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در پری دارد هره   بیكاری پیامدهای منفی بسیاری از نظرر ررردی و هرز از نظرر خرانوادای و ای مرا ی                
ی رر بر  3ر رقر و تنگدس ی و مشركت  خرانوادای    2ر احساس بی ارزشی در ررد 4آن  بارتند از:  آثارترین   مده

 ر  قب ماندای هشور از نظر اق صادی.1و ررار از وطن  ه ا  یاد... و آلوده شدن ب  مل ختف  مسولی ی
بیكاری چه اینكه به خاطر رراهز نبودن زمینه هار باشد و یا به خاطر  دم تتش خرود رررد     :ـ احساس بی ارزشی1

اریران  شود هه ررد مورد سرزنش اطراریان بخصوص خانواده قرار ایرد و یرا حردقاقل اطر   در هر دو صور  با ث می
 هند. تویقه الزم را نسبت به ررد بیكار نداش ه باشند  در این صور   ررد احساس بی ارزشی می

دومین پیامد بیكاری  رقر و تنگدس ی و محرومیت از رراه و آسایش مادی است. بیكاری با رث   :ـ فقر و تنگدستی2
ای محروم اردد. این مسرلهه بره مررور زمران      شود هه ررد و خانواده از امكانا  مورد نیاز و رراه و آسایش زند می

آرامش روانی خانواده را م زلزل نموده و چه بسا با رث محرومیرت ررزنردان از تحصریل و دیگرر مزایرای زنردای        
خصوص خانواده هایی از ه اردد. خانواده و ررزندان  اوضاع معیش ی خود را با وضعیت زندای دیگران ب ای ما ی می

ادی در وضع مطهوبی قرار دارند  مقایسه نموده و از زندای خود مرتب اظهار نارضای ی هنند و رامیل هه از نظر اق ص
  در بعضی موارد ح ّی ممكن است این امر به رروپاشی نظام خانواده منجر شود. 

ذهرر   ختركراری یامعه شناسان  هل م عدقدی را بررای  و بی مسؤلی ی ها ختف هاری هار بیكاری زمینه ساز 3 
شود یوانان برای تامین زنردای   اند هه یكی از آن  هل  امل اق صادی و رقر و بیكاری است. بیكاری با ث می هرده

كراری شرده   خترخود مرتكب هارهای ختف شوند. تحقیقا  نشان داده است هه بیش از نصف اررادی هه مب تبره  
رار دادند هه ررد مسرؤلیت پرریر نبروده مرترب     قاند  ارراد بیكار بوده اند و یا حداهثر  مر خود را به صور  رصهی 

 .تغییر موقف می دهد
 بسامانبرخی پژوهشگران دریار ند هه رابطه مس قیمی بین ا  یاد به مواد مخدر و وضع نا:ـ آلوده شدن به اعتیاد1

دهد هره   میهای بزرگ ا  یاد و همه ایر شدن آن اغهب در مناطقی روی   دامای ما ی ویود دارد  به اونه ای هه پی
رضایت بخش نیست. وق ی از نظر امنیت و تأمین رراه  امه عیار بیكاری و ینایت باالاست یا وضع منطقه و منازل  م

شوند و حاصل چنین مجمو ره ای   برای ارراد مخصوصاً یوانان شغل مناسب و برنامه هاری نباشد  ارد هز یمع می
 آلوده شدن به قمار  رحشا و ا  یاد و ... است.

بینیز هه میانگین  ها را می در میان هشورهای یهان  بعضی از مهّت :ـ بیكاری یكی از عوامل عقب ماندگی كشور و جامعه 1
رسیده از اق صاد و خود هفایی باالیی  یایگاهرسد و بدین سبب از نظر اق صادی به  ها می هار در میان آنان به سا ت

 ح ّری  دیگرر  هشرورهای  حساد  و حسر   تحسین مورد هه یایی تا اند شده های چشمگیری نایل  و به پیشررت
حالی هه شاید از هشورهای دیگر این میزان به دقایقی چند  بیش ر نرسد و از ایرن   در اند  اردیده واقع ها ابرقدر 

شرد و  رو با ث شده تا در زمره هشورهای  قب مانده و توسعه نیار ه و یا در حال رشد باقی بمانند و ن وانند لر  ر
و اررراد آن   پیشررت و اس قتل اق صادی را درك نمایند. ختصه هتم اینكه سرعاد  و خوشربخ ی یرا یامعره     

 است. آنها بر اثر تنبهی و بیكاری شقاو  و بدبخ ی  مرهون هار و رعالیت
درك چنرین  با   تسهط دارند سند قدر  تكیه زده و بر امور مهتبنآ دولت مردان و آنانیكه توسط رای مردم بر م

در حوزه های اق صادی  امنی ری و  اوضاع را در م ن یامعه به تحهیل ارر ه قبل از آن هه شیرازه ای ما ی   مفاهیز
در هر همنوا با اقشار مخ هف مردم    مهی سازند آسیب بیش ری را برای یهوایری از درا ی از هز بپاشد تدابیر ید

پدیرد  و روانری  نمایند تا دیگر ختء ركری و تأمین ای ارراد تظمین ح راهكرد های رراهی و اش غال مناسب را برسط
 ساقط سازند.  رهبری ی را هه خود مردم در ان خابا  آزاد تعیین نموده اندو اپوزیسیون نیامده و تجمع مخالفین 

 مجله اداره

 

 

 

 

 بیكاری و پیامد های آن 
 

 

  

       

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سروردانش معاون دوم رئیس جمهورجاللتمآب محمد متن بیانیه 

 ارت ارشاد، حج واوقافوز درمراسم معرفی سرپرست 

برادرارامی مولوی  بدالحكیز منیب سرپرست وزار  ارشاد  حج واوقاف  برادرارامی ریض محمد ثمانی  
وزیرپیشین وزار  ارشاد  حج واوقاف  معینان ورؤسای وزار   مشاورین مقام ریاست یمهروری  ا ضرای   

ارارامی  مهمانان  الیقدر! الستم  هیكز و هابینه وشورای مهی  نماینداان ادارا  دول ی   همای هرام  حض
 رحمت اهلل و برهاته.

دراب دا تعیین برادرارامی مولوی  بدالحكیز منیب رابه  نوان سرپرست وزار  ارشاد  حج واوقاف بره  
ایشان وهمه منسوبین وزار  تبریا می اویز وازخداوندم عال مورقیت ایشان رادراین مسرلولیت مهرز   

مچنین بجامی دانز تایادآوری نمایز ازبرادر زیزم ریض محمرد ثمانی وزیرپیشرین   وخطیراس د ادارم وه
( طری یرا مراسرز درسرالن     4333ماه دلرو   43این وزار   تشكروقدردانی هنز اقای  ثمانی رادقیقاَ در

یهسا  وزار  به هیاَ  رهبری ومنسوبین وزار  معرری هردم اهنون ازآن روزچهارسال سپری شدایشان 
هارسال مورقیت ها ودس اوردهای رراوانی داش ند وتتش هاوزحما  بی شایبه ای رام حمرل  درطی این چ

شدند  من ازنزدیا ازطریق همی ه مهی حج وهابینه شاهدبودم هه ایشان وظایف قرانونی خودراباحوصرهه   
وشكیبایی وبا شق و تقه به صور  خس گی ناپریرتعقیب می هردند. آرزومندم ایشان درهمره رعالیرت   

ای خود درموقعیت های دیگرزندای سیاسی وای ما ی بیش ازپریش موررق باشرند مرن مطملرنز هره       ه
برادرارامی مامولوی منیب نیزبه خوبی وشایس گی این مسلولیت مهز راانجام خواهد داد. ایشان از همای 
 بریس ه وشناخ ه شده هشوربوده وهز تجربه طوالنی مد  درحكومت ودراین وزار  داشر ه وباوظرایف  

آشنا هس ند وهز بانهاد های دینری وررهنگری رابطره     ن هز هامتًآوصتحیت های این وزار  ومنسوبین 
 نزدیا و میق دارندوهز درمیان یامعه  هما وروحانیون هشور ازاح رام خاصی برخوردار هس ند.

 حضار ارامی!
ارشراد  حرج واوقراف      بااغ نام ازررصت مطالب هوتاهی رادرباره نقش سازنده ویایگاه ارزشمند وزار 

 باشما درمیان می ارارم.
اهمیت وزار  ارشاد  حج واوقاف ازاین یهت است هه یكی از رصه های مهز زندای رردی وای مرا ی  
ما رامدیریت می هندیعنی  رصه دینداری وپاسداری ازارزش های دینی وارائه خدما  دینی وارشاد مردم 

 به آموزه های دین مبین استم.م دین ارغانس ان وآااهی دادن آنان نسبت 
می دانید هه مطابق ماده دوم قانون اساسی ما  دین دولت یمهوری استمی ارغانس ان دین مقدس  شما

استم است ومطابق ماده سوم قانون اساسی درارغانس ان هیچ قانون نمی توانرد مخرالف مع قردا     
هره درطرول سرالیان اخیرشرخ      واحكام دین مقدس استم باشد براساس همین ماده قانون است 

وزیرارشاد  حج واوقاف یكی ازا ضای اصهی همی ه قوانین هابینه است دلیل این  ضویت این اسرت  
هه وزار  ارشاد حج واوقاف به نمایندای از هما ونهادهای دینی  درمورد تهیه وتدوین قوانین بایرد  

آن بامع قدا  واحكام دین مقدس ازنزدیا حضور داش ه ودر رابطه بااحكام هرقانون و دم مخالفت 
 استم نظردهد.

مهز تراز آنچه اف ه شد  ماده هفدهز قانون اساسی است هه به طورمشخ  یكی ازوظایف مهرز  
وزار  ارشاد  حج واوقاف را بیان می هند دراین ماده آمده است دولت برای ارتقای معرارف درهمره   

اید  مدارس ومراهز دینی تدابیر الزم اتخاذ سطوح  انكشاف تعهیما  دینی  تنظیز وبهبود وضع مس
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می نماید براساس این ماده تنظیز وبهبود وضع مساید  مدارس ومراهزدینی هه یكی ازمكهفیت های دولت 
 است  ازطریق وزار  ارشاد  حج واوقاف صور  می ایرد.

 می دهد ومهز تر تنظیز ورسیدای به امور اوقاف یكی دیگر ازمهز ترین وظایف دیگراین وزار  راتشكیل

ازهمه  رصه حج وزیار  است هه یكی ازشعایرمهز دینی ما است وخوشبخ انه این مراسرز مهرز دینری    
درسال های اخیرهرسال به رازسال قبل برازار می شود هه ن یجه تتش های بی وقفره ومختنره رهبرری    

ی صراحب وهمره همكراران    وزار  ارشاد  حج واوقاف است ودراین رابطه نیز ازوزیر پیشین یناب  ثمران 
ایشان دربخش حج وهمچنین ازیناب منیب صاحب هه درطول این سال هامسرلولیت معینیرت مسرهكی    
وزار  رابه دوش داش ند ازیانب خودورهبری حكومت صمیمانه تشكرمی هنز وامیدوارم ادای این رریضه 

 دینی درآینده نیزبه ر ازسال های ارش ه مدیریت شود.
 حضارارامی!

رشاد  حج واوقاف رابطه تنگاتنگ با همای دین دارد. رابطه این وزار  با هما وشورای  هما باید وزار  ا
بیش ازپیش تقویت شود وتوسعه یابد. یتلت مآب رئیس یمهور همواره تاهید هرده است هه راصرهه برین   

باتویره بره    ارگ ومسجدباید ازبین برداش ه شود و هما درهمه مسایل مهی باید سهز بگیرنرد  امیردوارم  
پیشینه ویایگاه مولوی صاحب منیب درمیان  هما رابطه این وزار  با هما بریش ازپریش تقویرت شرود      
 همادرتاریخ ارغانس ان ودرزندای سیاسی وای ما ی ومبارزا  اس قتل خواهانه مردم م دین هشور نقش 

دین وآموزش قرآن وسرنت   بی بدیل داش ه اند وهمچنین درمبارزه بارسادوناهنجاری هاودرترویج حقایق
وتبهیغ شریعت غرای محمدی وارزش هاوسجایای حمیده اختقی  رسالت بسیار بزرگ وسازنده ای بردوش 
دارند و وظیفه حكومت و وزار  ارشاد  حج واوقاف  است هه زمینه رعالیت های مثبت  هما را درسرتاسرر  

 هشوررراهز نماید.
قش ورسالت تاریخی شان است امروز مادرهشور خود دریا اما آنچه مهز است تویه  همای هشور به ن

شرایط اس ثنایی وغیر  ادی هس یز وازاین رو همای ماهز باید به اونه اسر ثنایی همرت هننرد وترتش     
مضا ف نمایند تا ازاین وضعیت غیر ادی نجا  یابیز من بااس فاده ازررصت چهار نك ره رادرمرورد نقرش    

  هما یادآوری می هنز:
 هما درمبارزه باارراطیت دینی است ماهمگی به نیكی می دانیز هه ارراطیت دردین مبین اسرتم   نقش :اول

راه ندارد. حقیقت دین مب نی برزندای صهح آمیزانسان ها واح رام به هرامت وحقوق انسان اسرت قررآن   
ا شریف مهز ترین ویژای امت حضر  محمد ص( راچنین بیان هرده است و هررلا یعهنراهز امره وسرط    

  (.ل كونوا شهداء  هی الناس ویكون الرسول  هیكز شهیدا
براواه یعنی ماشما را امت میانه وا  دال ارا قرار دادیز تاشما اواهران ونراظران برمرردم وپیرام    

( ل مضهه والطریق الوسرطی هری الجراده    رض( ررمود  الیمین والشماوناظربرشما باشد حضر   هی
 وراه میانه همان یاده مس قیز است .یعنی راست وچپ هردوراه امراهی است 

خوشبخ انه مردم هشور ماپیرو دومرهب حنفی ویعفری هس ند واین هردومرهب م كی ومب نی 
بر قتنیت وا  دال هس ند ودرهردومرهب ماازنگاه رقهی بعدازه اب وسنت وایماع   ررف   قرل   

دومرهب مخصوصاَ اما ابوحنیفره  ویاقیاس ازادله ومنابع اولیه رقاهت وای هاد هس ند وپیشوایان این 
( بنابراین دردین همن اهل القبه نا النكفر احداًأوامام یعفر صادق هردواین اصل رابه ماآموخ ه اند هه: 

ومراهب ماتكفیر مسهمان وارراطی اری مرهبی راه ندارد اما بدبخ انه امروز  ده ای منحرف ازدیرن   
ن مردم را از راه میانه وصراط مس قیز دیانت انسان ارراطیت وخشونت راوارد دین ساخ ه اند ویوانا
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ساز استم به انحراف هشانده وبه آنان درس ان حار وانفجار وهش ار مسهمانان رامری آموزنرد ایرن وظیفره     
بنیادی  همای دین ا ز ازشیعه وسنی است هه به  نوان وارثان شریعت پیامبر بااین نوع ارراطیت ارسرار  

 ه هنند.اسیخ ه و ویرانگر مبارز
 هما درتامین وراق مهی و وحد  دینی است ماخوشبخ انه درارغانسر ان بسریار بایرد خرسرند      نقش :دوم

باشیز هه مردم ماا ز ازشیعه وسنی ازنگاه مرهبی درهنار همدیگر دریا رضای بسیار برادرانه ودوسر انه  
ای ازر نره انگیرزی هرای     به سرمی برند ودرطول تاریخ مخصوصاَ دریا ونیز دهه اخیر  هی الررغز پراره  

داخهی وخاریی  ماخوشبخ انه هیچ نوع اخ تف ومناز ه مهمی رادراین رابطره شراهد نبروده ایرز وایرن      
وضعیت محصول تتش ودوراندیشی  همای شیعه وسنی ما بوده است هه به سهز خود ازیكایا آنان تشكر 

ما دراثر نفر  پراهنی های زبانی وقومی می هنز اما دراین اواخر یدا ازمسایل مرهبی  شالوده وحد  مهی 
به شد  آسیب دیده است هه دراین رابطه نیزاز همای بزراوار یداَ تقاضا می هنز هره درمنرابر ومسراید    
ونمازهای یمعه برتحكیز وحد  مهی ودوری ازنفاق های قومی وزبانی تاهید هنند ومردم رابره همگرایری   

 ند.وهمبس گی مهی وبه یكدلی ووراق د و  نمای
 هما دردراع وحمایت ازنیروهای درا ی وامنی ی هشور است  ماهمگی می دانیز هره هشرور مرا     نقش :سوم

درطول سال های اخیردرمعرض تجاوزا  بی رحمانه وینگ های تحمیهی قرار ارر ه است ینگ هایی هره  
اس راتژیا خود  ریشه اصهی آن دربیرون ازمرزهای هشور قرار داش ه ودشمنان ارغانس ان به خاطر اهداف

به تمویل وتجهیز وآموزش مخالفان دولت ارغانس ان می پردازند ینگ هایی هه تاهنون ده هرا هرزار ترن    
ازمردم مهكی وده ها هزار تن ازنیروهای یان برهف درا ی وامنی ی ماقربانی ارر ه است درچنین شرایطی 

ودراین رابطره  همرا نقرش بسریار      همه مامكهف هس یز هه ازنیروهای درا ی وامنی ی خود حمایت هنیز
بریس ه ای به  هده دارند ااررداهاری های سربازان وارسران دلیرما نمی بود  اهنرون ازاسر قتل و رز     
ماخبری نبود ومویودیت ماهامتَ درمعرض تهدید قرار ارر ه بود من ازهمین یرا ازآدرس  همرای دیرن و    

ردوی مهی  پولیس مهی وامنیت مهی درود می ررسر ز  وزار  ارشاد وحج ارغانس ان به روان پاك شهدای ا
 ویاد وخاطره یاویدانه آنان راارامی می دارم.

 هما درصهح است دراین رابطه بایدافت نه مردم ارغانس ان ونه دولت ارغانس ان هیچگاه ینگ  نقش :چهارم
حكومرت وحرد  مهری     طهب نبوده اند ماهمواره به طور م داوم باورمندانه صهح رارریاد هرده ایز رهبرری 

ومخصوصا یتلت مآب رئیس یمهور برای تحقق صهح ازهیچ اونه تتشی دریغ نكرده است هرز درسرطح   
مهی وهز درسطح منطقه ای وبین المههی وآمادای هامل وبدون قیدوشرط خود رابررای آغراز اف گوهرای    

ی ازاب كرارا   مس قیز باطالبان ا تم هرده است درسال های اخیر تشكیل شورای  الی صرهح یكر  
دولت ارغانس ان بوده است این شورا درطول دوره رعالیت خودتعدادی ازا ضای رعال خرود را در راه  
صهح ازدست داده است وح ی رئیس این شورا اس اد برهان الدین ربانی دراین راه قربانی شد ودریا 

و همكاران شان تتش سال اخیر این شورا تحت ریاست و مدیریت مدبرانه اس اد محمد هریز خهیهی 
همه یانبه خود را در این راه انجام داده است. شورای سرتاسری  هماء و همه  همای بزراوار ما نیرز  
باتدویر نشست ها وهنفرانس های بسیار مهز در داخل و خارج هشور  ر وای مهز تراریخی خرود را   

 درمورد حریز ینگ و ضرور  صهح به اتفاق آرا صادر هردند.
تتش های همه یانبه این بوده است هه در ماه های اخیر روند صهح طهبری بااقرداما     ن یجه این

برخی از هشور های دوست ارغانس ان و در رأس دولت ایاال  م حده امریكرا و هشرور هرای  ربری     
 شد  یار ه و روزنه های امیدی نیز ایجاد شده است.
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م ارغانس ان پرسش های زیرادی ایجراد شرده    اما باید افت هنوز ابهاما  زیادی ویود دارد وبرای مرد
است. ما طرردار صهحی هس یز هه ارغانس ان را به یهو هدایت هند نه این هه ما را به  قب براردانرد. مرا   

برای همیشه پایان دهد  نه این هه با ث ترداوم نرزاع بره    را طرردار صهحی هس یز هه به ینگ و مناز ه 
معیوب و ناق  بود و با ث ترداوم ینرگ    2004هه توارقنامه بن در اشكال دیگر شود. اار برخی می اوید 

و اداره مؤقت و ان قرالی برازهز یرا برار دیگرر       2شد  اهنون باز هز نگرانی در این است هه طرح های بن
ارغانس ان را به ینگ هایی از نوع دیگر بكشاند. ما صهحی را می خواهیز هه همه یوانرب از طریرق یرا    

االرغانی و بامالكیت ارغان ها  از ینگ دست هشیده و با پرریرر ن زنردای مسرالمت     مراهره مس قیز بین
آمیز سیاسی  به اراده و ان خاب مردم اح رام بگرارند و از این طریق سهیز در قدر  سیاسی شوند. بایرد  
 تأهید هنیز هه بین این دو رورمول تفاو   میق ماهوی ویود دارد یعنی سهیز شدن در قدر  سیاسری و 
یاتسهط یار ن بر قدر  سیاسی. ما طرردار صهحی هسی ز هه چارچوب نظام سیاسی مویود هشور  منارع 
مهی  وحد  مهی ما و همچنین حقوق اساسی شهروندی  آزادی های سیاسی  آزادی بیان و نظام مب نی بر 

گر با شرایط امرروز  آرای مردم حفظ شود. نظام امارتی و میكانیزم اهل حل و  قد و سازوهار های مشابه دی
ارغانس ان سازااری ندارد و مردم ارغانس ان نمی توانند ایازه دهند هه یا اروه خاص سرنوشت آنران را  
در اخ یار بگیرد و بازهز همسایگان ما از طریق دیگر برای بهعیدن ارغانس ان چنگ و دندان تیزهننرد. مرا   

دان اسر راتیژیا خرود در چرارچوب اح ررام     می خواهیز ارغانس ان همچنان با همسایگان و باهمه م ح
 م قابل و ر ایت منارع م قابل رابطه دوس انه داش ه باشد.

 همای دینی ما در سرتاسر هشور باید اذهان مردم را روشن بسازند هه ما به تمام معنرا تشرنه صرهح و    
باید توضیح دهند هه  طرردار خ ز ینگ و ایجاد امنیت پایدار در ارغانس ان و منطقه هس یز اما این را هز

ما چگونه صهحی می خواهیز؛ صهحی با  ز  و پایدار؛ صهحی هه همه انرواع ینرگ هرا و مناز را  را در     
هشور خاتمه بدهد؛ صهحی هه زمینه هر نوع مداخهه همسرایگان و خارییران را از برین برردارد و بره مرا       

 ز.اطمینان دهد هه از خارج مرز های خود مورد تهدید قرار نمی ایری
 حضار ارامی!

نك ه دیگری هه باید  هماء برای مردم به روشنی آااهی دهند برازاری ان خابا  ریاست یمهوری است. 
حهقا  داخهی و خاریی در این ایام اذهان مردم ارغانس ان را مغشوش می سازند هره اویرا ان خابراتی در    

ر در ارغانس ان رو بره پایران اسرت.    هارنیست و  مر نظام مردم ساالر و ارزش های دموهراسی و حقوق بش
باید همگی بدانیز هه نه تنها حكومت ارغانس ان با همه توان و با اراده قاطع مصمز است هه ان خابا  را در 
تاریخ تعیین شده برازار هند  بهكه تمام احزاب سیاسی و رهبران و نخبگان هشور و نهاد های مدنی 

می ارغانس ان ایماع دارند هه باید ان خابا  برارزار شرود و   و تمام اقشار و اروه های ای ما ی و قو
همگی بر این باورندهه اار روزی دروازه رأی دادن به روی مردم ارغانس ان بس ه شرود  تمرام دروازه   

 های دیگر نیز مسدود شده و ما بار دیگر دریا بحران بی ان های دیگر غرق خواهیز شد.
دید وزار  ارشاد  حج و اوقاف هز تبریا می ارویز و هرز   در پایان یا بار دیگر برای رهبری ی

آرزوی مؤرقیت می هنز و هز از همه  همای هشور ا ز از  همای شیعه و سنی می خواهز هه دریهت 
تقویت برنامه های این وزار  از هیچ نوع هوشش و همكاری با رهبری یدیرد وزار  ارشراد  حرج و    

 اوقاف دریغ نورزند.
 ت اهلل و برهاتهالستم  هیكز و رحم
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دغهههههههن دنههههههها ۍ کههههههه      هههههههن  ۍ ههههههه   ههههههه   أهللا

 رڅههههل اههههصا ۍپ ۍ وهههه ر نههههن  ل ههههل  هههه  پ ل  هههه  

دبشهههههههههر   وههههههههه ا  ههههههههه    هههههههههل   ههههههههه   اهههههههههصا ۍپ 

اههههههههصۍ   دۍنههههههههیت نل هههههههه       ول هههههههه   

ګڼهههههههچ  دهههههههو  ههههههههه دۍ کههههههه    ل  هههههههن  ههههههه  د  هههههههن 

تعمیچ ۍپ د  ن نن وقتض  نهر  وپ هص  هلا 

 غلۍړي.

 -وشهههتق ه نههن ۍ یهههال  ېیهه   هههیتداههصا  ېمهه  

 ههه   هههه و پ شههه   ېههههن  -قهههرعظ ا هههین ۍ شهههه ظ

ذ ههههر  ههههلي هههههه داههههصا ۍ میهههه  ۍپ  ههههرپ ه 

 پ څخن  ۍ څرګ صنږ .

 هههههههههههههههن ادههههههههههههههه   داهههههههههههههههصا ۍپ اهههههههههههههههصۍ   ۍ ههههههههههههههه   

وف  یمل  ن  د  ل، دۍ  ۍ ن نن دۍګن  دو  

ههههههههههه داهههههههههصا نهههههههههن  وهههههههههل   ههههههههه  دپ   ههههههههه      

حقهههههه نی   ،هههههه ال دي، نههههههل دۍ هههههههه دۍ کهههههه    ل 

ۍپ    نهههر نهههر   هههري،   هههرو ا حقهههلن  هههلۍ ظ 

ۍپ دپ هههههههن دۍههههههههه د هههههههل پ حقهههههههلن نهههههههن عنههههههه    

 نر  پ  لي.

داهههههههصا وفدهههههههلت دۍ دي ههههههههه دهللا تعههههههه     هههههههن 

طرفههههن دۍ کهههه    ل نههههن حقلقههههل  هههه  نههههل  ههههلۍ ظ 

ولجههههههههلد دي ۍپ دۍ  ق  هههههههه   ههههههههلي هههههههههه   نههههههههص 

ۍ یقهههههههههه ، وع  ههههههههههرت ، قهههههههههه  ل  ، نی  هههههههههه ال ۍپ 

 وص   حقلن د ر شخص پ   ا ش ي.

ن جم ه  ن نهل ۍ عصا، دهللا تع    د ف  ل  

 ف  دي، یعنال دۍ ههه دهللا تعه    قهلا، فعهچ 

ۍپ فیو   د لۍ ظ ۍپ    نر ۍپ  لړ حکمه  

ذۍه دي نههر  و  فهه ه  ېههري ۍپ   ههن دۍ هه   

 هه: قل ن حی، فعېن حی پقض پة حی.

نهههههههن نهههههههل  وسههههههه  ه حهههههههصن   ههههههه  وکهههههههېم    ل  هههههههن 

 ل ههههههین  ههههههل  د  هههههههه ن  ېههههههل داهههههه  پ  هههههه  دۍ 

ظ    هههههههههههههن ۍدا ورۍاههههههههههههه ه ۍپ ا ج ۍ هههههههههههههن ۍ فههههههههههههه 

 ۍنتعم ا   ي:

 )و ض ف  حېمک، اصا ف  قض  ه...( 

یعنهههههههههههال ۍ   زهههههههههههن  نهههههههههههت حکن  وههههههههههه  نهههههههههههن ۍړپ هههههههههههص 

 یههههههههههصپ ف  ۍپ نههههههههههت  فیوههههههههههېن  وهههههههههه  نههههههههههن  فېههههههههههن 

 ا دال ن د .

هللا تع    ا دا دي ۍپ  هر  فیوهېن ههه   هن 

ا دا ذۍه     لي   ن نن حقن ۍپ ا دال ن 

د ، د  ن   ل  ن، دۍج ۍپپ  ر یر حر ه  ۍپ 

ن  ۍڅرګ ههههص  ههههلي هههههه نههههکلظ  ههههلا داههههصا  هههه

نفهه   ههیل  پا ظهه    مهه ،  رۍظهه  ۍپ ایههر  ههن 

  یصا  دوي.

 ندۍ ههههههههههه دۍ کههههههههه ظ وپ هههههههههص و تېفهههههههههل  ر هههههههههل  ههههههههه

 ههه وچ دي،  هههل اهههصا  مصۍ   هههن نهههن و تېفهههل 

حههههههه ال ل نهههههههر  ت یدههههههه  وهههههههلو ،  کهههههههن ۍ فهههههههرۍد ، 

 ل  دز اصا  کهن وع  هرت ، نی  ه ال، قه  ل   

 سل  ۍح دنثل    هه  لا نن قرع   عنتل ل ۍپ 

  ی ظ  لي دي.

نههن  ههل  دز وپ صۍ ههن  هه    ههن پ هه  ظهه  ۍ وهه ف  

 ۍ و ځتههن  دههو  هههه د ېکههل  ههرو ا وع  ههرت  

ۍوتیهههههههه  ۍه ۍپ  لاد پ ههههههههن  ۍ نیههههههههصۍ شهههههههه ي، ددپ  

 هههرو ا دغهههیت ۍپ  ههه دۍ ، اههه ت ۍپ  ههه  ،   ههه  

ۍپ  ههلړ ۍپ لهه  ن ۍپ و ېههلت طسقهه ه جههلړ شهه ي 

ې هه نن ن نېن    دۍ    ن طسقن   ص  د ل ن

 نن  رز دۍ ۍپ  س ه     ص   تمدوي.

قههههههههههههرعظ  ههههههههههههر ن ۍ کهههههههههههه    ل   هههههههههههه    وع  ههههههههههههرت  

وکهههههه پۍه ۍپ  رۍ ههههههر  دنههههههتل  پ دحههههههچ   هههههه    

پړۍ ههههههص   هههههه   ۍپ دۍ کهههههه    ل نههههههن ال  جههههههلړ 

 هههههلي  هههههل م  ۍپ  قکهههههیم ه ۍپ  لاد پ هههههن  ههههه  

 هههههههلا وهههههههردپد  ې ههههههه ، نهههههههص  ۍړپ هههههههص هللا تعههههههه    

 فرو يي:

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ

ڇ    ڍ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ

 ٣١ۍلحجرۍه:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

ۍ   ېکههههل     هههه   وههههل دنههههل  نههههی  ۍپ  

نل  ول    ۍ نيهصۍ  ه ي ۍپ  یه  وهل    ه     ه  

  ههه  ۍپ قسی هههه پګر پ ههه ، څهههل نهههل  هههن  هههچ نهههر  

 نت  ههههه ال  هههههن دهللا نهههههن پړۍ هههههص  
ن
پادژ هههه  نقی ههههه 

  ههههههن  هههههه  غههههههل   د  هههههههه نر دز هههههه    پي ۍپ 

ف  ۍپ    ب  هللا تع    د يراېن  رپ 

 ذۍه دي.

د هههههل  دز اهههههصا دۍ غل ههههه  ن د  هههههههه 

د هل نې  رپګه     نهص داهصۍ   ن ه  

 ل ههههل نههههن ول ههههن  ههههر پا   ههههه   ههههه 

پ ههههههههههن نهههههههههه ملي ۍپ د  ههههههههههچ  ههههههههههلۍظ ۍپ 

ولقهههههههها نههههههههن ۍ ههههههههصۍ   نههههههههص  ال    هههههههه  

   ېن پجیسن نر ن پ نل .

د یېمههههه  نهههههن  لګهههههن نهههههن نهههههل   ههههه    ههههه  

 پغتهههههلظ  هههههن ۍړ یههههه   یهههههصا  دهههههو   هههههل 

 ل هههل د هههص  د  ددغهههن  ههه   د ل هههل ۍړ 

 مولوی عبدالملک حمیدی



 

 

 

   

3 

ههه د  پغتههلظ جههلړپا، ۍ میهه  ۍپ  ههرپ ه 

د ر ع  نن ال ه ه  ه   یه ظ ۍپ  ېهک دغهن 

     ن  ۍ پهڅل   رڅل نل  پغتلظ پ ر .

دوطسلاه  ل ۍپ  نهه یل دۍ د ههص  د  هههه د ههل  

ول هههله نهههن ۍړپ هههص ا وهههن نل ههه پ  ۍپ د  ېهههل 

 یک ههههههل ۍپ  ههههههل  دزپ ۍطیاهههههه  ل  ههههههن ال     ههههههچ 

 فع  ی  پ  ي.

عرپ ل نهههههههههههن پ ېههههههههههل نهههههههههههر   ههههههههههعرۍ  د  ېهههههههههههل  هههههههههه

د   پغههههههههههه  ل د وې هههههههههههن ۍپ د  پغتهههههههههههلظ  هههههههههههتلظ 

ۍ ځهههههل   ههههه ي، د هههههل نې د هههههتم ل دۍ د هههههص  د  

ههه نهن د  ال    ه    هچ و  ل هن پ  ههل  ۍپ د 

 پغتههههههلظ نههههههن جلړپ ههههههل  هههههه  ام هههههه    ول ههههههن  ۍ 

 نل  ن   ي.

 مهههههصۍ    هههههن داههههه  پۍ ل د هههههص  د  ههههههه    هههههه 

ۍجرۍئیهههن ۍپ   فی نهههن قهههل  نهههن  ههه   پۍاهههل  ۍپ 

  پغ
ن
 تلظ جلړ   ي.امی

 ل هههههههن ادههههههه   د  پغتهههههههلظ نهههههههن جلړپ هههههههل  ههههههه  

ۍفرۍد نک ال ن  ظ   فه پت  پ ه    هل نهن   هن 

 هههههههل ه  ههههههه   هههههههن  هههههههلا ګ  مههههههه   ۍپ لههههههه  ن  ېهههههههچ 

 دههههههههههو . دنههههههههههل   ههههههههههل نې ۍفههههههههههرۍد دنههههههههههل  جکههههههههههن 

دۍاضهه پپ نههن څدهه  دي،  کههن نههن  ههصظ  هه  هههه 

  هن  ړ    ېهن د هص  نهن  هن  لګهن نهر ن 
ن
وهثی

ن پ نهههههل   هههههل وعهههههص    ېهههههن د هههههص  نهههههن فع  ههههه

 لګهن ۍجهرۍ   که ي،  هل نهص   هل ه  ه   ههلا 

  صظ ۍظ  ړ   ن    پغن  دو .

نههههههن  مههههههص   لګههههههن  ههههههن ادهههههه   حکلوهههههه  هههههههه 

دوېهههههه  دۍ  هههههه  ۍپ  هههههه     اهههههه  پ    هههههه پا ۍپ 

ۍدۍ   نههن ال   هه   ههري، نههن   ههن  ههل ه  هه  

 ههههن پ  ههههن اهههه دا حکلوهههه  پ ههههچ  دههههو  هههههه دۍ 

هه ۍحکه   ه ۍپ  یفه   ه  دوېه   هر پګه   

  نههههههههص  ههههههههف    شهههههههه ي ۍپ د ههههههههر نههههههههل  نههههههههر   ههههههههن 

دۍ هههههه   ورنههههههتن پ هههههه   هههههههه  ههههههر نههههههل د  ههههههچ 

 وکؤپ ی  ۍدۍ   ل ل  ن ای   ش ي.

 ۍ کهه ظ دۍ فههرۍد  طسیعهه   ههن نېههل  ۍفههرۍ 

)دحقلقهل نههن  ) هن حهص   د نص ههن( ۍپ  فهر  

ۍدۍ   ل ل     قود ( ۍپ لېن  ل  ن و نهچ 

پ نهههېله دي هههه دۍ  پا ۍ فههرۍد  طسهه    ۍ

کن ههههههههههههځتن  هههههههلي  ل هههههههههههههههطرپ ن  ۍو هههههههههههههه يهههههههر  

هللا تعههههههه    ۍ کههههههه ظ دغهههههههن  طر هههههههن وتلجهههههههن 

  ۍفههههرۍ  هلي اههههههههههلپ ن  ههههههههههههه ههههلي ۍپ پ  ههههن  

 ۍپ  فر   دپۍړ  وردپد  فتل ن دي.

هللا تعههههههههههه    ۍ کههههههههههه ظ دوههههههههههه ا نهههههههههههر  د  ههههههههههه ه 

وحسهههههه   ههههههن و هههههه   ههههههلي ۍپ   ی هههههه   هههههه   ههههههص  

 که ظ  ه   ې  ،  کن دوه ا نهر  وی هن نهن ۍ

  هههههههههههههه   یهههههههلي اهههههههههصۍ  هههههيههههههههههههههه   ۍ نهههههههههلۍ ههلد  هههههه 

د ۍاتههصۍا نر هه   فکهه د ۍپ  ېههچ  ۍو ځتههن 

ٺ  ٺ  ٺ  چ ههلي، هللا تعهه    فروهه   :

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  

 ٩٢إلانرۍ :  چٹ  ٹ  ڤ

ۍپ   یچ ون  دو   کن دا  ههه ال  

  هههه ه ۍفههههرۍ  نههههر     هههه  پ  ۍپ وههههن  هههه  نههههن 

ی   یهههههل   پ  ههههههههههههه    ال  دههههههههووهههههرفل  ا

ۍپ  رڅهههن  هههچ  هههن پ  هههلي  هههل  هههن  هههن ویوههه  

نهل  ۍپ پ،یم  ن شه ي ههه  ل  هن  هتمنال  هن د

  چ  ی ن ش ي.

 مصۍ   هههههههههن هللا نههههههههه ه دۍ فههههههههه ن نهههههههههن  فېهههههههههن 

  ل ین  لي:

ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  چ

 ٧٦ۍ فرق ظ:  چی  ی  جئ  حئ

ظ هللا  هههن  هههل  دي ۍپ   هههن  کههه 

ههههه  ېهههن ۍ فههه ن  هههلي  هههن ۍنهههرۍر  هههلي  هههن 

ۍپ دۍنهرۍر  ۍفرۍ  ۍپ  فر    کهل     ی  

ۍپ   ی ههههههه   هههههههرو ا  ههههههه  وعتص هههههههن، پنههههههه  ۍپ 

 و ا ال   غل     ي پي.

يههل   ههل نال  ههن   ههن پ هه  ا د ههن  ل  ههن ۍپ 

وع  هههر  پ هههچ  یهههصۍ  شههه ي، ههههه قههههلۍ دظ ۍپ 

وکه پ     ت  ه  دۍ ه   عنه  ن پي ههه نهن 

 لګن    د ۍفهرۍدپ دۍنهتعصۍدپ ل د پد  ۍپ 

 رق  الوهچ پګهر  ، ۍپ  ر  هن ههه د رقه  ۍپ 

 لړ یهههه  ۍنههههس ا نههههن نهههههل   ل  ههههن  هههه   ۍ نيهههههصۍ 

 شهه ال  ر  ههه پ  ههن ا د ههن  ل  ههن  شهه ال پ ههچ 

 نن ۍ ک     ل  ن    نلدۍګر 
ن
 یصۍ ، وثی

پجلد  ر  ههه د  هچ  ه   پ  ه   د هن  پ هی 

پ  قهههههههچ   ههههههه     یېفهههههههلظ، پکههههههه  ۍپ دحمهههههههچ ۍ

پنهههههه نېل  ههههههرپ ه  هههههههري، اېمهههههه   ۍپ ط  هههههههر 

ۍ عېمهه ظ د  ههچ اېههن  د   هه ي   هه     تهه ا 

وص  هه  ، وکتههر ۍپ ع ۍت ا ند نهه ا  ههن ۍړ یهه  

 ههري،   ههن   ههه  هههه دو   اههه  ل دحههچ   ههه    

 هههههرپ ه  هههههري، قلۍ   هههههل ۍپ وکهههههؤپ ی ل  هههههن 

 هههههههرپ ه  هههههههري څهههههههل ج  نتفههههههه  ۍظ نهههههههن نههههههه ۍ 

    ص  پ نل ...

پ ههههی    ل  هههن پ هههه  ا دال هههن  ل  ههههن پ  هههن

 ههل هههه دۍ    ههن ۍپ هه ر پ ههر ،  ل ههن دۍ 

   هههن ۍپ ههه ر  ههه   هههن د  هههلدا، ظههه  نهههرپۍ ۍپ 

 ل ملن  ل  ن د .

دنههههل  حکلوهههه  د ههههص  د  هههههه د  ههههچ وېهههه  

         ددپ  د لۍظ ۍپ ۍنهتعصۍد وطه  ی 

څرګ هههص ههههه دپ  غهههلۍړي پ  هههن د ههه    وی هههن 

 دنهههل   ههه جر   ههه    د  هههن 
ن
 رۍ هههر   ههه ي، وهههثی

رپ ههههههل  رڅ هههههه    ههههههن د هههههه   پ  هههههه    وینههههههال  رۍ 

تشههههل ی  هههه ي  رڅههههل  وهههه  ه  هههه  پد  پ هههه ي 

ههههه نهههص   هههل ه  ههه    ېهههن  وههه   ۍپ  هههل نې 

 ههههههن نفهههههه   دهههههه  ۍپ و فعهههههه   نههههههدوي،  ل ههههههن 

ادههه   دپ ههه  پ  هههن ولۍ ههه  ۍنوههه د  ههه ي، نهههن 

نههههههههل  ۍپ  ههههههههچ   وههههههههن پ څخههههههههن  کهههههههه  ۍپ  هههههههه   

پۍ  ههه ، ن  هههک  ههه  نهههن  هههر  ال    ههه  ۍاهههل  ، 

 ههل دۍ    ههن و ۍحمتل ههن  ههن د ههل نې نههن ګ ههن 

 څر  ن  م ون ش ي؟

دۍفههههههههههههرۍدپ وهههههههههههه ا  هههههههههههه  داههههههههههههصۍ    هههههههههههه وی لا 

دحکلوههههههه  دد هههههههصپ  هههههههن جم هههههههه څخهههههههن دي، 

  نههههههص دپ هههههه  نههههههن د  ال    هههههه  ال ت ۍپ ګ ههههههل  

ۍقههههصۍو ه نفهههه   پۍاههههلي، ایوههههن ۍ هههها  ههههرت 

 پۍ  :

)د ر هه   نههن مرپ م ههصۍ ل ۍپ  ههاۍي  ل    ههص  

 د ص  نن  ن  لګن نر ن پ نل .

دحکلوتل ههههههل د ههههههص  نههههههلۍ   دۍ  ههههههص  

ههههههه   هههههچ و ههههه ف  ۍپ ووههههه ل  النهههههتن 

 ۍپړ ،  ېکهههههههههن د هههههههههص   ههههههههه  دۍ د  ههههههههههه 

  هههچ  ههههلا  هههلۍظ د  ېههههل  ېکهههل دع ۍوهههه  

 ۍپ نل           نف    پۍال .

 هههههن حکلوههههه    هههههن دي ههههههه د  هههههچ 

 نسن ور سههههن ه ههههههپګهههه ي  ههههن و رههههههوېهههه   

ۍپ وقههههههه ت پ  ههههههه ي ۍپ دۍ  هههههههلۍظ پ هههههههر  



 

   

   

1 

ال وههههن د  هههههه د   ههههه  ههههل نې غر ههههر ۍپ ظهههه  

   پ الظ  ههههههن النههههههن پ   هههههه ال، ۍپ د  ههههههن  ههههههه

ی  دي ههه  هاۍن ظ دغهن دن ا  دۍ وکؤپ 

 «٧،  ٣1ۍ ا ح ت، ۍملح  ،   »  ي(     ن ووسل  

ۍنههیت نههن ۍ کهه    وپ صۍ ههن  هه  د ۍاتههصۍا 

ۍپ  م هږ   وههل  پړۍ هص   ههلي ۍپ ددغههن 

 وههههههههل  دحف لهههههههه  ۍپ نهههههههه  نال نههههههههن ول ههههههههن 

وع  هههرت  اهههصۍ   ودهههن  قههه   هههري،  دههه   

د  وپ صۍ هههههههن  ههههههه  ۍپ ۍنههههههه ثم   نهههههههن ۍقتوههههههه 

دوهههههههههههه ا  ۍ ل ل ههههههههههههل حیههههههههههههلۍ   وفکههههههههههههل   ۍپ 

ۍنهههرۍر  هههن  ۍو ځتهههن  دهههو ،  هههل دۍنهههیت 

وسدظ دنها فه  نه یچ هللا ۍ فه ن، وکه پۍه 

ۍپ نر هه ص ن ۍپ ۍنثههه   نههن دغهههن ۍقتوههه د  

 وپ ص     ر ل ل  ن پړۍ صن   ل  .

 یځ يههههههههههن   ،هههههههههههتل ن ۍپ   ی ههههههههههه   ههههههههههه  دپۍړ  

وههههههههه ولت  هههههههههفتل ن  ې ههههههههه  ۍپ پ څخهههههههههن  ههههههههه  

 دي. بشر   پ رپ  

ۍنیت  یڅهله  هن وپ صۍ هن ۍپ  هل پ حقهن 

حقلقهههههههههههل څخهههههههههههن وحهههههههههههرپت  هههههههههههص   ې ههههههههههه  ۍپ 

ۍقتو د     ت    نن نل   اصۍ   نهر  

پالړ دي هههههه  ههههن فهههههرد  ههههن پۍ هههههن    هههه ال ههههههه 

شخصههه ال وېکیههه  پ ېهههر  ۍپ  هههن  ههه  دپوهههر  

ع ۍد  ل   هه نرو نن  ن  هر  وشهرپه ۍپ 

غدهه  وشههرپه ال   نههن  ههر  پا  هه  هههه  ړ  

ن  د ل پ نن حقلقهل ۍپ غلۍړي،  رالنن ۍپ 

نرو نل    هص   ی هن پۍاهلي،  ېکهن پ  هن 

 پۍ ي هه:

 وا ۍنا  کن   ۍ پ ف  ۍ  طر ی تکرفن؟

یعنهههال دۍ وههه ا د هههن  لوهههن  ههه ي،  هههن  هههلو  

ال   دالنههههههههههههتن  ۍپړ  ۍپ دغههههههههههههن وهههههههههههه ا نههههههههههههن 

 لوهههههههن ال    ههههههه  ووهههههههرفل ، نهههههههلۍ     هههههههچ 

  ظ پ ز  ص  ا غلي، نلۍ     ېهن د یه  

 ظ و ېهلت نر  جلړپ   ن  ن د چ وکېم

 ههن څههن فکههر د نههر  د  ۍپ دع ههرۍه پ   

د هههههههههن نهههههههههن نههههههههه د د ،  کهههههههههن هللا تعههههههههه    ههههههههههه 

 فرو  ي:

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  چ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

وئ    ەئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 ٩٢٩ - ٩٢٢ۍ سقرة:  چوئ  ۇئ

د ېکهل  ينههال دۍ ه ال دي هههه پۍ ههي ۍ  

 وههلد دد یهه   ههتمنال  ۍ هه  ،  ههل ددپ  نههن هللا

ع هره  ه  څهن  ر ههن  هن پ  ۍپ ددپ   هن  ههل  

 یهههههه  پۍ هههههههي ۍ  هللا وهههههههلد  ههههههن دد یههههههه  ۍپ ع هههههههره 

 یفهههههه   ۍ نههههههن  ر ههههههن  هههههه   ۍپ وههههههلد ددپ    ههههههن 

ۍپ   پن ت ، دپ    ن  ک ظ دي ههه پ  هن 

 هن پ نههدو   ر ههن د  هن  ههن هههه دپ   کههر 

 دي.  ي ۍپ هللا تع     ير    وح نسن  لپ ف  

ۍ کهههههه ظ   ههههههن ودهههههه ا دۍ فههههههرۍد  ۍپ ۍجتمهههههه    

لېهههن نهههر  و ههه و   دهههو  ههههه نی  ههه ال اههه  پ 

پۍ هههههه  دلهههههه ملل ۍپ وکههههههه سصپ ۍشخ  ههههههل نهههههههی  

شههههههه ي  کهههههههن  ېهههههههن ههههههههه دنهههههههل   هههههههل نې نی  ههههههه ال 

 و وههههههههههصۍ ۍظ لهههههههههه  ن پي،  ههههههههههن نههههههههههلۍ   دۍ هههههههههههه 

دۍفهههرۍدپ حقهههلن  ههه ی  ۍپ  ېههها  دهههو ،  ېکهههن 

 نکلظ  ن  ن و ځن پړي. د ل نې ۍوا ۍپ 

نهههن قههه  ل   ۍپ نی  ههه ال اهههصا ول هههله  ههه  دۍ 

وکهههههههنېن نهههههههتل     هههههههن پ  ههههههههه دوکهههههههېم    ل 

دپ    ههههههههه   ههههههههچ وهههههههه ا  هههههههه  نههههههههر  نههههههههن ج هههههههه   

 ههل  ال پي،  کههن  یههصۍ  شهه ي  ههلت نی  هه ال 

قهههههله دنههههههل  نههههههر  ورنهههههتن پ ههههههر   ههههههل دغههههههن 

 ر هههن  هههن قهههرعظ ا هههین ۍ شههه ظ نهههن  يهههر  ېیههه  

  پا نر  حچ   ي، هللا تع    فرو  ي:

ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں  چ

ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻں

ے  ۓ   ۓ    ےہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 چۆ  ۆ ۇۇڭڭڭڭ

 
 ٢ۍلحجرۍه: 

 هن اده   دوکهېم    ل دپي   ه    هچ 

و ا  ه  نهر  نهن ج ه   پي،  هل ددپي  هرو ا 

نههههل ن پ هههه ي،  ههههن دنههههل   پ پنههههتن نههههل  نههههر 

  ههه   دهههه   پ ههه   ههههل د دهههه    لپ کهههل نههههن وق  ههههچ 

دو   رڅل دهللا ۍور ن غ ړ   دهود ،    پج  

 ههههههههن  هههههههه   یهههههههه  دهللا ال   ۍپ نههههههههل ن پو ېههههههههن  ههههههههل 

ددپ   هههرو ا نهههن اهههصا نهههر  نهههل ن پ ههه ي ۍپ 

ۍ وهههههههههه ر پ ههههههههههه ي هههههههههههه هللا تعههههههههههه    اهههههههههههصا ۍپ 

 ۍ و ر  ل لي.

نی  هههههههه ال اههههههههصا نههههههههص  و  هههههههه  نههههههههر  دي ههههههههههه 

 رپګههههه ي نهههههن نهههههل    ۍ  نهههههر  وپ هههههص پ ههههه ي، 

 هههههههههههيل  پا وحرپویههههههههههه  ۍحکههههههههههه    کههههههههههه ي، 

 ت  ټ هههههههههههههر ددپ  هههههههههههههال ۍپ دلېهههههههههههههن ۍپ ظههههههههههههه  اهههههههههههههصۍ

   یم  ای ېل ل څخهن نهل   پ ه، د راه  

 ههه ظ، وههه ا، اههه ه ۍپ ع هههرپ، ع ۍد   ل ههههص  

ۍپ  ل ههههههههههل  ههههههههههصۍ  پ  هههههههههه ي. حقلقل ههههههههههن ال  

  هههههههههه ال پ ههههههههههر ،  کههههههههههن  ېههههههههههن هههههههههههه دۍ حقههههههههههلن 

 ل هههههههص   هههههههن پي،  ل ېتهههههههن د  مهههههههچ قههههههه  لظ 

حههههههههههههه  مدو ، نهههههههههههههلۍ    پ پ  ۍپ هههههههههههههکرپ   هههههههههههههن 

 قص وا ۍپ د  مچ ن ا  پي.

یههههه پا نههههل  طهههههلال   دقهههه  لظ جههههلړپا ۍپ   ف

امېیهههههههن د  ۍپ دۍ کههههههه ظ دوپ هههههههص  هههههههل    ر ههههههه  

 ۍ   ههههههه ال ۍپ ۍ کههههههه ظ د  هههههههچ اقهههههههچ،  ورظههههههه ، 

وشههههه  ص  ۍپ نهههههل د  هههههچ نهههههر  دوشهههههل   نهههههن 

 هههههههههرځ  ههههههههه    هههههههههچ    تهههههههههن قهههههههههلۍ دظ جهههههههههلړپ ، 

د  ههههچ  أ ل  هههن قههه  لظ ههههه حکهههین ذۍه

حکمه  نروقتضه ، دۍ که    ل دنههل      لړ 

ۍپ  ههههد ۍ     هههه    جههههلړ  هههه ي هههههه  ههههن ادهههه   

ام هههه   هههه ي  ههههل دد یهههه  ۍپ ع ههههره  هههه  ۍ کهههه ظ 

 یکمرغههههه   هههههن  ههههه  نهههههن  ر هههههن شههههه ي  هههههل دغهههههن 

وتمهرد ۍ که ظ هههه نه   ههل دا دال هن قلۍ   ههل 

 ههههههههن نههههههههل    بهههههههه   ههههههههصي ۍپ نهههههههه  دۍ هههههههههه ددغههههههههن 

قلۍ   ههههههل نههههههن   فیهههههه   هههههه   ل هههههه ه   ههههههلي هههههههه 

 ن نېن    داصۍ    ن  ۍ ېچ پي.

  هههههههههههههن اهههههههههههههصۍ   ههههههههههههههه هللا تعههههههههههههه     »

چ پ ز  ههههههههههههص  ۍوههههههههههههر  هههههههههههه ي نههههههههههههل  هههههههههههه و

فههههههههه ت ۍپ اېمههههههههه    اهههههههههصۍ   دي ههههههههههه ح 

 هههههلا نفههههه   ههههه وچ دي، یعنهههههال دۍ ههههههه 

فههههههههههه ت ۍپ  و وهههههههههههصۍ ۍظ نر ایههههههههههه  ۍپ  ح 

اېم   نر الۍول اصۍ   پ  ي، ههه 

  هههن ف نههههصپ ۍپ  هههه طېل تعوههههس  ل ۍپ 

 یی  ههل  ههن  ل ههن ههه   ېکههن   هه  ال   

 ههههههن  هههههه  داههههههله  هههههه ي هههههههه دد یهههههه  ۍپ 

ع ههههههههههههههههره د ر هههههههههههههههه  یتلا الوههههههههههههههههچ  هههههههههههههههه  

 .«ګر  
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د هههههههل    وشهههههههرۍ ل، نهههههههی  ۍپ ول  هههههههن 

ال وهههههههن د  ههههههههه د  هههههههچ ۍپالد  هههههههرو ا 

اههههههصۍ   نههههههن   هههههههر  هههههه  پ   هههههه ال، نهههههههن 

 ههههلړپ، جهههه ول، تعېههههین ۍپ  حوههههیچ 

  نههههههتن پالړ ،  هههههه  پ ل ۍپ  هههههه دنسل ل، 

پ  ههههههههههههههههههههه   ۍپ نهههههههههههههههههههههلغ ه....  رڅهههههههههههههههههههههل 

پ ههههن پ څخههههن داههههصۍ   ۍپ  ههههل ۍپالد

ۍ یقههل د   پۍ  هه .  ل ههن ادهه   

د پ  ۍپ  ههههل   ههههرو ا  ههههلاد   ۍغهههه  نهههه  

 نههههل  پ  ګههههرۍظ ۍپ  ههههچ  هههه ګرۍظ، 
ن
وههههثی

نل    پ    چ     ، نل   ن    ۍف      هچ  هن 

دپ  ۍف ههه   ، نهههل   هههن   یکهههفچ  ۍپ  کهههن،  هههچ 

 هههههن پۍنهههههن ههههههه  هههههی  هههههن  ههههه  پ  ههههه   هههههن نهههههن پ،هههههل 

اهههصۍ    ههههص      هههص  وکتهههر  هههن  هههن...  هههل دۍ

هههههههه ن نېههههههن  هههههه  د ههههههل     رۍظهههههه  ۍپ دۍپالدپ ههههههل 

 رو ا داقهصپ ۍپ  ی هل  ۍ نيهصۍ  یهصا دي ههه 

 یههه  نهههن  ههههص      لګهههن دۍ نهههتل      هههه  دو  ۍپ 

  ص  ن ن    ۍو ځتن  لي.

ۍپ  ينههال پ هه   ههل  یهه  د هه   ۍپ ودهه    ههرو ا 

 هههههن نهههههن  ي هههههل ول هههههلا  ل  ههههه  ۍ تیفههههه ه  ۍ 

 هل    نيصۍ  دهوي، ۍپ و فه   صن هن ههه دغهن 

ړ  ههن شهه ي، قههرعظ ا ههین ۍ شهه ظ پ  ههن دحکههن 

 ۍپ و ځ  ي ال    صۍن   لي.

هه نهل حکهن دوده   ۍپ نهل و ځ ه   د ه    هن 

طرفهههن    هههچ  دهههو ، ههههه دپ   هههن نهههن اهههصا ۍپ 

ۍ وههههههه ر نهههههههر  فیوهههههههېن  هههههههل  ۍپ  هههههههن ادههههههه   

ښههههههههړن ۍپ ودهههههههه   دذۍه ۍ سینههههههههال ج وهههههههه ا حههههههههچ 

پغهههلۍړ   هههل هللا تعههه     هههن  ههه  ددغهههل حکمی هههل 

حهههچ ۍپ  د  هههن  هههن  ههه  دوپ هههص نهههن پۍنهههطن نهههر  

 ههههههههههد ۍ    ههههههههههک   ۍپ ولنههههههههههف   ههههههههههن  هههههههههه   ل  ههههههههههن 

 پ ش ي.

 هههل نهههن  ل  یهههل اههه  پ ۍپ وپ صۍ هههن  ههه  اهههصۍ   

 ير ودن  پا  ر  هه ورۍا  لا    د ل  یهل 

 د یکمرغ  نر ګر  .

دۍنیت   ن د م  ظ هه   ن ۍپ پ   نهص  

 هڅن    دي هه څر  ن ۍنیت ۍپ وکهېم   ظ

 ذ یههچ ۍپ نههن وق  ههچ  هه   هه  پج  دههو  ۍپ نهه  د

هللا ددنهههههههها نههههههههن پړۍ ههههههههص   ۍنل  ههههههههن  دههههههههو ، نهههههههه  

دوکهههههههېم    ل  ههههههه ول ، نهههههههر ۍپ پطههههههها    هههههههص  

نرغهههههههههههههههچ  هههههههههههههههلي،  ېتهههههههههههههههن د  ههههههههههههههههه هللا تعههههههههههههههه    

نروکهههههههېم    ل    هههههههص  ۍوهههههههر  هههههههلي ههههههههه د  هههههههچ 

دنههها، نهههر وههه ا ۍپ  ههه ول   هههن ددفههه ه نهههن ال   

 ههه  ددغهههل وتوههه پ پ وحههه  زل د هههم   ل  فههه  پ 

ق  هههههچ  ههههه  نهههههن  هههههلا  ههههه    ۍپ وههههه     هههههلۍظ نهههههن و

نهههههههر  پج  دهههههههو ،  ل هههههههن ادههههههه   دغهههههههن  فههههههه   

وحههه  ا  هههن پ  ۍپ ددپ   هههن  هههل    هههیل  پا 

 وه پ   ده   ۍپ  هر  وکهېم    ل ۍپ ۍنهیت  ههن 

وتلجههن  ههن  ،  ههل وکههېم    ل  ههن نفهه   دي هههه 

د  هههههن ا نهههههن پړۍ هههههص  پج  دهههههو  ههههههه ددپ  

دنهها  ههن نهه ف پ   ههل  ۍپ ددپ  نههن پړۍ ههص  

ۍپ   هههههن څهههههله ههههههه  هههههن ج  دهههههو ، ج  دهههههو  

پ ز  ههههص   دهههه   پ کهههه   ۍپ پ  ههههن دنههههل   غههههږ 

 ۍپا    ي.

 مصۍ   هههههن   نهههههص دۍ هههههچ فکههههه د ۍپ  هههههره نهههههن 

وق  چ    جد د پ   ،  ل هن اده   وق  هچ 

 هههل    هههن  هههره ۍپ فکههه د ن ال  پۍ  ههه   هههل 

  نهههص   هههن پ هههن پو ههه  ۍپ پ نهههر  نهههن اههههصۍ   

نهههههههههههههههههر  اې هههههههههههههههههص پشههههههههههههههههه ال،  هههههههههههههههههن ادههههههههههههههههه    ههههههههههههههههه  

 هههه    نههههص پپوا شهههه ي ۍپ نروکههههېم    ل  وهههه پ  پ 

دنهل  اه  د همنال   نهص دد  و هن پ هن    هه ال 

 هه اصۍ   دپش ال.

 مصۍ   ههههههههن نههههههههت  ۍپ نههههههههت  دد ههههههههما  ههههههههرو ا 

دۍ تیفهههههههههه  ل  ۍ نیههههههههههصۍ  یههههههههههصپ نرودهههههههههه ا   نههههههههههص 

داهههصۍ   ۍپ ۍ وههه ر  هههن  ههه   پۍ  کهههتچ شههه ي 

ۍپ د  هههههن د هههههمنال دد  الوهههههچ  شههههه ال ههههههه نهههههن 

لېههن ۍپ  دهه   نههر  پ ز  ههص   وهه پ  پ هه   ۍپ 

پ لېههههن نههههر   هههه  نههههن حههههی  هههه  نهههه  نههههن   حقههههن ۍ

فیوههههههههههېن پ ههههههههههه  ، حههههههههههی حهههههههههههی د  ۍپ   طهههههههههههچ 

   طچ، هللا تع    فرو  ي:

 ٨ۍمل ئصة:  چۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ

یعنهههههال اهههههصۍ   پ ههههه   ههههههه اهههههصۍ    قهههههلۍ  هههههن 

  ږد  دي.

 قرآن کریم. .1

الصااانی، مح دعلاااالصمح الصاااس،ر ال سن اااا رح  .2

االحساااانن لصوااااار ،ال ،ایاااااح   ااااران ایااااران 

 .1222ط

 ردذی. ون ال  .3

اللجصااااامح طااال لنلااااا  لصواااااار  -ایااااان حااااا   .2

 ،ال ،ایاح ک،یت.

 ااایح فخرالاینح  سس ر کل ر. .5

 داکنر اللصنی ح. .6

 

النهههههههههتن    هههههههههن و  ل هههههههههن ههههههههههه دنهههههههههل  ۍ کههههههههه ظ

ههههههههههه ، دۍ  هههههههههههلا دهللا تعههههههههههه    ند  پ  هههههههههههن ۍپ پ  

 عمتل ههن دي ۍپ ۍو  هه   ېههچ  دههو  هههه   نههص 

نهههههههن ووهههههههرفل ل  ههههههه   ههههههه  ۍفهههههههرۍ  ۍپ  فهههههههر   

پ شههههه ال، ۍپ   ههههههن حقههههههلن هههههههه نههههههص  وهههههه  ل ل 

نههههههل    هههههه ۍپ  ههههههر    نههههههص نههههههن  ههههههن  لګههههههن ۍدۍ  

 ش ال.

ههههه نهههن حههههی  نهههن وههه  ل ل  ههه  اهههصۍ   دۍ دي

ال    هه  د ېکههل  ههن  ۍ ههلا ۍپ وکههتحق  ل  ههن 

 هههههه  پ  هههههه ي،  کههههههن  ههههههن  د ېکههههههل نرحقلقههههههل 

   هههههص  ۍوهههههدظ    هههههچ  هههههل ل ي، ههههههه دۍوهههههدظ، 

 ههههههه وا ۍپ  فیهههههههچ حیث ههههههه   هههههههري،  هههههههل نهههههههت  

وکههؤپ ی   ل پ ههن ددغههل وهه  ل ل  نههلا ۍپ 

 ههن  -وکههتحقی ل -نههت   ههن غدهه   ههل پ  کهه  ل

    ګ ن ۍ  کتچ دي.

هههه نههن  ل  ههن  دپ هه  دحکلوتل ههل د ههص  د 

 هههههه  ۍقتوهههههه د  اههههههصۍ    ۍو ځتههههههن  هههههه ي ۍپ 

 ېههک دنههلد، ۍحتفهه  ، اههچ ۍپ فر ههر ۍپ نههن 

 ر ل ل    د يرپ  لړ صپ ۍپ ظ  اصۍ ت   ن 

 و     ي.

  نلا هللا فرو   :

  ههههههههههههههههن  هههههههههههههههه جرهه دوکههههههههههههههههېم    ل دۍړ یهههههههههههههههه   »

نرپ هه   ههل ۍ    ههل      ۍ  ههن  ۍپ ههن    هه ال 

ۍپ د ېکهههل  هههرپ ه پ  حههههچ  کههه ي،  ههههل هللا 

ن  هه  دجهه ۍت ۍپ ۍفههی  نههن  هه  پغیل تعهه     هه

 ٩٣11ۍ ا و جن:  «ۍ تن   ي 
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 الدین كالنتریاستاد غالم                                                  م و آخر:سوقسمت 

 
 آثار فساد اداری و درمان آن

 مطلب اول: آثار فساد اداری

ی آثار منفی خطرناهی در منظومه اری رساداد
ارارد و ارزشی و سهوهی یامعه بریای می

هرای  عالیرت بازتاب آن در انجرام همره ر  
سیاسی  اق صادی  ای مرا ی  ررهنگری و   

هرا   هل در تمامی رعالیتدینی و به صور 
های هشور ها  موسسا  و ههیه پروژهحوزه

 نماید.تبارز و ظهور می
 آثار اقتصادی -1

رساد به صور   مروم و رسراداداری بره     
صور  خصوص  سرد محكمری در برابرر    
پیشررت  ترقی  رراه و خوشبخ ی مرردم  

. همچنران مسرلول  قرب مانردای     است
اق صادی و  دم توزیع  ادالنه خدما  در 
میان ارراد و یامعره اسرت. رسراد اداری    
تفاو  اق صادی و معیش ی در میان ارراد و 

هند هه به صرور   طبقا  یامعه ایجاد می
ههی به منظومه اختقی و ارزشی یامعه اثر 

هرای  های منفی سررقت اراش ه و پدیده
 طرراف  رشررو  و غیررره را مسررهحانه  اخ

 دهد.اس رش و ترویج می

سایر آثار مخررب اق صرادی رسراداداری    
مانند: تضعیف رشد اق صادی  ررار سرمایه 
های مهی  هاهش سرمایه اراری  اس رش 

هرای سررمایه ارراری خراریی      شرهت
تضعیف تتش ها به خاطر برپایی تجار  ها 
در سطوح مخ هرف  تضرعیف روح اب كرار    

های اق صادی و هاهش رعالیت یهت احیای
های رقابت  ادالنره و  بیكاری  تاثیر بر روش

شفاف  بازتاب آن در بازار و توزیع درآمردها  
به صور  غیر ادالنه  هراهش درآمردهای   
امرهی و مالیاتی  رشد نرخ رقر  هاهش ارائه 
خرردما  اساسرری ماننررد: تعهرریز و تربیرره  
خدما  صحی و سایر خردما  اساسری  و   

منفری هشرورهای همرا هننرده از      ان باه
 .هارساداداری مویود و قطع هما

الفساداالقتصادی،انواعه،اسبابه،آثارهوعالجه،عبداا ااسد 

.01-01الجابری،ص:
 

 آثار اجتماعی -2

یامعه ن یجه ا مال راسد موسسا  دول ری  
-هند. ایرن را به صور  سنگینی تحمل می

ع اونه ا مال و اقرداما  اداری غیرمشررو  
وغیرقانونی درتعمیق شگاف در میان محیط 
ای ما ی شایس ه ومحیط ای ما ی راسرد  

اردد. ممكن است آثارای ما ی منعكس می
 اونه زیر ختصه هرد:رساداداری را به

هرای بازدارنررده در  تضرعیف وظیفرره ارزش 
یامعه  به ویژه زمانی هه رساد به  نوان یا 
سهوك مقبول یهت تعامرل برا موسسرا     

  یا  مومی و یا خصوصری پریرر ره   دول ی
شود. و این حالت در اس رش رشوه و سایر 

 شود.ا مال منفی موثر واقع می
ها ها  قابهیترساداداری اسباب ررار ظرریت

  و اس عدادهای  همی وتخصصری را در سرطوح  
 سرازد. مخ هف و با انواع مخ هف رراهز می

اس رش روح ناامیردی در یامعره  برروز    
-سرلولیت و شریوع بری   ضعف احساس م

هه حرمرت مرال   مسلولی ی و  دم ال زامی
 مومی و اه مام به مصهحت  مرومی را از  

 .00همان،صبین می برد.
ازدیاد هشمكش های طبقاتی هره ضرعف   
تكارل و تعاون ای ما ی را در قبرال دارد.  
زیاد  نسبت رقر  هاهش و رقدان ا  مراد  
مردم  بر حكومرت و موسسرا  دول ری     

تقی و قانونی مردم بره هسرب   تشجیع اخ
حرام و نامشروع  تعمیق حراال  یهرل و   

باوری در یامعره و تاییرد شرایعا     خوش
های اختقی اساس  تزلزل ارزشدروغ و بی

مب نی بر صداقت  امانت   دل و مسراوا    
رشد واس رش غیراب اخرتق وظیفروی     
چون رابطه در میران اخرتق وظیفروی و    

لفسداداكدلالهواثدارهارساد  رابطه معكوس است.

اجلدداالبثددو ،ابارك.بوعشدده،وطددرمالالجتدده

 (1112والاراساتاالنسانيه.
آثار زیانبار اختقی  و آثار ررهنگری  
رساد اداری نیز در زیر بحرث آثرار   

 ای ما ی قابل بررسی است.

 آثارسیاسی: -3

رساد اداری به هاهش ا  ماد مردم  
انجامرد   نسبت به نظام سیاسی می

اس قرار هشرور را تهدیرد    امنیت و
های نظام به اونه الزم هند  برنامهمی

و مناسب در اخ یار شهروندان قررار  
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ماننرد  لررا   ها دورمری نگرر ه و از واقعیت
تصوری منفی در مرورد رر رار دولرت برا     

  شود.شان تدا ی میمفسدین در ذهن
رساد  ارزش های  الی نسبت به حقروق و  

سرازد و  دار میوایبا  را در یامعه خدشه
حالت ضعف و سس ی در مرورد احسراس   

دوس ی  شرهروندی  مسلولیت و روح وطن
شایس ه و محارظت اموال  مومی و مصالح 

  نماید. مومی در اذهان مردم بروز می
الفساد االق صادی  انوا ه  اسبابه  آثاره و  تیه   برداهلل  

 .42-40حاسن الجابری  ص:
د بر نظرام  همچنان مهم رین آثاری هه رسا

سیاسی به بار می آورد   برار  از هراهش   
مشرو یت و هفایت دولت بوده هه اسرباب  

سر یزی را مسرا د   ونراریزی و قانقانون
اونه هه منجر بره هراهش   ارداند. همانمی

های دول ی و اداره  مرومی  توانایی دس گاه
هرای   اونره دسر گاه  ارردد. و بردین  می

شریوع  ای هه رساد در آنها رسراد  سیاسی
شوند  یار ه  به رقدان مشرو یت موایه می

یابرد و  هرا اسر رش مری   دایره مخالفرت 
خاطر رقدان مشارهت در ا مال سیاسی به

  رود.ی ا  ماد از بین م
الفساد االق صادی  انوا ه  اسبابه  آثاره و  تیه   برداهلل  

 .42-40حاسن الجابری  ص:
برخی آثار سیاسی هه رساداداری مسربب  

   قرار ذیل است:آنهاست
نابودشدن موسسرا  و نهادهرای یامعره    

هرای مخالفرت هرای    مدنی  ظهور نشرانه 
سیاسی در میان نخبگان سیاسی  اارچره  

رساد اداری سبب ضعف و ناتوانی حكومت 
  .اردددر داخل و خارج می

 .6-5  ص:مجهة المس قبل العربی  مفهوم الحكز الصالح
مطلب دوم: درمان فسـاد اداری از دیـدگاه   

 اسالم:

در قرآن هریز برخی راه های درمان رسراد  
ذهر شده است  هرااه ایرن رویكردهرا برا    
رساد اداری ربط پیدا نماید  می توانرد ایرن   

 بیماری مزمن و هشنده را درمان نماید.
 ا به اونه زیر است:این رویكرده 

 قدوه حسنه: -1

  تررین صتح و رسادِ قیاد  و رهبری از اساسی
اسباب ان شار رساد یا اصتح هشورها بویژه 

 هشورهای استمی است. 
آهنین  تمرهز محوری روش رهبران  سهطه

تصامیز  دخل و تصرف آزادانره در امروال   
اونه محاسبه و مراقبرت و  دولت بدون هیچ
هارمندان و مروظفین را بره   سایر اموری هه 

رسراد تشرویق و تشرجیع مری هنرد  در      
هررا از اهمیررت شررایانی سرنوشررت دولررت

 برخوردار است.
در رأس هرررم اداری دولررت  ؛پیررامبر

استمی قرار داشت  همواره و در هر تصرری 
خررودش را مررورد سرروال قرررار مرری داد و 
تصررا  سایر مسلوالن دول ری و اداری را  

 ارررت. و مراقبت مری نیز همواره زیر نظر 

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     چ

 24األحزاب:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

مسهّماً برای شما در زنردای رسرول   ترجمه: 
خدا سرمشق نیكویی بود  بررای آنهرا هره    

 .امید به رحمت خدا و روز رس اخیز دارند
شان اق ردا  مردم در هر هشوری به رهبران

ز رسراد و  هنند  اار آنها صالح بودند و امی
تصررا  غیر مسلوالنه پاك بودنرد  مرردم   

هنند. برای درمان نیز روش آنها را دنبال می
رساد اداری و سایر مفاسد ای مرا ی هره   
م اسفانه رراوانند  باید به این امر مهز تویه 
صور  ایرد  تا مبارزه برضد رساد اداری به 

 ن یجه قابل قبول برسد. 
 امر به معروف و نهی از منكر: -2

امر به معروف و نهی از منكر هه امروزه ازآن 
نیرز تعبیرر   » نظار  همگانی»طتح ربه اص

ترررین و شررود  یكرری از اساسرری  مرری
ارزشمندترین راهكارهای مبارزه برا تمرامی   

ها و مفاسد ای ما ی است  امر بره  ناهنجاری
هرای  معروف و نهی از منكرر یكری از ارزش  

هه استمی است امت« بودنبه رین»محوری 
هر ررد را مسلول سرنوشت خود  خرانواده   

دهد. خداوند معال در هشور و ام ش قرار می
آیه زیر   رتح و رس گاری را به امر به معروف 

 ررماید:و نهی از منكر منوط نموده می
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

 401آل  مران:  چۀ

و  بره  باید از میان شما  یمعری د ر  ترجمه: 
نیكی  و امر به معروف و نهی از منكر هنند! و 

 ند.ا آنها همان رس گاران

نیز چگونگی زندای آینده یامعه  ؛پیامبر
و مردم را به امر به معرروف و نهری از منكرر    

اار مردم همدیگرشران  داند  یعنیمربوط می
ها باز ها و زش یهنند و از بدیرا به نیكی امر

ای ر یامعه بره اونره  دارند  نظار  همگانی د
مراقبت داش ه باشد  یامعه شاهد این همره  

های آشركار  بردهاران برا ار خرار و     زش ی
باشرد. ایرن همره    خوار نمیزراندوزان حرام

های ساری و یاری در یامعه   رراب  زش ی
دردناهی اند هه زنردای  ویردان و مشرا ر    

هشد و حیا  آنها را بره  انسانی از آن رنج می
دهرد.  نرابودی سروق مری    سوی تبراهی و 

ها اشاره به همین سنخ از   راب ؛پیامبر
 نماید: می
«ََُّ َ ذذذ ع ََولََّذ ذي ْعوون ََُّهنذذذَلَ ني ْع َع ذذذدَهن َذذذأنمنَلََّذذذلي ِي ن َوالَّذذذ ن َفَذ

َنذذذذَ ََعََذذذذ ي ع يَ ََْذمذي ُي َّذذذذثعََُ ذذذذَ لََّال َلَ ع لن ْنََُوي َال ع يَ ذذذذ َعذذذذلن
ذََّ ََ عع فَثعََفََلَْع ي ََل عذ َيعنَقَهًَََن يثعَثع َََّتأي قسز به  «َبع

ذاتی هه نفسز در دست اوست  شرما ح مراً   
امر به معروف و نهی از منكر می هنیرد  و یرا   
خداوند  نقریب از سوی خودش  رابی را بر 
شما می ررس د  سپس به خدا د را هنیرد و   

 مس جاب نشود.
 (164/ 1  شاهر:   ال رمری سنن

م أسفانه برخی تصررا  منفی و ناسرنجیده  
است هه مرردم در برابرر مؤلفره     سبب شده

بسیار مهز و موثر امر بره معرروف و نهری از    
منكر مخالفت نمایند. اما قابل تویه است هه 
امر به معروف و نهی از منكرر دارای شررایط    

ارراد یا سازمان هرا باشرد. و روش   
های رسیدن به قدر  برا وسرایل   

یابرد.  نامشروع در اذهران راه مری  
تحریررف اهررداف موسسررا  و   

های  مرومی از مح روای   دس گاه
هاران تحویل آنها به خدمت اصهی و

نخبگان و سیاست حراهز  رقردان   
هرای   قتنیت در تصامیز و ریصهه

سیاسی  سیطره تدریجی رساد بر 
موسسا  رقاب ی و نظارتی  رسراد  

ایرد و در خدمت اس بداد قرار می
نمایرد   ده اتوری را تشرجیع مری  
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ضوابط و قوا دی است هه تویه به آنها این 
 مولفه را مرغوب می سازد.

هه در  ردالت   انهیاراقدر  دیطرز د در»
  است ار هیانعكاس  یوضع نیقوان و ییزائ

ست هه چون نظرام رسرمی   ا تفكر  بر این
نظرز در   نیترأم  وم ولی امنیت  یحكوم 

در تأمین  ندارنددیگران حق   یامعه است
د و دخالت نامنیت و نظز یامعه دخالت هن

هشریدن  در این زمینه در واقع به چرالش 
( دولرت  یعنی مومی یامعه قدر سهطه  

نظرام  مرومی چنرین     هره است. و دلیهی
-در حس قردر   ریشهتفكری دارد شاید 

 داش ه باشد نره در حرل مشركل     طهبی 
در صور  مسلهه داش ه باشد نه در  ریشه
هه. این تفكر بر دیگران نیز غالب ضمع حل 

شده است و برای دیگران رهمانرده شرده   
و در است هه رقط م ویه رر ار خود باشند 

ی ی ندارند. رر ار دیگران هیچ مسلول برابر
رساد  ةاردد تا در زمیناین حس سبب می

 ةاداری نیز نظار  بر رسراد صرررا وظیفر   
ترتیرب  اردد نه یامعه  بردین دولت تهقی

یامعه خود را از این رونرد نظرارتی    هرااه
 یرة نظر بره دولت هز با تویه   هنار بكشد

-ایهنونی شدن دولت  با وضعیت هوچا

را هشرف   هه دارد شاید ن واند تمام یرایز
هند و بر رساد اداری هن رل داش ه باشد و 

 با آن مبارزه هند. 
ثابت شده هه تنهرا برا یرزا     ایامروز در دن

هرردن آنران یررم و    یدادن ارراد و زندان
هرا  رود  بهكه زندانینم نیاز ب یهارختف
شرود و  یپول مهت مصرف م  شوندیپر م
 یهرز در پههرو   یادیز گناهیارراد ب یآبرو
بهكره شررط اول    زد یر ریم انهكار ارراد

هره ایرازه داده    نسرت یبردن یرم انیباز
ایازه  ههاین ف د  نه بی یرم اتفاق  تا نشود
 اول ارراد مرتكب یرم شروند بعرداً   زیده

رسراد اداری از  « .زیآنها را ارر ار و یزا دهر 

 .35احمدی  ص:  دیدااه استم   بدالبصیرشیخ

هرا   وشامر به معرروف و نهری از منكرر ر   
های مخ هفی دارد  اار ایرن  ها و اونهشیوه

-امر در پرتو آموزه های استمی  با برنامره 

اندیشری انجرام   بینی و اقبتریزی  واقع

 اردد  بدون شا ن یجه مطهوبی در پی دارد.
هراونرره تشررویق  تشررجیع  ترغیررب    
تقدیره بی  شرفوی  نقردی و سرایر امرور     

زیرر   هننده به سوی خیر و نیكری در هدایت
مفهوم ههی امر به معروف  هرنروع ترهیرب    

ایرری  هرار اخطار  توصیه  هسر معاش و بره 
سایر ابزار بازدارنده از رساد در زیرر مفهروم   

 شود.نهی از منكر شامل می 
ریزان مبارزه برا رسراد اداری   بنابراین  برنامه

باید امر به معروف و نهی از منكرر را در امرر   
دسرت رراموشری    مبارزه با رساد اداری بره 

 نسپارند.
 استخدام بر مبنای لیاقت وكفایت: -3

اس خدام هارمندان به اساس لیاقت و هفایت 
از نظر آموزه های دینی مطهوب است. قرآن 

 اوید: می ؛هریز از زبان یوسف
ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ

  55یوسف:  چچ

مررا سرپرسرت خرزائن    » یوسف( افرت:  
گهدارنرده و  سرزمین  مصر( قرار ده  هره ن 

«آااهز!
 ؛و خداوند م عال از زبان دخ ران شعیب

 ررماید:می
ہ  ھ        ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ 

 26القص :  چۓ  ڭ  ڭ

پردرم! او  »یكی از آن دو  دخ ر( افت:  
را اس خدام هن  زیرا به ررین هسری را   

توانی اس خدام هنری آن هسری    هه می
 .امین باشد است هه قویق و
« حفیظ و  هیز» هریز اوصافاز دیدااه قرآن
به اصرطتح  « قوی و امین» همچنان اوصاف

امروزی همان  معیارها و شررایطی انرد هره    
 هند.لیاقت و هفایت یا هارمند را تعیین می

اار در هنگرام اسر خدام هارمنرد  لیاقرت     
وهفایررت مدنظرارر رره نشررود و مبنررای  
اس خدام روابط شخصی  خانوادای  سم ی  

ظیمی و سرازمانی یرا سرایر    زبانی  قومی  تن
مهحوظا  دیگری قراراررت  در نخسر ین  
لحظا  اس خدام هارمند  بررهای رساد و از 

شود و به زودی یمهه رساد اداری هاش ه می
 نشینید.به بار و بر می

در چنین حاالتی بدون شا  امانرت ضرایع   

ت به اههرش سرپرده   راردد  چون امانمی
رده نشود  شود. اار امانت به اههش سپنمی

همه دس اوردهایی هره توسرط اشرخاص    
های زنده به دسرت آمرده  از   دارای ویدان

شود  لرا یامعره نرابود   بین رر ه و نابود می
شود. روی همین  در ررهنگ اسرتمی   می

ش هرای  زضیاع امانت سبب رروپاشری ار 
هرا بره   شود. باید امانرت یامعه دانس ه می

اههش سپرده شرود ترا رسراد در یامعره     
 اهش یابد.ه

محاسبه و مراقبه درهراهش رسراد اداری   
امری قابل اهمیت است. رقردان مراقبرت   
رعال و محاسبه مسر مر یكری از اسرباب    
اس رش رساد در یامعه اسرت. خداونرد   

 ررماید:م عال می

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ  

ى  ائ  ائ     ېې  ې  ى  

  405ال وبة: چەئ  ەئ  وئ     وئ

ررس اده او  مل هنید! خداوند و »بگو: 
بیننرد! و   و مؤمنان  ا مال شما را مری 

بزودی  بسوی دانای نهران و آشركار    
شوید؛ و شما را به آنچه  بازاردانده می

 «دهد! هردید  خبر می  مل می
 میدهد:رخبكریم ازسه نوع مراقبت و محاسبه قرآن

مراقبت خودی است هه هرهارمند  نوع اول،  
قررار  خودش را مورد مراقبرت و برارنگری   

دهد  همواره رر ار و هردار خودش را زیرر  
نظار  و مراقبت خود داش ه باشد. از خردا  
ب رسد و ایمان داش ه باشد هه خداوند بره  

هنرد  و قبرل   صور  دایز از او مراقبت می
ازآن مورد محاسبه قرار ایرد  باید خودش 

 را مورد مراقبت و محاسبه قرار دهد:

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  چ

ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ۀ  ہ  

ۓ  ۓ  ڭ      ھ  ے      ے  

  41 - 43اإلسراء:  چڭ
و هررر انسررانی  ا مررالش را بررر 

ایررز؛ و روز   اررردنش آویخ رره 
قیامت  ه رابی بررای او بیررون    

آوریز هه آن را در برابر خود   می
بیند!  این همان نامه  اشوده می

ا مرررال اوسرررت!(  و بررره او  
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ی اوییز:( ه ابرت را بخروان  هرار    می
است هه امروز  خود حسابگر خرویش  

 باشی!

مراقبت و محاسبه اداری است   نوع دوم،
هه قایز مقام یا هسی ؛هه پیامبرهمان
یا یا  نوان رهبر دولتشود  بهاو می

موسسه  هارمندان را مورد مراقبت و 
ېئ  ېئ  ىئ  چ داد:محاسبه قرار می

ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  

  26ص:  چىئ  يئ  جب  حب  خب
 خود( داوود! ما تراخهیفه و نماینده ای

 در زمین قرار دادیرز؛ پرس در میران   
مردم بحق داوری هن  و از هوای نفس 

ترا از راه خدا منحرف  پیروی مكن هه
 .سازد

مراقبت مردم یا یمراهیر اسرت     نوع سوم،
این نوع مراقبت  موماً بیرون از موسسره  
دولت صور  می ایرد و برر هارهردهرای   

لت و مسلولین مراقبت می نماید. اما در دو
مورد  روش این محاسبه و مراقبت خداوند 

 چۈئ   ېئ  ېئ ېئچ می ررمایرد: 
و یقینراً شرما از آنچره انجرام      33النحرل:  
 دادید  بازپرسی خواهید شد! می

 عدالت و مساوات: -1

هارمند و اداره هه درمیانقرارداد یا پیمانی
 اردد و برر اسراس آن هارمنرد   منعقد می

های خودش قهمرو وظایف هار و صتحیت
شناسد  اارر از بنردهای آن پیمران    را می

 دول هرد  اداره مسلول است تا قرارداد را 
رسخ نماید. چون  دول از بندهای پیمران  

م عهد به  دل و احسان باشند. هیچ یكی بر 
چون پیامد طبیعی ظهرز   دیگری ظهز نكند  

های مخ هرف آن  همان رساد با انواع و چهره
 است. 

 ررماید:خداوند م عال می
 30النحل:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ 

خداوند به  ردل و احسران و بخشرش     
 .دهد ررمان می

 های اسالمی:ترسیخ ارزش

های استمی در ویردان رررد و   غرس ارزش
ابرزار  ترین و موثرترین یامعه یكی از هامیاب

مبارزه با رساداداری است. این امرتكرالیف و  
های دولت در امر مبارزه برا رسراد   دشواری

دهرد. غررس و رشرد    اداری را هاهش مری 
های استمی از ابزارهای وقایوی بوده و ارزش

 هند.از پیشررت رساد یهوایری می
ای های استمی به  نوان بازدارندههمه ارزش

ه درهراهش  داخهی در نفس انسان است هر 
رساد موثر می باشد  ولی در اینجا از دوسره  

شود. یكی ارزش به صور  نمونه نام برده می
 از آنها ارزش امانت داری است. 

اار هارمندی به وظایف و وایباتش از منظرر  
امانت نگاه هند  بدون هیچگونه محاسربه و  
مراقبت وظایفش را به به رین صور  انجرام  

داندهره بایرد    ی میدهد. چون آن را امانمی
حق آن را ادا نماید. اار هر هارمندی با چنین 
نگاهی وظایف و وایبراتش را انجرام دهرد     

هره  مانرد. لررا الزم اسرت   رسادی باقی نمی
داری در ویرردان و ضررمیر  ارزش امانررت

 مسلولین امور و هارمندان غرس اردد.
 های برتر و خیهری اثراررار  همچنان ارزش

دآوری ثواب و اناه در هه یااستاستمی این
ذهن هارمند زنده شود. به این باور برسد هه 
از هر  مهی در روز آخر  پرسیده می شود  
در تمامی رر ار  اف ار و هردارش مراقبرت و  
محاسبه خدای م عال را حاضر و ناظر بدانرد.  
در این حالت هارمند همه هارهایش را بدون 

ون  ترس از نظار  رئیس یا نجا  از پنجه قان
با همان ایمان به ثواب و  قاب روز بازپرس  با 

 دهد.دقت و صداقت انجام می
های دیگر استمی هه باید در ضمیر از ارزش

و ذهن هارمندان و مسرلولین امرور زنرده و    

بالنده شود  موضوع حتل و حررام اسرت.   
تتش شود هره مرزهرای حرتل و حررام     
بریس ه اردد. خطرهای دنیوی و اخرروی  

با حرام برای مردم به صور  مس مر  تعامل
شناخ انده و اف ه شرود. ثرواب و روایرد    
ای ناب از حرام در هرر حرال ی و در هرر    
یایی  نخست بررای مسرلولین و سرپس    
برای هارمندان و مردم به طرور مسر ند و   
واضح بیان اردد تا در ذهن  ویدان و رر ار 

 آنها نهادینه شود.
سی در مسلولین تویه داش ه باشند هه ه

شان مورد ظهز و س ز قرار نگیرد  حق اداره
ایشان ضایع نشرود  ار خراراتش را هرس    
دیگری سرقت نكنرد  دسر اوردهایش را   
-دیگران غصب نكنند  ن ایج مثبت رعالیت

های او به هس دیگری نسبت داده نشرود   
تبعیض سم ی  لسانی  تنظیمی و امثال آن 
در میرران ارررراد اداره اِ مررال نشررود تررا  

مند نسرازد. در  رمندان را م فرق و  قدهها
چنین حاالتی هارمند احساس مظهومیت و 

نماید. یقیناً ظهز و یور سبب تهفی میحق
اردد و او ایجاد  قده مندی هر انسانی می

هرا و هراونره   ها  زش یرا  به ارتكاب بدی
دارد. چون سرانجام ظهز همواره رساد وامی
  باشد.وخیز می

 گیری:نتیجه

ین بحث هوتاه و مخ صر ن ایج ذیل را ا
 دهد:به دست می

مبرارزه و برنامره ریرزی برر ضرد       -4
رساداداری باید رساد را به  نوان یا 
ههیت هدف ایری نمایرد ترا مبرارزه    

 بازدهی مطهوب داش ه باشد.

رساد با همه انواع و پیامدهایش و  -2
از یمهه رساداداری  ناشری از بحرران   

 معنوی در هشور است. 

 سوءاسر فاده  از  بار یداررسادا -3
 منرارع  هسرب  یبرا ی موم قدر  از

 .است( یخصوص یشخص

اسباب رراوانی دسرت همرا بره     -1
هنند تا زمینه ظهرور  یكدیگر دراز می

رساد اداری را مسرا د مری سرازند؛    
مانند: اسباب تمدنی  اسباب ارزشری   

یررا قرررارداد نررو ی رسرراد اداری 
 شود.شمرده می

ولی اارر اداره در مرورد  ردول    
هارمند اغماض هرد  مرتكب رساد 

نگونه اار هارمنرد  شده است. هما
وظایف خودش را به صور  نیكرو  
انجررام داد ولرری اداره در برابررر  
پرداخت بدل هار ایشان هوتراهی  
هررد  در ایررن صرور  نیررز اداره   
هوتاهی نموده و رسادی را انجرام  

 داده است.  
بنابراین  هردوطرف قرارداد بایرد  
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اسباب سیاسری  اسرباب ای مرا ی و    
ررهنگری  اسرباب اق صرادی  اسررباب    

 و ساخ اری و اسباب قانونی و .... اداری

 برر رساد اداری آثار شوم و بنیران   -5

هرای  انداز خرویش را در همره حروزه   
سرازد  برویژه در   زندای قابل رویت می

های اق صادی  ای ما ی  اختقی  رصه
هرا  و سیاسی بیشر ر از سرایر  رصره   

 اثرارار است.

شریعت استمی راهكارهای  موثری  -6
اد اداری ررراراه  برای  تج و درمان رس

هرا قررار داده   ها و مهرت ارراد  سازمان
اسررت  طبعرراً برراتطبیق و ایرررای آن  
راهكارها ممكن است هه دامرن رسراد   

 برچیده یا هوتاه شود.

از یمهه این راهكارها: قدوه حسنه یرا   
الگوی نیكو  امر بره معرروف و نهری از    
منكررر  اسرر خدام بررر مبنررای لیاقررت 

ترسریخ   وهفایت   ردالت و مسراوا    
 های استمی و ...ارزش

ایرای راهكار های استمی  مبارزه  -1
هارشناسرانه  هرای رنامهرانه با بر رصادق
تواند درهراهش رسراد اداری مروثر    می

 شود.واقع 

مبارزه برضرد رسراد اداری زمرانی     -4
موثر است هه در همه سرطوح دولرت و   
مردم یكسان و برابر مورد تطبیق قررار  

 ایرد.

ستمی در ذهن های اترسیخ ارزش -3
و ضررمیر مسررلولین هارمندان و مررردم 

تواند راهكار موثر و مسیر هوتراهی  می
در یهت رسیدن به هدف هاهش رساد 

 اداری باشد.

مبارزه با رساد اداری یا  زم مهی  -40
 طهبد.می

 منابع:
 القرآن الکریم -1

 ااون ایاان دنااا ح ایاان دنااا  میاا، للااا   دعلااا یاان  -2

ی یااا ح  عق ااحم دعلااا  ی یااا الق ،یواامح ،دنااا  ا اام می اا 

 -فااا اط للاااا اللااانقمح الونحااارم طاا اح ااان  ال  ااا  ال ری ااا 

 ف صل ل سى اللنیم العصلم. 

األحااا ن یااان طا،طح میااا، طا،ط  اااص لنن یااان اااون میااام -3

ا ن مح  ست جس ا عنق ین یا ر ین حااط ین للار، األاط  السج

ااال قااار  یصصااامح  -اللعقاااحم حااا ر   األا ااا ،ط اااا ِندس لَّ دعر

 ح الونحاااارم طاا  2442 -هاااا   1234ال ل اااا م األ،لااااىح 

 الر نل  ال نلل  .

ار یااان  -2 ااا،ت  اااون ال رداااذ ح دعلاااا یااان ل ساااى یااان  ر

د، ى ین الضعنكح ال ردذ ح می، ل سىح اللعقحم یانا 

 ح الونحرم طاا الغار   1221ل،اط د ر،ف  و  الوارم 

 ی ر،ت. –اإل الدم 

ای، ااااانح احلااااااح ا ااااا خاا  ا ااااانل   ال ر  ااااا  ،  -5

السساانط االطاا ح اللرِاا  ال ریاام ال ره اا  فاام د نفعاا  

ح 21ح ال ااااط11لصااا ااانت االدو ااا  ، ال ااااای ح اللجصاااا

1226. 

ای، نح احلااح االطاار فام اال اال ح طیامح الل ل ا   -6

 .1212ال صری ح

اال ااا نل دصااا،ط السص ااات ، اال ااا نل  اااایح ا صاااناح  -7

دااو ا القااران الکااریم فاام لااالال السساانط االطاایح یعاان 

الاااا،لم اال، ح  لی العجااا  دقاااا  الااام اللااا، لر ال صلااام 

1222. 

اللعرالرائااح حااار  ِوااا  الاااقنئحح ایااان الااااین یااان  -1

ایراه م ین دعلاح الل ر،ف ینین  ج م اللصر  ح ، فام 

آداار م   لصاا  اللعاار الرائااح للعلااا یاان حساا ن یاان لصاام 

ال ،ا  العوسم القانطا  ،ینلعنحا  م دوعا  الخانلح الیان 

 لنیاینح الونحرم طاا ال  ن  اإل الدم.

ساااا ر الااااا را،  ح  دعلااااا د اااا،لم الااااا را،   س -2

 حالونحرم د نیا مدلنا ال ، .

  ذی  الصغ ح دعلا ین محلا ین األاهر  ال ر، ح  -14

میاا، دوصاا،اح اللعقااحم دعلااا لاا،ط درلاا ح ال ل اا م 

 – ح الونحاارم طاا اح اان  ال ااراب ال ریاام 2441األ،لااىح 

 ی ر،ت.

الاااااصقننح لاااانط  یاااان احلاااااح السساااانطاالطاا  فاااام  -11

ال نداااا  اللااااا ص  ، العاااالح دجصاااا  اللعاااا،ب الل، ساااانت 

ح 25ال جنایاا ح ِص اا  ال جاانارح اند اا  ال قاانایحح اللجصااا 

 .2443ال اط اال،  ،الثن م 

هاا  ح  1222الااال لر  ح محلااا یاان للااا الاارحلنح  -12

دظنهر اال عراف ال،ظ سمح دجص  ال اای  ،ال قو ا ح   

26 - 21 . 

ح ی، ف 2411اللسللنت ،ال الالح  -السسنطاالطاا  -13

 .26-1للا ل    یعرح دجص  اند   االاهر یغ رح   

. دس اا،  الع اام الصاانلح. دجصاا  2442ِااریم حساان . -12

 (342. ال اط. 27اللس قلل ال ریم. اللجصا 

لسنن ال ار ح ایان دوظا،اح اللعقاحم للاا   لصام  -15

ال ل رح دعلا محلا حس   ح هنحم دعلاا الاانللمح طاا 

 . الوارم طاا الل نافح اللصام القنهرر

 (ح السسااانط 2414دعلااا،ط دعلااااح ل  ااا  د ااانیرر  -16

اإلطاای ، لالااا  فاام السقاا  اإل ااالدم  طاا اا  دقنا اا  

ینلقاااان ،ن اإلطاای األاط اااام(ح کص اااا  الاااا اااانت ال ص اااانح 

 الجند   األاط   .

اللعاا ف فاام الصغاا ح ا االنل ل یاان للاانط یاان ال لاان ح  -17
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 :وط عمدۀ آنانواع دم و تعویذ و شر
خررش اول مقالرره حقیقررت دم و  در ب 

حكز شر ی آن مورد بررسری  تعویر با
قرار داده شد اهنون در این بخش انواع 
دم و تعویر را با برخی شرروط آن بره   

 بررسی میگیریز.  
شكی نیست هه دم و تعویرر از لحرا    
توقیفی و ای هادی بودن و هز چنان از 

ارد  ابعاد دیگر  انواع واقسام مخ هفی د
اما در اینجا انرواع دم و تعویررها را از   
لحا  مشرو یت و  دم مشرو یت بره  
بررسی میگیریز هه دم و تعویر از این 
لحا  به دو نوع تقسریز شرده اسرت     
یكی دم و تعویر مشروع  و دیگری هز 
غیر مشروع هه هر هدام را بره شركل   

 رشرده تر مورد بررسی قرار میدهیز.
 الف/ دم وتعویذ مشروع:
ری هره در  طرو  –دم و تعویر مشرروع 

 باشد.
دلیل معیار روق این حردیث  روف برن    

در حكرز دم   مالا اشجعی است هه قبتً
و د ا ارشت  و آن این حدیث است هره  

از  مرل   برپیرام  بره   وف بن مالا
هرررد شرران در دوره یاههیررت حكایررت 

ْيذدَفذدَال َةَ ذلَفقَ ذَ َْذََ»نموده افرت:  ك ذََف
ْى فدَذلك؟َفقَل َاعْض اَعَذدََرس لَاهللَك فَت

َك  ْكَري ْيىََََل َْ لَف ثَل   (4  «،َالَهلسَهَل
ما در دوران یاههیت دم می نمودیز و  "

یا دم می انداخ یز  پس به رسرول خردا   
ورد این دم های ما چره  اف یز: شما در م

 د اهائی هه ررمودند:   دارید: پیامبرنظر 
 دم می انداخ یرد بوسیهه آنها بیماران را 

به من نشان بدهیرد. طهسرز و د را ترا     
زمانی هه همراه با ا مال یا ههما  شرك 

 آمیز نباشد  اشكالی ندارد(.
فَذَ ذىَ روایت شده هه افت: و نیز از یابر

َاهللَن َاََرسعذذ لع ََعذذلن ََ ذذ ي   ْنوَهيذذلن ذذ ََع ي ُّْيَذذى،ََفَ ذذََلَعلع ل َاهللَن ََإنلَذذذىََرسعذذذ لن ََكَفَذذذ ي فَذَقذذذَلع ا ََْذذذَََرسعذذذ َلَاهللنَإنفَّذذذثع
َ ،ََوإنفََّكَفَذَ  يذَ ََعذلن َْبن َلَاليَنقي ْييندَهنَ َََن َ ٌلَفَذ عن يَأفَََرعيذي

ََ يذثن،َفَذَقذََل َ َْضعذ َةَََع ََذََََُرىَهَليًسذََ»الَُّْيى،َيَََل َفَذَن
َا َِنيثَعََلن َي َذ ذي ََِعَََُخَمعَفَذ ََْذ ذي ُي ََعََن ي ع يََُ َََّط  .(2 َ«سي

از دم و د ا باز داشر ند    یعنی پیامبر
پس آل  مرو بن حزم آمدند واف ند: ای 
رسول خدا! ما یا نروع دم و د را یراد    
داش یز هه توسط آن از اثرر نریش زدن   

ده را دم ر  نریش زده شر  رشخژدم را
دم انرداخ ن  و اهنون شما از می نمودیز  

میگوید: پس آنهرا   منع نمودید؟ یابر
 رضره   دم و د ای خود را برر پیرامبر  

ررمودند: من در این  نمودند  پیامبر
مشكهی را نمی بینز  هسیكه ب واند به 
برادرش نفعی را برسراند پرس بایرد    

 نفعش را برساند.
و  داللت هردو حدیث روق برر قا رده  

 معیار های ذهر شده واضح است و آن
اینكه حدیث اول دلیل است بر اینكه 
دم و د ا در اب ردا منرع برود سرپس     

به شرطی ایازه دادند هره از   پیامبر
هراونه شرك خالی باشرد  و حردیث   
دوم دلیل است بر اینكه اارر در دم و  
د ا نفعی برای مسهمان مویود باشرد  
و در پههوی آن از شرك خالی باشرد  

 ارد.د ا یواز ددم انداخ ن توسط آن پس 
 / أنواع دم و دعاهای مشروع:ب

نررواع دم و د اهررای  مررده ترررین ا
 مشروع سه نوع است:

 :دم و دعا توسط سورۀ فاتحه –1
مشررو یت دم و د را توسرط    دلیل 

ایرن حردیث ابوسرعید     سوره راتحه 
است هه امام بخراری آن را   خدری

( و در الكِ َابِ رَضْلِ رَا تحت باب:  
رده اسرت هره   ابواب مخ هف دیگر آو

َال َّمنذذدَ َمیگویررد: ذذَنَبن ِي ََُ ذذلي ََن ٌْ ذذ َِ  افيطَََذذَ َفَذ

َ ذذذلي ََن ْعوَةَََ ََّّذذذىَفَذَ لعذذذ اََعََذذذىََ ذذذد  َْف ََسذذذَفَذ ِي فنذذذدََسذذذ
َ ُي اََُ َََّ ذذذذذذذذذذذَفع ةع ي،َفَذذذذذذذذذذذلَهَذ ي َفََسي َْبن َُ ي َذذذذذذذذذذذَلنَاليَنذذذذذذذذذذذ
اَلَذذثعَ ،ََفَ ذذَن ي ََََسذذ  أعََذلنذذَكَاليَنذذد  َعذذأن ِع ةع ي،َفَذ ْعَ ذذ ذ 

ل َال َهن عذذ  ََلذذدي ٌل،َفَذَقذذََلَهَذني عذذ ع ي َلَذذ ي َِنعذذثعََلذذدي ََْذ ذي
ََُ ذذ  ََْ ع ُي َّذذثعََُ َذَالَّذذ نَْلَفَذَ لعذذ اََلَن َّْةي ِعاللنَالذذ َُتَذ يذذَّع يََةذذ
ةع يَفَذَقذذذَلع ا ََْذذذَََُْذَُّ ذذذََ ٌل،َفَذذذلَتَذ ي ذذذ ن يََلذذذدي عن يذذذَأَهَذني ن
ل َالَ َ ََلَذذثعَهن عذذ  ََلذذدي ََََوَسذذَن ذي َََُّسذذ  َأفَََلعذذأن َّْةيذعَإن الذذ

 حكز دم و تعویرر اشراره شرد    
همان دمها و د اهای اسرت هره   

وده و در هل مواررق شرریعت بر   
معیار هرای الزم مشررو یت در   

ن مویود باشد. و آن معیار هرا  آ
 در دو مورد ذیل ختصه میگردد:

سود ومنفعت آن دم  :معیار اول   
د رو د ا با تجربه ثابت شده باش

 ین زمان از هراونه شرك و در 
چه بره شررك   رو خرارا  و یا آن

 می انجامد خالی باشد.
آن دم و د را از   معیار دوم اینكـه: 

اناه و معصیت  ضرر وزیان خالی 
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ََِ ل ،َفَذَقذذذََلََْذ ذي ََلذذذدي ذذذلي ذذذ ي ع يََن نعذذذثع،َفَذَ ذذذ يَعن يذذذَأَََُ ذذذأ ََن
َّذذثنََلَقذذأنَ ََوال هَذني عذذ ع ي َفَذَنذذ يََوالَّذذثنَإنف ذذدََ ريينذذد،ََوَل نذذلي
ََل ع يََ ََّّذىَ ِع فََ،ََفَ َََُفَََهنَْاق  ََ يَتعَ  ذ  َكع يَفَذ  َ ِي  َََّ اسي

َعذذذ اَلَ َذذذََ،عنيذذذذًَل،ََفَمذذذََلنع ةع يََعََذذذذىََيطن ذذذعَ  َن ذذذذَلَََت ي َن
َ َلنَّذثنََرب  ذأع ََُْع َاليَن ي ذ ََ يثنََوَْذقي ِن عََع َََ ََْذَّي ،َفََفيَط اليَغَ  ن
َ َََ ،َفَذذذذذَفيَط َقذذذذذَل  َعن ذذذذذلي ذذذذذَذََن اليَنذذذذذََل ن َلََََفَ لَفََّ ذذذذذََفععن
َالَّذ ن َ ََ عذ ن ةع يَ،عني ََمَذٌل،َيَذََل َفَذَلويفَذ ي دََوََََهنذثنَيَذ َْ يعن

ََ يذذثن،َفَذَقذذََلَهَذني عذذ ع َع ذذ ع ا،َفَذَقذذََلََِذذََلنع ةع يََع  َايي ن
َع اََ ََّّذىَفَذليتنَدَال َّمنذدََّ َن ِي َلَذثعََالَّ ن َرََيىَالَتَذ َْ فَذ َذ يكع

َ َع اََعََذذىََرسعذذ لن ْعفَذذَ،َفَذَقذذأن َع ََذذَََْلي َ َْ ََُفَذ َذ ي عذذ ْعواََلثعَفَذَقََل ََالَّثَنالَّذذ ن ََكذذَ َكََُفذََّ ََرعيذي َذٌل؟»َف ََك رْن «ََوََََْعأي
َِذذمَي»ثعذذ ََّيَذذََل َ ََُ َََن عذذ يَيَذذأي ْنهع اَلنذذدَ ذذ ذذ ع اََواضي َّع عَايي ن

َ ً َالَّثَن«ََس ي َكََرسع لع َ.َ(3)َفَ نن
طی چرند نفر از اصحاب رسول اهلل "

سفری  نزد طایفه ای از طوایرف  ررب    
توقف هردنرد و درخواسرت پرریرایی     
نمودند. اما مردم  از پریرایی آنها  سرر  
باز زدند. از قضا   قربی  سردار طایفرة  

را نیش زد. آنها بررای مرداوای او     آنها
سعی و تتش زیادی هردند  اما سرودی  
نداشت. بعضی اف ند: نزد این هراروان   
بروید. شاید در میان آنان  هسی باشرد  
هه  تیی بداند. آنان  نزد قارهه آمدند 
و اف ند:  قربی  سردار طایفة مرا را نریش   
زده است. و ما هرچه سعی هررده ایرز    

است. آیا نرزد شرما راه    سودی نداش ه
 تیی ویود دارد؟ یكی از آنان  افت: 

خدا سواند  من دَم هردن را یاد ه بهی  ب
دارم. ولی چون از ما پریرا یی نكردیرد   
حاضر نیس ز بردون ایرر  ایرن هرار را     
انجام دهز. سرانجام  در مقابل پرداخت 
تعدادی اوسفند  توارق هردند. آنگراه   

سوره راتحره   آن شخ   با آنان ررت و
. و بیمار دم انداخترا خواند و بر بیمار  

نیز مانند یانوری هه از قید آزاد شرده  
باشد  بهبود یارت و خوشحال و بردون  
هوچك رین ناراح ی  به راه ار راد. راوی  

اوسفندان مرورد  می اوید: آنگاه  آنها 
  تقردیز  رضوان اهلل  هریهز توارق را به صحابه

اف ند: آنهرا را  نمودند. برخی از صحابه 
میان خود  تقسیز هنیز. ولی شخصری  
هه دم هرده بود  افت: چنین نكنید ترا  

برویز و ایشران را در   نزد رسول خدا
یریان  قرار دهریز و ببینریز هره چره     
دس ور می دهند. سرپس  نرزد رسرول    

رر ند و ایشان را از مایرا  آاراه   خدا
از هجرا  »ررمرود:   ساخ ند. آنحضر 

ره راتحه  چنین تاثیری دانس ی هه سو
هار خوبی هرده ایرد.  »؟ و ارزود: «دارد
«.  ا را بررین خررود  تقسرریز هنیرردآنهرر
سرهز  »حالی هه می خندید  ررمود: در

 «.مرا نیز بگرارید
 دم و تعویذ توسط معوذات: - 2

و در مورد مشرو یت دم و د ا توسرط  
اسرت   لمعوذا  این حدیث  ائشره 
صررحیحش هرره امررام بخرراری آن را در 

 حت باب :ت
َنذذذذذذذ  َذا َن   ََوال ع ُن ْيع ُّْيَذذذذذذذىَهنذذذذذذذَلقع َال آورده  (هَذذذذذذذَبع

ََََُ میگویرد:  لاست.  ائشره  َرسعذ لَََكذَ ،ََالَّثَن ذثنَهنذَلي عَن  َذا ن ِي ن َِذَ ََعََذىَفَذ ذَََّ ىَفَذ إنَذاَالي
َََّ ىََوَ،َنذثعَالَّذ ن َتذعذ عف َدَ.ََوَََ َحََع يثعَهنَ أنمَن ََ َََّالي فَذ

ََُفيِنذذ َ ِنقيذذ ع َالََّّنذذدََفن ذذثن،ََف ذذثنَهنذذَلي عَن  َذا ن ِي ن َعََذذىَفَذ
َيَ حعَهنَ أنَال َّمندَ  ِن ،ََوَُ ََْذ ي َُ  .(2  ََع يثَعََكَ

بیمار می شد   هنگامیكه رسول اهلل "
معوذا   سوره ناس  رهق و اخرتص( را  
می خواند و بر خود می دمید و با دست 

 خود  بر بدن اش می مالید.
ش پس هنگامی هره در بیمراری وررات    

بسر می برد  من نیز همران معروذا  را   
واند و بر خود مری دمیرد    رهه او می خ

را برر   می خواندم و دست نبی اهررم 
 بدنش می هشیدم.

دم و تعویذ توسط برخی اذكار و دعاهای  -3
 دیگر:

  امام بخاری هز چنان در صحیح خرود 
باب مسح الراقی الویع بیده تحت باب: 

ورده را آ لاین حدیث  ائشه الیمنى
َنثنَََال مدَ َكَُ هه میگوید: َْنع دعَهَذنيَضََُةي َُ َكَ

قذذ ل َ َ ذذحعَه ذذأنمنَال ع ي ذذىَْو َال َّذذَس،َ»ََْ ي الَّ عذذ ََّربَّ
َََِلَإنالََّ ذذ ذذف،ََُفيذَ َالعَّذَفدَالَلن َُذيةنذ َاليمَذلس،َوالي

ًَِلَالَْذعَغَدنرعَسَق ًََ ََِؤعك،َلن  .(5)«لن
برخرری از خررانواده اش را  پیررامبر "

موده و بدسرت راسرت خرود     یاد  ن
َلمررس نمرروده مرری ررمودنررد:  الَّ عذذ ََّربَّ

... بررار خرردایا پرورداررار مررردم   ال َّذذَسَن
سخ ی را بر طرف هن و شفا ده هه ترو  
شفا دهنده ای و شرفایی یرز شرفایت    

  ."نیست  شفائی هه بیماریی نگرارد
د اهلل  ثمران برن   رراز ابو  بهز چنان 
مرضی  او از روایت شده هه ابی العاص

مری هررد  بره    هه در ویودش احساس 
شركایت نمرود  رسرول     رسول اهلل

ََْذَأَكََعَذىَالذ  ََ» به وی افت: اهلل َضذعي
َالَّثنََثَلثذًَََويعذ يََسذميَعَ َْليَل عََنلََ،َ أنَكََوي  َهن  ن
ذذأعَ ََذذَََُ،ن َ  ْ ذذلََلذذ رَتنذذثنََن َّْا  ََُععذذ ذعَهنننذذ َّفنَالَّذذثنََويعأي ََذذ

َ(6)َ«.َوُع َذنرعَ
دس ت را بجایی هه از ویود  یعنی  "

درد می هند  بگرار و سه بار بسرز اهلل  
 َُعع ذعَهنننذ َّفنَالَّذثن... اف ه و باز هفت بار بگو:

پناه مری یرویز بره  رز  و قردر       
پرورداار از شر آنچه می یرابز و از آن  

از ایرن حردیث  رتوه برر      می ترسز.
مشرو یت د رای رروق مشررو یت    

ع درد نیز ثابت اراش ن دست بر موض
 میگردد. 

 شروط دم و تعویذ مشروع: -1
نواع دم و د اهای مشروع و از ال بتی ا

نیز اقوال  هماء در مرورد حكرز دم و   
تعویررر واضررح اردیررد هرره شررروط  
مشرررو یت دم و تعویررر  د اهررا و   

دم و د ا  – 4ارسون ها سه چیز است: 
توسط آیرا  و سروره هرای قرآنری      

ال  اذهررار أسررماء و صررفا  اهلل م عرر
شررط   – 2واد یة ماثور نبوی باشرد .  

 -3دوم اینكه به زبران  ربری باشرد.    
شرط سوم اینكره مرؤثر حقیقری اهلل    

 م عال را بداند نه اوراد و اذهار را.
چنانچه حارظ ابرن حجرر  سرقتنی    

ويأَُ، ذعَالنَ ذَلَعَذىَ،ذ ا َ»  اف ه است:
َ ْو  ََُُْ ذذذذذُ  َعَثَلثذذذذلَلذذذذذ ْيذذذذىَع ذذذذذأَا،َّ ذذذذذ ال

ذَِتثَ،َوهَلَ ذََُه َل َاهللَت نَلىَُوَهلس َئثَِو
َُْنَّقذأَ ْمَ،َُو ْهدَُوَه ََْنْوََن َمََلَغ ذ الن

ِثَْه ات ََه َه ا َاهللَتنَلى ْي لَالَت َ(1 «َُُال
یعنی  هماء در مویودیرت سره   
شرط به یواز دم و رقیه ایمراع  
نموده اند  شرط اول اینكه دم و 
د ا توسط هتم اهلل م عال و یرا  

صور  ایرد  اسماء و صفا  وی 
شرط دوم این است هه به زبران  
 ربی و یا به زبان دیگرری هره   
معنایش قابل رهز باشد  شررط  
سوم اینكه باور همه ایرن باشرد   
هه تاثیر دم و د ا تراثیر ذاتری   

همران اثرری   نبوده بهكه توسط 
ن برروده هرره اهلل م عررال در آ  
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 اراش ه است.  
 ون المعبود در ادامة  هز چنان صاحب

َعَلَ اف ه است: تعریف رقیه َالذأُّ ذلي َََُْن ذ ََذََْذعقي
ََِل ذذذذ َالع  ذذذذَ َلََ،لنطَََذذذ ن َسي ََوا ي ُن ْيع ذذذَدََ،ذذذذَئنَ فَهنذذذَليقع َوةن

َْا َ ََوهنَ ذَََعذَأاَةَََ ذ َِذَقن تذ  الن ََنيَ ََةََهَن َل ن َّلََوََََفندَ اْلين
  َ ِي َ.(8)اَلَسن ََّ ََهنَ ََاَلَْذع

یعنی رقیه  بار  از د اهای است هره  
فا خوانرده میشرود    به غرض حصول ش

پس اار آن د اها توسط قرآن هرریز و  
اسمای الهی و یا آنچه در حكز و معنای 
اسمای الهی باشد به اتفاق همره یرواز   
دارد  و در غیررر آن حرررام مرری باشررد  

زمانیكه مفهروم ومعنرای آن    مخصوصاً
 ههما  قابل رهز و درك نباشد.

الب ه باید ترهر داد هه سه شررط ذهرر   
رطهای  مرده دم و د را   شده تنها شر 

است؛ زیررا در دم ود را شررط هرای     
دیگری نیز ویود دارد  هز چنان در دم 

ز د اهای مشروع هننده شرط است تا ا
  اختص  قرآنی مانند: سوره های راتحه

الكرسری  آخرر سروره     رهق   ناس  آ
  و هرز چنران برا اذهرار و اوراد و     بقره

آشرنائی داشر ه  و    اد یة نبوی  هرامتً 
نگام خواندن آیا  واوراد  معنی و مفهوم ه

 .(3 آنها را  نیز در ذهنش م صور سازد
شرط مهز دیگر این است هه دم هننده 
با زن نا محرم به شكل تنهایی ننشریند  
و هز چنان به  رر اینكه دم می اندازد 
هدام  ضو بدن زن نا محرم را مسراس  
نكند؛ زیررا دم اندازنرده هریچ وقرت     

داه ر  مل هند؛ زیررا   نمی واند همانند
داه ر به غرض تشخی  به ر نیاز دارد 
تا به  ضو درد مند مریض دست بكشد 

 قصد و اراده خواب.
 وقوع آن.درع بتء و مصیبت قبل از – 2
حفاظت و حمایت از مسهط شردن   – 3

 شیطان بر انسان.
د ا بر دیگران یكی از شریوه   دم و – 1

های رسانیدن نفع به آنهرا اسرت هره    
ن ترغیب ه آاستم همواره پیروانش را ب

 و تشویق داده است.
 ب/ دم و دعاها ی غیر مشروع:

دم و د ا  تعویر و ارسون غیر مشرروع  
آن است هه معیار هرا و یرا شررطی از    
شروط صحت دم و د اهای مشروع در 

ا می روان بره دو   آن نباشد. و این نوع ر
 بخش تقسیز هرد:

 دم و دعای شركی: –1
منظور از دم و د ای شرهی همان دمی 
است هه در آن از غیرر اهلل اسر عانت و   
هما خواس ه شود  و یا در آن به غیرر  
اهلل سواند یاد هرده شرود ماننرد دم و   
د اهای هه در آنها نام ینها  متئرا و  
  پیامبران وسایر صالحین را ارر ه شود
پررس در اینگونرره دم وتعویررر د رراء و 
اسرر عانت از غیررر اهلل ویررود دارد هرره 
شرك اهبر به شرمار میررود  طوریكره    

َذلَ َذفَهغ ذَْاهللَفقذأَ ررمودند: پیامبر
 (44 . ُلْک

 میة اف ه است:رررشیخ اإلستم ابن تی
ْيىَا ع   لَتَّ  لَُس َلَر،ذَلََذلَُکثَْ » ال

ق ذذ َه ذذَوَ،ال ذذل َْو ذذَّغَمَه ذذ َْو لَْن   فذذثَْذذأعُ 
ا َذذذ رَفَّطذذذ ن  َالعذذذ َف لَه ذذذم َذلذذذكَفذذذىَهنذذذضَ

ْك َ(42 «وة اََلَ، سَال نَْوالع
یعنی در اهثریت دم و د را هرای هره    
توسط مردمان  جز صور  مری ایررد   
نام ینها دیده میشود هه مردم حروایج  
خویش را از آنها می طهبند  و بره آنهرا   
روی می آورند  و به نامهای آنها قسرز  

هنند هه در ن یجه شریطانها  نیز یاد می 
از آنها در بعضری مروارد اطا رت مری     
هنند  و این  مل بدون شا از یرنس  

 سحر و شرك به شمار میرود.
هز چنان هسیكه مهره ی از مهره هرا   
دانه ی از دانه ها  و یا هدام تار و حهقره  
و یا پارچه آهنی را در ارردن و برازو و   
بدنش بر این باور آویزان هنرد هره آن   

هره و خرمهره و یا تار و حهقه در ذا  م

خود می واند بت و مصیبت را از وی درع 
نماید  شكی نیست هه اینگونه براور از  
نوع شرك در ربوبیرت و  بودیرت بره    
شمار رر ه و در نهایت شرك اهبرر بره   
شمار میرود. و اهثریت هسانیكه این چنین 
اشیاء و خر مهره را آویزان می هنند برر  

توهل و ا  ماد نمروده  دور   همین اشیاء
شدن ضرر و رسیدن خیر و نفرع را بره   
همین چیزها مربوط دانس ه میگوینرد:  
اار این چیزها را آویزان نكننرد برتء و   
مصیب ی بر سر آنها می آید و یا اینكره  
به نظر بد و زخز چشز مب ت می شروند.  
پس بدون شا همة اینها از نوع شرك 

اسرتم   به شمار میرود. و دیرن مقردس  
همانطوریكه پیروانش را از شرك و هفر 
برحرر داشر ه هرز چنران از ا مرال و     
حرها  و هارهای هه منر ج بره شررك    
شود نیز بر حرر داشر ه و آن ا مرال و   
از حرها  را باطل قرار داده است هه برخی 
 دالیل بطتن آنها در ذیل بیان میگردد:

از  بد اهلل بن مسعود رضی اهلل  نه  –4 
َإُ »َررمودنرد:  است هه پیامبر روایت
ْيذذد ْكََالَّ لذذلَوَالَّ ذذَئ َوَال  یعنرری  (43 َ"«لذذ

 بسر ه  اطفرال  اردن بر آنچه و طهسمها
 .است شرك محبت ورد و میشود

از  قبه بن  امر یهنری رضری اهلل    -2
ََرسعذ َلَالَّذثَن نه هه اف ه اسرت:   َُّ َََُ َمَذ َُيذي
َي ََ َنًلََوَُ ٌذَفَذَمَََْعَتن ي أ َفَذَقذَلع اََْذََإنلَ يثنَرَةي ََوا ن َكََعلي

ذذَ ََةذذَ ا َْكي ذذَنًلََوتَذ َّذذثنَهَََْذنيذذَ َتن ي َََُّ يَذذَلَََ؟َرسعذذ َلَال إن
َ ََذلي ََ يذثنََت ن َ ذًلَفََلديَخذَ ََْذَأمعَفَذَقَطَنَ ذََفَذَمََْذَنذثعََويَذََلَ َع

َْكََ ََُلي َ(41 «َعََّ ََت ن َ ًلَفَذَقأي
 یعنی اروهری از مرردم نرزد پیرامبر    

با نه تن ایشران بیعرت    آمدند  پیامبر
نمود و ازبیعت نمودن برا یرا نفرر ابرا     
ورزید. آنها اف ند ای رسول اهلل! شما با 
نه نفر ما بیعت نمودیرد و برا یرا نفرر     

ررمودنرد: برر    بیعت ننمودید؟ پیامبر
بدن این یكی تمیمه  مهره( ویود دارد. 
آن مرد دسر ش را داخرل نمرود و آن    

بود هه  مهره را هنده دور انداخت  همین
بررا وی نیررز بیعررت هردنررد و  پیررامبر

ررمودند: هسی مهره ی را آویزان هنرد  
 به خدا شرك ورزیده است. 

روایت  هز چنان از  قبه بن  امر – 3
ََرسعذ َلَالَّذثَن ه افت:راست ه  ََْذقعذ لَعََسذ نني ع

اما هار دم اندازنده تنها خواندن 
 .(40 است نه چیز دیگر 

 برخی فوائد دم و دعاهای مشروع:
از بررسی دالیل و شرروط دم و  
د اهای مشروع این حقیقت نیز 
روشن میگردد هه دم و تعویرر  

نره تنهرا حقیقرت دارد    شر ی 
بهكه رواید و مصالح م عددی را 
نیز در قبال دارد هه مهز تررین  

 آنها  بار  اند از: 
م ابعت و پیرروی نمرودن از    – 4

هنگرام   سنت  مهری پیرامبر  
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َّذَ ََوَدَعذَ» َتَذَن َتَذَنََّ ََت ن َ ًلََفََلَََُت ََّالَّثعََلثعََوََلي ًلَََلي
َ(45 «ََفََلََودََعَالَّثعََلثَع

هسیكه چیزی را به غرض تمام شردن  "
هارش آویزان هند خداوند هارش را تمام 
نكند و هسری هره مهرره را بره غررض      
سكون و راحت آویرزان هنرد خداونرد    

 .  "برایش سكون ندهد
حی اند احادیث سه اانة روق دالیل واض

حرمت آویزان نمودن تمام مهره هرا(  بر
ل  ام  و هز چنران دلیرل اسرت    به شك

برحرمررت تعویررر هررای دوره تاریررا  
یاههیت هه از آنها بنام توله و ودع یراد  
می هردند  و  هت ممانعرت شرریعت از   
همچو اشیا م ضمن بودن آنها بر شررك  

 است هه با توحید منارا  دارد.
 دم ودعاهای حرام: –2

 تقه و ارتباط بین این نوع از د اهرای  
 اهای قبهی  تقة  موم ممنوع و بین د

و خصرروص مطهررق اسررت؛ زیرررا دم و  
د اهای شرهی بدون شا حرام اند  اما 
دم و د اهای حرام شرده می وانرد هره    

 حرام باشد اما به حد شرك نرسد.
دم و د ای حرام این است هه بره زبران   
 ربی نباشد و یا توسط یمت  وههماتی 
صور  ایرد هره معنرایش قابرل رهرز     

ر اینگونره دم و د را هرا    نباشد؛ زیرا د
می واند شرك راه پیدا هند اما رهمیرده  
نشود  پس این نوع دم و د اهرا شرر اً   

 .(46 حرام است
و این دم و د اهای حرام صرور  هرای   
مخ هفی دارد هره مشرهور تررین آنهرا     

 صور  های ذیل است:
نوش ن سوره ها یا آیرا  و تكررار    الف/

ه بار بار آنها به اشكال مخ هرف  طوریكر  
اول سوره را آخر و آخرش را اول یعنری  
معكوس قرار داده شود  و ااهی سروره  
یا آیت را قطعره  قطعره مری سرازند و     
چنین باور دارند هه نوش ن آیا  با ایرن  
شیوه خصوصیت خاص خرود را دارد  و  
ارراهی در اینگونرره ترتیررب حرراال    
سرر اراان را در نظررر مرری ایرنررد  و در 

بایرد شرا   حرمت اینگونه دم و تعویر ن
هرد و لو هه توسط قرآن هرریز صرور    
ایرد؛ زیرا ترتیب قررآن را در اینگونره   
دم و د ا در نظر ارر ه شده است و نیز 

حاال  وحرهت سر اراان را در آن در  
 نظر ارر ه شده است.

 ب/ بستن تار و انداختن حلقه:
حهقه و تار   به روی آوردن و پناه بردن

( حهقه های رهزی چهرل بنرد و غیرره   
هامتً با توحید و  قیده یك را پرسر ی   

 را آنها خداوند م عال زیرا منارا  دارد؛
قوع  و از عدرب بیماری ردنره دور برای
 وضرع  وقروع اش  از قبل وقایه ویا اش

 و همة اینها حرام است. است نكرده

 :اعمال گونه این حرمت دلیل

 حصرین  ابرن  از مران احمد امام ر4
 زوی با در  پیامبر: هه هند می روایت
 وای :ررمرود  و دیرد  را حهقه ای مردی
 مِرنَ  مردافرت:  آن چیسرت؟  این برتو
 ضعف( قُهُنّج  هردن بخاطردور( الوَا

ََذَ» :ررمودنرد  پیامبر. است وسس ی َُ
ذذذذأکَََالَََإنفذََّ ذذذذَ فَذذذذ ََََع ذذذذ َََُفمنذذذذ َةَََوة ذذذذًَََإالَ ََت ْن َفَإن
( 44 «ً اََهأاَاَفََن ََََََََعََ  ََََوةندََََل َن ََ

 

 برای هند نمی زیاد این هه باش آااه: یعنی
 بیانرداز  دور   را وسسر ی  مگرضعف تو

 دربرازوی  این و بمیری تو اار زیرا آنرا؛
 .شد رس گار نخواهی هراز باشد تو
 همراهرران یمهررة از حریفرره ررر3

 مری  را منارقین لیست هه بود پیامبر
 و ررت مریضی به  یاد  روزی   نوشت

 ازچرم هه دید را بندیاو بازو بازوی در
 ویرا  رشر ه  یرا  و درخرت  پوست یا و  

 آن بوسریهة  داشر ند   قیده هه تاربود
 آن بیدرنگ حریفه شود  دورمی تب
ٹ  چ :هرد تتو  را ذیل آیة و برید  را

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 
 (.91) 406یوسف: 

 بخدا شان اهثر آورند نمی ایمان: یعنی
 نیررز شررریا وی بررا مگردرحالیكرره

 . انندمیگرد

 مسرعود  برن  اهلل از برد  دراثری ر1
 اررردن در روزی هرره شررده روایررت
 پرسرید  دیرد  را رش ه زینب همسرش

 ای رشر ه  :افرت  زینرب  چیست؟ این
 است شده هرده ارسون و وُدقه هه است
 تررب  هررردن دور ازیهررت مررن برررای
 و نمرود  پاره هرده هش را آن  بداهلل

 وادهررر خان: افرت  سپس دورانداخت 
 از مرن  نیازاسرت   بی ازشرك اهلل  بد

 :ررمود هه ام شنیده اهلل رسول

   «ََُّ ْکٌَََوالَّنَ للَئن ََََوالََّّ ََََالُّْيدَََإ (20 «َلن
 

 تَعوِیرها  ها  اَرسُون هه بدرس ی: یعنی
   .است شرك تِوَلَه و

تعویر و تمائز قرآنی هه در دسرت و   ج/
بازوی اشخاص و ارراد آویزان میگرردد   

ل را یائز میدانند ارچند برخی این  م
اما بقول رایح این  مل نیز حرام است  

 و دلیل حرمت آن سه چیز است:
 موم احادیث وارده پیرامون نهی از  – 4

تعهیق و آویزان نمودن تمائز هره هریچ   
 مخصصی نیز ندارد.

ر ایت اصل سد ذریعه  زیرا آویزان  – 2
نمودن تعویر های قرآنی سبب میشرود  

شاهده نمرودن آن  م با دیدن و متا مرد
از قرآن تار و مهره و اشریای حررام   غیر

دیگررر را در اررردن و بازوهررای خررود  
 آویزان نمایند.

آویزان نمودن آیا  قرآنی مویرب   – 3
بی حرم ی قرآن میگردد؛ زیرا شخ  با 
آن تعویر وارد بیت الختء واماهن قضای 
حایت میگردد هه این بی حرم ی برس  

دم و همرین حرمرت و  ر    بزرای است.
یواز نظرر یمعری از اصرحاب ماننرد:     
 بداهلل بن مسعود   بد اهلل بن  براس   
حریفة بن الیمان   قبة بن  رامر  ابرن   
 كیز  و از تابعین: ابراهیز نخعری  و از  
ائمه نظرر امرام احمرد   ابرن العربری و      

 (20  همای دیگر می باشد
 نتایج عمدۀ تحقیق

ن ایج بدست آمرده از تحقیرق رروق را    
 در چند نقطه ختصه هرد:می واند 

ع دم و تعویر  موماً بر دو نرو  -1
غیررر  – 2مشررروع   - 4اسررت: 
  و هر هردام براز انرواع    مشروع

 مخ هفی دارد.
دم و تعویررر مشررروع همرران  -2

دمها و د اهای است هه در هرل  
موارق شریعت بوده و معیار هرای  
الزم مشرو یت در آن مویود باشد  
 و غیر مشروع بر  كس آن است.

شررروط  مررده دم و تعویررر   –3
دم و  – 4مشروع سه چیز است : 

د ا توسط آیرا  و سروره هرای    
قرآنی  أسماء و صفا  اهلل م عال  
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 – 2اذهار واد یة مراثور نبروی باشرد .    
شرط دوم اینكه به زبان  ربری باشرد.   

شرط سوم اینكه مؤثر حقیقری اهلل   -3
 م عال را بداند نه اوراد و اذهار را.

و شایسر گی دم و تعویرر را   اههیت  –1
هر ررد ندارد؛ لررا شررط اساسری دم    
هننده و تعویر دهنده ایرن اسرت هره    
د اهای مشروع قرآنی مانند: سروره هرای   

الكرسری    راتحة  اختص  رهق   ناس  آ
آخر سوره بقره  و هرز چنران اذهرار و    
اوراد و اد یة نبوی را یاد داشر ه و برا   

د  و هنگام آنها هامتً آشنائی داش ه باش
  واوراد  معنری و مفهروم   خواندن آیا

نیز در ذهرنش م صرور سرازد .     آنها را
شرط مهز دیگر دم هننده این است هه 
دم هننده و یا تعویر دهنده با زنران نرا   
محرم به شكل تنهایی ننشریند  و هرز   
چنان به  رر اینكه دم می اندازد هدام 
 ضو بدن زن نا محرم را مساس نكنرد؛  

اندازنده هریچ وقرت نمی وانرد    زیرا دم 
همانند داه ر  مل هند؛ زیرا داه ر بره  
غرض تشخی  به ر نیراز دارد ترا بره    
 ضو درد مند مریض دست بكشرد امرا   
هار دم اندازنده تنها خواندن اسرت نره   

 چیز دیگر.
یكی از انواع تعویر های حرام بس ن  –1

تار و انداخ ن حهقره اسرت؛ زیررا روی    
حهقه و تار  حهقه  هب آوردن و پناه بردن

های رهزی چهل بند و غیره( هرامتً برا   
توحید و  قیده یك ا پرسر ی مناررا    

 بررای  را آنهرا  خداوند م عال زیرا دارد؛
 ویرا  قرو ش  و از بعد بیماری هردن دور

 نكررده  وضرع  وقرو ش   از قبرل  وقایه

 شدن شیطان بر انسان.
وه دم و د ا بر دیگران یكری از شری   د/

های رسانیدن نفع بره آنهرا اسرت هره     
استم همواره پیروانش را بدان ترغیرب  

 و تشویق داده است. 
تعویر و تمائز قرآنی هه در دست و  -7

بازوی اشخاص و ارراد آویزان میگرردد   
ارچند برخی این  مل را یائز میدانند 
اما بقول رایح این  مل نیز حرام است  

 و دلیل حرمت آن سه چیز است:
 موم احادیث وارده پیرامون نهی از  – 1

تعهیق و آویزان نمودن تمائز هره هریچ   
 مخصصی نیز ندارد.

ر ایت اصل سد ذریعه  زیرا آویزان  – 2
نمودن تعویر های قرآنی سبب میشرود  
تا مردم غیرر از قررآن ترار و مهرره و     
اشرریای حرررام دیگررر را در اررردن و  

 بازوهای خود آویزان نمایند.
نمودن آیا  قرآنی مویرب  آویزان  – 3

بی حرم ی قرآن میگردد؛ زیرا شخ  با 
آن تعویررر وارد بیررت الخررتء وامرراهن 
قضای حایرت میگرردد هره ایرن بری      

 حرم ی بس بزرای است.
 فهرست مآخذ

( ح  أل فم  2244 ع ح دسصم حلناۀ حاینم    –4

ایاا، العساا ن دسااصم یاان العجاانال یاان دسااصم القااا ری 

 ااااا  ال ری ااااا  لصلنیم الو اااااانی،ایح طاا اح ااااان  ال 

 العصلم(  ط.ط(.

 اااع ح دساااصم ح  یااان  ا ااا علن  الرق ااا  دااان  –2

ال قاار  ،الولصاا  ،العلاا  ،الوظاارر ح حاالناۀ حاااین 

(  أل فم ای، العسا ن دساصم یان العجانال یان 5611 

دسااااصم القااااا ری الو ااااانی،ایح طاا اح اااان  ال  اااا  

 ال ری    لصلنیم العصلم(  ط.ط(.

(ح 5447  ااااع ح یخاااانا ح حاااالناۀ حاااااین   -3

(ح  242  1 ااانل فم دعلاااا یااان ا ااالنل ل یخااانای  

لنلم ال    ی ار،ت  طراحام چانپ اللو ریا (.چنپ 

 ه .1245چ نا  

(ح 2232 اااااع ح یخااااانا ح حااااالناۀ حااااااین   -2

(ح  242  1 ااانل فم دعلاااا یااان ا ااالنل ل یخااانای  

لنلم ال    ی ار،ت  طراحام چانپ اللو ریا (.چنپ 

 ه .1245چ نا  

 (. 5723هلنن ح حلناۀ حاین   –5

 اااع ح دساااصم.  ِ ااان  الساااال م یااان  ا ااا علن   -6

(ح  األ فم ایا، 2242،ضا یا  لصى د،ضا األلم.  

العسااا ن دساااصم یاااان العجااانال یاااان دساااصم القااااا ری 

الو ااااانی،ایح طاا اح اااان  ال  اااا  ال ری اااا   لصلاااانیم 

 العصلم(  ط.ط(. 

ف ح اللنا  حر   ع ح اللخانایح  األ فم ایان  -7

اا الریاانن  چااانپ ( ط251  16حجاار لساااقال م   

 ه .1242ط، 

( ح 214  1ل،ن الل لا،ط حار   اون ایا،طا،ط  -1

 أل فم می، ط   دعلاا حالظ العاح لظا م آیانط ح 

طلاااااااا طاا ال  ااااااا  ال صل ااااااا ح ی ااااااار،ت چااااااانپ 

 ه . 1214ا، 

ح 13األحکن  السق    فم الرقم الاارل  ح  م  -2

 نل فم دعلاا  انلح الجا اعح  اارم طاا األ االظح 

 حنئل.

 هلنن -14

   1( ،دس ااک  حانِم 1535 ون  ردذ    -11

 ، عع  ،،افق  الذهلم .  227   2،  11

( اا حا   اال اال  362  1دجل،ع الس ان،    -12

ایاان   ل اا ح الااا ،  ر  اا  للااا الاارحلن یاان قن اام 

 الوجای.

(ح 311 1حااااین اا ادااان  احلاااا طا دساااوا    -13

اداان  ایاا،طا،ط طا  ااووا ح ک اان  ال اا ح یاان  فاام 

 (ح ایااان دناااا  طا  اااون3177لااانئم    ص اااح ال 

( ا،ایااات 211 2( حااانکم طا دسااا ااک 116 2 

 لااا،ط  گس ااا  ا اااتم  اااع ح اال اااونط لصااام حااارط 

( 1212الااااا خ ن ح ،ایاااان حلاااانن طا  ااااع عا  

  1ا،ایااات  لااا،ط  ، اللااان م طا  صسص  اااع ع    

 ( آن اا  ع ح گس   ا ت. 512

(ح دسااااا ااک حااااانکم 156 2دساااااوا احلاااااا   -12

( 222للن م طا  ع ع  اش  (ح ، ح   ا212 2 

 آن اا  ع ح طا س   ا ت. 

(ح ، دساااا ااک 152 2دسااااوا اداااان  احلااااا   -15

(ح ، دوااذای طا  ر  اا  ،  ره اا  216 2حاانکم  

 (  واش اا ا ا د،ا ا  ا ت.346 2 

حنحاااااااا ح اط اللع اااااااانا اا ایاااااااان لنیاااااااااین  -16

(ح حنحااا ح لاااا،ی یااار ا ااانلح میااا، ایاااا 523 2 

صااااا ل اا ایااااان (ح الل ااااانن ، ال ع252 – 253 2 

(ح  اااع ح دساااصم یااان حااار   ااا،،ی 232 1احاااا  

 (.231 6(ح کانف القونع  212 12 

  ون این دنا  ح  ،دسوا احلا   -17

  .146م آیح ی، ف  ،اۀ -11

(ح 311 1حااااین اا ادااان  احلاااا طا دساااوا   -12

اداان  ایاا،طا،ط طا  ااووا ح ک اان  ال اا ح یاان  فاام 

 (ح ایااان دناااا  طا  اااون3177  ص اااح ال لااانئم  

( ا،ایااات 211 2( حااانکم طا دسااا ااک 116 2 

 لااا،ط  گس ااا  ا اااتم  اااع ح اال اااونط لصااام حااارط 

( 1212الااااا خ ن ح ،ایاااان حلاااانن طا  ااااع عا  

  1ا،ایاات  لاا،ط  ، اللاان م طا  صسااصح  ااع ع    

 ( آن اا  ع ح گس   ا ت. 512

اااااا،ع حاااا،ط یاااا  دصااااوف ایاااان ایاااام حاااا ل   -24

(ح 11 3(ح اآلطا  الااارل   اا ایاان دسصااح  35 5 

(ح   سااااا ر ال  یااااا  222 1االحااااا،لی   لناضااااا 

(ح فااااا ح اللج اااااا  م 172ح 161العل اااااا   م 

ح األحکاان  السق  اا  فاام الرق اا  الااارل    م 121

 .  235 – 222ح 162

 

 و همة اینها حرام است. است 
دم و تعویر شر ی نه تنهرا   -6

روایررد و  حقیقررت دارد بهكرره
مصالح م عددی را نیز در قبرال  
دارد هه مهز ترین آنها  برار   

 اند از:
م ابعت و پیروی نمودن از  الف/

هنگرام   سنت  مهی پیرامبر  
 قصد و اراده خواب.

درع بتء و مصیبت قبرل از   ب/
 وقوع آن.

حفاظت و حمایت از مسرهط   ج/
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 رساد اداری یكی از پدیده های شوم و
نا رریام بوده هه همزمران برا هجروم    
ررهنگ بیگانه وارد هشور مان اردیده 

 ی واست هه نه تنها با ث ورشكسر گ 
 قب مانی در پیشبرد امرورا  یومیره   

غیردول رری ا ررز از  ادارا  دول رری و
دراتر  مؤسسا  خراریی  انجرو هرا     
شرررهت هررای صررنا  ی و وارداترری   
سك ور خصوصی  پروژه های  مرانری   

بازسررازی  در مجمرروع برره تعویررق   و
انداخ ن تطبیق اسر راتیژی انكشراف   
مهی و در هل  دم اهمال تمام پروسره  

بازسازی مجدد هشرور چره از    ا مار و
چرره از ناحیرره  ناحیرره مررادی باشررد و

معنوی  تهقی اردیده  بهكه این پدیده 
  بعد از سپری نمرودن  منحوس و پست

 دو دهرره ینررگ هررای تحمیهرری و  
 خانمانسوز به شیوه  دیگری با تغییر و

بررا اسرر فاده از  تعررویض نررام و روش و
نیرنرگ بخصروص    تك یا های چال و
بار  رد صحنه شده واس كبار یهانی وا

بیچراره   دیگر اهوی این مهت مظهوم و
خون ایشان را برا هراربرد    را رشرده و

در وض مرحز برر   ویژه خود مكیده و
زخز های ناسور این مهرت رنجدیرده؛   

 مح اطانه نما می ریزد!! ماهرانه و
 این پدیده شوم و نارریام نا آااهانره و 

مررز هرای    غیر شعوری از طریق ثغور و
بروم   هشرور وارد ایرن مررز و   سرحدی 

پتن سازی دقیرق   نشده  بهكه با طرح و
سنجیده تؤام با اماش ن بعضی اررراد   و

در رین وقرت    به اصطتح تعهیز یار ه و
خررود رروخ رره هرره نرره از خررود اراده  
اس قتل  حریت وآزادی دارند و نه هرز  
احساس حب میهن و وطن دوس ی  و نه 

و پا هز دل ایشان به اوالد شكز ارسنه 
بیچراره   برهنه ای این سر زمین رقیرر و 

 نرره هرز پرروای ا مررار و   مری سروزد و  
بازسازی مجدد هشور در ذهنش خطرور  

هند  بهكه شباروز درركر پر هرردن  می 
 ییب های پر ناشردنی خرود مشرغول و   

 هس ند؟!! مصروف بوده و
مهرت رنجدیرده    همه هموطنان  مردم و

را درك و با چشرمان   مرض سرطانی این
با دس ان خویش ن لمرس   شاهده وسر م

 این ناحیه رنرج بررده  داد و   از نموده  و
رریاد ایشان رضرای مهكروتی هشرور را    

رریاد مری هشرند مری     درهز پیچیده و
 اویند:

ای وای برما این چه بتی است هه بر سر 
مس ضرعف نرازل و    ما مهت رنجدیرده و 

مسهط شده است  درحالیكره ترا حرال    
هرای   خون زخز هرای دو دهره ینرگ   

خانمانسوز نه خشركیده و از   تحمیهی و

یاری است  دچرار  زخز ها تا هنوز آن 
 ه از آن بنرام ررتی دیگری شدیز هررب

} رساد اداری{ نامبرده میشرود و ایرن   
تردید حربه ای دیگریست  بدون شا و

 به خاك و یكر این مهت نیمه یان وپبر 
خون ار اده هه از طرق م عدد بره هرار   

 برده می شود؟!
این حربه یدید هه از آن بنرام} رسراد   
 اداری{  نام مری برنرد  دارای انرواع و   

شیوه های بخصوص خود بوده  اقسام  و
برا   و از آن را مشرحاً یهه می توان بعض

 درج سطور نمود: اندك وضاحت ذیتً

 تعریف ساده ای از رساد اداری::  اوالً
 رساد اداری چیست؟ 
  :  انواع واقسام آن 
  د و مهرری نمررودن  آن شرریوه هرراربر

 :هومباالی مرایعین ومهت مظ
  و وامل آن: هل  اسباب شناخت 

    طرق و راه های حل آن با هار
برد و شریوه هرای می رودیكی      

  همی وپژوهشی :

   یهب حمایت همه اقشار مهت
پیرامررون هرراهش و محررو ایررن 

 پدیده شوم :

 تعریف  فساد اداری : 

می توان رساد اداری را به ساده 
یمت    ام رهرز   ن الفا  وتری
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 منهدم ورهج ساخ ه اند.

 عوامل فساد اداری : علل و

  دم مدیریت سالز در اداره . -4
پرائین برودن سررطح  هرز ودانررش     -2

 هارمندان.

 دم رهز ارزش هرای   و بی تویهی -3
 دینی.

 یت پرریری و ررهنگ مسرؤل  ضعف -1
 . ادارا  منفی ارائی

 ظرریت قوای بشری یوابگو. ضعف -5

  دم هماهنگی ادارا  نظارتی . -6

 هارمندان.هاری معاش  ضعف -1

 دم همكاری مردم با مسؤلین اداره  -4
 الی نظرار  برر تطبیرق اسر راتیژی     

 مبارزه  هیه رساد اداری .

 و... -3

 اضرار عمده آن:

امروز تعداد  اجتماعی: از ناحیه فردی و -1
یادی از هموطنان ما از این ناحیه رنرج  ز

برده و با هز دست و پنجه نرم میكنند  
ین مفهوم هه یا شهروند  زیز مرا  ه اب

 بسریار  رادی و   بخاطر انجام یا هرار 
ناچیز روزها در  قب دروازه های دراتر 

غیر دول ی ایس اده به اسراس   دول ی و
رساد اداری هه در اداره ویود دارد  هار 

 هه ایرن امرر   رصل نمی اردد. وایشان حل 
در مجمروع سربب    با ث ضیاع وقت ررد و

 ای ماع ارغانی می اردد. ضرریامعه و
ــی و -2 ــه فرهنگ ــوری: از ناحی ایررن  كلت

ز تأثیر نرااوار  ینایا ررهنگ نا مشروع و
زش ی بر نسل های آینده ببرار آورده   و

انصراف   و ایشان را از یراده  ردالت و  
 دهری در  حسراب  شفاریت و منحرف و

غیر  ی ورسمایرای امور روزمره ادارا  
 ی را تحت شعاع خود قررار داده و رسم

 میدهد.

 لوماسی:پروابط د از ناحیه سیاسی و -3

هوماسی از پرنسیب پناحیه سیاسی وداز
 ضعف دولرت و  اتوری ه دولت هاس ه و و

 ناتوانی دول مردان را برمت می سازد.

اق صراد هشرور را    ناحیه اقتصادی: از -1
 مه می زند هه تجار مهری و بخاطری صد

چنین تعریف نمود:  رساد اداری  بار  
است از  دم ر ایت قوانین نارره هشور 
در رابط برا انجرام امرور یومیره ادارا      

غیر دول ی تؤام با بروهراسری    دول ی و
حصول یكمقدار  ضیاع وقت مرایعین و

 پول نامشروع یهت انجرام پراره ای از  
 وع مهت(.درمجم ایشان مرایعین وامور

 انواع واقسام فساد اداری:  

رساد اداری با شیوه های خراص وویرژه   
از یمهره    دامنگیر این مهت شدههه ای 

 می وان افت :   
 مرایعین  برخوردنامناسب مامورین با -4
 وبری   هارشكنی وبهانه یوئی بیجرا  -2

 .مورد

 .به تعویق انداخ ن اموریومیه اداری  -3

پرس   دادن مرایعین به ررردا و  اپ -1
 .های دیگر وپس رردا رردا

 اخ تس   سرقت ورشو  س انی . -5

 ا طای معاش های غیر م وازن .   -6

پرانری در ادارا    بروهراسی وهاغرر  -1
 دول ی وغیر دول ی .

 وزور و زر اسرر فاده سرروء ازقرردر   -4
 هرسی.

ترییح دادن روابرط برر ضروابط در     -3
 توظیف مامورین. اثنای تقرر و

غیر م عهد بی سواد اماش ن ارراد  -40
 كی.مسه و

قروانین   بی تویهی بره مقرررا  و   -44
 مامورین .

دادن ایازه  مران بهند منزل های  -42
 غیر قانونی.

تجار بین المههی از سرمایه ارراری در  
هشور خود داری می نمایند  زیرا بدون 

امور ایشران برر    رشو  س انی امری از
سر یایش نمی نشیند. و قنا ت شران  

 رراهز نمی اردد.

 محو آن: راه های حل و

 تقویه ادارۀ مسـتقل اصـالحات اداری و   -1

یررد در ایررن راسرر ا با خــدمات ملكــی:
 همیسیون مسر قل اصرتحا  اداری و  
خدما  مهكی تقویه شود تا هار به اهل 
آن از طریق رقابت آزاد سپرده شرود   
یا دارد  درایرن مقرام از ترتش هرای     

خسرر ه ارری ناپررریر رئرریس  پیگیررر و
یمهور هشور یاد آوری نمائیز ایشران  

ح ری   همواره در باره تأهید ورزیرده و 
ع یكی از اهداف خود برر ایرن موضرو   

 مصرؤنیت  "ارزوده اند:  ترهیز داش ه و
 شرط آینده  به دولت هارمندان و امید

 خرردما  و رشررد  – تقویرره –اساسرری
 ترتش  و من است ارغانس ان در مهكی
 یمهروری  ریاسرت  دوره خر ز  تا دارم

 طریرق  از را مهكری  خردما   خویش 
 مطرابق  اراری و تهداب اراری قانون
یی آن هرا  تا بیاورم ارغانس ان به قانون
در اداره ارغانس ان خدمت می هننرد   هه 

هز مصؤن باشند  هز ترقری شران بره    
اساس لیاقت و اههیرت شران صرور     

هز ام یازاتی داش ه باشند هره   ایرد و
آرامری در   پس از تقا رد بره خروبی و   

 "هشور زندای هنند
رشرد    ارزون بر آن در مرورد تقویره و  

خرردما  مهكرری    اصررتحا  اداری و
ف مهی ارغانس ان نیز اس راتیژی انكشا

تأهیداتی دارد: اصرتحا  اداری یرا   
پروسه  رونرد یرا یریران ای مرا ی      

 اق صادی است. ررهنگی  سیاسی و

اصتحا  اداری تغییر هدرمنرد اسرت   
سهوك مامورین را به  هه تغییر پندار و

منظور  مهكرد حسابده  شفاف  ارائره  
خدما  مفید تر و به ر به شرهروندان  

 ت.را خواهان اس
پروسرره اصررتحا  اداری  رهبریررت و 

ویود شراروالی هرای بری     -43
 هفایت .

اماش ن بعضی ارراد نا اهل  -41
ونا مناسب   راقرد اب كرار  بری    
 هفایت وبری درایرت هره اصرتً    
شایس گی تقرر مامور  رادی را  
در آن اداره دارا نبوده   ولی بره  

اسطه ووسریهه وتمهرق   اساس و
منحیررث رئرریس تقرررر حاصررل 
نموده واداره را به رهود موایره  
 وشیرازه سیس ز اداری را هامتً
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ظرریرت   مدیریت مدبرانه سیاسری  و 
قوی مدیریت ایرائی را خواهان است  
از این یهت حمایت رهبری سرازمان   
همكاری تخنیكری م رداوم  حمایرت    

نظار  دوامدار از  سیاسی  تخنیكی و
چگونگی مدیریت پروسره اصرتحا    
اداری از پر اهیمت ترین مسایل بررای  

 اصتحا  در هشوراست. مورقیت
همكاری مردم با اداره  الی نظار  بر  

تطبیق اس راتیژی مبارزه  هیه رسراد  
 اداری.

 مردمی. نظار  قوی و -2

 یهب حمایت مردم از این پروسه. -3

غیررر  تصرفیه اشرخاص نررا اهرل و    -1
 م عهد از ادارا  دول ی.

در  مجرازا   نظام مكارا  و تقویه -1
 .ادارا 

 ضرورت اصالحات اداری:
نرا امنری نره تنهرا      هه ینرگ و سه د

زیر بناهای سیس ز اداری را  شالوده و
از هز پاشریده  بهكره نظرام اداری را    

روابط بر ضوابط را  رنگ سیاسی داده و
مسررهط اردانیررده  ررهنررگ  رردم   

منفرری ارائرری  مسررؤؤلیت پررریری و
ظرریرت مویرود قروای     مسهط بوده و

 بشری یوابگروی شررایط بازسرازی و   
اینررو سیسر ز    نوسازی نمی باشد از

نوسازی اسرت   اداری مس هزم اصتح و
 تا با شرایط یدید هماهنگ اردد.

نظام دموهراسی بحیث نظام سیاسری  
مسهط مسر هزم تغییراتری در شریوه    

مرردیریت سیسرر ز اداری  رهبریررت و
 است هه باید در قوانین  ساخ ار ها  و
پروسه هرای اداری تغییراتری ایجراد    

دیرد  اردد  تاسیس ز اداری با یرو ی 
 سیاسی هماهنگ اردد.

نظام اق صاد بازار بحیث نظرام مسرهط   
اق صادی نیز تغییررا  اساسری را در   
نقش اراان های خردما  مهكری وارد   
می نماید هره بایرد در پالیسری هرا      

روابرط   س راتیژی ها و سراخ ار هرا و  
هاری تغییراتی ایجاد اردد  تا سیس ز 

اداری همگررام و هماهنررگ بررا شرررایط  
سیسر ز   ید حرهت نموده واق صادی ید

اداری همكار برای رشد سیس ز خصوصی 
 نه رقیب آن  مل نماید. و

 اهداف اصالحات اداری:

هدف  مرده اصرتحا  اداری  برار  از    
سرالز   ایجاد یا سازمان یا اداره مثمرر و 

است  تا سیس ز اداری با شررایط یدیرد   
سیاسی  اق صادی هماهنرگ اردیرده و   

زم را غرررض اداره ظرریررت مرردیری ی ال
تحقق ماموریت بره مروثر تررین شركل     

 ممكن بدست آورد.
 باره دیگر: هدف از اصرتحا  اداری  ه ب

ارتقررای   برار  از انكشرراف سررازمانی و 
ظرریت سیس ز اداری اسرت  ترا  ادارا    

اهداف شران را بطرور مرؤثر      ماموریت و
نروائی برا   مدر ه مثمر  شفاف  قانونمند و

هرری سرر راتیژی انكشرراف م پالیسرری و
 در همیرت و  ارغانس ان ترأمین نمروده و  

هیفیت  رضره خردما  بره شرهروندان     
 تغییر قابل متحظه ایجاد اردد.

انكشاف سازمانی مس هزم حمایت قروی   
مردیری ی ادارا  اسرت  زیررا     سیاسی و

رهبری سازمان یا  اداره باید با تغییر یرو  
اق صرادی   سیاسی  ای ما ی  ررهنگی و
ود بررا در بررا تحهیررل از وضررعیت مویرر 

نظرداشت رراه ور هرای م ررهره طررح     
ارتقررای ظرریررت مرردیری ی  انكشرراری و

سیس ز اداری ادارا  شان را طوری تهیه 
نمایند تا سازمان در شرایط مویود ب واند 

وظایف ههیردی   ماموریت  اهداف پتنی و
را بشكل بهینره بدسرت آورد  هردف از    
بهینه اینست هه از حد اقل منابع مالی و 

حرد اهثرر خردما  مرورد نیراز       انسانی
 شهروندان را بصور  شفاف  قانونمنرد و 
 ادالنرره در روشررنایی پالیسرری هررای   

 انكشاری دولت ارائه بدارد.
 بناء اصتحا  اداری یا رونرد زنرده و   ...

م كامررل برروده هرره همررواره برره اسرراس 
توقعا  در حرال   نیازمندی های یدید و
بصور  تردریجی   تغییر انكشاف یار ه و

مرحهه به  را  خود را اس رش داده وتأثی

مرحهه بسروی همرال مطهروب پریش     
 میرود.
همرر رره وزار  یهیهرره  دلیرره   روی
 حت  نوانرهار روزه را ترشاپ چروره

 } بررسی طرح قانون ایراآ  یزائری و 
سه طرح مرتبط به آن...{ هه یكری آن  
قانون مبازره  هیه رساد اداری برود  را  

ضای مح ررم  نظریه ا  بعد از بازنگری و
 آن ورهشاپ مرورد تأئیرد قررار داد و   
یهت تأئید تصویب بره شرورای مهری    
هشور اریاع خواهرد اردیرد  هره مرا     
یهت روشن شردن موضروع قسرم ی    
 اندهی آن را درج این سطور می نمایز:

این قانون در روشنی احكام  " مادۀ اول:
پرنجز   ( مراده هف راد و  3مندرج یزء 

( 4 یرزء  قرانون اساسری ارغانسر ان و   
میثاق مهل م حرد  هیره رسراد اداری    

 وضع اردیده است. 
اهداف این قانون  بار   مادۀ دوم:
  اند از:

تنظیز امور مربوط به مبارزه  هیره   -1
اشرر راك مسررا ی در  رسرراد اداری و
بین  پروژه های منطقوی و پروارام ها و

 المههی در این راس ا.
اصتح طرزالعمرل هرای اداری بره     -2

بط بره نحروی هره    همكاری ادارا  ذیر
 قابهیت مبارزه با رساد را ارتقاء بخشد.

اتخاذ تدابیر الزم یهت نظار  برر   -3
تطیبق س راتیژی مبارزه  هیره رسراد   

 اداری.

تأمین شرفاریت در ایرراآ     -1
مدیریت  امور مالی  حسابدهی و

 سالز .

آموزش هارمنردان خردما     -1
آاراهی  مرومی در امرر      امه و

مبررارزه  هیرره ارتشرراء و رسرراد 
 ری.ادا

اصتح قوانین به نحروی هره    -6
مؤثریت آن را در امر مبرارزه برا   

 رساد اداری بیش ر سازد.

تعمرریز حاهمیررت  تحكرریز و -7
 قانون.
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همچنان در ایرن قرانون از ا مرالی هره     
رساد اداری پنداش ه می شرود چنرین   

ماده سوم: ارتكراب   "ترهر رر ه است: 
ا مال ذیل بمنظور احكرام ایرن قرانون    

 شمرده می شود: یرایز رساد اداری

 ارتكرراب یرررایز منرردرج رصررول   -4
( بررراب اول ه ررراب دوم 44و  1 6 1 3 

 قانون یزاء.
ازدیاد دارائی از طریق غیرر   هسب و -2

 قانونی.

یرایز منردرج مراده سروم قرانون      -3
 واید ناشی از  مبارزه  هیه تطهیر پول و

 یرایز.

انجام هر نوع معرامت  ان فرا ی برا     -1
ه دولت از یانرب مقامرا  منردرج مراد    

یكرز قرانون اساسری     یكصد و پنجاه و
 ارغانس ان.

اداره  الی مبارزه  هیه رساد  مادۀ چهارم:
اداری بحیررث  ررالی ترررین مریررع در  
چوهررا  دولررت رعالیررت هررای ادارا  
مندرج ماده هف ز این قرانون را در امرر   
تطبیق سر راتیژی  طرزالعمرل اصرتح    

مبررارزه  هیرره رسرراد اداری در   اداره و
 ی می نماید.سطح هشور بررس

 مادۀ پنجم:

اداره  الی مبارزه  هیه رسراد اداری   (1)
در ایراآ  خود مس قل بروده  مطرابق   
احكام این قانون  قانون ایراآ  یزائری  

 ر اسناد تقنینی رعالیت می نماید.یسا و
مقرام مرانع ایرراآ      هیچ شخ  و (2)

قانونی اداره  الی مبرارزه  هیره رسراد    

 س راتیژی مبارزه  هیره رسراد اداری و  
 ه در این راس ا.طرزالعمل اصتح ادار

بررسی از چگونگی ایرای پتن های  -3
تدابیر وقایوی مبارزه  هیه رساد اداری 
در ادارا  مندرج ماده هف ز این قانون 

 ارزیابی ن ایج آن. و

اتخاذ  شناسائی موارد رساد اداری و -1
 تدابیر الزم یهت از بین برردن  هرل و  

 اسباب مویبة آن.

شرواهد   یمع آوری دالئل  مدارك و -1
شناسائی مرتكرب   یز رساد اداری ویرا

 آن به همكاری سایر مرایع قانونی.

اتخاذ تدابیر الزم یهت آااهی بره    -6
 مردم در امور مربوط به رساد اداری.

ر ایرت قروانین     نظار  از تطبیق و -7
 ررررامین  میثرراق هررای بررین المههرری و
تعهدا  بین الدول در خصوص مبرازره  

  هیه رساد اداری.

ایررراآ   و ارزیررابی رعالیررت هررا  -3
ابرراز نظرر در مرورد     تدارهاتی مهرز و 

اصتح یرا توقرف ایرراآ  در صرور      
مویودیت تخطی های قانونی در زمینه  

 به مرایع مربوط.

نشر رعالیت های ساالنة اداره  رالی   -1
مبارزه  هیه رساد اداری یهت آاراهی  

  امه.

معهومرا  مرورد    مطالبة اسناد و  -14
اشخاص ذیرربط در   ضرور  از ادارا  و

 ارتباط به موضوع تحت بررسی.

ارائرره دالئررل یدیررد در یرررایز   -11
رساد اداری هه مس هزم تجدید نظر برر  

 احكام نهائی محاهز باشد.

 بر قرراری مناسربا  همكراری و    -12
تشررریا مسررا ی بررا ادارا  داخهرری 

 ادارا  مماثررل منطقرروی و  مربرروط و
مؤسسا  بین المههی در چوها  میثاق 

ریررق مبررارزه  هیرره رسرراد اداری از ط
 وزار  امور خاریه.

 اصتح قوانین و پیشنهاد تعدیل و -13
ساده سازی مواردی هه پیچیردای آن  

 با ث ایجاد رساد اداری می شود.

انجام سایر رعالیت هایی هره بره    -11

مویب احكام سائر قوانین در راس ای 
مبارزه با رساد اداری بره آن سرپرده   

 شده باشد.

ارائره ارزارش مرنظز در مررورد     -11
آورد های اداره  رالی   دست ایراآ  و

مبارزه  هیره رسراد اداری بره مقرام     
 شورای مهی. ریاست یمهوری و

نظرررار  از ایزدیررراد دارائررری  -16
 رتبه دول ی. مامورین  الی

تصویب این قرانون   بهر حال ما تأئید و
محو رساد اداری در  را یهت هاهش و

در راس ای  هشور را رال نیا ارر ه و
 وتطبیق این قرانون همكراری مرردم    

 می باشد. مهت امر ح می بوده و
 محو فساد اداری:  گام دیگری در كاهش و

ارزیابی  پیشنهاد های همی ه نظار  و
مبارزه  هیه رسراد اداری  در یهرت   

محو رساد اداری در  هاهش تدریجی و
بخش هرای اسر راتیژیا  تك یكری     

 مهیاتی هه به شورای مح رم  هاری و
وزیران یهت تصویب اریاع اردیرده  
بود  خوشبخ انه مورد تصرویب قررار   
اررت هه این  مهكرد اام دیگریست 

 محو رساد اداری. در مورد هاهش و
( 31موضوع روق در مصؤبة شرماره    

داراالنشرررای  4330 -3-24مرررؤرخ 
شررورای مح رررم وزیررران یمهرروری 

( ورق 5اسررتمی ارغانسرر ان بررداخل 
( ورق ضرمایز آن غررض   40همراه برا  

هموطنران بره   آااهی معهوما  مزیرد  
ادارا  دول ی ارسال شده تا هریا با 
درنظر داشت اس قامت هاری مربوط به 

 سهز خویش ایراآ  نمایند.

 اداری شده نمی تواند.

صرتحیت   وظایف وهمرر ه  روی
 ایررن اداره چنررین درج سررطور 

 اردیده است:

 مادۀ هشتم:  

اداره  الی  مبارزه  هیره رسراد   
صرتحیت   اداری دارای وظایف و

 های ذیل می باشد:
مبارزه  هیه رساد اداری طبق  -1

 احكام این قانون .
بررسی از چگرونگی تطبیرق    -2
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 شركت زنان در هجرت و جهاد:

راه خداونرد دارای   یهراد در  هجرر  و 
ارزشرمندی   بریش بهرا و   ایر هت ورضی
 قرآن هریز ررموده است:  است

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

244البقره:  چۅ  
 

 انرد و   هسانی هره ایمران آورده   ترجمه: 

در راه  انرد و   هسانی هه هجرر  نمروده  
اند  آنان رحمت خردا را    خدا یهاد هرده

 زنرده و خداونرد آمر  دارنرد  و   چشز می
 .مهربان است

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

 11األنفال:  چائ  ائ   ەئ  ەئ  ىى

  امان هسانی هه ایمران آورده  بی ترجمه:
راه خردا   در انرد و   مهایر  هرده اند و

اند  وهمچنین هسرانی هره     یهاد نموده
  هرردو  انرد   یاری هرده اند و  پناه داده

 ندا مانرای با من ومؤ  اًان حقیقرآناروه(
 انصارند و و ی مهایر ی واژه  شایس ه و 

نرد و(  ا پرچز استمی   پود یاودانه و تار
برای آنان آمرزش  اناهان ازسوی یزدان 

بهشررت    درروزی شایسرر ه ( ومنرران
 ( است.یاویدان

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ

ی  ی    یېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 20ال وبة:  چی

بره   انرد و   ایمان آوردههسانی هه   ترجمه:

اند و در راه خردا برا     مهایر  پرداخ ه
  اند و( یهاد نموده   هوشیدهیان و مال

بزرا رری   و اند  دارای منزلرت واالترر  
آنران رسر گاران    ند  وا درپیشگاه خدا

سرعادتمندان     ورسنداان وبه مقصود
 .باشند می (آخر  دنیا و
 :هجرت به حبشه زنان و

در ریرب سرال    یاران پیرامبر اهررم  
آنهرا    پنجز بعثت  مكه را ترك اف نرد 

طبرق   زن وترن   چهرار  مررد و نفر ده 
 زن بودند.نفر روای ی پنج 

زنانی هه در نخس ین هجر  به حبشره  
رر ند  بارتند از: سههه بنت سهیل بن 

برن    مرو یكی از ارراد قبیهه بنی  امر
لوی هه در حبشه ررزندی بنام محمرد  

ا آورد. ام سرهمه  بن ابی حریفه به دنیر 
بنت ابی امیه مادر ابو سهمه. لیهی دخ ر 
ابی حثمه بن حریفه بن غانز. ام اهثوم 

بن  بد شمس زن  دخ ر سهل بن  مرو
 «4»ابی سبره بن ابی دهز.

دخ ررران ابرروبكر   ایشرره  اسررماء و
 و اهررم  هجر  پیرامبر  در صدیق
 داش ند. مؤثر نقش رعال و ابوبكر

به خانره   داآنان هنگام رر ن رسول خ
ررمران هجرر  اطررتع    از  ای ابروبكر 
 و بت راصهه برای رسول خدا یار ند و

غررا   و توشره ای سرفر   پدرشان زاد و
 آماده هردند.

 اسرماء رروراً   من و :می اوید  ایشه

 نهربر  و پدرمان بار برای رسول خدا و
یرا   آن را در غرا( آماده هردیز  و  و

 ای اراش یز اسماء تكره  ای چرمی هیسه
دهانه هیسه را  هرد تا دامنش را یدا از

 از آنجرا بره  ذا  النطراقین    ببنردد و 
 ( نامیده شد.دامن صاحب دو

نقررش یریرران هجررر  در لاسررماء
مسررهمان رهیمرری را ایفرراء هرررد هرره 
حقیقت و طبیعت دیرنش را شرناخ ه   

به  د و  را راش نكرد و اسراراست او 
آزار  و همررین خاطرم حمررل اذیررت  

 می اوید: لاسماء رراوانی شد. خود
 ابروبكر  و هنگامی هه پیامبر اهرم

 از مكرره بیرررون شرردند  ررده ای از 

یمهه ابویهل بن هشرام   از قریشیان و
به خانه ما آمدند و درِ  خانه اسر ادند   
من بیررون خانره ررر ز آنران از مرن      
پرسرریدند ای دخ ررر ابرروبكر پرردر   

هجاست؟ اف ز به خدا نمی دانز 
هرل  اینا پدرم هجاست؟ ابوی

بدی برود چنران    هه آدم پهید و
صورتز نواخت هره از شرد     بر

سیهی اش اوشرواره ام ار راد...   
برره تمررام زنرران   لاسررماء

مسهمان در همه ای زمان ها این 
درس بزرگ را آموخت هه بایرد  

دشرمنان   مسهمانان را از اسرار
مقابررل  در او .پنهرران بدارنررد

هاری چون ابویهل  تبه سرهشِ

 مولوی  بدالعظیز یهیر                              :                           وآخر 41قسمت 



 

 

 

   

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرار هجرر    س اد وبریا ا پا اس وار و
 «2» د و  را راش نكرد. و

مشاركت زن مسلمان با مردان در هجرت بـه  

 :مدینه

روایرت   مسور بن مخزمره  مروان و از
شده هه اف ند زنان مؤمن مهرایر بره   

ام اهثوم بنت  قبه برن   مدینه آمدند و
یمهه زنرانی برود هره در     ابی معیط از

مد  م ارهه صهح حدیبیه بره حضرور   
اش  آزاده بود خانواده  آمد و   پیامبر

را بره   تقاضا هردنرد هره او    پیامبر از
را  او  پیرررامبر آنررران براردانرررد و

«3» برنگرداند.
 

 :جهاد زنان و

َک ذذَََذذعَال مذذ » ْه ذذعَه ذذ ََنذذ ذَيَلذذ   َعذذلَال
ْدالقََّ  ْ  َوَف  «1»«ف ق َوَفأاویَال 

ازربیع دخ ر معوذ روایت اسرت   ترجمه:
همرراه   هه افرت: برا زنران درینرگ    

مرردم را آب مری    و برودیز    پیامبر
 زخمیها را درمان می هردیز و دادیز و

 به مدینه می آوردیز(هش گان را  
ْه ذذذذعَه ذذذذ ََنذذذذ ذَ» عذذذذلَخَلذذذذأَهذذذذلَذکذذذذ اَُعذذذذلَال

َک ذذذََفغذذذ واََذذذعَال مذذذ  َف  ذذذق َالقذذذ  َوَيَلذذذ  
ْ  َوالقََّ َال َال أْ ث ْدَال   «5»«تخأَ  َوف

ت ازخالد بن ذهوان روایرت اسر   ترجمه:
هه ربیع بنت معوذ اف ره مازنران  بره    

یهاد می هردیز مردم   همراه پیامبر
ایشان را خدمت می  را آب می دادیز و

هش گان را به مدینه  زخمیها و یز ودهر
 می اردانیدیز. باز
عذذذلَاهذذذلَلذذذ َبَيذذذَلَثنَمذذذلَهذذذلَاهذذذ َََلذذذ َاَُ»

 نشده را میان زنان مدینه تقسیز هرد و
یا یامه نیكو باقی ماند برخی هسرانی  

 هه نزد وی بودند اف ند:
ای امیرالمؤمنین آن را به دخ ر رسرول   

هدف شان  است و تو خدا بده هه همسر
ام اهثوم بن  هی بود   مر افت: سهیط 

ط از زنان ام سهی است و بدان سزاوار تر
بیعرت    انصار بود هه با رسرول خردا  

هرده بود   مرافت: وی همان زنی است 
دوش مری   روز احد مشا آب بر هه در
 هشید.

بطرن    ام اهثوم دخ ر حضر   هری از 
«1» بود.( راطمه  زن حضر   مر

 

َکََُْذ  َا ذأَاف ذ  َال ذَسََعلَافسَ» يَلَل َ
ْذذ َعَْعذذلَه ذذ َاهذذ ََيذذَل َوَعذذلَال مذذ  لقذذأَُر
ْتََُاریَخذذذذأ ََا َسذذذذَ  َوَهکذذذذَْو اف  ذذذذََل عذذذذَّ 

ْمَتذذ قَلَُالقذذْبَ سذذ ي  ََت قذذ اَُالقذذْبَويذذَلَغ ذذ
ْغَفذذذذثَفذذذذ َافذذذذ امَالقذذذذ  َثذذذذ َ عَذذذذ َََّ ف  ذذذذََثذذذذ َتِ
ْغَف ذذََفذذ َافذذ امَ ْ،نذََُفَّ نف ذذََثذذ َتن عذذََُفَِّ ت

 «4»«الق  
افت آنگاه هه مرردم در   انس ترجمه:

 از ینررگ احررد شكسررت خوردنررد و 
د انس افرت همانرا   ار ادن یداً پیامبر

 أم سرهیز  من  ایشه بنرت ابری بكرر و   
 مادرانس( را دیدم هه دامن برچیده اند 

خهخالهای ساق پای شان را می دیدم  و
های آب را به پشرت خرویش   رمشكهه 

ردم ران مر ررر ده بر آب می هشیدند و
 می ریخ نرد سرپس برمری اشر ند و    

 بازمی آمدند و را پرمی هردند و مشكها
 ریخ ند.بردهان مردم می 

 ویروب حجراب و    ینگ احد قبرل از 
همرین   زنران رخ داده از ه ب تحریز نظر

نظرهرردن درآن   خهخرال پرا و  به روی 
این هه دراین  زمان حرام نبوده  توه بر

یریران   نظرهردن تعمدی در هارنبوده و
 «3» اتفاقی بوده است.( هامتً

 حضر  سعید ابن ابی زیرد انصراری  
نررت مرری ررمایررد: حضررر  ام سررعد ب

مری ررمرود: هره مرن نرزد       بربیع
ایشران   از رر ز و بحضر  ام  ماره

خواس ز هه داسر ان خرودش را بررایز    

 تعریف هند ایشان ررمود: من آغاز روز
حالی هه یا مشا آب را برا خرود    در

همراه داشر ز بیررون آمردم  تراببینز      
مسهمانان چه هارمی هنند سرر انجرام   

رسراندم    خودم را به رسرول اهررم  
 ن در وسرط یمرع صرحابه قررار    ایشا

آن  ترا آن لحظره پیرروزی از    داشت و
مسهمانان بود وق ی مسهمانان شكست 

روی   خوردند به طرف رسرول اهررم  
وارد صرحنه شردم و    مس قیماً آوردم و

از آن  به ینگ پرداخ ز من با شمشریر 
ضرمن   در دراع می هرردم و   حضر 

تیراندازی نیز می هردم تا اینكه زخمی 
 :می ررمایدب   ام سعدشدم. حضر

من برشانه اش زخز بسیار میقی دیدم 
 ترو  پرسیدم این زخز را چه هسی بر و

 وارد هرد؟ افت ابن قمله  هه خداوند او
 هند! واقعه ازیرن قررار   خوار را ذلیل و

هنرار رسرول    بود هره وق ری مرردم از   
م فرق شدند  این شخ  یهرو    اهرم
افت: محمد را به من نشان دهید  آمد و
نجا  پیدا هند مرن سرالز نمری     او اار

اررادی  و مانز. من با مصعب بن  میر
ثابرت قردم     رسول اهرم هه در هنار

را  او مقابهره هرردیز و   مانده بودند با او
داش یز درآن لحظه این ضربه را بره   باز

ضرباتی وارد ساخ ز  من زد من نیز براو
زره پوشریده   دا دوراما این دشمن خر 

 «40» بود.
روایرت   حضر   ماره بنت غزیره  از

است هه مادر ایشان یعنی ام  ماره در 
مشررك را بره    روز احد یا اسپ سوار

در روایت دیگرری آمرده    ق ل رساند و
 :مری ررمایرد   است هه حضر   مر

احد من به  ررمود: در روز رسول اهرم
چپ نگاه مری هرردم ام    طرف راست و

من درراع مری     ماره را می دیدم هه از
 «44» هند.

می ررمایرد:   حضر  ضمره بن سعید
 پشمی پیش حضر   مر چند چادر

 آوردند یكی از چادرها  بسیار خروب و 
بزرگ بود هسی افت این چادر بسریار  

ْوفذًََ هذ لَف ذَلََع َْهلَالخطذَبَي ذ ََ
ْ َ، ذذأَفقذذَلَلذذ ثَهنذذضَال أْ ذذلَفمقذذ ََذذ

َِ  لََاعذذَةذ اَاه ذلَ ْال ذ َلَع ذأمَْذََاَ 
َا َََ،رسذذذذ لَاهلل ْْذذذذأُو الَّذذذذ َع ذذذذأک،َْ

گَثذذذ  َه ذذذ َعَذذذ َفقذذذَلَع ذذذْ َُ َسذذذَ ذَ
ا ذ ،َُو َسذَ ذََذلَف ذَلَاالفمذَرََ ذلَ

َکَفذ ََهَْعَرس لَاهلل يذَلَع ذْ َفَف ذَ
ْل ََالقْبَْ  َا أ  «6»«ت ف

از ابن شهاب روایت است  ترجمه:
فت:  مر هه ثعهبه بن ابی مالا ا

یامه های دوخ ره   بن خطاب
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ارانبها است این را برای زویه  برداهلل  
بفرسرر ید  درآن موقررع  بررن  مررر

حضر   بداهلل بن  مر بره ترازای برا    
   نهزرضی اهلل حضر  صفیه بنت ابی  بید

 ازدواج هرررده بررود ( حضررر   مررر
برای هسی مری   ررمود: من این چادر را

ررس ز هه از زن  بداهلل بن  مر خیهی 
تر بره ایرن اسرت او ام  مراره      سزاوار

اسرت مرن از    بنسیبه بنرت هعرب  
در مورد او شرنیدم هره     رسول اهرم

ررمود: روز احد من به هرطرف هه نگاه 
 هره از  می هردم ام  ماره را می دیردم 

 «42» من دراع می هرد.
حضر  هشام از پدر خود نقل می هند 

احد وق ی مسرهمانان شكسرت    هه روز
بانیزه بره صرور     خوردند صفیه آمد و
آنهارا برمی اردانید  مسهمانان می زد و

 بره زبیرر    این لحظه رسول اهررم  در
 از افت: ای زبیرر  پسرحضر  صفیه

 این زن  یعنی مادر ( محارظرت هرن.  

«43» 
می ررماید: در  غرزوه   :حضر   باد

 در بخندق( صفیه بنت  بدالمطهب
قهعه  رارع(  قهعة حسان بن ثابت ( بود 

مرری اویررد: هرره  بحضررر  صررفیه
بچره   نیزهمراه زنان و حضر  حسان

 ها با ما بود  مردی یهودی آنجرا آمرد و  
اطراف قهعره را دور زد یهودیران بنرو    

ینرگ   در  رسول اهرم  قریظه نیز با
  روابط خود را با رسول اهررم  ودند وب

 میان مایرا نفرر   قطع هرده بودند  در
 مسهمانان ویود نداشت  هره در  مرد از

ما دراع هند  رسرول   مقابل یهودیان از
مسهمانان در مقابرل دشرمن      واهرم

نمی توانس ند یبهره را   اس اده بودند و
بره طررف مرا بیاینرد.      خالی بگرارند و

نزدیا شد من بره   نااهان یكی به قهعه
حسان اف ز این یا یهودی است هره  
 می خواهد بره قهعره نزدیرا شرود و    

هه می بینی اطراف قهعره دور   همانطور
كند همه چیزهارا شناسایی میمی زند و

به خدا! من می ترسز این شخ  بررود  

وضعیت ما به دسرت   اطت اتی را هه از و
 آورده به یهودیان دیگر ارزارش دهرد و  

 و است هره رسرول اهررم   این درحالی 
 آن طرف مشرغول هرار   اصحابش همه در

این شخ  را به ق ل  برو و هس ند  تو زار
 برسرران. حسرران یررواب داد  ای دخ ررر

شاید! ترو  ر بدالمطهب خداوند ترا ببخر 
 می دانی هه من اهل ایرن هرار نیسر ز و   
هاری از من ساخ ه نیست وق ری یرواب   

  او هرریچ هم رری در حسرران را شررنیدم و
سپس  ز چادری به همر خود بس ز ونیار 

قهعره   از دست ارر ز وه چوب خیمه را ب
دست داشر ز   پایین آمدم با چوبی هه در

 بعرد از  انرداخ ز و  پای درآوردم و را از او
بره حسران    ق ل او  به قهعه باز اشر ز و 

 سَهَب  یعنری وسرایل و   پایین و اف ز برو
 بیاور. چون او و تجهیزا ( مق ول را بگیر

آوردن سرتح   در نامحرم( بود من ازمرد  
لبرراس ینگرری اش خررود داری هررردم.  و

 بردالمطهب مرن    حسان افت: ای دخ ر
سررتح او  نیررازی برره در آوردن لبرراس و

 «41» ندارم.
روایت هشام بن  روه آمده است هره   در

حضر  صفیه اولین زن مسهمان بود هره  
 «45» یا مشرك را به ق ل رساند.

نرد هره   بیران مری ه   :حضر  مهرایر 
حضر  اسماء بنت یزید بن سكن دخ رر  

ینگ  در  موی حضر  معاذ بن یبل
 یرموك با چوب خیمه نه نفر رومی هرارر 

 «46» را به ق ل رساند.
َکََُرس لَاهللَعلَافسَاهلَََل  ْغذ وََيَل 

هَ َسَ  َوف  فََذلَاالفمذَرََنذثَاذاَغذ ا،َف  ذق لَ
]  ْ لَال  أاْو َ«41» ال َلَْو

ن مالا روایت است هره  از انس اب ترجمه:
بره یهراد     ول خداروقت رس افت: هر

ام سرهیز را   می رر ند زنرانی از انصرار و  
نیزهمراه می بردند هه بره لشركریان آب   

 زخمیان را مداوا می هردند. می دادند و
َکَّذ َالذ َاهذلَعمذَسَ َْذ َاَُف ذأف أَهذلَة ]َعلَْْ 
ْ ذذَلثَعذذلَخ ذذسَخذذَللَفقذذَلَاهذذلَعمذذَس َلذذ الَاَُ

َکَّذ َال ذثَف ذأف َاَذََهنذأَاکَّ َعَ َََ َکَّمذ َال ذث. َ
ْف َةذذ َکذذََُرسذذ لَاهللَْغ وهَل  ذذَلَوةذذ َکذذََُ فذذَخم

ْ ذذذْبَل ذذذلَه ذذذ  ؟َوةذذذ َکذذذََُْقَّذذذ َالمذذذم َُ؟َ
َّ َْ ق  ََّْ َال َّ  ؟َوعلَالخ ذسَل ذلَةذ ؟َ َو
َکَّمذذ َت ذذلل  َةذذ َکذذََُ فکَّذذ َال ذذثَاهذذلَعمذذَس 
رسذذذذذذ لَاهللَْغذذذذذذذ وَهَل  ذذذذذذذَل؟َويذذذذذذذأکََُْغذذذذذذذ وه لَ

خذذذذ ْ ذذذذ ،َْو لَال   ْلَعذذذذلَالغ   ذذذذلَواَذذذذََف ذذذذأاْو
ه ذذ  َفَذذ َْ ذذْبَل ذذلَواَُرسذذ لَاهللَلذذ َْکذذلَ
ْقَّذذ َالمذذم ََُفذذَلَتقَّذذ َالمذذم ََُوکَّمذذ َت ذذلل  َ
ْ،ذ َلَّ مذ َ ْیَاَُال ََّ َْ ق  ََّْ َال َّ  ؟َفَن 
لن َّثَوافثَل ن فَاالخ َل ِ ثََضن فَالنطذَلَ
َ  ََفَذاَاخ َل ِ ثََلََِلحَََْلخ ال َسَفقأَ

  َعلَالخ ذسَل ذلَذة َع ثَال َّ َوکَّم َت لل
َک ذذََفقذذ لَ َةذذ ،َل ذذَ،َفذذَه َعَ  ذذََيَ  ذذََ ةذذ ؟َوافذذَ

َ«44» ذاک.[
ازیزید بن هرمز روایت است هه  ترجمه:

 افت: نجده  نامه ای به ابرن  براس  
سروال   مورد پنج چیز او در از نوشت و

دانش  اار هز و :افت هرد ابن  باس
را ه مان نمی هردم یرواب نامره ای را   

  ز. نجده به سروی او برای وی نمی نوش
چنین نوش ه بود اما بعد مرا خبرده: آیا 

زنان را به یهاد مری بررد؟    رسول خدا
آیا بررای آن زنران سرهمی از غنرایز     
اخ صاص می داد؟ آیا ایشان درینرگ  
هودهان را به ق ل می رساند؟ چه وقت 
 حكز ی یمی شخ ( پایان می یابرد؟ و 

 در خمس ازآن هیست؟ ابرن  براس  
ین نوشرت: بره مرن نامره     چن یواب او

رسرول   پرسیده ای هه آیرا  نوش ه ای و
زنان را به یهاد می بردنرد؟ آری   خدا

آن زنان  چنین می هردند و رسول خدا
  طرا و  مداوا می هردنرد و  مجروحان را

مت به آنان داده بخششی از غنی
معین همانند می شد اما سهمی 
غنایز بررای   سهز مجاهدین( از

چنرین  آنان تعیرین ننمرود  هم  
ینگ  هودهان را در رسول خدا

هودهان را  تو نیز نمی هش ند و
مورد ی یز از  به ق ل نرسان. در

من پرسیده بودی هه چه هنگام 
حكز ی یمی پایان می پریرد. به 

شرخ    ان خرودم سرواند!  ی
ریشش درمی آید درحالی هره  



 

 

 

   

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صتح خویش رانمی داند در ارتباط با آن 
چه می بخشد ضعیف است پرس هراراه   
آن چه هه به صرتح وی برود توانسرت    
دریابد بدون شا حكز ی یمی او پایران  
می پریرد امرا در مرورد خمرس ازمرن     
پرسیده بودی هه ازآن هیست؟ بدان هه 
ما می اف یز خمس ازآن ماست اما قروم  

 آن را از ما دریغ داش ند.
کذذذذذََُ َُُرسذذذذ لَاهللَعذذذذلَافذذذذذسَهذذذذلَََلذذذذذ »َ

ْا َه ذ َََنذََُفَّطن ذث کَفذ ََوَْأخ َعَ َا َ 
ْا َتنذذ َعمذذَدمَهذذلَالمذذََ ََفذذأخ َعَ  ذذََ ا َ ذذ

سذذذثَ رسذذ لَاهلل ذذََفَفن َّذذثَثذذ َ،َ ذذ َتَِذذ َُر  َْ
ةذذ َْ ذذن َيَلذذ ََثذذ َاسذذَّ ق َو ف ذذَ َرسذذ لَاهلل

ْ ذذنک َْذذََرسذذ لَاهلل؟َيذذَلَفذذَسََذذلََفقَذذ ََذذَ
َثذذم َ ْکمذذُ  اََّذذ َعْضذذ اَعَذذ َغذذ افَفذذ َسذذم  َاهللَْ
ْفَاوََثذذذ َال َذذذ کَعَذذذ َ ََْ کََعَذذذ َاالسذذذ ةذذذ المن

ْفَ)ْعذذ َاْ  ذذََيذذَل(َيَلذذ َفقَذذ ََْرسذذ لَاال سذذ
اهللَادعَاهللَاَُْ نَ ذذذ ََذذذ   َفذذذأعََل ذذذََثذذذ َوضذذذعَ
سثَف َ َث َاسذَّ ق َوةذ َْ ذن َيَلذ َفقَذ  َ ُر
َذذذََْ ذذذنک َْذذذََرسذذذ لَاهلل؟َيذذذَلَفذذذَسََذذذلَاََّذذذ َ
َک ذذذذََيذذذذَلَفذذذذ َ عْضذذذذ َعَذذذذ َغذذذذ افَفذذذذ َسذذذذم  َاهللَ
االولذذذذذذذ َيَلذذذذذذذ َفقَذذذذذذذ  ََْرسذذذذذذذ لَاهللَادعَاهللَاَُ

ْکمذذ َا َََل)ْ نَ ذذ ََذذ   َيذذ افذذ ََذذلَاالولذذ ل(َف
ْع َ ذذلََفمذذ ذذلََنَْو ْفذذ ََ  ْا َه ذذ َََنذذََُالمن  ذذ

ْ، ََلَالمنَْف َک   «43»«علَداهَّ ََ  لَخ
نقل است هره   انس بن مالا از ترجمه:

پیش ام حررام بنرت    افت: رسول خدا
 و بررای رسرول خردا   ا مهحان می ررت و

غرا می آورد  ام حرام همسرر باده برن   
ررت  او  پیش او اصامت بود. رسول خد

روی تخرت   همانگونه هه پادشاهان برر 
می نشینند یا ررمود( مانند پادشراهان  
بودند هه برتخت ها نشس ه بودند راوی 
درین شا هرده هه برا هردام  برار     
اف رره اسررت( ام حرررام افررت: افرر ز 

بخواه هه مرا  أخداوند از اهلل یارسول
 یمهه آنران بگردانرد   رسرول خردا     از

 برایش د ا هرد سپس رسول خدا سرر 
مری   شد و بعد بیدار خواب اراشت وه ب

خندید  افت: اف ز چرا می خندی یرا  
امرت مرن    رسول اهلل  ررمود: مردمی از

راه خداوند  می  برمن ظاهرشدند هه در
د: اول اف ره برو   ینگیدند چنانكره در 

  بخرواه  أاف ز یا رسول اهلل  ازخداوند
 یمهه آنان بگرداند ررمود: ترو  هه مرا از

یمهه ی اروه نخس ین هس ی. انرس   از
زمران معاویره برن     افت: ام حررام در 
دریا ررت و  آنگاه هه  ابوسفیان به سفر

حیوان سواری  دریا به ساحل آمد( از از
 رو  هرد. زمین ار اد و خود بر

 :غزوۀ خیبرمشاركت زنان در

امیه بنت ابی صهت از زنی غفاری روایت 
تعدادی دیگرر از   می هند هه افت من و

 زنان طایفه غفرار نرزد پیرامبر اهررم    
اهرم! ما مری   اف یز: ای پیامبر آمدیز و

خررواهیز در ایررن غزوه خیبررر( برررای 
هما بره مسرهمانان    مداوای زخمیان و

 همراه شرما بیرائیز ؟ پیرامبر اهررم    
برا   مید خدا  حرهت هنید( وررمود: به ا

 به مرا نیرز از    ر ح خیبر پیامبر اهرم
اشاره به  مال غنیمت چیزهای بخشید و

افت این را پیرامبر   اردنبند خود هرد و
برا دسر ان خرود بره ارردنز        اهرم

من آن را تا زنده ام از ارردنز   انداخت و
بیرررون نخررواهز آورد. مرری اوینررد آن 

 بود و او اردنبند تا هنگام مرگ براردن
وصیت نمود هه آن را با او درن نماینرد.  
ایررن امرنمونرره ای اسررت برررای زنرران 

صدد انرد ترا ازپراداش     مسهمانی هه در
«20» .شوند دار خدا برخور مجاهدان راه 

 

 :شجاعت ام سلیم درغزوۀ حنین

ْاَ»َ علَافسَاَُا َسَ  َاتخ  َْ  َ  ذ لَخ  ذ

ُْةذذذََاه فَنذذذلَفقذذذَلَْذذذََرسذذذ لَاهلل  فکذذَََُن ذذذََف

 ةذذ مَا َسذذَ  ََن ذذََخ  ذذَْفقذذَلَل ذذََرسذذ لَاهلل

َََةذ الخ  ْ؟َيَلذ  َاتخ تذثَاَُدفذَََ ذ َا ذأَ
ْک لَهقذذْ َهذذثَهط ذذثََف نذذ َرسذذ لَاهلل  َذلَال عذذ

ْ ذن َيَلذ َْذََرسذ لَاهللَايَّذ ََذلَهنذأفَََذلَ
ْذذذذََا َ َ اهذذذذ َفقذذذذَلَرسذذذذ لَاهللَالطَقذذذذَلَاف ذذذذ 

«24»«سَ  َاَُاهللَيأَکِ َوا  ل
 

روایرت   لرا از انرس ابرن ما   ترجمه:
حنرین   روز است هه افت ام سهیز در

خنجری را به دست اررت وهمراه خود 
 افرت یرا   داشت ابوطهحه آن را دید و

رسررول اهلل! ام سررهیز همررراه خررود  
خنجری حمل میكند رسول خدا بره او  
امر ررمود: ای ام سرهیز ! ایرن خنجرر    
برای چیست؟ ام سهیز افت آن را بره  

ه مرن  دست ارر ه ام تا اارمشرهی بر 
نزدیا شد با آن شكمش را پاره هنز. 

رسول اهلل!  افت یا خندید  او رسول خدا
( رر ح  هسانی را هه بعد از مرا  درروز 

موسروم بره طهقراء     مسهمان شردند و 
هس ند به ق ل برسان  زیررا آنران برا    
تحمل شكست درمقابل هفارمثل ایرن  

 از هه  شكست شان به توهز رسیده و
نظروراین  م میدان ینگ ررار هردنرد  
 رسول خردا است هه منارق هس ند ( 

ای ام سهیز! خداوند   برای مرا   :ررمود
  شررآنان   هفار( هفایت هرد و برابر در

به صور  نیكو ما را  ( وهرد را ازما درع
  پیروز اردانید. برآنان 

رقها می اویند مشرارهت دریهراد   » 
هسانی هره دارای   وایب هفایی است و
زنرانی   برر همچنین  معررتی هس ند و

هه ویود شان در منزل ضروری باشرد  
صررورتی هرره  وایررب نیسررت امررا در

شوهرانشان به آنان ایازه شررهت در  
یهاد را بدهند می تواننرد بره همرراه    

صرور    شوهران یرا دیگرمحرارم در  
دو  یهاد شرهت نمایند وهرر  امكان در

از ایر مجاهدین در راه خداوند بهرره  
مند خواهند اردیرد. همچنرین رقهرا    
اف رره انررد آنچرره بیرران شررد مربرروط 
شرایطی اسرت هره دشرمن  ممالرا     

پس  غرا آورد و برای رسول خدا
از آن به تمییز هردن مروی سرر   

مشغول شد  زیررا ام   رسول خدا
 و حرام خالره ی پردر پیرامبر   

محرم ا یشان بوده است( رسرول  
 خدا درآنجا خوابید وق ری بیردار  
شد می خندید  ام حررام افرت:    
اف ز یا رسول اهلل! چرا می خنردی؟  

 مردمری از ررمرود:   رسول خردا 
راه  شردند هره در   امت من ظاهر

درمیران   خداوند می ینگیدند و
بودنرد   این دریا برهشر ی سروار  
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نداده باشرد   استمی را مورد تهایز قرار
زمینهای استمی را مورد  اما اارآنان سر

حمهه قرارداده باشند برهمه مسرهمانان  
وایب است هه برای مقابهه با آنها اسهحه 

زنان نیازی بره ایرازه    دست بگیرند وه ب
ان برردون ایررازه ررزنررد شرروهرندارند و

بدون رضایت صاحب  خدم گار والدین و
خانرره مرری توانررد درآن یهرراد درررا ی 

 «22» «مشارهت نماید.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀپ    پ  پ  پ

 14ال وبة:  چٺ

  ای مؤمنان! هرااه منادی یهاد    ترجمه:
داد روراً( بره سروی    شما را به یهاد ندا

یا سنگین  ربا  یهاد حرهت هنید  سبا
بررار یوان یررا پیررر  مجرررّد یررا م أهقررل   

 ائهه یرا پر ائهره  غنری یرا رقیرر        هز
ی   البال یا ارر ار  مسهّح به اسرهحه  رارغ

سبا یا سنگین  پیاده یرا سرواره و . . .   
 برا مرال و   هرحرال( و  در هرصور  و در

 پیكارهنید. اارر  یان در راه خدا یهاد و
ه نفع خرود  دانید هه این ب  دانا باشید می
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ شررما اسررت. 

ٺ  ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٿٺ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

چ  چ  چ    چڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 435آل  مران:  چڇ
پس پرورداارشان د ای ایشران   ترجمه: 

را پریررت و پاسخشان داد هه من  مل 
ا را هه به هار پرداخ ره  هیچ هسی از شم

باشد  خرواه مررد باشرد یرا زن ضرائع      
ی   ای از شرما از پراره    نخواهز هرد. پاره

 همگرری همنرروع و  دیگررر هسرر ید  و 
باشید( آنران هره هجرر       همجنس می

های خود رانده شردند     خانه از هردند  و
  در راه من اذیقت و آزارشان رساندند  و و

 ینررهئهشرر ه شرردند  هرآ ینگیدنررد و
بخشز و به بهش شران   اناهانشان را می 

 آورم. بهش ی هه رود خانه هرا در  درمی 
زیررر  درخ رران( آن روان اسررت. ایررن  

 ایشان را( است  و سوی خدا  پاداشی از
 پاداش نیكو تنها نزد خدا است.

زنان را به مشرارهت در   آیة هریمه ضمناً
 آنچه هره از هجرر  و   د و  استمی و

 ارد تشرویق و یها د به دنبرال خرود د  
ترغیب می نماید همره از همدیگریرد(   
یعنی: مردان شما در طا ت حق تعرالی  

زنران شرما    مانند زنان شما هسر ند و 
مانند مردان شرما  مرردان از زنران بره     

دو  هر زنان از مردان و ویود آمده اند و
یا اصل منشعب اردیده انرد زیررا    از

 حوا بروده و  نسل آدم و ینس  از هردو
 «23» مكهف می باشند.هردو ینس 

باب یهراد زنران    ه اب آئین زندای در
 چنین نوش ه است:

 رصه یهاد اس رده ترین  رصره ای  » 
 اسررت هرره اسررتم مشررارهت زنرران و 
همكاریشان را با مردان مقرر مری دارد   
همچنان هه می دانیز یكی از برارزترین  

سخت ترین  رصه هرای زنردای بره     و
یامی هره  همان ا شمار می آید  استم از

یهاد ارام   مسهمانان به میادین ینگ و
 این زمینره مهرر   مشارهت در نهادند بر

 تأیید نهاده است.
تحرول   اما در ین حال تفاو  نظامها و 

یهرران  احرروال در اوضرراع و شرررایط و
 معاصرمرا ا  این موضروع را الزامری و  

یهت محارظت  ضروری می نماید هه در
هرامررت زنررانی هرره قصررد  حرمررت و از

رهت در یهرراد را دارنررد همرره  مشررا
امكانا  الزم بررای ایشران    اح یاطها و

طمع  بد خواهی و و شر رراهز شود تا از
ورزی آدمهای بیمار دل هه هیچ ارتشی 
خالی ازآنها نیست در امان باشند. ایرن  

امكانا  الزم برای  تهیه برنامه و اقدام و
سیاس مدارانی هره   آن مسؤوالن نظام و

حرمرت هرا دارای    و مقابل حریز ها در
احساس مسؤولیت می  غیر  هس ند و

یقرین   به ایرن مسرلهه ایمران و    هنند و
 همره پیروزیهرا در   هامل دارند هه رمرز 

پرهیزااری نهف ه است  چندان  پاهی و
 «21» مشكل نیست.

 مآخذ:
جلدد  تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرمالگوی هدایت،  - 

البی، متدرجم تألیف علی محمد ص 544 - 544اول، صفحه 

انتتددارات احمددد هیئددت علمددی انتتددارات حددرمی: ، ناتددر  

 مطبعه صنعتی احمد کابل. 2931سال چاپ
1

بررسدی اقتباس ازسلسله خلفاء راتددی:، جلدد اول،  -

 و تجزیه و تحلیل زندگانی خلیفده اول، ابدوب ر صددی 

تالیف داکترعلی صالبی، ترجمۀ ابدراهیم کیدانی   93صفحه

  .  –هـ  –2592ش برابر با –هـ 2999طبع اول سال
9

 93ز: دراسدددالم و تدددبیاتی پیرامدددو:  :، صددددفحه -

مؤلدف مصددطفی عبدددالحی، متددرجم، محمددود ابراهیمددی 

 .2935تیرا: احسا:
5

کتددددا   1991صددددحیب البخدددداری، حدددددی  تددددمار   -

 الجیاد والسیرسبا  مداواة الناس الجرحی فی الغزو.
4

کتددددا   1999صددددحیب االبخدددداری، حدددددی  تددددمار   -

 والسیر با  ردالنساء الجرحی والقتلی )الی المدینة(.یاد الج
4

کتدددا   1992 -صدددحیب البخددداری، حددددی  تدددمار   -

 الجیاد با  حمل النساء القر  الی الناس فی الغزو.
9

پانوتددددت صددددحیب البخدددداری امددددام ابددددو محمددددد بدددد:  -

اسددماعیل بخدداری بددا ترجمدده فارسددی متددرجم عبدددالعلی 

 .994نوراحراری جلد سوم صفحه
9

کتا  الجیداد  1992صحیب البخاری حدی  تمار   -

 والسیر با  غزوة النساء و قتالی: مع الرجال.
3

جلددددد سدددوم ترجمدددده فارسددددی  915پددداورقی صددددفحه -

صدددحیب المسدددلم، مولدددف امدددام ابوالحسدددی: مسدددلم بددد:  

 الحجاج القتیری، مترجم  خالد ایوبی نیا.

برگرفتددده ازحیددداة الصدددحابه، زنددددگانی اصدددحا   -22

تدددألیف عالمددده محمدددد  925اول صدددفحه پیدددامبر، جلدددد

یوسددف کاندددهلوی ، ترجمدده صددال  الدددی:  تددینوازی 

 ونصیراحمد سید زاد  ، چاپ اول.

 . 924هما:، صفحه -22

 . 924هما:، صفحه -21

 .924هما:، صفحه -29

 . 924هما:، صفحه -25

 .924هما:، صفحه -24

 .929هما:، صفحه -24

  کتدددا 2922-صدددحیب المسدددلم حددددی  تدددمار   - 29

 الجیاد با  غزوة النساء مع الرجال.

کتددددا   2921-صددددحیب المسددددلم حدددددی  تددددمار   -11

الجیددداد والسدددیر، بدددا  النسددداء الغازیدددات یر ددد  لیددد: 

 .والیسیم والنیی ع: قتل صبیا: اهل الحر 

 2321 -صدددحیب المسدددلم، حددددی  تدددمار   -23

 .کتا  االمارة، با   ف ل الغزو فی البحر

ایع زندددگی الگددوی هدددایت، تحلیددل وقدد -12

 .445 -449پیامبرصفحه

 2923صددحیب المسددلم حدددی  تددمار   -12

 .کتا  جیاد با  غزوة النساء مع الرجال

مولدددف  955اسددالم  ئددی: زنددددگی، صددفحه  -11

تددی  محمددد تدددلتوت، متددرجم عبدالعزیزسدددلیمی، 

 .2991ناتر، نتراحسا:، نوبت چاپ، سال

تفسدددددیرانوارالقر : جلدددددد اول صدددددفحه  -19

جمده، عبددالرؤف مخلد  تر ترتی  و 499

ناتر  انتتدارات تدی   2999چاپ دوم سال

  .االسالم احمد جام
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 تاثیر نماز بر ثبات شخصیت
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 چڱ  ں  ں     ڻ
250البقره: 

 

پرورداارا! صبر و شكیبایی را بر ما ررو  
 بنما پایدار و ثابت ریز و قدم های ما را 

ی و در تعریف روان شناس "شخصیت"
ای از صفا    روان پزشكی  معرف مجمو ه

 رر ارها  اركار و تمایت   اطفی و هیجانی
هر ررد می باشد هه او را از دیگران م مایز 
می هند. دانش امروز   وامل شكل دهنده 
شخصیت انسان را در دو ارروه درونری و   

نماید. صرف نظر از  بیرونی طبقه بندی می
ر برر روی   وامل درونی و یسمی تاثیرارا

شخصرریت  از یمهرره مسررائل ژن یكرری   
وضعیت رزیكی و ظراهری بردن  مسرائل    
هورمونی و شیمیایی و ...(   وامل بیرونی 
 محیطی( نقش  مده ای را در شكل دادن 
به شخصیت انسان ایفا مری هننرد. ایرن    

  وامل بیرونی شامل موارد زیر است: 

اس ه های بشری دانست  چرا هره ویرود   خو
ناهنجرراری در هررر هرردام از  وامررل شرركل 

ی شخصیت می توانرد اثررا  رایعره     دهنده
به صرور  اخر تال  پیچیرده و     آمیزی مثتً

م عدد شخصی ی بار آورد هره از یمهره ایرن    
اخ تال  به سه نمونه  پارانوئید  اسكیزوئید 
 و نارسیس یا( در نكا  پیشین این مجمو ه
مقاال  و تاثیر نماز در ررع آن ها  اشاره شده 

 است. 
  "پسریكوپاتی "یا  "بی ثباتی شخصیت"اما 

هه ااهی در ممالرا غربری  از اصرطتح آن    
برای برچسب زدن بره مخالفران سیاسری و    

(  داللرت برر   3مرهبی نیز اس فاده می شود 
یا نوع شایع از اخ تل شخصریت دارد هره   

  دائمری حراال  و   مب تیان به آن از تغییرا
رر ارها و اركار رنج می برند  به نحوی هه هر 
لحظه به رنگی در می آیند و نغمره یدیردی   

 ساز می هنند! 
این بیماران بدون آن هه با  نروان بیمرار   
شناخ ه شوند  به ورور در یامعه حضور دارند 
و هسررانی هسرر ند هرره از هم رررین دریرره  

ل هار سازااری و انطباق در خانه  مدرسه  مح
در امر ازدواج برخوردارند؛ به  نروان  یا ح ی 
زند یا اروه به تغییر مكرر شغل می پردامثال 

 سیاسی خود راپیوس ه تغییر می دهند.   و یناح
امرع برا   ومب تیان بره ایرن اخر تل در ی   

 ناوینی دم دمی مزاج و ... معرری می شوند  
برری ثبرراتی  مررومی "در واقررع از بیمرراری 

 برند. رنج می  "شخصیت
با این هه موارد درمانی م عددی در ه رب  
روان پزشكی برای درمان این بیماران اف ره  

دوای ترداوی  می شود  از یمهه اینكه در 
اروهی از این ارراد هه دچار اخ تل ری ز 

های محرك دس گاه وا مغزی هس ند  از د
 صبی اس فاده می اردد( اما از دیدااه ما  

ایفاار نقش بسیار باز هز می تواند  "نماز"
مهمی در پیش ایری و درمان این اخ تل 

  میق شخصیت باشد. 
پرریرر ن مطهرق و تسرهیز در مقابرل     

و  "یا مررهب "و پیروی از  "یا دین"
هرره همانررا صررراط  "یررا راه"پیمررودن 

مس قیز است  ویژاری مهرز و بریسر ه    
نمازازاران است. نمرازازار ضرمن تكررار    

اذهرار   از الفرا  و  "یا مجمو ره "مكرر 
واحد در طی نمازهای روزانه خود  پیوس ه 

یا خرط مشری   "و  "یا  قیده واحد"
را در زندای خود دنبال می هند  "مشخ 

یرا شخصریت   "ین ترتیب ارویی  ه او ب
و  "یرا روش و مرنش معرین   "و  "ثابت

را برای خود  "ولوژی همیشگیییا اید"
ان خاب می نماید و در حین تكرار یزء به 

ولوژی خود در نماز یایدیزء اصول اساسی 
 هه همگی آن اصرول در مضرامین نمراز    
م جهی است(  یا دانشمند آمریكایی در 

انگیز نمراز برر    تحقیقی به تاثیرا  شگفت
در « رامشراندرن » بدن انسران پری بررد.   

تحقیقی هه در مورد وضعیت بدن انسران  
ای از  هنگررام نمازخوانرردن  بررا مجمو رره
برره  پژوهشررگران آمریكررایی انجررام داد 

رعالیت بیش ر مغز انسان و آرامش روحی 
در این تحقیق  همی   هنگام نماز آااه شد.

ثانیه  50مشخ  شدن این وضعیت پس از 

 تاثیر والدین و خانواده -4
  ما ی  وامل ررهنگی ر ای -2
 (4 تجارب زندای -3

تاثیر هرهدام از ایرن  وامرل برر    
انسان توسرط مطالعرا    شخصیت 

م عدد پژوهشی به اثبا  رسریده  
 (  2 است.

با تویه به نقش این  وامل بر روی 
شكل ایری شخصیت  مری تروان   
رسرریدن برره ثبررا  شخصرریت و  
برخورداری از آرامرش و پایرداری   

تررین    آل شخصی ی را یكی از ایده
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در این تحقیق  شود. از آغاز نماز آشكار می
آمده است: میانگین ضربان قهب و اح مال 
لخ ه شردن خرون بره صرور  مشر رك      

 درصردهاهش  30الری   20درحین نماز بین
د و همچنین پوست بردن مقاومرت   یاب می

 هند. بیش ری پیدا می
هایی هه از مغرز در   همچنین در  كس

هنگام نماز ارر ه شده است  رعالیت مغز 
نمازازار به صور  قابل تویهی در مقایسه 

هنرد و   های  ادی ارزایش پیدا می با حالت
های  صبی بره صرور  نرورانی در     نورون
ش در های دریار ی از مغرز بره نمرای    اشعه
 آید. می

در این رابطه "پست واشنگ ن"روزنامه
نوشت: این تحقیقا   همی اسررار نهران   

هنرد. روزنامره    مغز انسان را روشرن مری  
نیز در شماره ارش ه خود برا   "ساینس"

تقدیر از اینگونه تحقیقا  بر رابطه قطعی 
 دین و  هز تاهید هرد.

بدین ترتیب برای آن اروه هه نمراز را  
می دانند  شاید تویره بره   تكرار مكررا  

همین یا نك ه هاری باشرد هره در ورای   
همین تكرار همیشرگی  موهبرت برزرگ    
ثبا  شخصیت و تعادل هامل روانی نهف ه 
است هه می توان آن را به نو ی سر منشا 
تمام مورقیت های بشری در  الز مراده و  

 معنا دانست.
 :معجزه علمى در نماز شب

ربره  نسخه های خرانگی تج "ه اب در
نوشر ه   "شرده و اسررار شرفای طبیعری    

نویسنداان آمریكرایی هره در    اروهی از
م به چاپ رسیده  آمده است:  4333سال 

شب و انجام حرها   برخاس ن از بس ر در
ساده در منزل و برخی تمرینرا  سربا   

مرالش   ورزشی و شس ن دست ها و پاها و
دادن آنها برا آب و ترنفس  میرق بررای     

 .تد اسستم ی بسیار مفی
می یابیز دراین توصیه ها در با اندهی تأمل

هه همه این حرها  در وضو و نمراز شرب   
 .تجهی می یابد

یالب اینكه نبی اهرم استم پریش از   
همه این تحقیقرا  در اشراره ای معجرزه    

نماز شب را "نماز شب می ررماید: اونه به
بر پا دارید هه صالحان پیش از شما به آن 

ب به باری تعرالی و دوری  پرداخ ند  تقر می
 از اناه و هفاره بدی ها و دور ساخ ن درد از

 ."یسز در آن نهف ه است
امام احمد در مسند خود و ترمری و بیهقی  

را آورده و ابررن  و حرراهز در مسرر درك آن
 ساهر از ابری درداء آن را روایرت هررده و    
البانی نیز در صحیح یامع درحدیث شرماره  

  .ه استبه آن اشاره هرد 1013
 درباره نحوه ررع درد از یسز توسط نماز

نمراز شرب     :شب ثابت اردیده اسرت هره  
 هه هورتیزون را"هورتیزول"ترشح هورمون

هاهش می دهد به ویرژه   بدن است( طبیعی
هه نماز شب چند سا ت پیش از بیدار شدن 
برای وقت سحر یا سوم آخر شب( اقامره  

نرد  می شود هه این امر از ارزایش نااهانی ق
بیماران مب ت به این  ارضره   خون هه برای

خطرناك است و نیز از ارزایش نااهانی رشار 
می هند و مانع سك ه مغزی  خون یهوایری
مارانی ربی در بیر رزمن قهرو بیماری های م

 .هس ند می شود هه به آن دچار
خطر انجماد خون در رگ های نماز شب از

شبكیه چشز هه به سربب هنردی یریران    
ختل خواب صور  می ایرد و نیز  در خون

ارزایش رشار خون به سبب اس فاده هرز از  
همبررود شرردید آن در برردن  مایعررا  یررا

یهوایری می هند.  توه برر آن از بیمراری   
چراقی مفررط و تنگری     های مشابه ناشی از

نفس هه مانع از بازاشرت خرون از سرر از    
  .طریق سیاهرگ می شود  می هاهد

ی هره بره انرواع    نماز شب برای بیمراران 
ال هاب مفاصل همچون روماتیسرز و غیرره   

هس ند به خاطر حرها  سبا و مالش  دچار
دادن با آب به هنگام وضرو مفیرد اسرت و    

 .بهبود می بخشد بیماری آنان را
 دم "نماز درمان هارآمدی برای بیماری 

زیررا بردن در    است  "تحرك طوالنی مد 
رهت واداشر ه  رحین اقامه نماز شب  به حر 

بره   می شود و تحرك ساده و متیز آن هرز 
صور  منظز از روش های اصهی درمان این 

 .بیماری به شمار می آید
اهس رول های از شر تجمع  نماز شب بدن را

موسوم به چربی های بد( می رهاند. سه اانه 
پس از صرف غررای پرر    این نوع اهس رول

باش ه ررایی شربانه  انر  رده غرچرب در و 

ابر ت بره    ن یجه آن خطرر می شود هه در 
بیماری های انسداد شرایین قهب در ایرن  

 درصرد  32بیماران در مقایسه با دیگران 

 .بیش ر است
نماز شب از مرگ های نااهانی به دالیل 

قهبری و   مخ هف به ویژه ناشری از سرك ه  
  .مغزی می هاهد

نماز شب همچنین خطر مرگ نااهانی بره  
دهد هاهش می را ضربان قهبدلیل ارزایش 

هه تنفس هوای پاك خالی از آلودای های 
نقهیه و  وامل  روزمره به ویژه دود وسایط

  .زا را هز به همراه دارد حساسیت
قررآن و   از آنجا هه در نماز شرب ترتو   

تدبر و تأمل در آن زیاد است این امر ذهن 
انجرام   را رعال می سازد و بر توان آن در

 رعالیت های مخ هف مری ارزایرد. تكررار   
اوراد و اذهار به ویژه اذهاری هره صربح و   

بر زبان یاری می شود  از ابر ت بره    شب
بیماری آلزایمر و ضعیف شردن ذهرن در   

ناامیدی و دیگر بیماری ها  دوران پیری و
 .یهوایری می هند

از  نماز شب به دالیل ناشرناخ ه ای مرانع  
وش رگ ار روم به زنریماری موسربروز ب

  .اهدمی شود یا از شد  آن می ه
حفرظ هننرده و ارحرز     خداوند به ررین 
 .الراحمین است

بار پرورداارا  ای ارحز الراحمین! لطرف و  
خود را شامل حال ما اردان و ما  مرحمت

  .را  اقبت به خیر هن
 :منابع

 ون المعبود بشرح سرنن ابری داود/ شرمس الحرق       .1
 .آبادی

تحفررة األحرروذی بشرررح یررامع ال رمررری/ الحررارظ   .2
 .المبارهفوری

ل الستم بشرح بهروغ المررام/ العتمرة    سب .3
 .الصنعانی

 .نیل األوطار/ لهشوهانی .1

ر ح الباری بشرح صحیح البخاری/ ابن حجر  .1
 .العسقتنی

تیسیر العتم شرح  مده األحكام/  برداهلل   .6
 .آل بسام

 .المنهاج بشرح صحیح مسهز/ اإلمام النووی .7

 .المغنی و الشرح الكبیر/ ابن قدامه المقدسی .3

 ابن  بدالبر القرطبی اإلس رهار/ .1

 سهسهة األحادیث الصحیحة/ شیخ األلبانی .14



 

 

 

   

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سذذذَف أمَال ذذذأارَفذذذدَتَذذذكَ وعَذذذىَكَّمذذذثَُو
ویل بره آن   وند  زخدا ((.الأَْر

 اوالدش  اوالد دخ رررررررش و
سنت را  شااردان آنها حدیث و
وه ابهرا و   در هند زنده ساخت 

اسانیدش در آنجرا برین مرردم     
 مروج نمود.   

احمررد برررن   شرراه ولرری اهلل  
برن وییره الردین       بدالرحیز
 4441شرروال سررال 41شررهید در

 4103مررار  2هجررری مطررابق

میتدی در اواخر سرهطنت اورنگزیرب   
شرهر  « بههرت »پادشاه مغولی در قریه 

انواده معرروف بره   مظفر نگر هند در خ
د شرد. پردر   تولر  ا هز و رضل و تقرو 

ایشرران شرریخ  برردالرحیز از  همررای 
معروف  صرر خرود برود. ایشران در     
مرایعه و باز نویسی ر راوای معرروف   

« ر راوای هنردی  »رقه حنفی هره بره   
معروف است و تحت اشراف اورنگزیب 

 انجام یارت  سهز رعال داش ند.
شاه ولی اهلل به مدرسه رحیمیره  شیخ 

هه تحت سرپرس ی پدرش قرار داشت 
اب ردایی را آموخرت و در سرن     هروم  

هفت سالگی حفرظ قررآن را تكمیرل    
نمود و در پانزده سالگی  هوم م داول 
را آموخت و به رراایری زبان  ربری و  
رارسی پرداخت و در مد  همی درین 
دو زبان مهار  هامرل حاصرل نمرود .    
ایشان در ایام یوانی بره تصروف روی   
آورد و برای اولین بار برا پردرش هره    

قة نقشبندیه بود بیعت هرد و شیخ طری
به این ترتیب بسوی  باد  و اطا رت  
روی آورده و محبررت دنیررا را از قهررب 

 هرد. دورخود 
سرال داشرت هره     41اهللامام شاه ولی 

هجری ورا  هررد   4434پدرش در سال
و امام یانشین پدر اردیده و منصرب  

تدریس در مدرسرة رحیمیره را بعهرده    
منصرب   اررت و دوازده سال تمام درین

باقی ماند. درین ررصت بود هره زمینره   
مطالعه برایش میسر اردیده و با شوق و 
اش یاق به مطالعه آثار م قدمین در رقره  
و اصررول پرداخررت هرره سرربب وسررعت 
دیرردااه و نضررج رهررز و درك ایشرران  
اردیده و منهج  همی هه باید در آینده 
آنرا در پیش ایرد برایش روشن اردید. 

بعررد از » ماینررد : چنانچرره ایشرران میفر
هسب اطتع برر ه رب رقهری مرراهب     
چهاراانه و اصول رقه و شروح احادیثی 
هه به آن اس دالل هرده انرد  قهربز برا    
مسا د  نور غیبی مطملن اردیرد هره   
منهج رقهراء و محردثین قابرل ا  مراد     

به این معنی هه با خود ریصرهه  « میباشد
نمودند هه در آینده در  مهیة تجدیرد و  

راه رقها و محردثین را در پریش   اصتح 
خواهد ارررت نره راه اهرل رتسرفه و     

 منطقیان را.
ض هجری غر 4413ایشان در اواخر سال

 زادای رریضة حج  ازم سررزمین حجرا  
اردید و بعرد از ادای حرج بره زیرار      
مدینه منوره مشرف اردیرده و تصرمیز   
اررت هه به شرااردی  همرای مدینره    
ن نشسرر ه و حرردیث نبرروی را از ایشررا

بیاموزد . همان بود هه بره حهقرة درس   

 الن أَهللَال  َيَلَفدَکََّهث 
مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    چ 

والمذذذَلفَوال ذذذَل َعَذذذ َ ح44المجادلرررة: چجثيت
ْوافَا  َدْذذ َو ُسذذَت ت  َهق لذذث ََالذذ  َدعذذ َلذذ

َك ذذََسذذ نثَااهللَف ذذَْ) ْلاَسذذ عََ ذذََ ذذأْثََفمَغذذث َذذ
 صررحیح ابررن حبرران  (.َسذََعَفذْبََمَذأَُوعذىََذل

َعَ َعلثَوَوال َل َعَ ََن أَوَ( .63  66حدیث: 
 هنأ!َُِنَهثَُ، ن ل.َو

 :تولد امام شاه ولی اهلل دهلوی

ن  برد  أحمرد بر   شاه ولی اهلل هه نامش
أبرو  برد اهلل     یا  أبو  بد العزیز الرحیز

  برود دههی هند از شاه ولی اهلل   شلقب
 محدث و حنفی   أصولی  رقیههه  الز 

 صاحب رهررس الفهرارس   هه. بودمفسر
مَ))َُ  ََاهللَهثَوهلوالد :در موردش اف ه اند

النذذأْ َوال ذذ لَهَل  ذذأ،ََ ثَوتَلَ ذذ ةوَُوالدَه َّذذ
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شیخ ابو طاهر مدنی پیوسرت و ه ابهرا   
ارررت و   مشهور حدیث را از ایشان ررا

دریس حدیث را از ایشان حاصل ایازه ت
. بعد از آن دوباره به مكه براشت و نمود

به شااردی شیخ ورد اهلل مالكی نشست 
و از ایشان نیرز ایرازه درس حردیث را    

 هسب نمودند.
وه برر اینهرا  نرزد  همرای مشرهور       ت

حرمین مانند شیخ تراج الردین قهعری     
شیخ حسن العجمی  شریخ سرهیز برن    
 بداهلل بن سالز البصری  شیخ احمد بن 
 هی الشناوی و سایرین شااردی نموده 

ز ترین چهره ربااز و در رن حدیث یكی 
 های  صر خود اردید.
دوباره به هند  4415ایشان در ریب سال

تا آخرر  مرر بره تردریس و      براشت و
 تصنیف مصروف شد.

 اوالد ایشان: 
امام دوبار ازدواج نمود هه حاصل آن دو 
دخ ر و چهار پسر بود هه پسران ایشان 

 .از  همای مشهور هند بشمار میروندنیز 
شاه  بدالعزیز بزرا رین اوالد ایشان  ر4

بوده و تحت تربیت مس قیز پردر قررار   
ام  قیراد   اررت و بعد از درارشت امر 

دینرری و ای مررا ی مسررهمانان هنررد را 
مهقرب  « سراج الهند»بعهده اررت و به 

یا ماند ه اردید . از وی تصانیف زیادی ب
« ال فسیر العزیزی» هه مشهور ترین آن 

 میباشد.« الف اوی العزیزیه» و 
شاه رریع الدین ررزنرد دوم ایشران    ر2

بود. دروس اب دایی را از پدر ررااررت و 
نزد برادر بزرگ خود بره شرااردی    بعداً

نشست و قررآن هرریز را حفرظ نمرود.     
مشهور ترین تصنیف او تریمرة قررآن   

 هریز به زبان اردو میباشد.
شاه  بدالقادر ررزند سوم ایشان در  ر3

سرآمد روزاار برود و   او تقو هز و رضل 
ة تفسریر  مهم رین تصنیف ایشان تریم
 عموضر » قرآن هرریز اسرت هره بنرام    

 به زبان دری نوش ه اند. «القرآن
شاه  بدالغنی خورد ترین ررزند رر  1

امام اسرت. ایشران ارچره در مجرال     
 همرری از شررهر  زیررادی برخرروردار 
نشدند  اما ررزند ایشان شاه اسما یل 
شررهید یكرری از پیشرر ازان اصررتح و 
 حرهت یهادی در هند بشمار میروند.

شاه ولی اهلل هار تجدیردی و اصرتحی   
راه انداخ نررد. ه هنررد برربررزرگ  را در 

اهمیت و وسعت هار ایشران را زمرانی   
به ر درك هرده می وانیز هره احروال   
سیاسی  ای ما ی و دینی مسرهمانان  
هند را به دقرت بردانیز. شررح ایرن     
حاال  درین مخ صر نمی انجرد امرا   
می رروان هررار تجدیرردی امررام را در  

 ختصه نمود: های ذیلبخش
 :: اصالح فكری و اجتماعیالف

مام در حالی هارش را آغاز هررد هره   ا
حالت هند روز تا روز برد ترر میشرد .    
حكام مسهمین غررق در رسراد و ترن    
پروری اردیده و ضعیف تر میشردند و  
نفوذ انگهیسیها بیش ر میشد. بد ا  و 

 خرارا  از هر سو موج میزد.
در چنین اوضاع و احوال با بهندهردن  

ههمة حق حره ش را آغاز هرد. ایشان 
 ر اب داءد
تاریخ استم را به نقد ارر ره و  هرت    

اساس ضعف مسهمانان را در دو نك ره  
 :ختص هرد

ان قال سهطة سیاسی مسهمانان از  ر   4
خترت راشده به مهكیت موروثی و در 

 «ا الذذلَالخِذذَلَعذذلَخَلفذذلَالخَِذذَل» ه رراب
 درین مورد به تفصیل صحبت نمود.

اس یتء یمود ركری بر  قول و از ر   2
بین رر ن روح ای هاد. و این موضروع  

  ذلَاهللَ»و «ا الذلَالخِذَلَ»َرا در ه ابهای
«َالَِّ   ذذذَ »َو«َلأورَالمَ غذذذمذذذال»َو «المَلغذذذلَ

 مورد بحث قرار داد.
امام اوضاع ای مرا ی و  همری  صرر    

خود را به شد  مورد نقد قررار داده و  
انحرارا  مویود در هرر بخرش را بره    

اء را صور  مشخ  بیان نمرود.  همر  
رر ن در اخ ترا  رقهی و  وربخاطر ر

هتمی و تعصب مرموم شان نقد نمود. 
در مورد تصوف و انحرارا  آنها سخن 
افت و مردم را بسوی تصوف مسرنون  
مب نی بر قرآن وسنت ررا خواند و بعد 
تتشهای زیراد توانسرت تصروف را از    
شوایبی هه از رهسفه های غیر استمی 

نموده و تصوف وارد آن شده بود پاك 
را بر اساس سنت نبوی و  مل صحابه 

 و تابعین ترتیب نمود.
ایشان با یمود ركری و تقهیرد  
خشا بره مقابهره پرداخ ره و    
تأهید نمودند هه براب ای هراد   
باز بوده و  هماء باید مسؤولیت 
خود را درین باب اداء نمایند و 
 ایررن موضرروع را در ه ابهررای 

 قررد الجیررد ررری احكررام   »
اإلنصاف » و« و ال قهید اإلی هاد

ررری اسررباب اإلخرر تف بررین 

مهم رین هاری هه امام انجرام  
داد  رونق تردریس و تربیرت   
ریال  هز و ركر بود. ایشران  
بعد از سفر حجراز برا ذخیرره    

و حدیث بزرگ  همی در قرآن 
براشررت و ترردریس قرررآن و 
حدیث را شخصاً بعهده اررت 
و سایر رنرون را بره هسرانی    
سپرد هه قربتً تربیرت شرده    
بودنررد. در سهسررهة همررین   

 اب رتررردریس بودهررره هررر
ررر ح الرررحمن  » مشررهورش

 را نوشت.« القرآن ب ر
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 شرح نمودند.« الفقهاء و المحدثین
احیراء  هرروم قرررآن و حرردیث یكرری از  
بررارزترین هارهررای ایشرران اسررت هرره 
بخصوص بعرد از براشرت از سررزمین    
 حجاز تویه یدی درین بخش نمودند .

مدرسة ركری امام روح یهاد انقرتب را  
ایشران بره   نیز زنده ساخت و شااردان 

قیاد  شاه  بدالعزیز مقاومرت قروی را   
در برابر نفوذ انگهیسی برراه انرداخت و   
ر وای مشهور شانرا مبنی برر ررضریت   
یهاد صادر نمرود و از تمرام مسرهمانان    

ست هه برای ادای یهاد آمراده  هند خوا
. این ندای شاه  بدالعزیز از سروی  شوند

مررردم اسرر قبال اردیررده وحره هررای 
رف قیرام نمودنرد و در   یهادی از هرطر 

مقابل انگهیسها و سیكهای هند هره در  
همكاری با انگهیسها قرار داش ند معرهه 
های خیهی شدیدی را براه انداخ نرد. و  
از یمهه قیراد  هرای مشرهوریهادی    
درآن  صرررمی وان از شرراه اسررما یل  

 شهید و احمد  رران شهید نام برد.
 :: تدریسب

د  رونرق  مهم رین هاری هه امام انجام دا
تدریس و تربیت ریال  هز و ركر برود.  
ایشان بعد از سفر حجاز با ذخیره بزرگ 
 همرری در قرررآن و حرردیث براشررت و 
تدریس قرآن و حدیث را شخصاً بعهرده  
اررت و سایر رنون را به هسانی سرپرد  

بودنرد. در سهسرهة    هه قبتً تربیت شده

به قاره هنرد دو  و حدیث در سراسر ش
 .یدباره احیاء ارد

شااردانی هه در مدرسه امام شاه ولری  
اهلل تربیت شدند  در نهضرت  همری و   
اصتحی هند نقش بارزی داش ند. هره  
بر  توه از ررزنردان امرام می روان از    
شخصیت های مشهوری ماننرد شریخ   
معررین الرردین سررندی مؤلررف ه رراب 

  «الحبیرب  دراسا  الهبیب ری أسو»
شیخ امین هشرمیری  شریخ مرتضری    

تاج العروس شرح »ؤلف ه اب زبیدی م
و شیخ ثناء اهلل پرانی پ ری   « القاموس

 صاحب تفسیر مظهری نام برد .
 شاه ولی اهلل: تألیفات : ج

امام شاه ولی اهلل آثار و ه ابهای م نوع 
در  هوم مخ هف از خود باقی اراشرت  

ه راب و رسراله    50هه تعرداد آن بره   
 میرسد.

   :دازه ابهای ذیل نام بر یمهه می واناز 
در  رالفوز الكبیر ری أصول ال فسری – 4

به زبران رارسری    هوم القرآن و تفسیر
ه بود هه بعد از وراتش بره زبران   نوش 

 . ربی و اردو تریمه اردید
تریمة قرآن هریز به زبان رارسی ر    2

 .القرآن ةر ح الرحمن ری تریم: بنام 
 المسرروی شرررح الموطررأ شرررح   -3

 هه بر موطأ امام مالرا  مخ صری است
 .نوش ه است

 .شرح ترایز ابواب البخاری – 1
ری اسررار الحردیث و    البا  – 5

این ه اب از مهم ررین  « حكز الشر
آثار شیخ است هره بره زبران  ربری     
نوش ه شده است و از به رین ه ابهایی 
است هه در شرح رهسفة دین نوشر ه  
شده و ضمن آن تصور هامهی از نظرام  

 ه اند.تمدنی استم تقدیز نمود
موضوع این ه اب « البدور الباز» -6

نیز مانند ه اب سابق است این ه راب  
 به زبان اردو نوش ه شده است.

به زبران رارسری   « إلطاف القدس»  – 1
نوش ه و رهسفة تصوف را شرح نمروده  

 است.
ایرن  « اإلنصاف ری أسباب اإلخ تف -4

ه اب با ویود حجز هرز آن ازبه ررین   
رین موضوع نوش ه ه ابهایی است هه د

 شده است.
 قد الجید ری أحكام اإلی هراد و  »  -3

درین ه اب از حكز ای هراد   « ال قهید
شروط مج هد  انرواع ای هراد و سرایر    
موضوع مربوط به آن و حكز تقهیرد از  

الز از  رالز  مراهب چهاراانه و تقهید  
 .دیگری صحبت هرده است

« الخهفراء  الخفاء  ن خت إزا»  -40
ن ه اب و سرایر ه ابهرایی هره در    دری

 سیر  صحابه نوش ه اند.
ختصة ازسیر  « المحزونسرور»  -44

رسول اهلل صهی اهلل  هیه و سرهز را بره   
 .زبان دری نوش ه اند

تأویل األحادیث ری رمروز قصر     -42
 .األنبیاء

ر ح الخبیر بما البد من حفظه ری   -43
ایرن ه راب درحقیقرت    «  هز ال فسیر

 .میباشد« وز الكبیرالف» تكمهة
محرم  26در امام شاه ولی اهلل و باآلخره

هجرری  4413و به رأی بعضی 4416سال
 .ورا  نمود

 منابع و مصادر:

.األعالمللزركلير  4
.اللارفي هاود1
.الجمالمؤلفي د۳
.الجمالمطبوعاتاللرد0
.جاالللومدا۵
.فهرسالفهارسود1
.إيضاحالملنوند2
.كتفاءالقنوعاد۸
.اليانعالجنىد۹
.ااالاقتراجمالفقهاءالموسود01

وصليا تلاليعليخيرخلقهاثماوعليآلده
وآصثابهأجملي 

 

 اب رهره هر  همین تردریس بود 
ة ر ح الرحمن ب ریم»  مشهورش

 را نوشت.« القرآن
 هت اصرهی اه مرام ایشران بره     
تدریس قرآن وسنت این بود هره  
اهثر  همای هند در آن  صر بره  
 هوم  قهی  رهسفه و سایر رنون 
تویه داش ه و قررآن و سرنت را   
رراموش هررده بودنرد. و همرین    
تتشهای امام بود هه درس قرآن 
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به راس ی هه  فو ارشت از ان قام  در 
اف ررار و هررردار  هاریسررت نهایررت  

ا صبر بر آزار و اذیت  چشز مشكل؛ ام
پوشی  بخشش و یبران آن برانیكی و  
معروف  به مراتب دشوارتر است  هره  
هررر هرره را خداونررد م عررال بخواهررد  
برایش آسران مری اردانرد و او را در    
تحقق این امر  نصر  و یاری میدهد و 
بعد از چشریدن حرتو  و شریرینی    
ارشت و بخشش  تبعا  و پیامد های 

برقهب و سرهوك خرویش   دلپریر آنرا 
مشاهده خواهد نمرود  و آنررا مرورد    
پسند و اوارا خواهد یاررت. خداونرد   

ۅ  ۉ  چ م عررال مرری ررمایررد: 

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   

ائ    ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     

ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

 424 - 426النحل: چيئ  جب  حب
و هرااه خواس ید مجرازا  هنیرد     "
نها به مقداری هه به شما تعدی شده ت

هیفر دهید! و اار شكیبایی هنید  این 
 هار برای شكیبایان به ر است.

صبرهن  و صبر تو رقط برای خدا و به 
توریق خدا باشرد  و بخاطر هارهرای(   
آنها  اندوهگین و دل سرد مشرو  و از  
 توطله های آنها  در تنگنا قرار مگیر.

قوا پیشره  خداوند با هسانی است هه ت
 "هرده اند و هسانی هه نیكو هار اند.

مفسرین هرام درشأن نزول ایرن آیرة   

 وق ی رسول اهلل» شریفه می نویسند: 
شهاد  ها های خود حضر  حمزه بن 

را در ینررگ احررد   بررد المطهررب
مشاهده نمود هه مشررهین باقسراو    
تام  قهب او را پاره پاره نموده و بیرون 

ْفذ َاهللَه ذ َلذ »ََهشیده اند  ررمود: لَُظِ
اار من برر آنهرا    "«َ َثَلَه ذمن لََذ   َ

چیره شوم  هف اد نفرر آنهرا را مثهره    
آیة شریفه شررف نرزول    "خواهز هرد

 (413ص 2اتفاسیر/ ج  صفو یارت.
روایرت مری هنرد هره      ابوهریره    

َِلََ»َ ررمرود:  رسول اهلل َذلَفِذسَعذلََذ
ْهذذذلََذذذلََ َک ْهذذذلََذذذلَکذذذْبَالذذذأف ََفِذذذسَاهللَع ذذذث ک

ْْ ذَْاهللََکْب ْعَ ََن  ْ  َالق ََذل،َوََذلَْ ذ
َْ ذَ ًََ ْف،َوََذلَسَّ ْمََعَ ثَفذ َالذأف ََوارخذ سذَّ

ْفَ َ(2633 صحیح مسهز/ حدیث«اهللَف َالأف ََوارخ
هرهس ازمرؤمنی  انردوهی ازانردوه    "

های دنیرا را برطررف هنرد  خداونرد     
مشكهی از مشكت  روز قیامت را از او 
برطرف مری هنرد. هررهس برر رررد      

ی آسان ایرد  خداوند در دنیا تنگدس 
 و آخر  بر او آسان می ایرد. 

هسی هه   یب( مسهمانی را بپوشاند  
خداوند در دنیا و آخر   یب هرای او  

در حدیث دیگرری هره   "را می پوشاند
روایت می نمایرد   ابو موسی اشعری

 آمده است هره رسرول اهلل ررمودنرد:   
َِلَکَلم  ََُْعأَهن ثَهن َ» َِلَلَ  َ«ال 

 (2545مسهز 2116خاری  حدیث بَ
مؤمن به نسبت بررادر مرؤمن خرود    "

همانند ساخ مانی است هره سر ونهای   
آن در همرردیگر ررررو رر رره و ثابررت و 

اصتح و برقرراری  "محكز ایس اده اند
صهح در میان مسرهمانان از رضریهت و   
یایگاه بهند و رریعی برخوردار بوده ترا  

َذََع ذ َ»ََآنجا هه رسول اهلل می ررماید:
اهلَعد َلذ  ًََاف ذ ََذلَالمذَلفَوَإِذَل َذا َ

من  ال اریخ   االحادیث المررو «الم لَوَخَذ َ  ذل

 (62الكبیرلهبخاری  شماره 
آدمیزادهاری به رازنماز وآش ی میان "

 "هسان و نیكخویی انجام نمیدهد
همچنان ام درداء از ابو درداء و ایشران  
از ررس اده خدا روایت می نماینرد هره   

ْک َهلف ذ ََذلَدر،ذلَالمذ  َ» ررمود: ُالَُخمذ
والمذذذَلفَوالمذذذأيل،َيذذذَل ا َهَذذذ ،َيذذذَل َإِذذذَل َ

َ«ذا َالم ل،َوَف َدَذا َالم لَالنَلقل
 (1343شماره  240ص 1 سنن ابی داؤد/ ج 

آیا شما را به چیزی با رضریهت ترر از   "
نماز و روزه و صدقه آااه هرنز؟  
 مردم اف نرد: آری! رسرول اهلل  

ح میران  ررمودند: آن چیز اصت
مردم است؛ زیررا تیرره شردن    
رابطه ها در میان مرردم ریشره   

 "هن هننده دین است
چیررزمهز و اساسرری هرره در   
برقراری صرهح و امنیرت نقرش    
اساسی و بارز داش ه و می تواند 
در یهب رضایت ارراد درایرر و  
م خاصز هما نماید  خصا یر   
شخصی ی مصهحان و آنانیكه در 
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َ«خَلمَ،َواهَّغ َهثَو، ث
 (1333/ سنن النسائی/ شماره 

  رقرط ا مرالی را   أخداوند"   
می پریرد هه خرال  بررای او و   

 "بخاطر او تعالی انجام ایرد
درضمن هسرانی هره در یهرت    
برقراری صهح و سهز می هوشند  
باید ارراد آااه به  هوم شرریعت  
باشند  زیرا یكی از رهسفه هرای  
این دیرن مبرین اقامرة  ردل و     
انصاف و یهوایری از ظهز و س ز 

هشرور   پروسة صهح و تأمین امنیت در
سر و هار دارند و می خواهنرد هشرور   
 زیز مان از ینگ های خانمران سروز   
رعهی نجا  داده شود  می باشرد  هره   
باید تتش و  مل شان خالصانه و برای 

بوده و ایرر و   أهسب رضای خداوند
پرراداش آنرررا رقررط و رقررط از او تعررالی  

 زیرا خداوندالیزال می ررماید:بخواهند  
ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ چ

 441النساء:  چڤ  ڤ  ڤ
هرهس برای خوشنودی پروردارار   و"

چنین هند  پاداش بزرای به او خواهیز 
 "داد

هراراه  »مفسیرین هرام می نویسرند:  
و أ بخاطرهسب رضرامندی خداونرد  

طهب ثواب از او تعرالی   مرل انجرام    
پریرد  ایر و پاداش زیاد و وسریعی را  

 «در پی خواهد داشت
 (131ص 4یر/ ج مخ صرتفسیرابن هث 

نباید  مصهحان و آنانیكره بخراطر          
  برقراری صهح در هشور تتش می نمایند

درپی بدسرت آوردن مقرام و منزلرت    
باشند و یا ان ظار داش ه باشرند هره از   
یانب هسری و یرا مریعری تقردیر و     
تمجید شوند  اار اطرراف م خاصرز و   
درایر به این باور برسند هه این تتش 

 ی هز  بخاطر تأمین صهح و ها  به راس
رقررط برررای خوشررنودی و رضررامندی 

صور  مری ایررد  بردون     أخداوند
تردید  مورد پریرش همگان و اطرراف  
ینرگ قرررار خواهررد اررررت. پیررامبر  

   می ررماید: بزراوار استم
َکذََُلذثَ»َ إَُاهللَتنَل َالَْقم ََذلَالن ذ َإالََذَ

 ه رنداشر رنرو الزم پررر شد  از ایمی با
می شود تا از دیرن و شرریعت آاراهی    
هامل داش ه باشند  درغیر آن در معرض 
این تهدیرد رسرول اهلل قررار خواهنرد     

الق ذَفَثَلثذل،َ» اررت  آنجا هه می ررماید:
إث ََُف َال َرَوَوا أَف َال  ل،َر،ذ َعَذ َالنذ َ
فق  َهثَف  َف َال  ل،َوَر، َي  َال َسَعَ َ

  َف ذ َفذ َال ذَر،َوَر،ذ َ،ذَرَفذ َالنکذ َف ذ َ،
 (2345شماره  116ص 2 سنن ابن مایه/ ج«َف َال َر

قاضیا ن سه طائفه اند  هه دو طائفة آن "
در آتش اند و یا طائفة آن در بهشرت؛  
قاضی هه حق و حقیقت را می شناسد و 
به آن حكز می هند  یایگاه در بهشرت  

دم است  و قاضی هه یاهتنه در میان مر
قضاو  مری نمایرد  در آترش اسرت و      
قاضی هه در حكمش س ز می هند او نیز 

 "در آتش است
مصررهحان درهنررار هز وآارراهی بایررد  
از دالت هز  برخوردار باشند  زیرا  دل 

بوده و آنرا برر خرود و   أ صفت خداوند
بنداانش مقرر نموده است  چنانچه مری  

 ررماید:  
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ

 54النساء:  چ...ې  ې  ې  ېى   ۉ  ۉ
خداوند به شما ررمان مری دهرد هره    "

امانرت هررا را برره صرراحبانش بدهیررد! و  
هنگامی هه میان مردم داوری می هنید  

مفسرررین  "برره  رردالت داوری هنیررد 
ند: رآیة شریفة روق می نویس درتفسیر

روشن است هه امانت معنری وسریعی   » 
ا دارد و هراونه سرمایة مادی و معنوی ر
شامل می شرود  و هرمسرهمانی طبرق    
صریح ایرن آیره وظیفره دارد درهریچ     
امرران ی نسرربت برره هرریچ هس برردون  
اس ثناء( خیانت نكنرد  خرواه صراحب    
امانت  مسهمان باشرد یاغیرمسرهمان  و   
این در واقع یكی از مواد ا تمیة حقروق  
بشر در استم است هه تمام انسرانها در  

آیه   برابرآن یكسان اند. در قسمت دوم
اشاره به دس ورمهز دیگری شرده و آن  
مسررألة  رردالت درحكومررت و قضرراو  

 (513ص 3 تفسیر نمونه/ ج «است
 دالت یكی از الگوهای اساسی است هه 
استم به تثبیت و اس قرار آن در میران  

انسررانها ررمرران داده و مررردم را برره 
 دالت طهبی تشویق و ترغیب نموده 

نی و است  زیرا استم برهرامرت انسرا  
احقرراق حقرروق بشررر اصرررار دارد و  
مردمان را بدان تحریض مری نمایرد    
زیرا یامعه بردون تمسرا بره ابرزار     
 دالت و انصاف  قادر به ا اده حقروق  
نخواهد بود  چرون در سرایة  ردالت    
است هه صرهح و امنیرت  آرامرش و    
زندای مسالمت آمیرز  م حقرق مری    

 اردد.
در یهان معاصرهه خشونت و نا امنی  

  یوامع بشرری را تهدیرد مری    حیا
هند  رراخوانردن مهرت هرا و اقروام     
مخ هف یامعه بره صرهح و آشر ی  و    
ررع هدورتها و خصروم ها بخصروص   
برای هشور  زیزمان ارغانس ان  یرا  
امر مبرم و ضروری حیاتی است  زیرا 
از لحا  تراریخی  دینری  سیاسری و    
اق صادی  اسباب همبسر گی مهری و   

و انسرجام و  تحكیز پایه های وحد  
بسط مهرر و محبرت در یامعره مری     

 اردد.
صهح  و زندای باهمی از یمهة ا مرال  
پسندیده است هه خداوند م عرال در  
آیا  م عدد و رسول اهلل در احادیرث  
شریف برآن مصررانه تأهیرد داشر ه    
است  زیرا استم درتضاد برا ینرگ    
ظهز و س ز قرار داشر ه و  ردالت و   

 .صهح را خیر و نیكی میداند
همانگونه هه استم   دالت را در همة 
یوانررب  ا ررز از حكومررت  یامعرره  
داوری  ر ایررت حقرروق و تكررالیف   
الزمی  مری دانرد صرهح و همردیگر     
پررریری را نیررز در سررطوح مخ هررف  
منجمهه ا ضرای خرانواده  یامعره و    
روابط میان هشورها و مه ها  یا امرر  
مبرررم و ضررروری دانسرر ه اسررت    

ارشت  زمینه مفاهیمی همچو  فو و 
را برای برقراری صهح و به تعقیرب آن  
اقامة  دالت همه یانبه آماده و هموار 
می سازد. سیره و سنت ررس اده خدا 

در  صررحابه و خهفررای راشرردین  
موایهه با مخالفان و دشرمنان خرود    
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به رین الگو برای نسل های بعدی بوده 
است و تاریخ هز بره اثبرا  رسرانیده    

ه صهح و همدیگر است  هه در یامعة ه
پریری و زندای مسالمت آمیزبر قررار  
نباشد   دالت هز نمی تواند رررا ایرر   
باشد؛ زیرا نگاه هرای تعصرب آلرود و    
م عفن و هینره توزانره  مرانع ایررای     

هروندان ر دالت و انصاف در میان شر 
 می اردد.

هرقضیة هه از مسیر و یراده  ردالت   
خارج اردد  به سر ز و اسر بداد مری    

و این چیزیست هره در دایرره    انجامد 
 استم نمی انجد.

یریان های هه در پی برقراری صرهح و  
امنیت هس ند  باید  دالت و انصاف را 
در بین اطراف درایر  از یاد نبرند  زیرا 
خداوند م عال در یرای دیگرری روی   
این امر این چنین تأهید ورزیرده مری   

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ ررمایررد:

 3جرا : الح چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
و هرااه براز اشرت و زمینرة صرهح     "

رراهز شد(  در میان آن دو به  ردالت  
صهح برقرار سرازید و  ردالت پیشره    
هنید هه خداوند  دالت پیشه اران را  

 "دوست می دارد
بصور  قطع هدف از صرهح و سرازش   
نایل شدن به  دالت بوده  و ررسر اده  
خدا به برقراری صهح  تقمندی زیادی 

کذ َْذ  َ»چه می ررماینرد:  داش ند  چنان
«َتطَذذذعَف ذذذثَالعذذذذ سَْنذذذألَهذذذذ لَال ذذذَسَِذذذذأيل

 (4003صحیح مسهز حدیث 2101 بخاری/حدیث
هر روزی هه آر راب در آن طهروع   "   

می هند  چنانچه برین مرردم  ردالت    
 "برقرار هنی؛ صدقه است

در برقراری صهح قردر  تشرخی         
اررادی هه برای برقراری آن مری هوشرند   

س ه می شود  هه در رقدان نیز مهز دان
آن ایرررای  رردالت  ممكررن و میسررر 

 نخواهد بود.
پس مصهحان باید  حكیز  دانا و حهریز  
باشررند و هنگررامی هرره برررای ایشرران 
مسائل مورد اخ تف   رضه می شوند   
با بصیر   دقت نظر و تیزهوشی میران  
آرای مردم ب واند تواررق ایجراد هنرد     

راست  بر كس ارراد یاهل  نادان بی ر

هیچگاهی برای تأمین صرهح و امنیرت   
مفید و مؤثر نخواهد بود  بهكه اسرباب  
تنفر و انزیار اطراف م خاصز را رراهز 
خواهد هرد  خداوند م عال مسهمانان را 
در تصمیز ایری ها و قضاو  های شان 
به تدبر و تأمل رراخوانده می ررمایرد:  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ

 23ص:  چڃ   ڃ   چ

حمد این قرآن(ه اب پر خیرر و   ای م"
بره رری اسررت و آنرررا برررای تررو ررررو 
ررس اده ایز ترا در براره آیره هرایش     

 "بیندیشند و خردمندان پند ایرند
مفسرین در رابطه به آیة روق می نویسند: 

هدف از نزول این ه اب برزرگ ایرن   » 
نبوده هه تنها به تتو  زبان آن قنا ت 

تش هنند  بهكه هدف این بوده هره آیرا  
سرچشررمة ركررر و اندیشرره  و مایررة  
بیداری ویدانها اردد  و آن نیز به نوبة 
خود  حره ی در مسیر  مل بیاررینرد.  
تعبیر آیه مبارك چنانكه میردانیز  بره   
معنری چیررزی اسرت هرره دارای خیررر   
مس مر و مداوم باشد  و این تعبیرر  در  
مورد قررآن اشراره بره دوام اسر فاده     

آن اسرت  و  یامعة انسانی از تعهیما  
چون این ههمه  به صور  مطهق به هار 

سرعاد  دنیرا و   رر ه  هراونره خیرر و   
ختصه هرخیر آخر  را شامل می شود  

و بره ی بخواهید در آن است  به شرط 
اینكه: در آن تدبرهنیرد و از آن الهرام   

 تفسیر نمونه/ « بگیرید و به حرهت در آئید.

 (241ص 43ج
جرا  بخرش   پس باید با الهام از آیا  ن

قرآنكررریز و ارشررادا  رسررول مكرررم 
ارراد خیر خواه و مصهح برای   استم

خاتمه دادن به دشمنی ها خصومت ها 
و درایری ها در هشور پیشگام شروند  
تا اقوام و ارراد باهز برادر در هشور بره  
انسجام  وحد  و یا پارچگی دسرت  
پیدا هنند و از اخ تف و نزاع های ذا  

ا هنند  خداوند م عال البینی نجا  پید
 می ررماید:

 01األنفال: چٻ  ٻ  پ  پ  پپچ  
و نزاع و هشمكش( مكنید تا سسرت  "

نشوید و قدر  و شوهت و هیبت( شما 
از میان نرود و اسر قامت نمائیرد هره    

 "خداوند با اس قامت هننداان است
رسول اهلل نسبت به همه در بر قرراری  

می صهح  و امنیت در یامعة آنروز است
هوشا بودنرد و بررای پایران دادن بره     
دشمنی و درایری میان یاران خرویش  

 سبقت می نمودند.
پس باید برای ا اده حیثیت و یایگراه  
هشور در هنار سائر یوامع انسانی الزم 
است ترا در یهرت اسر قرار صرهح و     
امنیت همه از یان و دل تتش نمراییز  
و حس همدیگر پریری و تحمرل را در  

 ماییز.خود تقویت ن
ولی از آنجرا هره یامعرة ارغرانی مرا      
م شرركل از اقرروام و پیررروان مررراهب 
مخ هف با طیف هرای م نروع ركرری     
ستیق اونااون و آداب و رسوم م نوع 
است؛ بدون بهرره ایرری از  ردالت     
تسامح  تساهل و همزیس ی مسرالمت  
آمیز  هشور قادر بر برداش ن اام های 
محكز و اسر وار در مسریر توسرعه و    

 پیشررت نخواهد بود.
از اینرو صهح و همدیگر پریری  بررای  
ایجاد رضرای تفراهز و تقریرب میران     
احزاب  اروه ها  یریان هرا و تشركل   
های مخ هف  بازاشت هموطنان مان از 
خارج ازهشور و برقراری  دالت میران  
اقوام و همه   شهروندان ضرورتی مبرم 

 و حیاتی محسوب می شود.
 فهرست مراجع:

آنكريم.قر -4

تفسيرنمونه.-1

تيسيراللريمالرام .-۳

 فيظاللالقرآن.-0

صثيحالبخاری.-۵

صثيحاسلم.-1

المؤطاءاااماالک.-2

سن التراذی.-۸

التفاسير.صفو-۹

االااديدداالمرفوعددهادد التدداري -01

اللبيرللبخاری.

سن ابيداؤد.-00

اختصرتفسيراب كثير.-01

سائي.سن الن-0۳

سن اب ااجه.-00
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الن أهللَالکم َْال َّنَلَوالمذَ فَوال ذَل َعَذ َ
س أفَََن أَال م َال َّمذعَفذ َااليذ الَواالفنذَلَ
ْاالفم َلَوالذذذذثَوَِذذذذنمثَ واال ذذذذ الَوَعَذذذذ َسذذذذَئ

َ.الََّهن لَلثَف َک َ َل
عردی  : انسان مویرود دو ب و باید افت

ی   ررداست و زندای انسان در دو بعد
بعرد   شرود. در  ( تنظیز میو ای ما ی

رردی نیراز هرای ررردی او  آرزو هرا      
  آرمران هرای   اركار  براور هرا    امیال
و آرمان های ررردی او نهف ره    یحقوق
 است.

و در بعد ای ما ی  روابط و مناسربا   
 انسان ها با یكدیگر مطرح میشوند.  

از این هه این روابط مخ هف  م نروع و  
ط رنگ است به حساب نروع  روابر  رنگا
اروهای مخ هف ای ما ی ظهرور  های 

هی و بین المههی به ویرود   رصه های م
 می آید.
نهاد هایی را در یامعه بره  ا ه این اروه

ورند اما ایجاب مینماید هره  ویود می آ
وع در همه این نهادهای هوچرا و م نر  

 «دولرت  »بطن یا نهاد بزرا ر به نرام 
 «حكومت »هضز شوند. و در سایه چ ر

  نظز و سامان پیدا نمروده و  رشد یار ه
به حرهت و رعالیت خود ادامره دهنرد.   

در واقع تجهری بعرد    «دولت »این بنابر
ای ما ی زندای انسان و بس ر حرهرت  
های اروهی و یمعی او و حكومت هرز  

ه آن است اارر ایرن نهراد    سامان دهند
ویود نداش ه باشد  «دولت »هتن یعنی

انها رهج و دوچرار  زندای ای ما ی انس
 هرج و مرج شده و از هز میپاشد.

در رابطه به دولت و حكومت دو مسلهه 
 ل است:قابل تام

به مرور زمران همرراه برا انكشراف      -1
زندای و پیچیرده ترر شردن روابرط و     
مناسبا  ای مرا ی دولرت و دسر گاه    
های اق دار حكوم ی نیز اس رده ترر و  
پیچیررده تررر میشرروند. پررس بایررد راه 

تا این اق ردار را تعریرف    ده شودسنجی
  راه هند  حدود ثغور آنرا مشخ  هنرد 

  ی به ر مدیریت یامعه را نشان دهدها
وظایف دس گاه های دول ی و نوع روابط 

 بین آنها را تبیین و تضمین هند.
حكومت به یهت ماهیرت قردر     -2

ارایانی خود به طور طبیعی تمایل بره  
قالرب  در  رساد دارد. این رساد غالبراً 

و حقوق ررردی او   تجاوز بر حریز ررد
دیگر حكومت    به  بار یابدتبارز می 

  زنردای انسران   بعد ای مرا ی  تجهی
. با بعد رردی وی تصادم و تعارض تاس

و درایر ودار این تعارض پیدا مینماید 
  به طور طبیعی طرف ضرعیف  و مناز ه

تر و ناتوان تر یعنی بعد رردی توسرط  
د ای مرا ی هره   طرف قوی ر یعنی بعر 

ن حكومرت  سمبول و نماینده مق در آ
 .است نابود و مضمحل میشود

این اضمحتل مویب تباهی و نرابودی  
اردد. زیرا از نظرر   خود انسان نیز می

اض نرابود  رهسفی نابود شدن ایزا و ابع
 .شدن مرهب را مویب میشود

  ایرن  به دو مشكل یراد شرده  تویه با
ضرور  احساس شد هره بررای حرل    

بایرد قوا رد و   ی این مشركت   اساس
 اصولی تنظیز شود تا:

اشكال مناسرب ر و   راه های به ر با -1
 ؛دساخ ار سودمند تر حكومت را بنمای

ه ها و قوای روابط ری مابین دس گا -2
 ؛ حكوم ی را تنظیز هند

وظرایف و تكرالیف     صتحیت هرا  -3

 

 میكند.
به طور مثال: از رابطره رررد برا    

م و   قرو ا ضای رامیهش  قبیهره 
مهت  اروه های مخ هف رامیهی  

جاد رقبیهه ای  قومی و مهری ایر  
با برازار و   وی از رابطهمی شود. 
؛ اروهررای صررنفی و   انصرراف

آید  به همین اق صادی پدید می 
ی ترتیب اروهای ررهنگی  هنر

و صنع ی  هاراری  هشراورزی   
   همرری و سیاسرری در تجررارتی
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ایرن قرانون    :1332قانون اساسی
ز طالبان و بعد از رروپاشی رژی

در زمان دولت ان قالی استمی 
ارغانس ان توسرط همیسریون   

قیق تهیه شد های تسوید و تد
قوس  22و در لوی یراه مورخ

 42در 4342یدی سرال  41الی
مراده بره تصرویب     462رصل و

از طرف  4342دلو 6رسید و در
حامررد هرررزی ریررس یمهررور 

 اصهی دولت را نشان دهد؛
حقوق و آزادی های  مومی اررراد   -1

 را به طور دقیق تبیین هند؛
 رردالت را تررامین و از تجرراوز    -1

حكومت و یا اشخاص بر حریز حقروق  
یا دیگرر یهروایری هنرد قوا رد و     

هه به منظور ترامین اهرداف    یمقررات
ارردد همران چیرزی     روق وضع  می

است هه امروز به نام قانون اساسی یاد 
شود  بنابر این سه اصرل  ایمراع     می

در واقع سه  نصری ( حكومت و قانون
است هه ریشه در هویت و شخصریت  
انسان دارد و هر سره  نصرر مكمرل    

ند و هیچ هدام بردون یرا   ا همدیگر
توانرد زنردای انسران را     دیگر نمری 

سامان بدهرد و سرعاد  او را ترامین    
 هند.

 تعریف قانون اساسی:

قانون اساسی در تراریخ هشرور هرا و    
مهت هرا اهمیرت خاصری دارد زیررا.      

اصررول و  اساسرری مجمو ررهقررانون 
  قوا دی اسرت هره شركل حكومرت    
  سازمان ها و نهاد های سیاسی دولت

روابط و وظایف و صتحیت های آنها و 
همچنین حقوق اساسی و آزادی هرای  
 مومی ارراد را هه دولرت مكهرف بره    
اح رام و ر ایت آنها اسرت مشرخ    

هره در   ستهمین یهت ا میسازد و به
« اساسری  »تزبان ما این قانون به صف

چون اساسی تررین  م صف شده است 
دولت تشكیت  » مسائل یامعه یعنی
و اساسی تررین   «و صتحیت های آن

حقوق بشر و آزادی  »مسائل آن یعنی
و روابط آن با حكومرت را  « های رردی

 تعریف و تبیین میكند.
سهسهه مراتب قوانین از طرف دیگر در

هشور ها از قانون اساسری بره   داخهی 
« ام القروانین  »یا «قانون مادر » نوان

یاد میشود زیرا اسناد تقنینی از نظرر  

سهسهه مراتب به ترتیرب ذیرل دریره    
 بندی میشود.

 :انواع قوانین

 در دریه اول قانون اساسی  
 در دریه دوم قوانین  ادی  

  اساس نامه ها و در دریه سوم مقرره ها
 مصوبا  حكومت

در دریرره چهررارم طرزالعمررل و لرروایح 
 ی ادارا .داخه

در میان مجمو ه روق قانون اساسی در 
رتبه نخست قررار دارد چرون سراخ ار    
اصهی و اصول اساسی و بنیادین سیس ز 
سیاسی و نظامی حقوقی هشور در قانون 
اساسی مشخ  میگردد و تمرام اسرناد   
تقنینی دیگر باید در چهار چوب قرانون  
اساسی و مطرابق برا مفراد و روحیره و     

د و اارر هم ررین   نصوص آن وضع شرون 
مخالفت یا تعارض به احكرام آن داشر ه   
باشد از ا  برار حقروقی سراقط و مهغرا     

 تهقی می شوند.
نون اساسی در دنیا مخصوصراً  نهضت قا
  سرابقه بیشر ری دارد امرا در    در غرب

هجررری  4304هشررور مررا در سررال   
خورشیدی در دوره زمامداری امیر امان 

 تدوین و تصرویب قرانون    اهلل خان آغاز
تاسیس نظام سیاسی مب نی بر   اساسی

شرود. از آن   قانون اساسی شمرده مری 
ددی زمان تاهنون ما قوانین اساسی م ع

یرز هرای   داش ه ایز هه در دوره ها و رژ
مخ هف وضع و تصویب شده اند.

 :تاریخچه مختصر قانون اساسی

ایرن   نظامنامه اساسی دولت علیه افغانسـتان: 
حو   40 ماده نخست در 13نظامنامه در

در لرروی یرارره  هجررری شمسرری 4304
نفرر و   412سمت مشرقی برا  ضرویت  
 هجررری 4303سررپس در مرراه سرررطان

شمسی در لوی یراره پغمران مرهرب    
 .نفر به تصویب رسید 4052از

ایرن   افغانسـتان:  اصول اساسی دولت علیـه 

نرادر  اصول اساسی در دوره زمامداری 
شمسری   4340 قررب   4خان به تاریخ

قمرری   4350الثرانی  یماد 43مطابق به
 ماده به تصویب رسید. 440در

ن قرانون در  ای :1313قانون اساسی سال 
رصرل   43دوره یمهوری داود خان در

از  4355دلرو  25ماده به تراریخ  436و
حرو    5طرف لوی یراه تصویب و در

از طرف ریس یمهرور توشریح    4355
 .یدارد

ــک   ــوری دموكراتی ــی جمه ــول اساس اص

 25ی درایرن اصرول اساسر    افغانستان:
شرورای  » شمسی توسرط  4353حمل

تبررری یمهررروری دموهراتیرررا  انق
در زمرران ببرررك هارمررل  «ارغانسرر ان

مرراده طررور موقررت تصررویب و  64در
 تطبیق شد.
این قانون اساسری  : 1366قانون اساسی

در دوره ریاست یمهوری داه ر نجیب 
رصررل  43در 4366قرروس 4ترراریخ بره 
ز طرف لوی یراه تصویب ماده ا 433و

از طررف ریرس    4366/3/3یخو به تار
 یمهور توشیح اردید.

این قانون در واقرع   :1361قانون اساسی
قانون اساسی تعدیل شده دوره نجیب 

 4363/3/4اهلل اسررت هرره برره ترراریخ 
شمسی توسط لروی یراره تصرویب    

ون اساسری  اردید و اسراس آنررا قران   
 تشكیل میدهد. 4366
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لی اسررتمی ارغانسرر ان توشرریح ان قررا
 .اردید

روق نشان میدهدهره   تاریخچه مخ صر
قررانون اساسرری یرراد شررده ترراریخ  4

سیاسی یا قرن اخیر ارغانس ان را در 
ایررد تراریخ هره رژیرز هرای       بر می

سهطنت »تا «سهطنت مطهقه»مخ هف از
ترررا  «یمهوریرررت »و از «مشرررروطه

یمهوری  »وتا «یمهوری دموهراتیا»
 را تجربه هرده است.« استمی

ر بنابر این مجمو ه قوانین اساسی ذهر 
شده در مطالعا  تراریخی سیاسری و   

ر یكری از منرابع   حقوقی یا قرن اخی
 .اصهی شمرده میشود

:  ناوین مهز ه اب قانون اساسری  بناءً
وره امیرر امران   از اولین نظام نامه در د
ترا قرانون    4304اهلل خان مصوب سرال 

تراریخ آنررا    4342سالاساسی مصوب 
 در بر دارد  قرار ذیل است.
دولررت  هیرره  نظررام نامرره اساسرری  

ارغانسرر ان   در دوره حكومررت داری  
 .شمسی( 4304حو  40امان اهلل خان

 غانس انرار ول اساسی دولت  هیةراص
در محمررد نررا حكومررت داریدوره در  

 (.شمی 4340 قرب 4شاه
قررانون اساسرری ارغانسرر ان در دوره  

 (. 4313میزان 3داری ظاهرشاهحكومت 
قانون اساسی یمهوری ارغانسر ان  در  

نون اساسی رعهی ارغانس ان قا  شد می
مراده   462رصل و 42طی 4342در سال

توسط لروی یراره مرردم ارغانسر ان     
قانون در شررایط    رض ویود هرد این

هه هشور چند دهه ینگ و خشونت را 
پشت سر اراشت و ینرگ هرای ذا    
البینی و مداخت  آشكار حهقا  ینگ 
ارروز منطقه و تروریرزم برین المههری    
هشور را به ویرانه مبردل نمروده برود    

 تصویب اردید.
اهنون هشور  زیز ما ارغانس ان هنروز   

هز مرورد حمرت  وحشریانه و غیرره     
دشمنان قرار دارد وظیفه همره   انسانی

شهروندان هشور است تا مطابق حكرز  
قانون اساسی در دراع از سرزمین شان 
دوشا دوش نیروهای امنی ی هشرور در  
یهت سرهوبی مهایمان را ایفا نمروده  
وظیفه مهی و میهنی شران را در برابرر   
مادر وطن انجام دهند از نگاه ما بحران 

رج مرز مویود در هشور یا از طریق خا
های هشور مدیریت میشود و اسر مرار  
میابد و یا از طریرق رر رار هرای رررا     
 قانونی اروه ها و ارراد در داخل هشور.

در این صور  است هه می وان با ایجاد 
ایماع مهی با محوریت قرانون اساسری   
به سراغ مبرارزه مشر رك برا  وامرل     
خاریی بحران هشور و دشمنان مرردم  

امید آن روزی هه ارغانس ان ش ارت به 
قانون اساسی به  نروان میثراق مهری    
تمام مردم ارغانس ان بره  نروان خرط    
قرمز و نقطه وراق مهی مرورد اح ررام   
تمام شهروندان هشور قرار ایررد و در  
تطبیق و حاهمیرت قرانون در سراسرر    
هشور همره ارغانران خرود را مسرلول     

 بدانند.
 و من اهلل ال وریق

 

 (.4363یوزای 4داری نجیب
سی یرمهوری ارررغانس ان  قانرون اسا
حكومرررت داری ریاسرررت    در دوره

 4342دلررو 6یمهرروری حامررد هرررزی
 (.شمسی

قانون اساسی به مثابه مهز ترین وثیقه 
مهرری طوریكرره همرره میرردانیز قررانون 
اساسی منحیث  الی ترین وثیقه مهری  
و  بار  از مجمو ره قوا رد حقروقی    

از شركل  هرعه بوده هراهز بر یامررح
ای ایررائریه  مرقننه ورقرو ساخر ار 

جاد و ر  ایو قضائیه( دولت  طرز العرمل
وظایف صتحیت هرا و مكهفیرت هرای    
قوای ثتثه و اس قرار روابط برین آنهرا   
چگونگی ایجاد سازمان های سیاسی و 

و سررهز آنهررا در سیسرر ز  ای مررا ی
تامین حقروق و آزادی  سیاسی هشرور 

های اساسی اتباع و سرایر موضرو ا    
 هند. حث میمهز و حیاتی ب

قانون اساسی از نظر امنیت و ا  بار در 
وقی هرر  راس سهسهه مراتب قوا د حق

« ام القوانین» یامعه قرار دارد بدین سبب

. برتری منطقی قرانون  نامیده می شود
اساسی نسبت به دیگر مقررا  در این 
اسررت هرره سررایر قرروانین بایررد در   
چهارچوب اصول قانون اساسری وضرع   

تجاوز نكنرد ویرژه    شود و از حدود آن
ای دیگر قانون اساسی در این است هه 
از قاید و ارزش های حاهز برر یامعره   
الهام ارر ه و نیاز یامعه بوده و شرامل  
یا سهسرهه قوا رد ههری و بنیرادی     

 .ی نمی پردازدمیباشد و به امور یزئ
قروانین اساسری در ارغانسر ان     ارچه

سابقه طوالنی نردارد طوریكره اولرین    
ی ارغانسر ان از حصرول   قانون اساسر 

اس قتل هشور در زمان امان اهلل خران  
به تصویب رسید قبل از تصویب اولرین  
قررانون اساسرری همرره مسررائل مهررز و 

رصل  وهشوری توسط لوی یراه ها حه

 5حكومت داری داود خاندوره 
 (.4355حو  

ساسرری یمهرروری  اصررول ا
دموهراتیررا ارغانسرر ان  در  

حكومررت داری ببررررك   دوره
 (.4353حمل 25هارمل

قررانون اساسرری یمهرروری   
حكومررت  ارغانسرر ان  در دوره

 (. 4366قوس 3داری نجیب
قررانون اساسرری یمهرروری   

حكومررت  ارغانسرر ان  در دوره
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هه     نهن   ېهل د   ب ي  هن  هن دپوهر  ۍړ يه   هن پي 

 هههي د نهههل   نهههر ۍ ميههه     مههه   پ ههه ت،  ېفهههي  ۍ فههه لل 

 وههههلد  ل هههههل وکهههههېم    ل د  ههههه پ  ۍپ ق  اههههه    ههههه    دۍ 

نن   چ نپېڅ    ت ا  ي  أ ب   ب  د  ه  هللا

 نن څرګ ص  ۍ ف لل فرو ي   دي:

 ٣٩٨ۍ  ک  :  چٿٺ  ٿچ

 نل ن  ېر  ګ ل   د . 

 تههههن هللا تعهههه    نههههل    ههههن د  ههههلت قیههههص نر ههههن د  دهههه  د

 هههههل ي  ههههه  پ   دي. د هجهههههري قمهههههري  ههههه ووي نېههههه ۍ 

 فرو ن   دي:  « حمة هللا اېین » وشدل  وفکر ۍ ا اطین

َلِذ َعذَ ََطَذ َْقَّ ذىََُُ ذٌْ َيحعََخ ذي وي لثَتنَلىََوالمُّذ
ذذ ولَهذذثَ المذَحَالنق قذذدَالذذ  َت ذذ لَإل ذذثَال ِذذ سَْو

َالخَلوَخ َْعَىَاْلفَلق.
 

 (٣٩٢/  ٩:   فکد  ۍ ا اطية = ۍملحر  ۍ لجدز ف   فکد  ۍ كت ا ۍ ع   )

نههههل ن  ېههههر  ګ ههههل   د ، دۍ  ههههل ي د هللا  

تع    نن پ  ه   هي  د  هلت قیهص نر هن اه ت  یه ظ  هلي 

  دهه  
ن
دي. دۍ  به   مه  تلي هه    هه ينې نهل ن وطېقه 

ۍپ ګ ههههههههل   د  ههههههههه   ړپ ههههههههن پ  ههههههههن  ۍ وهههههههها  ېههههههههږي ۍپ 

 شخ   نر   تمېږي.

نل ن قرعظ  ر ن نن  ېرپ وهلۍ دپ  هي يه د   ه   د   

ۍپ نن  هيل وهل د  هي يه   هص   هن د   ې هه،  هن   هن د 

پړپ هههي  هههل    د غههه پ  هههر وههه ا پي،  هههن د وکهههېم  ل 

  ل  ر و ا پي ۍپ ح ال  ن د وکېم ظ  يلۍد ۍپ غده  

وکېم  ل  يلۍدپ هل  هر وه ا پي. نهن دغهن  ه نل ل  هي 

د نهههههههل   يههههههه  د ج ههههههه   ۍپ شهههههههخ پ څخهههههههن  ر هههههههن ۍپ 

 ې ڼن  ی ظ     ۍپ د  ر ول د  رۍي  ۍپ د نل   

د     ،ههه  ال ي اههه  ي يههه   هههن نههه دي  ههه ي دي هههه  

  فویچ ي  نن  ۍ ېل في  پا د :

1
دۍ  پا نههل ن  ههل    نههل ن  ههن  لوېههصال  

شههههه ي   کهههههن نهههههن يهههههل   هههههل   هههههي د  هههههن د . نهههههن د  ۍړ  

 ي  :قرعظ  ر ن فرو

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

ک      کڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

١1ۍ  ک  :  چک  گ   گ  گ
 

 هههر وههه ا د و   فههه     پ هههص ۍپ وېرونهههي هههن د 

 وهېن  هلپ ف  د نه ي د  هل   يل فيه هل   څخن پېرېص 

وهههههېن  هههههلپ ف  د  ههههه   د يف  هههههچوقهههههر   ههههه   ۍپ  څخهههههن

ح پغههلۍړي هللا وقر  هه  ،  هن دپ  ۍ هی څخهن  هل    

 ۍپ هه ،  کشههکن هللا د جههلړي  لفيههی   ههن د دپ   ههر وهه ا

 نل   نل   ب دۍ  د .

دغههن عنهه   ههر ا  ههن د  ههل     ههر وهه ا نههل یدز وپ هههص 

 ن ۍړ ی  ۍپ  ېر ۍ می   يي ۍپ  ن د نل   د  ۍو ا  هن 

 ل ههههههل ۍپ نهههههه  ېل ال ي اهههههه  ي نههههههن ګل ههههههن  ههههههلي. د يههههههل  

یر پړپ ههههي ۍ کهههه  ي  ههههل      هههه    يهههه   ههههن د نههههل    هههه

هههههههق ن یعنههههههههي د ۍ کههههههه  ي پدۍ هههههههه   ههههههههرو ا  وپ هههههههص  ههههههههلا  ا

پ ۍ هههلپ ف  د    ې هههه  هههه   ههههن يههه   ههههروین ۍپۍ هههیح پ ههههن 

شهه ي  پدۍ هه  پ ۍ ههلي. د  ههروین ۍپ  پغهه  جههلړي ال   يهه  

 هههههن پ  هههههن  هههههلپ ه د ،   هههههن دۍ هههههه  د نهههههيمي ۍپ   ههههه  

وشرۍظ، و ل  ۍپ پۍ ما  ېهک يه  نهن د  ۍوهر  ه ي ۍپ 

نههههل  ،  پغهههه  وفېفیهههه  يهههه  پ ز  ههههصي ۍی هههه ي د  ههههه  د 

جههههلړي د ۍ وهههه ا  ههههن  ل ههههل   هههه    نههههن ګهههها  ال  نههههن  هههه   

شهه ي، د      ههن ۍپ ښههړي ن دپۍړپ  ل  یههل څخههن د  پغهه  

جلړي ۍپ نل يدز وپ هص جلړپ هل نهن اه  پ نهل    که ظ پ ه  ي  

  ر څل   ل   ن دنل یدز وپ ص ال ي ا  ي پ يي.

2-
 نن د  ۍړ  قرعظ  ر ن فرو ي  :

ڻ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     

ۇ  ۇ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ

ۆ  ۆ    ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  

 ٣٢ – ٢ۍلحجرۍه:  چۉ  ې ې  ې  ۉۅ

 ن د وؤو   ل دپ      نهر  پج  ېهږي،  هل نهن 

 هههن د دپ  نهههل    هههن نهههر   ههه  يههه  نهههل ن پ ههه  . وههه ا  هههي 

، ،  ل د       ه  نهر  هص هه   ېهر   هلي  لي  ېر  

د هللا حکهههن    هههن پ تهههن هههه ج    پ ههه    هههر   نهههل 

، يه  د هللا حکهن  هن  جهله پ ه  . ن غ ړ   دودي ن 

پ ههه   ۍپ ۍ وههه ر  ۍ   نهههل ن  نهههن اهههص ههه هههل  هههرو ا 

 
ن
 . ېهههک  ل هههلي   هههل فيۍ وههه ر   هههل   هللا نقی ههه 

وؤو ههه ظ نهههر  پ پ هههن دي،  هههل   نهههل د   ېهههل پ پ هههل 

د رېههههږ  ، ې ۍپ هههه  ۍپ د هللا څخههههن پپ  نههههل ن ههههر وهههه ا 

 .  حن د ز  صي پش ي د        ه 

نههههههن دغههههههل دپپ عنتل ههههههل  ههههههي دۍ  بهههههه ي  ۍغ هههههه  دي: د 

وکهههېم    ل  ههههر وههه ا  ههههن ج هههه    ۍ وههه ا  ههههن  ېههههصۍ  

شههه ي ۍپ د ج ههه   نهههن پجهههن  نهههل نهههر  هههچ د  فهههر حکهههن 

  ل ههل حههی  ههن  ههري  ههر څههل يهه  د  ههلت د یههچ نر ههن د 

ګڼ هه    کههن  وکههېم ظ پوا  هه ظ  ههن حههیا   ههن پي 

نههههن د  عنهههه   ههههي  ههههصۍ  نهههه ه نههههن ج هههه    ههههي پۍقهههه  

 ههلي دپۍړ   ههل ي وؤو هه ظ  ې هه  دي   کههن څر  ههن 

 ههههههن د   ههههههچ  تهههههه ا ) حمههههههة هللا اېیههههههن(ههههههه  ۍوهههههه ت   هههههه  ي 

 ههههي دۍ  بهههه    )صههههایب ۍ س   ي(نههههن  تهههه ا  نمهههه ظ

نهه د   ههه   د .ج ههه    ههن دپۍت پ  هههلا  هههن دي  پۍ  

 ا  کههن هللا تعهه    ۍوههر  ههه   ههه  د دۍ هه ي   ههل  هههرو

 ههههن  لوههههن   ههههن  .چۓ  ڭ چنههههل ن پ هههه  .

نل    ن غه ړ   هن ۍنهږدي، وکهېم ظ پ ه  

وفېها د  ههه    ههل  نهل    ههن ووسههل   

 ههه ي عظ  هههر د  هههه   هههن  ېهههن ال    ههههن پي، 

 ههههههههل  ههههههههلا پ هههههههه  دي د   ههههههههل  نههههههههر  ههههههههص 

نهههه څلظ پ هههه ي،  ههههر   ههههن پ تههههن ههههه  دپ  

 نل ن پوني.

 ههههههههههن يهههههههههه   ههههههههههر پ هههههههههه  نههههههههههل    ههههههههههن غهههههههههه ړ  

وفېها  ن،  ی   ن وکهېم ظ پ ه  دک،ل  

دي هه  د دپي  هر وه ا نهل ن نهن اهصا ۍپ 

ۍ وهه ر پ هه ي، د  ېههري  ههلي ج هه   نههن 

 پجهن لېهن  نهه  ظه  ۍ وهه ف  پ نهر  پ کهه ي.

نن ن    هي يه  پ  ه  دي هه  وؤو ه ظ نهر  
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پ پ ههن دي،  ههل اهه ت پ هه  دي   ههچ پ پ ههل د ج هه   

دپۍت  ههن  ههن نرېههږدي.  ېفههي  ههر وهه ا د  نههل ن پ هه ي.  

د ۍ یهههههي  قهههههلۍ ۍپ هههههه  نهههههن نهههههل ن  هههههي د هللا  حمههههه  د  

   نر ې    ۍ نر   ک   ۍو ا  ن ش ي.

  .چې ې  ېۉ    ۉۋ  ۅ  ۅچ

د   ېهل پ پ هل  ههر وه ا نهل ن پ ه  ، ګل ههصي 

  حن د ز  صي پش ي. 

دۍ عن   يي هه  نهن نهل ن  هي د  هصۍ   حمه  د . 

 ههل نههل ن  دپا د  حمتههن  هه ظ  ههري  ههلا ۍپ د ۍ یههي 

وههیة اېیههن ۍ   ،ههني څخههن ظهه   ر هه   ېههصا دي  نې مبهه 

 فرو ن  : پۍ کیت

َ، ذذذ سن َ َاليَخ ن ،ََوَْذذذذ ي ثذي َذذذذ يلن َ َاْلين َاليَ  َّذذذلنََْذذذذ ي ذذذَ ابع ذذذََّحعََُهذي ِي تذع
َ ََكَفَذذ ي ذذًَل َرَ،ع َهنذذَهللنََلذ يً َ،َإنالَّ ْنكع ذذ َلن عذذ  ََعميذأ َاَلَْععي ْع ذ َِ فَذ ذعغي
ْعواََةذذَ ْيلنََ ََّّذذىَ ذذ َ َلع،َفَذ ذعَقذذَلع ََُفي ن َطََنهَذ ذي َذذثعََوهَذذذ يَلََُخن ذذثنََلذذني ْعواََةذَ ْيلنََْمي ذَطَنَنَ،ََُفي نذ ََ ََّّذىََْمي ْعواََةذَ ْيلن َنَ،ََُفي نذ

َطَنَنَ (٩1٧1)صایب وکېن حصن   مب :  .َ ََّّىََْمي
 

د دپ هههه وې ۍپ ن وشههههسنې نههههن پ   د ج هههه  

د پۍ   نرۍ  کههههتچ  ېههههږي،  ههههل  ههههر   ههههص   ههههن   ،هههه ن 

 ېږي ه  د هللا نر  ي   هر ک  هن پي و  ه  نر هن د 

پ پ پ   هههههههرو ا يههههههه  ب هههههههه  ۍپ   هههههههن اههههههه  ههههههههه  د د  ۍ

پ چ  ېهږي: دۍ دپ  « د دپ  نن  فېن » د مني پي، 

پ  هاپ   رڅهل نهل ن نهر  پ ه ي، دۍ دپ  پ  هاپ  

 ههههر څههههل نههههل ن نههههر  پ هههه ي، دۍ دپ  پ  ههههاپ   رڅههههل 

 نل ن نر  پ  ي.

 ههل  نههن نههل ن  ههي   ههن څههن  رنههر   ېههصۍ  شهه ي ههه  

نههن ج هه    ههي  ههن شهه ي  رنههر   ېههصال . نههن د  ۍړ   ههن 

ین  ي د نل ه د ګ هل  ېېمهي  ۍشه ي. پ پنتن ن َصن ا
ن ح 

دغههههن نل  ههههن  بهههه ي  ههههيي ههههه  د وکههههېم    ل  ههههر وهههه ا 

ج     ن دپۍت پ  هلا نهن ۍنهیت  هي  ه    هن  هري، 

 ېفهههي وکهههېم   ظ وفېههها دي هههه    ېهههل  ېهههل  ېهههل  هههن 

 ههههر   ههههن دپۍت پ  هههه ي  ههههر څههههل ههههه  د وکههههېم    ل  ههههر 

وهههههه ا نههههههل ن  ۍپ هههههه    کههههههن ج هههههه   پ پ  پوا دي ۍپ 

پوا دي. ج ههههههه   پ ۍ ههههههه  ۍپ  سههههههه ه  د  ۍپ نهههههههل ن ۍپ  

 ههههههههن ۍپدد  ج هههههههه   يهههههههه   تمههههههههن  هههههههه   ۍپ ههههههههه  څههههههههل  ې

وکههههېم    ل نههههن ع ۍت وپ ههههص نیههههچ   .نههههن د  ۍړ  ۍوهههه ت 

د وشهههدل   ههه ب   حکههها  وهههري  « حمهههة هللا اېیهههن»  ههه  ي 

َّذذثنَالَنَ ذذلعَهيذذلعَ څخههن  قېههلي،   ههن پۍيههي: َمَ ََوال ذذََّذقي اسي
ْعوَهيذذلعَ ذذ ،َفَذَقذذََلََع ي مَذذَلن َال ن ثَذذَلن َي َعَنَونَْذذَلَهنَ َََّئنذذَ ََُ َ َعَنذذد 

َْافَذَ ذَ،َالَنَصَن َّعذَ ََُيذي ََكَََّئنَ َالََتذعَ ل دََ ََّّىَتَذقي  َإنف دََ ََرى
َعَنَونَْذلعَوََ ْعوََفَذَقََلََلثعَ ذ ََع ي ََ يلن َُ ي َالذَّْ،ع َْ ذ ََوالَّذثنََخ ذي َُ َكذَ

ِعاَللن،َوََ ِعاَللنََةذذ َيَذََّذذَ ََةذذ ُي َلنذذدَهنذذلعَع رنََإن ََذذلي ِعاَللنَ ِعاَللنََةذذ َةذذ
َلنذدَهن نَ ذَئن ن يَ ََلي َ َنَّن ن ي،َفَذمَذَنذَ َإنلَ يذثنَال ََّسن َلنذدَهنَ ذ ذي ََذلي

َ َ لن َهَ نذدََعميذأنََلذ يس  ََعميذَأَالذَّْ ي ذلي ََن ْيم  َْ َيذعذ ذلي ََن رَ،عََذ يلن
ََْف،َوََ ْيذ  ،َفَذَقذََل َاذيَةمَذَََهيَلََس ع َْ َكع ْنَهيذلن َعميَأالَّثنَهيَلََعذََن

ََع ََ يثن،ََويع اَلَلَذثع ََوافي ْنَضَََع ،َفََعي مَذََإنلَ يذثن،َإنَلىََةَ اَالَّْ،ع ن
ََ يذذثنَفَذَََّ ََّ ذذَ،َوََ ََمَذذََإنلَ يذذثن،ََفَلَتَذ َذذَمع،َفَذذَأَخَلَََع يَذذَالََلَذذثع ََفَط

َ، فَذَقذذََلََل عَ ذذََالَنَ ذذلعَهيذذلعََعَنذذد  َإنفَّذذََهَذ عذذ ََعميذذأنَال عطََّنذذ ن
،َوََ ََةذَ اَالَ ذَلن َ َََنلي َِمذي ََُ َََيأي ََعَثَذ ي ََةذ نمنَا عََّذَلَيَذأي َُّ إن

َََئنَ ذذذذ ََكذذذذَ اَوََكذذذذَ ا،َفنذذذذدَدن ََ يذذذذَك ََع ْنكع ذذذذ َ،َيَذذذذَاَل َفَإنفَّذذذذثعََْذني
َإنلَ يذذَكَوََ َعذذ ع َلنذذدَهنَ ذذَ ا،َيَذذَاَل َََوَْطي ذذلَلعَكَيَذذََل ََفَ ذذلي َْ ي

ذلعَلَذَكَهنذثن،َ َيََاَل ََفني لعََلَكَهنثن،ََفَ َََسلََل عَ َََل يً ََإنالَّ َفني
ََُهَذذذََََفَمذذذََلَنثع،َفَذَقذذذََلَالَنَ ذذذلع َوََ ََسذذذ نني ع ََْفََلَقذذذأي ذذذ َه ي

ََّ ََعََذذىَ ََ يذذثنََوَسذذ َع ذذَّىَاهللَع َِ َّذذثنَ ََرسعذذ َلَال َْذقعذذ لع ََرَُْيذذ ع
َإنلَذىََ، يمنذثن،َوََ ْنََوالَنَ لعَهيذلعََعَنذد  منذ عََعََذىََال ن يَم ةعذَ َْذعقي

ًَّْف،َوََ ََذذذ َ َْىَوَََال َّذذذَسن ذذذ ََ يذذذثنَُعخي ََُّ»َْذقعذذذ لع َََع اهي نذذذدََةذذذَ اََإن
َُيََس  ٌأَوََ ذَلَََلَن ََّالََّثََُ ََن َنَحَهنثنَهَذ يَلَفنَ ََّذ يلنََع ن َ ََّذ يلن ْعمي

َن ن لََ َ(.۴۰۷۲)صايب ۍ س   ي حصن   مب : َ.«ال ع ي
قکن نن هللا هه  حکها  ها ا ه  د وع پ هن  

پ  وهه   ههن د غرپ ههل نههن څېر ،ههکري  ۍ پۍیکههت ه. َامههر 

 هههها ۍ عههههه   وع پ هههههن  هههههن پپ هههههچ:    دۍ ههههه ي  ،هههههکري 

ر څههههل   ههههچ پ هههه ن ههههه   يڅفېههههن  ههههن نههههر  هههه   ېههههږي  هههه

نههههههی الظ د و ځههههههن پړي.  ههههههل وع پ ههههههن ههههههه   ههههههر   ههههههچ 

وې ري غل   پپ، پي  پ چ: ۍ  َامر    ن دغن   هن 

  ن پپو ي ۍپ   ن   هن دغهن پپو هي د  ېکهل اه  ي 

 هههن څهههله  ۍ  هههن نهههمس  لي، د   هههلي  ههه   ۍپ ن  هههن 

 ههههههههلي ن یمههههههههه ظ  هههههههههن څههههههههله نهههههههههمس  لي؟ پ پنهههههههههتن 

وع پ ههههههن حکهههههها  هههههها ا هههههه   ههههههن د قر شههههههل  نههههههي اسههههههص 

ر  ۍ شم  قس ی ه دپ   ک ظ: اسص ۍ رحما  ا َنم 

ۍپ اسههههص هللا  هههها اهههه ور پ ېههههږا.   ههههل  دپۍړ   ههههن يهههه  

 ههههههن پ  هههههه  ، « حکهههههها  هههههها ا هههههه » پپ ههههههچ: د  نهههههه ي 

پړۍ هههههههصن  ۍپ  بههههههه   پ  هههههههن پ ههههههه   ۍپ نهههههههل ن پ څخهههههههن 

 ههن  بپغههلۍړ .  ههل   ههل  دپۍړ  حکهها  هها ا هه 

ۍپ د نههل ه غل هه  ن يهه     پ غېههچ، پ نههر  پغږېههصا 

پپ ههچ: وههلد د  ب پ څخههن پ هه  . حکهها  هها ا هه

اسههههص ۍملطېههههر  ههههل    د دپ  ههههي  ههههتم یل څخههههن څههههن 

)هههههه  د   ههههچ  ایهههه  وحتههههه جل  شهههه ال ال   ههههن  ۍپړ 

 ن ۍو هههههههل  دغهههههههههه ېکل  ن ول پ   ي پ ( ۍپ د  چ نې

) دپۍړپ   هههل( نهههل د  هههچ پ نهههي  هههل   ههه ي، نهههل  هههچ يههه  

پو ههه  دي) دۍ نهههل  ضهههمدظ  هههن ۍړ یههه   هههري(.   هههل دپۍړپ 

چ: وع پ ههههههههن  هههههههه   ههههههههن دۍ پړۍ ههههههههصي  ۍنههههههههت  پ پ  ههههههههن پپ هههههههه

 ههلي)ه  نت نههل د وې ههرپ ۍپ د نههيمي د ۍړ یهه   وهه    

ووهههه  ر  ههههن د  ههههن  هههه  ي( ۍپج هههه    تمههههلا ۍپ نههههل ن 

پپ ههچ: دغههن د نههل   د  بغهلۍړي. حکهها  هها ا ه 

 رۍنطل د ام    ل ل  م     هن څهله  ۍ هن  هلي؟ 

  هههل  پپ هههچ: وهههلد يههه   هههم    د  هههن  هههلپ.   ههها  دۍ 

 لوهههههن غل ههههه  ن هههههه   هههههن  بهههههه  حکههههها  ههههها ا ههههه 

ن دپ ههههن دپ   ههههن پ  ههههن پ ههههچ: وههههلد  يهههه   ضههههمدظ د  ههههن 

 هههههن نههههل ن پ نهههههر   ب ههههلپ.  هههههل حکهههها  ههههها ا هههه 

پ ههههههه  .  ههههههه ب   حکههههههها  وهههههههري پۍيهههههههي: وههههههه  د ۍ هههههههلزکر  

پ یهص   صا ظي څخن ۍپ ېص  ،   هن پ هچ: وه  نې مبه 

يههه  نهههر  بنهههن دۍ ههه ي حههه ا  هههي هههه  حکههها  ههها ا ههه 

و به  ۍړ   هن   نه  پپ ۍپ د   هن نهل  هچ  ېکهل  هن وهه  

ۍړپ  ۍپ  ههچ  ههچ  ههن يهه  حکهها  هها ا هه   ههن پ تههچ ۍپ پ 

پ هههچ يههه : دۍ  وههه   دههه  نهههردۍ  د  ۍپ  یېهههن د  هههه  هللا 

تعهههههه    د د  نههههههر ال  د وکههههههېم    ل د دپپ  ل ههههههل   هههههههل 

د   هههههچ  ب ههههرو ا نهههههل ن  ۍپ هههه . حکههههها  هههها ا ههههه 

  یکن دغن پړۍ صپ  ن  م  تن ۍپ ام      .  

فکههههر پ هههه   ههههه  دغههههل قههههص و ل صهههها  ن پپ څههههن  پا 

ۍوههههههه  د ج ههههههه   څخهههههههن پنههههههه ت ؟  هههههههن دپ   ۍنهههههههیوي

ج ه    ههن دپۍت پ  هه   پۍ    یوههن  ههن يهه  څههن  ههل  

پۍ ؟ د دغههن حههصن  نههن  هههرح  ههي ایوههن  ههص  ۍ هههصنا 

وف ذذثَف ذذ َلَالن ذذلَ فروهه ن   دي: )  حمههة هللا اېیههن( اینههي
ْكَال َكَوالأف ََ رضدَاهللَتنَلىَع ث،َدعَمَورعثَإلىَت

لنَذلَوالَل لذلَرغملَف  ََع أَاهللَتنَلى،َول َْ ذلَذلذكَ
َُلِذَ،َفمذَلنثَ والَلقَل،َويأَهَْنذثَعَذىَال ذ  َُرهنذُ 
ْفًََ مذذَنلَا َذذل،َوكِذذذىَهذذثَلذذذ َرعَْذذلَل مذذَنلَدْ ذذذثََو

 (٩٨2  ه ٣١ جه )امصة ۍ ق  ي  رح صايب ۍ س   ي  .وف َلًَ

فضههههیې   نههههن د  حهههصن   ههههي د حکهههها 

مههههههههههه   ېږي ههههههههههههه  د د   قههههههههههههلۍ د  د د یهههههههههههه  ۍپ ن اهههههههههههه ه  

ن د   ه طر هه    هن ۍجهر ۍپ نرې،لپ ل  ن پهڅل  نه

مههههههلۍا  ههههههن يهههههه   ههههههلن پپ ههههههه  د هللا نههههههر  د . دغههههههن 

ن  «  م پ  ی » ، ذ  «طم  » نل ن ي  د  لت اې  

د  فرپ د  ږپۍ   نن پجن پ ک  ،  ېفي نهن دۍ ه ي حه ا 

 هههي يههه  دغهههن نهههل ن پ ههه   هههه  څېلې،ههه       کههه  ل 

دۍ  ي  یع  پ نر      پپ هه   هر ورګهن  هن  ګهر  هن 

ن نهههههههههل ن د دنههههههههها ۍپ ۍوههههههههه  د نرېهههههههههږدي.  هههههههههل د  دغههههههههه

ووهههههها  نهههههن  ههههه طر پ ههههه   ۍپ مهههههصۍ  ههههه   د  هههههرر ۍپ 

 ۍهههه  وههلد ۍپ   نهههل  ههن نهههن  فضههیې    ههه    بهه  د . 

صا  ن  رۍول پ    ۍقتصۍ پ  پ ۍپ د  حمهة  ېعه ملدظ 

 پۍ کهههیت» نې مبههه 
 
دغهههن حکهههن ام ههه  ۍپد نهههل   « اېیهههن ۍ وههیة

 غل   ن ي  نل     پ.

  ل   ی ...

 نې مبههه  نهههل ن  روهههي ۍپ ع ۍوهههي د  
 
)اېیههن ۍ وهههیة

َالْ فيذذذَ ،َ فروههه ن  :پۍ کهههیت(  ذذذ ُّ ََُّاهللََرَفن ذذذٌ َْعنن إن
َ، ََََاَلَْذعنيطنذدََعََذىَالينع يذفن َ َوْذعنيطندََعََىَالْ في ن

َ امع. ََََسن ََوََََاَلَْذعنيطندََعََىَ
 (.٩1٢١)صایب وکېن حصن   مب : 

ظه   هکن هللا تعه     روهي  هلپ ف   

د ،  روي  ل لي، نهر  روهي   هی ي   هن 

پ  لي هه  نهر  ل هص « ملۍا ۍپ  ې ڼي»څن 

 ال ۍ ۍپ  ل پ ال پ ي   ن پ  لي. 

د وکېم    ل  ر و ا د نل   د ګ ل نهل   هن 

 ېرېهههههههصپ ف   ېې هههههههن د حکههههههها  ههههههها ا هههههههه  ۍپ 

 هههر وههه ا   هههن  ههه      نهههل ن د   وع پ هههن
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مودل "این راهكار تغییر هه مشهور به
اسرت  در   "تغییر سازمانی یان هروتر 

هشت اام به مرحهه ایرا در می آیرد و  
مدیریت ارشد سازمان را می آموزانرد  
تا چگونه زنگار زمان را هره برر سرر و    
صور  سازه های سازمان زنگ بسر ه   

 زدوده و از نو رنگ زند. 
ای سازمان هماننرد سرایر پدیرده هر    

زاس اری طبیعی( و غیر زاسر اری بره   
تدریج پیر و از پا مانده می شود و توان 
و تحرك خود را در ارر زمان از دست 
می دهد. در صرور   ردم تویره بره     
بازساخت موتور محرهش  نمری تروان   
امیدی به همسری و همراوردی آن  برا   

 سازمان های همطراز را داشت.  
هه ولی در این راس ا  نصر تغییر است 

بر شاخه های درخرت ههرن سرازمان     
یوانه های یدید و یروان را رویرش و   
پرورش داده و روز ترا روز نروده هرای    
ررسوده آن را تعویض و تغییر می دهد 
 و آن را دوباره بار ور و برومند می سازد.  

پیداست هه تغییر می تواند به صرور   
مثبت و منفی ویود داش ه باشد. اما به 

ز نظر خصهت زاس اری طور هل انسان ا
خررویش  همرریش از تغییرررا  مثبررت 
پشرر یبانی مرری هنررد. بررا تویرره برره 

برره روانشاسری انسرران  در ایرن صررور    
آسانی می توان به سوی تغییر ش ارت 
و پیشامدهای بعدی آن را بدون چالش 

 زیاد به آغوش هشید. 
رمند اند وبه همین دلیل هارشناسان با

د هه تغییر مثبت و هدرمند مری توانر  

وضعیت سازمان را داراون ساخ ه و به 
هدف های م عالی هدایت نمایرد.   مسیر

ضررمن تغییررر مثبررت و هدرمنررد    در
مس هزم اقرداما  الزم و طررح برنامره    
های مناسب  یامع  مردون و منسرجز   

 می باشد. 
د ابرای آغاز روند تغییر  باید تمرام ابعر  

سازمانی؛ مانند: نیروی بشری و قابهیرت  
ی برا قروه و برا رعرل     ها و ظریفرت هرا  

سازمان  توان مرادی  مرالی  معنروی و    
سایر موارد ضروری آن مورد شناسرایی  

 پرسون دقیق( قرار ایرند. 
 "قهررب تغییررر "برره نقررل از ه رراب  

 TheHeart of Change )"  یران
و  تیار مهی  تجربیااز  یایر هبهر  "هوتر
 در ارر ه نمازارر سو  اندیررر م  ینی

بزراری   یهادرس  تغییر سازمانی یهت
 دیریتررررمنگررری چگو صخصودر  را
نی  می آموزیز هره  مازسا نشدا لارن قا

چگونه با هارهنان بره  نروان انسران و    
مویودی دارای احساسرا  و  واطرف   
لطیف  در چرخه ررایند تغییرر  اتخراذ   
رویكر توسعه منابع بشرری( معامهره و   
برخورد مح اطانه و انسانی صور  ایرد 

یریحره دار   تا روح آنان در این مسریر 
نگردد.  به هر رو  ارچه پیش از این نیز 

رده درآمردی بره راهكرار    به اونة رشر 
( John P. Kotter "یران هروتر  "

صور  ارر ه بود. امرا اینبرار از زاویره    
دیگری به آن نگریس ه شده اسرت. در  

  "قهب تغییر"ضمن ررازهایی از ه اب 
اوشه هرایی از مقالره آرش آرسر ه  و    

شررهرام شررایان و نكرراتی از مطالررب 
سعیده دریرا زاده بره طرور یسر ه و     
اریخ ه در البتی مباحث مخ هف این 
مقاله بازتراب یار ره هره مری توانرد      
مدیران تغییرر را در راسر ای برنامره    

 هایشان یاری رساند.
احسـاس ضـرورت و    جـو  ایجادگام اول: 

اسسرت از رویكردهرای    تغییـر  فوریت
سن ی ارش ه و ررت به رویكردهرای  

و رناوری نوین به  نروان یرا    یدید
ررصت مناسرب بررای سرازمان هرای     
تغییرپریر تهقی مری ارردد. مردیران    
تغییر در اام نخسرت بایرد بره ركرر     
زمینه سازی یو مسا د( در سرازمان  

ضررور  و  ذهنیرت  احسراس  بوده و 
تغییر را برای هارهنران ایجراد    روریت

نمایند. همچنان بس ر مسا د پریرش 
ز پیش در میان نیروی برنامه تغییر را ا

بشری به میان آورند. سپس برا طررح   
برنامه ریزی شده  برنامه  مرل را بره   

 تدریج ایرایی سازند.
اما در سازمان هایی هه در آنهرا  
احساس ضررور  تغییرر نمری    
اردد؛ پیامدهای آوردن تغییرر  
بی مویب می تواند سرنگین و  
ناخوشایند باشد. در این هنگام 

ماننرد   رر ن بره سروی تغییرر؛   
لوالندن سنگ بزرای برر ررراز   
قهه هوه بهندی است هه ممكرن  
است با یرا اشر باه هوچرا     
سنگ نه تنها دوباره بره طررف   
پایین ررود آیرد؛ بهكره شراید    

 دریزناصرالدین  قسمت هفدهم 
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نسبت به موقعیت قبهی  در یایی بره  
مراتب پایین ر از پیش قررار ایررد و   
این هه در مسیر سقوط به طرف دامنه 

ی نمایرد   هوه چه خساراتی را وارد مر 
بحث دیگری است. این وضعیت برای 
سررازمان برره  نرروان زنررگ خطررر و 

 خودهشی تهقی می اردد.
برره قررول یررا تررن از دانشررمندان  

 غیر یهاروش  با باید مررررردیری ی 
نشان داده شرود   نهنارها به تحمیهی

ایجابا  محیطی حكز می هننرد    هه
 رها ینا لب ه. اباید تغییر صور  ایرد

 پریر نمكاا شاخ نی هرای اسخنر با
 یادادن  ننشا قعامو برخرری. نیست
از  ترارتاثیرار  نداتو هوتاه مری  ههیپ
 باشد.انی سخنر ها سا ت

  ادرردر اتغییر  ور ضر حس دیجاا یابر
در آنان برانگیخ ره   ستر باید روحیه

  دشو مری  با ث ستر هه اچر. نگردد
   ینررمازسا تغییررر به تمرهز ییا به ادررا

هند. دارقر لویتدر اورا  دخواز  حفاظت
 ادررا هه یحددر سس را دیجاا ارچه

 آینررد  طهبرری بیرررون حترا حالتاز
و  ستر دیجاا با ماا. ستا هپسندید

 هیچ نهنارها نس ندا دانناو  ب اار
  هنیز لقبو باید. شد هررردانخو حل چیز

از  ی به میان آید تغییر ستا ارقر ارا
 صور  می ایرد. نهنارها طریق
احسراس ضررور  و    یرو  ایجادبرای 

تغییر در سازمان  نخسرت دو   روریت
 اقدام پیشگیرانه به  مل آید:

 :های موجود بررسی قلمرو واقعیت .1

قوه و  های با بحرانطوری هه با تشخی  
بحران با رعل حاضر  می توان از های  ررصت

آینده  تا حدی یهوایری بره  های ممكرن  
  مل آورد. 

پررس از ایررن دو اقرردام پیشررگیرانه  دو 
رعالیت مهز برای ایرایی ساخ ن برنامره  
تغییر در این مرحهه  ضرروری پنداشر ه   

 می شود:
الزم است تا در ایرن   اقدامات محرک: .1

راس ا اقداما  محرك و تحریا هننرده  
د برررای ارررراد از سرروی مرردیریت ارشرر

 سازمان انجام یابد.

تغییر به  نوان یا  اظهار نیاز به تغییر: .2
اصل ضروری و نیاز مبرم با شریوه هرای   

 اونااون برای سازمانیان بازاو اردد. 
 ایجاد تیم تغییر یا ائتالف رهنماگام دوم: 

تشكیل یا تیز  اروه( قدرتمنرد بررای   
رهبری تغییر یكی از پریش شررط هرای    

رهبران یا مدیران برنامه تهقی می اردد. 
تغییر هیچگاهی نمی توانند به تنهرایی و  
بدون داش ن یرا تریز هرارا  مخهر       
م عهد  م خص   بی ریا  پاك و  اری از 
رساد  حره ی و یا تغییری را در سازمان 

 به ویود آورند. 
از راه نااهران   نری قهرمامفكوره این هه 

  مشكت مرریتما یرریتنها بهو  سدرررررا
خیرال    درر هن رصرل و ل رحرا سازمان 
 تغییررر دیجاا یانیست. بر بیش خررامی

آزمروده از میران    تیزویود یا  سیساا
ضرررورتی  ارررراد بریسرر ه سررازمان  

  انكارناپریر است.
 بیمناس ادررآوردن ا هزدار لیصا چالش

 دارای زرر همورد ا  ماد بروده و   هز هه
در ایرن مقطرع     باشند یمیت رها ر مها

 حسطو همهدر  بایدی رها وهار . اسررررت
 باید یرها . تیزددار تشكیل نررریمازسا
و دیدارها و  دشو تبدیل سیعو فئ تا هرب

نشست های مرتب و م واتر یهت تبادله 
نظرا  یدید با همردیگر نماینرد. ولری    

 اینرردا و ضررعیف  ونبدنشسررت هررای 
 مرنگرر هرا اررراد   نارطمینو ا دار  ما

در  رحضو یابر ادررا هنگیزاو  هند مررری
 هاهش می بخشد.  نشست های بعدی 

در یا یمهه می توان به یرأ  افت هه 
بدون ایجاد یا تیز هز اندیش  با دانش 

و با انگیزش نمی توان هریچ تغیرری را   
در سازمان به ویود آورد. برای تشكیل 
تیز تغییر  پرداخ ن به دو نك ه اساسی 

 شرط الزمی به نظر می رسد:
ازینش اررراد مناسرب  م عهرد و     .1

 ارراد سازمان.م خص  از میان 

سپردن وظایف مشرخ  و مرترب    .2
 برای هارهای اروپی به آنان.

از رو مدیریت ارشد سازمان  با ایجراد  
تیز تغییر یا ائ تف تغییر  م شركل از  
تمام ذینفعان  از طریق نشسرت هرا و   
دیدارهای مخ هف با بیان خوبی هرایی  
هه در برنامه تغییر مویود است  می تواند 

را ایجاد و برا ایرن    تیز تخنیكی تغییر
اقدام درست  دریچه شكورایی تغییرر  
مثبت و انكشاف سرازمانی را بره روی   
هارهنان شان بگشاید. برای دسر یازی  
به این هدف  انجام دو رعالیت ضروری 

 تهقی می اردد:

 شــناخت رهبــران قدرتمنــد ســازمان: .1
آوردن تغییرررا  هدرمنررد و مطهرروب  
ضرور  یدی برای شرناخت رهبرران   

ارردهز آوردن  ند سازمان دارد. قدرتم
اروهی هه برای رهبری تغییر از اق دار 

و  برخروردار باشرند  در سرازمان  هاری 
ب وانند باالی اركار و ا مرال دیگرران   
تأثیرازار باشند  هار را برای مردیریت  
ارشد تغییر  تسهیل می بخشد و شرانس  

 درصدی پیروزی را بیش ر می سازد. 

 یریتو مرد  هردایت  هماهنگی تیمی: .2
یرا   به نحوی هه هماننرد  تغییر اروه
و مانند دانه های  هار هنندبا همدیگر تیز 

زنجیر به همردیگر ارره بخورنرد و از    
همدیگر حمایت نماید  از مبانی اساسرا   

 ایجاد اروه تیمی به شمار می رود.
   :گام سوم: خلق دیدگاه

پس از تحقیق و بررسی همره یانبره    
و محرریط داخهرری و خرراریی سررازمان 

راد و شررها   رریا  ارر رردآوری نظرا
می توان دیدااه یامع و هامل را بررای  
نیل به هرسی نشاندن اهداف سازمان  
طرح ریزی نمود. الب ه خهرق دیردااه   
 چشز انداز( روشن  صرریح و محررك   
به همرای اس راتیژی ها  قوانین  مقرره 
ها و طرزالعمل های معیرین نخسر ین   

نخست باید امكانا  مویرود   
به شكل واقع بینانره بررسری   
اردد هه سازمان چه ظرریرت  
ها  امكانا  و سهولت های برا  
قوه و با رعل را برای ررر ن بره   

 رد.سوی تغییر در اخ یار دا
 :اه تشخیص و بحث در باره بحران .2

ضعف هرای  هه ظرریت هاو زمانی
مویود سازمان مرورد بررسری   
همه یانبه قرار اررت  سرپس  
ایجاب می نماید تا بحران های 

و اح مالی بعدی مرورد   مویود
بحث و تشخی  قررار ایرنرد.   
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بررای  مرحهه ساخ ن رویكرد یدیرد  
سازمان و یان بخشیدن مجدد به آن 

 یهتو  مسیر نشد مشخ اسرررت. 
  قوانین  ها تیژیاس را ینوتد ه یندآ

از ترری  مهیا یها برنامهو  مقرررره هررا
ست. ا هنمار تیز  مااقدا م ترررینمه

 مشخ  باید بخو یهنمار تیز یررا
 شكل هرر چ هرر بو ارهج هرب هرهنده
 هنند تغییر باید هجاها ود؟بر هداخو می
 یهارمحو ؟نددار تغییر به زنیا هجاهاو
 انمیز ؟چیست نیمازتغییرسا سیساا

  د؟بو هداخو رچقد تغییر سر تو
 نهشید تصویر به مرحهه ینان یجه 
تغییر  یررهبر تیز توسط بمطهو هیندآ
 قابل به راح ری  هه دیدااهی .ترسا

و  كمش ردرك  یاو  باشد نبیا
روشرن و   هینداز آ تصویر  مرومی را 

انه برای همه به معرری ارر ه واقعبین
 .  ب واند

 ستا زمال اب دا دیرررردااه ینوتددر
 بیان به د.هنیرا درك ههیدی  مفاهیز

. دهنی یاهز یهوایررتف ءورسازیگرد
 هرر ه هرر نچآ ردمودر  نیزاتو نمری  ما
 هربرنام  س یزرنیدرك آن  هرب درارق
 به هه نرریماز ضمن. در هنیز یزررریر
  ترسا انیرو تهداباز  خانه حصطتا

 افهدو ا دیردااه  ینودرر ت لدنبابه 
را  نمازباشید. ساهوتاه مرد    تغییر

د. رر هنی حفظ هز از هز از هز پاشری 
 لنباپس از  بور از این مرحهه  بره د 

   .تغییرا  بهندمد  و اساسی اردید
در   شد ینوتد دیرردااه هه نرریماز 
 جخربره   سر ت ها یژیتاس را یایرا
 یجرریرتد تغییررر یررژیتاس ر. اهیدد

 همه ترررریمداز  ست. بعدا هررسایند
 ضعیتو بهو  شوند مرری نسكو رچاد

 حرهت سریع هنند. مری  د ار  دمویو
 هرر ب قبهی حلامر هه نیمادر ز ندهر
 ست.ا میالزاامر  یا  هشد طی بیخو

در راس ای تعمیز و تقویرت دیردااه   
 باید دو هار را به انجام رساند:    

  به ویرود آوردن دیردااه  پس از  .1
تغییرر را   رونرد دااه هره  توسعه دیر 
 .هدایت هند

  قروانین و  هرا  توسعه اس راتیژی .2

به اهداف مطرابق  برای دس یابی  مقرره ها
 .دیدااه

 :گام چهارم: توافق و ابالغ دیدگاه
پس از توارق یمعری برر دیردااه  بررای     
تأمین ارتباط به ر و رسانیدن پیام خوب ر 
به ارراد سازمان  دیدااه مش رك به آنان 

 ان قال اردد. و غبتا
پژوهشگران می اویند هه تجربره نشران   

از  دهس فاا یقطرررررراز  س ارا ینادر داده 
 نیزو  سس رد مورد تیطت اا یها سیس ز

  یهسا قالبدر ارراد  به زمال یها زشموآ
و هارااه های آموزشی یهسه(  50ییهی  تو
زمینره آمرادای هرای الزم     هارااه(  25 

یر ررراهز  برای ایرا هننداان ررآیند تغی
 اردیده است.  

ان قال  انرقد ماا یندر ا چالش ترین مهز
ف اطت ررا  و وضرراحت  مهكرررد   شفا

 شدار تیزو  انمدیر هه ینا .سترهبری ا
 هنداخو مری  چگونهو  هجا هرب درنندا می
  امهینو  نهنارهادر  ین حال   ماا ؛ندوبر
 اندیررر م  پرسندخود می از  تغییر صهیا

 چه زبا ؟هنند می صحبت یچیز چه ردمودر 
    ؟چیست ما ظیفهو ؟ستا پیشدر  ییبت
 لن قاا فصر مرحهه ینادر انهبررا ظیفهو

 دویرت با باید هاآن  نیست. مخا یهاداده 
 سترو  نرریانگر  دم عد نشسررت هررای 

 نهنارها به ببرند. باید بینرا از  نهنارها
در  لیلد هرر چ هربو  ارهج به  دشو تفهیز

  . اس ند حرهت لحا
 به ستا زمال دیررردااه لن قاا  یهسا در

صادقانه و به طرور   ادررا پرسش های همه
هیچ پرسشی  بی . دشوداده  پاسخشفاف 

پاسخ و انگ باقی نماند. یهسا  پرسش 
و پاسخ باید خودمانی و دوسر انه باشرند   
تررا هارهنرران در یررا رضررای صررمیمانه 

 همهتا  ب وانند  نااف ه های شان را بگویند
          . شوند وارمیدا هیندآ هرب
 لهأسرر م نریا ویهر رمزود  خیهی ادررا

 بورر مطه هدرر ینو آ دیدااه یاآ هه شوند می
 یاآ ؟نه یا ستا هشددرك  یهبرر یزرت یاررب
نری  اخنررر س طررق یا نددار ورباآن  به هان آ

و یا با تظاهر  سرعی در رریرب    ؟هنند می
 دیگران دارند.

 سهطرررم دیرردااه به نسبت هنید سررعی
 هرر ب دار  ما اربو   یرسدر هربو  دویرش

 ل ماا چنانچه. هنید سرخنرانی  سرنف
مطابقرررت و   حمطر دیررردااه با شما

 ربهرض ا رینربز  باشد ش هاند نیاهمخو
   .می هنیدوارد  روند تغییر هربرا 

هارشناسان پیشنهاد می نماینرد هره   
برای ذهنیت سازی اررراد  بیشر ر از   

ری طریق ارزایش بازاندیشری و برازنگ  
ركری و  مهری  منحیرث یرا ابرزار     
آموزشی همه هاره اس فاده شود. برای 
به ثمر نشسر ن دیردااه در ذهنیرت    
هارهنان  به ایرا در آوردن دو رعالیت 

     مده می تواند مؤثر واقع اردد:
اس فاده از هر وسیهه ممكن بررای   .1

هرای   و اس راتیژیدیدااه ز یان قال دا
 .نهارهنایدید به 

ائ تف رهنما هه  غییر یاتیز ت ایجاد .2
را بررای  رر اری مورد نظرر  الگو نقش 

   .نماید ایفاهارهنان 

توانمند سـازی كاركنـان بـرای    گام پنجم: 
   انجام اقدام های فراگیر  

پیشنهاد می شود هه به طرور  مروم     
غرض توانمند سرازی هارهنران بررای    
انجام اقدام هرای رراایرر و وظرایف و    

نامره هرای   مشاغل یدید به ویرژه بر 
 یهتدر  ادررا به ر قد تغییر  ا طای

 طریق ازیدید  به سوی دیدااه حرهت
آن  یتوو تقر   تقمند ادررا ییشناسا

هررای  ههنند تضررعیف خررتشنا  ها
و  آنررآیند تغییر و تررمیز  روارض   

  مااقدا مدیری یسیس ز  حصتا همچنان
 ارر ه می تواند.  ر صومناسب 

 نمنداتو ادررا به زنیا مرحهه ینا در
 به ما. ایددار تغییر یایرا یهت

 ؟سترچی یزسا نمنداتو س یرا
دادن  ی زسا نمنداتو از رمنظو

 یدید یها لیتؤمس وراتررخ یاا
 هررراآن  دنهر هاو ر نهناربهها

 هرب یزسا نمنداتو بهكه ؛نیست
 ش ندابر نمیا از یاررررررمعن
هرره در مقابررل  ست ا نعرریامو

ایراآ  و انكشاف آنان سد راه 
 د.  واقع شده ان

 ...ادامه دارد
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یكی از ویژای های این اونه مراده ایرن   
است هه همیشه حیا  در سرهول هرای   

نسان و هر ینبنده ای به صرور   یسز ا
 همی امكان پریر نیست  مگر این هه در 
هر یا از سهول هرا انردازه ای آب بره    
تناسب نوع سهول مویود باشد. در پاره 
ای از ایزای بدن انسان یا حیوان  آب به 
نسبت خیهی هم ر ویود دارد. این ایرزا  
بیش ر ترشحا  منجمدی هس ند؛ مانند 

رشد ر آن نیست؛ حیاتی دحس ناخن هه 
 مرده است. دارد ولی به شكل

موضوع حیا  و روح در بدن انسان  هز 
چون ویود مر كهّز در دسر گاه تهفرن    
است؛ اما حقیقت آن دانس ه نمی شرود.  
می توانیز درباره ایرن تشربیه  چنرین    
توضیح دهیز هه هرااه آب را هه  نصرر  
اصهی و  امل ریشه ای حیا  ماده است 

یرا ِ یسرز بره مررگ     از آن بگیریز  ح
تبدیل می شود و دیگر آن یسرز بررای   

 (2 داش ن حیا  شایس گی ندارد. 
 شخصی از امام صادق از مزه آب پرسید.

 طعز استحیا  مزه آب  مزه  ررمودند:
و با دیگر مزه ها شباه ی ندارد و ( الحیا

نیز ممكن است بگوییز مهز ترین سبب 
زندای و بقای آن  آب است؛ ارویی هرر   

هنگام آشامیدن آب  طعز زندای  هسی
 (3 را می یابد. 

در ساخ مان بدن انسران  بریش از هرر    
چیررز  آب برره هررار رر رره اسررت. بنررابر 

ماهگی   5و 2در باالی نوزادان تحقیقا  
 1%  در30مرررررراهگی   5و  1%  در 31

امی داشت از منابع گر به مناسبت حمایت و
 آبی كشور:

در تعریف آب اف ره انرد: آب  مرایعی    
است بی رنگ  بی بو و بی طعرز؛ ولری   
این  تعریف هاملِ آب نیست  بهكه بری  
رنگی  بی بویی و بی طعمری آب یرزو   
صفا  آن است و اصوالً هیچ چیز  الز 

توان با تعریف  همان اونره هره    را نمی
هست بیان هرد؛ برای نمونه در تعریف 

هه انسان است می توان صرفا   « زید»
و ویژای های اختقری  قرد و قامرت و    
رنگ پوست و احیاناً میزان تحصریت   
او را برای شناساندنش بیان نمود؛ امرا  
هیچ تعریفی نمی تواند ویرود زیرد را   

 آن چنان هه هست بیان هند.
مغز انسران نزدیرا     معیار تحقیقا بر

م وزن دارد ابه یا هیهو و چهارصد ار
و محاسبه محققان نشان می دهد هره  

درصد آن  آب است؛ یعنی نزدیا  45

% 33% و در هنگام زایمان 40ماهگی  
وزن نوزاد آدمی  آب است و از دیدااه 

انسان بره اسرفنجی   زیست شناسان  
می ماند هه از هر سو آب را رراارر ره  

 (1 باشد. 
یكی از رواید مهز آب  این است هره  
هر مویود زنده ای از آن می آشامد و 
حرارتی را هه از اردش خرون تولیرد   
می شود  از میان می برد. بخش مهرز  

ن هره از  جهسیآآن حرار   با تنفس 
هوا ارر ه می شود از میان مری رود؛  

ا بخشی از آن هه به اشخاص  اوقا  ام
و غرا بس گی دارد یز با آب از میران  
نمی رود. آب سربب ادامره حیرا  و    

 سیس ز پیچیده و دقیقآتش نگرر ن 
 بدن است.

ارزون بر اینها  آب  دس گاه های بدن 
را تصفیه می هند و ریه ها و شریان ها 
را از سموم پنهانی و آلودای ها پراك  

ین نباشد آدمی به می هند هه اار چن
اندك زمانی می میرد. این درع  ااهی 
به صور   رق و زمانی به شكل ادرار  
تحقق می یابرد. آب  در حقیقرت بره    
تنظیز و ترتیب واهنش هرای درونری   
بدن  هما می هند؛ زیرا بدون ویود 

یمیایی نمری  هآب  هیچ  مل و تغییر 
تواند در بدن انجام ایرد و در ن یجره   

ها نمی رسرد و زنردای    غرا به سهول
مخ ل می اردد. آب به صور  محهول 
در خون و شیره های اوارشی یاررت  

از مهز ترین ایزای خرون    می شود و

م اارر  240م آب و اارر  4430بره  
مواد حل شده در این آب  مغرز  
را تشرركیل مرری دهررد. ایررن  
شناختِ بسیار سطحی  روشرن  

ی هند هه آب و این مواد  رادی  م
ركرر و  ه تنهایی با ث ایجراد  ب

 هز نمی شود؛ ولی مری توانرد   
 (4  امل شرناخت  هرز باشرد.    

توضیح آن هه: حقیقتِ حیرا    
هرچه باشد موهب ی الهی است؛ 
اما تاثیرآن  یز در یرا اونره   

از ماده  بروز نمی هند و  خاصی
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  (4 «. آشاماندیز
از این آیه چنین برمی آید هه آرررینش  
هوه ها و آب خوش اوار به هز وابسر ه  
است و به ویرژه هره یمهره دوم  و آب    
خوش اوار به شما آشاماندیز( به یمهه 
اول  طف شده است هه میان معطوف و 
معطوف  هیه باید تناسب ویود داشر ه  

باریدن برف باشد. توضیح آن هه: بر اثر 
و باران در مكان های بهند و هروه هرا و   
نفوذ آن در البه الی سنگ ها و شن هرا  
به ا ماق زمین ررو رر ه و پس از  برور  
از مجاری طوالنی و سپس ظاهر شردن  
در سطح زمرین بره صرور  چشرمه و     
قنررا   خداونررد مهربرران به رررین آب 
تصفیه شده را در دس رس ما قرار داده 

 است.
هه اف ریز آب از نیازمنردی   همان اونه 

های ضروری هر مویود زنرده اسرت و   
حیرا  در روی زمرین بره آن بسرر گی    

 بدارد؛ از ایررن رو خداونررد مهربرران آ 
بسیار رراوان در  الز ایجراد هررده ترا    
همه مویودا  ب وانند از آن بهره منرد  

 شوند.
 در توحید مفضّل چنین آمده است:

 نیازمندی آدمی به آب از نیازمندی اش
به نان بیش ر است؛ زیرا مقاومت وی در 
مقابل ارسنگی  بیش ر از تشنگی است 
و نیازمندی به آب  بیش ر از نیازمنردی  
به نان اسرت؛ چرون بررای آشرامیدن      
وضوارر ن  غسل هردن  شس ن یامره  
هررا  آب دادن چهارپایرران و آبیرراری   
زرا ت ها به آب نیازمند اسرت  از ایرن   

ه ای هره بره   رو آب رراوان است  به اون
رایگان در اخ یار مردم قرار ارر ره ترا   
برای به دست آوردن آن بره سرخ ی و   
زحمت نیف د و به دست آوردن نران را  
این اونه قرار نداد تا مردم بره ترتش و   
هوشش وادار شوند و از رساد اخرتق و  

 (3 تبه هاری محفو  بمانند ... . 
در سخنان پیشوایان دین به آب بسیار 

ده شده از آن مدح شده است. اهمیت دا
 روایت شده است:  اهرم از پیامبر

آب در دنیرررا و آخرررر   برتررررین  »
 (40 «. آشامیدنی است

وزن بدن حصة  2/3با تویه به این هه 
آب است و برای انجرام دادن هارهرای   
اونااونی همچرون اروارش  ارردش    
خون  یرب و دررع و ... بررای ادامره    

 فاده است درباره اسر  اصل مهزحیا  
هررردن از آب  در روایررا  برره نكرراتی 

 اشاره شده هه برای نمونه:
غرا  نوشیدن آب  خوب است و از پس 

 (44 هار معده را آسان می هند. 
پس از خوردن غرای چرب  آشامیدن 

 (42 آب  زمینه ساز بیماری است. 
زیاده روی در آشامیدن آب  مكرروه و  

 (43 مویب بیماری است. 
دن آب بره اونره   به ر است آشرامی  -

مكیدن باشد و با چند یر ه آشامیده 
شود و انسان  یا باره یا یرا نفرس   
آب را سرنكشد؛ زیرا سبب درد شركز  

 (41 است. 
از و نیز در احادیثی توصیه شرده هره   

ی هنید و تب را برا  طباب آب  اس فاده 
حضرر   آب سرد  از میران ببریرد. از   

بر ترب دار   »نقل شده:  هرم اهلل ویهره  هی
آب سرد بریزید  چون حرار  تب را از 

 (45 «. میان می برد
 :نگه داشتن آب پاکدستور اسالم درباره 

پیش از این اف یز هره آب بررای هرر    
مویود زنده ای ینبه حیاتی دارد و از 
ضروریا  است و نیاز انسران بره آب   

غسل   اس فاده نوشیدن   پاهیزه برای
وضو  شست و شو و نظاررت از دیگرر   

صورتی هره  ران بیش ر است و در یاندا
نااوار و زیان براری  آب  آلوده باشد آثار 

نگامی ره نهارمی رود. بدن ت مارربه ش
می تواند مواد معدنی را اس فاده هند هه 
 در آب  به صور  محهول درآمده باشد.

وزن بدن  آب است و هر  2/3هز دست 
ع ردن درر رباً دو لی ر آب از برقریتروز

می شود و این هار از ریه ها و پوست به 
شكل تبخیر و  رق از مجاری ههیروی و  

جام رضوال  انر رور  رراوارشی به ص
 (5 می ایرد. 

بررا آن هرره یكرری از ایررزای آب  مرراده 
ن اسرت   ییردرو اسوزنده ای به نرام ه 

ن جهسرریآآن را بررا  م عررال خداونررد
  سردشردن( ریددرآمیخ ه و وسریهه تب 

 قرار داده است.
بار در قرآن مجید آمده  63« ماء »ههمه

است. آیه ای هه بیش از همه بره نقرش   
آب در زندای اشرار  دارد  آیره سری    

 سوره انبیا است هه می ررماید: (30 ام
آیا هارران ندیده اند هه آسمانها و زمین 
بس ه بودند آن ااه آنها را اشرودیز وو  

چیز زنده ای را از اس رش دادیز[ و هر 
 آب پدید آوردیز؛آیا ایمان نمی آورنرد؟ 

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  چ

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       

  30األنبیاء:  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ
بره هرار   « ماء»در بیش ر آیاتی هه واژه 

رر ه  به نزول باران هره زنرده هننرده    
زمین و رویاننده ایاهان  درخ ان  میوه 

و حبوبا  است اشاره شرده اسرت؛   ها 
 سوره بقره: 22مانند آیه 

... خداوند از آسمان  آبی رررو ررسر اد   
هه بدان وسیهه برای رزق و روزی شرما  
از ثمرا  رویانید؛ در این صور   بررای  

 (6 او وشریكان و[ اضدادی قرار ندهید... 
سروره واقعره    64و  61و در آیه هرای  

آن آبی خبر دهید از  چنین آمده است:
هه می آشامید. آیا شما آن را از ابر ررو 
ررس اده اید  یا ما؟ اار مری خواسر یز   
هر آینه آن را شور و تهخ قرار می دادیز 
پس چرا وبرای ایرن اونره نعمرت هرا[     

 (1 سپاس ازاری نمی هنید؟
و وهروه  »در آیه دیگرری آمرده اسرت:    

های[ اس وار برارراش ه در زمرین قررار   
واری برره شررما دادیررز و آب خرروش ارر

در پی دارد و زندای را به خطر 
 می اندازد.

آب به همران نسرب ی هره در    
تندرس ی آدمی و ادامه حیرا   
وی موثر اسرت  هنگرامی هره    
آلوده باشد  ستمت و زندای را 
به وضع تاسف بار و مرگ آوری 

ه اار داراون می هند  چنان ه
آلوده نجاس ی به میكروب و یا 

اررردد ممكررن اسررت در مررد   
صردها نفرر یرا    هوتاهی  یران  

بیش ر را به مخاطره اركنرد؛ از  
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این رو  در این زمران  مرردم بره ویرژه     
دانشمندان برای پاهیزه بودن و تصرفیه  

 (46 ند. ا لیآب اهمیت به سزایی قا
استم بیش از چهرارده قررن پریش در    

یچ اونره آاراهی از   میان مردمی هه هر 
نداشر ند   و صرحت  بهداشرت    نظارت
و آلوده نكردن آب  پاك نگهداش نبرای 

و محیط زندای مقرراتی را وضع و آلوده 
ممنوع هررده  به طور اهید نمودن آب را 

از قضرای حایرت    است. پیامبر اهرم
و هنار چاه هرای   ثمرهردن زیر درخت م

آب و نهرها هه مردم از آب خوش اروار  
 فاده می هنند نهی ررموده است. آن اس

هز چنین آن حضر   از آب دهران   (41 
انداخ ن در چاهی هره آب آشرامیدنی   
مررردم از آن تررامین مرری اررردد  منررع 

 (44 ررموده است. 
 در روایت دیگر آمده است:

مویودا  زنرده  درآب بول نكنید؛ زیرا 
ای در آن ویود دارد هه با ادرار و غایط 

 (43  (نابود می شوند.

و قضرای حایرت     ده اسرت: ررموده ش
در هنرار نهرری هره آب  در آن     یدنكن

یریان دارد؛ زیرا در نهرها سراهنانی از  
ررش ه هسر ند و ونیرز[ نبایرد در آب    
ایس اده  قضای حایت هرد؛ چون آن را 
نجس و آلوده می هند و نیازمندان برای 
نماز یا شرب و غسل از آن برمی دارند و 

  (20  .(از آن آاهی ندارند

 بیماری می اردند[ودرن یجه دچارضرر و
از این اونه روایا   رهمیده می شود هه 
آب یاری مویوداتی دارد هه بر اثر بول 

می شوند و از ذیل و نابود و غایط اذیت 

آب آسمان را بیاشامید هه آن پراك  » 
هننده بدن است و یهوی بیماری ها را 

 (24 «. می ایرد...
چنین  در روایت دیگر از پیامبر اهرم

آب براران را پریش از    نقل شده است:
ه به زمین برسد می ایرند سپس آن ه
 ...مری دهنرد  زه ای قراررف پاهیرظدر

 (22 می آشامند... . 
در این حدیث یادآوری شده هه باران 
پیش از آن هه به زمین برسد در ظرف 
پاهیزه ای قرار داده مری شرود؛ زیررا    
ممكن است بر اثر تماس با زمین آلوده 

 اردد.
آبی هه از آن اسر فاده میكننرد بایرد    
بررسی شود: اار آب چراه یرا قنرا     

از منرابع آلروده  دور و از    دبایر  باشد 
تراوش آب های سطحی محفو  باشد 
و ارنه ترشرحقا  ایرن اونره منرابع      
ممكن است در زمین های مجاور نفوذ 
هند و آب چاه هایی را هه در نزدیكری  
آن ها قرار دارد  آلوده هند. در روایا  
به این امر تویه و مقرر شده هه میران  

مصرف  چاه راضتب و چاهی هه از آن
می هنند و وضو می ایرند  راصهه الزم 
مرا ا  شود. در روای ی چنین آمرده  

هه این امر خیهری مهرز و قابرل     است
 :تأمل و مداقه است

 ...پرسریدم:   (ابا بداهلل از امام صادق
چاهی است مجاور چاه راضرتب وآیرا   
رواست از آن چراه اسر فاده هننرد؟[    
ررمود: محلّ یریان همه چشمه هرا از  

ی شمال است؛ اار چاهی هه دارای سو
آب تمیز است در طرف شرمال و چراه   
راضررت  پررایین تررر از آن اسررت در 
صورتی هه چنردین زراع میران آنهرا    
راصهه باشد  زیان به بهداشت آب نمی 
رساند وو می تروان از آن بهرره منرد    

 (23 شد[. 
از این روایت و امثال آن  برمی آید هه 

ی صرح ای در مقررا  استمی  ینبه ه
راضتب بره   یاز لحا  نفوذ آلودای ها

مخازن آب های مصررری مرورد نظرر    
صحی بوده و به مردم سفارش شده هه 

آب هه برای ستمت نقش ریشه  بودن
 تویرره داشرر ه باشررند.برره ای دارد  

یهت هه زیاد است و تحررك دارد و از  
ن از جهسری آسوی دیگر بر اثر اررر ن  

هوا  تنها مویرب مزاحمرت و اذیرت و    
آب می ارردد   بودی ایزای مویود درنا

هه ممكن است پس از چنردی برر اثرر    
مبارزه  برر میكرروب هرایی هره از راه     
مدروع وارد آب یاری شده انرد  غهبره   
نمایند؛ اما آب راهد به سبب هز برودن   
تحرررك نداشرر ن و یرررب نكررردن   

ن  تروان مبرارزه را نردارد؛ در    جهسری آ
و ن یجه  این اونه آب ها مویب بیماری 

 زیان مصرف هننداان می اردد.
 :اهمیت آب تصفیه شده

هه هر مویود زنده ای  ه شداف چنانچه 
به آب نیاز دارد؛ از این رو انسران بایرد   
همیشه آب سرالز و خرال  بره انردازه     
هاری در اخ یار داشر ه باشرد. آب بره    

دی برای نوشیدن  پخت و پرز   لحا  رر
حمام هردن  شس ن ظروف و لباس و ... 

 مورد نیاز است.
آب اار آلوده باشد  مویب بیماری های 
حصبه  اسهال خونی  وبا و ... می شرود؛  
اما امروز به  هرت پیشرررت مهندسری    

و نظارررت در منررابع آب از نظررر  وقایرره
بهداش ی اس ره آن بیماری هرا انردك   

 است.
ی ویمیرا هآبی هره از نظرر    در طبیعت 

هامتً خال  باشد  یارت نمی شرود. آب  
ن و ییررردروااز ه ترهیرررباز حیرررثِ 

ن تشكیل شده؛ ولری در  مرل   جهسیآ
ممكن است دارای ناخالصی هرا و مرواد   

ی دیگری هز چون ارد و خراك   ویمیاه
 میكررروب  مررواد معرردنی و ... باشررد. 
هر شهر و دهی با مشكل تهیه آب هاری 

رو است؛ زیرا مهرز تررین   ی روبه صحو 
ت مرردم  آب  صح امل در تندرس ی و 

سالز می باشد. آب سالز آن است هه از 
میكروب  اری  صاف  بی رنگ  بی بو و 

 باشد. طعز آب را داش ه
 :روش طبیعی تصفیه آب

آب  پیوس ه به وسیهه طبیعرت تصرفیه   
می شود. در میان آب های طبیعری  آب  

یرا تبخیر باران از همه خال  تر است؛ ز
 و تراهز  آن را تصفیه می هند.
 :در منابع استمی آمده است هه

آن  این معنا بر می آیرد هره در   
بررا بررول و غررایط   دهآبِ ایسرر ا

بیش ر آلودای ایجاد مری هنرد؛   
آلرودای  چون  هت یایز نبودن 

آب را  شررررب و اسررر عمال آن 
دانس ه؛ اما  هت  دم یواز را در 
نهر یاری  اذیت شدن سراهنان  
آب معرری هرده است و این مری  

در دسر ورا  م رین   رساند هره  
نیرز  ینبه های طبیعری را   استم

یادآور شده است؛ بدین معنا هه 
آلوده هرردن آب یراری از ایرن    
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 نخواهد ماند  ما مسؤوالنه  مل نماییز.
 ها: نوشت پی
آب و بهداشت در اسرتم  ترألیف محمرودی    . 4

 .20ص

.  زیزپاشا  استم و طب یدیرد یرا معجرزا     2

  همی قرآن؛ تریمه سیدغتمرضا سعیدی.

 .111  ص 66. بحاراالنوار  ج3

. بی آزار شیرازی  نشرریه قررآن و طبیعرت     1

 ان شارا  بعثت.  مؤسسه 1  ص 4ش

. اثر سه تن از هارشناسان بهداشت و تربیرت  5

 .10ص  بدنی آمریكا  تریمه باقر قربانی

.  ... وَ انزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً رَاَخرَجَ مِن الثَّمَررا ِ  6

 رِزقاً لكز رت تجعَهوُا هلل اَنداداً....

مِنَ  . اَرَرای ُز الماءَ الَّریِ تَشرَبُونَ ءَاَن ُز انزل ُموه1ُ

المُزنِ اَم نَحنُ المُنزِلونَ لَو نَشاءَ لَجَعَنراهُ اُیایراً   

 اَرت تَشكُرونَ

: وَ یَعهنَا ریها رَواسِریَ  21( آیه 11. مرست  4

 شامخا ٍ واس قیناهُز ماءٌ رُراتاً.

انّ حایهَ االنسرانِ  : »41  ص 3. بحاراالنوار  ج3

انّ الی الماءِ اشدُّ من حایَ ِهِ الری الخُبرزِ ذلراَ    

صبرهُ  َهَی الجُوعِ اهثَرُ مِن صَبرِه  َهَی العَطَرش   

والری یح اجُ الیه مِنَ الماءِ اهثرُ ممقا یح اجُ الری  

الخُبزِ النَّه یَح اجُ لِشُرربِهِ وَ وُضُروئِهِ و غُسرهِهِ و    

غَسلِ ثیابِهِ وَ سَقیِ انعامِه و زَر ِه  رجُعِرلَ المراءُ   

االنسران المؤونره    مَبرُوالً ال یُش َری لِ َسقُطَ  ن

 «.ری طَهَبه...

المرراءُ : »151و  154  ص 66. بحرراراالنوار  ج40

 «.سَیقدُ الشَّؤابِ ری الدُّنیا و االخرهِ

 َجَباً لِمَن اَهَلَ مِثلَ : »443  ص 41. وسائل   ج44

وَ لَز یَشرَب  َهَیهِ الماءَ هیفَ ال  -و اشارَ بكفِّه -ذا

هه غرای اندهی ؛ شگف ا از هسی «یَنشَقُّ معدتهُ

به اندازه یا هف دست می خرورد و آب نمری   

 آشامد. چگونه است هه معده اش نمی ترهد؟.

شُربُ الماءِ  َهی اثرِ الدَسَرزِ  : »430. همان  ص 42

؛ آشامیدن آب پس از غرای چررب  «یُهَیِّج الدقاءَ

 درد را بر می انگیزاند.

؛ «مَن اَقَلَّ شُرربَ المراءِ صَرحِّ بَدنُره    ». همان: 43

 هسی هه هز آب بیاشامد  بدنش سالز است.

قال رسرول اهلل صرهی اهلل   : »444. همان  ص 41

 «. هیه و آله: مُصقوا الماءَ مَصقاً و ال تَعبُّوهُ  َبقاً

صُبقوا  هری المَحمُرومِ   : »150. بحاراالنوار  ص 45

 «.الماءَ الباردَ رانّه یُطفِیءُ حَرِّها

ط انسران و  . ضیاء الدین تویسررهانی  ارتبرا  46

 .413-414یهان  ص 

نَهی رَسُرولُ اهللِ ان  : »223  ص 4. وسائل   ج41

یَ غَوقطَ الرَّیُلُ  َهی شَفیرٍ بِلررِ مراءٍ یُسر َعرَبُ    

منها  او  هی شَفیرِ نَهرٍ یُُس َعرَبُ منهُ  و تحتَ 

 «.شَجَرَهٍ ریها ثَمَرتُها

  ص 16و ج  160ف ص 66. بحررراراالنوار  ج44

وَ نهی رَسُولُ اهلل : »201  ص 41؛ وسائل  ج334

 «. َنِ البُزاقِ رِی البِلرِ ال ی یُشرَبُ منه

. میرزا حسین نوری  مسر درك الوسرائل    43

: الماءُ له سُكانٌ ررت  (ع  ن  هی: »34  ص 4ج

و  ررن »؛ همرران: «تُرروذوهُز ببَررول وَ ال غررائطِ

 «.البَزنَطی  نه  هیه الستم: ال تَبُل ری الماءِ

و ال تَ وَضَّا  هی شَطِّ نَهررٍ  : »31 . همان  ص20

یارٍ وَ العِهَّهُ ری ذلا انَّ ری االنهارِ سُكّاناً مِرنَ  

المَتئِكَهٌ و ال ری مراءٍ راهردٌ والعهَّرهُ ریره انَّرهُ      

یُنَجُِّسُه و یُقَرِّره و یَاخُررُ المح رایس منره و    

 «.یصهّی و ال یَعهَزُ او یَشرِبُهُ او یُغ َسِلُ بِه

 ن النبیق: اِشررَبُوا  »؛ 240  ص 41ج . وسائل 24

مرراءَ السَّررماءِ رانّرره یُطهِّرررُ البَرردَنَ وَ یَرردرَعُ   

 «.االسقامَ...

 ن النبی: ... یُوخَرُ ماءُ المَطَرِ قَبلَ ». همان: 22

ان ینزِلُ الی االرضِ ثز یُجعَلُ ری اناءِ نَظیرف و  

ل یُقرَاُ  َهَیه الحمدُ الی اخِرِها سَبعینَ مَرَّهٍ وَ قُر 

هوَاهلل و المَعَوَّذَتَینِ سَبعینَ مَررَّهً ثرزَّ یُشررَبُ    

 «.منه...

سالتُ ابرا  َبرداهللِ  َرنِ    : »415. همان  ص 23

البِلر یكونُ الی ینبها الكَنیفُ  رقرالَ: لری: انّ   

مَجری العُیُون ههِّها  مع( مَهبُّ الشرمالِ. رراذا   

هانَتِ البلرُ النظیفه رروقَ الشِّرمالِ و الكنیرفُ    

...«. لَ مِنها  لز یَضُرَّها اذا هان بینهما اذرعٌ اسف

روایا  دیگری نیز نزدیا به همرین مضرمون   

 در همین ماخر نقل شده است.

. حسن بن رضل طبرسی  مكارم االخرتق   21

المرراء : »154  ص 66؛ بحرراراالنوار  ج413ص 

دنیررا از نظارررت و اهررل هنگررامی هرره 
نبری مكررم   بهداشت آااهی نداشرت   

پیشوایان دینری  مسرهمانان را   استم و 
به ر ایت این اونه حقایق توصیه نموده 
اند هه مد  ها بعد بشر به آن ها تویره  

 هرده است.
آب چاه ها و چشرمه هرا بایرد از نظرر     

ی ویمیررامررواد همیكررروب شناسرری و 
ی صرح آزمایش شوند و چنان چره بره   

بودن آن ها اطمینران نداشر ه باشریز     
در اسرر فاده آن برررای نوشرریدن بایررد 

در شرهر هابرل    اح یاط نماییز  خصوصاً
هه برای هندن و حفر چاه های راضآلب 
در نزدیكی منابع آبی این امرر مرا را    

 .نمی شود
آب »در روایررت اسررتمی داریررز هرره: 

یوشیده از هر حیث سودمند است و به 
 (21 «. هیچ چیز زیان نمی رساند

یوشانیدن  میكروب ها را از میان می بررد  
و آن  وسیهه ای ساده و مناسرب بررای   

داش ی هردن آب است. یوشرانیدن  به
آب  دست هز به مد  پنج دقیقره  آن  
را هامتً از میكرروب هرا پراك و بررای     
مصرف آماده می هند. آب یوشریده از  
نظر مزه  مطبوع نیست؛ اما این هاس ی 
را می توان با هوا دادن آب  از میان برد 
و این هرار نیرز برا تكران دادن آن  یرا      

یگر انجام می ریخ ن از ظرری به ظرف د
ایرد. این  مل با ث می شود هه حباب 

 های هوا به داخل آب وارد شود.
 هز چنین در این باره چنین نقل شده:

آب داغ شده را هرااه بجوشانی به اونه 
ای هه هفت بار یوش بخرورد و آن را از  
ظرری به ظرف دیگر براردانی  تب را از 
میان می برد و مویرب ایجراد نیررو در    

 (25 و پاها می شود.  ساق ها
ممكن است مقصود این باشد هه ریخ ن 
آب از ظرری به ظرف دیگر  سربب مری   

ن و حباب های هوا بره  جهسیآشود هه 
 آب داخل و همبرود آن برطررف شرود.   
خداوند به ما توریق بدهرد هره هرز در    
نگهداشررت آب و هررز در مصرررف آن  
هوشیده در شرایطی هره از تهدیردا    

در امرران خشكسررالی هررا هرریچ هررس 

المَغهیُّ ینفَعُ من هلّ شریءٍ و ال یَضُررُّ   

 «.من شیءٍ

ءُ المُسَخّنٌ اذا غَهَی َرهُ  الما». همان: 25

سَبعَ غَهیا ٍ و قَهَب َرهُ مرن انراءٍ رهرو     

یَرهَبُ برالحُمقی و یُنَرزَّلُ القُروَّهَ رری     

 «.الساقَینِ و القَدَمَینِ

منبرع:  صررانعی  ده ررر سرریدمهدی؛  

(  پررراهیزای و بهداشرررت در 4330 
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:نن املوي  لګن جددز نن دپ   پ ن د 

 دۍجددز د  ن ن   پن و ظ څخن اس  ه د  هه د  ه  ل    ي  دپۍد  نرپ   د ل  نر  د  پ ص  ل  ن  دودپي.  

  ههه     هههن  يهههل   ل فههه طم  ؛نی مبههه /ز نهههن ښهههړن  هههلت حتمهههي ۍپ ال وهههي  هه    هههن د ،  ېفههه  دۍد   پ هههص  ل  هههن د لشههها    د ۍپړ هههل يلغههل   ۍنهههېلا دي.دههجد

 پۍد  نر پ    ی        .د  ن  ز نر  ا  دقطیف ، يل    ل ، ۍپ يل    ،  هه نن و ا    ي  نرګ   پپجد

 کهن نهن  هل   ه  دۍړ یه  پړ  هلا   هن  هل ي ههه نهن  هل   ه  پ  هن  هرپ ه  یهصا  دهوي  کهن   ه  ، بکه   ، فهري، لرفل هن، دۍ  ه  ن  ه    

  ر  ل    ن څن هه  ېک ي  نن  ل    ال ت  ل  . ۍپ د ل   رپ  ل ن ګڼچ  دوي. ۍمل    ۍپ  لښ ي

  نن  ر ع     دد   پا امتل  لا د  ه د  پ ص نن غ ړ  د ، د  ه دۍحی د  هه   پ ص پ  ن نن  ل     د رپه پړ  ل ي  ی     ي.

پن ېچ پۍ   ، ۍپ   نی    ېن  ل  نن  نر څن پ   پي، ۍپ قيم ي جددز پ  ن  ی    ه ي،  هل دۍ ن ج ن  د  هه ښړن نن   ېن  ل ن د  چ ودر څخن د ل  ۍم ث ۍپ 

   نن ۍړ  دپ   پ ن ا ع  ه ولجلددي:وت نف  ن هه دجددز  نن نی   لون ال وي  ب    ن د . دۍ
ن
د نل  ا د رښ    ن نل   غه ړ   هن  ېکهل  ه    ۍ ث    ېک  ول  

 نص  ر  ښړن  ن    ن نر  دپور  ن و ظ  ۍپړي هه د  پ ص تشن  ل ن نر    ن ش ي، ۍپ   ن څن هه نن   پ هص ال ت     نهص جددز نن ښړن يل ال وي     د ، ۍپ  

 ن د  ۍوېن نن  لول  ېکهل   ههه جددهز داهرر ۍپ اه ده نهن ۍنه   د ه ه پجیسهن  هل   د ېهک ۍپ د ه ه د ل  یهل  ښړن ي  د تن ا عنې  ن و ه نن غ ړ  پۍ   .

ۍپ ۍ تیف ه  ۍو ا  ن  دوي،  ېن  ل  ب   د   ن پ ندوي هه دجددز د قو ظ  ن  سېن ښړن  د  ن دنی   ل  ن پ دودپا ش ي، ۍپ  ېن  ب    ن  رو ا    ت  شخ   

 د  څخن  ن غ ن ش ي ۍپ د ېک  ل     ېک    ه   ه نن طین ووسل     ي.

   یکه   د لو  ني  هه نهی  ۍپ  هل    ظه  پ  هن پي  هل نی ېهن  هن  هر څهلور  دد   نن ۍپ دپد  ن و ه  ېک   ن ښړن  ل لي هه    ه جددز پ ري، ۍپ ن اد  

پ څخهن دجددهز دۍ هصۍ   نل ه  ن  ن څهله يه   طوهې  هن  ۍهه   هل  هلو    پ ري  ی  ن د  نر امر       دنی  نن  ل   نتن پي، ۍپ  يڅله ي  نل   ن  ن  ن  لي.

 ش ي، ۍپ ول  ۍپای  هه ي  دجددز  لۍظ  ېري  ن پ نر     ږي ۍپ   ځدوي.  ن د  ۍوېن  ينې ني  ه دنېل پ ل نن  ل پ ل     ړ   لي.

هههه دښههړل د لنهه  وپ صنههن پړۍ ههص    هها د ،   ههن د هه ه دو  ههصۍ   ۍپ دودهه ۍث ول ههله د ، دۍ هه پړ  دنههتل   ههن نههن ن  کههت ظ ۍپ  ههل    يههل  ههچ  هه پړ   نههن  ههن

يه  دد   ه ه نهی  و  هصۍ   د  ۍپ  هن  هن؟ د طوهې څخهن دو هن عد   هن ګهل ي ههه  نل تل  لۍ   ولجهلدد ،  هن اده   څهله پغهلۍړي ههه ښهړن پ ه ي  هل  هلو   

 ج نهصۍد د  ه ۍنم ظ حکر ۍپ کر نر     د  ه دو ا وعېلو ه  رالنن  لي. يعنې ښړن  ن  ر څر  ن پي  ل هه ج نهصۍد وه ا ۍپدپ ه  پ هري، ۍپ يه ي  د نی 
 وپ ص ي  د  ن دو  نې څخن پ پنتن  ن دد  ښړن   ېن  ر ن ود ۍث  ل  ن  ۍپړي.   ه پي ، نن د  طم  ۍپ لق  ي   ی   لي هه ګل   دنی  نن 

 هن پ  هلي د ه ه     هل   ی نه   ن څله هه دو ا نهن غهرض د هلو   ه ه نهر   فه ح  هلي، ۍپ  یه  ښهړن   هچ وده ۍث دنهی  د هل    څخهن  هن غهلۍړي ، ۍپ يه ي  د

  ا ع  ه  تن.  دوث ا نن  پا نن  لول   نل ل    هه  ل   ن  رڅلي،  لدد  نر ه   دۍحکه ظ نهن نن ۍف   ي  ل  ل     ن د   ن پ  ن   پړ  دطین الوچ  دوي.

  لګن دجينې نی  د ېک ن  د ېک  ن  ل     ن دقېن نن څل ن يلدۍ     ک  پ   ي هه د  ل وی نر  و  ن   ي.

دد  څخهن دن نهن دجی کهل د هدې) د کر ه پ  ه ن( ووه  ر  هن پ ز  هص  پ زه    يلۍهه نن د  بکلۍ    ن  لي هه  و   ل  ن  ن د ل  دۍړ ی   ل ي  رۍ هر  پي،  ېفه 

ویېم  هن  ههه  ي،  ن و  م  څخن عظ  ر غلښ   پ   ه ،     ویل ، دول رپ  رۍنن، دۍ    ن    وو  ر  ن د ېک نن غه ړ  پ پۍاهلي، ههه دۍ  نهر  هل  لېهن د ، 

د هل    څخهن  د کر ه پ د هدې نهن نېمهن د ۍغېهل ویېم هل دنه  نې يلوقهصۍ  ن  ه   ۍ  ه   یه  د  هن   ينهې  ېهک د ېهک ک ی  ۍپا   ن ي  د هچ نهن غه ړ  پي.نت  پي ویېم

نن جیر      لا  ل ن د  هه  ۍغېل ویېم ل ن نن  لت  يفی  ویېمک ی  پ  لي، ۍپدۍ     لۍ  ظ  ن نیصۍ  دوي هه د ېک څخن دوو  فل ن     ۍ    ۍپ  ل  

 ۍالي، ۍپ څله پ څخن دنل تنې حی  ن  ن  ري.

 ح ا دۍهه دۍ  ن حرۍت و ا د  هه دنلد څخن  ن  ن د .

ْ،عَالخَّلَهث.َ يفي: :ایون ۍ ا ا  صنا   وي َكََُهطَمثَْ لَال ن ََََْلخ مَالم ََْلَالخَّلَه م َه َّثَهط  َفِ ثَ َّىَل   َو

نن      ن پ  لي، ۍپ  ن اد   د کهر  ۍپدحرۍت و ا  ن جم ه څخن   ن و ا  ن د   کر ي  د پت څخن د ل   ن ۍوېن ۍ    پ ل  ن  پت ي  

 نن غل   ن دۍ      رنر  ش ي  پت  لال  ش ي هه د کر څخن دغن و ا ۍپ  صۍن پ  پۍپ  پۍ   .

 ۍو ت نر   ي د)سا  ( د ېم  نن  فکد     پۍي  هه: سا    ن حرۍول  ن  ن پۍي  هه دۍ ک ظ  ن  ي ن  س    لي 

 نا د ،  ف ح  لپ في  ن الدو ن  نرغل   ال  ل ن  لي.ۍنیت هه دۍاتصۍا ۍپوی  ن  پ ، ۍپ فض ئېل د

ْه َْأاكَ( فرو ي : ؛ني مب  ْه ا َالأْلَت ُْفَ رهع َل َل ََولن م ََول  َل ََولأْ  ََفَظِ  )ت  حَال 

 
ن
  نههن  هه طر،  ېههک  هه ه دڅېههل پ  وههېتل ل نههن   هه   فهه ح  ههلي: نهه  دوهه ا   هه   ، د کههر ۍپ حکههر نههن  هه طر، د  یکهه  نههن  هه طر، ۍ پد دن ههصۍ   ا د هه 

   وی ظي  رالنن     ددي صۍ     ه نن  ف ح  ل ل نر ،  ن دۍ    پ ن   ا  ل النل ن  ن د  نن   پ پ  ک ش ي .

 هههن ادههه   نهههن  ل  هههل  ههه  دۍ ههه    ههه پړ  دپدپ هههن ۍپ نهههمل ن  دپۍت پوهههلوي  هههل دښهههړل وپ هههص  هههن  رپ ههه  ۍپ  رادههه   د ههه پ ر  لۍ    هههف   پي ،  رڅهههل ههههه 

  پړ   نمل ن دي  ن و ځن پالړ  ن ش ي ، ۍپ  ر   ولۍ  ا        پ ن     ي ،  ل نن  ل  ن     یکس  هي   ۍويه ا  هن  یهصا  د  پ ر  لۍ   الۍوچ ه  پ  

    ل ي    د .

 (251  12(ح حر  السو    لإلدن  اللغ،  د ون ،حرحن  121  2الر نل    -دسوا محلا  -۱

 (322  1(حف ن،  األاهر  123  14دم ،مطل    (ح السق  اإل ال166 16الل، ،ل  السق   "   -2

 (51  14حر  الو،،  لصى دسصم   -5.     (13  23الللس،ط لصسردسم   -2.    (222  6حنح   این لنیاین   -3
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رسول اهلل برای ههیره یوانرب و امرور    
زندای  برنامه همه یانبه ای را بنیران  

اد. بسیاری از آنچره را هره اح مرال    نه
داشت در زندای انسان رخ دهد  پیش 
بینی و چاره اندیشی هرد. از یایی هره  
زندای انسران از وقروع خطرا خرالی     
نیست  مسیر درس ی را ترسیز هرد تا 

ز ارتكاب خطرا   و ار رادن در   انسان ا
( امراهرری  هجررروی و پرروچی    دام

 محفو  بماند و خود را باز دارد.
اثر پیروی از روش  مرنش و آمروزه   در 

های رسول اهلل زندای انسان از چنران  
ام یاز  و آرامشی برخوردار خواهد شد 

در زندای دیكران همیاب هه مانند آن 
بود محصول ایرن آرامرش را   خواهررد 

 می شود در چند بند ختصه هرد:
 مد نظر داشتن ( مراقبت خداوند:) -1

 خطرا ع یكی از  وامل بازدارنده از وقو
اسرت.   مدنظر داشر ن(مراقبت خداونرد   

آمده است هه او  ؛حدیث یبریلدر
پرسید  احسران چیسرت؟    از پیامبر
ررمود: احسان  آن است هره   پیامبر

خداوند را آن اونه پرس ش هنی اویرا  
را نمری بینری   او را می بینی؛ اار تو او 

 رواه بخاری را می بیند.یقیناً او ت
 :آیرد برر مری   چنرین  از این حردیث  

مراقبت خداوند به آن معنا اسرت هره   
انسان  اطتع و یقرین مرداوم داشر ه    

باشد هه خداونرد از ظراهر و براطن او    
اف ه اند: هسی هه مراقبت  مطهع است.

خداونررد را مررد نظررر داشرر ه باشررد و 
خداوند را در هردار و رر رارش شراهد   

محارظرت خواهرد    اوبداند  خداوند از 
( هن ررل  حضرور و   هرد. انسران بایرد  

قررار دهرد و   خداوند را همیشه مد نظر
نگررد و  بداند مسرهماً خردا او را مری    

لحظره   در هرر  . اف ارش را مری شنود
هردرعه و در هر بار پهرا زدن  دم و هر

ڄ  چنظر دارد. خداوند ررمود:او را زیر

 43غارر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
چشمان خیانرت   (  او خدایی است هه

 می داند.را شه واسراردرون خائنان(پی
داوند را ربت خر رهر قدر انسان  مراقر 

مد نظر داش ه باشد به همران میرزان    
خطاهایش هز خواهرد شرد و یسرز و    
یانش از خشز خدای مهربان در امان و 
ذهنش از وسوسه های شیطانی  پراك  
خواهد اشت. این مقامی است هره در  
یكرری از توصرریه هررای رسررول اهلل برره 

 او آمرده اسرت    بداهلل برن  براس  
اوید: روزی پشت سر رسول اهلل برودم  

 ررمود:  
 ی پسر! مطالبی را به تو می آموزم:ا

 مراقبت( خداوند را پاس دار تا او تررا  
ا ( خداونرد ر حفاظت هند.  ررمان های
ت می یابی. دریاب   لطف( او را درمقابه

از  (آنررا  یری داری    زمانی هه خواس ه
خداوند بخواه. وق ی هه همرا و یراری   

از خداوند یاری بخواه و بردان  ی خواس 
مهت  م حد شوند ترا   (همه ی آحاداار 
سودی برسانند  ن وانند مگر آن را تو به 

ت مقدر هرده است و اار هه خداوند برای
  به ترو آسریبی برسرانند     م حد شوند

ن وانند مگر همان مقدار هه خداوند برایرت  
مقرر داش ه است. قهرز هرا از نوشر ن    

شر ه و یروهر آن(   آن( برداچیزی یرز 
 روایت ترمری هاغر ها  خشا شده است.بر

ایررن حرردیث  در زمینرره ی مراقبررت  
خداوند اصل بزرگ و مهمی است. براین 

 را شررناخت و اسرراس بایررد حقرروق اهلل
ن او تن در داد. بر او ر ایت هرد. به ررما

توهل هرد و ارواهی داد هره او یگانره    
است. به ناتوانی و  جرز همره ی   

یازمنردی شران بره    مخهوقا  و ن
 خداوند اقرار و ا  راف هرد.

ما را رهنمرایی   در اینجا پیامبر
می هند تا در همه ی رر ار هرا و  

ن  هررردار هررای آشرركار و پنهررا 
خداوند را شاهد و نراظر بردانیز    
  شكی نیست ر ایت این مطهرب 
انسرران را از خطررا هررا و منطررق 

 آشف ه و نادرست می رهاند.
ی ی قهبر  باد  هایكی ازمراقبت:

اسررت هرره انسرران را از ارتكرراب 
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 خدا بی حرم ی می شد  در آن صور 
برای خشنودی خدا ان قام می اررت  و 

برابرر ررمران شرریعت    در هار ررد خطا
 یرواه بخارمجازا  می شد. 

تشویق می هند  (همگان رااین حدیث 
ین تا به  فو  بردباری و شكیبایی  مرز 

 (خطایشوند. آزار ها را تحمل هنند و 
 رراسررنجیده و اورابرره انرردازه یخطاها

دیرن خردا    و بررای خردا و   (خطایش 
ه بره قصرد   مؤاخره و مجازا  هنند  نر 

تتررری هررردن و..... آراسرر ه شرردن   
 پیشرروایان  قاضرریان  سررردمداران و 
مربیان به این اختق س رگ و اسر وار   
بسیار پسندیده و مؤثر است. آنران نبایرد   

رند و نباید برای خوشی خود ان قام بگی
 ا پایمال هنند.حقوق اهلل را اهمال ی

بررسی و مطالعه ی سیره ی  طر آاین 
رسررول اهلل و ر ایررت اخررتق قرآنرری  
مسهماً به انسان می آموزد هه چگونه از 

ارشرت و چگونره برا     خطای دیگرران 
 دیگران رر ار هند.

ــتگان و   -3 ــی شایس ــینی و همراه همنش

 صالحان:

همنشینی برا شایسر گان و همراهری    
صررالحان و ارروش ررررا دادن برره سررر 
ارشت شان  انجام هار خیر و پیروی از 
نیكرران را در یرران و دل انسرران هررا  

و رونق می بخشد و  محبوب می ارداند
مچرون  را بر مری انگیرزد ترا ه   انسان 

  مسرریر یرردیت  تررتش و  صررالحان
پش كار را برای ررمانبرداری از ررمران  
های خردا دنبرال هنرد؛ زیررا دل هرا      
نیازمند یادآوری و تشویق اند به ویرژه  
در این ایام هه خیهی ها برای رسریدن  

( و برره آمال و آرزو هررا و ام یررازا   
 امكانا  دنیوی له له می زنند.

ن خداوند از سر حكمت  سرشت انسرا 
را چنین آرریده است؛ انسان بره طرور   
طبیعری  برره ارتبرراط و همنشررینی بررا  
 دیگران ارایش دارد. روشن است  یا
دوست بر همنشین خویش  اثر مثبرت  

منفی می اررارد و از شایسر گی و    یا

بنابر این خداوند: پیامبرش را برازید تا 
برای همه ی بشریت در ارر تاریخ مایه 

ت هدایت تقردیز  ی رحمت باشد و نعم
 المرؤمنین  ایشره  آنان ارردد. از ام  

چگونه برود؟   پرسیدند  اختق پیامبر
حقیق راً   او افت: اختقش قررآن برود.  

ود هرا و  تفسیر  مهری رهنمر   پیامبر
برود از  ویر زنده ای راختق قرآنی و تص

 پیام های یاودانه ی قرآن.
 یز رداشر  : با پیرامبر ارروید انس

یامه ای نجرانی  هه حاشیه ی می رر یز. 
درش ی داشت برر دوش او برود. یرا    
ا رابی به او رسید و یامه را بره شرد    

 هشید. من به صراری ارردن پیرامبر   
شرت را برر   نگریس ز و اثر حاشیه ی در

افررت:  (ا رابرری آن مشرراهده هررردم. 
ررمان بده از مال خداوند هره نرزد ترو    

بره او   است به مرن بدهنرد. پیرامبر   
نگریست و خندید. آنگاه ررمان داد ترا  

رواه بخاری هدیه ای به او بدهند.
 

این حدیث  بیانگر شكیبایی و بردبراری  
است. او تمام آزار  زاید الوصف پیامبر

ی و دسرت درازی هرا و   های یانی  مال
اس اخی های دیگران را تحمل می هرد 
تا دلشان را تسخیر هنرد و آنران را برا    
استم آشنا سرازد و آنران د رو  او را     

می آموزد  این موضع پیامبر بپریرند.
هره مربیران و سرردمداران برا خطررای     
دیگران چگونه رر ار هننرد. آری آنران   
باید به ارشت  چشرز پوشری و صربر     

باشند و دیگران را به انجام  مرل  مزین 
 به ر و برتر وا دارند.

ایررن یكرری از مررنش هررا و اختقیررا  
ام ش را آموزش  بود. پیامبر پیامبر

داد تا از ارتكراب خطرا بپرهیزنرد و برا     
خطای دیگران به نرمی و با هدف اصتح 
برخورد هنند و بدی را برا بردی تترری    

اویرد:   بمنین  ایشهأم المؤ نكنند.
ه ا نرزد؛  گاه رسول اهلل هسی را هیچ

نزد( مكر برای نه زن و نه خدم كاری را 
یهاد در راه خدا  از هریچ هرس هرارز    
ان قام نگررت  مگر این هه به حرام های 

ها و اناهان محارظرت مری هنرد.    خطا
ما هارهایی را انجرام  رشاوید:   انس

تران از مروی   یرد هره در چشرز    می ده
در حرالی  و هز اهمیت تر( اسرت   باریك ر 

را از آن  هرره مررا در دوره ی پیررامبر 
 ( وامل هتهت بر می شمردیز.

هرای  ابن بطال اویرد: وق ری هره خطا   
یابند و زیاد شوند به اناه ادامه  هوچا
   تبدیل می شوند.هبیره

 ابو ایوب انصاری اوید:
مری دهرد    انسان هار نیكری را انجرام  

و از ( به آن اطمینان مری هنرد    ااهیو 
انجررام آن دلخرروش اسررت( و اناهرران 

( در قیامت هوچا را رراموش می هند؛ 
حالی هه این نروع اناهران او را رررا    در

داوند رو برو می شود. ارر ه است؛ با خ
همین طور شخ  دیگر مرتكرب انراه   

ولی پیوس ه از آن بیمناك است  می شود؛
درحالی با خداونرد  (در قیامتتا این هه 

 هه در امان است. موایه می شود
این اشاره است به این هه مراقبت یكری  
از ویژای های مؤمن است هه در اثر آن 

 ار و هردارش دقت نظر پیردا  راو در رر
 هند. می
تأهیرد  این رهنمود دیگری اسرت هره    

دارد  مراقبت خداوند از  وامهی اسرت  
 هه انسان را از خطا ها مصؤن می دارد.

 : چنگ زدن به رهنمود پیامبر -2

یكی از هار  ارامیاق دا هردن به پیامبر 
ابزار های مصؤنیت از خطا است   آمد ترین
نزد مؤمنان الگرو و اسروه ی    چون او

و بی بدیل است. هرااه  شایس ه
انسان مسهمان در اختقرش بره   

اق ردا هنرد و در مسریر     پیامبر
به ایده آل  رهنمود او اام بردارد  

نزدیك ر است و الب ه این رونرد  
بررایش   به نفرع مرؤمن بروده و   

مفیدتر است. خداونرد ررمرود:  
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ

24األحزاب:  چېئ

ای شما بر حقیقت رسول اهلل  در
 الگویی شایس ه است.((
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اس قام ش  یا رساد و انحرارش م رأثر  
می اردد. این حقیق ی است هه مربی 
ه مهت ها آن را مورد تویره قررار داد  

است. ابو موسری اشرعری بره نقرل از     
    همنشرین نیرا و  اویرد:  پیامبر

شرا  همنشین بد به حمل هننده ی مُ
مانررد  و دمنررده ی دم آهنگررری مرری 

از حمل هننده ی مُشا یرا ایرن هره    
شكش( بره ترو مری دهرد  یرا از او      مُ

خریداری می هنی و یا از بوی خوش او 
سرد.  امرا همراهری(    به مشامت می ر
این هه لباست هنگری  یا دمنده ی دم آ

بد او به مشامت رامی سوزاند و یا از بوی 
 رواه بخاری می رسد.((
همنشرین نیرا را بره     آری پیامبر

شا تشربیه هررده   حمل هننده ی مُ
است  پس اارر او را همراهری هنری     
ناازیر یكی از سه پیامد زیر نصریبت  

 خواهد شد:
 شكش به تو می دهد.یا این هه از مُ -4
 ز او خریداری می هنی!یا ا -2
یا این هه حداقل از بوی خروش و   -3

دلپریر او لرر  مری برری  از آن بره     
 دست و لباست می مالی.

همنشینی با آدم نیا چنرین اسرت    
ناازیر انسان از او اس فاده می هنرد و  
همراهی او مفید خواهد برود. دانرش    
پرراهی  یرروانمردی و سررایر اخررتق  

از او  مند رارپسررندیده و آداب ارزشرر
می آموزد  به زبان دیگرر؛ همنشرینی   
نیكان و نخبگران  انسران را از بردی     
 شرار  و سخنان زشت باز مری دارد. 

هه رسرول اهلل   این هز حدیث ابوهریره
ررمود:  مؤمن  آیینه ی مؤمن است. مؤمن 

است و امشده اش  (دیگربرادر مؤمن 
را برایش نگه می دارد و پشت سررش  

 رواه بخاری (د.از او مواظبت می هن
   یبی مؤمنبنابر این وق ی هه انسان 

ش مشاهده هنرد  در پری   در برادررا 
اصتحش بر می آیردو از  او مراقبرت   

ش دل می سوزاند و نمی می هند  برای
شریطان   ارارد برادرش شكار هروس 

  یامرت اوش  چشز و قهرب بنرده در ق  
مورد باز خواست قرار می ایرد. اساسراً  
هر یا از اندام ها در مورد هردار ویرژه  
 اش مورد پرسش قرار می ایرد. خداوند

 ررمود:
 44ق:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ

 یرچ سخنی را نمی اوید  مگر این ههه
ی( مراقررب و آمرراده در   دو ررشرر ه 

یكی خوبی ها و دیگری  و هنارش هست
 زش ی ها را ثبت می هند.

خداوند به ما خبر داده است هه آدمیزاد 
هیچ سخنی را نمی اوید مگر ایرن هره   

ضربط  ررش ه ی همراهش آن را ثبت و 
می هند. ررش ه  هرآن همراهش است  
او را می پاید و اف ه ها و هردارهایش را 
می نویسد و هیچ یا را ررو نمی ارارد 

 و  رها نمی هند. خداوند ررمود:
ڇ  ڇ  ڇڍ   ڌ ڎ  ڎ  چ

42 - 40االنفطار:  چڈ

مسهماً پاسبانی را بر شما اماش ه ایرز  »
هه بزرامنش و نویسنده اند و  مهكررد  

 «را می دانند.تان 
نش را از مسهماً انسان مسهمان باید زبرا 

غیبت  سرخن چینری  دروغ و هراربرد    
( تمسخر آمیز براز دارد و یرز   ه هایاژو

هتمی هه مصهحت و خیر است بر زبران  
 اویررد  پیررامبر نرانررد. ابرروهریره

ررمود: هسری هره بره خداونرد و  روز     
قیامت ایمان دارد  بایرد سرخن نیرا    

 رواه بخاری هند.بگوید یا سكو  
 ...ادامه دارد

وشرریوه  اق براس ازه راب:  پیرامبر   

 (14اصتح خطاها ص

 

شود   هت آن است هه انسران اراهی   
 یوب خود را نمی بیند و این یا امرر  

دلیرل  رهنمرود   رطری است  به همین 
مقرر مری دارد هره مسرهمان      نبوی

آیینه ی مسهمان است. از او مراقبت و 
محارظت می هند. به او ترهر می دهرد  

 می سوزاند. و برایش دل
را به رر از  همنشین نیرا   یروب تر    

خود  می بیند و نقاط ضعفت را به تو 
 ترهر می دهد.

 حسن بصری گوید:

ی برادرش هسرت. اارر    مؤمن آیینه» 
ناپسندی را مشاهده هنرد   در اور ر ار 

در پی اصتحش برر مری آیرد و آن را    
 «ارشا نمی هند.

ای رر راری و  همنشین نیا  خطا هر   
 اد  های نادرست ترا به تو اوش زد 

را بره انجرام هرار هرای     می هنرد و تر  
هدایت و تشرویق مری هنرد    شایس ه 

را از بدی هرا و زشر ی هرا    چنان هه ت
برحرر می دارد.

 و سنجیده سخن گفتن:كم  -1

نباشد  او لش واار زبان انسان در هن ر
ایرن     بنرابر را به هتهت مری رسراند  

  یكی از  وامرل  سنجیده سخن اف ن
اساسی حفاظت انسان از لغرزش هرا و   
خطا ها است. خداوند ما را به حفاظرت  

اده و ل اندام های مان ررمان دوو هن ر
 برد( زبران    پیامبر مان ما را از ثمرا 

 :خداونرد ررمرود   حرر داش ه است.بر
ېئ  ېئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ

 چی  ی  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی

 
 36اإلسراء: 

چیررزی را هرره از آن اطررتع دقیررق  »
سرهماً هرر یرا    نداری  دنبال مكن. م

اوش و چشز و دل مورد باز  (ا مالاز 
 «خواست قرار می ایرد.

  انسان را از ایرن منرع هررده    این آیه
اهانه یا برپایره ی امران    است هه ناآا

گوید. امان هز از توهز و خیال سخن ب
اد   ارر ه و سخن با آن بری بنیر  نشأ

؛ است؛ زیرا هرر یكری از ایرن حرواس    
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 معرفی عبدالحكیم منیب به حیث سرپرست وزارت ارشاد، حج واوقاف
سرپرست وزار  ارشاد  حج سمت به مناسبت معرری مولوی  بدالحكیز منیب به  یدلو سال یاری محفه 3سه شنبه مورخ 

اون مقام  رالی ریاسرت   عباحضور داشت یتل مآب محمد سرور دانش م این محفل هه   برازار اردیدواوقاف در صحن وزار
   هارمنردان مدارس دینری و هایمهوری برخی از ا ضای هابینه وشورای مهی   همای هرام  امامان مساید  اس ادان پوهن ون

 اغاز اردید. با تتو  آیا  چند هتم اهلل مجید دایراردیده بودوهیأ  رهبری وزار  
وزیر توسط ویس هدایت معاون منابع واداره ریاست  مومی در رر مقرام  رالی ریاسرت     سرپرست مح رم سپس حكز تقرر 

 یمهوری استمی ارغانس ان قرائت اردید.
 همرای هررام    ارشراد  حرج واوقراف    سرپرست وزار مولوی  بدالحكیز منیب م عاقباً اس اد سرور دانش ضمن تبریكی به 

 رصره  در باظرریت های وسریع  ن این وزار  با تمجید از هارهردهای وزیر پیشین اف ند: وزار  ارشاد  حج واوقافوهارهنا
 های مهز رردی  ای ما ی وارایه خدما  دینی وارشادی مردم م دین ارغانس ان رامدیریت می هند.

برا   همراری السرابق   حقق شرعایر اسرتمی  : مقاما   الیه دولت حاضربه هراونه همكاری الزم در راس ای تندارزود همچنان
 رهبری وزار  اس ند.

های وزیر سرابقه  اف نرد: از   هرددر رریام مولوی  بدالحكیز منیب سرپرست وزیر ارشاد  حج واوقاف ضمن قدردانی از هار
هشرور   ا  ماد یتل مآب رئیس یمهوری استمی ارغانس ان ابراز ام نان می نمایز هه مرا به  نروان خردمت اررار  همرای    

 توظیف نموده اند.
 مهیگزارش ریاست تدریب ائ

 در بخش اشتراک جلسات
طبق هدایت مقام مح رم وزار   اش راك رئیس تعهیما  دینی و تدریب ائمه در برنامه یا روزه هه از طرف موسسه مح ررم  

وزار  پیرامرون موضروع طررح    مجماد در رابطه به وضعیت زنان در هوتل صاری الندمارك دایر اردیده بود  به نمایندای از 
 را ارائه داش ه است. یهای

به منظور رعال سازی و سهز دادن به رهبران دینی به خصوص امامان  خطبای مساید و اس ادان مدارس دینری سریمیناری   
( تن 60( با اش راك تعداد  UNFPAتحت  نوان استم و تنظیز خانواده/ راصهه دهی میان والد  ها به همكاری در ر  

از ائمه مساید و اس ادان مدارس دینی خصوصی والیا  ننگرهار  لغمان و هنر ها در شهر هابل دایرر و آمروزش هرای    
 اساسی دیده اند.

 همیدر بخش امتحانات محصلین انستیتوت تدریب ائ
 مورقانه به پایان رسید. 5/4/4331پروسه ام حان سمس ر اول محصهین انس ی و  تدریب ائمه به تاریخ 

 اك آمرین و مدیران  مومی در یهسه هف ه وار اداری و ازارش ایری از ترینران مؤسسه آررین.اش ر
 در بخش كورس زبان عربی برای كارمندان وزارت

 راه اندازی دور چهارم آموزش زبان  ربی برای هارمندان وزار .
 ارزیابی و امتحان فارغین مدارس

 مخ هف  هوم دینی مدرسه اناثیه ارشاد القرآن. ( تن از رارغین از بخش240اخر ام حان راینل  
 ( تن از رارغین از بخش های ناظره سیر  النبی ورقه اب دائی مدرسه اناثیه ام هانی.42اخر ام حان راینل  
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 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بلخ
 4331ت هه در برج  قرب سال مالی مدیریت  مومی اوقاف و  شروزها  ریاست ارشاد  حج و اوقاف والیت بهخ توانس ه اس

 -( ارغانی  واید مهكیت های اوقاری مارهیت لیتمی رروشی3010135(( قطعه هاپی آویز بانكی هه یمعاً مبهغ   41برویت    
هارته آریانا  هان ینر باالی قبرس ان یهمرب و ولسوالی دولت آباد را بدست آورده هه توسط مس ایرین تحویرل بانرا و بره    

 ان قال اردید.مرهز 
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت كندز 

همكاری با ریاست مح رم امنیت مهی  قومندانی امنیه  حقوق بشر  صحت  امه  امور زنان  محیط زیست و مبرارزه  هیره    -4
 مواد مخدر  رساد اداری و اختقی و ریاست هار امور ای ما ی از طریق  همای هرام.

ای اوقاری در قضایای دولت و محاهز و مراقبت از اموال اوقاری  تشخی  اموال اوقراری و ثبرت امروال    پیگیری دوسیه ه -2
 اوقاری در دراتر و یمع آوری  واید اوقاری و  شر و زها  و تحویهی آن به حساب اوقاف در د ارغانس ان بانا.

ها در ارتباط موضو ا  مهز دینی  اختقی  صهح  دایر نمودن میز اردها و اش راك در تهویزیون های محهی هندز و رادیو -3
 .امنیت وغیره

 مشخصات برنامه ها:
( 3304310 ریصد( هار مسجد حضر  سهمان رارسی واقع تپه چهل دخ ران شهر هندز هه مبهرغ    400پیشررت % -4

 .ه برداری سپرده شدبه بهر اردیده بود یهیهه ارشاد  حج و اوقاف قرار داد مح رم ارغانی از بودیه انكشاری وزار 
 .ادامه داردیهیهه ارشاد  حج و اوقاف منظور اردیده  مح رم ( محراب مسجد هه از بودیه وزار 41ادامه ترمیز هار   -2
 قد قرارداد و شروع هار یا محراب مسجد شریف  بدالرحمن بن  وف ارر حایی سهطان محمد ولسوالی امام صاحب  -3

 ( ارغانی ا مار می اردد.1654442رم به مبهغ  هه از بودیه انكشاری وزار  مح 
 قد قرارداد و شروع هار یا محراب مسجد شریف قریه ختزائی ولسوالی چهاردره هه از بودیه انكشاری وزار  مح رم  -1

 ( ارغانی ا مار می اردد.6421155به مبهغ 
هه از بودیه انكشاری وزار  مح ررم بره    قد قرارداد و شروع هار یا محراب مسجد شریف دوبندی ولسوالی چهاردره  -5

 ( ارغانی ا مار می اردد.1331410مبهغ  
 قد قرارداد و شروع هار یا محراب مسجد شریف  بداهلل بن مسعود قریه هوترمه ولسوالی حضر  امام صراحب هره از    -6

 ( ارغانی ا مار می اردد.3232326بودیه انكشاری وزار  مح رم به مبهغ 
 .د ارغانس ان بانا ( ارغانی  واید اوقاف و تحویهی آن به حساب اوقاف32450  یمع آوری مبهغ -1
 سعی و تتش در رابطه به یهب و یرب موسسا  خیریه برای همكاری با مدارس خصوصی صور  ارر ه است. -4
سرتم در مرورد   معرری  همای هرام در میز ارد رادیو روشنی  زهره و رادیو چراغ یهت صحبت همه یانبره از دیردااه ا   -3

سیر  حضر  محمد  ص(  حقوق والدین  رضیهت  هز  نفقه زنان  صهح و امنیت  وحد  و یا پارچه ای  حرام بودن سرود  
 صور  ارر ه است.

صحبت از طریق منابر مساید یامع شهر در رابطه به ازدواج های ایباری  اهمیت و ترویج ررهنگ ا  دال  یایگاه معهز  -40
 ینده هشور و معارف  قباحت اخ  اف و قاچاق انسان و سوء اس فاده از اطفال صحبت صور  ارر ه است.برای پرورش نسل آ

 ار  اح هار مسجد شریف نمونوی والیت هندز  و تعیین یهت قبهه آن:

تهداب اراری و تعیین یهت قبهه مسجد شریف نمونوی به طول چهل م ر و  رض سی م ر به مساحت چهرار یریرب   
نزل  منار و وضوخانه های  صری به حضور داشت مقام مح رم والیت  رئریس ارشراد  حرج و اوقراف       زمین در سه م

اراش ه شد. اب داء محفل با ترتو  قررآن هرریز    این والیت رئیس انكشاف شهری   همای هرام و دیگر اراهین دول ی 
وقاف روی نقرش مسراید در اصرتح    توسط مولوی یمال الدین یا تن از خطباء شهر آغاز بعداً رئیس ارشاد  حج و ا

یای نهایت خوشی است هه امروز سنگ تهداب یا محراب مسجد بزرگ را در ه صحبت  المانه نموده ارزودند:  یامع
این والیت میگراریز مهم رین وظیفه ما مسهمانان اینست هه در مرورد تررویج ررهنرگ و تمردن اسرتمی منجمهره       

بدین منظور رهبری مقام مح رم والیت هندز  بنابر مسولی ی هره در یامعره   مساید  مدارس تتش همه یانبه نمایز  
از بودیه انكشاری دولت یمهوری استمی ارغانسر ان ایرن    دارند تصمیز اتخاذ نمودند تا با هماهنگی مقاما  ذیصتح

والیرت   رم والری مح ر مسجد را با شرهت ساخ مانی بنایی در طی شش ماه ا مار و به بهره برداری سپرده شود. بعداً 
منجمهه ا مار خانه برای امام مسجد و همچنان بره ریاسرت     مسجد یهمكاری را در  رصه های همبودای هندز و ده 

نگی نماینرد  محفرل برا    شهر سازی هدایت دادند تا مطابق نقشه و دیزاین منظور شده با شرهت ساخ مانی روق هماه
شهر خاتمه یارت. مولوی  بدالحمید خطیب یكی از مساید د ایه توسط
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 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بامیان 
 آمریت ارشاد:

 .اش راك به ورهشاپ تحت  نوان توضیحا  مخ صر احكام قانون ایراآ  اداری 
   در بخش موضو ا  خاص نماز یمعه: در هفده مرهزیت نماز یمعه درباره حرام بودن ق ل و هش ار انسان های بی اناه

 اد اختقی و اداری مقام شامخ و رضیهت معهز  ارزش  هز و دانش.حرام بودن رس
   محراب مسجد هه  برار  از : مسرجد حضرر     5در بخش ازارش دهی: یدول ازارش دهی از پیشررت هار ترمیز )

مهدی مرهز بامیان  مسجد بابا شیخ دوآب  میخزرین ولسوالی ههمرد  مسجد یواد االئمه  حهوا قول و مسجد دره  هی 
هار آن به مرهز ه باً ازارش   30الزهرا شهرنو ولسوالی ورس ترتیب و از پیشررت % سوالی یكه ولنگ و مسجد راول

 داده شد.
 .برآورد شش محراب مسجد در ولسوالی شیبر 
 .برآورد یا محراب مسجد در مرهز والیت 

  تن از  همای رسمی امامان مساید.(65ان قال سوانح 
  و تهویزیون مهی بامیان و به رادیو صدای بامیان مدیر  مومی مساید مح رم حایی نصراهلل رادی در :در بخش مطبو ا

 .نظرنمودنداظهار  بتغی درباره اهمیت ان خابا  و حضور پر رنگ مردم در روز ان خابا 
 مدیریت اوقاف:

  اش راك به ورهشاپ تحت  نوان حقوق اطفال در موسسهCPAN. 
 اید رایع به توزیع  شر و زها   برای مس حقین قریه یا .دایر نمودن یهسه با امامان مس 
 . لیست نمودن مس حقین به در ر  شر و زها 
 .بازدید از مقرره های مورد نظر از یمهه مزار سید هاشز آغا 

عامه
 د      سېي   ور       ېنال ۍجتم ه  رپه  ل  هه د ۍف   کت ظ د و تېفهل پاليه  ل څخهن نفه  د   عنن د  من    ن د جیا را وي   ال د اق  

نل       ک  ل ګاپظ     پپ د   پ ه  ج    پ  ان ددا  نن پ   د    ر    پۍ ه  حيه ه هللا حيه ه  هن تشهر ا  ۍپړ  پپ ۍپ د ۍف   کهت ظ 

 د  سېيه  ۍودهه   هه ظ  وهه ظ  هه ح
ن
 نۍپ ۍجتمهه ه د يکشهه وال نههن پ   نهه    ههۍف   کههت ظ  ههن نفهه   يههر  نههن  ړ  نههل   داه  پ هه    ر  ههلا ۍوهه  ۍپ  ول ه 

 پ نيص .
  ل  ههلز ال غل هها  د قرۍ کههر ن نههن څهههل  رۍوههل وههی ۍو وهه  ل  طيسهه    ۍپقهه فل   تنهه  ۍړپ ههص اېمهه د اقههرا وي  هه ال نههن د  مههن    ههن د ۍ  هه د،   ۍپ

 رۍوهههل  هههن  هههن  ۍغینههه  پپ هههچ ۍپ نهههن   وحمهههص دۍپد وو  هههص پ ههه    ل هههل اېمههه  ۍپقههه فل   ههه   قههه     ههه  ۍپ   د يههه  ل ل نهههر  نيهههچ ۍپ نرۍ کههه ال پ  هههع
ۍ ت     ل    د ګاپظ و  ن  ر  پ    هه  لا    ر     ظ ي  هڅل   پپ ۍپ ۍ ت    ه نن  ن  لګن نر ن پ نيصا. د وکه جصپ وهصير   لخهلۍ د 

 ا  د ول ل   عم  هللا نن دا  نر  نت   ن پ نيص . ل   وي   ال څېل   طوال  ن پ  ن  قکين  ل  غل 
  د  (   هههن اېمههه    رۍوهههل نهههن دپ  پ  ينهههال پ  شههه ه  ههه   ر هههن ۍ  کههه ال پ   هههلت ههههه٩٢٢مهههن    هههن د ۍپقههه فل    نههه  ۍړپ هههص )ن د اقههرا وي  ههه ال نهههن

پۍ کهدظ نهن  ه     ه  اېمه    ور   لخهلۍ ۍپ د يل کها ۍدۍ   نهن وه    ورنهتن جهلړ  هل  پپ د ن هن قکهمنعصا  ا و     ن   تېل  وع في  
  ن  ر     پ   ا  ل.

  من    ن د نل يل پۍ کدظ د ۍفتت ح نن غل ا     د ۍطیا  ل ۍپ ا ون ۍړ کل وصير  يل   ۍ يل،    ر    و ه  څلۍ  کد اقرا وي   ال نن
 دظ نن  فېن ور ن پ   . ۍ يل  ېل   لظ،  رن  ۍ يل  ېل   لظ،  مش د  ۍ يل  ېل   لظ ۍپ طېله  ېل   لظ نر  د نل يل پۍ ک

  من    ن د جیا ۍ  د      هل    ته ا  ه    د ۍطیاه  ل ۍپ ا وهن ۍړ کهل وهصير ۍپ يهل  ي ه  لخهلۍ اهک ۍپ    ه پا  ېد اقرا وي   ال نن
  ل .

  نهن  ه ظ ههه نهن  ر يهر  ه  يه  ګه   همد  کهيلظ د ن هلۍ  وهن    هن د ۍ یقه  وف نهصپ ۍ هی    م ٣2  ا  د اقرا وي   ال نن  ٣١٢٦د
  ر ۍنهت    نفهه  ولجهلد پپ د ۍح که ا امهلو  وههصير   صۍ  ، د  ه   ۍوههل  ۍجتمه    ، ۍپ ۍنه د  پ   د ۍو ي هال قلو هن ۍدۍ   د  ۍپ نه

غهن هه وست ا اککل ن نن     رڅیصا  هن  رڅیص هن  ه  ددنن وشر  د  د      ن ال څخن پ نتن د      ل  ل  لڅ    ن دپ   ل ن 
 .وصنر    ن  لۍ   صن پ ن پ ل 

    د اقههرا وي  هه ال نههن ۍ مههن    ههن د ظهه  ظهه     ههر اهه      کههن  هه  د ال  نر م ځېههل    لۍ ههن پ    ر ههن پۍ  کههتن ۍپ دال  و ځېههل د نهه
 طر ق  نر  د غل ا  ګاپ لۍ ل  ن  ي ظ پ ل.

  د نل يل پۍ کدظ  طسيی نن  ۍ طن دۍير  ل  پپ. ان ن   ن و ڼ       ن پ  ش ه    ګاپظ پ   ههد اقرا وي   ال نن ن من    ن ول 
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مساجدو
  ر چ نن   ون وسجص ۍفتت ح  رنر   ل .پ کلۍ   د ح    سا ون    ن د ب کلد ٨د ودزۍظ وي   ال نن 
        رۍول  ن د پۍ کدظ  طسيی نن   طر  ر     پ   ا  ل .   ن اېم   ٩٢٢د اقرا وي  
  رۍول ګاپظ     پپ.   ن اېم   ٣٢٢ووې      ي ړ  جلړ  ل نن ۍ  اېم   د  ېح    ن ٩1د اقرا نن  

 ( الۍيص د ۍف   کت ظ    ک  ن ۍ تق ا  ل  ۍپ د ۍپق فل نن حک ا      وچ  ل  د .٨١1٢٧٦د اقرا نن ويت      )
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت كاپیسا 

در مجهس یوناما هه رایع به خشونت های روانی  هیه زن هه در ریاست مح رم امور زنان دایر شده بود اش راك نمروده و   -4
در رابطه به زندای رامیهی رر ار و سهوك نیا و خشونت های روانی صحبت نموده و برای مش رهین معهومرا  ارایره نمروده    

 است.
( بس ر ترداوی  50یر ارشاد د و  روز های دوشنبه در ماه چهار مرتبه در شفاخانه  مدیریت اطت ا  و ارتباط  امه و مد -2

مع ادین مواد مخدر والیت هاپیسا یهت توصیه های دینی حضور یار ه هه رایع به مضریت اس فاده مواد مخدر به اساس آیه 
 توصیه صور  ارر ه است.های قرآن هریز و احادیث نبوی  ص( برای مریضان مصاب به ا  یاد مطابق حال آنها 

مدیریت اطت ا   امه در ماه یا مرتبه به لزوم دید ریاست مح رم مربوطه در یهسه سرك وری ریاسرت صرحت  امره      -3
والیت هاپیسا و در یهسه مردمی شفاخانه والی ی شهید  بدالصبور  ررید( اش راك نموده در رابطه به خردمت بره یامعره و    

 ه است.ایرای وظایف محوله صحبت نمود
 قرب مصاحبه نیز سا  ه با خبرنگاران رادیوی بیان و رسالت در رابطه بره   30مدیریت اطت ا  و ارتباط  امه در تاریخ  -1

ان حاری هه در هوتل اورانوس شب چهارشنبه صور  اررت صحبت دینی نموده و بعداً به سواال  ژورنالس ان در مورد ان حار 
 .یواب ارایه نمود پاسخ داده است

 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت نیمروز زارشگ
 قضیه در این راس ا. 3اش راك در یهسه ماهوار همیسیون منع خشونت  هیه زنان و ریصهه   -4
 برازاری یهسه هف ه وار خطباء و امامان رسمی مساید یامع مرهز و ولسوالیها.  -2
 رزه با رساد اداری تحت ریاست مقام مح رم والیت نیمروز.اش راك نماینده ریاست در یهسا  هف ه وار همیسیون مبا -3
تن از  همای هرام در هنفرانس تجهیل از روز بین المههی یاد بود از قربانیان تروریرزم و محكومیرت حمرت      20اش راك   -1

 تروریس ی.
 اش راك در یهسا  آمریت یندر  همی ه سواد آموزی و تجهیل از هف ه سره میاشت.  -5
 راك در یهسه همی ه انسجام و هماهنگی در ر ندای زن یهت حل و رصل قضایای رایع شده به این در ر.اش   -6
اش راك رئیس ارشاد  حج و اوقاف و یمعی از  همای هرام در یهسه پش یبانی  هماء و سران اقوام از پروسه ان خابرا  و    -1

 تشویق مردم به اش راك در این پروسه مهی.
 تن از امامان رسمی مساید. 31نار آموزش ارزیابی برای برازاری سیمی  -4
تن از  همای هرام در یهسه تقدیر از نیروهای امنی ی و درا ی هشور و تشویق مردم به حمایت و پشر یبانی   20اش راك   -3

 از نیروهای امنی ی.
 نظامی و یمع هثیری از  همای هرام.برازاری یهسه میتد نبوی با حضور مقام مح رم والیت روئسای اراانهای مهكی و   -40

 والیت هرات  رش ریاست ارشاد، حج و اوقاف گزا
 كرام و ارسال نقل آن به تلویزیون ملی جهت نشر: اطالعات و ارتباط عامه برای خطبایترتیب پالنهای تبلیغی هر هفته توسط مدیریت 

 بین خانواده ها و یامعه استمی میگردد. پیرامون اهمیت ادای صهه رحز هه یا وییبه شر ی بوده و ایجاد محبت
و سیمینار  تدویر محارل   یهسا  بمناسب های مخ هف و اش راك مدیریت اطت ا  و ارتباط  امه در یهسا   محارل

 هه از طرف نهادهای دول ی و غیر دول ی دائر اردیده است:های 
شرندند و در   یع به تطبیق واهسین در ولسروالی اش راك در یهسه همی ه والی ی به سرپرس ی معاونیت والیت را  -4

بیجا شده اان والسوالی انجیل و همكاری اراانهای زیربط در بخش صحت  آااهی دهی ازطریق مساید و منابر مناطق 
 برای والدین واولیای اطفال توسط  همای هرام و همكاری در موارد ممانعت از واهسین اطفال درمناطق نواحی شهر.

 ه وار خطباء و امامان مساید و تكایا در ماه  قرب طی چهار نوبت به روزهای پنجشنبه دائرر اردیرد.   یهسا  هف  -2
مح رم آقای شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف پیرامون صهح و امنیت   اضرار و  واقرب مرواد مخردر  یهروایری از     

 صحبت همه یانبه نمود. مصاررا  ازاف در مراسز های مخ هف  روسی در شرایط رقر و بیكاری یامعه 
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 ص( در مسجد یامع هرا  از طرف این ریاسرت  تد پیامبر بزرگ استم حضر  محمدهمایش بزرای بمناسبت سالروز می -2
برازار اردیده صدها نفر از هز شهریان مح رم از اقشار یامعه اش راك نمودند بشمول اراهین دول ری معراون مقرام والیرت      

 ص( و پیروی از سیره حسرنه ایشران صرحبت     رم شیرزادی پیرامون میتد النبیرالحفاظها: مح همای هرام مدارس دینی دا
 همه یانبه نمودند.

 صحبت از طریق رسانه های صوتی و تصویری:
اش راك در میزارد در تهویزیون مهی رایع به ان خابا   چگونگی شرهت مردم در این پروسره و قردر دانری از ررداهاری       -4
 ی در روز های ان خابا   هی الرغز تهدیدا  هه ویود داشت.های امنی رونی
مصاحبه همراه چندین رادیو و تهویزیون رایع به محكوم نمودن حمت  ان حاری و تروریسر ی و یهرب همكراری مرردم       -2

 همراه نیروهای امنی ی.
 وركشاپها:

ان  م نفرین یوانان و  همای هرام برازار اردیده اش راك در ورهشاپ دو روزه اویا در ولسوالی انجیل هه برای قریه دار -4 
بود بحث حقوق و یایگاه زنان از دیدااه دین مقدس استم و قانون مهی و بین المهل  مبارزه با خشونت های ررامیهی اضررار و   

 . واقب خشونت  موضو ا  توسط مدیریت اطت ا  پیش برده شده به هماهنگی ریاست امور زنان و تمویل در ر اویا
اش راك در ورهشاپ دو روزه از طرف شبكه زنان برای دو ولسوالی انجیل و ارزره بررای هرر ولسروالی یرا روز از هرر         -2

 .نفر موضوع بحث رایع به ارراط و تفریط  حل مناز ه   و هاهش خشونت توسط این مدیریت پیش برده شد 20ولسوالی 
 :مبارک اوقاف، مساجد، خرقه یدر بخش مدیریت ها

 ( نفر خطباء و امامان مح رم شهر و ولسوالیها صور  اررت.300در بخش مساید اخر ام حان تحریری و تقریری از    -4
(  ارغانی و به تعداد چهل و چهار یهد دوسیه زمینهای غصبی والیرت هررا  بره    4321115در بخش اوقاف:  وائد مبهغ    -2

 قرار دارد.ریاست مح رم  دلیه ررس اده شده هه تحت دوران محاهز 
 ( ارغانی.10010در بخش خرقه مبارهه یمع آوری  وائد از بابت پنج ماه سال یاری از شش صندوق ا انه مزارا  مبهغ    -3

ارشاد
   (   ل ویۍو و  ل نن ګاپظ پۍ  کتچ  ل .21)   دج و  وسجص وق ت نن  صۍي  د جن ۍا  ۍ ن ف  حن نن ايص   د د پالي 

  (   ل اېم    رۍول ګاپظ د  لد.١٢)نن   غل ا  جلړ   ل  پ  هه  ل ۍ لخلۍ ا     دد نل ه  

      لا ۍپ  ل  ن کتن  ن دۍ ېلا.   ي  نفر د  لد  لا  ي و      ا   ٣١٢٦ ج    رۍت هه نن   ن 
اوقافو

 .د ۍپق ف  ج يصۍدپ ن د قرۍ دۍد       ۍایظ پۍنتلا  ل 
 . د ۍپق ف  ج يصۍدپ ل د دپنيل نن ۍړ  ال ت ۍجرۍۍه  ر نر   ل  د 

اطالعاتو
  ر ا لۍظ ال ص   رنر   ل. لړپ لج    اپظ  لا هه د نل   نن ۍړ  د اېم    رۍول وشل ت   ل د نل    ل ۍ نن غل ا     ګ

تعلیمات
 .نن غل ا     ګاپظ پ   م ي ص  د    ن  ۍپ ۍپق فل  ن     د    غتي  نن    پ د  ۍ چ پالي  د ا و  

احتساب
  د  ۍ ههههچ پاليهههه  د ۍ  هههه د،  هههه  ۍپ ۍپقهههه فل    نهههه  د  ههههصۍي  نههههر  نههههن   ههههچ وهههه حلا د ا ند يهههه ا نهههه  نال    نهههه  د ن شهههه   د نههههن ۍنهههه  

 ا ه   ا  ل.ۍ   ف  ور 
  

ن
( جېههص   ت  ل ههن د    نهه  وقهه ت  ههن نهه   ا ۍپ  ههصۍي  نههر  نههن د ۍح کهه ا امههلو  وههصير   يهه  د 2٢٢)د نههل ه  ههل ۍ لخههلۍ   قر سهه 
 ظ  ري.  ل ي  ا    نيچ ۍپال  ن جر 

 ن  دوا. جص  وسد  طسل جصپا  ر  ر ۍپ ج و  
 .د  کی  ۍ يل نر  ور    لا ۍپ د ښړل ۍ مي  نن  ل  ن     ي  لا 

شتنیامی
غل ها  د قهرعظ ا هين ۍ شه ظ ل لو ه    د ویۍو و  ن  نن ج ۍ   د،    ۍپ ۍپق فل د      ن د  کمن   ال نن   ا د  ي ص  د وي ٣١٢٦د 

(   ۍپ ۍپقه فل وح ه ت  يه   حهين هللا) حم هال پنتن د ۍ  ه د،  هپ     وحمص  ن  لۍ نيچ  ل   نر  د ق     یپه د څل وس   ل عي  ل ل نن 
د ۍ  ه د ۍپ  د  پپ چ هه اېم   د ۍ  ي پ پ من د  ۍپ داېم پ وکؤپ ي   هر  هچ  هر اه    هته د   کهن ههه ،ګاپ لۍ ل  ن ۍفتت حيين پ    پ   
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 داله د ص  نن غ ړ   ر   مصۍ  ۍ   لولړ  پپ چ هه  ول ږ نن ګرۍظ  يهلۍد ۍف   کهت ظ  ه   هن  ېل هل  ۍ نهص   هلۍ  هل    ج ه    پۍ ه  د  ههه  هيل

څههل  وههل ږ  پړپ فهه   ههن  ههر   ههل غههل    ههن دۍ پ  هههه  ههل  ج هه پ  ههن د نهه    فهه   دههودپ ۍپ نههن   ېههل وي ځل ههل  هه   هههان ۍپ پ پ پ هه   ۍ ويهه ا  ههن  هه پ  ههر 
د ښړل ۍپ ۍطفه  ل د حقلقهل نهن ۍړ   به   پ ه   ۍپ د ویۍو وه  ل څخهن   ی  ش ال  مصۍ   ن وح  ت  ئ    يلۍد دد    پړ  ۍپ  ي لد  ج  پ څخن

وهههر د يههه ظ  ههه  . پ پنهههتن وح ههه ت ۍوههه ظ هللا)اطههه ي ( د ۍ  ههه د ۍپ وکههه جصپ عحقهههلن   دپ  د  و ههه  رپ  هههن  يههه   دوکههه جصپ يههه  پغل هههتچ  هههر څهههل د   ېهههل 
ل هها  ګههاپظ پۍ ههل  ههن   هها   بهه   پۍپ پ هه  ۍپ وههی ۍو وهه ظ يهه  پهڅههلا  رڅههل   ېههن وقصنههن د ههص  هههه د وحمههص   ههريع  د ۍحفهه ول  يهه  لا د  نههن غ

  وهههچ ۍپ نهههل   ۍ هههی  نهههر  ۍدۍ  ههه   ۍپ د   ېهههل    هههل ۍپ فع  يههه  و توهههر ګههه ۍ ي نهههن  ۍ ېهههل ف  جېکهههن  ههه  د    هههن نهههر  پ هههر .  مصۍ   هههن د  د وهههی 
 ه ا   ه      هچ  ه    نهیظ امتهل ۍپ وهل ږ د   ه  نهن   ه      ه     ه   رنهر   ه پ. د غل ها  نهن  هرځ  ه  د  ٣١٢٨پغل هتچ  هر څهل د  ۍو و  ل څخن يه 

ۍطیاههه  ل ۍپ ا وههههن ۍړ کههههل وههههصير د غل هههها  ګههههاپظ پۍ ههههل  ههههن پ  هههه  پ هههه   ۍپ د وهههی ۍو وهههه  ل څخههههن يهههه  پغل ههههتچ  رڅههههل   ههههن ول ههههلا ه هههههه د ۍ  هههه د ۍپ 
ا وصير   د تعېيم ه ۍنیو  ۍپ  ص  ر ۍئمن د وصير   ۍپ ۍطیا  ل ۍپ ا ون ۍړ کل د وصير    هن  هلۍ امتهل  هل  پپ وک جصپ د ۍور   د ۍح ک 

 ها  نهن نهت  ۍپ ویۍو و  ل  ن  ل ي   لا د   ېل جلو  ل ل د و ه  رپ  هن   ه    يه  د ويهصۍظ پ دګهل پاليه  د  هر ا پ ه  غلدپ هل  هن پ نهل  د غل 
د اېم پ پ نن ۍنت   تلا   ا   ب   پ ه   ۍپ وو هن يه  پ ه    هلت ول هلا ه ههه دپ   هن نهي  ا  هل  نهن نهل    (   وح  ت ا    ۍ رحما) صيق 

 غيل   پ    ر  وکتفيص ش ال.   ن ي   ي ظ      ر څل  ول ږ ۍ ی  ۍپ  صۍق

  ل ویۍو و  ل  ن يل  پ  نال پ  شه ه (2٢)د  د نل اظ  ميټي ۍړپ ص دف      النن تعم   ن د وع  ر   تن   ٣١  ا  ي ص  د ويت  ال نن  ٣١٢٦د 
هههه د ښههړل نرپړ ههصۍ  د  هه پ ر  لۍ   د و  يههل  ۍپ ښههړل د حقلقههل نههن ۍړ  د نههل اظ  ميټههال نههن وهه      ،هه  ۍپ د ۍ  هه د،  هه  ۍپ ۍپقهه فل د    نهه  

و  پړا  يهص  دۍيهر  هل پ  شه ه ۍپ ا ون ۍړ کل د وصير   لخلۍ ي     يفه  اه    نهر ور   ۍپ ۍطیا  ل ع ېل ېل ۍپ دۍ   د ۍپ وک جصپ د وق ت نن 
( وهی ۍو وه  ل  هن پ ۍپقه فل وح ه ت  يه   حهين هللا) حم هاليتل ل نر لنتېل نر  نيچ  ل پ پنتن د ۍ  ه د،  ه  ۍعظ ا ين ۍ ش ظ د څل وس   ل عد قر 

ړل د حقلقههل نههن ۍړ  نههص  يههل پ  نههال پ  شهه ه   هه ال  ههر ک  دههو    ههن د   ېههل  ۍغینهه  پپۍيههن ۍپ     ههن يهه   هه    ههلت وکهه يچ هههه د    هه ال نههر  دښهه
  جلو  ل ل  ن ال     ېل وقتصيت ل ۍپ د وحچ پګ پ  ن پ نل   رڅل د ا ون نل  پ   چن  لړ  شه ال ۍپ پ هلال   هل د ښهړل نرپړۍ هص  د  ه پ ر  لۍ 

پ ا وههن ۍړ کههل وههصير وحمههص  مهه يلظ ۍپ ۍطیاهه  ل ۍ(اطهه ي )ۍوهه ظ هللانههن  مل ههل   هه ال   ههچ  پا ۍدۍ  هه پ.  مصۍ هه ظ د ۍ  هه د ۍپ وکهه جصپ ۍوههر وح هه ت 
( د پ  شه ه ګهاپ لۍ ل نهر    هچ وعېلوه ه  هر ک  ه ا ۍپ   هن وط  هر هههه نهن پ  شه ه   ه ال نهر   حه  پ هل وهی ۍو وه  ل  هن  ل يه   ههلا  ۍيها)

 که ا وهصير وح ه ت وحمهص هللا ۍپ د تعېيمه ه ۍنهیو  ۍپ  هص  ر  رڅلي  د   ېهل جلوه  ل ل د و ه  رپ  هن ال   ا وهن پګه پ  هن  يه ظ  ه    مهصۍ ۍ  د ۍح
د و ههص    ل ههل هههه دپ  څخههن يهه  پغل ههتچ ۍيمههن وههصير  ههف  هللا )  هه  ح  (  ههن د   ېههل ۍړپ ههص  وههصير تل ل وکهه يچ وههی ۍو وهه  ل  ههن پۍپ   پا ۍپ ههن 

 ۍ رۍ   يتظ     پ  ش ه د دا ين نن  لنتېل نر  ن    ن پ نيص.

د ۍنهیت د نه   ني مبه   هه د نهن  ه وال د پ هه  نهر   رۍ هر  پ  ٩٢/٨/٣١٢٦د نکتيف  پالي  د ۍ   د،    ۍپ ۍپق فل د    ن  نن ج و  جلو ه    
 هههه  د پاليههه  نههههن  ل ههها ) ( ګههههرۍظ وهههيید يهههه  د نيصۍي،ههه  پ   نهههن  ههههل ۍ د  هههل ۍپ وسهههه   ل ورۍنهههمل نهههر  پمل  ځههههچ  هههل  نههههن  لوهههلړ  غحضهههره وحمهههص

رۍظ نهرزد   د  يی يېهل ۍدۍ پ ۍنهت   د ور ه  ۍپ پ کهلۍ يل څخهن دينهال اېمه   قهلو  وشهرۍ ل ۍپ  لۍ ه  ل ګهاپظ  ه   پ  غل ها  د قه ورن ي ا وح  ت پۍ  
وحمهص ۍوههدظ  ۍپ د  هل ۍ یقهل  ه غ   ول هل   ) ( نهن غهل  ۍج هاۍ نهر  نهن د حضههره وحمهص ووهطف  يه  ل ل نهر  نيهچ  هل  دنه ه د څهل وسه   ل ع

) ( نهن  ه ا مه   لۍ ه  ل  هن  هلۍ د ګهرۍظ ني مبه پ    پ    ۍپ دن   ال  لد ي   يی يچ حکا ۍ ین ګاپظ پۍ ل  ن  ي ظ  ه ا نهن  مهص  ولقه  د  ع
  وعجه   ) ( د وعجه پ نهن ۍړ  د ۍ  ه د،  ه  ۍپ ۍپقه فل  يه  ۍلاه   ول هل   هس  هللا  هن يجوهال ۍپ غر وهال عتل ن اهن پپ هچ  هل  پ ی ه ال د  نهلا 

) ( د فضهههيې  ۍپ ب  ههه   نهههن ۍړپ هههص ن نههه ت   ههه ال  يل هههل نهههر  د حضهههره وحمهههص) ( نهههن وپ هههص  بههه   پ ههه   د  لزههه  نههه يههه ظ  ههه   ۍپ  رڅ ههه  د  نهههلا 
) ( نههن  ههف ا  ،  هه     ۍپ نههد ه وسهه  ه    ههص  دۍړپ جدهه  ل ل د نههردۍ  حضههره وحمههص ول ههل  نههيص  هه  ر  هه   پ  هه  پ هه   د  عتل ههل پ ېههل نههر  د

  پ  د غل ا  ګاپ لۍ ل  ن پۍپ پ   پ پنتن دۍ وس   ن جېکن د يل  نرۍ   دا  نن  ل ل نر  ن    ن پ نيص  .دينال اېم        پ  

 غورگزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت 
هف ه سیر  النبی ص( و رویداد های تاریخی سیر  و اختق منجی  الز بشریت حضر  محمد ص( از دیدااه استم 

 شامل موضو ا  ذیل است:
 بعد از تولد: ارایه هننده اس اد  بدالروف ریاض اس اد پوهن ون غور.زندای نامه پیغمبر ص( -4
هجر  ارایه هننده: مولوی یتل الدین ضیای خطب مسرجد یرامع احمرد شراه     بعثت تااز ص(زندای نامه پیغمبر -2

 مسعود.
 الروف ریاض اس اد پوهن ون غور.زندای نامه پیغمبر ص( از هجر  تا رحهت: ارایه هننده اس اد  بد -3
 سیر  و اختق محبوب مان: ارایه هننده مولوی نظام الدین حبیبی آمر ارشاد و مساید. -1

مردی بره   الردین مح  به همكاری و هماهنگی ریاست ارشاد  حج و اوقاف و خطیب مسجد یامع شهداء مولوی شجاع
بجره   2:00الری   4:45ن این والیت بعد از نماز ظهر از سرا ت  برادران و خواهران و یوانان م دی اش راك تعداد زیاد از
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روزه به مسجد یامع شهداء تحت شهر ریروز هوه الحمدهلل بدون هدام مشكل تدویر یارت . و همچنان به ارداننده اری  همه 
بره   به رسانه های تصویری و صروتی محهری غرور   ح ساب ویژه برنامه سیر  النبی ص(الحاج محمد احمدی مدیر  مومی ا

 این اداره سهز رعاالنه رایع به موضوع ایفاء نموده است. اش راك خطباء و امامان مساید رسمی

اواداری
 ههف ي   فتههن نههر  فتههن   رڅههل   ، ههل  (  کههدز   ي هه  جههلړ ١)ۍپ  ر هه صپن  وهه  هه         هه    يههل  ۍپ ۍپقهه فل د    نهه  د  ههف ي  ل د ۍ  هه د  هه 

  ۍ لا    .
  دم ههه د  ه  د نه  (  هر نهر   هل ٧/٨/٣١٢٦ل  نهر  نهن )جمده   ئهجی تمه ا   وح  ت د ۍ   د    ۍپ ۍپق فل د  ي  ۍپ اېم   ګا    نتن د ،

ن وث هه  جههلۍا ۍپ پ د پ کمشههر لخههلۍ  ههر     ههن حههص  پ  ههۍ،    ههل    ههر ف  پ نههر   ر هه ههل پ نههن وشههکیه د ، د اېمهه   ۍو  هه  ۍپ  مسههلدد تشههکيچ 
 .ۍطمي  ظ پ   ا  ل

   ۍپ نههل ن ، د اېمهه   ۍپ وهه ول   ل  ههرو ا  م ههږ  ، پۍ کههدظ کههن  ،دۍنههر   ههل  پ       ههصهههه نههر و تېفههل ول ههلا  ل   غل هها(٣٩)نههن وومههله  هه

 .    ص  نن جېکل    ګاپظ  ل  د ( د دنت ٩ مصۍ   ن نن )
   د پالي  د وح  ت وق ت نن   ال     ال د نل يل ، و صۍ ل د م ږ        جلړ   ل  پ    هه د     د    ن  نن دۍ چ    نن جلړپ  لپ غل اپ

 .ۍپ  مصۍ   ن د    ن  نن دۍ چ    د اېم   نن جلړ   ل  غل ا     ګاپظ  ل  د کدظ نن  فېن د پۍ 

 ( ولصههه ال 22د  ) د    ههه پا نهههن  څخهههنپ   د  هههلد ظ جر ههه نفههه   ۍپ  مصۍ   هههن د م ههه  ۍپ  ۍجکههه   نرپ ههه  ي يېيههه ل ط  سههه  د ههههه   ههه ه  هههمد   وص  ههه
 .ول ن  يص    ل  

 ( دۍيههرپ  ههلپ غل هاپ  هه٣1نهن )   نههن ۍپ  مصۍ   ههن د   هه  ل وصۍ نهل څخههن د    هه پا ګههاپظ  هل  وشههتم   پ     هص   هههه نهر و تېفههل ول ههلا  ل
  .ول ن  يص ن  ل  د 

 .     روين د ا د   لد   څخن (     ي  بش    ل  ٨٢هه )٪د ۍح ط  د ديلۍا وسجص ج و  د  ي  ذۍ ص د 

. صير  څخن     ه  ل  د غ  دعۍظ       ۍ  ۍنپ نن نمين    ال د وی ۍپ  مصۍ   ن د طسل څخن ځل ل ۍپ  جم   د ملد   پ کلۍ  نن د   پ  

 ۍپ  مصۍ   ن د جم   د مل ځل ل ۍپ  طسل څخن     ه  ل  د  .م   ۍپ  ۍجک    ال    ( دينال وص٢) 

   دۍيهر   هلا، ۍپ د    چ د پ ۍ ه صا  ا و  څخن دپ    ن  ۍ ټ ۍظ  ۍغ   پ هه د وک جصپ نن  ل  وصير      ال يل     صۍ   غل ها  پ نهر
 ور    ن د و تېفل ول لا  ل د  ح        وعرف   ل  پ .   لظ وح  ت ع رۍت د  ۍ يل  ېل    ن اېم(   ٩٢ مصۍ   ن )

 (هههن اېمههه  ٩٢   )   مصۍ   هههن د    نههه   هههرۍت د پاليههه  وقههه ت پ ههه ال   هههن د جی تمههه ا  يههه  جمدهههل  د  بههه پ د وی ههه  نهههن ول هههن  دهههوا  هههل  پ  ۍپ
   هههن اېمههه  ( 21 م ي هههص  ګههاپظ  ههه   . ۍپ  مصۍ   ههن )  دد     نهه  يهههل  کهههل نههن  فېهههن نههن دۍيهههر  هههل  غل هها   ههه  د  د   لپ وعهه  ر نهههن دۍ ههچ  ههه

    نر  وعرف  نن ول ن پ تچ.ئ رۍول د و   ۍو    د  ل    
 (٣1اېم    رۍول د ا و   پغتي  پ    ن ٩ ) چ د پ پنه ال ن  ه ال مي     ن وعرفه   هل  د  ۍپ  مصۍ   هن د    هید تېل  وع في  د پۍ کدظ ن

  د پ پنهه يل ۍ تحهه    ن ،ههل د  ههديصۍ ل  مصۍ   ههن نههن ور هه   جهه و  جلوهه ه  هه پ ههل ۍپ   ههديصپ وپ     کههت  ل نههن ف  حههن   هه ال ګههاپظ د

 ف  حن پۍ  کتچ  لا .
 (جې  ال د    ن  نن دۍ چ    د اېم    رۍول نر  د  م ږ  ۍپ ٧ )  دپ   ن د  نم   طسل د پيشېل ۍپ ګ ۍ ي ۍ  کتېل نهن ول هن ۍپ

  د  ېکل د ګاپظ ۍپ ا ون نل  پ  نهن ۍړ  دۍيهر   هل  پ   ل هل ن ۍ ت     ل  د وح  ت وق ت د غل اپ نن   ال     ن( جې  ال د پالي  2)
 اېم   نن    ال نرۍ  ګاپظ     پپ .

 ( دۍير 1نن وومله    ال )  پاليه  د وح ه ت وقه ت  يه  د    رۍت د ا ون نل  پ  نن   طر وعرف   ل  د  ههه دپ  لپ غل اپ  ن اېم پ
 ۍپ دپ  د ۍو ي ههال  لۍ ل ههل د وی هه  نههن ول ههن نههن فر  مهه  ور هه   هه  ي يهه  ل نههر  شههل   ۍپ ښههړل ۍپ  لا صپ  د    ههصۍ پ نههر   صيههنههن  هه ال   هه

نهههن ول هههن  جلوههه  ل ل   کههه  د ۍ  ههه  د مل  ځهههن د ۍدۍ  ل هههل ( جههه و  2٢  دۍيهههر   هههل  د ، ۍپ  مصۍ   هههن د ) هههل   د    نههه  نهههن دۍ هههچ  ههه
 ۍ  ل . ر  ر ۍپ د پالي  د وح  ت وق ت  ر و  ل   پ پنتن نن    د ۍ    ملل ا ۍد


