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 اعضاى آن برمحور ديانت توحيدى، پيوند برادرى با يكديگر نظامى است كه تمامى اكرم جامعه مطلوب پيامبر             
ا را)به قدرت خود( هاى الفت و وحدت دله حكيم نيز زمينهوخداوند عزيزدارند ومكلف هستند آن را استوارنگه دارند تاتشكل 

پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ هاى تفاهم اجتماعى جامعه اسالمى محكم گردد: سان پايه ينه اپايدار سازد و ب

 چڄ   ڄ   ڄ    ڦٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ

را در جلوگيرى از افتراق صفوف مسلمين و  ه نقش پيامبر اكرمالم گوياى شواهدى است كـر وقايع تاريخ اسـسراس بناءً
 چ...ہ ہ ہ ھ ہچدهد و اين دستور آشكار قرآنكريم بود كه: برى ابزار وحدت اسالمى نشان مى  بهره متقابالً

خود  هاى الهى بعثت رسد،چون آرمان وحدت را از رسالت هاى ممكن مى در ايجاد وحدت به اوج كوشش  تالش پيامبر اكرم
آيد و سخت مهربان و هواخواه آنان است، پس در اين راه تمام توان خود را به كار  داند و رنج تفرق مؤمنان بر او گران مى مى
و در متون    چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ برد كه: مى

گذاشت و  تفاوتى بين برده و غيربرده نمى برای تحكيم وحدت و يكپارچگی مردم حضرتآنخوانيم كه  تاريخى و روايى مى
چشانيد كه حتى در جمع مسلمانان، جايگاه  خود نيز در اجراى احكام، طعم شيرين حق مساوات و عدالت را به ديگران مى

 اهلل را نزد مردم توانستند حضور رسول سادگى نمىه نشست افراد ناشناس ب ناپيدا بود و هر زمانى در مجلس مى پيامبر خدا
عزت نيز نمايان بود البته شكى نيست كه  طلبى حتى در چشمان مبارك رسول رحمت و اوج درخشش اين مساوات بيابند.

 »فرمايد: همه اين آداب الهى در جلب حمايت توده مردم بسيار مؤثر بوده است. حضرتش در يك جمله بی بديل وتاريخی  مى
  سيره رسول اهلل اين« لمشط ال فضل للعربى على العجمى وال لالحمر على االسود اال بالتقوىان الناس من عهد آدم الى يومنا هذا مثل اسنان ا

 از هر رخدادى در جهت القا و تثبيت روح مساوات و پيامبراكرم ارزشى است و -بزرگ اجتماعى خود، آغازگر اين حركت
هرنوع تعصب  گرايى و ن نتيجه گرفت كه نفى قوميتتوا ترتيب مى ينه ابرد. ب جامعه نوپاى آن زمان بهره مىعدالت انسانى در

بوده است و هشدارهاى حضرت نيز به كسانى داده می شد كه حسب،   ناپسند جاهلى، هميشه مدنظر پيامبر گرامى اسالم
همچنان، يادكرد  میالد با برکت حضرت محمد دانستند، هر امتيازبی مورد ديگر را مالك افتخارات و ارزشها مى نسب و

 برادر)اسالمى بخصوص دو مذاهبداختن به رخدادى بنيادين يعنى وحدت ميان مسلمانان جهان است. وحدت دينى ميان پر
ن ه آبخـش آن است. اين ب  الهـام والدت باسعادت پيامبراكرم ياداست گريزناپذير كه سال ضرورتی ،جعفری( و حنفیدینی 

  الشان، نقطه اتّصال اهداف مومنين درمسير انديـشه مقتدای عظيم روست كه وجود پيامبربزرگ اسالم و شخصيت واالى آن
د و پهناى نياب اهميت خود را در او مى مذهبى با هم برادركه بقآ و جريانخصوص هردو ه است بو اخوت دينی  واالی توحيدی 

پيمانه جان هر مسلمان واقعى  زيراسينه او را جايـگاهـى آرام براى كاسـتن از تـالطم مـوج فتنه ها در اين زمان دانسته 
نيز از عشق امت  اكرم پيامبر مطهر؛ چه؛ قلب جانبه استو البته اين مهر دو به پيامبراكرم محبت و اخالصلبريز است از 

توان سراغ  مىن یآيينهيچ بين رهبر و امّت را در اتصال محبت راگونه  اينكه و دلدادگى به ايشان همواره لبريز بوده است. 
اى است بس ارجمند و  هاى اسالمى نقطه ها و دسته در ميان تمام فرقه اكرمبه پيامبرو ارادت  محبت؟ همين تداش

آور  پيام ،از روز نخست زيرا آنحضرتبايد بر آن تأكيد داشت و با تكيه بر آن، پرچم اخوت را برافراشت.  گرانسنگ كه مى
 اوس و خزرج روز كه در آغاز هجرت به مدينه، دشمنى ديرينه بين نبوده است، چه آبين جامعه انسانی وحدت و يكپارچگى 

را به برادرى و همدلى كامل مبدّل ساخت، چه آن هنگام كه در واپسين لحـظات عمر شريف خود با پافشارى بر يكپارچگى 
 چاره انديشيد. ى،مقابله با پراكندگ براى (اهلل وسنت آنحضرت )کتابوچه با وديعت نهادن امت چشم از جهان  فرو بست

ـدار نسـبت به عـواقب پراكندگى براى هر ـو هش  جـاويد پيامـبر معجزهايـن يگـانه كريم  خواهى قرآن  وحدتبناءً)
، قدرت اخالقی مردمضعف  -5 (قرآن كريم سه اثر زيانبار را براى پراكندگى ياد كرده استو مسلمان، بهترين رهنمود است. 

. فراهم آمدن زمينه 3 .  كاستى هيمنه وحشمت در برابر دشمنان دين1 ی انسانیها نايین توافروپاشى درونى و هدر رفت
 .باوران  پيروانش بر دين و مكاتب طاغوتیسيطره 

سو آسـيب    توان دريافت كه مسـلمانان از كدام  و هشـدار نسبت به پراكنـدگى مىمسلمين كيد قرآن كريم بر وحـدت أاز ت
 دامن چه خطرى خواهند غلطيد. جدّى خواهند ديد و در
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 پیام وزیر ارشاد، حج و اوقاف
 خجسته میالد مسعود منجی عالم بشریت حضرت محمدمصطفی

منیررا  الی اهلل بإذنه وسراجا   داعیا   و ونذيرا   مبشرا   و الحمد هلل ارسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره علی الدين کله فجعله شاهدا  
 ة لمن کان يرجواهلل والیوم اآلخروذکراهلل کثیرا.حسن ةو وجعل فیه اس

 ن إلی يوم الدين.لهم صل وسلم وبارک علیه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسالا
 امابعد!

 فأعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

15األحزاب:  چی  ی  ی ىئ  ىئ  ىئ  ی    وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئچ
 

 بـرادران السـالم علـيكم و    خـواهران و محفل اعـم از محترم، علمای كرام، دانشمندان فرهيخته، حاضرين گرامی در اساتيد
 بركاته! رحمت اهلل و

 ی حقيقت مهمتـرين مايـه   بزرگداشت بعمل می آوريم كه تولدش، در باسعادت پيامبری تجليل و فرخنده وامروز از زاد روز 
 استبداد دانسته می شود. برابر ظلم ور دهسته مقاوم  وحدت و تحكيم صلح و

ح جهان بوده كه باجان فشـانی هـای   ـسط تاريخی در ی همه جانبه بزرگترين عامل تحول مثبت و رسالت حضرت محمد
رسـالت وی راكـه همانا)آشـتی،     يـام تولـد و  صحاب كرام به اوج موفقيت رسيده و پشاگردان مكتب نبوت يعنی ا ی همواره

می باشد به تمام نقاط عـالم رسـانيدند. بـدون ترديـد      ....(تصحيح باورهای درست انسانی منيت، تقديم وبرادری، برابری، ا
برتعـاليم   درخشان عصر نبوی هويدا خواهدشد كه برنامه های كاری حضرت محمدی رنامه همه جانبه ب دقيق و ی بامطالعه

استبداد سـتيزی،  و  سايه عدالت، صلح حيات اجتماعی در افتبدر امر استحكام  هدايت الهی در اين جهان استوار بوده و و
مـی   أسمتی پايه های الگو گونه نظام حكومت و دولت داری راگذاشت. قسميكه خداونـد  نه گفتن به تمام تعصبات قومی و

الگـوی  اساسی ترين  بنابر اين روش پيامبر  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  یفرمايد:
 يك پارچه ومتحد، متوازن، بيدارگری واحيـای فرهنـگ و  درعرصه تربيت، رشد وانكشاف جامعۀ سازندگی و آرامش حياتی 

 هويت اصيل انسانی خواهد بود.
سالم ميتوان درنحوه رفتار، كردار زعامت چند سـاله  جامعه مديريت سالم را برای  كنار اين مهمترين فكتورهای رهبری و در

رسانيد، به ديگران بد رفتاری نمی كرد، مال كسی راغصـب نمـی نمـود، بلكـه     نمی قتل ه نمود كه وی كسی راب شان مطالعه
خوشبر خـورد   ، از اموال خويش به محتاجان صدقه می نمود، وبخشيدنصرت می  مظلومان را ازظلم نجات ميداد، ضعيفان را

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٺ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  :ميفرمايـد  أقسـميكه خداونـد   د.بو

51١آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
 

سـنگ ( نرمش نمودی . و اگر درشتخوی و و رحمت الهی است كه تو با آنان )كه سر از خطّ فرمان كشيده بودنداز پرت ترجمه:
ورت و رايزنـی  ر و برايشان طلب آمرزش نما و دركارها با آنان مشآنان درگذ. پس ازشدندپيرامون تو پراكنده میدل بودی از

؛ چـرا  ( برخدا توكّل كن)قاطعانه دست به كارشو و ( تصميم به انجام كاری گرفتیاز شور و تبادل آراء. و هنگامی كه )پس كن
  . داردكنندگان را دوست میكه خدا توكّل

داروی عالج دائمی تمام بيمـاری هـای زنـدگی     كه سيرت پيامبر باتوجه به تمامی آنچه كه ذكر گرديد ميتوان گفت
بشری در مشكالتی كـه بـه آنهـا     ی مكان ها تكرار می شود وجامعه درتمام زمانه ها و اين ندای پيامبر بشر است و

ـ  تنها اعتصام و نخواهدداشت و سنت پيامبر جز مراجعه به كتاب خدا وی روبرو خواهدشد، چاره  ن چنگ زدن به اي
اسـت،   بـا دوامتـر   به راهی كـه بهتـر و   آنها را گمراهی نجات می بخشد و دو منبع زالل شريعت است كه مردم را از

 از اهميـت و  رهنمود می گردد متحمل می شود، تدوير چنين محافل، غرض آشنائی باسيرت آخرين فرسـتاده خـدا  
 جايگاه رفيعی برخوردار است.

كاران دست انـدر  ميدانيم به مسئولين وگزاری قابل ارج و نيك گ رايك اقدام ما درحاليكه برگزاری چنين محفل بزر
 می نماييم.علوم اسالمی آرزو پخش ونشر فرهنگ وبارگاه خداوند منان موفقيت های مزيددر راستای بزرگ ازاين مجلس 

 من اهلل التوفيق و
 عثمانی فيض محمد استاد

 ا ا، ج، اوقاف، ارشاد، حج و وزير



 

 

 

   

1 

باحث قبلی در اين مقالـه  به سلسله م
گــام ضــروری )چهارپيشــنهاد ديگر دو

م هـای ده گانـه   برای اجرای تغيير، و گا
باحث فشرده قالب مبرای ايجادتغيير(در

كـدام ايـن    پيشكش می گردند كه هـر 
طرح ها در شرايط مختلف مـی تواننـد   
نسبت به همديگر جنبه اجرايـی بهتـر   

 داشته باشند.
ـ   طرح آتیدر رای چهارگام ضـروری ب

كـه   مؤفقانه ارايه می شـود اجرای تغيير
تطبيق مرحله به مرحله هر دور، يـك  با

تكميل می گردد. طوری كه با تكميل  بسته
ــه،  ــه چهــارم، دور نخســت برنام مرحل
اجرايی ميگردد. سـپس بـرای اجرايـی    
ساختن دورهای بعدی، اين سـايكل بـه   

كـه  تا آنچـه را  صورت پيهم، تكرار شده
ه اصالحی مؤفقانه برای آوردن يك برنام

 انتظار داريم، برآورده گردد.  
گفت كه پس از ارزيـابی مرحلـه   بايد

مـديران سـازمان    پيشتيبانی نيرومند
خود داشته و غير از آن، راه گريـز   بارا

 ديگری وجود ندارد.
ان گونه هم برنامه ریزی برای پذیرش: .2

كه برای آمادگی جنگ، داشتن سـالح  
آمـوزش هـای   مناسب، افراد توانمند، 

ــافی از  ــات ك ــونگی  الزم، معلوم چگ
وضعيت نظامی، سياسـی، اقتصـادی،   
اجتماعی، تعليمـی، روانـی و... طـرف    
مقابل در يك زمان و مكان مشخص از 
شروط اساسی پيروزی نبـرد اسـت و   
بدون برنامه ريزی قبلی نمی توان بـه  

 جنگ رفت.

برای تغيير نيز، بايد مـديريت ارشـد   
ــدون و    ــزی م ــه ري ــازمان، برنام س

رامطــابق خواســت  سيســتماتيك 
بــه شــرايط زمــانی و نظر مشــتريان و

مكانی ترتيب دهد تا بدين گونه بتواند 
ذهنيت كاركنان را برای پذيرش برنامه 
های تغيير مساعد سـاخته و قناعـت   

 آنان را حاصل نمايد.  

بـرای درگيـر    :کارکنانکردن  ردرگی .3
توليــدی و  كــردن كاركنــان در امــور

سازمانی می تـوان از تيـوری ايجـاد    
ــر آن  ــرد. افــزون ب انگيــزش بهــره ب
مديريت مشاركتی نيز می تواند كه در 
راســتای درگيــر كــردن كاركنــان در 

 برنامه های تغيير، ممد واقع گردد.
ايجاب می نمايـد   :ارزیابی آمادگی .1

امبرده، بار ديگر تا پس از طی مراحل ن
آمادگی های اتخاذ شده مورد ارزيابی 

ر قرار گيرند تـا در  مجدد مديران تغيي
نظـر بـه وضـعيت     صورت ضـرورت و 

يد و يا تقليل يآن تزدر جديد، مواردی
يابد و پروسـه تطبيـق اصـالحات بـا     

   مؤفقيت انجام پذيرد.
 گام های ده گانه برای ایجاد تغییر
سازمان، جهت اثربخشی و بروز سازی 

كارشناسان علوم مديريتی برداشـتن  
ده گام اساسی را برای چرخه عمر يك 
دور برنامه تغيير ارايه می دهند. ايـن  
سبك، مانند ساير مودل های تغييـر،  
فرايند خطی نيسـت كـه در جريـان    
تطبيق برنامه، تكرار نگردند. اما همـه  
گام هـا بـا همـديگر پيونـد نزديـك      

نی و گـاهی  داشته، گاهی به طور دورا
 همزمان اجرا می شوند.

رعايت دو اصل كه امانبايدفراموش كرد
اساسی مديريتی )تداوم و تغييـر( در  
مسير تطبيق تمام برنامه های تغيير از 
پيش شرط های حتمی آن به حسـاب  
می آيد. گرچه در ظاهر قضـيه يكـی   
متضاد ديگری است، ولی در واقع يكی 
مكمل ديگری بـوده و ماننـد دو روی   
يك سكه، نمـی تواننـد جـدا از هـم      

ر اين مودل نيز گـاه ناگـاه از   باشند. د
استفاده بهينـه   "تداوم و تغيير"اصل

 صورت می گيرد.
 گام اول: شناخت

ــام در   ــرين گ ــت، مهمت ــدام نخس اق
ناسايی افـراد اسـت. زيـرا    راستای ش

. افراد دركانون برنامه های تغييرقرار دارند

گـاهی   چهارم ممكن اسـت كـه  
نظر به شرايط و خواسـت   اوقات

های جديد برخی موارد در برنامه 
كم گردند؛ ولـی چرخـه   يازياد و 

سازمان های مدرن درتغيير دايم 
 ادامه پيدا می كند.

بايد  قدم اولدرتغییر:حمایت از .1
حمايـت   ،مديريت ارشد سازمان

قوی خويش را از برنامـه   قاطع و
تغيير به صراحت اعالم نمايد تـا  
از نظر روانی كاركنـان باورمنـد   

غييرســـازمانی، گردنــد كــه ت  

 ناصرالدین دریز قسمت پانزدهم 
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جـا   افراد در قلب تغييرات سـازمانی 
دارند. به هميمن دليل بايد شـناخت  
افراد به صـورت علمـی و اكادميـك    

كسانی كه با صورت گيرد. گرچه شمار 
ــتقيم   ــد مس ــر پيون ــه تغيي ــابرنام  وي

گـروه هـای   غيرمستقيم دارنـد، بـه   
اما به ؛ مختلف دسته بندی می گردند

كتگـوری  در دو صورت كل، تمام آنها
 جداگانه تقسيم بندی می شوند:

همـه شـناخت   پيش از ن:کارمندا .1
زيـرا   كاركنان سازمان الزمی اسـت؛ 

 جـا صدر برنامـه هـای تغيير  درآنان 
 عمـق دراز همين رو آنان بايد  .دارند
مورد توجـه ويـ ه    تغيير، های برنامه

  قرار گيرند.
ايجاب می نمايد تـا تمـام    شرکا: .2

صنف های گوناگون شركا )مـديران و  
سازمان، حاميان و عالقمنـدان   كاركنان

، همكاران داخلـی و  غيير، مخاطبانت
كسانی كه بـا برنامـه   خارجی و ساير

ـ  جـامع  م وتغيير پيوند دارند( به مفه
كلمه شناخته شده و در دسته هـای  
خاص رديف بندی و به صورت دقيـق  
 با مشخصات ضروری شناسايی شوند.  

 گام دوم: شناخت چیست ها و چراها
اقدام بعدی، شناخت منطقی و مسير 

امه تغيير را تعيين می كنـد.  كاری برن
، ها و چراها را بشناسيد يعنی چيست

و  یشناسايموضوع را و داليل   ماهيت
، تان رامشخص نمـوده  حركت یمسيركل

  تعيين كنيد.منطق واهميت آن را

ــان دو   ــك مي ــد نزدي در اينجــا پيون
پرسش بنيادی )علت و معلول( وجود 
دارد؛ اما در عين حال اين دو متفاوت 

اند. مديران تغيير بايـد پاسـخ   از هم 
منطقی دو پرسش اساسی آتی را كـه  
گام دوم بر آن تاكيد می ورزد، پـيش  
 از تطبيق برنامه تغيير، روشن سازند:

چـه نـوع تغييـری را     چه تغییری: .1
شما می خواهيد كه در سازمان تـان  

  به ميان آيد؟
تا  چرا شما می خواهيد چرا تغییر: .2

 د؟ورسيستم سازمان تان تغيير بخ
  گام سوم: شناخت موانع و ضعف ها

 تهديـدها،  خطرهـا،  ها، موانع، ضعف

عوامـل بازدارنـده و پـيش    و  هـا  چالش
. در اين مرحلـه  را بشناسيد غييربرنده ت

اندك اندك راه های عملـی را بايـد در   
د. كسانی كه درگير طرح ها و يپيش گير

يافتن راهكارهای مناسب بـرای تغييـر   
انند موانـع و ضـعف   اند، شايد كمتر بتو

های فراراه كار شان را به صورت درست 
تشخيص دهند. به همين خاطر مـديران  
تغيير بايد با دقت بيشـتر بـرای يـافتن    

 عناصر متذكره اقدام ورزند.
درك و دريافت درست چالش ها و موانع 
در برابر برنامه های تغيير، برای مديريت 
ارشد سازمان نقش حياتی دارد. به قول 

يكی از دانشمندان علـوم   "ت لوينكر"
مديريتی، }پيش از تغيير{ بايد از خـود  

آيا عوامل پيش برنـده تغييـر   »بپرسيد: 
 «افزونتر از عوامل بازدارنده است؟

تحليــل و ارزيــابی درســت دو نيــروی 
نامبرده، مديران تغيير را كمك می كند 
كه در برابر چگونگی تقويت و يا تضعيف 

 رنامه ريزی نمايد.متغييرهای نامبرده، ب

 گام چهارم: مشخص کردن اهرم ها و نفوذها
نفوذها،  ، امكانات،توانمندی هاها، فرصت

 ،را كه در اختيار داريـد  یمنابع و نيروي
اين گام ممكن است كـه   .مشخص كنيد

نگرانی و دلسردی را با خود داشته باشد 
و حتی گاهی بر مـديران تغييـر چنـان    

مرز منصـرف   فشاری را وارد سازد كه تا
 شدن از برنامه تغيير، آماده شوند. 

عقـب نشـينی    اما درعالم واقعيت نبايد
بـه   مده بايـد كرد، با رويدادهای پيش آ

 برخاست وبرای آن چاره جويی كرد.مقابله 
با توجه به اهرمها و نفوذهای بـاقوه ای   

كه در اختيار داريد، روحيه خـالق را در  

ـ    ر خود پديد آوريد. بـرای تحقـق بهت
می توان ازاهرم هـا  اين مرحله، دربرنامه 

 و فشارهای ذيل استفاده نمود:
     .منابع مالی و معنوی 

 .قدرت رسمی و نفوذ مردمی 

  انگيزنــده هــای تشــويقی مــادی و
 غيرمادی.

 .آموزش های وظيفوی و علمی 

 استخدام مشاوران باتجربه دراين عرصه. 

    ــورها و ــارب كش ــتفاده از تج اس
 سازمان های ديگر.

 يريت مشاركتی.  مد 

 .تقويت ارتباطات سازمانی 

  رسمی. اطالعات رسمی و غيردريافت 

    بهره بری از نفوذ افـراد برجسـته و
 تاثيرگزار سازمان.

 گام پنجم: آغاز حرکت
توجه بـه موقعيـت    با راتان حركت  

بــا  و موجــود و اهــداف تعيــين شــده
تـان   محتوا و شـيوه كـار  داشت درنظر

خواهيـد  هنگامی كـه مـی    .آغاز كنيد
نحوه حركت خويش را مشخص سازيد، 

 بايد پرسش های آتی را پاسخ دهيد:
  تغيير،آيابرای شروع حركت در مسير 

در سـازمان گسـترده   سطح هدف هـا 
 باشد يا محدود؟

  با اطالع رسـانی   راآيا برنامه تغيير
كـردی   يـا بـاروی   آغازمی كنيدگسترده 

 و صدا؟آرام و بی سر 

 زی را كه آيا ديدگاه و ماموريت )چي
می خواهيد، افراد انجام دهنـد(، بهتـر   
است كه به طور مستقيم بـه كاركنـان   

مستقيم  برسد، يا ابتدا به طور نا
 وبازتاب های آن را گردآوری كرده 

موضوع رابه آنها انتقـال  سپس 
 دهيد؟

در ضمن نبايد فراموش كـرد  
كه در اين هنگام يكی از عناصر 
مهم در زمينه، جلب توجه افراد 

ه ديدگاه های سازمانی اسـت.  ب
شما بايد آنها را از نظـر ذهنـی   
 برای پذيرفتن ديدگاه تان آماده
سازيد تا آنهـا ماموريـت سـازمان    

صورت خوب به منصه اجـرا  رابه 
 گذارند.
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  نظـام . طـوری كـه   معين كنيد
را پديد ی و اندازه گيری ايسنجش
كه به وسيله آن بتوانيـد   آوريد

تمام اجراآت كاری سازمان تان 
 .را مورد برآورد قرار دهيد

يك اندرز قديـمی اسـت كـه     
 دازه گيریهرآنچه كه ان»می گويد:

« می شود، به اجرا درمـی آيـد.  
بايدگفت كه برخی مقيـاس هـا   

اسـتوار  برپايه ادراكـات افـراد   
هــوش افــراد و اســت. ســطح 

آنـان از  قدرت گرفـت)آی كيو( 
 هم متفاوت است. 

گيری می تواند كه ولی ميعارهای اندازه 
فصـل   اين چالش هارابه آسـانی حـل و  

نمايد. به همين منظور فيصـدی افـراد و   
 روه های ذيل، بايد مشخص شوند:گ
 .آشنايان با برنامه 

    .درك كنندگان هدف ها 

   .جانبداران هدف ها و ارزش های تغيير 

 .مثبت و منفی انديشان 

 ..تأثيرگزاران بر برنامه تغيير 

 گام نهم: تثبیت تغییر
تثبيــت و مانــدگار  ،را نهادينــه تغييــر 

دشوارترين مرحله برنامه از همين  .دكني
د. در اين مرحلـه تغييـر   شوازمی جا آغ

استقرار می يابد. بنابر ايـن بايـد بـرای    
درونی سازی و پا برجايی تغيير از تمـام  
نيروها و منابع دست داشته تان در ايـن  

 راستا كار بگيريد.
همين حال ايـن مرحلـه بـا خطـرات     در

احتمالی روبرو است و ممكن است كه در 
اثر بی توجه يی، حاصل تمام زحمـات و  
سرمايه هايی كه در اين زمينـه تـا ايـن    
هنگام هزينه گرديده ايد، بـه شكسـت   
مواجه شوند. از ايـن رو، بـرای سـپری    
نمودن مؤفقانه اين مرحله، مديران تغيير 
بايد بيشترين دقت عمل را در اجـراآت  

 شان به عمل آورند.
 "كرت لوين"ضمن گام های سه گانه  در

نجمد دوباره م)ذوب كنيد، تغيير دهيد و 
يكی از كارشناســـان علـــوم ســـازيد(

مديريتی، می تواند به عنوان ممد خوبی 
در اين راستا تلقی گردد. در آنجا تـذكر  
به عمل آمده كه چگونـه كاركنـان را در   
صندوق وضعيت مطلوب قرار دهيد و بـر  
آن قفلی زنيد و نگذاريد تـا بـه سـوی    

 مودل های قديمی خود باز گردند.
حله، رهنمـودی  برای موفقيت اين مر 

ساده تر از رعايت اهرم هـا و هنجارهـا   
ذيل وجود ندارد كه بايد در هنگام روند 
تغيير، مورد توجه جدی مـديران تغييـر   

 قرار داشته باشند:
 .پايداری 

 .پشتيبانی 

 .رهبری 

 .ارتباطات 

 .و انگيزه های مادی و معنوی 

 گام دهم: به پایان رسانیدن تغییر
هزينـه و  مانند يك سـفر پر  تغيير را
ــكل  ــان  مش ــه پاي ــانبب  . در آنديرس
و  كينــد، از نــو آغــاز كنيــد یبــازنگر

ـ يو بهبود دا غييراقدامات ت در آن را  یم
 سازمانی، غييركه ت . چرابه وجود آوريد

 .است مستمريك جريان مداوم و 
گام پايانی انجـام كـار اسـت و هـم     
شروع يك برنامه جديد. البتـه تغييـر   

يك  "هلر راسگوب"پايان ناپذير است. 
دانشمند علوم مديريتی، بـرای دسـت   
اندركاران تغييـر غـرض جلـوگيری از    
شكست و يأس، يك برنامه پنج مرحله 
يی را مطرح می كند: انكار، خشم، چانه 
زنی، ركود و پذيرش. اين رهمنود بـرای  
مديران تغييـر در ايـن عرصـه كمـك     

 كننده خوبی پنداشته می شود.

ـ  ته سـازی  بايد افزود كه برای برجس
پايان موفقيت آميـز يـك دور برنامـه    
تغيير، بايد اقدام های زير را روی دست 
گيريد تا مؤفقيت های بيشتر آينـده را  

 برای شما ضمانت نمايد:
 :راه اندازی جشن يـا   برگزاری مراسم

 مراسم اهدای جوايز.
  :ــوختن از  بااازنگری برنامااه هااا آم

مؤفقيت ها و شكست ها و آنهـا را بـه   
 آموزش دادن.كاركنان 

 :رعايــت اصــل  مجااازات و مفاتااات
مجازات و مكافات بـه توانمنـدی هـای    
سازمان و مؤفقيت های برنامه های تان 

 می افزايد.
 :ــس از  ارزیااابی اقاادامات جدیااد پ

پايان كار، اقدامات جديدی را ارزيابی در
برای برنامه های بعـدی تغييـر در نظـر    

 قابليت اجرايی را داشته باشند.گيريد كه 

اين مبحـث را بـا سـخنان دوكتـور     
محمد صايبی يك تـن از كارشناسـان   

تغييـر  »مديريتی به پايان می رسـانيم:  
در سازمان يك ماجرای مداوم است. به 
مصداق ضـرب مثلـی كـه مـی گويـد:      

رسيدن مهم نيسـت، آنچـه اهميـت    "
از ايـن رو،   "دارد، در سفر بودن است.

در پی آن باشيد تا از آن لذت ببريـد و  
 «آن را از نو تكرار كنيد. سپس

 ادامه دارد...

 گام ششم: برنامه ریزی برای ایجاد تغییر
الزم  مؤفقيت آميز،ايجاد تغيير  جهت 

است كه شما پـيش هـر كـاری، بايـد     
دقيق نماييد و تا جايی كه  یه ريزبرنام

ممكن است به برنامه های آينده تـان  
زيادتر بينديشيد. اين گام برای برنامه 
ريزی است و تغيير فكـری و ذهنيـت   
افراد نيز در حاشيه آن شكل می گيرد. 
اجرای دستورهای ذيل شما را در ايـن  

 قسمت ياری می رساند:
  پيوندها ميان عناصر مختلف تغيير

 ناسيد.را بش

  عوامل اقتضايی و سياسی را برنامه
 ريزی كنيد.

     عوامل نفـوذ و نفـوذ كننـدگان و
چگونگی تأثير احتمالی برنامه تغيير را 

 بر ساير برنامه ها، بايد كه بشناسيد.

 گام هفتم: اجرای برنامه
ــا ــذير  ب ــاف پ ــردیانعط و  ی، خونس

از  .كنيــد يــیبرنامــه را اجرا ،اســتقامت
ــد بپرهي ــزوسوســه و تردي ــرای ي د. ب

كه اين پرسش بايد تطبيق  بهتر برنامه،
 خود نموده و آن را پاسخ دهيد:از راها 
  مثبت  برای من چه پيامـدهای تغيير(
 قبال خواهد داشت؟ در رامنفی(يا

 چرا اين برنامه مهم است؟ 

  ــای آن ــايل و  راهكاره ــه مس چ
 حل می كند؟مشكلی را

  ؟رابه چه كسی عرضه می كندچه ارزشی 

 مقیاس غییرگام هشتم: ت
 یهـا  مقيـاس  ها،پيشـرفت  یدر پيگير
را برای پيمـايش كارهـای تـان    روشن 
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 مولوی عبدالملک حمیدی

 

او جووووووووووووو و  د و نووووووووووووو  دقوانینووووووووووووو   وووووووووووو   

اساس ی ارکان بلل کیږي او ه ه  و نه یوو   

قوانینوو او دسواری و رووه تو ور   و   ر  ووو 

کارونووووووه اوووووووټ سوووووووا او ده وووووو   وووووووو    دا ووووووو ادو 

یو ه بل س ه سمبا  ک ي، پوه  و نوه  ا يکی

کټ نظا او سومون راننتهوه  وق  روتار روه 

ورسوووووووویږ  او مووووووووتا غ روووووووو نین  وووووووو   او ه ووووووووه 

کسوووووووووان سووووووووو  ور  وووووووووه سووووووووو   ونه کووووووووووي او 

د وووووووووووووو    نظووووووووووووووا او اداره ر سوووووووووووووووا   نووووووووووووووت  

 راو ي، په سزا ورسو .

د ووووووه تووووووووابه او قووووووووانین کووووووه  وووووووه هوووووووا 

آسووما)یلا  ی اردووادا   وي او  اکووه د  وو  

جوووو  دوووو  وتووو،  قووووانین،   وووه پوووه    

 .ا  اد پخپله )ش   کو  

خپل سومنغ، اننیوغ او موتا غ پکو  کو ي  

او یووووووووووووووووا   دا ووووووووووووووو ادو  ا ووووووووووووووووی هکووووووووووووووو   کوووووووووووووووو ، 

اسووووهوتادونه او نې ووووورا دد ووووه کووووار  پوووواره 

 سووووووووونه ن ووووووووووي،  وووووووووه هموووووووووتا کبلوووووووووه نهووووووووووا  

د روقووووووووووووو دسووووووووووووار  ، مووووووووووووتا غ  أخووووووووووووتا 

دروو نین او دا)سوووانانو د رلووو)ټ  پووواره خپووول 

ملووم ا ا سووم  را اسووهو    - مبوو پي -اسووها   

آسوووووووووما)ی  -دي او ورروووووووووه اوووووووووټ دسوووووووووهورا ومل

ورک ي  و ده وپه رڼاکټ    یغ  -کهابونه

 روووی  را رووووه راوتوووو  ، درووووورو ر وووارو   ووووه 

اوووووووووووووټ راخوووووووووووووم ، د لوووووووووووووا او  وووووووووووووی موووووووووووووتا ه ، 

و  ووووووووووووغ او ب ت یووووووووووووغ   ووووووووووووه اووووووووووووټ ا)سووووووووووووا)ی 

ک انغ او خوږ ژونت ره راوتاس ی، سو  هموتا 

کوووووووووټ ا  وووووووووی  آسوووووووووما)ی کهابونوووووووووه پوووووووووه  ر روووووووووغ

 قوانین بلل کیږ .

هللا نهووووووا  قووووو آن مظووووو ا ا  ووووو ن را نوووووا   

کوووووو  سوووووو  یووووووو جووووووان ، کانوووووول او دووووووانل دژونووووووت 

ب نانوووه او مظووو ا اآس موووک آسوووما)ی کهوووا  او 

ا  ووووووووووووووی قووووووووووووووانون دي، د  وووووووووووووو یغ دن ووووووووووووووا  او 

سووومون  پووواره، ر  وووو دیووووه دسوووهورا ومل پوووه 

روګووه اووټ دژونووت پووه هوو ه ب خووه، دیوو ،  و نووه، 

، سوووووووو ه،  ووووووو د، اقهصووووووواد، س اسوووووووغ، جنووووووو 

اجهمووواې کوووټ ور  وووه هوووتایغ واخکووو ، پخپووول 

ممکوووووو  ژونووووووت کووووووټ اووووووټ د را ن ووووووا  کوووووو ي، نووووووه 

داسووووووووو  یووووووووووا ا دنووووووووو و پوووووووووه جنوووووووووا و او قبووووووووو و، 

خهمونوووووو او خی ارونوووووه کوووووټ رووووومو   ووووو  ، او یوووووا 

داس  په کهابهونونو او راخچو کټ، په املواریو 

کوووووووووټ بنوووووووووتیوان وسوووووووووارل  ووووووووو  ، بل وووووووووه نهووووووووووا  

ممووووووول د وووووووه ا  وووووووی ن  وووووووزه داجووووووو ا ،  أر 

کو وووو او رقب وووق  پووواره را اسوووهو  ، هللا  ووووا   

ڀ     پپ  پٱ ٻ  ٻ  ٻ   پچ   نووووووووووووووووووووووووووووووااټ 

 ٢ - ١ا بر ة   چڀ

د ووووووه کهوووووا لق آن  یا  داسووووو ټ  ووووووو  

آسما)ی کها  دي س  ه څ دک او دب ه په کوټ 

    یغ  پاره دهتایغ  ره ده. د ) هه او

ا  ی قوانون ه وه جوان  ۍا و  ده سو  ا)سوا)ی 

و ه وووووه ر خپووووول ر  ی  نوووووتا س ک وووووه  ولووووو ن

نووت  راوسوووی او پووه  ر رووی ۍو  اووټ   وو یغ 

 وووه سوووهونزو او ک م  وووونو   وووه ژ وووور   

او پ روووووه  وووووه اسووووومنی دووووو  وغ نوووووه بووووول هووووويڅ 

قوووانون دا)سوووان رنوووته )شووو ی  یووو   کووووو   او 

ا ر ووووواو  اوووووټ )شووووو   پووووووره کوووووو   او اسووووومنی 

د  وغ خوو داسو ټ کانول، ه ا خیوا، جوان  

ورووه دووانل دیوو  او دا)سووا)ی ژونووت  و ووو ب خ

ګ  ووووووووووو     ووووووووووه سوووووووووو  پووووووووووه قوووووووووو آن کوووووووووو یا کووووووووووټ 

نسوووولمانانو رووووه  یوووو ا ورکووووو  او دا جورووووو  

سوو  نووور نووو پووه بوول دیوو ، قووانون او دهووتایغ 

 په  رپس ټ نه ځ .

جب  حب  خب   مب  چ هللا پوووووووووا    نوووووووووااټ 

 ٩٥ألا)وا    چىب  يب  جتحت
یو وی هو څ  نوته او وش ) وهه ن و  

 دا سوو  پووه مظوو ا ا  وو ن قوو آن کووټ ور  ووه

 یادونه دویته.

قووو آن ه وووه رلپوووا ټ ا  وووی ن  وووز کوووم  دي 

سوووو  دق انووووغ ر ورځوووو  پووووورا بووووه اووووټ 

نوور  لږو،ي، دهو ا  نوا)ټ ملوو  پووه 

کووووووټ دي، ده وخووووووغ او  نووووووان  پوووووواره 

نناسوووووی هوووووتایا   ووووو ي، ده نووووو   

دوا دهووووووووووووووووووووووووووو ا بوووووووووووووووووووووووووووتبخه   پوووووووووووووووووووووووووووواره 

 دخمصون  ر...

همتارن وووووه اخ وووووا  خوووووواټ دا دي 

سوووووو  د ووووووه ا  ووووووی قووووووانون در  یووووووو ، 

 یووواد ، کمبوووود، نرصوووان او    یووو ، 

م وووووووووووی   وووووووووووه پوووووووووووا  دي او دنوووووووووووورو 
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آسووووما)ی ادیووووانو پووووه  یوووو  ه  ووووا دد ووووه ا  ووووی 

کوووم  پوووه  یووو  یووووه جملوووه، یووووه کلموووه، ان یوووو 

 وووووو ن جووووووو  ) وووووووا  کووووووو اي، کووووووه  ووووووه هوووووووا 

د نوووووا)ی  اوووووسا  او بل وووووا  او دملوووووا او اد  

دۍګووو  نخ  وووان بلووول ک وووت ، کوووو  آسوووما)ی 

کهوووووا  او  پاروووووه دي سوووووو  د  ووووو  دا ک  وووووو  

اووټ نووت  خووو    او ه لووا دخپوول نووزا     

نقوووووابق پکوووووټ ر  یېوووووا  راو   او دهللا بل ووووو  

 کم  اټ خو یو   ن ها نت  پکټ پ يښ  .

را ووو   وو   نووورو وتوو،  قوانینووو رووه سوو  

د  ووو  دژونوووت ا ینوووو تووو ور رونوووو  پووواره وتووو  

کیوږي او دهو  نلوک او ه وواد قوانون خا و ی 

 ووان  )ی  وو ي، دنصوو سهونو پ تنووا جووو ي،ي 

د نووووووا)ی پووووووه ری یوووووتو سوووووو ه    یوووووو ا  او او ب وووووا 

  وتیم  په کټ راو ي.

کوووه لیووو   پخوان وووو   ووو   قوانینوووو روووه نظووو  

وکوووو و، وینووووو سوووو  هلهووووه بووووه قوووووانین  املانووووه، 

 ی ماد نه، او دیو  خا  ی طبری په ګټه 

جو یووووووووت  او اخمووووووووو  نو ووووووووارونو او ا)سووووووووا)ی 

 ک انغ ره په کټ هيڅ  ا  نه ؤ.

م  نوه نخکووټ دب لګوی پوه روګوه  واه داسو     

رمووتنونو کووټ ددارن ووه  املانووه قوانینووو سووو ه 

 نخ وه 

پت وووووه  نانوووووه کوووووټ داسووووو ټ قوووووانون  ووووواکا ؤ 

سووووووو   ووووووواه )شووووووو ی کوووووووو   هووووووويڅ ۍو   وووووووو نیا 

 وا  ووووووووغ و وووووووو   او یوووووووووا   بایووووووووت دکووووووووور پووووووووه 

 لوووووووورو دیوا ونووووووووکټ بنتیوانوووووووه و ،  ووووووووا   

د وووواکمټ طبرووووی لووووچ  کوووووو    وووو ی سوووو   وووووه 

و دسووووووون   قووووووانون  ووووووور سوووووو ه واده وکوووووو ي ا

 یوه نهمه ناده وه.

 ووووووووووووواه دکنیوووووووووووووا  پووووووووووووووه ۍو  بلووووووووووووول ک ووووووووووووووته 

دلنووووووووانو  دقوووووووووانون نقوووووووووابق لووووووووچ  بوووووووووه سووووووووو  

ه  ووووه  سووووهه راو   ه ووووه بووووه دد  نل  ووووغ 

نووووه بل ووووه دنیووووئه نل  ووووغ بووووه اووووټ بلوووول ک ووووته، 

کلوووووووه بوووووووه سووووووو  نیوووووووئه اوووووووټ نووووووو  ک وووووووته نو ووووووواه 

او  نظلونووه بووه اووټ ژونووت  ورسوو ه سووو و ه

 یا خو به اټ ژونتۍ ورس ه خ و ه!!

دلین دقوانینو  ه نخ   اه، دبوتبخوی 

اصوووک   نووول بلووول ک وووته، او د وووور  یووو،ون بوووه 

ورره دد    نل ګ  يته، کله بوه سو  دلوا 

پوووه کوووور کوووټ  وووور پيوووتا دووووه نوووو دکووووره  یووو   

 وووا ک ونووت  رووه بووه اووټ یوووو ه،  ووو و شوو ی 

اها د یخ وووووی  ووووووه  نووووواور ه وووووه وخووووووور  او یووووو

انله ن ه     او د ه کار به م ی نوه، بل وه 

 د ی   ب ل ه بلل ک ته!!

پووه پخوووا)ی یونووان کووټ هووا دلووچ  ا ونووت         

ن نوجووووود ؤ،  ووووه ه وووو  جمکوووو   املانووووه قوووووانی

  ا)سووووو  ما الګوسووووها وتون   ن ووووهور نووووه 

   کی 

ره یونان ووانو بووه  وواه ۍ وو ه بووته او خقاکووا

ا)سووووووان بللووووووه، سوووووو  یوووووووا   دج سوووووو ی   یووووووز  

دادووووباې او )سوووول ددوا  وسوووو له ده کلووووه بووووه 

سووووو  دکووووووونټ لوووووچ  بتدووووووکله او د و ږیووووووته، 

 نوه ه  اه به اټ سمت سه وژ ه.

رون وووانو هوووا ۍ ووو   املانوووه قووووانین در وووود ، 

د وووور  وووه  ی،یوووتو سووو ه ۍ ووو  نخوووا   ؤ،  ووواه 

 ه بووووووووه اووووووووټ اووووووووټ  اقووووووووت اهل ووووووووغ بللووووووووه، او ورسوووووووو

دنادووووووووو  یووووووووا   ووووووووو)ی پووووووووه ۍو   وانوووووووول کوووووووواوه، 

دهاد  به اټ نه قوبموه، دنیو اح  وق اوټ نوه 

در ووود، نیووئه رووه ده ووو  دقوانینووو نقووابق دا 

 ق ورک   دوي ؤ س  خپلوه  واه ن وا ا  

او ن اکموووه کووو ي، ان رووو د  کوووه بوووه اوووټ دا پوووه 

نظوووو  ور  لوووول سوووو  لووووچ  اووووټ ګنوووواه او ری ورنووووه 

 ام
 
تانو وووه، طوووم  کوو   نوووو ه وووه بوووه اووټ  وووورا

 یوه ماد  خب وه!!

داسووووووووم  نرووووووووت  دیوووووووو  راروووووووو  نووووووووه نخکووووووووټ 

دم تووووووو  وووووواو هووووووا لووووووه وتوووووووه نووووووه در وووووووده، 

  وووه ورروووه دجاهل ووووغ دوره ویووول کیوووږي، ۍ وووو  

 املانووووووووووووه،  ی ا)سووووووووووووا)ی او جاهمنووووووووووووه قوووووووووووووانین 

ورتانوووووووت   ووووووواکا ؤ،  ور د ور ور ؤ، د نګووووووول 

سو   و ش ی قانون ورتانوت  نسوله ؤ،  واه

تووووو   اآ سوووومه نخلووووو  د ، ۍ وووو ه دد ووووه 

 ناوری  ق تا)ی وه.

ر  و وو بووته خوو دا سوو  د ووور پيتاې وغ بووه اووټ 

د ان  پاره ۍ   مار او د   با ه او یا خو به 

اووووووټ دا پووووووه نظوووووو  وررلوووووول سوووووو  د ووووووور سووووووارل یووووووو 

اقهصووواد  اتوووا   بوووار دي، نوووو ه وووه نظلوووونی 

بوووووه اوووووټ پوووووه ۍ ووووو ه  وووووی ر مووووو  سووووو ه ژونوووووت  پوووووه 

  سووو ه خ وووو  ، دا دي  م وووه کوووټ پخپووول   

و  وووووووووووووغ، دا دي قسووووووووووووواو ، یووووووووووووووپمر  ن وووووووووووووه 

 و وووووهل ور     کوووووو ي  ووووو   دخپووووول   ه او ج  ووووو

ځوووووو ،   ووووووک او  وسووووووغ کوووووووره   وووووو  وو 

 ده ک ي، همتارن وه  اکموه طبروه 

کو        و لچ  پخپلوه خولوه 

و وووووووووو   او نووووووووووور دد ووووووووووه  ووووووووووق   ووووووووووه 

 ن  و  ؤ.

دلووچ  نظلووونی  ا ووغ پووه سووون   

قووانون کووټ هووا ۍ ووو  بووتؤ، یوووه  ووواه 

بایووووووت  ووووووه ۍ وووووو و نارینووووووه و سوووووو ه واده 

وکووووو ي پووووومر کوووووو ي دوووووو   وووووه خپکووووو  

سوو  یوو جووان ، کانول او دووانل دژونوت ب نانووه  هللا نهووا  قو آن مظوو ا ا  و ن را نووا   کو  

او مظ ا اآس مک آسما)ی کها  او ا  ی قانون دي، د   یغ دن ا  او سومون  پواره، 

ر  ووووو دیوووووه دسووووهورا ومل پووووه روګووووه اووووټ دژونووووت پووووه هوووو ه ب خووووه، دیوووو ،  و نووووه، اقهصوووواد، 

 پخپول ممکو  ژونوت کوټس اسغ، جن ، سو ه،   د، اجهماې کټ ور  ه هوتایغ واخکو ، 

د را ن ا  ک ي، نوه داسو  یووا ا دنو و پوه جنوا و او قبو و، خهمونوو او خی ارونوه کوټ اټ 

رمو     ، او یا داس  په کهابهونونو او راخچو کټ، په املواریو کوټ بنوتیوان وسوارل  و  ، 

 .د ه ا  ی ن  زه داج ا ، ممل کو و او رقب ق  پاره را اسهو   أبل ه نهوا  ر 



 

   

   

1 

ډي؟! ووووووووووووووټ وننوووووووووووووواورو کوووووووووووووپل    پوووووه خوووووووووووووووپخ

دو    ه همتا کبله ق آن مظ ا ا   ن د

د ه جاهمنه قانون او دا و ش ی ک نوه پوه 

 س هو   و س ه  نت  او   نااټ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦ چ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ   ڍ

 ٩٥ - ٩٥ا ن ل   چڑ  ڑ  ک  ک  ژژ

او کلووه بوه سوو  یو وه دو  نووه وررووه 

د وووور د ی،یوووتو خبووو  ورسووو ته نوووو سمت سوووه 

بووووووووه اووووووووټ رنوووووووو  رووووووووک رووووووووور،  ووووووووه  و وووووووو ی ۍ  

ګ  يوووووووووووت، ده وووووووووووه بوووووووووووت ی ا  وووووووووووه و ووووووووووو  سووووووووووو  

ه اووووووټ  ووووووه خل ووووووو ورتانووووووتا دوووووووي ؤ  ووووووان بوووووو

پټاوه، دا به اټ  ه  ان س ه     کواوه سو  

آیوا د ووه  وور دسووپکاوي سوو ه  وه  ووان سوو ه 

وسووا ی او یووااټ دپي ووور  یوو   کو ووو  ووه و وو  

ژونووووووووووت  ر خوووووووووواورو  نووووووووووتا کوووووووووو ي،  ووووووووووون ه 

ا سووووو  دي سوووو  ۍیوووو  بووووت ق وووواو  بووووه اووووټ 

 کاوه.

خوکلووه سوو  داسووم  نبووار  دیوو  و انګووټ 

املانوووه راو ل ووتا نووو  وووو  د ووه خ ا ووا ی،  

او و  وو انه قوووانین اووټ نل وو  او داسوو ټ اووټ 

    یغ ره اممن وک  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ

ڇ    ڍ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ

١١اآح  ا    چڍ  ڌ  ڌ

ا  خل وو! راسو ټ نوی دیووه نارینوه 

نوووووه را پيوووووتا  -آد  او  ووووووا -او یوووووو   ووووواينه

ک ي، ب وا نوو راسو ټ ۍ و  او قب کو  وګ  و و ، 

بووول سووو ه وپیه)وووی، پوووه یروووین   وووو راسووو ی یو وووه

سووووووووو ه سهاسووووووووو ی ن ووووووووو    ووووووووو   د هللا پوووووووووه 

 و انت  سهاس ټ پ هیاګاره کس دي.

ا  ی قانون دلنا   کلموه ب وان کو ه سو  

بووووت  سوووو ه اووووټ ربووووو و  ووووه ننتووووه یوووووو  او 

نارینه او  ا نه اټ دوا ه پکټ دانل کو   

او دهللا پووه و انووتا دوا ه یودووان دي هوويڅ 

نلووووو   او  یوووووو پ تووووول انه وووووا ، رېوووووو  او ب رووووو   

ه ووه ا)سووان هللا  وووا   رووه و انووت  دي سوو  

 رروا و  ي.

همتارن ووووووه اووووووټ د  وووووو  روووووو نن   ووووووو  ژت وووووووی، 

رووووکمیا او نوووواد  روپی ونوووه اصوووک  نو وووار ونوووه 

ګڼل او دااټ په ۍاګه ک ه سو  روور پو  سوپین، 

سوووپین پوووه ژیووو ، مووو   پوووه خ وووا، بوووډا  پووو   وووی 

و  ووه او... رېووو  او  ووووره وا وو  نلوو ي او  وووو  

 ون په و انت  س ه یودان دي.دا  ی قان

دا دي    مانوووووه قوووووانون، دا دي ماد نوووووه او 

ننصووووېانه او د  وووو یغ دسوووووکا   او لووووی ا   

 قانون!!

کووووووووه پخوووووووووا)ی رمتنونووووووووه پووووووووه  ووووووووواه   ۍو  

رمتنونووووووووووووه یادیووووووووووووت  خووووووووووووو داسوووووووووووو ټ جاهمنووووووووووووه 

کم وووغ در وووود، نووو  سوووبا قوانینوووو ورتانوووتا  ا

پ اخوه دن وا کوټ هوا داه رمتن پدر نا وژ  او 

غ پووه ۍو   ي ووی قوووانین دووهه سوو  دری جاهل وو

دا)سا)ی مرل،  ق   او ک انغ خمن دي 

او دن  ورځو  نهموتن ا)سوان ورسو ه    او 

ګ یووان دي،   وه هم و س بوا  ، یوا دنارینووه 

 وووه نارینوووه سووو ه واده کوووو  سووو  ب وووا قوووانو)ی او 

 رسمی بڼه  وره کوي!؟

یووووووا داسووووووو  وګووووووور     وووووووی دوووووو ان دا)سوووووووان 

اوټ در و یا بتن ره ت ر رسوو  او پوه هکلوه 

قوووووووانون امووووووومن کووووووو ي. خوووووووو ب وووووووا سووووووو  وګوووووووور  

ددوووووووو ابو  وووووووووه ر وووووووووار  نوووووووووه اوووووووووټ  وووووووووون ه ګټوووووووووه 

ر  سوووووووووه کو وووووووووه او دووووووووو ا  خوووووووووو)ی ورتانوووووووووت  

ګ نوووووووووی نوووووووووو ب اورتانوووووووووت    ووووووووو مانه دوووووووووو  او 

روو د  ری دوووو  سوو  خیووو  دي دمانووه ا)سوووانانو 

ژونووت دورربوواه کوو ي، خیوو  دي، خووو بووته دا ده 

سووو  د وووو ن وووتودو سووو نایه   ون وووو پوووانګی او 

 وداګ   ره  یان ونه رسیږي.س

سووووووو  یوووووووو  ووووووول  -قووووووو آن -خواسووووووومنی قوووووووانون 

 وووو ا  کوووو  ، ب ووووااټ پکووووټ هوووويڅ نصوووو سغ ونووووه 

  ووووووت او دق انووووووغ ر ورځوووووو  پووووووورا بووووووه دوووووو ا  

  ا  وي،   ه س  ددو ا  خوو   دا)سوان 

مرووووووووول  وووووووووه ننتوووووووووه و ي او  یوووووووووان اوووووووووټ  وووووووووو نیا 

 ي یوووووووغ  ووووووو ي، او د وووووووه   نوووووووغ اوووووووټ ده لوووووووا 

  پاره اممن ک .

قوانون جو ونوه یووا   پوه داسم   ه پلووه 

 وووتودو او ن ووووا ارو کووووټ نوووه راخمصووووه کیووووږي، 

بل ووووووووووه د ووووووووووه    مانووووووووووه قووووووووووانون دا)سووووووووووان او 

 وووووووو د او  ووووووووو   ،  -دخپوووووووول ر  اووووووووټ، دا)سووووووووان

د ووو د  وووو    او  ووواکا، دبوووډاي او  وووی و  وووه، 

نا وووووووووووووک او نهووووووووووووو ج  رووووووووووووو نن ، هموووووووووووووتا رن وووووووووووووه 

داسمنی   ونغ او نورو ه وادونو رو نن  

ټ روابووووه او پووووه موووواد  او دجنوووو   ووووا رو کوووو

 ا یکی رنظ مو .

پټووووووووه دپارووووووووه نووووووووه وي سوووووووو  اسوووووووومنی  و نووووووووه 

یووووووووا   دقوووووووانون پوووووووه وسووووووو له نوووووووه جوووووووو ی،ي، 

بل وووووه ده وووووه پوووووه  نووووو  کوووووټ ومووووو ، اردووووواد، 

پوهووووووووواو ، لووووووووووونه او رو نوووووووووه هوووووووووا ورسووووووووو ه 

 ت ور  ګڼل کیږي.

پوووه اسوووم  کوووټ جوووزاو  یوووا ن وووا ا  یووووا   

د ووووو    دن  نووووو او نخ  ووووو ا  اصووووو پاره 

پوووووه هووووو ه  و نوووووه کوووووټ   اکووووول دووووووي، سووووو  ه وووووه

دګوروووو پوووه دووومی  ن وووتود ا ووو ا  وي، نوووو 

اسوووم  یووووا   دن  ن نوووو دنهوووار کو وووو  پووواره 

قووووانین نوووت  جوووو  کووو ي بل وووه هوووتن اوووټ دا 

دي سووو  سوووا ا ا ووو اد پخپلوووو اردوووادارو سووو ه 

 دان  ا ارو نه وسا ی.

داسووووووووووووووووووم  نظوووووووووووووووووو ه دجوووووووووووووووووو   او ان وووووووووووووووووو ان 

نهووارکو  یوووا   د ووتودو ممکوو  کووو  نووت ، 

ن  ان دواق  ک تو اصک  بل ه دن    او ا

ننبوووووووووو  او ل نووووووووووه ولووووووووووو  داهم ووووووووووغ و  دي، 

   ه وقایه ر  درنل ی نه له او ار انه ده.

نوووه ه  و نووه قووانون رووه ا ر ووا  وو ي، ر  ووو 

ده ووووووووه  ووووووووو    دا وووووووو اد  رووووووووو  خونووووووووت  او 

 ورور پ کمزورو بانتا ری   ون و ي او   وه 

سوو  وااووټ پووه  م)ووی  وواي کووټ د نګوول قووانون 

   نوووووووووو   دي سوووووووووو   وووووووووواکا دي، یو ووووووووووی یوووووووووووا  

پ نوووووووورو سووووووولقه للوووووووو    وووووووه ه وووووووه 

 د نګل پالا بلل کیږي.

کووووه اوسووووون  نووووو ۍ  ووووو، د وصوووووی او 

بووووووتب  ی م نکووووووی  ووووووه خپلووووووو سوووووو  ګونه 

 یوو   کوو ي نووو دا  ر رووغ بووه راسوو ه 

 ون ووووووووی سووووووووو  یووووووووووا   اسووووووووومنی قوووووووووانون 

کووووووووو    وووووووو   د  وووووووو یغ  ووووووووو    قوووووووو آن

 سهونز   ل ک ي او  س.
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 مقدمه:

مه امور مربوط دين مقدس اسالم هدر  
هـا و  به نظام زندگی انسان با شاخصـه 

معيارهای دقيق ميـزان گرديـده و بـه    
ــه الزم،   ــه گون ــا ب محــك زده شــده ت
شناسايی شـوند و پيامـدهای محتـوم    
آنها برای مردم، مجهـول و غيـر قابـل    

كلـی؛  صورتبينی نباشد. فساد بهپيش
كريم و كه در قرآنيكی از مسائلی است

توجه فراوانـی قـرار    سنت نبوی مورد
های ها، معانی و داللتگرفته و با صيغه

 كار رفته است.مختلف به
 كـريم هرگاه درباب بررسی فساد، به قرآن

مراجعه كنيم، ايـن حقيـت را آشـكارا    
يابيم كـه تمـامی باليـا، مصـايب و     می

ــای كــه در حــوزههــايیناهنجــاری ه
سياسی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقـی،  

ــه  ــان و دامن ــدا و پنه ــت و پي دار اس
هـای  فساداداری يكی از زيرمجموعـه 

فساد است. مبـارزه گزينشـی جهـت    
وجه فساد، به هيچكاهش يكی از انواع 
ندارد؛ زيرا اگر فساد اثرگذاری مطلوب 

-عنوان يك كليّت، بررسی و ريشـه به

های دقيـق،  یريزيابی نگردد، با برنامه
شده آماج مبارزه دار و كارشناسیمدت

-امان قرار نگيرد، رنج بیصادقانه و بی

شـوم هـيچ نـوع فسـادی     پايانِ سايه 
 .پايان نخواهد يافت

خـواهم توجـه   كـه مـی  بحث ديگـری 
خواننده گرامی را به اهميـت آن معطـوف   
نمايم و ظالمانه مورد تغافل قرارگرفتـه  

ای خطرناك، هبحرانكه يكی ازاستاين
بحــران » آشــفته وجــدی جامعــه مــا

است. اين بحـران تـاكنون در    «معنوی
ديار ما به رسـميت شـناخته نشـده و    
ماحصل پيامدهای آن تا هنوز در زيـر  

تـوجهی  مسـتور و   های غبار كـم اليه
 ناخوانده رها شده است.

ــاورخيلی از  ــه ب ــوم ب دانشــمندان عل
ــات،  اجتمـــاعی، بيشـــترين انحرافـ

هـا، در  ، مفاسد و كجـروی هاناهنجاری
ــت، از  ســطوح مختلــف جامعــه و دول

شود. بـه گونـه   بحران معنوی ناشی می
مثال: اگر فساداداری ريشه كاوی شود، 

هـای آن مـورد   اسباب و زمينهعوامل، 
های آن و پ وهش قرارگيرد، ريشهتحقيق 

 يابند.معنوی میبحراندرخورده گرهرا
بنابراين، قبل از اين كـه بـه مصـاف    
مبــارزه بــا فســاد اداری بــرويم، بايــد 
راهكارهــای مــوثری بــرای مبــارزه بــا 
كاهش بحران معنوی  را طـرح و اجـرا   
نماييم تا مبارزه با فسـاد اداری، نتـايج   

 مطلوبی در پی داشته باشد.
اين مقاله، كوتاه و گـذرا در دوفصـل   
ترتيب شده و فساداداری را از ديـدگاه  

حـث  اسالم به صورت بسيار مختص به ب
گرفته است و بيشترينه، تنها فهرسـت  
مسائل ذكر شده است. زيرا اگر فساد و 
فساداداری از ديدگاه اسالم مورد بحث 
و بررسی قرار گيرد، به چند من كتـاب  

 خواهد رسيد. 
اميدوارم اين مقاله كوتاه بتواند يكی از  

 های فساد اداری را بگشايد.گره
 مفهوم، انواع و اسباب تساد اداری

 طلب اول: مفهوم تسادم

ــوم        ــاد اداری»مفه ــه از« فس جمل
است كه تعريفات متعـددی از  مفاهيمی
های مختلفی در مورد آنها ارائـه  ديدگاه

 شده است.  
تعريف يكی از ابعاد ايـن مفهـوم را   هر

دهد. اما در اين مقال كوتاه، توضيح می
سعی بر آن اسـت كـه فسـاد اداری از    

ف و مداقه قرار ديدگاه اسالم مورد تعري
گيرد. برای توضيح بهتر مفهـوم فـوق،   
بهتر است نخست مفهوم فساد توضيح 

های مختلـف  به گونهدينی و .... 
گريبان مردم را محكم گرفته و 
خورد وكالن، دولـت و ملـت و   
همه اقشار را در رنج و خـواری  
نشانده است؛ يا ريشه در فساد 
ــدهای  ــی از پيام ــا يك دارد و ي

 فساد است.
كـه  موضوع مهم ديگر اين است

كـه زيـر   اسـت كلّيتی « فساد»
-های فراوان و جـدايی مجموعه

قلمـرو اجـرا و   ناپذير داشته و 
تطبيق آن مختلـف، گونـاگون،   
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گرديده و سپس مفهوم تركيبـی فسـاد   
 اداری تعريف و تبيين شود.

 تساد در لغت   -الف
فساد به معنای از بين رفتن، نابود شدن 
ــاالت   ــن واحه در ح ــی اي و ... اســت. ول

 مختلف معانی مختلفی داشته باشد.
 :(866/ 1) الوسـيط  المعجـم  آمده استمعجم الوسيطدر

گرفته شده به « فسد»واحه فساد از ماده 
رفتن، خلل، اضطراب، قحط معنای از بين

 و عطب است. در قرآن كريم آمده اسـت 

ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  چ

 ١5الروم:  چحب

فساد، در خشكی و دريـا بخـاطر   ترجمه: 
د آشـكار  ان كارهايی كه مردم انجام داده

 .شده است
يا فساد به معنای الحـاق ضـرر و زيـان    
آمده است. طوری كه در آيه كريمه آمده 

 33المائدة:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌچ است:

و در زمــين بــه فتنــه و فســاد ترجمااه: 
 .كوشند می

گويد : فساد خارج المفردات میراغب در
شدن شی از حد اعتدال است اگرچه كم 

 ست.يا زياد باشد و ضد آن صالح ا
 (838: ص) القرآن غريب فی المفردات 
 لسان العرب، بـن عبـاد  اين منظور در

 تهذيب ا و ازهری در المحيط فی ا
نقيض صالح و مفسده را خـالف   فساد را
.دانسته انـد  مصلحت

، (331/ 3) العـرب  لسـان  

(188/ ١) ا ، تهذيب(113/ 1) ا فی المحيط
 

 تساد در اصطالح: -ب

ی عـام آن شـامل تمـامی    فساد به معنا
ها، اموال و درآمدهاسـت.  اعتدا به نفس

های ولی همان گونه كه گفته شد تعريف
ارائه شده و تعريف ازاصطالح فسادمتعددی 

هـا  همه تعريفمعينی وجود ندارد، مگر 
كه: فسـاد  چرخديك موضوع میبر محور

كردن قدرت عامـه  عبارت از بد استعمال
نـافع و  يا وظيفه عامـه بـرای تحقـق م   

 درآمد شخصی است.
با توجـه بـه تعريفـات مختلفـی كـه از      

تـوان بـه   اصطالح فساد ارائه شده، مـی 

 تعريف ذيل نيز اشاره داشت:
ــاد:  ــلوك و  فس ــارت ازس ــرف عب تص

ای است كه بر انجام وظيفه و ناپسنديده
به تبع آن بر جامعه تاثير منفی بر جـای  
گذاشته و بـه تحقـق مصـلحت عليـای     

منهج القران فی عـالج الفسـاد    دارد.جامعه توجه ن

 .5١االداری، ا. خلود الفليت و ا. صديق نصار، ص:
ترين تعريـف فسـاد همـان    شايد صادق
موسـوعه العلـوم   است كه درتعريف زير

 االجتماعيه آمده است:
ت سـوء اسـتخدام قـدر   عبارت از تساد:

عمومی برای تحقق منافع و درآمدخاص 
.است

ـ    ور الفكـر االسـالمی،   الوقايه من الفساد مـن منظ

.56د.كردودی و د. وصاف،ص 
 

 در قرآن کریم« تساد» برخی معانی -ج

قـرآن كـريم بـا معـانی     كلمه فسـاد در 
 أخـالق  مكـارم  فی النعيم نضرة مختلف آمده است

  (1136/ 55) الكريم الرسول
 از جمله آنها: 
معصيت درقرآن ازمعانی فساد  يكیمعصیت: -1

ــت. يا ــاه اس ڳ  ک  گ  گ   گ  گ  چگن

  55البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

در »و هنگامی كه به آنان گفتـه شـود:   
ما فقـط  »گويند:  می« زمين فساد نكنيد

 .«ايم كننده اصالح

در قرآن كلمه فساد  هالک و نابودی: -2
 به معنای هالكت و نابودی نيز آمـده اسـت.  

 11األنبيــاء:  چې  ې ۋ  ۅ     ۅۉ  ۉچ
 خـدايانى  اگر در آن دو آسمان و زمـين 

 بود هر آينـه هـر دو   خداى يكتا مى جز
 شدند. تباه مى

ازكلمه فساد درقرآن كريم بـه   قتل: -3
 قتل نيزتعبيرشده است: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  چ

ۅ    ۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

  ١القصص:  چۉ
هــای مختلفــی  بــه گــروه آن راو اهــل 

تقسيم نمـود؛ گروهـی را بـه ضـعف و     
كشـاند، پسرانشـان را سـر     ناتوانی می

بريد و زنانشـان را )بـرای كنيـزی و     یم
داشت؛ او به يقـين   خدمت( زنده نگه می

ـار      ـا بـه ب و فساد فـراوان در آنه
 .آوردند

ــاد» واحه  ــث « فسـ در احاديـ
ها و معـانی  با صيغه ؛پيامبر

مختلف به صورت فراوان آمده 
-است. در اينجا دو سه مثال به

 شود:مختصر ذكر میگونه 
َأاَل ألْخب رررلملْم : »قَرراَ  َرسلررو ل الل رره   -1

رررررْن َدرََجرررررة  الاةرررررَیام  َوالا ررررراَلة   ب أَْفَضرررررَل م 
ُل »، قَاللوا: بَرَلى، قَراَ : «َوالا َدَقة   َصراَل

 ََ ر ، فَإ ن  َفَساَد َذات  البَرْین  ه  َذات  البَرْین 

 .از مفسدان بود

بـه  در قـرآن واحه فسـاد    خراب: -1
 تباهی وارد شده است.معنای خراب و

  3١النمل:  چۈئ  ۈئ    ېئۇئ     ۆئ  ۆئ  چ

پادشاهان هنگامی كـه وارد منطقـه    -2
ـاهی      ـاد و تب آبادی شـوند آن را بـه فس

 .كشند می

كلمه فسـاد در قـرآن بـه     منفر: -6
  معنای منكر هم آمده است.

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ۉ   ې  چ

  558هود:  چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
چــرا در قــرون )و اقــوام( قبــل از شــما، 
دانشمندان صاحب قدرتی نبودنـد كـه از   

 فساد در زمين جلوگيری كنند؟

كلمه فسـاد در قـرآن بـه     قحط: -7
 مفهوم قحطی هم آمده است:

مئ  ىئ  يئ      جئ  حئ  ی  یچ 

  ١5الروم:  چجب  حب
ـايی   فساد، در خشكی و دريا بخاطر كاره

 .اند آشكار شده است كه مردم انجام داده

قرآن كريم كلمه فساد به در سحر: -1
  سحر نيز تعبير شده است.

ــونس:  چڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڄچ  65ي
خداوند )هرگز( عمل مفسـدان را اصـالح   

 كند! نمی

 كلمه فساد در قرآن كريم طغیان: -1
 به معنای طغيـان نيـز آمـده اسـت:    

 چڌ  ڎ  ڎ    ڇ    ڇ  ڍ  ڍچ

 
  51 - 55الفجر: 

 همان اقوامی كه در شهرها طغيان كردند،
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فرمود: آيا شـما را بـه    ؛پيامبر «الَحال َقرةل 
ـاز و صـدقه   چيز ی بهتر از درجه روزه و نم

خبر دهم؟ گفتنـد: آری، فرمـود: صـالح و    
نيكی و مصلحت در ميان همـديگر، چـون   

 فساد ذات البينی قطع كننده است.
 (883/ ١) شاكر ت الترمذی سنن

یرررَ  إ ن   » قَرراَ : الن ب ررىة  َعررن   -2  ابْرتَرغَررى إ َذا اأَلم 
فرمـود:   پيامبر « َأْفَسرَدهلمْ  الن راس   ف رى الرةيبَرةَ 

ـان شـك و    هرگاه امير درميان مردم خواه
 ريب گرديد، آنها را فاسد و تباه ساخت.

  (١13/ ١) داود أبى سنن 
 َسررررم ْع ل : يَرقلررررو ل  سلررررْاَیاَن، َأب ررررَ بْررررنَ  ملَعاو يَررررةَ  -3

 َماْلو َعررا، ، اأْلَْعَمررا ل  إ ن َمررا»: يَرقلررو ل  ،الل رره   َرسلررو َ 
 َأْسرَاللهل، َفَسردَ  َوإ َذا َأْعاَلهل، طَابَ  َأْسَاللهل، طَابَ  إ َذا

معاويه بن ابی سـفيان گفـت:   « َأْعراَلهل  َفَسردَ 
ـال   می ؛شنيدم كه پيامبر فرمـود: اعم

ـانش نيكـو و     همانند ظرفی است؛ اگـر پاي
ـاكيزه      ـااليش نيـز نيكـو و پ پاكيزه شد، ب

و اگر پايانش فاسد شد، بااليش نيز  ميشود.
 (5١4١/ 1) ماجه ابن سننشود.فاسد می

با توجه به معانی و دالالت كلمه فسـاد  
كريم، احاديث نبـوی،  های قرآندر آيه

اقوال و آرای مفسـرين و دانشـمندان   
اسالمی در تفسير اصطالح فسـاد بـه   

ـاد   »شودكه : معنای عام، معلوم می فس
خـون   ختنياسالم، ر نيبه شرك و ابطال د

ـاندن   یقيقطاع الطر  ا،يو انب نيمؤمن و ترس
 فقـر،  حـق،  ريغه و گرفتن مال آنان بمردم 
 یدار حكومت ظلم، ،یسالخشك و یقحط
ـ  یارتكاب معاص و رشوت، فاسد  شـده  ادي

 .نداكرده  فيتعر ح،يصح یو تعهد عرف  اسالم
ـ نظر ۀمطالع با كـه   گفـت  تـوان يمفـوق   اتي

استفاده  ايدر مورد اش یو قت« فساد» اصطالح
ـ خـراب شـدن و گند   یشود به معنایم  دني

ـان   یاما وقت ،است در مورد اعمال و رفتار انس
ارتكاب گناه اسـت.   یشود به معنا یاطالق م

ـ  یرو بر یتيمعص هر ارتكابلذا   خـواه  نيزم
ـ عل خـواه  انسان، ريغ اي باشد، انسان هيعل  هي

 از خواه انسان، مال هيعل اي و باشد انسان جان
 از اي و باشد حق انكار و یراهزن سرقت، قيطر
ـ   .قـدرت  از استفاده سوء و رشوه قيطر  ۀهم
ـ  اديفساد  موارد، نيا ـا شـوند.   یم از  براينبن

گردد كه  یواضح م یخوبه موارد ب نيا ۀمطالع
كـه  اسـت   یعبارت از ارتكاب هر عمل فساد
ـام  مخالف ـ  و مقاصـد  احك  عتيشـر  ای عظم
عقـل،   حفـظ ، فسحفظ ن ن،يحفظ د) اسالم

 .«حفظ نسل و حفظ مال( باشد.

 11فساد اداری از ديدگاه اسالم، شيح محمدی: ص 
   خاص ایمعن به تسادمطلب دوم: مفهوم 

ـارت از   مفهوم فساد اداری ه معنای خاص، عب
 .است اموال هيعل تيمعصتعدی و   ارتكاب
و كبرای  یاز مقاصد اساس یكياموال  حفظ

ـابر ايـن؛  هرگونـه    است،  یاسالم عتيشر بن
ـاب    ـاير ارتك تجاوز، تعدی، تزوير، التباس و س

ها تصرفات نامشـروع عليـه امـوال    معصيت
شده و آن را  قلمداد مردم، فساد، ظلم و جور 

حفاظت از مال حرام گفته است. مبنای شرعی 
ظلم و  و مخالفت و ايستادگی در برابر هرگونه

 كـه  اصل اسـت  ليذ یقرآن ، آيهبر آن تعدی 
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ:ديــفرمایمــ

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

 566البقرة:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 ل يكديگررابه باطل)و ناحق(و اموا ترجمه:

ميان خود نخوريـد! و بـرای خـوردن    در
مردم به گنـاه، )قسـمتی    بخشی از اموال

رشـوه( بـه قضـات    )به عنـوان  از( آن را
نيد )ايـن كـار،   دا حالی كه میندهيد، در
 .گناه است(
تفسير آيـه فـوق مـی نويسـد:     شعراوی در

خوردن باطل به اين معناست كـه آنچـه در   »
ملكيت غير تو قرار دارد، جز به حقی كـه بـه   

حكم خدای متعال ثابت باشـد، مخوريـد.    
ـاف    دزدی نكنيد، غصب نكنيد، بـه اختط

نزنيد، رشوه نگيريد، در امانتی كه به  دست
چنين اگر ،خيانت نكنيد سپرده شدهشما 

ـالی  اموری يا امثال آن   به وجود آمد، يقيناً م
 (8١6/ 1) الشعراوی تفسيررا به باطل خورده ايد. 

خداوند متعال می خواهد حركت حيات 
ای ما پاك و شريف باشد، حركت كريمانـه 

كه در بطن شما جز مالی كه در راه كسـب  
ـانی   آن  عرق ريخته ايد، وارد نشود و هـر انس

ـار    حق خوبش را به دسـت آورد. در انتظ
ثمره كسب و حركـت ديگـران نباشـد...    

ـاز   كهرگاه شما حر ت شـرافتمندانه را آغ
كنيد همه مردم دنبال همين گونه شـرف  

عكس آن را « باطل»حركت می كنند. ولی
ـاه شـما از     متحقق می سازد، چـون هرگ
محصول حركت و تالش ديگران بخوريـد،  

 «گردد.ع میهرج و مرج در زندگی شاي
 (8١١/ 1) همان 

تنها تالش بـرای  »  شعراوی می افزايد:     
كسب حالل كافی نيست، بلكه بايد توجه 

ه شما در راه باطـل جلـو   ـداشته باشيد ك
نمی رويد. چون سارق در راه حرام حركت 
می كند. هر مسروقی نتيجه حركت باطل 

 نسـت يگردد ایواضح م آنچه. است
 نيكه مفسر یريو تفاس اتيآ نيكه ا

ـ   هيآنها ارا یدر معنا  ۀكرده انـد رابط
ـ ي. داردبه بحث فساد  ميمستق از  یك
 در مـورد  نيكه مفسـر  يیها ريتفس
ـ    اتيآ ريتفس ـاره م  یفوق بـدان اش

كنند خوردن مال مردم با استفاده از 
ـا يا درما  كهاست  یقدرت عموم  نج

 .ميهستآن  حيصدد توض در
و  گناه نوع هر ارتكاب  را فساد یبرخ

 عتيشر مقاصد و احكام خالف اعمال

خـواهم توجـه   كه مـی بحث ديگری
خواننده گرامـی را بـه اهميـت آن    
معطوف نمايم و ظالمانه مورد تغافل 

 كـه يكـی از  اسـت قرارگرفتـه ايـن  
های خطرناك، آشفته وجدی بحران

 است. « بحران معنوی» جامعه ما
مـا بـه   اين بحران تاكنون در ديـار  

خته نشـده و ماحصـل   رسميت شنا
های اليهپيامدهای آن تاهنوز در زير

مسـتور و ناخوانـده    توجهیكمغبار
 رها شده است.

اسـت   یعبارت از ارتكاب هر عمل فساد
ـالف كه  ـام  مخ ـ  و مقاصـد  احك  ای عظم
، فـس حفظ ن ن،يحفظ د) اسالم عتيشر
حفظ مال(  قل، حفظ نسل وـع فظــح

 .«باشد.
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است؛ همچنان غصب، تدليس، غش، خيانت 
ر امانت و امثال آنها همه باطـل  در امانت، انكا

است، و هر حركت و تالش در غير آنچه خدا 
ـاری در آن    مشروع ساخته و هرگونـه همك

 باطل و حرام است.
عالوه برآن، به حاكمان رشوه ندهيد تا به 

مردم را به باطـل   لوسيله آن بخشی از اموا
 وَتُدْلُواْ}بخوريد. عجب اين است كه اين نص

 است. « رشوه»عيناً نص {مالحكا إِلَى بِهَا
جهان مشاهده  هر مظاهر فسادی را كه در

خوردن مال بـه باطـل   كنيم، سبب آن را در
می يابيم، روی همين اهميت خداوند متعال 

« آن را غايب و مهمل نگذاشته است.
  

(64١/ 1) همان
 

 مطلب سوم: مفهوم تساد اداری

نيـز  « فساد اداری»علما در مفهوم اصطالح 
ـاير اصـطالحات   « فساد»الح مانند اصط و س

ها تعريف متفق عليه ندارند، برای آنكه نشانه
ـاد اداری، روش   هــای و اسـباب پديــده فس

بررسی آن، تعدد اشكال تعبير از اين پديده 
ف دارنـد، لـذا   و انواع آن با همديگر اخـتال 

تعريفات آن نيز ازديدگاه دانشمندان متعدد 
 است. شده

 ذيل است:برخی تعريف های آن قرار  
ـام   فساد اداری عبارت از وجود خلل در انج

 پيروی شهوت ها،عمل، نتيجه خطا و نسيان و 
 لغزش ها و انحراف از طريق مستقيم است.

 (3: ص) إسالمی منظور من وعالجه اإلداری الفساد 
كرده چنين تعريففساداداری را بانك جهانی

است: فساد اداری عبارت از سوء اسـتعمال  
ـاص بـوده، و آن    قدرت جهـت ا  غـراض خ

ـامی   مشكل ازلی و تار يخی بوده كـه در تم
بــا اخــتالف  همــه كشــورها عصــرها و  در

ـات   تركيب ـا درج های سياسی و اقتصادی ب
منهج القران فی عالج الفسـاد االداری، ا.  متفاوت است.

 .11خلود الفليت و ا. صديق نصار، ص 
ـای  فساد اداری عبارت از كاستی ارزش ه

بـر عـدم قـدرت بـه التـزام      افراد است كه 
گردد. شخصی برای مصلحت عامه منجر می

كـه  ای استيعنی عبارت از سلوك انحرافی

كارمند به آن اقـدام نمـوده و وقـوع آن در    
ـالی    مخالفت ـا م های اداری يا سـلوكی و ي

 .13همان، ص  مترتب می شود.
ـازمان شـفافيت      سازمان ملـل متحـد و س

گوينـد:  جهانی در تعريف فساد اداری مـی 
عبارت از سوء استخدام قدرت واگذارشـده  

 در جهت تحقق مصالح شخصی است.
الوقايه من الفساد من منظور الفكر االسالمی، د.كردودی و  

 .11د. وصاف، ص 
های فوق برخی محورهای در همه تعريف

استفاده از  مانند: سوء  مشترك وجود دارد،
اختيارات دولتی، كسب منافع شخصی بـه  

هــای مختلــف، فــروريختن ارزشاشــكال 
ـال آن .   فردی، كاستی در انجام وظيفه و امث

های با توجه به مشتركات موجود در تعريف
كـه همـه   توان يك تعريفیفساد اداری، می

 ای احتوا نمايد، ارائه كرد:ها را به گونهتعريف
 از سوءاســتفاده از عبــارتیادار فســاد

ـ  منافع كسب یبرا یعموم قدرت  یشخص
 .است( یصخصو)

مطلب چهارم: مفهوم تساد اداری از دیادگاه  

 شریعت اسالمی

فساد اداری اصطالح جديدی است كـه در   
ای نشـده  كتاب های فقهی قدما به آن اشاره

است. فقها در مورد كلمه فساد فراوان بحث 
فساد را عوامل و قلمروهای ، كرده اند و اسباب

 صورت گسترده مورد بحث قرار داده اند. به 
فساد اداری يك واحه تركيبی از دوكلمـه  

است. مفهوم فساد در باال « اداری» و« فساد»
تعريف شد كه به تكرار آن نيازی نيسـت و  

ـای دانشـمندان   اكنون با توجه به بحـث  ه
ـاد     معاصر اسالمی، تعريفـی از مفهـوم فس

 شود: اداری ارائه می
 دايـره  از عمـومی  خـدمات  كارمند عدول
 در آن مقاصـد  و یاسـالم  عتيشـر  احكام

 .ی استدولت ۀفيوظ چارچوب
محمد محمود ،   یاإلسالم ا یو عالجه ف یالفساد اإلدار 

 ،١8 ص، ، همعابر هعطي

ـامالت    در ـاد در مع فقه اسالمی مفهـوم فس
 مالی دوگونه نظريه آمده است:

 ندا تساد و بطالن یفسان -1

ها، شافعی ها و حنابله(  جمهور فقها)مالكی
ـالی    فساد و بطالن ـامالت م را در مورد مع
معنی و مترادف دانسته انـد و   يكسان، هم

ضد صحت است. به باور آنها باطل و فاسد 
می شود كه وقــوع آن  الق ـبه افعالی اط

شرعی در پی ندارد. هرچند هر باطلی آثار 
از نظر جمهور نيز در برخی مسائل ماننـد:  
ـاين   حج، عاريت، خلغ و غيره نيز فرق و تب

 ن فساد و بطـالن نيـز وجـود دارد.   در ميا

 (548/ 6) الكويتيۀ الفقهيۀ الموسوعۀ
 تساد و بطالن ترق دارند -2

فقهای احناف در ميان فساد و بطالن فـرق  
ـان،   قايل شده اند و فساد و بطالن را يكس

دانند. از نظر احناف معنی و مترادف نمیهم
بطالن عبارت از مخالفت يك عمل با شرع 

ـا   به خاطر وجود خل ـان ي ل در ركنی از ارك
شرطی از شرايط انعقاد آن اسـت. يعنـی   
باطل اصالً مشروع نيسـت، نـه اصـل آن    

 مشروع است و نه وصف آن.
ـا    اما فساد عبارت از مخالفت يك عمـل ب
شرع در شرطی از شروط صحت آن است، 
هرچند شريعت با اركان و شرايط انعقاد آن 
موافقت داشته باشد. يعنی در اصل خـود  

وع و در وصف خـود غيـر مشـروع    مشر
است. لذا فساد را در ميان بطالن و صحت 
قرار داده اند و برخی نتايج را بر آن مرتـب  

دانند ولی از نظر احناف بر معامله باطل می
 شود.هيچ اثری مرتب نمی

 الزقائئق  كنز   شرح الرائق البحر ،(57/ 6) الرائق البحر

 لمرسزرةة ا ،(57/ 6) الطزري   وتكملزة  الخزئلق  ومنحة

 الكريتي الفقهية
 ...ادامه دارد 
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لهدى ودين الحرق الحمد هلل الذي أرسل رسوله با
لیظهره علی الدين کله ولو کره الکافرون، وأشرهد 
أن ال إلرره إال اهلل وحررده ال شررريو لرره، وأشررهد أن 
ا عبررررده ورسرررروله الررررذی ارسررررله اهلل رحمررررة  محمررررد 

للمرذنبین وصرلى اهلل تعرالی علیره  للعالمین وشایعا  
 وعلی آله واصحابه وسلم تسلیم ا مثیرا  کثیرا .

 :مقدمه
يبت بزرگتر شـود، جگـر   هر اندازه مص

بيشتر ميسوزد. هر دردی سوختی دارد 
كه اندازه درد اگر كمتر باشد سـوختش  
هم كمتـر اسـت واگـر بيشـتر باشـد      
سوختش بيشتر مـی باشـد. بـاالترين    
حالت درد ناك و جگر سوزی در مـرگ  

 متوفی هر اندازهوفراق عزيزان است، كه 
باشد جگر سوزی اش هم بيشتر عزيزتر

برای انسان مـومن كـدام   ميباشد؛ پس 
 عزيزی باالتر وعزيزتـر از رسـول اهلل  

ورقپاره ها درد شان را تازه ميسازم؛ اما 
از جانب ديگـر فكـر ميكـنم بـا تـازه      
ساختن اين درد و جگر سـوزی، تعهـد   

را تجديد وتازه خـواهيم كـرد تـا    مان 
باشد در جمع امت آن رسـول نـازنين   
قرار گرفتـه واز شـفاعتش بهـره منـد     
شويم. اهلل ذوالجالل مقام وسيله را بـه  
حبيبش عطـاء نمـوده و شـفاعتش را    
نصيب مان فرمايد. وما ذلـك علـی اهلل   

 بعزيز.

 جایگاه پیامبر نازنین در چند جمله شیرین
، چقدر ل اهللسخن گفتن درباره رسو

بـا   شيرين است؛ اما بيان جايگـاه او 
خامه قاصر ما بسـيار سـخت، ولـی آه    
فراقش جگر سوز است؛ به هر حال قبل 
از آنكه بحثی از فـراق داشـته باشـيم    
ميخواهم چند وي گی را كه نمونه ای از 
جايگاه پيامبر ر حمت ميباشد؛ بگونـهء  

 مختصر تذكار نمايم.  
عزّ وجـل حضـرت   اهلل   -1

تمـام   بـرای  رارحمت محمدمصطفی
 فرمايد:   می معرفی نمودهعالميان 

  548األنبياء:  چگ  گ  گک  ک  چ
به عنوان رحمت بـر   ا ترا]ای پيغمبر[ م

 جهانيان فرستاديم.  
را با زيور رحمت  اهلل متعال رسول اهلل

زينت بخشيده، كه وجودش، شـمايل و  
ی صفاتش برای مردم رحمت است؛ كس

چيـزی كسـب    از صفات و شمايل او
كرد و الگو گرفت در دنيـا و آخـرت از   

همهء نا بسامانيها نجات يافته و به همهء 
 «5» خوبی ها دست می يابد.

خير و  بلكه حيات و ممات رسول اهلل
 رحمت است؛ چنانچه خـود ميفرمايـد:  

ثلوَن َونلَحدةثل َلكلْم، َوَوفَر» ٌر َلكلْم تلَحدة اتَ  َحَیاتَ  َخیرْ
ررَن  َ  َأْعَمرراللكلْم ، َفَمررا رََأيْرر ل م  َل َعلَرر ررْم ترلْعررَر ررٌر َلكل َخیرْ
رررررَن َشرررررر   رررررْدتل الل رررررَه َعَلْیررررره ، َوَمرررررا رََأيْررررر ل م  َخْیرررررم َحم 

 «1».«اْستَرْغَاْرتل الل َه َلكلمْ 
زندگی من خير وبهتر است برای شـما،  
سخن ميگوييد و من هم برايتان سـخن  

وخير اسـت  ميگويم. وفات من هم بهتر 
برای تان، كه اعمال تان بر مـن عرضـه   
ميشود، آنچه را از خيـر در آن ميبيـنم   
اهلل را سپاس ميگذارم، وآنچه را از شـر  
ــرت   ــان مغف ــرای ت ــنم از اهلل ب ــی بي م

    ميخواهم.
إ ن َما َمثَل َ َوَمثَرلل الن راس  َمَمثَرل  رَجلرلم اْسرتَرْوَقَد نَرار ا، »

رررراَ،ْت َمررررا َحوْ  ََ ررررا َأ لَررررهل، َجَعررررَل اْلَاررررَرا ل َوهررررذ ه  فَرَلم 
َوابل ال ت رررَ تَرَقرررنل ف رررَ الن رررار  يَرَقْعرررَن ف یَهرررا، َفَجَعرررَل  الرررد 
ررررررذل  مَن ف یَهررررررا فَأَنَررررررا آخل يَرْنررررررن علهلن  َويَرْغل برلنَررررررهل، فَریَرْقررررررَتح 

ملوَن ف یَها  «3».«ب حلَجن ملْم َعن  الن ار  َوهلْم يَرْقَتح 
مثال من به مثال مردی مـی مانـد كـه    

تشی را روشن نموده وقتی ماحولش را آ
روشن ميكند، پروانه هـا و حشـرات در   
آتش می افتند، آن مرد ميكوشـد كـه   
آنها را نجات بدهد اما آنها غالـب شـده   
باالی آتش حمله ميكنند؛ پس من هـم  
تالش ميكنم شما را از آتش نجات دهم 

ا غلبه نموده خـود را در آتـش   ۀاما آنه
 می اندازند. 

ميباشد؟كه نيست؛ چون پـدر و  
مادر، زن و يا شوهر، فرزنـدان،  
برادران وديگر اقـارب درقلـب   
انسان مومن جايگاهی را ندارند، 

ــامبر ــه پي ــابر آن  ك دارد؛ بن
در قلــب انســان  رســول اهلل

جايگاه بلند تـر از   چنين مومن
عزيزتـر از همـه   همه داشـته و 

است، كه درد و داغ فـراق ايـن   
پيامبر نازنين جانكاه تر و جگـر  

 سوز تر از همه ميباشد. 
من معذرت ميخواهم از دوستان 
مومن خواننده، كه با نگارش اين 
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 سمان و رحمت حق بر زمينای چراغ آ
 ناله من گوش دار و درد حال من ببين

 )مرالنئ( 
ــا  ــه موالن ــه گفت ماررطای ماجررا، االرحمررة »ب

 «.للعالمین
دوستان عزيز چقدر زيباست كـه مـا از   
پيامبر درس رحمت و مهربانی بياموزيم 

 و بياموزانيم.
شيرين تر از كـالم اهلل    -2

   مايد:چيست كه در اين باره ميفر
ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

  ١4األحزاب:  چېئ
پدر هيچ يك از مـردان شـما    محمد

نيست وليكن رسول اهلل وخاتم پيامبران 
 است واهلل به هر چيز آگاه است.

فلضةرْل ل َعلَرى اأْلَنْب یَرا،   » فرمودنـد:  پيامبر
ررَن اْلَكل رر : ألْعط یرر ل َجَوام  رر   ، ب س  ررْرتل ب الرلْعرر   ، َونلا  م 

رررور ا  َل َطهل ََ اأْلَْر ََ اْلَغنَررراُ مل، َوجلع لَرررْ  ل ررر ل رررْ  ل ررر َوألح 
 ََ رررت َم ب ررر رررْل ل إ لَرررى اْلَاْلرررق  َماف رررة ، َوخل ا، َوألْرس  د  َوَمْسرررج 

 «١».«الن ب یلونَ 
بــه شــش مــورد بر]ســاير[ پيــامبران »

ام: بـه مـن    ترجيح وفضيلت داده شـده 
ارزانی شده، و با ايجاد فصاحت و بالغت 

رعب ]بوسـيلۀ خـدا در دل دشـمنان[    
ام )و در روايتی به اندازه  ياری داده شده

ها بـرايم حـالل    مسير يك ماه( غنيمت
گشته و زمين برای من هماننـد مسـجد   
پاكی قرار گرفته است، و من برای همـه  
مردم فرستاده شدم و آخـرين پيـامبر   

 «.ت.منم و نبوت با من خاتمه يافته اس

: اهلل ذو الجـالل،    -3
انسان را اشـرف مخلوقـات آفريـد و از    
ميان آنها پيامبران را برگزيـد و از بـين   
آنها ، پنج تـن را بـه صـفت اولـوالعزم     
ــامبران    ــان پي ــود و ازمي ــاب نم انتخ
اولوالعزم حبيب خـود حضـرت محمـد    

را برگزيد و او را بر همۀ  پيامبر نازنين
 تری داد.مخلوقات بر

فلضةرْلَنا َعلَرى الن راس  » فرمودنـد:  رسول اهلل
: جلع لَررررررْ  صلرررررالوفرلَنا َمالررررررالو   اْلَماَلُ َكررررررة ،  ب رررررَثاَلثم
ا، َوجلع لَرْ  ترلْربَرترلَهرا  د  َل ملللَهرا َمْسرج  َوجلع َلْ  لَنَرا اأْلَْر

د  اْلَما،َ   «1»«.لََنا َطهلور ا، إ َذا َلْم َنج 
اده شديم: به سه چيز بر مردم فضيلت د

صفوف ما مثل صفوف فرشـتگان قـرار   

شده، همه زمين برای مـا مسـجد   داده 
داده شده، وخاك اين زمين برای ما قرار

طهور)پاك و پـاك كننـده كـه در آن    
 تيمم می شود( گردانده شده است.

به  ...«فلضةْل ل َعَلى اأْلَنْب َیا،  ب س    »وفرمودند:
 شش مورد بر ]ساير[ پيامبران فضـيلت 

 ام.   داده شده
 ماه فــرو مانـد ازجمـال محمد
 سرو نباشـد به اعــتدال محمد

 قدر فلك را كمال و منزلتی نيـست
 در نظـر قدر با كمال محمد )سعدی(

 : رسـول اهلل  -1

امـام و پيشـوای، خطيـب پيـامبران و     
صاحب شفاعت آنها است. چنانچـه در  

 حديثی می فرمايد:

اَن يَرْومل الق َیاَمة  ملْن ل إ َماَم الن ب یةریَن َوَخط یربَرهلْم إ َذا مَ »
رل َفْارم  َ  َشَااَعت ه ْم، َغیرْ  «8».«َوَصاح 

با آنكه در روز قيامت امـام وپيشـوای   
انبياء، خطيب شان وصـاحب شـفاعت   

 آنها ميباشم؛ بدون آنكه فخر نمايم.
ــرای  -2 ــال ب : اهلل متع

. و بار سـنگين  حبيبش سعه صدر داده
را از]دوش[ او برداشــت و او را از همــه 

اش  ها پاك و منزه نمود. و سـينه  زشتی
 آاليش ساخت و فرمود: را پاك و بی

ۀ   ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ    ے   چ

  3 -5الشرح:  چے  ۓ
آيا ما سينه تو را نگشوديم و سعه صدر 
به تو نداديم. و بار سنگين تـرا از دوش  

مان)باری(كه برپشـت  تو بر نداشتيم. ه
 تو سنگينی می كرد.

ترا برای پذيرش اين دعـوت   هءآيا سين
گشاد و فراخ نكرديم؟ و آيا كـار و بـار   
آن را برايت ساده و آسان ننمـوديم ؟ و  
آيا اين دعوت را محبوب دلت نساختيم 

آن را برايت نكشـيديم و   هء؟ و آيا جاد
صاف و همـوار نكـرديم ؟ و آيـا راه را    

نی و روشن نگردانديم تـا در  برايت نورا
ـ  سـعادتمند   هءپرتو نور وروشنائی پايان

 «8».آن را ببينی؟
را از قيــد و بنــد غــم و  دل پيــامبر

حيرت رهاساخته و تحمّل نابسامانيهای 
جاهليت و سختيها مسـئوليت بـزرگ   

 نبوت را به تو عطاء كرديم.
نام : اهلل متعال  -6

بلندمرتبـه و گرامـی   را  و ياد پيـامبر 
ــام و   چڭ  ڭ  ڭچ داشــته اســت. ن

 آوازهء ترا بلند كرديم.

چنان گرامـی داشـته    آری ياد پيامبر
شده و مقام بلندی برايش داده شده كه 
دركنــار ذكــری از ربوبيــت و الوهيــت 

 پروردگار عظيم نام نـامی رسـول اهلل  
نيز ذكر می شود؛ مانند: اذان، تشـهد و  

يد ايمان يعنی كلمـه  باالتر ازهمه در كل
 طيبه وشهادتين. 

ابو سعيد خدری روايت ميكند كه رسول 
ــد: اهلل أتررانَ جبريررل فقررا : إن ربررَ  فرمودن

وربو يقو  لو: تدري میف رفع  ذمرر؟  قلر : 
 اهلل أعلم، قا : ال أذمر إال ذمرت معَ.

جبرئيل نزد من آمده گفـت: پروردگـار   
من و تو فر موده انـد كـه ميـدانی كـه     

ه ياد ترا رفعت داديم؟ گفتم: اهلل و چگون
فرستاده اش خـوب ميداننـد. فرمـود:    
هرگاه از من ذكر ميشود در كنار نام من 

ابن عطاء در بيـان   «6»ياد تو نيز ميشود.
اين حديث ميگويد: تمام شدن ايمان را 

 «١»در ياد تو باخودم قرار دادم.
ــبش دارای اخااالق باازر  ــال حبي : اهلل متع

نزه گردانيد واخالق بلنـد  راكامالًپاك وم
وباالوبزرگی رابرايش عطا نموده وبيـان  

  ١القلم:  چڱ  ڱ     ڱ  ںچميدارد:
تــو دارای اخــالق بزرگ]يعنــی صــفات 

 پسنديده و افعال حميده[ هستی. 
پرسيده شد  لاز ام المومنين عايشه

 چگونه بود؟ فرمـود:  كه اخالق پيامبر
 .«54»«َماَن خلللقلهل اْلقلْرآنَ »

 قرآن بود. پيامبرق اخال
پس او حبيب خدا و دوست اوسـت و او  

بزرگوارترين آفريـدة اهلل عـزّ و   
 جل است.

 تفمیل کننده سلسله انبیاء  -7
 » حبيب رب العالمين ميفرمايد:

ررْن قَرْبل ررَ، َمَمثَررل   إ ن  َمثَل ررَ َوَمثَررَل األَنْب یَررا،  م 
رررررلم بَرنَرررررى بَرْیت رررررا فََأْحَسرررررَنهل َوَأْجَملَرررررهل، إ   ال  رَجل

ََاو يَررررةم، َفَجَعررررَل الن رررراسل  ررررْن  ررررَن لَب نَررررةم م   َ َمْو
َيطلوفلرروَن ب رره ، َويَرْعَجبلرروَن لَررهل، َويَرقلوللرروَن َهررال  
َعْ  َهذ ه  الل ب َنةل  قَاَ : فَأَنَرا الل ب نَرةل َوَأنَرا   َ ول

 .«55»«َخات مل الن ب یةینَ 
همانا مَثَل من و پيامبرانی كـه  » 

همانند مَثَـل   اند قبل از من بوده
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مردی است كه ساختمانی را در نهايـت  
نيكوئی و زيبائی بنا كرده است و مكان 

هـای   ای از گوشـه  يك آجر را در گوشه
آن جا گذاشته است]هنگامی[ كه مردم 

كنند به گردش در اطراف آن،  شروع می
گويند: ای  آيد و می از آن خوششان می

كاش ايـن آجـر در جـای خـود قـرار      
يـامبر فرمودنـد: مـن آن    گرفـت؛ پ  می

 «آجرم و من خاتم پيامبرانم.
 اند. بخاری و مسلم اين حديث را روايت كرده 

چه زيبا روايتی  برتر از همه پیامبران:  -1
 آمده است كه پيـامبر  سابوهريره از

: ألْعط یر ل »فرمودند: ر   فلضةْل ل َعَلى اأْلَنْب َیا،  ب س 
ررررْرتل ب ال ، َونلا  ررررَن اْلَكل ررررم  ََ َجَوام  ل ررررْ  ل رررر ، َوألح  رلْعرررر  

ا،  د  ررررور ا َوَمْسررررج  َل َطهل ََ اأْلَْر اْلَغنَرررراُ مل، َوجلع لَررررْ  ل رررر
ْل ل  ََ الن ب یلوَن.إ َلى اْلَاْلق  َماف ة ، َوخلت َم َوألْرس   «51» «ب 

به شش مورد بر ]سایر[ پیامبران تضیلت » -1
بـه مـن فصـاحت و     ام: وترجیح داده شده

ايجـاد رعـب   بالغت ارزانی شده، و بـا  
]بوسيلۀ خدا در دل دشمنان[ياری داده 

ها برايم حـالل گشـته،    ام، غنيمت شده
زمين برای من همانند مسجد پاكی قرار 
گرفته اسـت، مـن بـرای همـه مـردم      
فرستاده شدم و آخرين پيـامبر مـنم و   

 نبوت با من خاتمه يافته است.
 صاحب شفاعت عظمی در روز قیامت -14

كـه   سرهدرحديثی طويلی از ابـوهري  
بخاری و مسـلم و احمـد آنـرا روايـت     

 اند، آمده است كه روزی پيـامبر  كرده
َأنَرا َسرریةدل الن رراس  يَررْوَم الق َیاَمررة ، َوَهررْل » فرمودنــد:

ررررم  َذل ررررَو  َيْجَمررررنل الل ررررهل الن رررراَس اأَلو ل رررریَن  تَررررْدرلوَن م 
ردم ...  ر يَن ف َ َصرع یدم َواح  )بعـد از بيـان   َواآلخ 

وز واينكه نـزد آدم، نـوح،   مشكالت آنر

روز قيامت بـر يـك اسـاس و در يـك     
ــاوتی جمــع   ــدون هــيچ تف زمــين و ب

 كند... می
ــد  -13 ــروز )بع ــان مشــكالت آن از بي

واينكه نزد آدم، نوح، ابـراهيم، موسـی   
ميرونـد و جـواب منفـی     ‡وعيسی

ميگيرند، ادامه حديث را چنـين بيـان   
گوينـد   آيند و می ميكند( سراغ من می

ای محمــد! تــو رســول خــدا و خــاتم 
پيامبرانی و خداوند هر گناهی را كـه از  

ای و هر آنچـه بـر جـای     پيش فرستاده
بخشيده است. پس برای مـا  ای  گذاشته

ــا   ــن آي ــارت شــفاعت ك ــزد پروردگ ن
بينی كه چه وضعی داريم، و چه بـر   نمی

خيـزم و   من بر مـی  سر ما آمده است؟
روم زير عرش پروردگـار و سـجده    می
افتم، پس خداونـد   برم، به خاك می می

گشايد و از  میدر رحمت خود را به رويم 
های نيكوئی كـه بـرای    محامد و ستايش

كند كـه   چيزهايی بر من الهام می اوست
قبل از من آنها را بـه كسـی نياموختـه    

 است.
آيد: ای محمـد! سـرت را    پس ندا بر می

باال بگير و از پروردگـارت بخـواه، هـر    
خـواهی، بـه تـو داده     آنچه را كه مـی 

شود، شـفاعت كـن، شـفيع واقـع      می
گـويم: خداونـدا!    شوی. پس من می می

داوندا! امـتم  امتم امتم ]را نجات بده[ خ
امتم ]را نجات بده[، خداوندا امتم امتم 

 ]را نجات بده.[
های ديگر ]اين چنـين آمـده    در روايت

گويم: خداونـدا وعـده    پس می –است[ 
ای پس مرا شفيع  شفاعت را به من داده

هايت قرار بده و خودت بين آنها  آفريده
 داوری كن.

 فرمايد:   خداوند سبحانه و تعالی می 
شفاعت ترا قبول كردم من به ای محمد 

آيم و ميـان شـما داوری    سراغ شما می
 اند. را بخاری و مسلم و ديگران روايت كرده« كنم. می

 صاحب حوض کوثر -11
 اهلل ذو الجالل ميفرمايد:

 5الكوثر:  چڎ    ڎ  ڈچ 
 ما برای تو)ای محمد( كوثر را داديم.

در مورد اينكه كوثر چه اسـت؟ هفـت   
(  .1وض پيامبر( ح5قول وجود دارد: 

خير كثيری كـه اهلل در دنيـا و آخـرت    
( مــراد از كــوثر 3بــرايش داده اســت. 

( كثرت اصـحاب رسـول   ١قرآن است. 
( توحيد مراد است. 1ت. مراد اس اهلل
( نوری است 8شفاعت است. ( هدف از8

گذاشته است.  كه اهلل در قلب پيامبر
ترديدی نيست كه اهلل متعال همهء اين 

ای رسولش داده است؛ اما در چيزهارا بر
مورد تفسير كوثر نظر صحيح آنست كه 
مراد از كوثر همان حوض وي ه است كه 

ــامبر ــرای پي ــوده  اهلل ب ــيب فرم نص
 .«5١»است

چنانچه در حـديثی كـه امـام مسـلم     
روايت ميكنـد؛ اينگونـه آمـده اسـت:     

« َأتَرْدرلوَن َمرا اْلَكرْوثَررل » فرمودنـد:  پيامبر
َوَرسلوللهل َأْعلَرمل، قَراَ : ف فَإ ن رهل نَرْهرٌر َوَعَدن یره  فَرقلْلَنا اهللل 

ٌَ تَررر دل  ررَو َحررْو ررٌر َمث یررٌر، هل رَبةررَ َعررن  َوَجررل ، َعَلْیرره  َخیرْ
 .«51» «َعَلْیه  ألم ت َ يَرْوَم اْلق َیاَمة ...

آيا ميدانيد كوثر چيست؟ گفتـيم اهلل و  
رسول خوب ميدانند. فرمودنـد: نهـری   

ر عزو جل برايم وعده است كه پروردگا
كرده است، كه بر او خير بسـيار زيـاد   
ميباشد، حوضی است كه امـت مـن در   

 روز قيامت به آن وارد می شوند.

 سرور و سردار بنی آدم در روز قیامت -12
  چه زيبا فرمودند: پيامبر نازنين

«  ، َل َأنَاَسریةدل َولَرد  آَدَم، َوَأو  ل َمررْن تَرْنَشرقل َعْنررهل اأْلَْر
 .«58»« َأو  ل ملَشا نم  َأو  ل َشاف نم وَ  وَ 

ــدان   ــت ســرور فرزن ــن در روز قيام م
هستم و اولين كسـی هسـتم    ؛آدم

شود و اولين  كه قبر برای او شكافته می
 شفاعت كننده هستم.  

 اهلل عزّ وجل پيامبرش حضرت محمد
را در دنيا و آخرت آن چنـان گرامـی و   

كه هيچ كس را اين چنين   عزيز شمرده
است؛ اما اين همه اكرام  گرامی نشمرده 

و گرامی داشت وقدر ومنزلت كه بـرای  
رسول اهلل داده شده آيا از مرگ نجاتش 
داد؟ هرگز؛ بناءً آمدن مرگ و چشـيدن  

  مرگ، امر حتمی است.
 از مر  تراری نیست!

پيامبر رحمت، حبيب خدا، سيد انبياء، 
صاحب شفاعت كبـری، صـاحب لـوای    

نين ونـور چشـم مـا    حمد، پيامبر نـاز 
مسلمانان؛ آيا بـا ايـن همـه تكـريم و     

ــراهيم، موســی و  ‡عيســی اب
ميروند و جواب منفی ميگيرنـد،  
ــان   ــين بي ــه حــديث را چن ادام

ــد(  ا فَریَرقلوللرروَن: يَررا  ميكن ررد  فَریَررْأتلوَن ملَحم 
ررردل َأنْرررَ  َرسلرررو ل الل ررره  َوَخرررات مل األَنْب یَرررا، ،  ملَحم 

رْن َذنْب ر َم م  َو َوَمرا َوَقْد َغَاَر الل هل َلَو َما تَرَقرد 
تََأخ َر، اْشَاْن لََنا إ لَرى رَبةرَو َأالَ تَررَرى إ لَرى َمرا 

  «53»... َنْحنل ف یه ،

من در روز قيامت سرور و » -11
اشرف مخلوقات هستم، آيا سبب 

 دانيد؟ آنرا می
خداوند همۀ انسـانها را در   -12
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بزرگداشت، از مـرگ محفـوم مانـد و    
 نجات يافتند؟ هرگز!  

 اگر دنيا به كس پاينده ميبود
 محمد تاقيـامت زنده ميـبود.

يعادومدت عمر و زندگی هـر فـرد،   م  
گروه و ملتی تعيين گرديده اسـت؛  هر

وقتی تمام گردد، ديگـر فرصـتی داده   
  .نميشود

رلوَن » َول كللة ألم ةم َأَجٌل فَرإ َذا َجراَ، َأَجللهلرْم اَل َيْسرَتْأخ 
 .«58»«َساَعة  َواَل َيْستَرْقد ملونَ 

وبرای هر امتی زمان)و مدتی معينـی(  
است، پس هنگامی كـه اجلشـان فـرا    
رسد، نه لحظه ای )از آن( تاخير كنند 

 ونه )برآن( پيشی گيرند.  
ْنرررَ  َوَجرراَ،ْت َسررْكَرةل اْلَمرر» ْوت  ب ررراْلَحقة َذل ررَو َمررا مل

یدل  ْنهل َتح   .«56»«م 
و سكرات)و سختی( مرگ سرانجام فرا 
رسيد، )و به اوگفته ميشود: ای انسان( 

ـ  ه تـو از آن  ـاين همان چيزی است ك
 می گريختی.  

 سكرات مرگ واقعيت هاآری! اين آمدن 
آورد و دريچۀ قيامت را  را به همراه می

كند و حـواد  و   به روی انسان باز می
های دنيـای جديـدی را كـم و     صحنه

دهد، بـدين هنگـام    بيش نشانتان می
زنند، كه اين همـان   انسان را فرياد می

گرفتی  چيزی است كه از آن كناره می
 گريختی.  و می

اين همان لحظاتی هستند كه بارهـا و  
بارها علماء از آن سخن گفتند، همـان  
 لحظاتی كه قرآن بر وقـوع آن تأكيـد  

ــی ــرد: م ڻ     ڻں  ں  ڻ  ڻچ ك

ہ  ھ     ہۀ  ۀ  ہ  ہ

ڭ   ۓھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

 561عمران:  آل چڭ  ڭ  ڭۇ ۇ

هركس چشنده)طعم( مـرگ اسـت. و   
همانا روز قيامت پاداشـهايتان بطـور   
كامل به شما داده ميشود؛ پس هر كـه  
از آتــش دوزخ دور داشــته شــد وبــه 
 بهشت در آورده شد، قطعـاً رسـتگار  

وزندگی دنياچيزی جزمايه  شده است.
 فريب نيست. 

هـا و   مرگ يعنی، پايان همـه خوشـی  
ها، پايان  ها و مصيبت ها، همه رنج لذت

 همه اميدهای دنيوی.

گمان كن كه ملـك المـوت روح تـرا از    
كالبد خارج كرده و اكنون جسدی بيش 
نيستی، تو را غسل داده و اهل و عيـال  

هـا را  كنند. تو نيز گريه آن بر تو گريه می
شنوی؛ اما قدرت بر تكلـم   بينی و می می

و حركت نداری و چند ساعتی ديگر تـو  
برند جايی كه از  را به سوی قبرستان می

كـردی.   آنجا نفرت داشتی و فـرار مـی  
كشـد و آن   ولكن قبر انتظار تـو را مـی  

چاله را برای كسی ديگر بجـز تـو حفـر    
اند. اولين چيزی كـه بـر ذهنـت     نكرده

مـونس   رد تنهايی و بـی خطور خواهد ك
بودن است، ديگر دوستی نيست بـا تـو   
سخن بگويد و تـو همـواره بـا او مـزاح     
كنی، بـه كنـار تـو بنشـيند و تـو را از      
تنهايی برهاند. و به راستی كـه تنهـايی   
ــه،    ــدتر از آن اينك ــت و ب ــخت اس س

 .«5١»هميشگی باشد
در جريان زندگی خـود   ای انسان امروز 

جـام دهـی، هـر    توانی هركاری را ان می
را مرتكب شوی، هـر مـالی را   معصيتی 

غصب كنی و كسی مانع نشـود و تـو را   
تعقيب نكند دسـتور قتـل هـر انسـان     

گناهی را صادر كنـی و از تـو كسـی     بی
سؤال نكند، مال هر يتيم و مستمندی را 
بخوری و كسی مقابـل تـو نباشـد، هـر     
جنايتی را مرتكب شـوی و در پـی تـو    

مرگ پايـان همـهء   نباشند ولی بدان كه 

 اين قدرتهاست.
 مصیبت جانگداز  

 «14»همانگونه كه روز تولد

ترين روز بـود،   با سعادت، رسول اهلل 
برای مسلمانان و جامعۀ  روز رحلتش

تـرين،   ترين، وحشتناك بشريت سخت
 روز است.بارترين  دردناكترين ومصيبت

گويند:  می بأنس و ابوسعيد خدری»
بـه مدينـه    مآن روزی كه پيامبر اكر

مشرف شد، هرچيزی از پرتـو آن روز،  
درخشان و تابـان گرديـد. و روزی كـه    
رحلت فرمود، هرچيزی از غم و انـدوه،  

 تيره و تاريك شد.
اُم ايمن گريه كرد، بـه او گفتنـد: چـرا    

گريـه كـردی؟ گفـت:     برای پيـامبر 
دانستم كه رسـول اهلل فـوت    يقين می»

كـه   كند؛ اما گريۀ من برای آن بـود  می
 . «15»«ديگر وحی نخواهد آمد

گريه  چگونه به مصيبت رحلت پيامبر
ــيم؟ در ــای نكن ــوب دله حاليكــه محب

ايمـان بـه    مومنين و بدون محبت او
كمال نميرسد، آنهـم محبتـی كـه بـه     
موجب ايمان، باالتر از محبت هر شخص 

م نل » ميفرمايد: ديگر؛ زيرا پيامبر ْْ اَل يرلر
ررْن َوال ررد ه  َوَولَررد ه   َأَحرردلملْم َحت ررى َأملررونَ  َأَحرر   إ لَْیرره  م 
 «11»«َوالن اس  َأْجَمع یَن 

ــل    ــما ]كام ــدام از ش ــيچ ك ــان ه ايم
شود[ مگـر اينكـه مـن در نظـر او      نمی

تر از فرزنـد، پـدر و مـادرش و     محبوب
 همگی مردم باشم.

إ َذا » فرمودنـد:  پيامبر گرامی اسـالم 
رررریَبةم، فَرْلیَرررر رررریَ  َأَحرررردلملْم ب ملا  رررریَبَتهل ب ررررَ، ألص  ْذملْر ملا 
ْنَدهل  نر َها َأْعَظمل اْلَمَااُ    ع   .«13»«فَإ 

هنگامی كه يكی از شما گرفتـار  
بــال و مصــيبتی شــد، مصــيبت 
]مرگ[ من را بياد آورد، چرا كـه  

ها است. ]و بـا   بزرگترين مصيبت
ياد آوردن آن خـود را تسـكين   

هايی كـه از   بهره ودلداری دهد.[
فقــط بــريم،  ايــن حــديث مــی

ضرورت صبر كـردن انسـان در   
هنگام گرفتـاری و بـال نيسـت.    
ــی از   ــديث يك ــن ح ــه، اي بلك
كليدهای بندگی، علم و معرفـت  
است كه راه را بـرای مسـلمانان   

ای محمد! تـو رسـول خـدا و     -16
خاتم پيامبرانی و خداوند هر گنـاهی  

ای و هر آنچـه   را كه از پيش فرستاده
ای بخشـيده اسـت.    بر جای گذاشته

پس برای ما نزد پروردگارت شفاعت 
بينی كه چه وضعی داريم،  كن آيا نمی

مـن بـر    و چه بر سر ما آمده اسـت؟ 
ــی مــی ــزم و م ــر عــرش  خي روم زي

برم، به خـاك   پروردگار و سجده می
افتم، پس خداوند در رحمت خود  می

گشـايد و از محامـد و    میرا به رويم 
های نيكوئی كه برای اوسـت   ستايش

كند كه قبل  چيزهايی بر من الهام می
 از من آنها را به كسی نياموخته است.
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ياد آوردن سختی تحمل مصيبت مرگ 
من برای ديگران تسلّی دهد؛ چون كـه  
هيچ كسی از امت من بعـد از مـن بـه    
مصيبتی دردناكتر از آن چه به وسـيله  

شـود گرفتـار    وفات من به آن دچار می
 «.اهد شد.نخو

خوب دقت كنـيم  « فليتعزِّ»اگر دركلمه
فهميم كه در اين كلمه نوعی درمان  می

و عالج روحی وروانی وجـود دارد كـه   
ذهن را تازه و قلب را آرام مـی سـازد.   
اين معرفت واحساس بسيار زيبا بـرای  
هركس دست نميدهد؛ مگر برای انسان 

 مؤمن صادق. 
بنا بران انسان هـر گـاه بـه مصـيبتی     

واجه ميگردد، به يـاد آوری مصـيبت   م
غمهای خود را تسكين ، وفات پيامبر

نموده واطمئنان وآرامش درونی خود را 
بدست بياورد؛ چون هيچ غمی باالتر از 

نيسـت، كـه بـا     غمی وفات پيـامبر 
تجربهء آن هر غم پايـانتر از آن آسـان   
ميگردد. حقا پيامبری كه اهلل متعال بـه  

هـای   از تـاريكی وسيلۀ دعوت او، تو را 
گمراهی به روشنايی هدايت و توحيـد،  
راهنمايی كرد، بـه خواسـت اهلل باعـث    
رهايی و نجات تو از ماندن هميشگی در 

 آتش جهنم شد.
شدت  ،اينك به جريان بيماری پيامبر

رنجی كه كشيدند، لحظات پايان عمر و 
 پردازيم. رحلت مبارك می

 مآخذ:
بز  مرسزي،    اليحصبي، ابر الفضل ائضزي ةيزئ    -5

الشفئء بتعريف حقرق المصطفي، طبع دايالفكر، سئل: 

 .86/  8م ، 8811 -ه8041
،  مسنق الب اي؛ ) الب اي، ابر بكزر احمزق بز  ةمزرو      -2

العلرم و  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، مکتبة

 .7/841م ، 248، طبع اول: ینة المنورةدالم -الحكم

للؤلؤ والمرجئن فيمئ اتفزق  محمق فؤاد ةبقالبئاي، ا -8

 ، ةززز 8045 ، اززئةر  –ةليز  الشززيخئن، دايالحزقي    

 .8/80 ،(8052)حقي  شمئيه

ري ، مسزلم بز    پئشز متفق ةليز . )القشزير  الني   -0

 –الحجئج، صحيح مسلم،  داي احيزئء التزراا العربزي    

 .858/ 8 ،(728)حقي  بيروت،شمئيه

 .8/858(، 722صحيح مسلم، حقي  شمئيه) - 7

 شررةة رمذ ، محمق ب  ةيسي، سن  الترمزذ ،  ت -6

مصزر، طبزع    -مصطفي البزئبي الحلبزي   مکتبة ومطبعة

ها را با داليلـی كـه    كند و آن روشن می
باعث شده در تاريكی ]غير راه حـق و  
هدايت[ زندگی كنند و با گرفتاريهـايی  

كند و راه  نا میكه در زندگی دارند، آش
رهائی و نجـات آنـان را پيـروی از راه    

 داند. نبوت و پيامبر می
مرگ هر شخصيت بزرگی تأثير فراوانی 
بر پيروان و دوستداران او دارد. و وفات 

 نه تنها بـر يـارانش   حضرت محمد
بلكه بر تمامی امّت اثر گذاشت. ضروری 
است كه ما به هنگام مشكالتمان، بيـاد  

 حضـرت رسـول اهلل  مصيبت وفـات  
باشيم و در آن تأمل كنيم؛ زيـرا وفـات   

 . «1١»ايشان از بزرگترين مصايب بود
بسـيار درد   آری ! هجران رسول اهلل

 آور است. شاعری چنين ميسرايد:
 زند دل ـو پرپر ميـجران تـزه

 تنگی به هر در می زند دلزدل 
 چو بلبل در فراق رويت ای گل
 بـه ديـوار قفس سر ميزند دل

مصـيبت  ، مصيبت رحلت رسول اهلل 
تمام امت است بنـا بـران بزرگـی ايـن     
مصيبت به انداز وسعت وگستردگی آن 
است، كه هيچ مصـيبتی بـه انـداز آن    
گستردگی ندارد و هر مصـيبت ديگـر   
خوردتر از آن است؛ بنا بـران جانسـوز   

مصيبت است، كه ياد آن هر مصيبت ترين 
ديگری را سهل وآسـان ميسـازد. بـه    

ــا  مــين خــاطر رســول اكــرمه از م
خواهند كه در هنگـام گرفتاريهـا و    می

هايمان رحلت و فراق ايشان را  مصيبت
به يـاد بيـاوريم و بـه يـاد آن تحمـل      

ها را آسان ساخته و  ها و سختی مصيبت

ةَززذ ا ». امززئم ترمززذ  مي:ريززق: 7/717م، 8857دوم: 

 «غ رِيبٌ«. حَقِي ٌ حَسَ ٌ صَحِيحٌ

بيروت  -سيق اطب، في ظالل القرآن، دايالشروق  -5

 .6/8828ه ، 8082، 

ب  حسئم القي ،  المتقي الهنق ، ةالء القي  ةلي -1

 موسسررةكنز  العمزئل فزي سزن  االازرال و االفعزئل،       

م ، شزمئيه   8818ةزز /   8048، طبع پزنجم:  الرسالة

 .   88/047(، 88188حقي )

 .   24/ 8الشفئ بتعريف حقرق المصطفي،  -8

الشيبئني، ابر ةبقاهلل احمق ب  محمق ب  حنبل،  -84

 مسنق امئم احمق ب  حنبزل، مؤسسزة الرسزئلة، طبزع    

 (.27842م ، حقي  شمئيه)2448-ةز 8028اول: 

متفق ةليز . )البخزئي ، محمزق بز  اسزمئةيل،       -88

ةزز حزقي    8022صحيح البخئي ، داي طرق النجزئ ،  

 .86/81(، 7878شمئيه)

يوايت صحيح مسلم، كتئب المسزئجق ومراضزع     -82

 (  728،  حقي )الصالة

 .(6/10(، 0582متفق ةلي  )صحيح البخئي ،) -88

غرنئطي، ابرالقئسم، محمق ب  احمق، التسزهيل  ال -80

 -لعلزرم التن يززل، شززرك  داي االيازم بزز  ابززي االياززم  

 .  07/004ةز،  8086بيروت، الطبع  االولي: 

 .8/844صحيح مسلم ،  -87

السجستئني، ابر داود، سليمئن ب  االشع ، سن   -86

 .281/ 0بيروت، -العصري ، صيقا ةالمکتبابي داود، 

 .80/االةراف  -85

 .88ق /  -81

محمق جمئل زةي، مرگ دي مي نق، نشر وصزئل   -88

 .1حق،ص: 

يحلت پيئمبر صلي اهلل ةلي  وسلم، بعزق از ظهزر    -24

يوز دوشزنب ، دوازد  مزئه يبيزع االول، سزئل يزئزدةم      

 ةجر ، دي س  شصت و س  سئل:ي يو  داد.

نقو ، استئد ابرالحس ، زنقگئني پيغمبر اسزالم،   -28

بهئء القي  حسيني، از نشزرات كتئبخئنز    ترم : محمق 

 .852ةقيقه؛ 

 .8/87( 87صحيح البخئي ،حقي ) -22

الطبراني، سليمئن بز  احمزق، المعجزم الكبيزر،      -28

 ةزز، 8087 :الثانیرة  الطبعرة  ائةره، –مكتب  اب  تيمي  

 الصززحيح ، سلسررلة. 5/865 ،(6581)حززقي  شززمئيه

 (.8846)شمئيه حقي 

م، بزز  يززئد مصززيبت مركزز  پزز وةر داي القئسزز -20

، ترجمزز : اسززحئق ص جئنسززرز وفززئت يسززرل اكززرم 

 .87دبير ، از نشرات وصئل حق، ص:

الق ويني، اب  مئج  ابر ةبقاهلل محمق بز  ي يزق،    -27

سن  اب  مئجز ، داي احيزئء الكتزب العربيز ، حزقي       

 .8/784(، 8788شمئيه)

 

  خود را دلداری وتسلی دهيم. 
در حديث ديگری ميخوانيم كـه  

   فرموده اند:  رسول اكرم
، َأْو يَا َأيرلَها ا » رَن الن راس  لن اسل َأيلَما َأَحردم م 

ررریَبةم، فَرْلَیتَرَعرررن   ررریَ  ب ملا  ن یَن ألص  م  ْْ ررر رررَن اْلمل م 
ررریبلهل  ررریَبة  ال ت رررَ تلا  ررریَبت ه  ب رررَ َعرررن  اْلملا  ب ملا 
ررْن ألم ت ررَ لَررْن يلَارراَب  ا م  ب َغْیررر ي، فَررإ ن  َأَحررد 
ررررررررررْن  ررررررررریَبةم بَرْعررررررررررد ي َأَشرررررررررد  َعَلْیرررررررررره  م  ب ملا 

یبَ   .«11»«ت َملا 
ای مردم هر يـك از شـما يـا    » 

مسلمانان به بالئی گرفتار شود، 
گرفتاری و مصيبت خـود را بـه   
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خداوند قـدوس و اليـزال در كتـاب    
سماوی خويش اين مشـعل فـروزان و   
منبع هدايت عـالم بشـريت در مـورد    

ــيم   ــت عظ ــاد  آب نعم ــين ارش چن
ڳ  ڳ       گ  گ    گ  ڳ چفرمايد:مي

ں   ں    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ

  34األنبياء:  چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ    ڻ  ڻ

آيا كـافران نمـی بيننـد كـه     "يعنی:
آغــاز خلقــت بــه )درآســمانها و زمين

گسـتره ی  يمـی در صورت توده ی عظ
به هـم متصـل بـوده و    (فضا، يكپارچه

مـداوم وانفجـارات    پس) بر اثر حركات
آنهــا را از هــم جــدا درونــی هولناكی(

ايم) وتدريجاً به صورت جهـان  ساخته 
كنونی در آورده ايم( و هر چيز زنده ای 

آب گيـاه( از اعم از انسان و حيوان و )را
در بارة آفرينش كائنات )آفريده ايم. آيا

"نمی انديشند و( ايمان نمی آورند؟
(5) 

بـه هـم   و زمـين قبالً آری! آسمان ها
نه ازآسمان باران می آمد پيوسته بودند)

 صوالت حاصل می شد(.زمين محونه از
عالم اسالم حضـرت عالمـه   دانشمند

مفتی محمد شفيع عثمانی در تفسـير  
خويش معارف القـرآن در مـورد لفـظ    
 رتق و فتق چنين ابراز نظر می نمايـد: 

به معنای }تتق{ به معنای بسته و }رتق{
ايـن   گشودن می باشـد، مجموعـه ی  

)رتق و فتق( به معنای انتظـام و  دولفظ
 .شوند ری، به كاربرده میكا ختياركاملا

الفام آيه از اين قرار است كه  ترجمه:
آسمان هـا و زمـين بسـته و بـه هـم      

پيوسته بودند، ما آنها را گشوديم مـراد از  
 بسته شدن و گشودن در اينجا چيست؟

مفسران در اين مـورد اقـوال مختلفـی    
دارند، مگر از مجموعه ی آنها معنايی كـه  

اختيـار   صحابه كرام و جمهـور مفسـرين  
كرده اند همان است كه مراد از بند كردن 
باران از آسمان و محصوالت زمينی اسـت  
 و مراد از گشودن، گشودن اين دوتاست.

واقعه ی حضرت عبداهلل  در تفسیر ابن کثیر
به سند ابی حاتم چنين نقل  ببن عمر

شده است كه شخصی ويـا كسـی نـزد او    
آمده و از او نسبت بـه تفسـير ايـن آيـه     

ال كرد، ايشان به سوی حضـرت ابـن   سؤ
اشاره نمود كه نـزد آن شـيخ    بعباس

برو، و از او سؤال كن و از آنچه بـرای تـو   
 پاسخ داد، مرا نيز آگاه كن.

آن شخص نزد حضرت ابن عباس رفت و 
ايـن آيـه   ( دررَتْقًا فَفَتَقْنَاپرسيد: مراد از)

 چيست؟
فرمـود: قـبالً    بحضرت ابن عبـاس 
ان نمی باريد و زمـين  آسمان بسته بود بار

بسته بود، كه در آن نباتات نمـی روئيـد،   
وقتی خداوند قادر و توانـا بوسـيله بشـر    
روی زمين را آباد نمود، از آسمان بـاران و  
از زمين نشو ونما را گشود، ايـن شـخص   
پس از دريافت تفسير آيه، به نزد حضرت 

 رفـت و آنچـه از   بعبداهلل بـن عمـر  
د، بـرای  شنيده بو بحضرت ابن عباس

 باو بازگو كرد، حضرت عبداهلل بن عمر
فرمود: اينك برای من ثابت گرديد كه فی 

علـم   بالواقع به حضرت ابـن عبـاس  

 قرآن اعطا شده است.
این روایت حضرت ابن عبااس در تفسایر   

 به حواله ابن المنذر و ابو نعيم روح المعانی
و گروه ديگری از محدثين نقـل شـده   

حاكم صاحب  است كه از آن جمله يكی
المستدرك مـی باشـد و حـاكم آن را    

 صحيح قرار داده است.
 پس ازنقل اين روايـت،  :ابن عطیه اوتی

فرموده است كه ايـن تفسـير خيلـی    
خوب و جامع و با توجـه بـه سـياق و    
سباق خيلـی مناسـب اسـت و بـرای     
منكرين عبرت و حجتی هـم هسـت و   
مظهر نعمتهای خصوصی و قدرت كامل 

ه اساس توحيد و معرفـت  خداوند متعال ك
 می باشد، هست و آنچه در آيه مابعـد: 

 34األنبياء:  چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

فرموده است، با توجه بـه ايـن معنـی    
مناسبت دارد. و در بحر محيط هم اين 

 معنی مورد پسند قرار گرفته است.
ــول  :عالمااه قرطباای آن را ق

عكرمه قرار داده و فرموده است 
يـن معنـا   كه از آيـه ای ديگـر ا  

تاييد مـی گـردد، و آن آيـه در    
  سوره الطارق است:

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڈ  ڈچ

  51 - 55الطارق:  
و امام طبری هم همين معنـی را  

 اختيار نموده است.
 {و جعلنا من الماء کلی شا  حای  }

مراد اين است كـه در آفـرينش   
هر جانداری آب دخالتی دارد، و 

 استاد محمد شریف رباطی                                                                                                                                                                                                                                  
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درنــزد اهــل تحقيــق تنهــا انســان و 
ذی روح و جاندار نيستند بلكه  حيوانی

در نباتات حتی جمادات هم نـزد آنهـا   
روح و حيـاتی ثابــت اسـت، و روشــن   
است كـه آب در آفـرينش و ايجـاد و    
ارتقای همه اين چيزها دخـل بزرگـی   

  (1)دارد. 
هكذا آيت اهلل العظمی مكارم شـيرازی  

   پيرامون تفسير آيه كريمه:

گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  چ

  ں   ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱ  ڱ

 34األنبياء:  چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ

در اين كه منظور   "چنين می نگارد :
پيوستگی، و جدائی كه )فتق(از)رتق( و

در اينجا در مورد آسمان هـا و زمـين   
 گفته شده است، چيست؟

مفسران سخنان بسيار گفته اند كـه  
از ميان آنها سه تفسير، نزديك تر بـه  

گفت  هيمنظر می رسد و چنان كه خوا
مفهـوم  هر سه تفسير ممكن اسـت در 

  (3)آيه جمع باشد.
به هم پيوستگی آسـمان و زمـين،    -1

اشاره به آغاز خلقت اسـت كـه طبـق    
نظرات دانشمندان، مجموعه اين جهان 
به صورت توده ی واحد عظيمی از بخار 
سوزان بود كه بر اثر انفجارات درونی و 
حركت، تدريجاً تجزيه شد و كواكـب و  

از جمله، منظومـه شمسـی و   ستاره ها 
كره ی زمين به وجـود آمـد و بـازهم    

 جهان درحال گسترش است.

منظــور از پيوســتگی، يكنواخــت  -2

كدام نشانه ای است از عظمت پروردگار و 
 علم و قدرت بی پايانش.

منظور از به هم پيوستگی آسمان، اين  -3
ی باريـد، و بـه   است كه: در آغاز بارانی نم

هم پيوستگی زمين اين است كـه: در آن  
زمان گياهی نمی روئيد، اما خداوند قادر و 
توانا اين هردو را گشود، از آسمان بـاران  
نــازل كــرد و از زمــين انــواع گياهــان را 

 رويانيد.

بدون شك، تفسير اخير، چيزی است كـه  
با چشم، قابل رؤيت است كـه چگونـه از   

ـ  ی شـود زمـين هـا    آسمان باران نازل م
با  شكافته می شوند و گياهان می رويند و

كسـانی كـه   آيا چگ  ڳ گگچ جمله
كافر شدند نديدند...( كامالً سازگار است، 

نيز  چں   ں  ڻ  ڻڻ  ڻچ جملهباو 
 هماهنگی كامل دارد.

اما در مورد پيدايش همه موجودات زنـده   
از آب كه در ذيل آيه فوق بـه آن اشـاره   

 شهور است:شده دو تفسير م
در اينجا اشـاره بـه آب    چڻچ اين كه:

نطفه است كه موجودات زنـده معمـوالً از   
 آن به وجود می آيند.

ديگر اين كه حيات همـه ی موجـودات   
گياهـان و حيوانـات بـه آب    اعـم از زنده 

آبی كه بـاخخره مبـدأ   بستگی دارد، همين 
 آسمان نازل شد. آن بارانی است كه از

ــه: دانشــمند  ــن ك ــب اي ــروز جال ان ام
معتقدند: نخسـتين جوانـه ی حيـات در    

، پيدا شده است به همين دليلاعماق درياها 
و زندگی را از آب می داننـد،  يات ـآغاز ح

ـ  و  اك ـاگر قرآن آفرينش انسـان را از خ
نبايد فراموش كنيم منظـور از  می شمرد، 

خاك همان طين)گل( است كـه تركيبـی   
 است از آب و خاك.

توجـه اسـت كـه:     اين موضوع نيز قابل
طبق تحقيقات دانشمندان قسمت عمـده  
ی بدن انسان و بسياری از حيوانات را در 
 حدود هفتاد درصد آب تشكيل می دهد.

و اين كه بعضی ايراد كرده اند آفـرينش  
فرشتگان و جن با اين كه: موجودات زنده 
ای هستند، مسلماً از آب نيسـت، پاسـخ   

اش روشن است، زيرا هدف موجـودات  
ده ای است كه بـرای مـا محسـوس    زن

 ( ١)است.
بـه هـم    بلی! آسمان ها  و زمين قبالً

)نه ازآسمان باران می آمد  ،بودند پيوسته
 حاصل می شد(.زمين محصوالت  و نه از

خداوند قادر و توانا به قـدرت كاملـه   
خود اين دو را از هم جدا نمود، وقتيكه 
اين دو را از هم جـدا نمـود، زمـين را    

و هموار ساخت و آسمان  فرش مسطح
ــرار داد، و از   ــر روی آن ق ــقفی ب را س
آسمان آب بارانيد، طـوری كـه قـرآن    

   كريم می فرمايد:

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   چ

 11البقرة:  چے  ۓ  ۓ  ڭ

پروردگار ذاتـی اسـت كـه     "يعنی: 
بخاطر شما زمين را چون فرش مسطح 

آسمان را ماننـد سـقفی بـر     ساخت و
ــرار داد ــمان آب  و روی آن قـ از آسـ

بارانيد و توسط آن از عدم، غذا و ميوه 
 ."بيرون آورد

بلی! خداوند متعـال زمـين را بـرای    
انسان فرش ساخته است، منظور ايـن  
است كه نه زمين بسان آب نرم اسـت  
كه نتوان برآن استقرار يافت و نه مانند 
آهن و سنگ سـخت و محكـم اسـت،    
 بلكه ميان آن دو بگونه ای ساخته شده
كه انسان بتواند در رفع كليه نياز ها از 

 آن استفاده نمايد.
اينكه اهلل تبارك و تعالی ذاتـی   دوم:

است كه از آسمان آب بارانيد، با وجود 
اينكه بـرای بارانيـدن آب از آسـمان    

وجود ندارد، كه ابر در ميان واسـط  دليلی 
نباشد، زيرا در محاوره به هر چيزی كه 

ـ   د مـی گوينـد از   از باال به پـايين بياي
 آسمان فرود آمده است.

خود قرآن كريم اين مشعل فروزان و 
منبع هدايت عالم بشـريت در مواضـع   
متعددی به آمدن باران از ابرها تصريح 
فرموده است مثالً: در آيه شصت و نهم 
 سوره ی الواقعه كه چنين می فرمايـد: 

  8١الواقعۀ:  چۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ

بودن مواد جهان است به طوری 
كه همه درهم فرو رفته بود و به 
صورت ماده واحد خـود نمـائی   
می كرد، امـا باگذشـت زمـان،    
ــدند، و   ــدا ش ــم ج ــواد، از ه م

د، و تركيبات جديدی پيدا كردن
انواع مختلف گياهان، حيوانـات  
و موجودات ديگر، در آسـمان و  
زمين ظاهر شـدند، موجـوداتی   
كه هر يك نظام مخصوص و آثار 
و خــواص ويــ ه ای دارد، و هــر 
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باران را از ابر سـفيد   يعنی: آيا شما آب
 فرو ريختيد يا ما نازل ساختم؟.

ـ  ـاردهــدرآيۀ چه    باء ـم سـورة الن
ــی ــد: م ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ فرماي

  5١النبأ:  چڈ

ما از ابرهـای پـرآب، آب روان    "يعنی:
 ."نازل كرديم

داكترمصطفی خرم دل در مورد آيـه  
  34األنبياء:  چگ  گ    گ  ڳچكريمه ی

لفظ}رتق{ چنين و به وي ه منظور از 
می نگـارد: رتقـاً چسـپيده و متصـل.     
مصدر است و به معنـی اسـم مفعـول،    

آن  "فتقناهمـا "يعنی)مَرْ ُتوق( اسـت. 
دو را از هــم جــدا و منفصــل كــرديم. 
استعمال فعـل مثنی)كانتـا( و ضـمير    
مثنی)هما( به توجه به اين اسـت كـه   
مجموعه ی سماوات يك طرف، و خـود  

دنظر بوده ارض يا زمين يك طرف در م
در اين بخش اشاره ی گذرايی به  است.

ں  چ آغاز پيدايش جهان شـده اسـت  

از آب. اشاره به پيدايش حيات  چڻ
در ســواحل اقيانوســها و درياهــا و   
رودخانه ها است. به سبب آب. اشـاره  
به اين است كـه قسـمت اعظـم بـدن     
انسان و حيوان و گياه از آب تشكيل و 

داخلـی  بدون آب تحوالت و انفعـاالت  
آنها ناممكن اسـت، و از سـوی ديگـر    

  (1)قوام زندگی جانداران برآب است.
به هرحال آب نعمتی از نعمات الهـی  
بوده كه اهلل تبارك و تعالی آن را بـرای  
ــوده، اســت:  ــی فرم ــا ارزان  انســان ه

يعنــــی چں   ں  ڻ  ڻڻ  ڻچ
هرچيز زنده ای را از آب آفريديم، بناءً 

ت الهـی  آب مايه حيات و يكی از نعمـا 
 بوده است.  

اما با تأسف فـراوان كـه بسـياری از    
مردم به ارزش، قدر و قيمت اين مايـه  
حيات بشر بصورت دقيق و همه جانبه 
پی نبرده و اهميت و ارزش ايـن مايـه   
حياتی را دست كم گرفته، در حالی كه 
در صورت عدم موجوديت آب زنـدگی  

 مستحيل و ناممكن است.

حفاظـت و   بدين ملحوم بايد در مورد
نگهداری و استعمال نمـودن درسـت از   

وشان باشيم، زيـرا  ـآب همه ما و شما ك
كــدام مــا و شــما مســؤليت داريــم، هر

ــابر   ــت آب بن ــه در ملكي ــانطوری ك هم
فرموده ی پيـامبرگرامی اسـالم سـيدنا    

ــطفی  ــد مص ــد:  محم ــه ميفرماي  ك

)المسرررلمون شررررکا فررری ثرررالث: فررری الکررر  و المرررا، 
ــاهم مســلمانان د( 8)والنررار  ــز ب رســه چي

 شريك هستند. درچراگاه، آب وآتش
ــت و نگهــداری    ــان در حفاظ همچن
مسؤوليت داريم، زيرا معلـم و پيشـوای   
عــالم بشــريت ســيدنا و نبينــا محمــد 

هر كدام ما وشما را از ملـو ،   مصطفی
نـع  آلوده ساختن و ناپاك نمـودن آب م 

 فرمايند:نموده، طوريكه ايشان ارشاد مي

 (8) الراکد )ال يبا  فی الما، 

هكذا از استفاده واستعمال بی جا و بی 
مورد و اسراف از آب جداً پرهيز كنـيم و  
نبايد آب بيشتر از نياز و ضرورت مان را 
در امور يوميه خويش به مصرف برسانيم، 
زيرا اسراف در همه جا و در همـه چيـز   
حرام بوده و به وي ه در آب مخصوصاً در 

ملت ما دارد  اين برهه از تاريخ كشور، كه
درين ايام با خشك سالی دست و پنجـه  
نرم می كنند، كشـت و زراعـت و حتـی    
مواشی هموطنان عزيز ما در معرض خطر 
تلف شدن قرار گرفته و افزون بر آن آب 
های زير زمينی ما نيز كم شـده و قـرار   
سروی سكتورهای مربوطه، آب های زير 
زمينی كشور ما به اندازه بيست و دو متر 

 عمق زمين فرو رفته است.به 
بناءً بايد و شايد و جـداً در اسـتعمال،   
حفظ و مراقبت آب سعی مبذول داشـت  
و از اسراف و مصرف بی جا و بـی مـورد   

ـ ـجداٌ خ راف در ـود داری نمود، زيرا اس
هر احوال  ناجائز و حرام است اگر انسان 
 در كنار دريا هم باشد نبايد اسراف كند.

نيم كه واقعـه ی را  در اينجا الزم می دا
خدمت تـان بـه عـرض برسـانم: روزی     

در مكـانی   حضرت سعد بن ابی وقاص
مشغول گرفتن وضوء درحـالی بـود كـه    

اندكی در اسـتعمال آب وضـوء زيـاده    
روی می كرد، در همان لحظه گذر معلم 
و پيشوای عالم بشريت سرور كائنـات  

شده و اين صحنه  حضرت رسول اهلل
نمودنـد، فـوراً   را از نزديك مشـاهده  

را مخاطب قرار داده و  حضرت سعد
(6)) ما هذا اإلسرا     فرمودند:

 

عــرض نمــود: ای  حضــرت ســعد 
رو، اسررا ) أخداپيامبر آيـا در     فری الَو

آب وضوء هم اسراف است؟ نبی مكـرم  
 اسالم فرمودند:  

 .يواه اب  مئج  نعم و إن کن  علی نهرجار )
 آب  نهداديم بناءً طوريكه قبالً تذكر 

تنها مايه حيات بـرای انسـانها اسـت،    
بلكه مايه حيات برای تمامی مخلوقات، 
ذی روح و جنبندگان بوده، بايسـت در  
استعمال، حفاظت و مراقبت آن حتـی  
المقدور سعی به خرج دهـيم، اعضـای   
فاميل، دوستان و ساير هموطنان عزيز 
خود را از اهميت، ارزش، قدر و قيمـت  

آن آگاه سازيم تا آب و از ملوس كردن 
هركدام مسؤوليت ايمـانی و وجـدانی   
خــويش را در ايــن قبال)حفاظــت،   
مراقبت و استعمال درسـت از آب( اداء  

 نمايند.
  منابع:

 .857-858معئيف القرآن ص  (8)

 082ص  88نمرن  ج  (2)

 فخرياز  بحرالة تفسير نمرن . (8)

 داكتر مصطفي خرم دل. -تفسير نري (0)

 ياوه ابرداود. (7)

بزئب النهزي    يواه السن  الكبزر   (6)

 ة  البرل في المئء الراكق.

 س  اب  مئج . (5)
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 عدالت امانت و

امانت و عدالت از ديدگاه اسـالم، يـك   
بحث محوری حساس و كليدی بـوده و  
تأثير ايـن دو، در رونـد امعمـال اوامـر     

ير، جامع و كلـی  ـالمی بسی فراگـاس
سراسر احكام اسالمی امانت می باشد. 

 حتوا می گيـرد ا تكاليف شرعی را درو 
و عدالت نيز هدف از ارسـال انبيـاء و   

 انزال كتب سماوی بوده است. 
 درو عـدالت  ايمـان   به هرسطحی كه 

تعامل مـردم   متن زندگی، اشتغاالت و
ــی نقــش  ــده و مرئ داشــته باشــد، زن

ــداری، درســتكاری ــدی ،امانت ، باورمن
و يافتـه   تجلـی بيشـتر  قسط و انصاف 

ــتن داری   ــت و خويش ــگ قناع فرهن
بربنياد حـق بينـی، عرصـۀ تعامـل و     

 .اجراآت را در پوشش می گيرد
 قرآن كريم می فرمايد:  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ

 ميان مردم به داوری نشستيد اين كـه 
دادگرانه داوری كنيد. )اين اندرز خـدا  

گوش خود سازيد و  ةآن را آويز است و
بدانيد كه( خداوند شما را بـه بهتـرين   

شـما را بـه انجـام     دهد)و پند می اندرز
ـ   میها نيكی ان خداونـد  خوانـد( بيگم

ــاً ــخنان و( دائمـ ــایشنوای)سـ  بينـ
دانـد   مـی  باشد)و می )كردارتان( بوده و

دارد  روا مـی  امانت خيانت چه كسی در
كند  دارد، وچه كسی دادگری می يا نمی
 .كند( يا نمی

بدون شك اين دو امر كه ابعاد گسترده 
و توسع قابل مالحظۀ دارنـد هرگـاه در   
سطوح دولت ها و نظام ها و در تعامالت 
فاميلی، محلی و منطقوی رعايت شـود  

ــه زو ــدگی،  هم ــای زن ــا و گوشــه ه اي
 جـور سازندگی وخجسته گی می يابد و

ــداد  ــايی  و بيـ ــكوه وجفاازجـ و شـ
 سربرآورده نمی تواند.  

بناءً چـه زيبـا و مقبـول اسـت تـا در       
قسمت هريكی از امانت و عدالت بـا در  
نظرداشت بساط علمی  و حوصلۀ ايـن  

 مختصر تا حدودی بحث شود.
 امانت تعریف

واحد دارنـد  مبدأ صياغتاً ايمان  امانت و
امـن   امانـت، امـان و  هريكـی از  يعنی 
 ايمـان از  و بـوده  ثالثی مجـرد  درمصا

و  ثالثی مزيـد اسـت   ريشۀ امن، مصدر
هكذا در بُعد معنا و مفهوم نيـز مؤلـف   

 يگانه دارند.

  در حديث مبارك آمده است:

 ] الايمان لمن ال امانة له ....[
«5»

 

 ايمان ندارد.كسيكه امانت ندارد ترجمه:
 از، هـم  ايمـان ۀ ذات كلم تشكل و اءًبن

ديد  هم از ع اشتقاق وصنو  حيث لغوی
رابطـه  امانـت   امـن و  بـا  افاده معنوی
مقام شامخ داشته و بيانگر  ناگسستنی

كـه  می باشد و ضمناً می رساند  امانت
امانـت   ايمـان و  نبود هريكـی از  بود و

 .عدم ديگری استيا گويای وجود 

 :عظمت امانت شأن و

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

81األحزاب:  چۇئ  ۇئوئ  وئ    ەئەئ
 

ــار و  ترجمااه: ــا امانت)اختي اراده( را  م
همـه   وهـا)  كـوه  زمـين و  برآسمانها و

انجـام   وعرضه داشتيم) (جهان خلقت
 وظيفه اختياری همراه با مسـؤوليّت، و 
انجام وظيفه اجباری بدون مسـؤوليّت  

يشان پيشنهاد كرديم. جملگـی  ه ارا ب
 اختيار برتری دادنـد( و  آنها اجبار را بر

 داری كردند و از پذيرش امانت خود از
حال اين كه انسان)اين  و ،آن ترسيدند

دارای  آن رفت)و اعجوبه جهان( زير بار
ممتازی شد. امّا برخـی   موقعيّت بسيار

پی بــه ارزش وجــودی خــود از(آنــان)
ايـن مقـام رفيـع را     قـدر  برنـد و  نمی
 .ندا نادان و دانند و( واقعاً ستمگر نمی

 چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ چ

ــما)مؤمنان(    ــه ش ــد ب ــان خداون بيگم

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

وئ    ۇئ  ۇئ             وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې

16النساء:  چۆئ   ۆئ
 

ــه   رجمااه:ت ــد ب ــان خداون بيگم
دهد كه  می شما)مؤمنان( دستور

آنچه خدا شـما   امانتها را)اعم از
چــه  آن امــين شــمرده، و را در

چيزهائی كه مـردم آنهـا را بـه    
 دست شما سپرده و شـما را در 

اند( به صاحبان  آنها امين دانسته
 هنگامی كه در امانت برسانيد، و

 مولوی عبدالعظیم جهیر            قسمت دوازدهم:                           
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 دهد كه امانتهـا را )اعـم از   می دستور
 آن امين شمرده، و آنچه خدا شما را در

چه چيزهائی كه مردم آنها را به دست 
شما سـپرده و شـما را درآنهـا امـين     

 .اند( به صاحبان امانت برسانيد دانسته
خطاب الهی در اين آيـه شـامل تمـام    

تمام امانتها می شود، پس اين مردم در 
خطاب، هم ادای فـرايض و تكـاليف را   
كه امانت حق تعـالی بـر دوش انسـان    

مانت عادی در ميان مـردم  است و هم ا
ــداران از بر را در ــا زمام مــی گيــرد ام

نخستين مخاطبـان آيـه كريمـه  و در    
«1»پيشاپيش آنان قرار دارند. 

 

 انبیأ علیهم السالم امین بوده اند

 وح، هود، صالح، لوط، شعيب وحضرت ن
خود هارا بـه مـردم بحيـث    ‡موسی

ـ  قـرآن كـريم    د.امين معرفی نموده ان
 چنين فرموده است:

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ

548 - 541الشعراء:  چىئ  ىئ     ی      ی   ی  جئ
 

قوم نوح پيغمبـران را تكـذيب     ترجمه:
ـ   زمانی كه هم  كردند  ه ن ادشان نـوح ب

 . هان! پرهيزگـاری كنيـد   :گفتيشان ا
 .امينی هستماًمن برای شما پيغمبرقطع

ڻ      ڻ  ڻ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 511 – 513الشعراء:  چھ  ے    ے  ۓ   ھ

قــوم عــاد پيغمبران)خــدا( را  ترجمااه:
دروغگـو ناميدنـد(    تكذيب كردنـد)و 

ـ ب يشـان  ه ادان گاه كه برادرشان هود ب
 پرهيزگار گفت: هان! تقوا پيشه كنيد)و

ـ عاز باشيد، و من دا بپرهيزيـد( ذاب خ
ڦ  چامينی برای شما هستم. پيغمبر

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 5١3 – 5١5الشعراء:  چڃچ  چ  چ  چ
قوم ثمود پيغمبران را دروغگـو   ترجمه:

آنان فرمانبرداری نكردند(  از ناميدند)و
يشـان  ه اآن زمان كه برادرشان صالح ب

 از سـازيد؟ )و  ه نمیپيش آيا تقوا گفت:
گمان برايتـان   ترسيد؟( من بی خدا نمی
  م.امينی هست پيغمبر

پ  پ  پ  پ  ڀ     ٱ      ٻ  ٻ  ٻچ 

 581 – 584الشعراء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

قوم لـوط پيغمبـران را دروغگـو     ترجمه:
آن ايشان پيـروی نكردنـد(   از ناميدند)و

يشان گفـت:  ه ازمان كه برادرشان لوط ب
گمـان مـن    بـی   هيزگاری كنيـد. هان! پر
   .امينی برای شما هستم پيغمبر

ۅ  ۉ     ۉ  ې   ې  ې  ى  ى  چ

586 - 588الشعراء:  چەئ  وئ     وئ  ۇئ  ائ  ائ
  

 ساكنان اَيْكَه پيغمبران را دروغگو ترجمه:
يشــان پيــروی نكردنــد( ا از ناميدنــد)و

هـان!   يشان گفت:ه اهنگامی كه شعيب ب
اً من بـرای شـما   مسلّم  پرهيزگاری كنيد.

 امينی هستم. پيغمبر

به امين بودن توصيف  حضرت موسی
 :شده است

ے   ے  ۓ    ھہ  ھ        ھ  ھچ

18القصص:  چۓ  ڭ  ڭ
 

يكی ازآن دو دختر گفت پدرجان  ترجمه:
را استخدام كن چـرا بهتـرين كسـی     او

است كه ميتـوانی اسـتخدام كنـی هـم     
 هم امين است. نيرومند است و

 امین بودند نیز ازبعثتقبل  محمد

بزرگتـرين   كه آخـرين و  رسول كريم
 سـپرده شـده بـود، قبـل از     امانت به او
انعام اهلل تعالی دربين  به لطف و بعثت نيز

وماحول خودبه صفت امين شـهرت  قوم 
 .يافته بود

ساختمان جديـد خانـه كعبـه ميـان      در
نمـودن   جابجـا  كسـب امتيـاز   مردم در

قريب بـه   وحجراالسود اختالف پيداشد 
اميـه بـن مغيـره     درگيری گرديـد، ابـو  

 می پيشنهاد كرد تا اولين كسـی را ومخز
مسجد الحرام داخل شـود دريـن    كه در

همان بود كه بـه  دهند  منازعه حكم قرار
در  پيــامبر، مشــيت خــداخواســت و 

 وضـعيت و مسجد الحرام داخـل شـده   
خواسـته،   عبائی رابعـد گزارش را ديدند 
سـران   گذاشتند و آن در حجراالسود را

قبايل را به گرفتن اطـراف عبـا تفهـيم    
كردند همينكه حجراالسود به موضع اش 
نزديــك ســاخته شــد آن حضــرت    

ــته و ــود را برداش ــايش  در حجراالس ج
با اين تدبيرحكيمانه كه مورد  گذاشتند و

پذيرش همگانی بـود مشـاجره پايـان    
«3» يافت.

 

 پیک وحی الهی، امین است

ترين امانـت اسـت   ازآنجاكه وحی بزرگ
ازطرف آسمان به سوی زمين  حامل وحی

 را نيزاهلل تعالی به صفت امين ياد كرده
5١3الشعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱچ :است

 

  آورده است. دجبرئيل آن را فرو ترجمه:

 «١» .استيلئجبر لقبچڱڱ  چ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ڳ    ڱ  ڱ  ڱچ

15 - 5١التكوير:  چۀ   ہ  ہ
 

توسّـط(   و اين قرآن، كالم)خدا  :ترجمه
بـرای   ،فرستاده بزرگواری)جبرئيل نام

 .اسالم، روانه شده( است محمّد پيغمبر
ــا و(   او)در  ــود توان ــت خ ادای مأموريّ

نزد خداونـدم صـاحبِ    نيرومند است، و
عرش دارای منزلت و مكانـت واالئـی   

 آنجا)كه ملكـوت اعلـی و   در او  است.

 و)در عالم فرشتگان اسـت( فرمـانروا،  
 پيـام الهـی( امـين و    ابالغِ وحی و كار

  درستكار است.

 است رعایت امانت وصف مؤمنین رستگار

صـفات   عـداد قرآن عظـيم الشـأن در  
مؤمنين رستگارشده، رعايت امانـت را  

ــت:  ــوده اس ــزچنين فرم ڇ  ڇ   چني

6المؤمنون: چڇ  ڇ  ڍ
 

امانتـداری   ند كـه در ا سانیك و  ترجمه:
 برسـر عهـد خـود    در خويش امين و

 ند.ا پيمان
امانـت   برابر زنان مسلمان، در مردان و

احتـوايی كـه دارد    بـا آن گسـترش و  
صـنف   مسئوليت دارند و هردو

مكلف به امانت داری اند، زنـان  
مسلمان كه به مثابۀ نيم پيكره 

هرزمـان و   جامعـه انسـانی در  
مكانی وجود محسوس، ضروری 

الزمـی دارنـد متحمـل ايـن      و
هرچـه  امانت اسـتند بايسـت   

بهتر اين اصلِ عظيم را  بيشتر و
مراحـل   هـا و  همه رخـداد  در

زندگی نصب العين  قرار دهنـد  
 به رعايت ايـن امـر   و پيوسته
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بكوشـند   سترگ اهتمام شايان داشته و
 جليـل از  به اين موضوعِ تا پروا داشتن

نزد شان فوت نشود  زمانی كه مردان  و 
زنان حد اكثر تالش و توجـه خـويش را   

از آخـرين   استاء مبذول بدارند ودرين ر
استطاعت در روند تحقـق   حد مقدور و

مأمول خويش در باب امانت كار بگيرنـد  
اكنـاف ملـك و سراسـر     همه اطراف و

 قلمرو با اين زيبائی آراسته می شود.
فرزندانی كه درخانـه نشـو و نمـا مـی     

استند  طرف پروردگار نمايند  مواهبی از
 آنها تعامـل و با  بايد به حيث  امانت، و

 مسـير  از توجه شود تا ضايع نگردند و

دعوت اسالمی بصوب ديگـری   فطرت و
 روان نشوند.

مـادران در   البتـه مسـئوليت پـدران و   
قسمت حفظ و وقايه اين امانـت نهايـت   

 حساس می باشد. حاد و
امانت يك بحث وسيع بوده ماهيت امر  

و حرفنای آن را نمی توان درين جمله ها 
اه گنجانيد و اگرتاحدودی و صفحات كوت

هم ابهت و وسعت امانـت بـه تعريـف و    
تفصيل گرفته شـود فصـول مبسـوط و    
 ديوان های  حجيمی را ايجاب می نمايد.
بناءً درين مقطع، مقداری بـه عظمـت و   
سنگينی امانت روشنی انداخته شد تـا  
زنان مسلمانی كه  تعهد مندی خـويش  
را درين راستأ خـوبتر مـی دانسـتند و    

مواظبۀ عمل  بر اقتضای امانت داشته بال
اند به معلومات شان افـزايش و تأكيـد   
شود و آنانی كه بـه شـرح و معلومـات    

بنيـادی اسـت    سطحی غنی، پرمحتوا، و
 و ‡فرستادن انبيـاء  كه هدف اصلی از

آمـاده سـاختن    ،نزول كتابهای آسمانی
قرآن  انصاف است. مردم بر اقامۀ عدل و
 :عظيم الشان ميفرمايد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

پ      پ  پ  ڀ  

11الحديد:  چ…ڀ
 

همراه با دالئل ماپيغمبران خود را  ترجمه:
معجزات روشن)به ميان مـردم(   متقن و

ا آنان كتابهای)آسمانی ب و ،ايم روانه كرده
ــوانين( ــق و وو ق ــائی ح  موازين)شناس

 ايـم تـا مردمـان    نمـوده  عدالت( نـازل 
ــرآن در ــود( دادگرا )براب ــان خ ــه مي ن

 رفتاركنند.

 است تأمین عدالت امرخداوند

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ

١4النحل:  چ... ڍ
 

نيكوكاری،  خداوند به دادگری، و  ترجمه:
ــه نزديكــان دســتور نيــز و  بخشــش ب

 دهد. می

ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

511األنعام:  چ...ٹ  ٿ  ٿ
 

كمال  پيمانه و ترازو را به تمام و و  ترجمه:
زياد  اعات داريد و) نه كم وو دادگرانه مر

 زياد دريافـت كنيـد در   بدهيد ونه كم و
بـاره   ايـن  حدّ توانائی انسـانی خـود در  

بكوشيد و بدانيد كه(ما هيچ كسی را بـه  
وتـوانش   تـاب جزبه انـدازه  انجام چيزی 
 سازيم. موظّف نمی

1١األعراف:  چ...ې   ې  ې  ىچ
 

امربـه عـدالت    ،پروردگـارم  بگو ترجمه:
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چكرده است.

 531النساء:  چ... پ
 !ايـد  ای كسانی كـه ايمـان آورده   ترجمه: 

 اقامه عـدل و  در دادگری پيشه سازيد و
 داد بكوشيد،

 اتقوعدالت نزدیفترین شیوه به 

يگانه خصلتی است كه محك تفوق  تقوا
دين نورانی اسالم شـناخته   برتری در و

عـدالت قريـب    ةشـيو  سليقه وشده و 
قرآن است، ه تقوا معرفی شده ترين راه ب

   كريم ميفرمايد:

6المائدة:  چ...ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ
 

دادگری كنيد كه دادگری )بـه   ترجمه: 
ويــ ه بــا دشــمنان( بــه پرهيزگــاری 

تـرين راه بـه تقـوا و     كوتاه نزديكتر)و
خشـم   بهترين وسيله بـرای دوری از 

 خدا( است.

 مقسطین را دوست دارد خداوند

 ١جرات: الح چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭچ

بريـد، چـرا كـه     عدالت بكار و  رجمه:ت
  رد.اعادالن را دوست د خدا

با اين جايگاه و ابعادی كه عدالت دارد 
آن يك امر همگانی اسـت  داشتن  برپا

هركس در ساحۀ كـار و در محـدوده   
توان خويش به تأمين عدالت مؤظـف  

 اين امرتنها وظيفـه دادگـاه و   ، واست
كلـف  دولت نيست بلكه هرمسلمان م

لك، اتعميم آن است، مع ذ به تطبيق و
مسـؤليت  كـه  اصل  اين روی اقتضای

رعايت عـدل   است، مطابق استطاعت
 وظايف مهم دولت اسـت زيـرا كـه    از

دارای قـدرت اسـت، و قـدرت     دولت
 .بستر خوبی برای اقامۀ عدل

بنأ در همه ابعاد و پهلو هـای زنـدگی،   
مردان و زنان متعهد اند تـا تعمـيم و   

دالت را علی الـدوام در نظـر   اجرای ع
 داشته باشند.

 عدالت درگفتار

 ونظريات تبادل ظرف سخن كه  قول و
 ادای شـهادت و  اسـت   تعاطی افكـار 

شرح جريانـات   قضايا واحوال و ارائه 
 ميشـود و انجام آن لف با ابعاد مخت در

 معامالت زندگی را تشـكيل ة بخش عمد
 يد عدالت مندانه باشد.ميدهد، با

ــريم ــرآن ك ــد: ق ٹ  ٹ  چ ميفرماي

511األنعام:  چ… ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 

 هنگامی كـه سـخنی)دركار   و ترجمه:
 يا راجع به روايت و داوری يا گواهی و

 ازحق گفتيد، دادگری كنيد) وخبری(
ــرف نشويد( ــه منح ــی ك هرچند)كس

سخن به نفـع يـا بـه زيـان او گفتـه      
 .خويشاوندان باشد شود( از می

ضرورت دارنـد اينـك اهميـت    
ــا توجــه  ــد و ب مســئله را بدانن
بيشتر بـه  امانتـداری خـويش،    
تأثير پررنگی در سياليت و فالح 
جامعــه داشــته باشــند و ازيــن 
سلسله اعمال صالحه خـويش را  

ــزايش  ــار اف ــه تي بخشــيده و ب
تقديم حسنات به نمودن توشه و

 فردای محشر بپردازند.
 عدالت

موقعيت عـدالت در اسـالم بـه    



 

   

   

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڀ  ڀ  ٺ  چ:ارعدالت درنوشات 

 161البقرة:  چ...ٺ
آن را ۀ ای دادگرانبايد نويسنده و  :ترجمه

 بنويسد.

ۅ  ۉ  ۉ   چ: حفم و قضاوت درعدالت 

 16النساء:  چ... ې  ې  ې  ې
 وهنگامی كه درميان مردم به داوریترجمه:

 دادگرانه داوری كنيد. ،نشستيداين كه

 ١1 المائدة: چ...ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ

داوری ولــی اگــر در ميانشــان   ترجمااه:
 كردی دادگرانه داوری كن.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ے  ے

6المائدة:  چ...ڭ   ۇ  ۇ
 

ای مؤمنـان! بـرادای واجبـات     ترجمه:  
روی  از مواظبت داشته باشـيد و  خدا

دادگری گـواهی دهيـد، و دشـمنانگی    
قومی شما را برآن ندارد كـه)با ايشـان(   

 دادگری نكنيد. 

 درقیامتگان عدالت پیشجایگاه 
روان  تأمين عدالت باعث آرامـش روح و 

عمومی بوده و آرامش و آسـايش مـردم   
 دنباله و نتيجه آن است.

به همانگونه ايكه در سايه وجود پادشاه 
عادل، مخلوق احساس امنيت می كنند، 
ايمه عادل هم در فردای محشر به سايه 

 عرش پروردگار، دعوت می شوند.
رررمل ]  َعٌة يلظ للهل  اهللل ف رررَ ِّ لةررره  يَررررْوَم اَل ِّ رررل  إ ال  ِّ للرررهل  َسررربرْ

 «1» االمام العاد ... [
هفت كس است كه خداوند آنـان   ترجمه:

را روزی درزيرسايه اش نگاه ميكندكـه  
درآن روز غيرازسايه او، سـايه ديگـری   
ــام   ــد ازام ــا عبارتن ــدارد. آنه وجــود ن

 وزمامدارعادل ...

عن يمرین ن نرور ن المقسطین عنداهلل علی منابرم] ا
الرررحمن عنوجررل وکلتررا يديرره يمررین، الررذين يعرردلون 

«8» فی حکمهم واهلهم وما ولوا [
 

برمنبرهای  قيامت روز در عادالن ترجمه:
حكومـت   دارند آن كسانيكه در قرار نور

عيال شـان   اهل و قضاوت شان و شان و
كه متولی شده انـد عـدالت    برچيزی و

 ميكنند.
كه ارشاد قرآن  وعدالت بگونه ایامانت اگر

رعايت شود شكوه و وسنت است درك و
 ناله ای به سمع نه خواهد رسيد.

هان در زمــان رســد مــ دة امــان              
 گـرسالكی به عهد امانت وفاكند

ساقی به جام عـدل بـده بـاده تـا گـدا               
 «8»غيرت نياورد كه جهان پربال كند

از آنجا كه ارسال پيغمبران، تنزيل كتـب  
ماوی و ميزان به خـاطر اقامـه عـدالت    س

بوده  مسلماً تقويم عدالت، اشاعه انصـاف  
و رعايت قسط، با توجه به موقعيت هـای  
اجتماعی و حدود مسئوليت ها مربوط به 

ـ ــان اسـمردان و زن مان ـت، زنان مسل
می توانند از راه تطبيق و تأمين عـدالت  
در عرصات مشروع كاری خويش به تقـوا  

و به ازديـاد عمـل صـالحه    نزديك شوند 
كه ازند و اين آگاهی را داشته باشند بپرد

عدالت بهترين شيوه و قوی ترين راهبرد 
بسوی محاسن و ارزشهای بوده كه نتـايج  
ــت مســتمر و افتخــار ــد آن عافي  و پيام

 مستدام می باشد.
در پرتــو آيــات قــرآن عظــيم الشــأن و 

، جايگاه مشرف و ارشادات رسول اكرم
نت و عدالت، برجسته گی، پردرخشش اما

فراگيری و شموليت تأثيرات آن به ايضاح 
رسيد بناءً درنظرداشـت و نصـب العـين    
داشتن امانـت و عـدالت، وسـيع تـرين     
جوالنگاه و بهترين بسـتر بـرای رشـد و    
ــرای آن   ــالحه و اج ــال ص ــاف اعم انكش
درگوشه ها و زوايای  زندگی اسـت زيـرا    

جوانب امانت و عدالت  در هر جنبه ای از 
زندگی و تعامالت حيـاتی و بـاهمی  بـه    

أمل بـه مـا   ــفوذ دارد، اندكی تـنوعی ن
می رساند كه در كليـه شـئون و اجـزای    
معيشت و برنامه های مؤمنين از بـام تـا   
شام در حوزه رسمی و خصوصی و مردمی 
و شخصی به امانتداری و عدالت شـعاری  

ظريـف تـرين   مواجه می شـويم  زيـرا از  
حـاد تـرين و جـامع    گی تامسايل خانواد

ز تــرين موضــوعات ملــی و اجتمــاعی، ا
تا عـالی  مشوره و تعاطی نظر ميان دو نفر 

قرارداد هـا و مواثيـق، از   ترين نشستها، 
بيت المال ذخايرحفظ آمريت ومأموريت تا

و دفاع از نواميس و افتخارات مسـلمانان  
 همه به امانت و عدالت ارتباط می گيرد.

ا هراندازه اهتمامی كه بناءً زنان مسلمان ب
داشته اند بيشتر و بهتر به اين قله شامخ 
و نكات  بارز توجه جدی داشته باشـند و  

ديد خويش را به توسع امانت و عدالت 
مندی برسانند و در هرجريان و پـيش  
آمد، اين دو اصل دينی و ارشاد قرآنی 
را دستور كار قرار دهنـد و سـراپردة    

ا ازيـن  هريكی از موضوعات زنـدگی ر 
زاويه  بررسی نمايند كه تا كدام سطح 

ــ ــد دارد و  ب ــدالت پيون ــت و ع ه امان
رعايت اين اصول چگونه  می توان به با

موفقيت و برجستگی و ميمنت دسـت  
 يافت.

 ادامه دارد...

 عمأخذ ومراج
شعب االيمان تأليف االمام ابی بكراحمد بن  .1

هــ  – ١16 الحسين البيهقی المتوفی 

نزار  م  144١ق  5١11ولی اال قا

 -السـعود  العر مصطفی الباز ا

بـاب:   111١ - حديث شماره، المكر 

 .فی االمانات وما يجب من ادائها الی اهلها

 848تفســيرانوارالقرآن جلــد اول صــفحه  .2

ترتيب وترجمه، عبدالرؤف مخلـص چـا    

ش ناشـر: انتشـارات    –ه  5363دوم سال 

 .احمد جامشيخ االسالم 

ترجمـه فارسـی رحيـق     ،خورشيد نبـوت  .3

مؤلف صفی  -51١ – 516 ۀ صفح ،المختوم

الرحمن مباركپوری، برگردان محمد علـی  

ــوم   ــا  س ــاركی  چ ــانی فش  –5366لس

 .نشر احسان –تهران

ــفح ،تفســيرنور .1 ــأليف د866  ۀص ــرات  كت

مصطفی خرم دل ناشر: نشر احسان  چـا   

 .ه ش چاپخانه اسو 53١3دهم سال 

 5435 -حـديث شـماره    ،المسـلم  صحيح .2

 .فضل اخفاء ا: ،  بابكتاب الزكو

  -5618 - حديث شـماره  ،صحيح المسلم .6
االمـام   بـاب:  كتاب االمار

الجائروالحث علـی   العادل وعقو

والنهی عن ادخـال   الرفق بالر

 عليهم. ا

 حافظخواجه شمس الدين محمد  .7

 .شيرازی
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است، بنابراين شـركتها روزانـه   
ـ فليتـه  دوازده ميليون   گرتس

كند. مقدار مواد سمی  توليد می
گر گرت اموجود در اين اندازه س

به يكبـاره مسـتقيماً در خـون    
تواند تمام نـ اد   ريخته شود، می

كن سازد، و تأثيری  بشر را ريشه
تر از بمـب اتـم    ببيشتر و مخر

 خواهد داشت. بنابراين گـزارش  
فليته مواد سمی  اگر مقدارگفته 
ــا ــگرته ــود و   ی س ــدا ش ج

ـ مستقيماً بـه داخـل    رگ تزريـق   اهش
مـريض  كـامالً  راتواند انسان  گردد، می

پای وی گيردواز درستی را از  تنسازدو
درآورد. سازمان بهداشت جهانی نيـز  

 5١81گزارش بلنـد بـااليی در سـال    
 كــه در بخشــی از آن ه نتشــر كــرد م

شمار كسانی كه بر  است  آمدهگزارش 
ميرند يا زندگی  می تركس استفاده اثر

، بيشـتر از تمـام   گردد تباه می ايشان
طـاعون،  مـرض  كسانی است كه بر اثر 

وبا، آبله، سل، جزام، تيفوئيد و تيفوس 
 ميرند، و ميزان تلفات میوغيره امراض 
ميـزان در   بيشـتر از ت بر اثـر سـگر   

گـان براثـر تمـام بيماريهـای     ه گذشت
است، اين مطلب در  ساری واگير دارتر

ــازمان  ــزارش س  صــحیبخشــی از گ
جهانی آمده بود. از طرفی جمـع كـل   

 های بزرگ از ماليات درآمدی كه دولت
بـه دسـت    ترگهای هنگفت توليد س

 مصـرف و آورنـد، بسـيار كمتـر از    می
هايی اسـت كـه بـرای درمـان       هزينه
بيماريهای ناشـی از آن خـرج   اوی()تد
كننـد. ميـزان مالياتهـايی كـه از      می
ـ  صرف كنندگان سكرت میـم يرند ـگ

چه باشد، كمتر از مبلغی اسـت كـه   هر
هدر  ترگدر راه بيماريهای ناشی از س

ی پزشــكی  رود. يــك مجلــه  مــی
ا اين مطلب ر 5١86سال در بريتانيايی
، يكنفر گرتیسازهرسه نفر»چا  كرد: 

 «.ميرد می در اثر آن
كشورهای بزرگ با نگرانـی و اضـطراب   

رو  بسياری با بيماريهای واگيـردار روبـه  
شوند، اگر وبا در يكی از اين كشورها  می

ی  از عهـده صحت شيوع يابد، مسؤولين 
آيند و فرار را برقـرار تـرجيح    آن برنمی

دهنـد. امـا چـرا در آغـاز بـا ايـن        می
هـای   هـا و زيـان   حساسيت بـا آسـيب  

كننـد؟ پاسـخ ايـن     ارزه نمیمب ترگس
بخـش در آغـاز بـه     است كه آثار زيـان 

دهد، مگر پس  روشنی خود را نشان نمی
از بيست و پنج سال، و در واقـع خطـر   

گـر   های ويران اين جاست؛ چراكه نشانه
آن بـا گذشــت يـك ربــع قـرن ظــاهر    

كشـند و   مـی  تنبـاكو گردد، جوانان  می
كنند؛ امـا بيسـت    دانند چه كار می نمی
كند،  بعد آثار سهمناك آن بروز می سال

و انسان در سرشتش چنان است كه بايد 
مستقيماً خطـر را ببينـد و هشـدار بـه     

دهـد. در   خطرهای آينده راگـوش نمـی  
 بخشهايی از اين گزارش آمده كـه يـك  

رگها و  به نسبت عمر سرخ ترگسفليته 
 تتصلب آن به ميزان وقتـی كـه سـگر   

ن كم كشد، از عمر انسا كشيدن طول می
كند. با اين حساب اگر انسـان روزی   می

 حساب به نهبكشد  تسگرفليته بيست 
هـا بلكـه براسـاس نرمـی و      مسلمان ما

 رگهـا و تصـلب آن   پذيری سرخ انعطاف
های  شود. بچه می كم عمرش از سال پنج

های را بـار   ی كشيدن بيمارت گرس
مبتاليــان  خطرنــاكترين مــی آوردكــه

 دروجهان كنونی از اثـرآن مـی باشـد    
 تسـگر » عنـوان تحـت  كتـابی   مورد

كشيدن خطرناكترين بيماری واگيـردار  
كه دربازار هاشايد قابل دسـت  « جهان
اگر چند زمانش كمی قبـل   .باشد يافت

است امـا قابـل مقايسـه     1444 از سال 
ممكـن   . ودرك درهرزمان مـی باشـد  

كسی بگويد در اين عنوان مبالغه شده؛ 
های ذكر شـده در ايـن    اما اگر حقيقت

ببينيـد، ديگـر آن را    اگرخـود كتاب را
ای چـا    مبالغه نخواهد دانست، مجلـه 

سويس پس از انجـام يـك آمـارگيری    
شركتهای »نوشت  5١86دقيق در سال 

ـ فليتـه   تنباكو به ميـزان دو   ارگرت س
«. كنـد  وليد مـی برای هر نفر در جهان ت

نفر اردشش ميليباالتر ازجمعيت جهان 
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اتاقهـای پـر از دود   اری كـه در شيرخو
شـوند، نسـبت بـه     بـزرگ مـی   تسگر

تميـز و بـا   پاك وآنهايی كه در اتاقهای 
ـ  هوای سالم زندگی می تر در كنند، بيش

و )شـش( معرض بيماريهای التهـاب ريه 
گيرند. بـر ايـن    انواع برونشيت قرار می
كشند، بـه   می تاساس پدرانی كه سگر

های بزرگـی   های خردسالشان زيان  بچه
ـ رسانند، اين يك اصـل   می ی ثابـت  طب

ت شده است. دولتها، شـركتهای سـگر  
 قطی ند كه بر رویكن مجبور میرا سازی

كشيدن برای سالمتی ت سگر»بنويسند:
صـحی  امـا سـازمان   «. آور اسـت  زيان

كـه  جهانی تمام شركتها را مجبور كـرد  
ت سگر : »برقطی های سكرتبنويسند 

كشيدن موجب سـرطان ريـه، التهـاب    
 «.شـود  و لختگی خـون مـی   مریمزمن 

 تگويند كاغذهای سـگر  دانشمندان می
سـمی و در رأس  حاوی موادی مانند باز 

م اآن نيكوتين اسـت. مقـدار يـك گـر    
تواند بالفاصـله و در مـدت    نيكوتين می

 قطـره  يك و  اندكی يك سگ را بكشد،
 حـال  در بريزنـد،  موشی چشم در آن از

كشـد، هشـت قطـره از آن را زيـر      می
پوست اسب تزريق كنند، در طول چهار 

آورد، ايـن   دقيقه آن را از پـای در مـی  
يهی اسـت و هـيچ   مطلب، واضح و بـد 

شكی در آن نيست، در پ وهشهايی كه 
هـا كشـف    سابق بر اين انجام شده، اين

ويـا زهـری   سم ت شده است. در سگر 
برابـر   صـد ديگری هم وجود دارد كه دو

 صـحی بيشتر از آن است كه سازمانهای 
در صـنايع غـذايی    صحی های  و كميته

ديگـر   زهـر اند. يك نـوع   مجاز دانسته
سـرخ  لبولهای خون هست كه كاركرد گ

كنـد، وايـن سـم اولـين      را ضعيف مـی 
اكسيد زغال سنگ است كه با گلبولهای 

شود و شخص را خسـته   متحد میسرخ 
آور هم  كند. دو نوع گاز سمی سرطان می

وجود دارد كه خـود حـاوی    ترگدر س
زا اسـت. ايـن    های سرطان  سنگ  زغال

تـرين   علمی از موثـق  وتحقيق پ وهش

اسـت. يـك آمـار    منابع گرفته شـده  
رســمی در آمريكــا نشــان وياســروی 

 تدهد كه روزانه به علت دود سگر می
دهد، كـه ايـن آمـار     هزار نفر جان می

كسانی اسـت كـه در    شمارهفت برابر
ــه ــای حادث ــر  ترافي ه ــر اث ــی و ب گ
شـوند. بنـابراين    كشته مـی  اتتصادف

جهان اعالم كرده است صحی سازمان 
عوامـل  كشيدن يكی ازت سگر »كه : 

 «.قطعی بيماريهای مرگبار است
های بـدن    اكنون يكی يكی سيستم

ــه ــگر و رابط ــا س ــه از  تی آن ب را ك
ر فــای ارزشـمند از دكتـر نزارد   مقالـه 
گذرانيم. اين مقاله  ايم، از نظر می گرفته

چا  شـد.  « نهج االسالم»ی  در مجله
مغز انسـان باهوشـترين    مغز و اعصاب :

عضو بدن است. صد و چهـل ميليـارد   
اش  سلول اساسـی كـه هنـوز وظيفـه    

ست. عالوه بر اشناسايی نشده، در آن 
ای  آن، چهارده ميليارد سلول پوسـته 

ی فعاليت فكری انسـان   دارد كه حوزه
است. اين عضو زيـرك كـه نتوانسـته    

تـرين عضـو    خود را بشناسد، پيچيده
تـرين   بدن انسان ودر واقـع پيچيـده  

دستگاه هستی است، وكرامت انسـان  
ر ايـن عضـو اسـت و بـه آن     به خـاط 

چه باليی بـر   تبستگی دارد. اما سگر
آورد؟ سمهای حل شـده در   مغز میسر

رسد، مغـز آن را   خون وقتی به مغز می
به آسانی و با حرص هـر چـه بيشـتر    

ربايد، ودر آن وقت اندكی احساس  می
حسی بـه انسـان دسـت     سستی و بی

دهد، نيكوتين حل شـده در خـون    می
، گـاهی احسـاس   رسـد  كه به مغز می

آلـودگی و   خواب بی خوابی,حسی و بی
و نشـاط بـه   خوشـی   گاهی احساس 

دهد. بنابراين دود در  شخص دست می
كننـده   حس بخش و بی آرام  زمان يك

كننـده، و راز   هـم فعـال   گاهیاست و
در همين نكته نهفته است. اين  اعتياد
 )فعاليت(در مغـــز رونـــد)زهر(ســـم
ـ  ی اعصاب را ضعيف مـی  تغذيه د، و كن

شـود. از   در نتيجه دچار التهـاب مـی  
ــرزش   ــاب ل ــار آن در اعص ــر آث ديگ

ــتخوانهای پهلو ــل(اس ــت، و  )بغ اس
افتد،  همچنين دست و پاها به لرزه می

التهاب مغز به خـاطر ضـعف گـردش    
خون در آن است، ونيز دچار سردرد و 
ــراف   ــر در اط ــبی ديگ ــای عص درده

شود. دود همچنين حافظـه را نيـز    می
ـ  ضعيف می در نتيجـه  د، وشـخص  كن

شود. از جملـه عاليـم    فراموش كار می
ن كشيدن سست شـد ت عصبی سگر 

ت فعاليت ذهنی است، وكسی كه سگر
كشـد   كـه مـی  كسی كشد از آن  نمی

تر اسـت. بـه    تر و حاضر جواب باهوش
ها بيشـر   یتسگر ذائقه ایعالوه حس 

شـود. نتـايج يـك     اوقات ضعيف مـی 
علمـی بـا بررسـی    وريسرج پ وهش 
زار و هشتصد حالـت مختلـف   شش ه

ی آشـكاری   دهد كـه رابطـه   نشان می
و ضعف هوش هست. ت بين دود سگر 
: گوينـد  : دانشمندان مـی دستگاه تنفس

ی  كشيدن در درجـه  تهای سگر زيان
شـود،   مـی ی اول شامل دستگاه تنفس

ــد را از آن    ــأثير ب ــترين ت ــه بيش ك
گيرد؛ زيـرا ايـن دسـتگاه ماننـد      می

ای از  هر دانـه ی انگور است، كه  خوشه
ی هوايی است، و كيسه  آن يك كيسه

گاز زغال سنگ با  خالی است، ودر آن
ی  شود. يك مبادله جا می اكسي ن جابه

زنده و بسـيار اساسـی، سـپس بايـد     
  كشيدن در اين كيسـه  تپرسيد سگر

های هـوايی چـه وضـعيتی را    
كند؟ به بافتهای مهيا  ايجاد می
ريـوی   رشـته هـای  شده برای 

رســاند. كارهــای  آســيب مــی
سـازد   تنفسی را هم ضعيف می

و منجر به التهاب مزمن بينی و 
 مـری گلو و التهاب حنجـره و  

شـود. نسـبت سـرطان در     می
ها بيست برابـر آن در   یتسگر

 تها است. سـگر  یتغير سگر
كشــيدن وســايل دفــاع از   
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رو  راههــای تــنفس را بــا مشــكل روبــه
كه خداونـد آن را   رشته ایكند؛ مثالً  می
 های شگفتی آفريده، خالقيتظرافت وبا 

هوايی آن به طور دايـم   كرگ های باري
كند، و هر چيـز كـه    رو به باال حركت می

تواند در آن بماند؛   وارد حنجره شود، نمی
 فشـار بلكه اين تارها آن را به سمت باال 

دهد و در قسـمت پـايينی حنجـره      می
شـود، از طـرف ديگـر در دود     جمع می

ست كه كـار  ايكوتين ن)زهر(سم  تسگر
كنـد، در   هـا را سسـت مـی   رگ اين تار

ــت نتيجــه ايــن خــرده هــا و  هــا، عفون
های هوايی جمـع  رگ ها در تار مانده پس
شود؛ زيرا دسـتگاهی كـه آن را بـه     می

فرستد، از كـار افتـاده، در    سمت باال می
در معـرض   حلقـوم نتيجه هم ريه وهـم  

گيـرد.   ابتال به بيماريهای عفونی قرار می
ها بيشتر از ديگـران مبـتال بـه     یترسگ
ازاين جا شوند و الريه و ورم شش می ذات

ی تنگاتنگی بين  رابطه معلوم ميگرددكه
 )شـش( كشيدن و سرطان ريـه   تسگر

وجود دارد. طبق يك آمار علمی دقيـق  
 آنی شصـت نفـر  تدر ميان هـزار سـگر  

شـوند در   مـی شش سرطان مرض دچار 
ی تحالی كه در هر هـزار نفـر غيرسـگر   

ــه ايــن بيمــاری  تنهــا دو نفــر مبــتال ب
گويند  شوند. بعضی از دانشمندان می می

خل دود سبب جهش و جست سمهای دا
جسـت و  شـود، و  می()رگو خيز سلول

گردد كـه   خيز باعث خراش در سلول می
هـا    خود يكی از عوامل سـرطان بافـت  

بـه  وم()حلقمبتال به سـرطان حنجـره   
ــی ــر  پيشــش م ــی دســت ب رود، وقت

شود كه  گذارد، متوجه می اش می سينه
آن ست، بـه  ادر جيبش  سگرت قوطی
گويد : سرطان ناشی از ايـن   می مريض

ــن   ــل نخســت اي ــوطی اســت. عام ق
بيماريهای پرخطر اين است كه اكسيد 

شـود، واز   كربن با رنگ خون يكی مـی 
انجام مهمترين كار در زنـدگی انسـان   

جايی اكسي ن با گاز زغـال   بهيعنی جا
كند. حقيقت ايـن   سنگ جلوگيری می

است كه خداوند دانا برای اكرام انسان 
و به منظور سالمتی او و برای رهايی او 

های بسيار  از نابودی و هالكت، دستگاه
و مهمی را در بـدن او  ,عجيبی پيچيده 
ه است تا در مواقع خطر از او دنصب كر

وجــود افظــت كنــد. اگــر كســی ممح
 چـه  ببيند، افعی)مار(را مثالً ترسناكی

ی  شود؟ شـكل افعـی بـر شـبكيه     می
شود و آن را احسـاس   چشم نمايان می

تصوير )مردمك چشم(كند، شبكيه  می
را از طريــق عصــب بينــايی بــه مغــز 

رساند تا با توجـه بـه آن چـه يـاد      می
گرفته، معنای اين تصوير را تشـخيص  
 دهد. مغز كه پادشاه دسـتگاه عصـبی  

ی  ی سيستم هورمونی )غده است ملكه
را از طريق يـك رابطـه كـه    هيپوفيز(

اسـت،   )ديـدبان( جسم زيرتـاالموس  
ايـن غـده    دهـد.  مورد خطاب قرار می

دستور مغز را برای عملكرد درست بـه  
دارد.  منظور حفظ سالمتی دريافت می

است، پس عناصر هورمونی )مغز(ملكه 
ـ  ه فعالی در اختيار دارد، لذا دستوری ب

فرستد تا  می )گرده(ی فوق كليوی غده
ترشح كنـد. اولـی   )حن(پنج هورمون 

بـرد؛   سرعت ضربان قلب را بـاال مـی  
را زيـاد   )شش هـا( ها دومی جهش ريه

كند؛ سومی رگهای بزرگ را گشـاد   می
هـا و پوسـت    كند تا خون به عضله می

برود، چهارمی ميزان قند خون را بـاال  
 بـرد و پنجمـی هورمـون لختگـی     می
كند. تمام  را بيشتر می بستگی خون()

اين كارها توسط هورمون آدرنالين كه 
كنـد،   ی فوق كليوی ترشـح مـی   غده

هـا   ی اين فعاليت گيرد، و همه انجام می
به سبب تحريك بخشـی از دسـتگاه   

گيرد. كسی  عصبی خودكار صورت می
رود و  كه ترسيده ضربان قلبش باال می

شـود، در   هايش بيشتر مـی  جهش ريه
زنـد. رگهـای    نتيجه نفس نفـس مـی  

گردد درنتيجه رنگش  اصليش تنگ می
گرايد، در اين موقـع اگـر    به زردی می

ــه   ــيم، متوج ــايش كن ــونش را آزم خ
شويم كه قند خونش و نيز نسـبت   می

كـه   )بسته شدن خـون( عامل لختگی
كنـد، بـاال رفتـه، سـم      كبد ترشح می

نيكوتين دقيقاً همان كار آدرنـالين را  
ی تدهد، بنابراين شخص سگر  انجام می

هميشه سرعت ضـربانش بـاال اسـت،    
هايش تند و رگهای بزرگش  جهش ريه

تنگ است و زردی رنگش از همين جا 
خـون  شود، مقدار هورمـون   ناشی می
درخونش و نسبت قند خـون   بستگی
 نـين كه چ ت. اين جاستباال اسبسيار

ها  یتبرابربيشتر ازغيرسگر كسی هشت
تگی خـون قـرار   در معرض ابتال به لخ

: بخش )رگها(است. قلب و عروق 
 ی قلب  ی بيماريهای كشنده عمده
كشـيدن   تگها، از سگرو راست 

آيـد،   میرو به انضمام پ مردگی  
گوينـد   پزشكان جراحی قلب می

های داخلی قلـب   بيشتر جراحی
هـايی    هـا و آسـيب   در اثر زيان

ــه در درجــه ــه  اســت ك ی اول ب
گـردد.   برمی ت سگراستفاده ای 

دكتر ديگری متخصص بيماريهای 
، يـك بـار شخصـی    گلوگوش  و

نفر است، بنابراين شـركتها  اردشش ميليباالتر ازجمعيت جهان 

كند. مقدار مـواد   توليد می گرتسفليته روزانه دوازده ميليون 

گر به يكبـاره مسـتقيماً در   گرت اسمی موجود در اين اندازه س

كن سـازد، و   تواند تمام ن اد بشر را ريشه د، میخون ريخته شو

 تر از بمب اتم خواهد داشت.  تأثيری بيشتر و مخرب
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گيرد، و اين حقيقت مسـلم اسـت.    می
دود ()مـرگ يكی از علل بيماری موات 

است، بـدين صـورت كـه دود     تسگر
بـرد   نسبت گران روی خون را باال مـی 

وگــردش و جريــان خــون در رگهــای 
شـود،   می)سسـت( ظريف و باريك كند

ــاروانی ــه خــاطر ن  در نتيجــه خــون ب
 دچار موات  يعنی گردشاز دور)حركت(

شـود. عـالوه بـر آن دود     مـی امرگ وي
باعث بيماری نـادری بـه نـام التهـاب     

شود، رگ وقتی ورم  انسدادی رگها می
شود، و بسته  كند مجرايش بسته می می

آن ناشی از ضعف جريان خون است شدن 
را نيـز  )مرگ مفاجات(كه بيماری موات 

بيماری ديگری وجود دارد  .در پی دارد
ـ  تكنندگان سـگر  كه در مصرف ده دي

شود و از جمله عاليم آن سـيانوز و   می
سرخ شـدن دسـتها اسـت. دسـتگاه     

ای را به اطـراف   گردش خون : دود ماده
تواند سرعت ضـربان   پراكند كه می می

قلـب را افــزايش داده، رگهـا را تنــگ   
شـود.   كرده وباعث پيچيش در آنها می

ی آنــ ين  دود همچنــين باعــث حملــه
شـدن رگهـای    )سخت(صدری وسفت 

كه رگهای عصبی می باشـد  شود می تاجی
 قطـی . هـر  گرددسبب سكته مغزی مي

: نوشـته درپايانش  بينيد میرا ی تسگر
دود برای دسـتگاه تنفسـی، رگهـا و    »

اين يك تذكر علمـی  «. قلب ضرر دارد
مـورد گذشـته   بار واست كه از هزارن 

ـ است. هيأتی از بزرگتـرين   ان در طبي
جهان غرب گزارشی سيصـد و هفـت   

« دود و سـالمتی »عنـوان   ای با صفحه
ارايه كردند كه در آن بـه طـور قطـع    

كشـيدن را   تخطرهای ويرانگر سـگر 
اند. خداوند بزرگ  مورد تأكيد قرار داده

چيزهای مفيد وخوب را بـرای انسـان   
حالل كـرده و هـر چيـز ناپـاك و بـد      

را حرام كرده است، و بـا دليـل و   ومضر
مدرك محكم ثابت كرده كه دود بـرای  

ضرر دارد، قلـب و   )شريان (سرخ رگها
كنـد، و   رگهای تاجی را اذيت مـی  سرخ

شـرايين،   )ايستاده شدن(باعث تصلب 
افزايش سـرعت قلـب، التهـاب ريـه و     

شود،  های هوايی می ضعف دفاع در ناي ه
را از  طوتـه  های سـرخ  كما اين كه ناي ه

اندازد، پس آيا با آگاهی از ايـن   كار می
بـا   بكشـيم؟ و  تهمه خطر، بـاز سـگر  

رانابود  يشدستان خوداعصاب و مغز خو
را تلـف كنـيم؟    خود های كنيم؟ و قلب

ی تـو   ی آدميزاد مگر عمر سـرمايه آه!ا 
كشيدن برابر  تنيست؟ و باألخره سگر

است با بستری شـدن، سـالمتی تـاج    
درخشان سر تندرستان است كه تنهـا  

بيند. چشم : دود  شخص بيمار آن را می
پلك چشم،  باعث ورم در غشای درونی

هـا، التهـاب در عصـب     خشكی پلـك 
( 51بينــايی و كمبــود ويتــامين )ب   

شود. دستگاه گوارش : نود درصـداز   می
هـا   یتمبتاليان به سـرطان لـب سـگر   

هستند، و نيـز سـرطان زبـان و مـری،     
هـای   های لثـه و زبـان، ورم غـده    زخم

بزاقی، باد كردگی وآلـوده شـدن آن و   
در گاهی سختی و دشواری در بلعيـدن  

ميان آنها بيشتر است، گذشته از اينهـا  
هـای   دود منجر به مسموم شدن سلول

كبد، كم شدن يا جمـع شـدن كبـد و    
شود. دسـتگاه   باألخره سرطان كبد می

تناسلی : دود يكی از بزرگترين عوامـل  
ضعف جنسی و زشتی منـی در مـردان   

شود، و در هر دو جنس هم زن وهم  می
 ()نـازای شـدن  مرد منجـر بـه عقيمی  

ی بـين زن و شـوهر را    شود، رابطـه  می
كند، و بيشـتر مـوارد سـقط     ضعيف می

 جنين و مرده به دنيا آمـدن، و زايمـان  
ودهنگام و كاهش وزن به سبب ز )تولد(
ی  رت است. گاهی مـرگ بچـه  سگدود 

ــداخالقی ــيرخوار، ب ــرگ در  ش ــا، م ه
ها و ناشـنوايی   گهواره، تنگی نفس بچه

امـا   رتی بودن مادر اسـت. گبه خاطر س
ای كه باور كردنی نيست ايـن كـه    نكته
زه به دنيا آمده اين سم كشنده ی تا بچه

خورد. چون شير آلوده  مادر میرابا شير
درپی، تشنج  های پی است. لذا استفراغ

ـ    أثيرات و سريع شدن قلـب بچـه از ت
طريـق  منفی سمهای دود است كـه از 

رود. كمـااين   شير مادر به بدن بچه می
ـ  مها باعـث زخـم و   كه انبوهی اين س

شود، كـه   خراشهايی بر پستان زن می
انجامـد.   گاهی به سرطان پستان مـی 

ی مهمتر اين است كه اگر صد نفر  نكته
شراب بنوشـند احتمـال اعتيـاد بـه     
شراب پانزده درصد است، در حالی كه 
اگر همـين تعـداد سـكرت بكشـند،     
ــاری   ــه بيم ــنج درصــد ب هشــتاد وپ

رت ويرانگری به نام اعتيـاد بـه سـك   
شوند. بعضی از مـردم گمـان    مبتال می

كنند دود دو نوع اسـت : پـاك يـا     می
اك و آلوده، و دود پـاك از  خالص و ناپ

فيه شـده؛ امـا   لتر سكرت تصطريق ف
لتر تنها از ورود حقيقت اين است كه ف

هـا جلـوگيری    ی قطران بـه ريـه   ماده
مهای موجود در كند و بس، بلكه س می

گــذرد.  لتــر مــیدود بــه تمــامی از ف
لتـر  بنابراين تصور اين كه نوعی دود ف

دور ازحقيقت شده وجود دارد، گمانی 
ی صحواهی بيش نيست و هيچ اساس 

ندارد. خطرناكترين اثر دود اين اسـت  
كه تنها به شـخص سـكرتی منحصـر    

شود، بلكه بـه اطرافيـان نيـز، از     نمی
جملــه همســر، فرزنــدان و دوســتان 

شود. وقتی كسی به مـدت   منتقل می
ساعت در اتاقی باشد كـه يـك    چهار
آن هست ماننـد ايـن   رتی در گنفر س

رت كشيده باشـد،  گاست كه ده نخ س
 بنابراين آن شخص در اصطالح 

ـ داكتری وياصح رتی گی يك س
ـ    رت گمنفی اسـت، او خـود س

 كشد، بلكـه بـا يـك نفـر     نمی
نشين شـده، پـس    رتی همگس

كشـد و از   رت میگكسی كه س
ــوش دود ــوی خ ــهب ــز ك  هرگ

ــت ــدارد حقيق ــره ن ــد  به من
شـود، ندانسـته اطرافيـان     می

 .دهد خود را آزار می
 ...ادامه دارد
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خداوند متعال نفس آدميان را بگونه 
ای آفريده است كه زيبايی را دوسـت  
می دارد؛ بنابراين فطرت سالم بشـری  
ـ  ه با هرچه زيباست همخوانی دارد و ب

و عـادت مـی   ی ن می آسايد و خـو آ
د. خداوند كريم جهان را بـا تمـام   گير

زيبايی هـای موجـود در آن آفريـده    
است و انسان می تواند اين زيبـايی را  
در تمام آفريدگان باری تعـالی ببينـد   
كه همگی به زبان حال داد از زيبايی و 
صنع بی مثال او می زننـد. زيبـايی و   

كه خداوند جمال يكی از صفاتی است 
آراســته ن ه آآن را و هركــه را كــه بــ

ــامبر  ــی دارد. پي ــردد دوســت م  گ
 )إن اهلل جمیررل يحرر  الجمررا   فرمايــد:مي

خداوند زيبا است و زيبائی را » يعنی: 

گرانقيمت بودن اسـباب و لـوازم    ،خانه
آن نيست، بلكه سليقه و نظـم نيكـو و   
رعايت همـاهنگی و تناسـب اثاثيـه ی    

ـ    ورت منزل و امكانـات آن حتـی در ص
شان حرف اول را می زنـد.   ساده بودن

صرفه جويی و ميانه روی در صرف پول 
 برای مخارج زيباسازی منزل.

سودجستن از اشياء طبيعت اطراف مان 
 :مـثالً  ،كه خداوند به ما ارزانـی داشـته  

كسانی كه در طبيعت ساحلی سـكونت  
دارند می توانند از صدف هـا و حلـزون   

را بـرای   يیهای دريايی در اشكال زيبا
كه در محـيط   بگيرند. كسی زينت بكار

ـ   د و در آنجـا  روستايی زندگی مـی كن
سبزه و درختان به اشكال زيبـا وجـود   
دارند می توانند از شاخه های درختـان  
خرما و ساقه ی برخی گياهان، سـفال و  
ديگر موارد آثار هنری زيبايی را پديـد  
آورند. می توان ديوارهـا را بوسـيله ی   
كاغذ ديواری يا رنگ های زيبـا يـا بـا    

 ينه كاریئاستفاده از تزيينات چوبی يا آ
تزيين نمود. همچنـين پوسـتر منـاظر    
طبيعــی و خوشــرنگی ماننــد: تصــوير 
ــه هــا، درختــان، كوهســتان و  رودخان
درياها كـه بيـانگر عظمـت آفريـدگار     
ــزيين در و   ــرای ت ــتند ب ــل هس عزوج
ديوارها مناسب می باشد. در استفاده از 

اين تصاوير و پوسترها بايد اندازه هـای  
ديوارها و پوسـترها و منـاظر طبيعـی    

 متناسب باشد.
ترديدی نيسـت كـه تصـوير منـاظر      

طبيعی به برطرف نمودن حس تنگی و 
محدوديت فضای منزل كمك می كند. 
همچنين بكـارگيری آينـه هـا فضـای     
محيط را دو برابـر نشـان مـی دهـد و     
احساس وسعت و فراخی بيشـتری بـه   
محيط می دهد كه می تـوان آن هـا را   

مختلـف مـورد اسـتفاده     یدر رنگ ها
ر داد. می توان از پوسـترهايی كـه   قرا

حاوی مضامينی چـون آيـات قـرآن و    
بعضی سخنان حكيمانـه يـا ادعيـه و    
اذكار برای زيباسازی خانه سود جست 
و درضمن اين ها ياد خداوند را در ذهن 
انسان زنده مـی كننـد. مـثالً پوسـتر     
دعای ورود به منزل را نزديـك ورودی  
ق منزل و پوستر دعای خواب را در اتـا 

خواب نصب نماييد. خانواده ی مسلمان 
بايد از بكـارگيری مجسـمه هـا بـرای     
زيباساختن منزل خـودداری كنـد. از   

روايـت مـی كننـد كـه      خدا رسول
ُكررة ال ترردخل بیت ررا فیرره  )إن المال فرمايــد:مي

فرشـتگان،  » نی:يع صورة تماثیل مل ، وال
كـه درآن سـگ وياتصـوير    به خانـه ای  

 ]البخاری[ «وند.باشد، وارد نمی شاشخاص 

  ]مسلم[« دوست می دارد.
گفته شـد،  مطابق تمام آنچه 

ـ  پ يك خانواده ی مسلمان طي
ايی ظاهر و باطن را بـه طـور   ه

همزمان دوست می دارد. يعنی 
. زيبايی رفتار و زيبايی شـكل 
برای تحقق بخشيدن بـه ايـن   
زيبايی در منزل فرد مسـلمان  
ا بايد برخی قواعـد و اصـول ر  
 رعايت نمايد، كه عبارتند از: 

الزمــه ی زيبــايی و جمــال در 



 

   

   

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكارگرفتن پرده ها بـر پنجـره هـای    
افزايد، گذشته خانه بر زيبايی آن می 

ن آن توسـط نـامحرم   از آنكه از ديـد 
ــرين   ــم ت ــد. مه ــی كن ــوگيری م جل
موضوعی كه در اسـتفاده از پـرده در   
منزل بايد مورد توجـه قـرار بگيـرد.    
همچنين طريقـه ی آويـزان كـردن و    

ن كه بايـد  نحوه ی باز و بسته نمودن آ
به آسانی صورت پذيرد حائز اهميـت  
می باشد. زيباسـازی اتـاق بچـه هـا     

كودك عالم خاص خود ضروری است. 
ـ  ن احسـاس شـادی و   ه آرا دارد كه ب

ــاس    ــوده و در آن احس ــابی نم كامي
راحتی و اسـتقالل نمايـد. هـر قـدر     

باشد بيشتر بـه   هاتاقش پاك و باسليق
سكون و آرامش روحی دست می يابد. 

براين بايد به آن توجه وي ه ای نمود بنا
ــاظر    ــوير من ــيله ی تص و آن را بوس

سـاده ای كـه    یطبيعی و عكـس هـا  
متناسب با سن و سال كـودك اسـت   
زيبايی بخشيم. می توان برای زيبايی 
دادن به اتاق كودك از اسـباب بـازی   
هايی نيز بهره برد تـا حـس زيبـايی    

 خاصی را به آن جا بدهد. 
سفره ی غذا يكی از آراستن و زيبايی 

امور مهم در خانه اسـت. حـال شـكل    
غذاهای سر سفره و حدود و امكانـات  
تهيه ی غذا هرچه باشد بازهم بايد در 
بكارگيری ذوق و سليقه در تدارك آن 
و دادن زيبــايی و جــذابيت بــه آن   

د تا بازگوی سليقه ی عالی كوشش شو
تزيين آن باشد. همچنـين مـی   فرد در

لتان را با آراستن آن توانيد اسباب منز
ــدوزی و زردوزی   ــيله ی گل ــا بوس ه
نمودن روپوش ها و پارچه های موجود 
در هريك از اتاق های منـزل زيبـايی   
بسيار ببخشيد، بـه جـای آنكـه ايـن     
روپوش ها را بـا قيمـت زيـاد از بـازار     
بخريد. اين گلدوزی يـا زردوزی هـا را   
هم می توان با دست انجـام داد و هـم   

خ گلدوزی و ديگر وسايل بوسيله ی چر
و شيوه های تزيين. گياهان زينتـی در  
زيبايی خانه نقش مهمی دارند و زيبايی 
و آرامش روحی خاصی را به اهالی خانه 
می بخشند. همچنين در پـاكيزه نگـاه   

گـل  داشتن هوای منزل تاثير دارنـد. از 
های زيبا نيز در منزل اسـتفاده كنيـد.   
ــايه   ــوص س ــان مخص ــی از گياه برخ

تند و می توان آن هـا را در داخـل   هس
فضای منزل پـرورش داد ولـی برخـی    
ديگر گياهان آفتـابی بـوده و مناسـب    
. بالكن يا باغچه ی منـازل مـی باشـند   

نحوه ی هنگام خريد اين گياهان بايد از
نگهداری آن ها نيز اطالع حاصل كنيد. 
زيبايی خانه ی مسلمان می بايد كه در 

زتـاب يابـد.   جمال و زيبايی افراد آن با
هركدام از اعضای خانواده به زيبـاترين  
و بهترين صورت و ظاهر نمايان شـوند.  
زن مسلمان بايد بـر زيبـايی خـود در    
حضور شوهرش بسـيار اهتمـام ورزد.   
خوشبختی و سعادت مرد در آن اسـت  
كه وقتی همسرش را تماشا مـی كنـد،   
شــاد و خوشــنودش ســازد. بنــابراين 

يد صاحبخانه، زيباترين چيز در خانه با
ــان  مســئول و كــدبانوی آن باشــد. زن
فطرتاً زيبايی و آرايش و خوشـبويی را  
دوست می دارند. دين اسالم آنان را از 
اين سرشت نيكو منـع نمـی كنـد تـا     
ــه  زمانيكــه در چهــارچوب شــرعی ك
پروردگار روا داشته اسـت قرارداشـته   
باشد. دين اسالم زنان را تشـويق مـی   

ن خــود را كنــد تــا بــرای شوهرانشــا
بيارايند و زيبا كنند تا همچون سـتاره  
ای درخشــان در آســمان خــانواده   
نورافشانی كنند. مرد بـرای همسـرش   
خود را زيبا می كند همانطور كه خـود  
را برايش می آرايد تا ميزان اهميتی كه 
برايش قائل است را دريابد و بداند كـه  
ــان رضــايت و خرســندی وی  او خواه

و محبت ميانشـان  است و اينگونه مهر 

 پيوسته تر می گردد.
 مسلمان ی خانه های ویژگی

خانــه جــای ســكونت و آرام و قــرار 
گرفتن اعضای خانواده و آسايش آن ها 
است. افراد خـانواده پـس از خسـتگی    
تالش و كار روزانـه و همچنـين فشـار    
مشكالت زندگی به چهارديواری منـزل  
پناه می برند. بنابراين جـای خـود دارد   

ا حد امكان خانـه مـان را مطـابق    كه ت
وي گی های خاصی انتخاب نماييم تا بـه  
 آرامش، سكون، راحتی و ثبـات مـورد  

در آن دست يابيم. انتخاب خانـه   نظرما
ای با وي گی های مخصوص توام با انواع 
مشــكالت اجتمــاعی در اكثــر جوامــع 
اسالمی می باشد، از جمله ی آن موانع، 

پـايين   مانع اقتصـادی )ماننـد درآمـد   
، خــانواده( و برخــی عوامــل اجتمــاعی

( مـی  روحی، سليقه ای)فردی و عمومی
باشند. به همـين سـبب خانـه ی فـرد     
مسلمان بهتر است تا جايی كـه امكـان   
دارد، دارای وي گی های الزم باشـد تـا   
بتواند خانه ای و مـأمنی قابـل قبـول و    
ــرای كســانی كــه در آن  راحتــبخش ب

ته به دور از زندگی می نمايند باشد؛ الب
هرنوع اسـراف و زيـاده روی و در حـد    
وسع و امكان و توانايی ها و با رضـايت  

ــار   ــه روزی و قســمت پروردگ ب
 متعال.

از جمله ی وي گی های خانـه  
ی مناسب موارد زير می باشـند:  
محـــيط اجتمـــاعی مناســـب: 
ــه  ــت ك ــوردی اس ــتين م  نخس
ـ  ه خانواده بايد در انتخاب خانه ب

تاثير مهم ن توجه نمايد. محيط آ
و نقــش خطيــری در چگــونگی 
رفتــار و مــنش اهــالی آن دارد. 
برای همين از قديم گفتـه انـد:   
ــفر و اول   ــد س ــفر بع اول همس
همسايه سپس خانـه. بنـابراين   
نبايد خانه در منطقه ای باشد كه 
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ــاز  ــال و وضــع و ني دارد، از ح
همديگر باخبر شده و يكديگر 
را ياری و مسـاعدت نمـوده و   
همديگر را راهنمـايی كـرده و   
آبروی هم را حفظ نمايند. تمام 
اين وظايف به سـبب عظمـت   
حق همسايه بر همسايه اسـت.  

َامی فرمايـد:   رسول اهلل   )مرا
جبريل يوصینَ بالجار؛ حتى ِّنن  أنه 

هميشـــه » يعنـــی:  سررریورهثله 
ــل ــورد   ؛جبرئي ــرا در م م

به داشتن مشـكالت و آسـيب هـای    
مشخصی شهرت داشته باشد؛ مسائلی 
مانند خريـد و فـروش مـواد مخـدر،     

ود اماكن فساد و بی بنـدوباری در  وج
آن جا و .... تا فرزندانش تحـت تـاثير   
اين موارد قرار نگيرند. گفته می شود: 
قيمت يك خانه بواسطه ی برگزيـده و  
پاك بودن همسايگان گـران تـر مـی    
شـود. تعريـف مـی كننـد مـردی در      
همسايگی امـام ابوحنيفـه سـكونت    
داشــت و قصــد داشــت خانــه اش را 

ی نزد وی آمده و گفت: بفروشد. شخص
خانه ات را بـه قيمتـی و همسـايگی    
ابوحنيفه را بـه قيمتـی ديگـر از تـو     
خريداری می كنم. بنابراين همسايگان 
مسلمان حق و حقوق هـم را رعايـت   
می نمايند و چيزی را كه بـرای خـود   
دوست دارند برای ديگران نيز دوست 
می دارند؛ باعـث آزار و اذيـت بقيـه    

خويش را مقابل خانـه   نشده و زباله ی
ی ديگری نمی گذارند، و باصدای بلند 
سخن نگفته و كاری نمی كنند كه بـه  
احساسات بقيه لطمـه وارد سـازند، از   
مسائل كوچك درگذشـته و از عيـب   
های هم چشم پوشی می نمايند؛ تا در 
راستای اسالم و ايمان خـويش عمـل   
نموده باشند. افراد خانـه ی مسـلمان   

تـا همسايگانشـان را   نيز می كوشند 
مراعات نموده و حقوقشان را محفـوم  

همسايه توصيه می نمود، تا اينكه گمـان  
كردم شايد همسايه از همسـايه ميـرا    

 ]متفق عليه[ «ببرد.
ن كـامالً بـه حقـوق    خانواده ی مسـلما  

بند می باشد، همانطور كه همسايگانش پا
)أتردرون مرا  موده اند:بيان فر پيامبر خدا

حررق الجررار  إن اسررتعان بررو أعنترره، وإن استناررر؟ 
ررته، وإن افتقررر عرردت  ررو أقَر نارررته، وإن استقَر
َتررره،  علیررره، وإن مرررَر عدتررره، وإن مرررات تبعررر  جنا
وإن أصررابه خیررر هنأترره، وإن أصررابته مارریبة عنيترره، 
وال َتْسررررتَرْعل  علیرررره بالبنررررا، فتحجرررر  عنرررره الررررري  إال 

فامهررة فأهررد  لرره، فررإن لررم تاعررل بإذنرره، وإن اشررتري  
فأدخلها سرًّا، وال يارج بها ولد؟ لیغیظ بها ولده، 
ْذه بقتار ق رْدر ؟ )راُحرة طعامرو  إال أن تغرر   وال ت
لررره منررره، ثرررم قرررا : أتررردرون مرررا حرررق الجرررار  والرررذي 
 ناسررَ بیررده، ال يبلررا حررق  الجررار إال مررن رحمرره اهلل 

می دانيد حق همسايه چيسـت؟  » يعنی: 
ز تو كمك طلبيد، ياريش رسانی. هرگاه ا

اگر قرض خواست به او قرض بدهی. چون 
تهيدست گردد او را كمك نمايی. هرگـاه  
بيمار شود به عيادتش بروی. اگر سـود و  
خوشــی يابــد تبــريكش گــويی. چــون 
مصيبتی بيند، تسـليتش گـويی. چـون    
بميرد، در تشييع جنازه اش شركت كنی. 

سـازی  خانه ات را مشرف بر خانـه ی او ن 
كه باد بر او نوزد، مگر با اجـازه ی وی. او  
را با بـوی غـذايت نيـازاری مگـر آنكـه      
سهمی بـه او هـم برسـانی. اگـر ميـوه      
خريدی به او نيز هديه نما و اگـر چنـين   
نكردی، مخفيانه آن را بـه منـزل ببـر و    
فرزندت با آن بيرون نرود تا فرزنـد او را  
 غصه دار نكند و با بوی غذايت آزرده اش

 مگر آنكـه بـرای او نيـز ظرفـی را     نكنی
ببری. سپس فرمود: هيچ می دانيد حـق  
همسايه چيست؟ سوگند به آنكـه جـانم   
به دست اوست! كسی حق همسايه را به 
جا نمی آورد مگر آنكـه خداونـد بـر وی    

]البزار[ محله: از جمله مهـم  « رحم كند.
ترين مواردی كه باعث می شود خانـه ی  

د: واقع بـودن آن در  مورد نظر نمونه باش

محلــه پســنديده اســت، مــی تــوان 
موردهای زيـر را بيـان نمـود: وجـود     
ــدگی  خــدمات و نيازمنــدی هــای زن
)درحـد امكـان( ماننـد: وجـود بــرق     
رسانی، مركز بهداشتی، آب پـاكيزه و  
بهداشــتی، و البتــه بهتــر اســت كــه 
نزديك مدرسه ی بچـه هـا و بـازار و    
ديگر خدمات باشـد، در ايـن حالـت    

دگی آسان تر شده و تالش و زحمت زن
كم تری برای اين مسـائل صـرف مـی    
گردد. حتی المقدور بهتـر اسـت كـه    
ــه ای آرام و دور از   ــه در منطقـ خانـ
خيابان های اصلی و ميـادين عمـومی   
باشد، با تحقق اين موارد اهالی خانه از 
ــره   ــتری به ــايش بيش ــش و آس آرام
خواهند برد. جنبه ی بهداشتی خانـه:  

ی جـود نـور كـافی و هـوا    درصورت و
ن قرار آكه خانه در  وپاكيزه در محله ا

دارد و دوری آن از باتالق و مرداب هـا  
و زباله دانی ها، اين مهم نيز به دسـت  
می آيد. برخی شـرايط خـاص را نيـز    
بعضی اوقات بايد هنگام انتخاب خانـه  
ی مناسب درنظر گرفـت؛ چنانچـه در   
 خانواده شخصی دارای بيماری قلبی يا
فلج اطفال باشد بايد خانه ی مورد نظر 
در طبقه ی همكف باشد، مخصوصاً اگر 
آپارتمان فاقد آسانسـور نيـز باشـد،    
همچنين بهتر است منزل مورد نظر در 

خانه های صنعتی و دود رمحدوده ی كا
و غبار آن ها نباشد. مساحت: هرقـدر  

ـ  د فـرد  ـهم كه مساحت خانه كم باش
بهتـرين   می تواند از اين محدوده بـه 

وجه بـرای مهيـا نمـودن آسـايش و     
ــره   ــانواده اش به ــی اعضــای خ راحت
بگيرد. كما آنكه در يك خانه با فضای 
زياد ولی نظم اندك راحتی و آرامـش  
دست نيافتنی بوده و درعوض در خانه 
ای با مسـاحت انـدك و سـازماندهی    
خوب و استفاده ی بهينه از اتاق هـا و  
 فضای خانـه، راحتـی آن بـه مراتـب    
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بيشتر خواهد بود. ترديدی نيست كـه  
زوی زندگی دخانه ای جـادار  همه در آر

مرفه می باشد، مسكن وسيع و جـادار  و
خانواده و راحتی می تواند به شادكامی 

سالمتی اعضايش كمك  وروحی آن ها 
دردعاهايش چنين مـی   پيامبرخداكند. 

ــود: ــی: )اللهررم وسةررن لررَ فررَ دارى  فرم يعن
 «م را وسعت ببخش.پروردگارا! خانه ا»

 ]أحمد[ 

وسعت و فراخی مكان اين اجازه را بـه   
ــ ــا نظــم و ســازماندهی  ام ــد ت می ده

بيشتری داشته و همواره بتوان چيدمان 
لوازم منزل را به شـكل بهتـری انجـام    
داد. مثالً می توان وسايل يـك اتـاق را   
جابه جا نمود يا با اتاق های ديگر تغيير 

چيـدمان  ايجاد كرد. تغييـر و تجديـد   
وسايل طبيعتاً احساس تازگی بيشتری 
به افـراد داده و مـا را از يكنـواختی و    

 زمـانی كسالت باری دكور منزل كه هر 
به سراغ انسان می آيد، رها می سـازد.  
درضمن جادار بـودن منزل)درصـورت   
ــاق   ــوان اختصــاص دادن ات ــان( ت امك
 مجزايی برای پذيرايی و اقامت مهمـان 

فـراهم نمـودن    و در می دهـد  ما را به
آسايش و راحتی بيشـتر بـرای آنـان و    
پذيرايی بهتر و شايسته تر از ايشـان و  
همچنين آسايش خانواده ی صاحبخانه 
و در مضـيقه قرارنگـرفتن آنـان مــوثر    
خواهد بود، همچنين بچه ها می توانند 
اتاق جداگانه داشته و راحتی و آسايش 
ــاق   ــند و در ات ــته باش ــتری داش بيش

ــازی  كــرده و بــه مطالعــه خودشــان ب
بپردازند. خانه ی دارای فضای وسيع تر 

بتوان باغچـه  اين امكان را می دهد كه 
بچه ها ای نيزكنارخانه ماداشته باشيم تا

بتواننــد در آن بــازی نمــوده و خــوش 
بگذرانند و فرصت و مجالی هـم بـرای   
كشت و زراعت ومرتب نگاه داشتن آن 
داشته باشـند. همچنـين واقـع بـودن     

ريض و پاك امكـان  در خيابانی عمنزل 

ور بهتـر را  تهويه و نبهره مند شدن از
فاصـله ی ميـان   به اهالی منزل داده و

خانه های مجاور به اندازه ای خواهـد  
كه بر داخل منزل مشرف باشند و بود 
بيشتری احساس می شود. آن راحتی در

گاهی شرايط ايجاب نمی كند كه فـرد  
شـد  خانه ای بزرگ و جادار داشـته با 

ولی اين مسأله دليل نمـی شـود كـه    
خانه زيبا و راحت نداشته باشد، چـرا  

و ترتيب درست و مناسب بـه   كه نظم
كم رنـگ نمـودن محـدوديت    فرد در

فضای خانه كمك می كند. چه بسـيار  
خانه هايی كه وسيع و جادار هسـتند  
ولی آشفته و نامنظم هستند و تنگ و 

 ناراحت كننده به نظرمی رسند.
ـ   ايی بـرای برطـرف نمـودن    شيوه ه

احساس تنگی جا و فضای خانه و حس 
 فراخی آن به ما كمك می كند:

رنگكـاری   بلند بودن ديوارهای خانه.  
سقف با رنگ های روشن، در صـورت  
پــايين بــودن ســقف، و رنــگ كــاری 

تزيين ديوارها نيز با رنگ های روشن. 
فاده از اسـت  ديوارها با اشكال طبيعـی 

   منزل.وسايل چندكاره در 
استفاده از لوازم در حد و اندازه هـای  
مناسب فضای منزل و شـلوغ نكـردن   
منزل بـا وسـايل و لـوازم متعـدد در     

ــه ــه ی فضــای تنــگ آن. تهوي : تهوي
د حـائز  رامناسب منزل از جملـه مـو  

اهميتی است كه باعث سـالم مانـدن   
محــيط منــزل مــی شــود. تهويــه ی 
مناسب را با كارگذاشـتن تعـداد الزم   

و روزنه های ورود هوا و تجديد پنجره 
آن در طول روز متحقق سـاخت. ايـن   
عمل در زدودن آالينده هـايی ماننـد   
ــای    ــرات و بوه ــا، حش ــروب ه ميك

 نامطبوع كمك بسيار می كند.
بنابراين بايد در اوقات مناسب روزنـه   

و يا پنجره ها را باز گذارد. اما چنانچه 
خانه در منطقه ای صنعتی واقع شـده  

ای جلـوگيری از ورود گــاز و  باشـد بـر  
آالينده های مضری، كه سالمتی فرد را 
به خطر می اندازد، بهتـر اسـت از بـاز    
نمودن پنجـره هـا صـرف نظـر نمـود.      
آشپزخانه بيشتر از هرجای منزل نيـاز  
به تهويه ی مداوم دارد. وجود اجـاق و  

ی كه بخـار، چربـی و بـوی    لوازم حرارت
رهـا و  منزل می پراكند و ديوا غذا را در

بوی منزل را می آاليد. با بهره گيری از 
...(  ا كـش وسايل تهويه ی مطبوع)هـو 

می توان از اين مشكل جلوگيری نمود. 
همچنين در مورد تهويه ی فضای حمام 
نيز دقت نمـود تـا از بـوی نـامطبوع و     

 آلودگی آن جلوگيری كرد.
سخن حكيمانه ای  آتتابگیر بودن منزل:

ه در آن آفتاب بيان می كند: خانه ای ك
ن وارد نگـردد.  ه آشود، پزشك بوارد می 

برای آنكه پرتوهای نور خورشيد باعث 
ميكروب زدايی و پاكيزه شدن محـيط  
می گردد و در زمستان گرمـای الزم را  

ند. بنابراين بايد اوقاتی به خانه می رسا
خورشيد به داخل خانه می تابـد  كه نور

بی را درنظر داشت تا بتوان از آن به خو
بهره گرفت. چنانچه محـيط بيابـانی و   
گرم باشد بهتر اسـت از تـابش مـداوم    
پرتو خورشيد به داخل جلوگيری شود، 

وي ه اگر تابش خورشـيد بـه شـكل    ه ب
عمودی باشد، بايد مراقب بود كه دمای 
خانه زياد باال نرود. امـا در حـالتی كـه    

خانــه ی مــذكور در منطقــه ای 
 سردسير قرار داشته باشد بهتر
ــابش  ــا حــد ممكــن ت اســت ت
خورشيد به داخل فضای خانـه  
مـدت بيشـتری ادامـه داشـته     
باشد تا بتوان گرمای مناسبی را 
از آن دريافت كرده و از بـرودت  

 هوای داخل كاست.
 ترجمه: مسعود

 مصدر: سايت نوار اسالم
IslamTape.Com 
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 الحمرررررد هلل الرررررذي قرررررا  فرررررَ کتابررررره العربررررری
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ المبررین:

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 چہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
علرررررری سررررررید  والاررررررالة والسررررررالم ١٥٥ا بروووووو ة  

)الراشَ والمرتشَ االنبیآ، محمد الذي قا :
، وعلری آلره وأصرحابه أجمعرین «١»فی النار 
وبعد!

د نادا انصتر د  د  س 

 ی وووووومح توووت د  پوووه نووووووووووووووووصټ د وووووووووووخه لووووووو 

سوو ه راځوو  د خ ا وو ، همکووغ،  لووا، ر او  

   ي.ها  داس ټ نورا نوناوا  س  

د اطاموغ  أد هللا 

  ه ورلو ره واي .

کن وو و  او پووه وا  کووټ  

 راوسهلو ره وايی.

لررری أخرررذ أالمررروا  عهرررَ )   و یووو  داسووو ټ کووو  
فعرل مرا يجر  ترک ما يج  علی اآلخذ فعله أو 

  «٢» علیه ترکه .
کونووه ک نووه پوو  اخیسووهونک    سوویو وو   

په بت  کو   وه  یوا واخکو        و  او د ه 

  پ   ووووود ابانووووت هپووووه د  او یووووا کووووو  ک نووووه سوووو

پووه مووو   ووه  یووا واخکوو  دا       وي د ه وو

   .ي ردو  یا بډه یادی، 

) هرَ   نو ملماؤ  ټ داس ټ  و ی  کو ي او  
یو و   ما يعطَ البطرا  حرق او الحقراا باطرل  

ردووو  ه ووه  ووه د  سوو  د  ووق د بوواطلو و او 

 باطلو د  ابهو و  پاره ورکو      . 

د ردوو  اخسوهل، ورکوو  او   

یوووا د ردوووو  خوووو   د کبووواڅ و ګنووواهونو   وووه 

د  پوووووه دا هکلوووووه ګووووو  آیارونونوووووه او ا ادیووووو  

 په  نتا ک لو کټ به  ک      ن   ي س  دهو 
آ

ٱ  ٻ  چ   نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا    أهللا

پ  پ   پ  پ    ٻٻ  ٻ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿ

 ٢٢املاڅتة   چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤٹ
درو ووو اوروووتونو  او د  وو ا   دوى د 

د ا رووووووووه ل  خووووووووو ونو  دي، نوووووووو  ووووووووه دوى رووووووونوووووووا

خپلو دموو په و انتا  و و  را و   نوو روا روه 

واك در ووو   یووږي  ووه دا خولووه وي د ه ووو 

 يصووووله و ووووو ه او  ووووه نوووووه نوووووو انوووووار و ووووو ه .  وووووه 

انوار و  ا نو دوى را ره هيڅ  يان نه  و   

رسووووووووووووو ى ، او  ووووووووووووه  يصووووووووووووله  وووووووووووووا نووووووووووووو د 

مووووووووووتا غ پووووووووووه اسووووووووووا  يووووووووووټ و وووووووووو ه سوووووووووو  هللا 

 متا غ  وونو  خولوي.

نووووووا  خو  ووووووو نووووووه  ده  ر پووووووه باطلووووووه  أهللا

ڱ  ڱ  ڱ  چ     نا او نن  ک   

ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

 ١٥٥ا بر ة   چھ  ھ

خپووول نا ونوووه پوووه باطووول او د نوووا ق  

  وووووووه بوووووووډ ، سوووووووود،  صوووووووی، او وووووووم... پوووووووه 

خپووول ن ووون  کوووټ نوووه خوووور  اوه وووه انی انوووو 

 اوقاتووووووو انو روووووووه نوووووووه و انوووووووتا کوووووووو  سووووووو  د

ل ووووووووووو    وووووووووو  نا ونووووووووووه ګنوووووووووواه  ووووووووووه نخوووووووووو  د خ

وخووووووور  اوراسوووووو ټ پوووووو ا خب یاسووووووغ لاوپوووووووه 

 ووووووو ی سووووووو  راسوووووووو ا ا روووووووه ن سوووووووهه ورکووووووو   

ن ووووووووووو یا آق  دارن وووووووووووه  اوګنووووووووووواه نووووووووووووک   ده .

ں  ں  ڻ  ڻ  چ دي     نووووووووووووووووووووووووووایک

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ڻڻ

 ٢٢املاڅتة   چھ  ھ

 نا آیهونه پوه نوا  یواه   وا د دن وا،  او 

او   !ر ننا غ او نرا  نه پلوو  ،   ه ردو 

لووووووه هوووووو   ووووووو  د ه ووووووه  یووووووا پووووووه  ئپوووووووه  وووووو 

    نووا   کوو نووا  سوو      ووووووووووو ا ونوووووووووووو  اانووت  و 

او ا  وووووووی ا کوووووووانو روووووووه د سوووووووپکاو  قصوووووووت  ]

[ ه وووووه او د ه وووووه پوووووه  یووووو  کسوووووان د  و ووووو   

   . يدک پ ره کا   د

 

مبوار  د   وه  

سووو  پوووه ه وووه  یوووو  وووو نیا نظوووا    وووه

کوووټ یوووو دووومږ  وګووو ي پوووه یوووو  وووان  ي 

سیسووووووووها سوووووووو ه د خاصووووووووو نوخووووووووو د 

 رس تو  پاره یو  ا  کار کوي.
په   وغ کوټ 

ه ووه  ووه   )مررا يتوصررل برره الرری المررا،

د  سووووووو  د ه ووووووو  پوووووووه واسوووووووقه اوتوووووووه 

 راوسهک      یو   پ  .کوه    ه 

ملماؤ د ردو   
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دبووول لوووا  پووواره    وووو  سووو 

سپارلووغ وکوو   لواسووقه  وو ی  او 

نټ ورره هتیه ورکوو   ه په ه د

ه وووووه د سوووووود    ووووو ی پوووووه رلووووو  ا سووووو

  و  دروا   ره ننو .

ه   کوووووووو مبووووووووتهللا بوووووووو  نسوووووووووود وا وووووووو

 وووو  نوروروووه کوووار وکووو   او  ا لیووو  

وررووووووووه   ده ووووووووه پووووووووه واسووووووووقه  ۍا وووووووو

   ی ه ه   ا  د  .  او انت

  نووووه روایوووغ د  سوووو :د نسووو و 

پووووره کوووو      کوووو  کوووار سووويد    نوووایک ملموووا

 ل  لاپووه  ووا ه واجووی د  ه ووه د هللا سوو  د

 د ټ   د  پوووووه پووووووره کوووووو   ووووووؤو نسوووووژن وووووی  د

اخسووووهلو پ رووووه نووووه   مووووو د یووووا  لانووووه مووووو 

، يارو  دنووووووووووووووووووووهللا  دمهوووووووووووووووووووت  د ټکوووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووو

پوووه  ټر سوو ه کوووو   وو  همتادووان کووو  کوووار سوو

 د ټا واجوووووووووووووی نوووووووووووووت . ر سووووووووووووو ه کوووووووووووووو   ووووووووووووولووووووووووووو

هللا د  پوووووووه اخسوووووووهلو سووووووو ه هوووووووا د ټنواوضووووووو 

د   سوو ي ږ ینووه نولووون د  . ديمهووت نووارو  د

   وو ادي سو   وو  ۍو ونووه  اداري  سواد ۍرو  

روووو   ټ  و  ېوووو سوووو ټ  ووووه د دو ووووغ لووووارواک يد

سووو ه کوووو   پووواره د دو وووغ نوووه  روووو   اخکووو  

د  روقووو  سوو نوه ووه د هللا سوو ه مهووت کوو   

ه خپلوووه دنوووته ر سووو ه کووووو  نوووو کووو  پوووه موووو 

لانوووووووووه  د   ووووووووو ټپوووووووووه ر سووووووووو ه کوووووووووو  کووووووووو ا لیووووووووو  

پ رووووه ه ووووه  ټنواوضوووو  نواوتووووه واخکوووو  او د

ورځووو  روووه   بکوو ټکوووو  او یوووو  ورځوو  نوووه  ووو هنوو

نووووووووووووا  کوووووووووووو  ،    مهووووووووووووت  ووووووووووووهللا  ور ووووووووووووو  د

د دو ووووووووغ آ وووووووووا    همتادووووووووان ه ووووووووه کووووووووار سوووووووو

ورکوووووووو  دوووووووو  نوووووووه و   ټه وا  کوووووووپوووووووده وووووووه 

هوووا د هللا  ردووو  اخکوو  اوه وووه کووار کووو  دا

 .يد   مهت نارو 

ق آن ووووو یا   اونووووواروا د  سووووو دونووووو ه بوووووت ابوووووډ

 راو   ټصوووېارو پوووه دووومی ک د ی وووودو  ه وووه د

ٱ  چیا   نوووووووووووووووواي     او قوووووووووووووووو آن کوووووووووووووووو

 ٢٢املاڅتة   چٻٻ  ٻ  ٻ
روغ اور  اون ووووی او    درووووه ووووو  ۍ 

پووه      وو ا  نووا  خووور . د ممنووه ا وسوو رووۍ

غ نوووووه پوووووه سسووووو نووووو اد د ټ وووووا  کووووو اوینوووووا پوووووت

  وو   مکوو  دارن ووه  ردووو  د .  ټ  ووا کوو

ن اهوت قهواده  ي  سو  بصو    اب اه ا نخ،

 و اونوور د رېسوی  انانوانر مهوا هللا سا  ض

ه ووووه پووووه ردووووو  رېسووووی  کوووو   د ،  ردووووو  

نوه  سو  ږي یول کیوسوسغ و  هاخسهو  ره   و

ردووووووووووووووووو  اخسووووووووووووووووهونکی او ردووووووووووووووووو   ا یوووووووووووووووووا  

 ،د اننیووغ  ممووون ټورکوونکی ربوواه کووو  بلکو

ټ هوووووووووووا ب سووووووووووونلوووووووووووک اسوووووووووووا  او  د نلوووووووووووغ او 

 ابوووډ  سووو ټب توووادو    وووه پوووه کوووو  ه وووواد کووو

خوو   دود و  قوانون )شوو ی پکو  ک وتا ، پووه 

قوووانون  د  نلوووغ اونلوووک اننیوووغ سووو د ټپوووا  کووو

اننیووغ  د  پووه  اسووا  د  نووه راځوو  او کلووه سوو

اوره   )ش ی نود خل وو  وان   ون د ممل پنقا

نووووووووا     یووووووووغ او پووووووووغ )شوووووووو ی سووووووووارل ک ووووووووتا . 

 ټدوو  وغ کوو  پووه اسوومن  همووتا ملووغ د   سوو

 سسغ ورره ویل دو  او   ا  د .

اخسوه ی  وون ه یوو  ابوډ  وګوور  سوکه نووږ 

 ا  ر  اد  ووووووووووووه آ ووووووووووووغ د  او  ي مووووووووووووا  او خقوووووووووووو  

 وووو بیابوووو او خخ   و رووود ۍ ټپیسووو    سوووهه را کووو

یور  وووووه ی  واقووووو  دوووووو  د ټپیسوووووو پوووووه کهوووووار کووووو

د ووه نوواو ه  نووون  وجووتان، ایمووان او ا کووار د

، ي و  ټ   وووووو   او ری ووووووهه کووووووروووووواو ناسووووووا کارنووووووه ۍ

  د ه سپکټ پیس ټ  سهه س   ه ه  ا)سان

 ي.ا)سان ها سپک او    ل کیږ راو   ه ه 

 دنوووږ نرووت  دیوو  پووه  وواه  واضوو  ۍو  د  

  وووه  نسووولمانانو  ا  کووو    هردووو  اخسوووهل پووو

قررررررا : قررررررا  ) روایووووووغ د    وووووووی بوووووو  خ وووووو ة 
يا مع  بن عجرة إنره ال يردخل الجنرة :)النبَ

 «١» به   لحم ودم نبتا على سح  النار أولى
و  نایووول   آ   ه وووه وايووو  سووو  ن ووو  

کوووووی بوووو  خ وووو ه ! جنووووغ رووووه بووووه داخوووول )شوووو ی 

سووووووو  پوووووووه   انوووووووو  ویوووووووه ه وووووووه  ولوووووووه او وینوووووووه 

  نناسی او  څق د . ره وره و وي بلکټ ا دو  

 ټاکو  پاره  و   نو او لار و او همتادان نسؤ 

ننووووول  ووووو ا  کووووو   د  او ردوووووو  ورکوووووونکی او 

  نلوون نو    ک   د  ټاخسهونکی  

قررا : )لعررن رسررو   لعررن عبررداهلل بررن عمررر 
 «٢» اهلل الراشَ والمرتشَ  .

د   و   مبوتهللا بو  ممو  نوه روایوغ  

  ورکوووووووووونکی او ردوووووووووو  رسوووووووووو  هللا  د  سووووووووو

)و عرررررن    ونوووووغ ویکووووو  د  ااخسوووووهونکی بانوووووت
ثوبررران قرررا  لعرررن رسرررو  اهلل الراشرررَ والمرتشرررَ 

 «٩» والراُش يعنَ الذي يمشَ بینهما .
  د   ووو    وتوووان نوووه روایوووغ د  سووو 

ردووو  ورکووونکی او اخسووهونکی  رسووو  هللا

 ي دوا ه رو نن  واسوقه کیوږ   او ه ه  و  س

 . ونغ ک    ابانت

  ،ۍا وووووو اکمووووووانو او ن وووووو انو رووووووه     وووووو  خلووووووک

 ووووووووووووق  ، وووووووووووووارن  ووووووووووووق ،سووووووووووووو ا  ،ر ېووووووووووووه

 څقلمانووه ا)وووا  او دوو ی ی پووه روو  او ا ز موه 

سو  دا هوا یوو ۍو  ردوو     ږ کی ر س ه کی

نونونوووووووو بوووووووت ون  خوووووووو جوروووووووه ده سووووووو  د د 

بووووووت ون )شوووووو ی را  ټکلووووووه پووووووه ناه ووووووغ کووووووڅه 

کونووووه پیسووووه  ټوسوووووی او پووووه هوووو  صووووور  کوووو

پوو     را  وو ی هوو  نووو  سوو ا د بووډو  ووه  ر   سوو

   ووووو کی ووووود   ووووو ی ب وووواها  ردوووووو  د ،  

  ر ېوووووووووه ۍا ووووووووو  خلوووووووووک بایوووووووووت پووووووووووه  ووووووووو ی سووووووووو

د آن ینو  پواره د ردوو  پوه   وا   سو ا

  دود داد  سوووووووووو ټد   نووووووووووانوکه د  پوووووووووو ټکوووووووووو

د خانوه سوانانونو یوا  ،   ی ۍریورانو  ا ۍ

  ا  اصووووو او دوووواوخوا خل ووووو رووووه  وووو نووووورو 

او روا  یوووا ګ وووی  يکوووو  او ه وووه یوووو موووادر و 

رینووووووو د یلووووووو پووووووه ر پو د ټا  کوووووو وووووو ټداسوووووو ه پوووووو

  هوو څ ۍو   اسوو ناد پووه   وو ده ویکوو  دووو سوو

ای ووووووووود  ناه ووووووووغ رووووووووه بووووووووت ون )شوووووووو ی   نووووووووو 

 ا دووور   ووه  ر ر  د  ورکووو   او ه  ووه سوو

 را  ی ردو  د . 

)مررررررن اسررررررتعملناه   اد    نووووووایک  مبوووووو ږپ
َقررا   َقنرراه ر فمررا أخررذ بعررد ذلرر   علرری عمررل فر

 «6» فهوغلو  .
 نوون، پوه کوو  کوار وګموارو    وو  سو 

ورکووووووو  ټاو  ووووووه  رووووووو  هووووووا پووووووه نرابوووووول کوووووو

د خپلووووووووووو  روقونووووووووووه اتووووووووووا ه   ه  ووووووووووه سوووووووووو

 .   واخک  د  ا   طو  به  ی   

)مررررن شرررران ألحررررد  پووووه بوووول روایووووغ کووووټ دي 
فأهرردي لررره هديررة علیهرررا فقلبهررا فقرررد  ةشررااع

 «7» أتی بابا عظیما من أبواب الربا .
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ه وووه د ابووو   یووواد سووو ه یووووه ق ووو ه رد کووو   

  ق ووووووونی د  ووووووو ن  وووووووه  وووووووور  یوووووووو  وووووووم  او د

ه ه ونه نانوه او و   دو نس و   ۍا  ورره 

 ابوووو  نسوووووود  اوریووووت   نووووی د  سووووویوووول  

د نسوولمانانو کووو   لووا   بووه ویوول   ووو  سوو

 لووووا   وووو ن ه ووووه رووووه کووووو    وووو   کوووو   او د

  ه وووه  ووو ا  یوووکووو    ووو، و  کوووه ۍ  ۍا ووو یوووا  

 «٥» د  .

یوووه  و مموو ت  مبوتا وزیز خل ېووه و   کلوه سوو

ه خووووووو ه ووووووه قبو وووووودوووووووه وررووووووه راو     ۍا وووووو

هتیووووووه   مبوووووو ږوررووووووه وویوووووول دووووووو  پ هن وووووو  

وه   رووه ۍا وو  مبوو ږه مموو  وویوول  پو ووقبو 

 «٥» خو نوږ  پاره ردو  د .

اسووووم  رووووو د      کلووووه سووووملمووووا  کوووو ا  ویکوووو 

د ردوووووووووو  پوووووووووه ا ه سوووووووو وی کوووووووووو  نوووووووووو   کچوووووووو

قاضووو ی پوووه  د   پ قاضووو ی او ه وووو کسوووانو سووو

 خپوووووول  وووووووان د  د      د  سووووووو ټن ربووووووه کوووووو

ه ووووه  ا    ووو   کووو   یووووا ر خپووول پووومر او نوووو 

یووووووا  وووووواکا  واد قاضوووووو ی ک وووووتو    یاونوووووه سوووووو

ناسووووغ  ټاوپووووه خپوووول کووووور کوووو اک ووووتو ورانووووت

ه وررووووه راو   ک ووووته ګووووو  او د هتیوووه پووووه رو 

د ق ووواو  یوووا   ونوووغ پوووه   اجوووا ه  ووو   سووو

هوووووووا واخکووووووو . او ده وووووووو  یاونوووووووو  ټوخوووووووغ کووووووو

پووووووووهیږ  د نروووووووا  پوووووووه خووووووواط    اخسوووووووهل سووووووو

   وو ا  د  خووو کووو  سوو ي وررووه ورکووو  کیووږ 

خواط  پوه   د دوسه ټ  نه پوهیږ  دوسهان

 دادو  د نرووووووا  پووووووه خوووووواط  وررووووووه راو    یووووووا د

  «١1» ه ۍۍه وک  .ندبه ده او بایت ور 

  سو ب سوټاردادارو اوروایارو په  نذکور  د

د کوووووارګ انو او کارننوووووتانو نوادوووووارو او  –۰۱

روا   را     ر   و خپکو  انه ا ونو کټ د  یا

  م  نواش  ه  را  ل ک ي.سهونزا د

وووووو  د کوووووارګ انو او کارننوووووتانو نوادوووووا  او ۰۰

   وووووووووو   یو وووووووووو  پووووووووووه انه ووووووووووا ا  د پووووووووووه یووووووووووو ۍو 

نوادووووارو کووووټ روووووپی   ووووه ننتووووه وو    وووو   او 

 وووو ۍو وووه نوادوووونه سووو  د لوووا ۍرووو   یوووا  او 

پووووه ۍا ووووو و نووووواش نرووووو ر وي او بوووووا و س د 

نوووورو پوووه  یټوووه ک وووه نوووواش وي دا رېاورونوووه د 

ننتووه وو    وو  ه   ووه  ووو  ا  انووان او  ووه 

 .ا)سانان دي یو با  او دوه هوا د نه کیږي 

نووووووووواو ا پتیوووووووووته ده سووووووووو  اداري  سووووووووواد یووووووووووه 

  نوغ  وټ پوه قوو آن کو یا او نبووي ا ووادی و 

کووووووووټ  ابووووووووغ ده،  بایووووووووت  ووووووووو  یووووووووو ر تلووووووووه    

ورکووووووووووو و ر  وووووووووووو د وووووووووووه ب کووووووووووواره نوووووووووووابودوونکټ 

پتیوووووتا   وووووه  وووووان وژ وووووورو او  اکموووووان، 

آنوووو ی  او  ووووو  نسووووؤو ین د هوووو  ۍو  ۍا وووو ، 

ر ېوووټ اوسوووو ا  وانخکووو ،  وووو  نوووانوری ، 

سوا د  کوارګ ان او کارننوتان د اصوو و سو ه

ن اجو نو ا ونت سهونزا او کارونوه پ روه د 

کووو  روو خی    ووه  وول کوو ي او د کارننوووتانو 

 اد رقابوغ،   اقوغ، پووه  او آرر ري دا د 

ررووووووووووا پووووووووو  ب سوووووووووټ و    ووووووووو   نوووووووووه د ق ابوووووووووغ، 

ارش او ردوو   وه  را  ر  وو ېخپلوۍ، سو

 نوږ دا ګ ان ه وواد  وه هو  ۍو  ردوو  او 

 ناروا   ه پا      .

أن الحمررررد هلل رب العررررالمین و آخررررر دعوانررررا 
وصررلی اهلل تعرررالی علررری خیررر خلقررره محمرررد و 

 علی آله وصحبه أجمعین
 

 ا     ی وا   ه ی  لمنذري. -۰
، او رېسووووی  ۶۰۵ نووووخ، ۳  ووووو رېسووووی  ا ب وووو  امل وووو ه،  -۲

 ، امل هبک ا  انلک.۲۲۱ نخ، ۰۱  و روح املوا) ، 
 . ۶۶۵۵صس ح اب   بان د  تی  دمی ه    -١
 ن  وة املصاب ح با  الاق  ک وا  هادا . -٢
 ا     ی وا   ه ی  لمنذر . - ٩
 .    ۲۳۵۲صس ح اب  خزیمه،  تی     و 6
 .۲۲۲۶۱نسنت انا  ا مت ، تی    و  7
 .۱۱۲اآسم  واآس ا   لتکهور ق تاوي،   و ٥
 .۲۶۲۶صس ح ا بخاري،  تی   و ٥

 .۱۱۲اآسم  واآس ا   لتکهور ق تاوي،     و١1
 

 

  اونوووووووووت  واخکووووووووو  همتادوووووووووان ه وووووووووه   ورکووووووووو

راځووووو   ټا  کوووووکووووودردوووووو  پوووووه لو  ر ېوووووه سووووو

نېوووووو   ټردوووووو  پکووووو  ر ېوووووی سووووو ه سووووو  ده ووووو

نقلوق ر ېوه و  ونل   خل وره ب ان  و ی ر  

  . ردو  و) می     

پووووووه اداري  سووووووواد کووووووټ لووووووو  ل او اخهوووووووه  –۰

خل و بانتا د قوانون رقب وق او د ن  موټ 

په مل و  پ ی و ه بانوتا دا ن وا ا   و   رو  

 وووووووو نوووووووورو روووووووه مبووووووو   وګ ځووووووو  او دا نووووووواو ه 

 پتیتا   ه    په س     .

ووو  پووه دنووتو د خل ووو ګمووار  دا د نسوولک، ۲

پووووووووووو  ب  ووووووووووواد و ووووووووووو   نووووووووووووه د  پووووووووووووه  او ررووووووووووووا 

 خپلوي، سپارش، او ردو ....

و د نخهلېوو  رو   وه د مانوه پوهواوۍ د ۳

کچووووووو   وووووووو و  رووووووو   وووووووو خلوووووووک د دا دوووووووونټ 

پتیتا د ګناه په هکله خب   و   او  انونوه 

 ر ا وسا  .

ووووووووو د اداري او   وووووووو  م    نظووووووووا   کوووووووووټ دا ۱

 سمون او اصمح را وسهل    .

تیو ووووو پووووه لووووو انوووو  او د اداري  سوووواد  ووووه بووووو۶

   ه د خل و نن  کو  دا قوي   ټ.

و  اداري  ساد اخهه کسانو ا  ا کو  او ۵

ا ونووووووووووت ادارو رووووووووووه د ه ووووووووووو پووووووووووه هکلووووووووووه خبوووووووووو  

ورکووو  روو   ووو ه ووو  پووه ن ووا ارو ورسوویږي 

او پووووووه دا  ره کووووووټ لووووووا   ووووووه   ووووووو  و نووووووه 

وی یوووو،ي و ووووو کووووه ۍ وووو   و پوووووري، ن ووووهور او 

  ور وا  ها وي .

د  وووووووو د اداري  سووووووواد لووووووو  ل خل وووووووو پټوووووووو  ۵

و)شووو   بلکوووټ ه وووو  دا د قوووانون ننګلوووو روووه 

وسووووووووپار   وووووووو  ه   ووووووووه د ه ووووووووو  پټووووووووو  پووووووووه 

  ر رغ کټ د  ا ا س ه ن سهه کو  دي.

ووو  رنووا س او د نووا  د ۍر وا وو  نرابلووه دا ۸

 وووه نووون    ووووه ووځووو  د یووووو ر تلوووه نرابلووووه د 

 په رروا او لو امما و په ک نو کټ و    .

وووووو ه ووووووه  وووووه سوووووو   ووووووه  وووووم  نووووووتر    ووووووه ۲

په ه ه د قناموغ و و  ه   وه  سهه راځ  

د   انوووووو  او دا هوووووا  ررووووووا او پ هیاګوووووار  ده 

   ه د اجهنا  و   .   

 و و    و ټسو ل نو کو  په خپلو دی و

ر ېوووووه او  روووووه آن ینووووو   ه  ووووو  سووووو

 سووغ او ننصووی   ورکووو  سوو  ۍا و 

   ګنووووووت د  سوووووو و وووووو    ا یووووووا ټپکوووووو

  سوووو ټ ووووا  کوووو ټردووووو  د  پتاسوووو 

  سوووواده روووو   خلووووک د ووووه  یووووا ۍۍروووو

کووووار صوووو یح  دا  سوووو ا ووووی سوووو ه  ووووتګ

 اردووووو  د   ووووو  نسوووولمانان د د

او نورورووووووووووه د    ي کارنووووووووووه ۍۍه وکوووووووووو

نووووووووووت  ر ېووووووووووه   وښوووووووووو ی سوووووووووو هووووووووووا ور 
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برای هيچ كسی جايز نيست كـه بـه   
ديگری ظلم كند و يا بـا قـول و عمـل    
بدون حق او را باز دارد. خداوند متعال 

ک  ک  گ  چ  فرمايـد:  می

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ١٥األحزاب:  چڳ  ڱ  ڱ  
مردان و زنان مـؤمن را بـه    هركس» 

گناهی كه انجام داده باشند آزار غير از
ـ  ه تحقيـق كـه بهتـان و گنـاه     دهد ب

هـيچكس  «. آشكاری را برداشته است
اين حق را ندارد بـدون هـيچ ظلمـی    
ديگری را آزار دهـد و بـه او تجـاوز و    
حقش را ضايع گردانـد و چنانچـه بـه    
خاطر هوی اينكار را انجام دهد انجـام  
دهنده ظلمی بـوده اسـت كـه خـدا و     
رســولش آن را حــرام نمــوده انــد. در 

   فرمايد: اوند میحديث قدسی خد
َ َوَجَعْلتلهل  يَا» ع َباد ي إ نَة َحر ْم ل الظلْلَم َعَلى نَرْاس 

َنكلْم ملَحر م ا َفاَل َتظَاَلملوا   «1»«بَریرْ
ای بندگانم من ظلم را بر خود حرام »

نموده و آن را در بين شما ممنوع قـرار  
 «.ظلم نكنيد دادم لذا به همديگر 

 وع است مجازات کردن غیر شرعی ممن

هرگاه شخصی جنايتی انجـام دهـد   
درســت نيســت او را جــز بــه وســيله 
مجازاتهای شرعی مجازات كـرد هـيچ   
يك از اساتيد و تعليم دهنـدگان ايـن   

حق را ندارنـد كـه هرگونـه بخواهـد     
د و هيچ فرد ديگری هـم  نمجازات نماي

حق ندارد او را در اين كار ياری و يا بـا  
نانكـه  انجام دادنش موافقت نمايـد. چ 

دستور بـه دوری نمـودن از فـردی را    
اه شرعی صادر نمايد يا بگويد: بدون گن

نشانم و يا اخراج كرده  را سرجايت میت
ارهـايی  كـنم كـه چنـين ك    و آواره می

و سرپرستان  مانند كار راهبان با نصارا
يهود با زيردستان و يا مشـابه اعمـال   

و هوی با زيردستان و   رهبران گمراهی
اشد. ابوبكر صديق جانشـين  ب رعايا می

ـ رسول خدا   در ميـان امـتش گويـد:   ق
أطیعررونَ مررا أطعرر  اهلل، فررإن عارری  اهلل، فررال »

مــرا تــا زمانيكــه   » «كمیطاعررة لررَ علرر
كـنم فرمـان    پروردگار را اطاعـت مـی  

بريد. پس اگر خدا را نافرمـانی كـردم   
. «اطاعت من بـر شـما واجـب نيسـت    

 فرمايد: می صرسول اهلل

َیة  اْلَاال ق  اَل طَاَعَة ل  »    «2»«َمْاللوام ف َ َمْعا 
فرمانبری هيچ مخلوقی در نافرمانی »

ــد درســت نيســت َمررْن َأَمرررَملْم » «.خداون
َیة  الل ه  َفاَل تلط یعلوهل    «3»«ب َمْعا 

ــيت و   » ــه معص ــما را ب ــركس ش ه
ــار دســتور داد از او  نافرمــانی پروردگ

 «.اطاعت نكنيد
ی بنابراين هرگاه معلـم و يـا اسـتاد   

دستور بـه هجـرت و دوری گزيـدن از    
شخصی را صادر نمود در آن كار انديشه 
كنيد اگر چنانچه مرتكب گنـاه شـرعی   
شده بود درست اسـت كـه بـه انـدازه     
گناهش بدون زيادی مورد عتـاب قـرار   
گيرد  ولی اگـر مرتكـب گنـاه شـرعی     
نشده بود  بـه خـاطر غـرض معلـم يـا      

 ت كرد...ديگری نبايد او را مجازا

 م بودن حزبگرایی و تعصب نادرست  حرا

تعليم دهندگان اين حـق را ندارنـد   
مردم را گروه گروه كرده و در ميانشـان  
دشمنی و كينه بيندازند بلكه بايد چون 
برادرانــی بــر انجــام نيكــی و احســان 
همكاری نمايند. چنانكه خداوند متعـال  

  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ ... چ فرمايـد:  می

 ٢ئدة: الما چ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ
با همديگر همكـاری   بر احسان و تقوا »

كنيــد ولــی بــه خــاطر گنــاه و 
دشمنی بـا همـديگر همكـاری    

هيچ فردی از آنها ايـن  «. نكنيد
حق را ندارد كه از فردی پيمـان  

خواهد با او  بگيرد كه در آنچه می
او  سی كهموافقت نمايد و با هرك

و بـا   ی كنـد دوست باشد دوست
او دشــمنی كنــد  ی كــههركســ

دشمن باشد، بلكه هركس چنين 
كاری را انجـام دهـد عملـش از    
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باطل جزو ياران او و يـا ديگـری باشـد.    
چون مقصود و هدف، عبادت پروردگار و 
اطاعت رسولش و پيروی كردن از حق و 

باشد. پروردگـار   قيام نمودن به عدل می
 فرمايد: متعال می

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ 

  ٺپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ    ٹٹ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ

 ٥٣١النساء:  چڃ    ڃ  ڃ  ڃ  

ای كسانی كه ايمان آورده ايـد برپـا   »
دارنده عدالت و اظهار كننده حق بـرای  
خدا باشيد اگر چه بر ضرر خويشـتن يـا   
پدر و مادر و يا خويشاوندانتان باشد اگر 

شود تـوانگر   كسی كه حق بر او ثابت می
شد به هر حال خداوند برايشان يا فقير با

مهربانتر است پس به خاطر پيروی كردن 
خواهش نفس از عدالت دوری مجوئيد و 
در صورتی كه سخن بپيچانيد يا اعـراض  
نماييد خداوند نسبت بـه آنچـه انجـام    

شـود:   گفته می«. باشد دهيد آگاه می می
: يعنــی خبــر دروغ لــوی يلــوی لســانه

ن و ددهـد. اعـراض نمـودن: پوشـان     می
حـق  كتمان حق است چون كسی كـه از 

سكوت كند مانند شيطانی است كه قادر 
به سخن گفتن نمی باشـد. هـركس بـه    
سوی دوست و رفـيقش متمايـل شـود    

جــنس عمــل چنگيزخــان و امثــال او 
باشد آنهايی كه موافقان خـويش را   می

صديق و دوسـت، و هـركس بـا آنهـا     
مخالف باشـد را دشـمن و بـاغی مـی     
دانند. بلكه بر آنها و پيروانشان عهد و 
پيمان خدا و رسول موجود اسـت و آن  

متعـال و رسـولش را   اينكه پروردگـار  
اطاعت كنند و آنچـه را اهلل و رسـولش   
دستور داده اند انجـام دهنـد، لـذا در    
صورتی كه استاد نفـری مظلـوم واقـع    
شد او را كمك كند و اگر ظلم نمود در 
آن به او كمك نكند بلكه از انجامش او 
را باز دارد چنانكه در صحيح از رسـول  

 اْنالررْ » ثابت است كـه فرمـود:   ص اهلل
ا َأْو َمْظللوم ا ق یرَل يَرا َرسلروَ  الل ره  َأْنالررلهل  َأَخاَ؟ َِّال م 

رررا قَرررا َ  ن مررر َتْمنَرعلرررهل  :َمْظللوم رررا َفَكْیرررَف َأْنالررررلهل َِّال م 
  «4»«الظلْلم  َفَذاَ؟ َنْارلَ؟ إ ي اهل 

برادرت را چه ظالم باشد يا مظلوم  »
كمك كنيد. گفته شد ای رسول خـدا:  

كنيم اما  را كمك میاگر مظلوم باشد او 
ظالم را چگونه كمك نمائيم؟ فرمود: او 
را از ظلم كردن باز داريد و اين همـان  

 «.باشد كمك كردنش می
برای حق انجام  حق رامالک دوستی انتخاب و

هرگاه بين دو تعليم دهنده و يـا  دادن: 
دو نفر از تعلـيم شـوندگان و يـا يـك     
تعليم دهنده و يك فراگير علم و فنون 

نی و مشــاجراتی روی داد بــرای دشــم

بدون اينكه جانب حق را در مـورد او  
رعايت كند به حكـم جاهليـت عمـل    
نموده و از حكم خدا و رسولش خارج 
گشته است بنابراين بـر همـه واجـب    

مراه اهل حق بر عليه اهـل  است كه ه
باطل يك دست باشـند لـذا معظـم و    
بزرگ پيش آنها بايد كسی باشـد كـه   
خدا و رسول او را بزرگ داشته انـد و  
مقدم پيش آنها بايد كسی باشـد كـه   
خدا و رسولش او را مقدم داشته اند و 
محبوب پيش آنها كسـی باشـد كـه    

باشـد و  محبوب خداوند و رسولش می
سـت و فرومايـه   به همـين صـورت پ  

نزدشان بايد كسی باشد كه نزد خدا و 
مقـدار هسـتند و    رسولش پست و بی

 معيار با رضايت پروردگار و رسـول 
باشد نه اينكه هوی و آرزوها مالك  می

واقــع شــوند، چــون هــركس خــدا و 
رسولش را اطاعت كند هدايت يافته و 
هركس خدا و رسولش را نافرمانی كند 

آسـيب   چنين فردی تنهـا بـه خـود   
رســانده اســت. ايــن همــان اصــل و 
اساسی است كه بايد بـه آن اعتمـاد   
نمود لذا هيچ احتياج به تفرقه و گروه 

وه شدن نـدارد. چـون اهلل تعـالی    گر
ــد:مي ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  فرمايـ

 ٥١٩األنعام:  چ ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ
كسانی كه دين خويش را متفرق و »

تبديل به گروهها شدند در هيچ چيـز  
  فرمايد: و می«. نها نيستيدبا آ

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 ٥٠١آل عمران:  چ ھ  ے  ے
چون كسانی نباشـيد كـه بعـد از    »

آنكه مسائل برايشان روشـن گرديـد   
 «.دچار اختالف و تفرقه شدند

و هرگاه دو نفری كه اسـتادش او را  
تعليم دهد منزلت و ارزش احسـان او  

كنـد   داند از او تشكر می را به خود می
ولی نبايد كمر دفاع از اسـتادش و يـا   

هيچكس درسـت نيسـت كـه    
يكی از آنها را تا زمـان معلـوم   
گرديدن حق يـاری دهـد لـذا    

 یاهـو رفاقـت و  نبايد به خاطر 
 نفس و از روی جهل كسـی را 

كمك نمايـد بلكـه مسـئله را    
ــورت    ــد و در ص ــی كن بررس

دن حق صاحبش را مشخص ش
عليــه باطــل از ميــان آن دو بر
صـاحب حـق   ياری نمايد، حال 

دوست او يـا ديگـری باشـد و    

هركس مردان و زنان مـؤمن را بـه   » 
غير ازگناهی كه انجـام داده باشـند   
آزار دهد به تحقيق كه بهتان و گناه 
ــته اســـت ــكاری را برداشـ «. آشـ

هيچكس اين حـق را نـدارد بـدون    
دهد و بـه   هيچ ظلمی ديگری را آزار

او تجاوز و حقش را ضايع گردانـد و  
چنانچه به خاطر هوی اينكار را انجام 
دهد انجام دهنده ظلمی بوده اسـت  
كه خدا و رسولش آن را حرام نموده 

 اند.
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 بيشتر رعايت حقوق او را بنمايد.
د اطاعات و  ه حا مؤمنان ببا مواالت و دوستی 

 بندگیشان باشد

و هرگاه بر اساس اطاعت خدا و رسولش 
و همكاری كردن در نيكی و احسان بـا  
همديگر متحد شدند، هر كدام در همـه  
چيز با هم نيستند بلكه هـر فـردی بـا    

يگری در فرمانبری و اطاعـت خـدا و   د
كنــد ولــی در  رســولش همكــاری مــی

معصيت و نافرمانی خدا و رسولش بـا او  
نخواهد بود، چون تعاون و همكاری بـر  
اساس راستی و عدالت و احسان و امـر  
به معروف و نهی از منكر و ياری مظلوم 
و هر آنچه كه خدا و رسـولش دوسـت   

بـر  باشد، و اسـاس همكـاری    دارند، می
پايه تعاون بر ظلم و عصبيت جـاهلی و  
پيروی كردن از هوی بـدون توجـه بـه    
هدايت پروردگـار و تفرقـه و اخـتالف    
نيست، لذا برای هـيچ شخصـی نبايـد    
تعهد همكاری در هر چيـزی را داد و او  
را در آنچه اطاعت خدا و رسولش در آن 

 است مخالفت ننمايد.
در چنين حاالتی لزومی ندارد نفـر از  

يكی بـه نـزد ديگـری رود و هـيچ      نزد
فردی حق ندارد ديگری را بـا نامهـايی   
چون، پيدا شده، سـر راهـی و نامهـای    
ديگر جاهلی بخواند چـون ايـن نامهـا    

سازد تا ديگری را با هر آنچـه   فردی می
خواهد موافق سازد همان كسی  خود می

دارد و  را دوست بدارد كه او دوست مـی 
نمايـد   با همان كسی كه او دشمنی مـی 

بطور مطلق او نيز دشمنی كند ولی اين 
كار حرام است و هيچ فردی حق نـدارد  
ديگری را به آن دسـتور دهـد و هـيچ    
فردی هم نبايد در اين كار از او اطاعـت  

شـان   كند بلكه عامل وحدت و اجتماع
بايد سنت باشـد و عامـل تفرقـه و دور    
شدنشان از هم بايد بدعت باشد. آنچـه  

آن دسـتور داده انـد    خدا و رسولش به

آنها را به دور خود جمع كند و معصيت 
و نافرمانی خدا و رسولش بايـد عامـل   
تفرقشان گردد تا سرانجام مـردم بـه   
اهل اطاعت خدا و يا اهـل معصـيت و   
نافرمانی از او تبديل شـدند. بنـابراين   
عبــادت نبايــد جــز بــرای خداونــد و 
اطاعت مطلق جـز از خـدا و رسـولش    

 صورت گيرد.
 مدش کسی که بسیار عهد و پیمان با مرفوهن

   دهد را تغییر می

بدون شك از جمله عبادات جاهلی 
است كسی كه عهد و پيمان با كسی را 
شكسته و با ديگری هم پيمان گـردد  
اينكار ظلم و بغی و نقض عهدی اسـت  
كه آن را محكم نموده بـود ايـن كـار    
حرام و گناه است و اين بزرگتر از گناه 

كـه همچـون عمـل او را     كسی اسـت 

ديگری را در هر شرايطی ببنـدد چـون   
آماده دفاع شدن از يك شخص معين و 
خود را به او منتسب كردن همانگونه كه 
در سؤال بيان گرديد از جمله بدعتهای 
جاهليت است و از نوع همان پيمانهايی 

بسـتند. در   است كه مشركان آن را می
از آن آمــادگی و صــورتی كــه مقصــود 

نسبت دادن همكاری و تعاون در مسائل 
احسان و تقوی باشد اين امـر از جملـه   
مسـائلی اســت كــه خداونــد متعــال و  
رسولش برای او و ديگری به آن دستور 
داده است و در صورتی كه مقصود از آن 
همكاری كردن با هم برای گناه و تجاوز 
به ديگران باشد اين را خداوند متعـال و  

ولش حرام نموده اند، پس هر قصـد  رس
خيری كه در اين مـوارد وجـود دارد در   
دستورات پروردگار متعـال و رسـولش   
وجود دارد لذا نيازی به دستور متعلمين 
نيست. و اگر مقصود از آن شـر و بـدی   
باشد خداوند متعـال و رسـولش آن را   

 تحريم كرده اند.
لذا تعلـيم دهنـدگان نبايـد دانـش     

در اين مورد مخالفـت   آموزان خويش را
كنند و غير از معلمان نيز هيچكس اين 
حق را ندارد كه يكـی از شـاگردانش را   
گرفته و به همان صورت بدعی به خـود  
نسبت دهد و نبايد منكر حق معلم اولی 
بر شاگرد باشند و برای معلم اولـی نيـز   
اين حق وجود ندارد او را از فايده تعليم 

معلم دوم نيز از ديگری منع كند و برای 
اين حق وجود ندارد كـه بـه او بگويـد:    
خود را برای همراهی با مـن و منتسـب   
شدن به من آماده كن و از معلم اوليـت  
دوری كن، بلكه اگر از دو معلـم تعلـيم   

 .دريافت كرد

بايد مراعات حق هـر دو را بكنـد و    
نبايد بـرای هيچكـدام از آنهـا تعصـب     
 داشته باشـد و در صـورتی كـه تعلـيم    
دادن اولی به او بيشتر بوده باشد بايـد  

انجام نداده است، بلكه چنـين  
كسی كـه پـيش غيـر تعلـيم     
دهنده و استادش برود و بـا او  
پيمان بندد كارش مانند گوشت 
خوك مرده است. چنين فردی 
به عهد و پيمان پروردگار نيـز  

كند همانگونه كـه بـا    عمل نمی
اولی بيعـت را شكسـته و بـه    
مانند فردی است كـه شـوخی   

و فاقد هرگونه عهـد و  كند  می

ای كسانی كه ايمان آورده ايـد برپـا   »
دارنده عدالت و اظهار كننده حق برای 
خدا باشيد اگر چه بر ضرر خويشتن يا 

در و يا خويشـاوندانتان باشـد   پدر و ما
شـود   اگر كسی كه حق بر او ثابت مـی 

توانگر يا فقير باشد به هر حال خداوند 
برايشان مهربانتر است پس بـه خـاطر   
پيروی كردن خواهش نفس از عـدالت  
دوری مجوئيد و در صورتی كه سـخن  
بپيچانيد يـا اعـراض نماييـد خداونـد     

دهيـد آگـاه    نسبت به آنچه انجام مـی 
 «.اشدب می
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بنـد  يمانی است و نه دين دارد و نـه پا پ
ــه در    ــت، چنانك ــانی اس ــت پيم رعاي

ای هم پيمان می  جاهليت نفری با قبيله
شــد ولــی هرگــاه قــويتر از او را پيــدا 

كرد عهد اولی را شكسته و با دومـی   می
بست و اين شبيه حال همانها  پيمان می

 فرمايد: است. خداوند متعال می
ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڑ چ 

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ

ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

ۆ   ۆ    ۈ    ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې    ٴۇۈ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

ۈئ   ېئ    ۈئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ېئ  ېئ  

ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  پ  پ  پ  پ 

 چٿ  ٿ   ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٩٩ - ٩٥النحل:  

چون عهد و پيمان با خدا بستيد به  »
آن وفا كنيد و بعـد از محكـم سـاختن    
سوگندها آنها را نشكنيد كه هـر آينـه   
خداوند را بر خويشتن نگهبان سـاخته  
اند و به راستی خداوند آنچـه را انجـام   

ه داند. چون زنانی نباشيد ك دهيد می می
بعد از محكم كردن، رشته خود را پـاره  
ــم گسســت، ســوگندهای   ــاره و از ه پ
خويش را وسيله مكر و حيلـه در ميـان   

اهلل برتـر و واالتـر باشـد. در     ی كلمۀ
 صصحيحين آمده كه به رسول خـدا 

گفتند: نفری به خاطر شجاعت و يكی 
به خاطر تعصب جاهلی و ديگـری بـه   

جنگد كدام يـك از آنهـا    خاطر ريا می
  كارشان در راه خداست؟ فرمود:

ررَو » ََ اْلعلْلیَررا فَرهل رر َمررْن قَاتَررَل ل َتكلرروَن َمل َمررةل الل رره  ه 
 . «5»«ف َ َسب یل  الل ه  َعن  َوَجل  

هركس بجنگد تا كلمه خدا بـاالتر  » 
باشــد او در راه خــدا حركــت نمــوده 

پس هرگاه مجاهدی به خـاطر  «. است
 جنگد و يـا  تعصب برای مسلمانان می

به خاطر اينكـه مـردم او را سـتايش    
نمايند و يا به خاطر شـجاعت جنـگ   

كند، تا زمانيكـه فقـط بـه خـاطر      می
اهلل جهاد نكند جنگيدنش  اعالی 

در راه خدا نيست. با اين وصف كسـی  
كه بهترين تعليم دادنش بـر اسـاس و   
مبنای فاسدی است تا سرانجام فردی 
د را بر عليه مخلوق ديگر حمايت نماين

باشد؟ كسی كه  چگونه در راه خدا می
چنين كاری را انجام دهـد عملـش از   
جمله اعمال اهل جاهليـت و پيـروان   

باشد كه از دين خارج بودند و  تاتار می
چنين افرادی مستحق مجازات شرعی 
هستند تا آنها و امثالشان را از ماننـد  
چنين تفرقه و اختالفـی دور نمايـد و   

خدا و اطاعت سرانجام همه دين از آن 
و فرمانبری از آن خدا و رسولش باشد 
و برپا دارنده عدالت گردند و به خاطر 
خــدا و رســولش ديگــران را دوســت 
بدارند و بـه خـاطر آنهـا از ديگـران     
حمايت و به معـروف امـر نماينـد و از    

 منكرات نهی كنند.
 خذمآ

 يواه مسلم في الصحيح و احمق في المسنق. -5
 سلم في الصحيح.يواه البخئي  و م -2
 يواه البخئي  و مسلم في الصحيح. -8
 يواه بخئي  و مسلم. -0
 يواه مسلم -7

 

داديد  كند و از آنچه انجام می هدايت می
شويد، سـوگندهای   حتی بازخواست می

خويش را وسيله نيرنگ و حيله در ميان 
خويش قرار ندهيـد تـا قـومی بعـد از     

د و به سـبب بازداشـتن   استواريش بلغز
مردم از راه خدا سزای آن را بچشـيد و  

 «.برای شما عذاب بزرگی قرار داده اند
 از اهل تساد پیمان نگیرید  

بر آنها الزم است امر به معروف و نهی 
از منكر كنند و در ميان خويش كسی را 
كه ظلم و فحشايش آشكار است دعوت 
نكنند و نوجوانی را كه هنـوز بـه سـن    

نرسيده دعوت نكنند تا مايه فتنه  بلوغ
در بينشان نباشد و با كسـی معاشـرت   
نكنند كه به سبب آن مورد اتهام قـرار  
گيرند و از كسی به خاطر هدف فاسدی 

 تكريم ننمايند.
 نفوهش والیت و دوستی مطلق به حق یا باطل  

هركس با فردی هم پيمان شود تا بـا  
كسی كه او دوسـت دارد دوسـتی و بـا    

او دشمنی دارد دشمنی نمايد  كسی كه
پيمانش از همان نوع پيمانهايی است كه 
تالشگران راه شيطان از لشكريان تاتـار  
داشتند، و امثـال ايـن افـراد از جملـه     
مجاهدان فی سبيل اهلل نيستند و جـزو  
ــوب    ــز محس ــلمان ني ــكريان مس لش

شــوند بلكــه از جملــه لشــكريان  نمــی
شيطان هستند بلكـه شايسـته اسـت    

به شاگردش بگويد: بر تو عهد و  استادی
پيمان خداسـت كـه هـر آن كسـی را     
دوست بداريد كه خدا و رسولش دوست 

دارند و با دشمنان خـدا و رسـولش    می
دشمنی و بر اساس نيكی و احسـان بـا   
ديگران همكاری نمائيد. هرگاه حـق بـا   
من بود حق را ياری ده و اگر من بر باطل 
 بودم باطل را كمك مكـن، اگـر كسـی   
ــه    ــرد از جمل ــی را بگي ــين التزام چن

كه  یمجاهدين فی سبيل اهلل است، آنها
ديـن از آن خـدا و    ی خواهند همـه  می

خويش قرار ندهيد تا گروهـی از  
گروه ديگـر افزونتـر شـود كـه     
براستی خداونـد شـما را بـه آن    

آزمايد. و البتـه بـرای    افزونی می
شما روز قيامت آنچـه را كـه در   

، بيـان  نموديـد  آن اختالف مـی 
نمايـد. و اگـر خـدا بخواهـد      می

همگی شما را يـك گـروه قـرار    
داد ولی هـركس را بخواهـد    می

ــد    ــركس را بخواه ــراه و ه گم
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جامعۀ بزرگ بشری، مانند يك فـرد از  
افرادانســان، دوران طفوليــت و بچگــی و 
نوجوانی، جوانی و اوج رشـد و تكامـل را   
داشته است، پس ميتـوان گفـت: اكنـون    
فطرت انسان پختگـی بيشـتری يافتـه و    
هرانسانی توانايی حمل مسؤليت خـود را  

يز بـرايش داده  دارد. بنابرين آزادی الزم ن
شده است، زيـرا آزادی بـدون مسـؤليت    
هيچ معنايی ندارد و مسؤليت هـم بـدون   

 آزادی اصــالً ممكـــن نيســـت.پيامبر 

ْ  عرن رعیتره فاإلمرام  فرمايد:مي }کلکم راع و مس
ْ  عررن رعیترره والرجررل فرری أهلرره راع و هررو راع و  مسرر
َوجهرا و هرو ْ  عررن رعیتره والمررأة فرری بیر   هرری  مسر

ْلة عن رعیتهرا ْ  عرن  ...مس فکلکرم راع وکلکرم مسر
 (554ص 1)مسندعبد اهلل ابن عباس جرعیته{.

تمــام شماراعی)سرپرست(هســتيد و "
هركدام شما از رعيت خود مسؤل هستيد، 
امام راعی است و او از رعيت خود مسـؤل  
است و مرد راعی است درخانۀ خـود و او  
مسؤل است از رعيت خـود، و زن مسـؤل   

او مسؤل است است درخانۀ شوهر خود و 
از رعيت خـود... پـس همـۀ شـما راعـی      
هستيد و همۀ شما از رعيت خود مسـؤل  

فرامــوش نكنــيم كــه آزادی و  "هســتيد
ــديگربوده و   ــزوم يك مســؤليت الزم و مل
درضمن از همين وي گی است كه انسانيت 
انسان متبارز می گردد. پـس تنهـا ديـن    
اسالم است كه بـه عنـوان آخـرين پيـام     

يافته تـرين نسـخۀ آن،    آسمانی و تكامل
اين دو مفهوم را بگونۀ برازنـدة آن بيـان   

نموده است، در دين مقـدس اسـالم هـيچ    
قضيۀ وجود ندارد كه انسان بدون تفكـر و  
تعقل و بشكل كوركورانه بپـذيرد، حـديث   

ـ   وضوع را ـمباركۀ فوق نيز بدرستی ايـن م
می رساند، هرفردی از افراد جامعۀ انسـانی  

است و بايد پيامد های در روی زمين مسؤل 
مسؤليت خود را پذيرا شود. يعنی هيچ كس 
حق نداردكه بگويد من آزادی را كار ندارم، 
بگذاريد من غالم باشم و بادارانم بمن آب و 

ـ غذا بدهند!! و برعكس آن، هي چ كـس  ــ
نمی تواند از بار مسؤليت شانه خالی كند و 
از پيامد های آن فرار نمايد، بلكه درمقابـل  

ی برايش نيكی و پاداش بدی جزای بـد  نيك
 خواهد بود.

درقلمرو اسالم هيچ گروه و فرد غيرمسؤل 
از اعمال و عملكـرد خـود وجـود نـدارد،     
درضمن طبقه ای كه فقط او مسؤل بـوده و  
مسؤليت ديگران بروی تحميـل شـود نيـز    

 وجود نخواهد داشت.
ولی درتمدنهای جاهليت قديم با انسـان  

ه است. زيرا او را از بد رفتاری صورت گرفت
خصايص و وي گيهای انسانيت تجريد نموده 
و بعد از اينكه تمام آزادی های طبعيی او را 

مسؤل كمبـودی هـای    از وی گرفتند، او را
سرداران وانمود می كردند،  طبقۀ اشراف و

مظلـومی كـه    درست مانند قصۀگوسـفند 
دانسته  آبكردن مسؤل گل آلودگرگ او را 

كه اصالً  حمله نمودی بر وی و به جزای گناه
آن نشده بود!! ولی اين تنها اسـالم  مرتكب 

 است كه اعالن ميدارد:

رعيت هرانسان راعی و شبان است و از »  
 «.مسؤل می باشدخود

 وظیفه ومسؤلیت زن درخانه

علی الرغم اينكه زن و مرد مسلمان اين 
مواقف سـالم و روابـط مبتنـی بركرامـت     

ی تلقی می كنند، امـا  انسانی را كامالً طبيع
اين حالت درحقيقت امر يـك گـذار بـس    
بزرگی بوده كه دين اسالم زن را بـه بلنـد   
تــرين درجــات انســانی ارتقــاء داده و در 
مقامی كه سزاوار انسانيت اوست قرار داده 
است. حال آنكه زن در جوامع و مدنيتهای 
قديم هندی، فارسی، چينی، رومی و يونانی 

تضـعفی بـه حسـاب    مخلوق بيچاره و مس
ميآمدكه تنها غرض پوره كردن خواهشات 
و خواسته های مرد خلق شده است و مـرد  
ها او را بدون هيچ نوع حقوقی به خـدمت  
می گرفتند و همراه باسائر امـوال بـه ار    
می بردند، قرآن كريم وضـعيت و حيثيـت   

زن را در عصــر جاهليــت عــرب و 
سائر جاهليتها اينچنين به تصـوير  

  می كشد:

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ   ڍ

 1١ – 16النحل:  چڑ  ڑ  ک  ک  ژژ
درحالی كه هرگاه به يكی ازآنهـا  "

بشارت دهند دختری نصيب توشده 
ــود، و     ــی ش ــياه م ــورتش س ص

 خشمگين ميگردد!
بخاطر بشارت بدی كه به او داده 

 زین العابدین کوشان
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د متواری ميگردد؛ شده از قوم و قبيلۀ خو
)و نمی داند(آيا او را باقبول ننگ نگهدارد، 
يا در خاك پنهانش كند؟ آگـاه باشـيدكه   

 "بدحكم می كنند!
تاآنكه دين نجـات بخـش اسـالم آمـد و     
درمرحلۀ نخسـت زن و مـرد را در اصـل    

 خلقت مساوی و برابر باهم قرار داد:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 5النساء: چٿٺ         ٺ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

ای مردم از پروردگارتـان بترسـيدكه   "
آفريد شما را از نفس واحـدی و آفريـد از   
آن همسر او را وپرا گنده ساخت از آن دو، 

 "مردان و زنان زيادی را
يعنی: از پروردگاری پروا كنيدكه شما را 
ازيك اصل كه همانـا نفـس آدم پـدرتان    
ــس آدم،   ــين نف ــد و از هم ــت، آفري  اس
همسرش حوا را بوجـودآورد و در نتيجـه   
زنان و مردان زيادی را از نسل آدم و حـوا  

پـس مـرد و زن،    در دنيا پراگنـده نمـود.  
دختران و پسران همه از يك نفس بزرگوار 
اند، به همين علت در ثواب و عقاب آن دو 

 را مساوی باهم قرار داده است.

 (116ص 5)صفوة التفاسير: ج 
 آنكريم آمده است:درجای ديگری از قر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ

 5١1آل عمران: چٿٺٺ  ٺٺپ ڀ  ڀڀڀ

پس قبـول كـرد پروردگارشـان دعـای     "
ايشان را، هرآئينه ضايع نمی گردانم عمل 
هيچ عمل كنندة را از مـرد و زن شـما را،   

 "بعضی شما از بعضی است
چنانچه پروردگار عالميان در مطابقت به 

ــری زن و  ــمی و فط ــت جس ــرد،  خلق م
مسؤليت های متناسـب برايشـان مقـرر    

مردان را حصۀ است ازآنچه بگذارند پدر "
و مادر وخويشاوندان و زنان راحصۀ است از 
 آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشاوندان از

 "حصۀ مقرركرده شده زياد، يا آنچه كم باشد

آيـۀ   مؤلف فی ظـالل القـرآن در تفسـير    
ايـن قـانون   » شريفۀ فـوق مـی نويسـد:    

همگانی است كه اسالم برابر چهارده قـرن  
پيش به زنان حق ار  داده است، همانگونه 
كه به مردان داده است. و نيز حق كودكان 
را رسمی و محفوم داشته است، كودكـانی  
كه جاهليت به ايشان ستم می كرد وحقوق 

از  شان را می خورد. آخر جاهليت به افراد
توليـد   ديدگاه ارزش عملی آنان درجنگ و

می نگريست، اما اسالم با برنامۀ كـه ارايـه   
داده است به انسان قبل از هرچيز از لحام 
ارزش انسانی می نگرد، و آن ارزشی است 
كه از انسان به هيچ وجه جدا نمی گردد، و 
پس ازآن از لحام وظائف واقعی او درمحيط 

 « ی نگرد.خانواده و درمحيط جامعه م
 (6١١ص 5)فی ظالل القرآن: ج

پس هيچ كس تحت هيچ عنوانی اين حـق  
را ندارد كه حقوق مستقل اقتصادی زنان را 

 مورد دستبرد و عبث قرار دهد.
حقوق اجتماعی مسـاوی و برابـر بـا مـرد     
برايش اعطاء نمود و به همان صـورتی كـه   
مردحق دارد همسر خود را  بـه خوشـی و   

مايد، زن هم اين حـق  رغبت خود انتخاب ن
را داشته و در صورتيكه جوان باشد، ولـی  
 اش نمی تواند او را به ازدواج مجبور نمايد.

همانگونه كه مرد در خانه مسؤليت داشته و 
از يك سلسله حقوق بر خوردار اسـت، زن  
نيز از اين حقوق و مسؤليت هـا برخـوردار   

کم )خیرر مـی فرمايـد:    می باشد. پيـامبر 
 (838ص 5)سنن ابن ماجه: ج  وأنا خیرکم ألهلیخیرکم ألهله 

بهترين تان همان است كه با اهـل خـود   "
بهترين است و من بهترين شـما بـا اهـل    

 ."خودمی باشم
الوداع مردان  پيامبرگرامی اسالم در 

را به خوبی و حسن سلوك و معامله با زنان 
وصيت نموده، مردی را به نيكی با مـادرش  

رش امر نموده فرمـود  سه مرتبه قبل از پد
كه جنـت زيـر قـدمهای مـادران اسـت.      
همانطوريكه برای مردان حقوق سهم گيری 
در مسائل سياسی داده شده اسـت، زنـان   
نيز از اين امتيازات و حقوق برخوردار انـد،  

كــه هرگــاه بخواهنــد مــی تواننــد از آن 
 استفاده نمايند.

اين حقوقی كه دين مبين اسـالم بـرای   
می آورد، در حقيقت گـذار   زنان به ارمغان

وسيعی بود كه عقول جهان عـرب آن روز  
را حين نزول قـرآن كـريم بـر فرسـتادة     

متحيرساخت و تا هنوز هـم عقـل    خدا
انسانهای منصف غرب و شرق كه مـدعی  
اعطای حقوق كامل زن تا حد مساوات بـا  

 مردان می باشند ازآن در حيرت اند.
ـ  ار البته هيچ كس از اهل خرداز اين انك

نمی كند كه در غرب برخی از حقوق برای 
زنان داده شده است ولی بيشتری از ايـن  
حقوق مورد بهره كشی قرار گرفته و حتی 

 انسانيت شان لگد مال گرديده است.
آنها زنان را در فابريكه ها بامعاش كمتر 
از مردان توظيـف نمـوده تـا مـردان را از     
صحنه دور نمايند. جسم و زيبايی ظاهری 

ن را برای ترويج و بازار يـابی اجنـاس   شا
شان بكارگرفته اند و حرمت آنان را مـورد  

 تجاوز قرار داده اند.
فراموش نكنيم كـه برخـی از زنـان در    
غرب تا جوان است برای اطفـای شـهوات   
است و چون كمی بزرگتر شد هم صحبت و 
رفيق است. و چون زيبـايی و جمـالش  از   

گهـداری  بين رفت بايد خدمتگار مراكـز ن 
ــار اساســی او در   بزرگســاالن باشــد و ك

، صحنها و خدمت در هوتلها سرك هاتنظيف 

 و شراب خانه ها.... خالصه می گردد.
زنان در جامعۀ نخست اسالمی، تغيرات 
جديد در حيات خود را لبيك گفتـه و بـا   
تمام قوت از آن به دفاع پرداختند. با قبول 
تمام مشكالت در مكۀ مكرمه بـا كـاروان   
دعــوت پيوســتند و تعــذيبات و مشــقات 

بـه  ل «سـميه »قريش را تحمل كردندو
مقاومت خود تا آنجا ادامه داد كه بعنـوان  

 اولين شهيد اسالم دنيا را ترك كرد.
زنانی به حبشه هجرت نمودند، با مردان 
در بيعـــت عقبـــه اول و دوم اشـــتراك 
ورزيدند. خانه و كاشانه و فرزندان را ترك 

منوره هجرت كردنـد و  گفته بسوی مدينۀ 
در ايجاد دولت اسالم دوشـادوش مـردان   
اشتراك ورزيدند. درتمام غزوات شـركت  
كردند، با ايشان مشورت صورت گرفتـه و  
آنها مشوره دادند، در مجالس علم اشتراك 

ڳ  ڳ  ڱ   چداشته می فرمايـد: 

 116البقرة:  چڱڱ  ڱ
و ايشان)زنان( را حقوقی اسـت  "

مانند آنچه برايشان واجب اسـت  
به همـين گونـه    "به طريقۀ نيك

خداوندحكيم حق اقتصادی زنـان  
را نيز ناچيز ندانسـته و بصـورت   
 مساوی اعالن نموده می فرمايد: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ٿ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

 8النساء:  چٿ
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نمــوده در مســاجد بــه عبــادت وتعلــيم 
 پرداختند ودرسياست عامه شركت كردند.

گفت،  اگر زن اين تغييرات را لبيك نمی
به همان حالت اولی خـود بـاقی مانـده و    
وسيلۀ اطفـای شـهوت و بخشـی از مـال     
بحساب می آمد، در آن صـورت آزادی ای  
كه اسالم بـرايش داده بـود چـه ارزشـی     

 ر زن قـدراين آزادی را ــميداشت؟... اگ

 نمی دانست.
 حق انتخاب شوهربرای زن

روايت  لدرحديثی كه عائشۀ صديقه
جا،ت فتراة الری »گفت: می كندآمده است كه 

َوجنری ابرن اخیره يرفرن  فقال : رسو  اهلل إن ابری 
فإنی قد أجنت ما  قال : خسیسته فجعل االمر الیها
أن لری  الری االبرا،  لنسرا،لصنن ابری أردت أن تعلرم أ

 (114١3)مسنداحمد:حديث  «من االمر شی،
آمد و از دختر جوانی نزد رسول اهلل"

 پدر خود شكايت كرد و گفت:
در می خواهد او را بدون رضـايتش بـه   پ 

ــامبر  ــد. پي ــرادر زاده اش ده  ازدواج ب

كوشيدتا دختر را راضی سازد ولی او آنـرا  
پـدرش را   ؛رد ميكرد باخخره پيـامبر 

بـه كـاری كـه نمـی      گفت كه دخترش را
ولـی بعـداً دختـر     خواهد مجبور نسـازد. 

 راضی شده و نظر پدر خود را پذيرفت.
پيونـد را رد  ولی چـرا درنخسـت ايـن    

او می گويد: تا به زنان  كردوبعداً پذيرفت؟
مسلمان بفهمانم كه پدران جبراً دختـران  

 ."شان را به نكاح داده نمی توانند
به همين صورت حديثی به ايـن شـرح   

}عرن خنسرا،بن  خردام االنارارية أن آمده است:
َوجهررا وهرری ثیرر  فکرهرر  ذل ،فأترر  رسررو   أباهررا 

 .فردنکاحها{ اهلل
 (5683ابن ماجه -1545ابوداؤد -1563ی )بخار

 لاز خنساء بنـت خـدام انصـاری   "   
روايت است كـه وی راپـدرش بـه ازدواج    
كسی درآورد، درحاليكه زن بيوه بود، پس 
اين)ازدواج(را نپسنديد و خدمت رسـول  

اين نكاح  معظم اسالم شكايت نمود و او
 "را ردكرد

}عرن ابرن همچنان در حديثی آمده است: 
فرذکرت أن  ن جاريرة بکررا أتر  رسرو  اهللعباس أ

َوجها وهی کارهة   .{فایرها النبی»أباها 
 (5١8ص ١)نيل االوطار: ج 

روايـت اسـت    بازحضرت ابن عباس"

آمـده و   اينكه: دختر جوانی نزد رسول اهلل
متذكرشد كـه پـدرش او را بـا ازدواج داده    
است، درحاليكه وی نـا راضـی اسـت، پـس     

 "( را مخير گردانيدوی)دختر رسول اهلل
ــاتر و   ــان صــفحۀ زيب ــدگی زن ــا در زن آي
درخشنده تر از اين ميتوان يافت كه دال بـر  

 استجابت تغير ازسوی زنان باشد؟
در طول تاريخ اسالمی، زنان به عنوان يك 
بال قوی جامعه، در خـدمت جامعـه حركـت    
ميكرد و در توافق و همرنگی با مـرد، يعنـی   

 ت.بال ديگر اجتماع قرار داش
ولی همزمان با انحطاط و به قهقـرا رفـتن   
كشور هـای اسـالمی، بـه جـای شـناخت و      
معرفت علمی، فلسفه هـای بيگانگـان نشـر    
گرديد، مردان بـه شـهوات خـود مصـروف     
گرديده و زنان به حرمسرا ها بـرده شـدند،   
آنها به زعم خويش زنـان را محافظـت مـی    
نمودند، درحاليكه آنها را برای رفع شهوات و 

ذات خود احتكـارمی نمودنـد. درچنـين    مل
حالتی زنان نقش خود را از دسـت دادنـد و   
مردان نيز از ايفای مسؤليتهای خـود عـاجز   
آمدند. در اين مرحلـۀ انحطـاط فتـوا هـای     
زيادی صدور يافت كه زن فقط سه مرتبـه از  
خانه اش خارج شـود، يكـی روز والدتـش و    

 ديگری روز ازدواجش و سوم روز وفاتش.
ايد بياموزد، و او درتمام حاالت قاصـر  او نب

 مقصر است.
و به اين ترتيب زن را يكبار ديگر به همان 
دوره ی جاهليت برگردانـد كـه اسـالم او را    
ازآن بيرون آورده بـود. امـا در ايـن اواخـر     
دانشمندان و علمای روشن ضمير كوشـيده  
اند كه نقش زن را دوبـاره در جامعـه احيـاء    

بـرايش داده  أ خداوندنموده، حقوقی را كه 
است به وی بازگرداند، و در بعضی از منـاطق  
اين امرتحقق پيدا كرده است ولی در برخـی  
از نواحی و مناطق هنوزهم از جهت رسوبات 
افكار نادرست به مشكل مواجه می باشد. و با 
قاطعيت ميتوان گفت: زمانی كار مـؤثرممكن  
خواهد بود و در جامعه تغير محسوسی ايجاد 

كه هر دو جناح)زن و مرد( بـاهم يكجـا    كرد
 حركت كند.

مخالفين اسالم به خوبی ايـن حقيقـت را   
درك كرده اند و حتی بيشتر از مسلمين اين 
را ميدانند. به همين علـت تركيـز بيشـتری    

ترين قلـه  بلند برقضيۀ زنان دارند وخود را در

كاميابی زمانی احساس می كنند كه زن  ی
ساخته و نغمـۀ   را از جمع همكارانش جدا

خوان انحراف وبی بند و باری گردانند. مـا  
همانطوريكه بی بند و باری زنـان را نمـی   
پذيريم محبوس بودن او را نيز عمل مردود 
ميدانيم. و ميخواهيم بحيث يـك عنصـر   
فعال، آزاد و مسؤل در داخل خانواده قرار 
ــالق   ــايل و اخ ــات فض ــه و در چوك گرفت

بپـردازد و   اسالمی به سازندگی و عمـران 
خود بياموزد و به ديگران بياموزاند و ايـن  

المررأة » كه فرمـود:   فرمودة رسول اكرم
ْلة عن رعیتها َوجها وهی مس  «.راعیة فی بی  

 مسؤلیتهای زن درمنزل

قيادت و قيموميـت خـانواده را بـه مـرد     
 3١النساء:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچواگزارد

 و در كارهای معروف از وی اطاعت نمايد.

ـ  كسی ر واهد و ـا كه شوهرش نمـی خ
 نمی پسندد به خانه اش راه ندهد.

دساتير و آموزه های اسـالمی را در خانـه   
 برنفس خود و فرزندانش تطبيق كند.

قبل از هركار ديگری و به درجۀ اولی توجه 
جدی بـه تربيـت اوالد داشـته و آنهـا را     
تربيت سالم، صالح و ايمانی بدهـد. زيـرا   

 ای جامعه هستند.اطفال امروز ذخيرة فرد
قبل از همۀ اينها نفـس خـود را حفاظـت    
نموده و در سايه های فضيلت و حيثيتـی  

برايش مقرر نمـوده  أ زندگی كند كه اهلل
است، اخالق نيكو داشته باشد و خانۀ خود 
را مملو از محبت و لطـف بگردانـد و ايـن    

قق بخشـد كـه   ـرا تح أفرمودة خداوند
ــد:  ــی فرماي  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چم

ک   ک  ک  گ  گ  گ  

 15الروم:  چڳگ  ڳ
و از نشانه های قدرت او آنست "

كه بيافريد برای شما از جنس شما 
همسران تان را تا تسكين يابيد بـا  
ايشان و گردانيد ميان شما دوستی 

 "و مهربانی
اگر زن مسؤليت هـای عملـی و   
اخالقی خود را در منزل انجام دهد 
ــال  مســؤليت هــايی را كــه در قب

معه، مردم و كشور دارد بخـوبی  جا
 درك خواهد كرد.
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كسی هـدفی را در زنـدگی بـرای    هر
خودش انتخاب كند، بـرای آن زنـدگی   
كند و برای بدست آوردنش تالش كند، 
مطمئناً در طول حياتش به آن خواهـد  

 رسيد. خداوند می فرمايد:  
گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  چ

ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ        ڱ

ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

5١1آل عمران:  چھ

جز بـه فرمـان خـدا    ) و هيچ نفسی 
ــرگ را ــد م ــوان  (نميرد)خداون ــه عن ب

سرنوشتی معـين)مقرر كرده اسـت( و  
كه پاداش اين دنيا را بخواهـد از آن  هر

و هركه پاداش آخرت را به او می دهيم 
زودی و به بخواهد آن را ميدهم برايش 

 سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد(.
)آخـرت( را از  اگر شما كلمـه)دنيا( و 

آيه فوق حذف كنيد به اين جمله می رسيد 
)) هر كسی كه پاداش بخواهد، ما بـه او  

تنها منابع بلكه مخصوصاً اهميـت دادن  
وحه است. هر چند حفظ منـابع  به اين پر

موضوع اصلی ماست اما اين پروحه جنبه 
 های ديگری هم دارد:

توجه به افراد فقيری كه در كشـور   -
های ما زندگی می كنند. چه كسـی بـه   
افراد فقيـر موجـود در جامعـه كمـك     
خواهد كرد؟ چه كسی از آنهـا حمايـت   

های ما خواهد كرد؟ تعداد فقرا در كشور 
 84كی رسيده است، حدودبه مرز خطرنا

ميليون نفر در كشور های عربی زير خط 
ميليون از آنها  16فقر زندگی می كنند. 

در كشور های مصر و سودان زندگی می 
ميليون نفر را  84كنند.آيا می توانی آن 

تجسم كنی؟ آيا می دانی خط فقر يعنی 
چه؟ خط فقر يعنی حداقل سطح زندگی 

ـ   ق سـه  برای يك زندگی اسـتاندارد طب
فاكتور: غذا، لباس و سرپناه. هـر كسـی   
كمتر از اين سطح را داشته باشـد زيـر   
خط فقر قرار دارد. ايـن سـطح توسـط    

ده ارائه شده و بـدين معنـی   اياالت متح
ر يكی يا بيشـتر از  ميليون د 84است كه

( از اين فاكتور ها) غذا، لباس و سـرپناه 
حداقل ها نيز برخوردار نيسـتند. پـس   

جنبه های ديگری هـم بـه    پروحه لباس
غير از حفظ منابع دارد و آن كمـك بـه   

كن كـه يـك ميليـون    تصور فقرا است.
خانواده مشاركت كنند و نـيم ميليـون   

وری شـود. و ايـن بـدين    كيسه جمـع آ 
 معنی است.

ميليون نفر لباس های جديدی  ١تا 3كه 

دريافت می كنند. آيا می توانی تصـور  
رد كنی چگونه منابع مـی تواننـد مـو   

استفاده قـرار گرفتـه و چگونـه ايـن     
موضوع می تواند زندگی افراد فقيـر را  
تحــت الشــعاع قــرار دهــد؟ اخــتالف 
طبقاتی شديدی در كشور های عربـی  
وجود دارد به طـوری كـه عـده ای در    
حال رقابـت بـا يكـديگر در داشـتن     
زندگی تجمالتـی و لـوكس هسـتند و    

 عده ای ديگر نيز نان شب ندارند.
فراد هـر روز لبـاس هـای    برخی از ا

مشابهی را می پوشند، آنها را شسته و 
ند در حالی كه ما يـك  دوباره می پوش

می ايسـتيم و   ساعت جلو الماری خود
نمی دانيم كدام لباس را بپوشيم. برخی 
افراد دارای لبـاس هـای پـاره پـاره و     
كفش های سـوراخ شـده هسـتند در    
حالی كه تو نمی دانی با لبـاس هايـت   

. برخی افراد از شدت سرما در چه كنی
زمستان جان می دهند در حـالی كـه   

 .دلباس می پوشيدانه  سه چهار شما
اين  أشما فكر می كنيد كه خداوند

را از ما می پذيرد؟ آيا اين چيزی است 
ه است؟ شـما در  كه اسالم به ما آموخت

های لباس شان  مورد افرادی كه الماری
ـ  د؟ مملو از لباس است چه فكر می كني

به ياد داشته باشيد كه لبـاس يكـی از   
سه مورد در سنجش فقـر اسـت. آيـا    
خداوند ما را مـی بخشـد؟ حـديث را    
شنيديد، بايد بالفاصله بعد از اتمام اين 
قسمت نسـبت بـه آن عكـس العمـل     

ــد   ــس خداون ــواهيم داد((. پ خ
موفقيت ما را تضمين كـرده امـا   
مهم اين اسـت كـه مـا اراده ای    
قوی را در عمل بكار گيريم و آن 

 در مسيری درست قرار دهيم.را 
اجازه دهيـد بـه پـروحه لبـاس     
برگرديم. گفتـيم كـه هـدف مـا     
مشاركت يك ميليـون خـانواده   
است و ما مطمئناً به آن خـواهيم  
رسيد و اميدوارم هفته بعد خبـر  
های مسرت بخش آن را به شـما  
برسانم. در حقيقت هدف من نـه  

 هدایت نصیراحمد 
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را پـر از  نشان داده و كيسه های خود 
سـنده  لباس كنيد و بـه يكـی هـم ب   

 نكنيد.
می كنـد:  ت ـحاب روايـيكی از اص     

بوديم كه عده ای پا  )) همراه پيامبر
ر آنهـا  برهنه به نزد ما آمدنـد، بيشـت  

بـا ديـدن    برهنه و بسيار فقير بودند،
ــامبر   ــورت پي ــحنه ص ــن ص از  اي

عصبانيت بـه سـرخی گراييـد. مـن     
متوجه شدم كه گونه پيـامبر متـورم   

 شده و قرمز گشـته اسـت. پيـامبر   
رگی در صورت خود داشت كه هنگام 

بانيت بسيار نمايـان مـی گشـت.    عص
گفت: )) ای بالل، نماز گزاران  پيامبر

را فرا بخوان((. من می خواهم شما بـه  
حديث گوش فرا دهيد و تجسم كنيد 
كه شما يكی از كسـانی هسـتيد كـه    
پيامبر با آنها صحبت می كنـد. بـالل   

وی بـر ر  مردم را جمع كرد. پيـامبر 
 منبر رفت و اين آيه را با صـدای رسـا  

 خواند.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

5النساء:  چڤ        ڤ  ڦ

)ای مردم از پروردگار تان كه شـما  
رااز نفس واحدی آفريـد و جفـتش را   
نيــز از او آفريــد و از آن دو مــردان و 
زنان بسياری پراكنده كرد پروا داريـد  
و از خدايی كه به نام او از همديگر در 
خواست می كنيد پروا نماييد و زنهـار  
باخويشاوندان قطع رابطه نكنيـد كـه   

واره بر شـما نگهبـان اسـت(.    خدا هم
 ادامه به اين آيه اشاره می كند. پيامبردر

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 56الحشر:  چڦ
مان آورده ايـد از  )) ای كسانی كه اي

خدا پروا داريد و هر كسی بايد بنگرد 
كه برای فـردای خـود از پـيش چـه     
فرستاده است و باز از خدا بترسيد در 
حقيقت خدا به آنچه می كنيـد آگـاه   

 است.((

سپس می فرمايد)) بياييـد هريـك از   
شما از خرماهايتان، گندمهايتان، درهـم  
هايتان و لباس های تان انفاق كنيـد تـا   
اين كه بـرادران مسـلمان تـان بتوانـد     

آن صــحابی روايــت چيــزی بخورنــد((. 
كند )) سپس مردم به سرعت از جای مي

خود برخاستند و به سوی خانه های خود 
منبر را ترك نگفت  روانه شدند. پيامبر

 تا اين كه مردم بازگشتند((.
اين حادثه بسيار مهمی اسـت، خـوب   

 اين حـديث در روز قيامـت   دقت كنيد،
 شاهد خواهد بـود.)) مـردم بازگشـتند،   
يكی از آنها كيسه ای را بـا خـود آورده   
بود. ديگری لباس و ديگری خرما. همـه  
آنها را بـه صـورت دو مجموعـه جلـوی     

گذاشتند يكـی از لبـاس هـا و     پيامبر
 ديگری مواد غـذايی. چهـره پيـامبر   
 همانند ماه نورانی شد. سپس پيـامبر 

 و گفت: ندهی افگبه همه آنها نگا
)) هر كسی كه روش و سـنت نيكـی را    

پايه گذاری كند، ثوابی نصيب او خواهـد  
شد و ثواب تمام كسانی كه اين سنت را 
ادامه دهند نيز تا روز قيامت به او خواهد 

 رسيد. شما بايد بر اين روش باشيد((.
آيا اين جمله پيامبر را شنيدی؟ نتيجه 
ــابع نيســت، بلكــه   ــظ من آن تنهــا حف

 ی به فقرا و ديدار با رسـول اهلل رسيدگ
بـه خـاطر    نيز هست. صورت پيـامبر 

لباس های تلنبار شده مردم در خانـه و  
اين افراد فقير و برهنه از عصبانيت قرمز 
شد. پيامبر بسيار نگران اوضاع فقرا بود 
و از آنان حمايت می كرد. چيزی كـه مـا   
امروز آن را فراموش كرده ايم. اصـحاب  

ين افراد مهاجرين بودنـد و  صفه، فقير تر
آنها  هيچ سرپناهی نداشتند.آيا پيامبر

را در يك محلـه كثيـف و شـلوغ و دور    
در  را افتاده اسكان داد؟ نه. او خانه آنهـا 

 پشت خانه خودش قرار داد.
ــی او    ــا در نزديك ــت آنه ــی خواس او م

زندگی كنند و به وسيله او به آرامـش و  
ذا و بركت برسند. هر كسی كه مقداری غ

لباس داشت، آن را با آنها تقسيم كـرد.  
و راوی  ابوهريره، صحابی بزرگ پيامبر

احاديث او، از جمله اصحاب صفه بود. او 
روايت می كند: )) مـن بسـيار گرسـنه    
بودم تا آن حد كـه احسـاس كـردم از    
فرط گرسنگی دارم بی هوش می شوم، 
مردم فكر می كردند ديوانه شده ام، اما 

رسنه بودم. مردی در حال فقط بسيار گ
)) بيـا   :عبور از كنار من بود، به او گفتم

تا آياتی از قرآن را برايـت بخـوانم((. و   
سپس ابوهريره شروع كرد به خوانـدن  
آياتی در مورد دادن صدقه، بـه طـوری   
كه ديگران كه آنجا بودنـد نيـز تحـت    
تاثير قرار گرفتند. او بسيار شرم داشت 

د را اعالم كند. كه مستقيماً تقاضای خو
جوامع ما از بيكاری شديد رنج می بـرد  
اما افراد زيادی وجود دارند كـه بـزرگ   
منشی و حيای آنها اجازه نمی دهد كـه  
درخواست خود را مستقيماً بيان كنند. 
ابوهريره يكی از اين افراد بود. صـحابه  

)) برای من بخوان((.  ديگری به او گفت؛
اين آيه  ابوهريره شروع كرد به خواندن

 كه خداوند می فرمايد:
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

 188البقرة:  چڱ
) ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از چيز 
های پاكيزه ای كه به دست آورده ايـد  

 انفاق كنيد.......((.
عمر بن خطاب از كنار او عبور كرد و 
او آيه صدقه و خير را برای عمر خواند. 

ـ   عمر د جـزای  به او گفـت: )) خداون
خيرت دهد(( و او ترك گفت. ابوبكر از 

او برای ابوبكر نيز آيات  كنار اورد شد و
صدقه را خواند. ابـوبكر بـه او نگـاهی    

انداخت و گفت: )) به خدا قسـم  
ابوهريره كه هيچ چيزی در خانه 
ــت.    ــرك گف ــدارم(( و او را ت ن
ابوهريره در ادامـه مـی گويـد:    
پيامبر از كنار من عبور كرد. بـه  

ن نگــاهی انــداخت و گفــت: مــ
ابوهريره بيا. و مرا به خانه خـود  
برد و از زنش پرسيد: )) چيـزی  
در خانه داريم؟(( او جـواب داد:  
ــامبر آن را   ــير. پي ــوزه ای ش ك
گرفــت. مــن بــه كــوزه نگــاهی 
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انداختم. پيامبر گفت: )) ابوهريره، برو و 
اصحاب صفه را صدا بزن((. من گفتم: يا 

نفرند. او گفت: ای  544، آنها رسول اهلل
ابوهريره! ما خوردنمان و نوشيدن مـان  
با خودمان نيست..... خواهش می كـنم  
ــه پيامبرمــان خــوب گــوش دهيــد.  ب
ابوهريره ادامه داد؛ من رفـتم و آنهـا را   

آنها را دعـوت كـرد    صدا زدم. پيامبر
شينند. سـپس او بـه مـن نگـاهی     تابن

انداخت وگفت: ابوهريره به آنهـا شـير   
او می گويد: )) مـن كـوزه را    ن((.بنوشا

گرفتم و آن را به مردی دادم، او نوشيد 
داند. مـن كـوزه را   آن را به من باز گرو 

دادم ببينم چيزی باقی مانده يا نـه.  تكان 
سپس آن را به نفر بعد دادم همين طور 
بعدی و بعـدی. بـه خـدا قسـم همـه      

كی از معجــزات ـنوشــيدند((. ايــن يــ
در  پس پيامبر))س است. رسول اهلل

لب داشت بـه مـن   حالی كه لبخندی بر
بنوش ای ابوهريره. مـن كـوزه را    :گفت

گرفتم و آنقدر نوشيدم تا سـير شـدم.   
سپس پيـامبر فرمـود: بنـوش. و مـن     
دوباره نوشيدم تا اين كـه كـامالً سـير    

دوباره فرمود: بنـوش. و   شدم. پيامبر
من گفتم يا رسول اهلل من ديگر شـكمم  

 ای ابـوهريره،  او فرمـود:  جايی نـدارد. 
سير می كرديم، ديدی زمانی كه ماآنهارا

خودمان نيز با آنها می نوشيديم((. پس 
پيامبر بـاقی شـير را از مـن گرفـت و     
نوشيد. اين است روشی كه ما بايـد بـا   
فقرا در پـيش بگيـريم. ايـن موضـوع     

می شود((. آيا می توانی اين موضوع را 
تجسم كنی؟ ما در روز قيامت خداونـد  
را مالقات می كنيم و كوچكترين چيزی 
كه صدقه داده ايـم هماننـد كـوهی از    
اعمال نيك برای ما به حساب می آيـد.  

می فرمايد: )) و صدقه خشـم   پيامبر
خداوند را فرو می نشاند همان گونه كه 

خاموش می كنـد(( و ايـن   آب آتش را 
بدين معنی است كه با باز كردن الماری 
هايتان و بيرون آوردن لباس ها، از  آن 
خداوند تمام كار های بـد شـما را مـی    
بخشد زيـرا تـو آنهـا را بـه ديگـران      

 بخشيدی و صدقه دادی.
می فرمايد: )) خداوند بدون  پيامبر

هيچ واسـطه ای بـا هـر يـك از شـما      
پس بنده به سمت  صحبت خواهد كرد.

راست خود می نگرد و چيـزی بـه جـز    
اعمال خود نمی بيند، بـه سـمت چـپ    
خود می نگرد و چيزی بـه جـز اعمـال    
خود نمی بيند و سپس به روبـرو نگـاه   
می كند و آتش جهنم را در مقابل خود 

ند((. ما مـی پرسـيم پـس چـه     می بي
ل ا ازآن دور می كند ای رسورچيزی ما

می دهد: خودتـان  ادامه  ؟ پيامبرخدا
را از آتش جهنم دور كنيد حتی با نيمی 
از خرما((. اين بدين معنی است كه شما 
می توانيد يـك دانـه خرمـا را بـه دو     
قسمت تقسيم كرده، نيمی را خود تـان  
بخوريد و نيمی ديگر به عنوان صـدقه  
به ديگران دهيد. اين شـما را از آتـش   

 جهنم دور خواهد كرد.
: كســی كــه مــی فرمايــد پيــامبر

مسلمانی را بپوشاند، تا زمـانی كـه آن   
لباس كهنه و فرسوده شود خداوند از او 

 محافظت خواهد كرد.
هــيچ روزی  مــی فرمايــد: پيــامبر

سپری نمی شود مگر اين كه هـر بنـده   
ای صبح خود را آغاز می كند در حـالی  
كه دو فرشته بر او فرود می آيند. يكی 

كسی كـه   از آنها می گويد: خداوندا، به
صدقه داده، بهتر از آن را جـايگزينش  
 بگردان و فرشته ديگـری مـی گويـد:   
خداوندا، به كسی كـه از دادن صـدقه   

خودداری كرده، ضرر و خسارت مقـرر  
 كن.  

در مبحث ثواب نكته مهـم ديگـری   
وجود دارد كه ممكن است شما بـه آن  
توجه نكـرده باشـيد. در روز قيامـت،    

ه خواهيـد  شما توسط اعمالتان پوشاند
شد. روزی كه همه مردم چه مرد و چه 
زنان، برهنه و عريـان زنـده خواهنـد    
ــود.  شــد، شــما پوشــيده خواهيــد ب
بشــتابيد و ايــن فرصــت را از دســت 
ندهيد. )) خداوندا، من نمی خواهم در 
 روز قيامت برهنـه و عريـان باشـم((.   

صور كنيد كه همه مردم بـه وسـيله   ت
و تـو   ثواب هايشان پوشانده شده اند.

ــدا!  ــه؟ )) خداون ــرای  چ در آن روز ب
پس مـرا   مردم اقدام نمودم، نپوشاند

بپوشان، همانگونه كه بنده تو را لباس 
 پوشانيدم((.

ديدگاه سـومی هـم وجـود دارد و    
ـ آن تفـاوت وجـود دارد    ت،)اميد( اس

كار  ميان ما و كسانی كه قبل از ما اين
هم زمـان مـا   را انجام داده اند. به طور 

ها لباس جمـع آوری كـرده و   ون ميلي
ميليــون فقيــری كــه  ١تــا  3بدســت

شناسايی خواهيم كرد، مـی رسـانيم.   
اين يـك جهـش بـزرگ اسـت. چـه      
احساسی در درون شما به وجـود مـی   
آيد؟ در درون احمد امام برادر عزيز ما 
چه می گذرد؟ كسی كه اين پـروحه را  

ـ    ا ثـواب  آغاز كرد و به انـدازه همـه م
 8144توانسـت بدست آورد. كسی كـه  

 كيسه را به تنهايی جمع آوری نمايد.
من به شما يادآوری می كنم كه تمام 

اسـت.   "اميـد "اين ها بازگو كننـده  
شخصی ممكن است بپرسد چرا بايـد  
لباس ها را جمع آوری كرده و آن را به 
مكان هايی كه بر روی اينترنـت و يـا   
خطوط تلفن معرفی شده انـد تحويـل   

را مسـتقيماً بـه    دهد. چرا نبايد آنهـا 
افراد فقير تحويل دهنـد؟ تفـاوت در   
چيست؟ تفاوت در اين است كه ما می 
خواهيم با اميد بيشـتری رو بـه جلـو    
حركت كنيم. جمع آوری لباس ها بـه  

 بسيار اهميت دارد.
شما در حـال دادن   بزر : ثواب

توانيـد  صدقه هستيد، آيـا مـی   
 عظمت اين ثواب را درك كنيد؟

هـركس  می فرمايـد: ))  پيامبر 
حتی به اندازه دانه ای خرما كه از 
راه حالل به دست آورده، صـدقه  
دهد، خداوند ثواب آن را آن قدر 
برايش زيـاد مـی گردانـد انگـار     
حيوانی قربانی كرده باشد. حتـی  
صدقه دادن لقمـه ای غـذا نـزد    

حد بـزرگ  خداوند به اندازه كوه ا
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صورت گروهی از لحام روحـی انـرحی   
فوق العاده ای به مـا مـی دهـد. افـراد     
احساس بسيار قوی تری را در هنگـام  

ـ  ی آورنـد و يـك   كار جمعی به دست م
اتفاق خارق العاده رخ خواهد داد. مردم 

 اعتماد به نفسی باال خواهند گرفتبا 

)) ما انجامش داديم!(( آيا منظـور مـرا   
فهميدی؟ بياييد نگاهی به آيين اسـالم  

در اهميت كار گروهی  و روش پيامبر
 بياندازيم:
تعـداد زيـادی از مسـلمانان در     حج:

آيند تـا  عرفه در يك زمان گردهم می 
از اين جمع صميمی انـرحی بگيرنـد در   
حالی كه لباس نو پوشيده انـد و همـه   

 ند.ا خوشحال
همـه در يـك زمـان بـه      زکات تطر:

تعدادی از مردم فقير كمك می كنند و 
از اين طريق خوشحالی و شـادمانی در  
همه جا پخش می شود و همه احسـاس  
يكی بودن می كنند. اسالم بر اين روش 

ـ    پايه گذاری زی شده اسـت و ايـن چي
آن تاكيـد  است كه درايـن پـروحه بـر   

كنيم. اين روش به ما انـرحی و اميـد   مي
ــامبر  ــه پي ــد. ب ــی ده و  مضــاعف م

اصحابش بنگريد زمانی كه برای عمـره  
رهسپار شدند. هر يك از آنها جداگانـه  

)) لبیر  اللهرم با صدای آرام می گفتنـد:  
لبی . لبی  ال شري  ل  لبی . ان الحمرد و 

 ل  و المل  ال شري  ل   . ةالنعم
: جبرئيل از آسمان نازل شد و گفـت 
)) محمد، چرا اصحاب تو صدای خود را 

تكبير) گفتن اهلل اكبر(،  در هنگام گفتن
ـ ـليل) گفـته  لبيهـتن ال اله اال اهلل( و ت
گفتن لبيك( بلند نمی كنند؟ اصـحاب  )

صدای خود را باال بردند آن چنـان كـه   
كی ديگر صدايشـان در  بعد از مدت اند

نمی آمد! می بينی چه اتفـاقی افتـاد؟   
چنان صدايشان را در گفتن هـم زمـان   
تلبيه و تهليل باال بردند كه صدايشـان  
گرفت. اين است نتيجه كـاری كـه بـه    
صورت گروهی انجام شود، چون انرحی 

 فوق العاده ای را توليد می كند.
اين است دليل اين كه ما به شما مـی  

كار بسيار شگفت انگيز بود. اين روشی 
در پيش می گرفـت.   است كه پيامبر

نتيجه آن اين بود كه عمـر  بـه ابـوبكر    
ابـوبكر   گفت: به خدا قسم، كـه مـن از  

سبقت خواهم گرفت. او رفت و نيمی از 
از او پرسـيد:   اموالش را آورد. پيامبر

برای خانواده ات چيزی گذاشته ای؟ او 
جواب داد: نيمـی ديگـر را بـرای آنهـا     
ــد و    ــوبكر آم ــپس اب ــته ام. س گذاش

از او پرسيد: چه چيزی را برای  پيامبر
خانواده ات باقی گذاشـته ای؟ ابـوبكر   

اين تمام دارايی من است ای جواب داد: 
ای من خدا و رسولش را بر پيامبر خدا

ام. عمـر گفـت: بـه    خانواده ام گذاشته 
خداقسم ای ابوبكرمن هيچ وقت نمـی  

تو سبقت بگيرم. سـپس مـردم   توانم از
و به سوی خانه هـای خـود   برخاستند 
چيـزی كـه داشـتند جمـع     رفته و هر
ا، غذا و لباس، عبـدالرحمن  كردند: خرم

درهم آورد. حجم اعانـات   5444وفبن ع
مردم بيشتر و بيشتر می شد. اين است 
آن معنـی واقعــی. مـردم بــه تشــويق   

، ر در كمك رساندن به همـديگر يكديگ
آنها از خواب بيـدار شـدند، در نتيجـه    
ارتــش مســلمانان بــه وســيله حجــم 
به عظيمی از اموالی كه جمع آوری شد، 

فرمايد: پيروزی رسيد. خداوند متعال مي
  18المطففين:  چۉ  ۉ  ې  ېچ

اين نعمتها مشـتاقان بايـد بـر    و در))
 يكديگر پيشی گيرند((.

 برگرفته از كتاب: سازندگان زندگی

 مولف: عمر خالد

زمان لباس ها را تحويل دهيد. گوييم هم
حركت كنيد و كمد تان را باز كنيد. مـا  

به هدف مان كـه يـك ميليـون     مطمئناً
خانواده و يا نيم ميليون كيسـه اسـت،   
خواهيم رسيد. اين باعث ايجاد اميـد و  

به  نيروی فراوانی می شود كه ما شديداً
آن نيازمنديم. در وضعيت كنونی كشور 

ايـن اميـد نيـاز     های ما مسلمانان، بـه  
 فراوانی داريم.  

اين پروحه به ما كمك می كند تا به ايده 
اميد بـی پايـان دسـت يـابيم. بياييـد      
همانند پيـامبر در غـزوه تبـوك عمـل     
نماييم. آن جنگ بسيار سنگين بـود و  

چه  نياز به حمايت مالی داشت. پيامبر
: )) چـه  كرد؟ او از منبر باال رفت و گفت

ـ كسی در تأ ه ارتـش تبـوك   مين هزين
مشاركت می كند؟(( او اين سوال خـود  
را سه بار تكرار كـرد. مـردی از ميـان    
تمامی افرادی كه ساكت نشسته بودند، 
برخاست. شبيه برادرمان احمد امام كه 
از ميان ما برخاست و گفت: )) من انجام 

او عثمان بـن عفـان بـود و     می دهم((.
ــت ــنگف ــن راه  544: )) م شــتر را در اي
لبخنـدی زد و   داد((. پيـامبر خواهم 

چه كسـی در هزينـه ارتـش    فرمود: ))
تبوك مشـاركت كـی كنـد؟(( او مـی     
خواست روحيه افراد را افزايش دهد به 
همين دليل عثمان دوبـاره برخاسـت و   
گفت: من صد شتر ديگر نيز می دهـم.  

د را برای بار سـوم سـوال خـو    پيامبر
گـر  بار دي تكرار نمود و باز هم عثمان

ـ ـبرخ ـ  ـاست و گ شـتر   دـفت: مـن ص
ــاًديگر) ــواهم داد.   344جمع ــتر( خ ش

ــامبر ــد و    پي ــايين آمدن ــر پ از منب
دستانشان را به سوی كافران چرخاندند 
و گفتند: از اين پس عثمان هـر كـاری   
انجام دهد، هيچ ضرری بـه او نخواهـد   
رسيد. مردم در حال تماشای تمامی اين 

 ردایصحنه ها بودنـد. سـپس پيـامبر    
ا وسـط مسـجد بـه طـوری كـه      خود ر

ديگران نيز می توانستند آن را ببيننـد  
انداخت تا اين كه افراد ديگر نيز كمـك  
های خود را در آن بگذارند. نتيجه ايـن  

 مترجم: جواد محمودی
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اين مقالـه در صـدد تبيـين مقصـد     
رشد، و ارزش انسان در حيات فردی و 
اجتماعی اسـت. انسـان دارای هويـت    

است. مقصد رشـد و   فردی و اجتماعی
ارزش انسان در حيـات فـردی، بـا دو    

« حيات طيب »و « قرب به خدا»عنوان 
مشخص شده اسـت. قـرب بـه كمـال     

تر شـدن اسـت.    مطلق، به معنی كامل
تـر شـود، بـه خـدا      انسان هرچه كامل

گردد. هـركس بـه خـدا     تر می نزديك
تر و بـه   تر و فقيرتر باشد، كامل وابسته

تكلمان حيات را م تر است. خدا نزديك
معنا « قدرت »و« ادراك »به تركيبی از

اند. موجود زنده، موجودی اسـت   كرده
كــه شــعورمند و توانــا، دارای قــدرت 

در « حيـات »شناخت و تصرف اسـت.  

ايم، هميشه برای دستيابی بـه   شناخته
ايم؛ گـاهی   ش كردهتال« وضعيت بهتر»

برای تهيه يكی از لوازم زندگی، گـاهی  
برای كسب يك موفقيـت اجتمـاعی و   
گاهی برای به دست آوردن يـك حـال   
معنوی، يكبار بـرای انـدوختن دانـش    
بيشتر و بار ديگر در پی آسايش و لذّت 

ـ   تر و ... در تكاپو بوده افزون  هايـم و هم
« وضـعيت بهتـر  »اينها را در ايجاد يك 

ايـم. اگـر ايـن     و مـؤثر دانسـته  مفيد 
ها را كه به اشيای كوچك و بزرگ  تالش

ــ  رد و كـالن زنــدگی تعلــق  وو امـور خ
گيرد، در ذهن خود مرور كنـيم، بـه    می

يـابيم كـه ايـن     راحتی مواردی را مـی 
ها با شكسـت مواجـه، و موجـب     تالش
خوری و ناخرسندی ما شده اسـت.   دل

البّته در مواردی هـم كوشـش مـا بـه     
ــه  ــنود و   نتيج ــا را خش ــيده و م رس
مند ساخته است؛ امـا هميشـه    رضايت

اينگونه بوده است كه پس از رسيدن به 
حـالتی  »، به دنبال «وضعيت بهتر»يك 

ـ  بوده« از آن بهتر يـك   هايم. شايد تهي
وسيله، لباس يا كتاب مـا را خوشـحال   
ساخته باشد، ولی هرگز به كلّـی مـا را   
راضــی نكــرده اســت؛ اگــر زينــت يــا 

ای تهيه كرديم، پس از گذشـت   هوسيل
مدتی كه با آن انس گرفتيم، در رؤيـای  

ای  رسيدن به زينتی گرانبهاتر يا وسيله

ايـم و هميشـه    تـر بـه سـر بـرده     كامل
ايم؛ رنج  احساس كمبود و نارسايی كرده

محروميت و درد ناكامی، به طـور دائـم   
همراه ما بوده است. طبيعی است كه بـا  

ز خـود بپرسـيم:   هـا، ا  وجود اين تجربه
تـوانيم در آن   بهترين وضعيتی كه مـی 

تـرين   قرار داشته باشيم چيست؟ بزرگ
يافتنی و كمال نهـايی مـا    آرزوی دست

ها چيست؟ انتهای حركت انسـان   انسان
ای است؟ آدمـی   و قلّه صعود او چه نقطه

توانـد رشـد كنـد و     تا چه انـدازه مـی  
پايـانی  « هدف»رسيدن به چه منزلی را

قرار دهـد؟ خـدای متعـال    حركت خود 
بـا    انسان را برای چـه آفريـده اسـت؟   

توجه به اينكه خـدای متعـال معمـاری    
شخصيت و ماهيت انسان را به خـودش  

ای آفريده است  واگذاشته و او را به گونه
تواند ماهيت تعريف خود را تغيير  كه می

دهد و مناسبت خود را با جهان هسـتی  
عوض كند، اهميت اين پرسـش بيشـتر   

بشر   ترين پرسش شود. شايد اساسی می
در طول تاريخ، پرسش از نهايت حركت 
و مقصد نهايی اوست. انسـان هرگـاه از   

هـا   ها و روزمرگی جريان خروشان عادت
خارج شده و فرصتی يافته است تـا بـه   
خود بپردازد، به صـورتی طبيعتـی، نـه    
تحميلی و دستوری، از خويش پرسـيده  

ـ  از كجا آمده چـه بـوده    ایرام؟ آمدنم ب

بندی  موجودات زنده دارای درجه
و مراتب است. هر چـه انسـان از   

منـد   اين دو وي گی بيشـتر بهـره  
باشد، به معنای حقيقـی حيـات،   

در بعد اجتمـاعی   تر است. ديكنز
ــاس   ــر اس ــان ب ــز، ارزش انس ني

دهـد؛   خدماتی است كه ارائه مـی 
تـر و   هرچه اين خـدمات ارزنـده  

تر باشـد، تـأثير وجـود     گسترده
شخص بيشتر و در بعد اجتمـاعی  

 تر است.  موفق
ها از آن روز كه خود را  ما انسان



 

   

   

11 

ــرين مقصــد حركــت     روايــات، آخ
معرّفـی شـده و   « قرب به خـدا »انسان

بهترين وضعيت برای او، وضعيتی اعالم 
ی شده است كه در آن، انسان به خـدا 

تر باشد. اين نزديكی تـا   نزديك عالمت
 بـه بدانجا پيش خواهد رفت كه آدمـی  

ۇ  ۇ  ۆ  چ -چک  کچمدارج

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ -چۆ

ٻ  پ  پ  پ  چو به موصـوف بـه   

 شود. میدر زمين خدا  خليفهو  چپڀ
درك بهتر مفهوم تقرّب بسيار اهميـت  
دارد؛ زيرا هم شناخت مـا را از خـود و   

نظام جهان بيشـتر   جايگاه وااليمان در
بيشـتری بـرای    هكند و هـم انگيـز   می

دهد. اگر آدمـی خـود    حركت به ما می
در « شده و وانهـاده  ای فراموش ذرّه »را

ای از اين جهان بزرگ نپنـدارد و   گوشه
های خود را به خوبی بشناسـد،   قابليت

شود گـوهر ارزشـمند    هرگز حاضر نمی
وجود خود را صرف كمتر از بهای خـود  

ون خداوند متعال بهای آدمی را چ كند.
 فوق آدمی قرار داده است.

ترديد قرب به خدا، معنای مـادّی   بی
 هندارد؛ يعنی به معنای كم شدن فاصـل 

 ی حكـيم مكانی يا زمانی ميان ما و خدا
نيست؛ زيرا اوالً حقيقت وجود انسـان  
همين كالبـد مـادی و بـدن خـاكی او     
نيست. بنابراين، نزديـك شـدن ايـن    

اكی به چيزی، هرگز به معنـای  كالبد خ
نزديك شدن انسان نيست؛ ثانياً خدای 
متعال، وجـود مـادی زمـانی و مكـانی     

يك فرد، وظيفه دارد در اجتمـاع   همنزل
زندگی كند. كمال مطلوب انسان نيز در 

باشد و با  گرو همين زندگی اجتماعی می
حضور درميدان اجتماع قابل دسـتيابی  

 است.
معـه  گـاه كـه بـا جا    همين انسان، آن

شود و عضو از پيكر اجتمـاع   مرتبط می
يابد و وظايف  ای می شود، تعريف تازه می

گيــرد. در ايــن  جديــدی بــردوش مــی
شرايط، نه به حكم انسـانيت، بلكـه بـه    

اش وظـايفی   مقتضای حضور اجتمـاعی 
موظف اسـت حقـوق   )دارد. برای مثال، 

ديگران را رعايـت كنـد؛ بـه نيازهـای     
باشـد و  همنوعان خويش توجه داشـته  

( در صدد ارائۀ خدماتی به آنهـا باشـد.  
اكنون الزم است ارزش انسان را در هـر  
يك از دو بعد فردی و اجتماعی بررسی 

 كنيم.
 مقصد رشد و ارزش انسان در حیات تردی

نياز كـه انسـان را بـرای     بی هآفرينند
نظير آفريده و عشق بـه   كمالی بی هجلو

كمال را در سرشت او نهاده است، كمال 
ای بـه   های برگزيده نهايی او را در اسوه

به و عالقه نمايش گذاشته است تا شوق 
هـــا را بـــه هيجـــان آورد.  آنهـــا دل
و اوليای الهی كه به مقصد  ‡پيامبران

اند، پس از بازگشـت   عالی كمال رسيده
ورد آ از اين سفر معنـوی و انسـانی، ره  

ای بـرای بشـر    ارزنـده دستور و حيات 
از سرگشتگی و حيرت  اند تا او را آورده

برهانند. پيامبران سخن از يك زنـدگی  
ديگر و برتر دارند و انسان را بـه سـوی   

خواننـد؛   فرامی« قرب»و« طيبه حيات»
توانـد از مرتبـه    اند انسان می آنان گفته

تـر   فرشتگان باالتر رود و به خدا نزديك
شــود. ايــن بــااليی و نزديكــی، هرگــز 

ر قـرا  هتوصيف وضعيت مكـانی و نحـو  
گرفتن جسـم انسـان نيسـت. در ايـن     

حيات »و« قرب»فصل، به توضيح مفهوم
 پردازيم. انسانی می« طيبه

 أقرب به خدا
و كـريم  در ادبيات دينی و در قـرآن  

ايـن    روم؟ است؟ و آخـر بـه كجـا مـی    
نوشتار در نگاهی گذرا و سريع، امـا بـا   
بيانی ساده و روان در صدد پاسخ به اين 
پرسش، و تبيين مقصـد رشـد، و ارزش   
انسان در حيات فردی و اجتماعی است 

هـای   و تالش كرده با استفاده از تمثيـل 
متعدد و گويا، توجه مخاطب خود را بـه  

 اين موضوع جلب كند. حرفای
 تردی و اجتماعی بُعدانسان در دو 

هويت فردی و هويـت و   دارای انسان
ــت ــك   معرف ــی ي ــاعی دارد؛ يعن اجتم

ــك     ــردی، و ي ــی ف ــيت حقيق شخص
شخصيت اجتمـاعی و صـنفی دارد. بـه    

گونه كـه موظـف بـه     همين دليل، همان
خودشناسی، خودآگـاهی و خودسـازی   
فردی است، موظـف بـه خودشناسـی،    

آگاهی و خودسازی اجتمـاعی نيـز   خود
گونه كـه در مقـام يـك     باشد. همان می

هـا،   هـا، دارايـی   انسان بايد از ظرفيـت 
ها،  ها، نيازها، استعدادها، بايسته فرصت

های خود اطالع داشته  وظايف و كاستی
ـ  باشد، به يكـی از اعضـای پيكـر     همنزل

اجتماع، بايد ارزش خود را نيز در حيات 
انسـان، بـه اقتضـای     اجتماعی باال برد.

 اجتماعی به مثابه يك فرد دانسانيت خو
و فـارغ  از عضويت در اجتمـاع بشـری   

موظـف اسـت بـرای    بودنه نمی تواند و 
دستيابی به هدفی بلند، مسيری را طی 
كند؛ مرد و زن، پير و جـوان، شـهری و   
روستايی، كاسب و كارمنـد و كـارگر و   
معلم، در اصلِ اين وظيفه تفاوتی با هـم  

دارنـــد؛ زيـــرا همـــه در انســـانيت ن
حيات )اند. آن هدف بلند، همان مشترك

است كه به تفصيل بيان خواهـد   (طيبه
شد. رسيدن به اين نقطه، تـأمين ارزش  
انسان، در زندگی فردی اسـت. انسـان   
حتی اگر در تنهايی هم زيست كند، بـه  
ــه  حكــم انســانيت خــويش، موظــف ب

و  (حيـات طيـب  )خودسازی و تحصـيل 
خالقی است. انسـان همچنـين   كماالت ا
است و بـه  « حضور اجتماعی »موظف به

مقتضای سرشت اجتماعی خـويش، بـه   

ای  ندارد كه بتـوان بـا او رابطـه   
مكانی يـا زمـانی برقـرار كـرد؛     

بـه همـه    ی متعـال نسبت خـدا 
موجودات مادی در هـر زمـان و   
ــت. از   ــاوی اس ــان مس ــر مك ه

روی، دور و نزديـك بـرای او    اين
در همــه زمــان و رد. فــرض نــدا

مكــان علــم او احاطــه دارد.   
همچنين قرب به خدا به معنـای  
نزديكی اعتبـاری، قـراردادی و   
تشـريفی نيسـت. بـرای مثــال،    
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نزديكان حاكم كسـانی هسـتند كـه    
حاكم نسبت به آنهـا توجـه بيشـتری    
دارد؛ هرچند از حيث مكـانی از او دور  
باشند. اين نزديكی صرفاً يك قرارداد 

توان بـا   پذير است؛ يعنی می جايگزين
تغيير قرارداد، فردی ديگر را به عنوان 

قـرب بـه    وزير و وكيل معرّفـی كـرد.  
، يـك واقعيـت وجـودی    ی متعالخدا

است. از آنجا كه خدای متعـال كمـال   
مطلق است، قرب به كمال مطلـق بـه   

تـر شـدن اسـت. وقتـی      معنای كامل
گوييم يـك دانشـجوی كوشـا بـه      می

آمـوز   ست تـا دانـش  تر ا استاد نزديك
زمـانی و   هدوّم ابتدايی، هرگـز فاصـل  

ــر   ــراردادی را در نظـ ــانی و قـ مكـ
ايم؛ بلكه مرادمان اين است كه  نگرفته

از نظر علمی و كماالت وجودی، ميـان  
كمتری  هاين دانشجو و آن استاد فاصل

وجود دارد و اگر بنا باشد كار آن استاد 
ــا   ــين ي ــذار، و جانش ــی واگ ــه كس ب

ــده ــ نماين ــود، ای ب ــين ش رای او تعي
شايستگی و فعليـت دانشـجو بسـيار    

ها  آموز است؛ برخورداری بيش از دانش
هايی آن استاد بيشتر در اين  و دارايی

ــی  ــده م ــجو دي ــا آن   دانش ــود ت ش
قرب به خدا نيز اينچنـين   آموز. دانش

است. همۀ مخلوقـات از آن روی كـه   
ڃ  چ انـد،  موجودند، به خدا نزديـك 
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ها و كماالت  امّا با در نظر گرفتن وي گی

تر شود،  تر و بزرگ توانست كامل نور می
 چون وجودش عين اتصال به منبع نـور 
است، اتصال بيشتری با منبع نور پيـدا  

كرد و از آنجا كه ـ به فـرض ـ دارای     می
اين تكامـل،   هخودآگاهی است، در نتيج

از اتصال خود با منبع نور بيشـتر آگـاه   
شد و به همان ميـزان منبـع نـور را     می

يافـت. تكامـل    تر مـی  شديدتر و واضح
نفس انسان نيز موجب درك وابسـتگی  

طـور كـه يـك     همان بيشتر خواهد بود.
تر باشد، كمتر  جسم شفاف هرچه شفاف

شود و ورای خـود را بيشـتر از    ديده می
دهد، انسان نيـز هرچـه    خود نشان می

شود، فقر و وابستگی خود را  تر می كامل
كند و از خود، چيزی جز  بيشتر درك می

بيند. به عبارت ديگر،  ارتباط با خدا نمی
واســطه و  ی متعــالبــين خــود و خــدا

بيند وخود را درمقام موجود  حجابی نمی
 يابد. نمی ی عالميانمستقل در برابر خدا

به تصوير روی جلد كتاب نگاه كنيـد؛  
اين تصوير را يك طراح هنرمند كشيده 

گاه او را نديـده، و   است. شايد شما هيچ
ای از او نداشته باشـيد. ايـن    اطالع وي ه

ـ   ظـاهری،   هتصوير هرگز شما را بـا قياف
وخوی او  كيفيت معاشرت، و خلقدانش، 

كند؛ اما بخشی از هنر، سليقه،  آشنا نمی
دقت، توان و مهارت او در اين اثر آشكار 
است. تنها از ناحيه همين اثر احسـاس  

كنيد كه نسبت به صـفات آن طـراح    می
 هايی در شايد و گزار شناختی پيدا كرده

توانيد بيـان كنيـد؛ گويـا تـا      او می هبار
بينيـد. ايـن تصـوير،     را می ای او اندازه

 خويشاوندی و قرابتی با آن طـراح دارد. 
ای  آثار ديگر اين شخص هر يك تا اندازه

اگـر   :كنند بـرای مثـال   او را معرفی می
ــدای او را   ــا ص ــد ي ــوير او را ببيني تص

مطلبـی   هبشنويد يا از اظهارنظر او دربار
تـری بـا    مطلع شويد؛ به صورت واضـح 

شـويد. گويـا او    های او آشنا مـی  وي گی
ايد. هريك از اين آثار، آينه  رابهتر ديده

شخصيت آن طراح است كه بـه   هو جلو
كنـد.   خود، او را به ما معرفی مـی  هانداز

آنها با خدا متفاوت  هوجود، فاصل
جمـادات بـا خـدا     هاست. فاصل

ــل ــيش از فاص ــا  هب ــات ب حيوان
خداست؛ زيرا حيوان آگـاهی و  
ــن  ــاد اي ــا جم حركــت دارد، امّ
 هوي گی را ندارد. همچنين فاصل

حيوان با خـدا بسـيار بـيش از    
خداست؛ زيـرا   فرشته با هفاصل

آگاهی و قـدرت فرشـتگان بـا    
حيوانات قابل مقايسه نيست. در 
اين ميان، آدميان چنان آفريده 

توانند بـا كسـب    اند كه می شده

كماالت بيشتر به سـوی خـدا حركـت    
 ی متعـال خود را با خـدا  و قربكنند؛ 

 أخود با خدا هافزايش دهند و از فاصل
بكاهند؛ يعنی خليفه و جانشـين خـدا   

تـر شـود و    هرچه انسان كامـل   .شوند
ــه   وجــود خــود را گســترش دهــد، ب

تر  نزديك (أنهايت آن كامل بی)وجود
شود. دميـده شـدن روح الهـی در     می

  81ص:  چہ  ہ    ہ  ھچ وجود انسان

ڱ  ڱڱ  چرنگ الهـی  گيری از  و بهره

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   
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كه در آيات قرآن بدان اشاره شده،  
 انگر همين موضوع است.بي

باتوجه به اينكه غير از خدا، كسی از 
خود چيزی نـدارد و هـر كمـالی كـه     

دارند، اصالتاً از خدا  او متعالآفريدگان 
توان دريافت كه  و متعلق به اوست، می

تر  انسان هرچه داراتر و به خدا نزديك
 آن ذاتشود، وابستگی بيشـتری بـه    

خواهد داشت، انسـان در يـك صـفت    
شـود و آن   رگز به خدا نزديـك نمـی  ه

صفت غنا و استقالل اسـت. بنـابراين،   
تر  تر باشد، كامل هركس به خدا وابسته

تـر اسـت. يكـی از     و به خـدا نزديـك  
های انسان، آگـاهی از خـودش    وي گی

است. با تكامل نفس، ايـن خودآگـاهی   
شـود؛   تـر مـی   نيز تكامل يافته و قوی

ـ  هيعنی انسان نحو ر و وجود خود را بهت
كنـد و بيشـتر بـه     تر درك مـی  روشن

برد. بـرای   وابستگی و نياز خود پی می
نمونه، اگر شعاعی از نور را كه به منبـع  
نوری مانند خورشيد متصـل اسـت در   
نظر بگيريم و فرض كنيم اين شعاع نور 
توان درك وجود خود را داشته باشـد،  

تواند بيابد كه حقيقتی جز ارتباط و  می
نور ندارد؛ اما از آنجا كه اتصال با منبع 

اين شعاع تنها در يك نقطه بـه منبـع   
نور متصل اسـت، در صـورت داشـتن    
خودآگاهی، تنها به اندازة نقطه اتصال، 

وجــود خـود و ارتبــاطش بــا   هاز نحـو 
خورشيد آگاه است. حال اگر اين شعاع 
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ابزارهـای حسـی    هشان را به وسيل بين
ــايق  خــود بشناســد. دســته دوّم، حق
غيبی)غير مادی( است كه از دسـترس  

نه خـارج اسـت و انسـان    گا حواس پنج
تواند با اسـتفاده از ابـزار مـادی و     نمی

 حواس ظاهری با آنها مرتبط شود.
هــای دينــی  آمــوزه گونــه كــه از  آن
آيد، نسبت ابعاد عـالم مـاده بـه     برمی

حقايق پنهان جهان، نسبت حلقـه بـه   
ـ      هفالت است. گويا عـالم مـاده بـا هم

حلقه  هعظمتی كه برای ما دارد، به منزل
است كه در بيابـان پهنـاوری    كوچكی

افكنده شده باشد. آنچه با حواس قابل 
درك است، ظاهر اين عالم اسـت و در  
مقايسه با آن سوی هستی، بـه منزلـه   
محيط زندگی جنـين )رحـم مـادر( در    
مقايسه با دنيای خارج، تنگ، تاريك و 

 محدود است.
آسمان دنيا »فرمايند: می :امام صادق

ای از  ن حلقـه نسبت به آسمان دوّم چو
زره است كه در بيابانی افكنـده شـده   
باشد هم چنين هر آسمان نسـبت بـه   

 «.آسمان مافوق خود اين گونه است
اكنون كه دانستيم كمال انسـان، بـه   
دست آوردن معرفت بيشتر از حقـايق  

باشد، الزم است اضافه كنـيم   جهان می
كه اين تالش معرفتی بايد متناسب بـا  

يع شود. انسان در ارزش اين حقايق توز
اين جهان چون پ وهشگری است كـه  
ـ     هبا هدف شناسايی يـك شـهر و تهي

آن، بـه آنجـا سـفر كـرده و در      هنقش
ای سكونت يافته است. اگـر   مسافرخانه

ايــن پ وهشــگر بخواهــد در فرصــتی 
خـوبی انجـام   به خود را  همحدود وظيف

آوری اطالعات به  دهد، نبايد برای جمع
وی موظـف اسـت   امور جزئی بپردازد؛ 

ترين عناصر و اجزای ايـن شـهر را    مهم
ها و روابط ميان آنها  شناسايی، و نسبت
گاه اگر فرصتی بـاقی   را كشف كند. آن
تنظيمـی خـود را    هماند، جزئيات نقش

 تكميل كند.
اگــر فــرض كنــيم ايــن پ وهشــگر 

شناسايی شهر را از مسـافرخانه آغـاز   
كند و تمام زمان خـود را بـه شـمارش    

يا متر كردن دقيق ابعـاد آن   هاخشت 
مسافرخانه بپردازد و با كـاوش فـراوان   

حــرارت و شــدت نــور و آمــار  هدرجــ
مفصلی از اجـزای ايـن منـزل و طـرح     
كاملی از نقشه آن فراهم آورد و حتـی  
بهترين برنامه برای زندگی در آن را در 
گزارش پايـانی خـود بيـاورد، زحمـت     
 فراوانی كشيده است؛ امّا آيا مسئوليت
 هخود را به خوبی ايفـا كـرده و سـرماي   

ای فراهم آورده اسـت؟   علمی شايسته
پ وهشگری كه برای شناسـايی شـهر   

شود، بايد از شناسايی محـل   اعزام می
سكونت خود جز به انـدازة الزم بـرای   

پوشی كند و زمان  سكونت موقت، چشم
ــ  ــه وظيف ــود را ب ــدود خ ــلی  همح اص

 اختصاص دهد.
اينچنـين  خلقت انسان نيز حكايتی 

دارد. اعزام انسـان بـه ايـن دنيـا، در     
ای به نام عالم طبيعت، برای  مسافرخانه

كسب معرفت و شناسايی جهان هستی 
است. بنابراين، شناسايی عالم طبيعـت  

ـ   ءبه عنوان جز ی  هكوچـك از مجموع
ای مقبـول و   هستی، تنهـا بـه انـدازه   

ارزشمند است كه حيات موقّت انسـان  
ـ   نيـاز دارد.   آن هدر اين مسـافرخانه ب

زمانی آگاهی از عالم ماده، آگاهی كامل 
و مفيدی است كه نسبت ميـان ظـاهر   
هستی و باطن آن كشف شده، تـأثير و  

تأثر متقابل ميان ماده و معنا بـه  
 دست آمده باشد.

اگر آدمی در اين جهان، سيم و ) 
زر و نعمــت و شــهوت پيرامــون 
خود را ببيند، ولی قدرتی كه اين 

بـرای او  « كـن »هاشـار  همه را با
فــراهم آورده اســت نبينــد،   

كوچك و همچون مورچگان كور 
است؛ هرچند ادعا كند و بر خود 

 (ببالد.
 ادامه دارد...

ای نـاقص كـه تنهـا     البته آينه و جلوه 
دهـد.   بخشی از صفات او را ارائـه مـی  

گـری و   شك هرچه اين ارائه، جلـوه  بی
مظهريت بيشتر باشد، نزديكی اثر بـه  
صاحب اثر بيشتر است. اظهارنظرهـا و  
عقايــد هــركس، از صــدای او بــه    

هرچـه  ) تر اسـت.   شخصيتش نزديك
در خـدا را  حضور انسان بيشتر بتواند 

كردار واعمال خود عميقتر ورنگين تـر  
و مظهريــت بيشــتری بــرای  داشــته ،

تر   پروردگار داشته باشد، به خدا مقرب
است؛. خـدای متعـال بـر خـالف مـا      

تـوانيم    ا كه با هيچ اثری نمـی ه انسان
 تمام صفات ظاهری و بـاطنی خـود را   

ــث انســان  ــهمنحي ــانيم، آين ای  بنماي
ايــن  (ای تــام دارد. نمــا و جلــوه تمــام

ــ   ـ مانند تصوير درون آينه مخلوقات
تـوان   خود ندارند، اما مـی  استقاللی از

های كامـل، نماينـده،    گفت آنها انسان
ـ خليفه و جانشينان خداينـد. ا   هز آين

الهی كه بسـيار بـه او نزديـك     قدرت
يـاد شـده اسـت:      است با اين عنـوان 

انسان آفريده شده است تـا   اهلل،
با افزايش شعور خـود و درك بيشـتر   
حقايق جهان، وجود خويش را كاملتر، 
و جهــان خــود را بزرگتــر ســازد. راز 
عظمــت انســان و ســرّ برتــری او بــر 

  :فرشتگان، همين علم است

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦ چ

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 31 - 35البقرة:  چڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

امّا آيـا مـراد از علـم، علـم رياضـی،      
 است؟كيميا فيزيك و 

حقايق عالم در دو گروه بـزرگ جـای   
گيرنـد: مـادی و معنـوی، پيــدا و     مـی 

پنهان، ظاهر و باطن، شهادت و غيـب.  
ای  ايق مادی يا پيدا، دستهمنظور از حق
ــده ــا   از پدي ــطه ي ــه باواس ــت ك هاس

گانـه قابـل    واسطه با حـواس پـنج   بی
مشاهده و دستيابی است كه انسان بـا  

تواند آنهـا و روابـط    تالش و زحمت می
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 از میالد با سعادت پیامبر بزرگوار اسالم  تجلیل 1317عقرب  23
محفـل   طـی  حمـد مصـطفی  حضـرت م نـاجی بشـريت   وزارت ارشاد، حج و اوقاف از ميالد فرخنده پيامبر بزرگ اسـالم  

، افـزون بـر هيـأت رهبـری وزارت، برخـی از      در اين محفل نورانی تجليل بعمل آورددر هوتل ستاره های شهرشكوهمندی 
برجسته دولتی، جمع غفيری از استادان، امامان مساجد و علمای جيد كشور، شماری از طالب مدارس دينی و قاريـان   رجال

 .ن و عده ای از خبرنگاران اشتراك ورزيده بودنددارالحفام ها، تعدادی از خواهرا
پيـام   بعـداً  سليم آغاز يافـت. اهلل استاد قاری بركت  ءقرآن عظيم الشان با صدای دلنشين شيخ القرا از یبرنامه با تالوت آيات

ـ     د استاد فيض محمدعثمانی وزير ارشاد، حج و اوقاف به مناسبت خجسته ميالد مسعود منجی عـالم بشـريت حضـرت محم
ن آمـده  آتوسط قاری محمد اسحق حيدری عرب رئيس دفتر مقام وزارت به خوانش گرفته شد كه در قسـمتی از  مصطفی
ی و هسـته   دينـی  مهمترين مايه تحكيم صـلح، وحـدت، اخـوت    اكرم ه و با سعادت حضرت پيامبرخجستروز  است: زاد

 .مقاومت در برابر ظلم و ستم دانسته می شود
در فـرازی از آن آمـده اسـت:    گترين عامل تحول مثبت انسانی و عدالت اجتماعی در جهـان بـود.   بزر حضرتآن رسالت 
 .آشتی، برادری، برابری و امنيت می باشددر جامعه دينی  پيام تولد و رسالت پيامبر اسالم مهمترين

 ند.نمودجامعی پس از آن سيدمحمد شيرزاد رئيس ارشاد، حج و اوقاف واليت هرات سخنرانی 
دوكتور احمد نور واقف مشاور مقام رياست اجرائيه صحبت نموده در بخشی از سخنانش گفـت: تـرويج فسـاد، قـوم      عاقباًمت

بوده كه امروز سبب ذلت  پرستی و شرارت ميان امت اسالمی كار دشمنان اسالم است. متابعت از آن، دوری از سنت پيامبر
 .است گرديدهدر جهان اسالم  نكه عامل خون ريزی و اتالف حقوق مسلماناهمه شده 

كه طی صحبت های توكلی، محمد آصف مصباح و مولوی مفلح به ترتيب صحبت نمودند  اهللآيت به همين گونه آقايان هريك 
در اخير پيشنهادی را به مقام رياست جمهوری اسـالمی افغانسـتان    .را حكم الهی خواندند پيروی از سيرت آنحضرت شان

بر اين كه: وزارت ارشاد، حج و اوقاف بايد در سطح كشور به يك وزارت با صالبت و مقتدر مبـدل شـود و    ارايه نمودند، مبنی
در تمام ادارات دولتی)مركزی و واليتی( يك دفتر نمايندگی آن با اختيارات كامل گشوده گردد تا مامورين را امر به معروف و 

فساد می كنند به ارگان های عدلی معرفی اشاعه ی می نمايند و ، كسانی كه نسبت به آن بی اعتناينمايندنهی از منكر 
.گردند. محفل با دعای خير پايان يافت

 گزارش ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه
 دربخش اشتراک درجلسات

 ،( درمقر رياست تعليمـات دينـی وتـدريب ائمـه    undpمالقات رئيس تعليمات دينی وتدريب ائمه بانماينده مؤسسه )
 ادل نظرپيرامون برنامه های آموزشی برای استادان مدارس دينی جهت ارتقای ظرفيت صورت گرفت.بحث وتب

ی يتدريس استادان مدارسی كه تحت پوشش اين اداره فعاليت می نمايندوهمچنان رهنمـا  ی بررسی وكنترول ازشيوه
 شان به شيوه جديد تدريسی به شكل آسان.

 م های تحت پوشش اين وزارت.بازديدوكنترول دائمی ازمدارس ودرالحفا
 دربخش تعالیت های آمریت آموزش های دینی

نظارت ازچگونگی روندفعاليت های مدارس : حلقات سرك چهل متره، اناثيه بی بی زينب، اناثيه ارشاد القران حضـرت  
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الفـالح، امـام   ی يـه  بالل )رض( حضرت عمربن خطاب )رض( اناثيه بی بی ساره، امام باقرچنداول، امام مسـلم زيرچنـار، اناث  
 الزهرا، امام مسلم، دارالحفام فتحی خالدبن وليد، واناثيه شمس البنات. ابوحنيفه )رح( بی بی فا
 دربخش برگزاری محاتل

      ،به سلسله فراغت طالب مدارس درشهركابل، محفل باشكوهی بااشتراك رئيس تعليمات دينـی وتـدريب ائمـه آمـرين
ياست درهوتل خليج كه ازطرف مدرسه ی حديقه القرآن راجستر شده درچوكـات رياسـت   مديران وتعدادازكارمندان اين ر

( تن ازفارغين كه ازبخش های قرائت وتجويدفارغ گرديده بودنـد طـی   144تعليمات دينی وتدريب ائمه برگزار گرديد وبرای )
 محفل خاصی تصديق نامه هاوجوائز درنظرگرفته شده، توزيع گرديد.

 مقام ومنزلت معلم

  كنفرانس علمی تحت عنوان مقام ومنزلت معلم ازديدگاه دين مقدس اسالم كه ازطرف كميته فرهنگی ونشراتی مدارس
الفالح تحت نظررياست تعليمات دينی وتدريب ائمه وزارت ارشـاد، حـج واوقـاف بمنظـور ارج گـزاری ازمقـام واال       ی اناثيه 

 ( تن ازاساتيد وشاگردان مدارس دايرگرديد.١44)اشتراكان نوين واقع چمن حضوری باومقدس معلم درهوتل افغانست
 كنفرانس هيئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف و وزارت معارف، كميشنرحقوق بشـر، مشاوررياسـت اجرائيـه    اين  در

مسوؤل جندر ستره محكمه ، مديران واستاتيد مدارس مربوط وزارت ارشاد، حج واوقاف، مديران واسـاتيدمكاتيب ومعـارف   
 ه هشتم وولسوالی بگرامی، وساير دوستان اشتراك ورزيده بودند.ناحي

 فـالح شـاگردان مدرسـه ال  توسـط   گرديد، سپس سرودملیازكالم ملكوتی ونوربخش الهی آغازمحفل باقرائت آيات چندی 
 مديرعمومی مدارس اناثيه الفالح پيرامون هدف برنامه صحبت نمود.محترم مطيع اهلل)صافی( بعداًده شد، خوان

معين وزارت ارشاد، حج واوقاف رسـماَ افتتـاح گرديـدو پيرامـون     لمی توسط محترم عبدالحكيم)منيب(كنفرانس ع تعاقباًم
 اهميت مقام ومنزلت معلم ازديدگاه دين مقدس اسالم مفصالَ صحبت نموده.

م دوكتـور شـفيق   محتـر  ،)واقف( مشاوراموردينی وتدريسی رياست اجرائيـه فرانس علمی محترم دوكتور احمدنوردراين كن
محترمـه   ،محترم قاضی رياض اهلل صـابر رئـيس تعليمـات دينـی وتـدريب ائمـه ايـن وزارت        ،)صميم( معين وزارت معارف

 قدريه)يزدان پرست( كميشنر حقوق بشر نيز پيرامون موضوع صحبت نمودند.
سط هيئت رهبری وزارت ارشـاد،  درختم محفل تقدير نامه هاوتحايف كه ازطرف مدرسه متذكره تهيه شده بود به فارغين تو

 حج واوقاف ومعارف وبه بعضی ازمهمانان توزيع گرديد.
 

 1317از بابت ربع سوم سال مالی   ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت کندز های گزارش

 برنامه ارشادی

( 51كـه از جملـه)   منظور گرديـده بـود   ( محراب مساجد برای ترميم كه از بودجه وزارت51)اعالن داوطلبی و آفرگشايی -5
طی مراحل تداركاتی قرار گرفته و سه محراب آن نسبت عدم مراجعه شركت های ساختمانی بار دوم محراب آن آفر گشايی و

 به اعالن گذاشته شده است.
 .اين واليت توزيع آن برای مسجد شريف منگ تپه ولسوالی چهاردرهنماز وجاي متر( m ١16)خريداری -1
حت عنوان نقش علمـاء  ت و اوقاف و دفتر يوناما مقيم اين واليت ترك فی مابين رياست ارشاد، حجسازماندهی جلسه مش -3

 

 .در جامعه دارند در تامين صلح كه
پيرامـون اهميـت   مصـاحبه   و و رياست ارشاد، حج و اوقاف غرضسازماندهی و هماهنگی بين راديو تلويزيون آرز -١

 صلح و ثبات در افغانستان. ه منظوربدر عربستان سعودی اسالم جهان  نشست علمای
در جهت مصـاحبه و اظهـار نظـر     سازماندهی و هماهنگی بين راديو تلويزيون خاور و رياست ارشاد، حج و اوقاف -1

 مورد اهميت محيط زيست از ديدگاه اسالم.
رياست محترم  عنوان نقش علماء در ترويج حقوق بشر با همكاریتحت كرام در وركشا  ده روزه  اشتراك علمای -8

 حقوق بشر واليت كندز.
مابين فی  است سواد ساختن جامعهبه بان يك دختركه برابرا  يك روزه تحت عنوان با سواد ساختاری وركشبرگز -8

 رياست.اين دفتر آموزی لينكن و رياست ارشاد، حج و اوقاف در مقر 
 م با همكاری موسسه زنان برای زنان.اری وركشا  يك روزه تحت عنوان قاچاق انسان از ديدگاه اسالبرگز -6
، جنـگ و خشـونت،   مختلف تلويزيون و راديوها راجع به صـلح های كرام در ميز های گرد و شبكه  معرفی علمای -١

 ... غيره ، هفته شهيد، آگاهی از  حقوق اطفال از ديدگاه اسالم وفضيلت  شهدای كرام
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اعث فساد اجتماعی به ارتباط تعويض نويسی، فال بينی، كه ب آگاهی دهی دعوت مردم به امر  به معروف و نهی از منكر و -54
 جامعه اسالمی می گردد.وغير اخالقی در
 برنامه حج و زیارت

( ١15( نفر عضو بعثه كه جمله بـه تعـداد)  3( نفر ناظم و)14نفر سهم ادارات، )( 1١ت، تعداد)اين والي( نفر سهم ١4١)به تعداد
( تن آن را طبقه ذكور تشـكيل ميدادنـد(   835)( تن آن طفل و تعداد5قشر انا ، )( تن آن را 15١)نفر حجاج ميشود كه تعداد

بعد از طی مراحل قانونی اسناد هايشان از ميدان هوائی موالنا جالل الدين بلخی به صوب ميدان جده عربستان سعودی طـی  
لخير بدون كدام حادثه و تلفات از ميـدان هـوائی مدينـه    و بعد از ادای مراسم در مكه و مدينه مع ا انتقال داد شدچند پرواز 

 ند.دوباره به وطن برگشت نمود
 .تثبيت شد قالن اين وال غرض ايجاد قبرستان برای مردم شريف كندز( جريب زمين واقع عس144موازی) برنامه اوقاتی:

 اوقاف والیت نیمروز ریاست ارشاد، حج و هایگزارش 
 فساد اداری تحت رياست مقام محترم واليت نيمروز.يسيون مبارزه باكمرجلسات هفته واراين رياست داشتراك نماينده   .5

 اشتراك جمعی از علمای كرام در جلسه تجليل از هفته شهيد. .1

كرام پس از اخذ امتحان رقابتی از طريـق پروسـه اصـالحات اداری جهـت اخـذ       یتن از علما 1١ترتيب و ارسال اسناد .3
 .تمقام محترم وزار منظوری به

 كميته سواد آموزی تحت اثر مقام محترم واليت. 11/8/53١8اشتراك رياست در جلسه مورخ  .١

 سيون مبارزه با مواد مخدر به رياست مقام محترم واليت نيمروز.ياشتراك در جلسه ماهوار كم .1

سـازی و   بحـث و ارايـه نظـرات جهـت شـفافيت      يسيون انتخابات،ديدار جمعی از علمای كرام با رئيس محترم دفتر كم .8
 برگذاری انتخابات در فضای امن و تشويق مردم به اشتراك در اين پروسه ملی.

بازگشايی صـندوق سـمع شـكايات بـا     و نصب پيام های ارشادی پيرامون رشوت و جزای آن از ديدگاه شريعت اسالمی  .8
 حضور داشت اعضای محترم كميته رسيدگی به شكايات.

 الیت سرپلریاست ارشاد، حج و اوقاف وهای گزارش 
 شهدای وطن، پرداخـت عشـر و زكـات،    از چون اضرار مواد مخدر، گراميداشت  یتعيين خطبه های نماز جمعه در موارد

لی و نيرو های امنيتی، فضيلت عيد سعيد اضحی و شرايط قربـانی،  اسالم، وحدت و حمايت از حكومت م آموزش سواد از نظر
بيق واكسين، اهميت نماز جمعه و حمايت از نيـرو هـای دفـاعی، فضـيلت     ضرورت پرداخت ماليات و همكاری مردم برای تط

 شبهای رمضان و شب قدر، موضوع عاشورا و شهادت امام حسين و يارانش.

  ،انيان تروريزم و استرداد اسـتقالل  محفل روز شهيد، گراميداشت از قرباشتراك در محافل حمايت از خيزش های مردمی
ه، و اشتراك در جلسات صحت بـاروری  در قوماندانی امني ء( تن از علما14)شير مادر، اشتراكز تغذيه با كشور، بزرگ داشت ا

 .رفته بودند عربستان سعودی صلح به ی كه پيرامونتقدير از علماي به صحت عامه. اشتراك در جلسه ی

 در بخش اطالعات وارتباط عامه

  اسالمی با اشتراك علمای جيد اين واليت.تدوير ميز گرد در مورد قضايای عاشورا و اهميت آن در جوامع 

 ربع وار مديريت های مربوط اين رياست و ارسال به مراجع مربوط. اخذ گزارش های 

 در بخش اوقاف

 صورت دومدار.ه دست آوردن امالكات وقفی از طريق قانون و شعبات ذيربط به سعی و تالش در جهت ب -5
 .بانك آن به د افغانستان تحويل پولغرفه ها و ديك زيارت و  ولتی،، اجاره زمينهای دجمع آوری عوايد دكاكين -1

 برنامه اداری و مالی

محراب مسجد شريف به نام های مسجد خطيـب آبـاد، مسـجد جنگـل بـاغ،      و شروع كار ترميم چهارطی مراحل  -5
 در شروع تكميل شدن قرار دارد. كه كار شان )ص(رسول اهللن تپه، مسجد حضرت محمدمسجد قرغا

 ( بست مالامامان و خطبای مركز و ولسوالی های واليت سرپل.35)اعالن و ارزيابی -1
 

سوارو او ونوډه، جل نمبو   وه  ر  د  نساجتو دد روان کا  د و س ی ج ګی او و سوا يو دوراګانو د انهخابارو اهميغ د اسم   ه نظ ه د -۰

نيو رسوا، جلسوارو او ډوونو نخو  اردواد  نسوا ل د نمبو  ، و او هتا هو  وه تمح نرا  د   انينو، نصو دص، او انيو  ه  ر  بيان دويت سر 
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   ه مانه پوهاو  دويت .

 ١١٥7سوواجتو پوو وژ    ا  ووانيو پووه نووا      ووغ د ن٥١١٥٢71د خوسووغ و  ووغ د اردوواد اووا او اوقووا و رياسووغ د ان  ووا   بووود   پووه ب خووه کووټ ل -۲

 ټی پور  ر ميل او ګټی اخسه ی اناده د  له ګټی اخسه ی ره به وسپار    ی.يا   کا  د س بک  نيادوی ر اخ   نن

سوووليک دوووو  او کارونوووه يوووټ   ا  وووانيو پوووه نوووا      وووغ د نسووواجتو د رووو نيا پووو وژ  قووو ارداد    ٢٩٢6٥١٥ل قبوووغ د بوووود     وووه داد  ېووو  او ن   -۳

 .ج يان     

 ١67٥16٥ل نا   کا  د وسه بود     ه د ١١٥7د  -٢
 
 ج يان     .   ا  انيو په نا      غ نساجت ننار پ وژي ق ار داد دو  کار يی ممم

  وا يهونه   ه په ن کزاو و سوا يو کټ نظار  کیږ .دو    وويذګ و  ه  وهتا  اخيسهل دو  د  او د٢١دا  سا  نت  يغ په ب خه کټ دل -٩

 و س  خپل کاريی د ر ار  په دکل کو و دوکانونه نه    او کهابونه او نور  وا   يټ ر   تبه ک   دويت  .   وويذ ګ  ٩د ل -6

  نېو ه د و  ووی ٥ل، لوه  وه د و  جمکو    وه  نېو ه وه٩٩٩لا  اوا روه رلووونکی ا وا کو ١١٥7د خوسوغ د اردواد، اوا او اوقوا و رياسوغ   وه د -١

 .ی  ا   په ن ه نوظمه کټ و ا  دوه، له  ه د   جمک    ه  وه  ی  رو   ه نو    دوهانخهلېو اد نې ه د١٩ا مین او ل نې ه ن١٢ا، لر دو 

 .  د ١٢١١٥٩٩لدو  موا ت  اجو د داخليو   ه ر   د خوسغ و  غ د ارداد اا او اوقا و رياسغ د اا رلوون و ا  -٢

 .  بابه دوکانونه     ٩6سغ ا ونت لو اوقا و رياد خوسغ و  غ د ارداد، اا ا -۰

کووا   پوواره د اردوواد، اووا او اوقووا و ري سووغ ا ونووته دوکووانونو رووه د و ار  ن  وو   نرووا  آ وووا را یووږ  دووو  د قوو ار داد خووه نقووابق د هوو   ١١٥7د  -٢

  ار  ره  یږ  دو  د .دوکانتار س ه  و کل  ق ار داد ان ا  له و  غ ن     نرا  را ت او دننظور   پاره ن     و 

پووه د هوو  کووا  پووه سوو  کووټ د و  ووغ نرووا  پووه هووتا غ د ننهخووی هيووغ پووه   ووور دادووغ کووټ  کوو  دووويو دوکووانونو  پوو ره کل ووی ک ا ووه  وووین ک يووته، نووو  -١

کووټ د ووه کووا   ١١٥6موا ووت کیووږي ، لووه پووها  ووا)ی   ٢١76١61 يصووته  يوواروا   را کوو  د  لووه جملووهل ١1کووا  پووه ک ا ووه کووټ   ١١٥7همووت  اسووا  د

 وه. ا  ا)ی  ٢٢٩٩61لموا ت

د اردوواد اووا او اوقووا و ري سوووغ ا ونووته کمبووود د نمانانوووانو، خقيبووانو او خووتنا ی کووارکوون و  سوووهونه د اصووم ا  ادار  او نلکووی خوووتنارونو د  -١

انانووانو    نېوو و نووم٢٢له د ووه روان کووا  کووټ دن دوووي، لووه پووپا يسوو ی سوو ه  ووو  لووه د خوسووغ د ن کوو  راد وګووانو، رلويزيووون او رو نووانو   ووه امووم 

  نېو و نمانانوانو اسوناد ن  و   و ار  روه  یوږ  دووويت  ١7 نوينوه اخيسوهل دوو  لوه پوه ن ي وه کوټ ب يو    امومن دوو  د  ، او ورسوهه د لآ  وه 

خوووه کووټ دوه نېووو ه د خووتنا ی کوووارکوونکی لووه  کوو  دوووويو نمانانووانو ننظوووور  دووويته اوپووو  ی نوووره پوووه ج يوو ن کوووټ د ، او د خووتنا ی کوووارکوون و پووه ب  

 اسهختا  دويت .

کووټ   نېو ه نمانانووان او خقيبووان د ا)سووا)ی قالووا  پووه نووورد در  ور  ووی ورک وواد رووه ور نو  وو  ک يووت  لووه د اردوواد اووا او اوقووا و رياسووغ ١٩ل -٢

   نوسس آ وا جو  دو  وه.FRDلد

   ا  ا)ی د نساجتو  پاره خ يتار  دو .٩1111لنما ونه په نرابل د     و ه اصک  پ کسها)ی جا١٢٩1ل -١

 

 گزارشهای  برج اسد و سنبله ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بامیان
 در بخش مدیریت عمومی مساجد

 ( 58در) و ولسوالی های مربوط درباره اهميت صـلح و امنيـت از ديـدگاه اسـالم،      مركزيت نماز جمعه در مركز اين واليت
، حرام بودن قتل و كشتار انسان های بيگناه، اهميت تغذيه طفل با شير مادر از و فساد اخالقیم بودن فساد اداری حرا

، همكاری مردم با نيرو های امنيتی جهت تامين امنيت، فضيلت قربـانی و آداب آن و ثـواب قربـانی در روز    ظر اسالمن
 عيد سعيد قربان تعيين و بواسطه خطبا و امامان مساجد ابالغ گرديد.

 مال امام مسجد زرد سنگ در محبس عمـومی و محتـرم مولـوی     "كاشفی "فر مالم امام محترم محمد فاضل دو ن
عزت اهلل مالامام مسجد خالد بن وليد در مركز اصالح و تربيه اطفال جهت تدريس آموزه های دينی و اخالقی به مدت 

 .نديك ربع معرفی گرديد

  رياست در حشر عمومی اين امامان رسمی  امامان مساجد و مالمديريت عمومی مساجد و مال 51/1/53١8به تاريخ
 شان نمودند. زيست ه به حفاظت محيطصيتبليغات مفيد شان مردم را توباو  دداخل شهر باميان سهم گرفتن

 در بخش اوقاتی

 جريان داشـته  رياستاين ( بسوه زمين كه تحت دعوا بين عبدالحميد و 1)درخت و به مساحت ( اصله34)بررسی، 
 موضوع به نفع اوقاف فيصله گرديد.
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 در بخش نشرات و تبلیغات

 جمعه و جماعت و كميسيون مبارزه با مفاسد اخالقی جهت نشر و  ینفر از خطبا 58در بخش بحث های علمی با هماهنگی
فساد اخالقـی.   های علمی مبارزه با تبليغ و مبارزه با مفاسد اخالقی و فساد اداری با موافقت راديو محلی جهت نشر آن بحث

 هفته وار صورت گرفت. مورد از طريق راديو محلی به طور ١منابر و

 (31تعداد)  مدت معين به كتاب خانه جمع آوری شد.وردنياز شان را دريافت و بعد ازكتابهای ممطالعه كننده نفر مراجعين 

 آمریت ارشاد

 (58خاص نماز جمعه( در)موضوعات در بخش)  اضرار قاچاق و كشت و اسـتفاده مـواد مخـدر،     باره دراين واليت مركزيت
 حرام بودن انتحار كه از نظر اسالم از گناهان كبيره محسوب می شود به واسطه مالامامان و خطباء مساجد ابالغ شد.

 )( نفـر از مالامامـان و خطبـاء    ١1)به تعـداد  واليتاين در قومندانی امنيه  11/8/53١8به تاريخ در بخش) امورات امنيتی
ی امنيتی در تامين امنيت ترغيب و هاامنيتی تدوير گرديد كه در آن جلسه تاكيد شد، علما مردم را به همكاری با نيرو جلسه

 تشويق نمايند.

 عنـوان   به همه خطباء و امامان مساجد كتباً 1١/8/53١8و  11( در دو نوبت به تاريخ در بخش) تعاون و همكاری با اجتماع
ترم وزارت كه اغنيا و ثروتمندان را تشويق و ترغيب نمايند تا وجوه اسـالمی و عشـر و زكـات    داده شد طبق هدايت مقام مح

 خويش را به فقراء به شكل دوام دار كمك نمايند.

 مدیریت اوقاف

 هاشم آغا تحويل د افغانستان بانك گرديد. مير دوق اعانه مزار( افغانی عوايد صن151١)مبلغ
 مدیریت اطالعات و ارتباط عامه

 نفر از خطبا جمعه و جماعت و كميسيون مبارزه با مفاسد اخالقی و بـا موافقـت    58بخش بحث های علمی با هماهنگی  در
مورد از طريـق   (51منابر مساجد و)از طريق  ، فساد اداریراديو محلی جهت نشر آن بحث های علمی و مبارزه با فساد اخالقی

 رفت.دهه عاشورا صورت گو راديو محلی به طور روزانه 

 در بخش انفشاتی

كار آن بـه پايـه    544( افغانی كه %6١1533به مبلغ ) 53١8اعمار شش باب تشناب در ولسوالی ورس از بودجه انكشافی سال 
 اكمال رسيده است.

 در بخش اوقاف

  ( افغانی تحويل د افغانستان بانك گرديد.31411مبلغ ) 53١8عوايد اوقافی شش ماه اول سال خورشيدی 

 توسط هيئت تركيبی صورت گرفت. 5١/8/53١8ولسوالی كهمرد به تاريخ در خواجه مستك  از مزارحفاری  بررسی از 

 ولنگ، صندوق اعانه مزار هاشم، صندوق اعانه مزار مير سيد علی و بـه بيسـت و   اعانه مزار بند امير ولسوالی يكا صندوق
 صورت گرفته است.همرای مستاجر عقد قرار 53١8رفه داخل محاطه مزار مير هاشم درسال چهار متر مربع تهجايی غ

 در بخش پروسه حج

 ( نفر متقاضيان حج به بيت اهلل شريف در سال ١58اعزام )به اساس سهميه بندی. 53١8 

 در بخش ارشاد

   تـن از   544برگزاری كنفرانس بازتاب فعاليت های مالامامان مساجد در رابطه با منع و كاهش خشونت عليه زنان به تعـداد
 ماء مركز و ولسوالی ها.عل

 ( محراب مسجد: مسجد شريف بابا شيخ، مسجد حلوا قول، مسجد دره علی، مسـجد شـهرنو ولسـوالی    1)ترميم
 ورس، مسجد عيدگاه مركز و مسجد امام مهدی جگره خيل.

 ( برنامه آگاهی دهی از طريق ائمه مساجد در رابطه با منع خشونت حقوق زن از ديدگاه اسالم.١1)تدوير 

 

 ریاست ارشاد، حج واو قاف والیت غورهای زارش گ
مبارزه عليه مواد مخدر از طرف رياسـت مبـارزه عليـه     ،محفل بزرگ بمناسبت هفته بسيج ملی 55/١/53١8به تاريخ 

مواد مخدر با همكاری رياست ارشاد، حج و اوقاف در صالون كنفرانس های مقام واليـت تحـت شـهر فيروزكـوه بـه      
كرام، خطباء و امامان مساجد بزرگان و متنفذين ، اعم از ذكور و انا  تجليل  نفر بشمول علمای تراك تعداد سه صداش

مساجد و خطبه های نمـاز جمعـه بـه     نابرو گرامی داشت به عمل آمد. و نيز اضرار مواد مخدر از نظر اسالم از طريق م
 آگاهی عامه رسانيده شده است.
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 1317سال  و سنبله یت دایفندی بابت برج اسدی ریاست ارشاد، حج و اوقاف والگزارش ها
 ( نفر درباره موضوعات ذيل: تشويق مردم به حفظ ارزشهای اسالمی، آگاهی ساختن مردم از اضرار مـواد  1548)برای تعداد

مخدر و مسايل مربوط به اعتياد، روش تربيه سالم فرزندان، حمايت از نيروهای امنيتی و برقـراری صـلح، تبيـين و تشـريح     
وامل فساد اخالقی و پيامد های ناگوار آن در جامعه، مسؤليت های دينی و فردی نسبت به مبارزه با مجموع فسـاد، تقبـيح   ع

مسـاجد در سـطح   منابر اختطاف و قاچاق انسان، اهميت تاثير شير مادر باالی اطفال، تبيين ارزش و رعايت حجاب، از طريق 
 واليت آگاهی داده شده است.

 ( بـاب  533١( محراب مسجد و به تعداد)١١١جد و ديتابيس سازی مؤثق به تعداد)آمار و ارقام دقيق مسا به منظور تثبيت
س ارشاد و مـديريت مسـاجد، ديتـاب    آمريت( نفر ازعلما وكارمندان اموردينی ازسطح واليت دايكندی در6١1حسينيه ها و)

 ده است.گردي

 ( تـاريخ  38اطالعـات و ارتبـاط عامـه ترتيـب و در شـماره)      ( توسـط مـدير  ه پيرامون ) نگاهی به فساد اداریيك مقال
( نسخه منتشر گرديده كه در اين مقاله نيز فساد اداری، عوامل، پيامد ها و 5444)فته نامه فرياد دايكندی با تيراحه 15/1/53١8

 راهكار های مبارزه با فساد اداری با يك رويكرد دينی توضيح و تشريح گرديده است.

  بـه   )ع(برگزاری مراسم دهه عاشورای حسينیمقام محترم واليت جلسه ای هماهنگی و مشورتی در رابطه به بنا به هدايت
هدف تامين امنيت مساجد و تكايا و سازماندهی محافل تبليغاتی دهه محرم با اشتراك اعضای محترم شورای علمـا، اعضـای   

امنيه در دفتر كار مقـام محتـرم واليـت برگـزار شـده       شورای محترم واليتی، رياست محترم امنيت ملی و قومندانی محترم
 .جلسه به ائمه مساجد تكثير گرديدومصوبات 

   در جلسه ای كه به مناسبت تجليل از سالروز شهادت قهرمان ملی كشور احمد شاه مسعود و هفته شهيد در دفتر كـاری
 هنگی دينی شركت صورت گرفت.مقام محترم واليت تدوير گرديده بود به حيث سرپرست اداره و عضو جلسه فر

  حقوق زنان از منظر اسالم و مكلفيت های  آگاهی دهی: محمد علی )رحمانی( آمر ارشاد در موضوعات ١/8/53١8به تاريخ
چگونگی راه رسيدن به حقوق فطری و طبيعـی   كاركرد رياست ارشاد، حج و اوقاف متقابل زنان، نوعيت حقوق زنان و مردان ،

 ريق راديو صدای دايكندی برای مردم آگاهی داده و ارشاد كرده است.زنان و مردان از ط

  عـالمی( مـال امـام مسـجد رسـالت، بـه محـبس        و ارشادات وسيع، محترم محمد طاهربه منظور سازمان دهی تبليغات(
 .می نمايد می رابه شكل مداوم، تدريسمحبس، عقايد، احكام و اخالق اسالی و هفته دو روز برای محبوسين دردايكندی معرف

 معامالت، طـی   هدايات واصله از مقام واليت دايكندی پيرامون ترويج پول افغانی و استفاده درست آن هنگام داد و ستد و
مكتوب رسمی به تمام مديريت های ارشاد، حج و اوقاف ولسوالی ها و امامان مساجد مركز، موضوع تكثير گرديده و خواسـته  

 زم را بدهند.شده است تا برای مردم آگاهی ال

  جلسه اداری واليت دايكندی و تقاضای رياست حفاظت محيط زيست دايكندی به تمام مالامامان واليت دايكندی هدايت
داده شده است تا در ايام محرم الحرام پيرامون موارد حمايت از معارف، حمايت از نيروهای امنيتی، رعايـت مسـايل محـيط    

 تكايا برای مردم با استناد از آيات قرآن و احاديث نبوی تبليغ نمايند.زيستی  و حمايت از صلح در مساجد و 

 راو   د  خل و درخواسویو  د  او اسهختا  په نوخه د راد و رلويزيون ن     آن يغ ره دوه  له اممن د  دريا رربه  سهونو د٢لد. 

 .د  و و اسنادو  پاره په هارۍ او سا ټ ۍو   ا لين  سيسټا جو  دو  د  او رو ن ه اسهېاده ور  ه کږ،ي 

  ټسو هور   ونوډو کود ټمت يه په رياسغ کوګډون ودو اوهمتارن ه د ټدا  ه دو   ونډه کپه د نهاج و د قالا  د نخنيو  په هکله 

 د . ګډون دو  

 ټپه ادار   ونډه کو ټدا  ه دو  وه او همتارن ه د رياسغ په داخل کد پو يو د واکسین په هکله  ونډه  ټپه ري سغ کد مانی رو هيا 

ګډون دو  د .

  همتارن ه د  يارو نتارسو   ه ګډون دو  د  س  پ  نخهلېو نوتومارو ن همک  و  او    دا  و دوو  ونډو کټ١په ن موې کټ پهل

 د کن  و  او نظار  په نوخه  يتنه دو  ده .

 وهووواو   پووواره نو  ووو  دوووو  د  او نخهلېوووو نوتوووومارو د ب ووو  او مانوووه پ ن يوووغ روووه پووو  آکووو ا  د راد وووو رلويزيوووون ن  ووو       لوووه ملموووا ٢ل
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 ن هو  او ورس ه تا کاپيا)ی درېهيش رياسغ ره و یږ  دو .ه کلهمتارن ه د ن مود ا  ان ساخهما)ی د کغ د ج يمی د رمت ت په ه

 پوه نناسو غ پوه ن کوز  ی ګډون ک   د  او همتارن ه د دوهيتانو د ورځو    نخهلېو  ار و ک١ک انو په ل  اسغ  و  ملماپه ن موې کی دد  ري

 د ق آن مظيا ا  ان خها دو  د . جان  جونا  کی

  د  و  ووغ د ن  وو   نرووا  پووه رووا ر کووټ ه خوواط  نو  وو  دووو  د  سوو  دو  يووټ دکوو ا  د مانووه پوهوواو  پوو  دا وو و دوووو رووه ملمووا  ٩ن موووې کښوو ی لپووه

او دو   کا ووتارو پوو  بنووت و او  وواو او کولي يوووانو پوو  خ ووونغ او  وووه د اننيوووی  واکونوووو د نمروو  پووه نوخووه پووه   هنګوووی ن کووز کووی دا وو  دوووو  و  

  جان  ګانو  يسغ د اخ   د ملانته د ادا  ی په نوخه ر ريوی او د و  وغ د ٢1ه د لدا    دو  د ، او همتارن  جلس ی د رياسغ په داخل کټ

 ن     نرا  ر  ننظور  وروسهه په کټ د اخ   ملون  ادا دو.

  لرا  جو  دو  د .ر    تيارو درس ی  کا  د ا ا  د م  ا   ونډ    تيه د نوليمينو په دمو  ادا ک   ده او همتارن ه وروسهه  ١١٥7د 

  کا  ا ا  وروسهه ر  درس ی  لرارو د نت  ی ننور  په  ور ر  يل ک   د . ١١٥7د 

 سوا  روه د ا  ا)سوهان  را و وه دوو  او وروسوهه د و ار    ا  وا)ی ک ا وه پوه د  نيادوغ کوټ6٢111لد نوقوغ    وو او آ هوا  ) وينانو  وه درکوه 

 بانک  ه  ر  جم  دو  د .

  دوسيه س  د هت  و د  صی په هکله و  د اسو نان  وارنوا   ن  و   نروا  روه د  ووت  اج ااروو پوه خواط   یوږ  دوو  د  . او همتارن وه د   6ل

 مينک د قب سهان د  صی نوتوې د مت نی د رياسغ  ه ط يره په ج ي ن کی ده.

     ی.د اوقا   سا و   ه نظار  او کن  و  دو  د  ر  و د  صی   ه يی نخه ونيو 

 دو  ده او د هتا غ  ولهونکی دو   و. توې د و ار  ن     نرا  ره ن هو   بابه دکانونو د ق اردادونو نو ٩٩د ن   س ا  و سوا   د ل 

 ١7/٩/١١٥7  
 
د  د لهاردوووون ی پووووه ورد د هلمنووووت و  ووووغ پووووه و  وووووی د  وووو  د هلمنووووت و  ووووغ د ن  وووو   وا وووو  پووووه ن وووو   د ا)سووووانانو د قالووووا  خصوصووووا

  روه سو ه پوا نوډه پوه دمواو سوو يغ نقوابق نولونوا  و ولوهل او  خاط  د دو  ادار  نسوو    وه د خپول نه الا  د نخنيو  پنهاج ينو د ق

 ورسيت .

 ٢٩/٩/١١٥7 هونوه رومو  کټ د قو ان مظويا ا  وان  وو نبوار  آ د مانی رو هي  په ري سغ د هم،   پوه پ اخه  نډه جو ه دو  س  پت   نډه 

ته د و د صووسغ پووه هکلووه او د نووور او نادووو  د ن ي ووی او د پو يووو د واکسووین د لووه رقبيووق پوو  خوواط   و)سوو  د نما نوودووو  او بيووا نسووو و ۍاک  انوو

 نما نته د مانه ا ي و د  و  نت   د ارداد، اا او اوقا و نما نته ب خه اخيسوی وه او  نډه په دما ه س ه پا  ره ورسيت . ب ا  نؤسس ی

  ن وو  کووټ نظووانی پ يووټ ر سوو ه دووو سوو  پووډ  کووټ د اردوواد، اووا او اوقووا و نما نووته هووا يووه  ووو  قونانووتا)ی پووه او  ووغ د انناو هووا پووت  ورد د هلمنووت

 ب خه واخيسهل.

 ٢٢/٢/١١٥7  ن  و   يس ۍاک و  انوین هللا مابوت پوه ن و   د څور    غ په روا ر کوټ د موانی رو هيوا د پو يو د واکسین د له رقبيق پخاط  د هلمنت و

ې وه  هونوو رومو  دوو  او بيوا  و وو   تخلوه نسوو ينو خپکو  بوا انتآمل   د ق ان مظيا ا  ان  و نبار  وه  ه دو  س پ سوی  نت  جو    روا   

 س ه پا  ره ورسيت . ره واورو   او  نډه په دما هګډون وا و ويناو  

 ١٢/6/١١٥7  صوا   پوه ن و   د رياسوغ پوه د دودن ی ورد د اردواد، اوا او اوقوان پوه رياسوغ کوټ د د  رياسوغ د س پ سوغ اآسوا  ن موت انوان

 هونوه رومو  دوو  او وروسوهه د س پ سوغ آ ووا د نوواد نخوتر د ننووه آنر  کټ  وه  نډه جوو ه دوو  او ملو   د قو ان مظويا ا  وان  وو نبوار  

 .  ه و ولهل س  خپله همکار  وک   ک انو   کيتو په خاط  د ملما

 ١٢/6/١١٥7 ووو قوو آن مظوويا ا  ووان  نووډه جووو ه دووو  ملوو   د وووه ادار   پ سووغ پووه ن وو   س  سووغ دسووغ کووټ دد  رياااوقووان پووه ريداردوواد، اووا او 
ممووونی  و وو وطنوا ووو  ترواور يخوا   پوو  تو دد  وواو   هونووه رومو  دووو  او وروسوهه د س پ سووغ اآسوا  ن مووت انوان صووا   آ ووانبوار  آ

 تت راور يخوا   با ت ور     . ن ا سو او ن ا لو  ه  ر  ربلي ا  و    د  او پ  د ه  ر  نناب و نساجتو د  ره د پوهاو  

 

 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بلخهای گزارش 
( قطعـه كـاپی آويـز    6)برويت 53١8ت كه در برج جوزا سالزكات رياست توانسته اس مديريت عمومی اوقاف و عشر و

زمين زيارت خواجـه  ( افغانی از درك كرايه دكاكين ماركيت ليالمی فروشی و اجاره خاروخس ١83١64)بانكی كه جمعاً
 دست آورده كه توسط مستاجرين تحويل بانك و به مركز انتقال گرديد.ه كاكلدار ولسوالی كلدار را ب

( قطعـه كـاپی آويـز    58برويـت )  53١8مديريت عمومی اوقاف و عشر وزكات توانسته است كه در ربع دوم سال مالی 
فروشی، اجاره زمـين زيـارت   ليالمی وقفی دكاكين ماركيت ( افغانی عوايد ملكيت های 13١١45بانكی كه جمعاً مبلغ )

را بدست آورده كـه   53١8خواجه كاكلدار ولسوالی كلدار و باقيات مستاجرين اوقافی ولسوالی خلم از بابت سال مالی 
 توسط اوقاف تحويل بانك و به مركز انتقال گرديده است.
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 کثووو ه نوتوووما  پوووه  نووت  ۍو  د . لصووو   د اسووم   وووه پووه ریووو و دووشږو نيادوووهو کووټ ملمووواؤ او خقبووا  ک انوووو رووه خق وووی وي وول دوووو  د  سوو  ا

 وا وووت   ،رقبيوووقا)سوووان قالوووا  د اسوووم   وووه نظووو ه، واکسوووین د اسوووم   وووه نظووو ه، د  ه   وووه نظووو ه، د نادوووونانو  ېووو  ا اوووس، اننيوووغ د اسوووم نظووو ه

د اسوم   وه نظو ه،   واک ینو بانت  د خل و امهمواد،  او  رو  د اسم   ه نظ ه، دنادونانو  رو  د اسم   ه نظ ه، په نک   واکو   رو ، د

ک وووغ،  و  د اسوووم   وووه نظووو ه، د نوووواد نخوووتر کووو د ګاونوووډ   روووو  د اسوووم   وووه نظووو ه، پوووه نخوووتر نووووادو ک ووو  نهووواد نو سووو ه همکوووار  او ده ووو  اموووم 

دو وغ  ، دقه کارونوه کوو  او ده و  بوت  پوا ک قالا  او اسهوما  د اسم   ه نظ ه، د    ا  نخنيو  د اسم   ه نظ ه، په نادونانو بانوت  دوا

 .او قونونو ر نن  وا   کمو  

 ل ووووا جوووو  او دوه نوووور د   ووو    وووو  یه نوسسووو ی آ لوووور ن  ابوووه نسووواجتو ا ههووواح دوووو  سووو  دوه د  ما وووغ ا  ا  وووان هوووا د خی  وووHAS خیووو ه  

 نوسس ی آ وا جو  دو  س   و  په ن کز  لورنه نا يه دوه   د   سود په و سوا   کټ او  و  د ګودوی په وا سوا   کټ جو  دو .

  هکله وينا دويته.دد  نت  يغ کارکونکی وخغ په وخغ دنساجتو نظار  ر س ه ک   او د نس ت انا  ره د نس ت د  ېا غ په 

 اج ارو په خاط  اسهو  دو .ن توطه ن اجيوو ره  وت   پاره اخسهل دو  او اممار  ساجتوم ا و دنساجتو در نيا اون  م ا و د١١1ل 

 په رابقه په سپین    هو ل کټ جو  دو  وو. هو  کو  س  د نادونانو د  ې  ا اسنار ره نو    د   رنه ملما  ک ا  ه ه سيم١1ل 

 پاره و ار  نرا  آ وا جوا  اخسهل دويت . نتارسو  ١٥  

 ١1نتار    غ او راجسټ  دويت . ١ 

 نتارسو   ه  يتنه ر س ه دو  په ن کز او و سوا يو کټ. ٢١ 

 ارو په هکله خصوصوا ا  سا  ممونی نت   د قبا  جان  نس ت کټ د جم،  ورځ  په  و  و  ن    کټ د پخوا)ی جاهليغ د وخهونو رسون

 د  يوانارو او پ نتګانو جن و و په نذنغ کټ ر يل  او بي ن ودو.

 دصلح   وا ت او اهميغ بي ن دو.ان  په نوردکټ هيواد وا و دملانتو ګډون وا و ره  د ا  سا  ممونی نت   س  داخ   ورد وه دصلح  او د 

 ني وی کمپيو  ونوه د نسولکی کسوانو پوه واسوقه لوک کو   دوو اآسموتهللا م  ی لو   ي   ون س ه  و ا  د رد ا  سا  ممونی نت   د کميس 

  ه پکی پيتا ) و.

 ون جو  دو  په نيادغ کټ دوه  ک   د ا  سا  ممونی نت  يغ په ن    نخهلېو ارګانونو په همکار  س  د و  غ نرا  آ وا کو  کميس

 نووته داسوو ی ک نووه صوويه وررووه کووو  او اخقووار ورکووو  سوو  آو يووت   وو ی رو د جووم  آبوواد لووار   ووه  يتنووه ر سوو ه کووو  سوو  کووو   ووا  کووټ اخمووو   سوواد 

 ر س ه )ش ی س  په ری و دشږو نيادهو کټ ګڼ دمی     ره راو )ی    .

 .په ری و دشږو ني دهو کټ د کانی و سوا   د ميتګاه نس ت د اممار لار  خم  ی دو  او ګټی اخيسه ی ره سپار  دو   -١

 همتارن ه د س ه رود و سوا   د )ومان ب   ابغ نس ت د اممار لار  خم  ی دو . -٢

   ا  ا)ی موا ت جم  دو .١7٥٥٥٥٥په دشږو ني دهو کټ نو ل -١

سوو طان ا  ووا)ی او د  6٩6١1٥لجووو ا نيادوووی موا ووتا  ووا)ی او د  ٢١٢٩١١ل ووور نيادوووی موا ووتا  ووا)ی او د  ١1٩1٥١د  موول نيادوووی موا ووت ل -٢

 است او س بک  د ني دهو صور   سا  نت  را ک . ا  ا)ی او د  ١٥١١6٥ادوی موا تلني

پووه ریوو و دووشږو ني دووهو کووټ د جووم  ابوواد لووار د کهووا    و وو ی اسووسا     نارکيووغ   ووه  يتنووه او کن وو و  دووو  د دو ووغ تووت او اسووم   -۰

 ه نونت  دو .خمن کو  کها   ا ن له پکی نت

 د نن  هار و  غ  و   رس ی ه ه نيادغ کن  و  دو . -٢

 د ژورنا سهانو پول نو ره د ارداد اا او اوقا و و ار  او رياسغ   ح  نقابق  وابونه ورکو  دويت . -١

ه ا ي ووو نووت  يغ  يسووبو  د جلسووو او پ وګ انونووو مکاسوو ی دووويته او دنن  هووار و  ووغ اردوواد اووا او اوقووا و رياسووغ د اطممووارو او مانوو -٢

 صېح    ه پخپل وخغ )   ره سپار  دويته.

 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات هایزارش گ
رتيب پالنهای تبليغی هرهفته توسط مديريت اطالعات و ارتباط عامه برای خطباء كرام و ارسال نقل آن به تلويزيون ت

 ملی جهت نشر:
 جات بخش ايشان.امی اسالم)ص( و پيروی از دساتير نه سنت رسول گر:  راجع به پيروی و تمسك بهفته اول
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تدوير محافل، جلسات بمناسبت های مختلف و اشتراك مديريت اطالعات و ارتباط عامه در جلسات، محافل و سمينار های  
 كه از طرف نهاد های دولتی و غير دولتی دائر گرديده است:

بيق واكسين و همكاری ارگانهای زيربط در بخش صحت، آگاهی دهی از طريق اشتراك در جلسه كميته واليتی راجع به تط
 مساجد و منابر برای والدين و اوليای اطفال توسط رياست ارشاد، حج و اوقاف.

ديوم ورزشی از طرف رياست ارشاد، حج و اوقاف برگزار گرديد م سيرت النبی)ص( در غرب پارك استتدوير محفل هفته فه
الوه از علمای كرام، طالب مدارس، شاگردان دارالحفاظها از تمام اقشار جامعه ذكور و انا  پانزده ناحيه ع ردر اين محفل ب

حسنه  هحج و اوقاف راجع به پيروی از سير ،نزديك شركت نمودند محترم آقا شيرزادی رئيس ارشاد یشهر و ولسواليها
عثت، از بعثت الی هجرت، و از هجرت الی رحلت صحبتهای همه پيامبر بزرگوار اسالم )ص( از شروع ميالد النبی اكرم)ص( تاب

 جانبه نمودند كه مورد استقبال تمام شهروندان هرات قرار گرفت.
اشتراك در جلسه اضطراری كمسيون منع خشونت عليه زنان برياست امور زنان بخاطر بررسی علت و عوامل خشونت و  -1

ازمركزكشور و بحث روی چگونگی كاركرد كميسون واليتی و  یتئيراهكارهای جهت كاهش خشونت با حضور داشت ه
 گزارش از كاركرد اين رياست در شش ماه گذشته.

 ورکشاپها

وركشا  دو روزه راجع به منع آزار و اذيت زنان از طرف رياست امور زنان و كميسون منع خشونت به همكاری دفتر ندای  -5
های منع آزار و اذيت در ادارات ه كاهش آزار و اذيت زنان و تشكيل كميت در اين وركشا  گفتمان روی ،زنان دائر گرديد

 ها بحث و گفتمان صورت گرفت.ه دولتی و مسؤليت كميت
در به هماهنگی رياست امور زنان  به همكاری مديريت اطالعات و دفتر اويك  كه ازطرف اشتراك در وركشا  دو روزه -1

بحث حقوق اقتصادی زنان از ديدگاه دين  صورت گرفت، جوانان و علمای كرام ،فذينولسوالی گزره كه برای قريه داران، متن
  برگزار گرديد.مقدس اسالم و قانون، جلوگيری از ازدواجهای اجباری 

 گزارش های ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت جوزجان
 برنامه ارشادی

تعرض به حريم خصوصی، منع خشونت عليه زنان، فساد  راجع به ارزش امر بالمعروف و نهی  از منكر، محيط زيست، عدم -5
اداری، حقوق اطفال، حقوق همسايه، حقوق والدين، اهميت صلح امنيت در اسالم، اهميت و فضيلت علم و دانش، تاديه عشر 

آن به مسئول جمع آوری عشر وزكات، اهميت و ارزش سواد، حرمت خودكشی، مسايل ازدواج اجباری،  پرداختو  و زكات
قوق زنان از  نظر اسالم، جلوگيری از ترويج سحر و جادو و فال بينی، آموزش طريقه حج برای حجاج، تقبيح نمودن هر نوع ح

تعصبات قومی، لسانی و ن ادی در جلسات هفته وار برای خطبا و امامان مساجد وظيفه سپرده شده تا موضوعات فوق را از 
 ير اجتماع ها برای مردم متدين و دين دوست بطور دوامدار ابالغ نمايند.طريق منابر، مساجد، مدارس، حسينيه ها و سا

مسجد صغيره حضرت علی قريه نوآباد چر مگر خانه و مسجد شريف بی بی عايشه صديقه قريه نوآباد سخی آباد از  -1
 صغيره به جامع ارتفا داده شد.

ابراز نظر يك يك پايه ميتر برق سنگل فاز نصب چهار محراب مسجد كه از نعمت روشنائی برق محروم بود بعد از  -3
 و از روشنائی برق مستفيد شدند.

مسجد شريف مرحوم عبدالصمد صوفی واقع قريه بابه علی و مسجد شريف يزدان بای واقع قريه يكه باغ شبرغان  -١
 غرض اعمار مجدد تهداب گذاری گرديد.

 برنامه اوقاف

 وقفی بحساب خاص اوقاف تحويل بانك گرديد.مدرك جايداد های افغانی از (588644) -5
اسناد دو باب دكان ساحه مسجد جامع انقره علی شير نوائی شهر شبرغان بعد از عقد قرارداد غرض منظوری  -1

 بمقام محترم وزارت ارشاد، حج و اوقاف ارسال و تائيدی مقام محترم اخذ گرديده است.
ك تخته زمين دولتی مربوط اين اداره برياست محترم اراضی واليت جدول تمام جايداد های وقفی غير منقول و ي -3

 جوزجان ارسال گرديده است.
 

 


