانى نصیحت است   .(662)الدِّیُن النَّصیحُة :
 .مى تواند داراى چند معنا باشد

دیگر این كه دین ، ارشاد و هدایت افراد است. خواهى براى افراد است یكى این كه بگوییم دین همان خیر  . 
تفاوت این معانى ، بستگى به موارد استعمال و متعلقات آن . بنابراین ، كلمه نصیحت داراى معانى متعدد است 

اشته باشد و دارد؛ مثال اگر این كلمه را در جایى به كار بریم كه نصیحت به دیگرى باشد و آن فرد نیز حضور د
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند. مخاطب كالم باشد، آن جا مصداق همان هدایت و ارشاد است  : 

 .(663)انَّ اَءعَظَم النَّاِس َمنِزَلة عنَد اِهللا یوَم القیاَمِة اَءمشاُهم فى اَءرِضه بالنَّصیحِة ِلَخلِقِه
در قیامت ، عظیم ترین مرتبه را نزد خدا كسانى دارند كه در دنیا تالش و سعى آنها، براى ارشاد دیگران ، بیشتر ))
 .((است 
در برخى موارد از . عنى ارشاد و هدایت دیگران اطالق شده است ی ((النصیحة لخلقه ))این جا كلمه نصیحت به 
 :نصیحت ، خیرخواهى اراده شده است ؛ مثال تعبیر امام باقر علیه السالم است كه مى فرمایند
 .(664)َیجُب للُمؤ ِمِن على المؤ ِمن النَّصیَحُة
 .((واجب است مومن نسبت به برادر مومنش خیرخواه باشد))
قرآن نیز در نقل داستان انبیاى سلف از این تعبیر استفاده كرده است ؛ مثال وقتى حضرت صالح علیه السالم از قوم 

ا گفتخود روى برتافت ، نسبت به آنه  : 
 .(665)یا قوِم َلَقد اَءبَلغُتُكم رَساَلَة ربِّى و َنَصحُت لُكم 
(( دم و شرط خیرخواهى را انجام دادم من رسالت پروردگارم را به شما ابالغ كر! اى قوم  )). 
 :یا در آیه دیگرى حضرت نوح علیه السالم خطاب به قومش مى گوید
 .(666)اُءَبلُِّغكم رساالِت ربِّى و اَءنَصُح لُكم 
 .((رسالت هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى كنم و خیرخواه شما هستم ))
 :و یا در همین سوره ، هود نسبت به قومش مى فرماید
 .(667)اَءنا لكم ناِصح اَءمین 
 .((من براى شما خیرخواه امین و مطمئنى هستم ))

امام . اما به طور مسلم مى توان گفت در غیاب شخص ، معناى كلمه نصیحت درباره و همان خیرخواهى است 



 :صادق علیه السالم مى فرمایند
له فى المشهِد و الَمغیِب َیجُب للمؤ ِمن على المؤ ِمن النَّصیحُة (668). 

 .((واجب است مومن نسبت به برادر مومنش ناصح باشد؛ هم در حضور و هم در غیاب او))
انسان نباید از دیگرى بخواهد او را در غیاب ارشاد كند و یا ارشاد . ود كه ارشاد در غیاب معنا نداردشاید تصور ش

در این موارد، نصیحت به معناى خیرخواهى است ؛ یعنى چه او باشد و چه نباشد، باید . مستلزم حضور فرد است 
ته باشد؛ مثال مومنى حضور ندارد و خیرخواهى در غیبت ، مى تواند مصادیق مختلفى داش .خیرخواه او باشد

دیگران او را متهم مى كنند، یا از او بدگویى مى كنند؛ معناى خیرخواهى این است كه از او دفاع كنند و اجازه 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. ندهند كه در غایاب مومن ، از او بدگویى شود : 

ُیَسلَِّم علیه اذا َلقیُه و َیعوَدُه اذا َمِرَض و َینَصَح له اذا غاَب للُمسلِم على اَءخیِه المسلِم ِمن الحقِّ اَءن (669). 
(( وقتى او مریض مى شود، به . وقتى او را مى بیند، سالم كند: مسلمان نسبت به مسلمانان دیگر حقوقى دارد
 .((عیادتش برود و اگر غایب است ناصح و خیرخواه او باشد
 : در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آمده است
 .(670)ِلَینصِح الرَُّجُل منُكم اَءخاُه َكَنصیحِتِه ِلَنفسِه
(( و او را همان طور نصیحت كن - همان طور كه براى خود، خوبى مى خواهى ، براى برادرت هم بخواه   -)). 

در آن استشاید بتوان گفت یكى از معانى نصیحت ، دوستى و اخالص   . 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(671)النُّصُح ُیثِمُر الَمَحبََّة
(( محبت و دوستى است ثمره خیرخواهى و خالص بودن ،  )). 

اگر نصیحت را به معناى دوست بگیریم معنى حدیث این است كه اگر كسى را خالصانه دوست داشته باشى ، ثمره 
 . اش این است كه او هم تو را دوست خواهد داشت
ه و آله و سلم و یا رسول خدا صلى اهللا علی ((نصیحة هللا ))بنابراین ، اگر متعلق كلمه نصیحت خدا باشد؛ یعنى تركیب 
باید گفت كه منظور از نصیحت قطعا ارشاد و راهنمایى نیست ؛ نصیحت در این جا به  ((نصیحة لرسوله ))باشد؛ 

معنا، محبت و مودت خالصانه است ؛ یعنى دوست داشتن خالصانه ذات اقدس پروردگار یا دوست داشتن پیام آوران 
فرموده اند الهى و هدایت كنندگان بشر و همین طور آن جا كه : 

 .(672)الدِّیُن النَّصیحُة
(( خیرخواهى است ) مایه (ایمان ،  )). 

اگر انسان ، خدا را دوست داشته باشد، . اخالقى است  این لغت حاوى بسیارى از ارزشهاى دینى ، انسانى و
اگر پیامبر را دوست داشته باشد، به دستورها و ارشادهاى ایشان ترتیب اثر مى دهد و . نافرمانى او نمى كند

 .عصیان نمى كند
را دوست  اگر مردم. همین طور اگر ائمه و هدایتگران بشر را دوست داشته باشد، از اطاعت آنها سر باز نمى زند

این است كه حضرت مى . بدارد، در قبال نیازهایشان بى تفاوت نمى ماند و از آزار و اذیت دیگران پرهیز مى كند
دین ، یعنى نصیحت ، خیرخواهى و خالص بودن: فرمایند  . 

ت شاید بتوان گفت منشا خیرخواهى و خیرجویى براى دیگران و هدایت و ارشاد آنها كه خود نوعى خیرخواهى اس
، همان دوست داشتن خالصانه است ؛ چرا كه معنا ندارد كه بدون دوست داشتن دیگرى خود را به زحمت نصیحت 
 .دچار كند؟ پس ناصحان و هدایت كنندگان بشر، كسانى اند كه واقعا انسان ها را دوست دارند

جازه بدهد یوسف علیه السالم خواستند كه ا  در داستان حضرت یوسف علیه السالم ، وقتى برادرانش از پدر خویش 
آنها گفتند. را همراه خود به تفریح و گردش ببرند، یعقوب علیه السالم استنكاف مى كرد و اجازه نمى داد : 

 .(673)قالوا یا اَءبانا ما لَك ال َتاَمنَّا على یوُسَف و انَّا له لَناصحوَن
(( در حالى كه ما خیرخواه او هستیم! چرا تو درباره برادرمان یوسف ، به ما اطمینان نمى كنى ؟! پدر جان : گفتند  
!)). 

، هدایت و ارشاد كنیم ؛ یا برایش معناى نصح در این آیه این نیست كه ما مى خواهیم یوسف را ببریم موعظه 
این است كه با این كه ما یوسف را دوست داریم ، چطور به ما  ((انا له لناصحوَن))خیرخواهى كنیم ؛ بلكه معناى 
 . اطمینان نمى كنى كه با ما بیاید؟ وقتى ما او را دوست داریم ، به او آزار نمى رسانیم

بینیم وقتى حضرت موسى علیه السالم متولد شد و به فرمان خدا او را  در داستان موسى بن عمران علیه السالم مى
در جعبه اى قرار دادند و در رود نیل رها كردند، موسى علیه السالم را در كاخ فرعون از آب گرفتند و چون 

، اما فرعون صاحب فرزند نمى شد، به پیشنهاد آسیه همسر فرعون ، موسى علیه السالم را به فرزندى قبول كردند
در شیر دادن و بزرگ كردن او درمانده بودند كه خواهر موسى علیه السالم كه در قصر فرعون رفت و آمد داشت 
 : گفت
 .(674)َهل اَءُدلُّكم على اَءهِل بیت َیكُفلوَنه لُكم و هم له ناِصحوَن



آیا من شما را به خانواده اى راهنمایى كنم كه كفالت او را بپذیرند و همه كارهایش را انجام دهند و او را دوست ))
 .((داشته باشند؟
 .نصح در این آیه نیز مى تواند به معناى دوستى و مودت باشد

ندهویژگى هاى نصیحت كن  
از مجموع این معانى مختلف برمى آید كه اگر چه نصیحت در این حق ، به معناى طلب هدایت ، راهنمایى و ارشاد 
است ، اما ارشاد و راهنمایى برخاسته از خیراندیشى ؛ و خیرخواهى نشات گرفته از محبت و دوستى خالصانه 

بنابراین مى گوییم كه مستنصح. موردنظر است  باید قواعدى را رعایت  -رشاد و هدایت مى كند كسى كه طلب ا - 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . كند و توجه داشته باشد كه چه كسى را به عنوان ناصح برمى گزیند

 :فرمایند
 .(675)قد َجِهَل َمِن اسَتنَصَح اءعداَءُه
كسى كه دشمن خود را به عنوان ناصح انتخاب مى كند و از او نصیحت و راهنمایى مى خواهد، آدم جاهلى است ))
)). 
كته قابل توجه این ن .به دلیل آن كه نصیحت باید از سر خیرخواهى باشد، طبعا از دشمن انتظار دوستى نمى رود
. است كه براى نصیحت خواهى ، باید كسى را انتخاب كند كه در دوستى و محبت خالصانه او تردید نداشته باشد

امیرالمؤ . نكته دیگر این است كه انسان باید كسى را به عنوان ناصح برگزیند كه شایستگى كامل عقلى داشته باشد
 :منین علیه السالم مى فرمایند

فسُد ِمن حیُث ُیصلُحَمن فاَتُه الَعقُل، و ال َتِثق ِبَمن خاَنُه االصُل، فانَّ َمن فاَتُه الَعقُل َیُغشُّ ِمن حیُث َینَصُح، و َمن خاَنُه االصُل ُیال تنَتِصح ِب (676). 
از كسى كه فاقد گوهر گرانمایه عقل است ، نصیحت مخواه ؛ زیرا به علت نداشتن توازن و اعتدال اگرچه مى ))

از كسى كه ریشه و اصالت خانوادگى و ایمانى ندارد، نصیحت . خواهد نصیحت و راهنمایى كند، اما خیانت مى كند
بنابراین اگر چه مى خواهد . ه انسان صالح نباشد، نمى تواند میوه صالح داشته باشدمخواه ؛ چون اگر اصل و ریش

 .((به اصالح امور بپردازد، اما به فساد آن مى انجامد
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. عالوه بر این شرایط سه گانه ، شروط دیگرى هم باید رعایت شود : 

دا اال َعن َرغَبة اءو َرهَبة ، فاذا َزاَلِت الرَّغَبُة والرَّهَبُة عاَد الى جوَهرِهال َینَصُح اللَّئیُم اَءَح (677). 
(( برنمى آید؛ مگر به خاطر رغبت  -چه هدایت و ارشاد و چه خیرخواهى  - صیحت انسان فرومایه هرگز در مقام ن
بنابراین ، وقتى شعله طمع او فروكش كرد و یا خوف و هراسش از  . و طمع در خواسته خود و یا خوف و هراس
 .((بین رفت ، به همان جوهره اصلى خود بازمى گردد

ه كسى محبت و عالقه داشته باشد و به یقین نمى توانند، چون طبع انسان فرومایه چنین است كه نمى تواند ب
كسى كه جویاى نصیحت است - خیرخواه دیگران باشند و مستنصح   .نباید این افراد را براى نصیحت انتخاب كند - 

 :در روایت دیگرى وارد شده است كه حضرت فرمودند
 .(678)النَّصیحُة ِمن اءخالِق الكراِم
 .((نصیحت ، روش و منش انسان هاى بزرگوار است ))
 انسان نباید افراد پست را به عنوان مستنصح برگزیند، بلكه باید افرادى را انتخاب كند كه داراى كرامت و
بزرگوارى و واجد ملكات ارزشمند شخصیتى و نفسانى اند؛ یعنى فقط بزرگوارانند كه نمى توانند نسبت به نیازهاى 

انسان كریم ، حتى قبل از این كه كسى نیازمندى . دیگران بى تفاوت باشند و در قبال درخواست دیگران سكوت كنند
راى نصیحت خواهى لیاقت دارند، نه افراد پست فطرت ؛ چنین افرادى ب. خود را اظهار كند، به كمك او مى شتابد

 چرا كه اگر نصیحت و خیرخواهى هم بكنند، باید بررسى كرد كه چطور شده است كه خیرخواه شده اند؟
چگونه شده است كه در لباس مرشد و هادى درآمده اند؟ گاهى منشا آن ، منفعت مشتركى است كه با انسان پیدا مى 

بنابراین ، در نصیحت و . تركى وجود دارد كه براى دفع آن درصدد نصیحت برمى آیندگاهى ضرر مش. كنند
 . خیرخواهى ایشان ، باید به دیده تردید نگریست

نكته دیگر این كه نه تنها به عنوان ناصح باید شایستگى هاى الزم را داشته باشد، بلكه باید خود نیز به آنچه مى 
به خالف آنچه كه مى گوید عمل مى كند، چگونه مى تواند براى دیگران  اگر انسانى است كه. گوید عمل كند

 :راهنماى خوبى باشد؟ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(679)كیَف َینصُح غیَرُه َمن َیُغشُّ نفسُه؟
 .((كسى كه به خود خیانت مى كند، چگونه مى تواند براى دیگران راهنما باشد؟))
مهم این است كه انسان ، در انتخاب ناصح و خیرخواه توجه داشته باشد كه او داراى شایستگى هاى الزم اخالقى 
 .باشد

اگر انسان به . ه تفصیل گفتیم ، مستنصح نیز باید به نصیحت ها ترتیب اثر دهدهمان طور كه در شرایط مشیر ب



تدبیر، اندیشه و خیرخواهى كسى اطمینان دادر و از او نصیحت و راهنمایى مى خواهد، نباید نصحیت و هدایت او 
 . را نادیده انگارد و به آن عمل نكند؛ زیرا در این صورت خود را فریب داده است

م مستنصح را به سوى حقایق بازمى كند، اما اگ راو با این كه چشمش باز است و نسبت به حقایق بینا ناصح ، چش
شده ، مسیرى خالف را طى كند، خطاى او غیرقابل بخشش است ، چون انسانى كه آگاهى ندارد اگر مسیرى را به 

یى شده و چشم او باز شده است ، اگر انحراف برود و گمراهى پیشه كند، شایسته مالمت نیست ؛ اما كسى كه راهنما
 . مسیر خالفى را طى كند و در چاه افتد، هیچ عذرى از او پذیرفته نخواهد بود و حتما شایسته مالمت است

چندين چراغ دارد و بیراھه 
  مى رود 

بگذار تا بیفتد و بیند سزاى 
 خويش 

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
َتصحوا و ُبصِّرُتم فاءبِصروا، و ُارشدُتم فاسَترشدواقد ُنِصحُتم فان (680). 

ایق گشوده شد، خوب بنگرید و راه را وقتى چشم شما به روى حق .وقتى نصحیت مى شوید، نصیحت پذیر باشید))
 .((ببینید و وقتى ارشاد مى شوید، به آن ترتیب اثر دهید
ناصح كسى است كه ما به محبت ، خیرخواهى ، صالحیت و شایستگى علمى و ایمانى او كامال معتقدیم و از او 

یعنى پیمودن مسیرى خالف حق نصیحت ، راهنمایى و ارشاد خواسته ایم ؛ بنابراین ، خالف گفته او عمل كردن ، 
اما در مشاوره احتمال خطا و لغزش وجود دارد. و واقع  . 

 حقوق مستنصح
اگر . مستنصح نیز باید به نصیحت ناصح عمل كند. از حقوق مستنصح این است كه باید از نصیحت او دریغ نشود

یت نكرده استناصح از نصیحت و خیرخواهى خوددارى كند، حق نصیحت خواه و نصیحت جو را رعا  . 
 قابلیت درك گفته ها را داشته باشد - 1

آن گونه با او سخن بگوید كه توان درك گفته هایش را : حضرت سجاد علیه السالم در حق مستنصح مى فرمایند
برخالف مشورت ، سخنان ناصح باید با طبع و مزاج مستنصح سازگار باشد در مشورت باید حق را . داشته باشد

ا طبع و نظر فرد مخالف باشدگرچه ب: گفت  در نصیحت هم باید حق را بگوید، اما به زبانى كه براى او خوشایند  .
نوع گفتار و رفتار، در نصیحت . از كلماتى استفاده كند كه توان فهم آنها را داشته باشد . و آرامش بخش است

ش هاى نصیحت و كلماتى است كه ناصح تاثیرى به سزا و مستقیم دارد عمق تاثیر نصیحت دایرمدار استفاده از رو
دقت در سنت ائمه هدى علیهم السالم این نكته را روشن مى كند كه همواره افراد خطاكار را با . به كار مى برد

ائمه اطهار علیهم السالم به صورت غیرمستقیم ، . تعبیرات و روش هاى ظریف و دقیقى هدایت و ارشاد كرده اند
شیوه هاى دقیقى را به كار مى گرفتند كه تاثیرى بسیار عمیق و شایسته در طرف مقابل  سخنان و كلماتى سنجیده و

 . مى گذاشت
قبال نمونه اى از این روشها را در سیره امام حسن و امام حسین علیهماالسالم ذكر كردیم ، اما اشاره اى به یكى از 
 : آن موارد، خالى از فایده نیست

لیه و آله و سلم پیرمردى كه سنى از او گذشته بود، در وضو گرفتن دچار خطا در زمان حضرت رسول صلى اهللا ع
امام حسن و امام حسین علیهماالسالم براى این كه او را راهنمایى كرده و وضوى صحیح را به او یاد . و اشتباه بود

هر . ر بهتر وضو مى گیریم بدهند، نزد پیرمرد آمدند و گفتند كه پدر جان تو قضاوت كن ، ببین كدام یك از ما دو نف
او گفت كه شما هر دو صحیح وضو مى . دو وضو ساخته و غیرمستقیم وضوى صحیح را به پیرمرد آموختند

 .(681)گیرید، این من بودم كه اشتباه مى كردم 
یقینا اگر یك كودك یا نوجوان حتى با آگاهى ، علم و شایستگى الزم ، به پیرمردى بگوید كه شما در نماز خواندن 
 . خطا مى كنى ، تاثیر منفى خواهد گذاشت

الم مى فرمایندسخن امام سجاد علیه السالم در این باره ، بسیار گویا و روشن است ؛ امام علیه الس : 
 .َترى له اَءنَّه َیحِمُل و یخُرُج الَمخَرَج الَّذى َیلیُن على َمَسامِعِه و ُتَكلَِّمه ِمن الكالِم بما ُیطیُقُه عقُلُه

اول این كه به طورى با او گفتگو : در این گفتار، حضرت علیه السالم نكاتى را با عبارات مختلف تبیین مى كنند
و ارشاد باز كند كه سخن در گوش جان او شیرین آید و از شنیدن نصیحت احساس لذت كند كند و زبان به نصیحت 

 .تا در جان او تاثیر بگذارد
 :قرآن خیلى زیبا چگونگى گفتگو، نصیحت و موعظه را به نقل از لقمان به مؤ منان مى آموزد

انَّ الشِّرَك َلُظلم عظیم  و اذ قاَل ُلقماُن البِنِه و هَو َیِعُظُه یا ُبَنىَّ ال ُتشِرك باِهللا (682). 



چیزى را !  پسرم: گفت  -در حالى كه او را موعظه مى كرد  -به خاطر بیاور هنگامى كه لقمان به فرزندش ))
 .((همتاى خدا قرار مده كه شرك ، ظلم بزرگى است 
قرآن ، زبان لقمان را نرم و لطیف ، همراه با محبت و مودت معرفى مى كند و ناصح نیز باید این نكته دقیق را 
 .همواره در نظر داشته باشد

مودت و دوستى كند؛ نه این  تركیب جمالت ، كلمات و عبارات باید طورى باشد كه شنونده از آن احساس محبت ،
امام علیه السالم درباره شخصى كه دچار غفلت و لغزش كوچكى شده و یا خطایى . كه براى او ناخوشایند باشد

 :انجام داده است كه نیاز به نصیحت دارد مى فرمایند
 .(683).َتلویُح ِزلَِّة العاقِل له ِمن اَءَمضِّ ِعتابِه
 .((اگر با اشاره و كنایه ، لغزش عاقل را به او بگویى ، اثرش بیشتر از این است كه او را سرزنش و مالمت كنى ))

از خطا با كنایه نیز نوع دیگرى كه به تعبیر امیرالمؤ منین  سرزنش كردن یكى از انواع نصیحت است و بازداشتن
 . علیه السالم تاثیرش بیشتر است

گاهى افراد در : افراد در پذیرش نصیحت متفاوتند. در این باره نكات دقیقى هست كه الزم است به آنها اشاره كنیم 
به یقین این . ن حیثیت خویش پروا ندارندمالِء عام ، خالف و گناه مى كنند و از فضاحت اجتماعى و لكه دار شد

امیرالمؤ منین علیه . گونه افراد را با نصیحت و تحذیر از فضاحت اجتماعى ، نمى توان از گناه و خطا بازداشت 
 :السالم مى فرمایند
 .(684)كیَف َینَتفُع بالنَّصیَحِة َمن َیلَتذُّ بالَفضیَحِة؟
 .((كسى كه از افتضاح و رسوایى لذت مى برد، چگونه مى تواند از نصیحت و ارشاد بهره مند شوداء))

نده است ، بلكه باید زبان و شیوه معناى روایت این نیست كه هیچ راه دیگرى براى نصیحت و هدایت او باقى نما
دیگرى را براى هدایت او به كار گرفت و به نكاتى كه عواطف ، عقل و تشخیص او حساسیت دارد، توجه كرد و 
 .او را به آن سمت هدایت كرد

بعضى از انسان ها از فضاحت و لكه دار شدن حیثیت اجتماعى خود، بسیار رنج مى برند؛ هدایت و نصیحت كردن 
افراد در مال عام اثر معكوس و منفى دارد؛ یعنى چون حیثیت و شخصیت خود را زیر سؤ ال و لكه دار مى این 

 .بینند، نه تنها به ارشاد و نصیحت توجهى نمى كنند، بلكه عكس العمل منفى نیز نشان مى دهند
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(685)الُنصُح بیَن المالَء َتقِریع 
 .((نصیحت و هدایت كردن در مالعام یك نوع آزار است ))

به عبارت . صح بسیار موثر است شیوه رفتار و گفتار و چگونگى استخدام كلمات و عبارات در اثرگذارى مستن
اگر او به حیثیت . دقیق تر، ناصح باید روحیات مستنصح و نحوه تاثیر در آن را به خوبى شناخته و سپس اقدام كند

اگر كسى از لكه دار شدن حیثیت اجتماعى پروا ندارد، باید . اجتماعى خود حساس است ، باید به آن نكته توجه كند
اطف و عالیق او توجه كندبه مسائل دیگر، مثل عو . 

 قابلیت نصیحت و موعظه را داشته باشد - 2
همان طور كه در شیوه و روش اهل بیت عصمت علیهم السالم مى بینیم كه در نصیحت ، ارشاد و هدایت دیگران 

را از همه ابزارهاى ممكن استفاده مى كردند، ناصح نیز باید در حاالت فرد مطالعه و دقت كند و بهترین روش 
ائمه علیهم السالم . در زمان ائمه علیهم السالم كسانى روى امور دنیوى حساس بودند. براى نصیحت او برگزیند

كسانى هم به مسائل اخروى ، بهشت و جهنم ، ثواب و عقاب حساسیت . عوارض دنیوى را به آنها تذكر مى دادند
كسانى نیز بودند كه به آثار سوء جهانى گناه حساس . دندداشتند؛ ائمه علیهم السالم آنها را به آن مسائل توجه مى دا

مهم این است كه ناصح باید روحیات و توان . ائمه علیهم السالم آن نكات را براى آنها تبیین مى كردند. بودند
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند. متسنصح را بشناسد و بر آن اساس عمل كند : 

نبیاِء اُءمرنا اَءن ُنَكلَِّم النَّاَس على قدِر عقوِلهم انَّا معاِشَر اال (686). 
(( بگوییم  ما انبیا ماموریم به اندازه فهم و توان مردم با آنها سخن )). 
 :سخن دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(687)اُءمرنا معاشَر االنبیاِء اءن ُنَكلَِّم النَّاَس على قدِر عقوِلهم 
 .((ما انبیا از ناحیه خدا مامور شده ایم كه به اندازه فهم مردم با آنها سخن بگوییم ))
. اساسا خداوند متعال مالك محاسبه دقیق اعمال را در قیامت ، بر مبناى ادارك ، عقل و شعور افراد قرار داده است 

مایندامام باقر علیه السالم مى فر : 
 .(688)انَّما ُیداقُّ اُهللا العباَد فى الحساِب یوَم القیاَمِة على قدِر آتاُهم ِمن العقوِل فى الدُّنیا
(( مت در حساب افراد، به همان مقدار مالحظه مى فرماید كه در دنیا به آنها عقل و درایت داده است خدا در قیا )). 

همچنین از نصیحت . كسى كه عقل و ادراكش توان درك استدالل عمیق را ندارد، نباید سخنان استداللى مطرح كند



متنفر است -كه از موضع اشراف و علّو است  -آمرانه نیز باید پرهیز كند؛ چرا كه بشر معموال از اوامر و نواهى   
. 
 همراه با محبت و مالطفت باشد - 3

مالحظه مى شود براهین انبیا در امور اعتقادى ، بسیار . باید نصیحت و ارشاد همراه با محبت و مالطفت باشد
دلیل آن ، رعایت مخاطبان پیام است. بسیط و ساده است  وان درباره كسانى تفاوت در موعظه و نصحیت را مى ت . 

كه به حضور رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم و یا بعضى ائمه علیهم السالم شرفیاب مى شدند و تقاضاى 
كسانى كه با منابع روایى سر و كار دارند، این تفاوت ها را در كلمات . نصیحت و سفارش مى كردند، مشاهده كرد
فردى به حضور رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم شرفیاب مى . داهل بیت علیهم السالم زیاد مالحظه مى كنن

 :شود و عرض مى كند
اُءوصیَك اءن ال َتغَضَب: اَءوِصنى ، فقال صلى اهللا علیه و آله و سلم  (689). 

(( تو را توصیه مى كنم كه خشم نگیرى و عصبانى نشوى : حضرت مى فرمایند. مرا وصیت كن  )). 
 :فرد دیگرى به حضور حضرت شرفیاب مى شود و همین تقاضا را مى كند

قالاَءوصنى و اَءقِلل لعّلى اءن اَءحَفظ، ! یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم  بالیاءِس عّما فى اءیدى الّناس فانَّه الِغنى ، و ایَّاَك و الطََّمَع فانَّه : اُءوصیَك ِبَخمس  : 
 .(690)الفقُر الحاضُر، و َصلِّ صالَة ُمودِّع ، و ایَّاَك و ما َیعَتِذُر منُه، و اَءِحبَّ الَءخیَك ما ُتحبُّ ِلَنفسَك
(( : پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند تو را به پنج چیز توصیه مى كنم . مرا نصیحتى كنید! یا رسول اهللا 

بى نیازى از دیگران ثروتمندى است ؛ دوم این كه از یكى این كه چشم به دست دیگران نداشته باشى ؛ زیرا احساس 
طمع و ولع پرهیز كنى ؛ كه طمع ، فقر و نادارى است ؛ سوم این كه عبادت و نمازت را طورى به جا آورى كه 
گویى آخرین نماز تو است ؛ چهارم این كه از كارهایى كه نهایتا باید از آنها عذرخواهى كنى بپرهیزى ؛ پنجم این 

را براى خودت دوست دارى ، براى برادرت هم دوست داشته باشى  كه آنچه )). 
این تفاوت هاى فاحش در پاسخ به یك سؤ ال ، گویاى این است كه حاالت سؤ ال كنندگان متفاوت بوده و توان تحمل 
 . آنها نیز با یكدیگر فرق داشته است

 صلى اهللا علیه و آله و سلم به عنوان ناصح ، معلم یعنى رسول اهللا. نكته دیگر این كه نیازهاى آنها هم متفاوت است 
و مربى كه به همه نیازهاى افراد و اصحاب خود احاطه دارند، به آن نیازها توجه كرده و بر آن اساس پاسخ مى 
 .داده اند
 قدرت پذیرش نصیحت را داشته باشد - 4

او را در كلمات بسنجد و به تناسب آن   ناصح باید در جواب كسى كه طلب نصیحت مى كند، قدرت و توان پذیرش 
دیگر این كه درباره خواسته او بررسى كند و به او پاسخ بگوید؛ اشتباه است اگر او درباره مشكلى . سخن بگوید

درباره مسائل معنوى و اخروى راهنمایى   مالى مشاوره بخواهد، ناصح به مسائل معنوى بپردازد؛ یا برعكس 
باید در نصیحت خود نیازها و احتیاجات شخص را دقیق درنظر . یوى و مادى بپردازدبخواهد، او به مسائل دن

 .بگیرد
 .نكته دیگر این كه به توان و قدرت تحمل و عقل و اندیشه او هم توجه كند

مثال شخصى كه به حضور رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم رسید و موعظه و نصیحت خواست و حضرت 
ُءوصیَك اءن ال َتغَضَبا :به او فرمودند در آن زمان عصبیت . كسى كه نصیحت خواسته بود، از قبایل بیابان نشین بود .(691)

جوامع بدوى حاكم بود، كه اگر یكى از افراد قبیله مورد تعرض قبیله دیگر قرار مى  هاى قبیله اى آن چنان بر
گرفت ، چنان روح عصبیت قومى بر آنها غلبه مى كرد؛ كه بدون بررسى و تحقیق ، به خونریزى و جنگ مبادرت 

نصیحت كردم و هر من سه بار از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم تقاضاى : این شخص مى گوید. مى كردند
 . سه بار فرمودند به تو سفارش مى كنم كه خشم نگیرى

وقتى به قبیله خود برگشتم به حكمت كالم پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم پى بردم ؛ چرا كه مطلع شدم فردى از 
من گفته . م مى شوندافراد قبیله به دست قبیله دیگر كشته شده است و همه اهل قبیله براى انتقام جویى آماده تهاج

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم را به خاطر آوردم و همین یادآورى باعث شد كه آنها را آرام كنم و به ریشه 
این جا بود كه از یك جنگ . بعد از تحقیق معلوم شد كه خطا از ناحیه افراد قبیله ما بوده است . یابى قضیه بپردازم 

شدو خونریزى بزرگ جلوگیرى  . 
 در نظر گرفتن موقعیت مكانى و زمانى - 5

نكته مهم این است كه ناصح باید هم به توان شنونده توجه داشته باشد و هم نیاز او را بررسى كند و با او سخن 
از امام موسى بن جعفر علیه السالم مطالبى به عنوان نصیحت نقل شده است ؛ صرف نظر از اصل مطلب ، . بگوید

امام علیه السالم در . قعیت ، مكان و زمان و كسانى كه حضور دارند، قابل مطالعه و دقت است از نظر سنجش مو
 :حالى كه جنازه اى را در درون قبر مى گذاشتند، فرمودند
 .(692)انَّ شیئا هذا آَخرُه َلَحقیق اءن ُیزَهَد فى اَءوَّلِه و انَّ شیئا اءوَّله َلَحقیق اءن ُیخاُف آَخُرُه



در دنیایى كه آخر آن گور تنگ و تاریك است ، بهتر است انسان از آغاز با احتیاط و زهد عمل كند و آخرتى كه ))
دلهره آفرین است ، بهتر است از پایان این منزل بترسد و وحشت داشته باشد منزل ابتدایى اش چنین پرخطر و )). 

در این جا . ممكن است انسان این كلمات را در مجلس جشن و سرورى كه افراد در حال گناه هستند، مطرح كند
این . مى برد طبیعى است كه با یك عكس العمل منفى مواجه خواهد شد كه این چه سخنى است كه عیش ما را از بین

سخنان در جایى مطرح مى شود كه مردم ، عزیزى را از دست داده اند، قبر تاریكى حفر شده و آنها گرد آن جمع 
شده اند در چنین حالى كه جنازه را به داخل قبر مى گذارند و فضاى حزن و اندوه و تعمق و تفكر بر جمع حاكم 

ه یكى از برترین شیوه هاى بالغت كه از شرایط تاثیر كالم است ، حضرت این كلمات را به زبان مى آورند و ب
 .بوده و علمى در علوم معانى و بیان است روى مى آورند

بنابراین ، توجه به شرایط زمانى و مكانى مخاطب ، از نكات دقیقى است كه باید در نصیحت و موعظه مورد توجه 
فردى به نام جابر بن یزید جعفى مى گوید. قرار بگیرد : 

بعد ثمانیَة عشَر سنة یا جابُر؟ قلُت: اَءِفدنى ، فقال : َخَدمُت سیَِّد االَءناِم اءباجعفر محمََّد بَن علّى علیهماالسالم ثمانیَة عشرَة سنة فلّما اءَردُت الخروَج ودَّعته فقلت له  نعم ،  :
اَع ّنى السالَم و اءعِلمهم اَءنَّه ال قرابَة بیننا و بیَن اِهللا عّزوجّل، و ال ُیَتَقرَُّب الیه اال بالّطاعة له ، یا جابُر َمن اءطیا جابُر َبلِّغ شیعتى ع: انَّكم بحر ال ُینَزُف و ال ُیبَلُغ َقعُرُه، قال 

 .(693)اهللا و اءَحبَّنا فهو ولیُّنا، و َمن عَصى اهللا َلم َینَفعُه ُحبُّنا
بعد از این مدت كه خدمت امام علیه السالم بودم ،  . من هجده سال در مدینه و محضر امام باقر علیه السالم بودم))

در لحظه آخر از امام . كوفه بروم  حضور ایشان شرفیاب شدم تا خداحافظى كنم و براى دیدار بستگان و ارحام به
بعد از هجده سال كه این جا بودى و از محضر ما توشه : علیه السالم خواستم كه مرا موعظه كنید، امام فرمودند

عرض كردم شما اقیانوسى  :برگرفتى و اندوختى ، حاال باز هم موعظه و نصیحت مى خواهى ؟ جابر مى گوید
آن دسترسى پیدا كرد هستید كه هرگز نمى توان به عمق وقتى به كوفه رفتى ، به ! اى جابر: حضرت فرمودند .

آن كس كه خدا را . شیعیان ما سالم برسان و به آنها بگو كه بین ما و خدا رابطه رحمیت و خویشاوندى نیست 
كند، دوستى كه خدا را عصیان   اطاعت كند و ما را دوست داشته باشد، از اولیاى خدا و دوستان ما است و آن كس 

 .((ما به او فایده اى نمى رساند
سخنى كه امام باقر علیه السالم به جابر بن یزید جعفى مى گوید، با سخنى كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم 
و یا موسى بن جعفر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم و یا سایر ائمه هدى علیهم السالم به دیگران مى گویند، 
هجده سال در محضر امام . اصحاب است   جابر بن یزید جعفى ، مردى وارسته و از خواص  .تفاوت آشكارى دارد
بنابراین ، با او باید با یك زبان سخن گفت ؛ و با كسى كه تازه آمده و انس و آشنایى پیدا كرده ، با زبانى  . بوده است
 .دیگر

او، عالیق و دلبستگى هاى او كمك مى كند تا ناصح بهترین و بنابراین ، شناخت مستنصح ، حاالت و روحیات 
 .موثرترین راه را براى نصیحت او برگزیند

 حق نصیحت كننده - 43

فان كاَن ُوفَِّق فیها للصَّواِب َحِمَد اهللا على ذلَك و َقِبلَت منه ثمَّ تنُظَر فیها و اَءمَّا حقُّ النَّاصِح فاَءن ُتلیَن لُه جناَحَك ثمَّ َتشَرِئبَّ لُه قلَبَك و َتفَتَح له سمَعَك حّتى َتفَهَم عنُه نصیَحَتُه 
ِبَشى ء ِمن اَءمِرِه اَءخَطاَء اَءن یكوَن عنَدَك ُمسَتِحّقا للتَُّهَمِة فال َتعَباء  و َعَرفَت له نصیَحَتُه و ان لم یُكن ُوفَِّق لها فیها رِحمَتُه و لم َتتَِّهمُه و َعِلمَت اَءنَّه لم َیاءُلَك ُنصحا اال اَءنَّه

 .على كلِّ حال و ال قوََّة اال باِهللا
(( با گوش جان گفته هایش را . اما حق نصیحت كننده این است كه در برابر او نرم خو، متواضع و شنوا باشى 
بشنوى ؛ اگر نصایح او به صواب و درستى مقرون است ، بپذیرى و خدایت را سپاس گویى و اگر درست نبود، بر 

ولى اگر در . حمت آورى و متهمش مسازى ؛ زیرا او در خیرخواهى كوتاهى نكرده ، بلكه خطا نموده است او ر
 .((مظاّن اتهام است ، به سخنانش اعتماد نكنى 
 : این حق ، ادامه مساءله نصیحت ، نصیحت خواهى و نصیحت گویى است كه قدرى به توضیح آن مى پردازیم

 وظایف نصیحت شنونده
كه نصیحت جو حقوقى بر نصیحت كننده دارد، نصیحت كننده نیز بر نصیحت شنونده و نصیحت جو، همانگونه 

 :حقوقى دارد كه عبارتند از
 نرم خویى با ناصح - 1

از فرمایش امام علیه السالم استفاده مى شود كه اولین حق ناصح ، حفظ حرمت او از جانب مستنصح است ؛ زیرا 
و دلسوز است كه نه تنهابه انسان علم مى آموزد، بلكه راه و رسم زندگى را نیز به ناصح به منزله معلمى مهربان 

تفاوت ناصح با معلم و استاد این است كه معلم و استاد، علومى را به انسان یاد مى دهد كه در . او تعلیم مى دهد
ت كه آموخته هاى او در سرنوشت اخالقى و اخروى و هدایت و اعتقادات انسان تاثیرى ندارد؛ اما ناصح كسى اس



این افراد، كریم هستند و انسان باید در برابر كرام الناس ، . اخالق ، رفتار، عقاید و آخرت انسان تاثیر دارد
 .متواضع باشد
 .(694)الّنصیحُة ِمن اخالِق الكراِم
 .((نصیحت ، روش و منش انسان هاى بزرگوار است ))
بنابراین ، به دو  .همان گونه كه در مباحث گذشته نیز گفتیم ، نصیحت ، ارشاد و هدایت شیوه بزرگواران است 
 : دلیل ناصح را باید گرامى داشت

حضرت امیرالمؤ . است ؛ دیگر این كه براى انسان بهره مادى و معنوى فراهم مى كندیكى این كه او معلم و مربى 
 :منین علیه السالم مى فرمایند
 .(695)َمن تاَجَرَك بالنُّصِح فَقد اَءجَزَل لَك الرِّبَح
 .((كسى كه تو را هدایت و نصیحت مى كند، براى تو بهره فراوان فراهم مى كند))
 :باز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(696)َمن تاَجَرَك فى النُّصِح كاَن َشِریَكَك فى الرِّبِح
 .((كسى كه تو را نصیحت مى كند، در سود بهره اى كه به دست مى آورى شریك تو است ))
 .به صورت طبیعى وقتى انسن احساس كند كسى به او احسان مى كند، او را گرامى مى دارد

نابراین ، حق اول ناصح این است كه باید نسبت به او نرم خو بوده و به او احترام بگذارد كه البته نتیجه آن به ب
مستنصح بازمى گردد؛ چرا كه وقتى به او احترام كرد و متواضع و نرم خو شد، ناصح هم از نصیحت كردن دریغ 
 .نخواهد كرد
 پذیرفتن سخن ناصح - 2

این كه . جان سخنان ناصحان را بپذیرد  شاره مى كنند این است كه مستنصح ، با گوش حق دوم كه حضرت به آن ا
 . ناصح نصیحت كند و نصیحت شنونده به نصایح او ترتیب اثر ندهد، خسارات زیادى را در پى خواهد داشت
 .(697)َمن عصى َنصیَحة َنَصَر ِضدَّه 
 .((كسى كه از عمل به نصیحت سر باز زند دشمن خود را یارى كرده است ))

اگر انسان سخن كسى را كه از روى دوستى و مودت او را هدایت مى كند نپذیرد، در . ناصح همان دوست است 
ن خود را یارى كرده استواقع دشم  . 

 :حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم مى فرمایند
 .(698)َمن اءعَرض عن َنصیَحِة الناصِح اُءحِرَق ِبَمكیدِة الكاِشِح
اگر انسان به نصایح ناصحان توجه نكند، خود را به آتش سوزنده دشمنانى كه دشمنى پنهان مى كنند، مى ))
 .((سوزاند
 :و باز آن حضرت مى فرمایند
 .(699)َمن خاَلَف النُّصَح َهَلَك
 .((كسى كه با نصیحت مخالفت كند، خود را هالك كرده است ))
 دور ماندن از رسوایى - 3

اما نقطه مقابل آن فوایدى است كه بر نصیحت پذیرى مترتب است ؛ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى 
 :فرمایند

صیحَة اَءِمَن ِمَن الَفضیَحِةَمن َقِبَل النَّ (700). 
 .((كسى كه نصیحت پذیر باشد، از فضاحت و آبروریزى مصون مى ماند))

ن است هتك حیثیت دنیوى باشد، یا اخروىحال این آبروریزى ممك  . 
بنابراین ، باید به این نكته توجه داشت كه ممكن است غرائز و تمایالت نفسانى ، انسان را به سمت و سویى دعوت 

دعوت غرائز به حسب ظاهر به سمت خواسته ها و امیال او . كند و نصیحت ناصحان او را به سمت و سویى دیگر
ست و كالم ناصحان تلخ و نامالیم ، اما باید دقت كرد كهاست و طبعا شیرین ا  : 

 .(701)َمراَرُة النُّصِح اَءنَفُع ِمن َحالَوِة الِغشِّ
(( ت ، نافع تر از شیرینى خیانت است تلخى نصیح )). 
دوست خائن ، گاه بیرونى است و گاه همان غرائز درونى كه انسان را به سمت و سویى راهنمایى مى كنند كه به 
حسب ظاهر براى انسان حالوت و شیرینى و لذت آور است ، اما ناصح ، انسان را به چیزى دعوت مى كند كه در 

است نظر ابتدایى تلخ و ناگورا فرزندان ما باید توجه داشته باشند كه منفعت تحمل آن تلخى ، بسان منفعتى است  . 
مستنصح ، انسانى است كه در معرض یك بیمارى خطرناك است و باید به . كه در تحمل تلخى دارو نهفته است 

منین علیه السالم مى حضرت امیرالمؤ . است   نصیحت به منزله دارو بنگرد كه براى او هدیه و عطیه اى شفابخش 
 :فرمایند
 .(702)ِنعَم الَهدیَُّة الَموعَظُة



 .((موعظه و نصیحت ، نیكو هدیه اى است ))
ححالوت كالم ناص - 4  

چنان كه در حق مستنصح تذكر دادیم ، كلمات ، جمالت و محتواى سخن ناصح باید براى مستنصح شیرین بوده و 
لذت آور باشد، اما مستنصح هم باید توجه داشته باشد كه اگر احیانا مواعظ براى او تلخى مى آفریند و یا مرارت و 

او شیرین تر از حالوت كاذب امیال و خواهش هاى سختى ایجاد مى كند، باید این مرارت ، تلخى و سختى براى 
 : درونى باشد؛ یعنى بداند كه
 .(703)ُمناِصُحَك ُمشِفق علیَك ُمحسُن الیَك ناظر فى َعواِقِبَك ُمستدرك َفَواِرَطَك َففى طاَعتِه َرشاُدَك و فى ُمخاِلَفتِه َفساُدَك
ناصح ، دلسوز است و نسبت به تو نیكوكار؛ به عواقب امر توجه مى كند؛ آنچه را كه تو از دست داده اى ، به تو ))

اگر مخالفت كنى ، راه فساد پیموده پس اگر از او اطاعت كنى ، در راه رستگارى قدم گذاشته اى و . بازمى گرداند
 .((اى 

جوانان و نوجوانان عزیز باید به سخن ناصحان به خصوص پدران و مادران كه یقینا نسبت به فرزندان ، مشفق و 
دلسوز هستند، ترتیب اثر دهند و به زندگى انسان هاى موفق توجه كنند و آن را سرلوحه زندگى خود قرار دهند و 

آنها پند و نصیحت بجویند كه یقینا آنها كه مراحل مادى و معنوى را طى كرده اند، هرگز ایام از زندگى و سیره 
آنها نصیحت ناصحان را به گوش جان شنیده اند و راه توفیق را از كلمات . عمر را به تباهى و سیاهى نگذرانده اند

 .آنها جسته اند

 حق بزرگساالن - 44

و ال َتسِبقُه الى طریق و ال َتاُءمَُّه فى َطریق َتوقیُر ِسنِِّه و اجالُل اسالِمه اذا كاَن ِمن اَءهِل الَفضِل فى االسالِم ِبَتقدیمِه فیِه و َترُك ُمَقاَبَلِتِه عنَد الِخصاِم  و امَّا حقُّ الكبیِر فانَّ حقَُّه
ِه فانَّما حقُّ السِّنِّ ِبقدِر االسالِم و ال قوََّة اال باِهللاو ال َتسَتجِهلُه و ان َجِهَل علیَك َتَحمَّلَت و اَءكَرمَتُه بحقِّ اسالِمِه مَع ِسنَّ . 

(( بیشتر است ، اسالمش را بزرگ دارى   و اما حق سالمند این است كه او را احترام كنى و اگر سابقه مسلمانى اش 
راه رفتن از او  و ارج نهى و از دشمنى و رویارویى با او بپرهیزى و در هیچ كار بر او سبقت نگیرى و به هنگام

پس او را به دلیل اسالم و . چنانچه او جهالت ورزید، تحمل كنى . پیشى نگیرى و نابخردانه با او برخورد نكنى 
 .((بزرگسال بودنش ، گرامى بدارى ، كه حق بزرگسالى به اندازه اسالم او است 

مى كنیم كه مى فرمایند درباره این حق ، سخن را با نقل روایتى از امام باقر علیه السالم آغاز : 
 .(704)ُاوصیَك اءن َتتَُّخَذ صغیَر المسلمین ولدا و اءوَسَطهم اءخا و اءكَبَرهم اءبا فارَحم َولَدَك َوِصل اءخاَك و َبرِّ واِلدَك
سفارش مى كنم كه با كودكان امت همانند فرزند، و با میان ساالن ایشان همانند برادر و با بزرگساالن آنها همانند ))

پس به فرزند ترحم كنید و با برادر سعى در پیوند و ارتباط داشته باشید و به پدر نیكى و احترام . پدر رفتار كنید
 .((كنید

سخنان و هدایت ها، آموزه هاى مكتبى است كه سالمت و سعادت افراد و جوامع را در ارتباط موزون و پیوند این 
با كودك بسان فرزند، با هم سن و سال . استوار با دیگران مى داند و خالف آن را موجب تلخكامى و عامل دشمنى 

و سازگارى با دیگران است كه سعادت و سالمت  مانند برادر و با بزرگتر همانند پدر رفتار كردن ، همان مالیمت
اگر غیر از این دیدگاه حاكم باشد و كودكان را فرزند خود، همساالن را برادر و بزرگان . جامعه را تضمین مى كند

كامى مى گردد كه گاهى به  را پدر خود ندانند، جامعه از مسیر هماهنگى و سازگارى خارج شده و موجب تلخ 
و دشمنى ها مى انجامدمخاصمه ، عناد  . 

 مالك احترام به دیگران
در حق پدر و برادر به تفصیل در این باره سخن گفته ایم ؛ ولى تصریح امام سجاد علیه السالم در این حق تامل 

از نظر معارف ما، مالك احترام به دیگران ، قدرت و توان جسمى و مالى نیست ؛ چنانچه . مضاعفى را مى طلبد
اگر به آیات . دو مالك و معیار باشد، بسیارى از خردساالن و بزرگساالن فاقد این ویژگى هستندهر یك از این 

 :كریمه قرآن توجه كنیم ، هم خردسال و هم بزرگسال را، با عنوان ضعیف معرفى مى كند
عفا و َشیَبُة َیخُلُق ما َیشاء و هو العلیُم القدیُراُهللا الَّذى َخَلَقكم ِمن َضعف ثمَّ َجَعَل ِمن بعِد َضعف قوَّة ثمَّ َجَعَل ِمن بعِد قوَّة َض (705). 

(( عد از ناتوانى ، قوت بخشید و بعد از قوت ، خدا همان كسى است كه شما را آفریده ؛ در حالى كه ضعیف بودید ب
 .((ضعف و پیرى بر وجود شما قرار داد؛ و هرچه بخواهد مى آفریند، و او دانا و توانا است 

حال اگر مالك . در این میان توانمندى از آن میان ساالن و جوانان است . هم كودك ضعیف است و هم بزرگسال 
رسول اكرم . ست ، طبعا نه كودك داراى این دو مالك است ؛ نه بزرگسال احترام به دیگران قدرت و توانایى ا

 :صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(706)ال ُتَحقَِّرنَّ اءحدا من السملیَن فانَّ صغیرهم عنَد اهللا كبیر



 .((هیچ یك از مسلمانان را كوچك نشمارید؛ چون صغیر و خردسال ایشان هم نزد خدا بزرگ است ))
 :و همچنین رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرمایند
 .(707)ِمن اجالِل اهللا ِاجالُل ِذى الشَّیَبِة الُمسلِم
 .((اگر كسى مسلمان سپیدمویى را احترام كند و بزرگ بدارد، خدا را بزرگ داشته است ))

قدس پروردگار است ؛ در حالى كه مسلمان سپیدموى فاقد بزرگداشت مسلمان سپیدموى ، بزرگداشت و تجلیل ذات ا
از منظر مكتب اخالقى اسالم ، . پس مالك احترام ، توانایى جسمى و مالى نیست . قدرت و توانایى جسمى است 

این . ارزش ها و معیارهاى دیگرى هم براى تجلیل و احترام وجود دارد كه یكى از آنها بزرگسالى و كَبر سن است 
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم است كه عامه و خاصه نقل كرده اندتعبیر  : 

 .(708)الشَّیُخ فى اَءهِله كالنَّبىِّ فى اُءمِِّتِه
 .((پیرمرد در میان ارحام و بستگانش مثل پیامبر است در بین امتش ))
 : در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آمده است
انسانى كه عمرى از خدا گرفته و اصطالحا به مرحله شیخوخیت رسیده است ، احترامش در خانواده مانند پیامبر ))
(709)در بین امت واجب است 

)). 

گفت پیغمبر كه شیخ رفته 
  پیش 

چون نبى باشد میان قوم 
 خويش 

خود برشماریم ، مى بینیم كه او، هم حق تعلیم و اگر در این روایت تامل كنیم و حقوق یك پیامبر را در میان امت 
ارشاد و هدایت دارد و هم واسطه ارتباط با مبدا اعال و ذات ذوالجالل الهى است ؛ كه به دلیل وجود همین ملكات و 
 .معیارها است كه امت به پیامبرش به دیده احترام مى نگرد و حتى به او تبرك مى جوید

 فواید احترام به بزرگان
لمات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم تعبیرى است كه مى فرماینددر ك : 

 .(710)اَلَبَرَكُة مَع اَءكاِبِرُكم 
(( همراه با پیران شما است بركات خداوندى ،  )). 

باز نقل شده است . اگر از میان قوم و فامیلى ، پیرى رخت بربندد، طبعا بركتى كه با او بوده از بین خواهد رفت 
 :كه انس بن مالك مى گوید

قائى َیوَم القیاَمِةاَءوصاِنى رسوُل اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم بَخمِس ِخصال فقاَل فیِه و َوقَِّر الكبیَر َتكن ِمن ُرَف (711). 
(( ه پیرمردان یا یكى از آنها این بود كه ب: رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مرا به پنج چیز توصیه فرمودند
 .((پیرزنان امت احترام بگذارید تا در قیامت از دوستان من باشید
براى اهمیت این وظیفه ، روایت دیگرى را از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در همین مورد مى آوریم ، 
 :حضرت فرموده اند

ِع یوِم القیاَمِةَمن عَرَف َفضَل كبیر ِلِسنِِّه َفَوقِّرُه آَمَنُه اهللا ِمن َفَز (712). 
 .((از ما نیست كسى كه به خردساالن امت رافت و رحمت نداشته باشد و بزرگساالنش را توقیر و اكرام نكند))

در غیر این . یعنى اگر قرار باشد انسان روش محبوب اولیاى دین را برگزیند، باید به این سفارش ها عمل كند
 .صورت از زمره انسان هاى وارسته خارج مى شود

در روایات ، آثار وضعى دیگرى هم براى احترام گذاشتن ذكر شده است كه به طریق دیگرى افراد را، به رعایت 
از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند. ن تشویق و ترغیب مى كنداحترام بزرگساال : 

 .(713)ما اَءكرَم شاّب َشیخا اال َقضى اهللا لُه عنَد َشیِبِه َمن ُیكِرُمُه
جوانى كه به حرمت پیرى ، بزرگسالى را احترام كند، قضاى الهى چنین است كه او نیز به هنگام پیرى مورد ))
 .((اكرام و تجلیل قرار گیرد

مى از مجموع روایات استفاده مى شود كه شیخوخیت و بزرگى سن و سال یك معیار ارزشى است ؛ اگر كسانى 
احترام كنند - اعم از زن و مرد  -خواهند خود را متخلق به اخالق اسالمى و دینى نمایند، باید بزرگساالن را  . 

امام سجاد علیه السالم علت این سفارش ها را درباره پیران و بزرگساالن ، اجالل اسالم مى داند؛ چون در جامعه 
مى كردند، افراد جدیدالعهد به اسالم زیاد بودند كه در سنین اى كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم زندگى 

سبقت . چه بسا پیرمردى كه سابقه اسالم او از یك جوان كمتر بوده است . مختلف به اسالم گرایش پیدا كرده بودند
ز فتح حتى قرآن كسانى را كه قبل از فتح مكه مسلمان شدند و آنهایى را كه بعد ا. در اسالم خود یك فضیلت است 

 :مكه مسلمان شدند، مساوى نمى دانند



 .(714)ال َیستوى منُكم َمن اَءنفَق ِمن قبِل الَفتِح و قاَتَل
(( مكه مسلمان شدند و در راه خدا انفاق و جهاد كردند، با كسانى كه بعد از آن اسالم آوردند،  آنها كه قبل از فتح
 .((مساورى نیستند
طبعا كسى كه  .به هر حال ، اعتقاد صحیح فضیلت است و سبقت گیرنده در آن نیز داراى فضیلت مضاعف است 

است داراى سن بیشترى است و بر عقاید خود پایبند است ، داراى رجحان اگر چه تعبیر امام سجاد علیه السالم  . 
 : این است كه
 .اجالُل اسالِمه اذا كاَن ِمن اَءهِل الَفضِل فى االسالِم ِبَتقدیمِه فیِه
 .((اگر سابقه مسلمانى سالمند بیشتر است ، اسالمش را بزرگ دارى و او را ارج بنهى ))

. واسطه این فضیلت ، احترام مضاعف نیز از آن او است سبقت در خیر، براى انسان فضیلت مى آفریند؛ طبعا به 
دو نفر اگرچه در یك رشته علمى از درجه مساوى برخوردارند، . امروز نیز این معیا نزد عقال مورد قبول است 

 . اما عقال آن را مقدم مى دارند كه زودتر آموخته است
رگساالن ، هم به خاطر اسالم است و هم به خاطر ضرورت اكرام بز: امام علیه السالم در ادامه سخن مى فرمایند

بعد مى فرمایند. سن و سال آنها : 
 .فانَّما حقُّ السِّنِّ ِبقدِر االسالِم
 .((حق بزرگسالى به اندازه اسالم است ))

یكى حق بزرگسالى و دیگر : معلوم مى شود اینها دو معیار است كه اگر در یك نفر جمع شود، دو حق پیدا مى كند
قدم در اعتقاد صحیح و اسالمحق ت  . 

جالب این است كه در ادبیات فارسى ما هم ، كه نوعا متاثر و برگرفته از معارف اسالمى و دینى است ، به ارزش 
یعنى دلیل احترام به بزرگساالن ، این است كه او را صاحب فضیلت در علوم . پیران و بزرگساالن توجه شده است 

 :و تحصیل تجربیات مى دانند

موى سفید را فلكم رايگان 
  نداد 

اين رشته را به نقد جوانى 
 خريده ام 

از دست داده است ، صاحب ) علم و تجربه (وقتى انسان متاع ارزشمندى مثل عمر را براى خرید متاعى دیگر 
 . سرمایه كالن و ارزشمندى است ، كه باید از سرمایه او بهره جست

سپید گشتن موى تو نشان 
ت اين سخن اس   

كه سر برآر ز خواب گران 
 سپیده موى 

در حقیقت شب هاى ظلمانى دوران جهالت و نادانى را پشت سر گذاشته و با كوله بارى از تجربیات ، طلوع سپیده 
 . دم و روشنایى را درك كرده است

در قالب نصیحت و در شعر و ادبیات فارسى هم تعبیرات زیادى در این باره آمده كه گاه به زبان طنز است و گاهى 
همه اینها برگرفته از معارف ناب اسالمى است كه به صورت یك سنت از قرن ها پیش در جامعه ما رواج . تربیت 

 . یافته و مورد توجه و عمل قرار گرفته است
به هر حال ، مهمترین علت تقدم رتبى و فضیلتى موى سپیدان ، یكى مساءله سبقت در اعتقادات است و دیگرى 

در خداشناسى كه مجموعه این دو ویژگى از او، انسانى مجرب و داراى آگاهى و علم براى راه گشایى و  سبقت
 . راهنمایى دیگران ساخته است

نورانیت به این معنا كه بعد از گذراندن شب ظلمانى . در روایت ، تعبیراتى وارد شده كه سپیدى مو، نورانیت است 
از این رو در حدود شرعى ، اگر پیرى مرتكب گناه و . به روشنى مى بینید جوانى و جهالت ، دورنماى زندگى را

خطایى شود، جزاى او سنگین تر از دیگران است ؛ مثال در حدود شرعى زنا، اگر زانى ، محصه و جوان باشد، 
دلیل كه  به این . حد او رجم است ، ولى اگر شیخ و پیرمرد باشد؛ گرچه محصن نیز نباشد، باز محكوم به رجم است
 .بعد از یك عمر تجربه ، از او انتظار لغزش و خطا نمى رود

 مصادیق احترام به بزرگان
به هر حال ، در حد اقتضاى این مختصر، مصادیق احترامى را كه خداوند متعال ، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و 



بان امام سجاد علیه السالم بیان مى كنیمسلم و ائمه معصومین علیهم السالم براى بزرگساالن مقرر فرموده اند از ز  
. 
 :امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 .َترُك ُمَقاَبَلِتِه عنَد الِخصاِم
 .((هنگام دشمنى از رویارویى با او بپرهیزى ))

یكى از مصادیق احترام این است كه هرگز با او دشمنى نورزى ؛ چرا كه به طور طبیعى انسانى كه عمرى از او 
ه ، انتظارات و توقعات بیشترى از دیگران پیدا مى كند و ممكن است به دلیل داشتن این روحیه طبیعى ، گذشت

امام . همیشه خود را از دیگران طلبكار ببیند؛ كه گاهى منتها به عداوت و دشمنى و مخاصمه و درگیرى مى شود
به سمت و سوى درگیرى با دیگران بكشاند، چون احتمال دارد این روحیه ، او را : سجاد علیه السالم مى فرمایند

 .طبعا احترام او اقتضا مى كند كه دیگران با او درگیر نشوند و با او از در مخاصمه و دشمنى درنیایند
در هیچ كارى بر بزرگسال سبقت نگیرید؛ مثال اگر سفره اى گسترده است ، مادام كه بزرگان خانه ، اعم از مرد یا 

، شروع به خوردن نكرده اند دیگران و كوچكتران شروع نكنند زن ، پیرمرد یا پیرزن . 
مصداق دیگر احترام این است كه انسان باید بزرگسال را به منزله پدر بداند و با او نابخردانه سخن نگوید؛ درست 

سخنانى بگوید كه است كه باید او را چون پدر خود بداند اما نباید توقعات زیاد و بى جایى از او داشته باشد، یا به او 
از یك انسان خردمند صادر نمى شود؛ بلكه باید در همه امور او را احترام كند و از برخورد جاهالنه با او 
بپرهیزد؛ و اگر احیانا به دلیل سن و سال باال و ضعف قواى جسمى و روحى ، سخن نامربوطى به زبانش جارى 

ند؛ باید گفتار و رفتار او را تحمل كرده و پذیرا باشد و از واكنش شد كه از او انتظار ندارد، نباید با او برخورد ك
 .سوء بپرهیزد
الزم است بدانیم معارف ما نسبت به حرمت پیران ، حتى در مسائل بسیار كوچك و دور از ذهن اهمیت داده ، 

طبیعى است كه در مسائل مهم ، این حساسیت ها بیشتر است. حساسیت نشان مى دهد  . 
اگر قرابت و خویشاوندى . این كه سخن در مطلق بزرگساالن است ؛ اعم از قوم و خویش یا غیر آن نكته دیگر 

وجود داشته باشد، طبعا این حقوق هم بیشتر مى شود؛ و چون درباره حقوق پدر و مادر و ارحام به تفصیل سخن 
یشان و نزدیكان نیست ، نكته اى قابل اما در مورد بزرگسالى كه از خو . گفته ایم ، بیش از این به آن نمى پردازیم

در روایتى درباره امیرالمؤ منین علیه السالم و حكومت . دقت است كه به امور معیشتى و زندگى آنها مرتبط است 
 : حضرت چنین آمده است

ه السالم َنصَرانّى فقال امیرالمؤ منین علیه السالم اسَتعَملُتموُه حتَّى اذا َكِبَر و َمرَّ َشیخ َمكفوف َكبیر َیساَءُل فقاَل امیرالمؤ منین علیه السالم ما هذا قالوا یا امیرالمؤ منین علی
 .(715)َعَجَز َمَنعُتموُه اَءنِفقوا علیِه ِمن بیِت الماِل
امیرالمؤ منین در بازار كوفه پیرمردى را دیدند كه از بینایى عاجز است و دست طلب به سوى مردم دراز كرده ))

. این چیست ؟ عرض كردند كه او یك نصرانى است كه در بازار مسلمین گدایى مى كند: حضرت فرمودند. است 
نایى داشت او را به كار كشیدید و از او استفاده كردید و حاال كه تا مادامى كه او قدرت و توا: حضرت فرمودند

نفقه او را از بیت : بعد فرمودند. پیرمرد و ناتوان شده ، او را احترام نمى كنید و حقوقى را كه دارد ادا نمى كنید
 .((المال بپردازید

ن مستقر در این مراكز، نزدیكان و اگر واقعا سالمندا. این روایت یادآور خانه هاى سالمندان در عصر ما است 
 . فرزندانى ندارند، بسیار كار ارزشمند و خیرى است
همان توجه و سفارشى است كه امیرالمؤ منین علیه السالم نیز به آن امر فرمودند كه حكومت و دستگاه دولت از این 
دانى هستند، این گونه برخورد با آنان اما اگر داراى خویشان و فرزن .افراد حمایت كند و نیازهاى آنها را تامین كند
 . جز بى اعتنایى و كشتن روح عطوفت و مهربانى حاصلى نخواهد داشت

 حق خردسال  - 45

داَثِتِه فانَُّه َسَبب للتَّوَبِة والُمداَراُة له و َترُك ُمَماَحَكتِه فانَّ ُر على َجَراِئِر َحو امَّا حقُّ الصَّغیِر َفَرحَمُتُه و َتثِقیُفُه و َتعلیُمُه و العفُو عنُه والسَّتُر علیِه والرِّفُق به والمُعوَنُة له والسَّت
 .ذلَك اَءدنى ِلُرشِدِه
و اما حق كودك ، مهر ورزیدن به او، پرورش و آموزش وى و گذشت و پرده پوشى از خطاهى كودكانه وى و ))

دن او و نیز كوتاه ترین راه براى رشد او نرمش و كمك كردن به او است ؛ زیرا سبب توبه ، مدارا و تحریك نكر
 .((است 

كوچك ترین نهاد جامعه تا وسیع ترین و بزرگ ترین آن ، مجموعه اى از انسان هاى كوچك و بزرگ هستند كه در 
كنار یكدیگر زندگى مى كنند و شیرینى و حالوت این زندگى اجتماعى ، در هر وسعت و اندازه اى كه باشد، جز با 

سازگار و رعایت حقوق یكدیگر، تامین نخواهد شد یك همزیستى . 



منتها هر . ادیان الهى و حتى مقررات مدون بشرى ، فراهم كردن چنین دنیایى را براى ابناى بشر نوید مى دهند
مكتبى اصول ثابت و غیرقابل تغییرى دارد كه از زاویه آن به همه آفرینش مى نگرد و راه و رسم زیستن را با 

یكى اصالت را به شهوت و قدرت مى دهد؛ دیگرى به مال و ثروت و سومى به معنویت . تنظیم مى كندتوجه به آن 
بر . خالصه ، هر یك از این مكتب ها، از دیدگاه و زاویه اى خاص به دنیا و زندگى نگاه مى كنند . و روحانیت

تب ارزشمند اسالم ، مى توان جامع در كمتر مكتبى مانند مك. همین اساس نیز قواعدى را تعیین و تبیین مى كنند
 . نگرى و وسعت بینش یافت كه در آن چیزى از اركان زندگى حتى كوچكترین جزئیات ، فراموش نشده است

 وظایف بزرگان نسبت به كودكان
اگر به حق سالمندان و خردساالن توجه شود، درمى یابیم كه چنانچه از منظر شهوت و قدرت به آفرینش بنگریم 

كودكان ، تا زمانى كه در خدمت تامین این نیازها باشند، محترمند؛ وگرنه شرایط متفاوت مى شود؛ خانواده  پیران و
ها پیران را در بین خود نگه نمى دارند و فرزندان را در كوچه و خیابان رها مى كنند و در قبال این دو طبقه فاقد 

ان هیچ تعهد، مسوولیت و تكلیفى نمى كنندقدرت و ثروت چون تامین كننده غرائز شهوانى نیستند؛ احس ولى اگر از  .
منظر جامع نگر اسالم ، به تماشاى آفرینش بنشینیم ، پیر، جوان و كودك هر یك داراى جایگاه ویژه خود هستند كه 
 : در رساله امام سجاد علیه السالم به برخى از این حقوق اشاره شده كه به قدر حوصله به آن اشاره مى كنیم
 عطوفت و مهرورزى - 1
 :امام باقر علیه السالم مى فرمایند
 .(716)ُاصیَك اءن نتَّخَذ صغیَر المسلمیَن َوَلدا و اَءوَسطهم اءخا و اءكَبَرهم اءبا فارَحم َوَلَدَك َوِصل اءخاَك َو َبرِّ واِلدَك
سفارش مى كنم كه با كودكان امت همانند فرزند، با میان ساالن ایشان همانند برادر و با بزرگساالن آنها همانند ))

نیكى و احترام  پدر رفتار كنید؛ پس به فرزند ترحم كنید و با برادر سعى در پیوند و ارتباط داشته باشید و به پدر
 .((كنید

امام علیه السالم در این جا از طبقات مختلف به عنوان فرزند، برادر و پدر یاد مى كند و براى هر یك حقى ذكر مى 
حق . حق كودك ، حق فرزندى است ؛ حق هم سن و سال حق برادرى و حق بزرگسال ، حق پدرى است . كند

هر بورزد و به حكم تكلیفى كه بر عهده او است پرورش و آموزش او را سغییر را این گونه بیان مى كند كه به او م
 .به خوبى انجام دهد، و در قبال آینده جامعه بشرى احساس مسوولیت و تعهد كند
بنابراین اگر ما سراغ روایاتى برویم كه درباره كودكان وارد شده به این طبقه كه در حقیقت اركان آینده اجتماع 

ر و جامعیت نگاه شده و درباره آنها به مهم ترین شیوه و روش هاى تربیتى سفارش شده استهستند، با وسعت نظ  . 
براى حال نیز رابطه دوستانه و صمیمانه اى ترسیم كرده تا انسان ها به خاطر . آنچه گفته شد براى آینده است 

گى و بنیاد خانواده حالوت مى وجود كودكان به زند .وجود كودكان از شیرینى و حالوت زندگى نیز محروم نشوند
. بخشد، اما به صورت طبیعى نگهدارى و حضانت و تامین نیازهاى آنان ، براى انسان مشكالتى به وجود مى آورد
رسول اكرم  . روشى كه اسالم براى آسان شدن مشكالت بیان مى كند، مهربانى با كودكان و دوست داشتن آنها است

فرمایندصلى اهللا علیه و آله و سلم مى  : 
 .(717)اُءحبُّوا الِصبیاَن وارَحموهم 
 .((اطفال را دوست بدارید و به آنها مهر بورزید))

الم مى فرمایندحضرت امیرالمؤ منین علیه الس : 
 .(718)ِلَیَتاَءسَّ صغیُركم َولَیراَءف كبیُركم بَصغیِركم و ال تكونوا َكُجفاِة الجاهلیَِّة
(( بزرگساالن هم نسبت به كودكان ، راه . گساالن تاسى كنند و رفتار همراه با تجربه آنان را فراگیرندكودكان به بزر
 .((و رسم رافت و مهربانى پیشه كنند و با افراد همانند جفاكاران و سنگ دالن جاهلیت رفتار نكنند

مى نگریستند، منافعى را مى  از آن جا كه در فرهنگ جاهلیت ، مردم فقط به خاطر منافع فرورى و عاجل به دنیا
دیدند كه در مقطع كوتاه زمانى متوجه آنان بود و بر همین اساس ، درباره كودكان و بزرگساالن حكم مى كردند؛ 
مثال دختران را زنده به گور مى كردند و پسران را چون براى شركت در جنگ ها و منازعات و خونریزى ها 

مانند سنگدالن بى رحم : امیرالمؤ منین على علیه السالم مى فرمایند حضرت. مفید مى دیدند، نگه مى داشتند
 :قرآن مى فرماید .جاهلیت نباشید كه فرزندان خود را از ترس گرسنگى زنده به گور مى كردند
 .(719)و ال َتقُتلوا اَءوالَدكم مِّن امَلاق نحُن َنرُزُقكم و ایَّاُهم 
 .((فرزندانتان را از ترس فقر، نكشید؛ ما، شما و آنها را روزى مى دهیم ))

ورت یك سنت این آیه خطاب به جماعتى است كه فاقد فرهنگ هستند و بینشى غلط بر جامعه آنها حاكم شده و به ص
درآمده است ؛ مثال زنده به گور كردن دختران ، براى فرار از هزینه هاى زندگى و مفید نبودن براى مقاصد 
جاهالنه آنها بوده و بر اساس تصورات و موهومات غلطى شكل گرفته بود كه آنها را در بقاى نسل و توسعه قبیله 

ه صورت یك سنت ، نهادینه شده بود؛ به صورتى كه فرزندان مفید نمى دانستند كه این تصورات در جامعه جاهلى ب



روح عاطفى و مهرورزى به این جنس ، در وجود آنها از بین . دختر را فرزند و از نسل خود به حساب نمى آوردند
چگونه مى شود كه انسان ، فرزند و پاره جگر خود را زنده به خاك بسپارد. رفته بود . 

لسالم در سخنى به فرزندشان امام حسن مجتبى علیه السالم مى فرمایندحضرت امیرالمؤ منین علیه ا : 
 .(720)َوَجدُتَك َبعضى َبل َوَجدُتَك ُكلِّى 
(( تنها جزئى از خود بلكه همه وجود خود یافتم تو را نه  )). 

چگونه مى شود انسان این جزء یا همه وجود خود را برخالف غریزه حب به نفس زیر خاك كند؟ در برابر این 
این سخن نه . اندیشه و تفكرات غلط، دستور دین مهرورزیدن ، محبت كردن ، مالطفت و رافت به كودكان است 

رزندان و بستگان به خود است ، بلكه یك حق كلى است كه امام سجاد علیه السالم براى كودكان تنها براى رفتار با ف
یعنى هر كودك خردسالى اعم از فرزند، وابسته یا غیر آن. بیان مى فرمایند  . 

 : مرحوم مجلسى از سنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل كرده است كه
آله و سلم اذا اَءصَبح َمَسَح على رُؤوس َوَلدِه و َولِد َوَلدِه كان النبىُّ صلى اهللا علیه و (721). 

(( مى كردند، بر سر فرزند و فرزند فرزندانشان دست مى  هرگاه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم شب را صبح
 .((كشیدند
سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم چنان بود كه اگر از كوچه و بازار عبور مى كردند، كودكان با دیدن 

این مهر ورزیدن و . حضرت به وجد مى آمدند و گاهى حضرت را براى شركت در بازى خود دعوت مى كردند
ر عالقه در حقیقت نشات گرفته از فطرت و سرشت انسانى است ، كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و ائمه اظها

نبودن این علقه ها نیز ناشى از یك نوع نقصان و خال در . اطهار علیهم السالم در حد اعال، از آن برخوردار بودند
 . روح انسان است

حقوق فرزند نقل كردیم ، گفتیم پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم  در روایتى كه از مكارم االخالق در بحث
  فرزندشان امام حسن و امام حسین علیهم السالم را مى بوسیدند؛ شخصى به نام اقرع بن حابس در آن مجلس 
 :حضور داشت كه عرض كرد

اهللا الرحمَة منك ، اءو كلمة نحَوها ما علىَّ ان نَزَع: انَّ لى عشرة ِمن االوالِد ما َقبَّلُت واحدا منهم ، فقال  (722). 
كه خداوند مهر و محبت را  من چه كنم: حضرت فرمودند . من ده فرزند دارم ، ولى تاكنون هیچ یك را نبوسیده ام))
 .((از دل تو برداشته است ؟
 . مهر ورزیدن به همنوع و به خصوص به كودكان ، امرى فطرى و طبیعى و نبود آن ، نقصان در غریزه است
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، محبت در معارف ما، به بیان هاى مختلفى ، سخنان و دستورات زیادى درباره رسیدگى به ایتام و مهر ورزیدن 
 . كردن و كفالت آنها توصیه شده است
 :حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم مى فرمایند
 .(723)َبرُّوا اءیتاَمكم و واُسوا ُفَقراَءكم َوارُفقوا ِبُضعفاِئكم 
 .((به ایتام و به فقرا مواسات پیشه كنید و با افراد ضعیف و كم قدرت رفق و مدارا كنید))
 :در تعبیر دیگرى ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(724)كاِفُل الیتیِم والمسكیِن عنَداهللا مَن الُمَكرَّمین 
 .((كسى كه امور یتیمان و تهى دستان را كفالت كند، نزد خدا گرامى داشته مى شود))
 .(725)كاِفُل الیتیِم اَءثیُر عنَداهللا 
 .((كسى كه متكفل امور یتیمان است ، برگزیده خدا و منتخب خدا است ))
 .(726)َمن َرعى االَءیتاَم ُرعَى فى َبنیِه
 - اثر وضعى عمل او این است كه اگر از دنیا برود  - اگر كسى مراعات حال ایتام را نماید و از آنها حمایت كند))
 .((رعایت فرزندان یتیم او خواهد شد
ددر مقابل مى فرماین : 

 .(727)َمن َظَلَم یتیما َعقَّ اَءوالَدُه
(( اثر وضعى اش این است كه -كسى كه به یتیمى ستم كند  خواهند شد فرزندان او مورد ستم واقع -  )). 
 .مهربانى و مهرورزى با كودكان یك حق است و فرد بزرگتر به عنوان تكلیف باید با آنها، مهر و محبت پیشه كند
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ثقافت به معناى پرورش و تادیب . است  ((َتثقیُفه و تعلیُمه ))نكته دیگرى كه در ادامه كالم امام علیه السالم آمده است 

یعنى صرف نظر از آموختن علم به فرزندان ، باید در آموختن ادب و رسم صحیح زندگى به آنها اهتمام است ؛ 
كند، تا بتواند از لذایذ دنیا به درستى بهره مند شود و به دلیل عدم آشنایى با آداب صحیح زندگى به سختى هاى راه 

ق فرزند گفتیم كه در مكتب اسالم تاءكید مى در ح. گرفتار نشود و از شیرینى زندگى و حالوت آن محروم نماند
شود كه كودكان را فرزندان خود بدانید؛ این سفارش بدان جهت است كه وقتى كودكان ، فرزند به حساب آمدند 



 .حقوقى پیدا مى كنند و انسان نسبت به آنها تكلیف پیدا مى كند
َعلُِّمُه الكتاَبَة و ُیَزوُِّجُه اذا َبَلَغُمن َحقِّ الَوَلِد على واِلِدِه ثالَثة ُیَحسُِّن اسَمُه و ُی (728). 

(( و بعد از بلوغ ، امكان ازدواج او را فراهم حق فرزند بر پدر این است كه او را نام نیكو نهد؛ علم و دانش بیاموزد 
 .((كند

پدر نباید در تادیب فرزند كوتاهى كند و همان طور كه او را به آداب خوب مودب مى كند، او را به علوم مختلف 
 .نیز آشنا كند و راه و رسم تعلیم علم را به او بیاموزد و مقدمات آن را فراهم سازد

باید گفت كه . این حق را نسبت به همه كودكان ، رعایت كرده ، از عهده آنها برآید طبیعى است یك انسان نمى تواند
كالم امام علیه السالم ناظر به این . مراد امام علیه السالم نیز این نیست كه یك نفر نسبت به همه كودكان چنین باشد

ارند محیطى را فراهم كنند كه است كه انسان ها در جوامع كوچك و بزرگ مسوولیت مشترك دارند؛ یعنى وظیفه د
جامعه باید، چنان باشد كه كودكان در آن فرصت بیابند تا ادب . آكنده از رافت و عطوفت نسبت به كودكان باشد

 .بیاموزند و محیط زندگى طورى باشد كه آموزش و پرورش آنها سهل و آسان باشد
ه جنبه هاى دینى و مذهبى و راه و رسم صحیح با استمداد از روایات دیگر مى توانیم كلمه تعلیم را بیشتر ب

امام علیه السالم بزرگساالن را سفارش مى كنند كه به تعلیم معارف دینى و مذهبى كودكان . خداجویى تفسیر نماییم 
 .اهتمام داشته باشند
 عفو و بخشش  - 4
 :حضرت مى فرمایند
 .و العفُو عنُه والسَّتُر علیِه

خطایى كند و اشتباهى را مرتكب شود، بزرگ تر باید از او بگذرد و بدون تامل اگر كودك به اقتضاى سن خود 
مساءله عفو از خطاكار، بحثى است كه ان شاء اهللا در یكى دو حق دیگر به تفصیل . تنبیه و مقابله به مثل دست نزند

هیچ انسانى : د گفت به آن خواهیم پرداخت ؛ ولى به طور خاص درباره كودكان و كسانى كه سن كمترى دارند بای
به این دلیل كه ادراكات آنها ضعیف . از خطا و اشتباه مصون نیست و در كودكان احتمال خطا و اشتباه بیشتر است 

بوده و عالوه بر آن غرائز دوران كودكى آنها را به كارهایى وادار مى كند كه ممكن است در اثر آن ، خسارات و 
ن ، بهترین راه براى تربیت او اعماض و گذشت از خطاهاى او است ؛ امام بنابرای. زیانى متوجه دیگران بشود

 :علیه السالم در تعبیر خود مى فرمایند
 .والسَّتُر على َجَراِئِر َحداَثِتِه فانَُّه َسَبب للتَّوَبِة

چون  انسان موظف است خطاهاى او را بپوشاند و مانع اشاعه آنها شود؛. اقتضاى خردسالى اشتباه و خطا است 
اگر كودكى به خطاكارى معروف شود، آینده او تحت تاثیر قرار مى گیرد و امام علیه السالم چه زیبا به این نكته 
وقوف پیدا كرد، یا احیانا از خطاى او زیاد دید و متضرر شد؛ اوال، از خطاهاى او اغماض كند و ثانیا، خطاهاى او 

  تى این كودك قوت فكرى پیدا كرد و خطاهاى او هم مورد اغماض را بپوشاند و مانع اشاعه گناه شود؛ چرا كه وق
بزرگ ترها قرار گرفت ، به توبه و پشیمانى از گناه رغبت پیدا مى كند؛ اما اگر او در جامعه فردى خاطى و 

ر د. گناهكار شناخته شد، او متجرى شده و رغبت او به گناه تقویت مى شود و هرگز پشیمانى نشده و توبه نمى كند
 .نتیجه كسانى كه باعث هتك حیثیت و تحقیر او در اجتماع شده اند، در گناهان آینده او شریك خواهند بود
بنابراین ، یكى دیگر از حقوقى كه بزرگساالن نسبت به كودكان دارند این است كه نه تنها خود از خطاهاى آنها 
 .چشم پوشى كنند، بلكه از اشاعه گناهان آنها نیز جلوگیرى كنند
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كودك به دلیل ناتوانایى . از حقوق دیگر این است كه اگر كارى را به او مى سپارند، با او مدارا و به او كمك كنند
جسمى و عدم قدرت الزم و كافى ، ممكن است انجام كارى برایش مشكل و سخت باشد؛ باید با او مدارا كرد و او 
 .را یارى رساند

نكته تربیتى از همان دوران كودكى در روح او رسوخ پیدا خواهد كرد كه هر كس قدرتمند است ، در نتیجه این 
 .موظف است به ضعیف تر از خود كمك كند
رعایت این حق نشات گرفته از روح عاطفه انسانى و مهرورزى با دیگران است و نوعى تعلیم و تربیت عملى 

موختن ادب ، آموزش عملى ادب است نه صرف خطابه و گفتارو اصوال منظور امام علیه السالم از آ. است  . 
رسول . بسیارى از آداب و سنت هاى اجتماعى است كه تنها در مقام عمل مى توان آنها را به دیگران آموزش داد

 :اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
 .(729)كونوا ُدعادة للنَّاس بَغیر اَءلِسَنِتكم 
(( آموزش دهید) یعنى با عمل (مردم را با غیر زبان و گفتار  )). 

مدارا، . ن با كودك است نكته دیگرى كه در كالم امام سجاد علیه السالم به عنوان یك حق ذكر شده ، مدارا كرد
یعنى در حد توان ، از او انتظار داشتن ؛ مثال اگر با كودكى گفتگو مى كند، از او انتظار نداشته باشد مانند یك 



خالصه انتظارات خود . بزرگسال سخن بگوید؛ و اگر خطا و لغزشى در زبان دارد، بر او ببخشاید و با او مدارا كند
تعریف كند را در حد توانایى هاى كودك . 
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تحریك نكردن و او را به لجاجت و  ((َترُك ُمَماَحَكتِه)) :در ادامه حقوق كودك ، امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 . اصرار در خطا وادار نكردن

ودكان همت خطا براى همه ما به ویژه اطفال جایز است ؛ اما انسان باید به كم كردن خطاهاى دیگران مخصوصا ك
 .نماید تا خطا و اشتباه در جامعه كمتر جلوه كند

اول مدارا با كودك و دیگر وادار : امام علیه السالم در این عبارت ، به دو روش مهم تربیتى تاءكید مى فرمایند
 . نكردن او به لجبازى

خنان آن حضرت است كه مى از س: در پایان به چند نكته از كلمات امیرالمؤ منین علیه السالم اشاره مى كنیم 
 :فرمایند
 .(730)االفراُط فى الَمالَمِة َیُشبُّ ناَر اللَّجاَجِة
(( رافروخته شدن آتش لجاجت مى شودزیاده روى در سرزنش كردن ، باعث ب )). 
از جمله عواملى كه افراد به خصوص كودكان را تحریك كرده و به لجبازى وادار مى كند، سرزنش كردن زیاد 

اگر خطایى در حد متعارف كرد؛ سرزنش هم باید به همان مقدار باشد؛ یعنى در حدى كه توجه پیدا كند كه . است 
 . خطا كرده است

منین علیه السالم در سخن دیگرى مى فرمایند حضرت امیرالمؤ : 
 .(731)اذا َذَممَت فاقَتصر
 .((اگر خواستى كار زشتى را مذمت كنى ، كوتاه سخن بگو))
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نكته دیگر این كه براى تادیب كودك ، سرزنش كافى است و انسان نمى تواند و نباید به ضرب و جرح روى آورد و 
 . این ممنوعیت ، صرف نظر از جهات فقهى آن است كه اساسا حرام بوده و گاهى موجب قصاص است
 .(732)التَّقریُع اَءحُد الُعقوَبَتیِن
 .((سرزنش یكى از راه هاى كیفر است ))
 .اگر كودكى خطایى كرد و الزم بود كیفر ببیند، همان سرزنش كافى است ؛ نه این كه به زدن و كتك روى آورد
 :امام موسى بن جعفر علیه السالم به پدرى كه قصد داشت فرزندش را تادیب كند، فرمودند
 .(733)ال َتضِربه َواهُجرُه و ال ُتِطل 
 .((حق ندارى او را كتك بزنى ؛ فقط مى توانى از او دورى كنى ، اما این دورى هم نباید طوالنى شود))

كام شود تا او را به لجبازى وادارد مالمت و سرزنش نباید باعث شود كه كودك تلخ  . 
 .(734)التَّقریُع اءَشدُّ ِمن َمَضِض الضَّرِب
 .((سرزنش ، ناراحت كننده تر از كتك زدن است ))

مربیان و معلمان و آنها كه با كودكان سر و كار دارند، باید در كالس هاى آموزشى به این روش هاى بسیار 
گاهى مالمت ها باعث مى شود كه كودكان از استاد، معلم ، علم و از محیط آموزشى . باشند ارزشمند توجه داشته

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. گریزان شوند : 
 .(735)َكَثَرُة التَّقریِع توِغُر القلوِب و توِحُش االَءصحاَب
(( باعث مى شود تا دلها به كینه مبتال شود و دوستان از انسان فرار كنند -به خصوص در مال عام  -مالمت زیاد  )). 

اگر . نواده حضور پیدا مى كندكودك در آغاز كه به مدرسه مى رود، اولین بار است كه در محیطى بزرگ تر از خا
كه سرشار از  -با مالمت ، سرزنش و كم اعتنایى مواجه شود، دل لطیف و روح نازك او آزرده شده ، كم كم دل او 

به كینه آلوده و بعد هم دچار وحشت و فرار مى شود -محبت به دیگران است  . 

حق سائل و مسوول  - 47و  46  

ى ِصدِقه و َسَبقَت الیه التُّهَمُة له و لم ُه اذا َتَهیَّاَءت َصَدَقة و َقَدرَت على َسدِّ حاَجتِه و الدُّعاُء لُه فیما نزَل به والُمعاَونُة على َطِلَبتِه و ان َشَككَت فو امَّا حقُّ السَّائِل فاِءعطاُؤ
َحظَِّك و َیحوَل بیَنَك و بیَن التَّقرُِّب الى ربَِّك َتَركَتُه ِبَسترِه و َرَددَتُه َردَّا جمیال و ان َغَلبَت نفَسَك فى َتعِزم على ذلَك و لم َتاءَمن اَءن یكوَن ِمن َكیِد الشَّیطاِن اَءراَد اَءن َیُصدََّك عن 

 .اَءمرِه و اَءعَطیَته على ما عَرَض فى نفسَك فانَّ ذلَك ِمن عزِم االموِر
َس الشُّكِر له و الَمعرَفِة لَفضلِه و َطَلِب وجِه الُعذِر فى منِعِه و اَءحِسن به الظَّنَّ واعَلم اَءنَّه ان مَنع ماَله و اَءن لیو امَّا حقُّ السمؤ وِل فحقُُّه ان اَءعطى ُقِبَل منه ما اَءعطى ب

 .التَّثریُب فى ماِلِه و ان كان ظالما فانَّ االنساَن َلَظلوم كفَّار
(( ى توانى نیازش را برطرف كنى ، به او صدقه و اما حق سائل و خواهنده این است كه اگر صدقه اى فراهم شد و م
داده و براى رفع مشكلش دعا نموده ، كمكش كنى و اگر در راستگویى او شك دارى و او را متهم مى دانى ولى 

در . مطمئن نیستى ، بدان كه این تردید دام شیطان است كه مى خواهد تو را از بهره تقرب به خدا بى نصیب گرداند



ومندانه و با خوش زبانى جواب ده و اگر با این حال چیزى به او دادى ، كار درستى كرده اى هر حال او را آبر )). 
(( این است كه اگر چیزى داد، با تشكر و قدردانى پذیرفته  -كسى كه چیزى از او مى خواهند  -و اما حق مسوول 

از دادن چیزى خوددارى كرد، مال خود  بدان كه اگر. شود و اگر نداد، عذر او را قبول كند و به او خوش بین باشد
 .((را نداده است و سرزنشى متوجه او نیست و اگر ستم كرد، این طبع انسان است كه ستمگر و ناسپاس است 
 . حقوق سائل و مسوول را با هم مطرح كرده و شرح مى دهیم

نین فقهى در قالب وجوب و وقتى انسان به توصیه هاى اخالقى درباره رسیدگى به نیازمندان و همچنین به قوا
تر مى شود كه اگر به این قوانین و توصیه ها  استحباب این مهم در مكتب اسالم مى نگرد، بر این باور راسخ 

ترتیب اثر داده مى شد و همگان در هر جایگاهى كه هستند، به وظایف اخالقى و یا حداقل قانونى و شرعى خود 
در جوامع اسالمى یافت نمى شد عمل مى كردند، یقینا نیازمند و فقیرى . 

 :امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(736)لو اَءنَّ النَّاَس اَءدَّوا َزكاَة اَءمواِلهم ما َبقَى مسلم فقیرا ُمحتاجا
 .((اگر مردم زكات مال خود را ادا مى كردند، هرگز در جامعه اسالمى فقیرى یافت نمى شد))

اگر به این وظایف قانونى ، شرعى و اخالقى عمل شود، نه تنها هیچ فقیر و نیازمندى خود را محتاج مطالبه و سؤ 
اگر به كالم امام سجاد . این یك ادعا نیست . جود نخواهد داشت ال نمى بیند، مى توان گفت اصال فقیر و نیازمندى و

اگر در راستگویى او شك دارى و : علیه السالم در حق سائل توجه كنیم ، مى بینیم كه امام علیه السالم مى فرمایند
از بهره او را متهم مى بینى ، توجه داشته باش كه ممكن است این وسوسه ، دام شیطان باشد و مى خواهد تو را 

 .محروم كند ((تقرب الى اهللا ))

 پاداش صدقه
این تعبیر یكى از توصیه هاى معروف ما در رسیدگى به حال نیازمندان جامعه است كه بیانگر بهره مندى بیشتر 

یعنى فایده رسیدگى به حال نیازمندان ، بیشتر و پیش تر از آن كه به نیازمند وسایل . مسوول قبل از سائل است 
، محتاج برسد، به معطى و بخشنده خواهد رسید، زیرا كسى كه به سؤ ال سائل پاسخ مثبت مى دهد، با این  الشیعه

نزدیك تر مى شود و عملى عبادى انجام مى دهد  عمل خود به خدایش  . 
 :پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند

السائِل انَّ الصَّدقَة َتَقُع فى یِد اهللا قبَل اءن َتِصَل الى یِد (737). 
 .((صدقه قبل از آن كه به دست نیازمند برسد، به دست خدا مى رسد))
 :قرآن كریم مى فرماید

اهللا هَو َیقَبُل التَّوَبَة عن عباِدِه و َیاءُخُذ الصَّدقاِت و اَءنَّ اهللا هو التَّوَّاب الرَّحیُم اَءَلم َیعَلموا اَءنَّ (738). 
(( تند كه فقط خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد؟ و خداوند توبه پذیر و مهربان آیا نمى دانس
 .((است 
نكته بسیار مهم این است كه انسان در كمك به محتاجان و نیازمندان از چه زاویه اى مى نگرد؛ اگر ایشان را 

داند، نگاه سائل و صداى او را آهنگ و نغمه واسطه تقرب خود به خدا و موجب عبادت و صعود و تعالى خود ب
هشداردهنده و دلنشینى تلقى خواهد كرد كه موجب تعالى او است ، نه آزاردهنده و مزاحم ؛ پس به استقبال آن 
 .خواهد شتافت و از این فرصت ، بهره خواهد جست و به وسوسه هاى شیطانى ترتیب اثر نخواهد داد

بیش از حظ و نصیب سؤ ال كننده و گیرنده  -ال قرار گرفته و اعطا كننده شخصى كه مورد سؤ  - بهره مسوول 
دیگر این كه بى توجهى به نیازمندان از روى عمد یا غفلت ، آثار و تبعات منفى دنیوى و اخروى در پى . است 

 .دارد كه سؤ ال سائل و پاسخ معطى ، از ترتب آن آثار پیش گیرى مى نماید
در كتاب جدم امیرالمؤ منین یافتم كه رسول اهللا صلى : السالم نقل شده است كه مى فرمایند از امام محمد باقر علیه

 :اهللا علیه و آله و سلم فرموده اند
 .(739)اذا ُمِنعِت الزَّكاُة َمَنَعِت االرُض بِركاِتها
 .((اگر در پرداخت حقوق نیازمندان دریغ شود، زمین هم بركاتش را از اهل خود دریغ خواهد كرد))

سؤ ال سائل به انسان هشدار مى دهد كه از خواب غفلت و بى توجهى به نیاز نیازمندان برخیزد و احتیاجات آنها را 
 .برآورده كند

در اینجا چون سائل براى اعطاكننده ، فایده تقرب و . معموال حق از آن كسى است كه فایده اى به انسان مى رساند
عبادت فراهم نموده و با سؤ ال ش آثار وضعى بخشش را براى او به ارمغان آورده است ، بر انسان حق پیدا كرده 

دریغ نكند و نسبت به تامین احتیاج او بخل نورزد و حقش این است كه اگر توانایى دارد، از تامین نیاز او تعبیر  .
 : امام علیه السالم این است كه
 .اذا َتهیَّاَءت َصَدَقة و َقَدرَت على َسدِّ حاَجِتِه



 .((وقتى صدقه اى فراهم آورده اى و مى توانى نیاز او را برطرف كنى به او اعطا كن ))
كه دعا و كمك كردن به او براى حل مشكل نیز حق دیگرى استنه تنها رسیدگى به وضع او حق او است ، بل  . 

. نگاه عمیق مكتب انسان ساز اسالم به این مساءله مهم است كه موجب تكامل و تقرب انسان به خدا مى شود
بر این اساس ، در باب زكات واجب یا . رسیدگى به نیازمندان ، بذل مال و كمك به آنها یك عمل قربى است 

صد قربت را شرط دانسته اند و اگر كسى این عمل را به قصد ریا انجام دهد، باطل خواهد بود و حبط مستحب ، ق
حتى اگر بر گیرنده منت بگذارد، باز هم موجب حبط عمل مى شود و آن را از بین مى برد. خواهد شد . 

ادى و قربى مى نگرد مكتب اسالم به حل مشكالت دیگران ، به خصوص مشكالت مالى و مادى به عنوان عملى عب
و انسان را ابتدا به انجام عمل عبادى ترغیب و تشویق مى كند و مسلمانان را به آثار نیك دنیوى و اخروى آن وعده 

در واقع قبل از آن كه در . مى دهد؛ تا آن جا كه فرمودند وقتى انسان صدقه مى دهد، ابتدا خدا صدقه را مى پذیرد
این باالترین تصویر ممكن براى یك پیوند و تقرب معنوى . خدا قرار مى گیرد دست گیرنده قرار گیرد، در دست

 . میان مخلوق و خالق است

 موارد سوءاستفاده از صدقه
در بحث سائل نیز ممكن  .نكته مهمى كه باید متذكر شویم آن است كه راه سوءاستفاده از همه حقایق عالم باز است 

. ، به درخواست و تكدى بپردازند و بدین وسیله در جامعه سوءظن ایجاد كننداست افرادى با وجود مكنت و عدم نیاز
كمترین اثر این سوءاستفاده این است كه افراد جامعه در قبال محتاجان دچار تردید شوند و اگر این سوءظن غلبه 
 .پیدا كند، از كمك و یارى نیازمندان امتناع خواهند كرد

وانین و مقررات دینى احترام نمى گذارند،در جامعه همیشه افراد به تعالیم ق  
درمان این پدیده آن است كه قوانین و مقررات طورى مصونیت . بلكه گاهى از آن سرپیچى یا سوءاستفاده مى كنند

 .پیدا كند كه از سوءاستفاده دیگران محفوظ بماند

آثار و تبعات منفى بهره بردارى  مكتب اسالم براى این كه راه سوءاستفاده از تعالیم انسانى خود را ببندد، به
 . نامطلوب از آنها اشاره كرده و آن را به عنوان یك گناه معرفى مى كند؛ آن هم گناهى بزرگ و غیرقابل بخشش

اولین اثر منفى سوءاستفاده از تعالیم انسانى دین مقدس اسالم درباره صدقه این است كه بیمارى سوءظن را در 
ثر آن خیر و بركت از جامعه سلب مى شود و راه عالج معضل فقر نیز بسته مى جامعه رواج مى دهد كه در ا

در واقع فرد با سوءاستفاده از تعالیم انسانى دین ، راه حل یك معضل اجتماعى را سد كرده و گذشته از این ، . شود
 . مركتب گناهى نابخشودنى شده است
منَّا َمن فَعَل ذلَك ِبنفِسِهلیَس  :در بعضى از روایات ، تعبیرى است كه مى فرماید كسى كه فالن عمل را انجام دهد از ما .(740)
عالیم اسالم درباره صدقه نیز یكى از این موارد است و شاید سوءاستفاده از ت . نیست و ما او را از خود نمى دانیم

دلیل چنین طردى از ناحیه آن بزرگواران این باشد كه سوءاستفاده از رافت و رحمت دین ، گناهى غیرقابل بخشش 
تاست ؛ زیرا فرد عزت و آبروى انسانى خود را كه با هیچ چیز قابل معامله نیست ، با مال دنیا معامله كرده اس  . 

 : در روایتى كه از بیانات معصومین علیهم السالم به دست ما رسیده به این نكته تاءكید شده است كه
 .(741)المسَئَلُة َطوُق الَمَذلَِّة َتسُلُب العزیَز عزَُّه والَحسیَب حَسَبُه
(( بنابراین ، با . دست نیاز به سمت این و آن دراز كردن ، طوق ذلت و بردگى است كه سائل به گردن خود مى افكند
 .((این كار انسان عزیز، عزت خود را سلب كرده است و انسان شریف ، شرافت خود را

سالم تعبیرى به این مضمون دارند كهحضرت امیرالمؤ منین علیه ال  : 
 .(742)الذُّلُّ فى مساءلِة النَّاس 
(( ست در دراز كردن دست نیاز به سوى مردم ، ذلت نهفته ا )). 

دست طلب چو پیش كسى 
  مى كنى دراز 

پل بسته اى كه بگذرى از 
 آبروى خويش 

 : در حالى كه در فرمایش امام صادق علیه السالم آمده است
 .(743)انَّ اَهللا تباَرَك و تعالى َفوََّض الى المؤ مِن كلَّ شى ء اال اذالَل نفِسِه
 .((خدا اختیار همه چیز را به مومن سپرده است ؛ مگر حقارت و ذلت نفس او را))

هند و اگر سوءاستفاده كنندگان از صدقه به وعده عقاب اخروى و نیز به طرد شدن از جامعه مسلمان اهیمت ند
گوهر و شرافت انسانى شان هم برایشان بهایى نداشته باشد، روایات این افراد را به آثار دنیوى عملشان توجه مى 



 :دهند؛ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(744)َمن ساَءَل ما ال َیسَتحقُّ ُقوِبَل بالِحرماِن
 .((اگر كسى نیازمند نباشد و دست تكدى دراز كند، جز محرومیت براى خود به بار نخواهد آورد))

جامعه با محرومیت جدى  یعنى ممكن است چندبار تكدى كند و به نتیجه برسد؛ اما نهایتا رازش افشا مى شود و در
 .مواجه خواهد شد

 حفظ آبروى نیازمند
ممكن است سائل از دستورات اخالقى كه كامال منطبق با عواطف و وجدان انسانى و بشرى است سوءاستفاده كند و 
در عین بى نیازى دست نیاز دراز كند؛ در این شرایط كسى را كه مورد سؤ ال قرار گرفته در قبال سائل وظایفى 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . ارد و اسالم او را به رعایت نكته هاى ظریف اخالقى توصیه مى كندد
 :فرمایند
 .(745)َمن لم َیُصن َوجَهُه عن مساَءَلِتَك فاَءكِرم َوجَهَك عن َردِِّه
كسى كه آبروى خود را با سؤ ال و اظهار احتیاج كردن نزد تو صیانت نمى كند، باید كرامت و بزرگواریت بیش ))
 .((از این باشد كه او را رد كنى 
 : تعبیر دیگر كه شاید لطیف تر از این تعبیرات باشد این كه

سَّائَل َوُصن ُمُروَِّتَك عن ِحرمانِهال َتُردَّ ال (746). 
(( كردن او حفظ كن انسان نیازمندى را كه از تو تقاضا كرده ، رد نكن و مردانگى خود را با محروم ن )). 

امام . مروت و جوانمردى چنین اقتضا مى كند كه انسان اگرچه علم به عدم نیاز شخص دارد، او را از خود نراند
اگر او را متهم مى دانى و مى خواهى با زبان : سجاد علیه السالم هم در حق سائل این نكته را یادآورى فرموده اند

ا اگر واقعا بنا گذاشته اى كه او را رد نكنى ، این كار شایسته تر و با مروت و خوش او را از خود برانى بران ، ام
 . مردانگى سازگارتر است

اكنون كه سائل عرض و آبروى خود را با سؤ ال از . بنابراین ، سؤ ال شونده هم باید به این نكته توجه داشته باشد
، مردانگى ، كرامت و بزرگوارى اقتضا مى كند دیگرى در معرض خطر قرار داده و از آبروى خود گذشته است 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. كه درخواست شونده ، در حفظ آبروى او اهتمام داشته باشد : 

 .(747)ُابُذل ماَلَك ِلَمن َبَذَل لك َوجهه فانَّ َبذَل الَوجِه ال ُیوازیِه شى ء
كسى كه آبروى خود را نزد تو آورده است ، بذل آبرو كرده است ؛ تو نیز از مالت در قبال آبروى او بگذر؛ چرا ))
 .((كه آبرو را نمى توان با هیچ چیز معامله كرد

زت نفس مومنصیانت از ع  
عزت و شرافت مومن ، و در نگاهى فراتر، گوهر ارزشمند انسانى ، چیزى است كه با هیچ متاعى قابل معاوضه 

در روایات آمده است كه حتى نیازمندان و كسانى كه واقعا احتیاج دارند و به دلیل مسامحه اغنیا و كوتاهى . نیست 
در این باره . ا مى توانند دست حاجت به سوى دیگران دراز نكنندمتموالن ، در تنگدستى و فقر به سر مى برند، ت

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(748)الذُّلُّ فى مسَئلِة الّناِس
 .((در دراز كردن دست نیاز به سوى مردم ذلت نهفته است ))
 .(749)المساَءَلُة ِمفتاُح الَفقِر
(( ران ، كلید فقر است درخواست از دیگ )). 
 :حتى مى توان تعبیرات عجیب ترى را در احادیث پیدا كرد؛ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

جِه و َیمَحُق الرِّزَقُب َبهاَء الوالسؤ ال ُیضِعُف لَساَن الُمَتَكلِّم و َیكِسر قلَب الشُّجاِع الَبَطِل و یوِقُف الُحرَّ العزیَز َموِقَف العبِد الذَّلیِل و ُیذه (750). 
(( د را بسان عرض نیاز كردن ، زبان گوینده را ضعیف و قلب انسان شجاع را مى شكند؛ مقام انسان عزیز و آبرومن
 .((مقام برده اى ذلیل كرده ، آبروى او را از بین مى برد و رزق و روزى را نیز كم مى كند
. حتى به نیازمندان توصیه شده است تا مى توانند به جاى ابراز حاجت به دیگران ، حاجت خود را به خدا بگویند
 :حضرت مى فرمایند
 .(751)َمن َساَءَل غیَر اِهللا اسَتحقَّ الِحرماَن
 .((هر كس حاجت خود را از غیرخدا بخواهد، مستحق محرومیت خواهد بود))

و توانایى اند و قادر به حل مشكل مادى دیگران هستند،  از طرف دیگر، دین مبین اسالم به افرادى كه داراى مكنت
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. توصیه هاى زیادى دارد : 

 .(752)انَّكم اَءغبُط بما َبَذلُتم ِمن الّراغِب الیُكم فیما َوَصلُه منُكم 
 .((بهره شما از بذل مالتان بیشتر از چیزى است كه به شخص سؤ ال كننده مى رسد))



او فقط به مال مى رسد، اما بخشنده به جهت رعایت دستورات دینى به مرتبه كرامت انسانى و تقرب الى اهللا مى 
 .رسد

ف دیگر، شرع مقدس به حاجتمندان توصیه مى كند كه سعى كنند افرادى را براى برآورده شدن حاجت خود از طر
انتخاب كنند كه شایستگى آن را داشته باشند؛ نه افرادى كه تازه از فقر به غنا رسیده اند و تشخص فردى آنها به 
 . مرتبه كمال نرسیده است

حیه حضرات معصومین علیهم السالم به دست ما رسیده است ؛ مثال وقتى در این مقوله ، توصیه هاى بسیارى از نا
 :شخصى خدمت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم رسید و عرض كرد

شیئا وارَض للنَّاس ما َترضى لَنفسَك  علِّمنى َعمال ال ُیحاُل بیَنه و بیَن الَجنَِّة قال ال َتغَضب و ال َتساءِل النَّاس  (753). 
اول این كه هرگز غضب نكن ؛ : حضرت فرمودند .به من كارى بیاموزید كه با انجام آن ، از بهشت محروم نشوم ))

ران چیزى مخواه ؛ و سوم این كه آنچه براى خود مى پسندى براى دیگران هم بپسنددوم این كه هیچ گاه از دیگ )). 
این توصیه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مطلق است ؛ یعنى چه در صورتى كه احتیاج دارى و چه زمانى 

حفظ كند، با كم بسازد و اگر فرد عفت بورزد و اعتبار و عزت خود را . كه احتیاج ندارى از دیگران چیزى مخواه 
 .قناعت كند، شایسته تر خواهد بود
 :تعبیر عجیبى در یكى از روایات حضرت رضا علیه السالم آمده است كه فرموده اند
 .(754)اتََّخَذ اهللا عّزوجّل ابراهیَم خلیال الَءنَّه َیُردَّ اءحدا و لم َیساءل اءحدا غیَر اهللا عزوجل 
علت این كه خداوند متعال ، ابراهیم خلیل الرحمان علیه السالم را به دوستى خود برگزید این بود كه او دست رد ))

یزى از كسى نمى خواست به سینه هیچ نیازمندى نمى زد و جز از خدا چ )). 
اگر كسى احساس نیاز و احتیاج مى كند براى تامین نیاز و احتیاجاتش قبل از هر كس و هر چیز باید از خدا 

در ویژگى هاى شیعه آمده است. بخواهد  : 
 .(755)شیَعُتنا َمن ال َیساَءُل النَّاَس و َلو ماَت ُجوعا
 .((از خصوصیات شیعیان ما این است كه اگر از گرسنگى بمیرند از مردم چیزى نمى خواهند))
 :امام صادق علیه السالم در وصف شیعه فرموده اند

ناَس بَكفِّه و ان مات جوعاانَّما شیعُتنا َمن ال َیساَءل ال (756). 
 .((شیعیان ما هرگز پیش دیگران دست نیاز دراز نمى كنند؛ اگر چه از گرسنگى بمیرند))

نفس و جوهر انسانى خود را صیانت مى كنند و با دست دراز كردن ، آبروى خود را در معرض  یعنى عزت
 .مخاطره قرار نمى دهند

این بهترین سفارشى است كه درباره سؤ ال كننده وارد و توصیه شده كه انسان ها سعى كنند تا آن جا كه مقدور 
شده است كه كسى خدمت رسول اكرم صلى اهللا علیه در بعضى از روایات وارد . است ، حاجت پیش دیگران نبرند

 :و آله و سلم رسید و عرض كرد
سلم َمِن  فقال له النَّبىُّ صلى اهللا علیه و آله و... فَلم اُءِصب شیئاما َطِمعُت َطعاما ُمنُذ یوَمیِن فقال علیَك بالسُّوِق فَلمَّا كاَن ِمن الَغِد دخَل فقاَل یا رسول اهللا اَءتیُت السُّوَق اَءمَس 

ءاسَتغَنى اَءغناُه اُهللا و َمن َفَتَح على نفِسِه مساَءَلة َفَتَح اُهللا علیِه سبعیَن بابا ِمَن الَفقِر ال َیسدُّ اَءدناَها َشى  (757). 
(( به بازار برو : دور روز است غذایى نخورده ام ، حضرت فرمودند ( آن شخص دوباره فردا آمد و ). و كسبى كن 

اگر كسى استغنا بورزد؛ یعنى در : حضرت به او فرمودند. به بازار رفتم ولى چیزى به دست نیاوردم : عرض كرد
ند، خدا او را بى نیاز مى كند و اگر كسى نزد دیگران باب سؤ ال و تكدى حال ندارى و فقر تظاهر به دارا بودن ك

 .((بگشاید، اثر وضعى اش این است كه هفتاد باب فقر به روى او گشوده مى شود
ر اساس روایات ، انسان ها به تالش ، فعالیت و كار توصیه مى شوند و از تنبلى در تحصیل مال و اداره معیشت 

ران كه امرى مذموم و ناپسند شمرده شده ، برحذر داشته شده اندآن هم به وسیله دیگ . 
به كسى كه تالش و فعالیت مى كند، اما تالش او جوابگوى نیاز و احتیاج نیست ، توصیه شده است كه قناعت پیشه 

له و كرده و عزت ، شرافت و كرامت انسانى خود را حفظ كنند؛ چرا كه نباید این كرامت را به بهاى ارزان معام
 .سودا كند

 وظایف صدقه دهنده و صدقه خواه
حال با وجود همه سفارش هاى دینى كه در بخش قبل به آن اشاره شد، اگر فردى در مضیقه و فقر غیرقابل تحملى 
گرفتار شد و به مرحله اى رسید كه نیازمندى و احتیاج ، او را وادار به درخواست كرد و دیگر گرسنگى خود و 

نش قابل تحمل نبود، در چنین شرایطى ، شرع مقدس به درخواست و سؤ ال اجازه داده است ، اما عایله و فرزندا
باز هم توصیه شده كه بیش از نیاز خود مطالبه نكند؛ زیرا همان طور كه در حدیث پیش گفته شد، اثر وضعى 
 .مطالبه بیش از نیاز این است كه به آن خواسته دست پیدا نمى كند
ؤ ال نیازمندرد نكردن س - 1  



در توصیه اى كه از معارف دینى به دست مى آید، . سؤ ال كننده باید بداند كه حاجت خود را به چه كسانى بگوید
تاءكید شده كه نباید سراغ فردى برود كه تازه به مال و مكنتى رسیده اند و از شرافت و اصالت دینى و خانوادگى 
 .برخوردار نیستند

ان و متمكنین هم توصیه شده است كه حق نیازمندان بر آنان این است كه هرگز آنان را از از طرف دیگر به توانمند
صریح قرآن است كه به رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرماید. نزد خود نرانند : 

و َوَجَدَك ضاّلا َفهَدى # اَءَلم َیجدَك یتیما َفآَوى (758). 
(( و تو را گمشده یافت و هدایت كرد! آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ )). 
 :در مقابل این نعمت ها این نكته را از او مى خواهد
 .(759)و اَءمَّا السَّاِئَل فال َتنَهر
 .((و سؤ ال كننده را از خود مران ))

حدیث قدسى است كه خداوند در . در این باره ، روایات فراوانى داریم كه در مباحث قبل به آنها اشاره شده است 
 :متعال به موسى بن عمران علیه السالم فرمان داد
 .(760)اَءكِرِم السَّاِئَل اذا اَءَتاَك ِبَرّد جمیل اعَطاء َیسیر
هرچند كم و ناچیز، باید به سائل كمك كنى و او را دست خالى برنگردانى و اگر هم نمى توانى ، با لطافت و سخن ))
 .((نیكو او را جواب گویید

در روایتى از رسول اكرم . این توصیه اى بود كه امام سجاد علیه السالم هم به عنوان حق سائل بدان اشاره فرمودند
علیه و آله و سلم وارد شده است كه صلى اهللا  : 

 .(761)ال َتُردُّوا السائَل ولو ِبِشّق َتمَرة 
(( یمى از خرمانیازمند را رد نكنید؛ هرچند با دادن ن )). 
 استماع كالم سائل - 2
گاهى دیده مى شود نیازمندان مى خواهند از مشكالت خود بگویند، بعضى افراد حتى حاضر نیستند درد دل آنها را 
 .بشنوند و یا به او اجازه سخن گفتن بدهند
 :رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در این باره فرموده اند

اِئِل مساَءَلَته و َدعوُه َیشكو َبثَّه و ُیخِبُر ِبحاِلِهال َتقَطعوا على الس (762). 
(( ذارید گرفتارى خود را بگوید و از حال خود خبر كالم شخصى كه حاجت و نیاز خود را مى گوید قطع نكنید و بگ

زیرا شنیدن مطالب او برایش التیام مى آورد -دهد   -)). 
برخى دیگر، وقتى نیازمندى از آنها حاجتى مى طلبد به دلیل نداشتن چیز قابل توجهى ، او را رد مى كنند؛ غافل از 
 . این كه همان مقدار كم هم مطلوب است

میرالمؤ منین علیه السالم وارد شده است كه مى فرماینددر روایتى از حضرت ا : 
 .(763)ال َتسَتِح ِمن اعَطاِء الَقلیِل فانَّ الِحرماَن اَءَقلُّ منُه
 .((از بخشش كم ، حیا مكن ؛ زیرا محروم ساختن ، از آن هم كمتر است ))
 : روایتى را عالمه مجلسى رحمة اهللا از امالى صدوق نقل كرده است كه

ُاكُتبها فى االرض فاّنى اَءرى الضُّرَّ فیك بیِّنا،  :یا امیرالمؤ منین علیه السالم انَّ لى الیَك حاجة ، فقال : ُیرَوى اَءنَّ رجال جاء الى علىِّ بِن اءبى طالب علیه السالم فقال له 
فقال علیه السالم:... یا قنبُر اُءكُسُه ُحلََّتین ، فاءنشاَء الرجُل یقول : اءنا فقیر محتاج ، فقال علّى علیه السالم : فَكَتَب فى االرض  یا امیرالمؤ : اَءعطوُه مائَة دینار، فقیل له  : 

فقال. غَنیَته منین علیه السالم لقد اَء انِّى َلاَءعَجُب ِمن اءقوام : اَءنِزل الناَس َمناِزلهم ، ثمَّ قال علّى علیه السالم : انِّى َسمعُت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم یقوُل : 
 .(764)َیشتروَن الَممالیَك باموالهم و ال َیشترون االحراَر ِبمعروِفِهم 
: حضرت فرمودند. من از شما حاجتى دارم  : شخصى به حضور امیرالمؤ منین علیه السالم شرفیاب شد و گفت))

این شخص روى زمین نوشت كه من انسان فقیر و . حاجتت را روى زمین بنویس ! مى بینم خیلى در فشار هستى 
بعد این . بالفاصله امیرالمؤ منین علیه السالم به قنبر دستور دادند كه دو دست لباس براى او بیاورد . نیازمندى هستم
امیرالمؤ منین علیه السالم صد  .شخص اشعارى را در ستایش كارى كه امیرالمؤ منین علیه السالم انجام دادند سرود

یا امیرالمؤ منین علیه السالم آن لباس این : فردى به حضرت عرض كرد. ینار دیگر به این شخص عنایت كردندد
چرا صد دینار دیگر به او اعطا كردى ؟ حضرت فرمودند من از رسول اهللا صلى اهللا   آدم را بى نیاز كرد، پس

حضرت در . افراد دارند باید با آنها رفتار كرد به حسب منزلت و جایگاهى كه: علیه و آله و سلم شنیدم كه فرمودند
من در عجبم از مردمانى كه مالشان را مى دهند و بردگان را خریدارى مى كنند، اما با عمل : ادامه فرمودند

 .((معروف ، انسان هاى آزد را خریدارى نمى كنند
 : در این روایت كوتاه چند نكته بسیار دقیق آموزشى و اخالقى نهفته است

: حضرت به او مى فرمایند. وال این شخص كه به محضر امام علیه السالم مى آید و حاجت خود را ابراز مى كندا
باز هم از امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده است كه حضرت اعالم رسمى . خواسته ات را روى زمین بنویس 

 : كرده بودند كه
صوَن وجَهه على المساَءَلِةَمن كاَنت له حاجة َفلَیرَفعها فى كتاب َلاَء (765). 



(( فظ كنم هر كس به من حاجتى دارد، نیاز و حاجتش را در كاغذى بنویسد و به من بدهد تا آبروى او را ح )). 
این اوج كرامت و بزرگوارى است كه شخصیتى مثل امیرالمؤ منین علیه السالم كه از همه مقامات و مراتب 
ظاهرى و باطنى برخوردار است و حاكم على االطالق عصر خویش است ، با آن مقامات و مراتب و كماالت 

حال حضرت توصیه مى فرمایند اگر نیازى  انسانى ، كسى نزد او برود و با زبان حاجت خود را بگوید؛ در عین
دارید، آن را رودررو به من نگویید كه شرم و حیا مانع شود و یا احساس كنید عزت و شرافت شما از بین رفته 
 . است

دومین نكته این كه وقتى این شخص حاجتش را در نوشته اى بیان كرد، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم 
او نیز . سرعت در برآورده كردن حاجات دیگران از دیگر نكات این روایت است . ه كردندبالفاصله آن را برآورد

 .متقابال در شعرى از حضرت تشكر كرد
نكته سوم این كه حضرت از كلمات و سخنان او دریافتند كه او انسان با كمال و داراى دانش و بینش است ؛ در قبال 

بعد از آن سؤ . الم در او یافتند، محبت خود را به او چند برابر كردندارزشهایى كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الس
حضرت در جواب به سخنى از  -صد دینار  -ال كرد كه شما آنقدر به او دادى كه او تا پایان عمر بى نیاز شد 

ه و سلم شنیدیم كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم اشاره كردند و فرمودند كه ما از پیغمبر صلى اهللا علیه و آل
ممكن است سائل فرد نیازمندى باشد . جایگاه و مراتب شخصیتى افراد را دریابید و بعد با آنها رفتار كنید: فرمودند

باید با او طورى رفتار كرد و با یك انسان صاحب علم و دانش . كه از كماالت روحى فوق العاده برخوردار نیست 
این هم . و قدر و شرایط حاكم بر دنیا او را به فقر كشانده به صورتى دیگرو اندیشه اى كه دست روزگار، قضا 

 . نكته آموزنده دیگرى است در عمل حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم كه قابل توجه و تامل است
احسان و خدمت به دیگران و رفع حاجت و نیاز آنان بدین معنا است كه در : نكته چهارم این كه حضرت فرمودند

قع انسان با احسان خود آنها را بنده و برده خود كرده استوا این نكته را ما در خالل مباحث گذشته هم مكرر  . 
 : عرض كردیم كه

َمن اءحسَن الیهاِ+ ُجِبَلت القلوُب على ُحب  (766). 
 .((فطرت و سرشت انسان ، دوست داشتن شخص نیكى كننده است ))
در مجموع باید گفت كه انسان نباید افراد نیازمند را از خود براند و اگر هم در شرایطى قرار گرفت كه افراد نزد 

خجالت سؤ ال ، مانع از بیان حاجت آنها شود و یا فقط به او آمدند و حاجتى خواستند، طورى رفتار كند كه شرم و 
ذكر  ((یداهللا ))نوشته آنها اكتفا كند و حاجت آنها را بى پاسخ بگذارد؛ چرا كه در روایات ما دست عطاكننده در كنار 
 .شده است و این در قبال خدمتى است كه انسان انجام مى دهد

ودندرسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرم : 
 .(767)االءیدى ثالث َفَیُد اِهللا عّزوجّل الُعلیا و یُد الُمعطى التى َتلیها، و یُد السائِل السُّفلى 
(( دست خدا كه فوق همه دست ها است ؛ دست عطاكننده كه در كنار : نددست ها سه نوع است و دست  ((یداهللا ))
 .((نیازمند كه در مرتبه سفلى و پایین تر قرار دارد

با افراد نیازمند باید به طورى رفتار كند كه عزت . آن دستى كه در مرتبه عالى قرار دارد باید دست سافل را بگیرد
و محفوظ بماندو اعتبار آنها مصون  . 

 تعجیل در برآوردن حاجت نیازمند - 3
 :در روایتى از امام رضا علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(768)اذا َساَءَلَك اَءخوَك حاَجة َفَباِدر ِبَقضاِئها َقبَل اسِتغَناِئِه عَنها
اگر برادرت ، از تو حاجت و نیازى طلبید، حاجت او را زود برآورده كن ؛ قبل از این كه او به هر دلیلى مستغنى ))
 .((و بى نیاز شود

چرا كه ممكن است دیگرى از نیاز او در این روایت به سرعت در برآورده كردن حاجت برادر دینى سفارش شده ، 
اول این كه وقتى او حاجت خود را بیان : در این سفارش نكاتى نهفته است . باخبر شود و نیاز او را برآورده كند

مى كند، شیرینى و ارزش كار در آن است كه زود مشكل حل شود؛ دوم این كه حاجت حاجتمند براى اعطاكننده نیز 
ضه شده است و زمینه اى است كه براى نعمتى است كه به او عر فراهم شده ؛ بنابراین ، قبل از  ((تقرب الى اهللا ))

در روایات متعددى بسیار تاءكید شده است كه در . این كه زمینه از بین برود، باید منافع معنوى خود را تامین كند
 :امور معنوى مسامحه نكنید

َلم َیتَبعُه الَمنُّ خیُر المعروِف ما َلم َیَتَقدَّمُه الَمطُل و (769). 
(( ن براى انجام بهترین عمل خیر آن است كه قبل از انجامش ، نیازمند به احسان را سرگردان نكرده باشد و بعد از آ
 .((خدمت ، منتى بر او نگذارد
كرامت انسانى این است كه به محض این كه حاجتمندى اظهار نیاز كرد، در اداى حاجت او سرعت به خرج دهد و 
 .كار او را زود انجام بدهد و بعد هم بر او منت نگذارد



شاره شده است ؛ حضرت مى در سخنان امام رضا علیه السالم به علت سرعت در برآورده كردن حاجت ، ا
 :فرمایند

َترَته اَءتَممَته ال َیِتمُّ المعروُف اال ِبثالِث ِخصال َتعجیلِه و َتصغیرِه و َسترِه فاَذا َعجَّلته َهنَّاءَته و ذا َصغَّرَته َعظَّمَته و ذا َس (770). 
(( یكى این كه كار را سریع انجام دهد؛ دوم این كه كار خود : احسان به دیگران كامل نمى شود مگر با سه ویژگى 

ابت ، سرعت در اج. را نزد فرد نیازمند كوچك جلوه دهد و سوم این كه آن عمل را از دیگران پنهان نگه دارد
 .((باعث شیرینى و كوچك شماردن ، باعث بزرگى و پنهان نگه داشتن ، باعث كمال آن كار خیر مى گردد

اما وقتى نیازمند، حاجتش را : عللى كه امام علیه السالم براى این سه شرط بیان مى فرمایند، قابل مالحظه است 
یر در كام او گوارا مى شود؛ چون واقعا تا عرضه كرد و تو به سرعت آن را اجابت كردى ، این عمل و كار خ

در این حال ، وقتى بالفاصله خواهش . فشار شدید بر كسى وارد نشود، آبروى خود را نزد دیگران گرو نمى گذارد
او اجابت شد، شیرینى و حالوت این كار، كام او را همیشه شیرین نگاه خواهد داشت ؛ اما اگر كرامت كنى و به او 

خدمت تو، كار كوچكى بوده است كه من انجام داده ام و ارزش تو نزد من بیشتر از خدمتى است كه  وانمود كنى كه
انجام داده ام ، او را تعظیم كرده اى و گرامى داشته اى ؛ چون همین كه كسى نزد دیگرى دست حاجت دراز مى 

كوچك جلوه دهد، جبران آن حقارت كند، خود را تحقیر و كوچك كرده است و وقتى انسان اعطاكننده ، آن خدمت را 
نفسى است كه سائل احساس مى كند و نكته سوم این كه وقتى این كار را پنهان نگاه داشتى ، خدمتت را به مرحله 
 . كمال و تمام رسانده اى
 دارا بودن شایستگى رفع نیاز - 4
 :از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

ن هَو اَءهُله و الى َمن لیَس ِمن اَءهِله فان َلم یُكن هَو ِمن اَءهِله فُكن اَءنَت ِمن اَءهِله اصَنع المعروَف الى َم (771). 
(( و همچنین نسبت به كسى كه شایستگى ندارد؛ چرا كه ! یستگى خوبى كردن دارد، خوبى كن نسبت به كسى كه شا
 .((اگر او مستحق خوبى نیست تو باید اهل خیر و خوبى باشى 

سخنى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه اوج روح كرامت انسانى را در معارف ما به انسان ها مى 
 :آموزد؛ حضرت مى فرمایند

ال َیدِرى اَء ُتعطیِه اَءم َتمَنُعُهى اُهللا المعروَف اذا لم َیكن ُیبَداُء عن مساَءلة فاَءمَّا اذا اَءتاَك اَءخوَك فى حاَجة كاَد ُیَرى َدُمُه فى َوجِهِه ُمخاِطرا َجَز (772). 
جزاى معروفى كه خدا وعده داده است ، به كسانى تعلق مى گیرد كه خود سراغ نیازمندان رفته ، به حوایج آنها 

به تعبیرى نباید احسان ریشه . رسیدگى كنند؛ نه آن كه بعد از سؤ ال و درخواست حاجتمندان به آنها كمك كرده باشند
ر سؤ ال سائل داشته باشد؛ چون وقتى سائل درخواست مى كند، به تعبیر امام علیه السالم خون در چهره او دویده د

. و صورت او از شدت خجلت قرمز شده است و در اضطراب قرار دارد كه آیا حاجت او را روا خواهى كرد یا نه 
 :حضرت مى فرمایند

ن جمیع ما َتملُكُه ما كاَفیَتُهَفَو اِهللا ُثمَّ واِهللا لو َخَرجَت لُه ِم (773). 
(( خشى ، براى آن حالت به خدا قسم ، اگر همه آنچه را كه دارى در مقابل این حال و حاجت او بب! به خدا قسم 
 .((روحى او كافى نیست 

حاجت كند، حاجت او را برآورده كند  پس نه تنها نباید سائل را رد كند، بلكه مكلف است قبل از این كه او عرض  . 
خداوند وعده داده كه محسنین و نیكوكاران را جزا مى دهد و این وعده الهى در آیات كریمه قرآن و در روایات ما 

ه استتكرار شد  : 
 .(774)و اَءحِسنوا انَّ اَهللا ُیحبُّ المحسنیَن
 .((نیكویى كنید كه خداوند نیكوكاران را دوست دارد))

محسنیَنواُهللا ُیحبُّ ال (775). 
 .((خداوند دوستدار نیكوكاران است ))
 .(776)انَّ رحَمت اِهللا قریب ِمن المحسنیَن
 .((همانا رحمت خداوند به نیكوكاران نزدیك است ))
 .(777)و َسنزیُد المحسنیَن
 .((بر ثواب نیكوكاران شما بیفزاییم ))
 .(778)و ال ُنضیُع اَءجَر المحسنیَن
 .((پاداش نیكوكاران را ضایع نمى كنیم ))
 .(779)انَّ اَهللا ال ُیضیُع اَءجَر المحسنیَن
(( را تباه نمى كندخداوند پاداش نیكوكاران  )). 
 .(780)و كذلَك ُنجِزى الُمحسنیَن
 .((و همچنین نیكوكاران را پاداش خواهیم داد))

آیات متعددى در قرآن است كه به این وعده اشاره شده و همچنین در روایات  همان طور كه مالحظه مى شود
 . فراوانى همین وعده تكرار شده است



در . در حق زكات ، به تفصیل درباره این كه باید حرمت نیازمندان و عزت انسانى آنها را حفظ كرد، سخن گفتیم 
ؤ ال كردند كه تو امسال با زكات مالت چه كردى ؟ آن جا روایتى را نقل كردیم كه حضرت از اسحاق بن عمار س

پرداختم: گفت   . 
. گندم ها را در خانه انبار كرده بودم و به فقرا گفتم بیایند و ببرم : چگونه پرداختى ؟ گفت : حضرت فرمودند

گفت! اسحاق تو مؤ منین را ذلیل كردى : حضرت فرمودند لیل كردم ؟ من چه كردم كه آنها را ذ! یابن رسول اهللا  : 
تو باید شبانه آن را به در خانه آنها مى بردى ؛ نه این كه آنها در روز روشن بیایند از خانه تو : حضرت فرمودند

 .(781)! گندم ببرند و معلوم شود كه تو به فقرا زكات مى دهى
 .این روش رسیدگى به حال نیازمندان و فقرا است كه اهل بیت علیهم السالم پیروان خود را به آن سفارش كرده اند

امام علیه . روایت مفصلى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه بخشى از آن را بیان مى كنیم 
 :السالم به جابربن عبداهللا انصارى فرمودند

و َمن َیُقم بما َیِجُب عرَّضها للزَّواِل والَفناِء یا جابُر َمن َكُثَرت ِنَعُم اهللا علیِه َكُثرت حوائُج النَّاس َفَمن قاَم ِهللا فیهابَما َیِجُب فیها َعرَّضها للدَّوام والَبقاِء (782). 
وقتى كه خدا نعمتش را بر انسان زیاد نازل كند، حاجت مردم به او زیاد مى شود و مردم بیشتر از او سؤ ال و ))
عمت را بداند و نیاز نیازمندان را برآورده كند، آن نعمت اگر كسى قدر این ن .درخواست مى كنند و حاجت مى طلبند

دوام و بقا خواهد یافت ، اما اگر كسى به آن وظیفه اى كه خدا مقرر كرده ، عمل نكند، نعمت الهى را در معرض 
 .((زوال و نابودى قرار داده است 

نددر تعبیر دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمود : 
 .(783) حوَّلها الى غیِرهم انَّ ِهللا عبادا َیخَتصُّهم اُهللا بالنِّعم لمنافِع العباِد فُیقرُّها فى اَءیدیهم ما َبَذلوها فاَذا َمَنعواها َنَزعها منُهم ثمَّ

خداوند بندگانى دارد كه نعمت هاى خود را در اختیار آنان گذاشته است ؛ این نعمت براى آن است كه دیگران نیز ))
مادامى كه از این نعمت بذل و بخشش كنند، نعمت پایدار است و اگر نبخشند و دیگران را  .از آن بهره مند شوند

، نعمت را از آنها مى گیرد و به دیگران مى دهدبهره مند نكنند )). 
نكته اى را كه در ابتداى این حق بیان كردیم این جا تكرار مى كنیم كه در مكتب هایى كه داعیه اداره جامعه را 
دارند، مى گویند حل مشكل اجتماعى مردم بسیار مهم است و مى بینیم كه در دین مقدس اسالم این مشكالت به چه 

ى و لطافتى حل و بیان شده استزیبای  . 

 حقوق مسوول و صدقه دهنده
 : بحث را در حقوق فردى كه ابراز نیاز مى كند و كسى كه نیاز او را برآورده مى كند ادامه مى دهیم
 سپاس گزارى از صدقه دهنده - 1

و اعطاكننده نیز بر سائل اگر كسى مورد سؤ ال قرار گرفت و پاسخ مثبت داد، سائل نیز نسبت به او تكالیفى داشته 
وظیفه سائل این است كه اگر كسى حاجت او را برآورده ساخت ، او را سپاس . و درخواست كننده حقوقى دارد

این یك قاعده عقالنى است كه ما در مباحث گذشته هم به . گوید و از تفضلى كه به او كرده است ، قدردانى كند
م مجلسى در روایتى را مرحو. تكرار، بیان كرده ایم  ذكر كرده است كه مسمع بن عبدالملك مى  ((بحاراالنوار))

 :گوید
َیَسُع : ال حاجَة لى فى هذا ان كان درهم قال : ال السائل كنَّا عنَد اءبى عبداهللا علیه السالم بِمنى ، و بیَن اءیدینا و ِعَنب َناءُكُله ، فجاء سائل فَساَءَله فاءَمَر بُعنقود فاءعطاه فق

ردُّوا العنقوَد فقال: علیك ، َفَذهب ، ثمَّ رجع فقال اُهللا  ا َیَسع اهللا لك و لم َیعِطه شیئا، ثمَّ سائل آخُر، فاءخَذ ابوعبداهللا علیه السالم ثالث حبَّاِت ِعَنب فناَوَلها ایَّاُه، فاَءَخَذه : 
مكاَنك فَحثا ِمل ُء َكفَّیِه ِعَنبا َفناَولها ایَّاُه، فاءَخَذها السائُل ِمن َیدِه، ثمَّ قال الحمدهللا رّب : وعبداهللا علیه السالم الحمدهللا ربِّ العالمین الَّذى َرَزَقنى فقال اب : السائُل ِمن یدِه ثمَّ قال
ئُل ِمن یدِه، ثمَّ قال الحمدهللا رب العالمین الَّذى َرَزَقنى ، فقال مكاَنك فَحثا ِمل َء َكفَّیِه ِعَنبا َفناَولها ایَّاُه، فاَءَخَذها السا : العالمین الَّذى َرَزَقنى ، فقال ابوعبداهللا علیه السالم
الحمد اهللا ، : ثمَّ قال . اءىُّ شى ء معَك ِمن الدراهِم؟ فاذا معه نحو ِمن عشریَن درهما فیما َحَزرناه اءو نحُوها فناولها ایَّاه فاءَخَذها! مكاَنك یا غالم  : ابوعبداهللا علیه السالم

اءو قال  - الحمدهللا الَّذى َكَسانى و َسَترنى یا اباعبداهللا : الَبس هذا، فَلِبسه فقال : مكاَنك فَخَلَع قمیصا كان علیه فقال : َك ال شریَك لَك فقال ابوعبداهللا علیه السالم هذا ِمنك وحَد
فَظنَّا اءنَّه لو لم َیدُع َلم َیَزل ُیعطیَه الءنَّه كان ُیعِطیه َحِمَد اهللا اءعطاُه: َب قال جزاك اُهللا خیرا، لم َیدُع الءبى عبداهللا علیه السالم الَّا ِبَذا، ثمَّ انَصَرَف، َفَذَه:  (784). 

(( ( نا، حضور امام صادق علیه السالم نشسته بودیم و پیش روى ما مقدارى انگور بود كه در سفر حج و در م
امام علیه السالم دستور دادند كه . نیازمندى آمد و از محضر امام علیه السالم حاجتى طلبید. مشغول خوردن بودیم 

ت به من پول بدهیدنه من انگور نمى خواهم ، اگر پول هس: سائل گفت . شاخه اى انگور به او داده شود امام علیه  .
همان شاخه انگور : او رفت و سپس برگشت و گفت . السالم فرمودند كه خدا به تو وسعت بدهد و چیزى به او ندادند

 .را به من بدهید
حضرت نه . نیازمند دیگرى آمد. خدا به تو وسعت بدهد؛ ما چیزى نداریم و چیزى به او ندادند: حضرت فرمودند

شكر خدایى را كه مرا : همان سه دانه انگور را گرفته و گفت . ر، بلكه سه دانه انگور به او دادندیك شاخه نگو
امام علیه السالم فرمودند. روزى داد سپس دو دستشان ر ا از انگور پر كردند و به آن نیازمند دادند! بایست  : . 

چقدر : غالم خود را صدا زدند و فرمودند!  بایست: مجددا امام علیه السالم فرمودند. دوباره خدا را سپاس گفت 
باز خدا . حضرت آن بیست درهم را گرفتند و به این نیازمند دادند. بیست درهم : پول همراه تو است ؟ غالم گفت 



باز حضرت فرمودند. را سپاس گفت  سپس لباسى را كه به تن مباركشان بود بیرون آوردند و به آن  ! بایست :
 .نیازمند دادند

راوى حدیث -مسمع ابن عبدالملك . دا سائل خدا را شكر كرد و براى حضرت دعا كردمجد مى گوید كه ما  - 
گمانمان این بود كه اگر این از خودحضرت سپاس گزارى نكرده بود و در قبال هر محبتى كه امام علیه السالم به او 

دندمى كردند فقط خدا را سپاس مى گفت ، حضرت مرتب به او اعطا مى فرمو )). 
بر اساس این ماجرا، اگر كسى مورد سؤ ال قرار بگیرد و آن خواسته اجابت شود، وظیفه سائل در مرتبه اول 

آثار . شكرگزارى ذات ذوالجالل پروردگار است و همچنین شكر كسى كه این محبت و نعمت را به او كرده است 
كر از صفات ارزنده اى است كه شرط زیادى بر شكر مترتب است كه ما در باب شكر ذكر كردیم ؛ چون ش

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. انسانیت است  : 
 .(785)َمن لم یشُكِر االنَعاَم َفلُیعدَّ ِمن االَءنعاِم
 .((اگر كسى انعام و تفضل دیگرى را سپاس نگوید، در زمره چهارپایان به حساب مى آید))
شكر از اخالق اصیل انسانى است و انسان باید در قبال تفضل و محبت دیگران ، زبان به سپاس و شكر بگشاید 

آورد وگرنه آثار منفى بسیارى براى خود و جامعه به ارمغان خواهد امام علیه السالم به كسى كه خدمتى نسبت به  .
 :دیگران انجام مى دهد مى فرمایند

اَءكَثَر ممَّا اَءضاَع الكافُر ال ُیَزهَِّدنََّك فى المعروِف َمن ال َیشُكُرُه لَك فقد َیشُكُرَك علیه َمن َیستمُع ِبشى ء منُه و قد ُتدرُك ِمن شكِر الشَّاكِر  ((( حسنیَنواهللا ُیحبُّ الُم (786))))(787). 
(( كسى كه از این كار تو بهره اى نبرده   اگر به دیگران احسانى روا داشتى و او شكرگزارى نكرد، مطمئن باش 

است تو را شكر خواهد گفت ؛ یعنى ذات اقدس پروردگار؛ كه شكر او بیشتر از آن چیزى است كه آن شخص 
دوستدار نیكوكاران است كفران كرده است ؛ زیرا خاوند  )). 

طبیعى است وقتى انسان خدمتى انجام مى دهد، انتظار دارد و وقتى از طرف مقابل خود سپاس گزارى ندید، آزرده 
با این شكر بیشتر از آنچه كه از . خاطر مى شود؛ وقتى آزرده خاطر شد ذات اقدس پروردگار او را شكر مى گوید

 .دست داده ، به دست خواهد آورد
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در ضمن این سخنان به اهل احسان و نیكوكارى سفارش مى كنند كه در قبال 

به . كفران نعمت افرادى كه سپاس گزار نیستند مایوس نشوید و به همان سیره و سجیه پسندیده احسان ادامه دهید
 .خاطر ناسپاسى ، از خدمت گزارى به دیگران دست برندارید

صیه هاى حضرت معلوم مى شود ثمره منفى شكر نكردن در مقابل احسان دیگران این توصیه است كه اهل از تو
 .خیر را از كار خیر خود پشیمان و نادم مى كند
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(788)ِقَلُة الشُّكِر ُتَزهَِّد فى اصطناِع المعروِف
 .((كم سپاسى موجب كم شدن كارهاى خیر مى شود))

انسان وقتى صاحبان فعل خیر و اهل احسان ، را شكر نگوید، باعث مى شود كه احسان و نیكوكارى از جامعه 
پس ضرورى است كسى كه سؤ ال مى كند و مورد اجابت واقع مى شود، در قبال محبت و خدمت ، . درخت بربند

از طرف دیگر امام علیه السالم معطى را راهنمایى مى كنند كه. زبان شكر و سپاس بگشاید  : 
 .(789)اَءحقُّ َمن َبِررَت َمن ال یفُغُل ِبرََّك
 .((شایسته ترین كسى كه لیاقت نیكى ، خدمت و معروف تو را دارد كسى است كه از احسان و نیكى تو غفلت نكند))

كه به دلیل امتیازات نفسى و برخوردارى از افرادى هستند . شكر نسبت به طبقات مختلف اجتماعى ، متفاوت است 
اگر معطى از این طبقه بود، درجه اى باالتر از سائل دارد، . درجات معنوى و علمى ، برتر از دیگران هستند

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(790)ُشكُر َمن فوَقَك ِبصدِق الَوالِء

 .((شكر احسان آنها این است كه سائل صمیمانه آنها را دوست بدارد))
ماعى یا در اجتماع افرادى هستند كه از فرد مساوى خود تقاضایى مى كنند؛ یعنى سائل و مسوول از نظر رتبه اجت

در این حالت ، شكر و سپاس گزارى هم فرق خواهد كرد حضرت مى فرمایند. شخصى مساوى هستند : 
 .(791)ُشكُر نظیرَك ِبُحسِن االَخاِء
 .((شكر كسى كه در رتبه پایین ترى از تو قرار دارد این است كه به او محبت و عطاى فراوان كنى ))

حال اگر كسى به انسانى نیازمند شد كه از نظر مرتبه اجتماعى پایین تر از او است و او نیز حاجت وى را روا 
البته باید توجه . را نسبت به او جارى كندكرد، شكر او این است كه وقتى قدرت پیدا كرد، محبت و لطف خود 

 : داشته باشیم كه شكر فقط زبانى نیست
 .(792)ُشكُر المومِن َیظهُر فى عمِلِه



(( ومن در رفتار و اعمال او جلوه مى كندشكر م )). 
 .(793)ُشكُر الُمنافِق ال َیَتجاَوُز لساَنُه
(( كند شكرگزارى منافق از حد زبان تجاوز نمى )). 
 .پس شكر مومن این است كه در عمل او تجلى كند و مظهر عملى داشته باشد

نكته دیگرى كه در شكرگزارى نهفته ، این است كه وقتى انسانى در حق دیگرى محبتى كرد، طبیعى است كه این 
 .محبت او را مقید مى سازد
 .(794)ُجِبلت القلوُب على ُحبِّ َمن اءحسَن الیها
 .((سرشت و فطرت انسان ، دوست داشتن شخص نیكى كننده است ))
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

ا حّتى ُیعِتَقُه القیاُم ِبُشكرهاَمن ُاوتَى نعَمة فقِد اسُتعبَد به (795). 
(( ى رهایى مى یابد كه وقتى از این بردگ. كسى كه مورد تفضل دیگرى قرار مى گیرد، در واقع عبد او شده است 
 .((سپاس گزارى نماید

انسان باید سعى كند خودش را از قید بندگى و عبودیت دیگران خارج . پس تا وقتى كه سپاس نگفته ، برده او است 
در چنین شرایطى سائل نمى تواند بگوید من بنده و عبد كسى نیستم ؛ چون كسى كه مورد محبت و خدمت . كند

دیون او است و تا زمانى كه این دین را ادا نكرده ، مدیون باقى مى مانددیگرى واقع مى شود، م . 
به هر حال شكر و . حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در حدیث فوق ، باالتر از دین به رقیت تعبیر فرموده اند

سائل پیدا مى حقى است كه معطى نسبت به  .قدردانى در مقابل تفضل و اجابت خواسته ، یك فریضه و وظیفه است 
 .كند
 پذیرفتن عذر اعطاكننده - 2
 :دومین حقى كه حضرت براى مسوول ذكر مى كنند این است كه مى فرمایند
 .و َطَلَب وجِه الُعذِر فى َمنعِه و اَءحسن بِه الظَّنَّ
(( ندگمان سوء پیدا نك. وقتى كه سؤ ال شونده به او كمك نكرد، بپذیرد و نسبت به او حسن ظن داشته باشد )). 

ممكن است سائل دورادور گمان كند كه مسوول قادر به كمك كردن به او است و كمك نمى كند؛ ولى خود مسوول و 
 : یا هر انسان دیگرى به توانایى هاى خود آگاهتر از دیگران است ؛ چرا كه
 .(796)َبِل االنساُن على نفسِه بصیَرة 
 .((انسان بر نفس خود آگاهتر است ))

پس نباید با گمان سوء او را متهم كند كه عمدا و . بصیرت انسان نسبت به خود و متعلقاتش نفس خود بیشتر است 
د، به من چیزى ندادبراى این كه نیاز مرا اجابت نكن . 

 . این یك قاعده اخالقى است كه متاسفانه امروزه در زندگى اجتماعى از این نكته هاى دقیق اخالقى دور افتاده ایم
 دورى از سرزنش و مالمت  - 3
 :حضرت مى فرمایند
 .واعَلم اَءنَّه ان َمنَع ماَلُه منَع و اَءن لیَس التَّثریُب فى مالِه و ان كان ظالما
(( گر خواسته تو را اجابت نمى كند، هیچ سرزنش و مالمتى بر او نیست ، مال او است ؛ اگر بخواهد مى تواند ا

ما حق نداریم در حضورش. ندهد بدگویى كنیم و یا در غیابش او را مذمت و سرزنش كنیم ؛ گرچه او ستم كرده   
 .((باشد
 : در قرآن آمده است
 .(797)انَّ االنساَن َلظلوم َكفَّار
 .((انسان ، ستمگر و ناسپاس است ))

ده ، به چون انسان به جاى شكور بودن ، فطرتا ظلوم و ناسپاس است و مظاهر فریبنده مادى او را جذب كر
قرآن نعمت هایى . انحراف مى كشاند، باید خود را با آداب اخالقى و شرعى ، تربیت كند تا از این رذیله رهایى یابد

 :را كه خداوند به انسان عنایت كرده برمى شمارد
و سخََّر لكُم #زقا لُكم و سخََّر لكُم الُفلَك لَتجرَى فى الَبحِر ِباَءمره و سخَّر لكُم االنهاراُهللا الَّذى َخلَق السَّمواِت واالرَض و اَءنَزَل ِمن السَّماَء ماء فاَءخرَج به ِمَن الثََّمراِت ر

 .(798)الشَّمَس و الَقَمَر دآِئبیَن و سخََّر لكِم اللَّیَل و النَّهاَر
خداوند همان كسى است كه آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان ، باران نازل كرد و با آن میوه هاى مختلف را ))
براى روزى شما از زمین بیرون آورد و كشتى ها را مسخر گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمان او حركت كنند و 

نیز مسخر شما نمود و خورشید و ماه را كه با برنامه منظمى در كارند به تسخیر شما درآورد؛ و شب و  نهرها را
 .((روز را مسخر شما ساخت 
 :سپس مى فرماید
 .(799)و آتاكم ِمن كلِّ ما َساَءلُتموُه و ان َتعدُّوا نعمَت اِهللا ال ُتحصوها انَّ االنساَن َلَظلوم َكفَّار
(( . از هر چیزى كه از او خواستید به شما داد و اگر نعمت هاى خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید كرد



 .((است   انسان ، ستمگر و ناسپاس
همدیگر را تفسیر مى كنند؛ ظلوم از ظلم مشتق شده ، ظلم به معناى خروج از مسیر ) ظلوم و كفار(این دو وصف 
وقتى انسان چشمش را بر نعمت هاى الهى مى بندد، شكر نمى . كفار هم پرده پوشى بر نعمت است . عدالت است 

 . كند؛ شكر كه نكرد، كفران نعمت كرده و كفران نعمت ظلم است
انى كه در معرض تربیت دینى قرار نگرفت و مودب نشد، وقتى به حاجتمندى كه دست نیاز به سوى او دراز انس

چون خدا به او نعمتى داده و او را مامور كرده است كه هیچ سائلى را .كرده كمك نمى كند، كفران نعمت كرده است 
فرمودخداوند خطاب به رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم . رد نكند : 

 .(800)و اَءمَّا السَّائَل فال َتنَهر
 .((سؤ ال كننده را از خود مران ))

در عین حال سائل حق ندارد در صورت برآورده نشدن . ودچرا كه اگر این كار را كرد، ظلوم و كفور مى ش
 .حاجت و نیاز خود، زبان به بدگویى و جسارت و اهانت این انسان ظلوم و كفار بگشاید

 حق شخص شادمان كننده - 48

رَته على ذلَك ِبقدِره فى َموضِع الَجَزاِء و كاَفاءَته على فضِل االبتدِء و اَءرَصدَت له الُمكاَفاَءَة و امَّا حقُّ َمن َسرََّك اُهللا بِه و على َیَدیِه فان كاَن تَعمََّدها لَك َحِمدَت اَهللا اَءوال ثمَّ َشَك
رجو له بعَد ذلَك خیرا فانَّ اَءسباَب النِّعِم َبَركة سباِب ِنَعِم اِهللا علیَك و َتو ان لم یُكن َتَعمَُّدها َحمدَت اَهللا و َشَكرَته و َعِلمَت اَءنَّه منُه َتَوحََّدَك بها و اَءحَببَت هذا اذا كاَن َسببا ِمن اَء

 .حیُث ما كاَنت و ان كاَن َلم َیعِمد و ال قوَُّة اال باِهللا
و اما حق كسى كه خدا به وسیله او موجب سرور و شادمانى تو گردیده این است كه اگر با علم و آگاهى چنین ))
ت پیش قدم شدن او را در نظر داشته باشى و در مقام جبران گویى و مزی  كرده ، پس از حمد خدا، او را سپاس

برآیى و اگر به عمد و آگاهى نبوده ، خدا را حمد كنى و بدانى كه از جانب او است كه تو را برگزیده است و آن 
شخص را كه سبب شادى تو شده ، دوست بدار؛ زیرا او وسیله جریان نعمت خداوند بر تو شده است و براى او 

خیر كن كه اسباب نعمت ها و بركات الهى است ، بركات اویند هر چند این كار او از روى قصد نباشددعاى  )). 
اگر . و احكام الهى متذكر شویم   قبل از تفسیر و تبیین فرمایش امام علیه السالم نكته اى را درباره شرع مقدس 

به طور عام ، شادى ، سرور و فرح را براى  چنین تصور شود كه آیین مقدس اسالم به طور خاص و یا ادیان الهى
مردم نمى پسندیدند، دروغ و بهتان صرف و برخاسته از افكار و اندیشه كسانى است كه یا به ادیان الهى به ویژه 
 .دین اسالم ، آگاهى ندارند، و یا از روى غرض ورزى چنین مى گویند

 سرور و شادمانى از دیگاه اسالم
به تعبیر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. ى از نیازهاى بشر است اساس سرور و شادمانى یك : 

 .(801)السُّروُر َیبُسُط النَّفَس و ُیثیُر النَّشاَط
 .((شادمانى موجب مى شود نفس انسان گشوده ؛ و نشاط او برانگیخته شود))

تعبیر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم حاكى از آن است كه سرور و شادمانى براى انسان ، امرى مستحسن ، 
بى را براى اگر به متون دینى مراجعه كنیم ، توصیه هاى بسیار جال. الزم و مورد توصیه معارف دینى است 

از رسول . خوشحال كردن و خنداندن دیگران و اجر و پاداشى كه خداوند در قبال این كار مقرر كرده ، مى یابیم 
 :اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم روایت شده كه فرمودند

هدا فلن تمسَّه الناُر ابداَمن اءدخَل على مومن سرورا فقد سرَّنى و من سرَّنى فقد اتخذ عنداهللا عهدا و من اتخَذ عنداهللا ع (802). 
(( یت و رستگارى كسى كه مومنى را شادمان كند، مرا شاد كرده است و كسى كه مرا مسرور كند، از خدا پیمان هدا
 .((گرفته است و كسى كه خدا نسبت به او عهدى ببندد، هرگز آتش آخرت را نخواهد دید
وقتى با این بیان روبرو مى شود، یقینا تالش خواهد  -كسى كه به ماوراى طبیعت و به قیامت اعتقاد دارد  -مومن 

بندگان و مؤ منان دیگر در دنیا تضمین كرد كه سرور و شادمانى خود را در عالم آخرت به وسیله شادمان كردن 
امام صادق علیه السالم مى فرمایند. كند : 

آله و سلم فقد سرَّ اَهللا، و َمن سرَّ اَهللا اَءدَخَلُه  َمن سرَّ مومنا فقد سرِّنى ، و َمن سرَّنى فقد َسرَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم ، و َمن سرَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه و
لَجنََّةا (803). 

كسى كه مومنى را خوشحال كند، مرا خوشحال كرده است و كسى كه مرا شادمان كند، رسول اهللا صلى اهللا علیه و ))
و سلم را خوشحال كرده و كسى كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم را مسرور كند، خدا را مسرور كرده آله 

 .((است و كسى كه خدا را شاد كند خدا او را به بهشت داخل خواهد كرد
 : حضرت در آخر كالم خود به كالم خداوند اشاره مى كنند كه

وادُخلى َجنَّتى # َفادُخلى فى عبادى  (804). 
 .((باز آى و در صف بندگان خاص من درآى ؛ و با خشنودى در بهشت من داخل شو))



خدا در قرآن به . خدا، نه مطلق بهشت   است ؛ یعنى بهشت خاص  در این آیه ، خداوند بهشت را به خود نسبت داده
این به . خیلى از طبقات وعده داده است ، ولى به بعضى از طبقات وعده داده كه آنها را به بهشت خود داخل مى كند

تبنابراین ، خوشحال كردن دیگران ، فضیلت و ارزش اس. معناى نهایت قرب الهى در عالم معنا و آخرت است   . 

 فضیلت مسرور نمودن مؤ منین
 :مرحوم محدث قمى از قول رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كند كه حضرت فرمودند
 .(805)افضل االعمال بعدَا الصالِة اءدخاُل السرور فى قلب المؤ منین بما ال اثَم فیه 
 .((باالترین اعمال بعد از نماز، شاد كردن دل مؤ منان است به آنچه كه گناه در آن نباشد))

ز مورد یكى همان است كه در دو حق گذشته نی: نكته دیگر این كه شاد كردن دیگران ابزار و وسائل مختلفى دارد
بررسى قرار گرفت و آن گره گشودن از كار نیازمندان است ؛ ولى مى توان معنایى وسیع تر از تعبیر امام سجاد 
علیه السالم در ادخال سرور و شادمان كردن برداشت كرد و آن این كه اساسا خلق و خوى و روش و منش مومن 

و فرحناك و شادمان شوند؛ نه این كه با دیدن او بذر غم باید به طورى باشد كه دیگران ، از معاشرت و دیدن چهره ا
از امیرالمؤ منین علیه السالم روایت شده كه فرموده اند. در دلهایشان پاشیده شود : 

 .(806)المومُن ِبشُرُه فى وجِهِه و ُحزُنُه فى قلِبِه
 .((شادى و سرور مومن در چهره ؛ و غم و اندوهش در قلب او است ))
به آنان كه تصور مى كنند در پیاده كردن احكام شرع ، نیاز به خشونت و تندى است توصیه مى كنیم كه در این 

را طورى به مردم معرفى كنیم كه از نزدیك شدن به این مكتب و التزام به باید دین . بینش خود تجدید نظر كنند
قوانین آن احساس امنیت ، آرامش ، راحتى و شادى كنند؛ نه این كه تصور كنند اسالم ، مكتبى است كه براى انسان 

از دین و احكام آن این تصور، بدترین برداشت . مصیبت به ارمغان مى آورد  ها غم ، ماتم ، اندوه ، گریه و مجلس 
 . است

 سیره رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در خشنود كردن دیگران
اگر در سیره رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم مطالعه كنیم مى بینیم كه آن حضرت در معاشرت با نزدیكان ، 

عضى از اصحاب نقل كرده اند كه ما ب. اصحاب و اطرافیان با روى متبسم ، بشاش و اخالق نیكو رفتار مى كردند
چهره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله . هیچ كس را بیشتر از رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم متبسم نمى دیدیم 

 .و سلم همیشه خندان و شادان بود
شدند و با آنها مزاح  درباره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده كه ایشان طورى به اصحابشان نزدیك مى

 .مى فرمودند كه آنها را در عین فقر شدید، خندان و شادمان مى نمودند
جمع كثیرى از مردم مدینه هیچ سرپناهى نداشتند كه در آن مسكن گزینند یا بتوانند وسیله امرار معاش خود را 

هللا صلى اهللا علیه و آله و سلم غیر حضرت رسول ا. فراهم آورند؛ بنابراین ، در محلى به نام صفه زندگى مى كردند
از این كه نیازهاى جسمى آنها را فراهم مى كردند، به نیازهاى روحى آنها نیز توجه مى نمودند، بنابراین گاهى با 
 .آنها مى نشستند و مزاح كرده ، آنها را مى خنداندند

السالم در جمعى نشسته بودند و خرما مى نوشته اند كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیه 
خوردند، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم هسته هاى خرما را جلوى امیرالمؤ منین علیه السالم ریختند و بعد از 
كسى كه هسته هیا خرماى او بیشتر است  َمن كُثَر َنواُه فهو اءُكول :این كار پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند

رخور است پ كسى كه هسته هاى خرمایش را هم  َمن اءَكل نواُه فهو اءكول :امیرالمؤ منین علیه السالم در جواب فرمودند .
 .(807)مى خورد پرخورتر است 

در اسالم ، مسرور كردن و خنداندن دیگران از فضایل و ارزش هاى مورد تاءكید است ؛ به این شرط كه گناهى 
مى تواند از مصادیق ... سخریه و استهزاى مومن ، غیبت و تهمت ، استفاده از الفاظ ركیك و. در آن راه پیدا نكند

 .گناه در خوشحال كردن دیگران باشد
وع مى توان گفت كه سرور، شادمانى و فرحى مورد نهى واقع شده است كه موجب غفلت از یاد خداوند در مجم

و هر چه كه این عنوان بر آن صدق كند، مورد نهى واقع شده است ؛ اعم از این . متعال شود؛ یعنى لهو و لعب باشد
انسان در مصائب و مشكالت چنان در  به صورتى كه گاه مى بینیم . كه سرور و شادمانى باشد و یا غم و اندوه

در آیاتى كه فرح و شادمانى نهى شده است . نگرانى و ناراحتى فرو مى رود كه از یاد خداوند متعال غافل مى شود
در سوره رعد مى خوانیم. ، دلیل آن ، غرق شدن در مادیات و رضایت به متاع دنیا عنوان شده است   : 

ا الحیاُة الدُّنیا فى اآلخرِة اال َمتاع و فرحوا بالَحیاِة الدُّنیا و م (808). 
(( آخرت ، متاع ناچیزى است  كافران به زندگى دنیا، شاد و خوشحال شدند؛ در حالى كه زندگى دنیا در برابر )). 



 :قرآن در داستان قارون مى فرماید
 .(809)قال له َقوُمه ال َتفرح انَّ اَهللا ال ُیحبُّ الفرحیَن
(( این همه شادى مغرورانه مكن ، كه خداوند شادى كنندگان مغرور را دوست ندارد: قومش به او گفتند )). 
 : در روایت دیگر نیز نزدیك به این مضمون آمده است
 .(810)یا موسى ال َتفَرح ِبكثَرِة الماِل و ال َتَدع ِذكرى على كلِّ حال 
(( به خاطر زیادى مال شادى مكن و در هیچ حالى از ذكر من غافل مباش ! اى موسى  )). 

ا غافل مى كندانسان از فراوانى مال و غرق شدن در نعمت نهى شده است ؛ زیرا گاهى انسان را از یاد و ذكر خد . 
نفس سرور و شادمانى امرى است كه فطرت انسان به آن تمایل دارد؛ و آنچه كه فطرت و دل به آن تمایل دارد، تا 
زمانى كه مستلزم ارتكاب مناهى و محرمات نشود، هیچ دلیل بر ناپسندى یا حرمت و عدم جواز آن نیست ، بلكه 
 . بدان توصیه نیز شده است

از بهترین اعمالشادمان كردن مومن   
 :پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
 .(811)انَّ اَءحبَّ االعماِل الى اِهللا عّزوجّل اِءدخاُل السُّروِر على المؤ منین 
 .((بهترین اعمال نزد خداوند متعال ، شادمان كردن مؤ منان است ))

گاهى مسلمانى قرض و دینى دارد، مشكل مسكن دارد و یا بیمار . مصادیق شادمان كردن مختلف و بسیار است 
از این گرفتاریها وجود ندارد؛ بلكه  است ، حل كردن این مشكالت به معناى شادمان كردن او است ، اما گاه هیچ یك

در تعبیرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده كه قابل  . دچار مالمت ها و اضطراب هاى روحى است
 : تامل است
 .(812)انَّ هذِه القلوَب َتَملُّ االبداُن فابَتغوا لها َطَرائَف الحكَمِة
(( این ماللت و بیمارى را با حكمت هاى تازه و نو . به درستى كه دل و روح انسان مانند بدن آنها ماللت پیدا مى كند
 .((بزدایید

گى را از بدن مى زداید، روح هم به ابزار و وسائلى نیاز دارد همان طور كه انسان با ورزش یا استراحت ، خست
 .كه تكدر، نگرانى و ماللت ها از آن زدوده و پاك شود

هیچ اشكالى ندارد كه انسان ، روح آزرده مومنى را كه به خاطر خستگى ، فشار كار و ابتالئات روزمره دچار 
شادمان كند تا خستگى او از بین برود و بر لب هاى او .. .ماللت شده است ، با كلمات زیبا، نقل حكایات شیرین و

این امرى پسندیده است. خنده بنشیند  : در روایات ما كه ساعات روزمره انسان را تقسیم كرده اند چنین آمده است . 
نفسِه و َلذَّتها فیما َیِحلُّ و َیجُمُلساَعة ُیناجى فیها َربَّه و ساَعة ُیحاِسُب فیها نفَسه و ساَعة ُیَخّلى بیَن : للمومِن َثالُث ساَعات  (813). 

(( ناجات با خدایش مشغول مى در بخشى از ساعات به عبادت و م. مومن زندگى خود را به سه قسمت تقسیم مى كند
شود؛ بخشى از ساعات خود را به محاسبه نفس خود اختصاص مى دهد و بخشى از ساعات خود را براى لذت هاى 

كه به طور طبیعى به شادمانى و سرور او مى انجامد - حالل و استفاده از زیباییهاى زندگى قرار مى دهد   -)). 
در روایتى از امام صادق علیه السالم نقل شده است كه . یت مى كنداین توصیه از پسندیده بودن لذت سرور حكا

خدا به داوود پیغمبر علیه السالم وحى فرستاد كه بعضى از بندگان من كه حسنه اى را انجام مى دهند، : فرمودند
 . بهشت را بر آنها مباح مى كنم
 :داوود سؤ ال كرد

َى المومِن ُسرورا و لو ِبَتمَرة قاَل داوُد یا ربِّ حّق لَمن َعَرَفَك اَءن ال َیقطَع َرجاَءه ِمنَكیا ربِّ و ما تلَك الَحَسنُة قال ُیدخُل على عبِد (814). 
(( شادمان و مسرور كردن بنده من ، : موجب مباح شدن بهشت مى شود، چیست ؟ خداوند فرمود آن حسنه اى كه

شایسته است كسى كه تو را مى شناسد، امیدش را به تو از دست : حضرت داوود عرض كرد. گرچه با یك خرما
 .((ندهد
 :در سخنى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند

د اَءوَدَع َقلبا ُسرورا اال و َخَلَق اهللا له ِمن ذلَك السُّروِر ُلطفاما ِمن اءح (815). 
(( كه به هنگام غربت و نگرانى  -آن سرور، لطفى خلق مى كند  كسى كه مومنى را شادمان و مسرور كند، خدا از
 .((- در دنیا و آخرت ، دست او را خواهد گرفت
 :در این باره امام صادق علیه السالم مى فرمایند
 .(816)انَّ ِمن اَءَحبِّ االعماِل الى اِهللا عّزوجّل اءدخاَل السرور على المومِن
 .((شاد كردن مومن از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است ))
 توصیه امام سجاد علیه السالم به كسى كه به هر وسیله اى توسط دیگرى شادمان شده این است كه اگر از روى عمد

و آگاهى بوده ، باید در قبال این خدمت ، او را سپاس گوید كه در واقع شكر نعمت وظیفه اى است كه در مباحث 
اگر تصادفا عملى انجام داده كه موجب شادمانى و سرور او شده ، بداند كه خدا او  . گذشته هم از آن سخن گفته ایم



ن ، الزم است كه خدا را بر این نعمت ، سپاس گوید و بنابرای. را وسیله سرور و شادمانى او قرار داده است 
خداوند بركت و خیرى در این شخص دیده  . شخصى كه وسیله سرور انسان شده ، از اسباب نزول نعمت الهى است
 . كه او را واسطه سرور و شادمانى مومن قرار داده است

 حق بدى كننده - 49

َن الُخُلِق فانَّ اَهللا یقوَل و دیِه ِبقول اَءو فعل فان كاَن تَعمََّدها كان العفُو اَءولى بَك لَما فیِه له ِمَن الَقمِع و ُحسِن االءدِب مع كثیِر اَءمثالِه ِمو اَءمَّا حقُّ َمن ساَء لَك الَقضاَء على ی
ّل و ان عاَقبُتم فَعاقبوا ِبِمثِل ما ُعوِقبتم به و َلئن َصَبرُتم لهَو خیر للصَّابریَن هذا فى َلَمِن النَتَصَر بعَد ظلِمه فاُءلئَك ما علیهم ِمن سبیل الى قوِلِه َلِمن َعزِم االُءموِر و قال عّزوج

قوََّة اال باِهللادَتُه باَءلَطِف ما َتقِدُر علیه و ال الَعمِد فان لم یُكن عمدا لم َتظِلمُه ِبَتَعمَُّد االنِتصاِر منُه فتكوَن قد كاَفاءَته فى َتَعمُّد على َخَطا و َرَفقَت به َوَرَد . 
و اما حق كسى كه به دست یا زبان و از روى عمد به تو بدى كرده این است كه او را عفو كنى ؛ زیرا با این عمل ))
كسى : شایسته است كه با این ونه افراد، با ادب رفتار شود؛ زیرا خداوند متعال مى فرماید .ریشه بدى كنده مى شود

اگر كیفر مى دهى همانگونه باشد كه بر : بعد مى فرماید. م جوید، مسوولیتى نداردكه مورد ستم واقع شود و انتقا
اما اگر از روى عمد نبود حق انتقام جویى ندارى ؛  . شما ستم رفته است و اگر صبر كنى و كیفر نكنى بهتر است
 .((با نرمى و مالطفت عمل كن  . زیرا تو به عمد با خطا مقابله مى كنى

ى آیینه دل را از هرگونه زنگار و كدورت زدودن و پاك و منزه داشتنعفو و گذشت یعن توصیه به این سجیه  . 
 . اخالقى ، توصیه به كرامتى است كه دربرگیرنده همه محسنات و زیبایى هاى اخالقى است

 عفو و بخشش از دیدگاه اسالم
 : خداوند هم در قرآن خود را بر این خصلت ستوده است

ُفّوا غفوراانَّ اَهللا كاَن ع (817). 
 .((خداوند، بخشش و آمرزنده است ))
 .(818)انَّ اَهللا كان عفّوا قدیرا
 .((خداوند، آمرزنده و توانا است ))

عفو در جایى معنا و مفهوم پیدا مى كند كه فرد قادر بر . خداوند در عین قدرت كامل ، اهل گذشت و اغماض است 
ض و گذشت كندانتقام باشد، اما اغما . 

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(819)َمن َعفى َعِن الَجرائِم فَقد اَءَخَذ ِبجواِمِع الَفضِل
 .((كسى كه زشتى هاى دیگران را ببخشد، به همه فضیلت ها دست یافته است ))
 : یعنى خصلت اغماض و گذشت ، خصلتى اخالقى است كه بسیارى از ملكات اخالقى در آن نهفته است
 .(820)الَعفُو اءحسُن االحَساِن
 .((عفو، زیباترین چهره انسان است ))
 .(821)العفُو َتاُج الَمكارِم
 .((عفو، سرلوحه همه كرامت هاى اخالقى است ))
 :حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم مى فرمایند
 .(822)َتجاَوز مَع الُقدَرِة و َاحِسن مَع الدَّوَلِة َتكُمل لَك السِّیاَدُة
در حال برخوردارى از قدرت ، عفو و اغماض كن و در حال مكنت ، اهل احسان باش كه بزرگوارى با این دو ))
 .((خصیصه به كمال مى رسد
 :حضرت در روایتى دیگر مى فرمایند
 .(823)العفُو َزكوُة الظََّفِر
 .((عفو، زكات پیروزى است ))

چه در مقام عمل و چه در مقام  -اگر افراد جامعه داراى چنین خصلتى شوند، اگر كسى هم در حق آنها بدى كرد 
در این صورت نتایج بسیار مطلوبى حاصل خواهد شد؛ در چنین جامعه . ماض و گذشت مى كننداغ -قول و زبان 

 .اى ریشه همه بدى ها كنده مى شود، در عوض صفا، پاكى ، مهربانى و مودت حاكم مى شود
علیه او حق كسى كه علیه انسان اقامه دعوا مى كند یا كسى كه انسان  - داشتیم  ((حق متخاصمین ))در مباحثى كه در 

اولین توصیه امام سجاد علیه السالم به دو طرف دعوا این بود كه راهى بگشایند تا ریشه دعوا  - اقامه دعوا مى كند 
اما اگر علت بیمارى از بین . و اختالف خشكانده شود تا این بیمارى در شكل هاى دیگر بروز و ظهور نداشته باشد

نه تنها تالش امام سجاد علیه السالم ، بلكه تالش . دیگر رخ مى نمایدنرود و درمان نشود، بعد از مدتى به صورتى 
همه بزرگان دین و توصیه هاى اخالقى این است كه ریشه همه زشت كارى ها و افعال و حركات ناپسند در خلق و 

در سوره مباركه حجرات هم مى خوانیم. خوى انسان ها از بین برود  : 
ت فاَءصلحوا بیَنهما بالَعدِل و اقَتَتلوا فاَءصِلحوا َبیَنهما فان َبَغت احَداهما على االُءخرى فَقاِتلوا الَّتى َتبِغى حتَّى َتِفى َء الى اَءمِر اِهللا فان فاءو ان طاِئفَتاِن ِمَن المؤ منین 



 .(824)اَءقسطوا انَّ اَهللا ُیحبُّ الُمقسطیَن
هرگاه دو گروه از مؤ منان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهید و اگر یكى از آن دو بر دیگرى ))

ت و زمینه صلح فراهم شد، میان آن تجاوز كند، با گروه متجاوز پیكار كنید تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگش
 .((دو به عدالت ، صلح برقرار سازید و عدالت پیشه كنید كه خداوند عدالت پیشگان را دوست مى دارد

براى از بین رفتن زمینه گناه و كج روى ، باید عدالت برقرار كنند؛ چرا كه اگر عدالت حاكم شود، ریشه بیمارى از 
تب حقوقى اسالم ، انتقام و قصاص ، حق كسى است كه مورد ستم قرار گرفته ، اگر چه در مك. بین خواهد رفت 

ولى در بسیارى از موارد كدورت و زنگار بر دلها باقى مى ماند و ممكن است روزى آن عقده در نسل هاى بعد 
شده است  اگر عفو و اغماض پیشه كرد، اساس بدى و بدكارى درمان. طغیان كند و دوباره مفسده به وجود بیاورد . 

 :قرآن مى فرماید
 .(825)ُخِذ العفَو واءُمر بالُعرِف و اَءعِرض عِن الجاهلیَن
(( ان را بپذیر، و به نیكى ها دعوت نما، و از جاهالن روى برگردان و با آنان به هر حال با آنها مدارا كن و عذرش
 .((ستیزه مكن 

این آیه به پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم توصیه مى كند كه عفو را مالك عمل قرار دهد و از افراد جاهل 
شریفه دیگر مى فرماید در آیه. اعراض كند؛ چون بسیارى از بدى ها از روى جهالت و نادانى رخ مى دهد : 

 .(826)والكاِظمیَن الَغیَظ والعافیَن عِن النَّاِس واُهللا یحبُّ المحسنیَن
(( برند و عفو و اغماض مى كنند و خداوند محسنین را دوست داردآنها خشم خود را فرو مى  )). 

این دو عمل كه باید بر یكدیگر مترتب باشند، یكى نیستند؛ كظم غیظ و فرونشاندن خشم با عفو به دو مفهوم است ؛ 
 ! عفو بر كظم غیظ مترتب است

د و مجرم را عفو مى كند، محسن هر كسى كه كظم غیظ مى كن. این از شؤ ون انسان هاى محسن و نیكوكار است 
خداوند هم انسان هاى محسن و نیكوكار را دوست دارد. است  . 

نكته آخر این كه دستورات اخالقى مكتب انسان ساز اسالم ، حتى براى كسى كه در حق دیگرى بدى مى كند، 
مكتب حقوقى دیگر یافت این از لطایف موازین اخالقى اسالم است كه در هیچ . حقوقى را به رسمیت شناخته است 

نمى شود كه براى كسى كه جرمى در حق انسان مرتكب مى شود و ستمى بر انسان روامى دارد، حقى قائل شده 
امام علیه السالم در ادامه به آیه شریفه اى استدالل فرموده اند كه. باشند  : 

 .(827)و َلَمِن انَتَصَر بعَد ظلمِه فاُءلئَك ما علیهم ِمن سبیل 
 .((و كسى كه مورد ظلم واقع شده ، اگر یارى بطلبد، بر او ایرادى نیست ))
 :و یا در آیه اى دیگر مى فرماید

ِمثِل ما ُعوِقبتم به و َلِئن َصَبرُتم لهَو خیر للصَّابریَنو ان عاَقبُتم فعاِقبوا ِب (828). 
(( عدى شده كیفر دهید و اگر شكیبایى كنید، این كار براى هرگاه خواستید مجازات كنید، تنها به مقدارى كه به شما ت
 .((شكیبایان بهتر است 
امام علیه السالم در این بیان خود، به صفت اغماض و گذشت اشاره مى كنند كه خداوند متعال نیز خود را بدان 
 . ستوده است

 آثار عفو و اغماض
ى جامعه است ؛ برخى دیگر براى فردى است كه عفو برخى از این آثار برا: عفو و اغماض سه اثر به همراه دارد

 :اما آثارى كه براى عفوكننده به همراه دارد .مى كند؛ و برخى دیگر متوجه كسى است كه عفو مى شود
 .(829)الُمباَدَرَة الى الَعفِو ِمن اَءخالِق الِكراِم
 .((سرعت گرفتن به عفو و اغماض از خصلت افراد كریم و بلندمرتبه است ))

مكارم اخالقى چیست ؟ حضرت یكى از مصادیقى كه : در روایت دیگرى از امام صادق علیه السالم سؤ ال مى كنند
است   برمى شمرند عفو و اغماض  : 

 .(830)العفُو عمَّن َظَلَمَك
 .((به آن كه به تو بدى مى كند نیكى كن ؛ و آن را كه بر تو جنایت مى كند ببخش ))

خواهى به عالى ترین مراتب كرامت دست یابى ؛ به جاى انتقام به او احسان كن اگر مى آثار دیگرى كه بر عفو و  . 
 : اغماض مترتب است نكته اى است كه در روایت زیر نهفته است
 .(831)اغَتفر َزلََّة َصدیقَك ُیزّكك عدوَُّك
 .((اگر از لغزش و خطاى دوست خود درگذرى و او را ببخشایى ، دشمن نیز حكم به پاكى تو خواهد داد))

آن این كه یعنى غیر از این كه انسن از نظر روحى تقویت مى شود، حسن اجتماعى دیگرى نیز براى او دارد و 
 .دیگران نیز حكم به پاكى و سالمت نفس او مى كنند
 .(832)اقَبل اَءعَذَر الّناس َتستمِتع بِاخاِئهم َوالَقُهم بالِبشِر ُتِمت اءضغاَنُهم 



عذرخواهى مردم را بپذیر تا شاهد برادرى آنها باشى و با روى گشوده با آنان برخورد كن تا كینه آنها را از بین ))
 .((ببرى 

انسان وقتى اهل عفو و گذشت باشد، از منافع برادرى و اخوت كسانى كه به او بدى كرده اند، بهره مند مى شود؛ 
انسان بدى مى كند ببیند بدى او را جبران نكرد، شرمسار مى شود و در مقام جبران این  یعنى وقتى كسى كه به

 .خوبى برمى آید
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(833)َتجاَوز عِن الزََّلِل و اَءقِل الَعَثَراِت ُترفُع لَك الدَّرجاُت
 .((از لغزش ها درگذر و اشتباهات را نادیده انگار تا منزلت بلندى بیابى ))

حضرت امیرالمؤ منین . این اثر وضعى گذشت و اغماض است كه فرد در دنیا صاحب رتبه هاى اجتماعى مى شود
یه السالم مى فرمایندعل : 

 .(834)اغَتفر ما اَءغَضَبَك لَما اءرَضاَك
(( كه تو را به خشم مى آورد ببخش  خشنود خواهد ساخت ، آنچه - در آینده  -براى چیزى كه تو را  )). 
همان طور كه دوست داریم خداوند متعال گناهان و جرایم ما را ببخشاید، شما نیز در برابر خطاهاى یكدیگر، 
امام سجاد علیه السالم هم به این آیه استدالل فرموده  . بگذرید و صبر پیشه كنید كه صبر براى صابران بهتر است
 :اند كه مى فرماید

َلِئن َصَبرُتم لهَو خیر للصَّابریَنو  (835). 
 .((اگر شكیبایى كنید، این كار براى شكیبایان بهتر است ))

این بهتر بودن هم در دنیا است و هم در آخرت ؛ یعنى . ن بر زشتى صبر كند، بهتر است بنابراین آیه ، اگر انسا
وعده الهى است كه اگر انسان در این دنیا از كسى كه به او بدى كرده ، بگذرد، خدا هم در قیامت گناهان او را مى 

عفو و گذشت براى آن شخصى كه مرتكب گناه شده است آثارى به همراه دارد. بخشد . 
در . شخصى كه مرتكب خطا و اشتباه مى شود، چه بسا در اثر عفو و بخشش ، از بدرفتارى پشیمان و نادم شود

روایات حوادث فراوانى ذكر شده و كسانى كه بر جسارت به معصومین علیهم السالم و بزرگان ما اصرار داشته 
 . اند، منش ایشان در اغماض از خطاها، باعث هدایت آنها شده است

و و بخشش در سیره پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیهالسالمعف  
. یكى از مصادیق بسیار روشن بخشش ، حركتى بود كه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم پس از فتح انجام دادند

اهللا صلى اهللا علیه و آله و مشركان مكه در طول سیزده سال زشت ترین رفتار و باالترین جنایات را در حق رسول 
خاى تاریخ نوشته است كه در آن . آنها را سه سال در شعب ابى طالب زندانى كردند. سلم و مسلمانان روا داشتند

اما وقتى رسول اهللا صلى اهللا . ایام ، گاه پوست بعضى از حیوانات را آرد مى كردند و از آن غذا فراهم مى كردند
ه شدند، فرمودندعلیه و آله و سلم وارد مك : 

اذَهبوا فاءنُتم الطَُّلقاُء: خیرا، اءخ كریم و ابُن اءخ كریم ، قال : ما َتَروَن اءّنى فاعل فیكم ؟ قالوا (836). 
شما گمان مى كنید من با شما چه خواهم كرد؟ مردم مكه با شناختى كه از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم 
داشتند، با این كه مشرك بوده و ستم كرده بودند و بارها به جنگ با رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم برخاسته 

آنها در شخصیت حضرت رسول اهللا صلى اهللا علیه و : در پاسخ گفتند بودند و واقعه احد و خندق را آفریده بودند،
 .آله و سلم این بزرگوارى را یافته بودند

سیره اهل بیت علیهم السالم چنین بود . بروید، همه شما آزادید: بنابراین ، پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند
ن مى شدندكه با عفو و بخشش ، باعث ندامت و پشیمانى دشمنا . 

در نمونه دیگر، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بعد از جنگ جمل كه آن همه فجایع به وجود آمد و آن همه 
كشتار بین دو طایفه از مسلمانان رخ داد و جمعیت بسیارى از سپاه امیرالمؤ منین علیه السالم و سپاه عیاشه كشته 
 :شدند، وقتى حضتر وارد بصره شدند، فرمودند

قد َعَفوُت عنكم فاّیاكم والفتَنَة: ُظنُّ َخیرا و َنراَك قد َظَهرَت و َقَدرَت فان عاَقبَت فقد اجَتَرمنا ذلك ، و ان َعَفوَت فالعفُو اءَحبُّ الى اهللا تعالى ، فقال َن (837). 
ما به تو گمان نیك داریم و حال كه پیروز شدى و قدرت در دست توست اگر ما را عقوبت كنى ، ما مستحق ))

شما را بخشیدم پس دیگر گرد : حضرت فرمودند. كیفریم و اگر بخشش كنى ، نزد خداوند متعال پسندیده تر است 
 .((فتنه نگردید

این دو واقعه ، نمونه اى است از روش پسندیده بخشش از دو شخصیت عظیم كه به یقین نمى تواند بدون حكمت 
باشد، شاید حكمت آن آثار و فواید شخصى است براى خود این بزرگواران و یا براى افرادى كه مورد عفو واقع 

روشن و آشكار این عفو و اغماض رسول اهللا اولین اثر . شده اند و مى تواند داراى آثار مفید اجتماعى هم باشد
 : صلى اهللا علیه و آله و سلم این نكته است كه در سوره نصر به آن اشاره شده است



و َراَءیَت الناَس یدُخلوَن فى دیِن اِهللا افواجا# اَذا جاَء نصُر اِهللا والَفتُح  (838). 
 .((هنگامى كه یارى خدا و پیروزى فرا رسد، ببینى مردم گروه گروه وارد دین خدا مى شوند))

دادند و رسالت مردم ، فوج فوج و دسته دسته وارد دین شدند و اسالم را پذیرفتند و به توحید و یگانگى خدا شهادت 
 .رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم را قبول كردند

بر اساس قواعد شرعى . شاید در مكه كمتر خانواده اى به دشمنى با پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم نپرداخته بود
كینه  جنگ ، حضرت مى توانست فرمان قتل عام آنها را صادر كند؛ مخصوصا كه مسبوق به سوابق دشمنى و

دیرینه هم بودند، اما حركت بزرگوارانه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم باعث شد كه همه مردم به دین گرایش 
اساسا، پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه و آله و سلم ، پیغمبر رحمت است و هرگز براى انتقام جویى و كینه  .پیدا كنند

شاد مردم آمده استتوزى مبعوث نشده ، بلكه براى هدایت و ار رسالت او نسل كشى و از بین بردن انسان ها به  . 
 .عنوان ضدیت با اسالم و دشمنى با رهبر اسالم نبود
 .(839)َقل یا اَءیُّها النَّاس انِّى رسوُل اِهللا الیُكم َجمیعا
(( من فرستاده خدا به سوى شما هستم ! اى مردم : بگو )). 

او وظیفه رسالت و ابالغ پیام دارد؛ حتى وظیفه دارد كسانى را كه مستعد پذیرش هستند و عداوت به خرج مى 
كه در این صورت آنها . را براى هدایت آنها فراهم كند دهند، با استفاده از قوه قهریه ، مستعد كند و زمینه الزم

 .اجازه استفاده از شمشیر و قوه قهریه را به خود نمى دهند
اشاره به این نكته خالى از لطف نیست كه توصیه به عفو كسانى كه بدى مى كنند و مرتكب زشتى در گفتار یا 

رمان دیگر الهى است كه در قرآن نیز به آن كردار مى شوند، توصیه اى اخالقى است و موضوع قصاص نیز ف
 : اشاره شده است
 .(840)و لُكم فى الِقَصاِص حَیاة یا اُءولى اَاللباِب
(( ر قصاص ، حیات و زندگى است ، اى صاحبان خردبراى شما د !)). 

با دقت بیشتر در آیات مى توان فهمید اگر كسى مرتكب قتل انسان  . بر اساس این آیه ، قصاص موجب حیات است
حال چگونه مى شود كه از قتل ، تعبیر به حیات . دیگرى شود، از نظر قانون كیفرى اسالم قصاص او قتل است 

ن سؤ ال مى گوییم كه به صورت طبیعى جلوگیرى از قانون شكنى ، حرمت شكنى ، تجاوز از شود؟ در جواب ای
حدود و وظایف و مقررات ، براى همه انسان ها و زندگى آنها آرامش و آسایش به ارمغان مى آورد كه این عین 

فرموده است  حیات و زندگى است ؛ گرچه همین آیات به عفو و اغماض هم سفارش   . 
در . ه این نكته توجه كرد كه قصاص ، قانون الهى است ، اما عفو و گذشت از كرامت ها و سجایاى اخالقى باید ب

هر یك . بعضى از مباحث گذشته به این نكته اشاره كردیم كه گاهى ، مساءله قانون است ، و گاهى كرامت اخالقى 
نفع ببرند و عمل به آن نیز براى همه مقدور قانون آن است كه همگان از آن  .از این دو بستر خاص خود را دارد

باشد، اما كرامت هاى اخالقى مثل ایثار یا بخشش ، قانون مند نمى شود و تحت ضابطه اى خاص نمى گنجد؛ چرا 
كه اگر قانون مند شود و فرد بر اساس قانون و ضابطه به آن مبادرت كند، دیگر ایثار و یا بخشش نخواهد بود و 

را به همراه نخواهد داشت تكامل معنوى الزم  . 
چه بسا همه روحیه ها پذیراى روح عفو و . در مورد عفو و اغماض هم مى توانیم چنین قضاوتى داشته باشیم 

 . اغماض نباشد كه در این موارد موضوع عدل در جاى خود محفوظ است
ى كرامت هاى اخالقى شده همه سخن این است كه در مسائل شخصى و اجتماعى ، در كنار قانون ، سعى بر احیا

 . است ؛ كه اگر در جامعه اى كرامت هاى اخالقى فراگیر شود، آثار بسیار ارزشمندى در پى خواهد داشت
در بحث فعلى ، همان گونه كه به انسان خاطى و مجرم توصیه مى شود كه دست از ارتكاب جرم بردارد، به كسى 

و و اغماض پیشه كند؛ چرا كه صرف نظر از آثار اجتماعى ، هم كه مورد ستم قرار گرفته ، توصیه مى شود عف
در روایتى كه . آثار شخصى و فردى بسیارى براى عفوكننده در بردارد از منافع عامه نقل كرده  ((محّجة البیضاء))

خداوند متعال به یوسف علیه السالم فرمود: است آمده كه  : 
كریَنِبَعفِوَك عن اخَوتَك َرَفعُت ِذكَرَك فى الذَّا (841). 

 .((به خاطر این كه تو از برادرانت گذشت كردى ، ما هم یاد تو را در میان مردم دنیا زنده نگه داشتیم ))
لت یوسف كه از قعر چاه و بردگى و كج زندان به قدرت و سلطنت ظاهرى دست پیدا كرد، به صورتى مقام و منز

سپس قرآن به ترسیم لحظه هایى . این به خاطر عفو و بخشش یوسف بود. بود كه همان افراد ظالم ، نیازمند او شدند
ود از او طلب بخشش كردندمى پردازد كه برادران یوسف نزد او آمدند و با اقرار به خطا و اشتباه خ . 

 عفو و بخشش ائمه اطهار علیهم السالم
شاید برخى بپندارند ماجراى عفو مردم مكه توسط رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم و عفو اهل بصره و 



اصحاب جمل به وسیله امیرالمؤ منین علیه السالم به دلیل آثار اجتماعى آن بوده است ؛ چرا كه آن حضرات 
مدار حكومت بودند و براى آنها توسعه دایره حكومت و جمعیت مسلمانان و مؤ منان مورد نظر بوده است ، اما زما

اغماض و   تحقیق نشان مى دهد كه سایر اولیاى دین كه حكومت ظاهرى هم براى آنها حاصل نشد، شیوه و روش
 .گذشت از افراد خاطى و مجرم را پیشه كردند

جتبى علیه السالم این اتفاق ثبت شده است كه با وجود اقتدار حضرت در مدینه اگر كسى بارها در زندگى امام م
 .جسارتى مى كرد گرچه مى توانستند او را تادیب كنند، اما هرگز چنین اتفاقى نیفتاد

ن تاریخ درباره سیدالشهداء علیه السالم نقل مى كند كه وقتى به آن حضرت جسارت مى كردند، پاسخ و حتى نگاه آ
 :بزرگوار به این اشخاص بدزبان ، لبریز از عاطفه و رافت بود
 .(842)َفَنظَر الىَّ نَظَر عاِطف رؤ وف 
(( اه انسان عطوف و رئوف كردندبه من نگاهى مانند نگ )). 

حضرت به طرف مسجد مى رفت ، كسى حضرت را دشنام داد؛ : درباره امام سجاد علیه السالم نقل كرده اند
 :غالمانى كه همراه حضرت بودند، قصد كردند او را تادیب كنند، حضرت فرمودند

ء لَك حاجة یا رجل ؟ َفَخِجَل الرَّجُل فاءعطاُه ثوَبُه و اءَمَر له باءلِف درهم فانَصَرَف الّرجل صارخا یقول اءشهُد انََّك ابُن ا: َدُعوُه فانَّ ما َخفَى منَّا اءكَثُر ممَّا قالو ثمَّ قال له 
 .(843)رسوِل اِهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم 
(( اى مرد آیا نیازى دارى ؟ مرد شرمسار : سپس فرمودند. آنچه او از ما نمى داند بیش از آن چیزى است كه گفت 

 آن مرد در حالى. شد پس امام علیه السالم لباسشان را به او بخشیدند و دستور دادند كه هزار درهم به او داده شود
شهادت مى دهم كه تو فرزند رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم : از امام علیه السالم جدا شد كه فریاد مى زد

 .((هستى 
این سیره و خصلت همه ائمه علیهم السالم بوده و شبیه آنچه ذكر شد در زندگى پربركت این حضرات به دفعات 
 . اتفاق افتاده است

ورى است كه در جامعه ما كسانى پیدا مى شوند كه به جاى آرام كردن و تشویق فرد در این جا تذكر این نكته ضر
معموال این . به عفو و اغماض به بهانه تحقیر نشدن و تنبیه ، وى را وسوسه مى كنند كه مجرم و خطاكار نبخشد

تا از او انتقام بگیرند؛ وسوسه ها از ناحیه كسانى است كه از ستم كننده ، نفرتى دارند و اكنون زمینه فراهم شده 
یا اساس افرادى اند كه ذاتا . منتها چون وسیله ، شهامت و جرات ندارند، شخص دیگرى را واسطه قرار مى دهند

 .لئیم و فرومایه اند و دنبال ماجراجویى و حادثه اند
ردم جمع شده اند، سؤ در روایتى آمده است كه روزى امیرالمؤ منین علیه السالم از جایى عبور مى كردند، دیدند م

حضرت . ال كردند كه این اجتماع براى چیست ؟ ظاهرا حادثه اى اتفاق افتاده بود كه به سمع حضرت رساندند
 :فرمودند
 .(844)ال َمرَحبا ِبُوجوه ال ُترى اال عنَد كلِّ سوء
 .((در آرامش مباد چهره هایى كه فقط هنگام فتنه ها دیده مى شوند))

. كردن و از میان بردن ریشه فتنه كوشید  بنابراین روایت ، اگر در اجتماعى حادثه اى اتفاق افتاد، باید در خاموش 
نقل شده است . ه مورد ستم واقع شده ، او را به انتقام تشویق و ترغیب مى كننداما برخى افراد با وسوسه شخصى ك

كرد  ، شخصى به حضور امام صادق علیه السالم شرفیاب شد و عرض  : 
انَّما الذَّلیُل الظَّالم : ه السالم انَّ َترَكَك لُه ُذّل، فقال علی: انَّه قد َوَقَع بینى و بیَن قوم َمناَزَعة فى اءمر و انِّى اُءریُد اءن اءتُرَكه فُیقاُل لى  (845). 

(( كنم ؛ ولى به من مى گویند  بین من و جماعتى نزاعى رخ داده است و من میل دارم این منازعه و اختالف را رها
خوار و ذلیل : حضرت فرمودند. كه كنار كشیدن تو از این دعوا و منازعه براى تو ذلت و خوارى به بار مى آورد

 .((كسى است كه ستم كند
منظور حضرت این بوده است كه ظالم ذلیل است و اگر تو نیز با تعقیب این منازعه در زمره ظالمان قرار گیرى ، 

نه آن كه مورد ستم واقع شده است ذلیلى ،  . 
اگر این سخنان ارزشمند، سرلوحه زندگى اجتماعى همه افراد بشر قرار گیرد، بسیارى از منازعات از بین خواهد 

این از واقعیات زندگى است كه در همه منازعات سیاسى و اختالفات اجتماعى و حتى شخصى ، افراد از . رفت 
ساس تكدر روحى مى كنند؛ اما به آنها القا مى شود كه اگر از این ماجرا كنار بعضى ماجراها خسته شده ، اح

 . بكشید، متهم به شكست و حقارت خواهید شد؛ در حالى كه واقعا چنین نیست
اگر انسان بداند ترك كردن صحنه یك منازعه و اختالف ، سالمت دنیوى و اخروى او را تضمین مى كند، باید 

الزام اخالقى است چنین كند زیرا این یك  . 
 :امام صادق علیه السالم فرمودند
 .اّنما الذَّلیل الظَّالُم

ذلیل تو نیستى كه مى خواهى ماجرا و دعوا را خاتمه بدهى ؛ در صورتى ذلیل خواهى بود كه به طرف دیگر، ظلم 



 . روا دارى
ى كه هم در آیات كریمه قرآن اساسا كظم غیظ یك فضیلت اخالقى است و اغماض و گذشت هم كرامت اخالقى دیگر

در سیره اهل بیت علیهم السالم كظم غیظ، عفو و گذشت از جایگاه بسیار . و هم در روایات به آن توصیه شده است 
 . واالیى برخوردار بوده است

د بر كیفر بای. نكته دیگر این كه اگر قرار است فردى كیفر هم ببیند از روى غیظ، كینه توزى و انتقام جویى نباشد
اساس استحقاق فرد انجام پذیرد؛ نه این كه شخص بخواهد براى آرام كردن شعله خشم و غضبش دیگرى را كیفر 

اگر چنین كند، كیفر او اجر اخروى و نتیجه دنیوى نخواهد داشت ؛ چون ممكن است بعد از مدتى آتش غضبش . دهد
وده است كه براى اصالح نظام اجتماعى و تنبه فروكش كند و پشیمان شود؛ اما اگر واقعا هدف و نیت او این ب

مجرم ، او را كیفر دهد، داراى ارزش معنوى بوده ، نه تنها در دنیا و آخرت پشیمانى به بار نمى آورد، بلكه موجب 
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در مورد اهمیت واقعه خندق فرمودند. اجر اخروى هم مى شود : 

لُُّه الى الشِّرِك كلِِّهَبَرَز االیماُن ُك (846). 
 .((همه ایمان در مقابل همه شرك صف آرایى كرد))

ب بود كه امیرالمؤ منین علیه السالم با او رویارو شد و او را به در این واقعه ، عمرو بن عبدود از پهلوانان عر
. وقتى حضرت آن دشمن قدرتمند را مغلوب كرد، او به امیرالمؤ منین علیه السالم اسائه ادب كرد. زمین زد

از . حضرت غضبناك شد و از روى سیه او برخاست و چند قدمى راه رفت ؛ دوباره براى كشتن او بازگشت 
آن وقت من غضبناك بودم و ترسیدم مبادا : چرا در لحظه اول او را نكشتى ؟ حضرت فرمودند: ال شد حضرت سؤ

 .(847)براى تشفى غیظ خود او را بكشم ؛ در الى كه هدف من صرفا كیفر الهى بود
گذشت و عفو از سنن اخالقى و سیره دایمى معصومین علیهم السالم بوده كه فقط در یك جا استثنا شده است و آن 
 .جایى است كه عفو زیان آور باشد
ال بعد از این كه در خص. دارد ((تحف العقول ))تفاوت هایى با نسخه  ((خصال ))رساله مباركه حقوق طبق نسخه 
 :را بیان مى كنند، مى فرمایند ((و حقُّ َمن اءساَءَك اءن َتعفَو عنه ))امام علیه السالم 
 .(848)و ان َعِلمَت اَءنَّ العفَو عنه َیُضرُّ انَتَصرَت
 .((اگر در جایى مى بینید كه عفو مضر است ، باید كیفر دهید))

 مصادیق عفو و بخشش مضر
از مواردى كه در روایات اشاره شده عفو زیان دارد و نباید شخص مجرم مورد عفو قرار بگیرد، جایى است كه 
 .حریم احكام شرعى مورد تجاوز قرار بگیرد

حوم فیض در مر  : روایتى را از منابع عامه نقل مى كند كه ((محجة البیضاء ))
 .(849)ما انَتَقم رسوُل اِهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم لنفِسه تطُّ اال اءن یصاَب حرمُة اِهللا فَینتقم 
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم هرگز به خاطر خود، از كسى انتقام نگرفت ؛ مگر جایى كه به حریم الهى ))
اهانت و به محرمات الهى تجاوز مى شد؛ در این صورت فقط به خاطر خدا و براى این كه محدوده و حریم قانون 

بماند، انتقام مى گرفت  محفوظ )). 
 :در روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
 .(850)جاِز بالَحَسَنِة و َتجاَوز عِن السَّیَِّئِة ما لم یُكن َثَلما فى الّدین اءو َوهنا فى سلطاِن االسالِم
پاداش بده به كسى كه به تو احسان كرده است و بگذر از جرم و گناه ؛ تا جایى كه شكافى در دین پدید نیاید یا ))
 .((توهینى به عظمت اسالم نشود

ین تجاوز شود و این تجاوز تایید گردد، بخشش جایز نیستاگر عفو و اغماض باعث شود كه به محدوده قوانین د  . 
در احكام فقهى و در باب حدود، این مساءله مطرح است كه اگر با شهادت ، ثابت شود كه جرم و گناهى صورت 
گرفته است ، باید در مورد فرد گناهكار، حد جارى شود، اما اگر این جرم با اعتراف و اقرار خود مجرم ثابت 

كم شرع مخیر است كه حد جارى كند، یا جرم را ببخشدشود، حا (851). 
))به خالف  ((حدود اهللا ))حتى خداوند متعال در قوانین كیفرى ، و در  ق الناس ح راه عفو و اغماض را بر روى  ((

مجرم نبسته و حتى به مجرم توصیه شده است كه هیچ ضرورتى براى اظهار و اقرار و اعتراف نزد حاكم وجود 
ندارد؛ مجرم مى تواند قبل از این كه نزد حاكم اعتراف كند، نزد خدا به گناه خود اعتراف كرده و از او طلب عفو 

ور است و او را مى بخشایدكند؛ و خدا غفار و غف (852). 
ارت به بعد از ذكر این مساءله فقهى برمى گردیم به اصل مطلب كه در مواردى عفو ممكن است براى جامعه خس

مصادیق آن باید از روایات استخراج شود تا افراد كینه توز . در این صورت نباید عفو و اغماض كرد. بارمى آورد
 .بهانه به دست نیاورند و از آن استفاده ابزارى نكنند

یكى از مواردى كه به نظر مى رسد، عفو كار شایسته اى نیست و خسران و زیان به بار مى آورد، موردى است 



 : كه در فرمایش امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است
 .(853)العفُو ُیفسُد ِمن اللئیِم ِبَقدِر ما ُیصلُح ِمن الَكریِم
(( نسان لئیم و فرومایه ، همان اندازه فساد به بار مى آورد كه عفو انسان كریم و بزرگوار، فایده داردعفو ا )). 
 . بنابر این روایت ، باید تشخیص داد كه چه مجرمى شایستگى عفو دارد و خطاكارى مستحق مجازات است

. اسب درباره آن بحث كرده ایم لئامت ، پستى و فرومایگى از صفات رذیله اى است كه در مباحث گذشته به تن
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(854)اللَّئیَم ال ُیرجى َخیُرُه و ال ُیسَلُم ِمن شرِّه و ال یوَمُن ِمن َغوائلِه
هرگز از انسان فرومایه امید خیرخواهى نمى رود و از شرش هیچ ایمنى و سالمت نیست و انسان از مصائبى كه ))
 .((او به وجود مى آورد در امان نیست 

؛ چرا كه حال اگر لئامت و پستى از صفات ذاتى فرد است و همواره مرتكب جنایت مى شود، نباید او را بخشید
 .اغماض و چشم پوشى ، موجب تنبه او نمى شود

 قابلیت داشتن خطاكار براى بخشش
در فرمایش امام سجاد علیه السالم به این نكته تصریح شده است كه عفو مى تواند ریشه رفتار و گفتار سوء را از 

م نمى تواند او را تربیت بین ببرد؛ اما وقتى شخصیت و تربیت فرد بر اساس لئامت و پستى است عفو اغماض ه
بنابراین ، این جا محل عفو نیست . كند كسى كه زبان مالطفت نمى شناسد و زبان محبت و اغماض در او  .

 .تاثیرگذار نیست ، تنها چیزى كه مى تواند او را از رفتار و گفتار سوء بازدارد، زبان قدرت ، زور و كیفر است 
كه در قوانین كیفرى اسالم مى بینیم از این نوع است بر این اساس ، بسیارى از مجازات هایى  . 

در احكام اسالم نكته ظریف دیگرى نیز وجود دارد كه اگر كسى جرمى مرتكب شده است ، ابتدا حكم به تعزیر او 
اگر مجددا آن جرم را تكرار كرد كیفر شدیدى براى او در نظر گرفته مى شود تا شاید تنبه پیدا كند، اما . مى شود

گر براى مرتبه سوم و چهارم تكرار كند، این جا است كه به عنوان عنصر فاسد و مضر اجتماع ، باید با او مبارزه ا
 . شود و در برخى موارد به اعدام و قتل او حكم شده است
 : امیرالمؤ منین علیه السالم عبارتى دارند كه از لطیف ترین كلمات این معلم بزرگ بشریت است

داُر الُعقوَبِة علیِه اعالُم الُمذنِب به ُربَّ َذنب ِمق (855). 
(( ناه را انجام دادى این گ: چه بسا گناهانى كه كیفر انجام دهنده آن این است كه به او گفته شود )). 

چه بسا . بنابراین ، یكى از مواردى كه نباید مجرم بخشیده شود، جایى است كه وى در خطاكارى و اشتباه باقى بماند
 .به انجام آن ترغیب شود و تجرى بر خطا و گناه پیدا كند

هكار عفو شود، تصور از موارد دیگرى كه نباید شخص خطاكار مورد بخشش قرار بگیرد، جایى است كه اگر گنا
در چنین . خواهد كرد شخص قدرت كیفر دادن و انتقام ندارد؛ یعنى مومنى را متهم به عجز، ناتوانى و ذلت كند

شرایطى نیز از نظر عقالنى پسندیده نیست كه انسانى خود را متهم به ذلت كند و ظالمى را مورد عفو و اغماض 
 .قرار دهد

ند كه همه آنچه گفته شد درباره كسى است كه از روى عمد به انسان بدى مى حضرت در پایان این حق مى فرمای
كیفر و انتقام وقتى است . اگر تعمدى در كار نبود، مجاز نیستى كه او را كیفر دهى : بعد حضرت مى فرمایند. كند

، به عمد كه شخص در ستمگرى و بدكارى تعمد داشته باشد؛ اگر بخواهى كسى را كه تعمد نداشته كیفر دهى 
بنابراین شایسته است با كسى كه از روى اشتباه و خطا مرتكب بدى و اسائه ادب شده است ،  . مرتكب خطا شده اى
 . رفق ، مدارا و مالطفت پیشه كنى و حق انتقام جویى ندارى
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الرِّفِق ِبُمسیِئهم و َتاَءلُُّفهم و اسِتصالُحهم َو ُشكُر ُمحِسنهم الى نفسِه و الیَك فانَّ احساَنُه الى نفسِه احساُنُه  و امَّا حقُّ ملَِّتَك عامَّة فاِءضماُر السَّالمِة و َنشُر َجناِح الرَّحمِة َو
جمیعا منَك مناِزَلُهم كبیَرهم ِبَمنِزَلِة الواِلِد و َصغیَرهم  اَءنِزلُهمالیَك اذا َكفَّ منَك اَءذاُه و كفاَك َمُئوَنَتُه و َحَبَس عنَك نفَسُه َوَفُعمَّهم جمیعا ِبدعوِتَك وانُصرهم جمیعا ِبُنصرتَك و 

ى اَءخیِهِبَمنزلِة الَوَلِد واَءوَسَطهم ِبَمنزَلِة االَءِخ َفَمن اَءتاَك َتَعاَهدُه ِبُلطف و رحَمة و ِصل اَءخاَك بما َیِجُب لالَءِخ عل . 
(( ن سالمت بخواهى و از مهرورزى خود، ایشان را و اما حق هم كیشان تو به طور عام این است كه در دل برایشا

بهره مند كنى و نسبت به گناهكارانشان مدارا كنى و با آنها الفت جویى و در اصالحشان بكوشى و نیكوكاران ایشان 
را كه به تو و خود نیكى مى كنند، سپاس گویى ؛ چرا كه نیكوكارى نسبت به خودشان نیز احسان به تو است ؛ زیرا 

پس براى همگان دعا . تو خوددارى نموده و معاش خود را بر تو تحمیل نكرده اند و خود را حفظ نموده انداز آزار 
بزرگان را چون پدر، كودكان را همچون فرزند و . كن و همه را یارى نما و هر یك را در جایگاه خود گرامى بدار

طف و مهربانى پذیرا باش و با برادر، حقوق برادرى هر كدام نزد تو آیند با ل. میان ساالن را به منزله برادر بدان 



 .((را رعایت كن 
در این بحث ، سخن . را هم دین و هم كیش ترجمه كردیم ؛ چرا كه ملت را مرادف با دین دانسته ایم  ((اهل ملَّتَك))

روابط  صرف نظر از سایر حقوقى كه در سایه. از حقوق كسانى است كه با انسان در عقیده و مرام مشتركند
این حق ، یك ... اجتماعى به وجود مى آید، مثل روابط پدر و فرزند، همسایه ، مشیر و مشار، ناصح و مستنصح و

 . حق عمومى است

 حاكمیت قواعد اخالقى در اجتماع
به طور كلى ، حقوق بیست گانه اخیر كه مورد بحث بود، هر یك به نوعى روابطى را تبیین و حقوق دو طرف این 

را بیان مى كند؛ ولى در این حق راه و رسم چگونه زیستن در كنار یكدیگر را مى آموزد، به صورتى كه با رابطه 
رعایت این اصول و حاكمیت این قواعد اخالقى در روابط اجتماعى ، مدینه فاضله موعود محقق مى شود و آثار 
 .مخرب و زیان بار تناقضات و تعارضات بین انسان ها به حداقل مى رسد
 : در این جا ذكر چند مطلب ضرورى است

اجتماعى بودن انسان امرى بدیهى است ؛ هم به شهادت فطرت . یكى این كه انسان اساسا اجتماعى آفریده شده است 
 :و هم به گواهى تاریخ و مهم تر از آن ، شهادت قرآن در سوره مباركه حجرات است كه مى فرماید

ِمن َذَكر و ُانثى و َجعلناُكم ُشعوبا و َقباِئَل ِلَتعاَرفوا انَّ اَءكَرَمكم عنداهللا اَءتقاُكم  یا ایُّها الَّذین انَّا َخَلقناكم (856). 
(( را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را از تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛  ما شما! اى مردم 
 .((اینها مالك امتیار نیست ، گرامى ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است 

دیگرى به زبانى  در آیه. این آیه تصریح دارد كه روابط انسان ها، با اراده الهى یك رابطه فامیلى و قبیله اى است 
 :دیگر این نیاز ارتباطى را بیان مى كند
 .(857)و هَو الَّذى َخَلَق مَن الماء َبشرا َفَجَعَلُه َنَسبا و ِصهرا و كان َربَُّك قدیرا
او كسى است كه از آب ، انسانى را آفرید؛ سپس او را نسب و سبب قرار داد و نسل او را از این دو طریق ))
 .((گسترش داد و پروردگار تو همواره توانا بوده است 

عامل تجمع انسان  شاید با تامل در این آیه كریمه و همچنین در مجموع نیازهاى بشرى بتوانیم بگوییم كه موثرترین
ها در كنار یكدیگر، غریزه جنسى است كه خود به خود موجب تشكیل اجتماع كوچك خانواده مى شود؛ زیرا 
بسیارى از غرائز بشر، مثل غریزه گرسنگى و تشنگى ، شاید به صورت انفرادى هم ارضا شود؛ ولى غریزه 

ماعات كوچك خانواده كه در كنار هم قرار مى به تدریج همین اجت. جنسى جز در سایه ارتباط، ارضا نمى شود
 .گیرد، جامعه اى بزرگتر شكل مى گیرد و با آگاهى از منافع متقابل زندگى اجتماعى ، به سمت كمال پیش مى رود

وقتى جوامع كوچك تشكیل شد و تدریجا توسعه پیدا كرد، هر عضو مى خواهد منافع دیگران را نیز نصیب خود 
این مساءله درباره جوامع نیز صادق است ؛ به این معنا كه . كه اختالفات خود را نشان مى دهداین جا است . گرداند

جامعه اى كه قدرتش از جامعه دیگر بیشتر است ، منفعت مشترك یا خاص جامعه دیگر را به نفع خود تصاحب مى 
اجتماعى و فردى ؛ اعم از  در اثر این افزون طلبى ها، اختالفات تشدید مى شود و ضرورت تدوین قوانین. كند

این است كه قرآن اشاره مى كند كه. حقوق مدنى ، كیفرى و اخالقى اشكار مى شود  : 
 .(858)و ما كاَن النَّاُس اال اُءمَّة واحَدة فاخَتِلفوا
 .((در آغاز همه مردم امت واحدى بودند؛ سپس اختالف كردند))

بنابر نص قرآن ، پس از بروز این اختالفات ، رفع آنها و جعل قوانین براى یك زندگى مسالمت آمیز، وجهه همت 
بر این مدعا، آیاتى از قرآن كریم است و گواه .انبیاى الهى قرار گرفت تا بتوانند اختالفات آنها را حل كنند  : 

دِّیَن و ال َتَتَفرَّقوا فیِهَشَرَع لكم ِمن الدِّیِن ما َوصَّى به ُنوحا و الَّذى اَءوَحینا الیَك و ما َوصَّینا بِه ابراهیَم و موسى و عیسى اَءن اَءقیموا ال (859). 
آیینى را براى شما تشریع كرد كه به نوح توصیه كرده بود و آنچه را كه بر تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و ))

كنیدموسى و عیسى سفارش كردیم این بود كه دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد ن )). 
قرآن . از این آیه و از آیات كریمه دیگر استفاده مى شود كه اساس دین براى رفع اختالف میان جوامع بوده است 

 :مى فرماید
 .(860)و ما اَءنَزلنا علیَك الِكتاَب اال ِلُتَبیَِّن لهُم الَّذى اخَتَلفوا و ُهدى و رحَمة لِّقوم ُیؤ موَن
آنچه را كه ما در قرآن بر تو نازل كردیم ، صرفا براى رفع اختالف بین مردم بود؛ و روشنى و هدایت و رحمت ))
 .((براى كسانى است كه ایمان مى آورند

یاعلت ارسال انب  
با آنچه در این مقدمه ذكر كردیم ، روشن شد كه انسان یك موجود اجتماعى است و به صورت طبیعى ، این 
همزیستى در كنار یكدیگر موجب بروز و ظهور اختالفات است و آنچه را ادیان الهى مامور و موظف به آن بوده 



اجتماعى استاند، راهنمایى براى حل اختالفات و مشكالت بین انسان ها در روابط   . 
خداوند متعال در موارد متعدد در قرآن سر ارسال رسل و بعثت انبیا را همین نكته ذكر فرموده اند و بعد هم به رفع 
 : اختالف توصیه فرموده است
 .(861)واعَتِصموا ِبَحبِل اِهللا جمیعا و ال َتَفرَّقوا
 .((و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراكنده نشوید))
 :و یا در جایى دیگر مى فرماید
 .(862)و اَءنَّ هذا صراطى ُمستقیما فاتَّبعوُه و ال َتتَّبعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق بكم عن َسبیلِه
این راه مستقیم من است ؛ از آن پیروى كنید؛ و از راه هاى پراكنده و انحرافى پیروى نكنید، كه شما را از طریق ))
دحق دور مى ساز )). 

 :در آیه دیگرى صریح تر مى فرماید
 .(863)و ال َتَنازعوا َفَتفَشلوا و َتذَهَب ِریُحُكم 
(( ید و قدرت و شوكت شما از میان برودنزاع و كشمكش نكنید، كه سست شو )). 

رفع اختالفات نیز مستلزم پذیرش قانونى . این یك واقعیت است كه سعى و تالش ادیان الهى ، رفع اختالفات است 
مدون است كه عدالت را حاكم مى كند و همگان در سایه امنیتى كه قانون فراهم مى كند در حد تالش ، فعالیت ، 

جالب است كه از بعضى آیات قرآن استفاده مى . هاى خود، از نعمت هاى مادى بهره مند شونداستعداد و توانایى 
شود كه اگر روابط انسان ها با یكدیگر بر مبناى عدالت استوار شود و از نزاع و اختالف كه نتیجه زورگویى ، 

براى آنها بیشتر خواهد بودستمگرى و بهره كشى است پرهیز كنند، امكان انتفاع از عالم ماده و منابع طبیعى  . 
میتوان این وعده قرآن را هم به یك پیش گویى و غیب گویى تعبیر و تفسیر كرد، و هم بیان یك واقعیت انكارناپذیر 
دانست كه براى همه انسان هاى اهل دقت و تامل روشن است و آن این كه خسران و عقب افتادگى جوامع در بهره 

الفات و نزاع ها است ؛ چرا كه نزاع ها و اختالفات باعث مى شود به جاى این كه مندى از طبیعت ، به خاطر اخت
قدرت و توانایى بشر، به بهره بردارى از نعمت هاى مادى و مواهب طبیعت اختصاص یابد، صرف درگیرى و 

فرمایدخداوند در سوره مباركه جن مى . حال به بعضى از این آیات اشاره مى كنیم . منازعه با یكدیگر شود : 
ِلَنفِتَنهم فیه و َمن ُیعرض #و اَءلَِّو اسَتقاموا على الطَّریَقِة َلاَءسَقیَناهم مَّاء َغَدا  .(864)عن ِذكِر ربِه َیسُلكُه عذابا َصَعدا 

(( هدف این است كه ما . در راه ایمان استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان كنیم ) جن و انس (و این كه اگر آنها
از یاد پروردگارش روى گرداند، او را به عذاب شدید و فزاینده اى گرفتار   آنها را با این نعمت بیازماییم و هر كس 

 .((!مى سازد
ه ، تصریح دارد بر این كه پذیرش حق ، در همه ابعاد، موجب بهره مندى بیشتر از منافع مادى و مواهب این آی

كه همان اعراض از ذكر خداست  - طبیعى مى شود و اعراض از طریق حق ، بى اعتنایى به آن و نزاع و درگیرى 
مى توان عذاب اخروى داسنت و هم این عذاب را هم . باعث مى شود كه انسان ها به عذاب خداوند دچار شوند -

در . عذاب دنیوى مثال ثمره وضعى بى اعتنایى به مسیر حق ، این است كه فرد در دنیا دچار تنگى معیشت مى شود
 : آیه شریفه دیگرى آمده است
 .(865)و َمن اَءعَرَض عن ِذكرى فانَّ َمعیَشة َضنكا و َنحُشُرُه یوَم القیاَمِة اَءعمى 
هركس از یاد من روى گردان شود، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت و روز قیامت ، او را نابینا محشور مى ))
 .((كنیم 

اگر انسان ها از یاد خدا غفلت نكنند، هرگز به معارضه و . جهى به یاد خدا است معموال اختالفات به خاطر بى تو
اگر جامعه اى داشته باشیم كه همه افراد همواره به یاد خدا باشند، به طور طبیعى . درگیرى با یكدیگر نمى پردازند

در آیه دیگرى مى فرماید. ، تعارض و تناقضى بین آنها نخواهد بود : 
 .(866) َءهَل الُقرى آَمنوا واتَّقوا َلَفَتحنا علیهم َبَركات مَِّن السَّماِء و اَالرِض و لِكن َكذَّبوا فاَءَخذناهم بما كانوا َیكِسبونو َلو اَءنَّ ا

اگر مردم بالد و شهرها ایمان مى آوردند و تقوا پیشه مى كردند، بركات خداوندى از آسمان و زمین بر آنها نازل ))
مى شد و در اختیارشان قرار مى گرفت ولى آنها حق را تكذیب كردند؛ ما هم آنان را به كیفر اعمالشان مجازات 
 .((كردیم 

را رها كردند، نتیجه طبیعى این بى اعتنایى به ایمان و تقوا، این است كه در دنیا  چون ایمان نیاوردند و مسیر حق
 .دچار تنگى معیشت و سختى زندگى مى شوند

ممكن است در نظر ما بعضى از زرق و برق هاى مادى زندگى افراد، وسعت روزى و لطف الهى دانسته شود، اما 
ین معیشت نوعى سختى است كه در همه جاى زندگى آنها ریشه وقتى به عمق زندگى آنها توجه مى شود، معموال ا

در سوره مباركه مائده مى فرماید. دوانیده است  : 
ساء ما َیعَملوَن اُءمَّة مُّقَتصدزة و كثیر منُهم و لو اَءنَّهم اَءقاُموا التَّوراَة و االنجیَل و ما اُءنِزَل الیهم مِّن ربِّهم الَكلوا ِمن َفوِقهم و ِمن تحِت اَءرُجِلهم منُهم (867). 

(( سمان و برپا دارند، از آ) قرآن (اگر آنان ، تورات و انجیل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شد 
 .((جمعى از آنها، معتدل و میانه رو هستند؛ ولى بیشترشان اعمال بدى انجام مى دهند .زمین ، روزى خواهند خورد



 :در بیان دیگرى مى فرماید كه اگر آنها تقوا پیشه مى كردند
 .(868)َلَفَتحنا علیِهم بَركات مَِّن السَّماء و االرِض
 .((بركات آسمان ها و زمین را بر آنها مى گشودیم ))

بخشى از امت به مسیر صحیح مى روند، اما بسیارى دیگر، گرفتار : نكته مهم این است كه قرآن مى فرماید
یعنى خالف منش و روش حق عمل مى كنند و چون اكثر آنها چنین هستند، راه بهره ورى بهتر و  سوءعمل هستند؛

در سوره روم مى فرماید. بیشتر بر آن جامعه بسته مى شود : 
 .(869)َظَهَر الَفساُد فى الَبرِّ و الَبحِر بما َكَسَبت ایِدى الناِس ِلُیذَیهم َبعَض الَّذى عِملوا َلَعلَّهم َیرِجعوَن
(( خدا مى خواهد نتیجه بعضى . فساد، در خشكى و دریا به خاطر كارهایى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است 

آنان بچشاند، شاید به سوى حق بازگردنداز اعمالشان را به  )). 
بر اساس این آیه ، فسادى كه در زمینه و دریا دیده مى شود، به خاطر بدرفتارى انسان ها و انحراف از مسیر 

تنگى . البته مراد از فساد، تنها مفاسد اخالقى نیست ، بلكه فساد اجتماعى نیز مورد نظر است . صحیح است 
هره مندى از نعمت هاى مادى و مواهب الهى ، از جمله مفاسد اجتماعى استمعیشت و عدم امكان ب  . 

وقتى یك ملت نتوانند از آنچه خدا در اختیارشان نهاده ، بهره مند شوند و نتوانند از قدرت تعقل و تدبر و اندیشه خود 
خداوند مى فرماید. بیننداستفاده كرده و در سایه آن از مواهب مادى متنعم شوند، اثر وضعى اعمال خود را مى  : 

تا ایشان نتیجه بعضى از اعمال سویى را كه مرتكب مى شوند، بچشند ِلُیذیَقهم َبعَض الَّذى عملوا . 

 علت عقب ماندگى ملل مسلمان
ممكن است در ذهن بعضى این سؤ ال ایجاد شود كه با این توصیه ها و قوانین مدون و مباحث روشن قانونى و 

ن الهى ، مخصوصا آیین مقدس اسالم دیده مى شود؛ چرا دیگران در بهره مندى از مواهب اخالقى كه در ادیا
طبیعى از مسلمان ها پیشى گرفته اند؟ این بحثى است كه مى تواند از ابعاد مختلف مورد دقت و مطالعه قرار 

یه هاى شرع مقدس و قرآن اما تذكر و یادآورى این نكته مهم است كه بى اعتنایى به قوانین و قواعد و توص. بگیرد
 :مى گوید ((عبده ))عالم مصرى  .، سرنوشت مسلمانان را به وضعیتى كشانده كه از سایر اقوام و ملل عقب مانده اند

در قرن گذشته ، آنچه موجب عقب ماندگى ملل غربى از مسلمانان شد، التزام و پایبندى آنها در عمل به تورات و 
ز باعث شده آنها از مسلمان ها سبقت بگیرند این است كه مسلمان ها پایبندى و التزام بر عكس آنچه امرو. انجیل بود

 .خود را نسبت به قرآن و قوانین الهى از دست داده اند
یهود و نصارا و دیگران دریافته اند كه پایبندى آنها به این كتاب است كه باعث عقب افتادگى آنها شده است ؛ 

كتاب هاى مدقس و عدم پایبندى به تعالیم آنها، نتایج روشن اجتماعى و اقتصادى زیادى  بنابراین ، با كنار گذاشتن
را براى خود به دست آورده اند؛ اما ما مسلمانان هنوز در نیافته ایم كه رسیدن به مراتب كمال و توسعه دنیوى و 

قتى است كه ما از غافلیم و به این تنها حقی. اخروى در گرو عمل به دستورات قرآن و پیشوایان گرامى دین است 
 .دلیل روشن بودن مطلب ، احتیاج به اقامه برهان و استدالل نیز ندارد
مهم این است كه براى رسیدن به قلل رفیع تكامل و توسعه باید به این قواعد و قوانین التزام پیدا كنیم و این نكته را 

از دیگرى جدا نیست ، بدون تردید آنچه براى اجراى هه نیز در نظر داشته باشیم كه هیچ یك از این قوانین مدون 
این قوانین بسترسازى مى كند و گاه در تربیت و هدایت فكرى و اخالقى جامعه ، نیاز به سایر راه ها و طرق را 
 . تقلیل مى دهد مكتب اخالقى اسالم است

الم كه براى یك همزیستى مسالمت آمیز براى اثبات این مدعا اگر به همین دستورالعمل اخالقى امام سجاد علیه الس
 :و منصفانه بیان كنیم ، مالحظه مى كنیم كه امام علیه السالم خطاب به مؤ منان مى فرمایند
(( با خطاكاران مدارا كنند و نیكوكاران . نسبت به هم مهربان باشند. در اندیشه خود براى یكدیگر جز خیر نپرورند
همه نسبت به هم مانند پدر و . یكدیگر را دعا كنند و همدیگر را یارى كنند همه .را سپاس گویند و ارج بگذارند
 .((فرزند و برادر بنگرند
واقعا اگر این توصیه ها به صورت یك فرهنگ عمومى نهادینه شود و عادات مرسوم اجتماعى بر اساس این قوانین 

به وجود مى آید؟ و آیا نیاز وافرى به اخالقى شكل بگیرد، آیا اختالفى رخ مى دهد؟ آیا تناقض و معارضه اى 
قوانین حقوقى و جزایى موجود احساس مى شود؟ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه خود به مالك اشتر مى 
 :فرمایند

اَءكَلهم فانَّهم ِصنفان امَّا اَءخ فى الدِّین و اِءمَّا نظیر لَك فى الَخلِقو اَءشعر َقلبَك الرَّحمَة للرَّعیَِّة والَمحبََّة لهم و اللُّطَف بهم و ال َتكوَننَّ علیهم َسُبعا ضاریا َتغَتنم  (870). 
(( رحمت ، محبت و لطف كن و نسبت به آنان همچون حیوان درنده اى قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از 
یا برادران دینى تو هستند، و یا انسان : زیرا آنان دو گروه بیش نیستند ! مباش كه خوردن آنان را غنیمت شمارى
 .((هایى همچون تو



 خیرخواهى و مهرورزى حاكم با افراد جامعه
ى فرمایند بنگرند؛ یعنى دل را سرشار از محبت وسایل الشیعه ، اگر دولت ها به مردمشان آن گونه كه حضرت م

مهربانى به مردم كنند و آنها را برادر و خواهر خود بدانند یا حداقل اگر هم دین و هم كیش او نیستند، انسان هایى 
 : مثل خود بدانند، چگونه جامعه اى پدید مى آید؟ نتیجه این است كه

ُیعطیَك اُهللا َمن عفِوه و َصفِحه عرُض لهُم الِعَلُل و یؤ ِتى على اَءیدیهم فى الَعمِد و الَخطاِء فاَءعِطهم ِمن عفِوَك و َصفِحَك مثل الَّذى ُتحبُّ و ترَضى اَءن َیفُرُط منُهُم الزََّلُل و َت
(871). 
گاه از آنها لغزش و خطا سرمى زند، ناراحتى هایى به آنان عارض مى گردد، كارهایى به عمد یا اشتباه به دست ))

آنها انجام مى شود؛ در این موارد از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنها عطا كن كه دوست دارى خداوند از عفو 
تو عنایت كندخود به  )). 

باید مسیر حركت دستگاه حكومت براى مردم ، مسیر محبت و دوستى باشد و مردم نیز به والى و دولت ، آن گونه 
 :بنگرند كه حضر امیرالمؤ منین علیه السالم ترسیم مى كنند
 .(872)و َلكم علىَّ ِمَن الَحقِّ مثُل الَّذى لى علیُكم 
 .((همان گونه كه من بر شما حق دارم ، شما نیز حقوقى بر من دارید))

مت به آنها مردم باید حاكم را برادر مهربان خود بدانند كه وقت و قدرت و توان خود را به خاطر محبت و خد
 :صرف مى كنند و از طرفى مردم نیز آن گونه به هم بنگرند كه امام سجاد علیه السالم مى فرمایند
 .(873)ُتحبُّ لهم ما ُتحبُّ لَنفسَك و َتكَرُه لهم ما َتكَرُه ِلنفِسَك
 .((آنچه را براى خود مى پسندى براى آنها نیز بپسند و آنچه را كه براى خود نمى پسندى براى آنها مپسند))

ایا كسى خیال  -كه هه از منظر پدر، فرزند و برادر به هم بنگرند  -اگر جامعه اى با این خصوصیات ایجاد شد 
جاوز به حقوق دیگرى را در سر مى پروراند؟ آیا كسى به دیگران ستم روا مى دارد؟ اگر كسى خطا كرد، تعدى و ت

قبل از رفق و مدارا و قبل از هدایت و ارشاد او، آیا كیفر مى شود؟ و آیا در چنین جامعه اى بدكار و نیكوكار 
 مساوى خواهند بود؟

ى هم یافت مى شوند؛ ولى تعالیم اخالقى دین بر این اصل طبیعى است كه در یك جامعه ، افراد متخلف و خاط
 .استوار است كه انسان ها را طورى بسازد كه همه خیر یكدیگر را بخواهند و محبت یكدیگر را در دل بپرورانند

 وقتى اختالف نبود،. اگر انسان ها نسبت به به یكدیگر خیرخواه باشند، طبیعى است كه اختالفى به وجود نخواهد آمد
معارضه و تناقضى شكل نمى گیرد و هنگامى كه تناقض و تعارضى نبود، دعوا و نزاعى به وجود نمى آید و آنگاه 

از آن نخواهد بود  كه دعوا و نزاع به وجود نیامد، نیاز به قوانین و عوارض پس  . 
امعه ، با التزام به تالش مكتب اخالقى اسالم این است كه در جامعه مسلمین فرهنگى حاكم شود كه همه افراد ج

 .توصیه هاى اخالقى ، اجتماع را از هر نوع عارضه سوء مصونیت ببخشند
 :تعبیر امام علیه السالم در آغاز سخن این است كه مى فرمایند
 .و امَّا حقُّ ملَِّتَك عامَّة فاِءضماُر السَّالمِة و َنشُر َجناِح الرَّحمِة
(( یمان ، اشتراك دارند این است كه سالمت ایشان را طلب كنى و نسبت به حق همه افرادى كه با تو در اعتقاد و ا
 .((آنها مهربان باشى 

سعى و تالش این . خیرخواهى ، خیراندیشى و مهرورزى از مهم ترین توصیه هاى مكتب اخالقى اسالم است 
ى دیگران در سر مكتب بر آن است كه از آغاز، مبانى فكرى انسان چنین شكل بگیرد كه جز خیر و خوبى برا

 .نپروراند و در ضمیر و نهاد خود، قصد تعدى به دیگران را نداشته باشد

به عبارت دیگر سعى مكتب اخالقى اسالم بر این است كه انسان ها به گونه اى خود را تربیت كنند كه اصال شر و 
. ز توصیه هاى مهم اخالقى است زشتى در ذهن ، فكر و اندیشه آنها راه پیدا نكند؛ كه پاك بودن ذهن و نیت یكى ا

 :پیامبر خدا عیسى بن مریم علیه السالم به حواریین مى فرماید
 .(874)انَّ موسى َنبىَّ اهللا علیه السالم اَءَمركم اَءن ال تِزنوا و اَءنا آُمُركم اَءن ال ُتحدِّثوا اَءنفسكم بالزِّنا
 .((موسى علیه السالم به شما امر كرد زنا نكنید، من توصیه مى كنم حتى در اندیشه خود فكر آن را نكنید))

ر گناه قوت بگیرد، مثل این این كه در اندیشه شما، فك: بعد حضرت مثالى مى زند كه خیلى زیبا است مى فرمایند
بیفروزند؛ اگر چه این آتش این اتاق را منهدم نمى كند، اما در و دیوار   است كه در اتاق سفید در بسته اى آتش 

روایتى از امیرالمؤ . ذهن باید از انحراف مصون بماند. زیباى رنگ آمیزى شده آن را دودآلوده و سیاه خواهد كرد
كه مى فرمایندمنین علیه السالم داریم  : 

 .(875)صیاُم االَقلِب عن الفكِر فى اآلثاِم اءفضُل ِمن صیاِم البطِن عن الطَّعاِم
(( ه مصون نگه دارد، بهتر از این است كه شكم خود را از طعام روزه بدارداگر انسان فكرش را از گنا )). 
. تالش بر این است كه از آغاز، فكر و اندیشه و ذهن بر مبنا و معیار صحیحى شكل بگیرد و بر همان مبنا رشد كند

مت كنید؛ تا دل و در دل و اندیشه خود براى دیگران فقط خیر بخواهید و طلب سال: امام علیه السالم مى فرمایند



حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى . جان و اندیشه و فكرتان فعل سوء را نشناسد و این مطلوب شرع است 
 :فرمایند
 .(876)انَّ اَهللا ُسبحاَنه ُیحبُّ اءن َتكوَن نیَُّة االنساِن للنَّاِس َجمیلة 
 .((خدا دوست دارد كه نیت انسان نسبت به همه مردم زیبا باشد))

طبیعى است كسى كه بر . به تعبیر دیگرى محبوب خدا آن است كه براى همگان خیر و سعادت و سالمت طلب كند
یت شده است ، به دنبال این است آن چه را محبوب خدا است محقق كند تا آثار دیگرى را اساس موازین ایمانى ترب

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. كه بر این خیراندیشى و خیرخواهى مترتب است به دست آورد : 
 .(877)اءبَلُغ ما ُتسَتَدرُّ به الرَّحمُة اءن ُتضَمَر ِلجمیِع النَّاس الرَّحَمُة
 .((رساترین وسیله جریان رحمت الهى خیراندیشى براى همگان است ))

از حضرت . سان خیرخواه نازل مى كنداثر وضعى خیرخواهى براى دیگران این است كه خدا رحمتش را بر ان
 :امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند
 .(878)َمن َلم َیرَحِم النَّاَس َمَنَعُه اُهللا َرحَمَتُه
(( خدا رحمتش را از او دریغ مى  -و براى آنها خیر نخواهد  - كسى كه نسبت به دیگران مهر و محبت نداشته باشد 
 .((كند
 :حضرت در سخن دیگرى مى فرمایند
 .(879)َمن لم َیرَحم لم ُیرَحم 
 .((كسى كه به دیگران مهر نورزد، مور مهرورزى قرار نمى گیرد))
 :همچنین حضرت فرموده اند
 .(880)ِبَبذِل الرَّحَمِة ُتسَتنَزُل الرَّحَمُة
 .((اگر به دیگران بذل رحمت و محبت كردى ، رحمت خدا هم شامل حال تو خواهد شد))

ند همه این ارزشهاى اخالقى ، ریشه در این نكته دارد كه انسان ، دیگران را مانند عضوى از اعضاى جامعه اى بدا
كه همه آنها پیكر واحدى را تشكیل مى دهند كه اگر آزرده شود، مجموعه آزرده خواهند شد؛ همان گونه كه اگر 
عضوى از اعضاى بدن انسان مجروح شود یا آزرده شود، درد و رنج او سایر اعضاى بدن را هم مى آزارد، چنین 
 .انسانى براى همگان خیر مى خواهد

 ھركه او آگاه تر رخ زردتر   ھركه او بیدارتر پر دردتر 

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
ِة الَعیِشاَءاَءقَنُع ِمن نفسى ِباَءن ُیقاَل هذا اءمیرالمؤ منین و ال اُءشاِرُكهم فى َمكاِره الدَّهِر اَءو اَءكوَن اُءسوة لهم فى ُجُشوَب (881). 

آیا به همین قناعت كنم كه گفته شود من امیرمؤ منان م ، اما با آنان در سختى هاى روزگار شركت نكنم ؟ و پیشوا ))
 .((و مقتدایشان در تلخى هاى زندگى نباشم ؟

مادى براى امیرالمؤ منین علیه السالم سهل و ساده بود، اما آن همه رنج و محنتى كه آن حضرت استفاده از نعم 
انسان باید چنین تربیت شود كه از خوشى . متحمل مى شد، براى این بود كه فكر مصائب دیگران او را مى آزارد

سو هدایت شوند طبیعى است كه  دیگران مسرور و از رنج آنان آزرده شود كه اگر افراد جامعه ما به این سمت و
پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم براى هدایت ، آنقدر خیرخواه افرادى . جامعه به سوى كمال پیش خواهد رفت 

 :بودند كه دچار فقر معنوى بودند كه آیه نازل شد و فرمود
ما اَءنَزلنا علیَك القرآَن ِلَتشقى # طه (882). 

(( ما قرآن را بر تو نازل نكردیم تا خود را به مشقت بیاندازى ! اى پیامبر )). 
و مى فرماید یا در جاى دیگر خداوند، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را مخاطب قرار داده : 

 .(883)َفَلَعلََّك باِخع َنفَسَك على آثاِرهم ان لَّم یؤ ِمنوا بهَذا الَحدیِث اَءَسفا
(( ه صحیح سعادت روى نمى آورند، چنان دچار اندوه و غم شده اى كه مى خواهى از شدت غم از این كه مردم به را
 .((و اندوه جان خود را از دست بدهى 
این معناى انسان دوستى و سالمت ضمیر است كه در كالم امام سجاد علیه السالم به آن اشاره شده است و در ابتدا 

است كه یك باره جامعه به چنین تحولى دست نمى یابدعمل به آن بسیار آسان مى نماید، ولى روشن  . 

 پرهیز از كینه و حسادت در روابط اجتماعى
كسى كه در روابط اجتماعى و بحران هاى زندگى دچار سرخوردگى و بى مهرى ها مى شود و سوءنیت و بدى از 

ان ساخته شده و تربیت شده دیگران مى بیند، اما همچنان خیرخواه دیگران باقى مى ماند، مى توان گفت كه انس
است كه هیچ عارضه بیرونى او را به واكنش وانمى دارد و خیراندیشى و سالمت نفس او براى جامعه ، تبدیل به 



 .عناد و دشمنى نمى شود
مهربانى و عالقه اش را  .انسان تربیت شده ، هرگز نیت خیر و خیرخواهى براى جامعه را با چیزى سودا نمى كند

از دست نمى دهد؛ یعنى بى مهرى هاى جامعه او را نامهربان نمى كند و به انتقام گیرى و دشمنى با به مسلمین 
اجتماع وادار نمى كند؛ چرا كه او یك انسان تربیت شده و سعادتمند است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى 
 :فرمایند
ِدُخُلوُّ الصَّدِر ِمن الِغلِّ والَحسِد ِمن سعاَدِة العب (884). 

 .((نشانه سعادت انسان این است كه سینه و دل او از دشمنى و كینه و حسادت نسبت به دیگران خالى باشد))
امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است در سخنى از حضرت  : 

 .(885)الَحقوُد ُمعذَُّب النَّفِس ُمَتضاِعُف الَهمِّ
(( و عذاب است و اندوه و غمش دو چندان است انسان كینه توز همیشه در رنج  )). 

باز در یكى از تعبیرات آن حضرت آمده است. طبیعتا چنین كسى نه دوستى دارد و نه برادرى   : 
 .(886)لیَس ِلُحقود اُءُخوَّة 
 .((براى كسى كه دل او سرشار از حقد و كینه است برادرى نمى ماند))
 :در سخن دیگرى مى فرمایند
 .(887)ال َمَودََّة ِلَحُقود
 .((انسان كینه توز در دلش نسبت به كسى احساس محبت نمى كند))

كینه توزى آتشى است كه هرگز . دلى كه از كینه پر شد، در آن جایى براى مهرورزى و مهربانى باقى نمى ماند
 .خاموش نمى شود؛ مگر این كه آن كینه را به طریقى خالى كند

ال ُتطَفى ُء اال بالظََّفِر الِحقُد نار (888). 
 .((كینه ، آتشى است كه جز با پیروزمندى خاموش نمى شود))

در تعبیر دیگرى مى فرمایندحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم  : 
 .(889)الُحقُد نار َكاِمَنة ال ُیطِفُئها اال َموت اءو َظَفر
(( ا مرگ خاموش مى كند یا پیروزى كینه ، آتشى پنهان است كه آن را ی )). 
. براساس این روایت انسان كینه توز یا باید بمیرد یا كینه خود را ِاعمال كند؛ وگرنه كینه او تمام شدنى نیست 

انسان . درست مثل حیوانى است كه حیوانیت ملكه او شده و جزء طبیعت او است كه دیگران را آزار مى دهد
كینه و عداوت در دل او بكار و راه آن این است كه زمین دل را طورى آماده كند كه  مسلمان نباید از ابتدا بذر

امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. استعداد رشد و نمو چنین بذرى در آن وجود نداشته باشد : 
 .(890)شدَُّة الِحقِد ِمن شدَِّة الَحَسِد
 .((شدت كینه از شدت حسد ریشه مى گیرد))

همچنان كه به تكرار گفته ایم ، اكثر این . انسان مومن باید با عوامل به وجودآورنده این رذیله اخالقى مبارزه كند
ى و نفس پرستى انسان ناشى مى شودرذایل اخالقى از خودمحور . 

بنابراین ، فرمایش امام سجاد علیه السالم در حق اول و دوم . حسد كه اساس كینه است ، ریشه در حب نفس دارد
این است كه انسان عارى از این رذایل اخالقى باشد كه این نشانه ) خیرخواهى و آرزوى سعادت براى دیگران (

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه مى فرمایند در سخنى از. سالمت او است  : 
 .(891)ُحسُن النِّیَِّة ِمن سالَمِة الطَّویَِّة
(( ن نیت داشتن ، حكایت از سالمت نهان و باطن مى كندقصد خیر و حس )). 

درست بر عكس كسانى كه سوءنیت دارند، كسانى هستند كه باطن سالم دارند و همواره براى دیگران خیرخواهى 
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. مى كنند : 

 .(892)اءفَضُل الذَّخاِئِر ُحسُن الضَّماِئِر
 .((بهترین و افزون ترین ذخیره ها، نیكویى نیت ها و ضمایر است ))

این دو ویژگى مى تواند از . ذخیره چیزى است نهانى كه انسان مى تواند در روز نیاز از آن بهره مند شود
همان طور كه چشم ها از نظاره زیبایى ظاهرى لذت مى برند، انسان ها نیز از درك . خصوصیات نیت خیر باشد

 .زیبایى باطن لذت مى برند
 :امام علیه السالم خطاب به كسانى كه مى خواهند باطن خود را بیارایند، مى فرمایند
ِرُحسُن النِّیَِّة َجماُل السِّراِئ (893). 

 .((زیبایى باطن انسان ، به حسن نیت است ))

 فواید حسن نیت
ا را مى گیرداز فواید اجتماعى خیراندیشى این است كه جلوى همه بدكارى ه وقتى انسانى نسبت به دیگران  .

خیراندیش و مهربان شد، طبعا به حقوق آنها تجاوز نمى كند، علیه آنها اقدامى نمى كند و خود را بر آنها مقدم نمى 



 . ...كند و
دلیل آن هم روشن است ؛ وقتى نیت فاسد شد، انسان ها به سوءرفتار ترغیب مى شوند و آنگاه است كه حوادث و 
 :بالیا اتفاق مى افتند
 .(894)اذا َفَسَدِت النِّیَُّة َوَقَعِت الَبلیَُّة
(( شدزمانى بلیه اتفاق مى افتد كه نیت ها فاسد شده با )). 
 .صرف نظر از این فایده اجتماعى ، حسن نیت براى خود انسان نیز فواید بى شمارى دارد
 :نكته دیگرى كه باید به آن اشاره كنیم فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه مى فرمایند
 .(895)َجمیُل الَمقَصِد َیُدلُّ على َطهاَرِة الَموِلِد
 .((پاكى نیت ، نشانه حالل زادگى است ))
در مباحث گذشته به این نكته اشاره كردیم كه شاید سؤ ال شود اگر كسى از طریق حرام به دنیا آید، چه گناهى دارد 

ه شرع مقدس او را از مزایاى بسیارى محروم كرده ، یا یك سرى اثرات سوء نیز بر او مترتب است ؟ در جواب ك
گفتیم طبیعى است در عالم آفرینش ، اراده خلقت بر این تعلق گرفته است كه برخى از اعمال داراى یك سلسله 

كه انسان غافلى را كه هیچ توجیهى  عوارض طبیعى و عكس العمل هاى قهرى شود؛ مساءله فوق مانند آن است
ندارد از باالى بلندى به زمین پرتاب كند و بگوییم آن شخص چه گناهى كرده است كه باید دست و پایش بشكند؛ این 

در مساءله مولود حرام نیز همین آثار وضعى وجود دارد. اثر، جزء جدانشدنى و از آثار وضیعه این عمل است  . 
ن است كه مشكالت انسانى كه داراى حسن نیت است زودتر حل مى شود امام علیه السالم دومین اثر حسن نیت ، آ

 :مى فرمایند
 .(896)َمن اءساَء النِّیََّة ُمِنَع االُءمِنیََّة
 .((انسان هاى بدطینت و بدنیت به آرزو و اعمالشان نمى رسند))

حضرت . در نتیجه ، اگر انسانى داراى نیت خیر بوده و خیرخواه دیگران باشد، زودتر به آرزوهایش دست مى یابد
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند

طاَبت عیَشُتُه و َوَجَبت َمَودَُّتُه َمن َحُسَنت نیَُّتُه َكُثَرت َمُثوَبُتُه و (897). 
(( زندگانى او خوش و نیكو مى  مى شود؛ ثانیا  اگر كسى داراى نیت پاك باشد؛ اوال در آخرت ثواب بسیارى نصیبش 
 .((شود؛ ثالثا با افراد دوستى پایدار پیدا مى كند

مهم این است كه انسان هاى مومن براى مؤ منین دیگر در دل و سر جز نیت خیر و سالمت نپرورانند و همیشه 
 .نسبت به انسان ها مهربان باشند

 رفق و مدارا با دیگران
لیه السالم بیان شده این است كه این دو حق نسبت به همه مسلمانان و مؤ منان نكته دیگرى كه در كالم امام سجاد ع

امام علیه السالم مى فرمایند كه انسانهاى مسلمان ، گاه گناهكار و متخلف از فرامین و قوانین دینى هستند و . است 
اما نسبت به گناهكاران. است گاه محسن و نیكوكار و مقید به قوانین دینى ؛ وظیفه انسان در قبال این دو، مختلف   : 

 . َو الرِّفِق ِبُمسیِئهم و َتاَءلُُّفهم و اسِتصالُحهم
نسبت به گناهكاران آنها باید با نرمى و مالطفت و انس و الفت رفتار كنى و راه اصالح و هدایت او را پیش گیرى ))
)). 
 :امام باقر علیه السالم مى فرمایند

االیماِن الرِّفُق انَّ ِلكلِّ شى ء ُقفال و ُقفُل (898). 
(( قفل ایمان ، نرمى و مالطفت و نرم خویى است . هر چیز قفلى دارد )). 

منزله گنجینه گران بهایى تصور فرموده اند كه همواره در معرض دستبرد سارقان و امام علیه السالم ایمان را به 
ایمان گوهر و . چیزى كه این گنج گران قیمت را از خطر محفوظ نگاه مى دارد، قفل است . مخاطره طراران است 

خطرات احتمالى  گنج گران بهایى است كه باید براى مصونیت آن قفلى فراهم كرد تا از دستبرد سارق و طرار و
به . چیزى كه مى تواند به گنجیه گران بهاى ایمان مصونیت بخشد، رفق و مداراى دارنده آن است  .محفوظ بماند

عبارت روشن تر اگر سیره مسلمان ، رفق و مدارا باشد، به تندخویى ، خشم ، توهین ، افترا، جسارت ، فحش و 
مى آورد روى نمى آورد؛ چون امورى كه برشمردیم ، به اضافه سایر رذایل اخالقى كه در ایمان او نقصا پدید 

 .چیزهاى دیگر، ایمان یك مومن را به باد مى دهد و از دست او مى گیرد
اگر در وجود انسان ، خشم و غضب طغیان كرد، او را به دروغ ، فحش ، غیبت ، نمامى و سایر رذایل اخالقى 

و نرمى تربیت شد و دل او بر اساس مهرورزى و مدارا با دیگران  ولى اگر روح مومن با مالطفت. وادار مى كند
 .شكل گرفت و تعلیم یافت ، ایمان خود را از معرض هر نوع مخاطره اى مصونیت مى بخشد

رفق ، نرم . در تعبیر جالب دیگرى ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم از رفق به كلید رستگارى تعبیر مى كند



گویى همه راه ها به روى انسان بسته است و كلیدى در اختیار . گران كلید رستگارى است خویى و مالطفت با دی
گاهى كلیدى است كه راه ثواب را به او نشان مى دهد؛ یعنى . دارد كه مى تواند راه سعادت را به روى خود بگشاید

این جا تعبیر . ى رسانداز درى خارج مى شود و بر مسیرى قرار مى گیرد كه آن مسیر او را به هدف صحیح م
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در مورد رفق تعبیر كلید و مفتاح است و مى فرمایند
 .(899)الرِّفُق مفتاُح الصَّواِب و ِشیَمُة َذوى اَاللباِب
 .((مدارا، كلید درستى است و روش عاقالن ))
انسان هاى خردمند، اهل رفق و مدارا هستند؛ یعنى انسان هاى خردمند، زندگى خود را بر مبناى رفق و مدارا 

راهى برگزیند، از عقل و از این كالم مى توان استفاده كرد كه اگر كسى غیر از رفق و مدارا، . تنظیم مى كنند
 تدبیر كافى بهره مند نیست 

 آثار رفق و مدار
 : در معارف ما آثار بسیار ارزشمندى براى رفق و مدارا ذكر شده است
 .(900)الرِّفُق ُیَیسُِّر الصِّعاَب و ُیَسهُِّل شدیَد االسباِب
 .((نرمى و مالطفت ، سختى ها را آسان مى كند و اسباب دشوار را براى انسان سهل مى كند))
 :رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نیز مى فرمایند
 .(901)الرِّفُق َراءُس الِحكمِة
 .((رفق و مالطفت ، سرلوحه حكمت است ))
 :و حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(902)َراءُس السِّیاَسِة اسِتعماُل الرِّفِق
 .((نكته مهم در سیاست ، رفق و مالطفت است ))
نى اهل خرد اگر انسا .بر اساس این دو روایت ، ابزار انسان هاى عاقل ، حكیم و سیاستمدار، رفق و مالطفت است 
سیاست نه به معناى اداره امور یك كشور  . و حكمت و سیاست است ، سرلوحه آموزش حكمت به او مالطفت است
 .كه حتى تدبیر زندگى شخصى نیز جز با مالطفت و نرم خویى ممكن خواهد بود

به انسان و دیگران درباره رفق و مدارا با دیگران ، مخصوصا با انسان هاى خالفكار و غافل و كسانى كه نسبت 
مرتكب گناه و یا ستمى شده اند، روایات فراوانى از اهل بیت علیهم السالم به دست ما رسیده است كه راه موفقیت 
انسان را در وصول به امیال و اهدافش و همچنین شیرین شدن زندگى ، رفق و مدارا مى دانند؛ چون اساس زندگى 

آن چیزى كه مى تواند تلخى ها را از بین برده ، تبدیل به . روبرو است  كامى ها و مشكالت مختلف انسان با تلخ 
شیرینى و آرامش كند، این است كه انسان ، اول بر درون خود مسلط شود و بتواند در روابط خویش با دیگران ، 

از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم این روایت نقل شده است كه فرمودند. رفق و مدارا پیشه كند : 
لرِّفُق ِنصُف الَعیِشا (903). 

 .((رفق و مدارا با دیگران نصف عیش و لذت است ))
دنداز امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمو : 

 .(904)َمن كاَن َرفیقا فى اَءمِره ناَل ما ُیریُد ِمَن النَّاِس
(( خواهد دست مى یابداگر كسى اهل مالطفت و نرمى باشد، به آنچه از مردم مى  )). 
از این روایت مى توان استفاده كرد كه انسان ، با شدت و خشونت و كنار گذاشتن مدارا و مالطفت نم یتواند به 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. هدف خود دست پیدا كند : 
 .(905)َمِن اسَتعمَل الرِّفَق اسَتَدرَّ الرِّزَق
 .((كسى كه رفق و مدارا وسایل الشیعه ، مالطفت پیشه كند، راه رسیدن روزى را هموار كرده است ))
 :حضرت در تعبیر دیگرى مى فرمایند

لرِّفِقال َنَدَم ِلكثیِر ا (906). 
 .((انسانى كه اهل مدارا باشد، هرگز پشیمان نخواهد شد))

ى تاخیر به هدف خود دست یابد، اما هرگز پشیمان انسان اگر با رفق و مدارا رفتار كند، ممكن است با مقدار
 .نخواهد شد

توصیه معارف ما این است كه استوارترین و مطمئن ترین راه براى وصول به هدف ، مدارا و نرمى در رفتار 
روایتى را امام صادق علیه السالم به نقل از امیرالمؤ منین علیه السالم در اوصاف مؤ منین آورده اند كه. است   : 

 .(907)المؤ مُن ماءلوف و ال خیَر فیَمن ال یاءَلُف و ال ُیؤ َلُف
(( یرد و نه با او انس مى گیرند خیرى نیست انسان مومن مورد انس دیگران است و در كسى كه نه انس مى گ )). 

قرآن هم پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را براى . سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نیز چنین بوده است 
 امام سجاد علیه السالم نیز. سیره اهل بیت علیهم السالم همچنین بوده است . مى كند  این سیر و سنت نیكو ستایش 



در واقع مى فرمایند كه خطاكاران امت بر تو حق هدایت و اصالح دارند؛ تو باید در صدد اصالح ایشان برآیى ؛ 
منتها راه اصالح آنها رفق ، الفت و دوستى است ؛ نه خشونت ، بى اعتنایى و تحقیر كه هیچ یك از این راه ها، 
 . شیوه اصالح مسلمان خاطى نیست

یه السالم استفاده مى شود كه ما انسان هاى مسلمان در همزیستى مشتركمان یك مسوولیت باز از این توصیه امام عل
داریم و آن این كه اگر كسى به قانون شكنى روى آورد، باید او را اصالح كنیم ؛ منتها انسان مصلح باید خود صالح 

ه عبارتى كسى مى تواند چیزى ب. باشد؛ چون این یك قاعده مسلم است كه معطى شى ء نمى تواند فاقد شى ء باشد
اگر انسان درونش را اصالح نكرده باشد، هرگز موفق به اصالح درون دیگران . اعطا كند كه دارنده آن باشد

 .نخواهد شد
بنابراین ، روى آوردن به خشونت ، نوعى فساد اخالقى است و انسانى كه داراى این فساد اخالقى است نمى تواند 

كند، در حالى كه خود داراى نقصان اخالقى است چگونه مى خواهد دیگران را به صالح  اخالق دیگران را اصالح
 :و سعادت هدایت كند؟ حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(908)كیَف ُیصِلُح غیَرُه َمن ال ُیصِلُح َنفَسُه
 .((چگونه كسى كه نفس خود را اصالح نكرده است مى خواهد دیگران را به صالح رهنمون شود؟))
 :تعبیر لطیف دیگرى در كلمات حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه مى فرمایند

الصالِح النَّاِس و َنفُسه اءَشدُّ شیى ء فسادا، فال ُیصِلحها و َیَتعاطى اصالح غیرِه َعجبُت ِلَمن َیَتَصدِّى (909). 
(( هرگز به . ح دیگران مى پردازد؛ در حالى كه نفس او سر تا پا فساد است من در عجبم از كسى كه به اصال
 .((اصالح خود نمى پرداز، اما در تالش است كه دیگران را اصالح كند
 :امام سجاد علیه السالم در ادامه مى فرمایند
 .َو ُشكُر ُمحِسنهم الى نفسِه و الیَك فانَّ احساَنُه الى نفسِه احساُنُه الیَك

امام علیه . دسته اى متخلف از دستورات دینشان هستند و عده اى دیگر پایبند دستورات دینى : ها دو قسمندمسلمان 
درباره دسته . السالم در تعبیرى بسیار زیبا دسته اول را گناهكار و دسته دوم را محسن و نیكوكار معرفى مى كنند

چرا كه وقتى او به خود هم خوبى مى كند، ! گوى  كسى را كه به خود و تو نیكى مى كند، سپاس: دوم مى فرمایند
یعنى وقتى قرار شد جامعه مسلمین را به منزله یك پیكر واحد تصور كنیم ، اگر . گویى به همه خوبى كرده است 

 . كسى به عضوى از اعضاى این پیكر خدمتى كند، به همه آنها خدمت كرده است
براى زندگى خود تالش كند و هرگز به حقوق دیگران تجاوز نكند، به  اگر انسان به قوانین شرعى پایبند بوده و فقط

بنابراین در جامعه اسالمى اگر كسى به . خود خدمت كرده است ، اما این نوع خدمت ، خدمت به دیگران نیز هست 
حسن نسبت به قوانین و دستورات دینى پایبند شد، انسانى نیكوكار خواهد بود؛ نه نیكوكار به خود، بلكه نیكوكار و م

 .همه مسلمان ها
براى این كه مطلب خوب تبیین شود، الزم است درباره آثار و نتایجى كه پایبندى به قانون به ارمغان مى آورد، 
گفتگو كنیم و بگوییم چگونه انسان پایبند به دستورات دین ، نه تنها هیچ خسرانى براى اجتماع ندارد، بلكه جامعه از 

به قانون بهره مند مى شود؟ موال امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایندپایبندى و التزام او  : 
 .(910)الُمؤ مُن َصدوُق الِّساِن َبذوُل االحساِن
(( از آن رو كه پایبند به موازین شرع است -نسان مومن ا همیشه راست مى گوید و به همه نیكى و احسان مى  - 
 .((كند

اگر انسان ها به دستورات الهى چنان پایبند باشند كه ههم حركات آنها با نیت خیر صورت گیرد جامعه از نفس 
سن ، تنها به خود او خیر نمى رساند، بلكه مى تواند ایمان انسان مومن و احسان انسان مح. پرستى رنج نخواهد برد

 .جامعه را به سمت صالح ، رستگارى و سعادت هدایت كند
نكته دیگر آن است كه توصیه به رفق ، مدارا و مالطفت یك وظیفه همگانى است و فقط از وظایف حاكم و هیئت 

كه با فردى برخوردى مالطفت آمیز داشته حاكمه نیست ، چه بسا دستگاه حكومت و تشكیالت اجرایى تشخیص دهد 
باشد، یا تشخیص دهد كه با دیگرى برخوردى خشن و تند داشته باشد، اما این تداخلى با وظیفه سایر افراد جامعه 
 . نخواهد داشت

 ویژگى هاى مومن از دیدگاه روایات
زام او را به قوانین اجتماعى و در معارف اسالمى ، درباره مومن تعریف هاى مختلفى وجود دارد كه به نوعى الت

. به بعضى از این موارد در روایات و آیات كریمه قرآن اشاره مى كنیم . احترام به حقوق عمومى نشان مى دهد
 :امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(911)المؤ مُن على الطَّاعاِت حریص و عِن الَمحارِم َعّف
 .((مومن بر طاعت حریص است و از كارهاى حرام دورى مى كند))



طبق سخن حضرت ، انسان مومن در التزام به قانون حریص و بر اجراى آن مصر است و از قانون شكنى مى 
 .پرهیزد
 .(912)المؤ مُن َمن َتحمََّل اَءَذى النَّاس و ال یَتاَءّذى اَءحد بِه
(( شان نمى دهد و از ناحیه او آسیبى متوجه دیگران نیست مومن كسى است كه در برابر آزار دیگران عكس العمل ن
)). 
 .(913)ال ُیلَفى المؤ مُن َحسودا و ال َحُقودا و ال َبخیال
(( نى با صفات حسد و كینه توزى و بخل یافت نخواهد شدهیچ موم )). 
این اوصاف ، صفت هاى زشت انسانى است كه اگر كسى متصف به آنها شود، نه تنها خود را آزار مى دهد، بلكه 
 .آثار وضعى آن در جامعه نیز به جاى خواهد ماند
 .(914)المؤ منوَن خیَر َماءموَلة و ُشُروُرهم َماءموَنة 
 .((مؤ منان كسانى اند كه خوبى هایشان مورد انتظار و امیدوارى است و از بدى هایشان ایمنى وجود دارد))

ثَُّمالمؤ مُن ال َیظِلُم و ال یَتاَء (915). 
 .((مومن هرگز به كسى ستم نكرده و گناه نمى كند))

، حاكى از آن است كه هرگز مومن عملى  مجموعه این تعاریف ، كه بیانگر پایبندى مومن به قوانین الهى است
باالتر از این مى توان در حل مشكالت عمومى و اجتماعى  .انجام نمى دهد كه با منافع دیگران منافات داشته باشد
 .به او تكیه كرد و بسیارى از مشكالت عمومى را به وسیله خیرى كه در او وجود دارد، حل و فصل كرد

َف و اذا َساَءَل َخفََّفالمؤ مُن اذا ُسِئَل اَءسَع (916). 
 .((اگر از انسان مومن درخواستى شود، برآورده مى كند؛ اما خود در مقام سؤ ال سخت نمى گیرد))

ضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در تعریف انسان سعدتمند، مى فرمایندح : 
 .(917)ِمن كماِل السَّعاَدِة السَّعُى فى َصالِح الُجمهوِر
 .((از عالى ترین مراتب خوشبختى انسان ، تالش در اصالح امور عمومى مردم است ))

بر این اساس است كه گفتیم جامعه مى تواند به ثمرات وجودى او تكیه كند؛ چون انسانى است تربیت شده و ساخته 
در تعبیر دیگرى از امیرالمؤ منین علیه السالم آمده است كه حضرت مى فرمایند. شده  : 

 .(918)انَّ المؤ منین ُمشِفقوَن
 .((مؤ منان اهل شفقت و مهرورزى اند))

ذكر فرمودند و ما آن را به تفصیل بیان كردیم كه خدا امام سجاد علیه السالم این مطلب را در حق اول هم دین 
سخن معروف رسول اكرم . دوست دارد بندگانش نسبت به دیگران مهر بورزند و نسبت به آنان رحیم و مفید باشند

 :صلى اهللا علیه و آله و سلم است كه مى فرمایند
سلم َمن َسمَع َرجال ُینادى یا َللُمسلمیَن َفلم ُیِجبُه َفَلى َس ِبُم (919). 

 .((اگر كسى فریاد كسى را بشنود كه از مسلمانان یارى مى طلبد و او را اجابت نكند، مسلمان نیست ))
مومن كسى است كه دیگران از وجود او بهره مند . م ، احساس مسوولیت در قبال دیگران است شرط ایمان و اسال

 . مى شوند او در قبال مردم خود را مسوول دانسته و به آنها عالقه مند بوده و نسبت به قانون پایبند است
 .(920)ال َیشَبُع المومُن و اَءخوُه جاِئع 
 .((انسان مومن در حالى كه برادرش گرسنه است ، سیر نمى شود))
 .(921)الُمسلُم َمن َسِلَم المسلموَن ِمن یِدِه و ِلسانِه
 .((مسلمان كسى است كه دیگران از دست و زبان او در امان باشند))

 ویژگى هاى مؤ منان در قرآن
)) : قرآن نیز در موارد متعدد، به ویژگى هاى مؤ منان با خطاب آمنوایا ایها الذین  اشاره كرده و برخى از اوصاف  ((
 . این افراد را برمى شمارد كه به بعضى از این آیات ، اشاره مى كنیم
 :در سوره مباركه حجرات مى فرماید
 .(922)یا ایُّها الَّذیَن آمنوا اجَتِنبوا َكثیرا مِّن الظَّنِّ انَّ بعَض الظَّنِّ ِاثم و ال َتَجسَّسوا و ال َیغَتب َبعضكم بعضا
(( از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ چرا كه بعضى از گمان ها گناه است و هرگز در ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

س نكنید و هیچ یك از شما از دیگرى غیبت نكندكار دیگران تجس )). 
به تجسس و مداخله در امور شخصى دیگران . مومن كسى است كه از بدگمانى و سوءظن به دیگران پروا كند

سوءظن ، تجسس و غیبت سه رذیله اخالقى است كه در . نپردازند و زبانش را از بدگویى و غیبت دیگران بازدارد
ل درباره هر یك از آنها بحث كرده ایممباحث گذشته به تفصی  . 

اگر هر یك از این زشتى هاى اخالقى در فردى وجود داشته باشد، همه افراد از ناحیه او احساس خطر خواهند 
ولى اگر اجتماعى بر اساس فضایل اخالقى شكل بگیرد به صورتى كه افراد آن از بدگمانى ، تجسس و . كرد

نیت براى همه جامعه تامین خواهد شدبدگویى دیگران پرهیز كنند، ام . 



 .مؤ منان كسانى اند كه دیگران را به تمسخر نمى گیرند و دیگران را با القاب زشت یاد نمى كنند
ُهنَّ و ال َتلِمزوا اَءنفسكم و ال َتَناَبزوا ِباَاللَقاب ِبئَس االسُم یرا ِمنیا ایُّها الَّذیَن آَمنوا ال َیسَخر َقوم مِّن َقوم َعَسى اَءن َیكونوا َخیرا ِمنُهم و ال ِنساَء ِمن ِنساء َعسى اَءن َیُكنَّ َخ

 .(923)الُفُسوق َبعَد اِالیماِن و َمن لَّم َیُتب فاولئك هم الظَّالموَن
(( نباید گروهى از شما گروه دیگر را مسخره كنند؛ شاید آنها از ایشان بهتر باشند؛ و ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

شاید آنان بهتر از ایشان باشند و یكدیگر را مورد طعن و عیب جویى قرار ندهید و یكدیگر . نه زنانى زنان دیگر را
د یاد نكنید، بسیار بد است كه بر كسى پس از ایمان نام كفرآمیز بگذارید و آنها كه توبه را با القاب زشت و ناپسن

 .((نكنند، ظالم و ستمگرند
 .مؤ منان كسانى اند كه به دیگران زیان و خسارت مادى نمى رسانند
 .(924)یا ایُّها الَّذیَن آَمنوا ال َتاءكلوا الرِّبا اَءضغافا مَّضاَعَفة 
(( ربا و سود را چند برابر نخورید! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 
 .مؤ منان از معامالتى كه براى دیگران نفع ندارند خوددارى مى كنند

ءُكلوا اَءموالكم بیَنكم بالَباطِلو ال تا (925). 
 .((و اموال یكدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید))

كه با دیگران مى بندند نكول نمى كنند مؤ منان از عقد و پیمانى . 
 .(926)یا ایُّها الَّذیَن آَمنوا اَءوفوا بالُعقوِد
(( ه پیمان ها و قراردادها وفا كنیدب! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 

از شرب خمر، قماربازى و . مؤ منان از زشتى هایى كه براى جامعه زیان اخالقى و اقتصادى دارد پرهیز مى كنند
 .آنچه كه موجب انحراف در اعتقادات مردم است ، دورى مى جویند

واالَءزالُم ِرجس مِّن عمِل الشَّیطاِن فاجَتِنبوایا ایُّها الَّذیَن آَمنوا انَّما الَخمُر و الَمیسُر واالءنصاُب  (927). 
(( شراب و قمار و بت ها و ازالم ! اى كسانى كه ایمان آورده اید ( پلید و از عمل شیطان است ) بخت آزمایى نوعى 
)). 
 .مؤ منان هر شنیده اى را بدون برهان نمى پذیرند
 .(928)یا ایُّها الَّذیَن آَمنوا ان َجاَءكم فاِسق ِبَنَباء َفَتَبیَّنوا
(( اگر شخص فاسقى خبرى براى شما آورد، درباره آن تحقیق كنید! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 
 .مؤ منان بدون اجازه صاحب خانه وارد هیچ خانه اى نمى شوند

وایا ایُّها الَّذیَن آَمنوا ال َتدُخلوا ُبیوتا َغیَر بیوِتكم حتى َتسَتاءِذن (929). 
(( در خانه هایى غیر از خانه خود وارد نشوید، تا اجازه بگیرید! اى كسانى كه ایمان آورده اید )). 

اگر كسى وارد مجلسى شود و جایى براى نشستن نباشد، به . ترین نكات اخالقى توجه دارندمؤ منان حتى به ظریف 
 .او حرمت مى گذارند و او را كنار خود جاى میدهند
 .(930)یا ایُّها الَّذیَن آَمنوا اذا قیَل َلكم َتَفسَّحوا فى الَمجالِس َفافَسحوا
(( و به تازه واردها جا  -هنگامى كه به شما گفته شود كه مجلس را وسعت بخشید ! اى كسانى كه ایمان آورده اید

وسعت بخشید -دهید  )). 
یكان خود را از هدایت و ارشاد صحیح بهره مند مى كنندمؤ منان به اصالح اجتماع حساسیت دارند؛ حداقل نزد . 

 .(931)یا ایُّها الَّذیَن آَمنوا ُقل اَءنفسكم و اَءهلیكم نارا
(( خود و خانواده خویش را از آتش نگه دارید! انى كه ایمان آورده ایداى كس اگر به قرآن شریف مراجعه شود و .((
در آیاتى كه به وصف مؤ منان پرداخته دقت شود، مى بینیم با آن كه قرآن معموال كلیات را بیان مى كند، اما در این 

كه دلیل بر اهمیت موضوع بوده و از طرفى داللت  جا به نكته هاى ظریف و دقیقى از امور اجتماعى اشاره كرده
مومن ملتزم به این قوانین ، نه تنها براى جامعه و افراد آن خطرآفرین نیست ، كه . بر جامعیت دین مبین اسالم دارد

 .مفید است و دیگر افراد از حضور و وجود او بهره مند مى شوند
ه در اجتماع متشكل از آنها، لغزش ها و تخلفات به حداقل مى این قوانین و مقررات ، انسانهایى تربیت مى كند ك

امام سجاد علیه السالم فرمودند. رسد : 
عنَك نفسُهُشكُر ُمحِسنهم الى نفسِه و الیَك فانَّ احساَنُه الى نفسِه احساُنُه الیَك اذا َكفَّ عنَك اَءَذاُه و كفاَك مُؤوَنَتُه و َحَبَس  . 

(( عقل درك مى كند كه تشویق خوبان ، موجب : كه عقل نیز بر آن حكم مى كند؛ یعنى  باید او را سپاس گفت ؛ چرا
استحكام و اقتدار خوبى و نیكى در اجتماع مى شود و موجب ترغیب و تشویق دیگران به خیر و نیكوكارى مى 
 .((شود
 :راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند

ِم قال الشُّكُر ِلَمن اَءنعِم بها و اَءداُء ُحقوُقهااَءحِسنوا ِجواَر النَِّع (932). 
(( شكر و اداى حقوق : چیست ؟ فرمودند عرض كردم حسن همسایگى با نعمت. همسایگى با نعمت را پاس بدارید
 .((كسى كه موجب فراهم شدن این نعمت براى شما مى شود
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(933)َمن َشَكَر َمن اَءنَعَم علیِه َفَقد كافاُه



 .((هر كه شكر كند كسى را كه بر او انعام و احسان نموده است ، پس به تحقیق تالفى آن كرده است ))
 .(934)َمن لم َیشُكِر االنعاَم َفلُیَعدَّ ِمَن االَءنعاِم
(( در زمره چهارپایان قرار مى گیرد - از دایره انسانیت خارج شده  -اگر كسى سپاس نعمت به جاى نیاورد،  )). 
 .(935)ِقلَُّة الشُّكِر َتَزهُِّد فى اصَطناِع الَمعروِف
 .((كم سپاسى ، موجب كم شدن كارهاى خیر مى شود))

اگر در جامعه اى روح شكرگزارى و سپاس . شكرگزارى باعث تشویق دیگران به خیر و خوبى و صالح مى شود
 .از بین برود، به تدریج معروف ، خیرخواهى و خیراندیشى هم از آن جامعه رخت برمى بندد

برخى از مسلمان ها گنهكارند، با آنها به الفت و مهربانى رفتار كنید؛ بعضى دیگر : امام علیه السالم فرمودند
ر دو دسته مى كنند و مى حضرت در ادامه یك توصیه عمومى براى ه. نیكوكارند كه باید آنها را سپاس گویید

 :فرمایند
 .َفُعمَّهم جمیعا ِبدعوِتَك وانُصرهم جمیعا ِبُنصرتَك

این برخاسته از نكته اول . امام علیه السالم توصیه مى كنند كه براى یكدیگر دعا كنید و براى یكدیگر خیر بخواهید
 :در فرمایش امام علیه السالم است كه فرمودند
(( وان اداى یك حق و تكلیف براى دیگر مسلمانان ، آرزوى خیر كند و امید موفقیت و مسلمان موظف است به عن
 .((سعادت آنها را داشته باشد؛ كه این آرزوى خیر باید با دعا به درگاه الهى تحكیم و تثبیت شود

 دعا كردن به مؤ منان
نسان با توجه به مبدا همه ا .دعا داراى ارزش واالیى است كه باعث توجه انسان به جنبه معنوى خود مى شود
 .خوبى ها و زیبایى ها و خزائن و گنجینه هاى پایان ناپذیر مى تواند به طمانینه ، سكون و آرامش روحى دست یابد

مسلمان موظف است دعا كند؛ گاهى . یكى از راه هاى رسیدن به این توجه ، دعا و التجا به درگاه ربوبى حق است 
گیرد و گاه نیز اجابت نمى شود این دعا مورد اجابت قرار مى  :امام صادق علیه السالم مى فرمایند .

 .(936)انَّ ُدعاَء االَءِخ المومِن الَءخیِه ِبَظهِر الَغیِب ُمستجاب و ُیِدرُّ الرِّزَق و َیدَفُع الَمكروَه
دعاى مومن براى برادر مومنش در غیاب او مستجاب مى شود و موجب زاید شدن روزى و رفع حوادث و ))
 .((مكروهات از دعاكننده مى شود

وقتى كه  .از جمله دعاهایى كه مورد استجابت واقع مى شود، دعاى انسان مومن براى برادر مومن خود است 
مومن براى دیگرى دعا مى كند و براى او خیر مى خواهد؛ خدا عالوه بر این كه آن شخص را بهره خیر مى دهد، 
 .دعاكننده را نیز از نعمت هاى دیگر بهره مند مى كند
 :در روایت دیگرى مرحوم صدوق نقل كرده است كه امام صادق علیه السالم مى فرمایند

ال ِمن اخوانِه َفدعا ثمَّ دَعا ِلنفسِه اُءسُتجیَب له فیهم و فى نفسِهَمن َقدََّم اءربعیِن رج (937). 

(( خود مقدم بدارد و بعد براى خود دعا كند، خدا دعاى او را هم اگر كسى براى چهل مومن دعا كند و آنها را بر 
 .((براى چهل نفر اجابت مى كند و هم در مورد خود او

چهل مومن را دعا كنید و براى آنها  - ركعت پایانى نماز شب  - بر این اساس توصیه شده است كه در نماز وتر 
 .طلب مغفرت كنید و سپس براى خود از خدا طلب آمرزش كنید

در روایات درباره دعا براى دیگران تعبیرات زیبایى از اهل بیت عصمت علیهم السالم مى بینیم ، امام صادق علیه 
 :السالم از پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه فرمودند

اللهم اغِفر للمؤ منین و المومنات ، و انَّ العبَد َلُیؤ َمُر به الى النار : ِلَمن َیقوُل فى ُدعاِئه  ما ِمن مومن اءو ُموِمَنة ِمن اَءّول الّدهِر اءو هو آت یوم القیاَمِة، اال و هم ُشَفعاُء
یا ربَّنا هذا اّلذى كان یدعو لنا َفَشفِّعنا فیه ، فُیَشفُِّعهم اُهللا َفَینجو: یوم القیامِة، فُیسَحُب فیقوُل المومنوَن و المومنات  (938). 

(( مؤ منین و مؤ منان ت را بیامرز، هر مرد یا زن مومنى كه از آغاز خلقت تا ! كسى كه در دعایش بگویدن خداوندا
مى برند،   اگر گنهكار باشد، وقتى او را به طرف آتش . قیامت شفاعت كنندقیامت آمده اند، شخص دعاكننده را روز 

خدا . این همان آدمى بود كه براى ما دعا كرد، شفاعت ما را در مورد او بپذیر! خدایا: انسان هاى مومن مى گویند
 .((نیز شفاعت آنها را مى پذیرد و او نجات مى یابد

ل شده است كه مى فرماینددر روایتى از امام رضا علیه السالم نق : 
 .(939)َمن دعا ِلاِءخوانِه ِمن المؤ منین َوكََّل اُهللا به عن كلِّ مومن َمَلكا َیدعو لُه
(( ى براى برادر مومنش دعا كند، خداوند در عوض هر مومن ، ملكى مامور مى كند كه براى او دعا كنند و اگر كس
 .((از خدا حاجت بخواهند
مهم این است كه انسان براى دیگران ، روحیه خیراندیشى و خیرخواهى داشته باشد و آن را در خود تقویت كند؛ 

چیزى نخواهد كه این نوعى تربیت و تادیب انسان است ؛ زیرا حتى توصیه شده است ، در هنگام دعا براى خود 
همان طور كه در امور مادى و دنیوى به فكر منافع دیگران است ، در دعا و امور معنوى نیز باید به ذكر منفعت 



دامام صادق علیه السالم نقل مى كنند كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودن. عمومى و همگانى باشد : 
 .(940)لیَس شى ء اَءسرَع اجاَبة ِمن ُدعاِء غائب ِلغائب 
(( ابت نمى شودهیچ دعایى سریع تر از دعایى كه در غیاب كسى براى او مى شود، اج )). 
 :امام باقر علیه السالم فرمودند
 .(941)اَءوَسُع دعَوة و اَءسَرُع اجاَبة َدعَوُة المومِن ِلاَءخیِه ِبَظهِر الَغیِب
 .((دعاى مومن براى برادرش در غیاب او بیشترین دامنه شمول و سریع ترین اجابت را دارد))
 :در سخن دیگرى از امام باقر علیه السالم وارد شده است كه مى فرمایند

آمین ، و لَك ُمثالُه: اَءخیِه فیقوُل له َمَلك ُمَوكَّل اَءسَرُع الدُّعاِء َنجاحا ِلالِءجابِة ُدعاَء االَءُخ ِلاَءخیِه ِبَظهِر الَغیِب َیبَداُء بالدُّعاِء ِل (942). 
(( وقتى او براى برادرش دعا مى كند، . او است سریع ترین دعا در اجابت ، دعاى برادر براى برادر در غیاب 
 .((ملكى مامور است تا آمین بگوید و دو برابر آن را براى شخص دعاكننده از خدا بخواهد
نتیجه این كه امام سجاد علیه السالم توصیه مى كنند كه همگان را در دعاى خود شریك كنى و از پیشگاه خداوند 

علیه السالم درباره مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم مى امام مجتبى . براى همه خیر بخواهى 
 :فرمایند

ُثُر ِمَعُتها َتدعو للمؤ منین و المومناِت و ُتَسمِّیهم و َتكَراَءیُت اُءمِّى فاطمَة علیهاالسالم قاَمت فى ِمحرابها لیلَة ُجمَعتها َفلم تَزل راِكَعة ساجَدة حّتى اتَّضَح عموُد الصُّبِح و َس
الجاُر ثمَّ الدَّاُر! یا ُبنىَّ: یا اءمَّاُه ِلَم ال َتدعیَن ِلَنفسَك كما َتدعیَن ِلغیرَك؟ فقالت : الدُّعاَء لهم ، و ال َتدعو ِلنفسها بشى ء، فقلُت لها (943). 

دیدم شب جمعه اى ، مادرم حضرت فاطمه علیهاالسالم در محراب عبادت مشغول ركوع و سجود بود تا صبح ))
دمید و شنیدم كه براى مؤ منین و مومنات دعا مى كرد و نام آنها را مى برد و بسیار براى آنها دعا مى كرد و اصال 

مادر چرا همان گونه كه براى دیگران دعا كردى براى خود نكردى ؟ : عرض كردم . نكرددعایى براى خود 
پسرم اول همسایه بعد اهل خانه : فرمود )). 

 :امام سجاد علیه السالم در ادامه حق هم كیش مى فرمایند
 .وانُصرهم جمیعا ِبُنصرتَك
 .((همه را مورد نصرت و یارى خود قرار دهید))

به دیگرانیارى و كمك نمودن   
توصیه یارى و نصرت در حقوق مختلف ، مثل حق برادر، همنشین ، همسایه و غیره بیان شد و به تفصیل مورد 
بحث قرار گرفت ؛ اما باید بگوییم كه در مكتب اخالقى اسالم ، یارى و تعاون ، یك اصل اساسى است و توصیه 

ت كه به نمونه هایى از آن اشاره مى كنیمهاى فراوانى از اهل بیت عصمت علیهم السالم به آن شده اس  : 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند
 .(944)ساِعد اءخاكز على ُكلِّ حال ، و ُزل َمَعُه َحیُثما َزاَل
 .((برادرت را در هر حال یارى كن و در همه جا همراه او باش ))

این روایت ، حكایت از آن مى كند كه هیچ انسانى به دلیل اجتماعى بودن ، در هیچ حالتى از مساعدت و یارى 
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. دیگران بى نیاز نیست  : 

ُنصَرِة َولیِِّه انَتَبَه ِبَوطاَءِة عُدوِِّهَمن ناَم َعن  (945). 
(( خود بیدار مى شوداگر كسى به دلیل غفلت ، از یارى دوستش كوتاهى كند، با صداى پاى دشمن  )). 

بر اساس این روایت ، زندگى اجتماعى و دوستى انسان ها با یكدیگر ایجاب مى كند كه انسان از حال دیگران غافل 
نماند؛ چرا كه غفلت از حال دیگران باعث مى شود كه حمله ناگهانى دشمن او را متنبه كند و زمانى از این خواب 

به هر حال ، یارى و كمك ، از اصول مكتب انسان . راى دفع آن نداشته باشدغفلت بیدا مى شود كه دیگر قدرتى ب
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. ساز اسالم است  : 

 .(946)اءَعن ُتَعن 
 .((یارى كن تا یارى شوى ))

ثمره وضعى یارى دیگران ، یارى شدن است ؛ یعنى اگر انسانى در اجتماع شهرت پیدا كند به این كه همواره یار و 
 .یاور دیگران است ، وقتى مشكلى پیدا مى كند، كسانى كه از یارى او بهره مند شده اند، به كمك او مى شتابند

عیُن ُتعاُنَكما ُت (947). 
(( مساعدت خواهند كرد - دیگران تو را  -همان گونه كه تو یارى مى كنى ،  )). 

دیگران بود، اما در موارد خاصى توصیه هاى خاص شده استآنچه گفته شد درباره كمك و یارى   : 
 .(948)َعوُنَك الضَّعیَف ِمن اَءفَضِل الصَّدَقِة
(( ناتوان ، نوعى صدقه است  یارى كردن ضعیف و )). 
 :قرآن هم به این اصل تصریح كرده و مى فرماید
 .(949)تعاَونوا على الِبرِّ و التَّقوى و ال تعاَونوا على االِءثم و الُعدواِن
 .((همواره در راه نیكى و پرهیزگارى به هم تعاون و یارى كنید و هرگز در راه گناه و تعدى همكارى ننمایید))



بر اساس این آیه شریفه ، انسان ها موظفند در نیكى و برقرارى تقوا یكدیگر را یارى كنند و در گناه و تجاوز به 
مشاركت براى نیكى ، مشاركتى ممدوح است و تعاون بر گناه و خطا یك همكارى : ى یارى یكدیگر نشتابند؛ یعن

 . مذموم
. احادیث وارده یادآور مى شوند كه هر یك از طبقات سّنى جامعه در هر شرایطى ، جایگاهى ویژه دارند

عا هر انسانى به طب. بزرگساالن در مقام پدر، كودكان همچون فرزند و میان ساالن در مقام و موقعیت برادرند
امام سجاد علیه السالم در خاتمه این حق مى . نصرت و یارى ارحام و نزدیكان خود اشتیاق بیشترى نشان مى دهد

 :فرمایند
 .و اَءنِزلُهم جمیعا منَك مناِزَلُهم كبیَرهم ِبَمنِزَلِة الواِلِد و َصغیَرهم ِبَمنزلِة الَوَلِد
(( مانند برادر و كودكان را مانند فرزندان خود بدان  بزرگساالن را بسان پدر و همساالن را )). 

 برقرارى پیمان برادرى بین مسلمانان
در مباحث گذشته روایتى را از امام صادق علیه السالم درباره همین مقوله ذكر كردیم كه امام صادق علیه السالم 

انسان به همنوعان خود به یكى از این سه منظر بنگرد: توصیه مى فرمایند . 
بر همین اساس بود كه اصل اخوت اسالمى از همان آغاز ورود رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم به مدینه 
مورد توجه واقع شد و پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در طونل حیات خود در مدینه ، دوبار بر این اصل 

وفق شدند كه ایثار و از خودگذشتگى به یك سنت اجتماعى و اخالقى مهم تاءكید ورزیدند و تا جایى در این راه م
 : اجتماعى و عرف عملى تبدیل شد و در این باره ، آیه شریفه نازل شده كه
 .(950)و ُیؤ ِثروَن على اَءنفسهم و َلو كان ِبِهم َخَصاَصة 
 .((آنها را بر خود مقدم مى دارند هرچند خودشان بسیار نیازمندند))

حفظ اعتقاداتشان و تاءكید بر اصل توحید و نبوت . كسانى كه در مكه بودند، صاحب مال ، مكنت و اعتبار بودند
اما پى ریزى اصل اخوت و برادرى میان . زندگى خود را رها كنندرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم باعث شد 

مسلمان ها كارى كرد كه همین عده با اهل مدینه یك جامعه جدید و موفق را تشكیل دادند و این نتیجه توجه به یارى 
یثار مى حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم درباره ا. و كمك به دیگران ، در حد ترجیح دادن دیگران بر خود بود

 :فرمایند
 .(951)عنَد االیثاِر على النَّفس َتَتَبیَُّن جواهُر الُكَرماِء
(( ت ، با از خودگذشتگى تجلى پیدا مى كندگوهر كرامت انسانى كه مكنون در ذات او اس )). 
عالوه بر این كه توصیه به تعاون و یارى ، گویاى واقعیت و حقیقت عالم آفرینش است ، توصیه به آن ، تاءكید بر 

انسان از همان . این نكته است كه هیچ انسانى بدون تعاون و نصرت دیگران نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد
به یارى دیگران نیازمند بوده ، هست و خواهد بود آغاز آفرینش ، . 

اگر نصرت و یارى مادر و نگهبانى پدر و نزدیكان نباشد، كودكى كه قدم به دنیا مى گذارد، هرگز نمى تواند به 
در همه سنین عمر همین اصل حاكم است. حیات خود ادامه دهد منتها شكل و كیفیت نیازها و احتیاجات تفاوت مى  . 

صل احتیاج بشر به دیگران ثابت است و تغییر نمى كند و همه دستورات اخالق اجتماعى بر اساس درك همین ا. كند
 .واقعیت پى ریزى مى شود كه یك مورد كلى آن در همین حق وجود دارد

باید . همه افراد جامعه حق یارى و نصرت یكدیگر را دارند و اداى این حق مشروطه به مطالبه و استمداد نیست 
در كالم . این روحیه در جامعه حاكم شود كه قبل از این كه دیگران درخواست كمك كنند، افراد به كمك آنها بشتابند

معصوم علیهم السالم تصریح شده است كه فضیلت و كرامت از آن كسى است كه قبل از خواهش و مطالبه ، به 
بیانى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم  اصول این اخوت اجتماعى و دینى در. كمك و یارى دیگران برخیزد

 : این گونه بیان شده است كه
ى اِهللا والتَّناُصِر فى اهللا و اخالِص الَمَحبَِّةُتبَتَنى اَالُخوَُّة فى اِهللا على التَّناُصِح فى اِهللا، والّتباُذل فى اِهللا، والّتعاوِن على طاَعِة اِهللا، والتَّناهى َعن معاِص (952). 

زندگى برادرانه در كنار یكدیگر مبتنى بر این است كه هر یك براى خدا، به هدایت و نصیحت دیگرى بكوشد؛ ))
یگر بذل كنند؛ براى خدا و در راه اطاعت او، همدیگر را یارى كنند؛ براى خدا براى خدا از مال خود براى یكد

یكدیگر را از معصیت پروردگار نهى كنند و یكدیگر را در راه خدا یارى كنند و نسبت به یكدیگر محبت خالصانه 
 .((داشته باشند

القه حاكم شود و به توصیه امام سجاد جان كالم در نكته پایانى نهفته است كه اگر واقعا میان انسان ها محبت و ع
نسبت به یكدیگر رافت و مهرورزى داشته باشند، به طور طبیعى به همه توصیه : علیه السالم عمل شود كه فرمودند

هاى دیگر هم عمل خواهد شد؛ یعنى اگر واقعا كسى دیگرى را دوست داشته باشد، وقتى او را در لبه پرتگاه مى 
اگر او را زیر بارى سنگین ببیند، به او كمك مى كند؛ اگر او را نیازمند، محتاج و . دهدبیند، به او هشدار مى 

 .درمانده ببیند، از مال خود به او مى بخشد



گرچه در ادیان دیگر نیز عبادت هست ، . نكته دیگر این كه همه ارزشهاى بر اساس نگرش عبادى معنا پیدا مى كند
. ه مى شود، در اسالم به ارزشهاى اخالقى ، به عنوان عبادت نگاه شده است اما عبادت در انزوا، و معابد خالص

انسان مسلمان ، برقرارى روابط صحیح اجتماعى ، یارى رساندن به دیگران و دغدغه خاطر نسبت به عموم 
ودمسلمان ها را به عنوان یك عبادت تلقى مى كند و این جا است كه ارزش ها معنا پیدا كرده و كارساز مى ش . 

 مالطفت و مهربانى با هم كیشان
 :حضرت سجاد علیه السالم در ادامه كالم مباركشان در این حق مى فرمایند
 .َفَمن اَءتاَك َتَعاَهدُه ِبُلطف و رحَمة و ِصل اَءخاَك بما َیِجُب لالَءِخ على اَءخیِه
(( باش   پس هر كس كه به نزد تو مى آید، با مهربانى و مالطفت پذیرایش  )). 
به نظر مى رسد مراد امام علیه السالم این باشد كه چون همه حقوق ذكر شده براى هم دین اعم از این كه مسلمانى 
به انسان مراجعه و عرض حاجتى داشته باشد یا نداشته باشد، این حق هر مسلمانى است كه انسان براى او خیر 

كوكار بود، او را سپاس بگوید و اگر بدكار بود او را بخواهد، به او دعاى خیر كند و به او مهر بورزد؛ اگر او نی
ولى اگر از میان مسلمانان ، كسى به مسلمان دیگر مراجعه كرد، باید بداند كه طبق عهد اخوتى كه با او . هدایت كند

و و بنابر عهدى كه بسته است ، با رحمت ، مهربانى و مالطفت با ا. دارد، ملتزم شده است كه او را برادر بداند
 .رفتار كند و بداند كه او برادر او است ، بنابراین باید صله رحم كند و حقوق برادرى را به جا آورد

اكنون ممكن است این سؤ ال پیش آید كه آیا توصیه هاى اخالقى براى ساختن یك جامعه سالم و بدون برخورد كافى 
سالم را پى ریزى كرد؟ آیا با پیشرفت ها و ترقیات است ؟ آیا با پایبندى به این اصول ، مى توان مبانى یك اجتماع 

علمى ، براى جامعه امروزى ما هنوز هم آن شیوه هاى اجرایى كه براى یك جامعه در چهارده قرن قبل طراحى 
فطرت   شده است ، كفایت مى كند؟ پاسخ ما به این سواالت و مشابه آن مثبت است ؛ زیرا این قوانین ، بر اساس 
فته استانسان شكل گر  . 

این فطرت و نیازهاى اساسى انسان با فطرت و نیازهاى نخستین انسان هیچ تفاوت نكرده است و هیچ كس هم 
بنابراین ى اصول اخالقى پیشنهاد شده در مكتب انسان ساز اسالم براى یك جامعه سرشار . مدعى این تغییر نیست 

 .از آرامش و رفاه ، كافى و ارزشمند است 
همان . بشر آمیخته به نیاز گرسنگى ، تشنگى ، غریزه جنسى و بسیارى از نیازهاى دیگر است  فطرت و طبیعت

طور كه قوه تدبیر و تعقل از همان آغاز در نهاد و فطرت بشر قرار داده شده ، نیازهاى او نیز از بدو آفرینش 
 . تاكنون هیچ فرقى نكرده است

آنچه تفاوت كرده و تغییر یافته است ، شیوه . ان دنیا نیز چنین خواهد بودانسان اولیه به غذا و آب نیاز داشته و تا پای
ممكن است در گذشته براى نیاز انسان ها به نقل و انتقال از یك ابزار و وسایل ساده و . تامین این نیازها است 

قطه اى به نقطه دیگر است ابتدایى بهره مى گرفتند، اما امروز ابزار و وسایلى كه عهده دار نقل و انتقال انسان از ن
 . ، تفاوت قابل مالحظه اى یافته است

اگر روزى كه جابه جایى انسان با وسایل اولیه انجام مى گرفته است ، دروغ ، بدگویى و غیبت زشت بوده ، 
قى نمى توانیم بگوییم كه این اصول اخال. امروزه هم كه با وسایل و ابزار پیشرفته انجام مى گیرد، همان طور است 

شكل عوض كرده و ماهیتشان فرق كرده و دروغ و بدگویى و فحاشى و تمسخر دیگران از سجایاى اخالقى شده 
است ؛ چرا كه بشر حسن و قبح این امور را بر اساس فطرت درمى یابد و با گذشت زمان و تغییر شرایط، تفاوت 
 .نخواهد كرد

انسان از پوست حیوانات بود، اما   زمان هاى اولیه ، لباس از مواردى كه مى توان مثال زد پوشش انسان است ؛ در 
این تفاوت . امروز انسان با پیشرفته ترین ابزار، زیباترین و لطیف ترین لباس ها را براى خود فراهم مى كند

 . ابزار، آن اصول اساسى را كه مبتنى بر صفت و سرشت بشر است ، متحول نكرده است
م و سرشار از رفاه و آسایش و آرامش در گرو نهادینه شدن همین اصول اخالقى است نیاز انسان به یك زندگى سال

در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم به اصول و مبانى فراوانى تاءكید شده است كه گاهى مورد بى . 
رده استمهرى قرار گرفته اند، اما بعد از گذشت زمان ، بشر به خطاى خود در این بى اعتنایى پى ب  . 

از جمله موضوع شرب خمر است كه . بزرگانى از علماى معاصر، نمونه هاى بسیارى در این باره ذكر كرده اند
بعد از . در اسالم یكى از افعال حرام شمرده شده است ، اما در بعضى از كشورها، این عمل رایجى بوده و هست 

اى منفى روحى ، جسمانى و اجتماعى آن پى برده اند و در گذشت سالیانى چند، عقال و اندیشمندان آنان به پیامده
اما نیاز و تقاضاى اكثریت جامعه باعث شده است آن . قوانین خود استفاده از آن را در برخى اماكن ممنوع كرده اند

اى اسالم ، چون این اصول اساسى مبتنى بر آر  اما در مكتب مقدس . قانون لغو شده ، به خواسته اكثریت تن دهند
انسان ها نیست و مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه ذات ذوالجالل الهى براى بشر تشخیص داده ، هرگز تغییر 



 .نمى كند
 :روایتى از امام رضا علیه السالم نقل شده است كه فرمودند
(( آن ضرر و آنچه را خداوند بر بشر حالل كرده ، در آن منفعتى نهفته است و آنچه را كه بر او حرام كرده در 

شارع براى انسان ها به منزله طبیبى است كه بر همه زوایاى جسمى و روحى بیمار خود . زیانى نهفته است 
 .(953))(وقوف دارد
 :در روایت دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند
 .(954)َفصالُح الَمرَضى فیما َیعَمُلُه الطَّبیُب و ُیَدبُِّرُه ال فیما َیشَتهیِه و َیقَتِرُحه 
مصلحت بیمار در تمكین از نظر پرشك است ؛ نه این كه به آنچه خود اشتهاد دارد و نفس او مى طلبد، رغبت ))
 .((داشته باشد

قى اسالم ، بنابراین ، راى و نظر اقلیت و اكثریت در قوانین كیفرى و جزایى و در حالل و حرام و اصول اخال
نقشى ندارد، مهم تشخیص ذات ذوالجالل الهى است ؛ یعنى درمانى كه خالق تجویز كرده ، قطعا بهترین درمان و 

آنچه نیز . كامل ترین شیوه است و نتیجه بخش بودن آن هم در طول تاریخ حیات بشر، به تجربه ثابت شده است 
محه جوامع اسالمى از این اصول و قوانین ارزشمند است باعث خسران و زیان شده ، غفلت ، بى اعتنایى و مسا . 
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علیِه و َتحُكَم فیهم بما َعهدِه و َتِكَلهم الیه فیما ُطِلبوا ِمن اَءنفِسهم و اُءجِبروا و امَّا حقُّ اَءهِل الذِّمَِّة فالُحكُم فیهم اَءن َتقَبَل فیهم ما َقِبَل اُهللا و َتِفَى بما َجَعَل اُهللا لهم ِمن ِذمَِّتِه و 
و الَوفاِء ِبَعهِده و َعهِد رسوله صلى اهللا علیه و آله و سلم حاِئل فانَُّه َحَكَم اُهللا به على نفِسَك فیما جَرى بیَنَك و بینُهم ِمن ُمعاَمَلة َولَیُكن بیَنَك و بیَن ُظلِمهم ِمن ِرعاَیِة ِذمَِّة اِهللا 

ُمعاَهدا كنُت َخصَمُه فاتَِّق اَهللا و ال حوَل و ال قوََّة اال باِهللا َبَلَغنا اَءنَُّه قاَل َمن َظَلَم . 
و اما حق اهل ذمه ، حكمش این است كه آنچه را خدا از ایشان پذیرفته ، تو نیز پذیرا باشى و به عهد و ذمه اى كه ))

عمل كنند به آن عهد حواله كنى ؛  خدا براى آنها مقرر داشته وفا كنى و آنها را در آنچه از ایشان مطالبه شده و باید
با ایشان به حكم خدا عمل كنى و از ظلم و ستم بر آنها بپرهیزى ؛ زیرا آنها در پناه خدا و رسول او هستند؛ زیرا به 

هركس معاهدى را ستم كند، من دشمن اویم : ما رسیده كه   .((پس در این راه تقوا پیشه كن  .
اهل ذمه در اصطالح فقهى ما به چه كسانى گفته مى . یك بحث فقهى بپردازیم در مقدمه این حق ، ابتدا باید به 

شود؟ حكم و عهد خدا درباره آنها چیست ؟ آنچه مطالبه كرده اند و ملزم به پذیرشند چیست كه تجاوز از آن امور، 
 ظلم در حق آنها است 

 اهل ذمه كیست ؟
ل بیت علیهم السالم است ، اهل ذمه به كسانى گفته مى شود در فقه ما كه ماخوذ ار آیات كریمه قرآن و روایات اه

كه معتقد به یكى از ادیان آسمانى اند و به صورت اقلیت در جامعه اسالمى زندگى مى كنند؛ مثل یهودیان ، 
 . مسیحیان ، مجوس و زرتشتیان

ر استفاده مى شود كه چون این اما چرا به ایشان اهل ذمه مى گویند؟ از فرمایش امام سجاد علیه السالم و ادله دیگ
عده در پناه اسالم زندگى مى كنند و قیودى را كه اسالم براى آنها مقرر كرده است پذیرفته اند، به آنها اهل ذمه مى 
 .گویند

اهل ذمه چون در پناه اسالم و جامعه اسالمى كه امنیت و آرامشى كه حكومت اسالمى براى آنها فراهم كرده است ، 
ند مى توانند با اعتقادات خود از همه شرایط زندگى آزاد برخوردار باشندزندگى مى كن . 

نكته اى كه تذكر آن الزم است ، این كه اهل ذمه باید شرایط قابل توجهى را بپذیرند كه در صورت پذیرش ، در 
ال ایشان هیچ ذمه و پناه حكومت اسالمى قرار مى گیرند؛ در غیر این صورت ، هیات حاكمه كشور اسالمى ، در قب

 . تعهدى نخواهد داشت

 حكم جزیه در اسالم
براى روشن شدن مطلب ، باید به نكاتى از فقه اهل بیت علیهم السالم اشاره كنیم ؛ از جمله شرایطى كه اهل ذمه 

مقدار آن . قرآن كریم به صورت صریح ، فرمان به پرداخت جزیه داده است . باید بپذیرند، پرداخت جزیه است 
این مبلغ در ازاى تعهد حاكم اسالمى در صیانت از . ر فقه به صورت مفصل مورد بررسى قرار گرفته است نیز د

خداوند در سوره مباركه توبه مى فرماید. منافع زندگى و تامین امنیت آنها پرداخته مى شود : 
رََّم اُهللا و رسوُلُه و ال َیدینوَن دیَن الَحقِّ ِمَن الَّذیَن اُءوتوا الكتاَب حتَّى ُیعطوا الِجزَیَة عن َید و هم قاِتلوا الَّذیَن ال یؤ منوَن باِهللا و ال بالیوِم االِخِر و ال ُیحرِّموَن ما َح

 .(955)صاِغروَن
با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و به روز جزا ایمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم كرده ، حرام نمى ))



 .((شمرند و آیین حق را نمى پذیرند، پیكار كنید؛ تا زمانى كه با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند
))در عبارت  هم صاِغروَن حتَّى ُیعطوا الِجزَیَة عن َید و علماى عامه به نقل از تفسیر : میان علما اختالف است  ((
بیضاوى ، جزیه را به جهت تسخیر و تحقیر آنها دانسته اند؛ چرا كه وقتى آن مبلغ را به عنوان جزیه مى پردازند، 

ازگار ضربه اى را متحمل مى شوند؛ ولى به نظر مى رسد كه این برداشت با فرهنگ اسالم و شیعه چندان س
 :نباشد؛ چرا كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه به مالك اشتر مى فرمایند
 .(956)فانَّهم ِصنفاِن اِءمَّا اَءخ لَك فى الدِّیِن و اِءمَّا َنظیر لَك فى الَخلِق
(( یا برادر دینى تواند یا در آفرینش با تو یكسانند: انسان ها دو دسته اند )). 

این . چنین تفكرى اجازه نمى دهد كه از انسان غیر مسلمان باج و خراج بگیریم و به این وسیله به او آزار برسانیم 
مام سجاد علیه السالم از جد بزرگوارشان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل تفسیر با مبنایى كه در فرمایش ا

 :شده است نیز مغایرت دارد؛ حضرت فرمودند
 .((من دشمن كسى هستم كه به معاهد و ذمى ستم كند))

یات و حقوق شاید بتوان گفت جزیه ، مال. جزیه به نیت آزار رساندن هرگز نمى تواند به عنوان یك حكم الهى باشد
در اصل اداى حقوق . دولت و حكومت است كه پرداخت آن هم بر مسلمان ها واجب است و هم بر غیرمسلمان ها

دولتى ، بین آنها تفاوتى نیست ؛ منتها حقوق دولتى مسلمان ها، تعریف خاصى دارد كه گاهى در چهارچوب زكات 
یرمسلمان ها نیز تعریف و حد دیگرى دارد به نام این حقوق براى غ. دریافت مى شود و گاه در چهارچوب خمس 

 .جزیه كه حاكم آن را تعیین مى كند
شاید این تفاوت ، براى آنها نوعى تحقیر باشد و شاید غرض ذات ذوالجالل الهى این بوده است كه آنها با احساس 

ا به بسیارى از حقایق مى حقارت متنبه شوند، چون در حالت تقابل و جنگ ، خشم و عصبیت مانع از توجه انسان ه
وقتى آتش جنگ فروكش مى كند و آنها تحت سلطه جامعه اسالمى قرار مى گیرند، اخذ جزیه باعث حقارت . شود

 .آنها شده ، در نتیجه نسبت به حقایق دین آگاه مى شوند
یات پرداختى از تفاوت دیگرى كه براى مسلمان و غیرمسلمان ساكن در جامعه اسالمى وجود دارد، این است كه مال

ناحیه مسلمان ها معموال مالیات بر درآمد است ، ولى آنچه به عنوان جزیه و مالیات از غیرمسلمان ها دریافت مى 
كنند، مالیات سرانه اى است كه براساس آن ، غیرمسلمانى كه در جامعه اسالمى زندگى مى كند، به دلیل بهره مندى 

و برخوردارى از حقوق مساوى ، موظف به پرداخت آن است از منافع آن جامعه ، مثل تامین امنیت  . 
خراج ، مالیاتى است كه به . مالیات دیگرى كه براى افراد غیرمسلمان جامعه اسالمى مقرر شده ، خراج است 

بین فقها، اختالف است كه آیا غیرمسلمانى كه در جامعه اسالمى زندگى . اراضى و زمین هاى آنها تعلق مى گیرد
، عالوه فر پرداخت جزیه باید خراج نیز بپردازد یا نه ؟ این یك بحث فقهى است كه به تفصیل درباره آن مى كند

 .گفتگو شده است كه معموال حكم به پرداخت یكى از این دو مالیات مى كنند
وار كرد؛ البته بعد از این كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم حاكمیت خود را در نقاط وسیعى از منطقه است

 :دستور اخذ جزیه آمد و آیه نازل شد
 .(957)قاِتلوا الُمشِركیَن َحیُث َوَجدتُّموهم 
(( برسانید مشركان را هر جا یافتید به قتل )). 
 .(958)فاذا َلقیُتم الَّذیَن َكَفروا َفَضرَب الرِّقاِب
(( هایشان را بزنیدهنگامى كه با كافران در میدان جنگ روبه رو شدید، گردن  )). 
 .(959)قاتلوا الَّذیَن ال یؤ منوَن باِهللا و ال ِبالیوِم اآلخِر
(( ه به روز جزا ایمان دارند، پیكار كنیدبا كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و ن )). 
 :تعبیر رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم این بود كه مى فرمودند
 .(960)اُءمرُت اَءن اُءقاِتَل النَّاس حتَّى یقولوا ال الَه اال اهللا 
 .((من موظف به مجادله و جنگیدن با دیگران هستم تا همه به توحید و یگانگى خداوند متعال اقرار كنند))

بود كه آیه اى قاتلوا الَّذیَن ال یؤ منوَن باِهللا و ال ِبالیوِم اآلخِربعد از آیه   
ى الَجزَیَة عن َید و هم صاغروَنَیعِط :دیگر نازل شد و فرمود یعنى به دلیل برخوردارى از منافعى كه از زندگى در یك  .(961)

باید جزیه بپردازند جامعه اسالمى بهره مند مى شوند، . 
البته برخوردارى آنها از حقوق مساوى با سایر مسلمان ها، مشروط به شرایطى است كه معموال در كتب فقهى ما 
 . درباره آن بحث و گفتگو شده است و همه مستند به روایات و علت هاى پذیرفته شده شرعى است

 شرایط اهل ذمه
))مرحوم محقق حلى صاحب كتاب  الم شرایع االس ، شرایط اهل ذمه را جامع تر از دیگران ذكر كرده است كه ((
 : همراه با بعضى مستندات آن توضیح مى دهیم



 پذیرش ذمه - 1
یعنى یا مسلمان شوند و در جرگه مسلمین داخل شوند و از حقوق و مزایاى یك مسلمان برخوردار شوند و یا 
 .پرداخت جزیه را پذیرا شوند
با جامعه اسالمىپرهیز از مخالفت  - 2  

یعنى هرگونه اقدام و حركتى كه مخل امنیت جامعه اسالمى باشد، براى آنها ممنوع است و همین طور هر نوع 
اگر از این شرط تخلف كنند، از شرایط ذمه خارج شده ، . حركت دیگرى كه به صورتى كمك به مشركین تلقى شود

 .مستحق قتل خواهند بود
نانعدم آزار و اذیت مسلما - 3  

هر نوع اقدامى كه موجب آزار و اذیت مسلمان ها باشد؛ مثل قتل ، تجاوز به نوامیس ، سرقت اموال ، جاسوسى 
براى آنها ممنوع است و اگر به هر یك از این موارد اقدام كنند، چنانچه در پیمان نامه خود با مسلمان ها متعهد ... و

ست و استحقاق مجازات قتل دارند، اما اگر در پیمان نامه ذكر به رعایت آن شده باشند، به معناى خروج از ذمه ا
 .نشده باشد، مانند مسلمان ها با آنها رفتار مى شود
 حفظ حریم اولیاى حكومت - 4
شرط دیگر این است كه نباید نسبت به حریم اولیاى حكومت اسالمى و دین مقدس اسالم و شخص رسول اهللا صلى 

اى دیگر هیچ نوع جسارتى انجام دهند كه در این صورت از شرایط اهل ذمه خارج مى اهللا علیه و آله و سلم و اولی
 .شوند
 عدم تظاهر به منكرات مسلمانان - 5

آنها حق ندارند به آنچه كه در میان مسلمانان منكر نامیده مى شود، تظاهر كنند؛ یعنى گرچه بعضى از امور، مثل 
. ا مجاز باشد، تظاهر به این گونه امور در جامعه اسالمى ممنوع است شراب خمر و یا نكاح با محارم در ادیان آنه

حال اگر تظاهر به این امور كنند، در حكم آن بین فقها . حق شرب خمر و خوردن گوشت خوك و امثال آن را ندارند
((نفس تظاهر به این امور نقض عهد است و خروج از پیمان ذمه )) :اختالف است بعضى فرموده اند ى هم ؛ بعض
نقض عهد نیست و مجازاتى كه در قوانین اسالمى در این گونه تخلفات براى مسلمانان در نظر گرفته )) :فرموده اند
 .((شده ، درباره آنها نیز اعمال مى شود
 نداشتن معبد و عبادتگاه - 6

 مسیحیان در جامعه شرط دیگر این است كه آنها باید ملزم شوند كه هیچ نوع معبد و عبادتگاهى برپا نكنند؛ مثال
اسالمى ناقوس ننوازند؛ ارتفاع ساختمان هایشان از ساختمان هاى مسلمانان بیشتر نباشد؛ كه اگر چنین شود مستحق 
 .(962)مجازات خواهند بود

البته در فقه عامه سخت گیرى هاى بیشترى براى آنها شده است كه گفتیم این نگاه با معارف و فقه شیعه و 
دستورات اهل بیت علیهم السالم مخصوصا سیره حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم كه در دوران حكومتش اهل 

به هر حال ، شرایطى كه ذكر شد در فقه شیعه و عامه . فات داردذمه در حكومت اسالمى زندگى مى كردند، منا
این شرایط یا از آیات كریمه قرآن استنتاج مى شود و یا از فحواى روایاتى كه از ائمه اطهار علیهم . مشترك است 

دالسالم نقل شده است ؛ مثال در روایتى ، زراره از امام صادق علیه السالم نقل مى كند كه حضرت فرمودن : 
َلحَم الِخنزیِر و ال َینِكحوا االَءخواِت و ال َبناِت االَءخ و ال َبناِت انَّ رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم َقِبَل الِجزَیَة ِمن اَءهِل الذِّمَِّة على اَءن ال َیاءُكلوا الرِّبا و ال َیاءُكلوا 

 .(963) و ِذمَُّة رسوِلِه صلى اهللا علیه و آله و سلم االُءخِت َفَمن َفَعَل ذلَك منهم َبَرَئت منُه ِذمَُّة اِهللا
(( یرفتن كه رباخوارى نكنند، گوشت خوك پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم به این شرط جزیه را از هل ذمه پذ

هر ذمِّى كه یكى از این كارها را انجام . نخورند، و با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر ازدواج نكنند
 .((دهد، از پناه خدا و رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم خارج مى شود

ه صورت رسمى از آنان پیمان گرفته بود كه به محرمات بر اساس این روایت ، پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ب
دیگر این كه به رباخوارى روى نیاورند؛ گرچه برخى از محرمات در ادیان آنها جایز شمرده . اسالمى تظاهر نكنند

پیمان مى شود و چون رباخوارى هم   شاید بتوان گفت كه هر نوع آزار مسلمانان توسط اهل ذمه باعث نقص . شده 
تخریب امور اقتصادى و بازار مسلمانان و در نتیجه آزار آنهاست موجب نقص پیمان مى شودنوعى  . 

 :در روایت دیگرى كه ابى بصیر از امام صادق علیه السالم نقل مى كند، آمده است كه حضرت فرمودند
دىَّ والنَّصرانىَّ قلُت و ما شاءنا یهودىِّ والنَّصرانىِّ قال لیس لهم اءن ُیظِهروا ُشربه یكوُن ذلَك فى كاَن علىُّ علیه السالم َیضِرُب فى الَخمِر والنَّبیِذ ثمانیَن الُحرَّ والعبَد و الیهو

 .(964)بیوتهم 
(( ى علیه السالم كسانى را كه شرب خمر مى كردند هشتاد تازیانه مى زدند؛ اعم از این كه آزاد بودند یا برده ؛ عل

امام . چرا؟ یهودى و نصرانى كه در مكتب خود مجازند: سؤ ال كردم : راوى مى گوید. یهودى بودند یا نصرانى 
منكرات را ندارند و مى توانند داخل خانه هایشان به  آنها در جامعه اسالمى اجازه تظاهر به: علیه السالم فرمودند

 .((امورى بپردازند كه در آیین خودشان جایز است 



همچنین در روایات متعددى داریم كه در آن تصریح شده است اگر كسى از اهل ذمه به رسول اكرم صلى اهللا علیه 
ایتى كه اتفاقا سند آن به عامه برمى گردد، از در رو .و آله و سلم جسارت ، اهانت و یا سّب كند، مهدورالدم است 
 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى كند كه فرمودند

لیه و آله و سلم ِدَیتهااَءنَّ یهودیة كانت َتشِتُم النبىُّ صلى اهللا علیه و آله و سلم و تقُع فیه فخَنقها رجل حّتى ماَتت ، فابَطَل رسول اهللا صلى اهللا ع (965). 
زنى یهودى به رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم جسارت مى كرد یكى از مسلمانها او را كشت ؛ پیغمبر صلى ))
ماهللا علیه و آله و سل دیه او را باطل كردند - خون او را هدر دانسته  -  )). 

گفتیم كه اهل ذمه مجاز نیستند در بالد اسالمى كنیسه و كلیسا بسازند و ناقوس به صدا درآورند، مستند ما روایتى 
 :از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه مى فرمایند

الكنائِس فى داِر االسالِمانَّه صلى اهللا علیه و آله و سلم َنهى عن احداِث  (966). 
 .((رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم از احداث كلیسا در بالد اسالمى ممانعت مى كردند))

ر اساس این روایات ، اگر از گذشته كنیسه و یا كلیسایى داشته اند، مانعى ندارد، اما این كه بخواهند معابد تازه اى ب
 .بنیان كنند، مجاز نیستند
 :روایتى از امیرالمؤ منین علیه السالم نقل شده است كه حضرت فرمودند
 .(967)لیَس فى االسالِم َكنیسُة الُمحَدثة 
 .((بعد از ظهور اسالم هیچ كلیسایى ساخته نشد))

 حقوق اهل ذمه
بپذیرند تا در پناه مسلمین آنچه بیان شد، در توضیح این بود كه اهل ذمه چه كسانى هستند و چه شرایطى را باید 

به تعبیرى این نكته هاى دقیقى است كه از كلمات اهل بیت علیهم السالم و فقه . قرار بگیرند و صاحب حق شوند
شیعه و سنتى استفاده مى شود كه با رعایت و پذیرش شرایط و التزام عملى به آنها، اهل ذمه در جامعه اسالمى 

مسلمان ها موظفند حقوق آنها را مراعات كنند، در دین مبین اسالم به  صاحب حق مى شوند كه در این صورت
رعایت حقوق اهل ذمه به طور جدى توصیه شده است ؛ نمونه بارز آن سیره حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در 

و قضاوت زمان خلیفه دوم است كه اختالفى میان حضرت علیه السالم با یكى از یهودیان مدینه بود كه به حكمیت 
به هنگام طرح دعوا، خلیفه دوم ، امیرالمؤ منین على ابن ابى طالب علیه السالم را مخاطب . خلیفه دوم منتهى شد

چهره  .((برخیز و در كنار خصمت قرار بگیر ! یا اباالحسن)) ُقم یا اباالحسن فاجِلس مَع َخصِمَك :قرار مى دهد و مى گوید
آیا از این كه تو را امر كردم تا در كنار : خلیفه سؤ ال كرد. ر هم كشیده شدحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم د

نه ، من نگرانیم از این است كه تو : خصم خود مقابل حاكم و قاضى قرار بگیرى نگران شدى ؟ حضرت فرمودند
تو مساوات .  به عنوان خلیفه و قاضى مسلمانان مرا با كنیه خطاب كردى و آن یهودى و ذمى را با اسم صدا كردى

 .(968)را بین متخاصمین رعایت نكردى 
نهانیز باید از همه حقوقى آ. براساس این سیره حضرت ، رعایت مساوات میان آنها وظیفه حكومت اسالمى است 

كه مسلمان ها از آن برخوردار هستند، بهره مند باشند؛ البته مشروط به این كه التزام عملى به همه شرایط عهد و 
 .پیمان داشته باشند

به . همچنین در سیره حضرت نقل شده است كه در مسیرى با یك یهودى همراه بودند و با یكدیگر گفتگو مى كردند
ند كه باید از هم جدا مى شدند، یهودى دید كه على بن ابى طالب علیه السالم بر خالف مسیر اصلى خود، جایى رسید

من عازم كوفه ام ، : مگر شما عازم كوفه نیستید؟ ایشان فرمودند: از حضرت سؤ ال كرد. او را همراهى مى كند
ه حق مشایعت ؛ كه من براى اداى آن حق از جمل. ولى در آیین ما، همراه و همسفر بر همسفر دیگرش حقوقى دارد

 .(969)چند قدمى تو را همراهى مى كنم 
 : در تعبیر امام سجاد علیه السالم این گونه آمده است
 .فالُحكُم فیهم اَءن َتقَبَل فیهم ما َقِبَل اُهللا و َتِفَى بما َجَعَل اُهللا لهم ِمن ِذمَِّتِه و َعهدِه

حكم در مورد آنها این است كه آنچه خدا پذیرفته است ، سایر مسلمان ها هم بپذیرند و به آنچه كه خداوند عهده دار 
پیمانى كه حاكم اسالمى با اهل ذمه منعقد مى كند، همان پیمان  یعنى عهد و. شده و به ذمه گرفته است ، وفا كنند

الهى است و انسان مسلمان به صرف این كه فردى یهودى یا نصرانى است ، العیاذباهللا حق ندارد نسبت به او 
 .كوتاهى كند

در حال ذبح . روایتى را یكى از صحابه نقل مى كند كه به یكى از غالمانش دستور داده بود گوسفندى را ذبح كند
چرا سفارش این یهودى را مى كنى ؟ : غالم پرسید. گوسفند او را توصیه كرد كه همسایه یهودى را فراموش نكند

رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم آنقدر سفارش همسایه را فرموده اند كه ما گمان كردیم همسایه از : گفت 
 .(970)همسایه ارث مى برد



سفارش به رعایت همسایه به طور مطلق ، اعم از این كه مسلمان باشد یا غیرمسلمان ، از مصادیق همان قاعده 
ومت اسالمى زندگى مى كند، از همه منافع اجتماعى كه مسلمان ها كلى است كه انسان غیرمسلمان كه در سایه حك

 . برخوردارند، بهره مند است
بهترین منبعى كه ما را با حقوق انسانى اهل ذمه آشنا مى كند، نامه هایى است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه 

ضرت در سایر بالد اسالمى السالم در دوران حكومتش به حكام و فرمانروایانى مى فرستاد كه از جانب آن ح
در بخشى از آن كه مربوط به . یكى از آن نامه ها، نامه حضرت به مالك اشتر است . منصوب شده بودند

 :غیرمسلمان ها است مى فرمایند
ِسواُهم اال بهم الَءنَّ النَّاَس ُكلَّهم ِعیال على الَخراِج و اَءهِله َولَیكن َنَظُرَك  و َتَفقَّد اَءمَر الَخراِج بما ُیصِلُح اَءهَله فانَّ فى َصالِحه و َصالِحهم َصالحا ِلَمن ِسواُهم و ال َصالَح ِلمن

 .(971)فى عماَرِة االَءرِض اَءبَلَغ ِمن َنَظِرِك فى اسِتجالِب الَءنَّ ذلَك ال ُیدَرُك اال بالِعماَرِة
رى كه صالح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا در بهبودى طو! مالیات را دقیات زیر نظر داشته باش  (972)خراج ))

دیگران هرگز به صالح و . وضع مالیات و بهبودى حال مالیات دهندگان ، بهبودى حال دیگران نیز نهفته است 
آسایش نمى رسند، جز این كه خراج دهندگان در صالح و بهبودى به سر برند؛ چرا كه مردم همه عیال و نان خور 

باید كوشش تو در آبادانى زمین بیش از جمع آورى خراج باشد؛ زیرا كه خراج جز با . ذاران هستندخراج و خراج گ
 .((آبادانى به دست نمى آید

هدف ما از نقل . این فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم ادامه دارد كه نیاز به تبیین و توضیح بیشتر دارد
الم تاءكید و عنایت حضرت به رعایت حقوق اهل ذمه و كسانى است این فرمایش حضرت امیرالمؤ منین علیه الس

این تاءكید و سفارش در نامه هاى دیگر حضرت به سایر حاكمان منصوب از  .كه در پناه مسلمین زندگى مى كنند
در فروع كافى نقل شده است كه شخصى از طایفه ثقیف مى گوید. طرف ایشان نیز دیده مى شود : 

بُن اَءبى طالب علیه السالم عَلى باِنقَیا و سَواِد الكوَفِة فقاَل لىاسَتعَملنى علىُّ  ایَّاَك اَءن َتضِرَب ُمسلما اَءو َیهودّیا اَءو َنصرانّیا فى ِدرَهِم َخراج اَءو َتبیَع دابََّة َعَمل فى  ... 
 .(973)ِدرَهم فانَّما اُءِمرنا اَءن َناءُخَذ منُهُم الَعفَو
(( بپرهیز از این كه براى : امیرالمؤ منین علیه السالم مرا به بانقیا مامور كردند و در هنگام اعزام به من فرمودند

مبادا براى گرفتن خراج ، آنها را مجبور به ! نى مورد ضرب قرار دهى گرفتن مالیات مسلمان ، یهودى و نصرا
اگر شكوه كردند كه درآمدمان به دالیلى كم است ؛ تحقیق و بررسى نكن ؛ مدعاى آنها  - ! فروش ابزار كارشان كنى 

به ما دستور داده اند كه زیادى مال آنها را دریافت كنیم  - را بپذیر  )). 
در منابع عامه نقل شده است ، امیرالمؤ منین علیه السالم فردى را به زمامدارى منطقه  یا در روایت دیگرى كه

 :گماردند و به او سفارش كردند
فى َطَلِب درهم ، قال ال َتُقم رجال قائما  ال َتضِرَبنَّ رجال َسوطا فى ِجباَیِة درهم و ال َتبیَعنَّ لهم رزقا و ال ِكسَوَة ِشتاء و ال صیف و ال دابَّة َیعَتِملوَن علیها و یا امیرالمؤ  : قلت :

اذا اَءرِجُع الیَك كما ذهبُت ِمن عندك ؟ قال ! منین علیه السال ویَحَك انَّما ُامرنا اءن َناُخَذ منهم العفَو. و ان َرَجعَت كما ذهبَت : (974). 
حق ندارى هیچ كس را براى گرفتن مالیات تازیانه بزنى ؛ و حق ندارى روزى آنها را بفروشى ؛ حق ندارى لباس ))

ن حق ندارى كسى را براى گرفت. حق ندارى وسایل آنها را توقیف كنى . زمستانى و تابستانى آنها را بفروشى 
! آیا من مانند وقتى كه از نزد شما مى روم ، دست خالى برمى گردم ؟: آن شخص گفت . مالیات نزد مردم بگمارى 

واى بر تو، ما ماموریم كه زیادى مال ! اگرچه همان گونه كه مى روى ، دست خالى برگردى : حضرت فرمودند
 .((آنها را دریافت كنیم 
من در شام بر جماعتى : قل شده است كه هشام بن حكیم بن حزام مى گویدن ((صحیح مسلم ))روایتى از حضرت در 

پرسیدم. عبور كردم كه آنها را در آفتاب نشانده بودند و بر سر آنها روغن زیتون ریخته بودند اینها چه كسانى  : 
. آن را بپردازندبودند؟ گفته شد كه این ها را به خاطر این كه خراجشان را پرداخت نكرده اند، عذاب مى دهند تا 

از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم شنیدم كه حضرت فرمودند: گفتم  : 
یعنى حتى این نوع شكنجه كردن و  .(975)خداوند، كسانى را كه دیگران را در دنیا آزار مى دهند، عذاب خواهد كرد
 . آزار دادن اهل كتاب و اهل ذمه گرچه با دلیل ، ممنوع است

در تعبیر دیگرى از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم این مضمون واضح تر بیان شده است ؛ حضرت مى 
 :فرمایند

ُیَعذِّبوَن الّناَس فى الّدنیاانَّ اَهللا ُیعذُِّب الَّذیَن  (976). 
 .((خداوند كسانى را كه در دنیا مردم را عذاب مى دهند، عذاب خواهد كرد))

نكته را درباره مردم بیان مى فرمایند، چه این مردم مسلمان باشند یا غیرمسلمان ؛ عبد باشند یا : ادر این حدیث هم
 .حّر
مرحوم صاحب وسائل الشیعه در ابواب قصاص از امام هشتم علیه السالم نقل مى كنند كه رسول اكرم صلى اهللا 
 :علیه و آله و سلم فرمودند

ِه اَءو َضَرَب غیَر ضاِربِهَلَعَن اُهللا َمن َقَتَل غیَر قاِتِل (977). 



 .((آن كه بدون حق كسى را بكشد یا كتك بزند، مورد لعن الهى است ))
لق مردم كه از جمله آنها اهل كتاب و اهل ذمه هستند بسیار زیاد استاین سفارش ها در مورد مط  . 

 پایبندى به پیمان بسته شده
ذّمة اهللا و ))نكته قابل توجهى كه باید در حقوق اهل ذمه مورد عنایت قرار بگیرد این است كه پیمان با اهل ذمه را 
وقتى پیمانى از جانب مسلمانان با اهل كتاب منعقد مى . تلقى مى كنند ((ذمة رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم 

در آیه كریمه قرآن هم آمده است. شود، در واقع این پیمان خدایى است   : 
 .(978)انَّ اَهللا ال ُیخِلُف المیعاَد
 .((خداوند خلف وعده نمى كند))
عالوه بر این كه وفاى به عهد  . هر نوع پیمان شكنى از ناحیه مسلمانان در واقع شكستن پیمان خداوند متعال است
 : از توصیه هاى مؤ ّكد قرآن كریم است
 .(979)و اَءوفوا بالَعهِد انَّ الَعهِد كاَن مسؤ وال
 .((به عهد خود وفا كنید، كه از عهد سؤ ال مى شوید))
 :یا درباره اوصاف مؤ منان در سوره مباركه مومنون مى فرماید

َءماناِتهم و َعهِدهم راُعوَنوالَّذیَن هم ِلا (980). 
 .((مؤ منان كسانى اند كه به پیمان هایى كه با دیگران مى بندند وفادارند))

رباره وفاى به عهد بود، اما نفس معاهده ، امرى است كه اگر از سوى مومن منعقد شد، موظف است آنچه بیان شد د
امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. كه بدان وفا كند : 

 .(981)ال َتضَمن ما ال َتقِدُر على الَوفاِء بِه
 .((چیزى را كه قادر به وفاى آن نیستى تضمین نكن ))
 : در روایتى از امام صادق علیه السالم در مورد بستن عهد و پیمان آمده است
 .(982)ِعَدُة المؤ مِن اَءخاُه َنذر ال كفَّاَرَة لُه
 .((عهدى كه مسلمان با بردارش مى بندد، مثل نذرى است كه كفاره ندارد))

بنابراین . خلف از عهد، كفاره نداردیعنى نمى توان از آن تخلف كرد؛ چرا كه تخلف از نذر، كفاره ندارد، ولى ت
وفاى به عهد، یك خصیصه ارزشمند اخالقى است كه با هر كسى و نسبت به هر چیزى كه از طریق شرعى منعقد 
 . شود، الزم الوفا است
 :روایتى را از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم نقل مى كنند كه فرمودند

الوفاُء ِلمسلم كاَن اءو كافر، و برُّ الوالدیِن مسلمیَن كانا اءو كا فَریِن و اَءداُء االماَنِة ِلمسلم اءو كافر: ثالثة لیس ِلاءحد فیهنَّ ُرخَصة  (983). 
(( وفاى به عهد، اگر چه با كافر باشد؛ نیكى كردن به پدر و : چیز است كه كسى مجاز به تخلف از آنها نیست  سه
 .((مادر، اعم از این كه مسلمان باشند یا كافر؛ اداى امانت مسلمان یا كافر

. لم است و قبیح پیمان شكنى نیز نوعى ظ. خیانت به هر كس ظلم است . باید گفت تخلف از این امور، قبح ذاتى دارد
 . بى توجهى به حقوق والدین هم ظلم به والدین است و قبیح
 : مرحوم كلینى شبیه این روایت را از امام محمد باقر علیه السالم نقل مى كند كه

رِّ والفاجِر و برُّ الوالدیِن َبرَّیِن كانا اَءو فاجَریِنثالث لم َیجعِل اُهللا عّزوجّل الَءحد فیهنَّ ُرخصة اَءداُء االَءمانِة الى الَبرِّ والفاجِر والوفاِء بالَعهِد للَب (984). 
برگرداندن امانت ، اگر چه از فاجر باشد؛ وفاى به  : سه چیز است كه خداوند اجازه تخلف از آنها را نداده است))
 .((عهد و پیمان ، نیكوكار باشد یا بدكار؛ نیكى به پدر و مادر، نیكوكار باشند یا بدكار

چه در وفاى به عهد، چه در اداى امانت و چه در نیكى به والدین ، كفر و ایمان شرط نیست ؛ مالك ، نفس عمل 
یعنى عقل ، حكم به قبح پیمان شكنى مى كند؛ گرچه انسان با . لف از آن قبح ذاتى است كه حسن ذاتى دارد و تخ

 .كافر پیمان ببندد و بخواهد از آن تخلف كند
بنابراین ، حسن و قبح ذاتى است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در نامه معروفشان به مالك اشتر مى 
 :فرمایند

َك ُعقَدة اَءو اَءلَبسَته منَك ذمَّة َفُحط عهَدَك بالَوفاِء وارَع ذمَِّتَك باالَءماَنِةو ان َعَقدَت بیَنَك و بیَن عُدوِّ (985). 
(( ى بسته شد و یا تعهد دادى كه او را پناه دهى ، بر عهد خویش جامع وفا بپوشان ، و اگر بین تو و دشمنت پیمان
 .((تعهد خود را محترم بشمار

این توصیه هاى ارزشمند امیرالمؤ منین علیه السالم است كه انصافا یك دستورالعمل كلى است ؛ هم براى حكومت 
 . و هم براى تك تك انسان ها در زندگى فردى

مه ، حضرت مى فرماینددر ادامه نا : 
الَوفاِء بالُعهوِدفانَُّه لیَس ِمن فراِئِض اِهللا شى ُء النَّاُس اَءشدُّ علیِه اجتماعا مَع َتَفرُِّق اَءهواِئهم و َتَشتُِّت آراِئهم ِمن َتعظیِم  (986). 

هیچ یك از واجبات الهى نیست كه مردم در آن اختالف نظر نداشته باشند؛ اما در مساءله وفاى به عهد، اتفاق نظر ))



 .((و اجماع دارند و آن را محترم و بزرگ مى شمارند
كه اگر انسان مسلمانى با هر یك از مشركان پیمان بست ، نكته جالبى كه بیان آن خالى از فایده نیست ، این است 

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. سایر مسلمانان هم موظفند آن را محترم بشمارند : 
 .(987) اذا اَءوَماَء اَءَحد مَن المسلمیَن اَءو اَءشاَر باالَءماِن الى اَءحد ِمَن المشركیَن َفَنَزَل على ذلَك فهَو فى اَءمان

اگر هنگام جنگ ، مسلمانى با اشاره دست ، مشركى را امان دهد و آن مشرك جنگ را رها كند، بقیه مسلمانان ))
در مسلمانش را محترم بشمارندباید امان برا )). 

باز تعبیر دیگرى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه نقل مى كنند كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و 
 :سلم فرمودند
 .(988)ذمَُّة المسلمیَن واحدة ، َیسَعى بها اءدناهم 
(( به مشركى پناه داد، همه  -اگر چه منزلت اجتماعى او رفیع نباشد و در مقام حكومت هم نباشد  -اگر انسان مسلمان 
 .((مسلمانان باید آن را محترم بشمارند

بعد از مقدمه اى ، فرصتى . از جنگ ها زد و خوردى با مشركان پدید آمددر تاریخ اسالم آمده است كه در یكى 
وقتى سپاه اسالم . براى استراحت حاصل شد، سپاه دشمن یكى از سپاهیان اسالم را یافته و از او امان نامه گرفتند

ر دست دارد كه برده براى جنگ آماده شدند، دیدند كفار با شهامت به استقبال سپاه اسالم مى آیند و امان نامه اى د
خلیفه وقت . بین آنها اختالف پیدا شد، نزد خلیفه وقت رفتند و سؤ ال كردند. اى از بردگان مسلمان آن را داده است 

د، ذمه او هم وقتى برده اى از بردگان مسلمان ، پیمانى را امضا كن انَّ العبَد المسلَم ِمن المسلمیَن ذمََّتُه َكِذمَِّتكم َفلَینُفذ اءماُنُه : نوشت
 .(989)مثل بقیه مسلمانان است و امان او نافذ است و باید رعایت كنید

كه نباید بیش از آنچه كه خدا براى اهل ذمه مقرر كرده است ، از آنها جمله پایانى امام سجاد علیه السالم این است 
طبیعى است كه هر مسلمانى باید نسبت به احكام . این حقى است كه اهل ذمه بر مسلمان ها دارند. انتظار داشت 

ل ذمه خواسته دینش آشنایى داشته باشد و بداند كه حقى كه خدا از آنها مى خواهد چه حقى است ؟ حقى كه خدا از اه
این است كه مالیات بپردازند، به پیمان خود با دستگاه حكومت ملتزم و پایبند باشند؛ كه اگر التزام و پایبندى عملى 

در چنین شرایطى آنها نیز در جامعه اسالمى از حقوقى مساوى با . داشتند، نباید انتظار بیشترى از آنها داشت 
 .مسلمانان برخوردار هستند

نو در پایا  ... 
و در پایان خداوند متعال را سپاس گزاریم كه توفیق داد تا كلمات گهربار امام سجاد علیه السالم را كه در قالب 
 . رساله مباركه حقوق بیان فرموده اند، كه در حد توان و استطاعت و استعداد خود، بیان كنیم

اى بحث مى باشد كه به بحث پایانى آن اشاره مى این رساله مباركه ، داراى مطالبى در ابتدا وسایل الشیعه ، انته
 . كنیم

مى فرمایند -البته به اختالف نسخه ها كه در برخى پنجاه و یك حق مى باشد  -بعد از حقوق پنجاه گانه  : 
ِتها، واالءستعانُة باِهللا جلَّ ثناُؤه على ذلك ، و ال حول و ال قوََّة اال فهِذه َخمسوَن حّقا ُمحیطا بَك، ال َتخُرج منها فى حال ِمَن االءحواِل، َیجُب علیَك رعاَیُتها، والَعَمل فى تاءدَی

 .باِهللا، والحمُد ِهللا ربِّ العالمیَن
(( باید این . این حقوق پنجاه گانه ، طورى تو را احاطه كرده است كه به هیچ صورتى نمى توانى از آن جدا شوى 

خدا یارى بجویى ؛ زیرا ستایش مخصوص خداوندى است كه حقوق را رعایت كنى و در اداى آنها بكوشى و از 
 .((پروردگار جهانیان است 

در مورد این حقوق آنچه را كه به طور فشرده مى توانیم اشاره كنیم این است كه مبناى ادیان الهى به ویژه آخرین 
تاءكید داشتیم كه مجموعه آنها، آیین مقدس اسالم ، براساس اخالق است و ما در خالل مباحث بر این نكته مكررا 

قوانین حقوقى ، جزایى ، كیفرى و حتى عبادى ، نمى تواند بدون این توصیه هاى اخالقى در یك جامعه رشد ایجاد 
پیوند این قوانین با یكدیگر یك پیوند غیرقابل انفكاك است و اگر جامعه اى بخواهد در . كرده و تحقق عملى پیدا كند

ر و رعایت حقوق سایر انسان ها استوار باشد، باید در آغاز خود را به این اصول و مسیر صحیح عبودیت پروردگا
ارزش هاى اخالقى متخلق كند، و این امرى است كه همه عقالى عالم ، از آغاز آفرینش ضرورت احیا و توجه به 

ت انسان ها و پذیرش آن را باور داشته اند؛ منتها یك تفاوتى در نگرش اسالم نسبت به حقوق اخالقى هست كه رغب
و قبول آنها را نسبت به این اصول و ارزش هاى اخالقى بیشتر مى كند و آن این كه ، به این اصول اخالقى ، از 
 . منظر عبادى توجه شده است
امیدواریم خداوند متعال این كرامت را به همه ما عنایت كند كه به اصول و ارزش هاى واالى اخالقى و انسانى كه 

ارى از آنها در توان بشر است و در آیات كریمه قرآن و روایت اهل بیت علیهم السالم ذكر شده است درك بسی
 . معرفت پیدا كنیم و به این ارزشهاى اخالقى متخلق شده ، آنها را احیا كرده و بدان ملتزم باشیم



ما كثیراو صلى اهللا على سیدنا محمد و آله الطاهرین الطیبین االخیار االبرار و سلم تسلی . 
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 حقوق همسایه
 حق دوست - 33

 ضرورت انتخاب دوست 
 داشتن تناسب روحى با دوست 
 اهمیت دقت در انتخاب دوست 

 پنج گروهى كه از دوستى با آنان نهى شده است 
 حدود و قواعد دوستى

 حقوق دوست 
 كمال انسانیت و ایثار

 شیعه واقعى از دیدگاه اسالم
 حق شریك - 34

 هدف از مشاركت 
 حقوق شركا بر یكدیگر
 آثار خیانت در امانت 

 ثمرات امانتدارى
 حق ثروت - 35

 خلقت و آفرینش از منظر قرآن
 ثروت و فرزند؛ زینت زندگى

 سفارش به اظهار و بیان نعمت 
 سفارش به وسعت منزل

 استفاده و بهره ورى از دنیا
 پرهیز از وابستگى به دنیا



 مال و ثروت از دیدگاه اسالم
 مفاسد به دست آوردن مال و ثروت حرام 

 موارد مصرف مال و ثروت 
 انفاق ؛ بهترین مسیر صرف مال
 نحوه انتفاع از مال بعد از مرگ 
 مجاهده با نفس در مقابل تمایالت 

 حق بستانكار - 36
 حقوق بستانكاران نسبت به افراد

 توصیه به بدهكاران
 چگونگى درخواست بدهى توسط بستانكار

 مالطفت و خوشرفتارى با بستانكار
 نشانه هاى انسان لئیم و پست 

 پرهیز از شیوه هاى ناپسند
 حق معاشر - 37

 موارد نهى شده در معاشرت 
 نشانه هاى نفاق از دیدگاه اسالم

 نمونه هاى تاریخى از نفاق
 غّش، نشانه پستى و دنائت 

 پرهیز از خدعه و نیرنگ در معاشرت 
 كارشكنى نكردن در معاشرت 

 عدم خیانت در معاشرت 
 و 39 - حق طرفین دعوا 38

 قضا در اسالم
 شرایط قاضى

 حقوق كسى كه ادعاى باطلى كرده است 
 حقوق كسى كه ادعاى حقى كرده است 

 پرهیز از مشاجره و آثار آن
 اصالح در جامعه اسالمى

 اهمیت اصالح اجتماعى ، در روایات 
 حق مستشیر - 40

 مشورت ؛ از منظر آیات و روایات 
 آثار و فواید مشاوره

 تفاسیر مختلف از امر مشورت 
 حق مشاور - 41

 پرهیز از سوءظن در مشاوره
 سوءظن و پیامدهاى آن
 عوامل پیدایش سوءظن

 افرادى كه از مشاوره با آنها نهى شده است 
 حقوق مشاور از دیدگاه اسالم

 حق نصیحت خواه - 42
 اهتمام به راهنمایى و ارشاد
 ویژگى هاى نصیحت كننده

 حقوق مستنصح
 حق نصیحت كننده - 43
 وظایف نصیحت شنونده

 حق بزرگساالن - 44



 مالك احترام به دیگران
 فواید احترام به بزرگان

 مصادیق احترام به بزرگان
 حق خردسال - 45

 وظایف بزرگان نسبت به كودكان
 و 47 - حق سائل و مسوول 46

 پاداش صدقه 
 موارد سوءاستفاده از صدقه 

 حفظ آبروى نیازمند
 صیانت از عزت نفس مومن

 وظایف صدقه دهنده و صدقه خواه
 حقوق مسوول و صدقه دهنده

 حق شخص شادمان كننده - 48
 سرور و شادمانى از دیگاه اسالم
 فضیلت مسرور نمودن مؤ منین

 سیره رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم در خشنود كردن دیگران
 شادمان كردن مومن از بهترین اعمال

 حق بدى كننده - 49
 عفو و بخشش از دیدگاه اسالم

 آثار عفو و اغماض 
 عفو و بخشش در سیره پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیهالسالم

 عفو و بخشش ائمه اطهار علیهم السالم
 مصادیق عفو و بخشش مضر

 قابلیت داشتن خطاكار براى بخشش 
 حق هم كیش - 50

 حاكمیت قواعد اخالقى در اجتماع
 علت ارسال انبیا

 علت عقب ماندگى ملل مسلمان
 خیرخواهى و مهرورزى حاكم با افراد جامعه 
 پرهیز از كینه و حسادت در روابط اجتماعى

 فواید حسن نیت 
 رفق و مدارا با دیگران

 آثار رفق و مدار
 ویژگى هاى مومن از دیدگاه روایات 

 ویژگى هاى مؤ منان در قرآن
 دعا كردن به مؤ منان

 یارى و كمك نمودن به دیگران
 برقرارى پیمان برادرى بین مسلمانان

 مالطفت و مهربانى با هم كیشان
 حق اهل ذّمه - 51

 اهل ذمه كیست ؟
 حكم جزیه در اسالم

 شرایط اهل ذمه
 پذیرش ذمه - 1

 پرهیز از مخالفت با جامعه اسالمى - 2
 عدم آزار و اذیت مسلمانان - 3



 حفظ حریم اولیاى حكومت - 4
 عدم تظاهر به منكرات مسلمانان - 5

 نداشتن معبد و عبادتگاه - 6
 حقوق اهل ذمه

 پایبندى به پیمان بسته شده
 ...و در پایان 

 


