












 

 گفتارپیش

های علمیه پیوسته رایَت تبلیغ دین را بر دوش های دور تاکنون حوزهاز گذشته

کرَمنا ما اَ»اند که ای تابناک و افتخارآمیز به نام خویش رقم زدهاند و کارنامهداشته

مانند امروز، توان یافت که ه. با این حال، هیچ زمانی را نمی«قِّالحَ ۀَلنا رایَمَذا حَاِ

بار باشد، این سان گران -به ویژه در قبال جوانان -مسؤولیت تبلیغی روحانیت شیعه
ایم و دنیا آبستن حوادثی شگرف است و حوزه تدین گویی در بزنگاه تاریخ واقع شده

 آفرین آن. ترین نقشاصلی
 رنظیهای بیغیر خودی و از سوی دیگر فرصت ۀاز یک سو هجوم فرهنگ و اندیش

های مشتاق و عطشناک جوانان، های شنوا و دلچون امکانات مادی، گوشتاریخی هم
برای  ناپذیرمند، پرشور و خستگیها و مبلغان دینی را به تالش آگاهانه، برنامهحوزه

خواند. بدین لحاظ مبلغان خویش فرا میو رسالت تاریخی انجام مسؤولیت الهی 
ن خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دانش، امروز در قبال مخاطبان جوا ،دینی

 مهارت و طرح و برنامه هستند. 
 -های دینی غیر از عقدالحملنماید که گزارهدشواری تبلیغ جوان، آن جا رخ می

که  -عقدالقلببه  -که اعتراف و اذعان به نسبت بین موضوع و محمول قضیه است
ها به باور و باشد تا آموختهمیمند نیاز -است اعتراف و اذعان قلبی نسبت به معارف

ها و قلبی تبدیل شود و در دژ مستحکم ایمان قرار گیرد و از گزند آسیب ۀعقید
 آفات زمانه محفوظ بماند. 

جا و درست شرایط، توفیقی بس بصحیح از موقعیت و تشخیص و تحلیل درک 
 ۀت اسالمی حوزها به ویژه دفتر تبلیغابزرگ برای دست اندرکاران امر تبلیغ حوزه

در سال شکوفایی  مقام معظم رهبری اوامرقم است که موجب شد پیرو  ۀعلمی
شک این گام اول است های جدید تبلیغی را در معرض قرار دهد. بیو نوآوری، قالب

تر و استوارتر برداشته شود تا مقصد، که دیار نور است، های بعدی باید متینو گام
 همپای جلودار. 

االسالم والمسلمین حجۀاز  صمیمانه مراتب سپاس خود را الزم است در این جا

توشۀ جوانان امسال را بر دوش گرفته و حمیدرضا ترابی که مسؤولیت تدوین ره



 

 زادهناظران گرامی حجج اسالم آقایان سیدجعفر برقعی، حمید ملکی و حسن ابراهیم
  ابراز داریم.

اهلل غروی، رضا اخوی، روح آقایان :این مجموعهاز محققین ارجمند  چنینهم
که از مبلغان موفق  -زاده، محمدعلی امینیسیدناصر میرمحمدیان، مجید فتحعلی

برادران دست اندرکار از  نیزو  -باشندمی در گروه تبلیغی یاران دولت سبز
اکبر نژادصفری، غالمرضا شریفی، علیعزیزاهلل موحدی،  آقایان، و امور فنی تدوین

ای داشتند، خواه که تالش شایستهمحسن ندیم و ، محمد انصاریحسن دشتی
 آید.  میتقدیر به عمل 

توشه حاضر پیشاپیش عذر تقصیر در پایان از هر گونه کاستی و نارسایی ره
ات ارزشمند خود این مجموعه را یبا انتقال نظر داریم استدعا عزیزانداشته، از کلیه 

 رار دهند. قرین لطف و محبت برادرانه خویش ق

 مینَالعالَ بِّرَ هللِمدُالحَ نِعوانا اَدَ رُآخِ وَ
 رضا اسکندری

 معاون فرهنگی و تبلیغی
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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 نقشه تبلیغی تابستان 
 (سال نوآوری و شکوفاییبه مناسبت )

 حمیدرضا ترابی

توشه حاضر بر پایه یک نگاه ویژه تبلیغی است که طبعاً ممکن است مجموعه رهاشاره: 

رود ها و نواقصی هم باشد. لذا از صاحبان فکر و اصحاب تبلیغ دینی انتظار میدارای نارسایی

را با  کوتاه زیرنوشتار از این که  مند فرمایند. را از انتقادات ناصحانه و سازنده خود بهرهما 

 شوید.پشیمان نمی ،تا آخر بخوانیدو دقت 

 مقدمه
به سال نوآوری و شکوفایی  در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی

تبلیغ » که یمهستدر عرصه تبلیغ  نیازمند تحولی رو به رشدگذاری شده، نام
است که  آن این گونه از تبلیغ،ویژگی مهم . از آن جمله است «یافتهگروهی سازمان
رسد به نظر می شود.به صورت گروهی انجام میو به تمام معنا دقیقاً انذار و تبشیر 

  :، از جملهدیپدید آدر عرصه تبلیغ  هایینوآوریدر این راستا باید 
مدارس و  ،ترین منابع جذب مخاطبی از مهمیک؛ نوآوری در جذب مخاطب -1

ها غافل ماند. آموزی و دانشجویی است که نباید از آنهای دانشها و خوابگاهدانشگاه
آموزان های مشترک با آموزش و پرورش برای جذب دانشتعریف فعالیتاز این رو 

ذب خانواده عرصه دیگری برای جخانه و چنین همناپذیر است. ضرورتی اجتناب
فرهنگیان و ... از دیگر منابع جذب به  ،چون بسیجیانباشد. اقشاری هممخاطب می

تواند مطمح نظر قرار رود. جمع فامیل و بستگان نیز در همین راستا میشمار می
 .دنگیر

 نوآوری در تخصصی کردن تبلیغ برای اقشار مختلف به ویژه جوانان.   -2
 .هااجرای آن وهنحها و نوآوری در محتوای برنامه -3
  .ها و پیوسته بودن امر تبلیغنوآوری در استمرار رابطه -4
 دهه کرامت.مهدویت و دهه فصول جدید تبلیغی مثل  افزودننوآوری در  -5
در  آنانو استفاده از  بومی نیروهای فرهنگی و سازماندهی تربیتنوآوری در  -6

 .در راستای اهداف روحانیت یمنطقه تبلیغ
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هایی ها و قالبدر سه فصل تهیه شده که در فصل اول آن برنامهر حاضمقاله 
پیشنهادهای  سلسلهبرای تبلیغ تابستانی ارائه گردیده، فصل دوم مشتمل بر یک 

توشه حاضر برشمرده های رهکلی به مبلغین بزرگوار است، و در فصل سوم ویژگی
 شده است.

 هابرنامه -اولفصل 
های تبلیغی غ یا گروهر این نکته ضروری است که مبلّها تذکمهاقبل از ارائه برن

ها را انتخاب و اجرا به حسب سلیقه، نیاز، شرایط و توان خود تعدادی از این برنامه
 کنند:می
وتاه و مختصر، جذاب و پرشور، برآورنده نیاز، ک هایمنبر ویژه جوانان با ویژگی -1

 جدید و غیر تکراری.
 .طرح بشارت() قرآنآموزی زبان ؛قرآنمه های آموزشی تجوید و ترجکالس -2

درباره غ چند دقیقه در ابتدای این جلسات مبلّ ؛جلسات پرسش و پاسخ عمومی -3
سؤاالت کتبی و تریبون آزاد توسط با ارائه جلسه دهد و سپس موضوع توضیح می

 د. پاسخ این سؤاالت باید کوتاه و دقیق باشد.یابمی ادامهکنندگان شرکت

 نامه حلقه انس مستقالً ارائه شده است.شیوه ؛گپ دوستانهحلقات انس و  -4

 .داری مستقالً ارائه شده استآیین هیأت ؛های هفتگیهیأت -5

توانند خدمات ، در این مورد میدیده آموزش و مندمبلغین توان ؛جلسات مشاوره -6
 .نددهدینی ارائه 

ضور همسران این دیدارها با هماهنگی قبلی و ترجیحاً با ح ؛ا خانوادهبدیدار  -7
 گردد.مبلغین در منازل اشخاص برگزار می

گاه در مسجد یا  های جوانان مرتبط هر از چندخانواده ؛هاهمایش خانواده -8
 .کنندگیری میدینی الزم را پی -آیند و مباحث تربیتیهای عمومی گرد هم میسالن

مساجد یا توان در های ذیربط میبا همکاری ارگان؛ های جوانبرنامه ویژه زوج -9
اندازی کرد و های جوان راهای برای زوجهای نمایش، جلسات ویژهها یا سالنحسینیه

آنان را با مسایل خانه و خانواده و تربیت فرزند از دیدگاه اسالم آشنا نمود. تجربه 
 شد.خواهد نشان داده است از این جلسات استقبال فراوانی 
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شناسی به طور نامه مطهریطرحجزوه  ؛شناسییبه ویژه مطهر خوانیکتاب -10
: جلسه چونی هماین جلسات در چهار نوبت با عناوین باشد.مستقل موجود می

تبیین کتاب، جلسه بحث و بررسی، جلسه رفع اشکال و پرسش و پاسخ و جلسه 
 گردد.آزمون برگزار می

 .یا هدیه به صورت امانیهای دفاع مقدس به ویژه رمان ،کتاب رمان مناسب توزیع -11

مربی هر از چند گاهی با تماس تلفنی ارتباط خود را با مخاطب  ؛تماس تلفنی -12
 .بخشدیا متربی استمرار می

شود از های مختلف برای جوانان ارسال میهایی که به مناسبتنامه ؛یگارننامه -13
 .رودهای استمرار ارتباط به شمار میشیوهبهترین 

 . و ... ، ایمیلوبالگ ،های ویژهطریق سایت از ؛ارتباط اینترنتی -14

اماکن زیارتی و  و هاموزه ،مناظر طبیعی ازروزه روزه و یکگردش و اردوی نیم -15
 تفریحی.

هایی که مورد توصیه دین است، دارای ورزش نجاما ؛های ورزشیفعالیت -16
 باشد.اولویت می

روحیات جوانان و ضرورت استفاده  ؛و دانشجویی یآموزاعتکاف ویژه دانش -17
 گر اعتکاف ویژه برای این طیف است.این معتکفان توجیهعات فکری از سا

توان از نیرو و نشاط ربط، میبا هماهنگی نهادهای ذی ؛رسانینهضت خدمت -18
 بهره برد. جمعیکارهای عام المنفعه دستهجوانان برای انجام 

از  هاشیشه اتومبیلبر  های گوناگونمناسبتشعارهای مذهبی در نوشتن  -19
 تواند باشد.تبلیغی عمومی میجمله اقدامات 

نهادهای  توسطهای عملی امدادگری و آموزش نظامی دورهکمک در برگزاری  -20
 مربوطه.

 تنظیم جلسات دیدار با مسؤولین برای جوانان. -21

 . کاری، خطاطی و ...مثل تئاتر، سرود، معرق ؛های هنریفعالیت -22

 ده است.نامه آن مستقالً آمشیوه ؛دینی -فرهنگی برگزاری نمایشگاه -23

  جهت نصب در مراکز عمومی. تهیه پوستر از روایات و سخن بزرگان -24

 نظر به اتصال تابستان امسال با ماه مبارک ؛برنامه ویژه استقبال از ماه رمضان -25



 18 توشه اهیان نورره

 جوانان قابل طراحی و اجراست. رایب ،امنای مسجدهیأت رمضان، این برنامه با مشورت 

ها در این حلقه .الً موجود استنامه آن مستقشیوه ؛حلقه مطالعه و پژوهش -26
موضوعات عام یا خاص، اجتماعی یا علمی و ... به جوانان ارائه و نتایج تحقیق از 

 گردد.آنان اخذ می

جوانان ها به رویکرد خانواده ؛درسی یهای رشد و ارتقابرگزاری دوره ویژه روش -27
کمال  آن و مسایل درسی فرصت مناسبی برای تعمیق تفکر دینی است که باید از

 توشه آمده است.. مقاله مستقلی با همین عنوان در رهرا کرداستفاده 

 ی به ویژه مسابقه کتبی ترجمه و تشخیصقرآنمسابقات مختلف  ی؛قرآنمسابقه  -28
 باشد.های تبلیغی میاز برنامه« پست جواب قبول»شماره آیه به طریقه 

پسر و  وجواناننهایی با اهداف خاص، همچون جشن شکوفایی برگزاری جشن -29
 اند و جشن گلپوشان برای چادری شدن دختران. که به سن تکلیف رسیدهدختری 

های با رویکرد دینی و اخالقی، مثل کالس« مهارت زندگی»های برگزاری دوره -30
 ریزی زندگی، برقراری ارتباط با دیگران، تقویت اراده و ... .مدیریت زمان و برنامه

 پیشنهادها -دومفصل 
 نیروهای فرهنگی را برای م.فرهنگی باشی یسازجریانت امکان به دنبال در صور -1

 .مایجاد تحول فرهنگی و شکوفایی معنوی در منطقه بسیج کنی
 .میابی اهمیت بدهیبه مخاطب مدهیو شکل اهمیت می اهمان طور که به محتو -2

 محوری استمرار وتربیتمحوری روی بیاوریم. اساس محوری به تربیتاز تبلیغ -3
 رعایت تدریج است.

ر ومحصگاه خود را در مسجد  مرکز روحانیت است ولی هیچ نتریمسجد مهم -4
و به تدریج به  مدر خارج از مسجد بیابی متوانی؛ زیرا مخاطبین زیادی را میمیننک

 .ممسجد هدایت کنی

توان جوانان با منبر نمیتنها ترین رسانه دینی است ولی به یک معنا منبر مهم -5
 تربیت دینی باید با جوانان حشر و نشر داشته باشیم.کرد. برای تحقق  را تربیت

 ایهای تربیتی خودمان قرار دهیم و به هر بهانهدهیرا مرجع تمام آدرس قرآن -6
 کریم را در گفتمان تبلیغی خود بگنجانیم. قرآنت، معنا و تفسیر ئقرا



 نقشه تبلیغی تابستان

 

19 

جود دارد. از این عظیمی است که در جامعه ما وپتانسیل  ه امام زمانباعتقاد  -7
البته در عین  ظرفیت عظیم برای ترویج احکام و اخالق اسالمی بیشتر بهره بگیریم.

 شناسی مبحث مهدویت توجه کافی داشته باشیم. حال باید به آسیب

های تبلیغی بعدی در فصول تبلیغی آینده مهیا زمینه را برای برداشتن گام -8
 هاست.نهکنیم. سازماندهی جوانان یکی از این زمی

 های خود عکس و گزارش آماری تهیه کنیم.از فعالیت -9

ها جلسات های متعدد ایجاد کنیم و برای آنحلقهبا نظر به مخاطبان مختلف،  -10
 متناسب داشته باشیم. با موضوعات امجز

 آماری تهیه کنیم.و از وضعیت دینی منطقه گزارش مکتوب  -11

 توشه حاضرهای رهویژگی -فصل سوم

 توان برشمرد:توشه حاضر را به این صورت میهای رهویژگیای از پاره
گر کاربرد در ابتدای هر مقاله نکاتی تحت عنوان اشاره ذکر گردیده که بیان  -1

 باشد. مقاله می

تصاویر و ...  آرایی،رنگ، صفحه تنوع تر شده و ازتوشه جذابشکل و ظاهر ره  -2
  بیشتر استفاده شده است.

 .گرفته استبیشتر مورد عنایت قرار جذاب است، وانان برای جکه  یموضوعات  -3

 ، رواییکمان وحی()دو مقاله کلیدهای عالم غیب و رنگین به مباحث قرآنی  -4

، سخنان راه و رسم زندگی در پرتو قرآن و عترت ،اسرار عرفانی نماز های)مقاله

ام به ویژه ام ،و مسایل امامت (سیره تبلیغی اهل بیتو  نورانی اهل بیت

 شناسیروان )مقاالت گفتمان مهدویت و پیشوایان خود را بهتر بشناسیم(، مهدی
های نوین های زندگی و تکنیکها در زندگی جوان، مهارترابطهمقاالت ) اسالمی

گری و شگردهای آن(، مربیمقاله تربیت ) مقوله، مطالعه و رشد و ارتقای درسی(
مشاور مقاله مشاوره ) های دخترانه(،ارزشریحانه آفرینش و دو مقاله ) زنانمسایل 

 .ه استتوجه شد( و تبلیغ دین هنر نمایشگاهیمقاله هنر ) و امین(

در انتخاب عناوین جذاب و جدید برای موضوعات قدیمی ولی مورد نیاز، اهتمام   -5
 .گردیده است
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بدون پردازش محتوایی به صورت  ای با عنوان سخنان نورانی اهل بیتمقاله -6
 از متن روایات تهیه شده تا مبلغین گرامی به سلیقه خود آن را پرورش دهند. موضوعی

مخاطبین پیام ، قالب و شکل ارائه، شیوه جذب محتوا :سه بخشتالش گردیده تا  -7
 .به صورت توأم لحاظ گردد، و برنامه خاص

 به وجود آمده است. ارائه محتوا هایراهو  پسندجوانی هار قالبد یتنوع بیشتر -8

کرده، دانشگاهی، دبیرستانی، ی اقشار مختلف جوانان اعم از عمومی، تحصیلبرا -9
 مذهبی، مقاالت متناسب در نظر گرفته شده است.شهری و روستایی، مذهبی و نیمه

 های محتوایی طراحی شده است.های منبری و مسجدی مقالهبرای فعالیت -10

ب و مسیحیت، های کاذپرستی، عرفاننظیر شیطانبه شبهات فکری، فرهنگی  -11
 توجه شده است.

انقالب اسالمی ما و در موضوعات سیاسی روز و مباحث مبنایی سیاست، مقاله  -12
 ای تدوین گردیده است. و مقاله انرژی هسته

برگزاری جلسات توجیهی نحوه استفاده از توشه، به منظور استفاده بهینه از ره -13
 است.قرار گرفته ر مدّ نظ برای مبلغین بزرگوار توسط گردآورندگان آن آن

به  هستند.و قشر جوان حوزه نویسندگان مقاالت، خود از مبلغین تابستانی  -14
 تر شده است. کاربردی هاو قالبهمین لحاظ سبک قلم و تهیه مطالب 

  و ... .

 برقرار باشید.

'رادیو فُ نیثْمَ وا هللِومُقُتَ نْاَ ۀٍدَواحِبِ مْکُظُعِما اَنَّاِ لْقُ
1 

                                                 
 .46سبأ/  - 1
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 مکتب اهل بیت سیره تبلیغیسیری در 
 امیرخانیعبداهلل 

کنید، هیچ وقت پشیمان نباشید. چه اشاره: از این که بخشی از وقتتان را صرف تبلیغ می

بسا روزی برسد از این که چرا وقت بیشتری صرف تبلیغ نکردید نادم گردید. مقاله زیر 

 ر باب تبلیغ یادآور گردد. درصدد است نگاه تبلیغی ما را بهبود بخشد و نکات نغزی را د

 مقدمه
ی رسانیدن او در اصطالح عالمان دین، به معن 1«بالغ»واژه تبلیغ برگرفته از 

وظیفه بسیار واال و خطیری که خداوند متعال  ؛حقایق دینی به دیگران است
بار تکرار  15واژه بالغ  قرآندر  این امر مبعوث کرده است.جهت پیامبرانش را به 

 ولِسُی الرَّلَا عَمَ وَنسبت داده شده است: به پیامبر اعظم بیشترشده است که 

در یک مورد هم امر به تبلیغ کرده  3.الغُبَالْ کَیْلَا عَمَإنَّا فَوْولَّتَ إنْ وَو  2الغُبَالْ الّاِ

 لَزِنْاُا مَ غْلِّبَ ولُسُا الرَّهَیُّیا اَاست: است و آن در مورد والیت امیرالمؤمنین علی

 4.هُتَسالَرِ تَغْلَّا بَمَفَ لْعَفْتَ مْلَ إنْ وَ کَبِّرَ نْمِ کَیْلَاِ

هستند، این وظیفه خطیر را بر  انبیا انرثاعلمای دین که و ،بعد از پیامبران
نوشتار  عهده دارند و این افتخار بسیار بزرگی است که مبلغان باید قدر آن را بدانند.

 بخش دوات و کالم بزرگان دین است که در حاضر حاوی نکاتی از آیات و روای
 .هاتوصیه و هاشانگیز :تنظیم شده است

                                                 
 ی رسانیدن.ابه معن - 1
 .99مائده/  - 2
 .20آل عمران/  - 3
 .67مائده/  - 4
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 هاشبخش اول: انگیز

 تبلیغ؛ وظیفه ذاتی حوزه -فصل اول
از وظایف ذاتی و های علمیه م حوزهفصل مقوّ ،دیندر  هتفقّ در کنار تبلیغ

شانه خالی  آنتوانند از زیر بار نمیعالمان دین  ای کهظیفهو است؛روحانیت 

وا هُقَّفَتَیَلِطائِفَۀٌ  مْهُنْمِ ۀٍقَرْفِ لِّکُ نْمِ رَفَال نَوْلَفَفرماید:مجید می قرآنکنند، چرا که 

 1.مْهِیْوا إلَعُجَذا رَاِ مْهُمَوْوا قَرُذِنْیُلِ وَ ینِی الدِّفِ

 غجایگاه تبلیغ و مبلّ -فصل دوم

عظیم  ،هار ملکوت آسماناگر کسی علم و عمل را با تبلیغ همراه کند، د -1

 وَ مَلْعِالْ مَلَّعَتَ نْمَ»فرماید:می امام صادق شود:شمرده می (بزرگوار و بلندمقام)

  2«.ظیماًعَ واتِـمالسَّ وتِکُلَفی مَ یَعِدُ هللِ مَلِعَ وَ هِبِ لَمِعَ

را احیا ها انسانمبلغ اگر بتواند کسی را هدایت کند، مانند آن است که همه  -2

روایات  3میعاًجَ اسَالنّ ییحْما اَأنَّکَیاها فَأحْ نْمَ وَدر ذیل آیه شریفه  :ده استکر

 .اندبرشمردهرا مصداق اعظم احیا « هدایت»نقل شده که متعددی 
رسول  :تابدبچه که خورشید بر آن تر است از هر آنرتوفیق هدایت یک نفر ب -3

 نْئِلَ»فرمودند: ،لیغ به یمنبرای تب هنگام اعزام حضرت علی مکرم اسالم

  4.«و غَرُبَتْ سُمْالشَّ هِیْلَعَ تْعَلَا طَمّمِ کَلَ رٌیْداً خَالً واحِجُرَ کَبِ ی اهللُدِهْیَ

اگر کسی در راه مقدمه : دارد نزدیک به درجه انبیا ، مقامیمبلّغ راستین -4
ز دنیا برود، فقط تبلیغ یعنی طلب علم برای احیای اسالم گام بردارد و در این حال ا

 نْمَ»نقل شده که فرمود: فاصله دارد. از رسول اکرم یک درجه با درجه انبیا

 ۀًدَواحِ ۀًجَرَدَ یاءِبِنْاالَ نَیْبَ وَ هُنَیْبَ کانَ المَسْاالِ هِی بِیِحْیُلِ مَعِلْال بُلُطْیَ وَهُ وَ تُوْمَالْ هُاءَجَ

                                                 
 .122توبه/  - 1
 .35، ص 1، ج کافي - 2
 .32مائده/  - 3
 .28ص  ،5، ج کافي - 4
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شود کسی که در هنگام تبلیغ یت استفاده میاز این روابه طریق اولی،  1.«ۀِنَّجَی الْفِ

 تر است.و احیای اسالم از دنیا برود، به مقام و درجه انبیا نزدیک

 فرمود: پیامبر اکرم :خروج برای تبلیغ به منزله چهل سال عبادت است -5

 هُلُمَعَ کانَ یدهُ االً إلیضَ وَ قِّحَی الْالً إلَاطِبَ هِبِ دَّرُیَلِ مِلْعِالْ نَاباً مِبَ بُلُطْیَ جَرَخَ نْمَ»

کسی که از خانه خود جهت آموختن علم و دانش خارج شود تا بدين  2؛«اماًعَ ینَعِبَ أرْ ۀِبادَعِکَ

وسیله بتواند موضوع باطلی را به حق برگرداند و گمراهی را به هدايت برساند، عمل او مانند عبادت 
 در عمل هم توفیقی کسب نکند(. )هر چند که چهل سال ارزش و اهمیت خواهد داشت.

تواند که کسی به برادر دینی خود میاست ای تبلیغ دین، باالترین هدیه -6

 ۀِمَلِکَ نْمِ لَضَفْاَ یهِأخِ إلی مٌلِسْمُ دیا أهْمَ»فرمود: پیامبر اکرمچنان که  ،بدهد

اي به برادر مسلمان خود مسلمانی هديههیچ مرد  3؛«دیًرِ نْعَ هُدَّرُیَ وَ دیًها هُبِ اهللُ یدُزِۀٍ یَمَکْحِ

نداده که آن هديه برتر از آموختن کلمه حکمت به او باشد تا به وسیله آن کلمه حکمت، خداوند 
 هدايت او را افزون گرداند و او را از پستی و فالکت باز دارد.

 :را دستگیری کند که ایتام آل محمدشود میغی مبلّ شاملدعای ائمه  -7

ی دِأیْبِ ذَخَاَ ءاًرِمْاِ اهللُ مَحِرَ وَ»:آمده است امام حسن عسکریمنسوب به  در تفسیر

اي را که دست يتیمان ما را بگیرد و به ما خداي رحمت کند آن بنده؛ «نایْإلَ مْهُلَصَأوْ نا وَتامِأیْ

 برساند.

دانند و آشنا به شیعیانی هستند که مسایل دینی را نمی ایتام آل محمد
 شان به اصول و فروع دین کم است.ستند و آگاهیمعارف نی

 نَوْشَخْال یَ وَ هُنَوْشَخْیَ وَ اهللِ االتِسَرِ ونَغُلِّبَیُ ذینَلَاَغ مصداق آیه شریفه مبلّ -8

 .باشدمی 4یباًسِحَ اهللِبِ فیکَ وَ اهللَ داً إالّأحَ

 :شودته میهم نوش اود، به حساب شوغ انجام تأثیر از مبلّ اهر خیری که ب -9

                                                 
 .23، ص منيه المريد -1
 .24همان، ص  -2
 .26، ص همان -3
 .39احزاب/  - 4
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 لُجُالرَّ یءُجِیَ»فرماید:کند که مینقل می اکرم روایتی را از رسول امام صادق

 بِّ: یا رَولُقُیَی، فَواسِالرَّ بالِجِالْکَ وْاَ کامِالرُّ حابِالسَّکَ ناتِسَحَالْ نَمِ هُلَ وَ ۀِیامَقِالْ مَوْیَ

 نْمِ هِبِ لُمَعْیُ اسَالنَّ هُتَمْلَّی عَذِالَّ کَمُلْا عِذـ: هولُقُیَها؟! فَلْمَعْاَ مْلَ ذا وَـلی ه ینّاَ

اي از بندگان خدا را حاضر کنند، زمانی که در نامه اعمال خود بنگرد، روز قیامت بنده 1؛«کَدِعْبَ

-پس از روي تعجب می .بیندهاي سر به فلک کشیده میحسنات زيادي مانند ابرهاي پربار و يا کوه

ام؟! در ها را انجام ندادهاين همه حسنات از آن من است در حالی که من آن گويد: خدايا، چگونه
اي و مردم بعد از تو به ها همان علم تو است که به مردم آموزش دادهشود: اينجواب به او گفته می

 اند.آن عمل کرده

 :دوفرم رسول خداکه ، چنانپیمان خداوند متعال از عالمان است ،تبلیغ -10
خداوند متعال هیچ  2؛«تُمَهُ اَحَداًال یَکْ أنْ میثاقَالْ هِیْلَعَ ذَخَال اَماً اِلْماً عِالِعَ اهللُ تیا آمَ»

 علمی به عالمی نداده مگر اين که از او پیمان گرفته است که آن را براي مردم بیان کند.

 دَبْعَالْ إنَّ»فرماید:می امام رضا :خداوند متعال یاور مبلغان راستین است -11

 هُمَهَألْ وَ ۀِمَکْحِالْ یعَنابِیَ هُبَلْقَ عَدَوْاَ وَ کَلِذلِ هُرَدْصَ حَرَشَ هِبادِعِ مورِالُ اهللُ هُتارَا اخْإذَ

اي را براي کارهاي بندگانش انتخاب کند، وقتی خداوند بنده 3؛«وابٍجَبِ هُدَعْبَ یَعْیَ مْلَاماً فَهَلْاِ

گذارد و به او هاي حکمت را در قلبش به وديعه میدهد، و چشمهبراي آن کار به او شرح صدر می

 ماند.کند که بعد از آن در جواب عاجز نمیاي علم را الهام میبه گونه

 ارند:امیدوکنند، به رحمت خدا کسانی که برای تبلیغ دین خدا هجرت می -12

 اهللُوَ اهللِ ۀَمَحْرَ ونَجُرْیَ کَولئِاُ اهللِ بیلِی سَدوا فِجاهَ روا وَهاجَ ذینَالَّنوا وَآمَ ینَذِالَّ إنَّ

  4حیمٌرَ فورٌغَ

امر به معروف و نهی از  :است گاه امر به معروف و نهی از منکرتجلی ،تبلیغ -13
منکر بر تک تک آحاد جامعه اسالمی واجب و ضروری است و ترک آن گناهی بزرگ 

                                                 
 .44، ح 2، ج بحاراالنوار - 1
 .2076، ص 3، ج ميزان الحکمه - 2
 .123، ص همان - 3
 .218بقره/  - 4
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مجاهدان عرصه دین الهی، این  شود، اما مسؤولیت انجام آن برای مبلغانمحسوب می
کنندگان همیشگی مردم مبلغان، دعوت ارشاد و هدایت، چندین برابر دیگران است.

عارف کامل،  ها هستند.ها و بازدارندگان آنان از منکرات و بدیها و نیکیبه معروف

ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و از عظیم»فرماید:می امام خمینی
ها ترین آنها از نظر تأثیر و دلنشینترین و شدیدترین آنرین و دقیقتشریف

 ،( باشدکلمتهم اهللأعلیمخصوصاً اگر آمر و ناهی، از علمای دین و رؤسای مذهب )

آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف را چه واجب و چه 
ه از مکروه دور باشد و پوشیده و به آن عمل کرده باشد و از منکر بلک ،مستحبش را

به اخالق انبیا و اهل معنویت متخلق باشد ... تا آن که با کار و روش و اخالقش آمر 
 1«و ناهی باشد و مردم به او اقتدا نمایند.

 فرمود: امام صادق :کنندان میغفرطلب  غبرای مبلّ همه موجودات -14
 اهللِ ضِرْى اَفِ بیرٍکَ وَ غیرٍصَ لُّکُ وَ رِحْبَالْ یتانُحِ وَ ضِرْاالَ وابُّدَ هُلَ رُفِغْتَسْتَ رِیْخَالْ مُلِّعَمُ»

در زمین و آسمان که تمام موجودات زمین و ماهیان دريا و هر کوچک و بزرگى  2؛«هِمائِسَ وَ

به یقین مبلغین دینی از واالترین  کنند. طلب آمرزش مى هامعلم خیر و خوبی، براى ستخدا

 مصداق معلم خیر هستند.
چنان  :در راه خداست آزاد کردن بندهتبلیغ برای یک نفر مساوی با ثواب  -15

 کَجابَاَ نْمَ لِّکُبِ کَلَ نَّاَ مْلَاعْوَ المِسْاالِ لىاِ اسَالنَّ عُادْوَ»فرمود: رسول خداکه 

 3.«قوبَعْیَ دِلْوُ نْمِ ۀٍبَقَرَ قَتْعِ

 انگیزه تبلیغ -سومفصل 

 و وقتی یمهست عصرمه افتخار داریم که خادم امام ما ه :سربازي امام زمان -1

بدانیم که پیامی داریم و  رویم باید خودمان را پیک و قاصد امام زمانتبلیغ میبه 
به  خواهیموقتی می احکام الهی و معارف دینی است. و آن پیام باید به مردم برسانیم

                                                 
 .321، ص 2، ج تحرير الوسيله - 1
 .17، ص 2، ج بحاراالنوار - 2
 .398، ص 11، ج وسايل الشيعه -3
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کنیم کاری عهد می آقا جان با تو»عرض کنیم: تبلیغ برویم خطاب به امام زمان
بر خالف رضای تو نکنیم و چیزی بر خالف رضای تو نگوییم، شما هم آقایی 

 «.فرماو ما را در انجام این وظیفه یاری  خویش را مشمول ما بنما

ی شاطاً فِنِ»و مبلغ باید سوز و عطش درونى  :سوز دينى و عشق به کار تبليغ -2

همین  های حضرت رسولاز ویژگیبراى هدایت مردم داشته باشد.  «دیهُالْ

 زیزٌعَ مْکُسِفُنَْا نْمِ سولٌرَ مْکُ جاءَ دْقَلَ:سوز درونى و حرص براى هدایت امت است

قطعا براى شما پیامبرى از خودتان  1؛   یمحِرَ وفٌءُرَ ینَنِؤمِمُالْبِ مْکُیْلَعَ یصٌرِحَ مْتُّنِا عَمَ هِیْلَعَ

به مؤمنان دلسوز و  بیفتید، به ]هدايت[ شما حريص و نسبت  ر رنجآمد که بر او دشوار است که شما د

دید حق پذیرفته  مى وقتیسوز داشت که  قدر پیامبر اکرم آن مهربان است.

تا جایى که خداوند متعال خطاب به او ، شد گاهى مریض مىشود  نمى

شايد  2؛فاًسَاَ دیثِحَا الْذَـهنوا بِمِؤْیُ مْلَ نْاِ مْهِثارِآ لىعَ کَسَفْنَ عٌباخِ کَلَّعَلَفَفرماید: مى

 3شان تباه کنى.گیرى ]کار[ اگر به اين سخن ايمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پى

تبلیغ کند و توقع و انگیزه مادی نداشته  همبلّغ باید عزتمندان :تبليغ عزتمندانه -3

 مِوْا قَیَآیه به روشنى دید:ین اتوان در  لزوم نداشتن توقع مالی در تبلیغ را مىباشد. 

اى قوم، من بر اين ]رسالت[ مالى از شما  4؛اهللِ لىال عَاِ ىَرِجْاَ نْاِ ماالً هِیْلَعَ مْکُلُئَسْال اَ

از در نکوهش کسانى که  امام على کنم. مزد من جز بر عهده خدا نیست. درخواست نمى

کسى  5؛«هُلُکُأا یَمَ هِدینِ نْمِ هُظُّحَ هِدینِبِ لُکِأتَسْمُلْاَ»فرماید: مى ،خورند علمشان نان مى

-هم می امام صادق خورد. اش از دينش همان است که مى خورد، بهره که نان به دين مى

 هِبِ رادَاَ نْمَ وَ صیبٌنَ ۀِرَی اآلخِفِ هُلَ نْکُیَ مْیا لَنْالدُّ ۀِعَفِنْمَلِ دیثَحَالْ رادَاَ نْمَ» فرماید:

                                                 
 .128توبه/  - 1
 «.مِنینَْلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ أالّ یَکونوا مُؤ»فرماید:سوره شعرا می 3؛ و در آیه 6کهف/  - 2
خواهى  آورند مى بینى ایمان نمى گوید: اى رسول خدا تو از این که مى مرگ شدن. این آیه مىیعنى دق«  بخوع» -3

 آن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتى.فرماید: قردر جای دیگر می خودت را دق مرگ کنى.
 .29هود/  - 4
 .63، ص 75، ج بحاراالنوار - 5
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گرفتن و نقل  هر کس قصد کند از حديث ]يعنی از ياد 1؛«ۀِرَاآلخِیا وَنْالدُّ رَیْخَ اهللُ اهُطأعْ ۀَرَاآلخِ

براي او در آخرت حظ  ،آن براي ديگران[ منفعت دنیويه را ]که به وسیله آن مالی را به دست آورد[
و خیر دنیا و و نصیبی نخواهد بود و هر که قصد کند از تعلیم و تعلم آن خیر آخرت را، خداوند به ا

 فرمايد.آخرت را عطا می

کند. اگر مردم ببینند روحانى پیوسته دم از  یید مىأتجربه نیز این واقعیت را ت
و دیگر  شوددر نزد مردم کم می شمتاع دنیا براى او عزیز است، عزت و زند پول مى

حانى نشان داده است که مردم، رونیز آن نفوذ کالم بایسته را نخواهد داشت. تجربه 
گیرند. این یک سوى قصه  تر تحویل مى منیع الطبع را بسیار دوست دارند و بیش

 است، از سوى دیگر ما معتقدیم که در وراى این جهان هستى قدرتى هست که همه

 ۀَزَّعِالْ ریدُیُ کانَ نْمَبه دست اوست.  عزت، رزق و محبوبیت ؛چیز به دست اوست

 خواهد، سربلندى يکسره از آن خداست.  کس سربلندى مىهر  2؛میعاًجَ ۀُزَّعِالْ هللّفَ

و از باشد گر به سوی حق و فضیلت دعوت مبلغ باید :دعوت به سوي حق -4

 هِبِ یَباهِیُلِ مَلْعِالْ بَلَطَ نْمَ»فرماید:می امام باقرطلبی پرهیز کند. تفاخر و جاه

هر کس علم و دانش را  3؛«ارِالنَّ نَمِ هُدَعَقْمَ أوَّبَتَیَلْفَ هِیْإلَ اسِالنّ جوهَوُ فَرِصْیَ أوْ ماءَلَعُالْ

بیاموزد تا به وسیله آن بر علما مباهات کند يا آن را وسیله جلب مردم به خود قرار دهد، جايگاه او از 

نیز  -است که منسوب به امام صادق -هدر مصباح الشریع آتش آکنده خواهد شد.

 ضُوْخَالْوَ حِدْمَالْ بُّحُ وَ ۀُیَّبِصَعَالْوَ یاءُالرِّوَ لُخْبُالْوَ عُمَلطَّ: اَیَۀٌثَمانِ ماءِلَعُالْ ۀُآفَ»آمده است:

 نَمِ یاءِحَالْ ۀُلَّقِ وَ فاظِلْاالَ دِوائِزَبِ المِکَالْ ینِئزْفى تَ فُلُّکَالتّوَ هِتِقیقَحَ لىلوا اِصِم یَفیما لَ

  4.«وامُلِما عَبِ لِمَعَالْ کُرْتَ وَ خارُتِفْاالِوَ اهللِ

                                                 
 .46، ص 1، ج کافي - 1
 .10فاطر/  - 2
 .38، ص 2، ج بحاراالنوار - 3
 .19، ص مصباح الشريعه - 4
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 هابخش دوم: توصیه

 إنَّ مٌلْعِ هِبِلَکَ  سَیْما لَ فُقْال تَفرماید:می قرآن :غير عالمانه ممنوعتبليغ  -1

بدانچه علم نداري تکیه و اعتماد  1؛ؤوالًسْمَ هُنْعَ کانَ کَولئِاُ لُّکُ ؤادَفُالْوَ رَصَبَالْوَ عَمْالسَّ

-ها همه سراسر مورد مؤاخذه و بازخواست قرار میو دلنکن، چه آن که وسیله شنوايی و بینايی 

طبیعی است یک مبلغ هر چقدر هم توانا باشد، پاسخ همه سؤاالت را نخواهد  گیرند.

داند از پرسشگر طلب فرصت نماید تا پاسخ آن را چه نمیباید درباره آن لذا. انستد
ا به این دو اصل مهم با مطالعه و یا در ارتباط با مراکز مربوطه به دست آورد، لذ

چه را که بر آن آگاه دانیم نگوییم و نیز آنچه را که نمیتوجه داشته باشیم: آن

 وَهُفَ هُنْعَ لُئَسْما یُ لِّی کُفِ أجابَ نْمَ إنَّ»فرماید:می امام صادق ننماییم.نیستیم نفی 

واب بدهد، وي مجنون شود جبه درستی که هر کس در مورد هر چه از او سؤال می 2؛«نونُجْمَالْ

 است.

و « علم»ل بامبلغ قبل از شروع به تبلیغ باید به دو  :هماهنگي گفتار با عمل -2
 از جمله: ،باری داردثار زیانآعدم هماهنگی عمل با قول  مجهز باشد. «عمل»

 قولونَتَ مَنوا لِآمَ ذینَا الَّهَیُّیا اَشود:موجب غضب و خشم خداوند متعال می -الف

ی غضب و اعنبه م« مقت» 3.لونَعَفْقولوا ما ال تَتَ أنْ اهللِدَنْعِ تاًقْمَ رَبُکَ لونَعَفْتَ الما 

 .است خشم

 تْلَّ ذَ هِمِلْعِبِ لْمَعْیَ مْإذا لَ مُعالِلْاَ»:فرمایدمی امام صادق :تبلیغ یتأثیربی -ب

 عالم اگر به علم خودش عمل نکند 4؛«فاالصَّ نِعَ رُطَمَالْ لُّزِما یَکَ لوبِقُالْ نِعَ هُتُظَعِوْمَ

لغزد و روي نشیند همان طوري که باران از کوه صفا میلغزد و بر دل نمیها میاو از دل هايموعظه

 تْلَخَدَ بِلْقَالْ نِعَ تْجَرَذا خَاِ ۀَظَعِوْمَالْ نَّاِ»:فرمود امام باقرو  ماند.صاف نمی آن کوهِ

                                                 
 .36اسراء/  - 1
 .121، ص 18، ج وسايل الشيعه - 2
 .2-3صف/  - 3
 .44، ص 1، ج اصول کافي - 4
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 صادرموعظه اگر از دل  1؛«اآلذانِ زَجاوَتَتَ نْ، لَسانِاللِّ دِرَّجَمُ نْعَ تْجَرَذا خَاِ وَ بِلْقَفى الْ

امام لذا  کند. ها تجاوز نمى گوشحدّ نشیند و اگر صرف لقلقه زبان باشد، از  شود، در دل مى

 هادَتِجْاالِوَ عَرْوَم الْکُنْا مِوْرَیَلِ مْکُتِنَسِلْاَ رِیْغَبِ اسِالنّ عاۀَکونوا دُ»:توصیه فرمود صادق

مردم را با غیر زبانتان دعوت کنید تا از شما ورع،  2؛«ۀٌیَداعِ کَلِذ إنَّ وَ رَیْخَالْوَ الۀَالصَّوَ

 کوشش، نماز و کارهاي خیر ببینند و اين تبلیغ واقعی است.  

 هِبِ لْمَعْیُ مْإذا لَ مَلْعِالْ إنَّفَ:»فرمود امام سجاد :شودمی دوری از خدا موجب -ج

  3.«داًعْبُ إالّ اهللِ نَمِ دْزِیَ مْلَ وَ راًفْکُ الّاِ هُبَصاحِ دْزِیَ مْلَ

 عُدْذی یَالَّ لُثْمِ رِّباذَیا اَ»:فرمود رسول اکرم :کنداصابت نمیتیر به هدف  -د

-یل کسی که مردم را به دين دعوت مثَمَ ،اي اباذر 4؛«رٍتَوَ رِیْغَمی بِرْذی یَالَّ لِثْمِکَ لٍمَعَ رِیْغَبِ

کند بدون اين که کمانی داشته کند اما خود اهل عمل نیست، مانند کسی است که تیراندازي می
 باشد.

َنا تَشیعَ غْلِأبْ»:فرمود امام باقر: شودمی قیامتروز افسوس  موجب -ـه  مْلَ هُنَّا

 فَصَوَ نْمَ ۀِیامَقِالْ مَوْیَ ۀًرَسْحَ اسِالنّ مَظَأعْ نَّاَنا تَشیعَ غْلِأبْ وَ لٍمَعَبِ إالّ اهللِدَنْنال ما عِیُ

  5«.هِرِیْغَ لیاِ هُفُخالِیُ مَّثُ الًدْعَ

 ذْاِ نینَمِؤْمُالْ لىعَ اهللُ نَّمَ دْقَلَفرماید: کریم مى قرآن 6:در تبليغ رفتار مردمى -3

ْاَ نْمِ سوالًرَ مْفیهِ ثَعَبَ از خودشان در  به يقین خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که[ پیامبرى 7؛ مْهِسِفُن

گاه که  آن 8؛ ونَقُتَّتَ الاَ هودٌ مْخوهُاَ مْهُلَ قالَ ذْاِفرماید: و نیز مى میان آنان برانگیخت.

                                                 
 .432، ص 1، ج منهاج الصالحين - 1
 .194، ص 11، ج وسايل الشيعه - 2
 .45، ص 1، ج کافي - 3
 .545، ص مکارم االخالق - 4
 .300، ص 2، ج کافي - 5
 های استاد سیداحمد خاتمی است.برگرفته از توصیه بخش سوم،بخش رفتار مردمی و بخش تواضع تا پایان  - 6
 .164آل عمران/  - 7
 .124شعرا/  - 8
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 حٌصالِ مْخوهُاَ مْهُلَ قالَ ذْاِفرماید: چنین مىهم ها گفت: آيا پروا نداريد؟ هود به آن برادرشان

از  ایتاین تعابیر حک ها گفت: آيا پروا نداريد؟ نصالح به آ برادرشانگاه که  آن 1؛ ونَقُتَّتَ الاَ

ها  شناس بوده و فرهنگ آن ها مردم بودند. آن همراهالهى با مردم  یکه انبیا داردآن 
 شناختند.  را مى

 اسَطوا النّخالِ»کند: البالغه چنین معنا مىدر نهج مردمى بودن را حضرت على

کنید با مردم طورى زندگى  2؛«مْکُیْلَوا اِنُّحَ مْتُشْعِ نْاِ وَ مْکُیْلَا عَوْکَها بَعَمَ مْتُّمُ نْاِ ۀًطَخالَمُ

  ها باشید. که اگر مرديد بر شما گريه کنند و اگر بوديد میل داشته باشند که با آن

 شيوه زيست مردمى چيست؟ 

، در حالی کنند اگر کسى زیاد با مردم شوخى کند مردمى است بعضى فکر مى
عبوس البته اندازد.  غ دین را از چشم مردم مىمبلّ ،ه شوخى زیادتجربه نشان دادکه 

و گرفته بودن مطلوب نیست، اما شوخى زیاد به تعبیر روایات آبروى انسان را 
است.  یدهکثرت آن نکوه ولی ،ترغیب شدهاصل مزاح  به برد. در برخى از موارد مى

از مزاح بپرهیزيد که  3؛«هِجْوَالْ ماءِبِ بُهَذْیَ هُنَّاِفَ زاحَمِالْوَ مْاکُیّاِ»فرماید: مى امام صادق

 برد.  آبروى انسان را مى

ها  داشت. این ویژگى اکرم نبیهایى است که  به ویژگىمنوط مردمى زیستن 
 عبارتند از: 

 سولُرَ کانَ»وارد شده است که: در حاالت پیامبر اکرم: حال مردمد از تفقّ (الف

 کانَ نْاِ وَ هُلَ عادَ باًغائِ کانَ نْاِفَ هُنْعَ لَأسَ امٍیّاَ ۀَالثَثَ هِوانِخْاِ نْمِ لُجُالرَّ دَقَذا فَاِ اهللِ

سیره پیامبر خدا چنین بود که هنگامى که يکى از برادران  4؛«هُعادَ ریضاًمَ کانَ نْاِ وَ هُزارَ داًشاهِ

کرد ]که  برايش دعا مى کرد. پس اگر مسافرت بود ديد درباره او سؤال مى اش را سه روز نمى دينى
 رفت.  رفت و اگر مريض بود به عیادتش مى سالم برگردد[ و اگر حاضر بود به ديدنش مى

                                                 
 .142شعرا/  - 1
 .10، کلمات قصار، شماره نهج البالغه - 2
 .664، ص 2، ج کافي - 3
 .19، ص مکارم االخالق - 4
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گاه شخصیتش را  تکریم مردم: تکریم هر فرد به این معناست که هیچ (ب
اگر انتقادى داریم، خصوصى به او  .نکنیم مسخرهدر جمع او را  رده وتحقیر نک

. طلبدرا میبیشترى  ظرافتتر است و مهمانان و نوجوانان تکریم جو البته .یمیبگو
، گرچه در کنیدنیز نظرخواهى  جوانانها از  گیرىدارد که در تصمیم یچه اشکال

هایمان  باید خیلى در صحبتالبته ل خواهید کرد. اعمارا  صحیح، نظر بندیجمع
است و بدون پدر  مبلّغ هماننددقت کنیم که نیش نداشته باشد، باور کنیم که 

 د. مبادا افرادى خاص ما را در مشتاز پیش ببرتواند کارى  پدرى نمىروحیه 
 .ها شویم خودشان بگیرند و ما تریبون آن

و بال خويش را  1؛ نینَمِؤْمُلْلِ کَناحَجَ ضْفِاخْوَفرماید: کریم مى قرآن: تواضع (ج

همان حالتى که پرنده  ؛تواضع توام با مهر است«  خفض جناح» براى مؤمنان فرو گستر.

گیرد. خداوند از پیامبر  مى و پر خود هایش را زیر بال کند و جوجه بال باز مى

 به مؤمنین این چنین متواضع باشد. در حاالت پیامبر اکرم خواهد که نسبت مى

  کرد. ىپیامبر همیشه بر کوچک و بزرگ سالم م 2؛«بیرِکَالْوَ غیرِالصَّ لىعَ مُلِّسَیُ کانَ»داریم که:

مخالف نیست، چه در بعد تبلیغ و  هیچ روحانى موفقى بى: سعه صدر و تحمل (د
. کسانى کمتر فرسایی و چه در عرصه مدیریتچه در قلمچه در بعد تدریس، 

اگر نقش مؤثرى داشته باشید مخالف نیز خواهید مخالف دارند که نقشى ندارند و اال 
  ،هى به ناحق است. سالح این میدان تحملها به حق و گا داشت. البته گاهى مخالفت

پس  3؛ لِسُالرُّ نَمِ مِزْعَالْ اوولُاُ رَبَما صَکَ رْبِاصْفَند. هست و الگوى آن انبیاء و ائمه

 همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند، صبر کن. 

سکوت  و تساهل و تسامحسعه صدر به معنای  آیا؟ به چه معناستسعه صدر اما 

خود  امیرالمؤمنین اگر چنین بود پس چرا؟ است قرآنبه دین و  بل اهانتدر مقا
تحمل  ،سعه صدرمعنای درست  بنابراین ؟ودفرمکوت نمیس در برابر گناه و معصیت

پیامبر چنان که . ستها مهرى هاى مختلف و نیز تحمل بى ها و اندیشه ها، سلیقه ذوق

                                                 
 .88حجر/  - 1
 .364، ص 8، ج مستدرک الوسايل - 2
 .35احقاف/  - 3
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سعه صدر را تجسم بخشید. آن  در جریان فتح مکه در برابر قریش نهایت اکرم

 1؛«ۀِمَحَلْمَالْ مُوْیَ مَْویَلْاَ»د، سعد پرچم را بلند کرد و گفت:بوسعد  دست درپرچم روز 

 این سخن را شنید، على پیامبر اکرم همین که است. )از قريش( امروز روز انتقام

م نتُاَبوا فَهَْذاِ ۀِمَحَْرالمَ مُْویَ مَْولیَاَ»و بگو: بگیر سعد پرچم را از دست»فرستاد و فرمود:را 

نمونه دیگر این  «برويد که شما آزاد هستید.)اي قريشیان( امروز روز مرحمت است.  2؛«قاءِلَالطُّ

سپاه حق، زمانى که :»مشاهده کرد علىاز توان در جنگ جمل  بزرگوارى را مى

ن محمد ب سقوط کرد، بالفاصله موال على ششتر عایشه را پى کردند و شتر
بکر  بکر را که برادر عایشه بود فرستاد تا احوال عایشه را بپرسد. محمد بن ابى ابى

ترین افراد در  من دشمن ستى؟ گفت:یتو ک :آمد و عایشه را صدا زد. عایشه گفت

 از طرف امیرالمؤمنین على اى؟ گفت: براى چه آمده برادرت هستم. گفت: ،نزد تو

ها را  یاز به درمان دارى موال على کسانى از خانمام احوالت را بپرسم تا اگر ن آمده

 تمام شد، علىکه ام. جنگ  نه، مجروح نشده بفرستد تا تو را درمان کنند. گفت:

عایشه را سالم  و نقاب به صورت بزنند و زن دستور داد لباس مردانه بپوشند 20به 
یست نفر لباس به مدینه برسانند و در مسیر راه، هیچ با عایشه صحبت نکنند. آن ب

 از موال على انستایشه تا توع ،مردانه پوشیدند و عایشه را همراهى کردند، در مسیر

این جا که به مدینه رسیدند، لباس مردانه را درآوردند.  ها همین زن .بد گفت 
در  گفت: زد و مى بد کرده است. عایشه در اواخر عمرش داد مى ،فهمیدبود که 

ها نزد  نبود و در میان زن تر از على س محبوبهیچ ک نزد پیغمبرمردها 

اگر چنین است  نبود. کسى به او گفت: تر از فاطمه پیغمبر هیچ کس محبوب

  «اشتباه کردم. رفتى؟ به صراحت گفت: پس چرا به جنگ على
کریم و  قرآنتفسیر و تبیین  3باشد،داشته  یتهماباید برای مبلغ که آن چه  -4

د؛ زیرا سعادت زندگی بشر مرهون پیروی از آن دو است و کالم عترت طاهره باش
جدایی از آنها شقاوت و بدبختی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید سعی کرد 

                                                 
 .105، ص 21، ج بحاراالنوار - 1
 همان. - 2
 اد رمضانی گیالنی است.های استبرگرفته از توصیه 22از این جا تا شماره  - 3
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 که با آنها انس گرفت تا معلم انس دیگران گردید.
مبلغ باید خوف و خشیت الهی داشته باشد؛ زیرا در صورتی که این ترس و  -5

 ل نشده است.ینا قرآنو حاصل نشده باشد به مقام مبلغ از دیدگاه خشیت الهی برای ا
مبلغ باید حق بگوید؛ اگر چه تلخ و سنگین برای خود یا دیگران باشد، هر چند  -6

 که در بیان حق باید باسلیقه بود و به بهترین شیوه و در بهترین زمان آن را ارائه کرد.
داشته باشد تا در را آشنایی الزم  حد عمومی درمبلغ باید با اصطالحات روز  -7

 اقتصاد،که در  یاصطالحات کسب نماید؛تبیین و توضیح مباحث بیشترین توفیق را 
 چه در حوزه دین پژوهی مطرح است. شناسی، سیاست و آنشناسی، روانجامعه
هم  هم مردم با آنها انس بگیرند و تاد شواستفاده از آیات و روایات فراوان  -8

 ها بر جای بماند.ر دلدنورانیت آن  اثر وضعی و
بندی نماید. سخنران سعی کند پیش از شروع هر منبر مطالب را آماده و دسته -9

 فیش برداری الزم را انجام دهد. ،چنین موضوع بحث را برای خود مشخص کردههم

است لذا باید  حضرت ولی عصر، بر این باور باشیم که یکی از مستمعین -10
در عین آن که مطالب باید از اتقان و استحکام  سخنوری و منبر باشیم مراقب آداب

 الزم برخوردار باشد.
اید، مناسب است در صورتی که با جمعی از مبلغین به سفر تبلیغی رفته -11

ارائه دهید که اگر اشکال و ایرادی به برخی از دوستان مباحث خود را برای ارزیابی 
 ردد.گ برطرف آنانوارد باشد توسط 

 ،دقیقه تنظیم شود 20 برایسخنرانى باید مفید و مختصر و جذاب باشد و  -12
هر کس »گفت: مرحوم فلسفى مى ،که خطیب بتواند مردم را بخنداند مگر این

 « دقیقه از منبر پایین بیاید. 20مردم را بخنداند سر  تواند نمى
 همواره از بزرگان به بزرگی یاد شود. -13
عریف و تمجید دیگران دل نبندیم. اگر سخن حقی گفته شده هیچ گاه به ت -14

و  ی بگذارد؛ زیرا عزت از جانب حق تعالی استتأثیرسرزنش دیگران نباید هیچ 
تواند از بین که ذلت الهی را هیچ کس نمی همان گونه ،آدمی باید به آن عزت ببالد

 «.نیرُصُنْذی یَاالَّذَ نْمَنی فَتَلْذَخَ إنْ وَ نیلُذُخْذی یَا الَّذَ نْمَنی فَتَرْصَنَ نْهی اِـلاِ»:ببرد

مل و تفکر در آن و نیز استمرار بر أو ت قرآنرسد تالوت روزانه به نظر می -15
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اهلل باید خواندن زیارت آل یس و دعای عهد از کارهای خوبی است که ان شاء
 ها عادت دهیم.خودمان را به انجام آن

متعال چنین عظمت و شوکتی را به نظام  خدای که -غ در این عصرمبلّ -16
را باید به دفاع از دستاوردهای بزرگ انقالب بپردازد و آن  -جمهوری اسالمی داده

ترین نعمت و هدیه الهی بداند. بر همگان الزم است که قدر و منزلت این بزرگ
م نعمت بزرگ را بدانند تا خدای متعال در افزایش نعمت بر ما منت گذارد و این نظا

متصل فرماید. از این رو در  گستر حضرت ولی عصرمقدس را به دولت عدالت
نظام مقدس جمهوری اسالمی اقدام نماید،  مبانیوقت مناسب به تبیین و تفسیر 

  . ... مانند جمهوریت بر مبنای اسالمیت، کرامت انسان و مفاهیمی
ل منطقه یبه روحانیون محلی که وقت خود را به صورت کامل صرف مسا -17

ی ممکن است تا حدّاز آنان برخی حتی کنند و جهاد میو و در حقیقت ایثار  کنندمی
 خاطر نکنیم.را آزرده ناحترام بگذاریم و آنا ،ل دقیق حوزوی بعیدالعهد باشندیاز مسا
محترمین و  ،های شهدا و ایثارگرانخانواده ،رعایت حرمت بزرگان محلی -18
 ت.سفیدان از ضروریات اسریش

 ،های عملیه و مباحث احکامضرورت رجوع به رسالهنمودن بحث طرح م -19
 امور است. خمس و زکات و غیره از اهمّ خصوصاً
های اندیشی نشود. باید به پرسشانگاری و آسانسهل ،تسؤاالدر پاسخ به  -20

 تسؤاالها پاسخ داد. حتی برای پاسخ به و با دقت به آن نمودهدقت گوش  هجوانان ب
 آنان جهت شرکت در جلسه دعوت شود.شود و از  برگزارجلسات اختصاصی 

ل مهمی است که یل بین المللی اسالم از مسایشناسی و مسابحث دشمن -21
به آن توجه داشت و دیگران را به آن توجه داد.  گذشتهبیشتر از  ،باید در این زمان

 قابل آنها موضع گرفت.های مختلف ورود و نفوذ دشمن را شناخت و در مباید روش
فرهنگی توجه عمیق داشته باشد. تصحیح فرهنگ  مسایلمبلغ باید به  -22

 س امور فرهنگی است.أخانه و خانواده در ر
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 گفتمان مهدویت
 محمدعلی امینی

یاد نکردم  ها، به خاطر هر منبری که در آن از امام زماناشاره: به قول یکی از طلبه

به منظور معرفی که  باشدمیای از یک سلسله مقاالت گزیده یرز متنکنم. استغفار می

به دلیل  .تنظیم شده استآن منجی بشر و رفع شبهات جوانان پیرامون مهدویت صحیح 

که آن نیز از مسایل مبتال به جامعه  -شناسی مهدویتمحدودیت صفحات، بخش آسیب

 .کنیممیتوشه موکول به شماره دیگری از رهرا  -اسالمی جوان ماست

 معصومیناز زبان  امام زمان: گفتار اوّل

للهمَّ اِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنی نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَک، اَکَ، فَللهمَّ عَرِّفْنی نَفْسَاَ مطلع:

 تَکَفْنی حُجَّللهمَّ عَرِّکَ، اَتَمْ تُعَرِّفْنی رَسولَکَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّفَاِنَّکَ اِنْ لَ عَرِّفْنی رَسُولَکَ

  1.کَ ضَلَلْتُ عَنْ دیِنیتَمْ تُعَرِّفْنی حُجَّفَاِنَّکَ اِنْ لَ

 فریاد رس این دل دیوانه تویی تو  انه تویـی تـوــامـروز امیر در میخ
 آرام تویی، دام تویی، دانه تویی تو  مرغ دل ما را که به کس رام نگردد

از او  گرفتند و مون معرفتآزاز جوانی  ن اسالمأالشروزی پیامبر عظیم
 : یا رسول اهلل،گفت جوان بیشتر دوست داری یا پدرت را؟ پرسیدند: ای جوان، مرا

 ،اهللِ سولَیا رَ: گفت : مرا بیشتر دوست داری یا مادرت را؟فرمود پیامبر را. شما

 : مرا بیشتر دوست داری یا خودت را؟فرمود پیامبر را. شما ؛یمِّاُ وَ نْتَبی اَأبِ

 : مرا بیشتر دوست داری یا خدا را؟پرسید پیامبر را. شما ؛نْتَفْسی اَبِنَ: پاسخ داد

اید، آمده سوی او به این خاطر که از شما را گفت: و جوان این بار مکثی کرد

 از پاسخ جوان، تبسم رضایت بر لبان مبارکش نقش بست. پیامبر دوست دارم.
که کسی ؛ که همواره در پناه خداست میاز وجود نازنینی صحبت کن خواهیممی

                                                 
 .337، ص 1، ج کافي - 1
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بود همه چیز در کام او نمی خویش است. اگر ههای زمانخوبی ههم هبرجست هنمون
با  شود ونام او با رخدادهای روزگاران فرسوده نمی کسی که یاد و پژمرد.ایستایی می

 .روز است ره ترین نیاز جهان امروز وگردد. کسی که اساسیگذشت ایّام کهنه نمی
 اشیدـگاهی کند آگاه نبـاید که نـآن ماه نباشید       ش غافل از چشم زدنیک 

باشد که ما هم با جلب دوستی آن بزرگوار، شاهد تبسم دلنشین پیامبر اعظم 

 هُهْلَاَ وَ سْالمَا االِهَبِ زُّعِتُ ۀٍرِیمَکَ ۀٍوْلَفی دَ یْکَلَاِ بُرْغَا نَنّاِ مَّاَلله ان شاء اهلل.باشیم؛  

  1.هُهْلَاَ وَ فاقَها النِّبِ لُّذِتُ وَ

 وقت است که دست من ودامان تو باشد و سامان تو باشد ند دلـم بی سرـتا چ
 از حلقه به گوشان تو باشد چون ماهِ نو از طلعت خود پرده برانداز که خورشید

  سخن پيامبر در -1

ی قرار داده است امامان[ ]خداوند از فرزندان حسین»فرماید:می پیامبر اکرم
امتم « مهدی» ،نهمین آنان قائم خاندان من دارند.پا می که راه و روش و آیین مرا بر

پس از غیبتی  است در سیما و گفتار و کردار. ترین مردمان به مناو شبیه باشد.می
آیین خدا را آشکار  آن گاه شود،طوالنی و سرگردانی و سردرگمی مردم، ظاهر می

کند پس از آن که از ستم و بیداد لبریز مین را از عدل و داد پر میپس ز؛ سازدمی
  2«.شده باشد

  در سخن حضرت فاطمه -2

لوحی نزد آن بانو بود که در آن  رفتم، خدمت حضرت فاطمه گوید:جابر می
: دوازدهمین امام چنین آمده بود هاز آن جمله دربار های امامان نوشته شده بود.نام
 هکنم با فرزندش که رحمت برای همراه امامت را کامل می یازدهمپس از امام »

)امام دوازدهم( دارای کمال موسی و شکوه عیسی و شکیبایی  او جهانیان است.
به  )دینداران راستین( دوستان من در زمان غیبت این امام، ... است ایوب

مت خداوند بر درود و رحهستند.  حق دوستان منه آنان ب ... مشکالت گرفتار شوند
  3«.یافتگانندشدگان و راهگمان هدایتبی )مردمان در دوران غیبت( آنان آنان باد.

                                                 
 .بخشى از دعاى افتتاح - 1
 .257، ص 1، ج کمال الدين - 2
 .310، ص الدينکمال - 3
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  در سخن امام علي -3
روزی نزد امیر  گوید:که از شاگردان و یاران آن حضرت است می «نباتهبن اصبغ »

 کشد.فرورفته است و با انگشت بر زمین خط می فکر دیدم در. رفتم منانؤم
در »امام فرمود: چه شده است که در فکر فرو رفتید؟ منان!ؤای امیر م م:گفت

است که زمین را از عدل و « مهدی» او ؛من است لاندیشم که از نسمولودی می
  1«.کند پس از آن که از ستم و بیداد پر و لبریز شده باشدداد پر می

  در سخن امام حسن -4

آید و پشت سر ز آسمان فرود میا حضرت عیسی )هنگام ظهورش( قائم که»
او ؛ شودها غایب میتولدش از مردمان پنهان است و از چشم؛ گذارداو نماز می

عمری طوالنی دارد و  نهمین فرزند برادرم حسین است و فرزند بهترین زنان.
تا همگان  سازد در سیمای انسانی چهل ساله،)در زمین( آشکار می را خداوند او

  2«.د بر هر کاری قادر استبدانند که خداون

  در سخن امام حسين -5
تا  خداوند آن روز را دراز گرداند، )بیش( باقی نمانده باشد، اگر از دنیا یک روز»

از  آن کهپس از  مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد لبریز کند،
  3«.این چنین از پیامبر شنیدم ستم و ظلم پر شده باشد.

  در سخن امام سجاد -6
که امامت اورا باور دارند و منتظر ظهور  مردم زمان غیبت مهدی، تردید،بی»

به آنان عقل و درک و فهمی  چون خدای بزرگ ها برترند،اویند، از مردمان دیگر زمان
 هپایهم در آن زمان، خداوند آنان را،برایشان چون ظهور است.  داده است که غیبت

خلصان واقعی و مقرار داده است و اینانند  ن زمان پیامبرمجاهدان شمشیرز
  4«.آشکار و نهاندر  شیعیان راستین ما و دعوت کنندگان مردم به خدا

                                                 
 .289همان، ص   - 1
 .316همان، ص  - 2
 .318همان، ص  - 3
 .244، ص منتخب االثر - 4
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  در سخن امام باقر -7

از »گوید:است( می )که از شاگردان امام باقر و امام صادق محمد بن مسلم

قیام  که گاه آنگیرد می قائم که چه روشی در پیش هپرسیدم دربار امام باقر
 گفتم: تا اسالم را حاکم سازد. (گیرددر پیش می) روش پیامبر را امام فرمود: کند؟

جاهلیت بود باطل کرد و عدالت میان  چه درآن امام فرمود: روش پیامبر چه بود؟

در  چه راگاه که قیام کند آن آن )امام( قائم مردمان حاکم ساخت و چنین است
  1.«سازدنهد و آیین دادگری را بر پا میزیر پا می ز ظهور رایج بوده است،زمان پیش ا

  در سخن امام صادق -8
ند که هست مانند کسانی از جهان درگذرند، که در حالت انتظار دولت قائم،آنان »

بلکه  سپس گفت: پس از این سخن مکثی کرد، امام، )امام( قائم باشند. در خدمت
خدا  به ،نه سپس گفت:. )امام( مهدی شمشیر زده باشند در رکابند که امانند کسانی

  2.«ند که در خدمت پیامبر به شهادت رسیده باشندهست کسانی مثلاینان  سوگند،

  در سخن امام کاظم -9
گرداند و به از خاندان ما هر دشواری را آسان می خداوند برای دوازدهمین»

شود و هر شیطان سرکشی نابود د میار و زورگوی سرسختی نابودست او هر جبّ
  3«گردد.می

 در سخن امام رضا -10

 خود را در حضور امام رضا هقصید»گوید:می )شاعر نامدار شیعی( دعبل خزاعی
خواهد  خروج به یقین، محمد امامی از آل چون به این شعرها رسیدم: خواندم،

خیزد و حق و باطل پا می یید اسم اعظم الهی و برکت نصر آسمانی بهأاو به ت کرد،
)در  دهد.کیفر می ها،توزی هو کین هاکند و همه را بر شادخواریرا از هم جدا می

القدس به روح ای دعبل! گاه فرمود: آن به شدت گریست، امام رضا این هنگام(
 نه: گفتم دانی این امام چه کسی خواهد بود؟آیا می زبان تو سخن گفته است.

                                                 
 .154، ص 6، ج تهذيب - 1
 .126، ص 52، ج بحاراالنوار  - 2
 .369، ص 2، ج ال الدينکم - 3
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پیامبر خروج  ام که امامی از شما خاندانلیکن شنیده شناسم(،را نمی )شخص او

پس از من  فرمود: امام رضا سازد.کند و زمین را از عدل و داد لبریز میمی
 پس از علی امام است. پس از محمد فرزندش علی، امام است. د(جوا) فرزندم محمد

قائم  ،حجت فرزندش ری(،ک)عس امام است و پس از حسن )هادی( فرزندش حسن،
چشم به راه اویند و در زمان ظهور  )مردمان( اوست که در زمان غیبت خواهد بود.

آن که پر از ظلم و  پس از کند،می او زمین را پر از عدل و داد همه مطیع او گردند.
  1«.باشد ستم شده

  در سخن امام جواد -11

یشان عرض ه اب»گوید:می است( جواد)که از یاران امام  عبدالعظیم حسنی

داد و باشی که زمین را از عدل  امیدوارم که شما قائم خاندان پیامبر م:کرد

قائمی که  لیکن آن؛ ما قائم به امر خدای بزرگیم ههم فرمود: امام .کندآکنده می
گرداند و سراسر گیتی را از به دست او زمین را از کافران و منکران پاک می خداوند

او کسی است که تولدش از مردم پنهان خواهد بود و خود  ،سازدعدالت سرشار می
  2«.شودها غایب میاو از چشم

  در سخن امام هادي -12
)امام( قائم است که  فرزندم حسن است و پس از حسن فرزندش امام پس از من،»

  3.«پس از آن که از ظلم و بیداد لبریز شده باشد کند،زمین را از عدل و داد پر می

  ريکسخن امام حسن عس در -13
جانشینی که  سپاس خدایی را که پیش از مرگم جانشینم را به من نمایاند.»
 در خلقت و اخالق. خداوند او را در دوران غیبت ها به پیامبر استترین انسانشبیه

ن را از عدالت پر یاو سراسر زم سازد.را آشکار می سپس او کند،)از بالها( حفظ می
  4«.این که از ظلم و ستم لبریز شده باشد پس از کند،می

                                                 
 .372، ص 2، ج کمال الدين - 1
 .378همان، ص  - 2
 .383همان، ص  - 3
 .409، ص همان - 4
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 القاب حضرت مهدی: ومدگفتار 
 گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است   گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟
 نشان استکوی بیگفتا نشان چه پرسی آن   گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟

، با استناد به آیات و امام عصر هریفنورى در بیان اسماء ش االسالمۀثقمرحوم 
صد و هشتاد نگاران تعداد یکروایات و کتب آسمانى پیشین و تعبیرات راویان و تاریخ

کند که از آن جمله است: محمّد، میذکر  و دو اسم و لقب براى حضرت مهدى
احمد، عبداهلل، محمود، مهدى، برهان، حجّت، حامد، خلف صالح، داعى، شرید 

 ... .  غائب، قائم، منتظر وصاحب، 

، هلل، ابوعبدا(کنیه پیامبرهاى آن حضرت عبارتند از: ابوالقاسم )همکنیه
هاى ایشان مرحوم نورى ابوابراهیم، ابوالحسن و ابوتراب را نیز از کنیه .اباصالح

 شمرده است. 
هاى مختلفه و اى عناوین و صفات که در ضمن زیارتجا به ذکر پارهدر این

اشاره داریم، با  ،مورد تصریح قرار گرفته است یه مربوط به حضرت مهدىادع
ون مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و ؤاین امید که دقّت و تأمّل در آنها، ما را با ش

ها براى امام در ضمن این دعاها و زیارت مقاماتى را که غالباً از لسان معصومین

 تر سازد. ما روشنی بر شمرده شده برا دوازدهم

عد خاصی از بیش از سیصد لقب ذکر شده که هر یک بر بُ برای امام زمان
های اخالقی و روحی آن حضرت داللت دارد. از جمله آنهاست:  شخصیت و ویژگی

اهلل، منتقم، موعود،  بقیۀاالمر، خلف صالح،  اهلل، صاحب حجت مهدی، منصور، قائم،

الرحمان، برهان، سیّد و  خلیفۀ، هللا الزمان، ولی االوصیا، داعی، باسط، ثائر، صاحب خاتم

 .منتظر
خاص در مورد حضرت  به طورتمام این عناوین و اوصاف  ،که قابل ذکر این

 وارد گردیده، اگرچه بسیارى از آنها در مورد سایر امامان بزرگوار اسالم مهدى

 تواند مصداق داشته باشد. مینیز 

درباره دلیل  های حضرت است. امام باقر یکی از مشهورترین نام :مهدي -1

را به این دلیل،  قائم آل محمد»فرمایند: گذاری آن حضرت به این اسم، می نام
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است، نامند که او، مردم را به آن دسته از اموری که برایشان پوشیده  مهدی می

 به آن حضرت،»فرمایند: نیز در این باره می حضرت صادق «.کرد هدایت خواهد
 «.کند اند، هدایت می اند؛ زیرا او مردم را به امری که آن را گم کرده فتهمهدی گ

در تبیین دلیل این  است، امام رضا یکی از القاب حضرت مهدی :قائم -2

اند، چون او، به حق،  را قائم نامیده االمرحضرت صاحب»فرمایند: گذاری، می نام
« صقر بن دلف»کند که  قل میالدین ن شیخ صدوق نیز در کمال «.قیام خواهد کرد

، چرا فرزند امام هللپرسیدم: یابن رسول ا تقی گفت: روزی از حضرت امام محمد

او اصل امامت را  این کهبرای »را قائم نامیدند؟ آن حضرت فرمودند: عسکری
 .«بیشتر مردم از آن، دوباره مطرح خواهد ساخت یگردانپس از فراموش شدن و روی

را منتظَر  روایت شده است که حضرت مهدی مام جواداز ا :منتَظَر -3
چون دوران غیبت وی، بسیار طوالنی خواهد بود. مخلصان امت با وجود  نامند می

کنندگان، دچار طوالنی شدن این دوره، ظهور او را انتظار خواهند کشید، ولی شک
 . تردید خواهند شد و او را انکار خواهند کرد

العظمی سیدعلی اهللدباقر مجتهد سیستانی پدر آیتاهلل سیدمحممرحوم آیت

شرفیاب شود، چهل جمعه هر  که به محضر امام زمان برای آن سیستانی
فرماید: ایشان می کند.هفته در مسجدی از مساجد قم، ختم زیارت عاشورا آغاز می

ای های آخر، ناگهان شعاع نوری را مشاهده کردم که از خانهدر یکی از جمعه
تابید؛ حال می دیک آن مسجدی که من در آن مشغول به زیارت عاشورا بودم،نز

به دنبال آن نور رفتم؛ در زدم، وقتی  عجیبی به من دست داد، از جای برخاستم و

های آن خانه در یک از اتاق در را باز کردند، مشاهده کردم حضرت ولی عصر
ای سفید به روی آن ه پارچهای مشاهده کردم کدر آن اتاق جنازه تشریف دارند و

ریزان سالم کردم، حضرت به من اشک کشیده بودند؛ وقتی من وارد شدم و
شوی؟ مثل این ها را متحمل میرنج گردی وگونه دنبال من می فرمودند: چرا این

تا من دنبال شما بیایم. بعد فرمودند: این  ،)اشاره به آن جنازه فرمودند( سیّد باشید
د تا مهفت سال از خانه بیرون نیا حجابی )رضاخان(در دوران بی ی است کهیبانو
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  1را ببیند. مبادا نامحرم او

 اهلل ۀحجّرا حُجّت یا  ها و دعاها، امام ای از روایت در دسته :اهللۀحج -4

 گذاری، نظرهای گوناگونی بیان شده است. از جمله اند. درباره دلیل این نام نامیده
بارک و تعالی به وسیله آن حضرت بر بندگانش، اتمام حجّت اند: خداوند ت گفته
ای که در  دهد. به گونه های آنان پاسخ می ها و شبهه کند و به همه پرسش می

اند: امام  ای باقی نخواهد ماند. برخی نیز گفته سرپیچی از حق، برای هیچ کس، بهانه

یق، به دست آن است؛ به این معنی که حکومت الهی بر همه خال اهللۀحج زمان

 .حضرت تحقق خواهد یافت

نامند؛ زیرا آن حضرت،  االمر نیز میرا صاحب امام مهدی :صاحب االمر -5
رهبر و پیشوایی است که خداوند تبارک و تعالی، پیروی از ایشان را بر همه بندگان 

ای کسانی که ایمان »فرماید: کریم می قرآنه است. از جمله در انستخود، واجب د
 «.اید، از خدا و پیامبرش و صاحبان امر، پیروی کنید دهآور

خلف صالح است که این تعبیر  ،یکی دیگر از القاب امام زمان :خلف صالح -6

 در این باره خورد. امام صادق بیشتر به چشم می در سخنان ائمه اطهار
و  خلف صالح از فرزندان من است. مهدیِ این امّت اوست. نامش محمد»فرماید: می

 «.اش، ابوالقاسم است که در آخرالزمان، قیام خواهد کرد کنیه

گویند؛ زیرا جانشین  مراد از خلف، جانشین است. آن حضرت را خلف صالح می
های آنان را در خود  ها و ویژگی ، حالتعلومهمه انبیا و اوصیای پیشین است و همه 

 .گرد آورده است

است. درباره نامیده شدن آن  اهلل بقیّۀ، انهای امام زم از جمله لقب :اهلل بقیّۀ -7

اند:  های گوناگون، مطرح شده است؛ برای مثال، گفته حضرت به این لقب، دیدگاه
ای جامع و کامل است که شخصیت و عظمت آن حضرت را بیان  این تعبیر، واژه

که بر او سجده ئکند؛ زیرا آن حضرت، وارث آدم و یادگار کسی است که مال می
اند چون  چنین گفتههم. و همه موجودات در برابر او سر تسلیم فرود آوردندکردند 
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که به زبان جاری  ای دهند و نخستین آیه آن حضرت قیام کنند، به کعبه تکیه می

چیز دیگر، بهتر  برای شما از هر هللا بقیّۀخواهند ساخت، این است: اگر مؤمن باشید، 

. از آن «و حجت الهی و خلیفه او برای شما هللا بقیۀمنم »است. آن گاه خواهد فرمود:

 «هِضِرْفی اَ اهللِ ۀَیَّقِیا بَ کَیْلَعَ المُلسَّاَ»کس که به ایشان سالم کند، از عبارت  پس، هر
 .کند استفاده می

است. حضرت رسول  های حضرت مهدی از دیگر لقب« منتقِم» :منتقم -8

این است که انتقام  دی آل محمّداز جمله اوصاف مه»باره فرمودند: در این اکرم

به احمد بن  گران خواهد گرفت. افزون بر این، خود امام عصر مظلومان را از ستم
 «.من از دشمنان خداوند، انتقام خواهم گرفت»اسحاق نوشتند:

با عنوان  ، از حضرت مهدیدر بعضی دعاها و سخنان ائمه :وارث -9

آن حضرت، »فرمایند: به غدیریه میدر خط وارث یاد شده است. پیامبر اکرم
های همه انبیا و اوصیا و پدران بزرگوارش  وارث علوم، کماالت، مقامات و منزلت

خواهد  جا اند، او یک انبیا و اوصیا داشتهچه  نبه عبارت دیگر، همه آ «.خواهد بود
 .داشت

در همه  های مشهور آن حضرت است که تقریباً موعود یکی از نام :موعود -10

، وَ ما تُوعَدُوندر تفسیر آیه  دیان آسمانی به آن معروف است. امام سجادا

است  محمدمقصود، قیام قائم آل»فرمایند: گذاری را چنین بیان می دلیل این نام
بنابراین، در  «.های گذشته داده شده است که وعده ظهور او به همه پیامبران و امت
مهدی که خداوند وعده داده است که به  زیارت آن حضرت آمده است: سالم بر آن

 .واسطه او بین همه مردم، وحدت و یکپارچگی ایجاد کند

االوصیاست؛ زیرا آن  خاتم ،های حضرت مهدی از جمله لقب ا:خاتم االوصي -11

و آخرین امام معصومند که با ظهور خود، نظام  حضرت، آخرین وصی پیامبراکرم
گزار امام  حاکمیت خواهند بخشید. از خدمت عدل اسالمی را در سرتاسر جهان،

حضرت آن رسیدم،  نقل شده است که وقتی به حضور حضرت مهدیعسکری
منم خاتم االوصیا که خداوند تبارک و »خود را با این تعبیرها به من معرفی کردند:
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 «.ها را از خاندان و شیعیانم، برطرف خواهد ساخت تعالی به واسطه من، بالها و فتنه

یاد شده  از امام مهدی« هللداعِیَ ا»ها با تعبیر  در یکی از زیارت :داعي -12

گذاری نقل شده است که آن  درباره دلیل این نام اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا داعِیَ اهلل.: است

حضرت از جانب خداوند متعال مأموریت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان فرا 
 .خوانند

باسط است. باسط یعنی کسی که نعمت  های امام زمان قبیکی از ل :باسط -13
سازد. در زمان حکومت آن حضرت داد در همه جا گسترده  و برکات را گسترده می

خواهد شد. همه مخلوقات در سایه عدالت آن بزرگوار به آرامش و آسایش دست 
ش اسالم بخ مند خواهند شد. همچنین احکام حیات های الهی بهره یابند و از نعمت می

در سرتاسر عالم مورد توجه قرار گرفته، زمینه تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس 
 و ... . قوانین الهی فراهم خواهد آمد

را از آن  است. امام مهدی« تمام»های آن حضرت  یکی از لقب :تمام -14
اند که آن حضرت در کماالت اخالقی، سجایای انسانی، شرافت  جهت لقب تمام داده

عیب  سب و خاندان، شوکت و عظمت، رأفت و محبّت و قدرت و سلطنت تام و بین

در  اند و توفیقی که امام زمان است و احدی از انبیا و اولیا به آن حدّ دست نیافته
 اجرای احکام الهی پیدا کرده هیچ یک از پیامبران و اوصیا پیدا نکرده است. 

است. در زیارت « ناطق»لقب  نهای معروف امام زما یکی از لقب :ناطق -15

از خداوند  ؛«قٍناطِ هُدیً ظاهِرٍ مامٍاِ عَمْ مَکُارِثَ بَلَنی طَقَرْزُنْ یَاَوَ »:عاشورا آمده است

کنم که توفیق انتقام گرفتن از دشمنان شما را به همراه امام و راهنماي ناطق  متعال درخواست می

دادند و در حدیثی در  مهدی به حضرت خدا لقب ناطق را رسول ام کند. روزي

 ، بیان فرمودند. این لقب از آن رو به امام عصرتک ائمه اطهار معرفی تک
داده شده است که ائمه قبلی بر اثر تسلط دشمنان، بسیاری از امور و اسرار را 

کرد. اما  ند بیان کنند؛ چون خطرهای فراوانی اساس اسالم را تهدید میانستتو نمی

تی ظهور کنند از چنان قدرت و عظمتی برخوردار خواهند بود وق حضرت مهدی
گونه نگرانی  ها را سرکوب کرده، همه علوم و معارف را بدون هیچ که تمام طاغوت

 .فرمایند بیان، و حکم خداوند را جاری می
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است  های حضرت مهدی از لقب« نور آل محمد» :نور آل محمد  -16

در قرآن کریم ذکر  چند نام امام زمان هر که ریشه قرآنی دارد. توضیح آن که
نشده است ولی در روایات مربوط به تفسیر آیات، در موارد متعدد برخی از آیات به 

حضرت تفسیر یا تأویل یا تطبیق شده است؛ به عنوان مثال  های آن اعمال و ویژگی

 تِقَشْرَاَ یا( خدا نور خودش را کامل خواهد ساخت) هِنورِ مُّتِاهلل مُوَ چونآیاتی 

نْ مَ هِنورِی اهلل بِهْدِیَ و (گردد زمین به نور پروردگارش روشن می) هابِّرَ بِنورِ رْضُاالَ

( به والیت حضرت کند کس را که بخواهد با نور خودش هدايت می خداوند هر) شاءُیَ

 و ظهور و ارشادات آن حضرت تفسیر شده است. قائم
 و القابی چون:

جالل خدا، سمت و سوى الهى که اولیاى حق رو به او  جمال و : مظهرهللاوجه
 دارند. 
: دروازه همه معارف الهى، درى که خدا جویان براى ورود به ساحت هللاباب

 کنند. میقدس الهى، قصدش 
ناپذیر خدا، ظاهر کننده همه معارف و حقایق توحیدى، مایه : نور خاموشىهللنورا

 جویان. هدایت ره

  فرزند نبوّت، باقیمانده نسل پیامبران.: بوّۀساللۀ النّ

 : چشمه زندگى، منبع حیات حقیقى. ةعین الحیو

 صاحب الزمان: اختیار دارِ زمانه، فرمانده کل هستى به اذن حق. 
 ناموس العصر: نگهدارنده زمان، کیان هستى دوران. 

 نظام الدین: نظام بخش دین. 
 یعسوب المتقین: پیشواى متقین. 

 امام غایبد وجود فوایسوم:  گفتار
 نشینند با تو ،تو کنند خن باـس           بینند ن که رخسار تواخوشا آن

 بچینند گل جمالتر لزاــــگ ز           آیند لتـوص تانـبوس ارـــکن
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 ؟نقش حضرت در زمان غيبت در زندگي مردم چگونه است

مطرح شد، این سؤال نیز ت خدا از زبان پیامبر از زمانی که سخن از غیبت حجّ
وجودی امام چه  هدر صورت غیبت، فلسف»ذهن انسان را به خود مشغول کرد که 

خواهد بود؟ امام چه نقش و تأثیری در زندگی انسان خواهد گذاشت؟ و آدمی 
 «کند؟ برد و از او کسب فیض می چگونه از امام غایب نفع می

داهلل انصاری درباره انتفاع در پاسخ به سؤال جابر بن عب وجود مقدس پیامبر

 وَ هِنورِبِ ضیئونَسْتَمْ یَهُنَّاِ ۀِوَّبُالنُّنی بِثَعَذی بَالَّیْ وَاَ»ها از امام غایب فرمود: انسان

آري! قسم به  ؛«حابٌها سَلُلِّجَنْ تُاِ وَ مْسِالشَّبِ اسِالنّ فاعِانْتِکَ هِتِیْبَفی غَ هِتِالیَوِبِ عونَفِنتَیَ

کنند به نور او و در دوران  نبوت برگزيد! به درستی که آنان طلب روشنايی می خدايی که مرا به

  1برند، مانند انتفاع مردم از خورشید، هر چند ابر آن را پوشانده باشد. اش به واليت او نفع می غیبت

بیان شده  زنی -ارواحنا فداه -نظیر این تشبیه و تعبیر، از خود حضرت ولی عصر

 بْصارِاالَ نِتْها عَبَیَّذا غَاِ مْسِالشَّبِ فاعِنْتِاالِکَتی فَیْبَی غَی فِبِ فاعِنْتِاالِ هُجْا وَمّاَ وَ»است:

آن را از  ،، مانند انتفاع از خورشید است، زمانی که ابرماما کیفیت انتفاع از من در غیبت ؛«حابُالسَّ

 2.کند ديدگان پنهان می

از  اند؛باهت را برشمردهدر تشبیه حضرت به خورشید پشت ابر وجوهی از ش
همه انتظار دارند، از پشت  هنگامی که خورشید پشت ابر است، -1 جمله این که:

این هم  در مورد مهدی .همه طراوت بخشد ابر بیرون آمده، با تابش خود بر
امید دارند که روزی با شعاع  کشند ورا می همه انتظار ظهور او. چنین است

 ابی را هدیه کنند. شاد وجودش به همه طراوت و
اید منکر شود؛ چون شعاع بکس ن طوری که خورشید پشت ابر را هیچ همان -2

خورشید وجود امام نیز با این که پشت ابر  دیار را روشن کرده است؛ نور او دهر و و
 های بصیر پوشیده نیست.فیوضات آن بر انسان غیبت است ولی تفضّالت و

 ولی نوردهی خورشید و ،کندیده پنهان مید ابر، فقط قرص خورشید را از -3
                                                 

 .3 ، ح23 ، ب1 ، جکمال الدين - 1
 .4 ، ح45 ، ب2 ، جهمان - 2
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غیبت امام نیز فقط حضور او را در  تواند مانع شود،فواید آن را برای جانداران نمی
 رسانی او را به خالیق وا فیضامّ اجتماع مانع است، عرصه سیاست و پهنه و

ا چه بسا کسانی ب تواند مانع شود.ها نمیچارهبی دستگیری او از درماندگان و
 اند.برده ها ببرند وتوسالتشان از فیض وجود امام بهره

 این است که، ،ترین شباهت امام به خورشید پشت ابرترین و برجستهمهم -4
غیبت امام  تواند دائمی باشد،هرگز نمی یک مانع موقت است و که ابر همان طوری
درآمده ه ز غیبت برسد که امام امی روزی فرا ظهور او قطعی است. ه ودنیز موقّت بو

 خورشید وجودش طالع خواهد گشت. و

که زوال ابر از جلو خورشید نیازمند وجود وزش باد است تا ابرها  همان طوری -5
 و سازیطلعت وجود او نیازمند زمینه ظهور امام و را کنار زده خورشید چهره بنماید،

زی برای ظهور را وادار به بسترسا یعنی اگر بادهای حوادث ما بسترسازی است.
ی ظهور از خود نشان ندهیم امام ظهور نخواهد کرد یما اقدامی در جهت برپا نکند و
 چه تا حال ظهور نکرده است.چنان

ب چیست؟ یامام غا های به این صورت مطرح کردند که فایدشبهه ،برخیسؤال: 
است امامی که دست مردم از دامن او کوتاه  به منافع امام نیست؟ آیا غیبت مضرّ

 ؟ای داردچه فایده
رهبری مردم نیست که اگر این  غرض اصلی از خلقت امام، هدایت و (1 جواب:

ست ا بلکه هدف از خلقت این موجودات اشرف این محقق نشد امام فاقد فایده شود،
 ط در فیضند ویغایت حقیقی خلقت آنان این است که وسا اند.فیض هکه آنان واسط

هدف عارضی است که از قرار گرفتن آن  تکمال نوع بشر،اس هدایت مردم و تعلیم و
بر این اساس فرقی ندارد که امام ظاهر  شود.در بین مردم حاصل می بزرگواران

 .یا مستور باشد و

امام فواید زیادی را بدون  دیدن او نیست. محصور در فواید امام منحصر و( 2
 تصدیق به وجود امام و م،تواند نصیب جامعه دینی نماید، معرفت امادیدن او می

منحصر به  ،فایده کند ومنان میؤه مری را متوجّیاعتراف به خالفت الهی او فواید کث
 مشاهده او نیست.

است. این  «های مستعددلهدایت باطنی » ،باییکی از فواید وجود امام غ( 3
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لکه با ب الزم نیست امام را مالقات کنیم، احتیاج به حضور امام ندارد ونوع هدایت 
  پذیر است.غیبت امام نیز امکان

شود که در بین مردم سبب می شخصی امام اگرچه حضور فوايد امام:
مند شوند؛ چنین نیست که امام غایب بهره یترگسترده مسلمانان از برکات بیشتر و

ای برای امت اسالم نداشته باشد، چنان که در احادیث متعددی ثمره هیچ فایده و
د گوناگونی آمده است که به یوجود امام در دوران غیبت، فوا هفاید ت وحکم هدربار

 شود.برخی اشاره می
چه امام ظاهر ) شود آثاری که بر اصل وجود امام در عالم هستی مترتب می -

  .(باشد و چه غایب
 .چه امام ظاهر باشد و چه غایب ؛شود آثاری که بر افعال امام مترتب می -

همان  شود،های الهی که از کانال وجودی امام جاری میتآن دسته از سن اول:
 :ین قرار استا که از ؛نهیمچیزی است که آن را فواید وجود امام نام می

ت جح ی عالم به سبب وجود مبارک امام ویمرار خلقت و اصل برپاتاس بقا و الف:

 1«.تْساخَلَ مامٍاِ رِیْغَبِ ماًوْیَ ضُرْاالَ تِیَقِبَ وْلَ»:الهی است

رسول گرامی  .ت الهی استجح قوام دین، به سبب وجود مبارک امام و بقا و ب:

  2«ۀً.لیفَخَ رَشَنا عَثْاِ مْکُیْلَعَ کونَیَ یتّحَ ماًقائِ ینُذا الدّـه زالُال یَ»:ندفرمود اسالم

موجودات به  ی که بشر ویجا امام واسطه فیض الهی به بشریت است. از آن ج:
لذا به  دریافت فیوضات الهی را به صورت مستقیم ندارد، قدرت صورت عموم توان و

 این واسطه باید کسانی باشد که از یک طرف با موجودات و واسطه نیازمند است و
از طرف دیگر مقرب درگاه الهی باشد تا بتواند این  بشر ارتباط داشته باشد و

خلیفه خدا در زمین  وجا که امام انسان کامل است  آن از .گری را انجام دهدواسطه
 گری را ایفا نماید.که این نقش واسطه قدرت را دارد این توان و است،
عبارت دیگر وجود ه ب ،شودوجود امام باعث رفع عذاب الهی ازاهل زمین می د:

روایت معروفی از وجود مقدس پیامبر صادر شده که  امام امان اهل ارض است.

                                                 
 .179، ص 10، حدیث 1، ج کافي -1
 .132، ص 1، ج ميزان الحکمه - 2
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خداوند  ؛«رْضِاالَ هْلِالَ ماناًیْتی اَبَ هْلَاَ لَعَجَ وَ ماءِالسَّ هْلِالَ ماناًاَ جومَالنُّ اهللُ لَعَجَ»

 1.امان قرار داد ستارگان را براي اهل آسمان امان قرار داد و اهل بیتم را براي اهل زمین

ها  هایی باشد که به خاطر اعمال ناشایست انسان آید مراد از بال عذاب به نظر می 
وجود مقدس حجت خدا در میان مردم  آن کهبه جهت شد، ولی  باید نازل می

 شود.  است، عذاب دفع می
شود  بنابراین یکی از آثار وجودی امام، دفع بال است. البته از روایات استفاده می

دایره دفع بال، برای سه گروه بوده و دارای وسعت و ضیق است: دفع بال از اهل 
 .یعه و نزدیکانزمین؛ دفع بال از امت اسالم؛ دفع بال از ش

در  .کرد امام استدسته دوم از فواید وجود امام حاصل رفتارها و عمل دوم:
یا در پرده غیب به سر برد، غافل از  امام چه حاضر در اجتماع باشد و ،اعتقاد شیعه

رغم ناشناخته بودن چهره به عنوان حجت، بلکه علی ؛نیست تجدای از ام مردم و
 دهد.  به حکم امامت وظایف الهی خود را انجام می در میان مردم حاضر است و

این  گری امام است.له هدایتأعد همان مساین بُ ترین فایده امام درعظیم -1
 ای برخوردار بوده ومسؤولیت از لوازم امامت است که در زمان تمام ائمه از اهمیت ویژه

ارتباط مستقیم با او  والزمه انجام آن نیز شناخت چهره امام  هرگز متوقف نشده است و
های ها و مجموعه فداکاریهمان گونه که هر مادری به حکم محبت باشد.نبوده و نمی

معنای مادری در همان رفتارها  شود ومادر نامیده می ،دهدکه برای فرزندانش انجام می
معناست، صفت هادی ت مادری بیمَسِ ،مجموعه که بدون آن طوریه ب؛ نهفته است

گری نداشته باشد ی امام نیز به همین گونه است یعنی اگر امام سمت هدایتبودن برا
 دهد.امامت معنای خود را از دست می

همواره امام را  ،در سیره ائمه گذشته :ها و مشکالت جامعه بشریرفع گرفتاری -2
بینیم. ب مییها و مشکالت و مصاشان در سختیبه عنوان یاور و حامی ،درکنار مردم

همه را امام به حکم  رفع نیازهای نیازمندان ... داران، شفای بیماران ودین قرض ادای
ت گاه مشروط به شناخته شدن حجّچ تحقق این امور هی داده است وامامت انجام می

 الهی نبوده است. 

                                                 
 .8 ، ب308ص  ،27 ، جواراالنبحار - 1
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، یکی از مخالفین از اهل سنت، کتابی در ردِّ در زمان عالمه حلّی حکايت:
خصوصی خویش، از آن بهره گرفته  در مجالس عمومی و مذهب شیعه نوشته بود و

نمود؛ از طرفی کتاب را گمراه می امامیه بدبین و هافراد زیادی را نسبت به طریق و
جوابی  شیعه قرار بگیرد و یگذاشت تا نکند در اختیار علماهم در اختیار کسی نمی

ای ه دنبال وسیلهجالل علمی، ب حلّی با آن همه عظمت و هآن بنویسند. عالمعلیه 
برای حفظ  رود وبرای به دست آوردن آن کتاب، به مجلس درس آن مخالف می

استادی و  هرابط هواسطه بعد از مدتی ب خواند وخود را شاگرد او می ،ظاهر
نماید. آن شخص در یک حالت عاطفی شاگردی، تقاضای دریافت آن کتاب را می

گوید: من نذر کردم او بزند لذا می هر سینتواند دست رد بچون نمی گیرد وقرار می
همان  پذیرد ومه به ناچار می؛ عالکه کتاب را جز یک شب به کسی واگذار نکنم

با یک دنیا شعف، به رونویسی آن کتاب  عالمهشمرد. آن شب شب را غنیمت می
گیرد و در رسد خواب او را فرامیپردازد؛ امّا همین که شب به نیمه میقطور می

شود. شود و با او هم صحبت میالقدری داخل اتاق او مین هنگام، میهمان جلیلهمی
 بی چون و فرماید: عالمه تو بخواب و نوشتن را به من واگذار؛ عالمهپس از مدتی می
خیزد از رود؛ وقتی از خواب برمیمی کند و به خواب عمیقی فروچرا اطاعت می
بیند که به رود و کتاب را میراغ نوشته میبه س .بینداش اثری نمیمیهمان نورانی
در پایان آن چنین نقشی به عنوان امضا مشاهده  کمال نوشته شده و صورت تمام و

 . را نگاشت حجّت خدا آن حُجَّۀُ؛کَتَبَهُ الْشود: می

به حجت الهی  اًطبق روایات متعدد اعمال انسان دائم: دعای امام برای عموم -3
یتش نسبت به این اعمال نگران است لذا دست سؤولبه حکم مامام  شود وعرضه می

برای عاقبت به خیری صاحبان اعمال و درخواست عفو و بخشش  دارد وبه دعا برمی
 گیر اعمال است،ی که دامنیهانقص کند و از خداوند برای جبران غفلت ودعا می

ود مگر منی نیست که اندوهگین شؤم چهی»فرماید:می علی طلب کمال دارد.
ی نکند مگر این که برای او آمین یدعا شویم وکه ما به جهت او اندوهگین میاین 
  «.کنیمساکت نماند مگر این که برای او دعا می یم ویگومی

ی فعل یعلت غا بوده و انسان کاملزمان مصداق ی جهان: امام یعلت غا -4
آن هدف اصلی  برترین محصول ،در هر دستگاهی. در آفرینش جهان استخداوند 
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انسان کامل است هدف اصلی عالم هستی نیز محصول ارجمندی به نام  .باشدمی
 .شدکه اگر او نبود اساس خلقت آغاز نمی

اساس دین: امام برای این که دین از اساس خود به انحراف  حفظ اصول و -5
ن دی ،کشیده نشود وظیفه دارد در مواردی اگر چنین مشکلی پیش آمد اقدام نموده

   .اضمحالل نجات بخشد را از انحراف و

 امام عصر چهارم: فلسفه غیبت گفتار
 ی غیبت به درآیددلبرم از پس این پردهشب منتظرم تا که ز دلبر خبر آید      روز و

 ترسم آخر که به وصلش نرسم، عمر سرآید   خلق گویند که آید، تو مخور غصه ولیکن 

 فلسفه غيبت چيست؟
جز ائمه اطهار ه ب اساسی غیبت، برای مردم بیان نشده و بعلت و سب جواب:

 کسی از آن اطالع ندارد. 

االمر حضرت صاحب فرمود: امام صادق»گوید:عبداهلل بن فضل هاشمی می
عرض  .شوندکه گمراهان در شک واقع می طوریه ناچار غیبتی خواهد داشت، ب

گفتم: حکمتش چیست؟  .مذون نیستیم علتش را بیان کنیأم کردم: چرا؟ فرمود:
های گذشته وجود داشت، در غیبت آن تهمان حکمتی که در غیبت حجّ :فرمود

ای پسر ...  شود مگر بعد از ظهور اوجناب نیز وجود دارد. اما حکمتش ظاهر نمی
ست از اسرار خدا و غیبی است از غیوب الهی. چون خدا ا یفضل! موضوع غیبت سرّ

شود راف کنیم که کارهایش از روی حکمت صادر میدانیم باید اعترا حکیم می
  1«.ی ما مجهول باشدراگرچه تفصیلش ب

 ؛شود که علت اصلی و اساسی غیبت بیان نشده استاستفاده می فوقاز حدیث 
صالح مردم نبوده یا این که به آن  از حکمتاطالع  شاید بدین خاطر مطرح نشده که

 سه حکمت برای غیبت بیان شده است:، ثدر احادی اند.استعداد فهمش را نداشته
باطنشان ظاهر  ،که ایمان محکمی ندارند تا گروهی ؛امتحان و آزمایش اول: حکمت

واسطه انتظار فرج و صبر بر ه که ایمان در اعماق دلشان ریشه کرده ب شود و کسانی
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 ل گردند.یدرجاتی از ثواب ناه شان معلوم شود و بغیب ارزشه د و ایمان بیشدا
ماند. حسین آن حضرت از بیعت نمودن با ستمکاران محفوظ می دوم: متحک

بینم که گویا شیعیانم را می فرمود: علی بن موسی الرضا»گوید:بن فضال می
جوی امام خود همه وهنگام مرگ سومین فرزندم )امام حسن عسکری( در جست

این برای  :اهلل؟ فرمودلعرض کردم: چرا یابن رسو .یابنداما او را نمی ،گردندجا را می
وقتی با شمشیر قیام نمود بیعت احدی در گردنش  تا شودب مییامامشان غا که

 1«.نباشد

یابد. زراره وسیله غیبت از خطر قتل نجات میه ب امام عصر سوم: حکمت

چرا؟ فرمود: از  :ب شود. عرض کردمیقائم باید غا فرمود: حضرت صادق»گوید:می
 2.« ... ترسدکشته شدن می

 اگر ظاهر بود چه محذوري داشت؟ امام زمان

در میان بشر ظاهر بود، در یکی از شهرهای جهان زندگی  زمان ماگر اما سؤال:
ادامه  زندگیبه عهده داشت، و با همین روش ه کرد و رهبری دینی مسلمین را ب می
د و دستگاه نموبا شمشیر قیام می ؛شدکه اوضاع عالم مساعد می داد تا هنگامیمی

  این فرض چه مانعی داشت؟  چید،کفر و ستم را برمی

ولی باید حساب کرد که چه نتایج و عواقبی را  ؛خوبی است هاین فرضی جواب:
 :در بردارد. موضوع را باید طبق جریان عادی، تشریح کرد

مردم گوشزد کرده بودند  اً بهکرار پیغمبر اکرم و ائمه اطهار با توجه به این که
های کاخ و شود دست مهدی موعود برچیده میه ه دستگاه ظلم و ستم، عاقبت بک

ارواحنا  -بیدادگری را واژگون خواهد نمود، از این جهت، وجود مقدس امام زمان
دیدگان شد: یکی مظلومین و ستمتوجه دو دسته مردم واقع می مورد همواره -فداه

قصد تظلم و امید و ه ت و آنان به آنان زیاد بوده و هسفانه همیشه عدّسّأکه مت
؛ نمودندتقاضای نهضت و دفاع می، زمان اجتماع نموده محمایت و دفاع، دور وجود اما

که بر ملت محروم تسلط یافته و در راه  ،دسته دوم زورگویان و ستمکاران خونخوار
این  .منافع شخصی و حفظ مقام خویش از هیچ عمل زشتی پروا ندارنده رسیدن ب
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این گروه چون وجود مقدس امام را  .را فدای مقام خود کنند ردمضرند تمام محاعده 
دادند و ریاست و فرمانروایی خویش را راه منافع و مقاصد شوم خود تشخیص می سدّ

جناب را از میان بردارند و خودشان  دیدند، ناچار بودند وجود مقدس آن در خطر می
 -بسته بودواکه حیاتشان بدان  -میم اساسیرا از این خطر بزرگ برهانند و در این تص

هرگز از  ،کردند عدالت و دادخواهی را قطع نمی هریشوقتی که تا و با هم متحد شده 
 نشستند. پای نمی

 ؟شهادت ابايي ندارد، پس غيبت چرااز   زمانامام وقتي که 

اگر در راه اصالح جامعه و ترویج دین و دفاع از مظلومین  امام زمان سؤال:
شد چه مانعی داشت؟ مگر خون او از خون پدران و جدش عزیزتر است؟  می شهید

  ؟ه توجیهی داردشهادت ابایی ندارد، پس غیبت چاز  امام زمان کهوقتی 

ب نیز مانند پدرانش از کشته شدن در راه دین باکی نداشته و ایامام غ جواب:
ن نیست. زیرا هر و دی بشریتصالح ه لیکن در عین حال، کشته شدنش ب .ندارد

شد، ولی امام زمان  نمود دیگری جانشین می یک از پدرانش که از دنیا رحلت می

که  گردد. در صورتی اگر کشته شود جانشینی ندارد و زمین از حجت خالی می 
وجود مقدس امام  به واسطهر شده است که عاقبت، حق بر باطل غالب شود و مقدّ
 گردد. پرستانکام حقه دهم، دنیا بزدوا

 مگر خدا قدرت حفظ امام را ندارد؟
 دشمنان نگهداری کند؟ مگر خدا قدرت ندارد وجود امام زمان را از شرّ سؤال:
قدرت خدا محدود نیست لیکن کارها را بر طبق اسباب و از  این کهبا  جواب:

دهد. بنا نیست برای حفظ وجود مقدس انبیا و ائمه و ترویج  مجرای عادی انجام می
بر خالف جریان عادی عمل کند  و از روش عمومی اسباب و علل دست بردارددین، 

 دار تکلیف و اختیار و امتحان نخواهد شد. دنیا گرنهو

 .شدند ستمکاران تسليم ميشايد 
 وی داشتنده اگر آن حضرت ظاهر بود، کفار و ستمکاران چون دسترسی ب سؤال:

 قتلش بر دتمال داشت درصدخنان حقش را استماع نمایند، احسند انستتوو می
 دستش ایمان بیاورند و از رفتارشان دست بردارند.ه بلکه ب ؛نیایند

همیشه   بلکه از آغاز عالم تا حال، ؛شود هر کسی در مقابل حق تسلیم نمی جواب:
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اندکه دشمن حق و درستی بوده و برای پایمال  ن بشر وجود داشتهیگروهی در ب
گفتند؟ مگر  حق نمی ،مبران و ائمه اطهاراند. مگر پیا کردن آن با تمام قوا کوشیده

سخنان حق و معجزاتشان در دسترس ستمکاران نبود؟ با وجود آن، در نابود کردن 

نیز  قائمآنان و خاموش نمودن چراغ هدایت از هیچ عملی پروا نکردند. حضرت 
 شد. ب نشده بود به سرنوشت آنان گرفتار مییاگر از ترس ستمکاران غا

 .ت کند تا محفوظ بماندسکو
 کرد و با کفار و ستمکاران گیری می کلی از سیاست کنارهه اگر آن حضرت ب سؤال:

نمود و به راهنمایی اخالقی و  کاری نداشت و در مقابل اعمالشان سکوت اختیار می
 ماند. دشمنان محفوظ می پرداخت، از شرّ دینی خود می

ه باشد و ب موعود دشمن آنان می ستمکاران چون شنیده بودند که مهدی جواب:
خطر  ،سکوت او اکتفا نکردهه ریزد، مسلماً ب های ستم در هم فرو می دست وی کاخ

کردند، آن  منین وقتی مشاهده میؤنمودند. عالوه بر این، م را از خودشان رفع می
ها سکوت نموده آن هم نه یک سال و دو  حضرت در مقابل تمام جنایات و ستم

گشتند و در  یوس میأحق م هکم از اصالح جهان و غلبا سال، کمسال بلکه صده
 اینها، اصالً هکردند. عالوه بر هم شریف شک می قرآننویدهای پیغمبر اکرم و 

 دادند. سکوت به آن جناب نمی همظلومین اجاز

 .پيمان عدم تعرض ببندد
در کن بود با ستمکاران وقت، پیمان عدم تعرض و معاهده ببندد که مم سؤال:

 ،مانت و درستی معروف بودبه ا گونه دخالتی ننماید و چون شان هیچکارهای
 بخش بود و با وی کاری نداشتند.معاهداتش محترم و اطمینان

مور أتفاوت دارد. ائمه م ر ائمه اطهاری، با سامهدی موعود هبرنام جواب:
د امکان کوشش بودند که در ترویج و انذار و امر به معروف و نهی از منکر تا سرح

 ل بنا بود که سیره و رفتار مهدیِلیکن از اوّ ،جنگ نبودنده ور بأمنمایند ولی م
خالف آنان باشد. بنا بود در مقابل باطل و ستم سکوت نکند و با جنگ  دادگستر بر

ن را از کاخ خودسری اکن نماید و ستمگردینی را ریشهو جهاد جور و ستم و بی
 شد. ص مهدی شمرده مییم و خصایاز عال ،گونه رفتار این اصالً سرنگون سازد.

کنی؟ جواب  شد: چرا در مقابل ستمکاران قیام نمی گفته می که ر امامیه به
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 عهده مهدی ماست. ه کار ب داد: این می
منین بلکه بشریت از مهدی موعود داشتند، آیا امکان ؤبا این همه انتظاراتی که م

یمان مودت و دوستی ببندد؟! و اگر چنین داشت آن جناب، با ستمکاران عصر پ
شد؟ و آن جناب را  منین چیره نمیؤس و ناامیدی بر مأداد، آیا ی عملی را انجام می

 ح ندارد؟القصد اص ،کردند که با ستمکاران سازش نموده متهم نمی
کرد، ناچار  عالوه بر این، اگر با ستمکاران قرارداد دوستی و عدم تعرض امضا می

د و در نتیجه هیچ وقت اقدام به جنگ نکند، شو پیمان خویش وفادار با بود به عهد
 .ه استانستزیرا اسالم عهد و پیمان را محترم شمرده و عمل به آن را الزم د

است که در احادیث تصریح شده که یکی از اسرار غیبت و مخفی  از این جهت

اران بیعت ر نشود با ستمکااین است که ناچ شدن والدت حضرت صاحب االمر
 .نباشدکند بیعت کسی در گردنش  قیامکند تا هر وقت خواست 

 چرا غيبت به دو صورت صغري و کبري محقق شده؟
 مراد از غیبت صغری و کبری چیست؟ سؤال:
مردم مخفی شد. مرتبه اول از سال  هدهم دو مرتبه از دیدزامام دوا جواب:

شروع شد و  -هـ.ق 260ال س -یا از سال وفات پدرش -هـ.ق 256یا  255 -تولدش
ب یامتداد یافت. در طول این مدت گرچه از نظر عامه مردم غاهـ.ق  329تا سال 

رسیده و  انشای خدمتخاص اب بلکه نوّ ؛منقطع نبود کامالًاو بود لیکن ارتباطات 
سال را غیبت  74یا  69ب بودن در این ینمودند. غا احتیاجات مردم را مرتفع می

 صغری گویند.
بود، شروع شد و تا  خاصهنیابت تمام که سال ا ،هـ.ق 329دوم از سال  غیبت

 زمان ظهور امتداد دارد. این را غیبت کبری گویند. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار

 باب نمونه: زاز وقوع این دو غیبت خبر داده بودند. ا قبالً

دو  قائم را»فرمود: شنیدم که می گوید: از حضرت صادق اسحاق بن عمار می
غیبت خواهد بود یکی طوالنی و دیگری کوتاه. در غیبت اول شیعیان خاص جایش 

 1«.ولی در دومی جز خواص او، کسی از جایش اطالع ندارد ،دانند را می
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 چرا از اول غيبت کامل واقع نشد؟
چرا از  ،ب شودیای داشت؟ اگر بنا بود اما زمان غا دهیغیبت صغری چه فا سؤال:

 غیبت کامل شروع نشد؟ ریکمام حسن عسهمان زمان وفات ا
زمانی طوالنی امری است بس  ،هم ، آنهمعاو رهبر ج مب شدن امایغا جواب:

از این جهت، پیغمبر و  ؛غریب و غیر مأنوس و باور کردنش برای مردم دشوار است

کم مردم را با این موضوع آشنا سازند و افکار تصمیم گرفتند که کم ائمه اطهار
های گاه از غیبتش خبر داده گرفتاریلذا گاه و بی ؛ذیرش آن آماده نمایندرا برای پ

مردم آن عصر و انکار و سرزنش منکرین و ثواب ثبات قدم و انتظار فرج را گوشزد 
ساختند. اگر بعد از  شبیه غیبت را فراهم می گاهی هم با رفتارشان عمالً .نمودندمی

شد شاید وجود مقدس امام  میغیبت کامل شروع  ریکرحلت امام حسن عس

گشت، از این جهت، ابتدا کم فراموش میکمو مورد غفلت واقع شده  زمان
اب با امام خود تماس وسیله نوّه ام، بغیبت صغری شروع شد تا شیعیان در آن ایّ

که  م و کراماتی را مشاهده نمایند و ایمانشان کامل گردد. اما هنگامییگرفته عال
 و آمادگی بیشتری پیدا شد غیبت کبری شروع گردید.افکار مساعد گشت 

 ي دارد؟آيا غيبت کبري حدّ
 آیا برای غیبت کبری حدی تعیین شده است؟ سؤال:
قدری ه مدتش ب کنند که لیکن احادیث داللت می ؛حدی معین نشده جواب:

 هدربار افتند. از باب نمونه: امیرالمومنین شک میه شود که گروهی ب طوالنی می
گوید: شود که شخص جاهل میقدری طوالنی میه غیبتش ب»قائم فرمود: حضرت

  1«.خدا به اهل بیت پیغمبر احتیاجی ندارد

ص نوح در قائم وقوع خواهد یافت و آن ییکی از خصا»فرمود: حضرت سجاد 
  2«.باشدعمرش می طول

                                                 
 .393ص  ،6ج  ،اثبات الهداه - 1
 .217ص  ،51ج  ،رراالنوابحا - 2



 شودچرا دعایم مستجاب نمی

 

57 

 

 شود؟!چرا دعایم مستجاب نمی
 حمیدرضا ترابی

ب تبلیغ، انتشار جزوات روشنگر پیرامون مسایل مبتال به های خواشاره: یکی از قالب

توان در تیراژ معین تکثیر و در منطقه تبلیغی توزیع، جامعه اسالمی است. نوشته زیر را می

تواند ها میبه عالوه، موضوع هر کدام از این بخش جد نصب نمود.ایا در تابلوی اعالنات مس

 دستمایه مناسبی برای یک منبر باشد.

 شود؟!ید گاهی از خودت پرسیده باشی که چرا دعاهایم مستجاب نمیشا
 گویم:می

 ؟است آیا مطمئن هستی هیچ یک از دعاهایت مستجاب نشده
 آن داشتی؟ نآیا هنگام دعا امید به برآورده شد

 آیا جدیت، اصرار و پافشاری در دعا داشتی؟
 آیا با خضوع و خشوع دعا کردی یا با حالت طلبکارانه؟

حالی و کسالت با قلب شکسته و اشک سرازیر و آه سوزان دعا کردی یا با بی آیا
 و شکم انباشته؟

آیا قبل از گفتن تقاضایت، به کوتاهی خود در بندگی حق اقرار و اعتراف، و از 
 خداوند طلب بخشش و استغفار، و از گناهانت توبه نمودی؟

 آیا قلب را از کینه نسبت به دوستان خدا پاک کردی؟
کینه تو آیا دیگران را که در حق تو بدی کردند بخشیدی، تا خدا هم به دل بی

 رحم آورد؟
د، ترک کرده نشوآیا گناهانی را که تا چهل روز موجب عدم استجابت دعا می

 بودی؟
 جمعی دعا کردید و به صورت گروهی از خدا خواستید؟آیا دسته

 م تقاضایت را تکرار کردی؟جمعی، در خلوت هآیا عالوه بر دعا به صورت دسته
آیا قبل از آن که برای خود چیزی بخواهی، برای دیگران چیزی خواستی یا آن 

 که فقط به فکر خودت بودی؟
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آیا برای دعا کردن گاهی به اماکن مقدسه مثل مسجد و حرم امامان و 
 جا دعا کردی؟امامزادگان رفتی و در آن

کردی؟ مثل هنگام زوال ظهر، بعد از  آیا بهترین ساعات استجابت دعا را انتخاب
 . انجام نماز، هنگام بارش باران، نزدیک سپیده صبح و ...

 شکستگان تقاضای دعای خیر کردی؟آیا از مؤمنین و دل
 هاها و گونهآیا با وضو و رو به قبله، با در دست داشتن انگشتری و باال بردن دست

 و یا در حالت سجده دعا کردی؟

 وشروع کردی  و اهل بیتش با صلوات بر پیامبر عزیز اسالمآیا دعایت را 
 به آن ختم نمودی؟

 آیا پیش از شروع دعا، نماز حاجت خواندی و خداوند را حمد و سپاس گفتی؟

توسل کردی؟ مثالً با زیارت  آیا برای برآورده شدن دعایت، به معصومین
 عاشورا یا آل یاسین یا دعای توسل.

ها موجب عدم استجابت درت را جلب کردی تا نارضایتی آنآیا رضایت پدر و ما
 دعا نشود؟

 آیا در صورت توانایی، برای استجابت دعا صدقه دادی؟
 آیا در صورت توانایی، برای استجابت دعا نذر هم کردی؟

آیا در صورت توانایی، برای استجابت دعا قربانی دادی و یا برای فقرا اطعام 
 کردی؟

هایی مثل که در کتاب عا از دعاهای امامان معصومآیا برای استجابت د
 مفاتیح الجنان ذکر شده، استفاده کردی؟

آیا در هنگام خوبی و خوشی هم به یاد خدا هستی یا فقط هنگام گرفتاری به 
 آوری؟خدا رو می

، شکرگزاری زبانی و عملی هآیا برای دعاهایی که در گذشته از تو مستجاب شد
 ن نعمت بودی و استفاده درست از آن کردی؟از خدا کردی و قدردا

 ؟هکنی دعایی که مستجاب نشده واقعاً به صالح و مصلحت تو بودآیا فکر می
آیا برآورده شدن دعایت با مصالح جامعه سازگار بود یا آن که به ضرر اجتماع 

 شد؟مسلمین تمام می
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رای کسی شرّ یا آن که ب ،آیا برای امر مشروع دعا کردی و خیر و نیکی خواستی
 و بدی از خدا خواستی؟

با دعا، به تالش و کوشش هم پرداختی یا آن که به صرف دعا قناعت  هآیا همرا
 کردی و وارد میدان عمل نشدی؟

 د؟اشعدم استجابت دعایت یک آزمایش الهی بکنی فکر نمیآیا 
 کنی تأخیر در استجابت دعا، یک توفیق الهی برای ارتباطراستی، آیا فکر نمی

 بیشتر تو با خدا، و فرصتی برای یک تحول معنوی در وجودت باشد؟
 ،فردای قیامتروایت است که گذرد، ولی چند روزه دنیا زود می گویم:می

کنند که آن قدر به جای آن نعمت دریافت میکه دعایشان مستجاب نشده، کسانی 
تا به جای آن  شدگویند: ای کاش هیچ کدام از دعاهایمان در دنیا مستجاب نمیمی

 گرفتیم. در این دنیا عوض می
پس زیاد دعا کنید و در رأس همه دعاهایتان، دعا برای سالمتی و ظهور امام 

 ت مقام معظم رهبری باشد.و طول عمر با عزّ   زمان
 يا سريع الرضا

 شوياي آن که زود راضي مي
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 های عالم غیبکلید
 و محسن نامیرضا اخوي 

است. مقاله حاضر تالشی در  قرآنی بهانه خوبی برای ارتباط بیشتر با آنقراشاره: دعاهای 
تا  شودالبته باید دقت  د.باشتواند موضوع سخنرانی کوتاه بین نمازها و می بوده این راستا

برای  بستریختومات و اذکار یا منجر به دامن زدن به  این مبحث ارزشمند قرآنی،طرح 
د که دعا، تنها گردبه جوانان گوشزد همواره این نکته  و اشاعه اوهام و خرافات نگردد

 یکی از اسباب است و نباید فقط به آن بسنده کرد.

 مقدمه
کریم که خود از عالم غیب است،  قرآندر عالم هستی، هر گنجی کلیدی دارد. 

هم  ،قرآندر حقیقت  دهد.را در اختیار ما قرار می هااین گنج به بهترین وجه کلید

 فاءٌشِ وَما هُ آنِرْقُالْ نَمِ لُزِّنَنُ وَهای دیگر:ینه است و هم راهنمای گنجخودش گنج

  1.نینَمِؤْمُلْلِ ۀٌمَحْرَ وَ

برای این که خدای متعال توبه ما را بپذیرد، کدام و کلید بهترین دعا به راستی 
و کلید حل بهترین دعا  ست؟چی هنگام شروع کارهاو کلید بهترین دعا  است؟
بهترین دعا و کلید عاقبت به خیری  ؟کدام است ت و رهایی از تنگناهای زندگیمشکال

بهترین دعا و کلید تربیت فرزند و رستگاری در دو  موفقیت در تحصیل چیست؟نیز و 
، ه استداد در اختیار ما قرارکریم همه این کلیدها را  قرآن و ... . ؟کدام استعالم 

اکنون  .کندبزرگ و خوبان عالم را بازگو می خصوصاً آن جاها که دعاهای پیامبران
 پردازیم.به بررسی برخی از این کلیدها می

 کلید توبه -1

بارالها، ما به  2؛رینَخاسِالْ نَمِ نَّکونَنَنا لَمْحَرْتَ نا وَلَ رْفِغْتَ مْلَ إنْ نا وَسَفُنا أنْمْلَنا ظَبَّرَ

 کاران خواهیم بود.کنی، ما از زيانخود ستم کرديم، اگر ما را نیامرزي و به ما رحم ن
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 برای آن طلب آمرزش کردند.قرائت با  این دعایی است که حضرت آدم و حوا
توبه و بازگشت به سوی خدا و اصالح مفاسد، نخستین گام این است که انسان از 

اعترافی سازنده و  ؛به خطای خویش اعتراف کند ه،دممرکب غرور و لجاجت پایین آ
به قدری در توبه حضرت آدم و حوا این جاست که  مهم آیه نکته ل.در مسیر تکام

خدایا ما را ببخش »گویند:دهند که حتی نمیو تقاضای عفو، ادب نشان میکردن 

شکی  «کاران خواهیم بود.اگر ما را نبخشی از زیان»گویند:، بلکه می«اغفر لنا

 نیست که هر گناهی ظلم و ستم بر خویشتن است.

 چتر رحمت بر اهل خانه ودنشکلید گ -2

 دِزِال تَ وَ ناتِمِؤْمُالْوَ نینَمِؤْمُلْلِ ناً وَمِؤْمُ تیَیْبَ لَخَدَ نْمَلِ وَ یَّدَوالِلِ ی وَلِ رْفِاغْ بِّرَ

ام وارد شود و همه بارالها، مرا و پدر و مادرم و هر مؤمنی را که به خانه 1؛ًباراتَ إالّ مینَالِالظّ

 ايمان را بیامرز و بر نابودي ستمگران بیفزا.مردان و زنان با 

نوح  به پیشگاه الهی عرضه داشت. این همان دعایی است که حضرت نوح

برای خودش، که مبادا در  ؛اول .دنمودر حقیقت برای چند نفر طلب آمرزش  
برای پدر و مادرش، به  ؛دوم .طول تبلیغش قصور یا ترک اوالیی از او سرزده باشد

برای کسانی که به او ایمان آوردند و با او بر  ؛سوم .شناسیدانی و حقعنوان قدر
برای مردان و زنان باایمان در تمام جهان و در طول  ؛چهارم .شدندسوار کشتی 

 سازد.تاریخ و از این جا رابطه خود را با مؤمنان عالم برقرار می

 «والیت»نظور م»:فرمود امام صادق در این آیه چیست؟« بیت»منظور از  نکته:

 خانه انبیا وارد شده است. بهوالیت گردد، بیت هر کس وارد  «.است

 نزد آیندگان ینامخوشکلید  -3

 2؛رینَقٍ فی اآلخِدْصِ سانَلی لِ لْعَاجْ* وَ حینَالِالصَّنی بِقْحِلْاَ ماً وَکْی حُلِ بْهَ بِّرَ

ند و براي من در میان آيندگان زبان صدق الها، به من علم و دانش ببخش و مرا به نیکوکاران بپیو بار
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 )و ذکر خیري( قرار ده.

پس از آن که قوم خود را دعوت به حق  که حضرت ابراهیماست این تقاضایی 
و این گونه به قوم  دطلباز او بفقط خواهد که هر چه می هکرد الهی، رو به درگاه نمود

و در فراز  ،باید از او بطلبیدخواهید هر چه برای دنیا و آخرت میکه  خود نشان داد
مرا طوری قرار »:آن جا که عرض کرددوم بر ربوبیت مطلقه خداوند تأکید کرده است، 

 و چه خوب این دعا اجابت شد. «اسوه و الگویی باشم که به من اقتدا کنند. تابده 

 رهایی از شیاطین قدرت و ثروتکلید  -4

 1؛کیمُحَالْ زیزُعَالْ تَأنْ کَنا إنَّبَّنا رَلَ رْفِاغْروا وَفَکَ ذینَلَّۀً لِنَتْنا فِلْعَجْتَ نا البَّرَ

 ما را مايه گمراهی کافران قرار مده، و اگر لغزشی از ما سرزد ببخش، تو عزيز و حکیمی. پروردگارا،

ها گرفتار مکن و مغلوب مساز، مبادا اشاره دارد که ما را در چنگال آن این تعبیر
برداشت شدند و این بر حق بودند، هرگز گرفتار شکست نمی هااگر این که بگویند

 2گردد.ها میمایه گمراهی آنو گمان 
 «برای کفارمؤمنین فتنه قرار گرفتن »و معنای  ،یعنی وسیله امتحان «فتنه»

ترسند، نه به خاطر خودشان از شکست و تسلط کفار می مؤمناناگر  این است که
آیین حق زیر سؤال نرود و پیروزی ظاهری است، بلکه به خاطر این است که 

ها تلقی نشود. و این است راه و رسم یک مؤمن واقعی حقانیت آنمشرکان دلیل بر 
 است.خداوند رضای برای خواهد که هر چه می

 یمـشستـدیم، با تو نـمه بازآمـاز ه  سوی تو کردیم روی و دل به تو بستیم
 ر چه نه پیمان دوست بود، گسستیمه  مـریدیـد یار بود، بـر چه نه پیونـه

شود این برداشت می« وسیله امتحان کفار قرار گرفتن»معنای دیگری که از 
 توانچه فساد در آن و ها مسلط شوند تا مورد امتحان قرار گرفتهکفار بر آناست که 

 روایت شده که فرمودند: در کافی ذیل آیه از حضرت صادق 3.به کار برنددارند 
غنی و مگر نبود  ینوا، و کافرز فرزندان آدم نبود، مگر فقیر و محتاج و بیامؤمنی »

                                                 
 .5ممتحنه/  - 1
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این  پروردگارا،»آن حضرت دعا کرد و گفت:. حضرت ابراهیمثروتمند تا زمان 
خداوند آن حالت را  «حالت را از مؤمنین بردار و ما را مورد امتحان کفار قرار مده.

 «ر داد.برگردانید و مسلمین را غنی و ثروتمند قرا

 درخواست فرزند صالح کلید -5

 بارالها، به من ذريه و فرزندانی 1؛عاءِالدُّ میعُسَ کَۀً إنَّبَیِّۀً طَیَّرِّذُ کَنْدُلَ نْی مِلِ بْهَ بِّرَ

  پاکیزه از نزد خود ببخش، به درستی که تو شنونده دعايی.

 بارالها، مرا تنها نگذار و تو بهترين وارثانی. 2؛ثینَوارِالْ رُیْخَ تَأنْ داً وَرْنی فَرْذَال تَ بِّرَ

اتفاقاً هر دو  و خواهر یکدیگر بودند مریمحضرت و مادر  زکریاحضرت همسر 

ن فرزند ااز لطف پروردگار صاحب چن مریمحضرت در آغاز عقیم و نازا بودند. مادر 

را به شگفتی  حضرت زکریا، های مریماخالص و ویژگیای شد. شایسته

 ؛دیدمی های غیر موسمی را نزد حضرت مریممیوهبه ویژه هنگامی که  داشت،یوام
آرزو کرد او هم فرزندی پاک، باتقوا و پرهیزکار مانند مریم داشته باشد. لذا این گونه 

دار بچه -که به سن نازایی رسیده بود -دعا کرد و از خداوند عالم خواست از همسرش

 را به او بخشید.  مستجاب کرد و یحییشود و خدای بزرگ هم دعایش را 

 :تقاضای فرزند صالح بود شنخستین درخواست چنین حضرت ابراهیمهم

 بارالها به من از فرزندان صالح ببخش. 3؛حینَالِلی مِنَ الصَّ بْهَ بِّرَ

صالح از نظر اعتقاد و ایمان و شایسته از  .فرزند صالح و شایسته ؛چه تعبیر جالبی
 هایفرزند صالح گلی است از گلچرا که  ؛اخالقی جهات دیگرعمل و  نظر گفتار و

 . بهشت

 کلید مقاومت تا پیروزی -6

بارالها، صبر و  4؛رینَکافِالْ مِوْقَالْ لینا عَرْصُانْنا وَدامَأقْ تْبِّثَ راً وَبْنا صَیْلَعَ غْرِنا أفْبَّرَ
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 و ما را بر کافران پیروز فرما. هاي ما را استوار دار،ريز، و گام پايداري بر ما فرو

)و در واقع  1این دعای سربازان طالوت بود وقتی که به جنگ سپاه جالوت رفتند
سه تقاضا کردند:  و (آیدبه شمار میاهلل علیه حزب شیطان رمز عملیات حزباین دعا 

اغ که فعل امر از افردارد  أفرغلذا تعبیر به  .آخرین حد آن تاصبر و شکیبایی  ؛اول
 ؛در این جا یعنی .ای را در قالب بریزندگری، یعنی فلز آب شدهبه معنای ریخته ،است

ثبات قدم  ؛دوم 2هایشان بریزد.های آنان و به قدر ظرفیت دلخداوند صبر را در دل
که مبادا از میدان جنگ فرار کنیم. در حقیقت دعای اول جنبه باطنی دارد و دعای 

سومین  ثبات قدم از نتایج روح استقامت و صبر است.دوم جنبه ظاهری و مسلماً 
که در واقع هدف اصلی و نتیجه نهایی صبر و استقامت و  -پیروزی بر قوم کافر ؛تقاضا

 است. -ثبات قدم

 های طالییکلید موفقیت -7

 لَمَأعْ أنْ وَ یَّدَوالِ لیعَ وَ یَّلَعَ تَمْعَتی أنْالَّ کَمتَعْنِ رَکُأشْ نی أنْعْزِأوْ بِّرَ

هايی بارالها، به من الهام کن نعمت 3؛حینَالِالصَّ کَبادِی عِفِ کَتِحمَرَی بِلنِخِْأد وَ یهُـْضرتَحاً صالِ

اي سپاس و شکر گزارم، کارهاي نیک که مورد پسند تو باشد انجام را که به من و به پدر و مادرم داده
 وکارت قرار ده.دهم و از سر لطف و رحمت خود، مرا در زمره بندگان نیک

که خدای متعال به او داده، از  نظیریبیهای در برابر نعمت حضرت سلیمان
که موجب رضایتش را ای حق تعالی تقاضا کرد توفیق انجام کارهای بزرگ و شایسته

بار سنگینی از  ،قدرت تکیه برحاکمان الهی به هنگام  به او عنایت فرماید. ،شود
بیش از همیشه به  و در این حال کننداحساس میها را بر دوش خود مسؤولیت
طلبند. جالب و توانایی بر ادای رسالت خویش را از او می هروی آورد ونددرگاه خدا

کند که مفهومش الهامی از درون این تقاضا را شروع می نیعْزِوْاَاین که با جمله 

خدایا  ؛یعنی .و جمع کردن تمام نیروهای باطنی برای انجام این هدف بزرگ است
تمام نیروهای درونیم را برای ادای شکر و  که ماچنان قدرتی به من عنایت نآن
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انجام وظیفه بسیج کنم و راه را نشانم ده که در این جاده پر پیچ و خطر حکومت 
  راهه نروم.به بی

با داشتن  این که حضرت سلیماندیگر جالب نکته  آرزوي يک فرمانرواي عادل:
یکی تداوم و  وند دو چیز را تقاضا کرد:نظیر، از خداو حکومت بی آن همه قدرت

که ذات و گوهر  شایستهدر زمره بندگان و دیگری قرار گرفتن عمل صالح  استمرار
 وجودشان سراسر نیکی و خوبی است و شایستگی در وجودشان نهادینه شده است.

 دفع ضرر و گرفتاری کلید -8

بارالها، ضرر و زيان به جان من رسید و تو  1؛مینَاحِالرَّ مُحَأرْ تَأنْ وَ رُّالضُّ یَنِسَّی مَأنِّ

 ارحم الراحمین هستی.

ها و مشکالت از ها و مصیبتهنگامی که گرفتاری استاین دعای حضرت ایوب 
همانند سایر پیامبران، به هنگام دعا برای  ایوب هر طرف او را احاطه کرده بود.

 و بردنهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می، فرسارفع این مشکالت طاقت
من  که گوید. تنها میآوردبر زبان نمیبدهد، را بوی شکایت حتی تعبیری که 

مشکلم را برطرف که  گویدام و تو ارحم الراحمینی. حتی نمیگرفتار مشکالتی شده
 .داندست و رسم بزرگی را میو واالاو بزرگ  ایوب آگاه است کهفرما، زیرا 

 کلید حل مشکالت -9

خدايا، معبودي به جز تو نیست.  2؛مینَالِالظّ نَمِ تُنْی کُإنِّ کَحانَبْسُ تَأنْ إالّ هَـإل ال

 منزهی از هر عیب، به درستی که من از کسانی هستم که بر خود ستم کردم.

آیا شما را راهنمایی کنم به اسم اعظم الهی، که هر »فرمود: پیامبر گرامی ما
خداوند با آن اسم خوانده شود جواب دهد و هر گاه با آن اسم از خداوند  گاه

 ها خواند:است که در تاریکی یونسحضرت درخواست شود پاسخ دهد؟ آن دعای 

مردی پرسید:ای رسول خدا!  3.مینَتُ مِنَ الظّالِی کُنْحانَکَ إنِّتَ سُبْأنْ هَ إالّـال إل

                                                 
 .83انبیاء/  - 1
 .87انبیا/  - 2
 .87انبیا/  - 3
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 د یا برای همه مؤمنان است؟ پیامبربو یونسحضرت این دعا مخصوص آیا 

 1؟نینَمِؤْمُی الْجِّنَنُ کَلِذکَ وَآیا نشنیدی بقیه آیه را: فرمود:

 کلید خارج شدن از تنگناها -10

بارخدايا، هر خیر و نیکی بر من فرستی من به  2؛قیرٌرٍ فَیْخَ نْمِ یَّإلَ تَلْزَما أنْی لِإنّ بِّرَ

 آن نیازمندم.

تی از قصر فرعون رانده شد و به جرم قتل مرد قبطی از شهر وق حضرت موسی
 متواری گردید و از همه چیز و همه کس مأیوس بود، از خداوند چنین تقاضا کرد.

شود که همیشه به و بلکه پیامبران دیده می این نکته در زندگی حضرت موسی
. هنگامی که مرد ندتخواسیاد خدا و متوجه درگاه او بودند و حل هر مشکلی را از او می

 3؛یلِ رْفِاغْی فَسِفْنَ تُمْلَی ظَإنِّ قالَگفت: قبطی را کشت و ترک اوالیی از او سرزد،

 قالَهنگامی که از مصر بیرون آمد، عرض کرد: پروردگارا، من بر خود ستم کردم، مرا ببخش.

که متوجه ی نازمو  کار نجات بده.مرا از قوم ستم ،خداوندا 4؛مینَالِالظّ مِوْقَالْ نَنی مِجِّنَ بِّرَ

 امیدوارم پروردگارم 5؛بیلِالسَّ واءَی سَنِیَدِهْیَ ی أنْبِّرَ سیعَ قالَ:، گفتسرزمین مدین شد

 ایدر هنگامی که گوسفندان شعیب را سیراب کرد و در سایه مرا به راه راست هدايت کند.

ه از خیر و هر چخدايا،  6؛قیرٍفَ یرٍخَ نْمِ یَّلَاِ لتَنزَما اَی لِإنِّ بِّرَ قالَآرمید، عرض کرد:

ها، بلکه در آن زمان هم البته نه فقط در گرفتاری نیازمندم.من به آن نازل کنی، نیکی بر من 
حضرت وقتی که  آمدهکردند. در روایات بودند خدا را فراموش نمیآسایش که در 
 هللِدُمْحَلْاَ» و بعد گفت:ای کرد در قصر فرعون بود، روزی نزد فرعون عطسه موسی

هم ریش بلند  فرعون ناراحت شد و به صورت او سیلی زد و موسی «.مینَعالَالْ بِّرَ

 کشت.را می شد، موسیاو را گرفت و کشید و اگر همسر فرعون واسطه نمی
                                                 

 .88انبیا/  - 1
 .24قصص/  - 2
 .16قصص/  - 3
 .21قصص/  - 4
 .22قصص/  - 5
 .24قصص/  - 6
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 های دشوارمسؤولیتکلید گشایش در  -11

هوا قَفْسانی*یَلِ مِنْ ۀًدَقْل عُلُاحْری*وَلی أمْ رْسِّیَ ری*وَدْلی صَ حْرَاشْ بِّرَ

ام را گشاده دار. کارم را برايم آسان کن. گره از زبانم بگشا، تا سخنم را بارالها، سینه 1؛لیوْقَ

 بفهمند.

، برای رساندن پیام است در کنار برادرش هارون این دعای حضرت موسی
، فکر بلند و عقل روح بزرگ ،یل پیروزیااز آن جا که نخستین وس خدا به فرعون.

 یک رهبر در سایه حوصله فراوان «خدایا سینه مرا گشاده بدار.»تواناست، عرض کرد:

 امیر مؤمنان .تواند به پیروزی برسدو استقامت و تحمل بار مشکالت است که می

 و ؛است تحمل و بلندنظريوسیله رهبري  2؛«رِدْالصَّۀُعَسِ ۀِئاسَالرِّۀُآلَ»فرمود:چنین  در حدیثی

شود، از خدا چون این راه مشکالت فراوانی دارد که جز با عنایت خدا حل نمی
تقاضای آسان شدن کارها را کرد. دو فراز آخر این دعا دلیل بر لکنت زبان 

 .های سخن است که مانع درک و فهم شنونده بودنبود، بلکه منظور گره موسی
 ی منظور مرا به خوبی درک کند.اهر شنوندهچنان بیانم را روان کن که خدایا  ؛یعنی

 کلید عاقبت به خیری -12

 3؛ابُهّوَالْ تَأنْ کَۀً إنَّمَحْرَ کَنْدُلَ نْنا مِلَ بْهَ نا وَتَیْدَهَ إذْ دَعْنا بَلوبَقُ غْزِنا ال تُبَّرَ

بارالها، پس از آن که ما را هدايت کردي، دل ما را از حق برمگردان و از نزد خود به ما رحمت ده، 
  اي.همانا تو بخشنده

نیز  امام صادق خواند.میبسیار این دعا را  اکرمپیامبر نقل شده که 

 4«ها خاطر جمع نباشید.و از زیر و رو شدن دلاین آیه را بخوانید زیاد »فرمود:

                                                 
 .25 -28طه /  - 1
 .1008، ص 2، ج ميزان الحکمه - 2
 .8آل عمران/  - 3
 .248، ص 1، ج تفسير صافي؛ 272، ص 1، ج تفسير البرهان - 4
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 رنگین کمان وحی
 اهلل غروي روح

ی قرآن مجید را با ای از معارف دلربااشاره: مقاله رنگین کمان وحی بر آن است که گوشه

فضاسازی هنرمندانه برای مخاطبین به ویژه جوانان به تصویر درآورد تا زمینه انس 

توانند مبلغین محترم می جوانان با قرآن و سپس تفکر و تعمق بیشتر در آن فراهم گردد.

 با تحقیق و مطالعه، موضوعات دیگری را بر این مجموعه بیفزایند.

 مقدمه
با به دست گرفتن یک رمان جذاب، تا آن را به پایان چرا یک جوان گاهی 

ماند و خواب را بر خود کشد و گاهی تا نصف شب بیدار مینرساند دست از آن نمی
ترین معجزه الهی خوابد، ولی همین جوان بزرگحرام کرده و بعد از اتمام قصه می

تی خاک روی بیند و حرا که نقشه راهنمای بشریت کنونی است، در تاقچه خانه می
 کند؟آن را پاک نمی

این ثقل اکبر و  ،با قرآن کریم ،جمعیت قابل توجهی از جوانان جامعه اسالمی
محمد  ءاالنبیاالهی که یادگاری از پیامبران بزرگ الهی و خالصه متین حبل

های با استفاده از شیوهسعی کردیم اند. لذا ما نامأنوس بلکه بیگانه ،است مصطفی
سخن مانند طرح پرسش، بیان شأن نزول و استفاده از موضوعات و سازی جذاب

البته این شیوه عناوین جذاب، این تصویر زیبا نه تنها قابل تحمل، بلکه دلپذیر گردد. 

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.باشد. می برگرفته از روایات و سیره اهل بیت

 اقتصاد -1

آیا  ؟خوب است تا چه حدی خوب است آیا دست و دلباز بودن خوب است؟ اگر
تواند همان گونه که به ما انسان باید حسابگر باشد حتی به ریال؟ مگر خداوند نمی

خشد؟ اگر خودمان نیاز به چیزی داشتیم آیا خوب است آن بداده، به دیگران هم ب
 مجید در بذل و بخشش و حسابگری چیست؟ قرآنرا به دیگران بدهیم؟ نظر 
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و معنای مقابل  1روی و اعتدال آمدهکریم به معنای میانه قرآندر  کلمه اقتصاد
 روی و از حد گذشتن است.آن زیاده

 مرحوم طبرسی از جابر بن عبداهلل روایت کرده است که روزی پیغمبر اکرم

گوید کند و مینشسته بود. کودکی آمد و گفت: ای رسول خدا، مادرم تو را دعا می
مایید تا با آن نماز به جای آورم. آن حضرت فرمود: وقت پیراهنی به من لطف بفر

 گویددیگری بیا، فعالً چیزی نیست. او رفت و طولی نکشید که باز آمد. گفت: مادرم می

شرم کرد )که باز  بر دارید لطف بفرمایید. پیامبر اکرم که دررا پیراهن خودتان 
تن مبارک بیرون آورد و به جواب رد بدهد( و درون خانه تشریف برد. پیراهن را از 

آن طفل داد و برهنه نشست. وقت نماز رسید. بالل اذان گفت. صحابه منتظر بودند 

ها به خانه آن حضرت رفت و دید بیرون نیامد. عاقت یکی از آن ولی رسول خدا
ها آمده است که کفار با نیامدن پیامبر پیراهن ندارد. آیه نازل شد )در برخی از نقل

خوابش برده و مشغول  مسجد سوء استفاده نموده و گفتند محمد به اکرم
 لهو و لعب است و نماز را ترک کرده و آن حضرت را مالمت کردند(.

 چند پرسش
باید حضرت ؟ آیا تردیدی وجود دارد پیامبر اکرمو بزرگواری کرامت در آیا 

دید؟ به کربودید چه می داد؟ شما جای پیامبر اکرمبه آن طفل جواب رد می

 نماید؟چه برخوردی می نظر شما خداوند با پیامبر
 آيه شريفه

لوماً مَ دَعُقْتَفَ طِسْبَالْ لَّها کُطْسُبْالتَ وَ کَقِنُعُ لیاِ ۀًلولَغْمَ کَدَیَ لْعَجْالتَ وَ

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن )و ترک انفاق و بخشش منما( و بیش از حد  2؛سوراًحْمَ

 3خود را مگشاي تا مورد سرزنش قرار گیري و از کار فرومانی. )نیز( دست
 تفسير
؛ این تعبیر کنایه لطیفی است از «دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده»

                                                 
 .32؛ فاطر/ 19؛ لقمان/ 66مائده/  - 1
 .29اسراء/  - 2
 ، ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.قرآن کريم - 3
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هایشان را به دهنده داشته باش و همچون بخیالن که گویی دست این که دستِ
ستند، مباش. از سوی اند و قادر به کمک و انفاق نیگردنشان با غل و زنجیر بسته

حساب مکن که سبب العاده گشاده مدار و بذل و بخشش بیدیگر دست خود را فوق
شود از کار بمانی و مورد مالمت این و آن قرار گیری و از مردم جدا شوی. کنایه 

به کسی تشبیه  ،حسابگر بیلطیفی که در این جا به کار رفته است، شخص بخشش
کند و در نتیجه چیزی از آب در دست را  کامالً باز میشده که کف دست پرآب خود 

زدن لباس و برهنه  ماند. محسور در اصل از ماده حسر به معنی کناراو باقی نمی
ساختن قسمت زیر آن است. حسرت به معنای غم و اندوه نیز از همین ماده گرفته 

روی جبران دهد که نیشده، چرا که این حالت به انسان معموالً مواقعی دست می
 ها را از دست داده، گویی از توانایی و قدرت برهنه شده است.مشکالت و شکست

 امنیت اجتماعی -2
کلمه امنیت یعنی در امان بودن و آرامش داشتن از هر آن چه که امن و آسایش 

اندازد. شاید بیشتر ما با شنیدن کلمه امنیت یا امنیت انسان را به مخاطره می
ای با هم به دعوا پرداخته و شود که عدهیر در ذهنمان تداعی میاجتماعی این تصو

اند و امنیت یعنی جلوگیری از بروز چنین چوب و چماق و قمه به جان هم افتادهیا با 
نیز این گونه است و یا معنایی  قرآندر جامعه. ولی آیا معنای امنیت در  حوادثی

 تر دارد؟وسیع
 شأن نزول

 ت بن قیس گوشش سنگین بود و هنگامی که وارد مسجدگوید: ثابابن عباس می

بنشیند و به سخنان حضرت  اکرم دادند تا در کنار پیامبرشد، به او جا میمی
دهد. یک روز صبح که برای نماز آمده بود، پیامبر اکرم یک رکعت از نماز  گوش فرا

بالفاصله مردم  را خوانده بود و او رکعت دوم را اقتدا کرد. بعد از تمام شدن نماز،
دور حضرت نشستند. ثابت بعد از سالم نماز خود، برخاست و بر سر و گردن مردم 

رفت تا به نزدیک رسول اکرم رسید؛ چنان که میان وی و نهاد و به پیش میپا می
حضرت یک نفر ماند. ثابت به وی گفت: جا باز کن تا بنشینم. مرد گفت: تو مگر 

همین جا بنشین. ثابت همان جا پشت سر آن  خواهی؟ خوببیش از یک جا می
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مرد نشست ولی خشمگین بود. چون سخنان رسول اکرم به پایان رسید و هوا 
هستم )انا  یروشن شد، ثابت به مرد گفت: تو کیستی؟ مرد گفت: من پسر فالن

مادری داشت که  ،بن فالنٍ(. ثابت گفت: آهان، تو فرزند فالن زنی؟ و آن مرد فالنُ
 ،بسیار خجل شد و در این هنگام ،ت معروف به کارهای زشت بود. مرددر جاهلی
 :آیه را نازل فرموداین خداوند 

 آيه شريفه

اي  1؛مْهُنْراً مِیْکونوا خَیَ أنْ سیمٍ عَوْقَ نْمٌ مِِوْقَ رْخَسْنوا ال یَآمَ ا الَّذینَهَیُّیا اَ

ها از ه ديگر را مسخره کنند، شايد آنايد نبايد گروهی از مردان شما گروکسانی که ايمان آورده
 2ها بهتر باشند.اين

 تفسير
باشد و استهزا یعنی چیزی بگویی که با آن کسی را به معنای استهزا می« یسخر»

ای چنین چیزی را به زبان بگویی یا به این منظور اشاره خواه ؛حقیر و خوار بشماری
تفسیر آیه ه بینندگان بخندند. پس کنی و یا عمالً تقلید طرف را درآوری، به طوری ک

شود که هیچ کسی را مسخره نکنید چون ممکن است آن کس نزد خداوند این می
 ؛کنند و زنان، زنان رااز شما بهتر باشد و چون معموالً مردان، مردان را مسخره می

و هیچ زنی زن دیگری را مسخره نکند.  ،دیگری رامرد خداوند فرموده: هیچ مردی 
که عامل برتربینی و کبر و غرور است  سرچشمه استهزا همان حس خودچرا که 

 هایهای خونین در طول تاریخ بوده است. غرور بیشتر از ارزشبسیاری از جنگ
گیرد. مثالً فالن کس خود را از دیگری ثروتمندتر، ظاهری و مادی سرچشمه می

عبادت و معنویات از شمرد و این پندار که از نظر علم و تر میزیباتر یا سرشناس
کند. در حالی که معیار ارزش در فالنی برتر است، او را وادار به استهزاء دیگران می

پیشگاه خداوند تقواست و این بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و ادب دارد و 
 تواند بگوید من در پیشگاه خداوند از دیگری برترم.هیچ کس نمی

همان زن یهودی که  -یه دختر حیی بن اخطبدر روایتی آمده است: روزی صف

خدمت  -درآمد بعد از ماجرای فتح خیبر مسلمان شد و به همسری پیامبر

                                                 
 .11حجرات/ آیه  - 1
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از ماجرا پرسید. گفت:  ریخت. پیامبرآمد در حالی که اشک می پیامبر

فرمود: چرا نگفتی  زاده! پیامبرگوید: ای یهودیکند و میعایشه مرا سرزنش می

است. بنا بر یکی دیگر از  عمویم موسی و همسرم محمد پدرم هارون است،
 در این جا آیه نازل شد. ،های شأن نزولنقل

دهد که نباید شریفه یک دستور امنیتی به مؤمنان می خداوند در این آیه
دیگر را حتی با اشاره برنجانید و همه باید در جامعه اسالمی نسبت به هم از یک

 .امنیت کامل برخوردار باشند

 تیرهای نامرئی -3
اید که فالنی چشم خورده؟ یا آن که چشم فالنی شور است؟ آیا تاکنون شنیده

اید؟ آیا چشم زخم اید؟ آیا کسی را چشم زدهآیا شما خودتان تاکنون چشم خورده
کند؟ به می أیید؟ آیا علم روز این مسأله را تی بیش نیستاهراست است یا خراف

 در این باره چیست؟ قرآن نظر شما دیدگاه اسالم و
 آيه شريفه

 هُقولونَ إنَّیَ رَ وَکْوا الذِّعُمِا سَمَّلَ مْهِصارِأبْکَ بِقونَلِزْیُروا لَفَکَ ذینَالَّ کادُیَ إنْ وَ

زخم خود تو را از شنوند، با چشمنزديک است کافران هنگامی که آيات قرآن را می 1؛نونٌجْمَلَ

 2نه است.گويند او ديوابین ببرند و می
  تفسير
به معنای لغزش است و ازالق به معنای ازالل یعنی صرع است و کنایه « قلَزَ»
ها که کافر شدند از کشتن و هالک کردن و معنای آیه این است که: محققاً آناست 
های خود تو را به زمین بیندازند. یعنی را شنیدند، نزدیک بود با چشم قرآنوقتی 

بکشند و مراد از این ازالق به ابصار، چشم زدن است که زخم خود تو را با چشم
 خود نوعی از تأثیرات نفسانی است و دلیل عقلی هم بر نفی آن نداریم.

 توضيح
ها اثر مخصوصی است که وقتی از بسیاری از مردم معتقدند در بعضی از چشم
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و  روی اعجاب به چیزی بنگرند ممکن است آن را از بین ببرند یا در هم بشکنند
ا بیمار یا دیوانه کنند. این مسأله از نظر عقلی امر محالی رانسان حتی بتوانند 

ها نیروی نیست، چه این که بسیاری از دانشمندان امروز معتقدند در بعضی از چشم
مغناطیسی خاصی نهفته شده که کارآیی زیادی دارد. حتی با تمرین و ممارست 

سی از طریق همین نیروی مغناطیسی توان آن را پرورش داد. خواب مغناطیمی
تواند کاری کند می -که شعاعی است نامرئی -هاست. در دنیایی که اشعه لیزرچشم

ها که از هیچ سالح مخربی ساخته نیست، پذیرش وجود نیرویی در بعضی از چشم
که از طریق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگذارد چیز عجیبی نخواهد بود. لذا 

اید اصراری در انکار این امور داشت، بلکه باید امکان وجود آن را از نظر نه تنها نب
 عقل و علم پذیرفت. در روایات اسالمی نیز وجود چنین امری تأیید شده است.

 احاديث
بکر که بعداً به همسر جعفر طیار و مادر محمد بن ابی -اسماء بنت عمیس

ض کرد: گاه به فرزندان عر خدمت پیامبر -امیرالمؤمنین نیز درآمدهمسری 
فرمود: بله، مانعی  پیامبر 1؟ها بگیرمای برای آنقیهآیا رَ ،زنندجعفر چشم می

 بر قضا و قدر پیشی گیرد چشم زخم بود.  انستتوندارد. اگر چیزی می
برای امام حسن و  فرمود: پیامبر در حدیث دیگر آمده که امیر مؤمنان

 اهللِ ماءِسْاَ وَ ۀِمَّاالتَّ ماتِلِکَما بِکُأعیذُ»را خواند: رقیه گرفت و این دعا امام حسین
دٍ إذا حاسِ رِّشَ نْمِ وَ ۀٍنٍ الهَیْعَ لِّکُ رِّشَ نْمِ ، وَۀِهاقالْوَ ۀِاقَالسَّ رِّشَ نْمِ ۀٌها عاقَّلِّکُ سنیحُالْ
ي و هر چشم شما را به تمام کلمات و اسماء حسنی خداوند، از شر مرگ و حیوانات موذ 2؛«دَسَحَ

سپس پیامبر نگاهی به ما کرد و فرمود: این  سپارم.بد و حسود آن گاه که حسد ورزد می

تعویذ نمود. در نهج البالغه  برای اسماعیل و اسحاق چنین حضرت ابراهیم
چشم زخم حق است و توسل به دعا براي دفع آن نیز  3؛«قٌّحَ قیالرُّقٌّ وَحَ نُیْعَلْاَ» نیز آمده:

 ت.حق اس

ها به فرمان خداوند جلوی تأثیر هیچ مانعی ندارد این دعاها و توسل تذکر:

                                                 
دارند و آن را تعویذ نیز می زخم با خود نگهنویسند و افراد برای جلوگیری از چشمرقیه به دعاهایی گویند که می -1

 گویند.می
 .85، ص الدعوات -2
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ها را بگیرد، همان گونه که دعاها در بسیاری از نیروی مرموز مغناطیسی چشم
کند و قبول ها را به فرمان خداوند خنثی میگذارد و آنعوامل مخرب دیگر اثر می

ه کارهای خرافی و اعمال عوامانه در این زخم نیز به این معنا نیست که بتأثیر چشم
که هم بر خالف دستورات شرع است و هم سبب شک و  روی بیاوریمگونه موارد 

. همان گونه که آلوده شدن بسیاری گرددمیتردید افراد ناخودآگاه در اصل موضوع 
 1از حقایق با خرافات این تأثیر نامطلوب را در اذهان گذارده است.

 معجزه محبت -4
 وَ اهللِناءُبْاَ نُحْ)نَگفتند: ما دوستان خداییم می های زمان پیامبرهودیی

کنیم به پرستیم و تعظیم میگفتند: ما عیسی را میو مسیحیان نجران می (هُاؤُبَّحِاَ

 دلیل آن که دوستی خود را به خداوند اعالم کنیم. یکی از منافقین زمان پیامبر

بینید که محمد دوستی خود را نمی»ستانش گفت:به دو به نام عبداهلل بن ابیّ
فرماید تا او را آن گونه دوست بداریم که شمارد و به ما میهمانند دوستی خدا می

 مْتُنْکُ إنْ لْقُآیه نازل گشت: «!؟مسیحیان عیسی را دوست دارند )در حدّ خدایی(

بگو: اگر خدا را  2؛حیمٌفورٌ رَغَ اهللُوَ مْنوبَکُذُ مْکُلَ رْفِغْیَ وَ اهللُمُکُبْبِحْونی یُعُبِاتَّونَ اهللَ فَبُّحِتُ

د تا خدا )نیز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا یداريد از من پیروي کندوست می
 3آمرزنده و مهربان است.
 معناي حب و آثار آن

وبش ای است برای این که میان هر طالبی با مطلدر حقیقت تنها وسیله« حبّ»
رابطه برقرار کند و هر مریدی را به مرادش برساند و حبّ اگر مرید را به مراد و 

رساند برای این است که نقص محب را طالب را به مطلوب و محبّ را به محبوب می
به وسیله محبوب برطرف سازد تا آن چه را ندارد، دارا شود و کمبودش تمام و 

تر از این نیست که به او بفهمانند زرگکامل گردد. پس برای محب هیچ بشارتی ب
پس اگر  .کنندمحبوبش دوستش دارد. این جاست که دو حب با هم تالقی می
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زند، این عالقه باعث انسان غذایی را دوست دارد یا دلش برای دیدن دوستش پر می
شود که به پا خیزد و درصدد تهیه غذا و یا دیدار دوستش برآید و به وسیله او می

است با خوردن غذا و یا انس با دوست  گیحوصلیبود را که گرسنگی و یا نقص خ
دارد برای این است که جبران نماید. همین گونه اگر عبد موالی خود را دوست می

خواهد سنگینی این داند و میخود را اسیر و گرفتار حق موال و رهین احسان او می
خالص خود را با محبت به خدا دوش خود بیفکند. پس بنده مخلص که احق را از 
هیچ هدفی جز این ندارد که خدا هم او را دوست بدارد همان طور  دارد،اظهار می

دارد و خدا برای او باشد، همان طور که او برای خداست. که او خدا را دوست می
آن چون حبّ واقعی  ،شماردمجید هر حبّی را حبّ نمی قرآنخدای سبحان در 
دوست بدیهی است که  .حاکم در عالم وجود هماهنگ باشد حبّاست که با ناموس 

شود که هر چیز مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آن است و باعث می داشتن
انسان در برابر هر چیزی که در جانب محبوب است، تسلیم باشد و دوستی خداوند 

 توأم با قبول دین او و طریقه اسالم است.
 اقسام محبت

ست که حصول آن با اسباب است مانند نسب، قرابت و محبت سببی: آن ا -1
 طبیعت.

محبت تکلیفی: آن است که خدای تعالی تمامی امت را امر فرموده به این  -2
 را در قلوب خود جای دهند. و ائمه معصومین که محبت پیامبر خاتم

 وَ هِسِفْنَ نْمِ هِیْبُّ إلَحَأکونَ اَ تّیدٌ حَبْعَ نَّنَمِؤْال یُ هِدِیَسی بِفْذی نَالَّوَ»فرمود: پیامبر
2«.یبِّحُتی لِیْبَ لَأهْ واأحِبُّ»و نیز فرمود: 1؛«عینَمَأجْ اسِالنَّوَ هِدِلْوُ وَ هِلِأهْ وَ هِیْوَأبَ

 

محبت خلقی: آن که خداوند بعد از استکمال مؤمنین در ایمان و رسوخ آن  -3
 عظیم و تکریم نمایند.آفریند که دیگران آنان را تدر قلب، محبتی در قلب آنان می

و  3دّاًوُ نُـمحْالرَّ مُهُلَ لُعَجْیَسَ حاتِالِلوا الصَّمِعَ نوا وَآمَ ذینَالَّ إنَّفرماید:خداوند می

4«.هِتِیْبَ لِأهْ وَ یٍّلِعَ بُّحُ هِبِلْفی قَ وَ الّنٍ اِمِؤْمُ ما مِنْ»در روایت آمده:
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یمان و اعمال صالح را دارا محبت التزامی: آن که مؤمن وقتی تمام مراتب ا -4
رساند که ذات یگانه الهی او را دوست دارد، یعنی الزمه ای میشد خود را به مرتبه

 گردد. دوستی که الطاف خاصه خداوندی است درباره او منظور می

 روايات
 ای بیرون آورد برایروایت شده که ایشان صحیفه در کتاب کافی از امام صادق

د دارد، پس بایر که بخواهد بداند که خداوند او را دوست میه»اصحابش و فرمود:
 آیه شریفه را تالوت نمودند سپس «و پیروی نماید از ما.عمل کند به طاعت خداوند 

ای هرگز، مگر آن که در اطاعت قسم به خداوند، اطاعت نکند خدا را بنده»و فرمودند:
نماید مگر آن کسی پیروی نمیخداوند از ما متابعت نماید و قسم به خداوند از ما 

گذارد مگر آن نمی دارد و قسم به خداوند کسی ما را واکه خداوند او را دوست می
دارد مگر آن که نافرمانی خداوند که ما را دشمن دارد و کسی ما را دشمن نمی

نموده باشد و هر آن که در حالت نافرمانی خداوند بمیرد، خداوند او را رسوا نموده و 
 «و در آتش جهنم بیندازد.به ر

های مبارک شما و فدایت شوم، ما نام»عرض شد: خدمت حضرت صادق
 «ای به حال ما دارد؟گذاریم. آیا این کار ما فایدهتان را )بر فرزندان خود( میپدران

سپس آیه  .«ز دوستی نیستآری، به خدا قسم که دین چیزی ج»حضرت فرمودند:
 شریفه را تالوت فرمودند.

 راز جاودانگی -5
اگر از یک شخص عادی بپرسیم چه کسی مرده است و چه کسی زنده؟ شاید 

کند و بدنش سرد شده، از دنیا کشد و هیچ حرکتی نمیبگوید کسی که نفس نمی
اگر از یک پزشک  که این گونه نباشد زنده است.هم رفته و مرده است. کسی 

رگ دو گونه است؛ یک بار قلب م :همین سؤال را بپرسیم، او در پاسخ خواهد گفت
کند و یک بار ها پمپاژ نمیها و مویرگرا به داخل رگ ناز تپش افتاده و دیگر خو

های عصبی ایستاده قلب مشکلی ندارد ولی مغز از فعالیت و ایجاد ارتباط بین سلول
گوییم این شخص دچار مرگ مغزی شده است و اگر کسی که در این صورت می

اگر از یک تاجر  نداشته باشد، به نظر ما )پزشکان( زنده است. این دو مشکل را
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بپرسیم چه کسی به نظر شما زنده و چه کسی مرده است، شاید در پاسخ بگوید: 
کسی که چک او در بانک برگشت خورده به نظر ما )تجار( مرده است و کسی که 

ه کسی به نظر شما چ، برای کشیدن چک و تجارت اعتبار دارد زنده است. حال
 در این باره چیست؟  مکری قرآنزنده است و چه کسی مرده؟ نظر 

 شأن نزول
ادبی کرده و بی روزی ابوجهل از روی جهل و جسارت، نسبت به پیامبر اکرم

سرگین به آن حضرت انداخته بود. حمزه سیدالشهدا )سید و سرور شهدای غیر 

عصوم است( عموی پیامبر، سید و سرور شهدای م معصوم، چنان که آقا اباعبداهلل
 آن روز به شکار رفته بود.

حمزه هنوز به دین اسالم مشرف نگشته بود و در حال مطالعه و اندیشه بود. چون 
بود که رفت و آن قدر شجاع آمد )معروف است که حمزه به شکار شیر می از شکار باز

داشتم حق بعد از غصب خالفت فرموده بود اگر من دو تن را می امیرالمؤمنین
ستاندم؛ آن دو یکی عمویم حمزه سیدالشهدا و دیگر، برادرم جعفر طیار خود را می

حرمتی ابوجهل را برایش حکایت کردند، حمزه خشمناک بر سر است( و موضوع بی
باک رفت و کمانی را که در دست داشت بر سر ابوجهل زد. ابوجهل بیآن ناپاک 

خدایان ما را دشنام ما را سفیه خوانده و  ای ابویعلی! محمد گفت:کنان میتضرع
از شما کیست؟ خدا  ترداده و با دین پدران ما مخالفت کرده است. حمزه گفت: سفیه

هُ دُبْداً عَمَّحَمُ أنَّ وَ اهللُ إالّ ال إلهَ أنْ دُهَشْاَپرستید! کنید و سنگ را میرا پرستش نمی

نوراً لَهُ نا لْعَجَ وَ ناهُیْیَأحْتاً فَیْمَ کانَ نْمَ أوَ:و خداوند این آیه را نازل فرمود هُ.سولُرَ وَ

آيا کسی که مرده بود  1؛هانْجٍ مِخارِبِ سَیْلَ ماتِلُی الظُّفِ هُلُثَمَ نْمَکَ اسِی النَّشی بِهِ فِمْیَ

پس او را زنده کرديم و نوري برايش قرار داديم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است 
 ها باشد و از آن خارج نگردد.ه در ظلمتک

 تفسير
وضع ایمان حمزه و پافشاری ابوجهل را در کفر و فساد مشخص  ،آیه فوق

ذیرش حق و ایمان تغییر و سپس با پ فردی را که در گمراهی بوده و نمایدمی
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کند که به اراده و فرمان خدا زنده شده ای می، تشبیه به مردهمسیر داده است
مرگ و حیات به معنای مرگ و حیات معنوی و کفر و ایمان  قرآنراً در است. کرا

دهد که ایمان یک عقیده خشک و خالی آمده است و این تعبیر به خوبی نشان می
جان افراد منزله روحی است که در کالبد بییا الفاظی تشریفاتی نیست، بلکه به 

ی، یها روشناگذارد و چشم آناثر می هاشود و در تمام وجود آنایمان دمیده میبی
قدرت انجام هر گونه  ،ها شنوایی، زبانشان توان سخن گفتن و دست و پاگوش آن

ها در سراسر زندگی آن ،افراد را دگرگون ساخته ،کند. ایمانکار مثبت را پیدا می
نماید. حال اگر پرسش ها آشکار میگذارد و آثار حیات را در تمام شؤون آناثر می

آن قدر شجاع است که به که  -کریم داشته باشیم که آیا حمزه قرآنی را از ابتدای
کریم خواهد فرمود: مادامی  قرآنزنده است یا مرده؟ در پاسخ،  -رودشکار شیر می

، ولی همین که به تاًیْمَ کانَ نْمَ أوَکه به دین اسالم مشرف نگشته، مرده است:

 .هُنایْیَأحْفَاسالم مشرف گشت، زنده گشت:

 همیشه راهی هست -6
ما جماعتی از صحابه  جابر بن عبداهلل انصاری روایتی دارد به این مضمون که:

در سفری با هم بودیم. سنگی بر سر یکی از ما خورد و سر او را  رسول اکرم
مانده دربشکست. هنگام شب که در خواب بود، محتلم شد و صبح فردا برای نماز 

یگران گفت: چگونه طهارت بگیرم و نماز بخوانم؟ جملگی بود که چه کند. به دشده 
آب بر سر ریخت،  گفتند: آب داریم، پس باید غسل نمایی. مرد بیچاره غسل کرد و

 در نتیجه سرش عفونت کرد و از دنیا رفت.
 چند پرسش

آیا  گذاشتید؟مرد بودید، چه راهی پیش روی او می آناگر شما به جای همسفران 

با شنیدن این  بل توجیه است؟ به نظر شما پیامبر اکرمجواب همسفران قا
 شهید خواهد نامید؟  او راجریان، 

بازگو  گوید: وقتی که از سفر برگشتیم، قضیه را برای پیامبر اکرمجابر می
کردیم. حضرت رسالت از شنیدن این قصه دلتنگ شد و فرمود: مرد بیچاره را 
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زیرا شفای  ؟ندانستدند هنگامی که نمیکشتند، خدا ایشان را بکشد. چرا نپرسید
 فروماندگی پرسیدن است.

ايد، هنگامی که به نماز اي کسانی که ايمان آورده 1؛نوا ...آمَ ذینَا الَّهَیا أیُّآیه شریفه:

ها را تا آرنج بشويید و سر و پاها را تا مفصل )برآمدگی پشت پا( مسح ايستید صورت و دستمی
، خود را بشويید )و غسل کنید( و اگر بیمار يا مسافر باشید يا يکی از شما از جنب باشیدکنید و اگر 

ايد و آب )براي کرده محل پستی آورده )قضاي حاجت کرده( يا با زنان تماس گرفته و آمیزش جنسی
ها بکشید. غسل يا وضو( نیابید، با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت )پیشانی( و دست

خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر اهد مشکلی براي شما ايجاد کند، بلکه میخوخداوند نمی
 شما تمام نمايد؛ شايد شکر او را به جا آوريد.

 اشاره
شاید برای بسیاری از شما جوانان این سؤال مطرح شده باشد که چرا نحوه وضو 

به چند   های مختلف است؟ و مگر پیامبر اکرمگرفتن بین مسلمانان به صورت
گرفت؟ و عبادتی مانند وضو که در هر روز چندین نوبت مبتال به روش وضو می

 شود که در آن اختالف باشد؟ مسلمانان بود، مگر می
گوییم شیوه صحیح وضو در آیه شریفه هنگامی که در پاسخ به این دوستان می

ای و وجود چنین آیهشوند. اما به صراحت آمده است، برخی دچار بهت می قرآن
واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است. ولی ما در این رنگ از اطالعی اکثر جوانان از آن، بی

رنگین کمان وحی درصدد تفسیر آیه فوق جهت اثبات نحوه صحیح وضو نیستیم، 
 پردازیم. مه واگذار نموده و در خصوص تیمم به تفسیر میجبلکه آن را به تر

  تفسير
درباره طیبات جسمی و مواهب  یهای گوناگونحثب ،در آیات قبل از این آیه

چه باعث پاکیزگی جان انسان در این آیه به طیبات روح و آن .مادی مطرح شد
 -ای از احکام وضو و غسل و تیممگردد، اشاره شده است و قسمت قابل مالحظهمی

ایمان  تشریح گردیده است. نخست خطاب به افراد با -صفای روح استکه موجب 
 فرماید:دارد و سپس به بیان حکم تیمم پرداخته و میبیان می احکام وضو را کرده،

اید و قصد نماز دارید و بیمار یا مسافر باشید و یا اگر از اگر از خواب برخاسته»
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اید و دسترسی به آب اید و یا آمیزش جنسی با زنان کردهقضای حاجت برگشته
 ،پاک ونه که پس از زدن دست بر خاکِبه این گ ؛«ندارید، با خاک پاک تیمم کنید

ها را مسح نمایید و چون صعید به معنای تمام چیزهایی که سطح صورت و دست
باشد، پس بودن غبار کره زمین را پوشانیده اعم از خاک، ریگ، سنگ و غیره می

 توان تیمم نمود.برای تیمم الزم نیست بلکه بر سنگ کامالً صاف هم می
فرسایی را بر دوش شما فرماید که ما هیچ تکلیف طاقتد میدر ادامه آیه خداون

ای از تکالیف در مورد بعضی از گذاریم. بنابراین اگر مشاهده کنید که پارهنمی
باری به خود بگیرد و غیر قابل تحمل شود، آن حکم در اشخاص صورت مشقت

ی شخص شود. یعنخورد و ساقط میاستثنا می -به دلیل همین آیه -هامورد آن
دیگر تکلیف ندارد. مثالً اگر روزه برای افرادی همچون پیرمردان و پیرزنان ناتوان و 

ها واجب نیست. بار گردد؛ به دلیل همین آیه، دیگر روزه بر آنها مشقتامثال آن
)همانند هستند ای از دستورات که ذاتاً مشکل البته نباید فراموش کرد که پاره

 باشد،مدّ نظر شارع میباید به خاطر مصالح جمعی که حکم جهاد با دشمنان حق( 
 به آن مشکالت عمل کرد.

یکی از اصحاب رسول »درباره تیمم سؤال شد و ایشان فرمودند: از امام صادق

ها غلتید. جنب شد، پس برای تیمم ]لباس از تن بیرون آورده[ روی خاک خدا

مانند »ند و فرمودند:تعریف کردند. حضرت خندید اهللقضیه را برای رسول
چگونه تیمم »سپس اصحاب از حضرت پرسیدند: «چهارپایان روی خاک غلتیدی؟!

آن گاه حضرت دست مبارک خود را بر زمین زده، بلند کردند و به صورت  «نماییم؟
 «های خود کشیدند.و )پشت( دست

  1عینک حیا -7

ار در مسیر خود نقل شده است که جوانی از انص در کتاب کافی، از امام باقر
نظر جوان را جلب کرد و چشم خود را به او دوخت.  ،رو شد. چهره زنبا زنی روبه

کرد، در حالی چنان با چشم خود او را بدرقه میهنگامی که زن گذشت، جوان هم
چنان به پشت داد تا این که وارد کوچه تنگی شد و باز همکه راه خود را ادامه می

                                                 
 این قسمت توسط آقای افشاری تقریر شده است. - 1
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ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه کرد. سر خود نگاه می
که در دیوار بود صورتش را شکافت. هنگامی که زن گذشت، جوان به خود  ایشیشه

اش ریخته، )سخت آمد و دید خون از صورتش جاری است و به لباس و سینه

روم و این می ناراحت شد و( با خود گفت: به خدا سوگند من خدمت پیامبر
طرف خداوند  تا آن زمان حکمی درباره نگاه به نامحرم ازکنم. ا را بازگو میماجر

 به او افتاد، فرمود: چه شده است؟ نیامده بود. هنگامی که چشم رسول خدا
نازل شد و این آیه  -پیک وحی خدا -هنگام جبرئیلآن جوان ماجرا را نقل کرد. در 

 مْهُلَ کیْزاَ کَلِذ مْهُروجَظوا فُفُحْیَ وَ مْهِصارِأبْ مِنْوا ضُّغُنینَ یَمِؤْمُلْلِ لْقُرا نازل کرد:

هاي خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و به مؤمنان بگو چشم 1؛عونَنَصْما یَبیرٌ بِخَ اهللَ إنَّ

 دهید آگاه است.چه انجام میتر است، خداوند از آنها پاکیزهفروج خود را حفظ کنند. اين براي آن

 سيرتف
در اصل به معنای کم کردن و نقصان است و در « غَض»از ماده « یغضّوا»

شود. بنابراین آیه بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می
گوید باید نگاه خود را کم و هاشان را فروبندند، بلکه میگوید مؤمنان باید چشمنمی

به این منظور که اگر انسان به راستی هنگامی  تعبیر لطیفی است،کوتاه کنند و این 
شود، اگر بخواهد چشم خود را به کلی ببندد، ادامه راه می روکه با زن نامحرمی روبه

رفتن برای او ممکن نیست، اما اگر نگاه را از او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد، 
ست از منطقه دید ای را که ممنوع اگویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه

خود به کلی حذف کرده است. مفهوم آیه این نیست که مردان در صورت زنان 
های غیر خیره مجاز است، خیره نشوند تا بعضی از آن چنین استفاده کنند که نگاه

بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن معموالً منطقه وسیعی را زیر 
 حرمی در حوزه دید او قرار گرفت، چشم را چنان فروگیرد، هر گاه زن نامنظر می

گیرد که آن زن از منطقه دید او خارج شود. یعنی به او نگاه نکند اما راه و چاه خود 
 2اند منظور همین است.را به معنی کاهش گفته« غض»را ببیند و این که 
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 خداوند به خيانت چشم آگاه است

او  ؛دورِی الصُّفِخْما تُ وَ نِیُاألعْ ۀَنَخائِ مُلَعْیَخوانیم که:سوره مؤمن می 19در آیه 

 ها پنهان است، باخبر است.چه در سینهداند و از آنکند میهايی را که به خیانت گردش میچشم

خوانیم: هنگامی که از معنای این آیه از آن می در حدیثی از امام صادق

 هِیْإلَ رُظُنْال یَ هُنََّاکَ وَ ءِیْالشَّ إلی رُظُنْیَ لِجُالرَّ رَ إلیتَ مْلَاَ»حضرت سؤال کردند، فرمود:

کند کند اما چنین وانمود میاي گاه انسان به چیزي نگاه مینديدهآيا  1؛«نِیُاألعْ ۀُنَخائِ کَلِذفَ

 آلود است.هاي خیانتاين، نگاه کند؟که به آن نگاه نمی

یا امور دیگری که نگاه کردن به  ها خواه به نوامیس مردم باشد وآری، این نگاه
ها و زمین است از علم چه در آسمانای از آنبر خداوندی که ذره ؛آن ممنوع است

ماند. راستی اگر انسان به یک چنین حسابرسی دقیقی او مخفی نیست، پنهان نمی
هایی که دارند، همگی ا انگیزهیها ها و اندیشهدر قیامت مؤمن باشد که حتی نگاه

شوند، حد اعالی تقوا در وجود او زنده و دقیقاً بررسی می گیرندقرار میسؤال  مورد
ی دارد این ایمان به معاد و مراقبت الهی و حسابرسی عمیق چه اثر .خواهد شد

 !هاقیامت در تربیت نفوس انسان
گویند یکی از علمای بزرگ پس از پایان تحصیالت خود در حوزه علمیه نجف، می

خواست به کشورش بازگردد، ضمن خداحافظی با استادش از او هنگامی که می
ها، آخرین اندرزم کالم ای کرد. او گفت: بعد از تمام این زحمتتقاضای پند و موعظه

 انستدآيا انسان نمی 2؛'ریاهللَ یَ أنَّبِ مْلَعْیَ مْألَخداست، این آیه را هرگز فراموش مکن:

 بیند؟که خدا همه چیز را می

از دیدگاه یک فرد مؤمن واقعی، تمام عالم محضر خداست و همه کارها در آری، 
 3حضور برای دوری از گناهان کافی است. ازگیرد. همین شرم حضور او انجام می
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 قرآن و عترتراه و رسم زندگی در پرتو 
 آقايان ترابی، عباسی و غروي

های اساسی ها سؤال؟ ایناشاره: چگونه باید زیست؟ چگونه باید زندگی را ترسیم کرد

ها قالب منابر و هیأت شود.پاسخ داده می جوانان ماست که در پرتو هدایت اهل بیت

 مناسبی برای این مباحث هستند. 

 مقدمه
های های انسان و راهاین مقاله در سه بخش با عناوین )مبانی زندگی، سرمایه

ی ساده و شیرین، مباحث تنظیم شده که با بیان شکوفایی آن و مخاطرات زندگی(
نماید. به یقین تحقیقات و مطالعات مبلغین محترم، عمیق فلسفه زندگی را ارائه می

 بخش مباحث در هر بخش خواهد بود. مکمل و زینت

 ام؟(بخش اول: مبانی زندگی )چرا زنده
 هر انسانی با سه سؤال اساسی مواجه است: 

 روم آخر ننمایی وطنم؟به کجا می ام؟ آمدنم بهر چه بود؟       ز کجا آمده

 «نَ؟اَیْ نَ وَ اِلینَ وَ فی اَیْاَیْ ءاً عَلِمَ مِنْرَمْرَحِمَ اهللُ ا»فرمود: لذا امیرالمؤمنین
پاسخ این  رود؟اي را که بفهمد از کجاست؟ در کجاست و به سوي کجا میخدا رحمت کند بنده

 .کندسه سؤال مبانی زندگی را برای انسان روشن می

 توجه به مبدأ -فصل اول
کنید و آن را جدی چقدر برای خدا حساب باز می خود هشما در زندگی روزمرّ

کنید این مقدار خدا چقدر در زندگی شما نقش و تأثیر دارد؟ فکر می گیرید؟می
کافی است؟ اصالً خدا کجای زندگی ماست؟ آیا حضور خدا را در کارهای روزانه 

خواهیم کاری کنیم با در نظر حاال شده وقتی که میکنیم؟ آیا تا احساس می
خواهیم از کاری منصرف شویم گرفتن خدا از آن کار صرف نظر کنیم یا وقتی می
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به خاطر خدا آن را انجام بدهیم؟ شکی نیست که اگر به خدای متعال باور عمیق 
ز داشته باشیم و آن وجود مقدس را در پیش چشمان خودمان حاضر ببینیم خیلی ا

کنیم؛ ریزی و عمل میای دیگر برنامهشود و به گونههای زندگی ما عوض میبرنامه
 بینیم. و این درست همان چیزی است که در زندگی اهل بیت به وضوح می

اصل بحث این است که توجه و اعتقاد به مبدأ یک امر فطری است؛ گاهی انسان 
گذارد و به آن سرپوش میر این گرایش و تمایل فطری بخواسته اخواسته یا ن

افتد هایی میکند، اما در طول عمر خود بارها و بارها برای او اتفاقمی اعتناییبی
کند. کار اصلی انبیای الهی هم شنود و حس میکه این ندای درونی را به خوبی می

ها هست به او یادآوری کنند. همین بوده که ندای فطری را که در درون همه انسان
 شود،گوار مید مبدأ متعال دائمی شود زندگی انسان دگرگون و شیرین و خوشاگر یا

هاست و احساس پوچی کند مسافر سرگردان کهکشانچون دیگر احساس نمی
کسم از بین بندد و دیگر این تصور که من روی کره زمین تنها و بیرخت بر می

 بیند: زی را همیشه با خود مینوارود و مراقب و محافظ دانا و توانا، مهربان و بندهمی
 به حمد و قل هواهلل کارشان بی خوشا آنان که اهلل یارشان بی 
 بهـشت جاودان بازارشـان بی خوشا آنان که دائم در نمازند 

پرسید: یا محمد،  مرد عرب بیابانی از رسول خدایک »در روایت آمده است:
 عرضای؟ یک شب تاریک گم کرده خوانی؟ فرمود: آیا شترت را درمرا به کدام خدا می

خواستی؟ گشتی از چه کسی کمک میکرد: آری. فرمود: وقتی در پی شترت می

فرمود: من تو را به دین همان کسی که  مرد عرب به فکر فرو رفت. رسول خدا
کنم. مرد عرب بعد از خواستی دعوت میدلت متوجه او بوده و شترت را از او می

 1«خوب خدایی است، به او ایمان آوردم. ؛«مَ الرَّبُّعْنِ»ای فریاد زد:لحظه

این عرب را به فطرتش راهنمایی کرد که اگر انسان یک لحظه توجه  پیامبر
کریم  قرآنکند. در بیند در درون خودش نوری است که او را متوجه خدا میکند، می

دچار طوفان و کشتی ناگهان ند و سوار بودر کشتی ببه داستان گروهی اشاره شده که 
گرداب شد و لحظاتی بعد بادبان کشتی شکست و کشتی در آستانه غرق شدن قرار 
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گرفت. سرنشینان کشتی سراسیمه شدند و به ناخدا پناه بردند ولی دیدند از او هم 
کاری ساخته نیست و لذا از همه جا امیدشان قطع شد. در این حال بود که ناگهان 

احساس کردند کسی هست که بتواند آنها را از این  در دلشان برق امیدی درخشید و
وضع اسفناک نجات دهد. لذا دستانشان را بلند کردند و با چشمان تر به مناجات 

بینی و از تو ما را می لیبینیم وای قدرت برتر! ای که ما تو را نمی»پرداختند و گفتند:
را نجات ده که اگر نجات حال و روز ما خبر داری! ای دانا و توانا و ای مهربان! ما 

آن نیروی  «تو را ستایش کنیم و دیگر تو را از یاد نخواهیم برد. ،یابیم از این پس
 داد، کسی جز خدای متعال نیست. غیبی که دل ساکنان کشتی به آن گواهی می

 شان شکست دل بر تو بستندچو کشتی      به آنـانی که در کشـتی نشـستند 
گرایی( بود که سخنانی از حضرت در مصر زندیقی )مادی»گوید:هشام بن حکم می

به او رسیده بود. به مدینه آمد تا با آن حضرت مباحثه کند. در آن جا  صادق
ما با  ، پس رهسپار مکه شد.که حضرت به مکه رفته است مطلع شد. را نیافتحضرت 

اش هلک و کنیمشغول طواف بودیم که به ما رسید. نامش عبدالمَ حضرت صادق
زد. حضرت فرمود:  اش را به شانه امام صادقابوعبداهلل بود. در حال طواف شانه

ات چیست؟ نامت چیست؟ گفت: نامم عبدالملک )بنده سلطان( است. فرمود: کنیه
لکی که تو بنده ام ابوعبداهلل )پدر بنده خدا( است. حضرت فرمود: این مَگفت: کنیه

وک آسمان؟ و نیز به من بگو پسر تو بنده او هستی، از ملوک زمین است یا مل
شوی. )او خدای آسمان است یا بنده خدای زمین؟ هر جوابی بدهی محکوم می

گویی؟ از سخن من گرا گفتم: چرا جوابش را نمیخاموش ماند.( هشام گوید: به مادی
فرمود: چون از طواف فارغ شدم نزد ما بیا. زندیق پس از  بدش آمد. امام صادق

آمد و در مقابل آن حضرت نشست و ما هم گردش بودیم. امام به  طواف امام پایان
زمین زندیق فرمود: قبول داری که زمین زیر و زبری دارد؟ گفت: آری. فرمود: زیر 

دانم، دانی که زیر زمین چیست؟ گفت: نمیای؟ گفت: نه. فرمود: پس چه میرفته
رمود: گمان، درماندگی است نسبت کنم زیر زمین چیزی نیست. امام فولی گمان می

گفت: نه. ای؟ به چیزی که به آن یقین نتوانی کرد. سپس فرمود: به آسمان باال رفته
دانی در آن چیست؟ گفت: نه. فرمود: شگفتا از تو که نه به شرق رسیدی فرمود: می

ا و نه به مغرب، نه به زمین فرو شدی و نه به آسمان باال رفتی و نه از آن گذشتی ت
نظم و تدبیری  -هاستها چیست و با این حال آن چه را در آنبدانی پشت آسمان
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منکر گشتی. مگر عاقل چیزی را که نفهمیده انکار  -که داللت بر صانعی حکیم دارد
گرا گفت: تا حال کسی غیر از شما با من این گونه سخن نگفته است. کند؟ مادیمی

ع شک داری که شاید باشد و شاید نباشد. گفت: امام فرمود: بنابراین تو در این موضو
داند برهانی داند بر آن که میشاید چنین باشد. امام فرمود: ای مرد، کسی که نمی

شود. ای برادر اهل مصر، از من بشنو ندارد. نادانی حجت نیست و دلیل و برهان نمی
روز را  و دریاب. ما هرگز درباره خدا شک نداریم. مگر خورشید و ماه و شب و

که ناچار و که به افق درآیند و مشتبه نشوند؛ بازگشت کنند در حالی  بینینمی
گردند و مجبورند و مسیری جز مسیر خود ندارند. اگر قوه رفتن دارند پس چرا برمی

گردد؟ ای برادر شود و روز شب نمیاگر مجبور و ناچار نیستند، چرا شب روز نمی
میشه )به ادامه وضع خود( ناچارند و آن که ها برای هاهل مصر، به خدا آن
گرا گفت: راست گفتی. تر است. مادیها فرمانرواتر و بزرگناچارشان کرده، از آن

اید و فرمود: ای برادر اهل مصر، به راستی آن چه را به او گرویده سپس امام
گرداند و ها را بر نمیبرد، چرا آنکنید که دهر است، اگر دهر مردم را میگمان می
برد؟ ای برادر اهل مصر، همه ناچارند. چرا آسمان افراشته گرداند چرا نمیاگر برمی

افتد؟ چرا زمین باالی طبقاتش سرازیر و زمین نهاده شده؟ چرا آسمان بر زمین نمی
چسبند. چسبد و کسانی که روی آن هستند، به هم نمیگردد و به آسمان نمینمی

گراها به دست مان آورد و گفت: فدایت گردم، اگر مادیگرا به دست امام ایمادی
چون کفار هم به دست پدرت ایمان آوردند.  ،شما مؤمن شوند چیز عجیبی نیست

به هشام فرمود: او را  مسلمان عرض کرد: مرا به شاگردی بپذیر. امامپس آن تازه
، او را تعلیم نزد خود بدار و تعلیمش بده. هشام که معلم ایمان اهل شام و مصر بود

  1«را پسند آمد. داد تا پاک عقیده شد و امام صادق
های فلسفی کثیری هم بر اثبات خدای متعال اقامه البته غیر از فطرت، برهان

رساند شده است. به عالوه، عقل غیر فلسفی هم انسان را به راحتی به حضرت حق می

روزی  پیامبر اعظم»اند:دهدهد، چنان که نقل کرو خدای متعال را به او نشان می
 ریسد. از او پرسید: خدایت را چگونهای را دید که با دوک نخ میپیرزن عجوزه

شناختی؟ عرض کرد: از همین دوک ریسندگی. چرا که این دستگاه کوچک بدون 
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دستان من نخواهد چرخید پس چگونه این آسمان و زمین بدون گرداننده باشد؟ 

 «یعنی مثل این پیرزن خداشناس باشید. ؛«عَجائِزِبِدینِ الْ کُمْعَلَیْ»فرمود: پیامبر

های علم باال هر قدر بشر از پله»اند:این سخن دانشمندان غربی است که گفته
 « د.کنشکنی بر اثبات خدا پیدا میهای دندانرود، برهان
 اگر این همه دلیل بر اثبات خدا وجود دارد: حال این پرسش مطرح است پرسش:

ای از ایمان به ر خداپرستی فطری است، پس چرا اغلب مردم چندان بهرهو اگ
دیانتی با تمام انواعش به صورت مدرن و شرک و بی پاسخ:خدای متعال ندارند؟ 

غیر مدرن همه نتیجه انحراف از فطرت و عقل سلیم است. پیام دین در حقیقت 
حقیقت مقدس  چیزی جز همان پیام فطرت پاک انسان نیست که او را به سوی

 خواند.عالم فرا می
گیریم که خدای متعال قابل انکار نیست و از این بحث کوتاه نتیجه می نتيجه:

 فرمود: حضور او در همه جا قابل درک و احساس است. کما این که امیرالمؤمنین

یزي را نديدم مگر آن که خداي چ ؛«دَهُ وَ مَعَهُلَهُ وَ بَعْتُ اهللَ قَبْرَأیْ ئاً اِالّ وَ قَدْتُ شَیْما رَأیْ»

خدایا تو کی مخفی »فرمود:  و امام سجاد متعال را پیش از آن، با آن و بعد از آن ديدم.

بودی که بر اثبات وجودت دلیل اقامه کنم؟ و چگونه بر تو استدالل کنم در حالی 
حال اگر کسی چنین اعتقاد داشت که عالم هستی « که در بودنم به تو محتاجم؟

مال خداست، و این طور دارد و بلکه خود انسان هم صاحب و مالک دارد و  صاحب
دهد هر کاری بکند و هر راهی نیست که یله و رها باشد، دیگر به خودش اجازه نمی

بلکه زندگی را آن گونه  کند،برود؛ و دیگر در هیچ چیز این دنیا تصرف مالکانه نمی

گر بیان وف بُشر حافی با امام کاظمسازد که خدای را پسند آید. داستان معرمی
 1همین موضوع است.

 توجه به معاد -فصل دوم

کنید چند سال زنده خواهید ماند؟ اصالً دوست دارید چند سال زنده شما فکر می
بمانید؟ صد سال چطور است؟ با صد و بیست سال موافقید؟ بیشتر مردم طوری 
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نکند بنا نیست هیچ وقت از دنیا بروند.  کنند که انگار کارشان تمامی ندارد وزندگی می
میرند و کنند اگر یاد مرگ باشند زودتر میشما هم جزء کسانی هستید که خیال می

به همین خاطر هیچ وقت دوست ندارند حرف از مرگ بزنند یا بشنوند؟ حاال اگر به 
شما بگویند فقط یک سال دیگر زنده هستید چه خواهید کرد؟ این یک سال را 

 کنید؟ ریزی میبرنامه چطور
معاد یعنی زنده شدن بعد از مرگ و بازگشت به سوی خدای متعال برای حساب و 

 فرماید:کتاب. تمام ادیان آسمانی به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند. قرآن کریم می

اید: این فرمشهید مطهری در تعبیر زیبایی از این آیه می 1.هِ راجِعونَاِنّا هللِ وَ اِنّا اِلَیْ

شود. یعنی تمام جهان و آیه منطق جهان )از اویی و به سوی اویی( را یادآور می
گردد. واقعیت این موجودات آن از جانب خدای متعال و مال اوست و به سوی او برمی

تواند اساس و زیربنای بافت فکری فرد و جامعه است که ایمان به زندگی واپسین می
باوری ریزی و نحوه عمل اشخاص، تأثیر شگرف بگذارد. مرگهرا تغییر دهد، و در برنام

در همه شؤون فردی، اجتماعی، خانوادگی، علمی، شخصی و ... تأثیرگذار است. اگر 
ای برای دنیا مقدمه یعنییاد مرگ نهادینه شود و جزء باورهای دائمی آدمی درآید؛ 

شود. با یز عوض میحیات ابدی انسان در جهانی دیگر در نظر گرفته شود، همه چ

ها نیز حتی قدرت تحمل در مقابل سختی 2؛«الدُّنیا وَاآلخِرَۀُ مُتَّصِلَتانِ»این اعتقاد که:

 شود.  بیشتر می
بینیم که قبل از ایمان به معاد چگونه بودند و بعد در صدر اسالم افرادی را می

از ینید. او پیش را بب چگونه شدند. به عنوان مثال، حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر
به  خودپذیرش اسالم مردی جنگاور بود ولی به هیچ وجه حاضر نبود بدون زره و کاله

بینی او تغییر کرد، در یکی از جنگ برود. اما بعد از این که مسلمان شد و جهان
های نبرد، برای تشجیع رزمندگان اسالم و زدودن ترس از چهره آنها، در یک صحنه

ترسی؟ زره به میدان کارزار قدم گذاشت. گفتند: از مرگ نمیدون سابقه، باقدام بی
گفت: این جا میدان مسابقه برای کسب رضایت الهی است. اگر در این حال کشته 
شوم با روی سفید با خدای مهربان مالقات خواهم کرد. چنین مرگی نابودی نیست 
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ن سربازان اسالم هم شود درجه ایماتا از آن بترسم و فرار کنم. )توجه: معلوم می
تر هم بود و لذا از مرگ در یکسان نبود. چون ایمان حمزه از بقیه بیشتر بود، شجاع

محابا بر دشمن بتازند.( مالی راه خدا استقبال کرد تا دیگران از او الگو بگیرند و بی
 رومی این صحنه را به شعر کشیده است:

 مـدام انــدر وغـا شـدا زره مـیـب 'در جـوانـی حـمزه عـم مـصطفی
 زره سـرمـست در غـزو آمـدی بی اندر آخر حمزه چون در صف شدی

 درفکندی در صف شمشیر خویش شـسینه باز و تن بـرهنه پیـش پی
 شـکن، شـاه فحولای هـژبـر صف ولـخلق گفتـندش که ای عـمّ رس

 تـهلـکه خـوانـدی ز فـرمان خـدا  'تـو کـه ال تـلـقوا بأیـدیکـم إلـی
 درانـدازی چـنین در مـعرکـهمـی پـس چـرا تو خویش را در مـهلکه
 زرهنـرفتـی سـوی مـیدان بـیمی چون جوان بودی و سفت و سخت و زه
 زنـیهــای ال ابــالـی مــیپــرده چون شدی پیر و ضعیف و منحنی

 کشته گردد راست بر دست عـدو؟ چو توکـی روا باشد که شـیری هم
 دادنــد او را از عَـبـَرپــنـد مــی خبرغمـخوارگـان بـیاین چـنـین 

 دیـدم وداع این جـهانمـرگ مـی گفت حمزه: چون که من بودم جوان
 پـیـش اژدرهـا بـرهـنه کی شود؟ سوی میدان کس به رغبت کی رود؟
 ونـنـیستـم ایـن شـهر فانی را زب لیـک از نـور مـحـمد مـن کـنـون

 نـهی ال تُلقوا بـگیـرد او به دسـت جانش تَهلُکه استوآن که مُردن پیش 
 1سـارِعوا آیـد مـر او را در خـطاب وآن که مردن پیش او شد فتح باب

 اثرات اعتقاد به معاداز اي پاره
کنند، تذکر و قرآن به کسانی که خرید و فروش می رعايت انصاف در معامله: -1

فروشان، کسانی که وقتی از مردم پیمانه واي بر کم 2؛...مُطَفِّفینَ لٌ لِلْوَیْدهد:اخطاری می

 دهند.خواهند پیمانه بدهند و يا وزن بنمايند، کم میگیرند، سعی دارند تمام بگیرند اما وقتی میمی

 3؛مٍ عَظیمٍعوثونَ لِیَوْمَبْ أال یَظُنُّ اُولئِکَ أنَّهُمْفرماید:قرآن کریم سپس در ادامه می

                                                 
 .58، ص معاد در ديدگاه عقل و دين - 1
 .1 -5مطففین/  - 2
 .6مطففین/  - 3
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 شاید بشود گفت دانند که براي روزي بسیار بزرگ مبعوث خواهند شد؟شان نمیفروآيا اين کم

فروشی از باب نمونه ذکر شده است وگرنه تمام مسایل اقتصادی همین حکم کم که
را دارد. اگر انسان به یاد روز رستاخیز باشد، در هیچ بخشی خالف انصاف عمل 

 . مدیریت و ... تولید، توزیع، مصرف، تجارت، ، اعم ازنخواهد کرد
ای که اعتقاد به روز رستاخیز دارد، خود را در هر حال رزمنده پيروزي در جهاد: -2

یا  رسد:می ین(یَسنَی الحُحدَ)اِبیند، چون معتقد است به یکی از دو نیکی پیروز می

پیروزی در جنگ و یا شهادت و مالقات خدای متعال. از وقایع تاریخی که در قرآن 
اسرائیل است که به پیامبر خود پیشنهاد دادند که داستان گروهی از بنیکریم آمده، 

ایم در راه خدا بجنگیم، اما نیاز به یک فرمانده الیق داریم. وقتی پیامبرشان ما آماده
ها حجت را تمام کرد، خداوند حضرت طالوت را که فردی شایسته بود برای آن

گروهی  -الفئیل پنج گروه شدند: انتخاب فرمود. در جریان همین جنگ بنی اسرا
گروهی با آزمایشی که  -گروهی فقر مالی فرمانده را بهانه کردند؛ ج -بفرار کردند؛ 

کرده و مردود شدند )آزمایش این بود که به آنها دستور داده شد  صبریشدند، بی
وقتی به نهر آب رسیدند از آن جز مشتی آب نیاشامند، ولی خیلی از آنها وقتی به 

گروهی با دیدن لشکر  -رسیدند دستور را زیر پا گذاشته و سیر آب خوردند(؛ د آب
گروه اندکی باقی  -قدرتمند دشمن، خود را باخته و از ترس مرگ فرار کردند؛ هـ

ماندند و پایمردی کردند و چون سرشار از ایمان بودند با نصرت الهی پیروز شدند. 

قالَ فرماید:ه و میانستا ایمان به معاد دجبهه رآن قرآن رمز پیروزی و پایداری در 

بینیم کسانی عامل پیروزی شدند که می بنابراین 1.... الَّذینَ یَظُنّونَ أنَّهُم ماُلقوا اهللَ

 به مالقات حضرت حق اعتقاد داشتند. 
ها پیمودن راه درست و مسیر هدایت خیلی وقت ها:ساحل اميد در طوفان -3

هایی مواجه ها و محدودیتان درستکار با محرومیتهایی دارد و انسدشواری
به نقطه امید و اتکا نیاز دارد. اعتقاد به  ،های ناگوارتحمل فشار و سختی شود.می

ها و فشارها معاد همانند ساحل امید و یا به مثابه نوری در تاریکی و ظلمت سختی

                                                 
اذن خدا بر سپاهی بسیار غالب آمدند.  آنان که به دیدار خدا معتقد بودند، گفتند: چه بسیار گروهی اندک که به - 1
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راحتی و  کاخِ ،برای انسان است. ببینید چه نیرویی باعث شده که همسر فرعون
ثروت را رها کند؟ مگر جایی بهتر از کاخ فرعون سراغ داشت؟ قرآن جواب این 

تاً فِی دَکَ بَیْنِ لی عِنْرَبِّ ابْ:که او چشم به جای دیگر دوخته بود دهدسؤال را می

 اي نزد خودت بنا کن.پروردگارا، برايم در بهشت خانه 1؛جَنَّۀِالْ

های مهم اخالق، اعتقاد به مرگ و بازگشت به شتوانهیکی از پ پشتوانه اخالق: -4
سوی حق تعالی برای حسابرسی است. اگر از شما بپرسند نظرتان درباره دروغ، 
دزدی و خیانت چیست؟ چه جوابی خواهید داشت؟ شاید کسی بگوید من دروغ 

کنم تا دزدی رسم نشود و از من هم گویم تا به من دروغ نگویند؛ دزدی نمینمی
تواند از دیگران بدزدد دند؛ و ... اگر این طور است پس وقتی که مطمئن شد میندز

تواند دروغ بگوید و زور مطمئن شد که میهنگامی که بدون این که از او بدزدند، یا 
بگوید بدون این که دروغ بشنود یا زور بشنود، به راحتی مرتکب این اعمال خواهد 

های بزرگ یم. قدرتهست دنیا با آن مواجهشد. این همان چیزی است که االن در 
کنند. اما اگر کسی اعتقاد به رستاخیز و حساب و کتاب همین طور دارند عمل می

 اعمال داشته باشد، در هیچ حال حریم اخالق را زیر پا نخواهد گذاشت.
کسانی که واقعاً به معاد اعتقاد جواب: کنند؟ ای معاد را انکار میچرا عده سؤال:

ه باشند، تقریباً بسیار ناچیزند. بیشتر با اشخاصی مواجه هستیم که معاد را نداشت
گویند: حاال کو تا قیامت؟ علت گیرند و میقبول دارند، ولی عمالً آن را نادیده می

خواهد جلویش باز باشد و هر کاری که اصلی انکار معاد این است که انسان می

)انسان  2؛قِیامَۀِالْ مُئَلُ اَیّانَ یَوْسْیَجُرَ اَمامَهُ * لِیَفْ سانُیُریدُ االِنْانجام دهد: خواهدمی

خواهد )آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت( در تمام عمر گناه شک در معاد ندارد( بلکه او می
 پرسد: قیامت چه هنگام خواهد بود؟کند )از اين رو( می

 توجه به شأن و مقام انسانیت -فصل سوم
سان در عالم هستی کجاست؟ آدمی چگونه موجودی است؟ در مورد جایگاه ان

 دیدگاه وجود دارد:  چندشأن و مقام انسانیت 
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ای یک جنایتکار حرفهرا انسان یک دیدگاه تفریطی است و  :اولديدگاه  -الف
به سان حیوانی درنده است. این گروه به جنایات هولناکی که در طول  رد کهنگمی

 کنند. زند، استشهاد میای سرنمیده است و از هیچ درندهتاریخ از بشر سر ز
توجه است، این دیدگاه با آن که به مبدأ و معاد انسان بی ديدگاه دوم: -ب

تر دست کم تا جایی که دانش بشری بدان رسیده است موجودی کاملمعتقد است 
ی گوناگون انسان وجود ندارد. این گروه به امتیازهای هوشی انسان و استعدادهااز 

استدالل  های صنعتی و امثال آنها از قبیل تمدن و پیشرفتوی و نیز به آثار آن
گویند: باید در قوانین کیفری کرامت انسان حفظ کنند و به همین خاطر میمی

گردد؛ مجازات سبک باشد و با مجرم باید به گونه یک بیمار رفتار گردد و باید او را 
 ازات اعدام در برخی کشورها به کلی حذف شده است. امداد کرد. از این رو، مج

موارد فوق، دو دیدگاه در فرهنگ بشری است. سؤال این است: دیدگاه قرآن در 
 مورد کرامت و شأن انسانیت چیست؟ 

. برخی داندرا مخلوق حق تعالی و برترین آفریدگار متعال میانسان کریم قرآن 
که  1آدَمَنا بَنیکَرَّمْ وَ لَقَدْشده است: آیات برای انسان به طور کلی مزیت قائل

 ناهُمْوَ فَضَّلْفرماید:اند. در ذیل آیه میظاهراً تمام فرزندان آدم مورد تکریم الهی
آمیز است و ظاهر آن لحن آیه بسیار ستایش 2.ضیالًنا تَفْخَلَقْ کَثیرٍ مِمَّنْ عَلی

 عمومیت دارد. 
آمیزی انسان با لحن نکوهش وجود دارد که آیات دیگری ندر عین حال در قرآ

 به درستی که انسان ستمگر و ناسپاس است. 3؛سانَ لَظَلومٌ کَفّارٌإنَّ اإلنْرا خطاب قرار داده:

  طاقت آفريده شده است.به يقین انسان حريص و کم 4؛سانَ خُلِقَ هَلوعاًإنَّ اإلنْ

سَنِ سانَ فی أحْنا االِنْخَلَقْ دْلَقَوجود دارد که تفصیل داده است:هم آیاتی  باز
ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم. سپس او را  5؛فَلَ سافِلینَناهُ اَسْویمٍ * ثُمَّ رَدَدْتَقْ

 ترين مرحله بازگردانديم.به پايین
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در یک دیدگاه جامع، انسان از نظر آفرینش و  پاسخ واقعي از ديدگاه قرآن:
های تکوینی بیشتری و جماد و نبات، استعدادها و بهره خلقت نسبت به حیوان

ترین امتیاز انسان بر سایر موجودات، عقل و دل اوست. اما پس از دارد و مهم
 تواندمرحله آفرینش، دو راه را در پیش رو دارد که با انتخاب هر یک از این دو، می

هدایت الهی در  با استفاده از موهبت عقل و دل، بر اساس -1آفرینی کند: نقش
با  -2تکاملی، مدارج کمال را بپیماید و به صفات خدایی متصف گردد.  حرکتی

چون غفلت از پیام فطرت و مهمل گذاشتن عقل و دل، یله و رها زندگی کند و هم
سایر حیوانات مشغول تأمین نیازهای مادی و جسمانی خود گردد. در دیدگاه اول 

اهلل فی االرض است، و در مخلوقات و خلیفهانسان دارای کرامات الهی، اشرف 
دیدگاه دوم حیوانی به سان دیگر حیوانات است؛ ثروتمندی که از ثروتش غافل 

کند. حال اگر فردی دیدگاه اول را برگزیند، در مسیر است و مانند فقرا زندگی می
 ند:بیدهد، چرا که خود را ارزشمندتر از آن میها تن نمیزندگی هیچ گاه به پستی

کسی که کرامت نفس بیابد، با گناه به خودش  1؛«صِیَۀِمَعْها بِالْیُهِنْ سُهُ لَمْهِ نَفْعَلَیْ کَرُمَتْ مَنْ»

 کند. اهانت نمی

 های شکوفایی آنهای انسان و راهبخش دوم: سرمایه

 های رشد و تقویت آنعقل و راه -فصل اول

کرد و مناجات می شخص زیرکی در پیشگاه خدای بزرگ این طور مطايبه:
طلبید: خدایا! هر چه به من ارزانی کرده بودی، ضایع کردم و تباه پوزش می

ساختم؛ روزی حالل را با حرام و شبهه درآمیختم؛ وجهه و آبرویی که برای من نزد 
آالیشی که مردم فراهم آورده بودی، با خیانت بر باد دادم؛ روح پاک و دل بی

دار من در هیچ موردی امانت .آلوده و چرکین ساختممرحمت کرده بودی، با گناه 
م سالم نگه دارم و آن امانت عقل بود که به انستخوبی نبودم، ولی یک امانت را تو

گردانم. نخورده به تو بازمیچون روز اول دستمن کرامت فرمودی و من آن را هم
 بهره ماندن از عقل بود! عذرم را بپذیر که آن همه، نتیجه بی

                                                 
 .339، ص 11، ج مستدرک الوسايل - 1
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ه که خطاب به شدنقل  اصول کافی روایتی مفصل از موسی بن جعفردر 

فرٍ بنُ جَعْ حَسَنِ موسیحَکَمِ قالَ: قالَ لِی اَبوالْنِ الْهِشامِ بْ عَنْ»هشام بن حکم است:

 بَشِّرْمِ فِی کِتابِهِ فَقالَ:فَهْلِ وَالْعَقْلَ الْبَشَّرَ أهْ : یا هِشامُ إنَّ اهلل تَبارَکَ وَ تَعالی

 اهللُ وَ اُولئِکَ هُمْسَنَهُ اُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُیَتَّبِعونَ أحْفَلَ قَوْتَمِعونَ الْعِبادِیَ الَّذینَ یَسْ

شهید  2«عُقولِ.حُجَجَ بِالْمَلَ لِلنّاسِ الْأکْ یا هِشامُ إنَّ اهللَ تَبارَکَ وَ تَعالی 1بابِولوا االَلْا

بشارت بده بندگان مرا، »آیه عجیبی است:»رماید:فآورد و میمطهری این روایت را می

کنند؟ آیا هر چه را شنیدند همان را ، بعد چه کار می«کنندآنان که سخن را استماع می

فَیَتَّبِعونَ کنند؟ جا رد میبندند یا همه را یککنند و همان را به کار میباور می

کنند، آن را که بهتر یابی میکند، ارزکند، سبک و سنگین مینقادی می 3؛سَنَهُأحْ

 فرماید:نمایند. آن وقت میکنند و آن بهتر انتخاب شده را پیروی میاست انتخاب می
و  ها را هدايت کرده )يعنی هدايت الهی و استفاده از نیروي عقل(چنین کسانی هستند که خدا آن»

 «این دعوت عجیبی است. هستند. ها به راستی صاحبان عقلاين 4؛بابِاُولئِکَ هُمْ اُولوا االَلْ

 خدمات عقل
د؟ نشانه آدم عاقل چیست؟ چرا قرآن معتقد است هایی دارتوانمندیعقل چه 

-مگر چه باید می 5قِلونَالیَعْ اَکثَرُهُمْ؟کنندها از عقل خود استفاده نمیبیشتر آدم

قل انتظار توان از عکردند که نکردند؟ ما در این جا دو مورد از خدماتی را که می
شویم که شمریم. قبل از هر چیز این سخن اهل بیت را یادآور میداشت، برمی

  6.«جَنانُتُسِبَ بِهِ الْکْٱمانُ وَلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحْعَقْاَلْ»فرمودند:

تمییز و جدا  ،یکی از بارزترین صفات عقل برای انسان جدا کردن حق از باطل: -1
ت از سخن دروغ، سخن ضعیف از سخن قوی، کردن است. جدا کردن سخن راس
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سخن منطقی از سخن غیر منطقی و خالصه غربال کردن. عقل آن وقت برای 
و شود سبک انسان عقل است که به شکل غربال درآید، یعنی هر چه را که وارد می

آن چه را خورد دور بریزد و هایی را که به درد نمیکند، غربال کند، آنسنگین 
 نگاه دارد. ،ارزشمند است

کند: یا رسول اهلل، عرض می شخصی خدمت رسول اکرم انديشي:عاقبت -2
بندی؟ گفت: بلی. مرا موعظه بفرمایید. حضرت به او فرمود: آیا اگر بگویم به کار می

بندی؟ گفت: بلی. یک باز حضرت تکرار کرد: آیا اگر بگویم به راستی به کار می
ار فرمود. این سه بار تکرار کردن برای این بود دفعه دیگر هم حضرت جمله را تکر

آماده کند. همین که سه بار از  سخن خودخواست کامالً او را برای که حضرت می

هر کاري را که به آن  1؛«عاقِبَتَهُ تَ فَتَدَبَّرْإذا هَمَمْ»اش کرد، فرمود:او اقرار گرفت و آماده

 گیري آخرش را نگاه کن. تصمیم می

ای است چون پرندهعقل هم جواب:توان عقل را شکوفا نمود؟ می چگونه سؤال:
که برای پرواز باید اوالً، بالی قوی و نیرومند داشته باشد و ثانیاً، در قفس قرار 
نگرفته باشد، بلکه آزاد باشد. نیرومندی عقل هم در گرو تحصیل علم و آزاد شدن از 

 ا توضیح مطلب: قفس عادات اجتماعی غلط و قضاوت دیگران است. ام
عقل باید از پشتیبانی علم برخوردار گردد،  مند شدن عقل از علم:لزوم بهره -1

آید. امام ای که به ماده خام نیاز دارد، وگرنه معطل است و به کار نمیمثل کارخانه

ا علم بايد عقل ب ؛«مِعِلْلَ مَعَ الْعَقْأنَّ الْ یا هِشامُ، ثُمَّ بَیِّنْ»فرماید:در روایتی می کاظم

ثالُ کَ األمْوَ تِلْکنند به آیه:آن گاه حضرت استناد می آيد.توأم باشد وگرنه به کار نمی

در این آیه تعقل به اهل علم استناد داده  2.عالِمونَقِلُها إال الْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما یَعْنَضْ

 شده است. گویی کسی که عالم نباشد تعقل برایش ممکن نیست.
آزاد کردن عقل از حکومت تلقینات محیط ردن عقل از عادات اجتماعي: آزاد ک -2

 های اجتماعیها و عادتنفوذ سنت عبارت دیگر رهایی ازو عرف و عادت و به 

یا هِشامُ! »فرماید:. حضرت میضروری است تا بتوان از این سرمایه حداکثر بهره را برد

                                                 
 .130، ص 77، ج رراالنوابحا - 1
 .43عنکبوت/  - 2
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نا فَیْنَتَّبِعُ ما ألْ قالوا بَلْ زَلَ اهللُنَْاِتَّبِعوا ما ا إذا قیلَ لَهُمْ وَقِلونَ فَقالَ:ثُمَّ ذَمَّ الَّذینَ ال یَعْ

ها گفته شود و چون به آن 2؛«1تَدونَئاً وَ ال یَهْقِلونَ شَیْال یَعْ هِ آباءَنا اَوَ لَوْ کانَ آباءُهُمْعَلَیْ

کنیم. آيا )از یروي میگويند ما از پدران خود پچه خدا فرو فرستاده پیروي کنید، می که از آن
 کردند و هدايت نشده بودند.ها تعقل نمیکنند( اگرچه آنشان پیروي میپدران

آزادی از حکومت عدد و این که اکثر و  پرهيز از مالک قرار دادن اکثريت: -3
. نباید انسان پیرو اکثریت باشد و بدون درنگ و تأمل به اکثریت نباید مالک باشد

یا هِشامُ ثُمَّ ذَمَّ اهللُ »فرماید:لذا امام می اند.بقیه در پیش گرفته همان راهی برود که

 چنینهم 4.«3سَبیلِ اهللِ ضِ یُضِلّوکَ عَنْفِی االَرْ ثَرَ مَنْاَکْ تُطِعْ وَ إنْرَۀَ فَقالَ:کِثْالْ

هرگز در راه هدایت به دلیل این که در آن راه و جاده »فرماید:می امیرالمؤمنین
  5«د.کنیمی هستند وحشت نافراد ک

های مردم نباید برای انسان مالک قضاوت تأثيرناپذيري از قضاوت ديگران: -4
به آن مبتال یک بیماری عمومی است که اغلب افراد کم و بیش  معضل این .باشد

کند، رنگ خوبی است. هستند. مثالً انسان یک لباس را برای خودش انتخاب می
ای و دیگری د: این رنگ مزخرف چیست که انتخاب کردهگویآید و میبعد یکی می

 6گردانند.گوید و او را از عقیده خودش برمیهم همین را می
ای بیرون سه دزد زیرک خواستند گوسفند چاقی را از چنگ مرد ساده حکايت:

و در فواصل مختلف به انتظار مرد  ندریخت ایآورده و به سیخ بکشند. با هم نقشه
لوح به پیش آمده و گفت: سالم، آیا ستند. دزد اول با رسیدن مرد سادهلوح نشساده

ای؟ این سگ بدون طناب هم ترسی سگت فرار کند که طناب به گردنش بستهمی
گویی؟ این گوسفند لوح با تعجب گفت: چه میبه دنبال تو خواهد آمد. مرد ساده

ای. این لت را از دست دادهام، تو عقاست نه سگ. مرد دزد گفت: انگار اشتباه نکرده

                                                 
 .171بقره/  - 1
 .111، ص 1، ج کافي - 2
 .117انعام/  - 3
 .111، ص 1، ج کافي - 4
 (.201لقلّۀِ أهلِهِ، )نهج البالغه، خطبه  'الهدی ال تَستَوحِشوا فی طریقِ -5
 برگرفته از کتاب تعلیم و تربیت، شهید مطهری. -6
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لوح به راه افتاد. بعد از مدتی دزد دیگر بر سر راهش را گفت و رفت. مرد ساده
 فروشی؟ایستاد و با دیدن او گفت: به به، عجب سگی، ای مرد، آیا سگت را به من می

گویی؟ این که لوح گفت: چه میدارم و نیاز به چنین سگی دارم. مرد سادهمن گله
داری باید بدانی که این گوسفند است نه سگ. مرد دزد . اگر تو گلهسگ نیست

گفت: حال اگر سگت را هم بفروشی نخواهم خرید، زیرا فهمیدم که تو عقل نداری 
رفت و باز به راه افتاد.  لوح به فکر فروتوان معامله کرد. مرد سادهو با مجانین نمی

ار دیانت داری، چرا این حیوان نجس دزد سوم به او رسید و گفت: ای مرد، تو که آث
ترسی بدن و لباست نجس خوانی؟ نمیبری؟ مگر نماز نمیرا به همراه خود می

لوح دیگر باورش شده بود که گوسفندش سگ شود؟ این را گفت و رفت. مرد ساده
است، طناب آن را رها کرده و گفت: ای سگ دور شو از من، و دوان دوان فرار کرد. 

 با دیدن این صحنه به دنبال گوسفند رفته و کبابی مهیا کردند.دزدان زیرک 

 های شکوفایی آنقلب و راه -فصل دوم

 -1کنند: شود که آن را سه گونه معنا میترجمه می« دل»واژه قلب در فارسی به 
باشد و خانه بدن میقلب همان تکه گوشت صنوبری شکل است که به منزله تلمبه

قلب به معنای عقل است، یعنی مرکز فکر و اندیشه که  -2کند؛ خون را پمپاژ می
هایی ها و آگاهیقلب عبارت است از مرکز شناخت -3رود؛ غالباً به این معنا به کار می

 جوشد.که نه حسی است و نه عقلی، بلکه از عمق وجود انسان به طور ناخودآگاه می
نشأ رحمت و عطوفت در این جا مقصود ما از قلب همان معنای سوم است، که م

 باشد.رحمی و قساوت و سنگدلی میو عالقه به فرزند و یا بی
کند. آیا هر انسان عاقل و سالمی در خود نسبت به فرزندانش احساس عالقه می

این احساس از راه چشم و یا گوش و یا قوه المسه و ذائقه و شامه به او منتقل 
رسیده است؟ پاسخ قطعاً منفی است. شده؟ یا از راه عقل و اندیشه به این احساس 

گانه شناخت و یا از مهر و عشق چیزی نیست که بتواند آن را به وسیله حواس پنج
راه اندیشه و فکر به آن رسید، بلکه نوعی تجربه درونی است که جز شخص عاشق 

بیند، چشم او و نیز خراشی را میداند چیست؟ وقتی انسان منظره جانکسی نمی
کند. مغز و عقل و اندیشه او هم حواس پنج گانه او احساس سوزش نمیهیچ یک از 
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سوزد. وقتی انسان از کسی متنفر کند که دلش میسوزد ولی احساس مینمی
کند کند. عقلش هم احساس تنفر نمیاست، حواس پنج گانه او احساس تنفر نمی

، رحم و شفقت نماید. جایگاه مهر و محبت، کینه و نفرتاما دلش احساس تنفر می
های غیر حسی جایی جز قلب نیست؛ قلب و به طور کلی مرکز ادراک همه شناخت

 مرکز کلیه عواطف و احساسات درونی انسان است.
انسان در عین این که موجودی واحد »فرماید:شهید مطهری در این باره می

بسیاری انسانی عبارت از مجموعه « مَنِ»است، صدها و هزارها بُعد وجودی دارد. 
ها در حکم رودها و ها و ... همه اینها، امیدها، عشقها، آرزوها، ترساندیشه

پیوندند. خود این مرکز دریایی نهرهایی هستند که همه در یک مرکز به هم می
عمیق و ژرف است که هنوز هیچ بنده آگاهی ادعا نکرده است از اعماق این دریا 

شناسان هر یک به سهم خود به غور در این واناطالع پیدا کرده. فالسفه و عرفا و ر
اند. اما شاید اند و هر یک تا حدودی به کشف رازهای آن موفق شدهدریا پرداخته

نامد عبارت از چه را قرآن دل میاند. آندیگران بودهتر از عرفا در این زمینه موفق
ها و رشتهنامیم، را که ما روح ظاهر می چهواقعیت خود آن دریا که همه آن

پیوندد. حتی خود عقل نیز یکی از رودهایی است رودهایی است که به این دریا می
 1«شود.که به این دریا متصل می
ها را بنمایاند. حال اگر ها و زشتیای است که بناست زیباییپس قلب به سان آینه

به همین جهت این آینه زنگار داشته باشد یا غبارآلود باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
شود و با اشک باید این غبار یا زنگار را از قلب زدود تا است که گاهی دل سخت می

تر از گذشته حقایق را نشان دهد. روشنایی و درخشندگی اولیه را بازیافته، بلکه عمیق
نخراشیدن صفحه صاف آن با تیغ گناه و  -1های شکوفایی قلب عبارتند از: پس راه

؛ اشک سار اشککردن آن با شست و شوی مداوم از زالل چشمه نورانی -2معصیت؛ 
از خوف خدا، اشک ندامت و پشیمانی از گناه، اشک محبت اولیای خدا و اشک بر 

 مصیبت آنان. 

 وری از آنعمر و راه بهره -فصل سوم
ای است که خدای متعال برای تجارت وقت، ساعات عمر انسان است. سرمایه
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ترین دوران عمر به یک معنا جوانی است. قرار داده است. مهم جاویدان در اختیار ما
های شب اول قبر، پرسش از چگونگی استفاده از دوران جالب است که یکی از پرسش

باشد. یکی از نکات مهم درباره عمر آن است که گذشت عمر قابل جبران جوانی می
نویسد: در می 1رٍلَفی خُسْ سانَاِنَّ االِنْنیست. یکی از مفسرین در تفسیر آیه شریفه 

زد: متاعم را بخرید که اگر بازار مصر فردی را دیدم که زیر آفتاب، دستپاچه فریاد می
فروش بود. مقصود این است که اگر از نخرید از سرمایه ضرر خواهم کرد. و آن مرد یخ

ل گردد بلکه اصعمر برای رسیدن به کمال استفاده نشود نه تنها سودی حاصل نمی
باشد. جالب است که در رود، چنان که قابل جبران هم نمیسرمایه نیز از بین می

اند و عمل صالح انجام دادند و فقط کسانی که ایمان آورده»فرماید:ادامه آیه می
در  امیر مؤمنان علی« کار نخواهند بود.کنند، زیانوصیت به حق و صبر می

کند: یک ود را بر سه بخش تقسیم میروزی خمؤمن ساعات شبانه»گفتاری فرمود:
رساند و بخش دوم بخش آن را در طریق تأمین و اصالح معاش زندگی به مصرف می

کند و های حالل و اندوختن انرژی مصرف میگیری از لذترا به استراحت و بهره
بخش دیگر را صرف مناجات پروردگار و اصالح بین خود و خدا در همه ابعاد 

ی انسان خردمند سزاوار نیست جز این که وقت خود را در سه نماید و برامی
برای تأمین سعادت اخروی و  -2برای تأمین معاش زندگی؛  -1کند: مرحله مصرف 

2«های معقول زندگی.گیری حالل از لذتبرای استراحت و بهره -3معاد؛ 
 

 گویـدت بیـدار بـاش ای هوشیار تک تک ساعت چه گوید گوش دار
 دهدتر از قندت میپنـد شیرین دهـدته پـندت مـیعقربـک آهسـ

 شامـگاه و بامـداد و سـال رفـت گویـدت مـاه و شـب و ایـام رفـت
 صرف در باطل نکن ارجش بدار فـرصـت وقـت عـزیـز خـویـش را
 پـنبه غـفلت ز گـوشـت در بیار اینک این چندروز مانده را ارجش بدار

 مِنْ بِّکُمْ رَ مِنْ کُمْزِلَ اِلَیْسَنَ ما اُنْوَاتَّبِعوا أحْد:فرمایخداوند در همین راستا می

ما  عَلی رَتیسٌ یا حَسْتَقولَ نَفْ عُرونَ * أنْال تَشْ تُمْتَۀً وَ أنْعَذابُ بَغْالْ یَأتِیَکُمُ لِ أنْقَبْ

                                                 
 .2عصر/  - 1
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  1تُ لَمِنَ السّاخِرینَکُنْ بِ اهللِ وَ إنْتُ فِی جَنْفَرَّطْ

دو واژه لهو و لعب در قرآن به طور مکرر آمده و هشدار داده قابل توجه این که 
ساز لغو و کارهای بیهوده شده که از آن برحذر باشید. این دو واژه از عوامل زمینه

باشد که کننده میهای غافلکند، چرا که به معنی بازی و سرگرمیحکایت می

یا فرماید:یک جا می موجب کارهای لغو و پوچ خواهد شد. به عنوان نمونه قرآن در

لِکَ 'ذ عَلْیَفْ رِاهللِ وَ مَنْذِکْ عَنْ کُمْ الدُوَ ال أوْ والُکُمْاَمْ هِکُمْاَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا ال تُلْ

تان شما را از ياد خدا ايد، اموال و فرزنداناي کسانی که ايمان آورده 2؛خاسِرونَفَأولئِکَ هُمُ الْ

 کارانند.که چنین باشند زيانغافل و سرگرم نسازد. کسانی 

ری لَۀً فی طاعَتِکَ فَإذا کانَ عُمْ ری بَذْنی ما کانَ عُمْوَ عَمِّرْ»:دعای امام سجاد

خدايا تا هنگامی که عمرم در راه انجام فرمان تو به کار  4و3؛«کَنی اِِلَیْبِضْطانِ فَاَقْتَعاً لِلشَّیْمَرْ

 شیطان گشت، مرا بمیران.رود، به من عمر ده و هر گاه عمرم چراگاه 

 های خداوند )قرآن، انبیا و امامان(حجت -فصل چهارم
انسان خردمند برای شکوفایی استعدادهای خویش و طی مسیر  قرآن کريم: -1

ای نیاز دارد تا در پرتو هدایت آن به اهداف متعالی و ارزشمند خود کمال به نقشه
( هدایت، عطیه رحمانی و برنامهمه )نایل گردد. پروردگار مهربان قرآن مجید را نا

چینی از این نماید و آنان را به خوشهصراط مستقیم برای مسلمانان معرفی می
 آمده است: خواند. در روایتی از وجود نورانی رسول خدامی صحیفه نورانی فرا

توانید از آن سفره خداوند است، تا میقرآن  5؛«تُمْتَطَعْا مَأدَبَتَهُ مَا اسْآنُ مَأدَبَۀُ اهللِ فَتَعَثَّوْقُرْاَلْ»

بخش آن آدمی را از ضاللت و های حیاتعمل به آیات شریف و آموزه بهره گیريد.
 کند.دهد و مسیر سعادت و رستگاری را برای انسان روشن میگمراهی نجات می

                                                 
که عذاب )الهی( و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید، پیش از آن  - 1

ناگهان به سراغ شما آید، در حالی که از آن خبر ندارید. این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید 
 (.56و  55کنندگان )آیات خدا( بود. )زمر/ هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخرهافسوس بر من از کوتاهی

 .9منافقون/  - 2
 .20، دعای يهصحيفه سجاد - 3
 برای مطالعه بیشتر به کتاب تفسیر دعای مکارم االخالق مرحوم فلسفی رجوع شود. - 4
 .19، ص 92بحار، ج  - 5
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مِنَ  رِجُهُمْوَ یُخْ وانَهُ سُبُلَ السَّالمِدی بِهِ اهللُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْیَهْفرماید:قرآن کریم می

خداوند هر کسی را که از  1؛تَقیمٍصِراطٍ مُسْ اِلی مْدِیهِنِهِ وَ یَهْالنُّورِ بِإذْ الظُّلُماتِ اِلی

کند و به توفیق خويش هاي سالمت رهنمون میخشنودي او پیروي کند، به وسیله آن کتاب به راه

حضرت  کند.رد و به راهی راست هدايتش میبها به سوي روشنايی بیرون میآنان را از تاريکی

حَدیثِ وَ تَفَقَّهوا فیهِ فَاِنَّهُ رَبیعُ سَنُ الْآنَ فَاِنَّهُ أحْقُرْوَ تَعَلَّموا الْ»فرماید:می علی

قرآن را بیاموزيد که بهترين گفتار است و آن  2؛«وا بِنورِهِ فَاِنَّهُ شِفاءُ الصُّدورِفُتَشْقُلوبِ وَاسْالْ

 هاست.فهمید که بهار دلرا نیک ب

بشر برای رسیدن به قله انسانیت و پیمودن راه تکامل نیاز  :انبياي عظام -2
های رسیدن به کمال را بشناسد و خود به راهنما دارد. این راهنما باید تمام راه

تکامل یافته باشد و اگر خودش راه را نشناخته باشد ممکن است انسان را به بیراه 
یدا کردن راه سعادت خداوند عقل را در وجود بشر قرار داد که در ببرد. برای پ

خداوند هدف آفرینش را به  .پیمودن راه تکامل مؤثر و الزم است اما کافی نیست
انسان تفهیم و راه رسیدن به آن را نشان داده است. بنابراین از راه برانگیختن و 

 -به نام پیامبران -ه شدهپاکدامن، صادق و شناخت ،های برگزیدهفرستادن انسان
 هدف و راه را به انسان ابالغ کرده است.

خداوند جواب این  جواب:هدف اصلی آمدن پیامبران چه بوده است؟  سؤال:

 مَنَّ اهللُ عَلی لَقَدْفرماید:میاز جمله  3.سؤال را در آیات مختلف بیان فرموده است

وَ یُعَلِّمُهُم  آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ هِمْلوا عَلَیْیَتْ فُسِهِمْنْأ رَسوالً مِنْ بَعَثَ فیهِمْ مِنینَ إذْمُؤْالْ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد  4؛لُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍقَبْ کانوا مِنْ مَۀَ وَ اِنْحِکْکِتابَ وَالْالْ

ها پیامبري از خودشان برانگیخت که آيات او را بر )نعمت بزرگ بخشید( هنگامی که در میان آن
ها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد و البته پیش از آن در گمراهی آشکاري ها بخواند و آنآن

 بودند.

                                                 
 .16مائده/  - 1
 .110، خطبه نهج البالغه - 2
 .151و  129بقره/  - 3
 .164آل عمران/  - 4
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نَ اهللِ عِبادِ وَ بَیْنَ الْحُجَّۀُ فیما بَیْعِبادِ النَّبِیُّ وَالْالْ حُجَّۀُ اهللِ عَلی»فرمود: امام صادق

 بندگان و خدا، عقل است.حجت خدا بر بندگان پیغمبر است و حجت میان  1؛«لُعَقْالْ

پرسید: پیغمبران و  -گرا(به زندیقی )مادی امام صادق»هشام بن حکم گوید:
فرمود: چون ثابت کردیم که ما آفریننده و  -کنی؟رسوالن را از چه راه ثابت می

صانعی داریم که از ما و تمام مخلوقات برتر و با حکمت و رفعت است و روا نباشد 
واسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند، نند و لمس کنند و بیکه خلقش او را ببی

ثابت شد که برای او سفیرانی در میان خلقش باشند که خواست او را برای مخلوق 
شان شان و موجبات تباه و فنایو بندگانش بیان کنند و ایشان را به مصالح و منافع

مایندگان از طرف خدای کنندگان و تقریر نرهبری نمایند. پس وجود امر و نهی
های خلق حکیم دانا در میان خلقش ثابت گشت و ایشان همان پیغمبران و برگزیده

اند. او باشند. حکیمانی هستند که به حکمت تربیت شده و به حکمت مبعوث گشته
از جانب خدای حکیم دانا به حکمت مؤید باشند. پس آمدن پیغمبران در هر عصر 

براهینی که آوردند ثابت شود تا زمین خدا از حجتی که  و زمانی به سبب دالیل و
 2«ای داشته باشد، خالی نماند.فتار و جواز عدالتش نشانهربر صدق 

تاحوا باحٍ واعِظٍ مُتَّعِظٍ وَامْلَۀِ مِصْشُعْ بِحوا مِنْتَصْاَیُّهَا النّاسُ اسْ»:ائمه اطهار -3

اي مردم چراغ دل را از نور گفتار گوينده با عمل  3؛«رِکَدَمِنَ الْ رُوِّقَتْ نٍ قَدْدِ عَیْصَفْ مِنْ

 ها پاک است، پر نمايید.هايی که از آلودگیهاي جان را از آب زالل چشمهروشن سازيد و ظرف

در بیابانی که هیچ شناختی از آن نداری یک شب تاریک و راه باریکی پیش رو، 
ی هزار رنگ به چیزی به جز روی؟ در بیابان جهالت و سرگردانی دنیاچگونه راه می

چراغ هدایت هستند که وجود نورانی  کنی؟ ائمهیک چراغ نورانی فکر می

به راستی که حسین چراغ  4؛«وَ سَفینَۀُ النِّجاۀِ هُدیباحُ الْنَ مِصْحُسَیْإنَّ الْ»فرمود: پیامبر

 هدايت و کشتی نجات است. 

است ]برای  هدی اه ائمهر ،برای نجات از تحیر و گمراهی، تنها راه مطمئن

                                                 
 .29، ص 1، ج کافي - 1
 .236همان، ص  - 2
 .194ص ، 104، خ نهج البالغه - 3
 .205، ص 36، ج رراالنوابحا - 4
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با معنا بیشتر روشن شود، زیارت جامعه کبیره حداقل یک بار  این که مقام ائمه
های فکری، روحی، است که امواج طوفان ی طوفانییدریا ندهمان نیادخوانده شود.[ 

به سان  پیروی از اهل بیت کند.معنوی و ... آن، هر لحظه آدمی را تهدید می
برای یابد. واری است که هر کس بر آن سوار باشد، نجات میو استکشتی محکم 

زده را چگونه به آخر برسانی، نیاز است درک بیشتر این یک سطر که دنیای طوفان
رَکِبَها وَ  غامِرَۀِ یَأمَنُ مَنْجارِیَۀُ فِی اللُّجَجِ الْکُ الْفُلْاَلْ:»که بر کشتی امنی سوار شوی

  1.«الحِقٌ زاهِقٌ وَالالزِمُ لَهُمْ هُمْمُتَأخِّرُ عَنْمارِقٌ وَالْ قَدِّمُ لَهُمْمُتَتَرَکَها الْ قُ مَنْرَیَغْ

 بخش سوم: مخاطرات زندگی

 نسیان و خودفراموشی -فصل اول
نسیان و خودفراموشی از مخاطرات اصلی زندگی است. کسی که گرفتار 

وانی و حی واقعی و انسانی خویش را گم کرده و خودِ خودِخودفراموشی شود، 
  پنداری را به جای آن قرار داده است.

برای روشن شدن مفهوم خودفراموشی ناگزیر از یک توضیح کوتاه هستیم و آن 
های مادی عد انسانی و حیوانی است. بعد حیوانی به جنبهانسان دارای دو بُاین که: 

 هایبعد انسانی به جنبهو  شودمربوط می خواب و شهوت، استراحت ،مانند غذا
گرایی، مانند فطرت، حس علم گردد،هستند، برمیاختصاصی که حیوانات فاقد آن 

طلبی، عدالت، آزادی، طلبی، زیباگرایی، احسان و نیکی، پرستش، آرمانحقیقت
 ادب. و عفت، اخالق

دارد و توجه به عالم طبع و بدن صرفاً تدبیرگر اوست، هنگامی که نفس آدمی که 
آن گاه که عالوه بر تدبیر و . شودخوانده میحیوانی  کند خودِعد مادی او را تدبیر میبُ

 .نام داردانسانی  پردازد، خودِمی اشهای ملکوتیبه تدبیر جنبه ،های حیوانیجنبه
خودِ انسانیش را به معنای خودفراموشی این است که انسان  ،با توجه به این مقدمه

دهد، هر چه انجام میودفراموش گردد. انسان ختن فراموشی بسپارد و تنها مشغول 
را گم در واقع خود است. او حیوانی  همین بعدهدف و مقصودش فقط و فقط اشباع 

                                                 
 .، صلوات شعبانیه، اعمال مشترک ماه شعبانمفاتيح الجنان - 1
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به قول  .خود حیوانی تنزل یافته استدرکه خود انسانی و فطری به درجه کرده و از 
کشد و آن ای قطعه زمینی دارد. زحمت میماند که در نقطهکسی میاو به  ،مولوی

خواهد به آن خانه منتقل نماید. اما روزی که میساختمان تبدیل می را به یک
شود به جای قطعه زمین خود یک قطعه دیگر را که اصالً شود، ناگهان متوجه می

خورد مربوط به او نبوده، ساخته و آن را آباد نموده است. در این هنگام حسرت می
 :که ای کاش همه عمرم را در این کار صرف نکرده بودم

 کار خـود کـن کار بیـگانه مکن در زمـین دیـگـران خـانـه مـکن
 کـز بـرای اوسـت غـمناکـی تو چـیسـت بیـگانه تن خـاکـی تـو

 گـوهـر جان را نـیابـی فربـهی دهیتا تو تن را چرب و شیرین می
گردد، ذلیل نفس انسان هر راه انحرافی که بپیماید، اسیر هواهای نفسانی می

این موجبات انحراف از مسیر تکامل  و رودمی شود و در لجنزار شهوات فرواماره می
از خود انسانی منحرف شده و به خود حیوانی کند. به عبارتی معنوی را فراهم می

 .گیردمی واقعی یابد و دیگری را به جای خودتنزل می
موقعی که انسان ارزش واقعی خویش را از دست داد و مبدأ وجود خویش را 

هایی که فراموش کرد، هدف حیات و فلسفه خلقت را نادیده گرفت و به آینده و راه
باید بپیماید نیندیشد، خود را فراموش کرده و از یاد برده است و حالتی به او دست 

 دهد که خالف حالت فطری اوست.می

شما مانند  1؛قونَفاسِالْ مُکَ هُاولئِ مْسَهُفُأنْ مْهُـسأنْوا اهللَ فَذینَ نَسُالَّکَ اکونوال تَ وَ

آنان نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم خود آنان را از يادشان برد، آنان به حقیقت فاسقان 

ال فَ هُسَفْأضَلَّ نَ دْقَ وَ هُتَضالَّ دُشِنْیُ نْمَتُ لِبْجِعَ»فرماید:می امیرالمؤمنینهستند. 

آيد و حال آن که خود اش برمیشدهر جست و جوي گمکنم از انسانی که دتعجب می 2؛«هابُلُطْیَ

 3آيد.را گم کرده و در جست و جوي آن برنمی

                                                 
 .19حشر/  - 1
 .425، ص 2، ج غررالحکم - 2
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 توجهیغفلت و بی -فصل دوم
غفلت در بسیاری از امور دنیوی و حوادث ناگوار نعمتی است که خداوند در 

تواند زندگی وجود انسان قرار داده است. اگر غفلت و فراموشی نباشد انسان نمی
. غفلت الزمه مکانیسم روحی و جسمی انسان است. این نعمتی است که در کند

در همین محدوده ضروری فقط وجود انسانی عامل بقای زندگی اوست. ولی غفلت 
چرا که چنین  ؛گذاشت به حریم خداشناسی و امور اخروی راه پیدا کنداست و نباید 

ت زندگی به شمار ترین مخاطراو از جدی غفلتی  مذموم و مورد نکوهش است

ااَل »فرماید:میکند و زده را عتاب و خطاب میجامعه غفلت مولی علی. رودمی

آيا بیدارشونده از خواب غفلت نیست که قبل از پايان  1؛«لَ نَفادِ مُدَّتِهِلۀِ قَبْغَفْ قِظٍ مِنْتَیْمُسْ

بیداری این غفلتی است که اگر بر قلب حاکم شد، دیگر توجه و  مدتش بیدار شود؟

فایده است. بصیرت که به خواب رفت، بیداری بصر سودی نبخشد که چشم بی

 هاتوجه و بیداري چشم 2؛«اِنتِباهُ العُیونِ الیَنفَعُ مَعَ غَفلَۀِ القُلوبِ»فرماید:می مولی علی

این غفلتی است که اگر مستولی بر انسان بشود، بیدارِ  فايده است.ها بیبا غفلت قلب

 ای الل.ای کر و گویندهای کور و شنوندهو حاضری غایب و بیننده خواب است

قاظاً نُوَّماً وَ شُهوداً غَیباً وَ ... اَیْ ما لی اَراکُمْ»فرماید:به مردم زمان خود می امام

و آلود چه شده که شما را ... بیداران خواب 3؛«ماءًیاءً وَ سامِعَۀً صَمّاءً وَ ناطِقَۀً بَکْناظِرَۀً عَمْ

 بینم.حاضران غايب و بیننده کور و شنونده کر و گوينده الل می

 عوامل غفلت
، مال و ثروت زیاد برای غالب افراد مایه غفلت است. تاریخ مال و ثروت: -1

آمدند، ولی که وقتی فقیر بودند به سوی خدا می دهدمینشان  اشخاص بسیاری را
 .فراموش کردندخداوند را د، وقتی از نظر مادی ترقی کردند و صاحب ثروت شدن

ش خوب مادی وضع است که از دعای پیامبر معروف)ثعلبه( داستان آن صحابی 
کسی که دائماً پشت  سرانجامید و بیاشد، به طوری که دیگر فرصت نکرد به مسجد 

                                                 
 .260، ص 7، ج ميزان الحکمه - 1
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کرد، به جایی رسید که مأمور زکات خواند و از او پیروی مینماز می سر پیامبر
 د و دیگر زکات نپرداخت. آن حضرت را رد کر

برخی تا وقتی که وضعشان آشفته است، دنبال دعا و توسل و گریه و زاری و انابه 
 کنند.روند، ولی همین که وضع مالی آنان بهبود یافت، همه چیز را فراموش میمی

مغرور از قدرت جوانی از یاد  ،از جوانان ایعده: قدرت جوانيرّه شدن به غَ -2
 . اندآزاری پرداختهبه هرزگی و مردمو  ندوشمی خدا غافل

یکی دیگر از مخاطرات زندگی های ناسالم سرگرمی هاي ناسالم:سرگرمي -3
 کند. جوان است که گاهی حتی فرصت عبادت و توجه به مبدأ را از او سلب می

معاشرت نخستین گام بدبختی و شقاوت دهد تجربه نشان می دوستان ناباب: -4
  1است.ناباب با دوستان 

ذِبوا رَ فَاکْسِی الذِّکْلَ وَ یُنْعَقْهِی الْلَموا أنَّ األمَلَ یُسْاِعْ»آرزوهاي دور و دراز: -5
عقل را  ،آگاه باشید که آرزوهاي نامعقول و دور و دراز 2؛«رورٌاالَمَلَ فَاِنَّهُ غُرورٌ وَ صاحِبُهُ مَغْ

شود. پس آرزو را حمل بر دروغ و کذب ا میاندازد و موجب غفلت و نسیان از ياد خدبه خطا می
رسد، بپنداريد( زيرا آرزو، فريب و صاحب آن فريفته و چون سرابی که به حقیقت نمیکنید )هم

 فريب خورده است.

رغبت به شکم و سیری زیاد نیز موجب غفلت است. در تحف  پرخوري: -6
حَکَ وَیْ لَمْوَاعْ»:که کندنقل می، از حضرت العقول بعد از رساله حقوق امام سجاد

طی بأ وَ یُبْکِ مِمّا یَنْمُلْرَۀَ الْوَ غَیْ عِرُ الشَّبَلَۀِ وَ سُکْمَیْرَۀَ الْطْنَۀِ وَ فِبَطْوَۀَ الْنَ آدَمَ اِنَّ قَسْیَابْ
یا بِهِ الدُّنْتَلی یُحِبُّ مُبْکَاَنَّ الْ تِرابِ األجَلِ حَتّیهی عَن اقْرَ وَ یُلْسِی الذِّکْعَمَلِ وَ یُنْعَن الْ

که قساوت پرخوري و میل زياد و بدان  !واي بر تو اي فرزند آدم 3؛«رِ الشَّرابِسُکْ خَبَلَ مِنْ

دارد و ياد )خدا( را به مستی سیري و عزت و غلبه مقام از اموري است که انسان را از عمل باز می
ه گويا فرد مبتال به دوستی کند تا اين کفراموشی سپرده و فکر را از نزديک شدن مرگ مشغول می

 دنیا از مستی باده عقل از کف داده است.

                                                 
 ها در زندگی جوان.ر.ک: مقاله رابطه - 1
 .86، خطبه نهج البالغه - 2
 .273، ص تحف العقول - 3
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 اسارت شهوات )هواپرستی در مقابل خداپرستی( -فصل سوم
فرماید: از دیگر مخاطرات زندگی انسان، اسارت شهوات است. قرآن کریم می

ود را هوا و هوس آيا مشاهده کردي کسی که معبود خ 1؛هَهُ هَواهُـذَ إلخَتَ مَنِ اتَّأیْرَأفَ

 خويش قرار داده؟

چگونه ممکن است انسان هوای نفس خویش را معبود خود شاید بپرسید: 
هنگامی که فرمان خدا را رها کرد و به دنبال هوای پاسخ این است که انسان سازد؟ 

خود هوای نفس  در حقیقتنفس افتاد و اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرده، 
شود، در واقع ر منطق قرآن کریم وقتی از کسی اطاعت مید. کندرا پرستش می

بیان بارها در قرآن مجید فکر و مرام او مورد پرستش قرار گرفته است. از این رو 
فرماید: علمای خود مینیز درباره یهود  2کنند.عبادت میشیطان را گروهی  شده که

 3را رب و پروردگار خویش قرار دادند.

 کِنَّهُمْـوَ ال صَلُّوا وَ لـ اَمّا وَاهللِ ما صاموا لَهُمْ»فرمودند:ان درباره آن امام صادق

به  4؛«عُرونَثُ ال یَشْحَیْ مِنْ وَ عَبَدوهُمْ حَالالً فَاتَّبَعوهُمْ هِمْحَراماً وَ حَرَّموا عَلَیْ اََحَلّوا لَهُمْ

نیاوردند، ولی پیشوايانشان  ها )يهود و نصاري( براي پیشوايان خود نماز و روزه به جاخدا سوگند آن
ها پذيرفتند و پیروي نمودند و بی آن که ها حالل و حالل را حرام کردند و آنحرام را براي آن

 ها را عبادت و پرستش کردند.توجه داشته باشند، آن

بت  ،ترین معبودی که مورد پرستش واقع شده استمبغوضنزد خدای متعال، 
های معمولی چ گونه مبالغه نیست، چرا که بتهوا و هوس است. در این سخن هی

دهنده به سوی انواع خاصیتند، ولی بت هوا و هوس اغواکننده و سوقموجوداتی بی
توان گفت این بت خصوصیاتی دارد که آن را گناه و انحراف است. به طور کلی می

د تا دهها را در نظر انسان زینت میها کرده است؛ زشتیمستحق نام منفورترین بت

 سَبونَ أنَّهُمْیَحْ وَ هُمْ بالد، به مصداقآن جا که انسان به اعمال زشت خود می

                                                 
 .24جاثیه/  - 1
 .60یس/  - 2
 .21توبه/  - 3
 .209، ص 2، ج تفسير نور الثقلين - 4
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 کنند.به عنوان يک عمل صالح به آن افتخار می 1؛عاًسِنُونَ صُنْیُحْ

تا در درون انسان پایگاهی وجود . مؤثرترین راه نفوذ شیطان استهواپرستی 
دارد و پایگاه شیطان چیزی جز گری نباشد، شیطان قدرت بر وسوسه نداشته

هواپرستی نیست؛ همان چیزی که خود شیطان به خاطر آن سقوط کرد و از صف 
فرشتگان و مقام قرب الهی طرد شد. هواپرستی انسان را تا مرحله مبارزه با خدا 

برد؛ همان گونه که پیشوای هواپرستان یعنی شیطان به چنین )نعوذ باهلل( پیش می
تار شد و به حکمت خداوند در مسأله امر به سجده بر آدم سرنوشت شومی گرف

 اعتراض نمود و آن را غیر حکیمانه پنداشت.
 ها ابوجهل در حالی که ولید بن مغیره با او همراه بود، به طواف خانهشبی از شب

گفتند. با هم سخن می کعبه پرداخت و در ضمن طواف درباره پیامبر اسالم

دانم او راست به خدا سوگند که من می لَمُ أنَّهُ صادِقٌ؛ی ألعْوَاهللِ إنّابوجهل گفت: 

گویی؟ گوید. ولید فوراً به او گفت: خاموش باش، تو از کجا این سخن را میمی
نامیدیم. چگونه ابوجهل گفت: ای ولید، ما او را در کودکی و جوانی، صادق امین می

دانم کنم، میبنامیم؟ باز تکرار میبعد از تمام عقل و کمال رشد، او را کذاب و خائن 
آوری؟ کنی و ایمان نمیولید گفت: پس چرا او را تصدیق نمیگوید. او راست می

قریش بنشینند و بگویند از ترس شکست تسلیم برادرزاده  خواهی دخترانگفت: می
که هرگز از او پیروی نخواهم  'های الت و عزیبه بت ام؟! سوگندخود، محمد شده

خدا بر گوش و قلب او مهر نهاده،  2؛بِهِعِهِ وَ قَلْسَمْ وَ خَتَمَ عَلیین جا بود که آیه کرد! ا

 3نازل شد.
بارخدایا! راه و رسم زندگی را به ما بیاموز و از مخاطرات پیش رو، ما را در پناه 

 ر، آمین.گی یشخو

                                                 
 .104کهف/  - 1
 .23جاثیه/  - 2
 .27، ص 25، ج تفسير مراغي - 3
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 اسرار عرفانی نماز
 اکبر نژادصفريزاده و علیمجید فتحعلی

های ترغیب جوانان به نماز، آشنا کردن آنان با اسرار عرفانی و یکی از بهترین راهاشاره: 

ای از چند کتاب پیرامون گونهآید تلخیصهای معنوی نماز است. آن چه از پی میزیبایی

  1نماز است.

 بخش اول: توصیف نماز عارفان 

 سیمای نماز در کالم انسان کامل -فصل اول

تَعینوا وَاسْفرماید:ها و مشکالت است. خداوند میر غمنماز، اهرم استعانت د
و  3های اوستاز نظر قرآن نماز، وسیله تشکر از خداوند بر نعمت 2.ۀِرِ وَالصَّلوبِالصَّبْ

به فرموده  4برای اولیای خدا شیرین و برای منافقان دشوار و بار سنگین است.
است. نماز،  6و کوبنده شیطان 5نماز، داروی تکبر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا

برد. در حدیث، نماز به نهری تشبیه شده که انسان روزی پنج گناهان را از بین می
نماز، سیمای مکتب  7ماند.کند و دیگر چرکی باقی نمیبار در آن شست و شو می

نماز، وسیله نزدیک شدن انسان به  9نماز، وسیله سنجش مردم است. 8است.
و آخرین سفارش  بِیاءِ()وَ هِیَ آخِرُ وَصایا األنْن سفارش انبیا نماز، آخری 10خداست.

                                                 
اثر محمدرضا اکبری و به ویژه کتاب « تفسیر نماز»ه بر روایات کتب اربعه، از کتاب در نگارش این مقاله، عالو - 1
 اثر پربار استاد قرائتی استفاده شده است.« پرتوی از اسرار نماز»
 (.45کمک بگیرید. )بقره/  (در مشکالت)از صبر و نماز  - 2
 (.1 -2، )کوثر/ «فصلّ لربّک وانحرانّا اعطیناک الکوثر * » - 3
 (.45)بقره/  .«علی الخاشعیناال و اِنّها لکبیرۀٌ » - 4
 (.و خطبه حضرت زهرا 252والصّلوۀ تنزیهاً عن الکبر، )نهج البالغه، حکمت  -5
 ، )فهرست غرر الحکم، صالت.(«مدْحرۀً للشّیطانِ» - 6
 .7، ص 3، ج وسايل الشيعه - 7
 (.270، ص 1، )فروع کافی، ج «الصّلوۀ وجه دینکم» - 8
 (.267، ص 1، )فروع کافی، ج «الصاّلۀ میزانٌ» - 9

 (.265، ص 1، )فروع کافی، ج «الصاّلۀُ قربانُ کلّ تقیّ» - 10
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در لحظات آخر عمر است که همه خویشاوندان و فرزندان را دور  امام صادق
خود جمع کرد و توصیه نمود که هر که نماز را سبک شمارد، مشمول شفاعت ما 

 1در قیامت نخواهد شد.

 ارزش و اهمیت نماز -فصل دوم

در گهواره  زء برنامه انبیا بوده است. حتی سخن حضرت عیسینماز، ج -1
 2این بود که: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زکات سفارش کرده است.

حتی ظهر روز عاشورا در میدان مبارزه و در برابر تیرهای  سیدالشهدا -2
 دشمن هم نماز را رها نکرد. 

هاست؛ چرا که قرآن پس از لغزشنماز، سبب آمرزش گناهان و زدودن آثار  -3
  3.نَ السَّیِّئاتِهِبْحَسَناتِ یُذْاِنَّ الْفرماید:دستور به نماز، می

پرسند: چه چیز شما را روانه جهنم در قیامت، اهل بهشت از دوزخیان می -4
در جایی دیگر، به  4.مُصَلِّینَنَکُ مِنَ الْ لَمْهایشان این است که:کرد؟ یکی از پاسخ

خوانند و اعتنا هستند و گاهی میانگار و بیازگزارانی که نسبت به نمازشان سهلنم
 5.ساهونَ صَالتِهِمْ عَنْ مُصَلّینَ * الَّذینَ هُمْلٌ لِلْفَوَیْفرماید:خوانند، میگاهی نمی

در مورد فطری بودن ستایش  ایمقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه
تر از نماز تر و دائمیای مستحکمفرماید: هیچ وسیلهخدا می با و نماز و ارتباط انسان

ها رابطه خود را ترین انسانبرای برقراری ارتباط میان انسان و خدا نیست. مبتدی
ترین اولیای خدا نیز بهشت خلوت خود کنند. برجستهبا خدا به وسیله نماز آغاز می

  6جویند.با محبوب را در نماز می

 ؤال و جوابچند س -فصل سوم
هرگز! قدردانی از یک لطف،  جواب:مگر خداوند به تشکر ما نیاز دارد؟  سؤال:

                                                 
 .264، ص 1، ج فروع کافي - 1
 (.31، )مریم/ «و اَوصانی بالصّلوۀ والزّکوۀ ما دُمتُ حَیّاً» - 2
 (114، )هود، آیه «بردها را از بین میها، بدینیکی» - 3
 (.43، )مدّثّر/ «ند به نماز بودیمما پاب»  - 4
 (.5، )ماعون/ «وای بر نمازگزاران، آنان که از نمازشان غافلند» - 5
 .30؛ به نقل از نماز مناسب ترین پاسخ به اساسی ترین نیاز، ص 12نماز نشانه حکومت صالحان؛ ص  - 6
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ارزشی برای ماست و نشانه انصاف ماست نه این که نشان نیاز خدا به نماز ما باشد. 
اگر معلمی به شاگردش گفت: از زحمات من قدردانی کنید و خوب درس بخوانید، 

س خواندن او و قدردانی، مورد نیاز معلم است، نباید خیال کند که خوب درشاگرد 
 رساند.شاگرد را می بلکه کمال
 جواب:های الهی تشکر کنیم، چرا حتماً نماز بخوانیم؟ اگر بناست از نعمت سؤال:

وقتی اصل لزوم تشکر را قبول کردیم، چگونگی آن باید طبق دستور باشد. وقتی 
شد، چگونگی مصرف دارو تابع بیماری به پزشک، ضروری تشخیص داده  مراجعه

دستور پزشک است. یک خلبان همین که پرواز را پذیرفت، در هر کجای دنیا که 
خواست با برج مراقبت تماس بگیرد، باید به زبان انگلیسی سخن بگوید. پس نحوه 

 تشکر را باید از دستور الهی و اولیای خدا فرابگیریم.
ها زندگی یآن که در میان ناگوارها درست، ولی تشکر در برابر نعمت سؤال:

ها به دست خود ما اوالً، بیشتر ناراحتی جواب:او چرا باید تشکر کند؟  کند،می
شویم و با درس نخواندن و آید. مثالً با رعایت نکردن بهداشت مریض میفراهم می

کنیم و گرفتار گردیم؛ در انتخاب دوست دقت نمیتنبلی دچار رکود در زندگی می
دارد و ها هم خوب است، چرا که انسان را به تالش وامیویم و .... ثانیاً، ناگواریشمی

ها حساب کرد ها را باید در کنار شیرینیسازد. ثالثاً، تلخیمیاستعدادها را شکوفا 
ها و بالها، باعث کمال شمار دید. رابعاً، گاهی سختیهای بینعمتو بالها را در کنار 

ها از غیر خدا بریده، به شود و دلان و سبب ترقی معنوی میروح و صیقل خوردن ج
 شود.او متوجه می

 نمازهای ملکوتی -فصل چهارم
چگونگی نماز خواندن اولیای دین، برای پیروان آن معصومین، درس آموزنده و 

شود: صدای هایی از نماز آنان اشاره میبخش و الگوست. در این جا به نمونهالهام
د، که هنگام اذان به بالل آور بوجاذبه و نشاطپرچنان  ول خدابرای رساذان 

چنین هم اي بالل، ما را از غم و اندوه و تلخی رهايی بخش. 1؛«اَرِحنَا یا بَاللُ»فرمود:می

                                                 
 .377، ص 1، ج محجه البيضاء - 1
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 1اعتنا بماند، جفا کرده است.کسی که صدای اذان را بشنود و بی فرمود:می

تُ جاءَ وَقْ»فرمود:لرزید و میپرید و میمی هنگام نماز رنگ از چهره علی

نَها وَ مِلْیَحْ نَ اَنْجِبالِ فَأبَیْضِ وَالْواتِ وَاألرْالسَّمـ تُ اَمانَۀٍ عَرَضَهَا اهللُ عَلیالصَّالۀِ، وَقْ

ها عرضه کرد، اما ها و زمین و کوهوقت نماز رسیده، وقت امانتی که خدا بر آسمان 2؛«هانَ مِنْفَقْاَشْ

ترین افتخار و این تحمل بار امانت الهی بزرگ آن دوري کرده و ترسیدند.ها از قبول آن

 بشر است. به قول حافظ:
 قرعه فال به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید

رسید، آن قدر می مِ الدِّینِمالِکِ یَوْهمین که در نماز به جمله  امام سجاد

کرد که آن حضرت در آستانه جان دادن قرار کرد تا بیننده خیال میتکرار می

فرماید: پدرم امام می شد. امام باقرو نیز در سجده غرق عرق می 3گرفته است.

 4خواند.در شبانه روز هزار رکعت نماز می سجاد

شناخت و رسید، گویا کسی را نمیهر گاه که وقت نماز فرا می رسول خدا
فرمود: گرسنه از غذا سیر و تشنه از آب و می 5کردحال معنوی خاصی پیدا می

 6شوم.شود، ولی من از نماز سیر نمیسیراب می

کرد. ابن در جنگ صفین مراقب خورشید بود و گاهی به آسمان نگاه می علی
عباس علت آن را از وی پرسید. فرمود: برای این که نماز اول وقت از دستم نرود. 

 7گفت: حاال؟ فرمود: آری!
شوند، اولیای خدا نیز از ها از شنا کردن خسته نمینه که ماهیآری، آن گو

شوند، بلکه با هر عبادتی شوق بیشتری جهت عبادت و نماز خسته و ملول نمی
 یابند.عبودیت و نیایش به درگاه خداوند می

                                                 
 .132، جمله نهج الفصاحه - 1
 .370، ص 2، ج صافيتفسير  - 2
 .247، ص 84، ج بحاراالنوار - 3
 .68، ص 1، ج وسايل الشيعه - 4
 .258، ص 84، ج بحاراالنوار - 5
 .174، ص 1، ج مستدرک الوسايل - 6
 .44، ص 2، ج سفينه البحار - 7
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 آداب نماز -فصل پنجم
چون مسواک، نظافت، توجه شود )همرعایت نکاتی که به آداب نماز مربوط می

کَ عَلَیْ»فرموده است: به خدا و ...( در کمال این عبادت مؤثر است. امام باقر

در نماز توجه به خدا داشته  1؛«صاَلتِکَ فَاِنَّما یُحسَبُ لَکَ مِنها ما اَقبَلتَ عَلَیهِ عَلیبالِ بِاالِقْ

ماید: فرسپس حضرت می شود که با توجه خوانده شود.زيرا از نماز آن مقدار قبول می باش،

هنگام نماز با دست و سر و صورت خود بازی مکن، زیرا همه این کارها سبب نقص 
آلودگی و سنگینی مشغول نماز مشو، زیرا شود و در حالت کسالت، خوابنماز می

  2چنین نمازی از آنِ منافقان است ... .

 عَۀٍ مِنْفٍ رَکْاَلْ ضَلُ مِنْرَجُلٍ وَرِعٍ اَفْ عَتان مِنْرَکْ»نقل شده: در حدیثی از پیامبر

 امام صادق دو رکعت نماز انسان باتقوا، برتر از هزار رکعت نماز فرد الابالی است. 3؛«لَطٍمَخْ

فرماید: هنگام نماز از دنیا و آن چه در آن است مأیوس شو و تمام توجهت را به می
و در  4گیری ... .خدا قرار ده و به یاد روزی باشد که در برابر دادگاه عدل الهی قرار می

خوانند گویند و نماز میخوانیم: بعضی چنان در برابر خدا سبک سخن میحدیث می
  5دهد.ها را نمیشان چنین حرف بزنند، جواب آنکه اگر با همسایه

 بخش دوم: مقدمات نماز
 ها قبل از نماز، الزم است. مقصود از مقدمات، چیزهایی است که انجام یا تهیه آن

 طهارت )وضو، غسل، تیمم( -فصل اول
نمازگزار باید برای انجام این عبادت طهارت داشته باشد. گاهی با وضو یا 

بیان جالبی درباره وضو دارد  غسل، و در شرایطی هم تیمم الزم است. امام رضا
وضو يک  هِ:الجَبّارِ عِندَ مُناجاتِ ْیَکونَ العَبدُ طاهِراً اِذا قامَ بَینَ یَدَی ْألن -1»فرماید:و می

                                                 
 .354، ص 1، ج محجه البيضاء - 1
 همان. - 2
 .1672، جمله نهج الفصاحه - 3
 .382، ص 1، ج محجه البيضاء - 4
 .13، ص 2، ج وافي - 5
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نَقِیّاً مِنَ  -2 ايستد، پاک باشد؛ادب در برابر خداست تا بنده هنگام نماز وقتی در برابر خداوند می
الکَسَلِ وَ  ِذَهاب ْمَعَ ما فیهِ مِن -3 ها و پلیدي پاکیزه باشد؛و از آلودگی ناسِ وَالنِّجاسَۀِ:ْاألد
 آلودگی )و ايجاد نشاط( است؛سالت و طرد خواببه عالوه در وضو، از بین رفتن ک دِ النُّعاسِ:ْطَر

و دل و روح را آماده ايستادن در برابر پروردگار  الجَبّارِ: کِیَۀُ الفُؤادِ لِلقِیامِ بَینَ یَدَیْوَ تَزْ -4

باره برخاستن از مادیت و کوچ به گوید: یکمرحوم فیض کاشانی می 1«سازد.می
 2سازد.کم آماده میرا کم مشکل است، ولی وضو گرفتن انسانمعنویت 

 لباس و مکان نمازگزار -فصل دوم
مرد نمازگزار در نماز باید عورت خود را بپوشاند. بهتر است از ناف تا زانو 

 3ها و پاها تا مچ( بپوشاند.پوشیده باشد. زن باید تمام بدن را )جز صورت و دست
لباس نمازگزار، سفید این پوشش هم باید با لباس پاک و حالل باشد. بهتر است که 

و از  4و پاکیزه باشد و بوی خوش استعمال کند و با انگشتر عقیق به نماز بایستد
های سیاه و چرک و تنگ یا لباس افراد الابالی نسبت به امر پاکی و نجسی، لباس

شود چنین مکان و فرش و تختی که روی آن نماز خوانده میهم 5استفاده نکند.
ای که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و رف در ملک مردهتص 6باید حالل باشد.

اند ملکی بخرند، و اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده 7نماز در آن باطل است
 تصرف در آن حرام و نماز در آن جا باطل است.

 قبله -فصل سوم
 کنیم و به نیایششود. جهتی که به آن رو مینماز رو به کعبه مقدس برگزار می

نام دارد. گرچه به هر سو که بایستیم، رو به خداست، « قبله»پردازیم، خداوند می
بخش توحید و یادآور خط ولی توجه به یک کانون مقدس مانند کعبه، الهام

                                                 
 .257، ص 1، ج وسايل الشيعه - 1
 .281، ص 1، ج محجه البيضاء - 2
 .788، مسأله توضيح المسائل امام خميني  - 3
 .789همان، مسأله  - 4
 .865و  864همان، مسایل  - 5
 .886همان، مسأله  - 6
 .874همان، مسأله  - 7
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گیری به سوی کعبه نظم و وحدتی است. به عالوه، این سمت توحیدی ابراهیم
دنیا که باشند، وقت نماز به  آفریند و همه مسلمانان در هر جایشگفت و زیبا می

ها به صفوف نمازگزاران کنند. اگر کسی از فراز آسمانسوی آن کانون خدایی رو می
ها کعبه است و بیند که مرکزیت همه آنهای متعددی را میکره زمین بنگرد، دایره

توحید، نقطه تمرکز فکر و دل و جان و صفوف مسلمین است. آری، کعبه یادگار 
نیز   است. حضرت مهدی و محمد وحیدی ابراهیم و اسماعیلمبارزات ت

پردازد. این کعبه کند و به اصالح جهان میدر قیام جهانی خویش به کعبه تکیه می
 گیرد ... .است که در نماز و نیایش، قبله یک مسلمان قرار می

 اذان و اقامه -فصل چهارم
وا و سازنده، که دربر شکن، موزون، کوتاه، پرمحتاذان، شعاری است سکوت

است. این شعار  انگیری عملی مسلمانهای اعتقادی و جهتترین پایهدارنده اساسی
-شود و نخستین درستوحیدی اولین جمالتی است که در گوش نوزاد خوانده می

سازد و برای بزرگان نیز، همواره عامل هشیاری و های خدایی را به او منتقل می
 بیداری از غفلت است. 

 بخش سوم: اسرار اجزای نماز

 نیت -فصل اول
دهد، نیت و انگیزه و هدف اوست. از عنصری که به عمل یک انسان بها می

بار(، و این  70فراوان به کار رفته ) فی سَبیلِ اهللهمین رو، در آیات قرآن کلمه 

 ها مواظب اعمال و نیات خود باشند که در راه خدا باشد نههشداری است که انسان
« قصد قربت»های نفسانی؛ به خصوص در عبادات که بدون برای غیر خدا یا انگیزه

و نیت خدایی، کمترین ارزشی ندارد و باطل است. نیت اصل و اساس عمل است. 
ترین کارها با نیت خوب شود و سادهترین کارها به خاطر نیت بد فاسد میمقدس

 امل جذب الطاف الهی است. کند؛ چرا که نیت خدایی عارزشی بسیار پیدا می

 تکبیره االحرام -فصل دوم

 زیرا باال بردن ؛شودمیها به هنگام تکبیر باال برده فرماید: دستمی امام رضا
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بنده هنگام ذکر خدا  توجه به خدا و فروتنی است. خدا دوست داردنوعی ها دست
نسانیت خود را ها ابردن دست دارای توجه تواضع و تضرع باشد و هم چنین در باال

  1آورد.اش روی میحاضر کرده قلبش بر گفته
زینتی  گفت: برای هر چیزی به پیامبر فرمود: جبرئیل منینؤامیرالم

  2ها به هنگام گفتن هر تکبیری است.است و زینت نمازگزار باال بردن دست
فا آید، برخی عرها باال میها در تکبیره االحرام به موازات گوشاین که دست

ام تمام دنیا را اند: یعنی حال که در پیشگاه الهی حاضر شدهتفسیر و تأویل نموده
 پردازم. اندازم و با تمام وجود و حضور قلب با خداوند به راز و نیاز میپشت گوش می

 اهلل اکبر 

ختم  و برکاته اهللۀرحمشود و با تکرار آن ادامه یافته و با نماز با اهلل اکبر شروع می

ترین کلمه است که در عالم ادب تجلی ترین و پرجاذبهرفیع «اهلل»کلمه  شود.یم
 یافته است.

شوند و به او  فرمودند: اهلل به معنای معبودی است که خلق در او حیران علی
  رند.بپناه 

اسماء  ترین اسم از اسماء مقدسه حضرت حق است. زیرا هر یک ازجامع اهلل
صفات جالل یا جمال اشاره دارند اما کلمه مقدس اهلل یک صفت از  شریفه او به

دهد و را با تمام صفات جمال و جالل مورد اشاره قرار می ذات اقدس حضرت حق
را جالله  بوده است آن و جاللتی که در لفظ مقدس اهلل به خاطر همین جامعیت

 ند.اهانستاند و برخی آن را اسم اعظم دگفته
مقدس  تکرار شده و هیچ اسمی از اسماء قرآنار در این نام مقدس قریب هزار ب

 3نیامده است. همانند آن

 خدا فرمود: اهلل اکبر گفت؛ امام، مردی نزد امام صادق :گویدراوی می

 فرمود: خدا را امام صادق چیز. از هر :آن مرد جواب داد تر از چیست؟بزرگ

                                                 
 .727، ص 4، ج وسايل الشيعه - 1
 . 550، ص 10، ج مجمع البيان - 2
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تر از بزرگ : بگو خدافرمود امام صادق ؟محدود کردی؟ عرض کرد: چگونه بگویم
  1آن است که وصف شود.

  2کلید نماز است. ،فرمودند: تکبیر امام صادق

 سوره حمد -فصل سوم

 هاويژگي
های دیگر قرآن همه از زبان حق تعالی است، اما این سوره از زبان سوره -1

بندگان است. به تعبیر دیگر در این سوره خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با 
 را به بندگانش آموخته است.خود 
 خوانیم که:می  سوره حمد اساس قرآن است. در حدیثی از پیامبر اکرم -2

و این هنگامی که بود که جابر بن عبداهلل انصاری خدمت پیامبر  «آنِقُرْدُ اُمُّ الْحَمْاَلْ»

ای را که خدا در کتابش نازل به او فرمود: آیا برترین سوره  رسید. پیامبر 
ده به تو تعلیم کنم؟ جابر عرض کرد: آری، پدر و مادرم به فدایت باد، به من کر

سوره حمد را که امّ الکتاب است به او آموخت. سپس اضافه   تعلیم کن. پیامبر
  3نمود: این سوره شفای هر دردی است به جز مرگ.

چنین فرمود: قسم به کسی که جان من به دست اوست، خداوند نه در تورات هم
و نه در انجیل و نه در زبور و نه حتی در قرآن مثل این سوره را نازل نکرده است و 

 این ام الکتاب است.
و نیز فرمود: هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که 

ای دو سوم قرآن را خوانده است و گویی به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه
 فرستاده است.

معرفی شده است و در برابر کل   این سوره به عنوان موهبتی به پیامبر -3
فرماید: ما به تو سوره حمد که هفت آیه است قرآن قرار گرفته است، آن جا که می

 4چنین قرآن بزرگ بخشیدیم.و دو بار نازل شده دادیم و هم

                                                 
 .313، صتوحيد صدوق - 1
 .714، ص 4، ج وسايل الشيعه - 2
 .48، ص 1، ج مجمع البيان - 3
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نخستین  فرمود: شیطان چهار بار فریاد کشید و ناله سر داد: امام صادق -4
بار روزی بود که از درگاه خدا رانده شد، سپس هنگامی بود که از بهشت به زمین 

بعد از فترت پیامبران بود و آخرین  تنزل یافت، سومین بار هنگام بعثت محمد
 بار زمانی بود که سوره حمد نازل شد.

 بسم اهلل

هر کار  ؛«تَرٌمِ اهللِ فَهُوَ اَبْبِسْ فیهِ کَرْیُذْ رٍ ذِی بالٍ لَمْکُلُّ اَمْ»:فرمود پیامبر اکرم

  1مهمی که با نام خدا آغاز نشود نافرجام و ناتمام است.

بسم اهلل »ا انجام عملی نماید یگاه بنده اراده خواندن  فرمود: هر منینؤامیرالم

  2گرداند.گوید که خدا آن را برای او مبارک می «الرحمن الرحیم

  3بگویید. «بسم اهلل الرحمن الرحیم» ،گیو در آغاز هر کار کوچک و بزر

  4ای است.کلید هر نوشته «بسم اهلل الرحمن الرحیم»فرمود:  پیامبر

 الحمد هلل رب العالمین

 امفرماید: خداوند چنین فرمود: من سوره حمد را میان خود و بندهمی پیامبر
ت. و بنده من تقسیم کردم؛ نیمی از آن برای من و نیمی از آن برای بنده من اس

بسم اهلل گوید خواهد از من بخواهد، هنگامی که بنده میحق دارد هر چه را می

ام به نام من آغاز کرد و بر من است فرماید: بندهخداوند بزرگ می ،الرحمن الرحیم

که کارهای او را به آخر برسانم و در همه حال او را پر برکت کنم. و هنگامی که 

ام مرا حمد و ستایش گوید: بندهخداوند بزرگ می ،ربّ العالمینالحمدهلل گوید می

 دارد از ناحیه من است و من نیز بالها را از او دور کردم. که هایی کرد و دانست نعمت

  از تفسیر منین مراؤیا امیرالم آمد و گفت: منین علیؤمردی نزد امیرالم

آن است که خدا  الحمدهلل :حضرت فرمود آگاه فرما. الحمد هلل رب العالمین

                                                 
 .242 ص، 92 ج، رراالنوابحا - 1
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و سربسته به بندگانش معرفی کرده  های خود را به  طور اجمالبرخی از نعمت
چون این  ها را به طور کامل و تفضیلی بشناسندتوانند همه آنزیرا نمی است.
ها فرمود از این رو به آن که شمارش یا شناسایی شوند، داز آنن ها بیشترنعمت

عنایت  چه پروردگار عالمیان یعنی مالک عالمیان به مابر آن الحمدهلل بگویید

 1فرموده است.

 الرحمن الرحیم
رحمن و رحیم بیانگر اوج رحمت و بخشندگی حضرت حق است اگر چه صفت 

صفت مبارک رحمن سبب احسان و  شتری برخوردار است.یب رحمن از گستره
رحمن اسم خاص . ستا من و کافرؤاعم از م هابخشش حق تعالی به همه انسان

دهد خود جای می را در ظل رحمت کافر خدای تعالی است که عموم افراد مومن و
 منین در دنیا و آخرت است.ؤاحسان خاص خدا بر م و رحیم

 رحیم هر ای رحمن دنیا و آخرت و :فرمایددر مناجات خود می امام سجاد
 2دو سرا.

 مالک یوم الدین

اندازد تا به را به یاد حسابرسی قیامت می انسان ،مالک یوم الدینجمله 

 لَ اَنْقَبْ فُسَکُمْحاسِبوا اَنْ»اند خود باید به حساب خود برسد. هر انسان نرسیدهحساب 

 .«تُحاسَبوا

 کردندرسیدند، آن را آن قدر تکرار میوقتی در نماز به این جمله می امام سجاد
 3پرواز کند.ایشان روح از بدن  نزدیک بود که

 ایاک نعبد و ایاک نستعین
را هم از او  راه پرستش همراه استعانت آمده است تا در کنار بندگی کردن،

ستی نشویم. باید س از انحراف مصون نمانیم و گرفتار غرور و عجب، ریا و بجوییم و

                                                 
  .245ص  ،92ج  ،بحاراالنوار -1
  .70ص  تفسير نماز، - 2
  .19ص  ،1ج  ،از نور الثقلین ؛81ص همان،  - 3
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 1از اوست. شناخت خدا از او مدد گرفت چرا که توفیق ایمان و

 تو که بر ما نعمت دادی نیعنی ای بدایاک نع فرمودند: یامام حسن عسکر

 کنم.طلبی عبادت میبدون هر گونه ریا و شهرت را خالصانه و با تذلل و خشوع و

نهیب  عین اینکه پیمان سرسپردگی به حضرت معبود است، در ایاک نعبد

 ذریه آن ملعون است. من بر سر شیطان وؤم

نفی هر  اخالص و رت توحید،ای است که پیام عباترین جملهکوتاه ایاک نعبد

 2دهد.های غیر الهی را تجلی میوابستگی گونه شرک و

گوید: راست گفت بنده  فرمود: وقتی بنده ایاک نعبد گوید، خدای پیامبر
گیرم ثوابی بر عبادتش به او بدهم که هر پرستد. شما را شاهد میمن تنها مرا می

 ایاک نستعین چونو ؛ ه خوردمخالفت کرده است غبط کس در عبادت من با او

-هد میارا ش فرماید: از من کمک خواست و به من پناهنده شد شما گوید خدای

ها به فریادش برسم و به روز گیرم که البته او را بر کارش یاری کنم و در سختی
 3حادثه و مصیبت دستش را بگیرم.

 اهدنا الصراط المستقیم
این  ،د بگویند چرا که امکان دارد که هر آنمنین هم در نماز این جمله را بایؤم

من سلب گردد و از صراط مستقیم خارج شود. ؤواملی از انسان مع نعمت به خاطر
مراتب و درجاتی دارد که  -که همان آیین حق است -عالوه بر آن صراط مستقیم

 همه افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند.
ی نماید، باز درجات باالتر و واالتری وجود هر مقدار از این درجات را انسان ط

 ن درجات هدایت کند.آدارد که انسان با ایمان باید از خدا بخواهد تا او را به 

فیقَکَ الَّذی لَنا تَوْ اَدِمْ»فرماید:می اهدنا الصراط المستقیمدر تفسیر آیه  علی

                                                 
 .159، ص پرتوي از اسرار نماز - 1
 .93و  92، صص تفسير نماز - 2
  ،همان - 3



 اسرار عرفانی نماز

 

123 

خداوندا  1؛«مارِنابَلِ اَعْتَقْلِکَ فی مُسْنُطیعَکَ کَذ نا، حَتّیامِاَیَّ یَضِبِهِ فی ما ناکَاَطَعْ

توفیقاتی را که در گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن تو را اطاعت کرديم همچنان ادامه ده تا 
 در آينده عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم.

2ین خداپرستی و دین حق و پایبند بودن به دستورات خداست.یصراط همان آ
 

رِفَۀُ مَعْاَلطَّریقُ وَ»فرمودند: اهدنا الصراط المستقیمیر در تفسامام صادق

نُ الصِّراطُ وَاهللِ نَحْ»خوانیم:می در حدیث دیگر منظور راه و شناخت امام است. 3؛«االِمامِ

 به خدا سوگند صراط مستقیم مايیم. 4؛«تَقیمُمُسْالْ

 ،ود: صراطفرم کردم، سؤالدرباره صراط  از امام صادق:»مفضل بن عمر گوید
صراط در دنیا و صراط در آخرت.  :است و دو صراط داریم طریق به معرفت خدای

را در دنیا شناخت و به  دنیا امام واجب االطاعه است که هر کسی او اما صراط در
گذرد و کسی که او را در دنیا که پل جهنم است می صراطی از ،هدایت او اقتدا کرد

  5«افتد.و در آتش جهنم می لغزدصراط می شناسد قدمش برن

 صراط الّذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضّالّین

کسانی  الذین انعمت علیهمدر تفسیر این آیه وارد شده است که مراد از 

ای از جمله عصمت ارزانی داشته است و های ویژهها نعمتهستند که خداوند به آن

کسانی  مغضوب علیهم و ضالیناست. بنابراین ها را حجت بر مردم قرار داده آن

برند که بر اساس هستند که از صراط مستقیم خارج شده و در گمراهی به سر می
 6اند.برخی روایات، یهود مصداق مغضوب علیهم و نصارا مصداق ضالین معرفی شده

 سوره توحید -فصل چهارم

 تقاضا هللرسول ا: یهود از استچنین نقل شده  امام صادق از شأن نزول:
                                                 

 .22، ص 1، ج تفسير نورالثقلين - 1
 .161انعام/  - 2
 طه.، ذیل آیه مربوتفسير نمونه - 3
 . 21، ص 1، ج تفسير نورالثقين - 4
 همان. - 5
 .9، ص 1، ج جوامع الجامع - 6
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پاسخی  سه روز سکوت کرد و پیغمبر ها توصیف کند.نآرا برای  کردند خداوند
  را بیان کرد. نگفت تا این سوره نازل شد و پاسخ آنها

 است از این آیا کسی از شما عاجز»درباره فضیلت این سوره فرمود: پیامبر
ای رسول  رض کرد:حاضران ع یکی از ؟را در یک شب بخواند قرآنکه یک سوم 

 هُوَ اهللُ اَحَدٌ؛ رَؤوا قُلْاِقْ فرمود: پیغمبر؟ داردرا  این کار ه کسی توانایی برچ خدا

 «سوره قل هو اهلل احد را بخوانید.

کرده  را تفسیر که خود باشدمیای به گونهاست که  نهای این سوره ایاز ویژگی
 اگر گفته شود احد کیست؟ و احد است. شود اهلل کیست؟ گوییم سؤالاگر  :است

 از اگر لم یلد ولم یولد است و شود گوییم سؤالصمد  اگر از گوییم صمد است و
 احد است. لم یکن له کفواً گوییم و شود سؤالمحتوای این آیه 

-می خدای»ن حضرت فرمود:آ .ال شدؤدرباره توحید س امام صادق از

قل هو خواهند آمد پس سوره  اندیشیکه در آخرالزمان اقوام عمیق و ژرف انستد

پس کسی  .نازل فرمود را عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدورِسوره حدید تا  و آیاتی از اهلل احد

 «این آیات توحیدی حرکت کند هالک خواهد شد. یورا که در

 قل هو اهلل احد
 و واقع رمز در کند ومفهوم مبهمی حکایت می از )هو( غایب مفرد ضمیر -1
دسترس  از نهایت خفا است و در است که ذات مقدس او ین واقعیتای به ااشاره

همه  کرده از پر چنان جهان را نآ او ثارآ چند بیرون است هر هاانسان افکار معدود
 است شکارترآ و ظاهرتر چیز

 . کن اظهار و ابراز که این حقیقت را ستا این جا این ل درمعنای قُ -2
 به یک معنا را واحد و دحَبعضی اَ لذا است و همان ماده وحدت از دحَواژه اَ -3

 و نظیربی نظر هر که از ن ذاتی استآاشاره به  دو هر معتقدند و اندکرده تفسیر
رحمانیت  در مثال است.قدرت بی در علم یگانه است و در و باشدمی منفرد

 است. نظیربی نظر هر خالصه از یکتاست و

 اهلل الصمد
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است  صمد کرده است: صمد پنج معنی ذکر برای ضرت حسین بن علیح
 جاودانی. ازلی و ،صمدذاتی است دایم قایی است.آ منتهای سیادت و کسی که در

 آشامد.نمی و خوردنمی است کهکسی  صمد که حرف ندارد. وجودی است صمد
 خوابد.کسی است که نمی صمد

حفظ  و شریک ندارد است کهکسی  صمد فرمودند: حضرت علی بن حسین
 ماند.مخفی نمی او چیزی از مشکل  نیست و چیزی برای او

 لم یلد و لم یولد
گانه( بودند این بیان در مقابل سخن کسانی است که معتقد به تثلیث )خدایان سه
من  فرماید:)خدای پدر، خدای پسر و روح القدس(. لذا خداوند در رد سخن آنان می

ام و خدایی هم از من به وجود دهخدایی هستم که از خدایی دیگر به وجود نیام
اشتباه اهل تثلیث  .نخواهد آمد، چرا که من بدون شریک بوده و یگانه عالم وجودم

 اند.، تکرار کردهدانندمیخدا  پسر را یرزَعُرا یهود که 

 و لم  یکن  له کفواً احد
طراز در مقام و منزلت و قدر است و سپس به هر گونه کفو در اصل به معنی هم

کسی را نزاد  او فرماید:در نهج البالغه می یه و مانند اطالق شده است. علیشب
مانندی ندارد تا با او  .کسی زاده نشده تا محدود گردد مولود باشد و از که خود نیز

 .شود تا با او مساوی باشدهمتا گردد و شبیهی برای او تصور نمی

 آرامش در حال قرائت -فصل پنجم

باید در حال آرامش بدن باشد و قرائت صحیح انجام گیرد  خواندن حمد و سوره
 کلمات که به زبان بین المللی اسالم )عربی( است بی غلط باشد. تلفظ این و

چنان که هر خلبانی در هر جای دنیا هنگام هم ؛است قرآن زبان اسالم و ،عربی
معراج  و کند نماز که یک پرواز روحیفرودگاه به انگلیسی صحبت می تماس با برج

است باید به عربی  منان است جمالتش گویای ارتباط با آفریدگارؤمعنوی برای م
 صحیح ادا شود.

نگاه انسان به جای  داشت خوب است. فکر تمرکز هنگام نماز، باید حضور قلب و
 داند که دررستگار می منانی راؤم قرآن .شود با خشوع قلبی ادا سجده باشد و
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حالت  آگاه باشند و متوجه و عظمت او و به خدا یعنی 1نمازشان خاشع باشند.

 شخصی را رسول خدا آن احساس عظمت باشد. متناسب با شانجسمی روحی و
خشوع  به نماز بود و اشتوجه اگر :فرمود .کندکه در نماز با ریش خود بازی می دید

 2خواند.قلبی داشت چنین نماز نمی

 رکوع -فصل ششم
 فروتنی در برابر ایان سوره به نیت تعظیم خدا ورکوع آن است که پس از پ

صاف  کمر ،ها به زانوها برسدعظمت پروردگار تا حدی خم شویم که دست فرمان و
راه خدا گردنش زده  گویا نمازگزار حاضر است که در ،گردن کشیده باشد ،باشد
 از رانم شدن آن چه به عمد یا سهو زیاد کم یا است و رکوع که از ارکان نماز .شود

 کند از بهترین نوع اظهار بندگی است.باطل می
 اظهار که در شوندنزدیک می کسانی به خدا و ؛سجود قرب رکوع ادب است و

وَ فِی الرُّکوعِ »فرمود: است که این کالم امام صادق .ادب کوتاهی نکرده باشند
 3«بِ.قُرْلِحُ لِلْسِنُ االَدَبَ الیُصْال یُحْ بٌ وَ مَنْاَدَبٌ وَ فِی السُّجودِ قُرْ

 همراه با فرشتگان
بعضی  برخی همواره در رکوع و .فرشتگان خدا همواره در حال پرستش خدایند

سُجودٌ ال  هُمْمِنْ»در نهج البالغه است: این کالم علی .سجود و تسبیح همیشه در
اي از عده4؛«مَعونَال یَسْ تَصِبونَ وَ صافّونَ ال یَتَزایَلونَ وَ مُسَبِّحونَکوعٌ ال یَنُْکَعونَ وَ ریَرْ

 گويان بدون خستگی. کشیدگان و تسبیحآنان همواره در رکوعند و سجود و صف

بلکه ، هماهنگ با فرشتگان الهیو صف پردازند همنمازگزارانی که به رکوع می
 به تسبیح خدای سبحان مشغولند. ،همه ذرات عالم وجود با

 سجود -فصل هفتم
 ترین درجه عبودیت است.عالی ساری در برابر خداوند وخاک ل وسجده نشان تذلّ
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د. سجده رمز کنبه خدا نزدیک میرا سجده بهترین حالتی است که انسان 
به خوبی اشاره  علیگانه زندگی انسان است، همان گونه که موال چهار هایدوران

ز رم برداشتن، سر -2 هستم؛ از خاکمن که  سجده اول یعنی این -1 :فرمایندمی
سر  -4؛ به خاک خفتن است سجده دوم رمز مردن و -3 ؛زندگی دنیایی است

گویی برای )و دو زانو در پیشگاه الهی آماده پاسخ 1.شور شدن استحم برداشتن رمز
به خاک  این مضمون این آیه است که شما را از خاک آفریدم و و اعمال دنیا شدن(.

 وریم.آیگردانیم و بار دیگر از خاک بیرونتان مبرمی
ممنوع  هاها و پوشیدنیچون سجده نشان عبودیت است پس سجده بر خوردنی

غیر حال  )در که است. زیرا مردم در حال قرب به خدا نباید به چیزی سجده کنند
 2بنده آنند! نماز(

 3سجده برای غیر خدا جایز نیست.

 الهيسجده اولياي 

 دادتکرار نام خدا انجام می توجه و به قدری با های خود راسجده امام سجاد
 4بدن مبارکش خیس عرق بود.، کردبلند می گاه سر که هر

شد در حال بلند می تا روز نهاد وخاک می بر از نماز صبح سر بعد امام کاظم
های اللهی رسید سجدهکه حضرت ابراهیم به مقام خلیل دلیل آن 5سجود بود.
چپ صورت  از نافله سمت راست وپس از هر نم حضرت موسی 6بود. طوالنی او

حال سجده  دیدم که در امام صادق را گویدشخصی می 7مالید.خاک می بر خود را
که به امام چهارم لقب  دلیل آن 8کرد.تکرار میرا پانصد مرتبه ذکر سبحان اهلل 

 9شد.گانه امام دیده میفته همه مواضع سجاد داده شد این بود که اثر سجود در
 ک کربالسجده بر خا

                                                 
 .591ص  ،3ج  ،وسايل الشيعه - 1
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 ، سجده.قصارالجمل - 7
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 .(977ص  ،4ج  ،الشیعه لی)وسا ؛کان اثر السجود فی جمیع مواضع سجوده فسمی السجاد لذلک - 9
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 که سجده بر چرا؛ سجده کند سیدالشهدا خاک قبر مستحب است انسان بر
 با انسان را های کربالست ومعنویت و هایادآور حماسه تربت پاک حسین

فداکاری را  توان بوی ایثار وتربت می از. کندنوس میأشهادت م و فرهنگ جهاد
با توجه به  وزه گرفت.درسی هر ر مکتب شهیدان گونه از این و استشمام کرد

داند، بلکه آرزومند معنای دو سجده، انسان معتقد به معاد، مرگ را نابودی نمی
است به بهترین و زیباترین وجه که همان شهادت است، همانند موالی خود آقا 

سجده  خاک امام حسین بر جز امام صادقبه خاک برگردد.  اباعبداهلل
های مانع را که پرده اک امام حسین نورانیتی داردخ فرمود سجده برمی و 1کردنمی

 2کند.پاره می

 تسبیحات اربعه -فصل هشتم
هر  از ن اوانستنقص د عیب وبی تقدیس خداوند و تنزیه ودر ذکر سبحان اهلل 

 کند که هم ریشه تمام عقاید وسبحان اهلل حقیقتی را بیان می .نهفته است ،جهت
 صفات کمال است. خدا و با یمه روابط انسانهم زیربنای ه تفکرات اسالمی و

نقص  عیب وبی وجود کمال مطلق و او زیرا ؛اساس تسبیح است عشق به خدا بر
انسان  ؛مبنای تسبیح است اطاعت بر محبت نداشته باشیم؟ به او پس چرا است.
 کاستی و هر منزه از کامل و را معبود که او شودبنده کسی می خاضع و و مطیع

 قص بداند.ن زشتی و
 ن خداانستمنزه د و مفهوم دارد عمیق یک دنیا پس تسبیح این کلمه مبارک و

 نبوت و و اعتقاد به توحید اطاعت و توکل و تقوا و بندگی و عشق و و اساس محبت
 از حمد است. پس چون منزه است شایسته ستایش و عدل است. امامت و و معاد

 گوییم.الحمدهلل می ،سبحان اهلل تسبیحات اربعه بالفاصله پس از در این رو

3رِکونَحانَ اهللِ عَمّا یُشْسُبْ:داندشریک می منزه از را خدا قرآن
 

حانَ سُبْفَبه خیال خود برای خدا وصف آورند: چه توصیفش کنند ومنزه از آن و

                                                 
 (.608، ص 3ال یسجد اال علی تربه الحسین تذلاّلً له؛ )وسایل الشیعه، ج  کان الصادق - 1
 .135، ص 103، ج بحاراالنوار - 2
 . 43 /طور -3
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 1شِ عَمّا یَصِفونَعَرْاهللِ رَبِّ الْ

2 غَنیُّهُوَ الْحانَهُ سُبْبسته بودن است:دست منزه از فقر و
 

 3 حانَکَذا باطِالً سُبْتَ هـرَبَّنا ما خَلَقْبی هدف: آفرینش پوچ و است از منزه

 حانَکَسُبْکنند:منزه است از ستم بر بندگان، بلکه مردم خود به خویش ستم می

 4 تُ مِنَ الظّالِمینَاِنّی کُنْ

 قنوت -فصل نهم
 است. نماز خشوع در وتوجه به خدا  دعا و معنای قنوت اطاعت و

 تر باشد.آن است که قنوتش طوالنی روایت است که بهترین نماز در
ود دعای جوشن خ شب قنوت نماز در برخی از علما )حاج مالهادی سبزواری(

 این است. صفت خداوند نام و شامل هزار خواند که بسی طوالنی است وکبیر را می
 اوست. ناجات باعالقه به م گونه نماز نشان عشق به خدا و

 خواندند.می قنوت دعای کمیل را در اهلل العظمی اراکی تیآحضرت 

 تشهد -فصل دهم

 عبودیت حضرت محمد شهادت به رسالت و در. است واجبات نماز از تشهد

 در کنار را که خداوند شهادت به رسالت او -هم عظمت مقام آن حضرت نهفته
رساند میاین معنا را « رسوله» بر« عبده» م بودنهم مقدّ و -است داده قرار توحید

 .که رمز رسالت پیامبر عبودیت اوست
 خاندان او شعار درود فرستادن بر پیامبر و است.« صلوات»تشهد  دیگر فراز

 تشهد دررا  گرچه اهل سنت این جمله .باشدمیبدون آن ناقص  نماز اسالم است و
 عری چنین سروده است:در ش خوانند ولی شافعی از رهبران اهل سنتنمی

 هُلَنزَاَ آنِْری القُفِ اهللِ نَمِ ضٌْرـفَ مکُبُّحُ اهللِ سولِرَ یتِبَ هلَیا اَ

                                                 
 .22 /انبیاء -1
 .68 /یونس - 2
 .191آل عمران/  - 3
 .87 /انبیاء - 4
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َ رِدْقَالـْ ظیمِعَ نْمِ مْفاکُکَ   1هُلَ ۀَالال صَ مْیکُلَعَ لِّصَیُ مْلَ نْمَ مکُنَّا

را  شود که صراط قیامت شما)طبق احادیث( نوری می ل اوآ محمد و صلوات بر

. دهدن حضرت پاسخ میآرسد که می درودهای ما به پیامبر کند وشن میرو

کِیَۀً لَنا وَ کَفّارَۀً تَزْ کُمْوَ جَعَلَ صَلَواتُنا عَلَیْ»سبب تزکیه ماست: صلوات کفاره گناهان و

 «.لِذُنوبِنا

رضایت  من سبب استجابت دعا و فرموده است: صلوات شما بر رسول خدا
 2شود.رشد اعمالتان می پاکی و پروردگار و

او  پیامبر صلوات بفرستد خدا و فرشتگان هم بر کس بر مده که هرآروایاتی  در
 3است. ترین افراد به پیامبردر روز قیامت از نزدیک و فرستندصلوات می

 سالم -فصل یازدهم
 سه سالم است. ،تشهد در پایان نماز پس از

؛ بندگان شایسته خدا بر ما و دبه خو سالم دوم،؛ به رسول خدا سالم نخست،
برکت  خیر و خواستاری سالمتی و سالم،.  ... منان وؤم همه فرشتگان، سالم سوم بر

چه از نآبه این معنی است که  و 4است پروردگار هایسالم یکی از نام، است
 5برکت است. لطف و کنیم خیر وخداوند دریافت می

 

                                                 
شما همین  در عظمت قدر .است نازل کرده قرآنخدا این را در  رض است وما ف ای خاندان پیامبر محبت شما بر -1

، به نقل از: مسند احمد بن 303ص  ،2الغدیر، ج ) کس بر شما صلواتی نفرستد نمازش نماز نیست. بس که هر
 (  323ص  ،6حنبل، ج 

 .65و  64ص ص ،91ج  ،بحاراالنوار -2
 همان. -3

 
  .22 /حشر -4
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 ریحانه آفرینش
  مجد خراسانی

ر این مقاله مباحث مربوط به زنان در دو بخش برای جلسات ویژه بانوان اشاره: د

 طراحی گردیده است.  کردهتحصیل

 بخش اول: مبانی اسالمی در نگرش به شخصیت زن

اگر یک پیچ کوچک را از قسمتی از دوچرخه و  1.«ۀٌمانَرَهْقَبِ تْسَیْلَ ۀٌحانَیْرَ أۀُرْمَلْاَ»

بردارند و به شما بدهند، بدون در نظر گرفتن کار و پیچ بزرگی را از جای دیگر آن 
توانید دقیقاً علت تفاوت شده، نمیها میای که از آن پیچوظیفه هر یک و استفاده

آن دو را بیان کنید. همیشه برای فهم یک جزء از کل )کلی که اجزای آن با یک 
پذیرند( باید نظامی دیگر تأثیر و تأثر میاند و از همنظام منطقی کنار هم چیده شده

را که این اجزا را به هم پیوند داده است، بشناسیم تا بتوانیم درباره اجزا شناخت و 
قضاوت صحیح داشته باشیم. برای شناخت شخصیت زن در اسالم هم باید ابتدا 
اطالع کافی از نظام عقیدتی، ارزشی و حقوقی اسالم به دست آورد. به همین منظور، 

 نماییم.میاسالم در نگرش به شخصیت زن را به طور مختصر بررسی ما ابتدا مبانی 

 جایگاه انسان در قرآن -فصل اول
، انسان جایگاه واالیی دارد. انسان خلیفه خداست و این ویژگی قرآندر معارف 

انسان امانت بزرگ الهی را بر دوش دارد،  2تنها در مورد انسان به کار رفته است.
خدا بر  ،هنگام خلقت او 3ها تاب تحمل آن را نداشتند.نامانتی که زمین و آسما

« روح»شمارد. حقیقت انسان از می« احسن الخالقین»کند و خود را خود افتخار می
نظیر چنان شرافتی دارد که خداوند متعال آن را به خود است و این خلقت بی

                                                 
 .31، خطبه نهج البالغه - 1
 .30بقره/  - 2
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نده هستی آفرین 1نماید.دهد و فرشتگان را امر به سجده برای آن مینسبت می
های پنهان و آشکار خود را در همه هستی خود را، آسمان و زمین، نعمت کران،بی

و از هر چه انسان بدان نیازمند بوده است دریغ نکرده  2اختیار او قرار داده است.
او بر فطرت الهی  3است. حقیقت وی خدایی است و بازگشت او هم به خداست.

دهد نه تنها محدود به جهان انسان نشان میبه  قرآنافقی که  .آفریده شده است
  4ترین درجه آن است.شود بلکه جهان مادی پایینمادی نمی

در زیرا  ؛گرددشناسی اسالم با اومانیسم غربی میین معارف سبب تمایز انسانا
  .به حال خود رها شده استو بیند منزلتی برای خود نمیانسان اومانیسم غربی، 

 مندهستی هدف -فصل دوم
دار استوار در معارف اسالمی جهان هستی بر اساس یک طرح قبلی و هدف

جهان از سوی مبدئی خردمند آفریده شده و به سوی غایتی حکیمانه  5گشته است؛
هیچ حساب خلق نشده و کژی و سستی در در حرکت است. هیچ موجودی بی

آن هدف در همه موجودات در نظامی یکپارچه به سوی  6گیتی راه ندارد. کجای
حرکت هستند. اگرچه هر یک بر اساس نقش و جایگاهی که دارد، با دیگری 

ها هدفمند و حکیمانه است و خارج از نظام کلی متفاوت است ولی این تفاوت
به مندی آن حکمت خلقت و هدف، سخنی از معرفتی غرب هاینظاماما در . یستن

ل ظلم تاریخی علیه زنان مسؤو ،طبیعت ،و آشکارا در فمینیسم خوردچشم نمی
 شود.خوانده می

 هماهنگی میان تکوین و تشریع -فصل سوم

 و آن یکی است واضع احکام شرعیدر نظام معرفتی اسالم خالق تکوین و 
هماهنگ با احکام الهی کند تشریع حکمت الهی اقتضا می باشد.حکیم میخداوند 
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ی است که در سن کودکی ااگر خلقت انسان به گونه .باشدو جهان خلقت تکوین 
گذار این قوای عقلی و جسمی او به اندازه کافی رشد نکرده است، شارع و قانون

سازد. نه تنها ویژگی تکوینی او را در نظر گرفته و کودک را مکلف به احکام نمی
نمایند. ای را رعایت میشارع بلکه مردم هم در تصمیمات و احکام خود چنین نکته

کنند که از نیروی جسمانی فرسا از افرادی استفاده میو طاقت برای کارهای سخت
ای روحیهدارای باالیی برخوردار باشند و برای کارهای ظریف و هنری از کسانی که 

نمایند. با توجه به این ، استفاده میاندسنج و خیالی زایندهعاطفی و ذهنی نکته
های جسمی هر یک ویژگینکته وقتی خلقت زن و مرد با همدیگر متفاوت است و 

و روانی مختلفی دارند، طبیعی است که اوالً نقشی که خالق برای هر کدام در نظام 
و به طور کلی هستی در نظر گرفته، متفاوت است و از همین رو حقوق و تکالیف 

 باشد، متفاوت از دیگری است.که به عهده هر یک میاحکام شرعی 

 یگذارنقش دین در قانون -فصل چهارم

 1در نظام معرفتی اسالم خالق هستی هدایت مخلوقات را به عهده گرفته است.
ها و احکامی است که خدا به وسیله در مورد انسان این هدایت از طریق آموزه

سرمنشأ این هدایت وحی بوده و هیچ  2رساند.پیامبر و امامان معصوم به بشر می
های خود را امبر بزرگ خدا گفتهحتی اگر پی 3یافته بشری با آن درنیامیخته است.

ها و آموزه 4با وحی درآمیزد، به شدیدترین وجه مورد عذاب الهی واقع خواهد شد.
احکام دینی تنها منحصر به امور شخصی و عبادی نیست بلکه سراسر ساحت 

بلکه حداکثری  ،گیرد. به عبارت دیگر دین حداقلی نیستمی وجودی انسان را دربر

و امامان  سیره پیامبر اعظمو در مورد روابط اجتماعی  قرآناست. آیات 

 و اخباری که در مورد حکومت جهانی امام زمان به ویژه امام علی معصوم

 بهترین دلیل این مدعاست. آمده،  
نیاز که روابط اجتماعی را از هدایت الهی بی ،راه ما را از سکوالریسم، این دیدگاه
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نیت بشر را برای برآوردن نیاز او و سرپرستی او کافی داند و اومانیسم، که عقالمی
داند و فمینیسم غربی، که برای بهبود اوضاع زنان و تغییر جایگاه زن به می

 سازد.های فکری دور مانده از هدایت الهی چنگ زده است، جدا میمکتب

 گذاریمالک ارزش -فصل پنجم

گذاری اسالم نظام ارزشنقش محوری در  ،کسب تقوا و رسیدن به مقام عبودیت

 2.بُدونَلِیَعْ سَ اِالّجِنَّ وَاالِنْتُ الْمَا خَلَقْو  1قاکُمْدَ اهللِ اَتْعِنْ رَمَکُمْاِنَّ اَکْ:نمایندایفا می

گذاری نژاد، جنسیت، قوم، ملیت، ثروت و حتی علم هیچ کدام مالک اصلی ارزش
های یکسانی ندارند. سؤولیتها و مافراد نقش ،باشد. در یک جامعه انسانینمی

دار، فردی رهبر، دیگری رئیس سازمان یا مؤسسه، نفر سوم کارمند، دیگری مغازه
ها حرفه و مسؤولیت آوری زباله، پلیس، عالم دینی، دانشجو و دهپزشک، مأمور جمع

ها با توجه به مسؤولیتی که دارند با یک ولی هر کدام از این را دارا هستند. دیگر
ضرورتی است که  ،هاهای اجتماعی آنگردند و اختالف نقشگذاری میرزشمالک ا

کند. در بحث از جایگاه زن در اسالم و مقایسه آن زندگی اجتماعی انسان اقتضا می
 با جایگاه مرد، توجه به این نکته بسیار مهم است.

 جاودانگی احکام اسالم و جهانی بودن آن -فصل ششم

داند و پیامبر نیز پیام خود را محدود وت همه مردم میقرآن پیامبر را مأمور دع
های متعدد به سران به منطقه جغرافیایی اطراف خود ننمود، بلکه با ارسال نامه

کشورهای دیگر نشان داد که دین او جهانی است. عالوه بر جهانی بودن اسالم، 

ها برای مردم آن زمان مطرح نمودند، مختص آن احکامی که پیامبر اکرم
بلکه برای همه مردم تا روز قیامت است. وقتی که گزارشگری با رئیس  باشد،نمی

نماید، گرچه مخاطب الفاظ رئیس جمهور گزارشگر وگو میجمهور یک کشور گفت
های است ولی هدف او رساندن پیام به همه مردمی است که از طریق رسانه

  شنوند.میبینند و نوشتاری، شنیداری و دیداری کالم او را می

                                                 
 .13حجرات/  - 1
 .56ذاریات/  - 2
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رُهُ یْغَ کونُۀِ ال یَیامَقِالْ مِوْیَ لیرامٌ اِحَ رامُهُحَ ۀِ وَیامَقِالْ مِوْیَ لیاللٌ اِحَ دٍمَّحَمُ اللُحَ»

بنابراین راهی را که برخی از روشنفکران متأخر در جهان اسالم  1«.رُهُیْجیءُ غَال یَ وَ

کام مربوط به زن مقطعی اند، مبنی بر این که احبرای حل مشکالت زنان پیموده
 بوده، اشتباه است.

 بخش دوم: اصول شخصیت زن از نگاه اسالم

 اشتراک مرد و زن در انسانیت -فصل اول

 انددر یونان باستان برخی بر این اعتقاد بودند که زنان پلیدتر و خوارتر از حیوانات
ین منشأ ترند. سقراط وجود زن را بزرگانستدو حتی زن را از سالله شیطان می

که زن چیزی نیست مگر مرد  ندبر این باور بود بعضیو  انستدانحطاط بشریت می
عهد  -کتاب مقدس یهودیان 2ناکام، خطای طبیعت و حاصل نقص در آفرینش.

داند. مردان حوا را عامل گناه اولیه آدم و مسؤول خروج وی از بهشت می -عتیق
نند که آنان را زن نیافریده است. کیهودی در دعای صبحگاهی از خداوند تشکر می

زن عامل گناه انسان اولیه و خروج وی از بهشت است و همه نیز کلیسا  عقایدبنا بر 

م در فرانسه  568شوند. در سال با گناه متولد می و مریم ها جز عیسیانسان
کنفرانسی برگزار شد که به این موضوع رسیدگی کند که آیا زن انسان است یا نه؟ 

اس آکویناس، دانشمند پرآوازه مسیحی در قرون وسطی بر این اعتقاد بود که توم
جویی منطبق نیست، بلکه با دومین زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال

های توان گفت نهضتمی 3مقصود طبیعت یعنی گندیدگی و بدشکلی انطباق دارد.
و فرهنگی غرب  زنان در قرون اخیر، پاسخی طبیعی و نه صحیح به موضع فکری

کریم  قرآناز جایگاه واالیی برخوردار است.  قرآناما زن در  نسبت به زن بوده است.
در آیات  -مسایل مربوط به زن را در سه محور زندگی فردی، خانواده و جامعه

طرح کرده است. در ذیل به چند  -شودمینزدیک به دویست آیه که متعددی 

                                                 
 .58، باب البدع والرأی والمقاییس، ص 1، ج افيک -1
 .54به نقل از درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم، ص  ،48و  45، 8، 7، صص زنان از ديد مردان -2
 همان. -3
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ه مشترک بودن زن و مرد در انسانیت است، دهندکه نشاندر قرآن کریم موضوع 
 نماییم:اشاره می

 در داستان آفرینش انسان که از خالفت، سجده فرشتگان، دمیدن روح، تعلیم -1
اسماء، وسوسه شیطان، عصیان و نافرمانی، توبه و ماده آفرینش سخن رفته، زن و 

بدون  -«آدمبنی»و « بشر»، «انسان»سخن از  و هموارهاند ه شدهانستمرد یکسان د
 1است. -تفاوت بین زن و مرد

وجود درباره استعدادها و امکانات مربوط به زن و مرد نیز نگرش واحدی  -2
تسویه و تعدیل در  2دارد. استعدادهای درونی چون برخورداری از روح الهی،

و حمل  6وجدان اخالقی 5داشتن فطرت الهی، 4برخورداری از ابزار ادراکی، 3خلقت،
 9دانش، 8داند. در امکانات بیرونی چون خلقت طبیعت،را برای هر دو می 7امانت

 نیز به زن و مرد یکسان نگریسته شده است. 11و تنزیل کتاب 10فرستادن رسوالن
و شناخت قدرت  14حیات طیبه 13امتحان، 12هدف آفرینش را که عبودیت، -3
 است، به صورت عام مطرح کرده است. 15الهی
سبقت در  17علم و دانش، 16چون ایمان و عمل صالح، های انسانیدر ارزش -4

 بیند.زن و مرد را برابر می 3و جهاد 2هجرت 1تقوا و پارسایی، 18ایمان،

                                                 
؛ طه/ 60 -64؛ اسراء/ 72؛ نحل/ 26 -42؛ حجر/ 189و  10 -27؛ اعراف/ 30 -38به عنوان مثال ر.ک: بقره/  -1
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 .7 -9؛ سجده/ 71 -72؛ ص/ 28 -29حجر/  -2
 .67انفطار/  -3
 .78نمل/  -4
 .30روم/  -5
 .7 -8شمس/  -6
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 .4-5؛ علق/ 1 -3؛ رحمن/ 91نعام/ ؛ ا239بقره/  -9

 .1؛ جمعه/ 30مائده/  -10
 .185بقره/  -11
 .56ذاریات،  -12
 .2ملک/  -13
 .97نحل/  -14
 .12طالق/  -15
 .97نحل/  -16
 .151؛ بقره/ 9؛ زمر/ 11مجادله/  -17
 .10 -11واقعه/  -18



 ریحانه آفرینش

 

137 

معرفی کرده و  4«صراط مستقیم»مسیر تکامل و راه سعادت را برای همگان  -5
 همه را بدان دعوت کرده است.

گذاری او را در زن و ها معرفی کرده و تأثیرشیطان را دشمن مشترک انسان -6
در آغاز خلقت نیز شیطان هر دو را وسوسه کرد و هر دو را  5داند.مرد یکسان می

 6فریب دارد.

لِباسٌ  تُمْوَ أنْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ:فرمایدمعرفی میزنان و مردان را مکمل یکدیگر  -7

 7.لَهُنَّ

برد؛ کند از زنان نام میآن گاه که مَثَل و نمونه برای مؤمنان و کافران ذکر می -8
و همسر نوح و  -چه زن و چه مرد -مریم و همسر فرعون را نمونه برای همه مؤمنان

 8کند.بیان می -چه مرد و چه زن -همسر لوط را نمونه برای همه کافران
 نامد:کار نیک زنان و مردان را ارج نهاده و یکسان قابل پاداش می قرآن -9
 9.ثیاُنْ ذَکَرٍ اَوْ مِنْ کُمْنِّی ال اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْ اَ هُمْرَبُّ تَجابَ لَهُمْفَاسْ

قرآن کریم حضور اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار جامعه اسالمی )امر به  -10
 معروف و نهی از منکر( را به عنوان یک حق و والیت به زنان و مردان سپرده است:

 10.کَرِمُنْنَ عَن الْهَوْروفِ وَ یَنْمَعْضٍ یَأمُرونَ بِالْلِیاءُ بَعْاَوْ ضُهُمْعْمِناتِ بَمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْاَلْ

 قُلْکریم مردان و زنان را یکسان به حیا و عفت توصیه کرده است: قرآن -11

خَبیرٌ بِما اِنَّ اهللَ  لَهُمْ کیْلِکَ اَزذ فَظوا فُروجَهُمْوَ یَحْ صارِهِمْاَبْ مِنینَ یَغُضُّوا مِنْمُؤْلِلْ

 11.نَ فُروجَهُنَّفَظْصارِهِنَّ وَ یَحْاَبْ نَ مِنْضُضْمِناتِ یَغْمُؤْلِلْ نَعونَ وَ قُلْیَصْ

                                                                                                                     
 .13حجرات/  -1
 .195آل عمران/  -2
 .95 -96نساء/  -3
 .36؛ مریم/ 212و  142/ ؛ بقره61؛ یس/ 5حمد/  -4
 .60؛ یس/ 5یوسف/  -5
 .117 -121؛ طه/ 19 -22؛ اعراف/ 34 -35بقره/  -6
 .187بقره/  -7
 .9 -12تحریم/  - 8
 .195آل عمران/  - 9

 .71توبه/  - 10
 .30 -31نور/  - 11
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ن آنان را سخت مذمت انستکریم زنده به گور کردن دختران و شوم د قرآن -12

 ثیبِاالُنْ شِّرَ اَحَدُهُمْوَ اِذا بُو  1بٍ قُتِلَتْ* بِاَیِّ ذَنْ ءُودَۀُ سُئِلَتْمَوْوَ اِذَا الْکرده است:

نٍ هَوْ سِکُهُ عَلیسُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أیُمْ مِ مِنْقَوْمِنَ الْ وَدّاً وَ هُوَ کَظیمٌ یَتَواریهُهُ مُسْظَلَّ وَجْ

 2.کُمونَیَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أال ساءَ ما یَحْ أمْ

 آفرینش اصیل زن -فصل دوم

پس از خلقت آدم بوده است، اما این مطلب  خلقت حوا قرآنگرچه بنا بر آیات 
تی زن داللت ندارد، زیرا ترتب خلقت زن بر خلقت مرد از نوع ترتب دسهرگز بر فرو

توان از ترتب خلقت حوا بر آدم نمی چنینهمزمانی است نه ترتب واقعی و تکوینی. 
 استفاده نمود که خلقت مردان به طور کلی بر خلقت زنان تقدم داشته باشد.

این مطلب که زن از بدن مرد و از دنده چپ او آفریده شده است،  به عالوه،
بودن زن نیست. الزمه  دستحتی اگر صحیح باشد دلیل بر جنس دوم بودن و فرو

نه آن که در  ،این سخن حداکثر آن است که زن از لحاظ جسمی فرع بر مرد است
حساب آید. حتی حقیقت وجودی خود که امری غیر جسمانی است طفیل مرد به 

فرع بودن حوا در خلقت جسمانی به هیچ وجه داللت بر فرع بودن خلقت جسمانی 
برای رسیدن به مقام  -چه مرد و چه زن -به هر حال انسان سایر زنان ندارد.

 عبودیت خلق شده است و هیچ کدام فرع بر دیگری نیست.

 های کمالگوناگونی راه -فصل سوم

ن یک کارگاه تولیدی، کیفیت محصوالت تولیدی خود را آیا اگر قرار باشد کارگرا
ارتقا بخشند، همه باید یک کار مشابه انجام دهند یا این که هر کدام مسؤول کاری 

توان دریافت که مشترک بودن زن و مرد غیر از کار دیگری است؟ با همین توجه، می
 یکدیگر باشد.شود وظایف آن دو نیز کامالً مشابه در هدف غایی خلقت باعث نمی

کند که راه کمال مرد همان راهی نباشد که زن را به کمال حکمت اقتضا می
. به همین خاطر است ها و استعدادهای این دو متفاوترساند، چون ویژگیمی

                                                 
 .8شمس/  - 1
 .58 -59نحل/  - 2
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 جهاد مردان را بذل مال و جان در راه خدا و جهاد زنان را شوهرداری پیامبر اکرم
ه در شرع اسالم برای زن و مرد قرار داده شده اند. وظایف متفاوتی کهانستنیکو د

 همگی در این راستا قابل تبیین است.  ،سازدهای آنان را متمایز میاست و فعالیت

 های زن و مرد در خلقتتفاوت -فصل چهارم
ها بر این باورند که هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. تنها برخی از فمینیست

ها متفاوت است ولی ا وجود دارد. یعنی تنها جسم آنههای بیولوژیک بین آنتفاوت
شود همگی ناشی ها مشاهده میها و رفتارهای متفاوتی که از آنها، اخالقذهنیت

از تأثیرات محیطی و فرهنگی است و هیچ ریشه تکوینی ندارد. به همین خاطر 
دین هم  و ،هایی را که بین زن و مرد در خانواده و اجتماع وجود داردتفاوت نقش

پذیرند و خواهان برابری زن و مرد در همه مسایل حتی نماید، نمیبر آن تأکید می
باشند. این در حالی است که پس از گذشت نیم قرن از حضور در محیط خانواده می
های اجتماعی، هیچ تغییری در روحیه مردان و روحیه زنان جدی زنان در صحنه

  .ایجاد نشده است
های موجود میان زن شناسان جدید غربی اذعان دارند که اختالفروانبه عالوه، 

های یکدیگر توجه خیزد که هر یک از دو طرف به تفاوتو شوهر از آن جایی برمی
این سخن اعترافی است بر این مدعا که حقیقتاً بین زن و مرد تفاوت وجود ندارند. 
داری از مغز زن و مرد برهای جدید عکسهایی هم که به مدد دستگاهتحلیلدارد. 

پس از آن که معلوم شد  های متعدد بین آن دوست.دهنده اختالفشده است، نشان
 اشاره به چند نکته ضروری است:وجود دارد، هایی میان زن و مرد تفاوت
هاست اما هیچ کس چنین اختالفاتی را به جهان تکوین آکنده از تفاوت -1

د. قدرت بینایی انسان بسیار کمتر از کرکس دانخود نشانه عیب و کمال نمی خودی
این تفاوت باعث عیب  . آیاتر از سگ استقدرت شنوایی انسان ضعیف و نیزاست 

باید با توجه به هدفی که از آن  ،که هر موجود داردرا انسان است؟ استعدادهایی 
قدرت عاطفه و  بر همین قیاس،رد. کارزیابی  شموجود در نظر بوده و کارکرد خاص

تر است، چنان که قدرت تدبیر و تر و احساسات مرد ناقصاحساسات زن غالباً قوی
 .باشدمی ترتر است و توان زن در این مورد ناقصکامل معموالًخطرپذیری مرد 



 140 توشه اهیان نورره

تعبیر « فضل»و « درجه»ها به کریم گاه از این گونه نقص و کمال قرآندر  -2

ضٍ قَ بَعْفَوْ ضَهُمْنا بَعْیا وَ رَفَعْحَیاۀِ الدُّنْفِی الْ تَهُمْمَعیشَ نَهُمْنا بَیْنُ قَسَمْنَحْشده است:

النِّساءِ بِما فَضَّلَ اهللُ  اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلیو  2هِنَّ دَرَجَۀٌوَ لِلرِّجالِ عَلَیْو  1دَرَجاتٍ

 3.ضٍبَعْ عَلی ضَهُمْبَعْ

های ای از ویژگیدر پاره شود که برتری مردانها استفاده میاز این گونه عبارت
آن چه برای انسانیت و  .ندارد آنانتکوینی است و ربطی به جایگاه و ارزش حقیقی 

ها الزم بوده است در هر دو به یکسان وجود برای آن ،نیل به هدف غایی خلقت
آن چه یکی بیش از دیگری دارد فضل است و این فضل با توجه به نقشی که  .دارد

در اختالف  هنباید با مالحظلذا  است. رفته، به او داده شدهمیاز هر یک انتظار 
دستگاه حکیمانه آفرینش را متهم به عیب و کاستی کنیم و نه به ها، خلقت آن

 ها را انکار نماییم.وجود تفاوت ،عنوان دفاع از عدالت خداوند
ها زن و مرد و این که این تفاوتدر خلقت های تکوینی با توجه به اختالف -3

گذاری نیست، طبیعی است که در تشریع هم بین آن دو تفاوت مالکی برای ارزش
ها داده های متعدد در زن و مرد، حقوق یکسانی به آنود تفاوتجباشد. نباید با و

این است که  مهم است،شود و تکالیف واحدی از آن دو خواسته شود. آن چه 
اشد. پس تشابه در حقوق نه تنها حقوق و تکالیف هر کدام متناسب با استعدادها ب

 گذار است.نگری قانوندهنده عدم ژرفمطلوب نیست، بلکه نشان

 زن و مرد مکمل یکدیگرند -فصل پنجم

صرف داشتن عقل تدبیرگر و قوای جسمانی  ،آیا برای اداره زندگی و ارتقای آن
از زندگی توان باال کافی است؟ آیا با روابطی خالی از احساسات، عواطف و عشق می

لذت برد؟ آیا اگر عشق مادر به فرزند نوزاد خود نبود، عقل تدبیرگر مرد برای رشد 
حساسات و عشق نیست که در قدرت اد؟ آیا کرت مییانوزاد و مراقبت از او کف

پاسخ این تازد؟ لرزد، شتابان به پیش میکه پای عقل می ،هابسیاری از خطرگاه

                                                 
 .32زخرف/  - 1
 .228بقره/  - 2
 .34نساء/  - 3
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 رساند.مکمل بودن زن و مرد برای یکدیگر می های ساده و واضح ما را بهسؤال

 خانواده؛ رکن اساسی -فصل ششم
ساسی دارد. خانه بهترین محل ادر نگاه اسالم به شخصیت زن، خانواده رکن 

برای بروز استعدادهای زن یعنی مادر و همسری است. او در محیط خانواده است 
کشاند. ری خود را به رخ میهای فرهنگی و هنترین و دشوارترین فعالیتکه پیچیده

تربیت فرزند و کارآمد کردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است که نهاد خانواده 
دهد. به خاطر چنین جایگاه رفیعی که خانواده دارد، برآیند همه به جامعه ارایه می

کنند باید در شود یا زنان برای خود اتخاذ میهایی که برای زنان گرفته میتصمیم
 ای رشد و پویایی خانواده باشد.راست

 محوریت اخالق در روابط خانوادگی -فصل هفتم
 حقوق و قوانینِ دقیقی که برای مرد و زن تعیین شده، به منظور انتظام بخشیدن

 ها را کنار هماخالق و صفات اخالقی است که انساناین ولی  ،به روابط انسانی است
 و نمایدمیترغیب یگر و محبت به هم ها را به رعایت حقوق یکدنگه داشته، آن

با خارج گردد. بنابراین نباید ها را تلطیف نموده، باعث ایجاد نشاط و تفاهم میرابطه
مبنای روابط انسانی قرار فقط قانون را  شان،حقوق و قوانین از کارکرد اصلیکردن 
، چیزی جانبه دنیای غرب بر حقوق بدون تأکید بر اخالقتأکید یکچرا که  ؛دهیم

 است.به ارمغان نیاورده روح و توسعه تنازعات جز روابط خشک و بی
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 های دخترانهارزش
 حمیدرضا ترابی

به ویژه دختران  -اشاره: از موضوعات مورد نیاز و در عین حال جذاب برای جوانان

چون روابط دختر و پسر و های دخترانه و مسایل پیرامونی آن هممسأله ارزش -جوان

باشد. مقاله حاضر پاسخی عاجل به این نیاز است که مبلّغ گرامی و مرزهای آن می حریم

 تواند طی حداقل ده جلسه مطالب این مقاله را برای دختران تبیین نماید.می

 مقدمه
کریم و اسالم در مورد روابط  قرآنشاید فراوان از جوانان شنیده باشید که نظر 

 اشها چه معنا دارد؟ و فایده و فلسفهیریگبین دو جنس مخالف چیست؟ این سخت
 کدام است؟ 

را در نهج البالغه  قبل از ورود در مباحث اصلی، سخن نغزی از امیر مؤمنان
زنان و دختران مؤمن باید سه صفت را که برای مردان »سازیم:میبخش کالم زینت

 1«.بخل -3ترس،  -2تکبر،  -1بد است، داشته باشند: 
یعنی در مقابل نامحرم با قاطعیت و وقار صحبت کنند و از تکبر در این جا 

 کند، بپرهیزند.حرف زدن با عشوه و تبسم که دیگران را تحریک می
ترس به این معنا که بترسند از تنها بودن و تنها ماندن با شخص نامحرم. زنان 

ث دهد و باعهایی که عفت و آبروی آنان را در معرض خطر قرار میباید از زمینه
 گردد، دوری نمایند.بدنامی خانواده یا شوهرشان می

، کمال دقت و وسواس را به خرج و مصرف آنال وماز ابخل یعنی در حفاظت 
 جویی باشند. آور قناعت و صرفهدار اموال خانه و پیامدهند و امانت

چون ترس و تکبر و بخل کردید که صفاتی همشاید تا قبل از این فکر نمی
چون عفت هایی رای دختران ارزشمند باشد. ما در این جا بنا داریم ارزشب تواندمی

و همسرداری و مادری را به طور حجاب و پوشش  ،و پاکدامنی، حیا و متانت

                                                 
 .226، حکمت غه فيض االسالمنهج البال - 1
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ها اختصاصی به زنان ندارد این ارزشبعضی از البته مختصر مورد بررسی قرار دهیم. 
مفید باشد، به حال خود زنان  ها بیش از آن که برای مردانولی به یقین مراعات آن

ها، آفاتی هم وجود دارد که گرچه عمومی است، ولی عالوه بر این ارزشمفید است. 
چون حسادت، تفاخر و ... که بررسی این کند. همبرای زنان بیشتر معنا پیدا می
 گذاریم.مباحث را به مجالی دیگر وا می

 دو مقدمه الزم است:ها آن آفت و پرهیز ازها برای مراعات این ارزشبه هر حال 
 احکام شرعی را یاد بگیریم. -1

را درک کرده و ها ها، جوانب و عواقب رعایت نکردن حریم این ارزشریشه -2
 ها آگاه شویم.نسبت به آن

، همسایه وارد شوید مزرعهاگر شما قلباً مایل نباشید به  حتی طرح تمثيلي بحث:
مشخص کردن حد و مرز زمین خود با  هیچ اقدامی برای شناختن و در صورتی که

توانید مطمئن باشید که اصالً وارد زمین او مین، هرگز نکرده باشیدهمسایه 
کشت و زرع  ه،افتد که ناخواسته وارد زمین او شدمسلماً گاه اتفاق می .نخواهید شد

مخصوصاً اگر وارد شدن به زمین همسایه برای شما  سازید.او را پایمال می
داشته باشد، مثالً زمین آلوده به مواد شیمیایی خطرناک باشد، دانستن مخاطراتی 

 حریم زمین او و عواقب ورود به آن نقش مؤثری در سالمت شما خواهد داشت.
باید داند انسان برای شناخت کامل آن چه خیر و نیکی می به همین صورت

اتید آن فن ، درصدد تهیه منابع الزم باشد و با اسهداوقت الزم را اختصاص د
مشورت نماید. بنابراین یکی از وظایف جوانان عزیز، یادگیری احکام شرعی از 

 باشد. می -به عنوان کارشناسان مسایل دینی -های عملیه مراجع تقلیدرساله

 عفاف و پاکدامنی -فصل اول
زندگی های در همه عرصه زیباترین تجلیات جان انسانعفت و پاکدامنی از  -1

عفت، »فرمود: لذا امیر مؤمنانباشد. بط متقابل بین زن و مرد میبه ویژه روا
رسد به نظر می 2«برترین خوی مردمان شریف است.»و  1«منشأ هر خیر و خوبی

                                                 
 (.13120، ح 8، )میزان الحکمه، ج «العفۀ رأس کل خیر» - 1
 (.13126)همان، ح « علیک بالعفۀ فإنّه افضل شیم االشراف» - 2
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ای است نفسانی که انسان را . تقوا ملکهدارد عفت و پاکدامنی معنایی اخص از تقوا
ی در همه ابعاد زندگی کند و نتیجه آن رعایت حریم الهاز ارتکاب گناه حفظ می

 ابط بتداری در برابر شهوت جنسی و مسایل مراست. اما عفاف و پاکدامنی خویشتن
آن است. عفت همان اعتدال درونی و هماهنگی متناسب نیروهای آدمی است که او 

اسالم به عنوان دین اعتدال غریزه جنسی دارد. را از افراط و تفریط در شهوت بازمی
پسندد؛ بلکه آن را کند، ولی رها و افسارگسیخته هم نمیم نمیرا سرکوب و محکو

 شمارد.در چارچوب روابط زناشویی روا می
در مورد پرستی لجام گسیخته. عفت یعنی میل به پاکی و دوری از شهوت -2

شود تر میهر چه نیروی عفاف بیشتر باشد عقل قوی :رابطه عفت با عقل باید گفت

و  1«عِفافُلِ الْعَقْلُ الْاَصْ»فرمود: اساس خرد عفاف است: تا جایی که حضرت علی

میزان خردمندي انسان به میزان یعنی  2«قِناعَۀِعِفَّۀِ وَالْلِ الرَّجُلِ بِالتَّحَلّی بِالْعَقْ تَدِلُّ عَلییَسْ»

هر کس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی عکس  آراستگی او به عفت و قناعت است.

 هر کس خردمند باشد عفت ورزد. 3؛«لَ عَفَّعَقَ مَنْ»یشتر:عقلش بیشتر، عفتش ب

از مصادیق عفت و پاکدامنی، دوری گزیدن از محیط گناه است. حضور زیاد  -3
انگیز، جوان را در یک حالت نیاز، میل و کشش دائم به امور های شهوتدر صحنه

نامحرم از کند. خلوت با دارد و درونش را پر از حرص شدید میشهوانی نگه می
باشد که از نظر شرعی حرام شمرده شده و نماز در بارزترین موارد محیط گناه می
باشد. در روایت آمده است: هر جا زن و مرد نامحرمی چنین مکانی مورد اشکال می

  4دهد.هاست و هر دو را فریب میبا هم خلوت کنند، شیطان سومی آن
شود و عفت ورزد و خویشتن را  در روایت است هر کس گرفتار عشق مجازی -4

د، چون بمیرد مایاز افتادن در دام شهوت نگه دارد و این امر را کتمان کند و صبر ن
در مقابل  5کند.آمرزد و وارد بهشتش میشهید مرده است و خداوند گناهانش را می

                                                 
 .13593، ح 8، ج ميزان الحکمه - 1
 .428، ص 6همان، ج  - 2
 .13152، ح 8همان، ج  - 3
 .214، ص 2، ج دعائم - 4
)میزان « من عشق و کتم و عفّ و صبر غفر اهلل له و أدخله الجنه»و « و عفّ فماتَ فهو شهیدٌمن عشق فکتم » - 5

 (.1988، ص 3الحکمه، ج 
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 اگر تسلیم و اسیر هوای نفس گردد، ننگ دائمی را بر خود پسندیده است: 
 عشق نبود عاقبت ننگی بود     از پی رنگی بود هایی کهعشق

نگاه حرام، از جمله چیزهایی است که شدیداً به عفت و پاکدامنی آسیب  -5
. نگاه بوده است بیشتر انحرافات جنسی از یک نگاهطبق تحقیقات، شروع زند. می

 گیریقدرت عقل را در تصمیم ،در روان و ذهن انسانتأثیرگذاری آن حرام به دلیل 
ای آماده و ضربه کند و در نتیجه او را برای هر کار غیر عاقالنهسلب میدرست 

 نماید.ناپذیر می
 که هر چه دیده بیند دل کند یاد  ز دسـت دیده و دل هر دو فریاد
 زنـم بـر دیـده تا دل گـردد آزاد  بسـازم خنجری نیشـش ز فوالد

ند دیدگان خود را بر کلذا قرآن کریم به مردان و زنان مؤمن توصیه می
و در روایت آمده است: چه بسا نگاهی  1نامحرمان ببندند و آنان را نادیده انگارند.

  2کوتاه که حزنی طوالنی به بار آورد.
داند. ظاهراً مقصود از نگاه البته از نظر احکام شرعی، نگاه اول را کسی حرام نمی

افتد. به چهره طرف مقابل میاول آن نگاهی است که بدون توجه و به طور تصادفی 
نگاه دوم و سوم چه  -که بدون اختیار بوده و حرام نیست -اما غیر از نگاه اول

های بعدی مطلقاً حرام است و بعضی اند نگاهحکمی دارد؟ بعضی از فقها فرموده
های بعدی در صورتی حرام است که ریبه یا تلذذ در کار باشد. ولی معتقدند نگاه
لذذ در کار نباشد، حرام نیست. تلذذ یعنی لذت بردن و نگاه به قصد اگر ریبه و ت

لذت و ریبه یعنی نگاهی که خطرناک است و خوف لغزش و گناه به دنبال دارد. اگر 
چرانی به معنای ریبه و تلذذ در کار باشد حتی نظر به محارم هم جایز نیست. چشم

مٌ اَلنَّظَرُ سَهْ»فرمود: مبر اکرماز عادات ناپسند و شیطانی است. پیا ،نگاه به زنان

 وای به حال کسی نگاه حرام تیري مسموم از تیرهاي شیطان است. 3؛«لیسهامِ اِبْسِ مومٌ مِنْمَسْ

 که تیرهای پی در پی از سوی شیطان به او اصابت کند. از حضرت امیرالمؤمنین

او را  چرانی مشاهده نمودند ونقل شده که جوانی را حین طواف مشغول چشم 

                                                 
 .29نور/  - 1
 .140، ص 1، ج بحاراالنوار - 2
 .191، ص 20، ج وسايل الشيعه - 3
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با سیلی تنبیه کردند. سرّ عمل حضرت، با توجه به نکات باال، کامالً مشخص و 
 روشن است. 

اختالط بین دختر و پسر و به طور کلی زنان و مردان، از عوامل از بین رفتن  -6

درمان نقل شده است که آن را درد بی عفت و پاکدامنی است. از پیامبر اکرم

مُعایَنَۀُ فاسِ الرِّجالِ وَالنِّساءِ فَإنَّهُ اِذا کانَ الْنَ اَنْعِدُوا بَیْبا»گذاری فرموده است:نام

بین مردان و زنان فاصله و حريم ايجاد کنید، زيرا اگر  1؛«کانَ الدّاءُ الَّذی ال دَواءَ لَهُوَاللِّقاءُ 

 درمان است.با هم باشد، آن همان درد بی نشینیديدن و هم

 2که مثال این دو پنبه است و شرار     مدار هیچ کس را با زنان محرم 
توان این از آثار مخرب از بین رفتن عفت و ایجاد آزادی جنسی در غرب می -7

های معنوی برای او به تدریج از بین رفتن شخصیت زن: ارزش -1 3موارد را برشمرد:
پوچ شد و تنها از جنبه جنسی و بدنی و در حد یک کاالی تجاری پر سود مورد 

ایجاد ناامنی برای زنان: تجاوز به زنان و آزارهای جنسی به  -2توجه قرار گرفت. 
سستی بنیان  -3قدری باالست که آنان مجبور به حمل سالح با خود هستند. 

پذیر شد، خانواده: اگر استفاده از جنس مخالف در خارج از خانه به راحتی امکان
بهداشتی آمریکا اعالم کرد از هزار ارزش خانواده به شدت سقوط خواهد کرد. مرکز 

نفر پیوند زناشویی با همسران خود را  91ساله( تنها  15 -44زن متأهل آمریکایی )
 ،هاین خانوادهاتکلیف فرزندان  4دهند.کنند و به زندگی مشترک ادامه میحفظ می

ها و های اجتماعی: وقتی انگیزهها و مسؤولیتافت فعالیت -4ناگفته پیداست. 
های شهوت جنسی فراوان شد، استعدادهایی که باید صرف تعلیم، تعلم، حرکم

رانی و تفاخر سازندگی، تولید، تحقیق و معنویت شود، همه متوجه خودآرایی، شهوت
المللی کودکان و گسترش فساد در جامعه: تجارت بین -5شود. نسبت به یکدیگر می

ست تا جایی که بنا بر اظهار نوزادان و دختران جوان پررونق و پرسود گشته ا

                                                 
 .264، ص 14، ج مستدرک الوسايل - 1
 .3872، دفتر پنجم، بیت مثنوي معنوي - 2
 .42 -49، صص رّ و صدفد - 3
 .13، ص 6/6/70، چهارشنبه روزنامه اطالعات - 4
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به  1کنند.میلیون کودک در جهان به صورت برده زندگی می 200تلویزیون فرانسه 
آمریکا، در هر سیزده دقیقه، یک نفر در آمریکا به  CNNگفته شبلکه تلویزیونی 

که انتقال آن عمدتاً از  -شود. دارندگان این ویروسویروس مهلک ایدز مبتال می
از هر  2گردند.های عفونی هالک میاز بیماری -های جنسی استباری بندوطریق بی

چهار دختر فرانسوی یک نفر و از هر هشت نفر پسر فرانسوی یک نفر قبل از رسیدن 
 3گیرند.به هجده سالگی مورد تجاوز قرار می

 حیا و متانت -فصل دوم

دهید، مثالً همانی میل دارید کاری را انجام یآید در جلسه مگاهی پیش می -1
، ولی یک یا به طرف چیزی دست دراز کنید خواهید بیش از حد معمول بخوریدمی

شود. این نیرو همان حیاست. البته شرم و حیا مثل هر نیروی درونی مانع شما می
توانیم بگوییم حیا حالتی نفسانی و میبجاست. ناچیز دیگری گاهی بجا و گاهی 
وجود آن در هنگام انجام کارهای مخالف فطرت و مربوط به درون انسان است که با 

شود و او را از آن ارزش، شرم و خجلتی در وجود انسان ظاهر میامور پست و بی

ها دچار وسوسه همین که آن کند. در داستان حضرت آدم و حواکار نهی می
درنگ عورت خود را با برگ دیگر نمودار شد، بیشدند و عورتشان در مقابل هم

شود که شرم و حیا و به تبع آن میل به از این جا دانسته می 4ان پوشاندند.درخت

 نیاز از آموزش است. پیامبر اکرمپوشش، امری فطری در انسان بوده و بی

 چنین امام حسن مجتبیهم حیا همه دين است. 5؛«حَیاءُ هُوَ الدّینُ کُلُّهُاَلْ»فرمود:

کما این که روایت  کسی که دين ندارد حیا هم ندارد. 6؛«ال دِینَ لَهُ ال حَیاءَ لِمَنْ»فرمود:

 مقابل هم آمده که، آن که حیا ندارد دین ندارد.
های حیا در اجتماع، رفتارهای متین و سنگین یکی از عالیم، نمودها و نشانه -2

                                                 
 .13، ص 70شهریور  26، روزنامه اطالعات - 1
 .7، ص 25/4/71، روزنامه کيهان - 2
 .7، ص 18/3/71، روزنامه کيهان - 3
 .22اعراف/  - 4
 .565، ص 2، ج ميزان الحکمه - 5
 همان.  - 6
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کند: و عاقالنه است. چنین رفتاری از یک دختر، پیام خاصی را به مردان ارسال می
دانم و حاضر دم ارزش قائل هستم و قدر و قیمت خودم را خوب میمن برای خو

نیستم به قیمت ناچیزی خود را بازیچه دست دیگران کنم. جالب است که چنین 
رفتاری از سوی دختر، موجب جلب احترام و باال رفتن ارزش و جذابیت بیش از 

یمار این است های بگردد. یکی از اسرار مردان ناپاک و دلپیش او نزد مردان می
کشی کنند؛ یعنی ابتدا از او بهرهکه با زنان هرزه مانند دستمال کاغذی معامله می

این همان  1کنند.اندازند. دیگر حتی به آن نگاه هم نمیکنند و بعد دور میمی
است که دختران عاقل باید آن را به یاد داشته باشند و هیچ گاه در اثر  اینکته

 ا و عفت خارج نگردند. ها از حریم حیوسوسه
کننده از سوی زنان و در نتیجه اصل حیا موجب پرهیز از رفتارهای تحریک -3

شود. البته اگر حیا از بین برود این طور نیست که کنترل امیال نفسانی طرفین می
پروایی موجب فساد مردان گردد، بلکه ضررش بیشتر زن فقط با خودنمایی و بی

حیایی، به یک موجود محتاج و ذلیل تبدیل را در اثر بیگردد، زیبه خودش برمی
کند. به عبارت که برای رفع احتیاجش خود را ذلیالنه به مردان عرضه می شودمی

دیگر، این بار زن است که برای ارضای شهوت افسارگسیخته خود باید به دنبال مرد 
رخ داده  ها در غرب و کشورهای پیرو آنباشد. این همان چیزی است که سال

است. مردان فاسد غربی با شیطنت خاصی گوهر وجود زن را از صدف حیا خارج 
اند که برای غلبه بر زن و ها خوب فهمیدهارزش نمودند. آنکرده و پایمال و بی

استثمار جنسی او، هیچ راهی جز مقابله با حیای زنانه وجود ندارد. استفاده از 
دُگم و نظایر آن در مورد زنان با حیا در همین  چون اُمّل، عقب افتاده،واژگانی هم

 شود.راستا وضع شده و به کار گرفته می
ای از ضعف قوه حیاست. اگر از شما بپرسند بهترین دوستی با نامحرم نشانه -4

روایت شده: روزی  دهید؟ از حضرت علیزینت زنان چیست، چه جوابی می

بهترین زینت از برای زنان  نشسته بودیم، فرمود: خدمت حضرت رسول اکرم
چیست؟ هیچ کدام از اهل مجلس جواب ندادند و از هم متفرق شدند. من به نزد 

                                                 
 کنند.شده تشبیه میال کاغذی مصرفگاهی این حالت را به دستم - 1
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را برای ایشان نقل کردم و در ضمن گفتم  آمدم و جریان سؤال پیامبر فاطمه

فرمود: من  دانستیم. حضرت فاطمهرا نمی اهللهیچ کدام از ما جواب رسول
نم؛ بهترین زینت از برای زن آن است که هیچ مرد داجواب این سؤال را می

نامحرمی او را )به غیر از ضرورت( نبیند و او هم هیچ مرد نامحرمی را )به غیر از 
ضرورت( نبیند. )یعنی تا ضرورت کاری اقتضا نکند، مجبور نباشد مردی را ببیند یا 

گفتم: یا برگشتم و  در معرض دیدن مردان قرار گیرد.( من به نزد رسول خدا
اهلل، بهترین زینت زن این است که هیچ مردی او را نبیند و او هم هیچ مردی رسول

را نبیند. حضرت با تعجب فرمود: شما که قبالً این جا بودید و چیزی نگفتید. این 

است. حضرت تعجب کرد و  جواب را از کجا آوردی؟ گفتم: این جواب از فاطمه

 1به راستی که فاطمه پاره تن من است. ؛«مِنِّی عَۀٌضْاِنَّ فاطِمَۀَ ب»فرمود:

یکی از مصادیق متانت دختر این است که هنگام سخن گفتن با نامحرمان با  -5
ها را ناز و کرشمه سخن نگوید و از خود نرمش در کالم نشان ندهد تا توجه آن

 2؛بِهِ مَرَضٌلَّذی فِی قَلْمَعَ الِ فَیَطْقَوْضَعْنَ بِالْفَال تَخْفرماید:جلب نکند. قرآن کریم می

 نرم و نازک با مردان سخن نگويید، مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع بیفتد. 

از مصادیق دیگر متانت پرهیز از شوخی و خنده با نامحرم است. از رسول  -6

نقل شده است: اگر کسی با زن نامحرم شوخی کند، خداوند در روز قیامت  خدا
ابوبصیر )از یاران  3کند.ای هر کلمه که با او سخن گفته، هزار سال حبسش میدر از

گوید: زمانی که در کوفه بودم، به یکی از بانوان درس ( میامام باقر و صادق
 روزی به مناسبتی در موردی با او شوخی نمودم. مدتی گذشت تا در مدینه دادم.می

ورد سرزنش قرار داد و فرمود: کسی رسیدم. آن حضرت مرا م به حضور امام باقر
دارد. این چه سخنی که در جای خلوت گناه کند، خدا نظر لطف خود را از او برمی

بود که به آن زن گفتی؟! از شدت شرم، سر در گریبان کرده و توبه نمودم. امام 

 به من فرمود که مراقب باش که تکرار نکنی و با زن نامحرم شوخی ننمایی. باقر

                                                 
 .54، ص 43، ج رراالنوابحا - 1
 .32احزاب/  - 2
 .4، ح 143، ص 4، ج ميزان الحکمه - 3
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مصادیق دیگر متانت، اجتناب از لباس نامناسب، پرهیز از آرایش و عدم از  -7
 استعمال عطر و ادکلن در اماکن عمومی و در جمع نامحرمان است. از پیامبر اکرم

نقل شده است که فرمود: خدا لعنت کند زنی را که عطر استعمال کند و به  
زند )برای غیر خود عطر میکوچه و بازار بیاید. در روایتی دیگر آمده: زنی که به 

گردد، مالئکه او را شود تا آن زمان که برمیمحرم(، از زمانی که از خانه خارج می
 کنند.لعنت می

 پرهیز از دوستی با جنس مخالف )بررسی اغراض و پیامدها( -فصل سوم
های هر های نامطلوب بین دختران و پسران، انگیزهها و ارتباطدر دوستی -1

ازدواج  -1های پسران معموالً عبارتند از: انگیزه -گروه متفاوت است. الفیک از دو 
کنند که قصد ازدواج در آینده در آینده: گاهی پسران برای خود این گونه توجیه می

پیوندد، چرا که تا فرا رسیدن زمان ازدواج بارها دارند. اما این به واقعیت نمی
دختر همین جهت هم به یک دوستطلبی: به تنوع -2شود. نظرشان عوض می

دهند که تنها با او دوست ها اطمینان میکنند، گرچه به هر کدام از آناکتفا نمی
احساس غرور و قدرت اجتماعی: پسران تازه به دوران رسیده برای این  -3هستند. 

ها و گاهی هم به سیگار و چیزهای اند گاهی به این دوستیکه نشان دهند مرد شده
 آورند. و میدیگر ر
های عقده -2جا. گرایی نابهاحساسات درونی و آرمان -1های دختران: انگیزه -ب

روانی و جست و جوی محبت نادیده و تالش برای جبران کمبود محبت )چنین 
ای گل در دستان او جذب دخترانی گاهی با دیدن یک لبخند از طرف مقابل یا شاخه

انتظار ازدواج که اغلب به  -3است.( شده د که دیر برنو زمانی به واقعیت پی می هشد
شد نه پیوندد، چرا که اگر واقعیت داشت، باید با خانواده دختر مطرح میواقعیت نمی

 .  به صورت پنهانی از طریق دیدارهای مخفیانه و رد و بدل کردن نامه و تلفن و ...
ادقانه ما این عشق پاک بین دختر و پسر چه صورتی دارد؟ پاسخ صریح و ص -2

است: درست مثل عشق پاک بین آتش و بنزین است که حاصلی جز انفجار، خرابی 
 و پشیمانی ندارد. این دوستی محکوم و غلط است زیرا: 

 ها دوست شوند ناراحتکم از این که دیگران با ناموس آنچنین افرادی کم -الف
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 وَ عِفَّتُهُ عَلی»فرمود: شوند، چنان که علیغیرت میگردند و به عبارتی بینمی

 پاکدامنی شخص به میزان غیرت اوست.  1؛«رَتِهِرِ غَیْقَدْ

اش آن است که وقتی روابط بین دختر و پسر عادی شد، کمترین نتیجه -ب
شوند افراد در موقع خواستگاری نسبت به همسر آینده خود دچار شک و تردید می

اعتمادی سبب شته است؟ همین بیدختری داپسری یا دوستکه نکند او هم دوست
مخرب ها اثری نگرانی و اضطراب شده و چه بسا همین اضطراب در آینده زندگی آن

شوید که اید و بعد از مدتی متوجه میگذارد. تصور کنید با شخصی ازدواج کردهمی
همسر شما قبل از ازدواج، دوست دختر یا دوست پسری داشته است. چه حالتی به 

دهد؟ حتی بر فرض اگر همسر شما همان دوست قبل از ازدواج شما شما دست می
های قبلی خود ادامه دهد؟ دهید بعد از ازدواج نیز به دوستیباشد، آیا احتمال نمی

آیا شما همیشه مراقب او هستید؟ طبق آخرین تحقیقات افرادی که قبل از ازدواج 
کالت خود عاجزند، چرا که اند، بعد از ازدواج در حل مشبا یکدیگر رابطه داشته

بنابراین، کسی که قبل از ازدواج عادت  2نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند.
شد، پس از هایش میداشته که به نامحرم نگاه کند و همین نگاه مقدمه دوستی

 ازدواج هم به نامحرم نگاه خواهد کرد و چه بسا دختری یا زنی در نزد او از همسرش
ها که ها و بدخلقیگیریشود جهت بهانهای می. همین امر مقدمهزیباتر جلوه کند

 نتیجه نهایی آن طالق است.
افت تحصیلی: دوستی با جنس مخالف مساوی است با مشغول شدن فکر و  -ج

آموزان گوید: دانشذهن و عقب ماندن از تحصیل. فوکویاما )متفکر آمریکایی( می
 هانی، در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر،کننده در المپیادهای جآمریکایی شرکت

 اند. ترین رتبه را داشتهنازل
دچار هیجانات کاذب شدن، مثل خیال ازدواج،  -1های روانی و ناامنی: بیماری -د

قربانی شدن دختران عموماً به خاطر از  -2و در نتیجه شکست روحی.  بختیخوش
 -3م به خودکشی در برخی موارد. بین رفتن آبرو نزد خانواده و اقوام و حتی اقدا

                                                 
 .47، حکمت نهج البالغه - 1
 ، به نقل از دکتر کاترین کوهان استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا.29/11/80، روزنامه جمهوري اسالمي - 2
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های طلب است و دنبال دستیابی به لذتناآرامی انسان؛ چون غریزه جنسی فزون
 بیشتر است، لذا آرامش ندارد. 

گردد دختر و پسر به های غیر صحیح باعث میمانع رشد و کمال: دوستی -هـ
... داشته باشند  صورت ابزاری درآیند و هر روز تغییراتی در آرایش، پوشش، حرکات و

ارزش و دور شدن از هدف اصلی و که این چیزی جز مشغول شدن به کارهای بی
ها و عقب ماندن از قله کمال نیست. انسان در این شناخت خود و شکوفایی خالقیت

کند. در یک های دیگران است و خودش را فراموش میصورت به دنبال خواسته
 شود:دارد که با نمودار ذیل مشخص میبندی نیازهای انسان سه سطح تقسیم

هر چه سطح نیاز به سمت باالی مثلث برود، رفتارها 
گردد، چون در سطح سه فقط تر و بهتر میشایسته

دنبال رفع نیازهای جسمانی است و در سطح 
  مسایل اجتماعی و حفظ آبرو ودوم 

را در نظر دارد، اما در سطح  شخصیت
است. معموالً کسانی که دنبال دوست از جنس مخالف اول دنبال کماالت انسانی 

هستند، بیشتر به دنبال تأمین نیازهای بدنی خود هستند و این باعث عدم رشد 
 1هاست.آن

 حجاب و پوشش -فصل چهارم

های حیا و عفت است. قرآن کریم حجاب و پوشش در حقیقت از آثار و نشانه -1
های خود را طوری بپیچند که و روسریها دهد زنان لباسپس از آن که دستور می
ها ]به عفت این کار ]حفظ حجاب[ برای این که آن»فرماید:ایجاد تحریک نکند، می

آری، هر زنی که  2«و پاکدامنی[ شناخته شوند تا مورد اذیت قرار نگیرند، بهتر است.
به عفت و حیا شناخته شود، یعنی نشان دهد که اهل خودنمایی و خودفروشی 

کند که مانع از ایجاد تعرض و مزاحمت برای چنان وقار و شخصیتی پیدا می نیست،
شود؛ ولی اگر این وقار و شخصیت را نداشت و وضع حجاب یا لباس و آرایش او می

                                                 
 .12، ص ادهجوان و تشکيل خانو - 1
 (.59)احزاب/ « ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین» - 2
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کرد، در صورتی زبانی نظرها را به سوی خود جلب میوی طوری بود که با زبان بی
 ا مالمت کند.که مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد، باید خود ر

فرمود:  نقل کرده که حضرت علی از پدران خود حضرت موسی بن جعفر

  خواست که به خانه او وارد شود. حضرت فاطمه مردی نابینا از حضرت فاطمه

فرمود: چرا از او حجاب گرفتی،  )از شدت شرم و حیا( خود را پوشاند. رسول خدا
عالوه این بینم، به بیند، من او را میرا نمیبیند؟ عرض کرد: اگر او ماو که تو را نمی

دهم که تو فرمود: من گواهی می تواند بو را استشمام کند. پیامبرمرد نابینا می
 1پاره تن منی.

وقتی حجاب و پوشش مناسب نبود، قدرت تخیل جنسی در مردان زیاد  -2
بین رفتن  ای برای ازها مقدمهشود. این تحریکها آغاز میگردد و تحریکمی

 امنیت و ارزش و احترام زن خواهد بود.
 انداندر ایشان خیر و شـر بنـهفته اند چون سـگانِ خفتهها هممیـل

 نفخ صـور حـرص کوبد بر سـگان  تا که مـرداری درآیـد در مـیان
 جنبان شـدهمواز بـرای حـیـله دُ  مو به موی هر سگی دندان شده

 اندشان بنهفتهچون شکاری نیست  اندهصد چنین سگ اندر این تن خفت
 2آن گـهان سازد طـواف کوهـسار  تـا کُـلَه بـردارد و بـیـند شـکار

از نظر قرآن و احادیث و فتاوا شکی نیست در این که دختران و زنان در برابر  -3
نامحرم واجب است تمام بدن خود را غیر از گردی صورت )چهره( و کفّین )از مچ 

ین( بپوشانند. اما وجوب پوشاندن چهره و مچ دست به پایین مورد دست به پای
 اختالف فقهاست. 

پوشش و حجاب هیچ مزاحمتی با حضور زن در جامعه برای انجام وظایف 

نویسد: اگر زن مرض نداشته باشد و نخواهد می اجتماعی ندارد. شهید مطهری
ر، جز چهره و دو لخت بیرون بیاید پوشیدن یک لباس ساده که تمام بدن و س

دست تا مچ را بپوشاند مانع هیچ فعالیت بیرونی نخواهد بود. بلکه بر عکس تبرج و 

                                                 
 .16، ح 91، ص 43، ج رراالنوابحا - 1
 .مثنوي معنوي - 2
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های تنگ و مدهای رنگارنگ است که زن را به صورت خودنمایی و پوشیدن لباس
آورد که باید تمام وقتش را مصروف حفظ موجودی مهمل و غیر فعال درمی

  1پزیسیون خود کند.
 درباره حجاب:هایی تمثیل -4

کشید و بر روی هایتان دیوار میدیوار و سیم خاردار: شما چرا به دور خانه -الف
تان چوبی باشد، چرا آهنی کنید؟ اگر درهای خانهدیوارها سیم خاردار نصب می

کنید؟ آیا این همه برای راحتی کنید؟ و اگر دیوارها کوتاه باشد، چرا بلند میمی
حال اگر چون دیوار خانه و سیم خاردار است. ؟ حجاب همشماست یا برای ناراحتی

یا در  هایتان بلند بود و کوتاه کردید، یا سیم خاردار داشت و برداشتید،دیوار خانه
بسته بود و باز کردید، این موجب راحتی، آرامش و آسایش شما خواهد بود یا 

باشد حجاب هم برای ها موجب ناآرامی؟ اگر درها، دیوارها و ... برای راحتی خانه
راحتی و آسودگی بانوان است. پس اگر اسالم برای زن حجاب آورده، برای راحتی 

 2حجابی و بدحجابی است.است نه مشقت، مشقت در بی
غنچه: غنچه تا غنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را  -ب
ند چید. وقتی که کند. اما همین که حجاب را کنار نهاد و باز شد، آن را خواهنمی

آن را چیدند، چند روزی هم ممکن است در جای مناسب قرارش دهند، اما دیری 
 ریزند.شود و آن را در سطل زباله میپاید که پژمرده و پرپر مینمی

اند، هیچ کس دست طمع و تصرف به چون غنچهدختران هم تا در حجابند هم
ب را کنار گذارند، مورد طمع کند. اما همین که این حجاها دراز نمیسمت آن

 3دیگران واقع خواهند شد.
شیشه عطر و درپوش آن: تا زمانی که سر شیشه عطر بسته است، عطر  -ج

داخل آن هم محفوظ خواهد بود، ولی به محض این که چند ساعتی سر شیشه 
ماند که پرد و تنها شیشه خالی بدون عطر میعطر برداشته شود، عطر داخل آن می

ان میل ندارد. حجاب همانند سر شیشه عطر است که بوی خوش و زیبایی کسی بد

                                                 
 .187، ص مسأله حجاب - 1
 .139، ص 1، ج تمثيالت - 2
 .121و  120، صص 2همان، ج  - 3
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کند و با برداشتن حجاب آن زیبایی و حالوت ها را حفظ میو حالوت و طراوت زن
 1های مسلمان هم همین حجاب است.رود. رمز زیبایی زناز بین می

ود را غنچه و گل: گل تا باز نشده است معطر است. وقتی که باز شد عطر خ -د
دهد. زن تا با حجاب است، زیباست؛ وقتی که این حجاب را کنار زد آن از دست می

 2دهد.زیبایی و طراوت خود را از دست می
های برق: هنگامی که رابطه زن و مرد فقط ارتباطات جنسی باشد، باید سیم -هـ

ه های مثبت و منفی برق را در نظر بگیرید کحفاظ و حجابی در بین باشد. سیم
ها کنند. چرا؟ چون پوششی از پالستیک آنهیچ گونه اتصال و اصطکاکی با هم نمی
های مثبت و منفی حجاب ایجاد کرده است. را پوشانده است و بین دو دسته از سیم

باشد، اما اگر پای اگر صدها سیم مثبت کنار هم قرار بگیرند، نیازمند به پوشش نمی
های پوششی بین این سیم منفی و آن سیمیک سیم منفی در میان باشد، باید 

کنم: آیا این مثبت ایجاد شود. آیا حجاب زندان است برای زن؟ من از شما سؤال می
گیرید، ها زندان است یا حفاظ؟ شما دفترتان را که جلد میها برای این سیمپوشش

 3این جلد برای دفتر زندان است؟
های زیادی دوام خواهد دارد، مدت ای پوست بر تنکنده: تا میوهمیوه پوست -و

ای گرفته شد، بیش از دقایقی دوام نخواهد داشت و داشت. ولی وقتی پوست میوه
 ای مثالً سیب را پوست بکنند، بعد دراحترامی به میهمان است که قبالً میوهحتی بی

مقابل میهمان بگذارند. حجاب همان پوست میوه است که حافظ تازگی و سالمت 
ها این حجاب و عفت را دارند، از طراوت و تازگی و ت و تا زمانی که زنمیوه اس

مندند، ولی برداشتن حجاب همان و از بین رفتن سالمت و زیبایی و سالمت بهره
 4زیبایی همان.

 همسرداری و مادری -فصل پنجم

همان طور که هر کاری در این دنیا ما به ازای مادی و قیمت خاصی دارد و  -1

                                                 
 .139، ص 1، ج تمثيالت - 1
 .140همان، ص  - 2
 .152همان، ص  - 3
 .143ص همان،  - 4
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شود، از جهت معنوی و الهی هم حساب و کتاب خودش طال سنجیده می با پول و
شود. حال از نظر معنوی مادر های بهشتی سنجیده میرا دارد و با بهشت و نعمت

فرماید: بهشت زیر پای مادران است. شاید یک ارزد؟ در روایت میچقدر می
ابری کند. در معنایش این باشد که ارزش کار مادر فوق آن است که با بهشت بر

به  مالزم پاي مادرت باش. 1؛«لَهارِجْ زِمْاَلْ»نقل شده است: روایتی از حضرت زهرا

دیگر عبارت دیگر خاک پای مادرت را سرمه چشمت کن. این روایات و صدها روایت 
نظیر خواهد بگوید مادر شدن از نظر اسالم یک ارزش بیخواهد بگوید؟ میچه می

 گوییم مادر، مادر پاک و پاکیزه مقصود است. ه وقتی میاست. البته روشن است ک
یکی از فروع دین جهاد و مبارزه در راه خداست که دارای اجر و فضیلت  -2

اند. آیا زنان از این بسیار نزد خداست. در حال عادی تنها مردان مشمول این وظیفه
ه وجود دارد؟ اجر و فضیلت محرومند؟ یا این که جایگزینی برای این وظیفه مردان

کند  همین که زن به نیکويی همسرداري 2؛«نُ التَّبَعُّلِأۀِ حُسْمَرْجِهادُ الْ»روایت آمده است:در 

ها روایت دیگر با همین مضامین ده کند.اجر و مزد مجاهدان در راه خدا را دريافت می

ه های زنان است. البتترین ارزشگر این حقیقت است که همسرداری از بزرگبیان
دار، باوفا و دلسوز مقصود است. گفت و گوی گوییم همسر، همسر امانتوقتی می

 در لحظه وداع آخر خواندنی است:   و همسرش فاطمه زهرا بین علی

 اند:باشد. در معنای این کلمه گفتهمی« حنّانه»  یکی از القاب حضرت زهرا -3
که بر همسر و فرزندانش دلسوز و مهربان زنی  ؛«دِهاجِها وَ وُلْزَوْ فِقَۀُ عَلیمُشْالْ»

فرمود: فاطمه هیچ گاه مرا به خشم درنیاورد و با من مخالفت  علی لذا است.
یکی از وجوهی  3شد.ها از من زایل میکردم، تمام غمنکرد و هر وقت نگاهش می

بیان شده، این است که: فاطمه « زهرا»به اسم  گذاری حضرت فاطمهکه برای نام

 چون نوری درخشنده بر امیرالمؤمنینرا نامیدند چون هر صبح و شب همرا زه

                                                 
 .288، ص صحيفه الزهرا - 1
 . 9، ص 5، ج کافي - 2
 .256، ص مناقب خوارزمي - 3
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 1کرد.طلوع می
ترین مشاغل و در عین داری از سختداری، همسرداری، مادری و بچهخانه -4

های زنانه است. متأسفانه امروزه دانسته یا نادانسته این ارزش در حال حال از ارزش
دار که وظایف شود که زنان خانهقا میباشد و گاهی چنین الکمرنگ شدن می

همسری و مادری را به عهده دارند، بیکارند و کار و اشتغال صرفاً در خارج از خانه 

و دستور  معنا دارد. این درست خالف آن چیزی است که از سیره فاطمه زهرا

 خدمت رسول خدا آید: حضرت علی و فاطمهبه دست می پیامبر اعظم

کردند که خدمات خانه و زندگی را برای هر یک مقرر فرماید. آمدند و تقاضا 

را به خدمات درون خانه گماشت و بیرون خانه را  فاطمه حضرت رسول اکرم

 واگذاشت. به علی

داند که من چقدر مسرورم از این که فرمود: فقط خدا می حضرت فاطمه

آید )کنایه ن برمیمرا مأمور به اموری نساخت که فقط از عهده مردا رسول خدا
 2از این که زنان توانایی حمل بار گران زندگی را ندارند(.

                                                 
 .76فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی، ص  - 1
 .417، حاالت حضرت فاطمه، ص ناسخ التواريخ - 2
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 شیطان عتیق؛ شیطان مدرن
 رحیمی

مباحث عرفانی برای جوانان جاذبه فراوانی دارد. این جاذبه ذاتی موجب شده تا  اشاره:

نوشتار  های کاذب هم اندک اندک به دنبال جای پایی در جامعه دینی ما باشند. اینعرفان

به یقین ورود در عرصه  ها برآمده است.هایی از این عرفاندرصدد شناخت و نقد نحله

این مباحث تخصصی، نیازمند مطالعه، مباحثه و تحقیق بیشتر است و در این راستا مقاله 

 جویی بیشتر مفید خواهد بود.حاضر برای ایجاد هوشیاری، انگیزه و پی

 مقدمه
مدرنیته تأثیرات شگرفی در بهبود زندگی مادی بشر  قابل انکار نیست که عصر

داشته است. اما این ارتقای کیفی در سطح زندگی بشر، او را روز به روز از توجه به 
تر نموده و در نتیجه تمایالت معنوی و ساحت وجودی و سرشت ملکوتی خود غافل

که بشر شاهد در چنین موقعیتی  بنیادهای اخالقی در جوامع رو به افول رفته است.
باشد، سعی در پناه بردن به پناهگاهی دارد که روح تاراج میراث معنوی خود می

تشنه معنویت خود را سیراب نماید و این تشنگی جز با روی آوردن به چشمه زالل 
پذیر نیست. این جاست که گذرد، امکانسار قرآن و سنت میمعرفت الهی که از سایه

ها ون آمده و تشنگان عرفان و معرفت الهی را به گندابگاه خود بیرشیطان از کمین
که داعیه رساندن بشر به  -های عرفانی منحرفها و نحلههای آلوده فرقهو مرداب

سازد. این گونه است که ما در رهنمون می -عرفان حقیقی و آرامش ابدی را دارند
های فکار مکتبگونه ادنیا و مخصوصاً در جامعه اسالمی خودمان شاهد رشد قارچ

این روند با پیروزی انقالب اسالمی  های کاذب هستیم.انحرافی و مدعیان عرفان
ایران و گرایش مسلمانان جهان و به ویژه جوانان کشورمان به معنویت، شدت 

یک تهاجم فرهنگی  ،های منحرفهای دروغین و نحلهبیشتری یافت و این عرفان
 کنند، عبارتند از:ها دنبال میاهدافی که آنز بخشی انرم و پنهان را آغاز کردند. 

؛ های دروغین به جای عرفان اسالمیجایگزینی عرفان؛ نفی عقالنیت در جامعه
ها و گرایی و ایجاد مکتبترویج شدید فرقه؛ بند و باری و ترک شریعتترویج بی
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 . ههای متعدد به منظور بر هم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی و اخالقی جامعنحله
بابا، سای :از شرق توان نام برد:این موارد را میهای کاذب و وارداتی از جمله عرفان

های عرفان مسیحیت و عرفان یهود و عرفان :از غرب ؛اهللاُشو، کریشنا و عرفان رام
 در داخل این در حالی است کهچون عرفان سرخپوستی و عرفان اِکنکار. همآمریکایی 

بندیه و اللهی، نقشراویش تحت عناوین مختلف مثل: شاه نعمتکشور نیز، صوفیه و د
طرفداران  آوریهدفمند مشغول ترویج افکار خود، نشر کتاب و جمعطور گنابادیه به 

بینانه به واقعکوتاه ولی نگاهی  بخش اولما در  متعدد هستند. یهاو ساخت خانقاه
های عرفانی نوظهور نحلهاین تعدادی از اشکاالت  تاریخچه، مبانی فکری و برخی

 داده وپرستی را مورد مطالعه و بررسی قرار افکنیم و در بخش دوم نحله شیطانمی
 کنیم.مبحث صوفیه را به مجالی دیگر واگذار می

 بخش اول: عرفان اُشو، سای بابا و اِکنکار 

 عرفان اُشو -فصل اول

ر استان مادیاپرادش میالدی در روستای کوچوادا د 1931اُشو در سال  معرفي: -1
ای به اشراق رسید. او سالگی در پی حادثه 21هند به دنیا آمد و به گفته خودش در 

 1974آموخته شد و در سال از دانشگاه سائوگر در رشته فلسفه دانش 1953در سال 
در پونای هند مرکزی برای آموزش مراقبه تأسیس کرد. او برای معالجه به آمریکا 

استقبال از تعالیمش در آن جا ماندگار شد. او مردی هرزه و  رفت ولی به دلیل
فاسداالخالق بود و انحرافات جنسی در او به حدی رسید که حتی پیروانش معتقدند 

های جامعه آمریکا را زیر سؤال برده بود. به که فساد او به قدری باال گرفت که ارزش
فساد اخالقی و جنسی او همین خاطر سران آمریکا به واسطه احساس خطری که از 

کردند او را از آمریکا اخراج کردند و این امر مورد تأیید وزارت خارجه هند نیز می
آید و همگان بر آن اتفاق دارند، او شخصیتی باشد. چنان که از سخنان او برمیمی

گویند که ادعاهایش گوش ای که حتی پیروان او میبسیار متکبر و مغرور بود، به گونه
شد. این کرد و روح انسان از شنیدن آن همه خودستایی آزرده میرا کر می فلک

 های او مشهود است.خودستایی به وضوح در کلمات و سخنرانی
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های متأثر از او پیرو مکتب تنتره بود. تنتره یکی از نحله افکار و عقايد: -2
انسان باید فرهنگ هندویی است. این مکتب عرفانی و رازآلود است. در این مکتب 

از تمام لذات مادی بهره بگیرد و در آن از ترک لذات دنیا و مادیات خبری نیست. 
گیری از لذایذ جنسی نیز در آن برجسته است و در این مکتب مسایل لذا بهره

یابد و همین امر باعث سوء استفاده سکسی و جنسی به صورت غلوّآمیزی تقدس می
از این شود که اُشو نیز یکی تعالیم این مکتب می ای از بیماردالن و شیادان ازعده

ور بود که جامعه فاسد آمریکا نیز تاب شیادان است. او به قدری در فحشا غوطه
 :گیری استتعالیم اشو در دو بخش مبانی و اصول قابل پی تحمل فساد او را نیاورد.

تانتریگ و های مکتب بخشی از مبانی او یوگاست و بخش دیگر ایده الف( مباني:
عارف و تأثیراتی از کبیر، شاعر  چنینست. همبخش دیگر تعالیم او از بودا متأثر ا

تناسخ روح و وحدت کیهانی از  .زیست، پذیرفته استایرانی االصلی که در هند می
 مبانی اعتقادی مکتب اوست.

عشق عصاره پیام اوست. او عشق  .از اصول مورد تأکید او عشق است ب( اصول:
رسیدن به عشق را از طریق  لیداند ومقصود میهدف و بیبخش اما بییبا، لذترا ز

داند. مانند عشق مرد به زن یا زن به مرد. این اصل که پذیر میقطب مخالف امکان
ترین ابزارها برای ترویج فحشا و زنا در بین پیروان ه دارد از مهمترریشه در مکتب تن

جمعی در این به طوری که مجالس زنای دسته ای است،مکاتب تازه تأسیس تنتره
ن نفس انستاز اصول دیگر او سم د گیرد.مکتب با نام فحشای مقدس صورت می

این اصل از اندیشه  .برای انسان و رشد اوست. نفی ذهن از اصول دیگر مکتب اوست
گیرد که در مکاتب عرفانی دروغین رواج شدیدی دارد، ی عقل سرچشمه میتخطئه

گر عقل به کار گرفته شود دیگر فرصت و زمینه مناسب برای رشد و ترویج این زیرا ا
گانه از ماند. توجه به درون و مراقبه و اعتقاد به کالبدهای هفتافکار باطل باقی نمی

 دیگر اصول مکتب به اصطالح عرفانی اوست.
ادعای  -1ای از اشکاالت واضح عرفان اُشو عبارتند از: پاره نقدها و اشکاالت: -3

ای که جامعه فاسد آمریکا نیز االخالق به گونه عرفان از سوی مردی هرزه و فاسد
شخصیت منفی و حقیر رهبر این عرفان، در حالی که  -2چنین شخصی را برنتافت؛ 

 -3؛ نمایندرهبران مدعی عرفان، عموماً تظاهر به صفات مثبت را فراموش نمی
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بردن مبانی اخالقی،  سؤالن عرفان و زیر ترویج شدید فساد و فحشا و سکس در ای
نفی و تخطئه عقل و ذهن به منظور راکد نگه داشتن فکر و  -4؛ اجتماعی و انسانی

دینی و نفی ایمان به خدا و قیامت و ترویج بی -5؛ ذهن در جهت پیشبرد اهداف
 رفتار و گفتار آنان کامالًدر گونه که  گری فکری و عقیدتی، هماناشاعه الابالی

 هویداست. 
 پردازیم:شو میبه ذکر تعدادی از سخنان اُ ،در پایان

گویند ما آرزوی جست و آیند و میگوید: مردم به نزد من میاو در مورد خدا می
گویم در این باره با من صحبت نکنید. این ها میجوی خدا را داریم. من به آن

فایده است. جوی خدا بیمقوله را به بحث نکشید، هر گونه صحبتی درباره جست و 
  1گویند نیست.هیچ معنا و مفهومی در آن چه می

ترین هنر مدیتیشن است. این پیشکش گوید: سکس بزرگدر مورد سکس می
 2شود.تنتره به دنیاست و عشق از آمیزش جنسی زاییده می

تواند گوید: خداوند در همه جا هست؛ پس چگونه میپرستی میاو در مورد بت
ا نباشد. پس او در یک بت سنگی نیز هست. اگر او در یک قطعه سنگ هدر بت

 کاری شده نباشد؟معمولی وجود دارد، پس چرا در یک سنگ کنده

 عرفان سای بابا -فصل دوم

که در  «بابا شیردیسای»بابا داریم. یکی در هند دو نفر با نام سای معرفي: -1
از دنیا  1918من به دنیا آمد و در ای برهدر حیدرآباد هند در خانواده 1835سال 

گرفت های مقدس هندوها و اسالم میرفت. او درویشی بود که تعالیمش را از کتاب
ای چون شفای بیماران و و هوادار چندانی در هند ندارد، گرچه کارهای خارق العاده

 دهند.ن زبان حیوانات را به او نسبت میانستد
های فعال و جذاب است که نماد یکی از فرقه «باباسوامی سانیا سای»نفر دوم، 

در داخل ایران است و از عرفان هندی و مخصوصاً بودا به شدت متأثر است. او در 
اند که از در جنوب هند به دنیا آمد. برای او معجزات فراوانی ذکر کرده 1926سال 

                                                 
 .10، ترجمه: روان کهریز، ص راز بزرگ اشو، - 1
 .316و  240، ترجمه: مرجان فرجی، صص هاي اشوالماساشو،  - 2
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طوری که مثل انگشتر، قرار گرفتن میان زمین و هوا به  ییایجاد اشیاخلق و جمله 
 . ماند و ...یک متر از زمین بلند شده و در هوا معلق می

بازی و جادوگری است. بیشتر کارهای او که لقب معجزه گرفته تردستی، شعبده
ای خارجی مچ او را گرفت و موجب رسوایی او شد. های رسانهاخیراً یکی از شبکه

و لحظه ظهور چند تا از به های پیشرفته ولی مخفی به نزد او رفته ها با دوربینآن
اصطالح معجزات او را شکار کرده و در حرکت آهسته دوربین مشخص کردند که او با 

آورد تردستی بعضی اشیا را از درون آستین یا جیب خود با سرعت شگرف بیرون می
است که ها را فی البداهه خلق نموده است و روشن شود که آنو به دروغ مدعی می

 خلق یعنی ادعای خدایی!!! ادعای ایجاد و
تناسخ، اعتقاد به  مختصراً این گونه است؛اعتقادات او برخی از  افکار و عقايد: -2

ویشنو از خدایان هندو، عشق به خدا، توجه به عالم درون، برابری مذاهب که یک 
امروزه تعالیم سای بابا )و نیز اشو( پهنه وسیعی از  . و ... 1اندیشه پلورالیستی است

ر کتب و فضای اینترنت را به خود اختصاص داده و در کشور ما نیز مخصوصاً در نش
ای که سودای دیدار با گیرد، به گونهتهران، تبلیغات وسیعی در مورد او صورت می

پروراند. تا جایی که در اطالع ولی پرشور میاو را در ذهن بسیاری از جوانان کم
بینید که نه صدها نفر جوان ایرانی را میمحل زندگی سای بابا در هند، شما روزا

اند. از آن جا که در طریقه و سلوک او فساد و فحشا به برای دیدار او به هند رفته
، ولی دولت هند هیچ است شدهنیز ات دیده شده و علیه او شکایات فراوانی کرّ

 او به بهتوان به خوبی دریافت که دولت هند کند، میاو نمی در خصوصاقدامی 
 برد.می زین فراوانکند و بهره جذاب نگاه میعنوان یک جاذبه گردشگری 

 بازیادعای خدایی کردن، همان گونه که در بحث شعبده -1 اشکاالت و نقدها: -3
 -3و خالف عفت و اخالق؛  ترویج فساد و فحشا -2؛ و تردستی او نقل شده است

 .د خرافی و باطلیافکار و عقا

 کارعرفان اِکِن -فصل سوم

عرفان اکنکار یکی از مکاتب عرفانی کامالً جدید است و در ایاالت  معرفي: -1

                                                 
 .17، ترجمه: رؤیا مصباحی مقدم، ص (6 -تعليمات سانيا ساي بابا )تعليمات معنويبابا، سانیا سای - 1
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باشد و در شهر تهران اقدام متحده آمریکا پدید آمده است. این مکتب در ایران فعال می
اند. البته در سایه غفلت مسؤوالن هایی برای آموزش تعالیم خود نمودهبه برگزاری دوره

های اند و جوانان و خانوادهآوری طرفدارانی نیز شدهجمعفرهنگی کشور موفق به 
اند، به طوری که در اثر شکایات متعدد از سرکرده و بعضی افراد زیادی را اغفال نموده

مرتبط با این گروه، تعدادی از سرکردگان این نحله توسط مقامات انتظامی و قضایی 
متولد کنتاکی « پال توئیچل»اند. پدیدآورنده این عرفان تحت پیگرد قرار گرفته

کرد که آمریکاست که در خالل جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی آمریکا خدمت می
گرا متأثر های معنویتدر اثر ارتباط با بعضی اساتید معنویت و عرفان باستان، از اندیشه

ق به که با این دانش موفداند می« اِک»شد. وی این اندیشه را متعلق به فرقه باستانی 
شدند. لذا اسم این مکتب نیز از همین سفر روح از طریق خارج کردن روح از بدن می

شود. نامیده می« اِکِنکار»دانش گرفته شده است. دانش وارد و خارج شدن روح از بدن 
های آموزشی متعددی کارگاه 1965پال توئیچل پس از رسیدن به این دانش در سال 

 1فرنیا دایر کرد.برای آموزش سفر روح در کالی
 استفاده از روح به عنوان کالبد طبیعی انسان برای سفر به دنیای افکار و عقايد: -2

ماوراء و ترک کالبد فیزیکی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی رسیدن به بهشت 
، لذا اکنکار را حکمت باستانی برای سفر ترین عقاید این فرقه استاز مبنایی حقیقی

اکنکار به خدا اعتقادی ندارد و فقط از بهشت  اند.معرفی کرده روح در عصر حاضر
قیامت نیز در این تفکر جایی ندارد و آن را اختراع کلیسا برای  .گویدسخنانی می

داند. در این عرفان نور و صوت نیز از محورهای اساسی است کنترل توده مردم می
 ارد. که در ترک بدن توسط روح و بازگشت به آن نقش مؤثری د

از ایرادات مهم بر این  -2؛ عدم اعتقاد به مبدأ و معاد -1اشکاالت و نقدها:  -3
بر این است که این مکتب عرفانی که  -اندهکه جوابی هم برای آن نداد -مکتب

، از سفر روح هیچ هدفی ندارد و صرف سفر روح را بنا نهاده شدهاساس سفر روح 
تواند هدف باشد بلکه یکی روح از بدن نمی داند؛ در حالی که خروجهدف نهایی می

یابد تا به غایت نهایی از مراحل و منازلی است که سالک در آغاز راه به آن دست می

                                                 
 .17، ترجمه: هوشنگ امرپور، ص هاي اسراراکنکار، کليد جهانپال توئیچل،  - 1
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اکنکار در عرفان متعالی که وصول به خداست برسد و حال این که این هدف 
  به دنبال آن نیست.هم ای است که کسی گمشده

کنیم و های مدعی عرفان بسنده مینحلهما به همین مقدار در مورد معرفی 
 سپاریم.تحقیق بیشتر را به خواننده می

 پرستی بخش دوم: شیطان

 معرفی  -فصل اول
پرستی یکی از اعتقاداتی است که به شیطان

دهند و دلیل آن را آن پیشینه هزاران ساله می
پرستش هر موجود دارای قدرت از سوی مردمان 

دو خدای ضدّ هم  جودوهزاران سال پیش و یا 
های پیشینیان در اندیشهیعنی خدای خیر و شر 

دانند، که نمونه آن را در آیین زرتشت و قبل می
از آن در دنیای مصر باستان و بین النهرین 

در دین زرتشت اهریمن )خدای شر( در کنار اهورامزدا )خدای  توان یافت.می
 شود.خیر( پرستیده می

پرستانه همزاد بشر است، اما برای نخستین بار توماس های شیطاناندیشه هچگر
پرستی را واژه شیطان« تکذیب یک کتاب»میالدی در کتاب  1565هاردینگ در 

علیه مارتین لوتر به کار برد و باعث ترویج و شیوع این لفظ شد، تا حدی که 
میالدی در برخی کشورهای غربی به صورت یک  18و  17پرستی در قرون شیطان

پدیده پرداخت. ظهور این ن ابراهیمی میادیام ظهور پیدا کرد که به مخالفت با رس
و  ها بود. جادوگریداران یهودی و فراماسوندریغ سرمایههای بیمدیون حمایت

زادگان داران و اشرافمیالدی بعضی از سرمایه 19پرستی را در اوایل قرن شیطان
 بودند، به رهبری (Ordo temple orientis)های فراماسونری انگلستان که عضو گروه

با نام باشگاه آتش جهنم در شهر لندن تأسیس نمودند و با « سر فرانسیس داشو»
حامی که  -دارانها در امریکا نیز رواج یافتند. اغلب این سرمایهها این گروهتالش آن
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وجین از قاچاقچیان و تولیدکنندگان مشروبات الکلی و مر -پرستان بودندشیطان
ها از آنرفتند. علت حمایت ها و مراکز فساد در اروپا و آمریکا به شمار میقمارخانه
جلب سود از فروش مشروبات و ترویج آن در جامعه توسط این نیز ها این گروه

سازی رئیس غول صنایع شراب« ساموئل برنفمن»که اکنون  ایگونهبه  .ها بودگروه
ترین امپراطوری قمار دنیا که بزرگ ،ن دنیای پنهانسلطا «روچیلد»و نیز در دنیا، 

ها هستند و جالب آن که ه است، هر دو از حامیان این گروهرا در آمریکا ایجاد کرد
به نقش دنیای  انسان بیش از پیشاین جاست که  باشند.هر دو نفر یهودی می

یدایش تخدیر جوانان، ترویج و پ ،های اخالقی جوامعاستعمار در تخریب بنیان
پرستی نوین گذار شیطاناولین بنیان برد.های منحرف پی میها و گروهنحله

است. باشد که مؤسس کلیسای شیطان می« آنتوان شزاندر الوی»شخصی به نام 
 .استیک یهودی تر آن که او نیز جالب

 افکار و عقاید  -فصل دوم

ی و اخالقی بر پرستان به جای اطاعت از قوانین خدایی یا طبیععموم شیطان
های موجودی مافوق با قوانینی فرستاده شده، پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی

های ادیان گذشته، مخصوصاً ادیان ابراهیمی تمرکز دارند و از باورها و گرایش
کنند و به جای محور قرار دادن خدا در مرکز )مسیحیت، اسالم، یهودیت( اجتناب می

های ماتریالیستی پرستانه دارند و با الگوگیری از مکتبهای خودهستی بیشتر گرایش
و اُمانیستی خودمحور و جادومحور هستند و خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی 

 آورند.دانند و به پرستش آن روی میبینند و بعضی دیگر شیطان را خدا میمی

 هاها و گرايشگروه
 ها.ها و دست چپیند: دست راستیاپرستان را به دو گروه تقسیم کردهشیطان

سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود غنی ها:دست راستي -1
پرست( های شیطانها )از فرقهآورند. الوییانتر به دست میدر مقابل قدرتی بزرگ

یا خدای دیگری برای خود قایل نیستند و از و در واقع خدایی از جنس شیطان 
 کنند.نیز پیروی نمیقوانین شیطان 

شان هستند سازی روحی خود در جریان کارهایمعتقد به غنی ها:دست چپي -2



 شیطان عتیق؛ شیطان مدرن

 

167 

 و معتقدند تنها باید به خود جواب پس بدهند. 
 -اند: الفپرستان را به دو گروه اصلی تقسیم کردهبر همین اساس شیطان

 پرستی دینی )سنتی(.شیطان -پرستی فلسفی )معاصر(؛ بشیطان

 پرستي فلسفي )معاصر(شيطان -الف
آنتوان »پرستی را منتسب به به طور غیر رسمی و گسترده، این شاخه از شیطان

انجیل »مؤسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان و نویسنده کتاب « شزاندر الوی
در شیکاگو به  1930دانند. او در می« پرستی الوییشیطان»گذار و بنیان «شیطانی

در دایره جنایی پلیس آمریکا مشغول به کار شد و از  1950دنیا آمد و در سال 
اش که هیچ وقت به و از رابطه عاشقانه« کالرا الوی»ازدواج اولش دختری به نام 

به دنیا آمد. او « Zeena Laveyزنا الوی »ازدواج منجر نشد، دختر دوم او به نام 
ی سرّی خود به نام هاهای جمعه به ارائه سخنرانییک پیانیست مشهور بود که شب

پرداخت و در همین حلقه بود که یکی از اعضا پیشنهاد تأسیس « دایره اسرارآمیز»
در حالی که سر خود را ]به  1966آوریل سال  30آیین جدید را به او داد. او در 

گذاری کلیسای شیطان را اعالم کرد و عنوان رسم آیین جدید[ تراشیده بود، بنیان
ل عهد شیطان اعالم کرد و خود را کاهن کلیسای شیطان نامید. همان سال را سال او

ریزی نمود تعالیم کلیسای شیطان را پایه 1969او با انتشار کتاب انجیل شیطانی در 
بر اثر تورم ریه مرد و جسدش  1997و شیطان را فرمانروای زمین اعالم کرد. او در 

قدرت یم گشت تا از به رسوم شیطانی سوزانده شد و خاکسترش بین وراث تقس
رهبر « پیتر گیلمورا»اسرارآمیز آن در پرستش شیطان استفاده کنند و اکنون 

آلیستر های فردریک نیچه، کلیسای شیطان است. آنتوان الوی تحت تأثیر نوشته
کرالی، مارک دسید و چارلز داروین و بسیاری دیگر قرار داشت. شیطان در نظر او 

یک  کرد.ه تعالیم خداجویانه کلیساها را مسخره میموجودی مثبت بود، در حالی ک
 داند و اعتقادی به خدا ندارد.پرست الویی خود را خدای خود میشیطان

 پرستي ديني )سنتي(شيطان -ب
پرستان فلسفی های زیادی به شیطانپرستان دینی شباهتهای شیطانگرایش

ید یک قانون ماوراء پرست اول بادارد، با این تفاوت که در این مکتب شیطان
اند یا به طبیعی را که در آن یک یا چند خدا تعریف شده است و همه شیطانی
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 توانند ذهنی باشند یا ازاین شیاطین می .شوند، بپذیردوسیله شیطان شناخته می
پرستان . بقیه شیطانبرگزیده شوند های باستان بین النهرین یا مصر و ...الهه بین

اصلی را دارند و بعضی نیز شیطان سقوط کرده در انجیل را ادعای پرستش خدای 
پرستی یک اصل مشترک دارند و آن هم در های شیطانپرستند. کلیه فرقهمی

 اولویت قرار دادن خودِ مشخص است.
هستند که در دوران تفتیش عقاید « پرستان شرّ»پرستان گروه دیگر شیطان

خوردن »به اعمال کریهی مثل مذهبی از طرف کلیسا، شکل گرفتند و متهم 
« هاقربانی کردن دختران باکره پس از تجاوز به آن»، «کشتن گوسفندان»، «نوزادان

و جنسی در  یانواع فحشا و مسایل سکسرواج هستند و « نفرت از مسیحیت»و 
کنند که هیچ روزنه امیدی برای ها دنیایی را ترسیم میکند. آنها بیداد میبین آن

اند و خودکشی از پرستی را دنیای تاریک نیز نامیدهست لذا شیطانآن متصور نی
 دانند. موارد رایج این آیین است و آن را بهترین راه رسیدن به حقیقت می

 پرستی در ایرانشیطان -فصل سوم
هایی را به صورت مخفی و زیرزمینی پرستی تحرکات و فعالیتدر کشور ما شیطان

باشد و بیشتر از راه جاذبه دعوت آنان کمتر عقیدتی میآغاز کرده است. سبک تبلیغ 
های شبانه که انواع مشروبات الکلی، آمیختگی پسران و دختران ها و مهمانیبه پارتی

« Yidish»ریشه جاز که از موسیقی یهودی تحت پوشش عناوین موجّه، موسیقی بی
وکائین و ... گردان و مواد مخدر مانند شیشه و کهای روانگرفته شده و قرص

هایی از جوانان در این نوع گیرد. هر هفته شاهد اخباری از دستگیری گروهمیصورت 
باشیم و بسیاری از این جوانان حتی از ماهیت این ها توسط مقامات انتظامی میپارتی

اطالعند و صرفاً با دعوت از طریق اینترنت و یا دوستان به این مجالس راه مجالس بی
 پرستی و عقاید آنان اطالعی داشته باشند. دون این که از شیطانیابند، بمی

 اشکاالت و نقدها  -فصل چهارم

تر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. با اشکاالت این نحله منحرف واضح
 گردد: این حال چند انحراف بزرگ بر سبیل اجمال و اختصار در این رابطه ذکر می

ضدیت و مبارزه با ادیان  -2؛ ش خود، شیطان و ...(پرستش غیر خدا )پرست -1
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ارتکاب و ترویج اعمال کریه و خالف  -3؛ )اسالم، مسیحیت، یهودیت( ابراهیمی
اشاعه فساد  چون: خوردن نوزادان، قربانی کردن دختران،اخالق و وجدان انسانی هم

 ترویج و تشویق به خودکشی. -4؛ و فحشا و...

 هاعالیم و سمبل -فصل پنجم

پردازیم که این پرستان میهای شیطاندر پایان به ارائه بعضی از عالیم و سمبل 
کند. این عالیم نمادهای معروف عالیم اعتقادات و شعارهای آنان را نیز هویدا می

شان[ روی لباس جوانان پرستی است که ممکن است ]بدون اطالع از فلسفهشیطان
 نقش بسته باشد.

Invert Pentagram ضلعي وارونه( )پنج 
نشانه ستاره صبح، نامی که به شیطان تعلق دارد. این عالمت 
در مراسم مخفیانه )کاباال( و جادوگری برای احضار ارواح 

پرستان با دو شود. این عالمت را شیطانشیطانی استفاده می
ت کنند. در هر حال این عالمرأس در باال و ملحدان با یک رأس در باال استفاده می

ها، و نشانه شیطان است و مهم نیست که یک نوک ضلع آن باال باشد یا هر دوی آن
 ای کشیده شده باشد یا خیر. در هر حال این عالمت شیطان است.یا دور آن دایره

Baphomet  )ديو بافومت( 
پرستی، خدای شیطانی و سمبل شیطان. عالمت شیطان

 شود. ممکن است این عالمت به شکل جواهرات دیده

666 
:»... 13:18عالمت انسان، نشانه جانور )هیوال(. مکاشفات 

پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که 
 «است. 666عدد انسان است و عددش 

Ankh  
ها. روح شهوت قدرت این سمبل باروری و شهوات در انسان

 باشد.جمع زنان/ مردان می
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Swastika or Sun Wheel سته يا چرخ خورشيد( )صليب شک 
ها قبل از قدرت یک عالمت مذهبی باستانی است که سال

های بودایی و رفت. این عالمت در کتیبهگرفتن هیتلر به کار می
شده. در آیین پرستش های سلتی و یونانی استفاده میمقبره

رسد نشانه مسیر حرکت خورشید خورشید این عالمت به نظر می
 در آسمان باشد.

All Seeing Eye نگرد( )چشمي که به همه جا مي 
ها معتقدند که این چشم لوسیفر )شیطان( است و آن

ها کسی که قدرت کنترل آن را دارد، بر تمام دارایی
 رود.ها به کار میکند. این عالمت در پیشگوییحکومت می

 کنند.میهای روحی و تمامی انحرافات تحت این عالمت کار ها، کنترلجادوها، نفرین
این عالمت روشنفکران است به پول رایج ایاالت متحده نگاهی بیندازید. این عالمت 

 اساس نظم نوین جهانی است.

Upside Down Cross  )صليب وارونه( 
باشد. گردنبندهای آن نشانه استهزا و رد کردن مسیح می

-رود. این عالمت را میپرستان زیادی به کار میتوسط شیطان

 ها دید.های آنهای راک و روی آلبوماه خوانندهتوان همر

 

Goat Head  )سر بز( 
)همان بعل  Mendesبز شاخدار، بز مندس 

(Ba`al بافومت، خدای ،)خدای باروری مصر باستان )
)بز طلیعه یا قربانی(. این یکی از  Scapegoatجادو، 

پرستان برای مسخره کردن مسیح های شیطانراه
 ای برای گناهان بشر کشته شد.شود که مسیح مانند برهیاست، زیرا گفته م



 شیطان عتیق؛ شیطان مدرن

 

171 

Anarchy  )هرج و مرج( 
باشد. این عالمت به معنای از بین بردن تمام قوانین می

« کننده است، تو انجام بده.هر چه تخریب»به عبارت دیگر 
ها، پرستی. این عالمت توسط پانکیعنی همان قانون شیطان

 رود.کار می ها بهها و راکمتالهوی

Anti Justice  )ضد عدالت( 
تبر رو به باال عالمت عدالت روم قدیم بوده است که 
عالمت واژگون شده آن نشانه ضد عدالت یا شورش و طغیان 

ها از دو تبر رو به باال به معنی باشد. فمینیستمی
 کنند.مادرساالری باستانی استفاده می
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 مسیحیت در یک نگاه 
 محمد مفتاح

تبشیری و تبلیغی. امروزه، تبلیغات مسیحیت در اقصی نقاط  اشاره: مسیحیت دینی است

در حال گسترش است. از این رو، شناخت صحیح از تاریخچه،  -به ویژه کشور ما -دنیا

نماید. اعتقادات، اشکاالت و نقاط ضعف این دین تحریف شده ضرورتی اجتناب ناپذیر می

پرهیز از ایجاد شبهه و دامن زدن به مباحث طوالنی،  توصیه اکید آن است که به جهت

مطالب این مقاله صرفاً در جایی که مورد نیاز است و به صورت خصوصی و با نظر به 

ها ظرفیت مخاطب مورد استفاده قرار گیرد و از ارائه مستقیم مطالب در منابر و کالس

 خودداری گردد. 

 مقدمه
بخش اول؛ مختصری از تاریخچه پیدایش  این مقاله در دو بخش تهیه شده است:

از  قسمتیهای مسیحیت. بخش دوم؛ دین مسیحیت، ظهور پولس و انشعابات و فرقه
تثلیث و (، نگارش و حجیت رظناز )کتاب مقدس مبحث  چونهمالهیات مسیحیت 
ما آن است که در ضمن سعی . های اصلی و مهم مسیحیتآموزه معنای آن و دیگر

ای انحرافی و پارهوجود آمدن این عقاید ه های بریشه ،یح و واضحرائه تصویری صحا
کننده را از مراجعه به کتب شک این مختصر، مطالعهاز اشکاالت آن معلوم گردد. بی
 کند.نیاز نمیایم، به طور کامل بیتفصیلی که به آنها آدرس داده

 بخش اول: پیدایش و گسترش

  و ظهور مسیحیت حضرت عیسی -فصل اول
ست که از درون دین دیگری به نام یهودیت ا های مهم مسیحیت آناز ویژگی

-هم در مجموع اصول دیانت یهودیت را تأیید می حضرت عیسی سر برآورده و

ها که کرد. البته یهودیت دو زمینه خوب برای مسیحیت فراهم نمود: یکی کنیسه
)ماشِیَح(.  منجی مسیحیان افتاد و دیگری انتظار ظهور مسیح به دستبعدها 
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آورده بودند،  به وجودآمد تا انحرافی را که کاهنان یهودی در یهودیت  عیسی
تبدیل شدن دین به قوانین خشک ظاهری و عبارت بود از: اصالح کند و آن انحراف 

 روح. بی

ا، ، در چهار انجیل متّی، مرقس، لوقا و یوحنّدر مورد زندگی حضرت عیسی

به عقد  ها حضرت مریماندکی اختالف آمده است. در آنای با مطالب جداگانه

را  ار درآمده بود که فرشته وحی به او بشارت عیسیمردی به نام یوسف نجّ

 زایی مریمشود. البته اعتقاد به باکرهبه پسر خدا مسمی می لذا عیسی .دهدمی
است که در  ای که این جا هست آنرود. مسألهجزء عقاید مهم مسیحیان به شمار می

ی و لوقا لذا متّ ،باشد از نسل داوود دبای آمده که عیسی )تورات( قدیمعهد 
 سلسله را درست کنند! از این طریق، آن اند سعی نموده

 باشند.شاگرد تربیت کرد که همان حواریون حضرت می 12 عیسی حضرت
 .بود متعددایشان حضرت بیان سحرآمیز و معجزات آن ابزارهای تبلیغی 

گرفتند، ولی از آن جا که  در نهایت، یهودیان تصمیم به قتل حضرت عیسی
ها کسانی شد. رومیها اجرا میدوران حکومت رومیان بود، حکم اعدام باید توسط آن

آرام و با تلخی جان بسپارد، ولی کشیدند تا آرامکردند به صلیب میرا که شورش می

یب خیلی طول نکشید و با نیزه رومیان ، ماندنش باالی صلدر مورد حضرت عیسی
به قتل رسید. سپس او را در قبر سنگی دفن کردند، ولی در روز سوم او را در قبر 

هاست ولی طبق نیافتند و پس از آن هم به آسمان صعود کرد. )این عقیده آن

 ،واقعیت ندارد. بلکه امر کند، کشته شدن عیسیحقیقتی که قرآن کریم بیان می
ان و یهودیان مشتبه گردید و وی زنده به آسمان صعود کرد تا در زمان ظهور بر رومی

 بازگردد و پیروان خویش را به سوی آن حضرت دعوت کند.(  مهدی موعود
صلیب مسیح تبلور »برای مسیحیت گردید: نمادیب بعد از این واقعه، صلی

نوان ابزار شناخت رنج بشری و پیوند استوار آن با رنج الهی است. صلیب به ع
شکنجه و آزار از سوی یک قدرت جبار در واقع پاسخ نهایی این جهان است به 

 1«.کسانی که اراده پدر را تحقق بخشند

                                                 
 .70، ترجمه همایون همتی، ص اي بر شناخت مسيحيتمقدمه -1



 مسیحیت در یک نگاه

 

175 

 پولس و انحراف مسیحیت -فصل دوم

و او را شمعون را به جانشینی خود منصوب کرد شاگردش ، عیسی حضرت
هستی و من بر این  گویم که تو پطرسو به تو می»و به او گفت:پطرس نامید 

کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره ]پطرس[ کلیسای خود را بنا می صخره
دهم. آنچه را در زمین منع نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می

کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچه را که بر زمین جایز بدانی در آسمان 
  1«.ه خواهد شدانستد جایز

 کند: عالم یهودی سرسختیکتاب اعمال رسوالن شخصیت دیگری ظهور می اما از
که  2فردی به نام شائول شدند؛کردن کسانی بود که مسیحی میشکنجه که کارش 

 نام خود را به پولس تغییر داد. 
گریزند و او ای از مسیحیان به دمشق میشود که عدهماجرا از آن جا شروع می

شود، ولی به گفته خودش اتفاق عجیبی ری آنها روانه میبا نامه کاهن برای دستگی
شود نه تنها از دشمنی با مسیحیان دست بردارد بلکه افتد که موجب میبرای او می

به نزدیک دمشق که رسیدم صدایی »گوید:رهبری آنها را برعهده بگیرد! او می

و به  شفایم داد کرد. سپس کور شدم و حضرت عیسیشنیدم که مرا توبیخ می
این داستان، از یک نظر تأثیرگذارترین نقطه در سرنوشت « من مأموریت داد.
 مسیحیت گردید. 

پولس شروع به ترویج دین مسیحیت جدیدی نمود. او جانشینی پطرس را قبول 
به من مردم دانست و مدعی بود که بقیه ها میداشت اما آن را مختص به یهودی

توان اولین گام انحراف دانست. اگرچه پطرس را می اند. انحراف از وصایتسپرده شده
کردند، ولی پطرس و دیگر حواریون مخالفت صریح خود را با پولس تا آخر اعالم می

تر و سادهکه  -پولس به خاطر گرویدن تعداد زیادی از مردم آن زمان به الهیات او
 یافت. به موفقیت دست  -تر به ادیان پیشینشان بودتر و نزدیکقابل فهم

گرفته و رنگ مسیحی فرا او تمام امپراطوری روم را گشت و اعتقادات موجود را 
پولس ... الهیاتی به وجود آورد که »نویسد:زد. ویل دورانت درباره پولس میها بر آن

                                                 
 19-18:16، انجيل متي -1
 ائول به معنی مخنث است.ش -2
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. مثالً این مفهوم که توان یافتدر سخنان مسیح، چیزی جز نکات مبهم از آن نمی
ه جز ب ،ا بیاید وارث گناه آدم است و از نفرین ابدیهر انسانی که از زن به دنی»

برای مشرکان  «تواند نجات یابدوسیله مرگ پسر خدا که کفاره گناه آدم است، نمی
  1«.تر از یهودیان بودقابل قبول

و  و آنها را به اسم حضرت مسیح گسترش داد پولس الهیات جدیدی پدید آورد
توان به طور قاطع می .را شکست دادها آن پیروانساخته، الهیات دیگر را منزوی 

گردد. این های مسیحیت به پولس بازمیگفت سررشته تمام انحرافات و بدعت
نویسد: اند. یکی میواقعیتی است که همه محققین و نویسندگان بدان اعتراف کرده

قدر مسیحیت را  پولس به خاطر توسعه یافتن افکارش متهم شده است که آن»
پولس را غالباً دومین »گوید:دیگری می 2«گویی مؤسس دوم آن است.ه که تغییر داد

فرقه  اند و مسلماً او در این راه جهاد بسیار کرد ومسیحیت لقب داده مؤسس
ها بر اثر مساعی به طوری که آن .طرفداران اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت

ی اهمیت او بیشتر از آن موقعیت و مقام خود را از کف دادند، ول ،پولس اهمیت
نیز  3«جهت است که وی اصول الهوت و مبادی الوهی خاصی را به وجود آورد.

امروزه، پولس به خوبی شناخته شده نیست و اغلب از او به عنوان »نویسد:دیگری می

... با شود را منحرف کرد، به بدی یاد می کسی که تعالیم ابتدایی و ساده عیسی
های پولس برای قسمت اعظم مسیحیت امروزی، ی رسالهاصلاین همه عناصر 

 4«محوری باقی مانده است.
حضرت آدم گناه کرد و گناه او بسیار بزرگ بود چون شورش  »گفت:پولس می
هم از درخت ممنوعه خورد تا معرفت یابد و هم توبه نکرد. این امر  ؛علیه خدا بود

برده و  ،ام فرزندی خدا را داشتباعث شد تا انسان سقوط ذاتی کند. انسانی که مق
غالم شد. لذا برای او شریعت فرستاده شد و مأموریت انبیا آوردن این شریعت بود. 

کفاره گناهش  انستتوفرزندانش به ارث رسیده بود و این انسان نمی رایگناه آدم ب

                                                 
 . 689ص  ،3، ج خ تمدنيتار ویل دورانت، -1
 .47 ص ، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی،هامسيحيت و بدعتجوان اُ. گریدی،  -2
 .613 -614، ترجمه علی اصغر حکمت، صص تاريخ جامع اديان جان بی ناس، -3
 .48ردستانی، ص ، مترجم: عبدالرحیم سلیمانی امسيحيتهاروی کاکس،  -4
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کفاره گناه و ود ررا بپردازد. پس خدا یگانه پسر خویش را فرستاد تا باالی صلیب ب
جای الگوی عملی خالی  و فقط آدم را بدهد. لذا مانع برای بازگشت برطرف شد

نیازی به  به عبارتی، دیگر «.است حضرت عیسیزندگی خود که آن هم  است

نیز تنها اناجیل و  کافی است عیسینامه حضرت شریعت نیست و فقط زندگی
 ین امر را بر عهده دارند.هم

 ز حضرت عیسیمشکل جدید مسیحیت پس ا -فصل سوم

ها با مشکل عالوه بر فشار و شکنجه رومی مسیحیت پس از حضرت عیسی
تری مواجه شد: مناقشات و اختالفات درونی. هرچه زمان بیشتر جدید و مهم

شد. در این منازعات غلبه با پولس بود و مخالفت حواریون با او کم اثر می گذشتمی
. تکلیف کتاب مقدس هم هنوز روشن مرجعی نبود تا حرفش برای بقیه حجت باشد

های مختلف در گوشه و کنار به وجود آمدند. در قرن دوم ها و نحلهنشده بود. لذا فرقه
هایش به پطرس برسد، کم این فکر مطرح شد که کلیسایی که سلسله اسقفکم

شود. این گروه از ها منتقل میحجیت دارد و همان اختیاراتی را که او داشت به اسقف
سیحیان کاتولیک نامیده شدند و کلیسای رم در آن زمان صاحب این ویژگی بود. م

در مقابل، کسان دیگری گفتند چرا سلسله فقط به پطرس برسد؟ به هر کدام از 
داده است. لذا بر تعداد به همه حواریون برسد کافی است، زیرا حضرت این اختیار را 

 شوند. س نامیده میها ارتدوکدار افزودند. اینکلیساهای حجیت
های اصلی و حساس مسیحیت نه در زمان حضرت بسیاری از آموزهدر واقع، 

 آمد.  به وجوداشخاصی چون پولس  و به دست، بلکه پس از او عیسی

 کلیسا و حکومت -فصل چهارم

رد و مدتی در در ابتدای قرن چهارم اتفاق مهمی رخ داد. امپراطور روم مُ
کی از مدعیان به نام قسطنطین تصمیم داشت رم را فتح امپراطوری آشوب بود. ی

. اتفاقاً «فتح کن () با این عالمت»:امکند. ناگهان ادعا کرد در افق دیده
تنها از آزار و شکنجه ه در جنگ پیروز شد و از این پس مسیحیان نقسطنطین 

بلکه قدرت هم گرفتند. البته قسطنطین قصد سوء استفاده از  ،رهایی یافتند
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کرد و آن را با مسیحیت را داشت. او حتی در منازعات دینی مسیحیان مداخله می
داد. به عنوان مثال اعتقادنامه نیقیه در زمان او تصویب قدرت سیاسی خاتمه می

زاد بودن هم» اصل شد که از اهمیت باالیی برخوردار است. در آن اعتقاد نامه بر
ن بار تثلیث در یک سند رسمی وارد کید شد و برای اولیأت «خدای پدر با پسر

 گردید.
قسطنطین مرکز حکومت خود را به اروپای شرقی منتقل نمود و این امر باعث 

آمدن مسیحیت شرقی و غربی شد. مسیحیت غربی به رهبری پاپ قدرت  به وجود
پیوند کلیسا و حکومت گرفت و حتی در مواقعی یگانه حکمران آن نواحی بود. 

 کنیم:ها اشاره میاشت که به بعضی از آنپیامدهای جدیدی د
. پیوند مسیحیت با قسطنطین باعث شد که با زور شمشیر، قرائت تثلیثی از 1

  !گیرندمسیحیت، دین رسمی امپراطوری گردد و مخالفان تحت تعقیب و شکنجه قرار 
باره میدانی وسیع یافت. از مسیحیتی که تحت فشار شدید قرار داشت به یک .2
صرفاً درصد رسید. آیا  85درصد به  15م تعداد مسیحیان از  380م تا  315سال 

ثر باشد؟ خیر. گسترش مسیحیت توسط شمشیر در ؤاین مقدار م انستتومیتبلیغ 
 مسیحی بودن یک امتیاز شد. ،نایپس از  راحتی قابل اثبات است.ه اروپا ب
طور وسیع به ه ب ،دکردنبربرها که از شمال اروپا با مسیحیان تماس پیدا می .3

خاطر ه ب . در همین مرحله بود کهشدندشان، مسیحی مییلاقب ؤسایپیروی از ر
 ها رواج یافت.ها و نقاشیمجسمه ،هاآن ملموس شدن دین مسیحیت برای

ایجاد کرد و فیلتری  ،قدرت حکومتگیری از کلیسای قرن چهارم با بهره .4
لذا از قرن چهارم  .منتقل نشود آیندگانبه  ودباعث شد تا هر چه مخالف میلشان ب

از آن  کریم انجیلی که در قرآناز جمله، اند. تاریخ همانی است که آنها گفته ،به بعد
شود پیروان ها که گفته میان از بین رفته و یا ابیونیرین دوهمدر  ، احتماالًیاد شده

ا کافر داشتند و پولس ر را بودند و کتاب مخصوص خود عیسیواقعی حضرت 
 توان یافت. ها نمیپس از آن اثری از آن ولی ند، تا قرن چهارم هستندانستدمی

تأثیر عظیمی بر شکل و ساختار کلیساها گذارد. تا  ،نزدیکی کلیسا با حکومت. 5
ولی پس از آن به نهادی عظیم و  ،ساده و ابتدایی بود یکلیسا نهادهنگام آن 

های حتی حکومتروپا یافت، تا جایی که و تسلط زیادی بر ا پیچیده تبدیل شد
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بودند. به عنوان مثال در قرن پنجم، کلیسا سند عطیه آن محلی تحت حاکمیت 
های اروپا موقوفه قسطنطین را جعل نمود که به موجب این سند جعلی، ثلث زمین

یعنی به ؛ های مرغوب و قابل کشت اروپا بودها، زمینکلیسا شد. البته این زمین
های محلی ها را به حکومتهای مرغوب اروپا. کلیسا این زمینکل زمینعبارتی 

ترین آوردند. کوچکها برای تأمین مخارج بر مردم فشار میداد و حکومتاجاره می
شد. این امر اختناقی را در میآنان ها باعث تکفیر اعتراضی از سوی مردم یا دولت

 د. آورده بو به وجودقرون وسطی در سراسر اروپا 
سال اول آن را دوران تاریک  500 کهک دوره هزار ساله است یقرون وسطی 

این زمان دقیقاً مقارن با حاکمیت مطلق کلیساست. در این دوران در و نامند می
تفکر و علوم  عجیبی پدید آمد. اختناق که کلیسا حاکم بود، خفقان وروم غربی 

شد مشروعیت ا صادر میعلومی که از مجرای کلیس فقطمختلف تعطیل شد و 
و حتی خرید و  نامهداشت. فساد کلیسا به اوج خود رسیده بود. فروش مغفرت

کلیسای شرقی که تحت اما  ها و مناصب کلیسایی رواج یافته بود.فروش پست
 تسلط حکومت بود، چنین تاریکی و خاموشی را به خود ندید. 

رابطه دین با فلسفه و یز نفلسفه و عقل و موضوع کم م کم 11از ابتدای قرن 
شود در اثر تماس مستقیم یا غیر مطرح گردید، که گفته می عقل و وحیچنین هم

های ارسطو ترجمه شد و کتاب ه است. پس از آن بود کهمسلمانان بود مستقیم با
 در دسترس ایشان قرار گرفت.  

شد. کاسته  شقدرتاز  ،پس از آن. م اوج اقتدار کلیسا بود 12و  11ن وقر
که قحطی سراسر اروپا را فرا  ین دوره رخ داد. در حالیهمهای صلیبی در جنگ

ها خواندنی لیون نفر برای جنگ آمده بودند! فجایع این جنگیگرفته بود، یک م
اروپاییان با فرهنگ  ها باعث شد تا دیوار دور اروپا فرو بریزد واست. البته این جنگ

 شرقی آشنا شوند.

 ها و اقدامات آنهاتانپروتس -فصل پنجم

م  16که در قرن  داد، تا اینتازی خود ادامه میچنان به فجایع و یکهکلیسا هم 
زمان با او دیگران هم لب به م اعتراض را بلند کرد. هملَعَ «لوتر»شخصی به نام 
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 -طلبان( نامیده شدندکه پروتستان )مصلحان؛ اصالح -رضانتاعتراض گشودند. مع
این انحرافات به کلیسا اعتراض نمودند ولی دریافتند که سردمداران  ابتدا به خاطر

دهند. لذا به اصل کنند و به آن حجیت میکلیسا اعمال خود را به شکلی توجیه می
چون و چرا از و لزوم تبعیت بیها از دین قرائت آنمبنا بودن حجیت کلیسا و 

رائه کردند که عبارت بود از آنها سخن جدید و مبنای مهمی ااعتراض کردند. کلیسا 
نه پاپ و نه  :گویممن می»گفت:لوتر می مقدس.به اصل کتاب همگانی مراجعه 

حتی یک کلمه به یک مسیحی فرمان و  نداردها و نه هیچ کس دیگری حق اسقف
که یک مسیحی به رضای وجدان خود و به طیب خاطر آن را  دستور دهد، مگر آن

که ها بدون آنسالکه را  چهآناگرچه بسیاری از  جدیدطرفداران مبنای  1«.بپذیرد
، اما جای بسی نددر کتاب مقدس باشد و پذیرفته شده بود، مورد تردید قرار داد

تعجب است که تثلیث را پذیرفتند و به عدم وجود آن در کتاب مقدس اعتراضی 
مقدس  در کتابای هم بر طبق همین مبنا، به دلیل این که عدهننمودند! البته 

بقیه از سوی این عده ولی  ،تثلیث را رد کردندعقیده  ،نیستسخنی از تثلیث 
 طرد شده و به قتل رسیدند.مسیحیان 

 ، ولیاگرچه ابتدا تنها به فساد کلیسا و حجیت آن اعتراض کردند هاپروتستان
 ، از جمله:ها را با مشکالت دیگری مواجه ساختآن ،ح مبنای جدیدطر

همه باید به کتاب مقدس مراجعه کنند ولی  :کتاب مقدس خود. وجه حجیت 1
کتاب ها در پاسخ این اشکال گفتند: چون نوشتن چرا کتاب مقدس حجت است؟ آن

های خوبی نویسندگان آن انسان صورت گرفته وعیسی در زمانی نزدیک به حضرت 
 بودند، لذا حجت است! 

 200، کتاب مقدس در سال کننده نیست؛ زیرا اوالًروشن است که این پاسخ قانع

دلیلی بر  . ثانیاً،نه در زمانی نزدیک به حضرت عیسی م تکمیل شده 360یا 
 اند، وجود ندارد.که آن را نوشته یخوب بودن افراد

مراجعه به خود متصدی  ،کلیسای کاتولیک قبالًها از دین: . اختالف قرائت2
از کتاب مقدس ارائه شود. شد که قرائت واحدی باعث میاین بود و کتاب مقدس 
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خودشان به کتاب مقدس مراجعه ن بود که: همه باید ای شانها سخناما پروتستان
ای و بر چه اساسی باید کتاب مقدس تفسیر شود که منجر به اما با چه شیوه کنند.

ها نگردد؟ آنها برای حل این مشکل گفتند: گرچه ها و تعدد قرائتاختالف برداشت
محدود است و شیوه تفسیر ب مقدس برای همه آزاد است، ولی مراجعه به کتا

مصلحان »نویسد:تفسیر قدما برای ما حجت است. یکی از محققین در این زمینه می
نوع نخست را به  .اندبه دقت بین سنت رسوالن و سنت متأخر از رسوالن فرق نهاده

شی بشری تلقی در حالی که نوع دوم را صرفاً آموز ،منزله وحی الهی پذیرفتند
چنان هم با این حال 1«.کردند که تنها در صورت مطابقت با انجیل قابل قبول است

انحرافات اخالقی و عقیدتی ماند تا جایی که بخشی از راه برای تفاسیر مختلف باز 
ای که حتی گونهه ب ؛باشدمیهای آزاد همین قرائتدنیای کنونی نیز ناشی از 

 آوردند!س برای خود دلیل میبازان از کتاب مقدهمجنس
اختیار و گاه دینی: بر خالف مبانی پولس که مردم را بی. از دست رفتن تکیه3

فهم  سؤولکس را م ها هرپروتستانکرد، ناتوان و کلیسا را قیم مردم معرفی می
امر موجب شد این  و برای کلیسا جایگاهی قائل نبودند. ندانستدکتاب مقدس می

  بدهند.را از دست یسا کلگاه تکیهکه 
گزار ها را رد کردند و همه را خدمتها مناصب کلیسایی و اولویت آن. پروتستان4

گفتند هر کس شغلی دارد، خدا او را به سوی آن شغل دعوت معرفی نمودند؛ می
ها به نحوی به همه اش را انجام داده است. آنکند وظیفهکرده و هر کس کاری می

ها معیار عنایت الهی را رشد و توسعه مادی د. به عالوه، آنها تقدس دادنشغل
داری داری را با این تفکر در پیروانشان دمیدند و در حکومتدانستند. لذا روح سرمایه

و دموکراسی و البته ترقی علوم جدید هم مؤثر بودند. در مجموع وضعیت فعلی جهان 
چون و چرای کلیسای یاز لحاظ علمی و تکنولوژی حاصل کنار نهادن تسلط ب

کاتولیک و ارتدوکس بوده است، چنان که وضعیت انحطاط اخالقی و فرهنگی دنیا 
 های مختلف ناشی از پروتستانتیزم است. نیز تا حدی متأثر از وجود قرائت
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  بخش دوم: الهیات مسیحیت
اشکاالت واضح و فراوانی در کتاب مقدس و عقاید مسیحیان وجود دارد. به 

تعارضات هست و هایی از گناه کردن پیامبران در کتاب مقدس نشانهال عنوان مث
سعی متألهان مسیحی  .یافتها در آنتوان عقلی می متعددی با علوم طبیعی و

این اشکاالت به های متعددی را برای دفاع از های مختلف و روشمکتباند کرده
معقول ناشان به خود اعترافات ؟ اقرار وانداما آیا واقعاً موفق هم بودهآورند.  وجود

 هاست.این تالش یتموفقعدم ها گواه روشنی بر ودن بسیاری از این آموزهب

 کتاب مقدّس -فصل اول

. است عهد جدید تشکیل شده قسمت عهد قدیم و کتاب مقدس مسیحیان از دو
دانند که خدا با عهد قدیم با یهودیان مشترکند ولی آن را عهدی می اگرچه در

اما عهد جدید، عهد ایمان است که خدا  .اسرائیل بسته و موقتی بوده استبنی
پیمان بسته است که به من ایمان بیاورید تا سعادتمند شوید. لذا عهد قدیم مقدمه 

کتابی از سوی خدا  برای عهد جدید است. طبق عقیده مسیحیان حضرت عیسی
وحی  ،بیاورد، چون کتاب اساساً معنا ندارد عیسی کتابی»گویند:نیاورد بلکه می

شود و چون خدا خود را در عیسی است و وحی بر واسطه خدا و انسان نازل می
پذیرند که مجموعه به این ترتیب آنان می 1«.کشف کرد پس او خود وحی است

 نگاشته شده های عادی، پس از صعود حضرت عیسیعهد جدید به دست انسان
همه مورخان بر آنند که »ر از چشم ندارند:. البته برخی لوازم آن را هم دواست

های مسیحیت در اثر اعمال مسیحیان صدر اول رنگ« منابع و اسناد دینی»مجموعه 
غلط خاصی به خود گرفته است و بعضی اقوال شاید بر آن افزوده شده که به سهو و 

چرا این کتاب  :ماندال باقی میؤاما چند س 2«.آنها را به عیسی منسوب داشتند
آیا کتاب مقدس ابهامی دارد تا نیاز به مفسری داشته باشد؟ آیا مقدس حجت است؟ 

سازد یا نیاز به مکمل مقدس کامل است و همه نیازهای دینی را برآورده می کتاب
 دارد؟ 
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های عهد جدید است نخستین نوشته ،های پولسرساله ،به نظر غالب محققان
تا آن موقع هیچ یک از مطالب عهد  براینبنا. است آمده وجودم  50سال بعد از که 

های انتساب رسالهجدید نگاشته نشده بود. از میان مجموعه عهد جدید تنها درباره 
های عهد جدید به حواریونی پولس اطمینان هست و در مورد انتساب دیگر قسمت

توان زمان مشخصی برای هاست، تردید وجود دارد. حتی نمیها بر رسالهکه نام آن
ها هم های مختلف عهد جدید تعیین کرد. زبان اصلی آنگارش هیچ یک از بخشن

 یونانی بوده در حالی که زبان خود حضرت و حواریونش عبری بود. 
؛ پولسی که یکی از نویسندگان اصلی کتاب مقدس پولس است آن استب لجا

زمان ای از ؛ و در برههرا هرگز ندیده و بشارت او را هرگز نشنیده عیسی که

 او به شخصیت زمینی عیسی ترین دشمن مسیح بوده است.آشکارا سرسخت
توجه ننموده و با استفاده از اطالعاتش نسبت به یهودیت و آیین میترا و دیانت آن 

 زمان، با توجه به سطح فکری مخاطبانش این اندیشه را آورد که شأن عیسی
ده شود و حیات جاودانی را به خدایی بود که مرد تا زن و ،مانند شأن اوزیرس است

 1بشر اعطا کند.
ای منطقه های زیادی نوشته شد و هر گروهی و هرمیالدی کتاب 200تا سال 

 انجیل 22ند. در این سال توسط شورایی، انستدهایی را برای خود مقدس میکتاب
دیگر هم قانونی شد.  انجیل 5قانونی معرفی شد و تا قرن چهارم  اناجیلاز این 

ها به اناجیل اپوکریفا ها را رد کردند که برخی از آنبقیه کتاب رای مذکورشو
تواند به این معروف شدند. اما پاسخ مسیحیان به این سؤال که آن شورا چگونه می

القدس حاضر که روح آن است ،ها را مقدس کندها حجیت بدهد و آنتعداد از کتاب
کرده است. پس حجیت ها جلوگیری میتن آنها بوده و از به اشتباه رفناظر بر آن و

 ها از حمایت روح القدس.ها از شورای منتخب کلیسا است و حجیت آنکتاب
های مقدس را به وسیله مؤلفان بشری نوشته مسیحیان معتقدند که خداوند کتاب»

هی و یک های مقدس یک مؤلف الگویند که کتاباست و بر اساس این اعتقاد می
ارند. به عبارت دیگر، مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به مؤلف بشری د

                                                 
1- A short History of the world جوان اُ. گریدی، ترجمه عبدالرحیم  ،هامسيحيت و بدعت، به نقل از
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وسیله الهامات روح القدس تألیف کرده و برای این منظور، مؤلفانی از بشر را برای 
ای یاری کرده که فقط چیزهایی به گونه نها برانگیخته و آنان را در نوشتنوشتن آن

ب اعتقادنامه رسمی کلیسا آمده در کتا 1«.اندخواسته است، نوشتهرا که او می
دارنده کالم خدا هستند و چون الهامی هستند واقعاً کالم  متون مقدس دربر»است:

خدا هستند. خدا مؤلف کتاب مقدس است؛ چون او آن را به نویسندگان بشری 
 2«.الهام کرده است

گویند: هیچ راحتی میه البته اگر در صحت آن شورا و کارشان تشکیک شود ب
اند زیر سؤال برود، همین االن حتی اگر آن شورا و کاری که کرده ؛الی ندارداشک

ها را مقدس اعالم کند، کافی است، چون هم اکنون هم کلیسا کلیسا این کتاب
آن  دهد،ابهام اساسی را نشان میجا  ای که اینمورد تأیید روح القدس است! نکته

فته است. اما حجیت کلیسا از که کتاب مقدس حجیت خودش را از کلیسا گر است
؟ اگر بگویند سلسله کلیسا را به پطرس که او هم منصوب از سوی است کجا آمده

ماند کنیم، این اشکال میگونه کسب حجیت می رسانیم و ایناست، می عیسی
از متن مقدس است که  «منصوب شدن پطرس به جانشینی» که، خود این گزاره

آید. که البته ممکن است این پاسخ را س دور الزم میحجیتش را از کلیسا گرفته. پ
بایست از جای مطرح نمایند که غیر از متن مقدس سنت شفاهی هم داریم؛ که می

 ون این کلیسا فقط خودش راچدیگری صحت اسناد و حجیت آن را ثابت کنند. 
 داند که سینه به سینه منتقل شده!حامل سنت شفاهی می

و نیاز به  شتهگوید: کتاب مقدس ابهام دااتولیک میاز این گذشته کلیسای ک
بیان کند. این مرجع  رادر کتاب  موارد مطرح نشدهمفسر دارد و نیز مرجعی که 

رسانند و فقط خودشان به پطرس میرا  نیست مگر کلیسای کاتولیک که سلسله آن
تأیید آید و دانند. اما حجیت شوراها هم از کلیسا میمی صالحیترا دارای این 

کلیسا برای حجیت دادن به آن کافی است. صحت کارها و اعمال خود کلیسا هم از 
طور که ذکر شد نه حجیت  ها همانتأیید و حمایت روح القدس. البته پروتستان

                                                 
 .28، ترجمه حسین توفیقی، ص کالم مسيحيتوماس میشل،  -1
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که را نیز دی یو نه حجیت سنت را، که بالطبع اعمال و عقارا قبول دارند کلیسا 
 رد کردند. ،بودمنبع ناشی از این دو 

های فراوانی قرار گرفت. هیوم و گیبن ز قرن هجدهم کتاب مقدس مورد نقادیا
درباره بسیاری از مبادی مسلم کتاب مقدس که مبنای معتقدات مسیحیان بود، تولید 
شک و شبهه کردند. داوید اشتراوس و ارنست رنان در آلمان کتاب مقدس را از لحاظ 

داتی در مورد نویسندگان کتاب مقدس شناختی بررسی نمودند و ایراتاریخی و زبان
گرفتند. رشد علم تجربی در هر زمانی موارد نقض دیگری را در کتاب مقدس نشان 

این امور عالمان مسیحی را ناچار کرد تا  1. شناسی، شیمی و ...داد؛ مانند زمینمی
به طور کلی علم و ناچار شوند که کتاب مقدس را کتابی غیر علمی معرفی کنند و 

 ل را از دین جدا سازند.عق

 عقیده تثلیث  -فصل دوم

عقیده » است.تثلیث  باشد، مفهوممیمسأله مهم دیگر که در مسیحیت شاخص 
ها را در دین مسیح به تثلیث عبارت است از اعتقاد به سه شخصیت خدایی، که آن

ه مسیحیان این عقیده ساده و اولی «اند.خوانده« گانههای سهاقانیم ثالثه: اُقنوم»نام 
بدیشان  ،عیسی پیش آمده»گونه آمده است: است که در عهد جدید این نخستین

ب و ابن و ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اَخطاب کرده گفت: ... همه امت
که این عقیده ساده بعدها مورد توجیه و تفسیر کالمی و  ؛«القدس تعمید دهیدروح

قفان مسیحی که تحت تأثیر افکار فلسفی و متکلمان و اس فلسفی قرار گرفت و
و سریانی و ایرانی قرار گرفتند، شروع به تفسیر و تبیین چگونگی آن  یعقلی یونان

 در یک :توانیم بیابیمدر کتاب مقدس دو نوع الهیات می 2.« ... سه اصل نمودند
 کیدأبر جنبه الوهیت او ت ،دیگرالهیات و در مخلوق مسیح انسانی است  برداشت

اناجیل  گذارد. درعهد جدید دو تصویر مغایر از مسیح به نمایش می» .است شده
گفت، تردید، او یک انسان است. او به واسطه اقتداری که با آن سخن مینوا، بیهم

القدس، اعطای روحساخت، هایی که محقق میگوییآسایش، پیشقدرت معجزه
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از مردگان، از  التر از همه، برخاستنشاش با پدر، تولدش از باکره و بااعالم دوستی
انجیل چهارم  ،. در مقابل ... ها متمایز بود. اما او یک معلم یهودی استدیگر انسان

کند؛ کسی که او را به صورت موجودی آسمانی که به زمین فرود آمده، معرفی می
اما  سخن بگوید. 1«جاللی که نزد پدر، قبل از خلقت جهان داشته است»تواند از می

این روشن نشده است که این دیدگاه، چگونه با واقعیاتِ پذیرفته شده تولد و نسبت 
که در « مسیح ازلی»توان درباره درست همین نقد را می ؟آیدانسانی او جور درمی

از جمله  2«.های پولس قدسی و رساله به عمرانیان تصور شده، مطرح کردرساله
کم های پولس و یوحنا است. کمرساله ،بر داردهایی که این الهیات دوم را دربخش
نوا که شناسی اناجیل همیوحنا( رسمیت یافت و مسیح -شناسی )پولسمسیح

 به فراموشی سپرده شد. ،الهیات قسم اول را دربر دارد
های زیادی در مورد چگونگی تثلیث و تصور آن در بین خود مسیحیان اختالف

تثلیث واحد  :آرا توجه کنید تتهایی از این تشه. به نموناست خ بودهیدر طول تار
اعتقاد  کنیم؛ بلکه به خدای واحد در سه اقنوماست. ما به سه خدا اعتراف نمی

پس اقانیم ثالثه در یک الوهیت  3«.تثلیثی که از نظر جوهر واحد است:»داریم
سر پدر همان پسر است و پ»ها کامل خدا هستند:یک از آن سهیم نیستند؛ بلکه هر
و پسر همان روح القدس هستند؛ یعنی از نظر سرشت و  همان پدر است و پدر

قیقت، یعنی جوهر و هر یک از اقانیم ثالثه، همین ح» 4«.طبیعت یک خدا هستند
در الهیات مسیحی اصطالح »گوید:هنری تیسن می 5«.هی هستندذات و سرشت ال

ت یا اقنوم مشخص به این معناست که در خدای واحد سه شخصی« تثلیث اقدس»
 اند. ما خدای واحدالقدس معروفذات بوده، به نام پدر و پسر و روحوجود دارد که هم

کنیم. اعتقادنامه آتاناسیوس )نیقیه( این باشد عبادت میرا که دارای سه اقنوم می
باشد و ما خدای واحد را که دارای تثلیث می»کند:اعتقاد را به این صورت بیان می

کنیم. اقانیم ثالثه از یکدیگر متمایز میباشد، عبادت که دارای وحدت می تثلیث را
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این سه اقنوم با یکدیگر دارای ابدیت  دانیم.هستند ولی ذات الهی را قابل تقسیم نمی
تثلیث و تثلیث  طوری که ما وحدانیت کامل را دره باشند؛ بو تساوی همانند می

 1«.کنیمکامل را در وحدانیت عبادت می
که اگر این سطور غیر قابل فهم است، چیز عجیبی توجه کند خواننده محترم 

دانان مسیحی عموماً بر این نظر توافق نیست و همین مسأله باعث شده تا الهی
داشته باشند که درک تثلیث برای عقل بشری ممکن نیست و این آموزه، سرّی از 

در »گوید:ای مسیحی میویسندهاسرار الهی است! که تنها باید به آن ایمان آورد. ن
قلبت نگو چگونه ممکن است خدا مجسم شود و انسان گردد؛ چون این شأن خاص 

گوید کلمه االهی از اسرار الهی است که عقل انسان از درک آن اوست. دیگری می
 2«.عاجز است، ولی مخالف عقل نیست

ز، نه در عهد قدیم ستینگه و هِلیادِالمعارف اِهآموزه تثلیث طبق اظهار دو دایر
های پولس و یوحنا؛ و حتی در رساله 3.شود و نه در عهد جدیداثری از آن یافته می

ن یاند که این قرااند و تصریح کردهکه قرائن دال بر تثلیث را رد کرده جالب آن
کار برده شده و یا ه چنین داللتی ندارند. مثالً برای خدا در مواردی ضمیر جمع ب

ن یبرده شده، که این قرا کاره ر و پسر و روح القدس در کنار هم بدر مواردی پد
ای هم یافت رسانند. اگر قرینهدهند هرگز تثلیث را نمیطور که نشان می همان

شود، دال بر تثنیه است نه تثلیث. تثلیث برای اولین بار در قرن چهارم در 
خود حضرت  هایی ازاعتقادنامه نیقیه به رسمیت شناخته شد. جالب است که گفته

تثلیث است. در تاریخ جامع ادیان نیز و عیسی شود که خالف الوهیت یافته می
ه است و یقین داشته انستد)عیسی( خود را رسول الهی می شک نیست که او»آمده:

که خداوند او را به پیغمبری برانگیخته. او نیز مانند عاموس نبی بر آن بوده که خدا 
 4«.ی ارشاد خالیق فرستاده استاو را برگزیده و برا

                                                 
 .88، ترجمه طه میکائیلیان، ص الهيات مسيحيهنری تیسن،  -1
 .129، ص يتمسيح هيات تطبيقي اسالم ودرآمدي بر العبدالرحیم سلیمانی،  -2
 .131ص  ،همان -3
 .596همان، ص  -4
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 دیگر مباحث الهیاتی -فصل سوم
در قرن  .الهیات مسیحیت استحث مهم اباز مشناسی و نجات انسان انسان

چهارم و پنجم میالدی نزاعی بین دو متکلم مسیحی به نام آگوستین و پالگیوس 
دارای  انسانی مانند آدم، آزاد خلق شده و در گرفت. پالگیوس معتقد بود که هر

باشد و هر نفسی خلقت مستقل خداست و به همین قدرت انتخاب خوب و بد می
باشد. فراگیر بودن گناه در جهان از طریق مخرب گناه آدم نمی علت تحت تأثیر

طریق انحطاط اراده انسانی به وسیله گناه  نه از شود وضعف جسم انسان توجیه می
تواند برد. انسان با اراده آزاد مین به ارث نمیاولیه. انسان گناه اولیه را از جد نخستی

از کتاب مقدس و عقل و الگوی مسیح  و کاری کندبرای کسب تقدس با خدا هم
برای کسب فیض استفاده کند. در مقابل آگوستین با این نظر مخالفت نموده و آن 

 کرد که خلقت جدید منحصراً کار روحکید میأ. او تانستدرا نفی فیض الهی می
القدس است و انسان در ابتدا به صورت خدا آفریده شده بود و در انتخاب خوب و 

ها را اسیر ساخته است. اراده انسان در اثر بد آزاد بود؛ اما گناه آدم همه انسان
سقوط و هبوط آدم کامالً دچار انحطاط گشته و از این رو به هیچ وجه قادر به 

ها گناه را از ستین معتقد بود که همه انسانباشد. آگوایفای نقش در امر نجات نمی
اند و به همین جهت هیچ کس قادر نیست از گناه اولیه بگریزد. آدم به ارث برده

تواند اراده انسان آن چنان در قید است که هیچ کاری در جهت نجات خود نمی
گردد. انجام دهد. نجات فقط از طریق فیض خدا در مسیح نصیب برگزیدگان می

ای ؛ عطیهدباید اراده انسان را به کار اندازد تا بتواند عطیه فیض خدا را بپذیرخدا 
نظرات پالگیوس در  1.اندشود که برای نجات برگزیده شدهکه فقط نصیب آنانی می

طور کامل ه اگرچه سخنان آگوستین هم ب ،م محکوم شد 431شورایی در سال 
اند ولی معترضان پروتستانی و هم اکنون مسیحیان نیمه آگوستینی ؛قبول نشد

مراجعه به کتاب مقدس  چون با ،طور کامل پذیرفتنده سخنان آگوستین را ب
 توان یافت. می های پولس چنین نظام الهیاتی راباالخص رساله

کنند: اول، انسان در مجموع متکلمان مسیحی برای انسان سه مرحله تصویر می
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سوم، انسان بعد از صلیب.  ؛و قبل از صلیبدوم، انسان بعد از هبوط  ؛قبل از هبوط
حسب طبیعتش بدون خطا  بر؛ در مرحله اول خداوند انسان را به صورت خود آفرید

اما در مرحله دوم در اثر گناه اولیه آدم قوای انسان تضعیف  ای آزاد.و دارای اراده
به شده و در معرض جهل، رنج و مرگ قرار گرفته، به گناه مایل شده و اثر آن 

کفاره گناه  انستتوشده نمی. اما این انسان ضعیفاست فرزندانش به ارث رسیده
پس خداوند یگانه فرزند خود را فرستاده تا جسم بگیرد و به شکل  .خود را بدهد

گناه آدم را دهد. بنابراین از این پس انسان کفاره انسان درآید و به صلیب برود تا 
 یابد. تواند با ایمان به مسیح نجات می

نجات  -که هم اکنون نیز مسیحیان به آن معتقدند -ق اعتقادات آگوستینبط
اختیار و هیچ  ،واسطه فیض الهی است و هیچ کسه ها تنها بانسان و هدایت آن

یت از انسان سؤولمو نیز سلب جبر پذیرش توانایی در این راه ندارد. این امر باعث 
نیز شاهد اثرات آن دارد که هم اکنون  به دنبالخاص خود را  پیامدهای وشود می
 هستیم.جوامع مسیحی در 
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 بُر و کاربردیهای میانفرمول
 روح اهلل غروي

در  الًقب ،شناسانه از میان روایات گردآوری شدهبا نگاه روانکه محتوای این مقاله اشاره: 

عالوه بر  و نتایج مثبتی را در پی داشتهای تبلیغی تجارب میدانی توسط یکی از گروه

 د.گردیبا استقبال دبیران محترم نیز مواجه  ،آموزان دبیرستانیدانش

 مقدمه
انتقال پیام و ابالغ رسالت حوزوی  یکی از شگردهایاستفاده از واژگان مأنوس 

در حقیقت  «فرمول»مأنوس واژه با استفاده از  باشد.رسانی به جوانان( می)معرفت
ناب اسالمی را در قالب عناوین ساده، جذاب، نافذ و توانیم برخی از معارف ما می

 ،عالوهبه منتقل نماییم.  جوانبرای گروه سنی کاربردی و البته با نگاه کارشناسی 
کپسولی بودن مطالب، درخواستی بودن آن و قابلیت ضبط و حفظ آن توسط جوان 

ارائه ی مبلغین گرامکه مطالب توضیحی  باشد.های این تکنیک میاز دیگر ویژگی
 .ستهاجمالت کوتاه این فرمول کنندهلیکمخواهند نمود، ت

 پنج فرمول دوستی با پادشاه عالم هستی -1
 هر روز قرآن را با وضو ببوسید و به چشم بمالید و پنجاه آیه از آن تالوت کنید. -1
 دلتان برای خدا تنگ شد یا به دردسری افتادید، دو رکعت نماز بخوانید.وقتی  -2

و اگر  -رسد، در خلوت سر را بر مهر کربالی و نعمتی به شما میهر گاه خیر -3
بگذارید و سجده شکر کنید )سه یا پنج یا هفت مرتبه شکراً هلل یا  -نبود بر زمین

 حمداً هلل(.

خشنود  را نگه دارید چون خدا به خشنودی زهرا جانب حضرت زهرا -4

 احترام کنید. هراکند. مثالً به سادات اوالد زگشته و به غضب او غضب می

است.  در آخرالزمان، یکی از درهای دوستی با خدا، دوستی با امام زمان -5
 پس همواره به یاد امام زمان باشید، حتی با یک صلوات.
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 پنج فرمول موفقیت در تحصیل -2
ترین موجود عالم کمک بگیرید. بعد از هر نماز با ترین و مهرباناز قوی -1

به سجده بگذارید و تقاضای درسی خود را از خدای قادر استفاده از مهر کربال، سر 
 و مهربان بخواهید. 

مبلغ گرامی واقف است که در این شماره سعی شده تا دانش آموز عالوه تذکر: 

و نماز به صورت  بر آشنایی با مقام ربوبی خداوند، توکل را از مجرای ائمه اطهار
 عملی بیاموزد. 

نگیرید، بلکه درس را فقط در کالس یاد هیچ گاه درس را در خانه یاد  -2
 بگیرید. خانه جای تعمق و تمرین است.  

پراکنی، زند پرهیز کنید، مثل نامهاز هر کاری که تمرکز شما را بر هم می -3
بازی، جواب دادن به مزاحم تلفنی، بدون برنامه و بیش از حد به تلویزیون پیامک

 درس نیستند. گردی با دوستانی که اهلنگاه کردن، خیابان

 این بند در واقع یک نهی از منکر عملی در قالب توصیه تحصیلی است.تذکر: 

های قبلی را سریع مرور کنید ای بخوانید. یعنی هر روز درسدرس را به شیوه دوره
 و آن گاه به مطالعه دروس روز بپردازید.

دوم را که گیرید در خانه با دقت مطالعه کنید. درس درس اول را که میتوضیح: 

گرفتید در خانه مطالعه کنید و روزی که آن درس را دارید، درس اول را سریع و 
درس دوم را با دقت مرور کنید. همین طور فرضاً درس پنجم را که درس گرفتید، 

های اول، دوم، سوم و چهارم را گذرا و درس پنجم را هنگام آمدن به مدرسه درس
صورت شما برای هر جلسه، بر کل مباحث قبلی با دقت بیشتر مرور کنید. در این 

مسلط هستید و شب امتحان تنها نیاز به یک مرور دیگر دارید که شاید نیم ساعت 
 بیشتر وقت نبرد.

از اوقات ویژه استفاده کنید. مثالً از زنگ تفریح، زمانی را که در راه رفتن به  -4
با دوست خود مباحثه توانید درس روز را مدرسه یا بازگشتن به خانه هستید، می

گوییم: دوستی خوب است پرسند چه دوستی خوب است؟ میکنید. برخی از ما می
 که در این همراهی درسی، کمک شما بوده و باعث رشد شما شود. 
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این شماره استفاده دانش آموز از اوقات مرده و معموالً بال استفاده مطلوب تذکر: 

وب و دوستی خوب هم به جوان های دوست خاست. عالوه بر آن که ویژگی
 شود.یادآوری می

 های خشنودی امام زمان فرمول -3
دهید پیش از این که به نیت سالمتی و حل مشکل هر گاه صدقه می -1

را در نظر داشته باشید، چون خود  خودتان باشد، سالمتی و فرج امام زمان
1«.در فرج ما گشایش کار شماست»ایشان فرمودند:

 

 ید دعا کنید، قبل از آن برای فرج آقا دعا کنید.هر گاه خواست -2

در اوقاتی که به کار خاصی اشتغال ندارید، مثالً زمانی که منتظر ماشین  -3

داشته  هستید، به جای اتالف وقت، زیر لب ذکر صلوات برای سالمتی امام زمان
می اند اگر صلوات خود را به مادر گراباشید. برخی از بزرگان از روی تجربه گفته

 رسید.هدیه کنید، بهتر و زودتر به مقصد می امام زمان

شنوید، برخیزید و دست بر سر بگذارید، چرا را می وقتی اسم امام زمان -4

 این گونه نقل شده است. که از امام رضا

های خود، چیزهایی را که شما را به یاد امام در محیط خانه یا الی کتاب -5

 ل تابلو، برچسب یا نام زیبای حضرت.اندازد، قرار دهید، مثمی زمان

هدف خود را از زندگی و درس خواندن و کسب مدارک دانشگاهی، حضور  -6

و خدمت به آن حضرت قرار دهید، زیرا در روایات است که  در کنار امام زمان
اگر کسی به این نیت از دنیا برود، در زمان ظهور آن حضرت به دنیا برخواهد گشت 

 اهد بود.و در کنار ایشان خو

 پنج فرمول توبه -4
ها و این که بهتر است خوب باشم یا بد ها و بدیسنجش بین خوبی :موازنه -1
 آورم؟رسم و اگر بد باشم آخرش از کجا سر درمیاگر خوب باشم به کجا می ؟باشم
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 ها.ها و انجام خوبیتصمیم بزرگ به ترک بدی -2

 های قدر.مهم همانند شبهای غسل توبه خصوصاً در یکی از شب -3

قرائت زیارت عاشورا و دو رکعت نماز در پایان آن و تقاضای عفو از خدای  -4
 مهربان.

 گریه بر سیدالشهدا ولو به اندازه یک شبنم یا یک آه غمگینانه در مصیبتشان. -5

 پنج فرمول استجابت دعا -5
 همیشه با حال یقین دعا کنید، چون خدای متعال هر دعای خوبی را مستجاب -1

کند و وگرنه در حساب شما واریز می ،بته اگر به صالح شما باشد نقدیکند. المی
 نماید. در روزی که به مصلحت شما باشد، آن را به شما پرداخت می

های زیادی برایش آمده که او بیند نعمتدر روایت است که روز قیامت بنده می
ها برای چیست؟ پرسد: این نعمتها عملی انجام نداده و هنگامی که میآندر قبال 

و ما به خاطر  ها برای دعاهایی است که در دنیا نمودیاین شنود:در پاسخ می
ها را اجابت ننمودیم ولی این جا عوض آن دعاها به تو نعمت مصلحت یا حکمت آن

کند که ای کاش خداوند هیچ یک از دعاهایش را در دنیا دادیم. و انسان آرزو می
 گذاشت.مه را برای این جا مینمود و هبرآورده نمی

بهترین جا  هنگام نزول رحمت الهی یا زیر گنبد مطهر امامان معصوم -2
 برای دعاست.

 صلوات بپیچید، چون روایت است که صلوات دعای مقبول دردعاهای خود را  -3
 کند که اول و آخر دعایی را قبول ولی وسط آن را رد نماید.است و خداوند حیا می

از  «هِفِرُاهللَ رَبِّی وَ أتوبَ اِلَیْتَغْاَسْ»شوید، یعنی با گفتن  قبل از دعا پاک -4

خداوند طلب پاکی کنید و کسی که توبه کند مثل کسی است که هیچ گناهی 
 نماید.نکرده است و خداوند تقاضای پاکان را بهتر اجابت می

هنگام دعا دستان خود را رو به آسمان بلند کنید و یا در حال سجده دعا  -5
 ایید.نم
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 پنج فرمول قبولی زیارت -6

محل رفت و آمد فرشتگان  توجه داشته باشیم که قبور ائمه اطهار -1
ها منافات دارد پرهیز شود. مثل خداوند است. پس، از هر کاری که با احترام به آن

 . جا و بلند، سیگار کشیدن و ...شوخی و خنده بی

داشته باشید به زیارت  زیارتی مقبول است که با معرفت باشد، یعنی توجه -2
تواند حاجت شما را برآورد. پس روید که محبوب حق تعالی است و میکسی می

 بدون حاجت نروید.

ترین با حال وضو و در صورت امکان با غسل زیارت، مشرف شوید و پاکیزه -3
 لباس خود را پوشیده و معطر باشید.

د بعد از آن که با نشانه قبولی زیارت الاقل یک قطره اشک است. یادتان باش -4
 شو دادید آن را با گناه نیاالیید. واشک، چشم خود را شست

شوید قدر خود را بدانید، زیرا تا زمانی که در حرم هستید و زائر محسوب می -5

هستید و  شوید و میهمان خانه اهل بیتشمرده می از دوستان اهل بیت
با تفکر در ترجمه  قرآنت سعی کنید برای صاحب خانه هدایایی داشته باشید. قرائ

 تواند باشد.و اهدای ثواب آن یکی از این هدایا می
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 ها در زندگی جوانرابطه
 محسن احمدوند

اشاره: در این مقاله که مخاطبین آن مبلغین گرامی هستند پنج درس از بحث ارتباط در 

آن در تابستان  های ممتاز مقاله، ارائهها ارائه شده است. از ویژگیحوزه جوان و رابطه

گیر های تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی و استقبال چشمتوسط یکی از گروه 1386سال 

به عنوان کلید ورود به بحث و ها پرداخته شده، در مقاله به آنباشد. نکاتی که مخاطبان می

 تواندمبلغ گرامی میقابل طرح در این حوزه برای جوانان است. شبهات بخشی از پاسخ به 

بر اساس ظرفیت و درک مخاطب و فرهنگ و را  ر درس و تیترهای داده شده در آنه

 .تکمیل کندآداب و رسوم هر منطقه تبلیغی 

 مقدمه
جوانی دوره خاصی از زندگی انسان است که انرژی و توان در کنار شادابی و 

و ناخوشایند را در  ایندشور و حرارت زمینه بسیاری از اتفاقات و حوادث خوش
سازد و صفحات دفتر زندگی با تصمیمات بزرگ و کوچک این گی فرد فراهم میزند

ای است که توان دریافت در فرد، در باالترین سطح دوره دوران ورق خواهد خورد.
صبر و طاقت و حوصله را به کمترین  ،گریقرار دارد اما در عین حال روح عصیان

ترین زمان است. در در سرکشترین حالت و نفس قلب در پاک دهد.سطح نزول می
گیری و تغییرات شخصیتی ارتباط بیشترین نقش خارجی را در شکل موقعیت،این 

خویشاوندان(،  و سایرجوان دارد. ارتباط در محیط خانه )پدر و مادر، برادر و خواهر 
کالس، در محیط مدرسه، کوچه و خیابان و دانشگاه و کالس درس، دوست و هم

 .. همه و همه آثار گوناگون و گاه متضاد بر شخصیت جوان دارند.استاد و مربی و .

 درس اول: ضرورت و فایده ارتباط

 ضرورت ارتباط
در دنیایی که دنیای ارتباطات و تبادل اطالعات نام گرفته و بشر هر روز با 

رود که دنیا را در تسخیر خود درآورد و استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی می
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پروراند بحث از ضرورت ارتباط با توجه به روشنی جهانی را در سر می داعیه دهکده
 ای دارد.آن بیشتر جنبه کلیشه

های صحیح و مؤثر در ارتباط ضرورتی است که بدون آن گیری از شیوهبهره
 ،توان نیازهای زندگی اجتماعی را مرتفع نمود، به ویژه آن که در نگاه دینینمی

ترین مقررات از قبیل نماز و تماعی دارد، حتی فردیمقررات اسالمی ماهیتی اج
 هستند.چاشنی اجتماعی دارای روزه 

چنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسؤولیت هم
روابط اجتماعی نیز حوزه مربوط به شرعی شود، و احکام اجتماعی اسالمی ناشی می

 تر به بحث ارتباط است.نگاه دقیقعی عقلی و شرتأیید دیگری بر ضرورت 

 فوايد ارتباط
های ما این است که از زیارات معتبره است، یکی از خواسته ،در زیارت امین اهلل

ضِکَ وَ ْمَحبُوباً فِی اَر»که خدایا، ما در زمین و آسمان دوست داشتنی شویم:

ن ارتباط نظر شما چه کسی دوست داشتنی است؟ کسی که با دیگرا به «.سَمائِکَ

اندیشد؟ یا آن کس که با گیر و منزوی است و فقط به خودش میندارد و گوشه
-کند که در آن محبت و عشق تقسیم میدیگران ارتباطی قوی و مثبت برقرار می

شود و دشمنی و نفرت وجود ندارد؟ به نظر شما یک مدیر اداره و یا مدرسه و یا 
ای عاطفی و دلسوزانه دارد، آموزان رابطهشیک معلم که با کارمندان و معلمان و دان

کند و به دور از غرور و تکبر سعی در ایجاد جوّی صمیمی ها توجه میبه درددل آن
در محیط کار و مدرسه و کالس درس دارد، سزاوار محبت و عشق و مهرورزی 

طرفه و آمرانه با دیگران برقرار کرده و در ارتباط، است، یا کسی که ارتباطی یک
 تمام سعی و تالش خود را به استثمار و استعمار دیگران معطوف نموده است؟

فرماید: اگر تو انسان خشن و خداوند در قرآن کریم به رسول خویش می

بِ قَلْتَ فَظّاً غَلیظَ الْکُنْ لَوْشدند؛بودی، مردم از پیرامون تو پراکنده می دلیسخت

 1.لِکَحَوْ فَضُّوا مِنْالنْ

                                                 
 .159آل عمران/  - 1
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گر این مطلب ظریف است که: توجه یبا از جانب خداوند متعال بیاناین خطاب ز
ها خواهند دیگران با آنبرای همه کسانی که میبه اصول یک ارتباط صحیح و مؤثر 

پیوند و رابطه برقرار کنند، الزم است. حتی فردی مانند پیامبر و آنان نیز با دیگران 

اساس اصول صحیح، یعنی رعایت  و یک ارتباط که بر نیاز نیست؛از آن بی خدا
شماری دارد. خصوصاً اگر اصول ارتباط صحیح با دیگران شکل گرفته، فواید بی

 طرف ارتباط ما شخصیتی مفید باشد.
عزیز، آیا دوست دارید با دوستانتان ارتباطی مؤثر داشته  انجوانحال شما ای 

ده، به بهترین شکل بهره باشید و از وسایل ارتباطی که خداوند در اختیارتان قرار دا
 ببرید؟

ها ادامه پیدا کند، ارتباطی که در آن احساس ضرر و ارتباطی که بعد از سال
زیان نکنید، آینده درسی و کاری خود را در آن نبازید، همیشه احساس برنده بودن 

 داشته باشید.
اید که بسیاری از افرادی که به راه بدعاقبت و شومی مانند هیچ توجه کرده

ها داشتن ارتباط غلط و یا اند، مشکل اساسی آناعتیاد و انحراف کشیده شده
های بسیار های موفق و مفید بوده است )و مثالنداشتن ارتباط صحیح با انسان

تواند از دیگری که با توجه به تحمل مخاطب و رعایت وقت و نیاز بحث می
 های موفق و ناموفق آورده شود.(های انسانسرگذشت

 س دوم: شناخت ارتباطدر
برای داشتن یک ارتباط صحیح و مؤثر الزم است که در درجه اول ارتباط را 
بشناسیم و بدانیم که ارکان آن کدام است. یعنی یک ارتباط با وجود چه چیز 

 یابد؟قوام می
 گیرد:بدیهی است ارتباط دارای اجزایی است که بر پایه آن ارتباط شکل می

که ؛ پیام ارتباطی. 4؛ وسایل ارتباطی. 3؛ طرف ارتباطی. 2؛ گیرندهارتباط. 1
 شناخت هر یک از این اجزا برای شناخت ارتباط مهم و الزم است.

 گيرندهارتباط -1
گیرنده که در این بحث )خود من( هستم، یعنی من به عنوان کسی که به ارتباط
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زء یک ارتباط دنبال یافتن تکنیک صحیح و طالیی ارتباط با دیگرانم، اولین ج
هستم که باید شناخته شوم؛ خودشناسی که در دین اسالم بر آن بسیار تأکید شده 

 :بریممیای است که در ارتباط از آن است، از ثمرات مفیدش بهره
 ها را بشناسم:توانم به موارد ذیل دست یابم یا آنمن زمانی که خود را شناختم، می

 ؛نیاز به دوست، نیاز به دیگران(هایم را )نیاز به آرامش، نیازمندی -1
 توانمندیم را )مانند توانمندی در ارتباط با دیگران و یا ضعف در این خصوص -2
همواره یاد این بگردم. ها ضعف و قدرتعلت آن ریشه و به دنبال توانم بهتر میرا و 

ندارد آدم فقیری است و کسی که آن را از و همراه کسی که دوست سخن باشید: 
 ؛هد فقیرتر است.(ددست می

 ؛هیجاناتم را -3

جایگاهم را در عالم خلقت )در کجای عالم قرار دارم؟ نقطه کوچکی که  -4
 ؛شود؟(معناست، پس چرا تکبر و غرور که منجر به تنهایی میبدون دیگران بی

 ؛ام راگذشته -5

 ؛اهداف آینده پیش رویم را )بهشت و دوزخی که در پیش رو دارم( -6

دیگران از آن بهره ببرم و در کنار این شناخت عیوب و نقایص توانم در ارتباط با می
خودمان را خواهیم شناخت و در این راه هر کس دیگر نیز که به من کمک نماید، در 

 «.اِلَیَّ عُیوبی دیاَهْ وانی اِلَیَّ مَنْاَحَبُّ اِخْ»ردیف بهترین دوستانم قرار خواهد گرفت:

هر یک از عناوین مطالبی را آماده نماید و  استاد و مربی محترم باید برای توجه:

 های ملموسی برای مخاطب بیاورد.مثال
 کنیم:ما به عنوان نمونه به بحث هیجانات اشاره می

 هيجانات
حتی اگر در رفتار ، تأثیرات هیجانات در تعامل با دیگران بر کسی پوشیده نیست

کند و فردی که در می که در غالب مواقع این گونه نیست، یعنی بروز ،بروز نکند
با نوع نگاه و ارسال آن را خود نسبت به دیگری عصبانی و از او ناراحت است، درون 

فهماند که البته فهم این نوع عالیم نیازمند هوش مخاطب می های رمزی بهپیام
ترین تأثیرات منفی در ارتباط مربوط به حاالت هیجانی است که باالیی است. بیش
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تارهای نسنجیده باعث رنجش دیگران و در نتیجه قطع ارتباط شخص با بروز رف
خواهد شد و در مقابل با انجام رفتاری مناسب و سنجیده در محیط کار و یا 
دوستی در زمانی که زمینه یک رفتار هیجانی فراهم شده، بلوغ شخصیتی و ظرفیت 

  دهد.مدیریتی خود را نشان می

 وسیله رياست، ظرفیت باالست. 1؛«رِدْالصَّ ۀُعَسِۀِ اسَئالرِّ ۀُآلُ»

 شده دکیأدر دین اسالم به خودشناسی و بصیرت نفس تهمان گونه که گذشت، 
تردید از ثمرات خوب آن کنترل حاالت هیجانی در زمان بروز چنین . بیاست
که مثالً فردی عصبی است و دلیل  -شناسدکسی که خود را میالتی است. اختال

 تر از دیگران است. در رفع این حالت موفق -داندعصبانیت خود را می
 شود:نهاد میو برای حل این مشکل پیش

 بیشتر به خودمان فکر کنیم. -1
 احساسات مختلف خود را بیان کنیم، یعنی بنویسیم، بگوییم و تکرار کنیم. -2

بعضی از اطالعات شخصی خودتان را بایگانی کنید و فقط خودتان  یک هشدار:

ها و یا حتی ازدواج اطالعات محرمانه را در اختیار ا به بهانه دوستیبدانید. مباد
دیگران قرار دهید؛ چرا که این اطالعات اسراری است که باید فقط میان شما و 

 خداوند مستور بماند.
در مورد دلیل این احساسات کنکاش کنیم )چرا مضطربم؟ چرا شادم؟ چرا  -3

 عصبانی هستم؟(
 م.یدنبال راه حل بگرد -4
تا به حال برای آن که زود عصبانی ) م.یبرای حل آن اقدام عملی انجام ده -5

تا به حال برای آن که زود از اضطرابم کم کنم چه  م؟اهکرداقداماتی نشوم، چه 
 (؟امرفتاری در پیش گرفته

جوانان به دلیل وجود هیجانات مضاعف و بروز رفتارهای هیجانی مشکالت 
 .بیشتری دارند ارتباطی

 و شناخت او طرف ارتباطي -2

                                                 
 .1008، ص 2، ج ميزان الحکمه -1
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توانید یک ارتباط صحیح و مؤثر و مفید داشته باشید که طرف خود شما زمانی می
دانید، در مورد مخاطب را در ارتباط بشناسید. یعنی تمام آن چه را در مورد خود می

خود نیز بدانید. البته روشن است که آگاهی من در مورد خودم همواره بیش از دیگران 

توان دیگری را آن گونه که خود و هیچ گاه نمی 1نَفسِهِ بَصیرَۀٌ بَلِ االِنسانَ عَلیت اس

شناسیم، بشناسیم. اما تردیدی نیست که هر اندازه آگاهی ما از مخاطب بیشتر را می
داند باشد، همان اندازه در برقراری یک ارتباط کامل موفق خواهیم بود. کسی که می

و سلیقه او برای شوخی کردن تا چه اندازه است، هیچ گاه عالیق مخاطبش چیست 
زند که رنجش او را به دنبال داشته باشد و یا با انتخاب یک لباس دست به عملی نمی

 کند.مناسب که در آن رنگ مورد عالقه مخاطب به کار رفته، او را شیفته می

، شان سخن بگومردم به میزان درکبا  2؛«رِ عُقولِهِمْقَدْ کَلِّم النَّاسَ عَلی»جمله معروف 

حدیث باشد یا نباشد، سخن درستی است؛ چرا که در نظر که صرف نظر از این 
گرفتن میزان درک و قدرت فهم مخاطب شرطی اساسی برای ایجاد ارتباط و ارسال 

فهمند کمک شایانی در تبادل که دیگران چگونه می . فهم اینپیام ارتباطی است
 طرف ارتباطی خواهد نمود. اطالعات میان ما و

فرمود: خوبی کردن به دیگران به میزان که می و یا جمله معروف پیامبر اکرم

دلیل روشنی است بر این که  3،«رِفَۀِمَعْرِ الْروفُ بِقَدْمَعْاَلْ»معرفت آنان بستگی دارد:

آزمودن میزان شناخت و معرفت مخاطب حتی در خوبی کردن به او، از جمله 
ت. چرا که اگر مخاطب سالم شما را دشنام بفهمد و دوستی شما را به معیارهاس

دشمنی تعبیر کند، تالش مثبت شما نتیجه معکوس خواهد داد، لذا پیش از هر 
چیز باید فهم او را تصحیح کنید و اندیشه او را اصالح نمایید و پس از آن به اصالح 

 رفتار و گفتارش اقدام نمایید. 
انجام وظایف اجتماعی مانند امر به معروف نیز الزم است،  رعایت این مسأله در

یعنی پیش از آن که امر و نهی کنیم باید فهم فرد مقابل را بسنجیم و ببینیم آیا او 

                                                 
 .14قیامت/  - 1
 .122، ص 4، ج مجمع البحرين - 2
 .196 ، ص44، ج بحاراالنوار - 3
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داند و در صورتی که پاسخ منفی بود باید منکر را منکر و معروف را معروف می
ه چیزی که در نظر پیش از امر و نهی، ارشاد و راهنمایی نمود. چرا که امر ب

 مخاطب منکر است و نهی از امری که در نظر او معروف است، کارگر نخواهد بود.

 چند نکته در مورد تأثيرگذاري بر ديگران
گاهی اوقات نفهمیدن دیگران ناشی از بیان ضعیف و  خود را اصالح کنيم: -1

م است. ناقص ماست. یعنی وجود موانع در بیان من عامل اصلی عدم انتقال پیا
ها در گفتار و رفتار ما باعث عدم نفوذ پیام در دیگران یعنی وجود برخی تناقض

زنم که عمل من آن را گویم که به آن معتقد نیستم؛ حرفی میشود. چیزی میمی
گویم اما رفتارم حتی در همان جلسه سخنرانی کند؛ از عدالت سخن میتکذیب می

 ام؛یش را به سمت افرادی خاص متمرکز نمودهمیان مخاطبان عادالنه نیست؛ نگاه خو
 کنم. لبخندم را نثار تعدادی از مخاطبان می

کرد این بود که حتی نگاه و در جلسات رعایت می ای که پیامبر اکرمشیوه
 نمود.لحظات خویش را عادالنه میان اصحابش تقسیم می

 شودتیاق بیان میسخنی که از روی عالقه و اش ديگران را دوست داشته باشيم: -2
متفاوت است. مطمئن باشید دل به دل راه دارد. خداوند  خالی از عالقهبا سخن 

دار امت کریم این اخالق پیامبر را که از عمق جان خویش دوست قرآنمتعال در 

 1مِنینَ رَؤوفٌ رَحیمٌمُؤْبِالْکرد، با جمله خویش بود و عاشقانه آنان را هدایت می

تو خودت را برای هدایت  2؛سَکَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسخن زیبای ستوده است و با 

با هنرمندی، این دوست  کشی، مورد عتاب دلسوزانه قرار داده است.دیگران می
داشتن را به آنان اعالم کنیم و مواظب باشیم که در دام تملق و چاپلوسی نیفتیم، 

 کننده ارتباط مثبت است.زیرا تملق پایه و اساس ریاکاری است و ریاکاری تباه
نظرشان مهم هستید و به  دروقتی کسانی که شما  به ديگران اهميت بدهيم: -3

کنند، برای شما محترمند و در مقابل از کسانی که خود را برای شما شما توجه می
 ؛دهند و همیشه سعی دارند شما را کوچک جلوه دهند، بیزاریدمهم جلوه می
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 اند.یز این گونهدیگران نکه مطمئن باشید 
طر سپردن نام افراد و یا گوش دادن دقیق به اتوانید با به خبرای این کار می

ها اهمیت قائلید. به ها نشان دهید که برای آننظراتشان و مشورت کردن با آن
ها اشتیاق نشان دهید و از انتقادهای تند و صریح کمتر استفاده عالیق و سلیقه آن

دردی بهره بگیرید و زمان رای تبریک گفتن و یا احساس همکنید. از هر فرصتی ب
 را در این کار از دست ندهید.

گیرند و به قول معروف معموالً افراد با کسانی که سخت در ارتباط راحت باشيم: -4
کنند زنند، کمتر ارتباط برقرار میکنند و لفظ قلم حرف میخیلی اتوکشیده عمل می
طبعی و کنند، به ویژه اگر طرف شما جوان باشد. شوخر نمیو یا ارتباط صمیمی برقرا

 هایی که با شما معاشرت دارند، تصور خوشی از شما خواهد داد.سادگی، به آن
یابی و تواند در ذیل این بحث در مورد دوستمربی و مبلغ گرامی می توجه:

 شرایط و صفاتی که برای دوست خوب معین گردیده، سخن بگوید.

 ارتباطوسايل  -3
برای ارتباط با دیگران وسایل و ابزاری وجود دارد که در ارتباط از آن بهره 

با اندکی تأمل تعداد زیادی از وسایل ارتباطی را که از جانب خداوند در  گیریم.می
وجود ما قرار داده شده است، خواهیم شناخت: زبان، چشم، دست، پا، لب و ... از 

نوان نمونه چشم و حاالت مختلف آن، که به جمله وسایل ارتباطی است. به ع
کند: نگاه امیدوارانه، نگاه از روی تعجب، صورت نگاه کردن به دیگران بروز پیدا می

 ،ا نگاه از روی عالقهینگاه از روی خشم، نگاه منتظرانه، نگاه با تمسخر و تحقیر و 
که شناخت  ،انواع مختلفی از ارتباط به وسیله یک عضو ارتباطی به نام چشم است

های تواند در بسیاری از موارد شخص را از درون مخاطب آگاه نموده و یا پیامآن می
عضوی دست  چنینهمارتباطی بسیار دقیقی را به طرف ارتباطی ارسال نماید. 

انواع مختلف دست شاید به عنوان مثال به ه ارتباطی با کاربردهای فراوانی است ک
دهد یا دستش را زود از اشید؟ کسی که محکم دست میدادن با افراد توجه کرده ب

دهد و یا موقع دست دادن دست شما کشد و یا دست شما را تکان میدست شما می
های دارد و ... هر کدام دارای پیامفشارد و یا دستش را از شما باالتر نگه میرا می

وسیله شود و شما با شناخت این مختلفی است که به صورت رمزی ارسال می
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ترین زمان پیام دوستی یا توانید آن را رمزگشایی نمایید و در کوتاهارتباطی می
 دشمنی و یا احساسات درونی مخاطب خود را بفهمید.

توانیم در مورد تأثیر نگاه در ذهن و جان انسان مطالب در ذیل این بحث می توجه:

  .مفیدی را ارائه نماییم

 پيام ارتباطي -4
شود و از ارتباط استنباط که در ارتباط با دیگران منتقل میمعنا و مقصودی 

گردد، همان پیام ارتباطی است؛ )مثل پیام دوست داشتن، غم و اندوه، شادی، می
 هایعالقه به ادامه صحبت با یک نفر و ...(. گاهی به شکل رمز از طریق عالیم و نشانه

شود نشستن و ... ارسال می رفتاری در رنگ چهره، لبخند، دست دادن و تغییر حالت
 گردد.و گاهی نیز به صورت صریح در قالب الفاظ به مخاطب القا می

برخی از اوقات فرد در اولین برخورد با یک طرف ارتباطی به ویژه جوانی که 
گاه و شیوه دست سنجی است، پیامی را با نوع نسرشار از هوش و درایت و نکته

برخورد تلقی او از شخصیت فرد مثبت و یا منفی د که در اولین کندادن ارسال می
اید که فردی در اولین برخورد و با اولین نگاه، یک دل نه صد دل خواهد شد. شنیده

شود و یا برای شما پیش آمده در اولین برخورد با عاشق و دلباخته دیگری می
 فردی احساس تنفر از او کنید؟ 

ای بر در اولین برخورد به گونه ،خویش با ظرفیت خاص پیامبر گرامی اسالم
 یشانگذاشت که افراد گاهی ناخواسته عاشق و دلداده اروح و روان مخاطب اثر می

شدند و مشرکین این حالت را به دلیل ناآگاهی و یا آگاهانه به سحر تشبیه می

شده نامیدند، در حالی که این تغییر حاصل را ساحر می و پیامبر کردندمی
 ارتباطی صادقانه و خالصانه پیامبر در اولین دیدار بود.پیام  ارسالِ

تواند در ذیل این بحث به مسایل اجتماعی بسیار مفیدی مبلغ گرامی می توجه:

که از مباحث مبتال به در « سوءتفاهم»بپردازد که ما به عنوان نمونه به بحث 
 نماییم.برخوردها و روابط اجتماعی است، اشاره می

 سوء تفاهم
است که به قطع « سوء تفاهم»ز مشکالت و موانع اساسی در ارسال پیام یکی ا



 206 توشه اهیان نورره

 ارتباط و یا سست شدن رابطه شما با دیگران منجر خواهد شد.

 ترين داليل ايجاد سوء تفاهممهم
استفاده کردن از مطالبی که مخاطب را سردرگم نماید و حرف  عدم بيان خوب:  -1

تفاهم است. صراحت و بیان کامل جزئیاتی که  را چندپهلو برداشت کند، از عوامل سوء
باید تواند این مشکل را برطرف نماید. البته به روشن شدن منظور کمک کند، می

 «د.موگویی پرهیز نو از کلی»د. ومواظب زیاد حرف زدن و پرچانگی ب
افراد با هم تفاوت دارند و در نظر نگرفتن این  مراعات ظرفيت مخاطب:عدم  -2

در یک کالم  برخورد یکسان با همه، منجر به سوء تفاهم خواهد شد. ها وتفاوت
 «مؤدب باشید و آداب سخن گفتن را رعایت کنید.»

این گونه نیست که همیشه اشکال در بیان و  نگري:عدم درک صحيح و سطحي -3
نگری و تردید شخصیتی و دلیل روحیه سطحی گفته شما باشد. بعضی اوقات افراد به

برای رفع این مشکل تالش زیادی الزم  فهمند.ها را وارونه میحرف همه ،سوءظن
است، اما مواظب باشید خودتان را خیلی خسته نکنید؛ گاهی اصرار زیاد نتیجه 

 دهد.معکوس می

 درس سوم: انواع ارتباط
پذیرد که در ذیل به های مختلف صورت میبندی ارتباط بر اساس مالکتقسیم

ها پردازیم. مربی محترم برای هر یک از تقسیمهای آن میالکها و مبرخی از تقسیم
 ایم:ها پرداختهنماید. ما نیز در بحث بعدی به برخی از این تقسیمتوضیح کوتاهی ارائه می

 :شیوه ارتباط ؛مالک تقسیم
 های دو دوست، ارتباطات خانوادگی.دوستانه: معاشرت -1

 نای رابطه دشمنانه نیست، بلکه هر نوع ارتباطیغیردوستانه: در اینجا به مع -2  ارتباط
 نظر ماست. دّکه در طول روز با افراد مختلف و ناخواسته داریم، م

 :نتیجه و هدف ؛مالک تقسیم

 ند.سودممثمر و مؤثر: ارتباط  -1

گذرانی و ای ندارد و فقط جنبه وقتمؤثر: هیچ بهره مثمر و غیر غیر -2   ارتباط
 سرگرمی دارد.

 مادی -1
 معنوی -2
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 د.شوبرقرار می بار: برای اغفال و فریب دیگران و زیانمضر  -3
اصالت فایده: از نظر اسالم در هر کاری، اعم از فردی و اجتماعی، باید در درجه اول 

ای نباشد، از فایده و نتیجه مفید آن در نظر گرفته شود. هر کاری که مفید فایده

 1.ونَضُرِعْمُ وِغْاللَّ نِعَ مْهُ ذینَالَّوَاست: شود و ممنوعتلقی می« لغو»نظر اسالم 

 :شکل ارتباط در نگاه دیگران )جامعه( ؛مالک تقسیم
 ها.شناخته شده و رسمی )رویین(، مثل ازدواج و دوستی -1

 )گرگ و میش، ابری(، مثل دوست دختر و پسر. ناشناخته و غیررسمی، مبهم -2ارتباط  
 ساد و مواد مخدر.زیرزمینی، ارتباط با اعضای باند فحشا و ف -3

 :سطح ارتباط گیرنده ؛مالک تقسیم
 ترها، شاگرد و استاد.پایین با باال: انسان و خدا، فرزند و پدر و مادر و بزرگ -1

 مساوی: دو دوست، دو برادر، دو همکار، دو همسایه. -2 ارتباط 
 باال و پایین: خداوند و انسان، پدر و مادر و فرزند. -3

 :رتباطابزار ا ؛مالک تقسیم
 کالمی -1

 حرکت چشم -1
 دست -2         ارتباط

 راه رفتن -3  غیر کالمی  -2 
 نشست و برخاست -4
 جاتنوشته -5

 :سطح ارتباط ؛مالک تقسیم
 عمیق -1

 نیمه عمیق -2 ارتباط
 سطحی -3

 درس چهارم: توضیح پیرامون برخی از انواع ارتباط

 ارتباط مؤثر و مثمر -1
                                                 

 .3مؤمنون/ -1
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ان به واسطه این که موجودی است اجتماعی، نیازمند تردیدی نیست که انس
ارتباط با دیگران است و از این راه تأثیرات زیادی در محیط پیرامونی خود اعم از 

 پذیرد.گذارد و میها و حیوانات و جمادات میانسان
دین اسالم با آگاهی از این فرآیند برای آن برنامه جامع و کاملی ارائه نموده 

است، شاهدی بر این  عروف و مشهور که منسوب به امیرالمؤمنیناست. کلمه م

در حوزه ارتباط انسان با  «.داًصَیَّرَنی عَبْ فاً فَقَدْعَلَّمَنی حَرْ مَنْ»معناست که فرمود:

کند و در این شود که از موالی خود تبعیت میپذیرش تعلیم تبدیل به عبدی می
طوف ندارد و از کنار ارتباطات و اثرات آن راه اگر توجه خود را به حوزه ارتباط مع

یا گویند:فایده میاش سخنی است که اهل دوزخ با تأسف و تأثری بیبگذرد، نتیجه

تَنی یا لَیْ و ،اي دوستانه نداشتیماي کاش با فالنی رابطه 1؛فُالناً خَلیالً أتَّخِذْ تَنی لَمْلَیْ لَتیوَیْ

 2.داشتیمو اي کاش راهی و ارتباطی با رسول خدا می ؛تُ مَعَ الرَّسولِ سَبیالًاِتَّخَذْ

 ارتباطات کالمي و غير کالمي -2
هر فرد در طول روز با افرادی به صورت کالمی و  ارتباط کالمي يا زباني: -الف

دهد. ها گوش میگوید و به سخن آنها سخن میکند؛ با آنزبانی ارتباط برقرار می
راحت و قابلیت به لحاظ شیوه و مهارت فرد در به ویژگی این نوع از ارتباط ص

کارگیری الفاظ است. اما از جمله مشکالت آن نیز محدودیت استفاده از آن است و 
ها و کلمات در برخی از موارد نیز به دلیل عدم توانایی دو طرف ارتباط یا یکی از آن

 د.شوو نرساندن مفهوم، ارتباط ناقص و یا غلط و وارونه برقرار می
این نوع ارتباط دارای بیشترین اثر و از حیث دایره ارتباط غير کالمي:  -ب

کند. یعنی ممکن است ما ترین نوع رابطه است که فرد با دیگران برقرار میگسترده
ها توجه شناسیم و یا به آنها نفر از کسانی که حتی نمیدر طول یک روز با ده

 نداریم ارتباط غیر کالمی داشته باشیم.
گوید به عنوان نمونه مدیر یک اداره و یا مدرسه در طول روز با تعدادی سخن می

اما با نوع راه رفتن و یا نگاه کردن، نشستن و برخاستن، لباس پوشیدن، سر تکان 
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کند ها را امیدوار میکند؛ آندادن و یا دست دادن با تعداد زیادی ارتباط برقرار می
 خنداند.گریاند و یا میرنجاند؛ میکند و میناامید میدهد و یا ها نشاط میو به آن

هایش در بسیاری از موارد از ارتباط کالمی مؤثرتر این نوع از ارتباط به دلیل ویژگی
 کنیم که به ارتباط غیر کالمی بیشتر توجه کنید، چرا که:است. لذا ما پیشنهاد می

 شود دروغ گفت.کمتر میصداقت بیشتری در آن وجود دارد، یعنی با رفتار،  -1
کم  یاکمتر وجود دارد. اما در زبان به دلیل لکنت  ،خطا و غلط در رفتار -2

 فراوان است.و آوردن لغت اشتباه 
 هرگز! موقر من،خراش است، اما رفتار آرام و تن صدای من گوش -3
 هرگز! ،کند، اما نگاهمپرچانگی و زیاد حرف زدنم شما را خسته می -4
خشمی  یاتوانم بگویم، اما نگاهم، لبخندم نچه را که در دل دارم نمیتمام آ -5

 کند.که در ابروهایم وجود دارد، همه را بازگو می

 1؛«سِنَتِکُمْرِ ألْکونوا دُعاۀَ النّاسِ بِغَیْ»کند:برای همین است که دین به ما سفارش می

دهد که مواظب به ما هشدار میاز سوی دیگر  ها دعوت کنید.ديگران را با غیر زبان، به خوبی

هُ فُؤادَ کُلُّ اولئِکَ کانَ عَنْبَصَرَ وَالْعَ وَالْاِنَّ السَّمْتمام اعضا و جوارحت باش، چرا که:

گوید: با غرور و تکبر و در آیه دیگر می يعنی گوش و چشم و قلب تو نیز مسؤولند؛ 2؛ؤوالًمَسْ

کند ها سفارش میو در آیات دیگر به زنگوید: چشم فرو بند راه نرو. در جای دیگر می
ها مخاطب نیستند، بلکه مخاطب هر شک فقط آنکه چگونه خود را بپوشانند که بی

 گذارد.کسی است که با شیوه پوشش خود اثری منفی در ارتباط با دیگران می
های فراوانی که در تاریخ و یا تواند با آوردن شاهد مثالاستاد محترم میتوجه: 

 ندگی روزمره دانش آموز وجود دارد بحث را شیرین و پرجاذبه نماید.در ز

 های غیر صحیح و نادرستدرس پنجم: ارتباط
یا یکی از ارکان ارتباط  و هایی که نقطه مقابل نوع صحیح ارتباط استارتباط

 مانند ارتباط:. صحیح در آن رعایت نشده است

                                                 
 .309، ص 67، ج بحاراالنوار - 1
 .36اسراء/  - 2
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کند و نوعی ها منافع خود را لحاظ میدر این نوع ارتباط، طرف تن کارانه:کاسب -الف
کند، مانند ارتباط دوست پسر برداری میاستثمار در آن وجود دارد. یعنی فرد فقط بهره

دهد و بازنده کند و برنده است و دختر بهره میبرداری میو دختر که در آن پسر بهره
کشی عنی بهرهاست. اسالم بر اساس منطق خود که با عقل نیز منطبق است، استثمار ی

شمارد و برای نامشروع بالعوض از دیگران را به هر شکل و هر لباس ناروا و مطرود می
 1بودن یک کار کافی است ثابت شود ماهیتی استثماری دارد.

برنده است نه برنده و بازنده، یعنی هر  -ارتباط برنده ،با این که ارتباط صحیح
 د.ای وجود ندارشوند و بازندهدو برنده می

ارتباط شاعرانه در مقابل ارتباط عاشقانه است. یعنی در این ارتباط شاعرانه:  -ب
کنند نه معانی. عاشقانه و دلسوزانه، تنها الفاظند که نقش بازی می بر خالف ارتباط

روند تنها برای آن که قافیه شعرشان حفظ شود و صدقه هم می صبح تا غروب قربان
شوند، های عاشقانه که با اشک چشم امضا مید. نامهحقیقتی در ورای آن وجود ندار

 .است اشک تمساحدر واقع اما 
کنند به جای سالم کردن، اگر فحش رد و بدل برخی فکر میغير مؤدبانه:  -ج

شود دلیل بر نهایت صمیمیت است و اگر به جای الفاظ زیبا کلمات زشت بر سر زبان 
اکی بودن است. در حالی که این تصور ریایی و خدو دوست جاری باشد، دلیل بر بی

تواند با فطرت زیباپسند غلط است، چرا که فحش به دلیل ماهیت زشت و نازیبا نمی
اسالم در  .روزی تبدیل به کینه و عداوت و دشمنی خواهد شدباالخره همراه شود و 

هر چند صمیمی، رعایت اصول اخالقی را توصیه نموده و روایت معروف  ،هر ارتباطی
 ، گواه این معناست.«از ما نیست کسی که فحش بدهد و فحش بپذیرد»

                                                 
 .119، ص وحي و نبوتشهید استاد مطهری،  - 1
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 مشاور امین
 اصغر اخوي

های مورد نیاز و جذابی است که از عرصه -به ویژه مشاوره با جوان -اشاره: مشاوره
به مبلّغ  -1تری در آن پیدا کند. این مقاله دو کاربرد دارد: تواند حضور جدیروحانیت می

به عنوان متن  -2برنامه مشاوره را بهتر و با آگاهی بیشتر اجرا نماید. کند تا کمک می
 تواند به کار رود. ها در بعضی از محافل میسخنرانی

 مقدمه
ها، مشکالت و ها، محدودیتانسان تنها موجودی است که برای شناخت توانایی

و مشاوره  پردازد و از راهنماییمسایل خود با دیگران به تبادل نظر و مشورت می
آنان برای ارتقای سطح علمی، فرهنگی، دینی و اخالقی، و نیز حل مسایل و 

و به طور فطری و طبیعی در جستجوی افرادی  گرددمند میمشکالت خود بهره
مطالب و افکار و نگرش و بینش  باشد تا بتواندامین و قابل اعتماد در این زمینه می

چ دغدغه و نگرانی بیان نماید. او به دنبال خود را آزادانه و صادقانه و بدون هی
کسانی است که از جهات متعدد عاطفی، روحی، روانی، اخالقی، دینی، علمی و 
اجتماعی از صفات عالی و مطلوبی برخوردار باشد و توانایی درک و فهم مسایل و 

 را داشته باشد و بتواند از لحاظ عاطفی، ارتباط مناسبی برقرار نماید. شمشکالت
ای است که خداوند متعال های دینی به گونههمیت و ضرورت مشاوره در آموزها

 فرماید:امر به مشورت نموده و می به واالترین فرستاده خود رسول گرامی اسالم

در کارها مشورت کن و آن گاه که  1؛اهللِ عَلی تَ فَتَوَکَّلْرِ فَاِذا عَزَمْفِی االَمْ هُمْوَ شاوِرْ

 با توکل به خدا انجام بده.تصمیم گرفتی 
گیری از توان فکری و نیروی های مؤمنان را بهرهای دیگر یکی از ویژگیو در آیه

 رُهُمْمْۀَ وَ اَوَ أقامُوا الصَّلو تَجابوا لِرَبِّهِمْوَالَّذینَ اسْفرماید:ه و میانستتعقل یکدیگر د

                                                 
1
 .159آل عمران/  - 
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نموده و نماز به پاي دارند و در کار با  آنان که امر پروردگارشان را اجابت 1؛نَهُمْبَیْ وریشُ

 کنند.يکديگر مشورت می

مشاوره و استفاده از رأی و نظر دیگران در روایات نیز از اهمیت و جایگاه واالیی 
چون عدم پشیمانی، ایمنی از ط و آثار و فواید آن همیشرا برخوردار بوده و به ابعاد،

 ... اشاره شده است.  و 3راهکارهای نو ایجاد فضاهای جدید و ارائه 2،سرزنش دیگران

 های مشاور امینویژگی -فصل اول
حال با توجه به اهمیت و ضرورت مشاوره در امور، باید به دنبال کسانی باشیم 

قرار گیرند. دین نیز دهنده را دارا باشند و مورد تأیید اسالم که شرایط مشورت
دهد که ی مشاور امین ارایه میها و صفات خاصی را برای معرفمبین اسالم ویژگی

 -2؛ متدین و با ایمان باشد -1 گردد:وار به چند صفت مهم اشاره میفهرست
امین و  -4؛ صمیمی، مهربان و خیرخواه باشد -3؛ صاحب خرد و با تجربه باشد

 صادق، دوراندیش و صبور باشد. -5رازدار باشد؛ 
های مشاور را چنین ژگیها و ویدر ضمن روایتی برخی از مشخصهامام صادق

یَکونَ حُرّاً مُتَدَیِّناً وَالثّالِثَۀُ  یَکونَ الَّذی یُشاوِرُهُ عاقِالً وَالثّانِیَۀُ أنْ اَوَّلُها أنْ»برشمردند:
مِکَ مُهُ بِهِ کَعِلْعِلْ سِرِّکَ فَیَکونَ تَطَّلِعَهُ عَلی نْاَیَکونَ صَدیقاً مُؤاخیاً وَالرّابِعَۀُ  أنْ
مشاور اوالً بايد عاقل باشد، ثانیاً آزاد و متدين باشد، ثالثاً  4؛«تُمُهُلِکَ وَ یَکْرُ ذتُثُمَّ یَسْسِکَ بِنَفْ

گردد و علم و دوست صمیمی و مهربان و خیرخواه باشد، رابعاً همین که بر راز و سرّ تو مطلع می
 دار باشد(.د )راز نگهشود، آن را پوشیده و مکتوم نگه دارتو همانند خودت میبه نسبت آگاهی او 

مِ وَ اولوا التَّجارِبِ عِلْوَالْ تَ ذَوِی النُّهیشاوَرْ رَ مَنْخَیْ»فرماید:نیز می علی
کنی صاحبان خرد و دانش و دارندگان تجربه و بهترين کسانی که با او مشورت می 5؛«مِحَزْوَالْ

 دورانديشی هستند.

                                                 
 .38شوری/  -1
 «.المالمۀ المشاورۀُ حصنٌ من الندامۀ و أمنٌ من»پیامبر اسالم: -2
؛ با یکدیگر گفتگو و مشورت کنید تا رأی درست و صواب «اضربوا بعض الرأی ببعضٍ یتولد منه الصواب:»علی  -3

 از آن متولد شود. و فرمود: االستشارۀ عین الهدایه.
 .102، ص 72، ج بحاراالنوار - 4
 .343، ص 8، ج مستدرک الوسايل - 5
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 آداب مشاوره -فصل دوم
چه در این های مشاور امین به طور خالصه بیان شد. آنتاکنون صفات و ویژگی

جا بیان آن ضرورت دارد آداب اسالمی مشاوره است که ضروری است تا مربیان و 
 .مبلغان دینی در ارتباط با مراجعان خود رعایت نمایند

 ،کنندهمواجهه مشاور با مراجعه نخستمرحله  ايجاد فضاي صميمي و دوستانه: -1
باشد. در این مرحله الزم است نسبت به مراعات میساز سرنوشتبسیار حساس و 

تحفظ و رعایت کامل و کافی صورت پذیرد. ارتباط کالمی و غیر  ،آداب کالمی
شود. کلمه و در این امر محسوب می دو عامل مهم برای ایجاد رابطه عاطفی ،کالمی

کند و ایجاد می کالم اغلب بار ارزشی و مفهومی خاصی را در ذهن و روان شنونده
کشاند که حتی چه بسا او را به سمت و سوی تعابیر و تفاسیر درست یا نادرست می

 آن نباشد. ممکن است نظر گوینده بر
 پس از ایجاد رابطه عاطفی و جلب اعتمادِهاي اوليه: ارايه رهنمودها و توصيه -2

ی را برای کوشد با گفتار آغازین خود زمینه مناسبکننده، مشاور میمراجعه
به منظور کمک به او در راستای بازگو کردن مسایل و مشکالت خود  کنندهمراجعه

مهم این است که مشاور به تناسب مسایل و شرایط، راهکارهای  فراهم آورد.
مناسبی برای کسب موفقیت ارایه دهد. بیان یک خاطره ساده، ترسیم یک منظره 

طعه ادبی، سرودن یک قطعه شعر، طبیعی، توصیف یک مسأله خاص، خواندن یک ق
ارایه یک تجربه شخصی و کاربردی، طرح یک مسأله ویژه، نقل یک داستان و یا 

تواند نظر فرد را به خود جلب کند و زمینه حتی استفاده از یک ضرب المثل می
 الزم را برای شرح مشکل و یا طرح مسأله از زبان او فراهم آورد.

پس از ایجاد رابطه صمیمانه و نیز ارایه صصي: اي و تخآغاز گفتگوي حرفه -3
ها و راهکارهای اولیه جهت ایجاد اعتماد به مشاور و آغاز سخن، الزم است توصیه

مشاور با طرح سؤاالت مناسب به منظور ورود به فضای روحی، روانی و رفتاری 
روری کننده، زمینه الزم را برای حل مسأله به وجود آورد. در این زمینه ضمراجعه

ای آشنا باشد و آگاهی الزم است تا مشاور با اصول، آداب و ضوابط مصاحبه مشاوره
 را کسب نماید.

ای و تخصصی، الزم پس از گفتگوی حرفه: تشخيص مشکل و ارائه راه حل -4
اظهار داشته و  کنندههتشخیص عالمانه خود را در مورد مشکل مراجع ،است مشاور
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چنین تشخیص راه ساز آن و همع مشکل، عوامل سببرا در جریان شناسایی نو او
حساس کند و بخشی از مسؤولیت حل آن قرار دهد و باید او را نسبت به مسأله 

نویدبخش، مشوقانه،  تواندحل مشکل را به او بسپارد. اظهار نظر مشاور می
دهنده باشد. در عین حال ضروری است بیان برانگیزاننده، اخطارکننده و حتی بیم

ها کوتاه و گویا و رسا باشد و در اظهار نظر از جنبه نویدبخشی و حل طالب و راهم
 دهندگی جانب اعتدال را رعایت کند.بیم

با توجه به این که امکان گفتگو و ارایه راه  سازي براي ارتباطات بعدي:زمينه -5
ر باید گردد و نیازمند ارتباطات بعدی است، لذا مشاوها در یک جلسه کامل نمیحل

مند به ادامه گفتگو و کننده را جلب کند که او خود، عالقهای اعتماد مراجعهبه گونه
های پیشنهادی مشاور خود باشد و حتی برای قرار اظهار عالقه برای دریافت راه حل

 بعدی خود، پیشنهاد وقت زودتری را ارایه دهد و مشتاق شنیدن سخنان مشاور باشد.

 ازم مشاوره با جوانانبایدها و لو -فصل سوم
های ها، عالیق خاص و ویژگیمشورت با نسل نوجوان و جوان، نیازمند توانایی

باشد که الزم است مربیان و مبلغان گرامی که به ای و اخالقی میشخصیتی، حرفه
ضمن برخورداری از فضایل و کماالت و تخصص  ،ها هستندعنوان مشاوران امین آن
های اختصاصی را نیز داشته ها و عالیق و ویژگیرخی تواناییالزم در علوم مختلف، ب

 را در هدایت و ارشاد افراد به دست آورند. یباشند تا بتوانند موفقیت بیشتر
مند بودن عالقه -2؛ مند بودن به امر مشاورهعالقه -1 هاي عمومي:ويژگي -الف

فاده از تجربه به رشد و پیشرفت شخصی از طریق مطالعه و کسب تجربه و یا است
طبع بودن در برخورد بودن در رابطه با دیگران و شوخخلق و خوشخوش -3؛ دیگران

 -5؛ امیدوار بودن و داشتن نگرش مثبت نسبت به زندگی -4؛ و منطقی حد معقول
ت گروهی یبرخورداری از مقبول -6؛ برخورداری از اعتماد به نفس در حد قابل قبول

ن و با ثبات بودن در سخن، عمل، تفکر و برخورداری از راستگو بود -7؛ و اجتماعی
 .ثبات عاطفی

 توانایی تجزیه و تحلیل و شناخت مسایل و مشکالت -1 اي:هاي مشاورهويژگي -ب
توانایی ایجاد ارتباط مناسب با نوجوانان و جوانان و قدرت  -2؛ و استنتاج مطالب

ایی تحمل انتقاد، تحقیر، خشم توان -3؛ مطلوب خودو بیان الزم برای اظهار منظور 
؛ های بحرانی و حساسگیری در زمانتوانایی تصمیم -4؛ کنندهاعتنایی مراجعهو بی
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؛ توانایی پیگیری مسایل و مشکالت و ادامه فعالیت خود تا مرحله حل مشکل -5
 .توانایی حفظ اسرار دیگران -6

 های مشاورهابعاد و حیطه -فصل چهارم
 -2راهنمایی و مشاوره تحصیلی؛  -1مشاوره عبارتند از: های ترین حیطهمهم

راهنمایی و مشاوره  -4راهنمایی و مشاوره خانوادگی؛  -3راهنمایی و مشاوره شغلی؛ 
 -7راهنمایی و مشاوره اخالقی؛  -6راهنمایی و مشاوره اجتماعی؛  -5شناختی؛ روان

ها و قلمروها، مباحث راهنمایی و مشاوره دینی و اعتقادی. هر کدام از این حیطه
 شود.ها ارائه میای از آنباشد که در این جا خالصهخاص خود را دارا می

 راهنمايي و مشاوره تحصيلي  -1
شود تا بتواند دروس و آموز کمک میبه دانش ،از طریق راهنمایی تحصیلی

اه از قوانین و مقررات آموزشی و امتحانی آگ ؛رشته تحصیلی مناسبی را انتخاب کند
چنین در راهنمایی و مشاوره هم .گردد و مشکالت درسی خود را مرتفع سازد

آموز در زمینه چگونگی استفاده از اوقات فراغت، انتخاب دوست، تحصیلی به دانش
با توجه به حساسیت موضوع تحصیلی،  شود.و روابط معلم و شاگرد کمک می

ه مشاوره تحصیلی تا ضروری است تا مشاور با اصطالحات و اطالعات مربوط ب
های مطالعه و امتحان، تقویت حدودی آشنایی داشته باشد و با اصول و روش

گوی سؤاالت، ابهامات و حافظه، تمرکز و ... آشنایی کافی داشته باشد تا بتواند پاسخ
ها های ارتقای علمی و فکری آنمسایل تحصیلی نسل نوجوان و جوان باشد و زمینه

 .هم نمایدرا از این طریق فرا
 راهنمايي و مشاوره شغلي -2

شود تا بر به فرد کمک می ،نا آنوعی دیگر از راهنمایی است که ب ،راهنمایی شغلی
ها و امکانات ها و نیز محدودیتها و تواناییاساس شناخت استعدادها و رغبت

های جامعه، بتواند شغلی مناسب انتخاب کند و پس از گذراندن دورهشخصی 
 ای به اشتغال ادامه دهد.مندانهآمیز و رضایتبه طور موفقیت روری،آموزشی ض

 راهنمايي و مشاوره خانوادگي  -3
شاید بتوان گفت که یکی از مسایل بسیار مهم در زندگی هر فردی، مسایل و 
مشکالت خانوادگی است که افراد به خاطر آن به مشاوران، مربیان و مبلغان دینی 
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ها، مشکالت و افکار خود را ها، عواطف، دیدگاهسات، نگرشکنند و احسامراجعه می
ها را کنند و انتظار دارند که این افراد نیز در این راه، آندر این رابطه بیان می

همراهی کنند و ایده درست و منطقی را به آنان بدهند تا در تعامل با خانواده و 
نوادگی، روابط سالم و متعادلی اطرافیان دچار مشکل نشوند. با راهنمایی و مشاوره خا

گردد. گاهی شود و آرامش و آسایش آنان تأمین میبین اعضای خانواده برقرار می
ممکن است در روابط بین زن و مرد، پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، مشکالتی به 
وجود بیاید و این روابط مختل گردد و برای تمام اعضای خانواده مشکالتی به وجود 

توان به ایجاد های تربیتی صحیح، میبا راهنمایی خانواده در قالب ارائه روش آورد.
تعادل و رابطه سالم و سازنده بین اعضای خانواده اقدام کرد. گاهی اوقات نسل 

کنند و یا بین فرزندان تبعیض ها را درک نمینوجوان و جوان از این که والدین آن
ها هم باید تحقیق الزم صورت گیرد. ن زمینهگویند که در ایشوند، سخن میقایل می

هایی دارند، ولی در عین حال به همه فرزندان ها و دغدغهوالدین نیز برای خود نگرانی
مند هستند. فقط ممکن است نتوانند احساسات و عواطف خود را بیان کنند و عالقه

کارهایی انجام  یا در زمان خاصی برخورد نامناسبی انجام دهند و یا این که فرزندان
 اند.اند که مستحق سرزنش و یا برخورد والدین بودهداده

 شناختيراهنمايي و مشاوره روان -4
شود، شناختی مطرح میترین مسایل و مشکالتی که در حوزه مشاوره روانعمده

عبارتند از: افسردگی، ترس، اضطراب، عدم تمرکز، فراموشی، اختالالت خواب، 
گیری و واس )فکری و عملی(، پرخاشگری و عصبانیت، گوشهجنسی، وس اختالالت
 شود.در این بخش به تعدادی از این امور اشاره می .انزوا و ...

افسردگی از دیدگاه پزشکی ی پریشانی و انحطاط است. ابه معن افسردگي: -1
 های جسمانی و روانی بر اثر ناراحتی و اندوهعبارت است از کاهش نیروها و فعالیت

احساساتی حاکی از تهدید، گناه، خصومت، ناامیدی، اندوه، ناکامی و نیز رکود  با
توان افسردگی را نوعی واکنش عاطفی نسبت به طور کلی می ها.ها و فعالیتکنش

که با افکار و احساسات  انستزا و فشارآور دبه وضعیت ناامیدکننده و محرومیت
 یز اختالالت جسمی همراه است. کفایتی و ننامطلوبی نظیر ترس، اضطراب، بی

افسردگی از لحاظ جسمی و عاطفی عالیمی دارد. عالیم عاليم افسردگي: 
اشتهایی، اختالالت خوابی، بیجسمی عبارتند از: شکایت از خستگی مفرط، بی
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گوارشی، درد شکم، تهوع، کاهش تدریجی وزن، یبوست، اختالل در دفع ادرار، 
سمی در مردان و سردمزاجی در زنان، اختالل در اختالل در قاعدگی، ناتوانی ج

فعالیت قلب و عروق، تنگی نفس، سردردهای مداوم، سرگیجه، تاریکی چشم، 
های مختلف حساسیت به نور و صدا، نبض سریع، وجود دردهای پراکنده در قسمت

 بدن، تمارض و کندی حرکات.
گیری و اندوه، گوشهعالیم عاطفی و روانی افسردگی عبارتند از: نوسان شدید غم 

کفایتی، اضطراب، یأس های طوالنی، احساس کسالت، بدبینی، احساس بیو سکوت
پذیری، قراری، تحریکنی در تمرکز حواس، بیاو ناامیدی، گریه، آرزوی مرگ، ناتو

عدم اعتماد به نفس، دلهره و نگرانی، تحقیر و سرزنش خود و اطرافیان، زودرنجی، 
مسؤولیت، احساس گناه، کاهش شدید عالقه نسبت به تمام نپذیرفتن  حوصلگی،بی

 ارزشی.های روزمره، فکر خودکشی و احساس بیفعالیت
عوامل زیادی در پیدایش افسردگی مؤثر است. اضطراب  عوامل بروز افسردگي:

زیربنای تمام اختالالت از جمله افسردگی است. به طور کلی علل پدیدآورنده 
شود. اختالالت جسمی بندی میزیستی و محیطی طبقه افسردگی به عوامل ارثی،

های بزرگ های ریوی و سل، ضربات مغزی و جراحیخونی، بیماریکممانند دیابت، 
مؤثر است. در نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و رشد سریع  در بروز افسردگی

تمال بروز آید و احطلبی، بحران به وجود میجسمی و بلوغ فکری و میل به استقالل
تواند به بروز افسردگی بینجامد. نواقص جسمی نیز می یابد.افسردگی افزایش می

ها، تضعیف تغییرات سریع، به هم خوردن ارزش رویه جوامع صنعتی،گسترش بی
های اخالقی، تزلزل بنیاد ها، یکنواختی زندگی، تضعیف ارزشروابط بین انسان

ن، سختی زندگی، سر و صدای محیط کار و توجهی به حقوق دیگراها، بیخانواده
چنین هم نداشتن دوستان نزدیک موجبات بروز افسردگی را فراهم آورده است.

محرومیت کودک از عشق و محبت و جدا شدن از مادر قبل از سه سالگی، احتمال 
چنین عواملی نظیر قرار دهد. همابتال به افسردگی را در زمان بزرگسالی افزایش می

در موقعیت مأیوس کننده، عدم ارضای نیازهای جسمی و روانی، مورد گرفتن 
مورد والدین در خانه و های بیگیریتهدید و تحقیر و تمسخر قرار گرفتن، سخت

توجهی به عالیق و آرزوهای افراد، ناکامی، احساس گناه، معلمان در مدرسه، بی
رفتارهای بیمارگونه  احساس ناامنی و نگرانی و همانندسازی با والدین و پذیرش
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 آنان در ایجاد افسردگی تأثیر به سزایی دارد. 
های متعددی دارد که باید توسط درمان افسردگی شیوه درمان افسردگي:

درمانی درمانی، دارودرمانی و شوکانجام شود. درمان در سه زمینه روان متخصص
ایجادکننده گر با توجه به سرگذشت زندگی فرد، عوامل شود. درمانعملی می
های فرد گوش دهد. او بدون انتقاد و با احترام، به گفتهرا تشخیص می افسردگی

کوشد از طریق کند موقعیت و حالت او را به خوبی دریابد. او میدهد و سعی میمی
دهی، قدرت سازگاری فرد را با محیط افزایش دهد. پذیرش و حمایت و اطمینان

ای که دچار افکار غیر منطقی است، کار افسرده برقراری رابطه عاطفی با بیمار
پزشک تجویز ای نیست. استفاده از داروهای ضدافسردگی به مقداری که روانساده

برد. البته داروهای ضد افسردگی عوارض جانبی کند، افسردگی را از بین میمی
ه مانند خشکی دهان، پایین آوردن فشار خون، ضعف، یبوست و ناتوانی جنسی را ب

شود که بیمار به داروهای ضد تجویز میدرمانی نیز زمانی دنبال دارد. شوک
 داشته باشد. افسردگی پاسخ مناسب ندهد و قصد خودکشی

عواطف و احساسات، نحوه رفتار و عملکرد انسان را  گري و عصبانيت:. پرخاش2
سازد و در چگونگی اداره امور زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. مشخص می

طلبی و رفتار تند و خشن است و برای جویی و جنگگری به معنی ستیزهپرخاش
های عاطفی مختلف از رنجش عادی تا غیظ و غضب شدید به کار توصیف حالت

ها و های فرد نسبت به ناراحتیترین واکنشگری یکی از رایجرود. پرخاشمی
رسانی به و صدمههاست و به صورت ضرب و جرح، آزار و اذیت، تخریب ناکامی

گری را واکنشی دفاعی دانست که هدف آن توان پرخاشکند. میدیگران بروز می
 رفع مانع و حذف عامل تهدید است.

گری با توان در دو دسته پرخاشگری را میبه طور کلی عالیم پرخاش عاليم:
گری با خود به صورت بندی کرد. پرخاشگری با دیگران طبقهخود و پرخاش

گری های تند و خشن، ... و پرخاشگویی، نگاهس خستگی و فرسودگی، دروغاحسا
ریزی با دیگران به صورت ایجاد مزاحمت برای اطرافیان، سرزنش دیگران، به هم

نظم، دزدی، تخریب، استهزای دیگران، فحاشی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و 
 شود.سازی برای ایجاد درگیری مشاهده میزمینه

گری باید علل آن به خوبی برای درمان پرخاش رخاشگري و درمان آن:عوامل پ
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های شدید، توجهی یا توجه افراطی اعضای خانواده به کودک، تنبیهشناسایی شود. بی
های های خانوادگی و دخالتعدالتی بین فرزندان، نزاعها و کشمکشها و بیتبعیض

گری هستند ل مهم ایجاد پرخاشترها در کارهای فرزندان از عوامبیش از حد بزرگ
که باید برطرف گردند. آشنا ساختن شخص با تخلیه مثبت هیجانات مانند ورزش، 
تفریح، مطالعه و بیان مشکالت خود و نیز آشناسازی او با حقوق دیگران و کمک به او 
برای رعایت قوانین و آموزش رفتارهای پسندیده و نیکو به فرد و تشویق او به انجام 

 گری تأثیر زیادی دارد.کارهای خوب در کاهش پرخاش دادن
ترس، واکنشی هیجانی است که هنگام احساس خطر در فرد به وجود  :ترس -3

تفصیل کالم در  دارد.یم آور وانشینی و فرار از موقعیت ترسآید و او را به عقبمی
  شود.این باره به جای دیگر موکول می

 مشاوره مذهبي و ديني -5
شود، مشاوره های مهمی که یک مربی و مشاور با آن مواجه میله مشاورهاز جم

گویی مناسب به دینی و اعتقادی است. آشنایی با مسایل دینی و اعتقادی و پاسخ
تواند در ایجاد آرامش و اطمینان قلبی افراد و نیز در جلب اعتماد آنان به می هاآن

نان خاطر بیشتری با او ارتباط داشته بتواند با اطمی تامربی و مشاور مؤثر باشد 
باشد و سایر مسایل فرد را مطرح نماید. باید دقت داشت که با شبهات و انتقادات 

ها اعتقادی آنان نباید با واکنش سریع و منفی، پاسخ داد؛ بلکه الزم است به آن
و  اجازه داده شود تا به راحتی مطالب خود را با زبان خودشان بیان کنند و مربیان

 مشاوران در حد فهم و درک آنان پاسخ دهند.
 مشاوره اخالقي -6

های فراوانی دارند و به دنبال نوجوانان و جوانان در زمینه مسایل اخالقی دغدغه
های منطقی و صحیحی به ابهامات و سؤاالت و کسانی هستند که بتوانند پاسخ

قی جوان و نوجوان، به ترین مشکالت و مسایل اخالها بدهند. شناخت مهمشبهات آن
کند تا ضمن آشنایی با روحیات و فضای فکری آنان، پاسخ مربی و مشاور کمک می

مناسبی ارایه دهند و آنان را از بالتکلیفی اخالقی و احساس گناهی که دارند نجات 
کنند عبارتند از ترین مسایل اخالقی که نوجوانان و جوانان مطرح میدهند. مهم

 گویی و حسادت.خالف، نگاه به نامحرم، خودارضایی، دروغارتباط با جنس م
در این رابطه الزم است حدود و ثغور ارتباط با نامحرم و  نگاه به نامحرم: -1
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ای باشد که او را از باید به گونهنجنس مخالف برای آنان توضیح داده شود و 
اس کند که نباید از برقراری هر گونه رابطه اولیه و نگاه اولیه برحذر داریم و او احس

گاهی حرام است و یک احساس ناامنی و نگرانی و نمنزل خارج شود و یا هر نوع 
ها و معیارهای شرعی را با زبان بلکه باید مالک ؛دغدغه درونی در او ایجاد شود

 مناسب و در زمان مناسب به او ارایه داد.
سخنی که واقعیت در لغت به معنای کتمان واقعیت است و بیان  گويي:دروغ -2

 پوشاند،های خود را میگو از طریق دروغ گفتن، ضعفخارجی برای گوینده ندارد. دروغ
توجه بخشد و بدان وسیله سازد، از تنبیه خود را نجات میشنونده را گمراه می

گویی در خردساالن بیشتر جنبه رؤیا و کند. دروغدیگران را به خود جلب می
گویی شود. علل عمده دروغبه منظور فریب دیگران انجام میبافی دارد و کمتر خیال

عبارتند از جلب توجه اطرافیان، ترس از تنبیه، الگو گرفتن از والدین، تهدید 
گویی باید والدین، انتظارات زیاد والدین و مدرسه از کودک و ...، برای درمان دروغ

 .علل آن شناخته شود
بدخواهی و نابودی نعمت و مقام  حسادت به معنی رشک بردن، حسادت: -3

آید. حسادت که با رقابت و صفت ناپسندی به شمار می کهرا خواستن است کسی 
انجامد و آثار مخرب توأم است، به ناسازگاری فرد با محیط می چشمیچشم و هم

آورد. حسادت در میان دختران بیشتر از فراوانی از جمله اندوه و نگرانی به بار می
های حسادت عبارت در بچه اول خانواده بیشتر شایع است. از جمله نشانهپسران، و 

گری، لگد زدن، گاز گرفتن، کتک زدن رقیب، آزار رساندن، بدخلقی، است: پرخاش
کاری، فحاشی، مخالفت کردن، شکایت کردن، نادیده گرفتن حقوق دیگران، خراب

بینی، جویی، احساس خودکمهای افراطی، عصبانیت، انتقامگیری، رقابتتقلب، گوشه
 . اضطراب و خودخوری و ...

برای درمان حسادت باید علل آن را شناخت. احساس خطر و ترس از این که مبادا 
میل  نظری،پرستی، تنگموقعیت فرد از او گرفته شود و دیگران از او جلو بیفتند، مقام

طالق و ازدواج مورد و توجه افراطی، طلبی و قدرت، حمایت بیشدید به برتری
تواند باشد. برای درمان حسادت، آگاه کردن مجدد والدین ... از جمله این عوامل می

از این که مورد توجه و محبت والدین قرار دارد، رعایت عدالت و انصاف در  فرد
وقتی که تنهاست، ایجاد زمینه اعتماد و توجه، جرأت دادن،  اوروابط، محبت به 



 مشاور امین

 

221 

نیز مثبت، تبدیل حسادت به مساعدت و صمیمیت و جایگزین کردن احساسات 
رسد با بنابراین به نظر می ضروری است. ،ضررها و خسارات حسادتکردن بیان 

ها، نوجوانان توجه به این که مربیان و مبلغان دینی به عنوان مشاوران امین خانواده
کالت و شناسی و مشاصول مهم مشاوره و روانبا شوند، باید و جوانان محسوب می

ها آشنا باشند و راهکارهای مسایل خانوادگی، تحصیلی، مذهبی، اخالقی و روانی آن
مناسبی را برای حل آن مشکالت ارایه دهند و خود نیز در عمل الگوی مناسبی 

 برای این امر باشند. 
 منابع براي مطالعه بيشتر

ی، سیداحمد راهنمایی، آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛ محمدرضا مطهر
آبادی، مقدمات راهنمایی و راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسالم؛ عبداهلل شفیع

مشاوره )مفاهیم و کاربردها(؛ راهنمایی تحصیلی و شغلی؛ راهنمایی و مشاوره 
 ، آداب مشاوره.؛ پژوهشکده مؤسسه امام خمینیکودک
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 های زندگی مهارت
 ابراهیم اخوي

باشد و در سالیان اخیر با داری قابل عرضه میکالساشاره: مطالب این مقاله در قالب 

ارائه این محتواها از سوی مبلغین اسالم، طرفداران زیادی در میان جوانان مواجه شده است. 

برای ایجاد ای زمینهو  شودموجب پیوند خوردن بیشتر زندگی روزمره مردم با روحانیت می

 گردد.ارتباط می

 مقدمه
های  منتظر باال بردن کسی نیست، بلکه باید از پله در زندگی هیچ آسانسوری

به شخص های زندگی به شکل مؤثری یکی باال رفت. مهارتزندگی به ترتیب و یکی
زندگی مثبت و شادابی را و  های بیشتری دست یابد تا به موفقیتکند کمک می

 برای خود فراهم سازد. 

یازهای انسان امروزی این مندترین ن های علمی گواه آن است که اولویت یافته
است که دقیقا خود را بشناسد، بتواند دیگران را درک کرده و روابط مؤثری را با آنها 

های روزمره خود را شناسایی کرده و آنها  های منفی و استرس نماید، هیجان برقرار
ای مؤثر مشکالت خود را حل کرده و تصمیم  را تحت کنترل درآورد، به شیوه

ها ای که لحظه به لحظه با آن تخاذ کند، نسبت به اطالعات عدیدهمناسبی را ا
 ای فکر نکند.  کلیشه به هیچ وجهشود، پذیرنده صرف نباشد و  مواجه می

 و خودشناسی خودآگاهیبخش اول: مهارت 

 تعریف -فصل اول

های  تا چه اندازه با سختی»، «م؟ستمن کی»اید که  آیا تاکنون از خود پرسیده
چه اندازه نظر دیگران »، «آیا واقعا خودم را دوست دارم؟»، «آیم؟ می زندگی کنار

از خود بپرسد.  هر کسها سؤاالتی هستند که الزم است و.... این« برایم مهم است؟
است. ممکن است این ذهنیت پیش  خودآگاهیها  الزمه جواب دادن به این سؤال
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حقیقت د خود را بشناسیم ولی بای بیاید که پس از عمری با خود زیستن، ما قاعدتاً
اند. ما کمتر حاضریم وقتی را  عده کمی به این مهم نائل آمده این است که فقط

  .صرف این کنیم که ببینیم دارای چه خصوصیاتی هستیم
ت، وو آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قخود  خودآگاهی، توانایی شناخت

همان هت به نقشه راه نیست. شبا خودآگاهی بیها، ترس و انزجار است.  خواسته
رسیم، خودآگاهی نیز ایجاب  تر به هدف میکه با استفاده از نقشه سریع طور
، نقاط ضعف خود را رفع و بر و رشد شخصیت کند که برای طی مسیر تکامل می

نقاط قوت خود بیفزاییم. هدف اصلی مهارت خودآگاهی این است که فرد با تعمق، 
  گریسته و تصمیم بگیرد که چگونه باشد.های خود ن به تمام ویژگی

 دو راه افزایش خودآگاهی -فصل دوم
افزایش خودآگاهی باید  برایاست. تفکر و بازنگری دو راه افزایش خودآگاهی 

باید انسان عمیقاً فکر کند که از  .تفکر بیشتری در مورد اعمال و کارهای خود کنیم
ریشه بیشتر  2پروراند،د در ذهن میتصویری که انسان از خو 1چه آفریده شده است.

 که هر یک از ما از خود تصویری غیر دهد. علت این رفتارهای وی را تشکیل می
خواه به  -ی است که سایر مردمیسازیم در حقیقت محصول چیزها بینانه میواقع

 اند. اند و ما را آن طور بیان و توصیف نمودهدرباره ما گفته -درست یا غلط

همان گونه که  .ترین جهالت برای انسان استبزرگ «خود»به  جهل
ترین  ترین معارف بشری است، نادانی نسبت به خود از دردناک خودشناسی از شریف

کسی که خود را شناخت خدای خود را  فرمایند: می هاست. پیامبر اکرم نادانی
به  یابینور دل و وسیله دست ،معرفت فرماید: می امام علی 3.هم خواهد شناخت

کسانى را که در این وادى گام ننهند و  سرانجامِ امیرالمؤمنین 4عالم قدس است.
آن کس که قدر خود را  فرماید: ه و مىانستبه خودشناسى نپردازند هالکت قطعى د

ثمره عدم توجه به خودشناسى را ، در جاى دیگر 5نشناخت هالک خواهد شد.

                                                 
 .5طارق/  - 1
 خودپنداره. - 2

 .68 ص ،1 ج ،البيضاء همحجال ض کاشانی،فی - 3

 .41 باب المعرفه، ص، تصنيف غرر و درر - 4

 (.149صبحى صالح، حکمت  ،نهج البالغه) .هلک امرؤ لم یعرف قدره  - 5
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اسد از راه رستگارى و نجات دور کسى که خود را نشن داند: ضاللت و گمراهى مى
  1شود. شده و به وادى جهل و گمراهى کشیده مى

بنابراین، کسى که براى رسیدن به خودشناسى گامى برندارد و توجّهى به آن 
نداشته باشد براى خویش ارزشى قائل نشده و به گفته مالى رومى خود را ارزان 

 فروخته است: 
  مىـد در کـد و شـزونى آمـاز ف  شتن نشناخت مسکین آدمىـخوی
 خویش بر دلقى بدوخت ،بود اطلس  روختـشتن را آدمى ارزان فـخوی

رود چنین  شگفتى خود را از کسى که دنبال خودشناسى نمى حضرت امیر
جوید، در حالى که نفس خود  اش را مى در شگفتم از کسى که گمشده :دارد ابراز مى

کسى که خود را  ،شگفتا فرماید: نیز مىو  2را گم کرده و در جستجوى آن نیست.
  4و3.شناسد شناسد، چگونه پروردگار خویش را مى نمى

واقعی دارد در اثر غرق شدن در شهوات،  انسانی که از خود تصویری پنداری و غیر
 تا آن شودها و آمال و آرزوهای دنیوی از آن تصویر زیبا و پرمعنای خود دور می غفلت

دست  ،منحرف شده و بر اساس همین غفلت از خود واقعی جا که از صراط مستقیم
چنین انسانی  .تواند پاسخگوی وجدان خود باشد نمی ازند. زیربه خودکشی و ... می

اصلی را به بهای  گوهر تابناک خودِ و هنگشتبه دنبال گمشده خود  در طول زندگی
کردن به فرماید: با پشت  باره می در این . امام علیخته استناچیزی فرو

البته این ممکن  5و نفس عصیانگر، به خود واقعی خویش روی آور. یخودپندار
تصویر انسان از خود  اگرخود اصلی درست شناخته شود.  آن کهنخواهد بود مگر 

خواهد پنداری مبنای حیاتش هم ،واقعی باشد یک تصویر وهمی و پنداری و غیر
و  زیرا احساس خأل .معه پیدا خواهد کردبینانه از خود و جاواقع و انتظاری غیربود 

 .جوید کند و برای تدارک و جبران آن به هر چیزی تمسک می کمبود در زندگی می
و پردازد و گاهی هم به روابط ناسالم  افراط می نحوگاهی به آرایش و زیبایی به 

 تواند آثار و عواقب بسیار میها و رفتارها این گرایشکه  آورد،روی می مدپرستی

                                                 
 (.387، )فهرست موضوعی غرر، صمن لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النّجاۀ و خبط فی الضاّلل و الجهاالت -1
 (. 212، )همان، صته و قد اضلّ نفسه فال یطلبهاعجبت لمن ینشد ضالّ - 2
 (.387، )همان، ص عجبت لمن یجهل نفسه، کیف یعرف ربّه - 3
 . 56 -58ص ص ،1، ج عملى اخالق در آغاز هاى نقطه - 4
 .اقبل علی نفسک باالدبار عنها - 5
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 و جامعه داشته باشد.  اوسوئی برای 

بازنگری اعمال، اخالق و افکار  ،یابی انسان به تصویر واقعی از خوددست راه دیگر
و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا »فرماید: است. خداوند می

 ی دیگرو در جا 1«.هم آنها را از خود بیگانه کرد، تا آنجا که خود را فراموش نمودند
 2«ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟»:فرموده

یابی به خود  در دست مسألهنیز با توجه به اهمیت این  جعفر بن امام موسی
از ما نیست کسی که هر روز خود را مورد بررسی قرار  ،ای هشام»اند: واقعی فرموده

در افزایش آن بکوشد و چنانچه کار زشتی کرده، تا اگر کار نیکی انجام داده  ندهد
محاسبه نفس انسان را با خود و  3«از خدا آمرزش بخواهد و به سوی او بازگردد.

خودخواهی، خودفراموشی و  .نمایداش آشنا می های وجودی استعدادها و سرمایه
ری گردد. به تعبی مانع ارتباط انسان با خدا می «خودپنداری»گرفتار شدن در دام 

مبتال نماید، « خودپنداری»دور کند و به « خود واقعی»هر آنچه انسان را از  دیگر
 .مانع این ارتباط خواهد بود

 های مزاحم برچسب -فصل سوم

های مزاحم برویم و با دیدی  برای دسترسی به خود واقعی باید به جنگ برچسب
رد و نابود ما را خُ هایی که شخصیت «من هستم»گرایانه به خود بنگریم. تمامی واقع
 شوند:کنند از چهار جمله زیر ناشی میمی

 -4؛ دست خودم نیست -3؛ امطور بوده همیشه این -2؛ من چنین هستم -1
 طبیعتم این طور است.

و این چهار جمله در واقع توجیهی برای شخصیت تغییرناپذیر ما هستند و مانع 
  .شونددر زندگی ما میو رشد و پیشرفت تغییر سد 

 اند؟ها به وجود آمده«من هستم»چگونه اين  -الف
زنند: برچسب می این گونهاغلب اوقات اطرافیان به ما  از طرف دیگران: -1

ذات شما برای پیشرفت در این کار  راننده خوبی نیستید؛ نقاشیتان خراب است؛

                                                 
 19حشر: -1

 6:انفطار . 2

 .453، ص2، جکافي . 3
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 . ..نیست و .آماده 
های ناشایست  برچسبدلی منفی، بعضی از اوقات نیز اشخاص با استفاده از هم

نقاشی شما هم مثل  دهند: شما هم مثل من راننده خوبی نیستید؛ خود را انتقال می
استعداد شما هم مثل من در این زمینه کور است. در نهایت، بدترین  من خراب است؛

شما هم مثل پدرتان راننده خوبی  اند:زنند این گونههایی که به ما می برچسب
؛ شما هم فرزند همان پدر هستید  هم مثل برادرتان خراب استنقاشی شما  نیستید؛

کنند استعدادید. در این حالت جمالت باال این احساس را در فرد ایجاد می و کامال بی
 اند.ل شما را این گونه سرشتهتوانی تغییر کنی چون گِ تو هر کاری که بکنی نمیکه 

رد با ارائه دلیل و مدرک فگاهی تجربه نشان داده است که  توسط خودمان: -2
تر دارد و رفته رفته شخصیت خود را منزوی خود را از انجام کار یا فعالیت باز می

پدر خانواده  : سیم اتو اتصالی پیدا کرده است.گویدمی مادر خانواده مثالً .کندمی
ای را که هنگام تعمیر زنگ به بار مگر فاجعه .: من این کاره نیستمدهدجواب می

 !اید م، فراموش کردهآورد
که اعتماد به نفس داشته باشد و فاجعه  پدر خانواده به جای این ،در این مثال

 برچسب منفییک خرابی زنگ را به پای ناآگاهی و عدم مهارت خود بگذارد، سریعاً با 
 دهد.  دلیلی برای تبرئه خود از تعمیر اتو ارائه می

 ويم؟ها رها شچه کار کنيم تا از اين برچسب -ب
« هامن هستم»خواهیم برخی از این  . به دوستان و نزدیکان خود بگوییم که می1

های رفتاری تعیین کنیم که با رفتار . برای خود هدف2را از زندگی خود حذف کنیم؛ 
 . چهار جمله عصبی زیر را این گونه اصالح کنیم:3مان فرق داشته باشد.  گذشته

 .طور بودم من این < من چنین هستم 
 من تغییر خواهم کرد. <ام بوده این طورهمیشه 

 توانم طور دیگری عمل کنم.اگر سعی کنم می <دست خودم نیست 
 بوده است. این گونهم که طبیعتم کردمی گمانمن  < طبیعتم این طور است

 ریزی و مدیریت زمان بخش دوم: مهارت برنامه
 ل کنید.مقیاس خرد عم ریزی کنید، در در مقیاس کالن برنامه
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 تعریف  -فصل اول
وقت »عباراتی مانند  .اند و ابعاد آن توجه داشته «زمان»ها به  تمدن ،طول تاریخ در

از نظر تفکر دینی زمان بسی برتر از طالست، زیرا با گویای این توجه است. « طالست
محیطی فراهم  ،های نو فناوریتوان رضوان الهی و بهشت جاودان را خرید. آن می

  .تر انجام دادتر و آسانسریعتوان میکارها را  بسیاری ازاند که  آورده

های زندگی، تعداد بسیار کمی از مردم  امروزه به علت دغدغهبا این حال، 
اساس  نالند. بر کنند وقت کافی در اختیار دارند. همه از کمبود وقت می احساس می

ها به کار  توان انسان درصد 40الی 30ها و برآوردهای انجام شده، حدود  تخمین
هدر به کاری افراد  زماندرصد از  60دهد که  شود و محاسبات نشان می گرفته می

بار  یکفقط محدود است. ما ترین سرمایه الهی انسان است، که مهمد. عمر رو می
کردن داریم. طبق محاسبات انجام شده یک انسان با امید به زندگی   فرصت زندگی

ساعت از زمان را به عنوان وقت قابل استفاده در اختیار  200.000طوالنی، حداکثر 
ریزی و مدیریت زمان فراهم  دارد. استفاده بهینه و بهتر از زمان، تنها از طریق برنامه

به معنای تسلط و  -ریزی است که در واقع همان برنامه -شود. مدیریت زمان می
 هاست. ها و جهت دادن به فعالیت کنترل بر فرصت

 های زمان ویژگی -دومفصل 

 -2 1؛به آن قسم یاد کرده است قرآناست که خداوند در  مفاهیمیاز معدود  -1
اگر تلف شود  -4؛ قابل خریدن نیست -3؛ همه به طور یکسان از آن برخوردارند

تهیه آن  -6؛ توان آن را برای آینده ذخیره کرد نمی -5؛ قابل جایگزین کردن نیست
 ندارد.گذاری  نیاز به سرمایه

؛ استفاده کارآمد و اثربخش از وقت -1ریزی صحیح زمان عبارتند از:  نتایج برنامه
افزایش احتمال  -3؛ فرصت بیشتر برای کارهای مهم و ضروریتخصیص  -2

 .وری افزایش اثربخشی و بهره -4؛ دستیابی به اهداف

 مدیریت زمان و تکثیر آن -فصل سوم

 های ریزی از تقسیم وقت به محدوده در برنامه با توجه به موقعیت زمان امام علی

                                                 
 والعصر، واللیل و .... - 1
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روز خود را به سه فرماید: مؤمن باید شبانه آورد و می مشخص سخن به میان می
زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای اشتغال و  :قسمت تقسیم نماید

و فعالیت و تأمین زندگی و زمانی برای استراحت و واداشتن نفس به لذات حالل 
 1های مطلوب، معقول و مشروع. زیبایی

دانند. اساس مدیریت زمان  ریزی می شناسی را الفبای برنامهامروزه زمان و زمان
بر اثربخشی اوقات استوار است. انسان در ساعاتی از روز از نظم بیولوژی و آناتومی 

هینه ریزی ب تر و تواناتری برخوردار است. اگر در این ساعات برنامه جسمی، فعال
گویند تسلط بر زمان دارد. حتی اعتقاد بر این است که  می داشته باشد اصطالحاً

 یاهها، مطالعات، نوشتارها، تراوش ها، ارشادها، پیام بعضی از کلمات، نصیحت
 د. نتر و ماندگارتر هایی خاص مؤثرتر، قوی ها در زمان ها و دقت ذهنی، هدایت

 مانهای عملی در تکثیر ز گام -فصل چهارم

داریم و شاید هرگز برایمان قابل  ایالعاده برخی از ما در کشتن زمان مهارت فوق
اش استفاده  برابر ظرفیت واقعی توان از زمان موجود حتی دو تصور نباشد که می

که از « برکت در وقت»اصل ساعت آفرید.  48ساعت  24توان از  یعنی می ،کرد
افزایش برای ظر بر همین معناست. اصول اسالمی است، در بعضی از مراتبش نا

 های زیر ضرورت دارد: برداشتن قدم ظرفیت زمان
بارها اتفاق افتاده که در یک ساعت:  24واقعي از  يتصويرپديد آوردن  ؛گام اول

ایم هفت روز هفته به پایان رسیده است. یعنی روز جمعه حسرت  لحظه متوجه شده
ایم زمان زیادی از  حساب سرانگشتی دریافتهایم و با یک شنبه را خوردهشنبه تا پنج

علل ضایع شدن زمان این بوده ساعت یک هفته هرز رفته یا ضایع شده است.  168
الف( تاکنون نگاه ما به زمان، روز، هفته و ماه بوده است نه ساعت و دقیقه و که: 
  .ایم ب( در تقسیم اوقات همیشه فرداها را روز فعالیت تعریف کرده؛ ثانیه
مندتر ظاهر  توانمندتر و عالقهکه انسان ساعتی از روز را شناخت خود:  ؛ام دومگ
در افراد مختلف تفاوت دارند. بعضی در  این ساعات .ندناممیشود، ساعت کیفی  می

آغاز روز دارای این حالتند، برخی در وسط روز و جمعی در پایان روز و حتی آخر 
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آور است و توان انسان در زاویه نشاط ،نشب یا طلیعه صبح. ساعات توانمندی انسا
 انسان عبارتند از: کیفیگیرد. رقبای اصلی ساعات  ها قرار می هدف

هدف  پناه بردن پراکنده و بی ب( کننده؛سرگرم الف( اشتغال به کارهای ظاهراً
ریزی  هدف و برنامه مطالعه پراکنده و بی ج( های جمعی دیگر؛ به تلویزیون و رسانه

 های غیرالزم. پناه بردن به تلفن و تماس د( نشده؛
ترین و ارزشمندترین کارها که ضرورت زمانی و مکانی  در این موقعیت باید به مهم

انگیزترین کارکرد ذهن که توانمندی و دارند، روی آورد. این دقت ما را به شگفت
 رساند.  اهمیت طراحی برنامه و نوعی مهندسی زمان است، می

 ها ها و اهمیت بندی کارها طبق ضرورتاولویتبا بندي کارها: اولويت ؛گام سوم
این  د.دهیبا سرعت و دقت بیشتر انجام  ساعات کیفیدر را کارهای مهم  توانیدمی

دهند و نه  که نه اوقات خوشی را ترتیب می -بر کند که موارد زمان عمل کمک می
گیری در صمیمرا حذف کنید. با ت -کنند به اهداف خود دست یابید کمک می

هایی را که باید حذف کنید هایی که باید انجام دهید و فعالیت فعالیت خصوص
 بندی را آغاز کنید.   اولویت

 برید.  شما باید صرف کارهایی شود که از انجام آنها لذت می بیشتر وقت

مهم  انجام خوب آن نیزحال که مهم است از انجام یک کار لذت ببرید، عین  در
عیین اینکه چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی را تفویض کنید، است. در ت

هایی بیش از  یتسؤولشناخت نقاط قوت و ضعف شما حیاتی است. تالش نکنید م
 های غیر به عهده گیرید. فعالیت ،دتوانید به صورت معقول انجام دهی آنچه می

را پیدا کنید و  ضروری در زندگی خود را دور بریزید. تمام منابع موجود خود
اینکه فهرست  زتفویض کنید. بعد ا ،دانید هایی را که بیش از توان خود می فعالیت

ها کاهش دادید، زمان  یتسؤولکارهای روزانه را به میزان قابل قبولی از م
 : فراموش کنیمچند مطلب را نباید  رسد. ریزی فرا می برنامه
انجام کارهای کوچکی است که  ساعات اولیه بعد از ظهر بهترین وقت برای -1

عموماً ساعات آغازین روز بهترین زمان برای  -2گیرد؛  بیش از چند دقیقه وقت نمی
اگر کسی کامالً از نوع و میزان کار  -3انجام کارهای دقیق، ظریف و حساس است؛ 

خود آگاهی داشته باشد، امکان این که در طول روز آن را با هوش و ذکاوت بیشتر، 
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نگری عامل حذف آینده -4تر است؛  تر انجام دهد، بیش ر و در زمان کوتاهت منطقی
انجامد و  نگرانی است. به کارگیری این نکات به افزایش طول زمان و ساعات می آینده

 سازد.  تر می زمان را پربرکت

ورد نداشتن آها در بحث زمان ره گسیختگی بسیاری از لجام گام چهارم: تمرکز:
شود کاری که باید در نیم  تمرکز سبب مینجام کار است. نداشتن تمرکز هنگام ا

ساعت و چه بسا روزها به درازا بکشد. این پدیده اصطالحاً  3یا  2ساعت انجام شود، 
 شود. خوانده می گذاری زخمی زمان سرمایه

 نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت -فصل پنجم

 ها جلوگیری کنید.  از مزاحمت -1

ای تلفنی ممکن است شما را متعهد به انجام کارهایی کنند که ه تماس -2
آمادگی آنها را ندارید. از خاموش کردن زنگ تلفن نترسید. وقتی کارتان تمام شد 

 های دریافتی را چک کنید.  پیغام
در فهرست کارها یادداشت کنید.  ،را که نیاز دارید انجام دهید کارهایی -3

 روز خود را کنترل کنید. تا ی کنیدبند کارهای فهرست را اولویت
  .ور بودن تأکید کنید نه مشغول بودن بر بهره -4

  .کار بیشتری انجام دهیدمتمرکز شوید تا ترین کارها انجام مهمابتدا بر  -5
  .سرعت خود را تنظیم کنید -6

خود را با تعداد ساعات زیاد کار خسته نکنید. مدیریت مؤثر زمان باید این  -7
  .انجام دهیددر زمان کمتر را فراهم آورد که بتوانید کارهای مورد نیاز را  امکان

تعریف کنید که به سادگی قابل دستیابی باشند.  اهدافی؛ گذاری کنیدهدف -8
 تر است اقدام کنید.  وقتی به اهداف تعریف شده رسیدید، برای هدفی که مشکل

  .برآورده شوند شبها یکشم داشته باشید تمام انتظاراتن توقع -9

 اید.  غیر مؤثر عمل کرده ،انجام ندهید ناشاگر کارها را در زمان موعد -10

 تر تقسیم کنید. های کوچک کار بزرگ را به بخش -11

 . نیفتندبه تأخیر  ادیگر کاره پرهیز کنید تاتوجه غیر ضروری به جزئیات از  -12
 . شودتر  تر و شاد سالمزندگی  د تابین کار و تفریح تعادل برقرار کنی -13
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اساس اولویت  انجام کارها بر .کار درست را در زمان درست انجام دهید -14
 مدیریت کنید.  وبکند که کارها را خ کمک می

 استفاده کنید. این ساعت از مزایای و ساعات اوج کاری خود را پیدا کنید  -15

طور متوسط روزی به  ،کند که روی میز شلوغ و درهم برهم کار می فردی -16
 گردد. یک ساعت و نیم دنبال چیزهای خود روی میز می

بندی و  عامل اصلی به هم ریختگی روی میز، کاغذ است. کاغذها باید دسته -17
 نگذارید.به مدت نامحدود روی میز را بایگانی شوند یا دور ریخته شوند. انبوه کاغذ 

 وید.بعد از مرتب کردن روی میز به سراغ کشوها بر -18

 مرتب کردن میز کافی نیست، هر روز آن را تمیز کنید.  -19

به یاد داشته باشید تعداد ساعات محدودی در یک روز وجود دارد. سعی  -20
 های خود دست یابید.  قابلیت ایبه نتایجی ماور یدنکن

. کار داشته باشیدخواب و استراحت کافی  زمانی را صرف خود کنید.مدت -21
 دهد. ستراحت سطح استرس را افزایش و سطح عملکرد را کاهش میمداوم بدون ا

 و حل مسأله گیری تصمیمبخش سوم: مهارت 

 تعریف  -فصل اول
جوانب مختلف انتخاب را بررسی ها و حل مسایل زندگی، گیریاگر برای تصمیم

در سطوح باالتر بهداشت روانی قرار  ، مسلماًیمو پیامد هر انتخاب را ارزیابی کن
های زیادی وجود دارند که ما ناگزیر با آنها  در زندگی ما واقعیت گرفت. یمهخوا

ها هستند. اگر ما  مواجه خواهیم شد. مسایل و مشکالت زندگی از جمله این واقعیت
ای صحیح آنها را رفع نماییم، مشکالت حتی جزئی،  یاد نگیریم چگونه به شیوه

ها گواه  تر گردند. نتایج بررسیبزرگ های تواند منجر به ایجاد مشکالت و استرس می
رو این است که مهم نیست افراد در زندگی با مشکل، دردسر، گرفتاری و ... روبه

ای  ها بتوانند به شیوه شوند، بلکه مهم آن است که در رویارویی با این گونه موقعیت
 صحیح عمل کنند. 
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 مراحل حل مسأله -فصل دوم
مواجهه با مسایل و مشکالت، ناگزیر دچار  درهمه ما  خودآگاهي هيجاني: -1

این حاالت نقش آگاهی داشتن به لذا  .شویم های منفی می ها و احساس هیجان
گوییم، ذهن ما  مهمی در حل مشکالت خواهد داشت. با استفاده از جمالتی که می

یا مشکل شده و بدین ترتیب آگاهی داشتن ما به موقعیت باعث  مسألهمعطوف به 
مشکل برای هر کس پیش »ه تمرکز الزم جهت رفع مشکل فراهم گردد:شود ک می
 .« ... آید و برای من هم پیش آمده است می

مشکل زیر سایه  خودِ ،در رویارویی با مشکالتگاهی  تعريف دقيق مسأله: -2
  انستدر نتیجه نخواهیم تو .ماندمیهای ناخوشایند در ابهام باقی  استرس و هیجان
دهد  رخ می مسألهچه که در مرحله دوم مهارت حل  مل کنیم. آنبه طور مؤثری ع

 این است که مشکل را به وضوح برای خود تعریف کنیم.
 های ها و گزینه حلهدف این مرحله دستیابی به راه هاي مختلف: حلارائه راه -3

کدام یک  این کهنه  ؛هاست چه اهمیت دارد تعداد راه حل انتخابی زیادتر است و آن
این است که احتمال پیدا کردن « های مختلف ارائه راه حل» ر است. منطقبهت

یابد. به همین خاطر الزم  ها افزایش می ای از راه حل بهترین راه حل از بین مجموعه
است که در این مرحله ذهن خود را باز نگه داشته و بدون اعمال خودسانسوری هر 

 رسد، یادداشت کنیم. راه حلی که به ذهن می
چه در این مرحله مهم است اندیشیدن به مزایا و  آن ها: ارزيابي راه حل -4

 توان از جدول زیر استفاده کرد: هاست. بدین منظور می معایب راه حل
 جمع معایب معایب جمع مزایا مزایا راه حل

1 
 
 

1- 
2- 
3- 

 1- 
2- 
3- 
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1- 
2- 
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 1- 
2- 
3- 
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داند که بهترین راه حل آن  هر کدام از ما می ها: حل اجرا و بازبيني راه انتخاب، -5
باید همواره  این کهاست که بیشترین مزایا و کمترین عیب را داشته باشد. ضمن 

سعی کنیم در مقابله با یک مشکل بیش از یک راه حل مناسب در نظر داشته 
بعد از انتخاب بهترین راه حل  باشیم تا اگر اولی جواب نداد از دومی استفاده کنیم.

 پردازیم. به اجرای آن می
رسیم که ممکن است به  های خود نمی گاهی به خواسته ،با وجود مهارت فوق

تان را در نظر  ترین شکل هدف ها واضح نیست؛ جزئی خواسته -1دالیل زیر باشد: 
یز واحد چند چ نسبت به رسیدن به آرزوها تردید داریم. در آنِ -2بگیرید؛ 

پندارها و باورهای غلط؛ مثالً اگر  -3خواهیم؛  دانیم که کدام را می خواهیم اما نمی می
 -4آید؛  معتقد باشید که عالم مکان رنج کشیدن است، رنج برای شما به ارمغان می

عدم تمرکز در  -5ها؛ ها و عدم ایجاد مهارت در استفاده از آن  عدم فراگیری تکنیک
، احساسات و رفتارتان با هم هماهنگ نیستند. در ذهنتان به حل افکار، گفتار -6؛ کار

 -8پیگیری نکردن مسأله؛  -7اندیشید ولی عملتان با آن مغایر است؛  یک مسأله می
کنید. سخن برخی از افراد در  زیاد درباره اموری که در دست دارید صحبت می

نیستید. وقتی شکر شکرگزار  -9کند؛  ناهشیار شما یک عکس العمل منفی ایجاد می
بهای چیزی را که به  -10 1شود؛ میفراهم های بعدی  موهبتزمینه جذب کنیم  می

هایی که  نسبت به موهبت -11آوریم بپردازیم )کفران نعمت نکنیم(؛  دست می
عصبی، تند خو و ناآرام بودن، باعث از  -12آورند، حسود نباشیم؛  دیگران به دست می

 در مورد هدفتان، دانش کسب کنید. -13شود؛  یبین رفتن انرژی ذهنتان م

 های شما گیری های زندگی و تصمیم قانون -فصل سوم
 شوید. شوید یا نمی ( یا موفق می1

 ها قرار بگیرید، به طبیعت کار انسان توجه کنید.  در شمار موفق تصمیم شما:
 زنید. ( شما سرنوشت خود را رقم می2

اید  اشید، به نقشی که در خلق نتایج داشتهگوی زندگی خود بپاسخ تصمیم شما:
 توجه کنید. بیاموزید که بهتر انتخاب کنید تا به نتایج بهتری برسید.

                                                 
 (.7؛ )ابراهیم/ «لئن شکرتم ألزیدنّکم» - 1
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 برد.  ( هر کس از کارش سود می3
دالیل پشت پرده رفتار خود و دیگران را شناسایی کنید و با کنترل  تصمیم شما:

 تان را در اختیار بگیرید. این دالیل زندگی
 ها توجه کنید. ی انکار به واقعیت( به جا4

 تصمیم شما: به حقایق زندگی خود و اشخاص موجود در آن توجه کنید. مشکالت
 زندگی را تصدیق نمایید. عذر و بهانه را کنار بگذارید، توجیه نکنید و نتیجه بگیرید.

1دهد.( زندگی به عمل پاداش می5
 

بکشید. بدانید دنیا به تصمیمات دقیق بگیرید و بعد ماشه را  تصمیم شما:
 دهد. نمی اهمیتای که به عمل درنیاید،  اندیشه

کند و دنیا را از عینک  ( هر کسی در دنیای نیات و افکار خودش زندگی می6
 . بیند خودش می

کنید، بشناسید. به که از پشت آنها دنیا را سیاحت میرا فیلترهایی  تصمیم شما:
 تحت سلطه آن قرار نگیرید.تاریخچه زندگی خود توجه کنید اما 

 ( مشکالت زندگی تمام شدنی نیستند.7
تان را به دست بگیرید. راه بلندی در پیش سررشته امور زندگی تصمیم شما:

دارید. شما راننده همه روزه زندگی خود هستید. )مهم نیست که زمین بخورید، 
 مهم این است که از زمین بلند شوید.( 

 که چگونه با ما رفتار کنند.آموزیم  ( به دیگران می8
از رفتار دیگران شکایت نکنید. شما هستید که رفتار دیگران را  تصمیم شما:

هایتان  هایتان مذاکره کنید تا به خواسته خواسته هشوید. بیاموزید تا دربار سبب می
 برسید.

 ( بخشودن نشانه قدرت است.9
کنند.  جش با شما چه میچشمانتان را باز کنید و ببینید خشم و رن تصمیم شما:

هر چه با خشم شروع »پس بگیرید.  ،اند قدرت خود را از کسانی که شما را رنج داده
 «.شود شود با احساس خجالت تمام می

 رسید. های خود نمی خواهید به خواسته( تا ندانید چه می10
 هایتان برسید. خواهید تا به خواسته بدانید چه می تصمیم شما:

                                                 
 (.39؛ )نجم/ «و ان لیس لالنسان اال ما سعی» -1
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 عنصر موجود در کار و زندگی افراد موفق  ده -فصل چهارم
 های خود آگاهند. : از خواستهخودشناسی. 1
 . استراتژی: دارای یک استراتژی خوب و حساب شده هستند.2
 .سرشار از شوق و اشتیاق برای فعالیت هستند. اشتیاق: 3
 گیرند. ها را در نظر میواقعیت یبافخیالبه جای ها  . توجه به حقیقت: موفق4
دانند که زندگی تماما موفقیت نیست؛ به بازخوردها توجه پذیری: می . انعطاف5

 کنند. هایشان تجدید نظر می کنند و در صورت لزوم در برنامه می
خواهند از منطقه راحت و امن خود خارج شوند و چیزهای  پذیری: میخطر. 6

 ها بروند. جدیدی بیازمایند. مایلند به جست و جوی ناشناخته
 .کنندجمع میپیرامون خود به عنوان افراد کمکی محور شدن: کسانی را . 7
 ند.ده میانجام دار  ها اقدامات معنادار یا هدفمند یا جهت . اقدام: برنده8
 کنند. ها را رعایت میسپس آن وها را مشخص  ها: ابتدا اولویت . توجه به اولویت9

دانند که خود  د. میکنن . مدیریت بر خویشتن: از خودشان مراقبت می10
منبع برای رسیدن به موفقیت هستند. به ذهن، جسم و احساسات و نیز  ترینبزرگ

ورزش،  .کنند شان تعادل ایجاد می دهند. در زندگی می اهمیتشان  سالمتی معنوی
 تفریح و صرف وقت با خانواده مورد توجه دقیق آنهاست.

 ()فشار روانی مقابله با استرس بخش چهارم: مهارت

 تعریف -فصل اول
ها بر فرد است. های مختلف زندگی و تأثیر آن این توانایی شامل شناخت استرس

سازد تا با اعمال و  شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می
تواند هم  فشار روانی میهای خود فشار و استرس را کاهش دهد.  گیری موضع

نفی ایجاد کند. به عنوان نمونه، شاید به دلیل احساس های مثبت و هم م واکنش
نقص بودن داشته باشید و در نتیجه، فشار دائمی که بر خود وارد  کفایتی، میل به بی بی
شود. از سوی دیگر، ممکن است شما  خودتان تمام می کنید و در نهایت به ضرر می

گیخته شده و مولد باشید بران فشار را به صورت مثبت تجربه کنید و در نتیجه به شدت
 توانستید، موفقیت به دست آورید. چه که در شرایط معمولی میو بتوانید بیش از آن
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 کند. بدن های جسمانی ایجاد می فشار روانی چه مثبت باشد و چه منفی، واکنش
ها را  ها و عضالت و سایر اندام قلب، ریه که کارکرد -ها و مواد شیمیاییهورمون

باشد و  کند. این پاسخ ممکن است حالت دفاعی داشته ترشح می -دکنن تشدید می
احتیاط فرار کنید. وقتی دوباره احساس  شما را قادر کند که مثال از یک ماشین بی

شوند. به هر حال، اگر فشار روانی برای  بدنی مذکور ناپدید می ایمنی کردید، تغییرات
ترشح کرده، بدن شما را  طور مرتبها نیز به یک دوره طوالنی تداوم یابد، هورمون

 گردد. تحریک خواهند کرد، در نهایت این تبادل بین روان و بدن موجب فرسایش می

 های استرسنشانه -فصل دوم

وقتی بدنتان برای یک دوره زمانی زیاد تحت فشار روانی و تحریک باشد، با 
  خواهد داد: آیند به شما هشدار می های پریشانی که در زیر استفاده از نشانه

 درد -5؛ خوابی بی -4؛ پذیریتحریک -3؛ افزایش ضربان قلب -2؛ تنش -1
یبوست و تکرر  -9؛ ناراحتی معده -8؛ سردرد -7؛ خستگی -6؛ گردن یا پشت

  .افزایش یا کاهش اشتها -10؛ ادرار
سبک زندگی و عالئق فشارآلود خود را  دهند که شما باید م نشان مییاین عال

 ،زندگی مختل کرده ازرا  نید. فشار روانی طوالنی توانایی لذت بردن شماارزیابی ک
 مرتبط هایی که با فشار روانی کند. بیماری بیماری جسمانی و یا عاطفی ایجاد می

اختالل روده،  زخم معده،  از:  عبارتند ،ناشی از آن نیستند( هستند )اما ضرورتاً
 یگرنی و درد پشت یا گردن.سردردهای م باال،  خون پذیری، فشار تحریک

های مرتبط با فشار روانی تداوم یافتند با یک اگر عالیم هشدار یا بیماری
کنید. همچنین با استفاده از خطوط  متخصص طبی یا بهداشت روانی مشورت

 توانید تا حدی بهبود یابید.  راهنمای زیر می
ار روانی را در های فش کند تا نشانه کمک می سؤاالت خودارزیابی زیر به شما

 زندگی خود پیدا کنید.
پذیر  راحتی تحریکه آیا ب آیا آرام بودن و شوخی کردن برایتان ممکن است؟

کنید که  آیا احساس می آیا خوابیدن در شب برایتان مشکل است؟ گردید؟ می
)از  کنید آیا عالئم جسمانی فشار روانی را تجربه می هایتان سنگین است؟یتسؤولم
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آیا  اید؟ به روابط اجتماعی از دست دادهرا یا عالقه خود ؟ آپذیر(تحریکقبیل معده 
آیا  در تمرکز بر تکالیف دانشگاهی یا انجام با کفایت کارها دچار ناتوانی هستید؟

  میل شما به مصرف سیگار یا داروها افزایش یافته است؟
زم سؤال فوق جواب مثبت بدهید، در آن صورت ال 8سؤال از  4اگر شما به 

تان مورد  زیر را جهت مقابله با فشار روانی اضافی است که راهبردهای ذکر شده در
 استفاده قراردهید. 

 چند راه ساده -فصل سوم

 کمک کرده و ورزش جسمانی فعال: ورزش منظم به کاهش تنش عضالنی -1
دهد. تنش جسمانی ناشی از نگرانی نیز امکان دارد.  ارتقا می سالمتی را احساس

  کند. کاهش یابد. ماساژ نیز همین اثرات را ایجاد می ط ورزشتوس
« نه»فعالیت خارج از برنامه درسی: گفتن  محدود کردن وظایف کاری و -2

تواند فشار روانی  و نیز داشتن زمان استراحت می  های افراطی دیگران درخواست به
 .برساند را به حداقل

های حمایتی دوست داشتنی،  نظامهای اجتماعی و  خانواده، دوستان، گروه -3
 کند. حوادث فشارزا کمک می به مواجهه با

های فراغت کوتاه )یا  ریزی برای داشتن زمان طرح«: بازی زمانِ»تعطیالت یا  -4
های اوج فشار روانی  تر( جهت آرامش دادن به خودتان در دوره طوالنی تعطیالت

 است. بسیار حائز اهمیت
هایی را پیدا کنید و تا پایان یافتن  ان سرگرمیها: برای خودت سرگرمی -5
 انرژی و توجه خود را به آن معطوف سازید.  ات فشار روانی،تأثیر
    ، اگر با توجه انجام شود.درآرام کننده بر بدنتان دا تأثیر: عبادت عبادت -6
مشاوره: صحبت با یک مشاور برای تشخیص مشکالت تولید کننده فشار  -7

   شوند، مفید است.  الگوهای منفی تحریک که موجب فشار می روانی و شکستن
تواند در شما ایجاد  تمرین زیر خیلی ساده است و می: های ایجاد آرامش روش -8

 .صبحانه و بعد از شام آرامش نماید. روزی دو بار آن را انجام دهید، ترجیحاً قبل از
ت خود را به صورت به طور راحت بنشینید. چشمانتان را ببندید. تمام عضال
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حالت آرامش را حفظ کنید. از طریق بینی نفس بکشید. به  عمیق آرام کنید و
کلمه  ای )مثالً و واژه تان فکر کنید موازات بیرون دادن نفس، در مورد کیفیت تنفس

صورت آرام برای خود تکرار کنید. از طریق تمرکز بر تکرار واژه، جلوی ه ( را بیا اهلل
دقیقه ادامه  20الی  10کننده را بگیرید. این عمل را افکار مختل پرتی توسط حواس

دهید. بعد از انجام تمرین مذکور، خیلی سریع بلند نشوید و با چشمان باز چند 
 دقیقه بنشینید.

 نکاتی در ایجاد آرامش ذهنی  -فصل چهارم

ا ذهنمان را پر از فکر آرامش، شجاعت، سالمتی و امید کنیم؛ زیرا زندگی م -1
 سازد. همان چیزی است که ذهنمان آن را می

االمکان با او درگیر نشویم، زیرا این کار اگر با کسی دشمنی داریم حتی -2
 گیرد. از ما نیرو می  خاطر کند،را آزرده وا آن کهبیشتر از 

 به جای نگرانی درباره ناسپاسی، انتظار ناسپاسی داشته باشیم. -3

دست یافتن به خوشحالی و سعادت، انتظار تشکر از  یادمان باشد که تنها راه -4
 دوست داشت. یبخشرا باید به خاطر شادیاز کارها دیگران نیست، بلکه بخشی 

 تان را.نه مشکالت ؛چیزهایی را که باید شکرشان را به جا بیاورید بشمارید -5

  .یم)کورکورانه( نکنیم. خودمان را بشناسیم و خودمان باش از دیگران تقلید -6

 دهد، از آن شربت درست کنیم. وقتی تقدیر به دستمان یک لیموترش می -7
 خودتان را سرگرم کنید و سیل نگرانی را از مغزتان دور سازید. -8

در مورد امور جزیی، جنجال راه نیاندازید، نگذارید امور پیش پا افتاده و  -9
 جزیی شادمانی شما را نابود کنند.

همین است که هست، »اجتناب کنار بیایید. با خود بگویید با امور غیر قابل  -10
 « .شود کرد کارش هم نمی

فکر کنید که هر  بدهید، واقعاً« ضرر بس»های خود، دستور  به نگرانی -11
 از آن میزان، برایش مایه نگذارید. بیشتر دارد و ابداًنچیزی ارزش نگرانی 

 ه آب در هاون نکوبید.بگذارید گذشته در گور خویش بیارامد. بیهود -12

با اندکی شاد کردن دیگران، اندوه خود را از یاد ببریم. وقتی به دیگران  -13
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 اید. کنید، به خود نیکی کرده نیکی می

 منابع
های زندگی؛ حسین ناصری، آشنایی حسین خنیفر و مژده پورحسینی، مهارت

تندرستی، ترجمه زندگی؛ ده نفر از سردبیران مجله پریونشن، راه  هایبا مهارت
کیومرث دانشگر و منوچهر سرحدی؛ زهرا معتمدی، رفتار با نوجوان؛ فرزانه صمدی، 

های زندگی؛ برخورد مؤثر با مسایل گرا، مهارتهای آن؛ فیلیپ مکبلوغ و دگرگونی
های گانه شخصیتداغی؛ کووی استیفن، عادات هفتزندگی، ترجمه مهدی قراچه

ی؛ گروه نویسندگان، بلوغ جسمی، روحی و روانی در بزرگ جهان، ترجمه حسن بیان
های آغاز در اخالق عملی؛ ناصر خیابانی، دختران؛ محمدرضا مهدوی کنی، نقطه

 های زندگی برای بهتر زیستن.مهارت
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 های نوین مطالعه و رشد و ارتقای درسیتکنیک

 حمیدرضا ترابی

به  هایشاناست که جوانان و خانوادهاشاره: امروزه تحصیل و رشد درسی از جمله نیازهایی 

تواند زمینه مستعدی برای جذب و هدایت دینی آن اهتمام ویژه دارند. لذا این مسأله می

هایی را با همین عنوان برای کند تا کالسجوانان باشد. نوشتار ذیل به مبلغ دینی کمک می

  های هدایتگر به این نیاز ارائه نماید.جوانان دایر کند و پاسخ

 مقدمه 
و در تحصیل  مدرسی و علمی داشته باشی یبرای آن که رشد و ارتقاپرسند: می

 هایتان را خوب یاد بگیرید.موفق گردیم، چه کنیم؟ معلوم است که باید بتوانید درس
یادگیری )این که چگونه بهتر و بیشتر یاد بگیریم( برای خودش اسرار، فوت و اما 

بحث ما پیرامون همین اسرار است. الزم به ذکر است فن، راه و روش و شیوه دارد. 
آموزان دبیرستانی در قالب پنج جلسه هایی از دانشبرای گروه که مطالب زیر قبالً

کنندگان، در مواردی تا دو نمره در بیان گردید که طبق گفته بعضی از شرکت
در این جا توانید امتحان کنید. ها بهبود حاصل گردید. شما هم میمعدل درسی آن

کند تا هر چه بهتر و بیشتر یاد بگیرید و در تحصیل چه که به شما کمک میآن
ا و نکات هه کارگیری روشب ،استمداد از نیروهای معنوی موفق باشید در سه بخش

 . تنظیم شده است پایانی

 بخش اول: استمداد از نیروهای معنوی 

 هدفمندی  -فصل اول

هاست. انگیزه و نیت یک چیز باطنی انگیزه یرتقااولین راز موفقیت در تحصیل ا
 گذارد.  جا می و غیر مرئی است ولی باالترین اثر را روی نتیجه بر

خوانید؟ اصالً در پرسم: شما برای چه درس میبرای توضیح مطلب از شما می
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خودتان نگاه کنید و ببینید واقعاً چقدر دوست دارید درس بخوانید؟ آیا میزان 
 ا به درس و علم زیاد است یا کم؟عالقه شم

آموزان و دانشجویان از نظر نیت چند گروه هستند:  در این باره باید بگویم دانش
توانید با عوض شما ببینید جزء کدام گروه هستید؟ آن وقت اگر الزم باشد می

کردن نیت و هدفتان به گروه باالتری منتقل شوید و در نتیجه موفقیت بیشتری در 
 دست بیاورید.درس به 

داند برای چه باید درس بخواند. هدف و مجبور: کسی که نمیکور و بی -گروه اول
شده  خواند که به اجبار به او گفتهخواند شاید برای این درس میاگر هم درس می

زور و فشار خانواده و مدیر و معلم نباشد او درس  باید درس بخوانی. اگر واقعاً
زندانی که برای او اعمال یک اهی لیز است. درست مثل نخواهد خواند. او مثل م

رود. او از کار طفره می ،اند و اگر یک لحظه نگهبان سرش را برگرداندشاقه بریده
 درس و تحصیل برای او ارزش چندانی ندارد. 

آموزی که به خاطر آینده شغلی درس به دنبال پول و شغل: دانش -گروه دوم
اگر درس نخواند در آینده در جامعه ارزشی نخواهند  خواند؛ یعنی فهمیده کهمی

داشت و ممکن است شغل مناسب با حقوق مکفی گیرش نیاید. چنین شخصی 
ای که کار بهتری دنبال کسب مدرک دیپلم یا مدارک دانشگاهی است، به اندازه

 نخواند تا خرش از پل بگذرد. او هیچ وقت از درس خواندگیرش بیاید. او درس می
کند تا به آسایش فردی برد؛ بلکه فقط زحمت درس خواندن را تحمل مینمیلذت 

 و اجتماعی در آینده برسد. حتی بعضی از شاگردان ممتاز جزء این گروهند.
آموزی که درس خواندن را وظیفه اجتماعی و به خاطر وظیفه: دانش -گروه سوم

مادر، معلم و جامعه،  ای که اشخاص دلسوز مثل پدر،داند؛ وظیفهخانوادگی خود می
آموز آدم جا اگر دانش اند. ایناش گذاشتهاند و به عهدهبرای او در نظر گرفته

گیرد چون معتقد است هر کس باید ها قرار میخوانشناسی باشد جزء درسوظیفه
اش را باید انجام دهد؛ هر چند خشک و اش را انجام دهد، او نیز باید وظیفهوظیفه

 گیرند.بیشترین شاگردان ممتاز در این گروه قرار میروح باشد. بی
به خاطر کسب افتخار: کسی که به دنبال کسب افتخار و جلب  -گروه چهارم

خواهد شاگرد خوب یا خواند که میتوجه دیگران است و به این خاطر درس می
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تر ممتاز باشد و جزء نفرات برتر قرار گیرد و باالخره یک سر و گردن از دیگران باال
خواهد بیند و به هر قیمتی میباشد. او در یک رقابت منفی دیگران را رقیب خود می

ها را به زیر بکشد و خودش آن جایگاه را به دست بیاورد. غرور و تکبر و حسد آن
 نشانه اوست. 

علم به خاطر علم: کسی که حس کنجکاوی باالیی دارد و از علم،  -گروه پنجم
قدر درس  خواهد آنن است و میانستبرد. او عاشق دیدانایی و آموختن لذت م

د و مجهوالت بشر را گذرمرزهای علم باز بخواند که خودش کشفیات داشته باشد، 
 کم کند.

علم به خاطر خدمت: کسی که به خاطر هدف مقدس خدمت به  -گروه ششم
واهد خخواند. و دلش میها درس میکشور و ملتش بلکه خدمت به دنیا و همه انسان

هر چه ممکن است بیشتر و بهتر بدانند تا بتواند در آینده خدمت کند، و زندگی 
 خواند تا بتواند به هدف مقدسش برسد.مردم را بهبود بدهد. با شور و شوق درس می

علم برای خدا: کسی که معتقد است خدای متعال انسان را برای  -گروه هفتم
بیند و نی را در تحصیل علم و دانایی مین خلق فرموده. او ارزش زندگی انساانستد

داند. نزد چنین شخصی تحصیل علم یک جهل و نادانی را بدترین دشمن انسان می
آوردن رضایت خالق هستی است. این  به دستاش امر الهی است و هدف اصلی

تواند به آن برسد. البته این هم برای خود مراتبی باالترین نیتی است که انسان می

 ویژه امام زمانه ب اش مربوط به پیامبران و امامان معصومبرترین درجه دارد و

 کنیم.باشد و ما در این جا از بیان آنها صرف نظر میمی 
 چنین شخصی چند نشانه دارد:

 بٍ سَلیمٍ مَنْذِفُهُ اهللُ فِی قَلْمُ نورٌ یَقْعِلْاَلْ»داند:او خدای متعال را منبع همه علوم می .1

 دهد. های پاکی که بخواهد قرار میانش نوری است که خدای متعال در جاند 1؛«یَشاءُ

داند که خدای متعال بر عهده انسان او تحصیل علم را یک وظیفه شرعی می .2

لِمٍ وَ کُلِّ مُسْ مِ فَریضَۀٌ عَلیعِلْطَلَبُ الْ»گذاشته است، چنان که در حدیث آمده است:
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 تن بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.به دنبال علم و دانش رف ؛«لِمَۀٍمُسْ

های دیگر بلکه برای او عاشق خداست و چون عاشق خداست برای انسان .3
 بیند.  ل است و خود را خدمتگزار عالم هستی مییهمه مخلوقات خدا ارزش قا

توانید یک کار انجام دهید ولی چندین نیت را با هم گاهی شما می :1توجه مهم 

هم برای خدا درس بخوانید و هم برای خدمت به خلق خدا و هم  داشته باشید. مثالً
گسترش مرزهای علم و اکتشاف و اختراع. مهم این است که واقعاً همیشه بهترین نیت 

تر و بهتر باشد بیشتر کشش ایجاد ها بزرگرا داشته باشید. یادتان باشد هر چه نیت
 کند.تان میآسا کمکعجزهشود و به سان یک نیروی معنوی و نامرئی به طور ممی

رسد، از کسی که برای خدا درس بخواند به مقاماتی پیش خدا می :2توجه مهم 

. وقتی برای طلب علم از خانه بیرون 2. درس خواندنش مثل عبادت است؛ 1جمله: 
آید همه ای که از خانه بیرون می. از لحظه3گذارد؛ آید پا روی بال مالئک میمی

شود حتی ماهیان گویند و ثوابش برای او نوشته میاو تسبیح میموجودات به جای 

 شود. ها بزرگ خوانده می. در ملکوت آسمان4 رِ(؛بَحْتانِ فِی الْحِیالْ )حَتّیدریا 

 های خدادادی خودسازی بیشتر ظرفیتفعال -فصل دوم

عقل انسان چقدر ظرفیت دارد و انسان تاکنون چه مقدار از ظرفیت  نکته اول:

عقلش را توانسته به کارگیری کند؟ همان طور که دانشمندان اذعان و اعتراف 
حقیقت این است که تاکنون هیچ گاه عقل هیچ بشری به طور کامل مورد  اند،کرده

اند ها حتی نوابغ بشری مثل اینشتین فقط توانستهاستفاده قرار نگرفته و انسان
های الهی یعنی پیامبران د. البته انسانبخشی از مغزشان را فعال سازند و به کارگیرن

اند تمام عقل خود را  فعال با عنایت خدای بزرگ توانسته و امامان معصوم

شود. )به تعبیر جامعه عقل کُل گفته می سازند تا جایی که به پیامبر اکرم
ترین ویژگی کبیره: اُولی الحجی؛ صاحبان خرد( در روایات آمده است که مهم

 رشد و شکوفایی عقل مردم است تا جایی که یاران امام زمان حکومت امام

همه از دانشمندان بنام هستند و تمام پله های علم و دانش را فتح خواهند کرد. 
شود و پله باشد تا زمان ظهور، فقط یکی دو پله از آن طی می 27)روایت: اگر علم 
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 مابقی مربوط به بعد از ظهور است.(
های به کار انداختن عقل و ذهن و استفاده بیش از پیش از اهیکی از رنکته دوم: 

اِتَّقُوا اهللَ وَ فرماید:سازی عوامل معنوی است، چنان که قرآن کریم میآن، فعال

از جمله اين  دهد،اگر تقوا پیشه کنید خیلی چیزها را خداي متعال به شما مییعنی  1.یُعَلِّمُکُمُ اهللُ

کند در واقع تقوا و دوری از گناه عقل انسان را بارور می فرمايد.که علم به شما عنايت می
ای روی عقل انسان دهد. در حدیث آمده است گناه پردهو ظرفیت آن را افزایش می

افکند. لذا انسان گناهکار حتی اگر ظرفیت عقلش باال باشد تنها درصد کمی از می
د به خود غیر فعال است. تواند فعال نماید و بقیه ظرفیت عقلش خوآن را می

نخبگان دنیا اگر اهل گناه نباشند صدها مرتبه بیشتر از آن چیزی که تاکنون 
اند اکتشاف و اختراع خواهند داشت. آن چه تاکنون بوده فقط با استفاده از توانسته

های بخش کوچکی از ظرفیت عقلشان بوده است. خوش آن روزی که همه ظرفیت
 عقل فعال شود.

آیا تنها راه ورودی علم همین عقل و هوش است؟ آیا فقط با خواندن  م:نکته سو
های دیگری هم برای دانا شدن هست؟ باید آید؟ یا راهو نوشتن، علم به دست می

اند: خدای متعال ظرفیت تقریباً بگویم همان طور که فالسفه و عرفای ما فرموده
عقل فقط یکی از این نامحدودی برای یادگیری به انسان داده است. ذهن و 

 هاست. ظرفیت
کنیم و خیلی مختصر های معنوی را معرفی میدر این جا بعضی از این راه

 دهیم:توضیح می
ویژه علوم ذوقی، هنری، ه ب -های ورودی علمدل یا قلب یکی از راه راه دل: -1

ان توتر باشد بیشتر از این راه میباشد. هر قدر که دل صافمی -ادبی و عرفانی
 مند شد.بهره

راه حدس صائب است. حدس  ،های کسب علمیکی از راه راه حدس صائب: -2
باشد زیرا عقل صائب مربوط به بعضی از مراتب روح است و باالتر از عقل و ذهن می

ط تحت کنترل باشد و قابلیت محاسبه کامل وجود یمربوط به جایی است که شرا
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هایی حیطهدهد. در ماند و نظر نمیکت میداشته باشد. در غیر این صورت عقل سا
شود و خارج از محاسبه دقیق است از راه حدس که پای احتماالت باز می از علم
رسد. پاکی روح در افزایش قدرت حدس به انسان می هاییها و نکتهکشفصائب 

 صائب موثر است.
سابقه مواجه یدر بسیاری از موارد هنگامی که با یک مسأله جدید و ب راه خطور: -3

داند چگونه باید وارد آن شود؛ ماند و نمیشویم عقل در حل مسأله متحیر میمی
ای آن را حل کند. چه بسا چگونه تحلیلش کند و از چه راهی و با چه فرمول و شیوه

جوشد. این ای جدید در ذهنش میشود و راه و شیوهای بر عقل وارد میناگاه جرقه
کند و کم مطلب را تکمیل میعقل است ولی پس از آن، عقل کمجوشش، فوقِ توانایی 

 دهد.رساند. خطورات عقلی برای نفوس پاک بیشتر و بهتر رخ میبه نتیجه می
شود ولی در خواب، خود لی که در بیداری حل نمییچه بسا مسا راه خواب: -4

آید. قوت کند و در بیداری هم به یادش میروح آن را با یک دریافت عمیق حل می
 زند.روح در این جا باز حرف اول را می

تمام حوادث عالم هستی در کنترل خدای متعال است.  راه حادثه و اتفاق: -5
دهد تا به مطلبی برسید. شما ای را پیش روی شما قرار میگاهی اتفاق و حادثه

کنید فقط یک حادثه بوده ولی حقیقت این است که تحت کنترل دستگاه خیال می
 تا مطلبی به شما تفهیم شود. باشدمیضرت حق ح

 شود. علوم انبیا و امامانبعضی از علوم از راه توارث منتقل می راه ارث: -6

 گونه است. این
در روایت است کسانی که در تشییع پیکر عالم و دانشمندی راه تقسيم:  -7

 شود.کنند علم او بین آنها تقسیم میشرکت می
تر )به تعبیر درست عقل دیگری ،گرمحاسبه غیر از عقلِ عقل و فهم عرفي: -8

در انسان وجود دارد که به آن عقل و فهم عرفی گویند که  مرتبه دیگری از نفس(
 ،شناسیمربوط به مردم مسایلگشایش این باب از فهم برای علوم اجتماعی و 

وم بسیار مهم است. ممکن است کسی استاد ریاضیات و نج سیاست و علوم شرعی
 ل جامعه را خوب نفهمد.یباشد ولی از عقل عرفی بهره چندانی نداشته باشد و مسا

کنید خدای متعال های جذب علم دعاست. وقتی دعا مییکی از راه دعا: -9
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کند علمتان را زیاد کند خدای متعال فرشتگان مأمور استجابت دعا را بر شما نازل می
گشایند و علومی را بر غیر عادی به روی شما میهای ها درهایی از علم را از راهو آن

 کنند.عقل و قلبتان افاضه می
ترین بندگان مقرب خدا مالقاتی فضیلت گاهی با یکی از با عبيد: احسنراه  -10

گشاید و تو ممکن گیرد و او درهایی از علم و معرفت را به روی تو میصورت می

 رَبِهِمْدَکَ وَ اَقْسَنِ عَبیدِکَ نَصیباً عِنْاَحْ مِنْ نِیعَلْوَاجْ»است او را بشناسی یا نشناسی:

 1«کَ.زُلفَۀً لَدَیْ کَ وَ اَخَصِّهِمْزِلَۀً مِنْمَنْ

ها شرط است پاکی روح و جان از رذایل چه که در همه این راهآن توجه مهم:

اعتقادی )مثل شرک ورزیدن به خدای متعال(، اخالقی )مثل نفاق، حقد، کینه و 
باشد؛ زیرا با هر یک از این امور، ن( و عملی )مثل ارتکاب خالف شرع( میامثال آ
 گردد. ها به روی او مسدود میاین راه

 باال بردن ضریب تالش -فصل سوم

ترین سرمایه انسان در این دنیا چیست؟ شک نکنید عمر باالترین مهم نکته اول:

آید ساعت شنی به دنیا میسرمایه خدادادی ما در این دنیاست. انسان از وقتی که 
ها تمام کند و تا زمانی که شنشود و شروع به کار میعمرش وارونه گذاشته می

اند او فرصت دارد از این سرمایه استفاده نماید و کماالت علمی و معنوی را نشده
کسب کند. توجه دارید که این سرمایه محدود و تمام شدنی است. پس تا وقت 

تان بخیل و کار ننشینید و نسبت به خرج کردن وقتهست شتاب کنید و بی
 خسیس باشید و برای هر کاری وقت نگذارید.

به نظر شما نوابغ و کسانی که در دنیا توانستند کارهای مهم انجام  نکته دوم:

های علم و دانش رسیدند هایی داشتند؟ یا الاقل کسانی که به قلهدهند چه ویژگی
ندان قرار گرفتند چه خصوصیاتی داشتند؟ در این جا ترین دانشمو در زمره بزرگ

ها را رعایت کنید شماریم. شما هم اگر اینهای نوابغ را برمیچند مورد از ویژگی
 توانید جزء نوابغ باشید:می
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ها و استعدادهایشان، به آنها اهل فکر کردن هستند؛ به خودشان، به توانایی -1
شان، به شان و جبران آن، به آیندهشتباهاتارزیابی و نقد کارهای خودشان، به ا

کنند. بهترین آخرتشان و به ارزش عمر و گذر عمر و خیلی چیزهای دیگر فکر می
 ساعت برای فکر کردن وقت خواب و سحر است. 

با نظم هستند. برای زندگی  و تحصیل برنامه دارند و هر کاری را سر ساعت  -2
 دهند.انجام می

 ؛انددان انداختهتنبلی و خستگی را به زباله ؛ده قوی هستندجدی و دارای ارا -3
 دهند.کارها را با دقت و حوصله انجام می

 اهل ارتباط با خدا هستند. -4
 در مورد علل نابغه بودن برای نوابغ تاکنون عواملی ذکر شده:

 آیا نوابغ ضریب هوشی باالیی داشتند؟ نکته سوم:

ن عقیده داشتند نابغه کسی است که حافظه شناسازمانی روان. حافظه قوي: 1
قوی داشته باشد اما بعد دیدند کسانی که دارای حافظه متوسط یا حتی ضعیف 

 رسند. لذا از این نظریه برگشتند.های علمی و عملی میهستند هم به قله
گفتند نابغه کسی است که قدرت یادگیری باال داشته  . قدرت يادگيري باال:2

گیرند ولی بعد از آن ای هستند که دیر مطالب را یاد میدیدند عدهباشد، ولی باز 
تر از دارند و از قضا در علوم و فنون موفقکه یاد گرفتند خیلی بهتر آن را نگه می

 دیگران هستند.
در مرحله بعد معتقد شدند نابغه کسی است که به طور مادرزادی  . هوش: 3

ولی باز دیدند بسیاری از نوابغ دارای  هوش سرشاری داشته باشد و تیزفهم باشد،
 اند.ضریب هوشی باال نبوده

 پس نابغه چه کسي است؟
ضريب کسانی هستند که شناسان معتقدند نوابغ اکنون جمع بسیاری از روان

باالیی دارند؛ یعنی اگر کسی حتی حافظه معمولی و قدرت یادگیری معمولی  تالش
تواند ادی بکند و پشتکار داشته باشد میو هوش معمولی داشته باشد اما تالش زی

 جزء نوابغ قرار گیرد.
 توانید با تالش و جدیت خودتان جزء نفرات اول باشید.پس شما هم می
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 رعایت دستورهای معنوی -فصل چهارم
یک سلسه دستورهای اسالمی وجود دارد که به مثابه یک عامل معنوی قوی به 

وزید. بعضی از این دستورها را به اختصار بهتر و بیشتر بیامکه کند شما کمک می
 شویم:یادآور می

در کالس درس و موقع مطالعه و امتحان با وضو )و درصورت لزوم غسل(  -1
 باشید.
 به قبله باشید. هنگام مطالعه حتی المقدور رو -2
کار دیگری را با بسم اهلل شروع کنید: در روایت است  مطالعه و نوشتن و هر -3

دعای  ،توانیداگر می 1ماند.با بسم اهلل شروع نشود ابتر و ناقص میهر کاری که 
 مطالعه را قبل از شروع بخوانید.

 را حتماً بخوانید. ،خدايا علمم را زياد کن 2؛ماًنی عِلْرَبِّ زِدْدر قنوت نماز دعای  -4

بعد از نمازها در حال سجده برای موفقیت خودتان در تحصیل دعا کنید و  -5
 خواهید دقیقا بر زبان بیاورید.میچه  آن

 گاهی در خلوت دو رکعت نماز استعانت بخوانید. -6
 از پدر و مادر و خوبان و پاکان بخواهید دعایتان کنند. -7

توسل کنید، ولو   ویژه امام زمانه و خاندان پاکش ب به پیامبر اعظم -8
ها و یکی از کتاب روی جلد آن بزرگوارانکدام از  به نصب برچسب اسم مبارک هر

 دفترهایتان.
 به معلم احترام فوق العاده بگذارید، حتی اگر معلم شما نباشد. -9

شما هم برای این که  .شودچه که زکاتش داده شود برکتش زیاد می هر -10
چون  ،گیرید الاقل به سه نفر یاد بدهیدعلمتان برکت پیدا کند هر چه را یاد می

 زکات علم یاد دادن است.

                                                 
 .112، ص 3، ج الحدائق الناظره -1
 .114طه/  -2
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 خش دوم: به کارگیری روش هاب

 روش ایجاد تمرکز  -فصل اول
گاهی ممکن است یک  .هایی داردهم و نشانیپرتی و عدم تمرکز عالحواس

ای و بعضی ساعت بگذرد و ناگهان متوجه شوی که فقط یک صفحه کتاب خوانده
شوی یک مطلب را چند بار بخوانی و بعضی موقع هم سر ها هم مجبور میوقت

کنیم. راه حل به شما پیشنهاد می 14برد. برای حل این مشکالت وابت میکالس خ
 توانید مشکل را حل کنید:یک می د با کدامیببین

بر عالقه و ذوق خودتان بیفزایید و با شوق سر درس و مطالعه حاضر شوید.  -1
خورد ای برایتان دارد و کجا به درد میدهیاگر بدانید این کتاب یا کالس چه فا

 شود.القه شما هم بیشتر میع
دانم، خواهم، نمیهیچ وقت به خودتان اجازه ندهید افکاری چون؛ نمی -2
. بلکه ، به ذهنتان خطور کندآیداین کار محال است و از عهده من برنمی توانم،نمی

 توانم فقط باید کمی تالش کنم.بگویید من اگر بخواهم می
رسد ن بهترین وقتی را که به نظرتان میبا توجه به روحیات و عادات خودتا -3

پسندند و به مطالعه اختصاص دهید. بعضی صبح زود و بعضی نیمه شب را می
 های دیگر را. بعضی هم وقت

جا کردن هگاه وقت مطالعه شد به کار دیگری مثل ورق زدن کتاب و جاب هر -4
 لعه کنید.شروع به مطا کاغذها و کارهای جانبی دیگر نپردازید بلکه فوراً

شود و این باعث دنبال سکوت مطلق نباشید چون چنین جایی پیدا نمی -5
 االمکان به دور از شلوغی مطالعه کنید.شود، ولی حتیسردرگمی و اتالف وقتتان می

موقع مطالعه یا کالس درس در درون با خودتان صحبت نکنید مثالً به  -6
 مقایسه توانایی خود با دیگران نپردازید.

مشکالت پیش آمده در  در خصوصزمان خاص و محدودی را به فکر کردن  -7
 زندگیتان اختصاص دهید و نگذارید فکر مشکالت هر آن به سراغ شما بیاید.

)مثالً در اوج مطالعه  آیدای که موقع مطالعه به ذهنتان میچیزهای متفرقه -8
اغذ یادداشت کنید و آید امشب باید به دوستتان زنگ بزنید( گوشه یک کیادتان می
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 بگذارید برای بعد و دوباره به مطالعه متمرکز خود ادامه دهید.
های سنگین، تماشای شرایط بدنی خود را آماده کنید: خواب نامنظم، ورزش -9

تلویزیون، شکم پر، گرسنگی بیش از حد، نخوردن صبحانه کافی و مقوی موجب 
 پرتی و عدم تمرکز است.حواس
. ابتدا مطلب را به صورت اجمالی 1نه مطالعه را رعایت کنید: مراحل شش گا -10

بعد مطالب  .3. سپس سؤاالتی درباره مطالب در نظر بگیرید. 2وار بخوانید. و روزنامه
اید چه خوانده. در آخر درباره آن4را با دقت بخوانید و زیر مطالب مهم خط بکشید. 

. حاال یک بار دیگر 6خاطر بسپارید. . بعد سعی کنید مطالب مهم را به 5فکر کنید. 

گاه  یادتان باشد هر ضمناً .(رارُ اَلِفٌفٌ وَالتِّکْسُ حَرْاَلدَّرْ) کل مطالب را مرور کنید

در ابتدا دروس گذشته را به  خواستید مطالعه درس جدیدی را شروع کنید حتماً
 سرعت مرور کنید.

ن باشد و از بعضی از تاتهنگام مطالعه یا در کالس همیشه مداد در دس -11

 «کِتابَۀِ.مَ بِالْعِلْقَیِّدُوا الْ»برداری کنید، چنان که در روایت است:مطالب یادداشت

اگر موقع مطالعه یا نزدیک موقع مطالعه، دوستی سراغتان آمد خیلی  -12
 خیلی سریع سراغ مطالعه بروید.بعد ید نه و یگوبراحت و کوتاه به او 

لعه و درس به کتاب یا معلم یا تخته نگاه کنید و به عادت کنید موقع مطا -13
اگر کسی وارد شد یا  اتفاقات معمولی یا صداهای بی ارزش اطراف اعتنا نکنید، مثالً

 در را محکم زد زود سرتان را به طرف او برنگردانید.
مقدار زمان معینی را برای مطالعه یک مطلب در نظر بگیرید. اگر زمان  -14

آید. در کالس درس ین مییتمرکز پا ،حساس کنید هنوز وقت هستزیاد باشد و ا
 ،گیرمروم خانه یاد میهم همین طور. اگر فکر کنید حاال این جا یاد نگرفتم می

در همین یک  ،خانه کارهای دیگری دارمدر شود. باید فکر کنید حواس پرت می
 ساعت باید مطلب را از زبان استاد یاد بگیرم.

 قویت حافظهروش ت -فصل دوم
 های تقویت حافظه عبارتند از: بعضی از تکنیک

سعی کنید بین نکات کلیدی استخراج شده از  خلق رابطه و ايجاد تداعي: -1
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 رابطه منطقی یا به ظاهر غیر منطقی ایجاد کنید.  ،متن
اش این است که گرفتگی(، کسوف )خورشیدگرفتگی(. رابطهمثال: خسوف )ماه

 شود.)خورشیدگرفتگی( جمع نمی« خ»)خسوف( با « خ»
به عنوان مثال در درس تاریخ سعی کنید در حال  تصويرسازي ذهني: -2

یا در عربی  .خواندن، مطالب را به صورت فیلم و تصاویر برای خودتان بازسازی کنید

بازسازی کنید که زید در حال کتک  «راًدٌ عَمْضَرَبَ زَیْ»تصویر فاعل و مفعول را در 

 ست. زدن عمرو ا
اگر کاربردهای واقعی یا ذهنی مطالب را بیابیم، کمک مؤثری  کشف کاربرد: -3

 کند.به حفظ مطالب می

به طور کلی، ارتباط معنوی  .«مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللهمَّ صَلِّ عَلی»مبارک  ذکر -4

؛ کندانگیزی تقویت میمستمر با ادعیه و اذکار، نیروی حافظه را به صورت شگفت

 و خاندان پاک و مطهرش.  به خصوص استمرار در صلوات بر نبی مکرم اسالم

، دعاها و حتی ، احادیث معصومینقرآنبه خاطرسپاری آیات  حفظ قرآن: -5
های به کارگیری حافظه است. اشعار و عبارات زیبای ادبی، یکی از بهترین روش

خود را به وسط میدان  کنید، باز هم کوتاه نیایید وحتی اگر به سختی حفظ می
کم حفظ کنید. حتی یک آیه کوچک یا یک حدیث کوتاه یا بیتی از د. کمکنیفیب

تواند شما را یک قدم به جلو ببرد. نتیجه تداوم در فعالیت حافظه، یک شعر زیبا می
 تقویت پله پله آن را به همراه خواهد داشت.

نشود. عسل از  هیچ وقت شیر و خرما و کشمش فراموش تغذيه مناسب: -6
غذاهای ایام تحصیل است. مصرف پنیرتان را کم کنید. پنیر را بدون گردو نخورید. 
مصرف ماهی را باال ببرید. در هنگام مطالعه تخمه و بقیه تنقالت را کنار بگذارید. از 

 مصرف آب بیش از مقدار نیاز پرهیز کنید. 

 : نکات پایانیبخش سوم
و بهتر فهمیدن وجود دارد. آن چه ما گفتیم تنها همیشه راه برای بهتر خواندن 

ریزی کنید و مطالعات خود را بخشی از مطالب بود. شما باید برای یادگیری برنامه
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اید تسلط دارید. مدیریت و نظارت و ارزیابی نمایید و ببینید چقدر بر آن چه خوانده
ی تلفن باید آن هایاد گرفتن چیزهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای حفظ شماره

را بنویسید وگرنه فراموش خواهید کرد. برای حفظ جدول مندلیف و مزولی )جدول 
عناصر اتمی( باید آن را با دوستتان سؤال و جواب کنید. گاهی باید مطالب را گوشه 
کاغذی بنویسید و همه جا به همراه داشته باشید و آن قدر به آن مراجعه کنید تا 

کند؛ زمانی طرح سؤال به ها کمک مینویسی درسخالصه آن را حفظ کنید. گاهی
ها را خالصه های پیچیده را باید چند بار بخوانید، یا آنرسد. پاراگرافدادتان می

کنید تا منظور نویسنده را بهتر بفهمید. مباحثه و گفت و گوی علمی به شما کمک 
د گرفتید سجده شکر کند بفهمید که چه چیز را نفهمیدید. هر موقع مطلب را یامی

یادتان نرود. در انتخاب نوع و مقدار تفریحات مواظب باشید تا زیادتی فرع بر اصل 
هایتان را به اسم اهل بیت برچسب بزنید و به این طریق به پیش نیاید. جلد کتاب

بزنید.  تر است برچسب اسم حضرت زهراآنان توسل کنید. درسی را که سخت
برد؛ از تماشای زیاد تلویزیون ادگیری شما را تحلیل میتماشای تلویزیون قوای ی

ای دوردست از آسمان آبی نگاه پرهیز کنید؛ هر گاه چشمتان خسته شد به نقطه
؛ آن یا به تأخیر انداختنکنید؛ مبارزه با نفس حتی به اندازه ننوشیدن یک لیوان آب 

روی کتاب خم نشوید؛ موقع مطالعه سرتان را باال بگیرید تا خون به مغزتان برسد؛ 
مطالعه هوای تازه و نور کافی برای مطالعه ضروری است؛ هنگام غروب با نور معمولی 

نکنید؛ هر موقع احساس کردید انرژی فراوانی برای یادگیری دارید، اقدام به مطالعه 
کنید حتی اگر نیمه شب باشد. در ایام تعطیالت درس را به کلی رها نکنید تا بین 

تان فاصله نیفتد و از بین نروند. مواظب تخیالتتان باشید و نگذارید هر هایدانسته
 مطالعههای مهم پیشخواهد شما را ببرد. اگر توانستید برای کالسراهی که دلش می

ترین جای هر کتابی فهرست آن و پس از درس گرفتن تکرار داشته باشید. مهم
ها و و تماشای عکس مهمقد ،است و بعد از آن مقدمه کتاب. خواندن فهرست

کتاب را در اولویت قرار دهید. برای مطالعه مقدار خاصی از مطالب زمان  نمودارهای
بگیرید و وقت نامحدود برای هیچ مطلبی قرار ندهید. بعضی مطالب را باید اول 

وار بخوانید و سپس برگردید و به دقت مطالعه کنید. موقع امتحان یک بار روزنامه
ا سریعاً مرور کنید و اول از سؤاالتی شروع کنید که مطمئن هستید تمام سؤاالت ر
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گردانی مطالب درسی بهره بگیرید یعنی جوابشان را کامالً بلدید. از روش دوره
گیرید هر جا که هستید با دیگران در میان بگذارید و مطالب جدیدی را که یاد می

را به کارهای متفرقه و  حتی اگر شده آن را به لطیفه تبدیل کنید. ساعات مرده
ساعات زنده را به درس و مطالعه اختصاص دهید. اگر توانستید زندگی دانشمندان 

اید جدی بگیرید و از دیگران بپرسید. تا را مطالعه کنید. چیزهایی را که نفهمیده
اید رهایش نکنید. خودتان را ضعیف و اید که مطلب را کامالً فهمیدهمطمئن نشده

توانم بهترین ارید. به خودتان بگویید من قوی هستم و اگر بخواهم میناتوان نپند
 شوم. خواهم، پس میشاگرد این کالس باشم و می
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 اهل بیتاز سخن نورانی چند 
 رضا اخوي

بدون پردازش محتوایی به  اهل بیتاز سخن نورانی چند با عنوان  زیراشاره: مقاله 

تا در منابر و جلسات گوناگون با سلیقه مبلغین ه صورت موضوعی از متن روایات تهیه شد

 برداری قرار گیرد.گرامی پرورش یابد و مورد بهره

 مقدمه

مَحاسِنَ  عَلِموا لَوْفَاِنَّ النّاسَ »:نقل شده است در روایت مشهوری از امام رضا

بر  کردند.ز ما پیروي میدانستند، هر آينه اهاي کالم ما را میاگر مردم زيبايی 1؛«کَالمِنا التَّبَعُونا

 چهارده عنوان از روایات نورانی اهل بیت عصمتدر نوشتار حاضر این اساس، 
در موضوعات گوناگون مرتبط با دوران جوانی، مانند: حالوت ایمان، سنجش 

در  ها و ...پوشی خداوند، اندوه پنهان، پیوند دلدوستی با خدا، کنترل خیال، پرده
فکر و اندیشه پویای مبلغین  ،سلیقه ،ده است. طبعاً ذوقاین مختصر گردآوری ش

ایفا خواهد نقش اساسی را رساندن پیام حقیقی این سخنان گهربار  ایربگرامی 
 نمود.

 خلوت و خدا -1

َقِیامَۀِ مَ الْاِذا کانَ یَوْ»فرمود: رسول خدا نِحَۀً اُمَّتی اَجْ بَتَ اهللُ لِطائِفَۀٍ مِنْنْا

فَ شاؤوا. فَتَقولُ لَهُمُ رَحونَ فیها وَ یَتَنَعَّمونَ کَیْجِنانِ یَسْالْ اِلی بورِهِمْقُ فَیَطیرُونَ مِنْ

 عَلی مْتُزْجُ نا حِساباً. فَیَقولونَ: هَلْحِسابَ؟ فَیَقولونَ: ما رَاَیْتُمُ الْرَاَیْ مَالئِکَۀُ: هَلْالْ

ئاً. یْنا شَیْاَ: ما رَقولونَیَ؟ فَمَنَّهَجَ مْتُیْاَرَ لْ: هَقولونَیَراطاً. فَنا صِیْاَ: ما رَقولونَیَ؟ فَراطِالصِّ

اهللَ  مُناکُدْشَ: نَقولونَیَ. فَدٍمَّحَمُ ۀِمَّاُ : مِنْقولونَیَ؟ فَمَنْ ۀِمَّاُ : مِنْۀُکَالئِمَالْ مُهُلَ قولُتَفَ
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 ۀَجَرَالدَّ هِذِـنا اهللُ هغَلَبَفَ ناتا فیِکانَ تانِلَصْ: خِقولونَیَیا؟ فَنْی الدُّفِ مْکُمالُعْاَ نا ما کانَثوُدِّحَ

 ضیرْنَ وَ هُیَصِعْنُ ی اَنْیِحْتَسْنا نَوْلَذا خَا اِنَّ: کُقولونَیَما؟ فَما هُ : وَونَقولُیَ. فَهِتِمَحْرَ لِضْفَبِ

ند کهايی عطا میزمانی که قیامت برپا شود، خداوند به گروهی از امت بال 1؛«نالَ مَسِّا قُمَّمِ سیرِیَالْبِ

کنند و در آن در کمال ناز و نعمت خواهند بود. که با آن از قبورشان به سوي بهشت پرواز می
اند، خطاب( به اند، تعجب کردهفرشتگان )که گويا از اين که آنان زودتر از ديگران وارد بهشت شده

ب و کتابی گويند: ما حساها در پاسخ میگويند: آيا به حساب شما رسیدگی شده است؟ آنآنان می

گويند: ما صراطی نديديم. می هاپرسند: آيا از صراط عبور کرديد؟ آننديديم. فرشتگان دوباره می
گويند: ما هیچ چیز ها میپرسند: آيا جهنم را مشاهده کرديد؟ اين بار آنفرشتگان براي بار سوم می

يند: از پیروان حضرت گوپرسند: شما از امت کدام پیامبر هستید؟ میايم. فرشتگان مینديده

اند که اين گروه به خاطر اعمال پسنديده خود وارد بهشت . فرشتگان )که گويا دريافتهمحمد

ايد؟ ايد که به اين مقام رسیدهگويند: شما را به خدا قسم به ما بگويید در دنیا چه کردهاند،( میشده

گ به خاطر آن از روي فضل و گويند: در ما دو خصلت و ويژگی وجود داشت که خداوند بزرمی
گويند: پرسند: آن دو ويژگی کدامند؟ میکران خود ما را به اين مقام رساند. فرشتگان میرحمت بی

شد )حضور روش ما اين بود که هر گاه در مکان خلوتی بوديم و زمینه گناه براي ما فراهم می
محضر او مرتکب گناه شويم. کرديم که در کرديم، از اين رو( شرم میخداوند را احساس می

 ويژگی ديگر ما اين بود که به آن چه خداوند روزي ما کرده بود، راضی و شکرگذار بوديم.

تَ کُنْ فَاِنْتَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ  تَکُنْ لَمْ نَّکَ تَراهُ وَ اِنَْخِفِ اهللَ کَا»فرمود: امام صادق

 صِیَۀِ فَقَدْمَعْتَ لَهُ بِالْلَمُ اَنَّهُ یَراکَ ثُمَّ بَرَزْتَ تَعْکُنْ تَ وَ اِنْکَفَرْ نَّهُ ال یَراکَ فَقَدَْا تَری

بینی و اگر به اين از خدا چنان پروا کن که گويا او را می 2؛«کَوَنِ النَّاظِرینَ عَلَیْاَهْ تَهُ مِنْجَعَلْ

د؛ پس اگر اعتقاد بیناي، بدان که او تو را در هر حالی که باشی، میدرجه از يقین و معرفت نرسیده
بیند ولی با اي و اگر بدانی که تو را میبیند از مسلمانی فاصله گرفتهداشته باشی که خداوند تو را نمی

اين حال مرتکب گناه شوي، در اين صورت براي خدا حتی به اندازه کمترين بیننده هم ارزش قائل 
 اي.نشده

                                                 
 .26، ص 100، ج راالنواربحا - 1
 .68، ص 2، ج کافي - 2
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 حالوت ایمان -2

 بَّحَءَ اَیْکانَ ال شَ : مَنْیمانِمَ االِعْذاقَ طَ نَّ فیهِکُ الثٌ مَنْثَ»فرمود: پیامبر اکرم

 دینِهِ وَ مَنْ تَدَّ عَنْیَرْ اَنْ هِ مِنْرَقَ بِالنَّارِ اَحَبَّ اِلَیْیُحْ کانَ ألنْ هِ مِنَ اهللِ وَ رَسولِهِ وَ مَنْاِلَیْ

شد، طعم ايمان را چشیده است: سه چیز است که هر کس داشته با 1؛«غِضُ هللِکانَ یُحِبُّ هللِ وَ یُبْ

کسی که هیچ چیزي را بیشتر از خدا و پیامبر او دوست نداشته باشد و کسی که اگر او را با آتش 

بسوزانند برايش بهتر است تا اين که از دينش دست شويد و کسی که براي خدا دوستی و دشمنی 
 ورزد. 

 الوۀَحَ بِهِلْقَ واتِ نُزِعَ مِنْهَالشَّ لَنَیْ مِّهِثرُ هَکْکانَ اَ مَنْ»فرمود: پیامبر اکرم

هاي نفسانی باشد، حالوت ايمان از هر کس بیشترين فکر و تالشش رسیدن به خواهش 2؛«یمانِاالِ

 شود.قلبش گرفته می

 سنجش دوستی با خدا -3

 ۀَلَزِنْمَ فَیْکَ رِفْعْیَلْفَ اهللِدَنْعِ هُتُلَزِنْمَ فَیْفَ کَرِعْیَ نْرادَ اَاَ مَنْ»فرمود: امام صادق

خواهد بداند هر کس می 3؛«سِهِفْمِن نَ دُ اهللَبْعَلُ الْزِنْلَ ما یُثْدَ مِبْعَالْ لُزِاهللَ یُنْ نَّاِفَ هُدَنْعِ اهللِ

که چه منزلتی نزد خداوند دارد، بنگرد که منزلت خدا نزد او چگونه است، زيرا بنده به همان اندازه 
 د خود براي خدا منزلت قائل است.نزد خدا منزلت دارد که نز

 جوان و پاکی -4

روا ظُولُ اُنْقُۀَ یَکَالئِمَدِ الْعابِالْ ابِّالشَّی بِباهِیُ عالیاهللَ تَ نَّاِ»فرمود: پیامبر اکرم

کند و خداوند به جوان عابد بر فرشتگان مباهات می 4؛«لِیأجْ وَتَهُ مِنْدی تَرَکَ شَهْعَبْ اِلی

 «مرا بنگريد که به خاطر من از تمايالت و شهوات خود چشم پوشیده است. بنده»فرمايد:می

                                                 
 .60، ص منتخب ميزان الحکمه - 1
 .116، ص 2، ج تنبيه الخواطر - 2
 .156، ص 71همان، ج  - 3
 .1401، ص 2، ج ميزان الحکمه - 4
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خداوند انسان  1؛«فَفِّعَتَمُفیفَ الْعَلیمَ الْحَالْ یِّئَحَبُّ الْحِاهللَ یُ نَّاِ»فرمود: پیامبر اکرم

 ورزي را پیشه خود گردانیده است، دوست دارد.با حیاي صبوري را که عفت

رَ دَقَ نْمَّراً مِجْمَ اَظَاَعْبیلِ اهللِ بِهیدُ فی سَدُ الشَّجاهِمُا الْمَ»فرمود: امیرالمؤمنین

اي که در راه خدا به اجر و پاداش رزمنده 2؛«ۀِکَالئِمَلَکاً مِنَ الْکونَ مَیَ فیفُ اَنْعَالْ فَّ کادَعَفَ

بیشتر شهادت برسد، از کسی که قدرت بر گناه پیدا کند ولی با عفت نفس از آن دوري نمايد، 
 اي از فرشتگان الهی گردد. نخواهد بود. انسان عفیف نزديک است که فرشته

 پوشی خداوندپرده -5

 تیمَفَ ۀًعینَ جُنَّبَرْنِ اَمِؤْمُالْ دِهِبْعَ لیعَ عالیتَ وَ کَبارَتَ هللِ نَّاِ»فرمود: امام صادق

عال براي بنده مؤمن خود چهل پرده )حرمت( قرار خداوند مت 3؛«ۀًنَّجُ هُنْبیراً رُفِعَ عَباً کَنْبَ ذَنَذْاَ

 شود.ها برداشته میداده است که هر گاه گناه بزرگی انجام دهد، يکی از آن پرده

 عینَبَرْلَ اَمَعْیَ یتّحَ ۀًونَ جُنَّعُبَرْاَ هِیْلَعَ الّ وَاِ دٍبْعَ ما مِنْ»فرمود: امیرالمؤمنین

اي نیست جز آن که چهل هیچ بنده 4؛«جُنَنُالْ هُنْعَ تْفَشَکَنْۀً اِیرَبکَ عینَبَرْاَ لَمِإذا عَۀً فَبیرَکَ

سپر و پرده بر سر او باشد، تا آن که چهل گناه کبیره کند. چون چهل گناه بزرگ از او سر زد، آن 

 رود. پرده و سپرها از روي سرش کنار می

 اهمیت نگاه -6

الّ ذالِهِ اِتِبْکُ اِرْتَ کَ وَلَ لُّحِا ال یَمَّضُّهُ عَغَرِکَ فَصَا حَقُّ بَمَّاَ وَ»فرمود: امام سجاد

و  5؛«بارِتِعْرَ بابُ االِصَبَاِنَّ الْماً فَلْها عِفیدَ( بِتَسْدَ )تَقِتَعْتَ راً اَوْصَها بَبِ لُبِقْتَسْۀٍ تَرَبْعِ عِضِوْمَلِ

چشم عبرت بیاموزي و از  اما حق چشم بر تو آن است که آن را از هر ناروا بپوشانی و با استفاده از
هاي بیهوده پرهیز کنی، زيرا با چشم يا بايد بر دانش خود بیفزايی و يا اين که نگري و نگاههرزه

                                                 
 .112، ص 2، ج کافي - 1
 .223، ص 20، ج الحديدشرح نهج البالغه ابن ابي - 2
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 آموزي است. بینش خود را افزون کنی، چون چشم وسیله عبرت

الّ اِ هُرَصَبَ ضُّغُیَ مَّأۀٍ ثُرِمْنِ اِحاسِمَ لیرُ اِظُنْمٍ یَلِسْمُ ما مِنْ»فرمود: پیامبر اکرم

هاي زنی بیفتد هر مسلمانی که نگاهش به زيبايی 1؛«بِهِلْفی قَ تَهُالوَحَ دْجِۀً یَبادَعِ هُاهللُ لَ ثَدَحْاَ

 چشاند.و چشمان خود را فرو بندد، خداوند حالوت و شیرينی عبادت را به او می

فی  کَلِذرَ بِنظُیَ نْاَ اءِسالنِّ بارِظُرونَ فی أدْنْذینَ یَنُ الَّأمَما یَ»فرمود: امام صادق

کنند، ايمن نیستند از اين که فرد ديگري همان کسانی که پشت سر زنان مردم نگاه می 2؛«مْهِسائِنِ

 نگاه را به ناموسشان بیندازد.

 کنترل خیال -7

کسی که فکر  3؛«هایْلَاِ هُتْعَعاصی دَمَی الْرُهُ فِکْثُرَ فِکَ نْمَ»فرمود: امیرالمؤمنین

 پروراند، به سوي آن کشیده خواهد شد. در انديشه و ذهن خود میگناه 

کسی که بیش از  4؛«هِیْلَعَ تْبَلَاتِ غَذَّی اللَّفِ هُرُکْفِ رَثُکَ مَنْ»فرمود: امیرالمؤمنین

 ها باشد، مغلوب اين تفکر و خیال خود خواهد شد.ها و هوساندازه به فکر رسیدن به لذت

 جوان و گناه -8

آشکارا خداي  5؛«مَقَالنِّ لُجِّعَی تُعاصِمَالْبِ حانَهُبْسُ ۀُ اهللِرَجاهَمُ»فرمود: امام علی

 بخشد.سبحان را نافرمانی کردن، کیفرها را شتاب می

ترين گناه بزرگ 6؛«لُهُعامِ هِیْلَعَ رَّصَبٌ اَنْذَ اهللِدَنْعِ نوبِالذُّ مُظَعْاَ»فرمود: امام علی

 ه مرتکبش بر آن اصرار ورزد.نزد خداوند، گناهی است ک

از  7؛«مُحاکِدَ هُوَ الْاهِاِنَّ الشَّواتِ فَخَلَی الْیَ اهللِ فِعاصِوا مَقُتَّاِ»فرمود: امام علی
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 هاي خود بپرهیزيد، زيرا خداوندي که شاهد است، همو داور است.معاصی خدا در خلوتگاه

 1؛«هِکوبُِر مُ مِنْظَعْاَ هِهاجَ بِتِْبِْاال اِنَّفَ بِنْالذَّهاجَ بِتِبِْ االیّاکَ وَاِ»فرمود: امام سجاد
 از شاد شدن به گناه بپرهیز که شاد شدن به گناه از ارتکاب آن بدتر است.

 جوییعیب -9

ترين عیب بزرگ 2؛«ما فیکَکَ بِرَیْتَعیبَ غَ بِ اَنْیْعَرُ الْبَکْاَ»فرمود: امیرالمؤمنین

 سرزنش فرمايی که همان عیب در خود تو نیز وجود دارد.اين است که ديگران را به سبب عیبی 

تَتَبَّعَ  راتَهُم فَاِنَّ مَنْلِمینَ وَ ال تَتَّبِعُوا عَوْمُسْال تَذُمُّوا الْ»فرمود: پیامبر اکرم

مسلمانان  3؛«هِتِیْی بَفِ لَوْوَ حهُضَفْیَ تَهُرَوْعَ عالیتَ عَ اهللُبَّتَتَ هُ وَ مَنْتَرَوْتَتَبَّعَ اهللُ عَ راتَهُمْعَوْ

-هاي آنان نباشید، زيرا هر کس عیوب مسلمانان را جستوجوي عیبرا نکوهش نکنید و در جست

هاي او را دنبال کند و کسی که خداوند عیبش را پی گیرد، رسوايش وجو کند، خداوند عیب
 اش باشد. خواهد نمود اگرچه در خانه

 نشینی با بدانهم -10

سزاوارترین  4؛«ۀِمَهْلَ التُّهْسَ اَجالَ ۀِ مَنْمَهْالتُّاسِ بِالنَّ لیوْاَ»فرمود: رسول خدا

 کنند.نشینی میمردم برای بدنامی کسانی هستند که با مردم بدنام رفاقت و هم

کسی که با مردم متهم  5؛«ریبٌمُ وَهُفَ بِیْلَ الرَّهْاَ سَجالَ مَنْ»فرمود: امام صادق

 گردد.مجالست کند، خودش نیز متهم 

 اندوه پنهان -11

 یتّال حَزَنٍ حَ ال وَصَبٍ وَ نَصَبٍ وَ نَ مِنْمِؤْمُما اَصابَ الْ»فرمود: پیامبر اکرم
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هیچ رنج و پیشامد و اندوه و حتی نگرانی خاطري  1؛«ئاتِهِیِّسَ مِنْ هُنْعَ هِاهللُ بِ رَفَّالّ کَمُّ یُهِمُّهُ اِهَالْ

 ان گناهانش را بزدايد.به مؤمن نرسد جز اين که خداوند بد

بَ کَتَرْاِ وْۀٍ اَئَیِّسَبِ تیۀً اَبیحَحَ صَبَصْیٍّ اَلِۀِ عَشیعَ دٌ مِنْحَما اَ»فرمود: امام رضا

نیست که روز  هیچ يک از شیعیان علی 2؛«تَهُئَیِّسَ هُنْطَّ عَمٌّ حَغَ نالَهُ دْقَ وَ یسمْالّ اَباً اِنْذَ

 که شب اندوهی به او رسد که آن بدي گناه را فرو ريزد.مرتکب بدي و گناهی شود، مگر آن 

مِنِ ساعاتُ الهُمومِ ساعاتُ الکَفَّاراتِ وَ ال یَزالُ الهَمُّ بِالمُؤْ»فرمود: رسول خدا

هاي آمرزش است و فرد مؤمن هاي غم و اندوه، لحظهلحظه 3؛«ذَنبٍ مِنْ هُما لَ دَعَهُ وَیَ حَتّی

 شود تا آن که از همه گناهانش پاک گردد.یپیوسته گرفتار غم و اندوه م

: یا مٌ. قیلَوْال صَ ۀٌ وَلوها صَرُفِّکَاِنَّ مِنَ الذُّنوبِ ذُنوباً ال یُ»فرمود: رسول خدا

َ: ها؟ قالَرُفِّکَما یُ، فَسولَ اهللِرَ برخی گناهان هستند که  4؛«مَعیشَۀِبِ الْلَی طَهُمومُ فِلْا

پوشاند ها را میپوشاند. عرض شد: اي رسول خدا، پس چه چیز آننمی ها رااي آنهیچ نماز و روزه
 برد؟ حضرت فرمود: اندوه براي کسب درآمد و گذران زندگی.و از بین می

 صله رحم -12

صله رحم کنید گرچه با يک  5؛«المِالسَّبِ وْلَوَ مْحامَکُوا اَرْصِلُ»فرمود: پیامبر اکرم

 سالم باشد.

 وَ سَفْالنَّ بُیِّطَتُ فَّ وَکَحُ الْسِّمَتُ قَ وَلُخُنُ الْسِّحَتُ حامِرْاالَ ۀُلَصِ»فرمود: امام باقر

صله رحم خلق و خوي را نیکو، دست را بخشنده، جان  6؛«لِجَی االَسِئُ فِنْتُ وَ قِزْی الرِّزیدُ فِتَ

 اندازد.کند و اجل را به تأخیر میرا پاکیزه و روزي را زياد می

                                                 
 .38، ص تحف العقول - 1
 .146، ص 68، ج بحاراالنوار - 2
 .157، ص 70همان، ج  - 3
 .56، ص الدعوات - 4
 .57 ، صتحف العقول - 5
 .150، ص 2، ج کافي - 6
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 اهپیوند دل -13

 1؛«الرُّشا لُبَقْدُ ال تَواهِها شَاِنَّفَ اتِدَّوَمَالْ نِلوبَ عَقُوا الْسَلُ»فرمود: امام علی
 ناپذيرند.ها گواهانی رشوهها بپرسید که دلها را از دلها و محبتدوستی

به  2؛«بِکَلْی قَفِ هُما لَخیکَ بِبِ اَلْی قَکَ فِۀَ لَدَّوَمَالْ رِفِاِعْ»فرمود: امام باقر

 محبت قلبی خودت نسبت به خودت با محبتی که در قلبت نسبت به او داري پی ببر.

 هدیه و دوستی -14

به يکديگر  3؛«هَبُ بِالضَّغائِنِتَهادُوا تَحابُّوا، تَهادُوا فَاِنَّها تَذْ»فرمود: پیامبر خدا

ها را از بین ا هديه کینههايتان نسبت به هم با محبت شود، به يکديگر هديه دهید زيرهديه دهید تا دل

 برد.می

 4؛«هِبُ الضَّغینَۀَاَلهَدِیَّۀُ تُورِثُ المَوَدَّۀَ وَ تَجدُرُ االُخُوَّۀَ وَ تُذْ»فرمود: پیامبر خدا

 کند.دارد و کینه و دشمنی را نابود میآورد و برادري را نگه میهديه دادن محبت می

                                                 
 .5641، ح غررالحکم - 1
 .331، ص 2، ج کشف الغمه - 2
 .144، ص 5، ج کافي - 3
 همان. - 4
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 گری برای جوانان و شگردهای آنمربی

 بخشا ترابی و علی گنجحمیدرض

ترین وظیفه روحانیت در حال حاضر تربیت عناصر مومن و شاید بتوان گفت مهماشاره: 

توانمند برای آینده نظام اسالمی است. بلکه اساساً برای دیندار کردن جامعه اسالمی راهی 

ی گری و اصول و شگردهاجز تربیت دینی متصور نیست. این مقاله عالوه بر آن که مربی

ها و در مجامع فرهنگی به تواند در همایش خانوادهکند، میآن را به مبلغ یادآوری می

 عنوان متن یک سخنرانی مفید باشد.

 مقدمه
گری نزد بزرگان دین، جایگاه منحصر به فردی همواره مقوله تربیت و مربی

شغل  داشته و دارد، تا جایی که باالصاله شأن خداوند تبارک و تعالی، و بالتبع،

 شمرده شده است. انبیاء و امامان

یافتگان مکتب اسالم در طول تاریخ که خود از برترین تربیت-امام خمینی
نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشرند. نقش »فرمایند:می -است

بسیار حساس و مهمی است و مسؤولیت بسیار زیادی دارد. نقش مهمی است که 

است ... خدای تبارک و  «النّورِ راجٌ مِنَ الظُّلُماتِ إلیاِخْ»یت است که همان نقش ترب

دهد که خدای تبارک و تعالی ولیّ مؤمنین تعالی این سمت را به خودش نسبت می
1«کند به سوی نور.ها را از ظلمات اخراج میاست و آن

 

اهمیت و  و از چنین باالستروشن است وقتی سقف انتظار از مربی تا این مقدار 
حساسیتی برخوردار است، طبیعتاً باید فرآیند تربیت هم بسیار حساس و پیچیده 
باشد؛ فرآیندی که بدون شناخت کافی از زوایای آن قابل پیمودن نیست. این مقاله 

 -که برای آشنایی بیشتر با فرآیند تربیت دینی و لوازم قریب آن نوشته شده -کوتاه
تربیت دینی؛ مدل جامع تربیت  فرآیندآشنایی با  :در سه بخش تنظیم گردیده است

                                                 
 .239، ص 8، ج صحيفه نور - 1
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 های مربیگری.شگرددینی و 

 بخش اول: آشنایی با فرآیند تربیت

 ضرورت تربیت و اصل اساسی آن

همه معتقدند تربیت یک فرآیند ترکیبی و چند جانبه است؛ نه یک اتفاق 
رفتار و  ،باشد آموزلذا همواره تأکید شده بیش از آن که گفتار معلم درس بعدی.تک

نهادینه کردن  ،گیرد. هدف در تربیت دینیتفکر درونی او مورد الگوبرداری قرار می
در این جا یک پرسش بنیادین است. حال محوری در وجود متربی داری و دیندین

 است:مطرح 

 داردر جامعه ما تشریف داشتند، چه طرحی برای دین  اگر خود پیامبر اعظم
 فرمودند؟ه میکردن جوانان ارائ

در قبال اصحاب جوانشان، به  مراجعه به سیره آن بزرگوار و اوالد طاهرینش
 کردندمی« زندگی»دهد که آن پیشوایان، با اصحاب روشنی به این پرسش پاسخ می

و در شادی وغم و فراز و فرود ایام در کنارشان و هدایتگر صبور و مهربانی برای 
هایی به آنان ها توصیهای از زمینهز چند گاهی در پارهآنان بودند؛  نه این که هر ا

جالب است که  های آموزشی( اکتفا نمایند.ارائه کنند و یا به منبر صرف )یا کالس
علمای ربانی نیز در طول اعصار همین نکته اساسی را مبنای کار خود قرار داده و 

ز شیوه عمل این ها بر اساس همین ارتکاز شکل گرفته است. اسیره تربیتی آن
ها عمیقاً به مقوله تربیت و وظیفه آن ؛اوالً آید:بزرگان دو نکته اساسی به دست می

این  ؛ند. ثانیاًانستدمربیگری روحانیت اعتقاد داشتند، و تبلیغ کالمی را کافی نمی
مربیان نفوس، شیوه تربیتی خود را بر یک اصل اساسی استوار کردند، که عبارت 

 «ط مستمر و همه جانبه مربی با متربی.ارتبا»است از:

 مراحل تربیت دینی

با تجزیه و تحلیل درونی روش تربیتی اسالم به سه مؤلفه یا مرحله کلی دست 
کنیم که هریک به نوبه خود دارای جزئیات دقیقی است. ما در این جا به پیدا می
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توضیحات کلی جهت پرهیز از اطاله مقاله از بیان جزئیات خودداری نموده به ذکر 
رشد و  کنیم. آن سه مرحله عبارتند از: علم و آموزش؛ ذوق و معرفت؛بسنده می

تربیت  چرخهتوقف در هر یک از این مراحل به معنای ناقص و ابتر گذاشتن  تعالی.
 خواهد بود.

  الف( مرحله علم و آموزش
اعده پذیری نیز از این قداری و دینعلم و آموزش، مبدأ هر حرکتی است. دین

مستثنا نیست. برای آن که جوان، دین را بپذیرد پیش از هر چیز باید نسبت به آن 
آگاهی و شناخت به دست آورد و دست کم یک باور ابتدایی به حقانیت و درستی 

 البته دو مسأله را نباید از نظر دور داشت: آن داشته باشد.
عاً منابع اطالعاتی های ارتباطی با مربی قطاول این که متربی غیر از کانال

گذاری شده است. دیگری هم دارد، به ویژه در زمانه ما که دوران انفجار اطالعات نام
دوم آن که متربی قبل و بعد از ارتباط با مربی در فضای خانه و همساالن و جامعه، 

های دینی های درست یا نادرست دیگری از دین و ارزشدر معرض القای ذهنیت
 قرار دارد.
کند؛ زیرا مربی مجبور است به تدریج و با دو مسأله کار را کمی دشوار میاین 
های غلط متربی را شناسایی و پاالیش کند و ساختار اطالعات و ذهنیت ،حوصله

ذهنی و روحی او را از نو شکل دهد. طبیعی است هر قدر سن متربی بیشتر باشد 
م دین و ایجاد شناخت صحیح به هر حال، آموزش معال این کار دشوارتر خواهد بود.

 تربیت است. فرآینددرباره دین گام اول در 
 چند نکته: 

لکن علم مراتبی دارد که در هر  ،شودای رها نمیآموزی در هیچ مرحلهعلم -1
گیرد تا جایی که متربی به یک ای از آن مورد نظر مربی قرار میمرحله، مرتبه

 سیستم فکری کامل دست یابد. 
 داریمراتب آموزش را این طور مرتب کنیم: تبیین آثار مثبت دینشاید بتوانیم  -2

و زندگی دینی، شناساندن مفاهیم اولیه عقیدتی )مثل اثبات ذات و تبیین اسما و 
صفات خداوند متعال و توحید و شعب آن و امامت و مهدویت و مرگ و معاد(، 

و روزه و جهاد و ...( اخالقی )مصادیق مورد ابتالی فضایل و رذایل( و عبادات )نماز 
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و محرمات )گناهان مورد ابتالی جوانان(؛ ترسیم تصویری زیبا از مفاهیم اولیه؛ 
تصدیق مفاهیم اولیه از طرق مختلف عقلی، نقلی فطری، تجربی و تقلیدی؛ پاسخ به 
شبهات و اشکاالت مطروحه و غیر مطروحه؛ کشف دقایق معالم دین؛ کشف ارتباط 

 .  عمیق بین مفاهیم دینی
کریم با  قرآنمرجع اصلی متربی در بحث آموزش عبارت است از متن  -3

کریم به  قرآنانس بگیرد و مراجعه به متن  قرآنمتربی باید با . تفسیر اهل بیت

 صورت یک عادت درآید. 
تعریف و تعیین یک سیر منظم مطالعاتی و علمی در  این مرحله مهم است.  -4

شناسی( در اهلل مطهری )مطهریشهید آیههای استاد به همین جهت، دوره کتاب
 شود.این باره توصیه می

مربی برای تأمین این نیاز باید به طور مداوم، سطح علمی و اطالعات قرآنی،  -5
روایی، فلسفی و عرفانی خود را باال برد و در مواردی، متربی را به اساتید فن ارجاع 

 دهد.

 ب( مرحله ايجاد ذوق و معرفت 
رسانی بوده و با فکر و ذهن متربی سر و کار دارد، مقوله اطالع علم و آموزش از
رسانی مربوط به باطن متربی است و با قلب و جان او پیوند ولی ذوق و معرفت

 خورد.می
پیوند قلبی گره و ها با روح و جان متربی در مرحله ذوق و معرفت، بین آموخته

رساند و با آن عمیقاً ور قلبی میچه را که آموخته به مرحله باشود؛ آنبرقرار می
کند و اندک اندک مزه گیرد. این جاست که ایمان حقیقی معنا پیدا میانس می

 چشد. داری را میدین
 مربی به ترتیب به سه مورد باید توجه کافی داشته باشد: ،در آغاز این مرحله

محبت  برقراری -3ی؛ اثبات صداقت قلب -2؛ متربیدر امنیت قلبی ایجاد  -1
 قلبی
است،  اعتمادی، ناامیدی و بیدلی که دچار ترس متربي:در ايجاد امنيت قلبي  -1

و  ، امیدآرامش ،کم جای خود را به انسباید کم این حاالتپذیرد. معرفت نمی
ای در ایجاد ارتباط بین مربی و ها نقش مهم و سازندهرفع سوءتفاهم اعتماد بدهد.
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قالنیت، آرامش، اطمینان خاطر و مالحت را در جوان مخاطب دارد. او باید ع
ارائه تصویر زیبا از دین و زندگی دینی و معرفی خدای  عملکرد مربی مشاهده کند.

 های این مرحله است.دلپذیر، غفور، بخشنده و مهربان از ضرورت
مربی باید این اطمینان را در متربی ایجاد کند که نسبت  :ياثبات صداقت قلب -2

 ،نصیحتشدر کند، صادقانه است، ق است، وقتی ابراز عالقه و محبت میبه او صاد
بعد از اثبات صداقت، اولین رابطه  . اش استهزا نیست ...خیرخواه اوست و خنده

 گیرد.حقیقی بین مربی و متربی شکل می
کند. وقتی جوان، محبت صادقانه را به خوبی درک می برقراري محبت قلبي: -3

شود و از آن و نوجوان با محبت ایجاد شد، تازه تربیت او شروع میرابطه بین مربی 
کند و او را پیدا می« الگو»به بعد است که مربی برای متربی نوجوان و جوان، نقش 

گیرد. اکسیر محبت در همه مراحل تربیت انس می اوو با « پذیردمی»مربی را 
از آن که متربی با دلش به کند. بعد آفرینی میبدیل نقشگر بییک معجزه مانند

رسد. می سوی مربی اقبال کرد، زمان مناسب ذوق و چشیدن لذت عبودیت فرا
های مناسب فراهم آورد و فضاهایی ایجاد کند که شخصاً مربی باید برای او فرصت

ناپذیر در راه خدا، ایثار و از ، تالش خستگیلذت عبودیت، مناجات با حضرت حق
شاید ادراک بچشد و فرق علم و معرفت را حس کند. این  خود گذشتگی و ... را

های تجسمی و برخی اولین تجربه شیرین زندگی دینی است. اردوها و نمایشگاه
 است. «ذوق و معرفت»فضاهای ابتکاری دیگر، بهترین موقعیت برای مرحله 

  مرحله حرکت، رشد و تعالي -ج
« تدریج و ترتیب»ه در آن مرحله قبل است ک« استمرار»این مرحله در حقیقت 

. بعد از کار را ادامه داد« برنامه جامع»در متن آن بر اساس  ولزوماً باید لحاظ شود 
کم داوطلبانه، آن که متربی چندین بار شیرینی زندگی معنوی را تجربه کرد، کم

کند تا در معرض تربیت دینی واقع شود و در مشتاقانه و عاشقانه خود را آماده می
در این جا مربی  اش، با القای مربی تغییرات الزم را به وجود آورد.بعاد وجودیهمه ا

 باید به سه نکته توجه کند:
بر، مربی باید بداند تربیت فرآیندی است منظم و زمانرعايت استمرار و تدريج:  -1

توان و نباید انتظار داشت یک شبه همه چیز در و نیازمند استمرار است. نمی
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 قرار گیرد. صبر و بردباری همراه با درایت کلید حل مشکل است. مجرای صحیح
مربی باید در القای معارف، ترتیب و اهم و مهم را ها: و اولويت ترتيبرعايت  -2

رعایت کند. توجه به مبادی و غایات رذایل و فضایل از نکاتی است که در تربیت 
ارف و اولویت ارائه هر نیز ترتیب بین مع پوشی کرد.توان از آن چشمدینی نمی

ها خصوصاً با توجه به سطح بخشی نسبت به بخش دیگر و نیز سطوح مختلف آن
 . باشدمیها امری است که واضح و مسلم توان هضم و کشش روحی آن مخاطب و

ای که مربی بر اساس آن به تربیت دینی متربی برنامه: مدل تربيتي جامع -3
بلکه به مقتضای جامعیت دینی باید جامع و شامل بعدی باشد، پردازد نباید تکمی

  همه ابعاد باشد.

 بخش دوم: مدل جامع تربیت دینی
توان مدل تربیتی را به می ،با توجه به کلیات برنامه اسالم برای تربیت جوان

خانه  -1 صورت هرمی با قاعده شش ضلعی در نظر گرفت که اضالع آن عبارتند از:
 -5؛ مسجد -4؛ اسالمیمقدس جمهوری نظام  -3انشگاه؛ و د مدرسه -2؛ و خانواده

 .هامهارت -6و باشگاه؛  ورزش

چین )منقطع( به اضالع قاعده رابطه دارد. فراتر رأس هرم، جوانی است که با خط
 بخشد.ها استحکام میاست که با وارد کردن جذبه به رابطه« مربی روحانی»از او 
است و از این اولین خاستگاه تربیتی جوان ه خان خانه و خانواده )نماد سنت(: -1

دیدار با خانواده متربی در محل خانه، همایش  .بماندمربی مغفول رو نباید از دید 
های تقویت رابطه متربی ها در مسجد یا سالن اجتماعات و ... از جمله اهرمخانواده

 باشد.اش میبا خانواده
آموزی و ارزش آن بر کسی لم و علمجایگاه ع :مدرسه و دانشگاه )نماد علم( -2

 مؤلفه است: چهارچه در این بخش مطلوب است تکیه بر پوشیده نیست. آن
یعنی توجه به همین درس و بحث  :آموزی و درس خواندن رایجعلم -الف

 مدرسه و جدیت، پیگیری و تالش در آن.
عه سایر یعنی فراتر از دروس مدرسه، به مطال :خوانیمطالعه، کتاب و کتاب -ب

و حلقه تحقیق شناسی مطهریبرنامه کتب مورد نیاز )علمی و معرفتی( اقدام کند. 
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 .طراحی شده است ین راستاهمدر و پژوهش 
یعنی به یادگیری اکتفا نکند، بلکه تفکر و اندیشیدن بیاموزد.  ه:فکر و اندیشت -ج

 من ستایشگر آن معلمی هستم که به من اندیشیدن:»چه زیباست این جمله
 «ها را.نه اندیشه ؛بیاموزد

 تولید علم: یعنی جوان به جایگاهی برسد که بتواند نقشی ارزشمند و تأثیرگذار -د
 در پیشبرد علم بیابد. 

یکی از اهداف ممتاز  ساز(:نظام اسالمي )نماد شيعه انقالبي، پرشور و حماسه -3
پرورش روح  تربیت جوان، نیروسازی برای آینده نظام مقدس جمهوری اسالمی و

 حماسی و انقالبی است. آشنایی با ایثارگران دفاع مقدس، ترویج روحیه بسیجی،

از راهکارهای این بخش و مقام معظم رهبری  م راحلآشنایی با افکار و سیره اما
کننده این هدف های تأمیناجتماعی از برنامه -است. دیدار با مسؤولین سیاسی

 باشد.می
ی آن تأثیر الهفضای معنوی مسجد و بنیان و عبوديت(: مسجد )نماد معنويت  -4

تأکید بر  منحصر به فردی در تربیت شخص و تعمیق عبودیت و بندگی دارد.
های آموزی و تشکیل هیأتشرکت در نمازهای جماعت و جمعه، اعتکاف دانش

  1باشد.کننده این هدف میهای تأمینآموزی یکی از برنامهدانش
تحرک، جنب و جوش و ورزش از ابعاد  )نماد تکاپو و حرکت(:ورزش و باشگاه  -5

ناپذیر روحیات جوانان است و هر برنامه تربیتی که این بعد را لحاظ نکند، انفکاک
هر نوع جنب و جوش و  -1باشد: ناقص است. سه مرحله در این جا قابل توجه می

ورزش  -3 های ورزشی( در حد آماتور؛)رشته ورزش به معنای خاص -2؛ تحرک
مورد که ی یهاورزش که استعداد و زمینه آن را داشته باشند. یای برای کسانحرفه

های )و نیز کشتی و ورزش شنا، تیراندازی، سوارکاریچون است همسفارش سنت 
  .دنجایگاه خاصی داشته باشباید  رزمی(

 -د: الفها هدایت کنمربی باید متربیان را به سمت کسب این مهارت ها:مهارت -6
نویسی، نقاشی، قرائت قرآن، نویسندگی، از قبیل خوش ای:های کاری و حرفهمهارت

                                                 
 آموزی.های دانشر.ک به مقاله هیأت - 1
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های زندگی: مثل مهارت -های اولیه، دفاع نظامی، رانندگی و ...؛ ببهداشت و کمک
های معنوی: مهارت -ج 1ریزی، مدیریت زمان و مدیریت خانواده و ...؛مهارت برنامه

 2...؛ و ها(، کنار آمدن با قضا و قدرها )نیتزهمهارت ارتقای انگی انندم

 گریهای مربیبخش سوم: اصول و شگرد
مربی موفق کسی است که در همه مراحل سه گانه  انگيزه الهي مربي: -1

نیت و انگیزه در ابتدای کار،  3تأسیس، تجدید و تقویت انگیزه الهی کوشا باشد.
. مربی باید عالوه بر آن که در گرچه الزم است، ولی به هیچ وجه کافی نیست

ابتدای حرکت نیت الهی داشته باشد، الزم است در لحظه به لحظه کار خود را در 

 باشد. محضر حضرت حق ببیند و در جست و جوی رضایت امام عصر
در نظر داشتن مراحل رشد و آشنایی با  :توجه به طبيعت گروهي متربيان -2

یکی از اصول مهم در طرح مسایل تربیتی  شناختی جوان،اصول و قوانین روان
باید متناسب با سن  -اعم از اطالعات و معارف -شودمی ارائهچه به متربی است. آن

ای به گونهنه تنها باید ها، مطالب دینی و برنامه و درخور فهم و استعداد او باشد.
هایی ه شیوه، بلکه باید بآور نباشد و موجب انزجار او نگرددارائه شود که خستگی

  باشد که میل او را برانگیزاند.

وَتِها وَ قِبَلِ شَهْ باراً، فَأتوها مِنْباالً وَ اِدْوَۀٌ وَ اِقْقُلوبِ شَهْإنَّ لِلْ»فرمود: امام علی

است. پس « ادبار و انزجار»و « اقبال و رويکرد»، «میل و کشش»ذهن و روح آدمی داراي  4؛«بالِهااِقْ

 با او مواجه شويد. از جهت میل و اقبال

هر متربی غیر از روحیات مشترکی که با  :هاي فردي متربيتوجه به ويژگي -3
های دیگران دارد، روحیات خاصی هم برای خودش دارد و چه بسا گاهی تفاوت

جدی با دیگران داشته باشد. بعضی از متربیان عاطفی، بعضی عقالنی و بعضی 
از راهی باید وارد شد که موافق  برای هر مورد به طور خالصهاجتماعی و ... هستند. 

                                                 
 توشه حاضر موجود است.مقاله مستقلی در همین زمینه در ره - 1
 .85توشه رمضان مندرج در ره« ای معنویهمهارت»به مقاله  کر. - 2
 توشه حاضر.در ره« سیره تبلیغی»همان؛ مقاله  - 3
 ها.، حکمتنهج البالغه - 4
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گری عبارت است از: آشنایی کامل با نقاط ضعف مقدمه این نوع مربی باشد. عشطب
 تک متربیان.و قوت و اقبال و ادبار تک

زیباسازی مساجد، تالوت زیبا، : پسندي جوانهاجذابيتها و زيبايياستفاده از  -4
قلب را متوجه حق و متمایل به  ،عواطف شده ذبج... موجب  و پذیرمناجات دل

 سازد.و طالب کمال می ،جمال
اند: از محبت اساساً هر دلی اسیر محبت است و گفته موقع:جا و بهمحبت به -5

با درک محبت صادقانه، به راحتی اسیر مربی متربی  جوان دلشود. خارها گل می
ی با متربی به خوبی شکل گرفته و خواهد شد و مرحله آغازین تربیت، با پیوند مرب

به موقع باید محبت، نکته مهم در این جا آن است که  تداوم آن تضمین خواهد شد.
 باشد. و به جا 

ترین کار مربی، تذکر مهم 1رینَفَعَتِ الذِّکْ فَذَکِّر اِنْبر پایه آیه شریفه  :تذکر -6

یادآوری و نکات مثبت و است. مربی باید عیوب رفتاری، فکری و عملی متربی را 
آمیز در موقع مناسب به او متذکر گردد. مربی باید بداند انتقاد منفی را با بیانی محبت

به جا، مرز حق و باطل را برای او روشن ساخته و او را به سمت کار خیر و صالح 
 رهنمون خواهد ساخت. البته گاهی اغماض و نادیده گرفتن بهتر از تذکر دادن است.

هیچ گاه نباید تحسین کار مثبت را به فردا موکول کرد.  ويق و تحسين:تش -7
شود. استعدادهای درونی تحسین موجب تقویت حس اعتماد در متربی میو تشویق 

شود. این رسد و کماالت مخفی او آشکار میکند و قوای او به فعلیت میاو رشد می
نیز توجه به زمان تشویق و  جاالبته این آید.کار نوعی تلقین نیرو به حساب می

انتقاد نیز با رعایت همین نکات اعمال  تناسب عمل و تحسین مراعات باید گردد.
  گردد.می

إنَّ لِکُلِّ »است: و کلیدی فرمودهفرمایشی نورانی در  امام باقررِفق و مدارا:  -8

ن است که مربی او را رفاقت با متربی مقتضی آ 2«.قُلُ اإلیمانِ الرِّفْالً وَ قُفْءٍ قُفْشَیْ

های او را تحمل کند و از کوره درنرود بلکه گاهی برای رعایت ترتیب و تدریج لغزش

                                                 
 9اعلی/  - 1
 .، باب الرفقاصول کافي - 2
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 نادیده بگیرد و بر اساس برنامه اصالح آن را به نوبتی دیگر موکول نماید. 
مربی نباید متربی را بر هیچ کاری به زور، اکراه و اجبار وادار اعطاي آزادي:  -9

نظر افکار و عقاید نباید اصرار بر تأیید گرفتن از متربی داشته باشد. نماید. حتی از 
متربی باید همواره احساس آزادی کند و با طوع و رغبت به راه بیفتد. روشن است که 

شود، برد. یکی از اهدافی که از این اعطای آزادی دنبال میاین امر قدری زمان می
 رود. از اهداف بزرگ تربیتی به شمار می پرورش روح آزادمنشی و آزادگی است که خود

 ،ینظرتربیت امری است عملی نه علمی و : توجه به تربيت الگويي و عملي -10

کُونُوا دُعاۀَ » رسد.که بر اساس قواعد نظری پیش رود. تربیت در عمل به فهم می

 کند.شزد میبه صورت صریح و روشن این نکته اساسی را گو «سِنَتِکُمْرِ ألْالنَّاسِ بِغَیْ

مربی باید بسیاری از معارف و مفاهیم را با عمل خود در جای مناسب و به صورت 
هنرمندانه به متربی منتقل کند و توجه داشته باشد که متربی عمل او را به عنوان 

 دهد.الگو قرار می
اساساً هیچ تعلیم و تربیتی بدون واسطه یا وسیله هنر:  ابزاراستفاده از  -11

تأثیر خوب و ماندگار نخواهد داشت. استفاده از وسایل سمعی و بصری، شعر، مناسب، 
جمعی، داستان و خاطره، کتاب رمان و ... کار تربیتی را جذاب و قصه و عبادات دسته

برای انگیزی ها اگر به خوبی استفاده شوند، مقدمه دلکند. این واسطهدلچسب می
  روند.ورود به مطالب و مباحث دینی به شمار می

مطالب دینی را باید با زندگی روزمره جوان  ايجاد پل بين دين و زندگي: -12
مربوط کرد تا بدان دلبستگی پیدا کند. مربی باید از حوادث و اتفاقات و اخبار 

ها این روزمره به نحو مناسب استفاده کند و با ارتباط دادن مباحث دینی به آن
 مقصود را حاصل کند. 

 مؤثرو بیرونی عوامل درونی تعدادی از  عوامل دروني و بيروني ديگر:توجه به  -13
و عوالم درون  انفس ؛ ب( سیر درالف( سیر در آفاق عبارتند از: ،در پرورش دینی

( نتایج دریافتی از ؛ هـآموزی( عبرت؛ د( تفکر و تدبر، تعقل و استداللج انسان
 تجارب زندگی.

جا که پای بحث منطقی و استدالل آني: طرح استداللي و منظم مسايل دين -14
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آید، انتظار جوان این است که پاسخ مستدل و منظم به شبهات مطرح پیش می
ها یا خلط بین مقام احساس و استدالل، عدم تسلط به استدالل شده داده شود.

 تواند فرآیند تربیتی را با شکل سلب اعتماد و ایجاد انزجار مواجه کند.می
پرورش حس مسؤولیت آن قدر حائز اهمیت است که  مسؤوليت:پرورش حس  -15

فلسفه تربیت، یعنی احیای احساس مسؤولیت. روش این »بعضی از بزرگان معقدند:
به خواهد امر تربیت، به کارگیری حس مسؤولیت است. یعنی بچه در بزرگی می

ر بزرگی معروف و نهی از منکر کند. او در کودکی باید این کار را تمرین کند تا د
هم بتواند آن را انجام دهد؛ خودش به خودش امر به معروف بکند؛ خودش، خودش را 

برای این که متربی احساس مسؤولیت کند، مربی باید به  1.«نهی از منکر بکند ... 
 اندازه توان او برایش مسؤولیتی در نظر بگیرد و از او کار بخواهد و بر او نظارت کند.

های روش جستجوگری و کشف: از روش -الف الب مناسب:انتخاب شيوه و ق -16
بسیار ارزشمند در تربیت، به ویژه تربیت دینی، آن است که با برانگیختن حس 

 -کنجکاوی، مخاطب را تشویق کرد تا خودش به کشف حقایق دست پیدا کند؛ ب
در ها و مشارکت دادن او های فعال: حضور فعال و مؤثر متربی در اجرای برنامهروش

ای در همراهی او با برنامه تربیتی دارد؛ های تربیتی نقش بسیار ارزندهگیریتصمیم
های غیرمستقیم، از برخورد مستقیم و های غیرمستقیم: روشگیری از روشبهره -ج

این که جوان بداند فرد مربی درصدد تربیت و اصالح اوست، مؤثرتر و کارآمدتر به 

به قصد اصالح وضوی  امام حسن و امام حسین رسد. )مثال: وضو گرفتننظر می
های نوین های آموزشی، روشاستفاده از امکانات جدید: تکنولوژی -پیرمردی.(؛ د

های مناسب تربیتی دینی به فراخور استفاده از انواع روش -انتقال مفاهیم و ...؛ هـ
ای، ای، ارائه الگویی، قصهموقعیت: روش توضیحی، سخنرانی، پرسشی، مباحثه

 هایهای کوچک، کارگاهی )کارگاه عملی(، روش نمایشی )فیلم، تئاتر و ...(، روشگروه
مبتنی بر بازی و سرگرمی، گردش در طبیعت و اردو ...، مجالست با صالحان، روش 

 .  عبادت و نیایش و ...
مربی باید از زاویه دید متربی به خودش نگاه کند تا بتواند  نگاه از بيرون: -17

                                                 
 آیت اهلل حائری شیرازی. - 1
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بینی نماید و در نتیجه راه حل درست را انتخاب ار او را تجزیه و تحلیل و پیشافک
 کند.

بعضی از کلمات آثار اعجازآمیزی دارد. فقط کافی  استفاده از معجزه کلمات: -18
گر استفاده کند. ذیالً تعدادی از این کلمات را جا از این کلمات معجزهاست مربی به
 کنیم:یادآوری می

باره شور و نشاط را بر متربی نازل اشی: این جمله صمیمانه به یکزنده ب -1
های این برای شما کوچک است: این جمله توجه متربی را به افق -2 کند؛می

توانید: با این جمله اطمینان من مطمئنم شما می -3کند؛ تری معطوف میدوردست
از شما توقع نداشتم:  -4شود؛ خاطر و انگیزه برای تالش بیشتر در متربی فراهم می

شود. در استعمال این این جمله به سان گُرزی است که بر روح متربی کوبیده می
دوست دارم در این کار خودت را نشان  -5جمله نهایت دقت باید به عمل آید؛ 

بیشتر باید  -7ها عالقه دارند؛ به شما جوان خدای متعال و امام زمان -6بدهی؛ 
نظر شما در این باره چیست؟ یا:  -9اش این نیست؛ همه -8م؛ در این باره فکر کن
بنشینید، چند  -10توانید در این زمینه کمکم کنید؟ کنید؟ یا میشما چطور فکر می

 دقیقه با شما کار دارم. 
 « والسالم»
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 ما و انقالب اسالمی
 زادهحسن ابراهیم

برد؟ شاید این ما را به کجا میاشاره: چرا انقالب کردیم؟ چه چیزی تغییر کرد؟ انقالب 

هایی باشد که ایران قبل از انقالب را ندیده و روزهای پر حادثه ها پرسش جوانپرسش

اند. مقاله حاضر پاسخی کوتاه و گویا به این دوران تأسیس و تثبیت آن را درک نکرده

 باشد.هاست که پرداخت تفصیلی به آن بر عهده مبلّغ گرامی میپرسش

 مقدمه
های نسل سوم انقالب نیازمند نگاهی به ایران قبل و بعد از گویی به پرسشسخپا

باشد. شاید این پرسش همان نگاه کالنی باشد که هر جوان را در فضایی انقالب می
قرار دهد که در خور شأن جوان فهیم ایرانی باشد و  -به بزرگی این انقالب -بزرگ

جغرافیای سیاسی و معادالت بین المللی و  ایران در قبل از انقالب در»آن این است:
 «در بین اذهان عمومی جهان در چه جایگاهی قرار داشت؟

ها الی کتب و گفتهیابی این پاسخ چه در البهاگر جوان امروز ایرانی در پی دست
رسد که ما آن و دوستان انقالب و چه دشمنان منصف انقالب بگردد به پاسخی می

 کنیم.وصیف میرا این گونه فهرست و ت

 بخش اول: ایران پیش از انقالب

 ذلت و خواری در برابر بیگانگان  -1
ایران در سیطره کامل آمریکا قرار داشت، مسؤوالن رده باال و حتی میانی آن یا 

 نشستند. مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سفارت آمریکا بر کرسی قدرت می
هیچ اختیاری از خود نداشت. هیچ کس منکر این مسأله نیست که شاه ایران 

اسناد و خاطرات سفرای وقت آمریکا و حتی خانواده شاه گویای این واقعیت تلخ و 
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 1بار است.ذلت
پرداختند؛ رئیس وگو میهای باال با هم به گفتدر حالی که در همه جهان رده

، جمهوری با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه و سفیر با سفیر
پذیری، سفیر آمریکا در جایگاه رئیس جمهوری آمریکا با اما در کمال وقاحت و ذلت

 کرد. نشست و دستورات کاخ سفید را به او دیکته میوگو میشاه به گفت
هزاران مستشار نظامی نبض ارتش را به دست گرفته بودند و به خاطر حضورشان 

آمریکایی  انی در مقابل گروهبانانگرفتند، تیمساران ایرمی 2«شحق توحّ»در ایران 
 کردند.ادای احترام می

  تکبر در برابر ملت -2
در برابر این برخوردهای ذلیالنه دستگاه، شاه با حالتی متکبرانه مردم و ارتش را 

وگوهایش از واژه کرد و در گفتخطاب می« خدایگان»و « سایه خدا»بنده و خود را 
کرد و به دنبال خوشگذرانی خود بود و با ده میاستفا« فرمودیم»و « فرماییممی»

های های زن هالیوود و رقاصهفرستادن هواپیماهای اختصاصی به دنبال هنرپیشه
 3کرد.های خود مینشینیاروپا بیت المال را خرج شب

 برای آمریکا و صهیونیسم حیاط خلوت  -3

رتفاعات البرز برای رفت و آمریکا از اایران کمربند امنیتی آمریکا به شمار می
های زمینی و هوایی برپا کردن رادارهای خود در برابر شوروی سابق و نیز از پایگاه

 کرد.برای استقرار به موقع نیروهایش استفاده می

                                                 
درضا که خیلی یک روز محم»گوید:تاج الملوک همسر رضاخان و مادر محمدرضا پهلوی در خاطرات خود می - 1

ناراحت بود به من گفت: مادرجان! مرده شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطالع 
ها که از قدیم در ایران نظامی داشتند، هر اند ویتنام.آن موقع جنگ ویتنام بود و آمریکاییمن هواپیماهای ما را برده

)خاطرات ملکه « کردند.دید خود استفاده میهای ایران و امکانات ایران با صالحیگاهکردند از پاوقت احتیاج پیدا می
 (387پهلوی، ص 

کرد که در مناطقی شد که دولت آمریکا بر حقوق نیروهایی پرداخت میبه اضافه مبلغی گفته می« حق توحش» - 2
 تمدن و اخالق بودند!!! پرداختند که از نظر آنان، مردم آن سرزمین وحشی و فاقدبه فعالیت می

[ به کاخ خود 1350شاه، من و چند رقاصه دیگر را ]سال »های آلمانی اعتراف کرد که یکی از رقاصه 1384سال  - 3
« در تهران دعوت کرد و ما به تهران رفتیم و پس از گذراندن یک شب با وی، یک کیسه پر از جواهرات به ما داد!

( حسین فردوست در کتاب خاطرات خود به سفر به آمریکا و آوردن یک 15/1/1384)روزنامه جمهوری اسالمی، 
 کند.هنرپیشه زن هالیوود با هواپیمای اختصاصی برای شاه اشاره می
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ارتش ایران نه برای دفاع از مرزها بلکه برای ژاندارمری منطقه مسلح شده بود و 
 1شده بود نه برای دفاع! ها در منطقه آموزش دادهبرای سرکوب انقالب

رفت و کننده سوخت اسرائیل در برابر اعراب و مسلمانان به شمار میایران تأمین
 های آمریکایی بود.کننده کاالهای شرکتبازار ایران مصرف

 ضدیت با باورهای مذهبی اصیل -4
زدایی هدف اصلی آمریکا و دستگاه سلطنتی بود. هر چند ستیزی و دینتشیع
بندی به تشیع را داشت، دست بهائیان در عرصه اهر رژیم ادعای پایکه به ظ

وزیر(، پرویز ثابتی )عنصر سیاست و اقتصاد و فرهنگ به کلی باز بود. هویدا )نخست
 محوری ساواک( و ... بهایی بودند.

های واپسگرا کرد و این در حالی بود که برخی جریانبهائیت به شدت فعالیت می
با تأیید حاکمیت پهلوی به جای مبارزه علیه هویدا و ثابتی، با  چون انجمن حجتیه

 خاستند.کوال به مبارزه برمیپپسی

 بند و باریترویج فساد و بی -5
دین کردن مردم و جوانان از ایجاد هیچ مرکز فساد و فحشایی ابا دستگاه برای بی

ی مبتذل در هانامه و پخش فیلمکردند. چاپ هزاران مجله مبتذل و رنگیننمی
سینما و تلویزیون کافی نبود تا آن جا که قباحت رژیم را به جایی رساند که در 

را که در آن بازیگران برهنه در « خوک»های شاهنشاهی شیراز، نمایشنامه جشن
 پرداختند، اجرا کرد.مقابل مردم در خیابان به انجام عمل منافی عفت می

 افول جایگاه بین المللی  -6

ها، ها و نه در بین ملتدر معادالت بین المللی و نه در بین دولت ایران نه
های مسلمان، هیچ جایگاهی نداشت تا چه رسد به این که خصوصاً در بین ملت

 کند. آفرینیبتواند نقش

                                                 
 خورد.ها میبا آغاز جنگ تحمیلی ثابت شد وسایلی که در اختیار ارتش ایران قرار دارد تنها به درد سرکوب نهضت - 1

 انقالب ظفار را که بر ضد دولت عمان شکل گرفت، سرکوب کرد.ارتش ایران در زمان شاه 
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 ماندگی علمیعقب -7
رو، گرا و دنبالهای مصرفبه خاطر سیاست باقی ماندن ایران به عنوان جامعه

ها وجود نداشت و اگر دانشجویی به نام تحول و تولید علم در دانشگاهای به مقوله
های فردی خودش بود تا یافت، تنها به خاطر کوششمدارج بلند علمی دست می

 نظام آموزشی.

 عدالتیتبعیض و بی -8

شکاف طبقاتی به وضوح در فاصله امکانات روستاها و شهرها مشهود بود. گویی 
که اکثریت مردم روستانشین و عشایری در فقر کامل به سر  سیاست رژیم در این بود

 هایبرند و این در حالی بود که گاه اشرف پهلوی در قمارهای شبانه خود در کاخ
 باخت.میلیون تومان می 50تا  40ای خارجی شبی رؤیایی به قماربازان حرفه

 بخش دوم: ایران پس از پیروزی انقالب
 -انقالب هیچ جایگاهی در معادالت سیاسی ایرانی که تا قبل از پیروزی

اجتماعی جهان، در بین ملل مسلمان و غیر مسلمان نداشت، با پیروزی انقالب نه 
تنها به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی دست یافت، بلکه معادالت 
. جهانی را با تولد یک ایدئولوژی جدید بر هم زد و تأثیر ژرفی بر جهان بر جای نهاد

 کنیم.هایی از آن اشاره میاکنون به نمونه

 احیای تشیع و بیداری اسالمی -1
انقالب اسالمی موجب احیای دوباره مکتب تشیع شد. تشیع که تا قبل از 

شد که وقتی به سرهنگ قذافی به هنگام ای معرفی میپیروزی انقالب به گونه
شیعیان مخالفت کنند، او  مفقود شدن امام موسی صدر در لیبی گفته شد امکان دارد

 ایتعداد، شیعهای کمشیعه عددی نیست و جز قبیله»با تکبر و تبختر فراوان گفت:
به جایگاهی دست یافت که امروز همین قذافی ادعای انتساب به  ،«وجود ندارد

 کند!؟را می حضرت علی
قطب اقتدار سیاسی »با پیروزی انقالب و محوریت یافتن ایران به عنوان 

، شیعیان از حمایت معنوی ایران برخوردار شدند و توانستند شجاعانه به «یعهش
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برگزاری مراسم خود روی آورند. احیای دوباره شعایر اسالمی چون نماز جمعه و 
جماعات، برگزاری مراسم دعای کمیل و ندبه و اعتکاف، فرهنگ تشیع را به 

ه در اقصی نقاط دنیا از یک ها حوزه علمیخود بازگرداند. تأسیس دهخاستگاه اصلی 
های شجاعانه مسؤوالن نظام در مقابل استکبار جهانی موجب گیریسو و موضع

ها مسلمان و غیر مسلمان، خصوصاً در آمریکای التین، آفریقا و گرایش میلیون
ترین اهلل فاضل لنکرانی، بزرگجنوب شرقی آسیا شد و به تعبیر مرحوم آیت

 شناساندن مکتب تشیع به جهانیان شد. دستاورد حرکت امام خمینی
بیداری »انقالب اسالمی دستاورد دیگری در بین ملل اسالمی داشت و آن 

 های اسالمی و خیزش دوباره مردم فلسطین بود.و آغاز جنبش« اسالمی

 دیانت باپیوند سیاست  -2

ه و عینیت یافتن این نظری« والیت فقیه»و ارائه نظریه « دین با سیاست»پیوند 
روز بودن مکتب تشیع گردید، بلکه به عنوان گر پویایی و بهدر جامعه، نه تنها بیان

مدار شرق تبدیل شد. از مدار غرب و حکومتیک رقیب جدی برای دو تفکر انسان
انقالب  -همین رو، انقالب ایران به عنوان انقالبی مادر در کنار دو انقالب مادر دیگر

قرار گرفت، با این تفاوت که  -(1917ب اکتبر روسیه )( و انقال1789کبیر فرانسه )
زد و تفکر خدامحورانه وارد عرصه بین الملل شد. انقالب اسالمی خدا را فریاد می

خواهی و استکبارستیزی دو انقالب زرگ هایی چون عدالتاین انقالب با ویژگی
خاطر برای رو ساخت و به همین سوسیالیستی و لیبرالیستی را با چالش جدی روبه

اولین بار هم بلوک غرب و هم بلوک شرق برای به زانو درآوردن یک انقالب به 
چرا که هر انقالبی در دنیا شکل  1های خود را آغاز کردند؛تفاهم رسیدند و توطئه

گرفت یا ریشه در تفکر مارکسیستی داشت و یا لیبرالیستی، و این اولین انقالبی می
هایی از ها و خیزشرتی، نه تنها پیروز شد بلکه انقالببود که بدون تکیه بر ابرقد

 دامان او زاده شد.

                                                 
گرا گرا )حزب توده و ناخدا افضلی( و کودتاهای راستبرای اولین بار انقالبی شاهد انواع و اقسام کودتای چپ -1

ت؛ روی خود نداشطلبی( بود. انقالب اسالمی مخالفینی داشت که هیچ انقالب دیگری روبه)کودتای نوژه و سلطنت
 هایهای تندرو )سازمانمخالفین اخالقی و صاحبان مراکز فساد و فحشا، مافیای مواد مخدر، مافیای تجارت انسان، گروه

 صدر و ... .منافقین(، مخالفین درون حوزوی )خلق مسلمان(، وابستگی رئیس جمهور بنی
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یعنی رسالت همه پیامبران الهی است « عدالت»و « توحید»امروز ایران منادی 
گوید ساز بشر سخن میهای دستها و ایستای با بشریت خسته از ایسمکه از زاویه
 خوانی دارد.ن همانسا« طبیعت»انسان و هم با « فطرت»که هم با 

 اسالمی؛ ابرقدرت نوین  ایران -3

توان گفت نفوذ سیاسی و معنوی که انقالب اسالمی ایران امروز در به جرأت می
کند، در های بین المللی که ایفا میگیریها دارد و نیز نقشی که در تصمیمدل ملت

ای محوری در نظیر است. امروز ایران اسالمی معادلهزمین بیطول تاریخ ایران
در « نو ابرقدرتی»تحوالت جهانی است و امروز در سراسر دنیا از آن به عنوان ظهور 

 شود.جهان یاد می
امروزه انقالب اسالمی که به نقطه امیدی برای مسلمانان و حتی مظلومان و 

های سخت و و با پشت سر نهادن گذرگاه 1پابرهنگان سراسر عالم تبدیل شده است
توانست انقالبی را از پای درآورد، سربلندانه حضور ها میکدام از آن دشواری که هر

خود را به عنوان یک نظام مقتدر منادی فرهنگی است که آن فرهنگ تنها نسخه 
رود؛ فرهنگی که ریشه های موجود جهان امروز به شمار میبستنجات بشریت از بن

است که کارشناسان جهانی بر  در عاشورای پیام و انتظار پویا دارد. به خاطر همین
م جهان دو سر پیدا خواهد کرد و نبرد اصلی میان  2020این باورند که در سال 

این دو سر است، یکی اسالم با محوریت ایران و دیگری و لیبرال دمکراسی با 
محوریت آمریکا و چون موجودیت یکی از این دو فرهنگ بستگی به نفی دیگری 

 رود که باید سر یکی از این دو قطع شود.دارد، حرکت به سمتی می
های غرب به خاورمیانه و اشغال عراق و افغانستان و کارشناسان تمام لشکرکشی

ای را های واهی چون مسأله انرژی هستهران به بهانهیفشارهای بین المللی به ا
 گذارند تادمکراسی در برابر ایدئولوژی انقالب اسالمی به تحلیل میشکست لیبرال

                                                 
الب اسالمی ایران تحت رهبری امام خمینی انق»نلسون ماندال رهبر کنگره ملی آفریقا پس از رهایی از آپارتاید: - 1

عدالتی به همراه داشته است و بدون تردید، تاریخ امیدهای فراوانی را برای قیام مردم آفریقای جنوبی در مبارزه با بی
(. امروز ادبیات امام در برابر نظام 14/5/1371)جمهوری اسالمی، « هرگز نقش ایران اسالمی را فراموش نخواهد کرد.

ه در جهان به شعار همه پابرهنگان و مظلومان جهان تبدیل شده است، امروز نه تنها مسلمانان جهان بلکه سلط
هایی رئیس جمهور زیمبابوه و انقالبیون آمریکای التین و حتی کشیش« رابرت موگابه»رؤسای جمهور جهان چون 

 کنند. یاد می« یطان بزرگش»اند، از آمریکا به داری برخاستهکه به مخالفت علیه نظام سرمایه
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 دمکراسی باشد.شاید پیروز این میدان در آن سال لیبرال

 شکوفایی علمی  -4
های نخست جهانی در المپیادهای علمی های علمی و نشستن بر کرسیرویش

های بنیادی و ثبت بسیاری از ای، سلولیابی به فناوری هستهتوسط جوانان، دست
نار پرتاب ماهواره و اختراعات اختراعات و ابتکارات به نام جوانان این سرزمین در ک

نوین در صنایع نظامی و هوافضا برای کشوری که در آغاز جنگ تحمیلی توان تولید 
 حتی سیم خاردار را هم نداشت، یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است.

 تحول معنوی  -5
توان گفت تحول درونی و معنوی مردم ایران در انقالب اسالمی به جرأت می

 کند:از آن، چنین یاد می ترین دستاورد انقالب بود، تحولی که امام راحلزرگب
ام که این نهضت، یک تحوالتی را آورده است که این من کراراً این مطلب را گفته»

تحوالت روحی و انسانی که در نظر من بسیار اهمیتش بیشتر از این پیروزی در 
ظرف یک مدت کوتاهی ملت ما  های بزرگ است، درمقابل شاه سابق و قدرت

شد هیچ متحول شد. به حسب نام از یک حال به حال مقابل او. این تحول را نمی
اسمی رویش گذاشت غیر از این که این تحول، تحولی بود که با دست خدا انجام 

  1«گرفت یعنی هیچ بشری قدرت این معنا را ندارد.

آن همه مظاهر فساد و فحشا تحول معنوی و درونی جوانان در دل  امام راحل
های ما پیدا شد، این تحولی که در جوان»فرماید:داند و میرا جزء الطاف خداوند می

 2«تواند در ارواح مردم این طور مؤثر باشد.این دست خدا بود. بشر نمی

 و تمدن بشریاسالمی بخش سوم: ایران 
ی است که به برکت ای نیست، ایرانامروز ایران اسالمی دیگر یک ایران منطقه

های تبدیل به یک کند و دارای مؤلفهآفرینی میانقالب در اقصی نقاط جهان نقش
 هایی چون:تمدن بزرگ است، مؤلفه

                                                 
 .381، دفتر دهم، ص وجوي راه از کالم امامدر جست - 1
 .31، ص 9، ج صحيفه امام - 2
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توان با نیروی آن هر مانعی که می« جوان»دارا بودن سرمایه اجتماعی به عنوان  -1
 گوناگون برداشت. هایرا در عرصه

های بلند توان با آن قلهدر بین جوانان که می دارای بودن قدرت تولید علم -2
 علم و دانش را فتح کرد.

ای بس کهن تمدنی که به جوان امروز انگیزه روحی و دارا بودن پیشینه -3
 دهد.نشاط در دفاع از میراث ماندگار خود می

گو است که نیازهای مادی و تر، دارا بودن مکتبی پویا و پاسخو از همه مهم -4
 کند.جهانیان را تأمین میمعنوی 

امروز ایران اسالمی با همه فشارهای سخت نظامی و اقتصادی بر بلندای قله 
های تمدنی را بنیان عزت ایستاده است و فریادگر پیام قرآن و عترت است و پایه

 است. نهاده است که پذیرای قدوم نورانی امام زمان
استه از قرآن و عترت است شک قدرت ایران اسالمی همان فرهنگ ناب برخبی

که باید نسل جوان امروز این ودیعه الهی را به نسل آینده منتقل کنند. قدرتی که 
ها در دهه ما غربی»مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان از آن چنین یاد کرد:

از وسایل نظامی و ابزار جنگی شوروی و اقمارش واهمه نداریم، زیرا اگر  1980
های نظامی بوده و به ادوات مخرب عضای پیمان ورشو مجهز به سالحبلوک شرق و ا

های مدرن و پیشرفته مسلح و مجهزیم، باشند، ما نیز به سالحگر مسلح میو ویران
 1«ترسیم.لیکن از حضور فرهنگ اسالمی انقالب ایران می

                                                 
 .117، ص انقالب اسالمي ايران در چشم انداز ديگران - 1
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 های تابستانمناسبت
 اصغر خاک

 فضیلت ماه رجب -1

در بهشت قصري  1؛«خُلُهُ إالّ صُوّامُ رَجَبٍراً ال یَدْجَنَّۀِ قَصْالْ إنَّ فِی»:فرمود پیامبر

تُ جَعَلْ» :آمده است حدیث قدسیو در شوند.  داران ماه رجب وارد آن نمیاست که جز روزه

را  ماه رجب 2؛«اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ بِی  نَ عِبادِی فَمَنِنی وَ بَیْالً بَیْ)رَجَبَ( حَبْ  رَذَا الشَّهْهـ

 ام؛ هر کس به آن چنگ زند، به وصال من رسد. ريسمانی میان خود و بندگانم قرار داده

  اعمال ماه رجب -2

به جا آوردن حج  -3؛ ...«جُوهُ اَرْ یا مَنْ» ی معروفخواندن دعا -2؛ روزه گرفتن  -1

 ماه )ایام البیض(. 15تا  13اعتکاف روزهای  -5 .زیارت امام حسین -4؛ عمره

 م رجب؛ میالد امام باقریک -3

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام باقر
 مراجعه گردد. « خود را بهتر بشناسیم پیشوایان»

 آرَدز آسـتانه رحـمـت پـیام مـی آرَدرجب که چون رمضان، فیض عام می
 آردـمام مـیزِهـی هالل که بَـدر ت نخست مطلع این ماه عید میالد است
 آردشـمیم لطف خـدا بر مـشام می نسـیم مـژده مـیالد حضـرت باقـر

 سوم رجب؛ شهادت امام هادی -4

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام هادی

                                                 
 .531، ص 7، ج مستدرک الوسايل - 1
 .535، ص همان - 2
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 مراجعه گردد.« خود را بهتر بشناسیم پیشوایان»
 تر از شـام تار کرد تیـره روز زمـانه رویش سیاه باد که آن خصم بدمنش

 ال زار کردـدار تو با حـد داغـرزنـف ش راـم تو چاک گریبان خویـدر مات
 اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد ات تهـهلو شکسـادر پـو مـت تـبر ترب

  نهم رجب؛ والدت حضرت علی اصغر -5

وَ لَهُ »:فرمودنقل شده که  از امام حسینباشد.  مادرش رباب دختر امرءالقیس می

با این حساب او در مدینه  او ]علی اصغر[ شش ماه داشته است. 1؛...«هُرٍ رِ سِتَّۀُ اَشْعُمْمِنَ الْ

خویش به کربال آورده  نمتولّد شده است. این کودک به همراه مادر و پدر و بستگا

 به شهادت رسید. شد و به هنگام تنهایی امام حسین

 اددهم رجب؛ والدت امام جو -6

به مقاله  جوادجهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام 
 مراجعه گردد.« خود را بهتر بشناسیم پیشوایان»

 خورشید سپهر کرم و جود و سخایی ییاـواد بن رضـلقب به جـم آن کهای 
 داییـات خـا معنی آیـوب رضـحبـم جان دو جهان، روح و روان، مظهر ایمان

 و آغاز ایام اعتکاف یگانه مولود کعبهرجب؛ میالد  سیزدهم -7

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام علی
 مراجعه گردد.« خود را بهتر بشناسیم پیشوایان»

 بهر حق، هر کس بود شیدای حق همتای حق ت موال، ذات بیـکیس
 ـای دریـای شـرفعین عـلم و ی دفـت موال، الم خلقت را هـکیس

 مـتّـصل نـورش به ذات ال یـزال کیسـت موال، دین احـمد را کمال
 مـعیـنّات و نـیم جـاحب تقسـص کیسـت مـوال، قاسـم نار جـحیم

 تـر از پـدربـر یتـیـمان مهـربان برـبّیر و شـوال، باب شـت مـکیس
 حق یعنی علی ،قّـر حـت بـجّـح جلیـتوال، نور حق را مـت مـکیس

                                                 
 .478، ص کلمات االمام الحسين  - 1
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 ضـرت پـروردگـارـخـانـه زاد ح داروال، بیت حق را پردهـت مـکیس
 گشـای انـبـیـادر عـطا مـشـکل عد از خداـدا بـوال، ناخـت مـکیس

 تـنی اسـدی بی ،ن منهای علیـدی کوینی استـبّ او تـت حـدر والی
 وح نیستـبی را نـرع نـتی شـکش علی در جسم هستی روح نیست بی

  رحلت حضرت زینب پانزدهم رجب؛ -8

 ( کانَ کَمَنْتِ عَلِیٍّنَبُ بِنْبِنتِ )زَیْذِهِ الْمُصابِ هـ عَلی بَکی مَنْ»:فرمود پیامبر

( هاي اين دختر )زينب  هر کس بر مصیبت 1؛«نِحُسَیْحَسَنِ وَالْأخَوَیـْها الْ بَکی عَلی

 ه باشد.، گريستبگريد، همانند کسی است که بر برادرانش، حسن و حسین

مِحَنِ النَّازِلَۀِِ بِها فِی وَالْ بِمَصائِکَ الْنَبَ مَعَ تِلْإنَّ عَمَّتی زَیْ»:فرمود امام سجّاد

ها و  زينب، با وجود همه مصیبت ام،  عمّه 2؛«لَۀٍالشَّامِ ما تَرَکَتْ ]تَهَجُّدَها[ لِلَیْ إلَیطَریقِنا 

ورد، حتّی يک شب اقامه نماز شب را فرو هايی که در مسیرمان به سوي شام به او روي آ رنج

]اي  3؛«مَۀٍرُ مُفهِّرُ مُعَلَّمَۀٍ، فَهِمَۀٌ غَیْدِاهللِ عالِمَۀُ غَیْتِ بِحَمْأنْ»:فرمود چنینهم نگذاشت.

 عالمی هستی که نزد کسی تعلیم نديدي و دانايی هستی که نزد کسی نیاموختی. زينب![ تو، بحمداهلل،

 با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید از زندگیگفتمش نقاش را نقشی بکش 
 عکس حیدر در کنار حضرت زهرا کشید گفتمش تصویری از لیلی و مجنون را بکش
 ویری از سقا کشیدـبال تص یابانِـدر ب گفتمش بر روی کاغذ عشق را تصویر کن
 کشیدکشیدوزینب کبریکرد،آهیگریه گفتمش سختی و درد و آه گشته حاصلم

 پنجم رجب؛ شهادت امام کاظمبیست و  -9

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام کاظم
 مراجعه گردد. «پیشوایان خود را بهتر بشناسیم»

 مـرکـز دایـره غـم دل دانـایـش بـود آن که عالم همه در دست توانایش بود

                                                 
 .431ص ، وفيات االئمه - 1
 .441همان، ص  - 2
 .323، ص امالي شيخ مفيد - 3
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 ستم جایش بود چارده سال به زندان هفتمین حجّت معصوم ز ظلم هارون
 کـه به زنـدانِ بال طـور تـجالّیش بود دل موسای کلیم از غم این موسی سوخت
 زندگی بخش جهان، مرگ تمنّایش بود بس که غم دید ز زندان و ز زندانبانش
 ر همه اعضایش بودـهادت اثری بـز ش نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر

 ی اسالمبیست و هفتم رجب؛ مبعث پیامبر گرام -10

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده پیامبر اعظم
 مراجعه گردد. «پیشوایان خود را بهتر بشناسیم»

 دل رمـیده ما را انیس و مونـس شد ای بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره
 درس شدـآموز صد ملهأمزه مسـغه ب نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

 فدای عارض نسرین چشم نرگس شد مار عاشقان چو صباـبوی او دل بیبه 
 که طاق ابروی یار منش مهندس شد طرب سرای محبت کنون شود معمور

 چرا که حافظ از این راه رفت مفلس شد گردانیدـنان بـع ،ارانـیکده یـز راه م

 فضیلت ماه شعبان  -11

و  مؤمنان ب ماه امیراست؛ چنان که ماه رج ماه شعبان، ماه رسول اکرم

صامَ  رُ اهللِ فَمَنْری وَ رَمَضانُ شَهْبانُ شَهْشَعْ: فرمود رمضان ماه خداست. پیامبر

شعبان ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که ماه مرا  1قِیامَۀِ؛مَ الْتُ لَهُ شَفیعاً یَوْری کُنْشَهْ

 روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

ای داشتند و شبهای آن را به راز و  به این ماه اهتمام ویژه گرامی اسالمپیامبر 
گذراندند. این ماه را باید مقدمه آماده شدن برای  نیاز و روزهای آن را به روزه می

آنچه بر فضیلت این ماه افزوده است والدت امام  انست.ورود به ماه مبارک رمضان د

است که تمام انبیا   یز والدت ولی عصرحسین، حضرت ابوالفضل، امام سجاد و ن
اند که جهان را پر از عدل و داد خواهد  و اوصیا، وعده ظهورش را داده و اعالم کرده

 کرد. برخی از اعمال مستحب در این ماه به قرار زیر است: 

                                                 
 .507، ص 10، ج وسايل الشيعه - 1



 های تابستانمناسبت

 

287 

فرمود: شعبان ماه من است، خدا رحمت کند کسی را که  پیامبر اکرم :روزه -1

از زمانی که این  نیز فرمود: مؤمنان ن ماه، یاری کند، امیرمرا به روزه در ای

بانَ مُ شَعْصَوْ  :. نیز فرمودام را شنیدم، همیشه این ماه را روزه داشته سخن پیامبر

هاي جان را از  روزه ماه شعبان، وسواس دل و پريشانی 1بِ؛قَلْرِ وَ بَالبِلِ الْواسِ الصَّدْهَبُ بِوَسْیَذْ

 برد. بین می

 سفارش شده است؛  «بَۀَألُهُ التَّوْفِرُاهللَ وَ اَسْتَغْاَسْ»برای هر روز، هفتاد مرتبه  -2

 صدقه دادن، هر چند با نصف دانه خرما باشد؛  -3
 صلوات فراوان بر محمد و آل او؛  -4

 بر خواندن آن در این ماه اهتمام داشتند؛  ائمهمناجات شعبانیه که قرائت  -5

 .زیارت امام حسینو  زیارت امام زمان ،شعبان احیای شب نیمه -6

 )روز پاسدار( سوم شعبان؛ میالد امام حسین -12

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام حسین
 مراجعه گردد. «پیشوایان خود را بهتر بشناسیم»
 خنده به دامان داردها بین که از این اشک وق رخ جانان داردـخندد و ش مع میـش
 لوه دو چندان داردـتر ج هده با دیدـخن مع از اشک و، گل از ژاله شود زیباترـش

 این چه حالی است که در محفل خوبان دارد گرید و شاد است و غمینخندد و می شمع می
 که به لبـخند عـیان غصّه پـنهان دارد اله غمـیخته با هـمه آمـادی هـور شـن

 ود از آن داردـری نور خـکه دل هر بش قلب همایون نبی استشـمع نور ازلی 
 لـب پـر خنده ولی دیـده گـریان دارد این چه رازی است خدایا که محمد امشب

 خت که این کوکب رخشان داردآنازم آن ب زبان دو جهان فاطمه را مهمان استـمی
 وان داردپـور زهـراسـت که عشّاق فـرا نور سیناست که مدهوش از آن موسی شد
 که بـهر درد غـمی چاره و درمـان دارد دم عیسی همه در خاک شفا خانه اوست
 وه قـرآن داردـی جـلـروی دامـان نـب این حسین است که با این همه آیات جمال

 که به خوان کرمش این همه مهمان دارد احسان حسین هنظیر است حسان سفر بی
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 به مناسبت روز پاسدار:

 يک روز مرزبانی 1رٍ وَ قِیامِهِ؛صِیامِ شَهْ رُ مِنْمٍ فی سَبیلِ اهللِ خَیْباطُ یَوْرِفرمود:  پیامبر

نانِ ال تَمَسُّهُما النَّارُ: عَیْ: و فرمود داري بهتر است. داري و روزه در راه خدا از يک ماه شب زنده

دو چشمند که آتش به آنها  2؛رُسُ فی سَبیلِ اهللِنٌ باتَ تَحْمِنْ خَشْیَۀِ اهللِ وَ عَیْ نٌ بَکَتْعَیْ

 ها در راه خدا نگهبانی دهد. رسد: چشمی که از ترس خدا بگريد و چشمی که شب نمی

داءَهُ سَهُ فِی سَبیلِ اهللِ یُجاهِدُ أعْرُ النَّاسِ رَجُلٌ حَبَسَ نَفْخَیْ: روایت شده امام علیاز 

 داري مردم کسی است که در راه خدا خويشتنبهترين  3لَ فی مَصافِهِ؛قَتْتَ أوِ الْمَوْتَمِسُ الْیَلْ

 کند. خیزد، و مرگ يا کشته شدن در میدان نبرد را آرزو می کند و با دشمنان او به نبرد برمی می

 )روز جانباز( چهارم شعبان؛ میالد حضرت عباس -13

در روز عاشورا او  امام حسینهمین بس که  در عظمت مقام حضرت عباس

اي عبّاس، بر  4تَ یا أخِی؛سی أنْ، بِنَفْیا عَبّاسُ إرکَبْ: طاب قرار دادرا این چنین مورد خ

 اسب سوار شو؛ جانم فدايت اي برادرم!

 5قِیامَۀِ؛مَ الْبِطُهُ بِها جَمیعُ الشُّهَداءِ یَوْزِلَۀٌ یَغْدَاهللِ مَنْعَبّاسِ عِنْاِنَّ لِلْ: فرمود امام سجّادو 

 برند. در روز قیامت همه شهیدان بر آن رشک می عباس را نزد خداوند منزلتی است که

 وَی تو سرچشمه وفا عبّاس ای تو گـنجینه حـیا عبّاس
 در شجاعت چو مرتضی عباس اَسـد بیشـه فضـل و عـلـم
 چـون تو سـردار باوفا عباس چشم گردون دگر نخواهد دید
 که چه کـردی تو بـارها عباس عقل مات است در جوانمردی

 است خدا عباس  زان شرف داده ح خـداونـدیـالــبـنـده ص
 تـو وفـا را بـه انـتها عـباس بـه امـام زمـان خـود بردی
 ی درت قـبـله دعـا عـباسوَ ای هـمـه دردهـا دوا از تـو
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 باسـبی به دردها عـبیـتو ط واهمـخ الج میـندم عـدردم
 کنـم دامـنـت رهـا عـباسـن ود از توـفای خـیرم شـتا نگ

 اسبت روز جانباز:به من

جَرُحَ فی سَبیلِ  مَنْفرمود:  پیامبر اقتدا کردند. جانبازان ما به حضرت عباس

هر کس در راه خداوند  1طابَعُ الشُّهَداءِ؛هِ کِ ... عَلَیْمِسْقِیامَۀِ رِیحُهُ کَریحِ الْمَ الْاهللِ جاءَ یَوْ

 است ... و نشان شهیدان را دارد.شک که بويش چون مُ شود مجروح شود، در حالی وارد قیامت می

 پنجم شعبان؛ والدت امام سجاد -14

به مقاله  جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام سجاد
 مراجعه گردد. «پیشوایان خود را بهتر بشناسیم»

 رش بود خاک پای حضرت سجّادـع گرچه به فرش است جای حضرت سجّاد 
 هر که بگوید ثـنای حضـرت سجّاد است و دعاگوناگر ـش ثـروح االمین

 خلقت او شـد برای حضـرت سجّاد خاک نه تنها که جـمله عالم و آدم
 ضرت سجّادـزای حـفـفس جانـاز ن زنـده شـود در دمی هـزار مـسیحا

 هـر که بجوید رضای حضرت سجّاد دای را به حقیقتـای خـجست رض

  )روز جوان( براک یازدهم شعبان؛ میالد حضرت علی -15
ق از مادری بزرگوار به نام لیلی دختر . ه 35تا  33اکبر بین سالهای  علیحضرت 

ساز  بن مسعود ثقفی در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در مکتب انسان ةمرّابی

جوشان علم، ادب، کمال، ایثار و شهادت  تربیت شد و از سرچشمه امام حسین
تربیت در راه اطاعت از امامت و حمایت از اهداف و سیراب گردید و در پرتو این 

های مقدّس آن از هیچ کوششی فروگذار نکرد و تا آخرین نفس و آخرین  آرمان
 خون از امام زمانش دفاع نمود. هقطر

کُنّا اِذا  کَ وَطِقاً بِرَسُولِمَنْ قاً وَخُلْ قاً وَخَلْ اسِبَهُ النَّغاُلمٌ اَشْ هِمْأنَّهُ بَرَزَ اِلَیْ هَدْمَّ اشْللهاَ
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رود که در خَلق  خدايا! شاهد باش جوانی به مبارزه با اين قوم می 1هِ؛نا الَیْنَبِیِّکَ نَظَرْ نا اِلیتَقْاشْ

شديم، به آن  و خُلق و نطق شبیه ترين مردم به رسول توست و هر گاه ما مشتاق زيارت نبیّ تو می
 کرديم. جوان نگاه می

 ها و خصوصیات به رسول اهلل مردم در تمام ویژگیترین اکبر شبیه حضرت علی

جز مقام بلند نبوّت و امامت بوده است. مورّخان هیچ کس را در جمیع صفات شبیه 

 اکبر را. اند مگر حضرت علی هانستند پیامبر اسالم
اند امّا نه در تمام جهات و  بوده ایشاندر میان خاندان رسول خدا افرادی شبیه 

در هیبت و سیادت و امام  در راه رفتن، امام حسن زهرا هها. فاطم ویژگی

اکبر به شهادت پدر در جود و شجاعت شبیه پیامبر بودند، ولی علی حسین
ها و خصوصیات به آن حضرت شباهت داشت و البته بزرگوارش در تمام ویژگی

قدری گردد. این شباهت به  ناگفته پیداست که مقام نبوّت و امامت از آن استثنا می

هر گاه جای خالی رسول خدا را احساس  زیاد و جامع بود که امام حسین
گرفت و مشتاق زیارت آن جمال نبوی و کمال  کرد و غبار غم دلش را فرا می می

نگریست و دل  اکبر میسیمای دلربا و قامت رعنای جوانش علیشد، به  سرمدی می
 ساخت. خود را آرام می

 نماید:  لق و خُلق علی اکبر را چنین توصیف میحسّان، شاعر عرب، زیبایی خَ

 تَلِدِ النِّساءُ کَ لَمْنْـمَلُ مِـوَ اَجْ   نی تَرَ قَطُّ عَیْ کَ لَمْسَنُ مِنْوَ اَحْ

 ـتَ کَما تَشاءُخُلِقْ نَّکَ قَـدْ کَاَ   بٍیْـکُلِّ عَ ءاً عَنْرَّـتَ مُبَـخُلِقْ
  زیباتر از تو نزاده.چشم من هرگز نیکوتر از تو ندیده و هیچ زنی 

 ای. شده  ای آفریده تویی از هر عیب منزّه، و گویی آن گونه که خواسته

 فضیلت شب نیمه شعبان -16

 مستحبات این شب .ترین شب سال است با فضیلت  های قدر،بعد از شب این شب

 امام علی خواندن دعای کمیل. و زیارت امام حسین، احیا ،غسل عبارتند از:
های دیگر به عبادت و وست داشت که در هر سال چهار شب را بیش از شببسیار د
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ها عبارتند از: شب اول ماه رجب، شب نیمه  راز و نیاز به خدا بپردازد. این شب
 شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان.

 والدت امام زمان  -17

اله به مق جهت آشنایی مختصر با تاریخ، سیره و سخنان برگزیده امام مهدی
 مراجعه گردد. «پیشوایان خود را بهتر بشناسیم»

 بیا مهدی بیا مهدی، پریشانم بیا مهدی رّ خدا مهدی، پریشانم بیا مهدیـبیا س
 قوا، پریشانم بیا مهدیـت ـهدارم توشـن ام از پا، فـتادم گوشـه تـنها بیا افـتاده

 یشانم بیا مهدیفشانم جان بپای تو، پر بیا جانم فدای تو، به لب دارم ثنای تو
 تو آقایی تو آقایی، پریـشانم بیا مهدی تو امّید دل مایی، تو بر ما جمله موالیی
 به ما مشکل گشا باشد، پریشانم بیا مهدی چه نامت دلربا باشد، قرار قلب ما باشد

 کجاهستی، پریشانم بیا مهدیکجاهستی توباشد بپا هستیکبریاهستی،بهتوگنج
 مرا تنها تو غمخواری، پریشانم بیا مهدی ارم با کسی کارینگیرم یاور و یاری، ند

 حقیر سر بزیرم من، پریشانم بیا مهدی گدایم من فقیرم من،ضعیفم من حقیرم من

  های شمسی مناسبت

 پنجم تیر؛ روز جهانی مبارزه با موادّ مخدّر 

جُ، أنا بَریءٌ بَنْسْمُهُ الْئاً اِأمَّتِی یَأکُلُونَ شَیْ سَیَأتِی زَمانٌ عَلی: فرمودپیامبر اسالم

کنند. من  استفاده می« بنگ»رسد که امّت من چیزي به نام  زمانی فرا می 1بَریئُونَ مِنّی؛ وَ هُمْ هُمْمِنْ

کسی که  2کَفَرَ؛ جِ فَقَدْبَنْبَ الْتَقَرَ ذَنْمَنِ احْ: فرمود و از اين گروه بیزارم و آنان از من دورند.

 بشمرد، کافر است. گناه کشیدن بنگ را ناچیز

 هفتم تیر؛ روز قوه قضائیه

یُواسِ بَینَهُم فِی اإلشارَۀِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی فَلْ  قَضاءِبِالْ تَلیمَنِ ابْ: فرمودامام علی
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نشیند، بايد میان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابري را  آن که بر مسند قضاوت می 1لِسِ؛مَجْالْ

 مراعات کند.

 ؛ روز صنعتدهم تیر

و به ]داوود[ فنَ زره]سازي[ آموختیم،  2؛بَأسِکُمْ مِنْ صِنَکُمْلِتُُحْ عَۀَ لَبوسٍ لَکُمْناهُ صَنْعَلَّمْ وَ

 تا شما را از ]خطرات[ جنگ حفظ کند.

ألونَ فی ویدَهُ؛ فَإنَّ النَّاسَ ال یَسْلُبْ تَجْعَمَلِ وَاطْعَۀَ الْسُرْ لُبْال تَطْ»:فرمود امام علی

به دنبال سرعت در انجام دادن کار  3؛«عَتِهِودَۀِ صَنْج ألوَن عَنْ؟ إنَّما یَسْ«عَمَلِکَمْ فَرَغَ مِنَ الْ»

بلکه در  پرسند در چند روز کار را به پايان برده است؟ مباش، بلکه کیفیّت خوب را بجوي. مردم نمی

 پی خوبی و نیکويی محصول کارند.

سَبَ وَ مَکْتَلِبُ بِهَا الْثَالثِ خِصالٍ یَجْ طَرٌّ إلیناعَۀٍ مُضْکُلُّ ذِی صَ: فرمود امام صادق

گر از سه هر صنعت 4تَعمَلَهُ؛اسْ تَمیالً لِمَنْیَکونَ حاذِقاً بِعَمَلِهِ مَؤَدِّیاً لأِلمانَۀِ فِیهِ مُسْ هُوَ أنْ

دار باشد و نظر خصلت گزير ندارد تا با آنها کسبش را رونق بخشد: در کارش زبردست باشد، امانت
 کارفرماي خود را ]تأمین و[ به خود جلب کند.

  بیست و هفتم تیر؛ روز نیروی انتظامی

ها گزارده دو نعمت است که شکر آن 5عافِیَۀُ؛نُ وَالْمَتانِ مَکْفُورَتانِ: اأَلمْنِعْ: فرمود پیامبر

 شود: امنیت و سالمتی. نمی

سه چیز  6بُ؛خِصْلُ وَالْعَدْنُ وَالْها: اَألمْاجُ النَّاسُ إلَیْتیاءَ یَحْثَالثَۀُ أشْ :فرمود امام صادق

 است که مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و رفاه.

                                                 
 .403، ص 8، ج مختلف الشيعه - 1
 .80انبیاء/  - 2
 .267، ص 20، ج الحديدشرح نهج البالغه ابن ابي - 3
 .322، ص تحف العقول - 4
 .34، ص خصال شيخ صدوق - 5
 .234، ص 75، ج بحاراالنوار - 6



 های تابستانمناسبت

 

293 

 پنجم مرداد؛ برگزاری اولین نماز جمعه تهران 

فرمود: اقامه نماز جمعه از باالترین عنایات حق تعالی به جمهوری  امام خمینی
 « نماز جمعه سپر آتش جهنم است.»روایات آمده است: اسالمی است. در بعضی از

  دهم مرداد؛ روز جهانی شیر مادر

هیچ  1لَبَنِ اُمِّهِ؛ هِ مِنْظَمُ بَرَکَۀٌ عَلَیْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أعْلَبَنٍ یَرْ ما مِنْ: فرمود امام علی

 شیري براي تغذيه کودک از شیر مادرش با برکت تر نیست.

ما هُکِلـ ضِعِیهِ مِنْیٍ واحِدٍ وَ أرْثَدْ ضِعِیهِ مِنْحاقَ! ال تُرْیا اُمَّ إسْ :فرمود امام صادق

اي مادر اسحاق! فرزند خود را نه از يک پستان بلکه از دو  2یَکُونُ أحدُهُما طَعاماً وَاآلخَرُ شَراباً؛

 پستان شیر بده که يکی برايش غذا و ديگري آب باشد.

بعد از  آزادگان به میهن اسالمیافرازانه سربازگشت  ؛بیست و ششم مرداد

  رحلت امام
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 ان خود را بهتر بشناسیمیاشوپی
 و رضا اخوي عباسیآقاي 

از های مختلف در مناسبت معرّفی درست و جذاب چهره ملکوتی اهل بیت اشاره:

دسترسی سریع به احواالت کمکی برای حاضر مقاله  ست.ی تبلیغ اهاضرورت

 است که برای اطالعات تفصیلی باید به منابع مراجعه شود.بدیهی . اشدبمی معصومین

 مقدمه

ترین الگوی جاذبه اگر به درستی تبیین گردد، پر نام، یاد و سیره معصومین
وا اسفا که  باشد.انسانیت است که هنوز هم جامعه جوان ما تشنه آشنایی با آن می

ی تیم فوتبال فالن کشور خارجی از حتی در جامعه شیعی ما، گاهی نام و یاد اعضا
حاضر مقاله رسد. تر به گوش میبیش ،نام و یاد مقدس آن نازنینان عالم هستی

: فشرده گنجانده شده استمشتمل بر چهارده بند است که در هر بند چهار مرحله 

 چهره زیبای اخالقی اهل بیتترسیم  .2؛ ایذکر نام و مشخصات شناسنامه. 1
از کلمات پر مغز و چند سخن نغز بیان  .3کوتاه تاریخی و روایی؛  در قالب اسناد

مقاله به جهت رعایت اختصار،  نکاتی داستانی از سیره آن بزرگواران.. 4نورانی آنان؛ 
واگذار  ین بزرگوارغتفصیل و تشریح مطالب به خود مبلّ بسیار فشرده تهیه شده و

 ده است.گردی

 رسول اهلل محمد بن عبداهلل -1
هاشم از قبیله ربیع االول عام الفیل در مکه مکرمه در میان خاندان بنی 17یالد: م

صفر  28قریش با قدومش عالم را منور ساخت و ده سال پس از هجرت مبارکش در 
پدرش: عبداهلل، مادرش: آمنه،  دعوت حق را لبیک گفت.سال یازدهم هجری 

 گی از عمر شریفش.نخستین همسرش: خدیجه کبری، بعثتش: در سن چهل سال
 1،«و تو دارای خویی واال هستی»فرماید:خدای متعال در شأن ارجمندش می

                                                 
 .4قلم/  - 1
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قطعاً برای شما در رسول خدا سرمشقی نیکوست، برای آن کس که به خدا و روز »
 1«.بازپسین امید دارد

پیامبر  2نیافریده است. ای بهتر از محمدفرماید: خداوند آفریدهمی علی

 روایت شده است که پیامبر 3خو بود.خو و نرمرو، خوشوشپیوسته خ خدا

کرد: بخشی برای خدا، رفت، اوقاتش را سه قسمت میوقتی به خانه خویش می
 4بخشی برای خانواده و بخشی برای خود.

 از سخنان آن حضرتپرتوي 

ر هر چیز بايد نیتی نیک د 5؛لِاألکْوَ مِوْتّی النَّۀٌ حَحَۀٌ صالِیَّءٍ نِیْشَ لِّفی کُ کَلَ نْکُیَلِ

 داشته باشی، حتی در خوردن و خواب.

 دار نیست، ايمان ندارد.آن که امانت 6؛هُلَ ۀَال أمانَ نْمَال إیمانَ لِ

 پيامبر اکرم چند نکته از سيره 

های خود وارد شد و اصحاب به یکی از خانه پیامبر اکرم: احترام به ديگران -1
اصحاب بسیار بود و اتاق پر شده بود. جریر بن به محضرش مشرف شدند. تعداد 

عبداهلل در این هنگام وارد شد اما جایی برای نشستن نیافت و در نزدیکی در 

عبای خود را برداشت و به او داد و فرمود: این عبا را زیرانداز  پیامبر نشست.
 کرد،یدر حالی که گریه مخود قرار ده. جریر عبا را گرفت و به صورت خود گذارد و 

: من عرض کردو  نمود به پیامبررو آن را جمع کرد و  سپس .بوسیدآن را می
نشینم. خداوند تو را گرامی بدارد، همان گونه که مرا ی شما نمیهرگز بر روی جامه

: هر ندو فرمود ندنگاهی به سمت چپ و راست خود کرد گرامی داشتی. پیامبر
که از را چنین هر کس رامی بدارید و همگاه شخص محترمی نزد شما آمد، او را گ
  7گذشته بر شما حقی دارد، گرامی بدارید.

                                                 
 .21احزاب/  - 1
 .440، ص 1، ج کافي - 2
 .، عن علی 83، ص معاني االخبار - 3
 . ، عن السجاد44، ص 1، ج مکارم االخالق - 4
 .370، ص 2همان، ج  - 5
 .198، ص 72، ج بحاراالنوار - 6
 .182، ص 1، ج هاي تربيتي چهارده معصومقله محمدرضا اکبری، - 7



 پیشوایان خود را بهتر بشناسیم

 

297 

از شخصی تعریف شد. روزی او به  نزد رسول خدا: ممنوعبرتربيني  خود -2

این همان کسی است که  ،اهللرسید. اصحاب عرض کردند: یا رسول محضر پیامبر
بینم. نوعی سیاهی از شیطان می از او تعریف کردیم. حضرت فرمود: من در چهره او

سوگند، فرمود: تو را به خدا  سالم کرد. پیامبر اکرم  او نزدیک شد و بر پیامبر
او در پاسخ گفت:  خود نگفتی کسی بهتر از من در میان مردم نیست؟دل آیا در 

     1بله، همین طور است که فرمودید.
بودند. سنگ بزرگی آن جا بود جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی : مقياس قوّت -3

رفت و هر کس آن را به قدر توانایی ت و مردانگی جوانان به شمار میکه مقیاس قوّ

 کنید؟رسید و پرسید: چه می داد. در این هنگام رسول اکرمخود حرکت می
است. تر خواهیم ببینیم کدام یک از ما قویکنیم. میداریم زورآزمایی می گفتند:

 ن بگویم چه کسی از همه نیرومندتر است؟ممیل دارید آیا : دفرمو پیامبر

داور مسابقه باشد و نشان افتخار را  چه بهتر از این که رسول خدا ،گفتند: البته

کدام یک را به  او بدهد. افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم
کردند: االن رسول ای پیش خود فکر میعنوان قهرمان معرفی خواهد کرد؟ عده

د. نمورا خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد  شاندست خدا

 یتر و نیرومندتر آن کسی است که اگر از چیز: از همه قویفرمود رسول اکرم
او را از مدار حق و انسانیت خارج  ،خوشش آمد و مجذوب آن شد، عالقه به آن

گر در موردی عصبانی شد و موجی از خشم در و ا ؛نسازد و به زشتی آلوده نکند
ای جز حقیقت نگوید و کلمه و روحش پیدا شد تسلط بر خویشتن را حفظ کند

ها ها و رادعو اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانع ؛دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد
 2از میزانی که استحقاق دارد، دست درازی نکند. تراز جلویش برداشته شد، زیاد

 طالبامام اول: علی بن ابی -2
الفیل. پدرش: ابوطالب بزرگ بطحا و رجب، سی سال پس از عام 13میالد: 

                                                 
 .436، ص 3، ج محجه البيضاء - 1
 .96، ص 1، ج داستان راستان؛ 469، ص 2، ج وسايل الشيعه - 2
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. مادرش: فاطمه بنت اسد. شهادت: دو شب بعد از آن که با عموی گرامی پیامبر
اهلل( در محراب عبادتش در مسجد کوفه ضربت هشمشیر ابن ملجم مرادی )لعن

سال از  63هجری به شهادت رسید، در حالی که  40رمضان سال  21خورد، در 
 گذشت.عمر مبارکش می

یات حرا در [ ]فرمود: سعادتمند حقیقی کسی است که علی  پیامبر اکرم

پس از شهادتش فرمود:   فرزندش امام حسن 1او و پس از رحلتش دوست بدارد.
نیان به او دیروز مردی شما را ترک کرد که پیشینیان بر او پیشی نگرفتند و پسی

 2رسند.نمی

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

توجهی به امور پست، بر ارزش با بی 3؛األمورِ مِنَ نیِّالدَّ نِعَ لِغافُالتَّبِ مْکَُداروا أقْمُظِّعَ

 خود بیفزايید.

و از افتادن کاهد بینی اندوه را میخوش 4؛مِاإلثْ دِلُّقَن تَی مِجِّنَیُ وَ مَّهَالْ فُفِّخَیُ نِّالظَّ نُسْحُ

 رهاند.در بند گناه می

 امام علينکته از سيره  دو

 شد.غذایی پیدا نمی امیرالمؤمنیندر خانه  بود که یچند روز :معامله با خدا -1
را  شانداد تا بفروشد و با آن مایحتاج شبانوی خانه پیراهن خود را به همسر

زار رفت و آن را به شش پیراهن را برداشت و به با امیرالمؤمنینخریداری کند. 
چند قدمی برنداشته بود که فقیری آمد و درخواست کمک  درهم فروخت. هنوز

به سوی خانه به راه دست خالی و  پیراهن را به فقیر دادپول  امیرالمؤمنینکرد. 
عرضه  و نزد ایشان آمدرا در دست داشت  ششترکه افسار مردی  ،افتاد. بین راه

برای  یپولدر حال حاضر : حضرت فرمود؟ دخریمیز من اشتر را این : آیا داشت
 فروشم.به شما می نسیه به صد درهمشتر را گفت: صاحب شتر ندارم. خرید شتر 

هنوز ا گرفت و از مرد ناشناس جدا شد. شتر رافسار پذیرفت و  امیرالمؤمنین

                                                 
 .249، ص امالي صدوق - 1
 .183، ص 11، ج احقاق الحق - 2
 .224، ص تحف العقول - 3
 .8423همان، ح  - 4
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به را این شتر حاضری . مرد گفت: آیا دیگری مواجه شدمرد با  راهی نرفته بود که

در  .پول را گرفت امیرالمؤمنینحاضرم.  ،هبل فرمود: بفروشی؟درهم به من  160
شصت درهم باقی با  و دادبه او را پول شتر را دید و صد درهم  اولمرد  این حال

 تعریف کرد. در این هنگام شهمسر رایجریان را ب تشریف برد و خانهبه مانده 

، مرد اول فرمود: ای علی یامبرپ .و از ماجرا باخبر شد رسید یامبرپ
 1جبرئیل بود و مرد دوم میکائیل.

 خارج ازروزی  ،در دوران خالفتش امیرالمؤمنین: رعايت آداب اسالمي -2
کجا  ،: بنده خداپرسیدغیر مسلمان  همراه شد. یغیر مسلمانشخص کوفه با شهر 

 دوراهیاین که به هر دو راه را ادامه دادند تا  : به کوفه.فرمود امام روی؟می
سر دوراهی آن مرد جدا شد و به راه خود ادامه داد. لحظاتی بعد متوجه . رسیدند
مگر نگفتی آید. پرسید: های کوتاه از پشت سرش میبا قدمرفیق مسلمانش شد که 

 راه کوفه آن یکی است. امامولی  گفت: فرمود: چرا؟ امام روم؟به کوفه می

رفیق راهش را هنگام انسان که کند رفاقت اقتضا میرسم ولی  ،دانم: میفرمود

آن مرد است.  حضرت محمّددستور پیامبر ما . این جدایی چند قدم بدرقه کند

مرد گفت: اکنون  : بله.فرمود امام ؟است ادهد یین دستورچنگفت: پیامبر شما 
آن سپس بوده است.  تانپیامبرنورانی به خاطر اخالق اسالم رفت فهمم که پیشمی

خلیفه او همراه شخص متوجه شد که تازه به کوفه آمد و  با امیرالمؤمنینمرد 
 2مسلمان شد.در این هنگام شهادتین را گفت و مسلمین است. 

 ام ابیها فاطمه الزهراء -3

و خدیجه کبری، همسر علی مرتضی، مادر حسنین و زینب  دختر رسول خدا

نج سال پس از مبعث. شهادت: اندکی جمادی الثانی پ 20. میالد: ام االئمهو 

در هجده « جمادی اآلخره 3جمادی االولی یا  13) بعد از ارتحال رسول خدا
 سالگی.

                                                 
 .76، ص 2، ج قصصالدين في ال - 1
 .157، ص 74و ج  53، ص 41، ج  بحاراالنوار - 2
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آید و با فرمود: به یقین خداوند با خشم فاطمه به خشم می رسول خدا
و روشنی دیده و میوه دل است  و فاطمه پاره تن من 1شودخشنودی او خشنود می

کند؛ او چه شادش کند، مرا شاد می آنآزارد و بیازارد مرا می من. آن چه او را
فرمود: همسرش می 2پیوندد.نخستین کس از اهل بیت من است که به من می

 3همواره مظلوم و از حق و میراث خود محروم بود.  فاطمه

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

در خدمت مادر باش؛ زيرا بهشت زير  4ها؛دامِأقْ تَحْتَ ۀَنَّجَالْ إنَّ(؛ فَکَمِّاُ یْها )اَلَجْرِ مْزِلْاَ

 هاي مادران است.قدم

م، از ووقتی روز قیامت محشور ش 5؛بیِّالنَّ ۀِمَّاُ ۀَصاعُ عُفَشْاَ ۀِیامَقِالْ مَوْیَ تُرْشِذا حُاِ

 شفاعت خواهم کرد. گناهکاران امّت پیامبر اسالم

 حضرت زهرانکته از سيره  دو

فرماید: روزی شخص نابینایی اجازه گرفت و به خانه می نینامیرالمؤم: حيا -1

به او  خود را پوشاند. رسول خدابا دیدن او  زهرا. حضرت آمد فاطمه
 بیند؟، در حالی که او تو را نمیدر برابر شخص نابینا خود را پوشاندیفرمود: چرا 

بینم. او را می من کهولی بیند، او مرا نمی چه: گرفرموددر جواب   فاطمهحضرت 

 رسول خدادر این هنگام  بوی نامحرم را استشمام کند!تواند میاو  ،به عالوه

    6دهم که تو پاره تن من هستی.فرمود: شهادت می

دختر  مردی به همسرش گفت: خدمت فاطمه زهرا:  شيعه فاطمه -2

 یا خیر؟ برو و درباره من از او سؤال کن که آیا من شیعه شما هستم رسول خدا

در پاسخ حضرت  .نزد حضرت مطرح کردرا رفت و سؤال  فاطمهحضرت زد زن ن

 نْمِ تَأنْفَ هُنْعَ ناکَرْجَا زَمّهی مِتَنْتَ وَ ناکَرْمَما اَبِ لْمَعْتَ تَنْکُ نْاِ»فرمود: به او بگو:

                                                 
 .224، ص تحف العقول - 1
 .575، ص امالي شيخ صدوق - 2
 .155ص  ،امالي شيخ طوسي - 3
 .45443، ح کنزالعمال - 4
 .367، ص 10، ج احقاق الحق - 5
 .91، ص 43، ج بحاراالنوار - 6
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-ی کرديم پرهیز میکنی و از آن چه نهاگر به آن چه تو را امر کرديم عمل می ؛«الفَ الّاِ نا وَتِشیعَ

ا ر زهراحضرت پاسخ گوید: آن زن می کنی، تو از شیعیان ما هستی وگرنه شیعه ما نیستی.

گفت: وای بر من! چه کسی از گناهان و خطاها به دور شوهرم به شوهرم رساندم. 
 بزرگواران زیرا هر کس از شیعیان آن ؛هستم یجهنممن در این صورت  است؟ پس

همسرش دوباره خدمت حضرت رسید و  خواهد بود.جهنم  تشجایگاهش آنباشد، 

فرمود: به او بگو: آن  سخنان شوهرش را به عرض حضرت رساند. حضرت فاطمه
از بهترین افراد بهشت هستند. هر کس طور که تو گمان کردی نیست. شیعیان ما 

 ما را دوست بدارد و دوستان ما را هم دوست بدارد و با دشمنان ما دشمن باشد و
رود. ولی کسی با قلب و زبانش ایمان بیاورد، چنین شخصی شیعه ما به شمار می

کار، اگرچه به که با امر و نهی ما مخالفت کند، شیعه ما نیست. اما شیعیان گنه
شان پاک ها از گناهانروند، اما بعد از آن که به وسیله بالها و سختیبهشت می

دهیم و به از جهنم نجات میآنان را  ،دارند به ماتی که بحمگردند. آن گاه به خاطر 
 1بریم.نزد خود می

 امام دوم: حسن بن علی المجتبی -4
رمضان سال بدر، دو سال و به قولی سه سال بعد از هجرت. شهادت:  15میالد: 

 در حالی که چهل و هفت سال داشت. 49صفر سال  28

 2رسول خدا بود. ترین مردم بهسیرت و شرافت شبیه ،در خلقت امام حسن

فرمود: حسن از من است و من از اویم؛ هر که دوستش بدارد،  رسول خدا

در همه حال خدای سبحان  روایت شده که: امام حسن 3خداوند دوستدار اوست.
 5کوش بود.و در عبادت و صدقه دادن سخت 4کرد.را یاد می

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

                                                 
 .92، ص 2، ج کشف الغمه - 1
 . ، عن الصادق5، ص 2ج  ،االرشاد -2
 .306، ص 43، ج بحاراالنوار -3
 . ، عن علی بن الحسین224، ص امالي شيخ صدوق -4
 . ، عن الباقر196، ص نظم درر السمطين -5
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 نیکوترين نیکو، خلق نیکو است. 1؛نُسَحَالْ قُلْخُلْاَ نِسَحَالْ نَسَأحْ إنَّ

 پستی آن است که نعمت را سپاس نگويی. 2؛ۀَمَعْالنِّ رَکُشْال تَ أنْ مُؤْللُّاَ

 امام حسننکته از سيره  دو

 ایستاد، بهترین لباسبه نماز می گاه امام حسن هر :هاي زيباپوشيدن لباس -1
بهترین لباس هنگام نماز اهلل، چرا ن رسول: یابایشان عرض شدپوشید. به خود را می

 لُمَّجَتَاَفَ مالَجَالْ بُّحِیُ میلٌجَ اهللَ نَّاِ»فرمود:در پاسخ ؟ حضرت دپوشیخود را می

و  .کنممن خود را براي خدا آراسته می . از اين روخداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد؛ «یبِّرَلِ

های خود را به زینت:»که فرمود ستام در قرآن کریمتعال خداوند این سفارش 
 4و3«گیرید. هنگام عبادت دربر

کرد.  خداوند پسری را نصیب امام حسن: شيوه تبريک گفتن تولد نوزاد -2
دند و گفتند: قدم این پهلوان آم تولد فرزند حضرت، نزد ایشانقریش برای تهنیت 

پهلوان ا معلوم که او از کجفرمود: این چه حرفی است،  د. امامشمبارک باشما بر 
امام  م؟یگویبگونه تولد نوزاد را تبریک ه چپس اهلل، جابر گفت: یابن رسول ؟!باشد

عنایت فرماید، خداوند بخشنده را شاکر پسری به شخصی فرمود: وقتی خداوند  
رساند و نیکوکاریش را نصیب برا به دوران جوانی فرزندتان خداوند  باشید و بگویید:

 5گرداند.شما 

 امام سوم: حسین بن علی سید الشهداء -5
 61محرم الحرام سال  10شعبان سال سوم یا چهارم هجری. شهادت:  3میالد: 

 در حالی که پنجاه و هفت سال داشت.

 6دار اوست.فرمود: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوست رسول خدا

                                                 
 .29، ص خصال -1
 .233، ص تحف العقول -2
 .31/ اعراف -3
 .331 ، ص2، ابواب لباس مصلی، ج وسايل الشيعه؛ 350، ص 43، ج بحاراالنوار -4
 .تحف العقول - 5
 .261، ص 43، ج بحاراالنوار - 6
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سته بود و پیامبر نش روی زانوی پیامبر سلمان گوید: دیدم حسین بن علی

: تو امام، فرزند امام و پدر امامان هستی که نه تن از فرمودبوسید و میاو را می 
  1هاست.کننده آنایشان از نسل تو هستند و نهمین آنان قیام

را گرفته  را دیدم که دست حسین بن علی حذیفه بن یمان گوید: پیامبر

است؛ او را بشناسید. سوگند  []ند علیفرمود: ای مردم! این حسین، فرزبود و می
دارانش در داران دوستدارانش و دوستبه آن که جانم در دست اوست، او و دوست

پدیدار در دل مؤمنان و حرارتی آتش  او، شهادتو به خاطر  2خواهند بود بهشت

 فاطمهحضرت به  رسول خدا 3.یدیگرانخواهد  یسردبه که هرگز  خواهد شد

ها در روز قیامت گریان است جز چشمی که بر اطمه! همه چشمفرمود: ای ف 

 4بگرید. های حسینمصیبت

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

مرگ در راه خدا را جز  5ماً؛رَال بَاِ مینَالِالظّ عَمَ یاۀَحَالْوَ ۀًعادَال سَاِ تَوْمَالْ ریال اَ

 بینم.سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ نمی

 نِعَ هینْاَ وَ روفِعْمَالْبِ رَآمُ أنْ ی أریدُدّجَ ۀِمَّفی اُ الحِصْاالِ بِلَطَلِ تُجْرَما خَنَّاِ

جز اين نیست که براي اصالح در  6؛بٍطالِبیاَ بنِ لیِّبی عَاَ ی وَدِّجَ ۀِسیرَبِ سیرَاَ وَ رِکَنْمُالْ

ه جدم و پدرم رفتار خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به شیوامت جدم قیام کردم و می
 کنم.

 امام حسيننکته از سيره  سه

بودم  گوید: نزد امام حسینس مینَاَ: نيکي را با نيکي بيشتري پاسخ بدهيم -1

خطاب  تقدیم کرد. امام حضرتگل به  شاخهوارد شد و یک  ایشانکه کنیزی بر 
 شاخهاو یک انس گوید: من گفتم:  فرمود: تو را به خاطر خدا آزاد کردم.کنیز به 

                                                 
 ، عن سلمان الفارسی.195، ص 2، ج طالبمناقب آل ابي - 1
 .355، ص امالي صدوق - 2
 .318، ص 10، ج مستدرک الوسايل - 3
 .293، ص 44، ج بحاراالنوار - 4
 .283، ص  موسوعه کلمات الحسين - 5
 همان. - 6
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 ؟ امامدکنیاو را آزاد میشما آورد، آن گاه  شماندارد برای  ارزش چندانیگل که 

 ۀٍیَّحِتَبِ مْیتُیِّذا حُاِ وَفرموده است: قرآنو در  هفرمود: خداوند این گونه ما را ادب کرد

ت کنید يا تر از آن تحیّتی قرار گرفتید، بهگاه مورد تحیّ هر 1؛وهادُّرُ وْها اَنْمِ نِسَأحْوا بِیُّحَفَ

باشد. از این رو احترام باالتر من نسبت به او، آزادی او میو  ؛همان گونه پاسخ گويید

 2من هم او را آزاد کردم.

گفت: نیکی  شخصی در محضر امام حسین :باران تند است هماننداحسان  -2

باران  فرمود: چنین نیست، احسان همانند شود. امامکردن به نااهل ضایع می
؛ یعنی آثار احسان و نیکی در حق دیگران در هر رسداست و به نیک و بد می یتند

 شونده ناسپاسی نماید.گردد، اگرچه احسانصورت شامل انسان می

 رسید و قبل از هر چیز گفت: حال مردی به امام حسین :کنيد المساول  -3

: سالم کردن بر فرمود امام سالمتی دهد.به شما خداوند  ؟چطور است شما
خداوند به تو سالمتی دهد. آن گاه فرمود: به کسی اجازه  سخن گفتن مقدم است.

 سالم کند.مگر این که ابتدا رسم ادب را به جا آورده، د یدهنسخن 

 امام چهارم: علی بن الحسین زین العابدین -6
ت: هجری. مادرش: شهربانو دختر یزدگرد. شهاد 38یا  36شعبان سال  4میالد: 

 هجری. 95محرم  25یا  12

آورد، نماز مانند کسی که آخرین نماز خود را به جای میهمیشه  امام سجاد
اثر سجده در تمام مواضع  3.گویا دیگر فرصت نماز خواندن نخواهد یافتگزارد. می

 4نامیده شد.« سجاد»نمایان بود و از این جهت  یشانهفت گانه سجده ا

 از سخنان آن حضرت: پرتوي 

نگاه مؤمن به چهره برادر  5ۀٌ؛بادَعِ هُلَ ۀِبَّحَمَالْوَ ۀِدَّوَمَلْلِ نِمِؤْمُالْ أخیهِ هِجْفی وَ نِمِؤْمُالْ رُظَنَ

                                                 
 .86نساء/  - 1
 . ، بخش مربوط به امام حسینالعقولتحف  -2
 . ، عن الباقر79، ص 46، ج بحاراالنوار -3
 . ، عن الباقر6، ص 46همان، ج  -4
 .282، ص تحف العقول -5
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 مؤمن خود از روي دوستی و محبت به او، عبادت است.

 آگاه باشید 1؛هِالِمأعْدی بِتَقْال یَ مامٍ وَاِ ۀِنَّسُدی بِتَقْیَ نْمَ اهللِ إلی اسِالنَّ ضَغَأبْ إنَّ أال وَ

 امامی را برگزيند ولی از کارهاي او پیروي نکند. روشکه منفورترين مردم نزد خداوند کسی است که 

 امام سجادنکته از سيره  سه
با آزار و اذیت و تمسخر بود که  یدر مدینه مرد دلقک :گويانسرنوشت بيهوده -1

نیز را  تا امام سجاد بوده خندانید. او بسیار تالش کردمردم را میدیگران، 
، من تا این که یک بار گفت: این مرد مرا خسته کرده .ه بودموفق نشد ولیبخنداند 

با  روزی امام ام او را بخندانم.هانستنتو ام ولی تاکنونتمام مردم را خندانده
و با  افتاد مام. مرد دلقک چشمش به ااز مسیری بودندحرکت در حال غالمان خود 

مرد آور امام را بخنداند. با یک حرکت خندهکه هر طور شده م گرفت تصمی خود

بر خالف اما  رار کرد.برداشت و ف یشانرا از دوش ا عبای امامو جلو آمد دلقک 

به دنبال حضرت غالمان  و به راه خود ادامه داد.توجهی به او نکرد  امامانتظار او، 

قرار دادند. حضرت سؤال کرد:  رفتند و عبا را گرفتند و روی دوش امام دلقک
همراهان گفتند: او مردی مسخره و دلقک است که اهل مدینه را  ؟بوده کاین مرد 

براي ؛ لونَطِبْمُالْ فیهِ رُسِماً یخْوْیَ هللِ نَّاِفرمود: به او بگویید: خنداند. امام سجادمی

 2بیننند.کاران خسارت میخداوند روزي است که در آن بیهوده

در شبی تاریک و سرد  گوید: امام سجادزهری می :ماده براي مسافرتآ -2
ند. عرض کردم: یابن ردکو حرکت میبودند مقداری آرد بر دوش خود گذارده 

ای را برای آن توشه که بایدها چیست؟ فرمود: سفری در پیش دارم اهلل، این رسول
اگر  ،ن غالم من استایبه امام عرض کردم: : گویدمی برم. زهریببه جای امنی 

پس نپذیرفت. زهری گفت:  کند. امامحمل میبرای شما اجازه دهید او بار را 
دانم که از این می زیرا من شأن شما را باالتر ؛خودم آن را حمل کنماجازه بدهید 

دانم که آن : اما من شأن خود را باالتر از این نمیفرمود امام آن را حمل کنید.
خواهم به محضر او م را بر کسی که میشدن ردادهد و وجات میچه مرا در سفر ن

                                                 
 .269، ص 2، ج کافي -1
 .68، ص 46، ج بحاراالنوار - 2
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 .خواهم این بار را خودم حمل نمایممن میگرداند، حمل نمایم. میوارد شوم، نیکو 
زهری از خدمت امام جدا شد و به راه خود رفت. اما پس از چند روز که به محضر 

امام  بینم.نمی دفرمودی اهلل، اثری از سفری کهرسید، عرض کرد: یابن رسول امام

آن منظور من از بلکه  ؛ای نیستای زهری، آن طور که گمان کرده ،فرمود: بله 
شوم. به راستی که آمادگی برای سفر، سفر آخرت است که من برای آن آماده می

 1ست.داو بخشش در راه خ گناهپرهیز از  ،مرگ

 -گروهی در حضور پدرم فرمود: من و امام باقر :آشنايي با زبان حيوانات -3

بودیم. ناگهان آهویی از صحرا آمد و در چند قدمی پدرم ایستاد و  -امام سجاد
گوید گوید؟ پدرم فرمود: میحاضران به پدرم گفتند: چه می .شروع کرد به ناله کردن

کنم میخواهش  است. شیر نخوردهتاکنون از روز گذشته و ام را فالنی صید کرده بچه

صیاد را  امام سجاداز صیاد گرفته و نزد من بیاورید تا به او شیر بدهم. فرزندم را 

از مرد  سجادامام  ند.نزد مادرش قرار داده، گرفتاز او و بچه آهو را  فرا خواندند
برگرداند. صیاد قبول کرد و آهو به مادرش کرد که بچه آهو را صیاد تقاضا 

پیشگاه خدا دعا کرد و  هام فرمود: بگوید؟ امگفتند: آهو چه می کنان رفت.همهمه
 پاداش نیک خواست.

 امام پنجم: محمد بن علی الباقر -7
هجری. مادرش: فاطمه دختر امام حسن بن  57رجب سال  1صفر یا  3میالد: 

 سال داشت. 57، در حالی که 114ذی حجه سال  7شهادت:  .علی

 2سالم مرا به او برسان. فرمود: ای جابر! هر گاه او را دیدار کردی،  نبی اکرم
 ها( نام نهادند چون که وارث علوم انبیاآن حضرت را باقرالعلوم )شکافنده دانش

بود و حقیقت علم را شکافت، همان طور که خود فرمود: ای جابر! به خدا  
 3سوگند، خداوند علم گذشته و آینده را تا روز قیامت به من عطا کرده است.

                                                 
 .66، ص 46ج ، بحاراالنوار - 1
 .223، ص 46، ج بحاراالنوار - 2
 .296همان، ص  -3
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 ت:از سخنان آن حضرپرتوي 

 هاهمه کمال 1؛ۀِعیشَالمَ قدیرُتَ وَ ۀِبَائِالنّ لیعَ برُالصَّوَ ینِی الدِّفِ هُقُّفَالتَّ مالِالکَ لُّکُ مالُلکَاَ

 است.نهفته دين و شکیبايی در پیشامدها و اندازه نگه داشتن در زندگی از در شناخت عمیق 

 ، مگر به سبب گناه.شودفتاري دچار نمیبنده به گر 2نبٍ؛ذَإال بِ بدَالعَ صیبُتُ ۀٍکبَنِ نْما مِ

 امام باقرنکته از سيره  دو

گوید: می یکی از شاگردان امام باقر :اين کار بهتر از آزاد کردن برده است -1

کنی؟ عرض به من فرمود: ای )سدیر(، آیا روزانه یک برده آزاد می امام باقر

عرض کردم:  در هر ماه چطور؟ فرمود: امام .من توانایی این کار را ندارمکردم: 

: سبحان اهلل، فرمود امام عرض کردم: نه. حضرت فرمود: در هر سال چطور؟ نه.
دهی تا میبری و به او غذا میگیری و به خانه آیا دست یکی از شیعیان ما را می

ای است که از فرزندان سیر شود؟ به خدا سوگند این کار بهتر از آزاد کردن برده

 3باشد. عیلحضرت اسما
از مدینه تا مکه در یک کجاوه همراه »ابوعبیده گوید:: دست دادن با ديگران -2

فرمود: اباعبیده دستت را بده. من به من بودم. حضرت در بین راه  امام باقر
چنان فشرد که فشار دست او را در انگشتانم دست مرا دستم را دراز کردم. حضرت 

فرمود: ای اباعبیده هر مسلمانی که به من حضرت خطاب . آن گاه ماحساس کرد
مانند برگ هها برادر مسلمانش را مالقات کند و با او مصافحه نماید، گناهان آن

 4«ریزد.میدرختان در فصل زمستان 

 امام ششم: جعفر بن محمد الصادق -8
 بکر.. مادرش: ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی83ربیع االول سال  17میالد: 

 سال داشت. 65در حالی که  148شوال سال  25دت: شها

                                                 
 .292، ص تحف العقول -1
 .269، ص 2، ج کافي -2
 ، باب المصافحه.اصول کافي -3
 .156، ص 68، ج رراالنوابحا -4
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و بیش  1شد.از بوی خوش آن شناخته می گاه امام صادقنقل شده که: سجده
 2فرمود.از هر چیز یارانش را به نیکوکاری و پیوند با خویشاوندان توصیه می

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

داري، آورد: دينسه چیز محبت می 3؛لُذْبَالْوَ عُواضُالتَّوَ ینُلدّ: اَۀَبَّحَمَالْ ورثُتُ ۀٌالثَثَ

 تواضع و بخشش.

دو رکعت نماز با مسواک بهتر  4؛واکٍسِ رِیْغَبِ ۀٍعَکْرَ عینَبْسَ نْمِ لُضَأفْ واکِالسِّبِ ینِتَعَکْرَ

 از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است.

  امام صادقنکته از سيره  سه

 :دمعرض کر گوید: به امام صادقمیحیان  عماد بن: ارزش نيکي به والدين -1
کند. حضرت فرمود: من اسماعیل را دوست داشتم و فرزندم اسماعیل به من نیکی می

وقتی خواهر  . آن گاه فرمود:خواهم داشتبا این خبری که دادی، او را بیشتر دوست 

نش آمد، چون نگاه آن حضرت به او افتاد، از دید یشانبه محضر ا رضاعی پیامبر
 گرممسرور شد و زیرانداز خود را برای او پهن کرد و وی را بر آن نشاند. آن گاه با او 

بود، حضرت پیوسته همراه  شدند و تا زمانی که او در محضر رسول خداصحبت 
رضاعی  انبرادر یکی ازمدتی بعد ایشان بود، تا این که او خداحافظی کرد و رفت. 

شرفیاب  بود، به محضر پیامبر یشاناعی اخواهر رضهمان که برادر  پیامبر
اهلل، با یا رسول شیوه برخورد حضرت با او متفاوت بود. از حضرت پرسیدند:شد، اما 

 حضرت در پاسخ فرمود: زیرا خواهر ؟خواهرت برخوردی داشتی که با برادرت نداشتی
 5و مادرش رفتار بهتری از برادرش داشت. ام نسبت به پدررضاعی

خطاب به جمعی که در  امام صادق: حال ضعفا و فرودستان توجه به -2
مردی از اهل خراسان از  شمارید؟چرا ما را سبک می خدمت ایشان بودند، فرمودند:

بریم که شما را سبک بشماریم یا جا برخاست و عرض کرد: ما به خدا پناه می

                                                 
 . ، عن موسی بن جعفر511، ص 6، ج کافي - 1
 .390، ص 71، ج بحاراالنوار - 2
 .315همان، ص  - 3
 .54، ص 1، ج من ال يحضره الفقيه - 4
 .439، ص 3، ج محجه البيضاء - 5
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درخواست فرمود: مگر صدای  امام چیزی از دستورات شما را نادیده انگاریم.
گفت: مرا به در نزدیک جحفه نشنیدی که به تو میرفت( )که پیاده میفالنی را 

و  .امبه خدا قسم خسته و درمانده شدهکه  ( سوار کنچهار فرسخاندازه یک میل )
هر کس بدانید که  ؟تو سرت را هم برای او بلند نکردی و او را سبک شمردی

 1اه ساخته است.احترام خدا را تب ،ردامؤمنی را سبک شم
دوست ندارم جوانی از شما را ببینم، مگر آن که روز او به  :تضييع جواني -3

یکی از دو حالت آغاز گردد؛ یا عالم باشد یا متعلم و دانشجو. اگر نه عالم باشد و نه 
متعلم، در انجام وظیفه کوتاهی کرده و کوتاهی در انجام وظیفه تضییع جوانی است 

کار در آتش جایگاه گناه ه است و سوگند به خدای محمدجوانی گنا عو تضیی
 2خواهد بود.

 موسی بن جعفر الکاظمهفتم: امام  -9

 3.الذهبۀسبیک. مادرش: حمیده معروف به 129یا  128صفر سال  7میالد: 

 در زندان سندی بن شاهک. 183رجب سال  25شهادت: 
روایت  4شد.شک تر میگریست، چندان که محاسنش از اهمواره از بیم خدا می

کرد و با این حال چه بسا با یکی از ای با اندیشه او برابری نمیشده: هیچ اندیشه
بیشترین پیوند را با خانواده و خویشان خود  5کرد.خادمان سیاه خود مشورت می

 6کرد.ها از فقیران مدینه دستگیری میداشت و شب

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

 کمک کردن تو به ناتوان، بهترين صدقه است. 7؛ۀِقَدَالصَّ لُضَأفْ فِعیلضَّلِ کَنُوْعَ

 گويد، اگرچه میل او در آن باشد.خردمند دروغ نمی 1؛واهُهَ فیهِ کانَ إنْ وَ بُذِکْیَ ال لَعاقِالْ إنَّ

                                                 
 .73، ح 147، ص وضه کافير -1
 .342، ص 43، ج بحاراالنوار - 2
 طالی خالص. - 3
 .231، ص 2، ج االرشاد - 4
 . ، عن الرضا99، ص 2، ج مکارم االخالق - 5
 .223، ص 2، ج االرشاد -6
 .414، ص تحف العقول -7
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 امام کاظمنکته از سيره  دو

گذشت داد میشر حافی در بغخانه بُ جلویاز  روزی امام کاظم :اي يا آزادبنده -1
کنیزی برای ریختن  . در این هنگامکه شنید صدای ساز و آواز از خانه او بلند است

صاحب خانه  !فرمود: ای کنیز کنیزبه خطاب  امام .در منزل را باز کردخاکروبه 

آزاد است که  ،فرمود: راست گفتی امام کنیز گفت: آزاد است. آزاد است یا بنده؟
وقتی کنیز برگشت،  ترسید.اگر بنده بود از موالی خود می .کنداین چنین گناه می

کنیز ماجرای صحبت  شر بر سفره شراب بود. از او پرسید: چرا دیر آمدی؟موالی او بُ

منقلب شد و با پای سخن امام  از شنیدنشر ، برای او بیان کرد. بُخود را با امام
به  نمود و از آن پس خود را به محضر امام رساند و در محضر حضرت توبه برهنه

جبران گذشته خود پرداخت. از این رو به برکت هدایت او و این که با پای برهنه به 
 2.محضر حضرت شرفیاب شده بود، به بُشر حافی )پابرهنه( مشهور شد

گوید: به محضر امام عبدالمؤمن بن انصاری می :به خاطر شما دوست دارم -2

فری )یکی از شیعیان( هم نزد آن حضرت رسیدم و محمد بن عبداهلل جع کاظم
کرد، فرمود: او را دوست بود. من به محمد تبسمی کردم. امام که مشاهده می

فرمود: او برادر  امام داری؟ عرض کردم: بله، البته به خاطر شما دوست دارم.
توست و مؤمن برادر مادری و پدری مؤمن است، اگرچه از یک پدر نباشند )همه از 

 آدم و حوا هستند(.فرزندان 
، از رحمت خدا به ورزدخیانت  و نسبت به او کسی که به برادرش تهمت بزند

، و در غیاب او از او بدگویی نماید کسی که برادرش را پند و اندرز ندهد .دور است
 3.ملعون است

 امام هشتم: علی بن موسی الرضا -10
در  203ر صفر سال . مادرش: نجمه. شهادت: آخ148قعده سال ذی 11میالد: 
 سال داشت. 55حالی که 

                                                                                                                     
 .391همان، ص  -1
 .782، باب نهم، ص منتهي اآلمال -2
 .262، ص 75، ج بحاراالنوار -3
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با سخن خود کسی را  ام که امام رضاهرگز ندیده»ابراهیم بن عباس گوید:
آن را داشت، رد  برآورده کردنهرگز حاجت کسی را، که توان  . حضرتبرنجاند

 1«کرد.نمی

وارد حمام شد. مردی به ایشان  امام رضاروزی »:گویدمیمعروف کرخی 

نیز به درخواست آن مرد پاسخ  امام« ش.کِرد! پشتم را کیسه بِای م»گفت:
آن حضرت که کسانی  مثبت دادند و شروع کردند به کیسه کشیدن پشت آن مرد.

از  ،را شناخت امام را آگاه ساختند. وقتی آن مردآن مرد ، شناختندمیرا 

کیسه به  ،داددر حالی که او را دلداری می عذرخواهی کرد. امام درخواست خود
 2«ن پشت آن مرد ادامه دادند.کشید

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

هر کس از خدا توفیق بخواهد و  3؛هِسِفْنَأ بِزَهْتَسْاِ دْقَفَ دْهِتَجْیَ مْلَ وَ فیقَوْالتَّ اهللَ ألَسَ نْمَ

 تالش نکند، خود را مسخره کرده است.

هر کس اندوه مؤمنی را  4؛ۀِیامَقِالْ مَوْیَ هِبِلْقَ نْعَ اهللُ جَرَّ، فَبَهُرْکَ نٍمِؤْمُ نْعَ جَرَّفَ نْمَ

 زدايد.بزدايد، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می

 امام رضانکته از سيره  دو
دو نفر مسافر به خراسان آمدند و برای آن که وظیفه  :سفر حرام )ديدار ظالم( -1

دند: ما از پرسیرسیدند و  ضاخود را درباره خواندن نماز بدانند، به محضر امام ر

ها فرمود: به یکی از آن امام یم، آیا نماز ما تمام است یا شکسته؟اهفالن جا آمد
ای و به دیگری فرمود: نماز تو زیرا قصد مالقات مرا داشته ؛نماز تو شکسته است

قصد به )چنین سفری که  ای.زیرا تو قصد مالقات با سلطان را داشته ؛تمام است
چنین شخصی ات با حاکم ستمگر صورت بگیرد، سفر معصیت است و نماز مالق

 5تمام است.(

                                                 
 .90، ص 49، ج بحاراالنوار -1
 .471، ص 3، ج مناقب آل ابي طالب -2
 .2790، ح ميزان الحکمه -3
 .200، ص 2، ج کافي -4
 .510، ص 5، ج وسايل الشيعه -5
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در مجلس مأمون حضور داشت، زید بن  وقتی امام رضا :معيار برادري -2
مأمون شد و مأمون او را مورد احترام و اکرام قرار داد.  وارد مجلس ،موسی بن جعفر

او را نداد. زید گفت: من پسر  سالم کرد، اما حضرت جواب آن گاه زید بر امام

فرمود: تو برادر من  امام دهی؟پدر شما هستم و شما جواب سالم مرا نمی
 ، دیگرهستی مادامی که اطاعت از خدا کنی، پس وقتی خداوند را معصیت کنی

 1برادری بین من و تو نخواهد بود.

 امام نهم: محمد بن علی التقی الجواد -11
جمادی  18. مادرش: خیزران. شهادت: 195جب سال ر 10یا  7یا  1میالد: 

 قعده.اآلخره یا آخر ذی

تر از او برای شیعه ما به فرمود: این مولودی است که پربرکت پدرش امام رضا
او راستگو، شکیبا، با فضیلت، نور چشم مؤمنان و مایه خشم  2دنیا نیامده است.

رمود: من از نهان و خویشتن را چنین توصیف فحضرت و خود  3ملحدان است.
 4ترم.روید، آگاهآشکار شما و فرجامی که به سوی آن می

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

بدان که تو از ديد خداوند پنهان  5؛کونُتَ فَیْکَ رْظُانْفَ اهللِ نِیْعَ نْمِ وَلُخْتَ نْلَ کَأنَّ مْلَإعْ

 نیستی، پس مراقب رفتارت باش. 

 تأخیر در توبه کردن، فريب خوردن است. 6؛رٌراتِغْاِ ۀِبَوْالتَّ أخیرُتَ

 امام جوادنکته از سيره دو 
ما پس از  گویند:اسحاق و حسن بن محمد می بنمحمد  :تقدير از خوبان -1

به ما  نامه امام جواددر بین راه ات زکریا بن آدم به سوی حج حرکت کردیم. فو
ه زکریا بن آدم افتادم. پروردگار به یاد قضای خداوند دربار در آن نوشته بود: که رسید

                                                 
 .100، ص 49، ج رراالنوابحا -1
 .321، ص 1، ج کافي -2
 .250، ص 1، ج عيون اخبار الرضا -3
 .108، ص 50، ج بحاراالنوار -4
 .455، ص حف العقولت -5
 .456همان، ص  -6
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مورد  شود،او را از روز تولد تا روز درگذشت و همچنین روز رستاخیز که زنده می
شناس زیست و انسان حق با معرفتن زندگی رارحمت و عنایت قرار دهد. او در دو

ها کشید و صبر و تحمل نمود. پیوسته به وظیفه گو بود و در این راه رنجو حق

بود، انجام  کرد و کارهایی که مورد رضای خداوند و پیامبرل میخویش عم
آالیش از دنیا رفت. خداوند اجر نیت و پاداش سعی و تالش او پاک و بی داد.می

شناسیم و نظر ما وصی او نیز مورد توجه است. او را بهتر می عنایت کند.وی را 
 1است.محمد بن عمران  زندرفحسن  اوگردد. نسبت به او برنمی

رسید، به حضور یکی از شیعیان که بسیار خوشحال به نظر می روز شادي: -2

او عرض  بینم؟آمد. حضرت به او فرمود: چرا این گونه تو را شادمان می امام جواد

روز برای فرمود: سزاوارترین ، از پدرتان شنیدم که میرسول خدا زندرفکرد: ای 
و انفاق به برادران دینی  یسان توفیق نیکشادی، آن روزی است که خداوند به ان

 مناطقبدهد. من امروز به ده نفر از برادران دینی که فقیر و عیالمند بودند و از 
 ا خوشحال هستم. لذمختلف نزد من آمده بودند، فالن مقدار پول و خواروبار دادم؛ 

سزاوار است که تو خوشحال باشی، به فرمود: سوگند به جانم،  امام جواد
شرطی که عمل نیک خود را با منت گذاردن و آزار و اذیت دیگران و امثال آن، 

لوا طِبْال تُ وَفرماید:باطل نسازی؛ همان گونه که خداوند متعال در قرآن کریم می

 3و2.األذینِّ وَمَالْبِ مْقاتِکُدَصَ

 امام دهم: علی بن محمد النقی الهادی -12
 . 254رجب سال  3ش: سمانه. شهادت: . مادر212حجه سال ذی 15میالد: 

گوترین روترین و راستخوش از عبداهلل بن مبارک روایت شده: امام هادی

)امام هادی  عبیداهلل بن یحیی خاقان گوید: اگر پدر امام عسکری 4مردم بود.

                                                 
 .104، ص 50، ج بحاراالنوار -1
 .264بقره/  - 2
 .159، ص 68، ج بحاراالنوار - 3
 .338، ص 3، ج طالبمناقب آل ابي - 4
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 1یافتی.دیدی، او را بسیار کریم و بخشنده، با نجابت و صاحب فضل می( را می

 نان آن حضرت:از سخپرتوي 

خودپسندي، آدمی را از  2؛لِهْجَالْوَ طِمْغَالْ إلی ، داعٍمِلْعِالْ بِلَطَ نْعَ فٌصارِ بُجْعُلْاَ

 خواند.دارد و به ناسپاسی و انکار حق میجويی بازمیدانش

او  آن که از خودش راضی شود، ناراضیان از 3؛هِیْلَعَ طونَاخِالسَّ رَثُکَ هِسِفْنَ نْعَ یَضِرَ نْمَ

 فراوان شوند.

 امام هادينکته از سيره  دو

فرمود: چرا نزد  یکی از یاران خودبه  امام هادی :کارنشيني با گناههم -1
حضرت فرمود: او  عرض کرد: او دایی من است. ی؟روعبدالرحمن بن یعقوب می

خداوند را به صورت اجسام و اوصاف او گوید. نادرستی می انسخن ونددرباره خدا
. امور صحیح نیستاین گونه به خداوند توصیف کند، در حالی که ها توصیف میآن

 !او را رها کننشین باش و و یا با ما هم از ما فاصله بگیرنشین باش و پس یا با او هم
هایش اعتقادی نداشته باشم اگر من به گفته خواهد بگوید.عرض کرد: او هر چه می

ترسی از این که بر او عذابی نازل مود: آیا نمیفر امام چه ضرری برای من دارد؟
حضرت از یاران خودش گیرد؟ آیا داستان کسی را که  شود و هر دوی شما را فرا

به قصد دانی؟ وقتی لشکر فرعون بود و پدرش از یاران فرعون، نمی موسی
ر کرد، تا این که هر دو به کنا، این پسر با پدر ستیزه میحرکت کرد یانفرارتعقیب 

 حضرتها هم غرق شدند. خبر به دریا رسیدند و با غرق شدن فرعون و اصحابش، آن

از د، وشمیرسید. فرمود: او در رحمت خداست، اما وقتی عذاب نازل  موسی
 4.شودمیاو نیز شامل  ،گردد و عذاببرطرف نمیکار است، کسی که همراه گنه

در رسیدم،  هادیحسن بن مسعود گوید: خدمت امام : شومي روزگار -2
انگشتم خراشیده حالی که در آن روز چندین گرفتاری برای من پیش آمده بود؛ 

نیز هایم را و جامه با مرکب سواری آسیب دیده بودتصادف  بر اثرام و شانهشده بود 

                                                 
 .339، ص االرشاد - 1
 .199، ص 72، ج بحاراالنوار - 2
 .316همان، ص  - 3
 نشینی با گهنکار.، باب هماصول کافي -4
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امروز عجب روز شوم و نحسی است! خداوند ای از مردم پاره کرده بودند. گفتم: عده

فرمود: ای حسن، تو هم که با ما رفت  هادی . امامطرف نمایدشرّ آن را از من بر
زده شدم حسن گوید: حیرت گذاری؟گناه میو آمد داری، گناه خود را به گردن بی

خواهم. ام. عرض کردم: ای آقای من، از خداوند آمرزش میو فهمیدم که خطا کرده
ه سزای اعمال حضرت فرمود: ای حسن، روزگار چه گناهی دارد که وقتی شما ب

 1و توبه کردم. ،گفتم: استغفراهلل شمارید؟رسید، آن را شوم میخود می

 امام یازدهم: حسن بن علی العسکری -13
 .260ربیع االول سال  8ربیع الثانی. مادرش: حدیث. شهادت:  8میالد: 

ابن شهرآشوب گوید: امام عسکری از هر گونه عیب به دور و بر غیب امین، 
 2ده و نیکو وفاکننده بود.بسیار بخشن

در جواب صالح بن وصیف گفت: چه بگویم درباره کسی که  بان امامزندان
آورد و جز به عبادت گیرد و تمام شب را به عبادت به سر میروزها را روزه می

نویسد: خلق و خوی حسن ابن اثیر می 3پردازد.گوید و به کاری نمیسخنی نمی

 4بود. سول خداهمچون خلق و خوی ر عسکری

 از سخنان آن حضرت: پرتوي 

متقی باشید و مايه زينت و افتخار باشید نه سبب  5ناً؛یْکونوا شَال تَ ناً وَیْکونوا زَ وَ وا اهللَقُتَّاِ

 ننگ و شرمندگی )با گفتار و کردار نیک(.

من به چیزي تمايل داشته چه زشت است مؤ 6؛هُلَّذِتُ ۀٌبَغْرَ هُلَ کونَتَ نْاَ نِمِؤْمُالْبِ حَبَما أقْ

 باشد که مايه ذلت اوست.

 امام حسن عسکرينکته از سيره  دو

در زندان  زمانی که امام حسن عسکری :شوندشرورترين افراد مؤمن مي -1

                                                 
 .لعقولتحف ا -1
 .523، ص 3، ج طالبمناقب آل أبي -2
 .308، ص 50، ج بحاراالنوار -3
 .901، ص 2، ج الخرائج والجرائح -4
 .459، ص 3، ج ميزان الحکمه -5
 .553، ص 5همان، ج  -6
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برد، عباسیان و صالح بن علی و کسانی که از مذهب صالح بن وصیف به سر می

 امام حسن نسبت بهواهند ، نزد صالح رفتند تا از او بخدتشیع منحرف بودن
صالح گفت: چه کنم، من دو نفر از شرورترین افراد  .بیشتری انجام دهدگیری سخت

هر دو در نماز و عبادات خود بسیار  ،را بر او گماشتم، اما در اثر مشاهده رفتار او

است که این گونه در  ها گفتم: چه خصلتی در حسن بن علیکوشا شدند. به آن
گیرد گویی درباره مردی که روز را روزه میارده است؟ گفتند: چه میشما تأثیر گذ

وقتی به او  ؟شودنه به چیزی سرگرم می ؛گویدنه سخن می ؛کندو شب را عبادت می
توانیم دهد که نمیلرزد و حالی به ما دست میهای گردن ما میکنیم رگنگاه می

ناامید ز صالح بن وصیف شنیدند، وقتی این سخنان را اآن گروه خود را نگه داریم. 
 1برگشتند.

 در مجلساحمد بن اسحاق گوید:  :دگردبه وسيله او بال از اهل زمين دفع مي -2

 یشانامام بعد از احضرت درباره خواستم از شدم و می حاضر عسکری امام حسن
فرمود: ای احمد بن اسحاق،  پیش از آن که سخنی بگویم، امام به منسؤال کنم. 

گذارد و وند زمین را از زمان خلقت آدم تا روز قیامت از وجود حجت خالی نمیخدا
بارد و برکات زمین گرداند، باران میبه وسیله اوست که بال را از اهل زمین دور می

امام حضرت، اهلل، امام بعد از شما کیست؟ عرض کردم: یابن رسول د.گردظاهر می

ای احمد، اگر نزد  ن دادند و فرمودند:، به من نشارا که سه سال داشت زمان
 2دادم.خداوند دارای ارزش و مقامی نبودی، فرزندم را به تو نشان نمی

 امام دوازدهم: مهدی صاحب الزمان -14
با قدوم پربرکتش عالم را مزین نمود و در سال  255شعبان سال  15میالد: در 

ه امر الهی زنده است اکنون بترا بر عهده گرفت و  امامت و خالفت جدش 260
رسد و با قیامش دین را فرا برد تا فرمان حق تعالی و در پس پرده غیبت به سر می

 کن نماید. مادرش: نرجس خاتون.احیا و ظلم را ریشه

                                                 
 .23، ح ، باب مولد ابن حسن بن علی اصول کافي -1
 .239، ص 4، ج محجه البيضاء -2
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و  1مانده خدا برای شما بهتر است.فرماید: اگر مؤمن باشید، باقیکریم می قرآن

 2و جانشین و حجت او بر شما هستم. فرمود: من یادگار خدا در زمین امام زمان

تر خبر داده بودند که: مهدی مردی است از فرزندان من که ها پیشسال پیامبر
 و امام صادق 4و مهدی طاووس بهشتیان است. 3اش چون اختر تابناک است.چهره

بینی فرمود: قائم را دو غیبت است: یکی طوالنی و دیگری کوتاه. در غیبت پیش 
دانند، و در غیبت دوم از جایگاه یگاه آن حضرت را شیعیان خاص او مینخستین جا

و منتظر ظهور امام  5او کسی جز خدمتکارانش که بر دین اویند، آگاه نیست.

شمشیر کشیده است و از  دوازدهم مانند کسی است که در رکاب پیامبر خدا

اشد، باید ب و هر کس خوش دارد از یاران امام مهدی 6کند.ایشان دفاع می

فرمود: آن گاه که برپا دارنده  و سیدالشهدا 7منتظر باشد و پارسایی پیشه کند.

 8گیرد. ( قیام کند، عدالتش نیکوکار و بدکار را فراعدالت )امام مهدی

 از سخنان آن حضرت:پرتوي 

ما از همه خبرهاي شما  9؛مْکُبارِأخْ نْمِ ءٌیْا شَنّعَ بُزُعْال یَ وَ مْکُبائِأنْنا بِمُلْعِ حیطُا یُإنَّ

 10آگاهیم و چیزي از خبرهاي شما از ما پنهان نیست.

م؛ به وصی هست من آخرين 11تی؛شیعَ لی وَأهْ نْمِ الءُبَالْ عُفَدْی یَ، بِصیاءِاألوْ مُأنا خاتَ

 شود.وسیله من بال از خانواده و شیعیانم دفع می

ضورش اسالم و اسالمیان بارالها! بر ما منت نه و در ظهورش تعجیل فرما و با ح
 را عزت بخش و کافران و منافقان را خوار و ذلیل ساز. آمین.

                                                 
 .86هود/ آیه  - 1
 .331، ص لدينکمال ا - 2
 .1164، ح ميزان الحکمه - 3
 .91، ص 51، ج بحاراالنوار - 4
 .1178، ح ميزان الحکمه - 5
 .647، ص کمال الدين - 6
 .200، ص غيبه نعماني - 7
 .134، ص 1، ج المحاسن - 8
 .175، ص 53، ج بحاراالنوار - 9

 پیامت تا عرصه قیامت مجنونم از گفتی که هر کجایی همواره یاد مایی - 10
 .285همان، ص  - 11
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  امام مهدينکته از سيره  سه

، یشوخبه نایب ای سراسر محبت در نامه امام زمان :اي کاش اين گونه باشيم -1
 :ندچنین مرقوم فرمود محمد بن عثمان در عزای پدرش عثمان بن سعید

گردیم. ما تسلیم تردید به سوی او بازمیا هستیم و همگی بیهمه ما از آن خد
پدرت، سعادتمندانه زیست و  فرمان او و راضی به داوری و فرمان و تقدیر او هستیم.

ستوده و شایسته از جهان رخت بربست. رحمت و بخشایش خدا بر او باد و خداوند 
تورات پیشوایان و سروران او را به اولیای خویش ملحق سازد! او همواره در انجام دس

خداوند پاداش و ثواب تو را افزون گرداند و در این مصیبت به تو  خویش کوشا بود.
  شکیبایی نیکو ارزانی دارد.

ای و ما هم اندوهگین. فراق زدهداغدار و مصیبت ،محمد! تو اینک در رحلت پدر
گاه خود در بازگشت بار. خداوند او راپدرت برای تو وحشتناک بود و برای ما اندوه

از کمال نیکبختی او این است که خداوند فرزندی چون تو به وی  شاد گرداند.
روزی ساخت که پس از مرگ او بماند و جانشین او گردد و برای پدر طلب آمرزش 

های شیعیان ما به وجود چرا که دل گوییم؛می بر این نعمت خدای را سپاس نماید.
 وند. خدااست یت تو و نزد تو قرار داده است، شادمانچه خدا در شخص تو و به آن

یاریت کند و به تو نیرو و اقتدار بخشد و پشتیبانیت کند و در کارها به تو توفیق 
 2و1.ارزانی دارد

 گردیم. که مشمول دعای امام ن گونه باشیمما هم آای کاش 

حسین بن  جناب ،خاص نایبت سومین بانیدوران : به برکت دعاي امام زمان  -2
روح بود. شیخ بزرگوار علی بن حسین بن بابویه پدر شیخ صدوق از نایب سوم 

تقاضا نماید تا آن حضرت از خدای بزرگ بخواهد  خواست که از حضرت مهدی

 نِبْ یِّلِعَعا لِدَ دْقَ هُنَّاِ»که پسری به او ارزانی دارد. پس از سه روز پاسخ آمد که:

حضرت  3؛«ضاًیْاَ الدٌوْاَ دِلَوَذا الْـ'ه دَعْبَ هُلَ دُیولِسَ وَ کٌبارَمُ دٌلَوَ هُلَ دُیولِسَ وَ نِیْسَحُالْ

                                                 
 به محمد بن عثمان بن سعید العمروی. ترجمه نامه حضرت مهدی  - 1
 .220، ص غيبت شيخ طوسي - 2
 .188همان، ص  - 3
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حضرت طلب نمود.  وندبرای علی بن حسین دعا کرد و خواسته او را از خدا
زودی برای او پسری نیکوکار و مبارک متولد خواهد شد و پس از او نیز به  فرمودند:

 د شد.فرزندان دیگری به او ارزانی خواه
حافظ روایات  ،دانشمندی بزرگ یشانهمان شیخ صدوق بود. ا ،نخستین کودک

رجال و اسناد روایات بود. در نیز و  ها،آنآگاه و بینای به وضعیت  ،اهل بیت
قم همانند او در کثرت دانش و مقدس های علمی برخاسته از شهر میان شخصیت

کتاب ارزشمند به یادگار  300 حفظ روایات دیده نشده است. از آن بزرگوار حدود
 1مانده است.

ها در مناطق گرمسیر عراق از دیرباز تاکنون به بیشتر خانه :سردابعبادت در  -3
فرسای تابستان مجهز به خاطر پرهیز از حرارت خورشید و گرمای سخت و طاقت

نیز در شهر تاریخی  سرداب یا زیرزمین بوده و هستند. خانه حضرت عسکری
ارای چنین زیرزمینی بود که در تاریخ به سرداب مشهور شده است. در د ،سامرا

مورد تالش مذبوحانه رژیم عباسی برای دستگیری و یا به شهادت رساندن حضرت 
، نقل شده به طور کامل در حلقه محاصره سپاه خلیفه بودایشان در حالی که خانه 

سرداب  .ندو رفت ندردو از صف آنان عبور ک نداز سرداب بیرون آمد است که حضرت

 قدر حضرت هادی و عسکریچنان در جوار مرقد دو امام گرانمورد بحث هم
هایی که بر آن گذشته در سامرا موجود است. طبیعی است که در طول این قرن

 است، ساختمان آن تجدید بنا شده، اما مکان آن تغییر نیافته است.
ه خاطر شرافت و قداست آن بدان و ب بودهزائران احترام مورد این مکان مقدس 

سه  قرآننیایش و تالوت  ،عبادت ،چرا که محل سکونت و زندگی ؛جویندتبرک می

برکتی  مقدس و خانه پر ،آن مکان ،بوده است. با این بیان تن از امامان معصوم
است که خداوند اجازه داده است چنین مکانی رفعت مقام یابد و در آن نام خدا به 

 پیرو مذهب خاندان وحی و رسالت در آن مسلمانانِ از این رو،شود. عظمت برده 

ناگفته نماند که در بین  .فرستندمیدرود  بر پیامبر و خاندانش گزارده،نماز 

در آن سرداب سکونت دارد  کسی بر این عقیده نیست که امام مهدیشیعیان 

                                                 
 .328، سید محمدکاظم قزوینی، ص از والدت تا ظهور امام مهدي  - 1
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داران دوست لِگویی زبان حال و سخن د جا ظهور خواهد کرد.یا این که از آن

 این است که: ،در مورد سرداب خاندان پیامبر

 یارانَ الدِّکَسَ حُبُّ مَنْ نْکِــل وَ بیلْقَنَ فْغَشَ حُبُّ الدّیارِ ما وَ
نه عشق دیار و خانه یار است که قلب مرا لبریز ساخته است، بلکه عشق محبوب 

 1جا سکونت داشت.و معشوق است که آن
 

                                                 
 ، سید محمدکاظم قزوینی.امام مهدي  - 1
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 تبلیغ دینهنر نمایشگاهی و 
 میرمحمديانسید ناصر 

 -های فرهنگیای برای طرح بحث و معرفی جایگاه نمایشگاهاشاره: مقاله حاضر بهانه
. تفصیل این دانیی ننیبظرفیت باال و آثار اعجازآمیزی دارد که تا ن ،است. نمایشگاهدینی 

  .مقاله به صورت جداگانه عرضه خواهد شد. ان شاء اهلل

 مقدمه
رابطه گریزناپذیری با هنر و  -ویژه در عصر ماه ب -بیت دینی، همیشهتبلیغ و تر

های ترین واسطههای هنری دارد. در میان هنرهای مختلف، یکی از مهمزیبایی
تواند که این امر می ،های زیبا و هنری استانتقال مفاهیم تربیت دینی، ارائه دیدنی

 به خوبی اتفاق افتد.  در نمایشگاه

 با تبلیغ و تربیت دینی  نمایشگاهی نررابطه ه -1
و از سوی دیگر  بخشذاتاً زیبا، دلپسند و فرح از یک سو ای استهنر، مقوله

 آن هم با ضریب نفوذ باال و اثر ماندگار. ،کننده در فکر و عاطفهتأثیرگذار و رسوخ
 هر دو ریشه در فطرت انسانی دارند و« هنر»و « دین»نقطه ثقل بحث این است که: 

خواهی در کنار حس های درونی برخوردارند؛ زیرا حس زیبادوستی و جمالاز کشش
دهند. های فطری انسان را تشکیل میترین گرایشخداپرستی و خداخواهی، مهم

به این  امیر مؤمنانطلبی در روایتی از تالزم و همراهی مقوله خداخواهی و زیبایی
  1«ایی را دوست دارد.خداوند زیباست و زیب»صورت بیان شده است:

های هنری، به سان عامل قدرتمند و کارآمدی این جهت گرایش به زیبایی به
توانند رغبت و گرایش متربیان است که مبلغان و مربیان دینی با استفاده از آن می

 ورزی افزایش دهند. داری و دینو مخاطبان خود را به دین
های توان بسیاری از گرایشهنر میعالوه بر ابعاد فکری و عقیدتی، از طریق 

ها را متوجه مکارم اخالق کرد. هنر اخالقی و انسانی را نیز در جوانان پرورش داد وآن
ها های معنوی را با عبور دادن از بستر خیال، متجسد کند و به آنتواند ارزشمی

                                                 
 (438، ص 6. )کافی، ج ان اهلل جمیل یحب الجمال  - 1
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خاطبین تواند معقول را محسوس نماید و از این راه، دیدگان معینیت ببخشد. هنر می
را خیره سازد. هر اقدام و پیام که به نوعی با هنر آمیخته باشد، در عمق وجود 

دهد و متحول ها را تحت تأثیر قرار میگذارد و افکار و عواطف آنمخاطبان تأثیر می
 سازد. می

گیری هم از این روست که در روزگار ما، عوامل پلید کفر، نفاق و استکبار با بهره
های دینی و اسالمی بیش از پیش به ی شیطانی خود برای محو ارزشهااز اندیشه
کنند. و به همین دلیل، ما نیز اند و از ابزار هنر به بهترین وجه استفاده میکار افتاده

 ها باید از همین حربه و ابزار ارزشمند و مؤثر استفاده کنیم.برای مقابله با آن
های هنری برای تبلیغ امر دین جلوه از بارزترین یدین -یهای فرهنگنمایشگاه

 ی ویژهجایگاه درهای حوزوی دیدگاه رسالت شایسته است ازبدین جهت  است.
 .برداری وسیع واقع شودو در راستای جذب جوانان مورد بهره ردیگقرار 

متأسفانه در حال حاضر قاعده مدون، برنامه منظم و پشتیبانی درخوری برای 
هنگی دینی وجود ندارد و از این ظرفیت و پتانسیل باال، های فربرپایی نمایشگاه

شود. از سوی دیگر کسانی هم که برای دیدن نمایشگاه استفاده کامل و صحیح نمی
کنند، هدفشان بیشتر سرگرمی است، در حالی که اگر برای این نوع مراجعه می

زار خوب در و اب تواند یک واسطهها برنامه مشخصی وجود داشته باشد، میفعالیت
 ی و الهی باشد.قرآنسازی خدمت جامعه

  دینی -های فرهنگیانواع نمایشگاه -2
 است: دینی با نظر به موضوعات بدین شرح -های فرهنگیانواع نمایشگاه

 -2؛ نویسی، عکاسی و ...(نمایشگاه آثار هنری )کاردستی، نقاشی، خوش -1
های مختلف مانند دهه فجر، تهای تاریخی و مذهبی و ملی در مناسبنمایشگاه

و اسناد نمایش زندگی  -3؛ هفته دفاع مقدس، محرم و صفر، فاطمیه و روز زن
های کتاب و نمایشگاه -4؛ های مذهبی، سیاسی، تاریخی و ...شخصیتمربوط به 

دفاع بررسی موضوعات، از قبیل وحی، حجاب،  -5؛ فرهنگی مناسب سایر محصوالت
 . ...و  های کاذب، انحرافات ادیان، ادیان ساختگی، عرفانیا، امامت، تاریخ انبمقدس

و یا همان مواد تواند مورد عرضه و نمایش قرار گیرد، میکه آن چه بالطبع، 
آثار  -2؛ ساز جوانانهای دستها؛ کتابی کتابخالصه -1 از: ندعبارتنمایشگاهی، 

؛ دیجیتالی و معمولی هایثار عکاسی با دوربینآ -3؛ نویسی جواناننقاشی و خوش
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؛ ها با رعایت مسایل شرعیها و مجسمهماکت -5؛ کارهای دستی و آثار هنری -4
، اماکن مذهبی ،فضاسازی شهرها -7 آثار به جا مانده از رزمندگان و شهدا. -6

 .ی دفاع مقدسهاو جبهه تاریخی

 نکات اجرایی تشکیل نمایشگاه -3

ارکت دادن جوانان در سه زمینه مش :جلب همکاري و مشارکت جوانان -الف
 ها در برپاکمک گرفتن از آن ،گیری از آثار هنری جواناناتفاق بیفتد: بهره تواندمی

این امر  .کارگیری آنان در اداره نمایشگاهه ب و های آنکردن نمایشگاه و فضاسازی
 ها مزایای فراوانغیر از سهل الوصول ساختن تهیه و تولید آثار و کاهش هزینه

موجب که نان آبرخورداری از خالقیت فراوان موجود در  -1 دیگری دارد از جمله:
کنندگان و تأثیرگذاری تربیتی بر مشارکت -2 گردد.جذابیت بیشتر تبلیغ دینی می

ی آثار ایجاد زمینه اثرگذاری غیر مستقیم تربیتی در مراحل مختلف آفرینش و ارائه
ایجاد ذوق و شوق و فعالیت از طریق کار تقویت حس همکاری گروهی و  -3 هنری.
توان تغییر و تحول در حاالت و رفتارها و می وضوحبه  ییدر چنین فضا .جمعی

 را مشاهده کرد. روحیه نظم و ترتیب، همکاری، تالش، احترام به نظر دیگران 
 -1 در این زمینه چند راه حل وجود دارد:: توليد آثار و مواد هنري وتهيه  -ب

اعالم فراخوان  -2 های هنری جوانان و گردآوری آثار هنری و ادبی.ارگاهک تشکیل
برگزاری مسابقات  -3 جوانان به منظور گردآوری اثر برای نمایشگاه. میان همه

های دیگر غیر از جوانان، گردآوری آثار هنری مناسب از کانال -4 فرهنگی و هنری.
با سفارش توسط افراد متخصص  مثالً در صورت نیاز و توان مالی برخی از آثار

 های دیگر.استفاده از تجربه و امکانات نمایشگاه -5 هنرمند ساخته شود.

ای به بیننده کمک فضاسازی به گونه: تعيين مکان مناسب و فضاسازي هنري -ج
 های او پی ببرد.کننده و دریافتکند که به فهم اثر هنری برسد یا به مقصود عرضهمی

شما حتی اگر بتوانید بهترین  :براي جلب و جذب بازديدکننده ريزيبرنامه -د
اید. برای را برپا کنید، ولی تا زمانی که مخاطب نداشته باشید موفق نشدهنمایشگاه 

ریزی قبلی داشته باشید. هماهنگی با مدارس آموزش و باید برنامه جلب مخاطب
های ربیان یکی از راهآموزان و معلمان و مجمعی دانشپرورش برای بازدید دسته
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توانید ریزی درستی وجود داشته باشد میخوب جلب مخاطب است. اگر برنامه
 های دینی و تبلیغی کنید.مخاطبان را جذب فعالیت

 مذهبی. ایجاد فضای مناسب جهت مشاوره -1 :هاي جنبي نمايشگاهفعاليت -هـ

معنوی متناسب با ایجاد فضای  -3 .گویی به سؤاالتغرفه گفت و گو و پاسخ -2
 -5برپایی هیأت مذهبی در محل نمایشگاه.  -4 ایام محرم و صفر در سطح شهر.

دی، ارایه محصوالت فاخر فرهنگی اعم از سی -6 .جذب و سازماندهی مراجعین
ارایه محصوالت فرهنگی ویژه  -4 برچسب، عکس و پوستر و سایر ابزارهای فرهنگی.

 .نمایشگاه کتاب جوان -5 کودکان.
مختلفی از جمله برگه نظرسنجی، نظرسنجی های شیوه: ارزيابي و نظرسنجي -و

 شفاهی و دفترچه پیشنهادها و انتقادات برای این کار مناسب است.

 نکاتی چند پیرامون فضاسازی نمایشگاهی -4
ها یا تاالرها ها، گالریفضاهای نمایشگاهی مورد نظر با فضاهای رایج در موزه

ها را داشته به ویژه زمانی که ما انتظار تربیت در این مکان ت،اس کامالً متفاوت
 جمله:های نمایشگاهی تحت تأثیر عوامل مختلفی است از باشیم. فضاسازی محیط

اثر دیگری بیش از هر چیز  راویخالقیت  :عامل انسانيراوي به عنوان نقش  -الف
شته شده مطالب را اگر راوی روحانی جوانی باشد که بر اساس سناریوی نو دارد.

 ارائه کند، تأثیرش دو چندان خواهد بود. 
عوامل فیزیکی، فنی و محیطی : و هنري محيطي ،تأثير عوامل فيزيکي، فني -ب

ها، طول، عرض، ی دید، اندازه سالنویژه مانند: نور، رنگ، صدا، گرما، سرما، زاویه
یک از این مقوالت  عمق و ارتفاع نیز در ایجاد فضا مؤثرند که پرداختن به هر

 طلبد.گفتاری جدا می

 بررسی یک نمونه موفق -5
توسط گروه  فرهنگی -در شهر رشت نمایشگاهی تجسمی 86در ماه صفر سال 

بسیاری  که برقرار گردید که بیست هزار نفر بازدیدکننده داشت   یاران دولت سبز
از تاریخ  هاییحنهها صبا کمک ماکت ین نمایشگاهدر ا. آموز بودندها دانشآناز 

 -1 :تحلیلی اسالم ترسیم شده بود. بعضی از دستاوردهای این نمایشگاه عبارتند از
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 -2آموزان برای استمرار ارتباط. جذب و ثبت نام قریب به دو هزار نفر از دانش
گویی پنهان به شبهات پاسخ -3تأثیرگذاری بر فضای عمومی شهر در ایام ماه صفر. 

ندهی و به کارگیری چهل تن از نیروهای فرهنگی شهر اعم از سازما -4وهابیت. 
های دینی عرضه کتاب -5ها و روحانیت. برادران و خواهران در راستای اهداف حوزه

 .  و ... تغییر نگرش مردم و فرهنگیان نسبت به کارکرد روحانیت -6. مورد نیاز جوانان
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 های دانش آموزیهیأت
 حمیدرضا ترابی و سیدناصر میرمحمديان

هزینه و پرفایده برای جذب عموم جوانان و آموزی قالبی است کمهیأت دانشاشاره: 

، مقتضی تعریف و طراحی کارکردهای هاهیأتوری بهره .آموزش معالم دین به آنان

 ست. مقاله حاضر تالشی در این راستاست.هاآنشناسی جدید و آسیب

 مقدمه

فرهنگیان  ،دانشجویی ،آموزیها )دانشهیأتن تخصصی نمود: نگيزه بحث. االف
 است. مانگیزه بحث  ها،و شناخت آسیب وریبهبود کارکردها و افزایش بهرهو و ...( 

بر اساس بعضی از شواهد، سابقه این گونه  :خاستگاه فکري و ب. تاريخچه

ل اهل یفضا فلی برای ذکرامح ؛گرددبرمی معصومینجلسات به زمان حضور 

 .جلوگیری از فراموشی یاد آن نازنینان عالمو  بیت

 فراگیری جهتهای عمومی تشکیل حلقه برای تشویق و توصیه پیامبر اعظم
ترین خاستگاه فکری و عامل و معارف صحیح و انس مؤمنین با یکدیگر، مهم قرآن

 ،آوریعالوه، روایات فراوانی رسیده که به نحو شگفته پیدایش جلسات دینی است. ب

احیا یاد شوند و امرشان  اهل بیت ،هاکند که در آنت مجالسی را بیان میفضیل
که در پایان آن  ءها زنده نگه داشته شود، مثل حدیث شریف کساو در دل گردد

نا تِشیعَ نْمِ عٌمْجَ فیهِ وَ ضِرْاالَ لِهْاَ لِحافِمَ نْمِ لٍفِحْی مَذا فِـنا هرُبَخَ رَکِما ذُ»فرماید:می

 نْاَ لیاِ مْهُلَ تْرَفَغْتَاسْوَ ۀُکَالئِمَالْ مْهِبِ تْفَّحَ وَ ۀَمَحْالرَّ مْهِیْلَعَ تْلَزَنَ وَ الّینا اِبّحِمُ وَ

گر فضیلت اقامه عزای حضرت زیادی بیان چنین احادیثهم 1«قوا.رَّفَتَیَ

 همواره بر شور و شوق تشکیل محافل اشک افزوده است.  که است سیدالشهدا

یا مجلس آ»د:فرمایگونه خطاب به فضیل یسار میبا لحنی تشویق امام صادق

                                                 
 ؛ مفاتیح الجنان.53، ص  کلمات االمام الحسين - 1
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امام فرمود:  ؛ریآفضیل گفت:  ؟گوییدن درباره ما سخن میآدهید و در تشکیل می
خدا رحمت کند  ؛پس هدف ما را زنده نگه دارید ؛من این مجالس را دوست دارم

ورد و یا  آا را به یاد کسی که م ،ای فضیل .داردکه هدف و امر ما را احیا میرا کسی 
دیدگانش به اندازه بال مگسی اشک بیرون  ،از ما یاد شود که در برابرش هنگامی

 «خداوند گناهانش را بیامرزد. ،یدآ

 مذهبیدهنده نخستین جلسات سامان اهللمنبر مقدس رسول :ج. مکان اوليه

حضرت نشینی انگیز خانهو ماجرای بهت بود. پس از رحلت غریبانه پیامبر اعظم

در حیطه  ،ها و محافل خصوصی کشیده شد؛ زیرا مساجدجلسات به خانه ،علی

قرار  و لعن امیرالمومنین جایگاه سبّو قدرت بلکه مرکز قدرت حاکمان فاسد 
الف( در  :آموزی در چند مکان قابل اجراستهای دانشهیأت. امروزه گرفته بود

ب( در مساجد  ؛آموزانبا حضور دانشبار  یک ،هر دو هفته یا یک ماه ،مدارس
  .آموزانمعلمین یا دانش ،معاون ،ج( منازل مدیر ؛نزدیک مدرسه یا محله

 های هیأتتعریف و ویژگی -اولفصل 
قرائت  برایشق اهل بیت اع وگروهی مؤمن محفلی برای گردهمایی  ،هیأت

ویژگی . استو نشر معارف و احکام شرعی  ، ذکر مناقب خاندان پیغمبرقرآن
 :دارد. هیأت چهار ویژگی ممتاز استآمیختگی عنصر عقل و دل  ،جالب توجه هیأت

ب( پرورش دل و بیداری فطرت در سایه ؛ عقل در پرتو تعلیم و تعلم ییالف( شکوفا
  .زدنیهای مثالد( دوستی؛ بیت ج( شور و احساس نسبت به اهل؛ تربیت

 هاروحیات و صفات اصلی هیأتی -فصل دوم

 :توان برشمردرا میزیر موارد  ،های واقعیهیأتیفات و کرامات اخالقی از ص
ج. ؛ اهل بیت و دوستان اهل بیتبه معرفت و عشق  ب. 1؛الف. خلوص نیت

کوشی و سخت ،همت ،و. تالش 3؛پذیری. مسؤولیتـه 2؛مداریپذیری و والیتوالیت

                                                 
 «82 /انعام» .یافتگانند نان ایمنند و راهآ ،اندبه شرک و ظلم نیالوده اند و ایمانشان راوردهآکسانی که ایمان  - 1
نها گرفته شده مصمم و یکدل آ ها را در طاعتشان یاری دهد در وفای پیمانی که ازنآاگر شیعیان ما که خداوند  - 2

افتد و سعادت دیدار ما برای انها با معرفت کامل و راستین نسبت به ما خیر نمیأنها به تآباشند نعمت لقای ما از 
 (177ص  ،53ج ،بحاراالنوار) .گرددتعجیل می

 .38، ص 72، ج بحاراالنوار - 3
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 ط. 3؛لحشوریح. شجاعت و س 2؛بینش عمیق دینی ز. خدامحوری و 1؛امیدواری
. خردورزی ک 5؛آراستگی به فضایل و پیراستگی از رذایل ی. 4؛گزاریروحیه خدمت

 .مدارانهدین
 اي از رواياتاما نمونه

 6؛«اهللَ وأطاعه من اتّقی الّنا اِتُما شیعَ اهللِوَف»... :فرمودخطاب به جابر  امام باقر

و  .و از اوامر الهی اطاعت نمايد باشداري و پرهیزگ ابه خدا شیعه ما نیست مگر کسی که اهل تقو

 لُهْاَ ، وَۀِمانَاالَوَ فاءِوَالْ لُهْاَ ، وَهادِتِجْاالِوَ عِرَوَالْ لُهْنا اَتُشیعَ»فرمود: امام صادق

 لِیْلَّلابِ مونَقائِلْ، اَۀِلَیْاللَّ وَ مِوْیَی الْفِ ۀًعَکْرَ سینَمْخَ وَ دیحْاالِ حابُصْاَ ، وَۀِبادَعِالْوَ دِهْالزُّ

و در جای  7«.مٍرَّحَمُ لَّکُ بونَنِتَجْیَ وَ تَیْبَالْ ونَجُّحُیَ وَ مْهُوالَمْاَ ونَکُّزَ، یُهارِالنَّبِ مونَائِالصّ

 حِتْفَالْ لُهْاَ وَ یمانِاإل لُهْاَ وَ رِیْخَلْا لُهْاَ وَ ویقْالتَّ لُهْاَ وَ دیهُالْ لُهْنا اَتُشیعَ»دیگر فرمود:

 «.رِفَالظَّوَ

 تشکیالت هیأت -فصل سوم
را  نموداریتوانیم ط، متغیر است، ولی مییها به تناسب شراتشکیالت هیأت

کنیم:آموزی پیشنهاد های دانشبرای هیأت

 .ستهاهیأت و هیأتی دهندهو رشد گرکه هدایت ،الف. روحانی هیأت
عناصر  تواند از میان معلمین دلسوز و متدین یاکه می ،ب. مدیر اجرایی هیأت
 مذهبی دیگر انتخاب گردد.

 .1 های زیر است:قسمتمسؤولین که شامل  ،آموزی هیأت. شورای دانشج

                                                 
همه شیرانی هستند که از بیشه  :الجبال الزالوها عن مواضعهامن غاباتهم لو انهم همو بازالۀ  اکلهم لیوث قد خرجو -1

 (224ص  ،یوم الخالص) .ها را از جا بکننداگر اراده کنند کوه اند وخارج شده
 (233ص  ،یوم الخالص. )تالشند در طاعت خدا پر :ون فی طاعه اهللمجدّ -2
هن محکم است آهای هاشان چون پارهدل :ن رجال. فان الرجل منهم یعطی قوه اربعی.جعلت قلوبهم کزبر الحدید . -3

 (228ص  ،یوم الخالص) .شان نیروی چهل مرد داده شده... به هر کدام
. )بحاراالنوار، ج ها  برای مردم استنآمفیدترین  ،پیش خدا بهترین مردم ؛الناس الی اهلل انفع الناس للناس احبّ -4

 (339، ص 71
دارد همانا تنها چیزی که ما را از شیعیان پوشیده می فرماید:ه شیخ مفید میدر توقیع شریف ب  امام زمان -5

 (178ص  ،53 ج ،بحار) رود.انتظار نمی اننآرسد و خوشایند ما نیست و از نها به ما میآست که از ا چیز ناشایستی
 .234، ص 15، ج وسايل الشيعه -6
 .57، ص 4؛ وسایل الشیعه، ج 3 ص، 2 ج ،مصباح الفقيه -7
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رسانی )تهیه طرح اعالمیه و تکثیر و نصب اطالعیه یا اطالع رسانیتبلیغات و اطالع
. تزئینات و فضاسازی جلسات هیأت )متناسب با جشن یا 2 ؛ا(اعضتلفنی به 

، بیان احکام شرعی، مسابقات، قرآنگری، قرائت )مجری فرهنگی .3 ؛عزاداری(
)تنظیم  . صوت و تصویر5 ؛)کاغذ دیواری، مجله، جزوه( . نشریه4 ؛تشویقات(

)تهیه غذا یا شربت و شیرینی و ... و  . تدارکات6؛ سیستم صوتی و تهیه نوار و فیلم(
 اتید و ذاکرین. هماهنگی با اس8 ؛داری. انتظامات و میان7 ؛(در مراسمپذیرایی 

های نقدی و نظارت )جلب کمک . مالی9 ؛نامه و برنامه ایاب و ذهاب()تهیه دعوت
 . آمار و خبر.10بر هزینه تهیه فاکتورها و ثبت(؛ 

برای مدت هیأت  آموزیشورای دانشیک نفر به عنوان مسؤول  ،از این میان 
ردن فرصتی برای شود. فلسفه این کار فراهم آوبه طور چرخشی انتخاب می معین

 رشد همه نیروهای هیأت در رده مدیریت است.
ها در ی با توجه به توانمندیهیأتآموزان دانش: کنندگان در هیأتشرکت د.

. های ویژه صادر کردها کارتنمود و برای آنبندی ردهتوان میچهار رده طولی 
کتباً به  ف هر رده و چگونگی پیوستن به یک رده و امتیازات هر یکیشرح وظا
 رسد:ها میاطالع آن

گذاری شده است نام مرابطینآموزی: این رده با نام اعضای شورای دانشرده  -1
رده خادم الحسین زیر نظر  های مختلف شورا را بر عهده دارد.و مسؤولیت قسمت
زیر نظر مرابطین وظیفه این رده رده خادم الحسین؛  -2 .کنداین گروه کار می

 رده تشکیالتی خادم -3الرضا را بر عهده دارد. ی بین افراد خادمهماهنگایجاد 
دانش آموزانی شامل همه رده اعضا:  -4 .است رده اجرایی هیأتترین پایینالرضا: 

 .کنندو در هیأت شرکت می شوندمی هیأتکه جذب 

 منابع مالی هیأت -فصل چهارم
ها یا اشخاص خارج از ترین منبع مالی هیأت، نذوراتی است که خود هیأتیمهم

های منبع مالی اصلی هیأت است. کمک ،کنند. گاهی موقوفاتهیأت تقدیم می
یکی دیگر از منابع است.  ،شودآوری مینقدی که به صورت هفتگی در هیأت جمع

زه و یفرهنگی )تشویق، جا  ها مربوط است به: پذیرایی،ترین مخارج هیأتمهم
نی، تزئینات هیأت، سیستم صوتی، هزینه ذاکرین و تبلیغات و اطالع رسا ،مسابقه(
 واعظین.
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 هاشناسی هیأتآسیب -فصل پنجم
ظر به قداست و قدر و ارزش هیأت، مسؤولین هیأت تمام کوشش خود را برای ن

  :دارندآن شود مصروف می هایی که ممکن است دامنگیرسیبآرفع نواقص و 
اید متخذ از محکمات دین ب های محتوایی: محتوای جلسات هیأتآسیبیک. 

باشد و از بیان متشابهات پرهیز شود. ذاکرین هیأت و واحد فرهنگی نیز در استفاده 
 از اشعار و بیان مطالب باید دقت کافی داشته باشند. 

های شکلی: جلسات هیأت در عین این که باید جذاب و شورانگیز آسیبدو. 
د. بعضی از مصادیق این افراط و تفریط ولی باید از افراط و تفریط به دور باش ،باشد

های مداحی و در حاشیه طول کشیدن جلسات، تنوع بیش از حد سبک عبارتند از:
زنی و تیغ کشیدن یا آسیب قرار گرفتن محتوی، تزئینات غیر متعارف جلسه، قمه
زنی، تحت الشعاع قرار گرفتن رساندن به خود یا دیگران در جریان عزاداری و سینه

روی در تعداد جلسات هیأت.های درسی و کاری در اثر زیادهتفعالی

های جنبی: ساعت شروع و ختم هیأت باید از پیش معلوم باشد و از آسیبسه. 
ها بعد از هیأت پرهیز گردد و برای جلوگیری از این ها و گعده گرفتنزدنپرسه

آموزی نشتدبیری اندیشیده شود. ساعات شب وقت مناسبی برای هیأت دا مسایل
های گیری دوستیشکل باید دقت شود.مکان برگزاری هیأت هم در مورد نیست. 

 دور بماند. مسؤولین هیأتناسالم نباید از چشم 

  ت مطلوبأکارکردهای هی -فصل ششم
خیرات و باید هیأت ها باید هر چه بیشتر گردد. با حضور در کارکرد مثبت هیأت

مجلس علم و دانایی و محفل ذکر هیأت باید  .دشو افرادچه بیشتر نصیب  مبرّات هر
که باید  یانسان را تا درِ بهشت هدایت کند. از کارکردهای و و انس و عبادت باشد

این موارد را باید نام برد:ها تأکید شود بیش از پیش بر آن

بودن،  قرآن، آداب با قرآنکریم: آموزش عملی احترام و رعایت قداست  قرآن. 1
، ترتیل با توجه قرآن، فهم معنای خوانی، قرائت ترتیلکریم، روان نقرآروخوانی 

 1ترتیل با بکاء، 1به معنا، ترتیل با تفکر و تدبر در متن آیه، ترتیل با تحزّن، زمانهم

                                                 
 . )نهج البالغه، خطبه همام(لون القران و یحزّنون به انفسهمیرتّ : ...فرمود در اوصاف پارسایان  امیرالمؤمنین - 1
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پذیری )از آسان به مشکل(، راهیابی و الهام قرآن، تفسیر قرآنتبیین ضرورت عمل به 
وقف،  های مالی اسالم مثل:ترویج برنامه -3 ؛عی. بیان احکام شر2؛ ... از کالم وحی

داشت معوض و بدون چش . ترویج روحیه کمک بال4؛ ... نذر، انفاق، خمس، صدقه و
. معرفی مصادیق عینی و نهادینه 6؛ رسانی به فقرا و نیازمندان. کمک5؛ به دیگران

کار و خالقیت و روح ابت القای. 7؛ کردن دو فرمان الهی امر به معروف و نهی از منکر
. تشویق به درس خواندن و نیل به 8؛ ناپذیری در راه هدفکوشی و خستگیسخت

   .مختلف مسایلنگاه کالن کشوری و حتی جهانی به  ایجاد. 9؛ مراتب علمی باالتر

 آموزیعناوین مباحث هیأت دانش -فصل هفتم

قت با د ،کند مباحث و موضوعاتآموزان در هیأت اقتضا میحضور دانش
ها در آن لحاظ گردد و بر اساس سیر ها و ضرورتبیشتری انتخاب شود و اولویت
. 1عبارتند از:  ،ای ارائه گردد. بعضی از مباحث درخورفکری و منظومه معرفتی ویژه

.  و ...  . سیره معصومین5؛ شناسی . گناه4؛ خودشناسی -3والیت؛  -2توحید؛ 
 جاست.این تر از موکه البته هزار نکته باریک

                                                                                                                     
 خوانم و شما به بکاء بپردازید.کم التکاثر را بر شما میـ'خطاب به اصحاب: سوره اله  پیامبر اعظم - 1



 حلقه انس

 

333 

 

 انس  هحلق
  مهدي برناس و محمدعلی امینی

است. حلقه انس « حلقه انس»های جذاب و ضروری برای جوانان اشاره: یکی از قالب

 و مبلّغ، بیشتر، نقش ناظر را در آن دارد.  داری استدارای تفاوت ماهوی با کالس

  اسامی این نشست -1
: لقه انس است و صرف جعل نام نیستگر وجهی از حهر یک از عناوین زیر بیان

 . ... و خوریمیوه ؛ جلسهنشست صمیمی؛ تریبون آزاد؛ یخودمانگپ ؛ انس هحلق

 انس  هتعریف حلق -2

کشف  -1هدف اصلی:  ، با دوجوان متربیان ای است با حضور مربی وجلسه
لی ارتباط فراکالمی با متربی )آموزش عم -2 ؛خصات متربیشسایر م افکار، اخالق و

 ...(. برخاستن و انتقاد، نشست و نوع سخن گفتن،
 انس  همحتوای جلسات حلقه منظوم -3

 -2؛ ...( تحصیلی و ه)نام، نشانی، رشت ای با متربیآشنایی شناسنامه همرحل -1
و  ...( علمی و شنایی )فکری، روحی، خانوادگی، اخالقی، درسی وآتعمیق  همرحل

 آموزش فراکالمی اخالق به او رهای متربی وتصحیح باو همرحل -3؛ استعدادیابی
گویی و طرز صحبت کردن در جمع، نحوه نشست و برخاست، نحوه پاسخ)مثل 

  پذیرش مرجعیّت هدایتی مربی از طرف متربی. همرحل -4؛ (یک جلسه هنحوه ادار
 توجه:

را در متربی ...  نخست، خصوصیات فردی، اخالقی و همربی در دو مرحل -1
در  گانکنندهمه شرکت -2 کند.ثبت میرای این کار اختصاص داده، که بدفتری 

شوند تا متربی بتواند آزادانه آن چه سطح فرض میحلقه، اعم از مربی و متربی هم
 در ذهن و عمل دارد، بروز دهد. 

 انس ارکان حلقه -4

دبیر آموزان به عنوان یکی از دانش: حلقه دبیر -1 حلقه انس چهار رکن دارد:
جایی که ممکن است  . )از آنرا بر عهده داردبایگانی آن  جلسه وثبت صورتر کا
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 -2 ؛رسد(جلسه به طول بینجامد، این کار ضروری به نظر می برخی حلقات بیش از
حلقه  هادار گرداندن مطالب و هوظیف مربیآموزان یا کمکیکی از دانش: حلقه مدیر
جلسه، اطالعات الزم را به مدیر حلقه )الزم است مربی خارج از  عهده دارد را بر

کنندگان باید حضور فعال )نه کنندگان در حلقه: کلیه شرکتشرکت -3بدهد(؛ 
گوش کردن، یادداشت  ،: کار مربی در جلسهروحانی مربی -4منفعل( داشته باشند؛ 

آموزان است و در نهایت اگر الزم های  فکری، اخالقی و عاطفی دانشکردن ویژگی
 کند.بندی ارائه میالبی را به عنوان جمعباشد مط

 کالس انس و ههای بین حلقتفاوت -5

 -1 :الب و روح با یکدیگر تفاوت دارندق، اهای محتوحیطه کالس در انس و هحلق
که رسالت مربی  مطلب علمی خاصی است؛ حال آن زشرسالت استاد در کالس آمو

اخالقی،  ،های فردییژگیشناخت وکشف متربی )اول،  هانس، در درج هحلق در
یک عنوان ثانوی  حلقه انسدرس در  -2است.  (... عاطفی، فکری وخانوادگی، 

است. لذا اگر بحث ابتر بماند مهم نیست. )هر چند بهتر است حلقه طوری اداره 
نتایج عملی یا علمی در همان جلسه  ای ازشود که در هر مبحثی، الاقل مرحله

، رسانیاطالعرسانی هستیم نه بیشتر به دنبال معرفت ،حلقات در -3؛ گرفته شود(
در  -4؛ استو اطالعات جدید خالف کالس که هدف عمده، ارائه مطلب علمی  رب

گیرد؛ امّا در حلقات، چه بسا در آموز برای گفتن مطلبی اجازه میدانش ،کالس
ازه گرفتن ... بدون اج ای ویا انتقاد به گفته آموزی در پاسخ وجای مناسب، دانش

 هگیرد ولی در حلقجواب می و رسدپال میؤکالس استاد س در -7؛ مطلبی بگوید
نظرات یکدیگر  دهند وها هستند که پاسخ میهمان پرسند وآموزان میدانش ،انس

 کشند.را به چالش می
 چند نکته -6

 شوق و ایجاد انگیزه و انس برای توجیه کلیت این برنامه و هاول حلق هجلس -1
در حلقات بعدی مربی باید همیشه  -2؛ استکار آموزان برای ادامه ذوق در دانش

 -3؛ آموزان باز کندها راه را برای دانشموضوعاتی را آماده داشته باشد تا با طرح آن
نکات از گاهی الزم است  -4 ؛نباید عجله کرد ،نادرست افکار برای تصحیح باورها و

و در یک فرصت مناسب تذکرات الزم به شخص مورد برداری گیری یادداشتقابل پی
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یا موقعیت مناسب جلسه  شود. گاهی نیاز است برخی موارد را در انتهای هنظر داد
مربی باید لطیفه  -5به متربی تذکر داد.  به شیوه هنرمندانه به صورت خصوصیدیگر 

حدی که  تر شود )البته تاهایی برای حلقه آماده کند تا حلقه جذابطبعیشوخ و
را لحاظ  ... چشم، و مربی باید نحوه حرکت دست، -6؛ نرود( دسته از سلج کنترل
آموزان یاد داده باید به دانش -7؛ کار خود قرار دهد هکالمی را سرلوحخوش کند و

حلقات  -9؛ پذیرایی از حلقه فراموش نشود -8؛ شود که از روی نوشته صحبت کنند
ضای باز )پارک، کنار رودخانه، گلزار شهدا و ...( اجرا تواند بسته به شرایط، در فمی

 گردد.
 موضوعاتی برای حلقه انس

بعضی از موضوعاتی که برای طرح در حلقه انس مناسب است، عبارتند از: دوست 
دی حیات آب(؛ بررسی عالیم دارید چه کاره شوید؟ چرا؟ شهادت آب )بازخوانی سی

مشکل یف دولت، جامعه و خود جوانان(؛ ؛ مشکل اشتغال )وظاظهور امام زمان 
. به داستان انرژی اتمی و جوانان ایرانیو  گردانهای روانقرصمواد اعتیادآور و 

عنوان نمونه، بعضی از اطالعاتی را که الزم است پیش از جلسه بحث در مورد انرژی 
 آوریم:اتمی در اختیار مدیر حلقه قرار گیرد، ذیالً می

  انرژی اتمی
باشد. آمیز هسته میان با تمام توان و قدرت خواستار دستیابی به انرژی صلحایرانی

ها امریکا و رژیم صهیونیستی با رأس آن در طرف مقابل، دنیای استکباری غرب و در
باشد و حتی درصدد ای میتمام وجود خواستار عدم دستیابی ایران به انرژی هسته

ای کشورمان ر غلط از موضوع انرژی هستههای غیر واقعی و ارائه تصویسازیجریان
خواهند به افکار عمومی جهان بقبوالنند که دستیابی ایران به انرژی هستند و می

 کند.ای، صلح و امنیت جهانی را تهدید میهسته
ای بودن ایران هایی که کشورهای مختلف استکباری با هستهآیا با همه مخالفت

ای بودن ند، آیا واقعاً نیاز امروز جامعه ما به هستههایی که دارو کارشکنی اندکرده
 )این موضوع را به بحث بگذارید.( باشد؟می

 هاي درباره انرژي اتمينيانستد
توان به دو دسته عمده طبیعی و مصنوعی ها را میسوخت :انواع سوخت -1
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 هایسوخت -؛ بهای طبیعی مانند زغال سنگ، نفت و گازسوخت -: الفتقسیم کرد
که از این سه عنصر  239، پلوتونیوم 233، اورانیوم 235مصنوعی مانند اورانیوم 

 در طبیعت موجود است. 235فقط اورانیوم 
منابع فسیلی محدود بوده و  -الف :هااي بر ساير انرژيبرتري انرژي هسته -2

ای )به جویی اقتصادی انرژی هستهصرفه -باشد؛ بها زیاد میامکان تمام شدن آن
گرمی اکسید اورانیوم به عنوان سوخت، انرژیی معادل  30نوان مثال یک قرص ع

ری شده باشد و در یک وباشد؛ و اگر این قرص بازفراسه تن زغال سنگ را دارا می
تن زغال سنگ را دارا  150رآکتور زاینده مورد استفاده قرار گیرد، انرژیی معادل 

وشیمی ارزش بیشتری دارد و لذا نفت خام در صنایع تبدیل پتر -خواهد شد(؛ ج
تولید برق و تولید انرژی از طریق  -نباید آن را در راه سوخت مصرف کرد؛ د

استفاده بهینه در درمان  -های کمی برخوردار است؛ هـهای اتمی از آلودگینیروگاه
 -استفاده بهینه در کشاورزی، صنعت و پزشکی؛ ز -های سرطان و غیره؛ وبیماری

 زدایی لوازم پزشکی.ی گیاهان، استریلیزه کردن و میکروباصالح ژنتیک
کشف عناصر نایاب  -های با اشعه؛ بیابی در لولهنشت -الف: کاربردهاي صنعتي -3

های تکنیک -سنجش پرتویی میزان ساییدگی قطعات در حین کار؛ د -در معادن؛ ج
مواد رادیواکتیو سازی از در صنعت اتومبیل -های ضد نفر؛ هـای بر کشف مینهسته

داری در صنعت ساخت و نگه -شود؛ وبرای کنترل کیفیت ورق استیل استفاده می
هواپیما برای کنترل وجود شکاف یا نشتی در موتورهای جت از این مواد استفاده 

 شود.می
تقریباً بیشتر کاربردهای  :ايهاي ايران در زمينه فناوري هستهتوانمندي -4
گیرند برداری قرار میای در کشور ما مورد استفاده و بهرههفناوری هست آمیزصلح

تولید انرژی: رآکتور اتمی بوشهر  توان به موارد زیر اشاره کرد:که از آن جمله می
 تولید آب سنگین مورد استفاده در رآکتورهای اتمی آب سنگین؛ )در حال اجرا(؛

استریل و پرتودهی  ای؛تولید انواع رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته
 60بار مصرف توسط منبع رادیواکتیو کبالت کاالهای بهداشتی و لوازم پزشکی یک

اصالح ژنتیکی محصوالت استراتژیک  دهنده الکترون )در یزد(؛)در تهران( و شتاب
کنترل آفات مهم انباری با استفاده از  برنج با پرتودهی؛کشاورزی، از جمله گندم و 
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 های دام و طیور با استفاده از پرتودهی؛های بیماریید رادیو واکسنتول پرتودهی؛
(، جهت کاربردهای گوناگون 192م های رادیواکتیو صنعتی )مانند ایریدیُتولید چشمه

شناسایی و آنالیز،  های غیر مخرب؛در صنعت؛ از جمله رادیوگرافی صنعتی و تست
اندازی عرضه، نصب و راه ای؛هستههای گیری خواص مواد با استفاده از روشاندازه

یابی خطوط ای و نشتهای هستهسنجای در صنایع؛ شامل: سطحهای هستهسیستم
تولید  های رادیواکتیو تولید شده در کشور؛انتقال نفت با استفاده از ایزوتوپ

دهنده های مختلف با استفاده از شتابهای قابل انقباض حرارتی در اندازهلوله
ای و های الکترونیک هستهطراحی، ساخت و تولید انواع دستگاه در یزد؛الکترون 

 ای.تحقیقات در زمینه تولید انرژی از گداخت هسته ساز؛مونیتورینگ پرتوهای یون
ها، به غربی»همان طور که رهبر عزیز ما فرمودند  کالم مقام معظم رهبري: -5

ها این بوده که اولین خدعه آنها دو خدعه تبلیغاتی داشتند، که خصوص آمریکایی
گویند ای اظهار نظر کنند، میخواهند راجع به مسأله هستهدر تبلیغاتشان وقتی می

ای یک خطر بزرگ است. کأنه ای در ایران مخالفیم و سالح هستهما با سالح هسته
ای مخالفند. این ای است و این حضرات هم با سالح هستهایران دنبال سالح هسته

ای در رای فریب دادن افکار عمومی خودشان است. اصالً بحث سالح هستهحرف ب
خواهیم اورانیومی را که مال خود ماست، معدن خود ماست، با ایران نیست. ما می

 هایها و جوانایم و بچهتجهیزاتی که متعلق به خود ماست، از کسی آن را وام نگرفته
درصد بکنیم  4تا  3سازی تشکیالت، غنیاند، در این خودمان آن را به کار انداخته

ای بوشهر را خودمان تولید کنیم. برای ما مسأله تا بتوانیم سوخت نیروگاه هسته
خواهیم منابع تجدیدناپذیرمان برای ای، مسأله علمی و اقتصادی است. ما میهسته
 های دیگر بماند. این طور نباشد که بیست سال دیگر، بیست و پنج سال دیگر،نسل

نفت نداشته باشد؛ مجبور باشیم نفت خود را از آمریکا یا عوامل آمریکا این کشور 
 «ای است.جایگزین نفت داشته باشیم و آن، انرژی هسته خواهیمبخریم. ما می
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 شناسیحلقه مطهری

ر مقام عظمای والیت در سالیان اخیر، مطالعه کتب ارزشمند اشاره: از جمله تأکیدات مکرّ

ای است از طرحی گسترده قطرهآید است. آن چه ذیالً می مرتضی مطهری استاد شهید

 در زمینه مطالعه آثار شهید مطهری.

تعیین  -شناسی در چهار مرحله تنظیم شده است: مرحله اولطرح مطهری
برگزاری جلسه مباحثه و بحث و  -مرحله دوم ؛کتاب و تشکیل جلسه تبیین آن

جلسه پاسخ به سؤاالت و  -مرحله سوم ؛شناسیهای مطهریبررسی در قالب حلقه
جلسه آزمون  -رفع اشکال )به صورت کتبی و شفاهی( و ارائه تحقیق؛ مرحله چهارم

 ها.و نمره دادن به فعالیت
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 هاها و پاسخپرسش
 یمسعود احتشام

که شویم مواجه میهای مختلفی پرسش به محض حضور صمیمی در میان جوانان، بااشاره: 

گفتار زیر تالشی در این . ها پاسخ بگوییمبا دقت و حوصله و با زبان خودشان به آنباید 

 راستاست.

 ؟هآیا فکر گناه هم گناه و حرام
از نظر شرعی  ه،به عمل حرامى منجر نشو  هوقتی تحقق پیدا نکنفکر گناه تا 

 فکر گناهامّا  ره.ادنهم  یمجازات و شهمیو شخص، گناهکار محسوب ن حرام نیست
که شیطان با  بدونیم. باید هش  و موجب تیرگی قلب و فکر می هرات بدی داریثتأ

 .ونهکش به تباهى مى وانحرافات کوچک، انسان ر همین
 باعثو  ایجاد کنه وگناه رو مقدمه زمینه  هفکر گناه، گناه نیست ولى ممکن

 ودیواردر و حتماً ولى ونه سوز نمى وکه دود چیزى ر طور )همان بشهسلب توفیق 
 واسه همینه ه.در ترک فکر گناه دار مهمیسهم هم ترک زمینه گناه (. هکن سیاه مى

 امکمتر به سراغ هم فکر گناه  ،فراهم بشهگناه ترک تر زمینه بیشتر و دقیق یهر چ
 د.یام

 ،کنهایجاد می قصد اون رو ،میلدر انسان و بعد از رو  میلشکه  هاین فکر گناه
 ده.اونو انجام نمیانسان  هتا میل به کارى نباش اًطعق بعدش هم خودش میاد.

فکر کسی که : گفت شکه به حواریّون کرده روایتعیسی حضرت از  امام صادق
قشنگی  شدوده و معلومه که آتش روشن کن کاخ قشنگکه در  هکسی مثل، هکن گناه

د: کسی فرموهم در کالم دیگری  1.هش نگیریآتکاخ  حتی اگه ،هکنخراب میکاخ رو 
  2.خورهزمین میروز حتماً یه ، هفکر کن تلذات مادی و شهو هزیاد دربارکه 

من  ه، بهریاگا جر توخونی که  مثل وا، شیطان رخدایفت: گ  حضرت آدم

                                                 
 . 240، ص 14، ج ل الشيعهيوسا - 1
 همان. - 2
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هم برای تو  :. خداوند فرموددر مقابلش بذارچیزی یه مسلّط کردی، پس برای منم 
براش د، نداشته باش قصد اونوگناه و فکر  هاگ از فرزنداتکدوم که هر اینو گذاشتم 

 ور خیرینیت کار  هاما اگ .هشمیثبت  شانجام داد، گناه اونو هاگ نویسم.نمی

 فروبه فکر فرمود:  امام علی 1.هشثواب نوشته می شبرا اگرم انجام نده،داشت، 
  2.ابتدای انجام دادن اونهرفتن مردم در مورد چیزی، 

 ؟هت شهادت طلبانه چه توجیهی دارپس عملیا ه،مواگه خودکشی حر

 :کرد میشه نگاه چند جهت مساله از به این
و در راه خدا با کسانی : فرمایدکریم می قرآنمتعال در  یخدا :و فقهي يدينعد بُ -1

دیارشان  ها را یافتید بکشید و ازو هر کجا آن ... جهاد کنید جنگندکه با شما می
به کسانی که جنگ  3.ما را از وطن آواره کردندها شآن طور که همان ،بیرون کنید

و خدا بر  اندمورد ستم واقع شدهچون  ،جهاد داده شده بر آنان تحمیل شده اجازه
  4.از دیارشان به ناحق رانده شدند هایی کههمان. یاری آنها تواناست

از لحاظ فقهی هم اکثریت قریب به اتفاق بزرگان اهل سنت و مراجع شیعه این 
چون عملیات انتحاری در شرایط فعلی از مصادیق جهاد  5د.ننودو مشروع میعمل ر

دفاعیه که در هر زمان و مکانی واجب عینیه و نیازی به حکم حاکم شرع هم نداره. 
 .هندار با خودکشی تناسبیهیچ  پس عملیات شهادت طلبانه

در  منشور حقوق بین الملل، هر کشوری حق داره 51طبق ماده  :بعد سياسي -2
هم در  «تجاوز». دونه انجام بدهدیگران هر اقدامی که الزم می« تجاوز»مقابل 

جوری تعریف شده: کاربرد نیروی  سازمان ملل این 1974قطعنامه مصوب سال 
یا استقالل سیاسی دولتی  مسلح توسط یک دولت  علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و

 .دیگر
ه سرزمین آباء و اجدادیش رو دری کحاال خداییش حساب کنین یه ملت دربه

المللی گرفتن، همه حقوق مادی و معنویش رو خوردن، همه رقم به ساز مجامع بین

                                                 
 .88ص ، 16ج  ،ل الشيعهيساو - 1
 .11042شماره  ، 480ص  ،غرر الحکم - 2
 .190 -191بقره/  - 3
 .39-40حج/  - 4
 .24، ص 40، ش فصلنامه حضور - 5
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نشینی بیشتر عایدش نشده، از دوست و ای جز ضرر و عقبرقصیده و نتیجه
هوا خورده، با دشمنی طرفه که جز خشونت رفیقای عربش تا تونسته خنجر بی

ر خودش و طرفداراش داره تو فضای گل و بلبل و با همه زو فهمههیچی نمی
کنه، یه همچین ملتی شورای امنیت نسل هر چی فلسطینی و لبنانیه ریشه کن می

 ای هم داره؟اصال راه دیگه استفاده کنه؟ شحق نداره ازین حق قانونی آیا
خاطره غصب فلسطین  حداقل خاصیت این اقدام، اثبات بیداری و فراموش نکردن

بردن  سؤالصهیونیسم و زیر  ین کشور و ربودن خواب راحت از چشما در مردم
 .کنهکلی براش تبلیغ و هزینه می امنیت اسراییله که به جهت توریستی

 دراهلل نیست بلکه این حرکت شجاعانه مخصوص فلسطین و حزب :بعد تاريخي -3
ومده اراشغال د های بزرگ دنیا یا وقتایی که خاک یه کشوری بهاز انقالب خیلی

ها در مقابل هندی، های فرانسوی در مقابل آلمان نازیپارتیزان مثلسابقه داشته. 
تو شکم ناوهای  درفتنه میلّهای کامیکازه ژاپنی که با کَخلبان ،انگلیس استعمار

های دیگه که امروز دنیا به های ویتنام در برابر آمریکا و خیلیکنگآمریکایی، ویت
  .هنکوجودشون افتخار می

 راه حق و حقیقت که نماز یسالم خدا و فرشتگان و بندگان صالحش بر شهدا

شکستند تا پیمانه عمر را اقتدا کردند،  خون به حسین ای ازرا بر سجاده عشق
 .افتادند تا اسالم بر زمین نماند، رفتند تا حق همیشه بماند به خاک نشکند، پیمانشان

 ؟تبعیض نیست ،هگیرتعلق می نجانبازا رایکه بای سهمیه

 :توجه کنیم هااونچند نکته هست که باید به 
 یکه هر کس به اندازه پول هکنو قسط در جامعه ایجاب می ( اصل عدل1

جامعه بهش  یبر اساس میزان خدمات و اقداماتش برا یعنی ؛هداده آش بخور که
یا  ونش راکه ج یا. پس رزمندههدریافت کن یو معنو یتوجه بشه و حقوق ماد

های جوونیش رو برای حفظ امنیت و یا بهترین سال و وبدنش ر یاز اعضا یقسمت
خودش بازمونده،  یو تحصیل یاقتصاد یهافدا کرده و از فرصت یمل و یمنافع دین

، جنگهای سخت که در سال یبا اون فرق داره یخیل یو منطق یبه صورت طبیع
خوابیده بوده زیر  یو شلوار کرد یبا زیرپوش رکاب «!مام میهن»برای حفاظت از 

 کرده.تماشا می «هاچ زنبور عسل»کولر و 
شهادت  از سپاه تو به هر گاه کسی»د:نویسخطاب به مالک می حضرت علی
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 رسید و یا شخصی ... در اثر قتل و جرح به گرفتاری شدید مبتال شد مانند وصی
اثر فقدانش در میان اهل  دلسوز و مورد اعتمادی امور خانواده آنان را اداره کن تا

 1«.او ظاهر نگردد بیت
 بر عالوه که فرمودن تلقی عمومی و حکومتی حرکت یک ور مسأله این حضرت

 .هشمی هم کاری آینده و تربیتی ،عاطفی امور سایر شامل اقتصادی جنبه
شد و اونایی که در های صدر اسالم غنایم بین رزمندگان توزیع می( در جنگ2

شه توپ و تانک و داشتن، سهمی هم نداشتن. اما امروزه دیگه نمیجهاد شرکت ن
 کرد. شه خشکه حسابولی خب عوضش می ،پخش کرد هاهواپیما رو بین رزمنده

اداره جامعه، اصل تشویقه. ارائه  در منین ؤ( یکی از اصول استراتژی امیرالم3
شتر به همراه برای خدمت بی بقیه افراد جامعه این جور خدمات به نوعی تشویق
 .رهها و زحماتشون هدر نمیاطمینان به این مطلبه که رشادت

( در بسیاری از کشورهای دیگه مثل آمریکا، ژاپن، متفقین جنگ دوم جهانی 4
و به عنوان  دنهدها اختصاص میهای این جنگهای کالنی برای بازماندهو ... بودجه

ها و در گزینش دکننتضمین میقهرمانان ملی، همه جوره زندگی شغلی اونا رو 
 .دنوشل مییامتیاز ویژه قا ناشیبرا

 مراکز آموزش درین عزیزان بدون استفاده از سهمیه و با رتبه خوب ا ( بسیاری از5
 را لیاقت خود د،از سهمیه استفاده کردن که هم هاناوبسیاری از و  دعالی قبول شدن

 .دو افتخار آفریدن دن دادنانش
ندارن )که  داشتی به ثروت و مدرکترین چشمرگمردان کوچک( خود این بز6

استقامت مثال  ( بلکه با صبر ودذاشتناگه داشتن از اولش هم پا به این راه نمی
کربال  جانباز بزرگ ن رو ازوشتا سهمیه واقعی دو منتظرن دنناگذرزدنی روزگار می

 .ای نداریمای که من و تو ازون بهرهبگیرن. سهمیه
 دن با دخترا چه حکمی داره؟چت کر

؛ قصد لذت تو کار نباشه -1 با نامحرم صحبت کنن به دو شرط: دتوننآقایون می
البته حتی با وجود این دو شرط هم بهتره . با این صحبت کردن به گناه نیفتن -2

چون مکروهه  ،مگر در موارد ضروری از حرف زدن با خانوما صرف نظر کنین

                                                 
 .251 ص، 77 ج ، بحاراالنوار - 1
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 .باشه )دلیلش هم معلومه!(اگه طرف جوون  مخصوصاً

 ؟اگه حرف نزنيم چي؟ فقط تايپ باشه بازم گناه داره
نامه هم اگه محتوی  اون موقع تقریبا میشه مثل نامه نوشتن به جنس مخالف.

 عشقی و شهوانی باشه همون حکم رو داره یعنی ممنوعه. مسایل
 سؤالقدر دچار  نیکش دستتون بیاد و اگم که دیگه خطیه فرمول کلی می

صحبت کردن با هر کسی و درباره هر چیزی از روی شهوت جایز نیست )جز  ید:نش
نگاه کردن به هر کسی یا هر چیزی به قصد شهوت هم حرومه )جز . همسر(
ها رو باال بزنن که شیطون کار بشن و آستینه پس مجردها زودتر دست ب .همسر(

 بدجوری دنبال مشتریه.

آفریننده باید  هموجود رس خدا هم اگ؟ پههر موجودی خالقی دار هگا

 !داشته باشه

که فرض کردید خداست، خودش هم آفریننده و خدا و  اونوجواب خالصه: اگر 
ن که پیش از و. همهخدا نیست، بلکه مخلوق هش، پس معلوم میهباش خالقی داشته

کسی و چیزی نیست که  ه، خداست و پیش از او دیگهگیرهمه و اولِ اول قرار می
 . هباش نای اوخد

ممکن »گیم هر بلکه می ،خوادگیم هر موجودی خالق میما نمیپاسخ متوسط: 
 نیازمند خالقه. خدا ممکن الوجود نیست، واجب الوجوده. «الوجودی

به موجوداتی مثل ما که امکان داره باشیم و *  اینا که گفتی یعنی چی؟ -
وجود. اما واجب الوجود، نیاییم میگن ممکن ال به وجود امکان هم داشت اصالً

 ضروری و الزمه، نمیشه نباشه، هیچ وقت نبوده که نباشه.
مدن او به وجودتمام موجودات ممکن الوجود برای *  چه ضرورتی داره؟ -

 ن.انمی به وجودنیازمند اون هستن وگرنه 
 .بله*  یعنی همه مخلوقات رو اون خلق کرده؟ -
والدین انسان، جنس نر و ماده در *  پس پدر و مادر این وسط چی کارند؟ -

هایی هستن که به یک واجب الوجود منتهی حیوانات و نباتات و .... سلسله واسطه
 اون دیگه مخلوق نیست. میشن که

کی گفته حتما باید به جایی منتهی بشن؟ ممکنه بگیم همینطوری از اول  -



 344 توشه اهیان نورره

د. باالخره باید نمیشه که همه مخلوق باشن*  .بوده و همه مخلوق نفر قبلی هستن
یه جایی به علت اصلی که خودش مخلوق نباشه برسن وگرنه تسلسل علتها پیش 

 .میاد
نیازمند به خالقه و  ببین، هر مخلوقی ذاتاً*  مگه چه ایرادی داره؟، خب بشه -

خودش مخلوق یکی  ،صرف نظر از اینکه اون خالق) وجودش مشروط به وجود اونه
 یا نه( درسته؟ دیگه باشه

خب حاال اگه همه مخلوقات در این شرط با هم مشترک باشن *  درسته. ،بله -
 .کنهاون وقت هیچ موجودی تحقق پیدا نمی ،استثنایی هم در بین نباشه و

 نولی تصمیم گرفت نفرض کن یه عده دونده در خط شروع ایستاد*  چطور؟ -
 قبل از دیگران شروع به دویدن نکنن.

خب معلومه که هیچ * ن بگیرن چه اتفاقی میفته؟ شواین تصمیم رو همه اگر -
ها دارن میدون معلوم میشه که در بین ه. حاال اگه دیدیم همین دوندهندوکس نمی

 اونا یه نفر پیدا شده که برای دویدن خودش هیچ پیش شرطی نذاشته و ابتدائاً
 .شروع کرده به دویدن

 مثال دیگرش بازی دومینوست.*  درسته، قبول دارم. -
تا قطعه کوچک رو به ردیف  این بازی که چند هزار*  دومینو دیگه چیه؟ -

 .دفتناپشت سر هم میذارن و یکی یکی روی هم می
 ایایم. هر قطعهفرض کن همه قطعات رو کنار هم چیده*  آهان فهمیدم. خب؟ -

 ؟فقط وقتی میفته که از طرف قطعه پشتی نیرویی به اون وارد بشه. درسته
طور تا قطعه اولی. اگر نیرویی به اون وارد نشه سر جاش می  و همین*  بله. -

پیدایش  .خوره و به تبع اون بقیه هم هیچ حرکتی نمیکننمونه و تکون نمی
بینیم در عالم موجوداتی وجود دارن، طوره. وقتی می موجودات در عالم هم همین

چون  .وجود داشته که موجودی بی نیاز و بی شرط در ابتدای قضیه است نشانه این
و چون چیزهایی در عالم  اومد.اگر وجود نداشت، چیزهای دیگه هم به وجود نمی

 شه اون )خدا( وجود داره.هست معلوم می
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 نی و شنیدنیانستمطالب د
 مسعود احتشامی

  که  آیدرا بالعکس نمایید، باز همان کلمه به دست می« فی فلک کلّ»ی قرآناگر جمله
 ی است.قرآنحرکت چرخشی فلک دارد و از معجزات  اشاره به چه بسا

  بار تکرار شده است. 12 قرآنکلمه ماه در 
  میرند.نفر بر اثر ایدز می 8000در جهان روزانه بیش از 
  اند.میلیون نفر به دلیل ایدز جان خود را از دست داده 31تاکنون 
  شد.باها میدرصد از طالق 20دخالت دیگران در زندگی یک زوج، علت 
  8/3ترین آن با درصد مربوط به استان تهران و پایین 8/20باالترین میزان طالق با 

 درصد مربوط به استان ایالم است.
  درصد  5/15چنین درصد زوجین کمتر از سه سال است. هم 5/40مدت زمان ازدواج

جموع توان گفت در مهای طالق نیز در دوران عقد ارائه شده است. بنابراین میدرخواست
های طالق در کمتر از سه سال ابتدای زندگی است که این آمار نشان درصد درخواست 56

 از فقدان بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج دارد.
  اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان، خشونت و ضرب و شتم، سوء ظن و بدبینی و نبود

 تفاهم از بیشترین عوامل درخواست طالق زوجین بوده است.
 شدگان دو طرف در همه غزوات پیامبر نویسان از تعداد کشتهترین رقمی که تاریخبزرگ

کند. در بیش از هشتاد جنگ در دوران نفر تجاوز نمی 1400کنند، از ذکر می اسالم

مسلمان کشته شدند. این در حالی است که اسالم بر سرزمینی  120تنها  پیامبر اسالم 
ای ظهور کرده بود که ه تسلط یافته بود و اسالم در جامعهبه وسعت اروپا منهای روسی

توان گفت اسالم با منطق گسترش پیدا کرد نه با زور افتاده و ضعیف بود. )بنابراین میعقب
 و کشتار.(

  میلیون نفر کشته شدند. 10در جنگ جهانی اول حدود 
  میلیون نفر جان خود را از دست دادند. 62در جنگ جهانی دوم حدود 
  میلیون نفر  5/1میلیون نوزاد در آمریکا متولد شدند که بیش از  1/4حدود  2004در سال
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کودک، یکی هویت مشخصی ندارد. این هم  3اند. با این حساب از هر از آنان نامشروع بوده
 از دنیای متمدن.

  هزار نفر را طی  250بمباران اتمی آمریکا روی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی بیش از
 د دقیقه به خاک و خون کشید.چن
  میلیون نفر در زمانی که ایاالت متحده وارد جنگ شد، جان خود را از دست  4در ویتنام

 دادند.
  جزیره را در سرتاسر دنیا به عناوین مختلف در اختیار داشته و یا  3000آمریکا بیش از

، نه شهروند آمریکا باشندها نفری که سکنه اصلی این جزایر میاشغال نموده است. میلیون
گذارند تا ها را به حال خود میشوند که در انتخابات آمریکا شرکت کنند و نه آنخوانده می

ای، های هستهبرای آینده خود تصمیم بگیرند. دولت آمریکا فقط یک سری آزمایش
ن سکنه اصلی ای -دهد و با مردمشیمیایی، میکروبی و غیره خود را در این جزایر انجام می

 شود.رفتار می حیوانمانند  -جزایر
 :یک مقایسه جالب 

  محمدرضا پهلوی: هایبخشی از دارایی -الف
هایی که از پدرش متر مربع زمین 000/200/2مقدار دویست و بیست هزار هکتار معادل  -1

 به او ارث رسیده بود.
های متعدد در های گلستان، مرمر، سعدآباد، فیروزه و نیاوران در تهران؛ کاخکاخ -2

کالردشت، رامسر، نوشهر، کیش و بسیاری نقاط خوش آب و هوای دیگر؛ قصر باشکوه 
مشتمل بر یک باغ چند ده هکتاری فوق العاده زیبا و چشمگیر در جنوب « استیل مانس»

های ملکه ویکتوریا بود و توسط مهندسین فرانسوی بازسازی شده بود؛ به لندن که از کاخ
عهد در کنار همان کاخ و نیز آپارتمانی در طبقه انتهایی بزرگ برای ولیعالوه یک مزرعه 

 یک برج نوساز که حدود یک زمین فوتبال مساحت داشت به نام فرح.
 1346میلیارد دالر اموال و دارایی خارج از کشور )کل درآمد دولت در سال  35حدود  -3

 معادل یک میلیاد و چهل میلیون دالر بود(.
حبه مروارید و با وزن دو  368قطعه زمرد،  50قطعه الماس و  3380شاهی با تاج شاهن -4

قطعه الماس و  1646کیلو و هشتاد گرم و از نظر قیمت غیر قابل  تخمین و تاج ملکه با 
تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طال به قیمت تخمینی چهارده میلیون دالر به عنوان 

 ه سلطنتی.بخش اندکی از جواهرات ربوده شد
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  :)به قلم خودشان(  دارایی امام خمینی -ب
 یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم. -1
یک قطعه زمین ارث پدری مشاع بین ایشان و آقای پسندیده و ورثه اخوی مرحومشان  -2

 شان را در خمین به فقرای این شهر واگذار نمودند(.سهم موروثی 1362)که در سال 
 مختصری در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.وجه  -3
باشد. دو قطعه اثاث منزل ندارم؛ مختصر اثاثی است در قم و تهران که ملک همسرم می -4

جانب و ورثه اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال اینقالی در منزل است، داده
کتبی است که در زمان شاه مخلوع  نیست، باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه

دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از به غارت رفت و نمی
دانم ولی قدر قابلی نیست. اثاثی طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی

 ع دارد.که در منزل مسکونی فعلی در تهران است، ملک صاحبان منزل است؛ احمد اطال

ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع کانکلیه وجوهی که در ب -5
باشد و ملک این جانب هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می

ها را به حسب وصیت تعیین ها حقی ندارند و تکلیف آننیست و ورثه این جانب در آن
 ام.نموده

 قایسه دیگر:حاال یک م 

میلیون  14درصد مردم ) 50در پایان حکومت وی، بیش از  -1 میراث محمدرضا شاه: -الف
 سواد بودند.و دویست هزار نفر( بی

روز در سال داشت و مجبور  33دولت فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم خود را برای  -2
ا از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر بود برای جبران این کمبود، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ ر

 را از دانمارک و ... وارد کند.

به  57درصد در سال  47افزایش میزان باسوادی کشور از  -1 : میراث امام خمینی -ب
 علی رغم دو برابر شدن جمعیت. 1386درصد تا سال  87
رصد هزار نفر در میلیون و چها 2هزار نفر به  150های کشور از افزایش ظرفیت دانشگاه -2

 .1386سال 
روز سال در داخل کشور علی رغم دو  300توانایی تأمین مواد غذایی مردم برای بیش از  -3

 برابر شدن جمعیت.
 های آمریکا، ایرانی هستند.دو هزار نفر از هیأت علمی دانشگاه 
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  دقیقه است. 4میانگین گفتگو میان والدین و فرزندان در طول روز تنها 
  شود.ساعت کار مفید در ایران برای هر نفر حداکثر نیم ساعت تخمین زده میمیانگین 
 گوید: بر خود واجب حجت االسالم سیداحمد خمینی )رض( می زیستی رهبر انقالب:ساده
ای بسیار ساده اهلل خامنهدانم که این را شهادت بدهم که زندگی داخلی حضرت آیتمی

ها نیاز داشته باشند، بلکه وظیفه قالبمان به این حرفاست نه از باب این که رهبر عزیز ان
دانم تا این مهم را به مردم انقالبی ایران بگویم. من از داخل منزل ایشان مطلعم. خود می

در منزل ایشان بیش از یک نوع غذا بر سر سفره ندارند؛ خانواده ایشان روی موکت زندگی 
مندرس آن جا بود که از زبری آن به کنند؛ روزی به منزل ایشان رفتم، یک فرش می

 1موکت پناه بردم.
عزت ناشی از تعظیم احکام الهی: در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، رئیس 
جمهوری زیمبابوه رهبر عزیز را به ضیافت رسمی شام دعوت نمود. وقتی به معظم له اطالع 

ما در این مهمانی »ادند که:داده شد سر میز مشروبات الکلی وجود دارد، ایشان پیغام د
ها گفتند: ما به آن« کنیم، مگر این که از دادن مشروبات الکلی خودداری شود.شرکت نمی

خودمان از مهمانان کنیم، بلکه طبق رسم ها تعارفی نمیشما کاری نداریم؛ یعنی به ایرانی
ما سر سفره شامی :»کنیم. مقام معظم رهبری فرمودغیر ایرانی با مشروبات الکلی پذیرایی می

ها حاضر نشدند آن« شویم؛ چون شرعاً حرام است.که در آن مشروبات الکلی باشد، حاضر نمی
آوری کنند و در نتیجه معظم له هم در آن مهمانی شرکت نفرمودند. مشروبات الکلی را جمع

ار به انتشار این خبر در جهان اسالم، موجب تقویت موضع آرمانی نظام سیاسی ما شد و بسی
 2نفع جمهوری اسالمی ایران تمام شد.

 گوید: تنها در شناسی دانشگاه پرینستون )دونالد الیت( مییکی از اساتید معروف جامعه
کنند که در دوران عمرشان الاقل آمریکا در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر زندگی می

خاطر یأس و احساس پوچی ها کسانی هستند که به اند. اینیک بار اقدام به خودکشی کرده
های اعتقادی به زندگی و دلهره و اضطراب و تشویش ناشی از بحرانحیات و تنهایی و بی

 زنند.اجتماعی، دست به این کار می

                                                 
 .13/11/73، روزنامه جمهوري اسالمي - 1
 .71، شماره پرتو سخن - 2
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 مطایبات

 مسعود احتشامی

ها و مطایباتی است طبعیشوخ -به ویژه برای جوانان -روز تبلیغبِاشاره: یکی از نیازهای 

رود. استفاده به اندازه، به جا و به ای مختلف در ال به الی سخن به کار میهکه به مناسبت

موقع از این مطایبات هنر دیگری است که مستلزم دقت از طرف خود مبلغین بزرگوار 

 بهترین جا برای استفاده از این لطایف، جلسات خصوصی با جوانان است.است. 
ها داريد که نوشته: عزيزم تو تنها ن کارت پستالشما از او ،ببخشید :گفت * غضنفر رفت مغازه و
ها رو محبت تا از اون کارت 16پس  :داريم. غضنفر گفت ،بله :دار گفتعشق من هستی؟ مغازه

 .کنید
خواهم می»دهد:پاسخ می «خوري؟وقت نمی هايت را سرچرا قرص»:پرسنداز شخصی می* 

 «را غافلگیر کنم. هامیکروب
پدرجان! ممکن است »پسر: «گفتم.تی من به سن تو بودم، اصالً دروغ نمیپسر جان! وق»* پدر:

 «گويی را از چه سنی شروع کرديد؟بفرمايید که دروغ
ماشین پدرتان شديد، سوار که  بارپدرجان! يادتان هست که گفتید اولین  * پسري به پدرش گفت:

گويید ز هم يادتان هست که همیشه میبا پسر: پسرم! ،بله پدر: را درب و داغان برگردانديد خانه؟ آن
 خب، امروز بار ديگر تاريخ تکرار شد. پسر: پسرم! ،بله پدر: شود؟تاريخ تکرار می

هايش را به شرط مدتی ورشکست شد، چون بادکنک فروشی باز کرد، اما بعد از* مردي بادکنک
 فروخت.چاقو می

در « میل» ،«دهندخود را با میل انجام می هايآموزان کالس تکلیفدانش»گويیم * معلم: وقتی می

 «اجازه! حرف اضافه.» آموز:اي است؟ دانشاين جمله چه نوع کلمه
 بله! اولی: توانی حرفت را ثابت کنی؟می دومی: ايد.ببخشید شما روي صندلی من نشسته * اولی:

 ام راروي آن جا گذاشته بودم.چون بستنی قیفی
کالغ با خونسردي  «عجب دمی، عجب پايی! ،به به»گويد:و میود رمی * روزي روباه پیش کالغ

 «ام.برو بابا! من خودم دوم راهنمايی»گويد:می
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 ها داداشمه از سربازي اومده. گه بچهبینه، می* يه روز يه جوجه تیغی يه کیوي می
  we we.گه می ا،م اکه بگه م وقتی از کالس بیرون میاد به جاي اين .* يه گاو میره کالس زبان

... معلم:  هفت ،شش ،پنج ،چهار ،ث ،ت ،پ ،ب ،* معلم: الفباي فارسی رو بگو ببینم. شاگرد: الف
معلم: الفباي يونانی  ... هفتاد ،شصت ،پنجاه ،چهل ،سی ،بی ،الفباي انگلیسی رو بگو ببینم. شاگرد: اي

نخواستم بابا يه شعر بگو. شاگرد: نابرده  معلم: تا ... پنج ،تا چهار ،ستا ،بتا ،رو بگو ببینم. شاگرد: آلفا

 . ... هفت ،شش ،پنج ،رنج گنج
 کنه!آره فقط سر پیچ اذيت می :گهمی ؟گن از قفل فرمونت راضی هستیمی يکی* به 

  .گه: آخه آهنگاي قشنگش رو عالمت زدمدي که بهم دادي خش داره؟ میسی :نگمی به يکی* 
 بسم اهلل گه:میاز سر رياکاري کشه و ش. کرکره رو باال میبارانصبح میره در  انباردار محتکر* 

لی کردن. میاد بیرون مأمورين مبارزه با احتکار همه انبار رو خابینه میره تو. می ؛الرحیم الرحمن
 .گه: صدق اهلل العلی العظیمکشه پايین و میکرکره رو می

نه  :گهسحر صدات کنم؟ می :گهمی دوستش بهش .خوابهماه رمضون میره خونه دوستش می يکی* 
 همون غضنفر صدام کنی بهتره.

 .دهقان فداکار :گهاسمت چیه؟ می :پرسنتو قبر می .میره* چوپان دروغگو می
خوردم!  داشتم شیر می :گهپرسن چی شد مردي؟ می ره اون دنیا، ازش می می ،میرهغضنفر می* 
 .يهو نشست نه بابا، گاوه :گهشیرش فاسد بود؟ می گن:می

برده باالي ساختمون.  داشته می  * غضنفر دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده رو دوشش،
گه: گذاري رو کولت؟! غضنفر میچرا اينا رو می  گه: تو که فرقون داري،کارش بهش می صاحب

 کرد! اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذيت می 
دختر ما داره درس  :گندن، میپدر دختره بهش جواب رد می و رره خواستگاري، مادمی يکی* 
 .گردمرم دو ساعت ديگه برمیگه: اشکال نداره، من میمی طرفخونه. می
 ! هاگه: به امید بعضیکنه، صبح که از خونش میاد بیرون میبا خدا قهر می يکی* 

 يه زاپاس! مادرم يه بچه آورده با :زنهقلو میاره، پسرش داد میدو* زنی 
 کنه!ننه، مکه که فرار نمی :گهشوهرت بديم يا بفرستیمت مکه؟ می :پرسن* از پیرزنه می

غلط  :گههمینو بنويس. می :گناقاقیا. می :گهاز چه گلی خوشت میاد؟ می :پرسن* از حیف نون می
 گل رز! ،کردم
 گرده بهشون حقوق بده!شون میدنبالکه ساله  4االن ، شن. نیروي انتظامیپلیس مخفی می نفر* سه 

شه! گه: آقاي دکتر به دادم برس! از صبح تا حاال کمرم راست نمی* حیف نون میره پیش دکتر و می
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گه: علتش معلوم است! دکمه يقه پیراهنت کنه و میدکتر با تعجب به سر تا پاي حیف نون نگاه می
 را به دکمه شلوارت وصل کردي!

از کجا بدونیم  :پرسنندازن تو ديگ و از حیف نون میاتا پاچه می 40ا تا کله رو ب 40* يه روز 
اي که یم، هر کلههدرو قلقلک می گه: زير پاهاکدوم پاچه مال کدوم کله است؟ حیف نون می

 فهمیم مال اون پاچه است!خنديد می

چرا خودت  :گهزنگ بزنید؟ طرف می 110شه شما به ببخشید می :گهمی ،111زنه زنگ می يکی* 
 گیر کرده! 1آخه انگشتم توي  :گهگیري؟ مینمی

سال به پاي دختر همسايه هشت بسوزه پدر عاشقی،  :گهنظرت درباره عشق چیه؟ می :گن* به مار می
 نشستم، آخرش فهمیدم شلنگه!

اون گلی که زدي به يقت خارش اذيتت  :گهره خواستگاري، باباي عروس بهش می* حیف نون می
 کنه!خارش که نه، ولی گلدونش که تو شلوارمه خیلی اذيتم می :گهه؟ حیف نون میکننمی

پرسه کتاب چطور بود؟ حیف نون ره کتابخونه کتابشو پس بده. کتابدار ازش می* حیف نون می
گه: شخصیت زياد داشت ولی داستان و محتوا نداشت! کتابدار: دفتر تلفن من دست تو چیکار می

 کنه؟می
 هاي قديم!آينه هم آينه :گهمی ،بینهرزن خودشو تو آينه می* يه پی

 گه آقاي پلیس جیبمو زدند!زنه به پلیس، میزنگ می ،شه* يه کانگورو بچش گم می
خیلی سنگ به سر و صورتم خورد ولی  :گهبود؟ می طوره حج چ سفر :پرسن* از حیف نون می
 باالخره بوسیدمش.

 یم.هدهلو تحويل می ،گیريمنوشته: لولو تحويل میدر مطب جراحی پالِستیک  * سر
 .خوابهره کنار دمپايی میخواست خودکشی کنه! می* سوسکه می

 
 

 
 




