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36
مسجد ،جایگاه و کارکردهای آن

احلمدهلل ااذد جال دمارمداملسااد دالهللائد ارمياد اا دا اواذصدميساواذ دميعار ديااند هلل ا
حممهللااذ جاحثنااببنااهااو بشر اأب ائ ابينا ائ ددهللاابديناهللااذد اب ادايفااااةندعاور د ا

آذ اوصحب اأمجني .ا
هر دین و آیینی نمادها و نشانههایی دارد؛ اسالم که آخررین دیرن آسرمانی
است؛ از میان نمادها و شعایر ظاهر و مکانی ،بر جایگاه مسرد و احکرام آن
بسیار اهمیت داده است.
تعریف مسجد:
واژه مسد  ،به معنی سد هگاه ،در لغت از ریشة "سد " مأخود اسرت و در
اصطالح به مکانی گفته میشود که در ملکیت کسی نباش و تنهرا بررای اهلل
باش و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده شود1 )1( .
آبادانی و ساخت مسجد در اسالم:
در آیههای متع د قرآن مدی در احادیث نبوی در ساختن مسد و آبادانی
آن تأکی و برای این عمل ارزشمن  ،پاداش و اجر عظیم تعین شر ه اسرت.
امر ساخت و ساز مسد در قرآنمدی در ضمن بیان اه اف آن مطرح ش ه
()1اأحكاعااد الهللاااا انميعاذ حريرج،اصا .16ا
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است و به جای دستور صریح به ساخت و ساز مسد اه اف این امرر ،مهرم
شمرده ش ه است .شای ب ین جهت که بنا کردن مسد و عبادت گراه امرر
فطری است و پیروان همره ادیران سرماوی در پرترو آموزههرای کتابهرای
آسمانی و پیامبران الهی به بنای مسد و عبادتگراه مبرادرت میورزنر  ،و
حتی مشرکان و پیروان آیینهای بشری نیز بررای عبرادت معبرودان و ادای
مراسم شان مکانهایی را اختصاص میدهن .
ساختن مسد ب ون ایمان و انگیزة الهی هیچ ارزشی ن ارد!
پیامبر اکرم ،در روزهای نخست بعثت ،اهل مکه و سردم اران قرریش را
به دین اسالم فرا خوان  ،ولی آنها به جای ایمان آوردن به ع اوت برخاستن
و گاهی اعمال مانن خ مت رسانی به حداج ،تعمیر کعبه و مسد حررام را
مطرح میکردن  .قرآن مدی در رابطه با ایرن پنر ار ،اینگونره آنهرا را مرورد
داعاو َرمدداملَسااذ ا َ َ
َ
اآئد َ ا َ َِا
ْم ْ ددهللاا ْحلدَ َدر َاعا َم َمد ْ َ
نکرروهش قرررار داد ﴿أ َ
َل َ ْدداْ ْ ااندَايَعَاا ْحلدَ َِ َ َ َ َ
َ
واذْ وَع َ
َ
ااآلخ َراولاه َهلل َاا َ َ
ني﴾ا
اوا ِْاالَايَاد ْه َدهللجااذَْ ْدو َعااذَّاداذَ َم َا
ََ َ
َ
َ َْ
اانب َماا ِ االَايَ ْ اَ ْوو َ ارند َهللاا ِ َ
(2)1آیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسد الحرام را مانن کرار کسری
قرار داده ای که به خ اون و روز قیامرت ایمران آورده و در راه خر ا جهراد
کرده است؟ اینها در نزد خ اون یکسان نیستن  .و خ اون گروه سرتمکاران
را ه ایت نمیکن ».ا

()1اانوملهاتوب :ا .19ا
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حفاظت از کیان عبادت گاهها و مساجد از فلسفههای مشروعیت جهاد:
جهاد در راه خ ا ،فریضة مهم الهی است که عمال در عه م نی مشرروعیت
یافت و تا قیامت مشروعیتش پای ار است ،قررآن مدیر بره صرراحت اعرالم
کرده است که یکی از اه اف مهم جهاد صیانت و حفاظت از کیان مساج و
َ
َ
َ
اوبََددَّللا
داعابَد ْ َ
عبادتگرراه هاسررت ﴿ َوذَد ْدوَال َ
بد ْده ابَددبَ ْاضاا اَّل دْ ِهلل َئ ْ َ
اصد َدوائ َّْلل َ
افعْد ْدَّللاا ا ااذناد َ
َ
وص َواتاوئ َ
دااااند ْاا اَا َمثَد يفا﴾ا(3)1اگر خ اون بعضی از مردم را به
ال ْهللايْ ْ َم ْراع َه ْ
َ َ َ ََ َ
دست برخی دفع نمیکرد ،صومعهها ،کلیساها ،کنیسهها و مساج ی که نام
خ اون بسیار در آن جا یاد میشود ،ویران میش ن »
ممانعت از ذکر و عبادت در مساجد بزرگترین ظلم است:

مساج برای اهلل است و تنها عبادت اهلل تعالی در آنها اندام میگیررد ﴿ َوأَ ا ا
َ
َ ََ
َح يفدهللا﴾ا(4)2و مساج خاص خ اونر اسرت ،پر
واائ َدَّللاا ا اأ َ
اذ َْم َ ال َهللا ا اعَ َدمياتَد ْهللرْ َ
کسری دیگرر را برا خ اونر بره نیرایش مخوانیر » یکری از اعمرال زشررت و
برنامههای ننگین و شرم آور کفار قریش این بود که پیامبر و اصرحابش را از
عبادت در مسد الحرام باز میداشتن ؛ خ اونر در آیرههای متعر دی ایرن
عمل آنها را نکوهش میکن ﴿وئ اأَظْ َ َاِما ا ائنَدَّللائ َ
داااُْد ْا
دال َهللاا َِاأَ ايدْ ْ َم َراعَ َه ْ
َََ
ََ ْ ْ
َ
كائاا َما َ ا ََّل اأَ اي ْاهلل ْخ ْ اوهااإَالا َ َ
ىاا َ َ َ
َو َان َ َ
اوََّلدْ ْ َااا
َ
اخآاَف َ
ْْ َ
اخ َراِبَااأ ْْوذَئ َ َ
نياَّلْ ْ َااااذد نهلل ْدَااخ ْديج َ
َ
ار ََّد ا﴾ا(5)3و چه کسی ستمگارتر از کسی است کره مرردم را از
ارد َ ا َ
اآلخ َدرسَ َ
()1اانوملهاحج:ا .40ا
()2اانوملهال :ا .18ا

()3اانوملهابَره:ا .114ا
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مسد های خ ا از بیم آن که نام خ ا در آنها یاد شود ،باز دارد و در ویرانری
آنها بکوش ؟ این گروه را نسزد که جز هرانسان به مساج درآینر  .آنران در
دنیا خفت و خواری در آخرت عذاب بزرگ در پیش دارن .
اهمیت مسجد در سیرت نبوی:
پیامبر اسالم جایگاه و اهمیت ساختن مسد را با عمل خویش تبیین کررد.
پیامبر اکرم ،در مسیر هدرت بسروی م ینره ،چنر روزی را در منطقره
قباء در نزدیکی م ینه توقف کرد و به ساختن مسد قباء مبادرت ورزیر و
این عمل را مهم برشرمرد .مسرد قبراء در جرایی کره اولرین برار شرتر آن
حضرت ،آندا خوابی ؛ ساخته ش  .اساس این مسد تاریخی بر بنیراد تقروا،
پاکیزهگی و انگیزة الهی نهاده ش و قرآن مدیر ترا قیامرت مسرد قبراء و
َ
َ َ
َحد ناأَ ا
ْاند َ َ
نمرازگزاران آن را میسررتای ا﴿ذا َام ْ ددهللاأ ِ
ار َدىااذا َْ َدونائد ْ اأَ او ََايَد ْدوعاأ َ
تَد َْوعاعَ َاعَ َا َمللاَاا َُْيبنو َ اأَ ايداَطَهادرواْاوا ِ َْ
اُيد ن ااذ ْْمطا َِهد َري َا﴾ا(6)1به راستی مسد ی
َ
َ ْ َ ْ
َ
که از روز نخست بر تقوا بنیان نهاده ش ه اسرت سرزاوارتر اسرت کره بررآن
بایستی ،در آن مردانی هستن که دوست میدارن که پاک شون و خ اونر
پاک شون گان را دوست میدارد .پ از بنای مسد قباء ،پیامبر اکررم،
به سمت م ینه حرکت کرد .در مسیر راه ،وقت نمراز جمعره فرارسری و آن
حضرت در منطقهای بنی بیاض نماز جمعه را برگزار کرد و در آندرا مسرد
جمعه بنیان نهاده ش  .هنگامی که رسول اهلل بره دیرار هدررت ،م ینرة
منوره رسری  ،طبر روایرات نخسرتین دغ غره فکرری ایشران و مسرلمانان
تأسی مسد بود تا اینکه مسد نبوی را پایهگزاری کردن .
()1اانواملهاتوب  .108:ا
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اهمیت ساختن مسجد در گفتار پیامبر:
پیامبر اسالم در روایات بسیاری بر تأسی و آبادانی مسرد توصریه کررده
است و آبادگران مساج را به پاداش بزرگ مژده داده است .در روایتی آم ه
اباص اىاا ا َ َ
اَائ ابَناَاَ َ
يناذَ ْابَد ْ اأ َْو َان ْدَّللا َئ ْند اْا
است ﴿ َر ْ ااذنَ َِ َ
ْ
او َان ا َ اقَ َ َ ْ َ َ َ
ار َْ َ
ائ ْ د يفهللاابَْ َ
َااا ْةَنا َادع﴾ («7)1هر ک برای اهلل مسد ی بسازد ،اهلل برای او در بهشت خانره
کشرراده تررر میسررازد ».جررابر بررن عب ر اهلل ،روای رت میکن ر کرره آن
حضرت فرمود «ئ ابَنائ ددهللاا اممفحدقاقطداساأواأصدىنرابدَناهللااذد اب اداااا
اةندع» هرک برای خشنودی اهلل مسد به ان ازه ای آشریانه پرنر ه سرن
خوار یا کوچکتر از آن بنا کن  ،اهلل در بهشرت بررای او خانره ای میسرازد».
ان بن مالک ،از پیامبر اکرم روایت میکن «اگر از آسمان عذابی
فرود آی آبادگران مسد از آن ندات مییابن » (8 )2
با توجه به آیههای قرآن مدی و گفتههای صرریح پیرامبراکرم ،مسرد
سازی در طول تاریخ در اکثر نقاط جهان اسالم به شرکل گسرترده و چشرم
گیر رواج یافته است .پیامبر اسالم در بنای مسد نبوی شررکت داشرت .در
روایات آم ه است که آن حضرت سن های مسد نبوی را جابدا میکرد و
ایرررن دعررراء را میخوانررر :ا«اذ ه د االار د شااالار د شااآلخددرس،اعددانفرااال صدداملا
وادهدالرس»ا(9)3این مشارکت و دعای پیامبر گرچه به ظاهر برای طلب ثواب و
()1ائ نهللاائاعاامحهلل،احهلليث:ا .7056ا
()2املواهااذب هَ  .ا

()3اصح حاخباملج،احهلليث:ا6414اواصح حائ
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جنبة تشرویقی داشرت ،امرا در حقیقرت بررای مسرلمانان دارای ایرن پیرام
سرنوشت ساز و آشکار بود که امر مسد سازی در دین اسالم بسیار مهرم و
حیاتی است؛ چنان که مریبینیم بعر از آن رفتره رفتره در تمرام شرهرها و
روستاها مساج بزرگ و کوچک ساخته ش .
در عه ر پی رامبر ،هرگرراه س ر اهیان اسررالم شررهر ی را منطقررهای را فررتح
میکردن  ،بالفاصله برای تعلیم و تربیت تازه مسلمانان بره سراختن مسرد
مبادرت میورزی ن  .از ایندا است که مسلمانان در طرول تراریخ در فراینر
مسد سازی نمونههای بارز و جاوی انی دارن  .مساج در امر تعلیم ،تربیرت
و اصالح مسلمانان نقش اساسی ایفا کرده ان  .مسد تنهرا بررای عبرادت و
نیایش و آموزش احکام نبود ،بلکه مسد در عرصههای مختلرف اجتمراعی،
فرهنگی ،سیاسی وغیره جایگاه ویژه و مشخصی داشت .تمام امرور سیاسری،
عبادی ،دنیوی و آخروی در مسد مورد بحث و تصمیمگیری قرار میگرفت.
اگر زن گی و شرح حال هر یک از صحابه و ائمه ،و اصالح گران و داعیران را
بررسی کنیم ،عامل عم ه رش آنها را برنامههای سازن ه ،مساج مییرابیم.
اصحاب پیامبر ،ائمه وسرلف صرالح ،علرم و معرفرت را از حلقرههای درس و
معارف دایر در مسد الحرام و مسد نبوی و دیگر مساج کسرب کردنر .
مسد النبوی و مسد الحررام بریش از دانشرگاهای برزرگ در عرصرههای
علمی و فکر و اصالحی فعال بودن  .بع از آن طی دههها و س ههای بعر ی
مساج بزرگی در شهرهای مختلف جهان اسالم بوجرود آمر ؛ از آن جملره
میتوان مسد جامع دمشر  ،مسرد جرامع کوفره ،مسرد جرامع بصرره،
مسد جامع الحمراء ان ل  ،مسرد جرامع دهلری و ماننر اینهرا مسراج
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بسیار دیگری را نام برد .برنامههای آموزشی و تربیتی بعضی از آنها از برخی
دانشگاههای امروز ای هآل تر بود .مسرد منصرور در سرال  149هدرری در
بغ اد ب ست خلیفه ابوجعفر منصور بنا ش س خلیفه هارونالرشی آن را
توسعه داد .این مسد یکی از مهمترین مراکرز آموزشری در جهران اسرالم
محسوب میش  .درین مسد چهل تا پنداه حلقة علمیدایرر برود و مرکرز
دانشمن ان و دانش پژوهان به شمار میآم  .مورخ شهیر خطیب بغ ادی ،از
یکی از طالب قرن پندم هدری /یازدهم میالدی نقرل میکنر کره هنگرام
زیارت مسد الحرام از خ اون سه چیز طلب کرد یکی از آنها این بود که او
بتوان در مسرد منصرور بره تر ری ب رردازد10)1( .ابرن بطوطره ،سریّاح و
جهانگرد مشهور مسلمان ،در سفر خود به دمش مینویس پندص طلبه و
دانشدو در حلقههای درس مسد جامع اموی دمش شرکت میکردن و از
طرف مسد برنامة غذایی آنها رایگان برود11)2( .سیسرتم آموزشری مسراج
بسیار ساده بود و هیچگونه قی و شرطی بررای حضرور در حلقرههای درس
وجود ن اشت .بیشتر دانشدویان ،خود جروش و صررفاً بررای کسرب علرم و
معرفت به مراکز آموزشی مسد میآم ن  .مدال درس بع از نمراز صربح
آغاز میش و تا نماز ظهر ادامه داشت .و گاه برخی اساتیذ و م رسین قبرل
از نماز صبح و بع از نماز ظهر نیز جلسات درس تشکیل میدادن .

()1ا َشامااخبا اهاجائ الهللافملاعرهنگاوامتهلل ااانميئ ،اصا .78ا
()2امهني،اصا .77ا
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کتاب خانههای مساجد:
آموزش در عرصههای مختلف یک ضرورت ج ی برای افراد جامعه بود ،این
امر مندر ش که در بعضری از مسراج ماننر مدتمعهرای آموزشری عصرر
حاضر تمام امکانات معنوی و مادی برای طالب و دانشدویان فرراهم گرردد.
از این جهت در بعضی از مساج کتاب خانههایی در ح معمولی یرا خیلری
پیشرفته به وجود آمر  .دانشرمن ان و دانشردویان نره تنهرا آزادانره از ایرن
کتابها استفاده میکردن  ،بلکه سخاوت من انره بررای آنهرا غرذا ،مسرکن،
وسایل نگارش و خ مات دیگر نیز فراهم میشر  .کتراب خانرههای مسراج
مسلمانان چن ان تفاوت با دیگران ن اشتن  .کتابهای مختلف و متنوعی در
آنها نگه اری میش  .کتابهایی شعر  80طایفه در مسد کوفه نگهر اری
میش  .کتابهای که به دو برادر تعلر داشرت بنرام خرود آنهرا در مسرد
قزوین در صن وقهای به نام «عثمانی» به ودیعه گذاشته شر ه برود .جرامع
زیتونه تون دارای کتابخانههای بزرگ بود .در (مررو) در حر ود قررن 12
میالدی ده کتاب خانه وجود داشت که کتابهایی از طررف مرردم بره آنهرا
اه ا ش ه بود12 )1( .
این کتاب خانهها در نوع خود خیلی پیشرفته ،رده بن ی ش ه و از اتاقهرای
مخزن و سالنهای مطالعة وسریع برخروردار بودنر  .رسرالت و فعالیتهرای
مسد در آن زمان تنها در عبادت یا آموزش وغیره خالصره نمیشر  ،بلکره
مسد در تمام عرصهها فعال بود و در هر ک ام از اعمال و برنامرههایی کره
()1امها ،اصا .78ا
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در نصوص شرعی و سیرت پیامبراکرم ،ب ان اشاره ش ه است ،همة آنهرا
در مساج اجرا میش  .اینکه به برخی اعمال ،محورها و برنامه در خصروص
رسالت و جایگاه مسد اشاره میشود که هر یک از آنها برگرفتره از اهر اف
اساسی دین و شریعت است و بشر هر زمان به آن نیاز مبرم دارد .و هر یرک
از این اعمال و محورها برای تربیرت و اعرتالی روح و روان انسران و امنیرت
محیط و جامعه ،کیمیای بی مانن و نسخة بی نظیر ان .
محورهای فعالیت در مسجد:
برنامهها و فعالیتهای اساسی ای را که از رسالت مسد به شرمار میآیر و
قرآن مدی و آموزههای نبوی بر آن تأکی دارد ،میتوان این گونه بر شمرد
 .1عبادت به شکل اقامة نمازهای پندگانه ،نوافل و اعتکاف؛
 .2تعلیم و تعلم فراگیری عقای و احکام دینی و فرادهی آن به دیگران؛
 .3ذکرر و یاد اهلل با کلمات و تعبیرهای پرر محتروا کره از پیرامبر نقرل
ش ه است؛
 .4اصالح و تزکیه تربیت روح و روان از امراض باطنی و خصلتهای زشت؛
 .5خ مت نفع رسانی مادی به تودة مردم؛
 .6دعوت دعوت ،روشنگری ،بی اری و آگراهی بخشری مرردم بره شراونات
دینی و مسائل اخالقی و اجتماعی .این برنامهها در مسرد الحررام ،مسرد
النبی و دیگر مساج بزرگ و کوچرک جهران اسرالم جراری بودنر  .عرالوه
براین ،در زمان پیامبر و خلفای راش ین ،امور مهم سیاسی و حکومرتداری،
حل وفصل اختالفها بین مسلمانان ،بسیج کردن مردم بررای جهراد در راه
خ ا نیز در مسد النبی اندام میگرفت ،اما رفته رفته برا بره وجرود آمر ن
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دستگاه دولت وحکومت به سربکهای نروین وتفکیرک وظرائف از یکر یگر،
بعضی از این برنامهها به خارج از مسد منتقل ش  .البتره بیشرتر اعمرال و
برنامههایی که جنبه تربیتی دارن  ،همچنان در مساج به قوت خود باقیان
و آیههای متع د قرآن مدی وآموزههای نبوی آنها را جزء وظایف و رسرالت
داااُْد ْايْ َ دبَِ ْحاذَد ْاعَ َهداا
مسد اعالم میکن ﴿َاابدْْدوتاأ ََِ َ اا اْاأَ اتْد ْرعَ َادَّللا َويدْ ْ َم َراعَ َه ْ
اِ ْم د َراا اَاوإَقَد َداعااذ ا َ
ار د َ
َ
اوإَياَددا ا
اوَالابَد ْددَّلل َ
َ ذْىنْد ْهلل َِاوا َو ْاآل َ
صد َدميس َ
َ
داملس َ
صدداَ،ا َمل َلدداَ ااالاتْد ْ َه د َه ْ ارَد َ
ََ
امل﴾ (13)1در خانرههایی کره خ اونر
ص ْا
اذ ايَماسَ َ
او ْاْلَبْ َ
اَيَاعْو َ ايَد ْويفئااتَداََ ا ْ اع ااذْ َْ ْو ْ َ
اجازه داده است که رفعت یابن و نام او در آندا یاد شود ،او را صربح و شرام
در آن جا تسبیح میگوین  .مردانی که هیچ تدارت و خریر و فرروش آنران
را ،از یاد خ ا و برپا داشتن نمراز و پرداخرت زکرات براز نر ارد .از آن روزی
میترسن که دلها و دی گان در آن روز نگران شون .
فعالیت در قالب همین نوع برنامههاست که ماهیرت و جایگراه مسرد را از
معاب ادیان دیگر و از مکانهای عمومیمانن کلوپهرا و سرالنهای تاراتر و
سینما وغیره متمایز میسازد .هر یک از این محورهرای فعالیرت ،در تربیرت
روح و روان انسانها و امنیت محیط و جامعه ترأثیر بره سرزایی دارد .بطرور
مثال فرد مومنی را تصور کنیم که طب سنت نبوی اول وقت برا طهرارت و
حضور قلب برای ادای نمازهای پنجگانه با جماعت در مسرد حضرور پیر ا
میکن  ،همین یک عمل برای فرد نماز گزار فوای بیشمار ظاهری و معنوی
را در بر دارد ،و بالعک اگر به تنهایی در منزل نماز گزارد ،آن فوای مهم را
()1اانوملها ومل:ا-36ا .37ا
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از دست خواه داد .فوای و حکمتهایی که در مشروعیت و اقامه نمازهرای
پنجگانه نهفته است ،بیشتر زمانی برای نماز گزار حاصل میگردد که نمازها
در مسد اداء شود.
مسجد و تأثیر آن در ایجاد وحدت و همبستگی:
یکی از فلسفههای اقامة نماز با جماعت ایدراد وحر ت و همبسرتگی میران
نمازگزاران است .نمازگزاران روزانه پنج بار در یک صف برا نظرم خاصری در
کنارهم میایستن و این عمل در خارج از مسرد  ،در محریط زنر ه گری و
جامعه میان آنها همبستگی ایداد میکنر و در نتیدره آنران میکوشرن برا
یک یگر احترام بگذارن  .تفاوت زبان ،فرهنر  ،لبراس و همچنرین امتیرازات
طبقاتی در این صف فشرده از بین میرود ،و از درد و غرم یکر یگر برا خبرر
میشون و به مساع ت مادی و معنوی یکر یگر میپردازنر  .دسرتور قررآن
ني﴾ا(14)1و نماز بر پای داری
ائد َاَّللااذد ارامَ َ َا
است ﴿ َوأَقَ ْمواْااذ ا
او ْاملَم ْواْ َ
اوآتْواْااذ ايَماسَ َ
صميَسَ َ
وزکات ب ردازی و با رکوع کنن گان رکوع کنی ».
مسجد و تأثیر آن در رشد فرهنگی:
در زمان پیامبر اکرم ،و خلفای راش ین ،مسد تنها جای عبرادت
و آموزش علوم دینی نبود ،بلکه در رش فرهنگی مسلمانان هم نقش موثری
داشت .و دستور پیامبر برای حسان بن ثابت ،شاعر رسرول اهلل ،منبرر نهراده
بودن (15)2کعب بن زهیر در شأن و م ح پیامبر اکرم دو قصی ه مشرهور
()1اانوملهابَره:ا .43ا
()2اتارئ یا .3059ا
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خود را در مسد سرود16)1( .در زمان حضرت عمر ،کنار مسد نبروی
مکان خاصی برای امور فرهنگی اختصاص داده شر ه برود17)2( .عبر اهلل برن
سعی بن العاص در مسد نبوی کالس شیوة نگارش و خوش نویسری دایرر
کرده بود18 )3( .
مسجد و تأثیر آن در ایجاد آرامش و زدودن استرسها:
در عصر حاضر برا ایرن همره ناهنداریهرای گونراگون ،قلرب و روان انسران
مضطرب و دچار استرس ش ه است .داروهای پرر هزینره و تفرریح گاههرای
م رن و پیشرفته که انسان بیشتر برای حصول آرامرش قلرب بره آنهرا پنراه
میبرد ،کمک چن انی به انسان مضطرب نمیکن  .درحالیکه تدربره نشران
داده که فضای معنوی مسد و چنر روز اعتکراف در مراه رمضران یکری از
عوامل مؤثر آرامش قلب و عالج استرسهاست.
آری ،چون فطرت انسان به مسد و اعمال مسرد وابسرته اسرت ،دوری از
آن مبارزه با فطرت است و به اضطراب و استرس مندر میشود .پیامبر اسالم
مسد را به "ریاض الدنه /باغهای بهشرت" تشربیه کررد (19)4و در روایتری
مسرد را محبروب ترررین مکران نرزد اهلل عنرروان کررد ا«أحد ااذدبميفاإذدياهللاا

()1ااحکاعااد الهلل .322:ا

()2ائوطأاائاعائاذک:ا .432ا

()3اصبحياصاحل،ار وعااحلهلليثاوائصط ح :ا .5/5ا
()4اترئ ی:ا .3509ا
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ئ ددالهللها،اواأبىنددضااذددبميفاإذ دياهللااأانددواقها»ا(20)1محبرروب ترررین مکانهررا در
پیشگاه خ ا مساج  ،و منفورترین مکانها بازارها هستن .
قطعاً محبوبیت مسد نزد اهلل به خاطر برنامه و اعمالیست که در آن برگزار
میشود ،و چون مسد نزد اهلل محبوب است ،آن محبوبیت در فرد که آندرا
حضور پی ا میکن  ،نیز تأثیر میگذارد ،بنابر این ،حاضرر شر ن در مسرد
مایة سکون قلب و آرامش ذهن میشود.
مسجد و نقش آن در تربیت و اصالح:
در بارة نقش تأثیرگذار مسد در تربیت و اصالح امت از منظر تاریخ و شرع
سخن بسیار است ،اما به طور خالصه بای گفت که مساج در طرول تراریخ
به وسیلة دعوتگران مخلص و مد دان و مصلحان خستگیناپذیر هر ایت و
رهبری اقشار مردم را بر عه ه داشته ان .
با تحلیل و بررسی دقی اسباب و عوامل بی اری اسالمیو نهضتهای فکری
و انقالبی مسلمانان در عصر حاضر ،نقش مساج در آنها بسیار بارز و مروثر
مییابیم .به همین دلیل است که امرروزه اسرتکبار جهرانی و اسرتعمارگران
شرق و غرب و دستنشران گان آنهرا مسراج و برنامرههای دینری را تحرت
عناوین خاص و به بهانههای مختلف دنبال میکنن .
سخن رانی وزیر خارجة ساب امریکا خانم رای که چن سرال پریش آن را
در دانشگاه قاهره ایراد کرد و در رسانههای بین المللری انعکراس یافرت ،از
سوء نیت آنهرا خبرر می هر  .او گفرت "مأموریرت مرا فراترر از حکومرت و
()1اصح حائ

،احهلليث:ا .671ا
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دولتهاست! می ان نبرد ما تنها با دولتها نیست ،بلکه مساج و برنامههای
آنها نیز برای ما فوقالعاده مهم است امریکا بعر از سرالها بره ایرن نتیدره
رسی ه است که غیر از سیستمهای دولتی ،اه اف دیگری را هم بای ترالش
کرد .چون حاال زمان جن نرم است ،لرذا از ایرن پر بایر توجره مران را
بیشتر از قبل به مساج و برنامههای آن معطروف کنریم" 21)1( .البتره ایرن
طرز تفکر در خصوص مساج ان یشة دیرینه ای است و اخیراً به عنوان یک
چالش بزرگ و مهم مطرح میشود و برای منحرف کردن برنامههای مسراج
و دور نگاهداشتن توده مردم ،به ویژه جوانان از مساج  ،بودجههای هنگفتی
برای ترأسری کلوب ها ،باشرگاه هرای ورزشرری و تفرریح گاههرای مر رن
صرف میشود.
برای مقابله با برنامه هرا و فعالیرت هررای مررسد سررتیز دو نررکته حرایز
اهمیت است
الف .از آن جا که جمع قابل توجهی از مسلمانان اعم از پیر و جروان ،مررد و
زن از مساج و برنامههای آن فاصله دارن  ،برای جذب آنها به مسرد بایر
چاره جست ،راهکارهایی یافت و ق مهای موثری برداشت.
ب .بای ان یشی و برنامه ریزی کرد که چگونه میتوان با گروهری از اقشرار
مختلف به مسد میآین  ،ارتباط مستمر بر قرار کرد و با برنامهها و اعمرال
مساج به آنها شور و نشاط بخشی .
از این رو ،مناسب است در فراین جذب گروه اول و نشاط بخشی ن به گروه
دوم ،به بعضی راهکارها به طرور کلری اشراره شرود .البتره هرر یرک از ایرن
()1اعروغائ دهلل .8/3:ا
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راهکارها به نوبه خود به ویژه در مرحلة اجراء نیاز به تحقی و پژوهش دارد.
راهکارهای فراین جذب و نشاط را میتوان به دو بخش تقسیم کرد
الف .راهکارهای ظاهری یا توسعة کمیمساج .
ب .راهکارهای معنوی یا توسعة کیفی مساج .
راهکارهای ظاهری یا توسعة کمی مساجد در فرایند جذب و نشاا
اقشار مختلف:
 -1انتخاب مکان و نقطة جغرافیایی مناسب ،برای ساخت مسد  ،با در نظرر
گرفتن فاصلة آن با مساج دیگر و ظرفیت الزم و متناسب با جمعیت فعلری
و آین ة محله بای دقت صورت گیرد .مناسب است سازمانهای دولتی ،اداره
شهرسازی ،در طرح مدموعههای مسکونی و ساختن شرهرکها برا در نظرر
گرفتن ضرورتهای دینی و شررعی مکران مناسرب ،توسرعهپذیر و واقرع در
خیابان اصلی را با مشورت ساکنان محلره بره مسرد اختصراص دهنر  .در
روستاها نیز در مرکز یا در ناحیة توسرعهپذیر روسرتا مکرانی بررای سراخت
مسد انتخاب شود.
 -2بررخشی از مررسد جررهت شرررکت زنرران در امررور عبررادی برره آنرران
اختصاص یاب .
 -3زیبا سازی نمای ظاهری مسرد ماننر منارههرا ،گنبر  ،ایروان ،منبرر،
محراب ،صحن ،شبستان و نصب درب و پندرههای قوسی مراعت شود.
 -4کف مسد از سطح زمین و از منازل مسکونی ح اقل یک متر یا بیشرتر
باالتر باش  ،تق س و احترام مسد این امرر را ایدراب میکنر و در ضرمن
مسد از خ و خاشاکی که باد میآورد محفوظ میمان .
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 -5ساخت و ساز مسد با مشارکت تمام اهل محلره اندرام گیررد .برا یرک
برنامهریزی دقی و م یریت قوی به راحتی میتوان اکثر مردم را در ساخت
مسد مشارکت داد ،مرثالً انسرانهای بری بضراعت میتواننر در کارهرای
ساختمانی و جابه جایی مصالح مشارکت کنن  .این مشارکت دو فای ه دارد
نخست اینکه در ثواب کار خیرر همره شرریک میشرون  ،دوم اینکره وقتری
انسان در یک کار خیر و عمومی مشارکت میکن  ،اهمیرت و ارزش آن کرار
در قلبش جای میگیرد و برای حفاظت آن میکوش و بررای دیر ن دسرت
رنج خویش گاهی به آن سر میزن و از آن بازدی میکن .
 -6نور و روشنایی مسد به ان ازة کرافی و مناسرب باشر  ،هنگرام سراخت،
بهرهگیری از نور طبیعی حتماً در نظر گرفته شود ،چون فضای روشن با نور
طبیعی ضمن اینکه آرام بخش است ،تالوت قرآن و اذکار نیرز در آن راحرت
تر اندام میگیرد ،مثالً پندره و نورگیرهای مناسب تعبیه شود تا در روز بره
نور مصنوعی و الکتریکی نیازی نباش .
 -7در استفاده از المپهای برقی ،استان اردها و معیارهای پیشرفته مراعرات
گردد ،مثالً بدای نور مستقیم از نور مخفی استفاده شود ترا چشرمها اذیرت
نشود .در مرحراب و داخررل گنبر و از قبیرل آن مری تروان از نرور مخفری
استفاده کرد.
 -8سیستم صوتی مسد مطاب با استان اردها و معیارهای الزم باش  .بلنر
گوهای آذان ،نماز و درس هرک ام به طور ج اگانه باش و از استفاده از بلن
گوهای گوش خراش ج اً پرهیز شود.
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 -9در مسد های جامع بزرگ و شلوغ ،نصب تابلوی "تلفرن همررای تران را
خاموش کنی " کافی نیست ،بلکه نصب دستگاه قطع آنتن دهی تلفن همراه
نیز مورد نیاز است.
 -10هنگام ساخت مسد  ،برای سروی های به اشرتی جرای مناسربی در
نظر گرفته شود .همچنین در وضوء خانه امکاناتی از قبیل مایع دستشرویی،
دستمال کاغذی ،آب گرم ،دم ایی حمام و جای نشسرتن و ایسرتادن بررای
وضوء فراهم گردد.
 -11نظافت و پاکیزگی مسد بسیار مهم اسرت .مسرد حر اقل در هفتره
یک بار جارو و گردگیری شود .ح اقل سراالنه یرک برار فرشهرای مسرد
شسته و ض عفونی شود .سرداده و سرد هگاه امرام جماعرت بایر تمیرز و
مرتب باش  .استفاده از بخور یا عطرهای خوب برای عطر آگین کردن فضای
مسد بسیار پسن ی ه و مهم است .و همانگونه که در ح یث آمر ه اسرت
که بع از خوردن پیاز و سیر خام به مسرد وارد نشرون  ،جروراب و پاهرای
ب بو ،لباس و جسم عرق آلود نیز همین حکم را دارد.
 -12تدهیز مسد با سیستمهای مناسب سردمایشی و گرمایشی.
 -13اختصاص جای مناسب برای پارکینر در جنرب مسرد و همچنرین
ایداد فضای سبز و درختکاری در محریط مسرد  ،امرروزه از ضررورتهای
مهم به شمار میآی و در جذب نمازگزاران و آرامش و امنیرت ذهنری آنران
خیلی تأثیرگذار است.
 -14ح اقل یرک سراختمان چهرار اتاقره بررای آمروزش قررآن و احکرام،
کالسهای اوقات فراغت و زمستانی و کتابخانة عمومی در کنرار مسرد و
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زیر نظر مسد الزم و ضروریست .همچنین تهیه منرزل مسرکونی مناسرب
برای امام جماعت ،خادم یا موذن مسد  ،جهت عمران و آبرادانی ظراهری و
معنوی مسد  ،نیازی مبرم بشمار میآی .
راهکارهای معنوی یا توسعه کیفی مساجد در فرایند جذب و نشا اقشار
در مسیر توسعه کیفی مساج بای همره برنامرهها و اعمرال دینری اوال برا
اخالص و رضای الهی اندام گیرد ،و ثانیاً توسط هیات امنا یا بانی و مترولی
م یریت شود.
 -1هیات امنای مسد هیات امنرای مبتکرر ،فعرال ،برا تدربره و مخلرص
میتوان با فعالسازی برنامرههای مسرد در جرذب اقشرار مختلرف ،نقرش
بسیار مهمیرا ایفا کن  .اعضای هیات امنا بای پرهیزکار ،با تدربه و باسرواد
باشن تا بتوانن رون اجرای برنامههای مسد را م یریت و نظرارت کننر و
با ارادة خالص و انگیزة الهی و ابتکار عمل ،مسد را به یرک مرکرز دعروت،
اصالح و تربیت و آموزش احکام دین تب یل کنن  .به نظافرت مسرد  ،ارائرة
خ مات به نمازگزاران ،رفاه امام جماعرت و خرادم مسرد اهمیرت ب هنر .
جوانان متعه  ،با تدربه ،مخلرص و مبتکرر را تفقر و شناسرایی کننر و در
کانونها و بخشهای مختلف از آنها کار بگیرن  .برای جذب مردم به مسرد
با علما و دعوتگران مشرورت کننر و امرام جماعرت مسرد را در جریران
برنامههای خود قرار دهن .
 -2امام جماعت مسد دومین عنصر فعال مسد  ،امام جماعرت آن اسرت.
امام جماعت در فراین جذب و نشاط عامل مهرم و اساسری اسرت و زمرانی
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میتوان وظیفة خود را به نحو احسن ادا کن که صفات و ویژهگیهای ذیرل
را دارا باش
توانایی و بضاعت علمی امام جماعت مسد بای شخصی عالم و آگاه باشر ،
به ویژه بر مسائل و احکام نماز و روزه و دیگر عبادات تسلط داشرته باشر و
در ضمن از اطالعات عمومیمناسبی برخوردار باش .
در علم تدوی و روخوانی قرآن مدی مهارت کافی داشته باش  .جرزء عرم و
بعضی سورههای مهم و مشهور را از بر داشته باشر و صروت ولحرن زیبرای
برخوردار باش .
تدربه و مطالعة کافی در خصوص مشکالت و آسیبهای اخالقی و اجتماعی
نو جوانان ،جوانان و زنان داشته باش .
مهارت برقراری ارتباط با جوانان و سایر مقت یان با انگیزة الهری و اسرتغنای
کامل داشته باش ؛
پابن وقت در اقامه نمازها و دیگر مراسم باش  ،ظاهر خود را مطراب سرنت
نبوی و با لباس مناسب و پاکیزه آراسته کن .
 -3خادم وجود خادم فهمی ه و با تدربه برای مسد ضروریست تا قبرل از
وقت درب مسد را باز کن و تا وقت مناسب باز نگه ارد و در صورت نبرود
مؤذن مسؤولیت آذان را سر وقت بعه ه بگیرد .در مساج بزرگ شهر خرادم
یا ستاد انتظامات ضمن راست کردن صفهای نماز بای در حفاظرت امروال،
وسایل نقلیه و کفشهای نمازگزاران ابتکار عمل نشان ده  ،چون غفلرت در
حفاظت اموال نمازگزاران گاهی سبب دفع و دل زدهگی آنها میشود.
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خادم مبتکر و مخلص در مساج که در مسیر راههای پر تردد یا در مناط
و شهرهای توریستی قرار دارنر  ،میتوانر برا صررف کمتررین هزینره و برا
برنامهریزی مناسب ،مؤثرترین نقش را در جذب مردم ایفا کن .
 -4کانون فرهنگی مسد شرایط مسلمانان امروز از هر زمانی بیشتر اقتضرا
میکن که در هر مسد شرهری و روسرتایی حر اقرل یرک کرالس بررای
آموزش قرآن مدی و احکام و اخالق و دیگر برنامرهها در طرول سرال دایرر
باش  .هیات امنا در برگذاری کالس قرآن و احکام میتوانر از امرام مسرد
کار بگیرد و در ایام خاص مانن رخصتیهای زمستان فرد را برای ایرن کرار
استخ ام کن .
برنامة فرهنگی مساجد:
برنامة مختصری برای کانون فرهنگی مسد پیشنهاد میشود
درس تفسیر قرآن مدی این درس معموالً بع از نماز صبح یا هر وقتی کره
مناسب تشخیص داده شود به م ت  20الی  30دقیقه برگزار شرود .درآغراز
میتوان از آیات قصص قرآنی وآیات برگزی ه درسهایی را ارایره کررد .ایرن
درس هفته ای چهار الی پنج روز کافیست ؛ درس حر یث میتروان بعر از
نماز عشاء یا وقت دیگری ،ح یثی جامع و مختصر در باب اخالق ،تربیرت و
فضایل اعمال به م ت سه الی پنج دقیقه ارائره کررد .مناسرب اسرت الفراظ
ح یث قبل از درس با خط زیبا روی وایت بورد (تخته سفی ) نوشرته شرود
واز روی نوشته ،ح یث شرح داده شود؛
درس سیرت هفته ای دوبار بع از نمراز مغررب یرا عشرا یرا وقرت مناسرب
دیگری درس سیرت به م ت  30الی  40دقیقه برگرزار شرود .بهترر اسرت
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درس با استفاده از تخته و نقشه ارائه گردد .سیرت ابن هشام وکتاب اطل
السیرت بهترین کتاب برای این کالس است؛
درس فقه در هفته یک روز به آموزش احکام اسالمیاختصاص یاب  .در آغاز
از کتابهای فقهی آسان و ساده مثالً در فقه احناف ،میتروان از ماالب منره،
الفقه المیسر ،تعلیم االسالم وغیره بهره گرفت.
با مشورت هیات امنا از علما و داعیان و دیگرر سرخنرانان بررای سرخنرانی
دعوت و از تدربههای آنها استفاده شود؛ با جماعتهای تبلیغری همکراری و
از تدارب آنها استفاده شود؛
تأسی کتابخانة کوچک یا برزرگ در محریط مسرد ؛ راه انر ازی مدلره
دینی ،علمی ،فرهنگی و نشر آن در بین نمازگزاران ودیگر مساج هم جوار؛
تشکیل جلسة اصالحی بررای جوانران بره صرورت ماهیانره ؛ مناسرب اسرت
م یریت این جلسه به عه ة خود جوانان گذاشرته شرود و بررای جرذابیت و
ایداد نشاط در چنین جلساتی توصیه میشود کره مدرری جلسره ،شراعر و
سخنران از خود جوانران باشر و در خاتمره از سرخنان یرک داعری و عرالم
مهمان استفاده شود .برگزاری مسابقات حفظ قررآن ،حفرظ دعرا ،مشراعره،
پرسش و پاسخ و سرگرمیهای مفی با رعایت آداب اسالمی و اعطای جوایز
به برن گان؛ تشکیل اردوهای علمی به مناسبت خاص مثالً اردو بر ر کره در
آن روی ادهای داستان ب ر مذاکره شود ،اردو میالد پیامبر ،کره در آن از
سریرت و سرنتهای پیرامبر صررحبت شرود؛ تشرکیل و اعرزام جماعتهررای
کوچک برای بازدی از م ارس دینی و مالقات با علما؛ تهیه وایت برد (تختة
سفی ) و نوشتن دعاها بررای حفرظ در هرر هفتره؛ برگرزاری جلسرات ائمره
مساج و جلسات منطقه ای.
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کار دعوت و اصالح:
برای مقابله با ناهنداریها و مفاس اجتماعی ،دین گریرزی و دیگرر مفاسر
اخالقی که امروزه از چالشهای برزرگ جامعره اسالمیاسرت ،فعرال سرازی
برنامه دعوت و اصالح در مساج بسیار ضروریست شای کار دعوت واصرالح
در بعضی مساج به شکل عادی و عمومی وجود داشته باش  ،اما این کرافی
نیست بلکه بای شیوههای متنوع و نوینی اختیارکرد .لذا کانون فرهنگی زیر
نظر مسد درکنار وعظ و ارشاد و تشرکیل جماعتهرای تبلیرغ میتوانر از
روشهای نوین دیگر کار بگیرد؛ مثالً تفق از کسانیکه به مسرد نمیآینر و
رفتن در فرصتهای خاصی به خانه آنها ،توجره و سروق دادن نمرازگزاران و
عموم مردم در خصوص بعضی اعمال و برنامههای الهری ماننر اعتکراف در
ماه رمضان و ختم قرآن مدی در نمازهای تراویح.
صندوق خیریة مسجد:
با توجه به نیازهای جامعه الزم است که مسراج برزرگ و جرامع بلکره هرر
مسد یک صن وق خیریه داشته باش که بره افرراد بری بضراعت و آسریب
دی ه کمک کن  .چه بسا افرادی میخواهن کمرک کننر  ،ولری فرصرت یرا
همت رفتن پیش نیازمن ان را ن ارن یا مبلغ که میخواهن کمک کنن کم
است ،در حالیکه با افتتاح صن وق خیریه مسد امرر کمرک رسرانی آسران
میشود .در خصوص رسالت و جایگاه مساج  ،سخن بسیار اسرت ؛ امرا اگرر
متولیان و بانیان مساج با چنین نگرشی به فکر اجرای اینگونره برنامرهها و
راه کارها باشن  ،امی است که انشاء اهلل مسد جایگراه تراریخی و حقیقری
خود را باز یاب .
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إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ هللهلل نوش وورو أنفسون و نوش ويئ ت
أعم لن  ،نش يهده هللا فال نضل له ،ونش يضولل فالهو دي لوه ،وأووهد أن إلوه إ هللا
وحده وريک له ،وأوهدأن حممداً عبده و ذله .ان بعد!

فأعذ هللهلل نش الشيط ن الرجيم ،بسم هللا الرمحش الرحيم.
(1 )1
ّلِل فَ َال تَ ْدعذا نع َِّ
َن الْمس ِج َد َِِّ
َح ًدا﴾
اّلِل أ َ
ُ ََ
﴿ َوأ َّ َ َ
"واينکه مساجد از آن خداست ،پس هيچ کس رابا خدا نخوانيد".
ّلِل والْيوذِم ْاْل ِ
ِ
﴿إِ ََّّنَ يوعمر نس ِج َد َِّ
الَّ َوال َ َوَآتَول َّ
َخ ِر َوأَقَو َم َّ
الََةو َ َوََيْ ََْو َ
اّلِل َن ْش آ ََن َش ِهلل َّ َ َ ْ
َْ ُُ َ َ
اّلِل﴾ (2 )2
إَِّ َّ
"مساجد خدا را تنها کسي آباد ميکند که ايمان بخدا و روز قيامت آورده و
نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد"
حضارگرامي ،نمازگزاران مؤمن و متدين!
السالم عليکم و رمحة اهلل و برکاته!

( )1ذ ه :جش.18 :
( )2ذ ه تذبه.18 :

737

نقش مساجد در اصالح جامعه

خطبههاي جمعه

خداوند را شکرگزار هستيم که براي ما و شما توفي ق عناي ت فرم ود ت ا
غرض اداي فريضۀ الهي به نداي ملکوتي اهلل اکبر ،لبيک گفته حضور به ه م
رسانيديم ،آرزومندم ،مسجد که عبادتگاه پروردگار است همچن ان از حي ث
مادي و معنوي به همين منوال ،و با حضور گرم شما آبادان و معمور باشد!
مس اجد در اح ال
مسلمانان و حاضرين عزتمند! مبحث امروزي ما (نق
جامعه) بوده که توجۀ تان را بدان معطوف ميدارم:
مسجد خانۀ پروردگار بوده و اين امر داللت به قداست ،پاکي و ع اري ب ودن
کاربرد آن از اغراض و اهداف دنيوي ميباشد ،کسيکه وارد مسجد ميگ ردد
البد اعمال را خاص براي خداوند بگرداند و هيچ چيز ديگ ري را در آن
منظور و هدف خود قرار ندهد .خداوند تأسيس ،اعمار ،نظاف ت و اهتم ام
داشتن به ساير شئون مس جد و تهي ه نم ودن م ا يحت ا آن را از خ دمات،
فضيلت بس بزرگي داده است ،چون اعمار و اهتمام ورزي دن ب ه بقي ه ام ور
مسجد ،دال بر ايمان و بشارتي است به رحمت و رضوان پروردگار عالميان.
حافظ ابن کثير در تفسير آيۀ متبرکۀ فوق مينويسد :خداون د بن دگان
را امر ميفرمايد که در اثناي عبادت او تعالي را تنها و الشريک بدانند و با او
تعالي کسي را نخواهد و کسي را با او شريک و انباز نگرداند" (3 )1
بدون شک مسجد در راه دعوت و احال جامع ه از منزل ت و جايگ اه ب س
بلندي برخوردار است ،اين اهميت و مرتبت ،از آغاز پخ و نش ر دع وت و
احال فرد و جامعه از مدينۀ منوره و مسجد رسول اهلل ک امالً روش ن و
هويدا بوده ،جائيکه ،چنان رهب ران ،علم ا و مص لحاني ب ه جامع ۀ انس اني
( )1تفسري ابش ةثري ،ج  ،4ص  ،431ط :دا املعرفة ،بريوت  1402هو.
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تقديم نمود که در هيچ زماني از زمانهها بشريت نظي ر و مانن د آن را ندي ده
است .با در نظرداشت اين اهميت ،روشن است که سلف حالح اي ن ام ت ،از
حيث پخ و نشر دعوت و ساختن جامع ۀ الگ و و نمون ه بص ورت عمل ي،
اخالقي و سلوکي ،توجه خاحي به مسجد مبذول ميداش تند .زي را مس جد،
قلب پر تپ  ،محرک و محرض مسلمانان غرض آماده شدن براي حمل اين
رسالت ،نشر عقيده و توجيه ححيح مردم با اسلوب نيک و و وس يلۀ مناس ب
ميباشد .ازينرو ايجاب مينمايد تا چن د نکت ۀ را بعن وان نمون ه در حق وق،
آداب ،اهميت و جايگ اه مس جد در جه ت پخ و نش ر عل وم و فرهن
اسالمي و احال جامعه پي ک نماييم:
حقوق ،آداب و جايگاه مساجد:
نمازگذاران محترم و حاضرين گرامي!
جهت حصول اهداف و مقاحد بزرگي ک ه وابس ته ب ه مس جد ب ود ،ايج اب
مينمود تاغرض اداي هرچه بهتر آن يک نظام اجتم اعي ت دوين گ ردد ،در
شريعت اسالمي وسيلۀ همان نظام اجتماعي مسجد است ،اگر در اين رابط ه
دقت نماييم ،بدرستي درخواهيم يافت که در تشکيل ،تربيت و حفاظت اين
ارزن ده و بلن دي دارد ،از هم ين رو ،رس ول
امت ،مسجد و جماع ت نق
اکرم از يک طرف اکيدا روي اداي نماز با جماع ت ام ر ميفرماي د و ب ر
تارک آن تهديدها و وعيدها را بيان ميدارد ،و از جانب ديگ ر ،ب ه جايگ اه و
منزلت آن تأکيد مينمايند و بعد از کعبۀ شريفه ،آنها را خانۀ خ دا و مرک ز
ديني امت قرار ميدهد ،و عظمت ،برکات و محبوبيت آنها را به پيش گاه اهلل
تبارک و تعالي بيان ميکند ،امت اسالمي را برين تش ويق مينماي د ت ا ه ر
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جايي که باشند ،رو و قلب شان پيوسته بسوي مس جد باش د .و همچن ان
آداب و حق وق مس اجد را تعل يم داده و ميفرماي د« :أحووا الووبالد اي هللا
نس جده »
"يعني :محبوبترين مکان به نزد خداوند مساجد هستند".
انسان مسلمان بايد با مساجد ارتباط بي از حد داشته و آنها را مراکز خود
قرار دهد و با آن محبت ورزد.
(4 )1

دعاي ورود به مسجد و خروج از آن:
رس ول خ دا فرم وده ان د« :إ ا دخوول أحودملم املسو د فليقوول :اللهووم افووت ي
ابذاب محتک و إ ا خرج فليقل :اللهم إين أ ئلک نش فضلک»
"يعني :هنگاميکه يکي از شما وارد مسجد ميشود ،پس اين دعا را بخوان د
(اي اهلل! دروازههاي رحمتت را برايم بگشا) و چون از مسجد خار شود اين
دعا را بخواند (اي اهلل! فضل ترا ميخواهم"
رسول اکرم به هنگام ورود به مسجد دعاي فتح دروازة رحمت را تعل يم
دادند .چون مسجد مکان حصول نعمتهاي ديني ،معنوي و اخ روي اس ت و
در زمان بيرون شدن از مسجد طلب فض ل و نعمته اي دني وي را تلق ين
فرمودند .زيرا براي دنيا بيرون از مسجد مناسب است و فلسفۀ آن ه م اي ن
اس ت که به ه نگام ورود ب ه مس جد و خ رو از آن انس ان از خداون د
غافل نماند.
(5 )2

( )1صحي نسلم ،حديث.671 :
( )2صحي نسلم ،حديث.713 :
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ارتباط و عالقه با مسجد:
مسجد مرکز عبادت خداوند از جملۀ شعاير و نشان دي ن مق د اس الم
است ازينرو ارتباط خالصانه حفاظت و توجه ب ه آن وس عي و ت ال دري ن
جهت که با ذکر و عبادت آباد گردد ،هم ۀ اينه ا نش انه و دلي ل ب ر ايم ان
راستين هستند ،چنانچه رسول اهلل فرم وده ان د« :إ ا أيوتم الرجول يتع هود
املس د فأوهدوا له هللإلمي ن ،فإن هللا يقذل :إَّنو يعمور نسو جدهللا نوش آنوش هللهلل واليوذم
اْلخر»
"يعني :شما هرکس را مشاهده نموديد که با مسجد ارتباط دارد ،خ دمت و
محافظت آنرا ميکند ،پس براي او ب ه ايم ان گ واهي دهي د ،زي را خداون د
متعال ميفرمايد :کسانيکه براهلل و روز آخرت ايمان دارن د ،مس اجد را آب اد
مينمايند" پس بيائيد در جه ت ت أمين مايحت ا وس اير خ دمات مس جد
اهتمام خاص و مستمر داشته باشيم.
(6 )1

نظافت و پاکيزگي مساجد:
محالت و آباديهائيکه دور از هم ديگر باش ند ،حس ب ض رورت ب ه اعم ار
مساجد در آنجا و نظافت و حفظ محيط آن از انواع آلودگيه ا و خوش بويي
آنها توجه اعظمي به خر داده شود ،و اين حق خاص عظمت ديني مساجد
و نسبت آنان به اهلل تعالي اس ت« .عوش ع ششوة ق لو« ::أنور وذل هللا
ببن ء املس د يف الدو و أن ينظف ويطيا»
( )1نش الرتنذي ،حديث 2617:و .3093
( )2نش أيب دواد ،حديث .455
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"يعني :از حضرت عائشه روايت است که رس ول اک رم دس تور ب ه
ساخت مساجد در محالت ،پاکي و استعمال خو بويي در آنها دادند".
نظافت بدن ،لباس و آراسته نمودن حالت ظاهري:
يکي از حقوق و آداب مسجد ،که مس لمانان مکل ف ب ه رعاي ت آن هس تند
همانا اهتمام داشتن به نظافت و پ اکي ب دن ،لب ا و مح يط ب ود و ب ا
خوي ميباشند ،بخصوص مسجد که خانۀ خ دا و نس بت تنگاتن ب ه او
تعالي دارد .اسالم دستور ميدهد ک ه مس لمان باي د مظه ر نيک و و لب ا
نظيف داشته باشد ،به شکلي که چون ديگران با او مقابل ميش وند قب ل از
اينکه از سخنان متأثر گردند از حالت ظاهري او احس ا راح ت و الف ت
نمايند .رسول خدا دراثناي س فر ،اح حاب

را چن ين وح يت نمودن د:

«إنک ووم قو و دنذن علو وی اخ ووذانکم فأص وولحذا حو و لکم ولب ووکم حتو وی تکذن ووذا يف النو و
ملووأنکم و و نة فووإن هللا عَوج ول ي وا الفح و و الووتفح » ("8)1يعن ي :ش ما
ب زودي ن زد برادرانت ان ميرس يد ،پ س س واريهايتان را اح ال کني د و
لبا هاي نيک بپوشيد تا در بين مردم کامالً اشکارا و زيبا جلوه کنيد يقيناً
خداوند فح و تفح را دوست ندارد"
برادران محترم و نمازگذاران مؤمن!
ميبينيم که رسول خدا هيئت خراب ،حال ت وولي ده و ع دم توج ه ب ه
حالت ظاهري و لبا نامناسب را" ،فح و تفح " خوانده اس ت .اس الم
نظافت و استحمام را جز دين قرار داده و از امور عبادتي مسلمانها ميداند
( )1نش أيب داود ،حديث.4091 :
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و حتي دهن انسان که اکثراً از آن بوي بد متص ور اس ت ،ني ز تح ت اوام ر
تنظيفي شامل بوده و دين مقد اسالم از توجه نک ردن ب ه آن س خت ب ر
ح ذر مي دارد ،طوريک ه ميفرماي د« :لووذ أن أوو علوی أنووي ألنوور م هلللسووذا
عندملل وضذء»
"يعني :اگر بر امتم سبب مشقت نميشد حتماً آنها را به اس تعمال مس واک
در وقت هر وضو امر ميکردم"
رس ول خ دا مس لمانان را ب ه توج ه و نظاف ت موهايش ان ام ر نم وده
(9 )1

ميفرماي د« :ع ن اب ي هري رة أن رس ول اهلل ق ال :ن ووش ملوو ن ل ووه
وعرفليکرنه»(10)2

"از ابوهريره روايت است که رسول اهلل فرمودند :کسيکه موي بلند
دارد ،پس بايد آنرا اکرام کن د"و اک رام م وي ،نظاف ت ،ش انه زدن ،خوش بو
ن مودن و ت حسين ن مودن ش کل ظاه ري آن اس ت .پ س اي ب رادران
عزيز و مسلمان!
مسلمان بايد در همه اوقات بخصوص وقت رفتن به مسجد که ه دف ج ز
اداي فريضۀ الهي ،چيز ديگري نيست ب ا خ وبترين لب ا  ،نظي ف ،مه ذب،
خوشبو و بصورت برازن ده زيب ا و پ اکيزه وارد مس جد گ ردد .ن ه اينک ه ب ا
سروروي پراگنده زمانيکه بين مردم داخل شود آنها اذيت شوند و با تمن اي
دور شدن از او لحظه شماري کنند.
( )1صحي خب ي ،حديث.1933 :
( )2نش أيب داود ،حديث.4165 :

743

نقش مساجد در اصالح جامعه

خطبههاي جمعه

فضيلت اعمار مسجد:
اجلنة»(11)1

رسول اهلل فرموده اند« :نش بنی هلل نس دابنی هللا له بيت يف
"يعني :هر کس براي خدا مسجد بسازد ،خداوند متعال در بهش ت ب راي او
خانۀ عالي خواهد ساخت" .پادا هر عم ل در آخ رت مناس ب ب ا آن داده
خواهد شد ،بنابرين براي کسيکه مسجد احداث نماي د ،دادن خان ۀ ع الي و
زيبايي در بهشت مناسب و قرين حکمت خواهد بود.
ممنوعيت خريد و فروش در مسجد:
عمرو بن شعيب از پدر خود شعيب و او از جد خود عبد اهلل بن عمرو روايت
ميکند« :رسول اک رم از ش عر گ ويي و مش اعره و خري د و ف رو در
مساجد منع فرمودند و از اين هم منع فرمودن د ک ه در روز جمع ه قب ل از
نماز مردم گروه گروه در مسجد جمع شده با هم ححبت نمايند»

(12 )2

با دهن بدبو ،وارد مسجد نشدن:
يکي از آداب و تعظيم مساجد عدم ورود به آن ،با ده ن ب د ب و ميباش د و
پيامبر شديداً از اين عمل نهي فرم وده ان د ،طوريک ه آم ده اس ت :قو ل
ووذل هللا« نووش أملوول نووش هووذه الش و ر املنتنووة فاليق وربش نس و دإ فووإن املالشکووة
تتأ ي مم يتأ ی ننه اإلنس»

(13 )3

( )1وعا اإلمي ن حديث 2675 :و نسند البَا  ،حديث.5995 :

( )2نع ف احلديث از حممد ننظذ نعم ين ترمجه عبداجمليد نراد زهي خ وي ،ج  ،3ص ،143
انش ات يالب حمله جنگي.

( )3صحي نسلم ،حديث.564 :
744

نقش مساجد در اصالح جامعه

خطبههاي جمعه

"يعني :رسول کريم فرمودند :هر کس از اين درخت بدبو (پي از و س ير)
بخورد به مس اجد م ا نزدي ک نش ود ،زي را از ه ر چي زي ک ه آدمي ان آزار
ميبينند ،فرشتگان نيز آزار ميبينند".
پس يکي از حقوق و آداب ديني مساجد ،اين است که از ه ر ن وع ب وي ب د
حفاظت شوند ،زيرا در پياز و سير ب وي ب د وج ود دارد ،و انس انهاي س ليم
الطبع از آن اذيت ميشوند و چيزي انسان را اذيت مينمايد ،فرشتگان نيز از
آن اذيت ميشوند ،لذا نبايد اين مهمانان محترم و مق د ک ه ب ه مس جد
رفت و آمد ميکنند ،آزار ببينند .ازينرو باي د کوش نم ائيم ،وقت ي ب راي
اداي نماز بخصوص در روز جمعه به مسجد م يآييم ،بکوش يم لب ا پ اک
خود را پوشيده و دهن و دندان خود را پاک نم وده از خ وردن م وادي ک ه
بوي بد دارندجداً خودداري نماييم.
نقش تربيتي مساجد:
حال الزم است بدانيم که مسجد و نماز ب ا جماع ت و ش نيدن موعظ ههاي
ديني چه پيامدها دارد؟ توجه بفرماييد!
 -1تأمين رابطۀ محکم انسانها با پروردگار ،تقويت ايمان و اس الم ايش ان ،و
همچنان تعميق عقايد ححيح و بدور از شرکيات و خرافات وس اير باوره اي
مغاير با ارشادات و آموزههاي دين مبين اسالم ميگردد.
حاضرين محترم و نمازگذاران مؤمن!
آيا پيوند و رابطۀ ما بامسجد محکم و استوار گردي ده اس ت؟ آي ا از وع ظ و
تبليغي که در مسجد ح ورت ميگي رد بط ور الزم و شايس تۀ آن اس تفاده
نموده ايم؟ پس نبايد فرحت را از دست بدهيم ،هنوز هم زود مينماييم.
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 -2مسجد ،مکان مناسبي براي توضيح و تش ريح مفه وم و معن اي ح حيح
عبادت اعم از ظاهري و باطني ،با در نظرداشت ححت و حواب آن با تأکي د
بر اينکه خداوند در همه احوال مراقب ماست و بايد خ وف و ت ر از او
تعالي در سر و عالنيۀ وجود داشته باشد تا هيچگاه جرأت اقدام به منک رات
در فرد پديدار نگ ردد .خداون د متع ال ميفرماي دَ ﴿ :وَنو أ ُِن ُوروا إَِّ لِيَو ْعبُو ُدوا َّ
اّلِلَ
الَة و لِك ِديش الْقيِم ِة﴾ (14 )1
ِ
ِ
ُُمْلِ ِ
يمذا َّ
َّ َ
الَّ َال َ َويوُ ْؤتُذا ََّ َ َ َ َ ُ َ َ
يش ُحنَو َف َء َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
"و به آنها دستوري داده نشده است جز اينکه خدا را بپرس تند در حاليک ه
دين خود را براي او خالص کنند و به توحيد باز گردند و نماز را برپا دارند و
زکات را بپردازند؛ و اين است آيين مستقيم و پايدار!".
حاضرين محترم جوانان و محاسن سفيدان گرامي!
نم اييم در اي ن حال ت
آيا چنين کرده ايم؟ اگر جواب بلي باش د ،کوش
تمرين و ممارست بيشتر نماييم تا تزلزلي درآن ايجاد نگردد.
 -3سنت و رو پيامبر اخالق عالي و حميده ،رو و سلوک پس نديده
و بلندي را که از آن برخوردار بودند به مردم توضيح و تشريح ميگ ردد ،ت ا
آنجناب را اسوه و قدوة خود قرار داده و از نق ق دم تبعي ت و پي روي
وذل َِّ
نمايند .خداوند ميفرمايد ﴿لََقو ْد َةو َن لَ ُموم ِيف ُ ِ
سونَةَ لِ َم ْوش َةو َن
ْ َ
اّلِل أُ ْ َوذَ َح َ
اّلِل ةثِريا﴾ (15)2
ِ
يَو ْر ُجذ َّ
اّلِلَ َوالْيَو ْذ َم ْاْلَخ َر َو َ َة َر ََّ َ ً
"مسلما براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيکويي بود ،براي آنها ک ه
اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد ميکنند"
( )1ذ ه بينه.5 :

( )2ذ ه احَاب.21 :
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برادرا ن محترم!
با خود بينديشم ،آيا موعظههاييکه در رابطه به اخالق و س يرت پي امبر
پيوسته در مسجد حورت ميگيرد خود را آراس ته و م زين نم ودهايم؟ اگ ر
جواب منفي باشد حاال هم زود است ،خود را آماده سازيم.
رس ول اهلل فرمودن د« :نضوورهللا إنرأ ووع ننو وويئ فبلغووه ملمو عووه ،فوورب نبلو
أوعی نش نع» .
"خداوند شاد و سعادتمند گرداند شخصي را که از ما چيزي را ش نيده و
آنرا چنانکه شنيده تبليغ کند و چه بسا تبلي غ ش دگاني وج ود دارد ک ه از
تبليغ کننده درک کنندهتر اند".
بعضي از علماي کرام در شر اين حديث گفته اند :در ميان تابعين کس اني
پديدار ميشدند که در علم و حفظ سنت ،بر ع دة از ح حابه س بقت
حاحل مينمودند ،که آثار و خدمات ارزن دة ش ان در جه ت پخ و نش ر
معارف اسالمي بيبديل است ،و ارز مسجد را درين عرحه نشان ميدهد.
حافظ شيرازي ميگويد:
مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول
زدرد نيم شب و در حبحگاه رسيد
 –4توض يح و تش ريح آنچ ه پيش ينيان ،علم ا  ،فقه ا  ،ن بال ،دع وتگران و
مصلحان اين امت بر آن بودند که چگونه مشعلهاي فروزان و رهبران رش د
و هدايت براي مردم قرار گرفتند ،تا نسلهاي بعدي به آنها اقتدا نموده و به
(16)1

( )1نش الرتنذي ،حديث.2657 :
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منهج و راه ورو شان تمسک جوين د؛ در مس جد ح ورت ميگي رد و ب ه
احال افراد جامعه ميانجامد.
 -5بيان مجد و عظمت تاريخ اسالم که چطور و چگونه ،طرق علم ،اخ الق و
فضيلت را براي بشريت ترسيم نموده و ب ه ارمغ ان آورد و همچن ان رابط ۀ
حاضر امت با گذشتههاي پرافتخار به تص وير کش يده ميش ود .پ س ب ر
ماست تا در تبعيت به آنها خود را به اين مواحفات پس نديده و نيک و عي ار
نماييم و فال و رستگاري هر دو جهان را حاحل نماييم.
 -6عالوه از آنچه گفته آمديم ،امام و خطيب در روز جمعه ب ه مس ائلي ک ه
براي مردم مهم پنداشته ميشود و ميخواهن د آن را بدانن د و ب ه آنچ ه در
زندگي يوميۀش ان ب ه آن روب رو ش ده و از فه م و درک آن ع اجز ان د ،در
روشنايي قرآنکريم و سنت پيامبر ميپردازد ،که اين خود نق بزرگ ي
در احال جامعه دارد.
 -7وعظ ،تبليغ و رسانيدن پيامهاي اسالمي در مسجد ،جهت ن رم س اختن
دلهاي مردم ،بذر نمودن حب و دوستي هر عمل خير در قل وب م ردم ،ب ر
حذر داشتن شان از منکرات و امور منهي عنه و جلوگيري از واقع ش دن در
آن ،از اهميت و جايگاه بس بزرگ و رفيعي بر خوردار است .ولي ميکوش يم
اين تبليغ و موعظه طوالني نباشد و اس باب مالل ت و ک م عالقگ ي ش ما را
فراهم نسازد و يا هم سبب ت وهين و تحقيرکس ي نگ ردد ،چنانچ ه رس ول
خدا به شدت آنرا رعايت مينم ود .خداون د متع ال ميفرماي د﴿ :ا ْدعُ إِ ََل
حلسن ِة وج ِد ْْلم ِهلللَِّي ِهي أَحسش﴾ (17)1
ِ ِ
يل بِ َ ِ ِ
ِ
ك ِهلل ْحل ْم َمة َوال َْم ْذعظَة ا َْ َ َ َ َ ُ ْ
َب ِ َ
َ ْ َُ
( )1ذ ه حنل.125 :
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"با حکمت و اندرز نيکو ،به راه پروردگارت دعوت نما ،و با آنها به روشي ک ه
نيکوتر است ،استدالل و مناظره کن!" دوستان عزيز! ما و شما آيا اين احول
را رعايت نموده ايم؟
به اين احول پابند بوده ايم؟
مؤلف في ظاللالقرآن در تفس ير آي ۀ ش ريفۀ ف وق مينويس د :قرآنک ريم
احول و ارکان دعوت و پرداختن به احال جامعه را ب ر همچ ون پاي ههايي
استوار و پايدار ميسازد ،وس ايل دع وت و اح ال و راهه اي آن را مش خص
ميگرداند ،برنامه و مسير را براي پيامبر بزرگوار اسالم و بعد از وي براي
دعوتگران و مصلحان مؤمن ،بسوي دين متين و اس توار  ،تهي ه و ترس يم
مينمايد ،پس بايد به قانون و راهکاره ايي بنگ ريم ک ه خداون د متع ال در
قرآنکريم براي دعوت و احال  ،تعيين و تأکيد نم وده اس ت اي ن تبلي غ ،و
دعوت بسوي راه خداست ،نه دعوت بسوي شخص مبلغ ،ن ه بس وي ق وم و
قبيله .چه آنچه به مبلغ مربوط ميشود اين است که وظيف ۀ خ ود را ب راي
رضاي خداوند انجام ميدهد .هيچگونه برتري و فض لي برکس اني ک ه ب ه
آنها تبليغ ميکند ندارد تا از آن ححبت کند و سخن براند .مزد و پ ادا او
تنها بر خداست و بس.
استاد شهيد در ادامه ميافزايد :دعوت و احالحگري بايد ب ا حکم ت باش د،
دعوت کننده به احال  ،بايد ب ه اوض اع و اح وال مخاطب ان و ب ه ش رايط و
ظروف آنان بنگرد ،و دقت داشته باشد که چه اندازه بايد مطالب و مقاحد را
براي ايشان روشن و بيان کند تا بر دو ايش ان س نگيني نکن د و قب ل از
آمادگي مردم براي پذير تکاليف و وظايف ،برايشان دشواري به بار نياورد.
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دعوت کننده و احالحگر بايد راه و روشي را در کار دعوت و اح ال اختي ار
کند که رنج و زحمتي براي مخاطبان توليد نکند ،و در راه و شيوه ،هم تنوع
را در نظرداشت ظروف رعايت نمايد.
شخص احالحگر بايد با اندرز زيبا و دلربايي به سخن در آي د ک ه آهس ته و
آرام به ورفاي دلها ب رود و ب ر دله ا نش يند ،و ح وا و ش عور را آهس ته
آهسته بربايد و لطيف و دقيق تسخير نمايد» (18 )1
 -8تقويت پيوند و يکپ ارچگي مس لمانان ،اش اعه و پخ و نش ر مف اهيم
اخوت اسالمي ،ايثار ،بخش و اينکه مسلمانان چون جسد واحدي هس تند
و بايد چون جسم واحد با همديگر برخورد نماين د ،اي ن ام ر فق ط و فق ط
بخصوص ،از طريق مسجد ميسر و امکان پذير است ،قرانکريم ميفرمايد:
اّلِل لعلَّمم تورمحذن﴾ (19 )2
﴿إِ ََّّنَ الْم ْؤِننُذ َن إِ ْخذَ فَأ ِ
َخ َذيْ ُم ْم َواتَّو ُقذا ََّ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ
ني أ َ
َ ْ
َصل ُحذا بَ ْ َ
ُ

"مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس دو برادر خود را حلح و آشتي دهيد و تق واي
الهي پيشه کنيد ،باشد که مشمول رحمت او ش ويد!" جمل ۀ ﴿إِ ََّّنوَ ال ُْم ْؤِننُوذ َن
إِ ْخ َوذَ﴾ که در آيات فوق آمده است ،يک ي از ش عارهاي اساس ي و ريش ه دار
اسالمي است ،شعاري بسيار گيرا ،عميق ،مؤثر و پرمعني.
ديگران وقتي ميخواهند زياد اظهار عالقه به ه م مس لکان خ ود کنن د ،از
آنان بعنوان رفيق ي اد ميکنن د ول ي اس الم س طح پيون د عالئ ق دوس تي
مسلمانان را بقدري باال برده ،ک ه بص ورت نزديکت رين پيون د دو انس ان ب ا
( )1تفسري يف ظالل القرآن ترمجه دةورت نَّوطفي خورم دل ،ج  ،4ص  321نشور احسو ن وران

 1387هو.

( )2ذ ه ح رات.10:
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مساوات و برابري مطر ميکند ،و آن عالقۀ

يکديگر ،آنهم پيوندي به اسا
دو برادر نسبت به يکديگر است20 )1( .
برادرا ن و دوستان محترم حاضر در مسجد ،آيا چنين احسا در ما ايجاد
شده است؟
روي اين احل مهم اسالمي ،مسلمانان از هر ن ااد و ه ر قبيل ه ،و داراي ه ر
زبان ،هر سن و هر سال؛ با يکديگر احس ا عمي ق ب رادري مينماين د ه ر
چند يکي در شرق و ديگري در غرب جهان زندگي ميکنند .در مراسم حج
که مسلمانان از همۀ نقاط گيتي در ک انون توحي د گ ردهم ميآين د ،اي ن
عالقه ،پيوند و همبستگي نزديک ،کامالً محسو اس ت ،و ح حنۀ اس ت از
تحقق عيني اين قانون اسالمي .خداوند براي همۀ ما توفيق عنايت فرمايد.
 -9ايجاد و گستر حلقات درسي بخاطر تدريس علوم و معارف اسالمي ،و
تربيت مردم بخصوص اطفال در مسجد ،اسباب احال جامع ه را ف راهم ت ر
ميسازد ،زيرا آموز و پرور اطفال دري ن دوره نقش ي در س ن اس ت
چون وقتي جوان ميشوند ،در برابر همه نا ماليمات و عقاي د ض د دين ي و
انحرافي و بدور از ارزشهاي اسالمي مقاومت خواهند نمود .پ س اي عزي زان
نماز گزار! آيا اطفال خود را به مساجد فرستاده ايد؟ خداوند تبارک و تع الي
علْم ﴾ (21 )2
ِ
ميفرمايدَ ﴿ :وقُل َ ِ
ب ِز ْدِين ً
ْ
بگو :پروردگارا! علم مرا افزون کن!"
( )1تفسري َّنذنه ازإصر وريازي ،ج  ،181 ،22دا المتل اإل النية ران  1387هو ش.
( )2ذ ه طه.114:
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ميفرماي د :از پروردگ ارت عل م ن افع و واف ري

مؤلف حفوة التفاسير به نقل از تفسير طبري گويد« :خداوند پيامبر
امر نمود که از فوايد علم آنچه را نميداند سوال نمايد»22)1( .
 -10اداي نمازه اي پنجگان ه ،ايج اد حلق ات تحف يظ ،تفس ير و تجوي د
قرآنکريم در مسجد ،و تشويق و ترغي ب م ردم مس لمان غ رض تموي ل و
برازن دة در تولي د محب ت و
تجهي ز و اس تمرار آن در کن ار اينک ه نق
حميميت بين افراد جامعه دارد ،اسباب احال فکري را در جامعه نيز فراهم
مينمايد .پس ببينييم ،نمازهاي پنجگانه خود را به جماعت ادا ميکنيم؟ و
آيا مسايلي که نميدانيم از علماي کرام پرسيده ايم ؟ حتم اً ج واب منف ي
الذةر وإِ َّإ له حل فِظذن﴾(23)2
خواهد بود .خداوند متعال ميفرمايد﴿ :إِ َّإ َْحن ُش نَو ََّلْنَ ِ ْ َ َ َ ُ ََ ُ َ
"ما قرآن را نازل کرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم!"
مسألۀ حفظ قرآن بعنوان يک سنت و يک عبادت بزرگ ،هميش ه در مي ان
مسلمانان بوده و هست ،حتي پس از آن که قرآن بصورت يک کتاب تکثي ر
شده و در همه جا پخ گرديد و حتي بعد از پي داي ح نعت چ ا  ،ک ه
سبب شد اين کتاب بعنوان پرنسخه ترين کتاب در کشورهاي اس الميچا
و نشر گردد ،باز هم موضوع حفظ قرآن بعنوان يک سنت ديرين ه و افتخ ار
بزرگ موقعيت خود را حفظ کرد ،پس بيائي د از فرح ت اس تفاده نم وده و
را

( )1صفذ التف ري حملمد علي الَّ بذين ،ج 2ص  ،249دا العلم بريوت.1406 ،
( )2ذ ه احل ر.9 :
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اطفال امروز ما که جوانان فردا هستند ،قرآن ،بياموزانيم تا در آينده جامع ۀ
عاري از فساد وفتنه داشته باشيم.
مؤلف تيسيرالکريم الرحمن في تفسيرکالم المن ان مينويس د« :قرآنک ريم
کتابي است که همه چيز در آن ذکر شده و مسايل و داليل واضح و آش کار
در آن وجود دارد ،و پندي است براي کساني که پند پذير هستند ،در حالت
نزول و بعد از ن زول ق رآن ،حافظ اني وج ود دارد ک ه از اس تراق ش ياطين
جلوگيري مينمودند و بعد از نزول آنرا در قلب پيامبر مينهادند و سپس
هم در قلوب امت ،خداوند بدينوسيله از تغير زيادت ،و نقصان قرآنک ريم را
محافظت مينمايد ،پس کساني که قرآنکريم را حف ظ نماين د ،خداون د
اهل و عيال ايشان را از دشمنان شان حفظ نم وده و دش منان ش ان را ب ر
ايشان مسلط نميگرداند»24)1( .
شاعري گويد:
علم يگانه گوهر است و کاهلي کام نهن
تا بري اين گوه ر از کام نهن آماده شو
 -11مساعدت و تعاون به ضعيفان ،بيچارگ ان و محتاج ان و اتخ اذ ت دابير
وياه غرض رفع نيازمنديهاي ايشان در حاالت بخصوص ،کمک و مساعدت
به همديگر و پخ و نشر رو تکافل اجتماعي در ميان شان ،پ رداختن ب ه
همۀ اين امور فوق الذکر از طريق مسجد و منبر امکان پذير است و اس باب
تعاون ،همک اري و ب ذر تخ م أن س و محب ت را در جامع ه ف راهم نم وده،
بدينحورت در احال افراد جامعه نق مؤثر و سازندة خواهد داش ت .پ س
( )1تيسري المرمي الرمحش يف التفسري ةالم املن ن ،ج  ،6ص.429
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اي برادران مسلمان! از تعاون و همک اري يک ديگر دري غ ننمايي د ت ا ازي ن
بدبختيها نجات يابيم .خداوند متعال ميفرماي دَ ﴿ :وتَو َعو َونُذا َعلَول الْ ِ ِ
وِّ َوالتَّو ْق َوذ
ان﴾ (25 )1
اإل ِْْث والْع ْدو ِ
َوَ تَو َع َونُذا َعلَل ِْ َ ُ َ
"(و همواره در راه نيکي و پرهيزگاري با هم تع اون کني د و (هرگ ز) در راه
گناه و تعدي همکاري ننمائيد" .بدينوسيله خداوند متعال بندگان م ؤمن
را به معاونت با همديگر در فعل خيرات که همانا نيکي و ترک منهي ات ک ه
عبارت از تقوا است امر ميفرمايد و از کمک و تعاون نمودن در ام ور منه ي
عنه (گناه و چيزهاي حرام) منع ميکند .يکي از شعرا گفته است:
به خصال علم وايمان رسد آدميبجايي
که فرشته رشک آيد به خصال آدميت
بدو بال م رغ نتوان زفلک گذشتن اما
بخ دا توان رسيدن ب ه دو بال آدميت
مؤلف تفسير مختصر ابن کثير به نقل از تفس ير طب ري مينويس د «:إث م»
عبارت از ترک نمودن اموريست که خداون د ب ه آن ام ر نم وده اس ت و
«عدوان» عبارت از تجاوز نم ودن از ح دودي اس ت ک ه خداون د ب راي
دينتان ترسيم کرده است و همچنان تجاوز و تخطي از فرايض ي اس ت ک ه
خداوند متعال باالي شما فرض گردانيده در مورد خودتان و در مورد غيرتان
(يعني ساير مردم و جامعه) ،رسول اهلل فرموده اند« :أنَّور أخو

( )1ذ ه ن شده.2 :
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نظلذنو » ،قيول :اي وذل هللا هوذا نَّورته نظلذنو  ،فکيوف أنَّوره إ ا ملو ن ظ ملو ؟ قو ل:
«حت َه ومتنعه نش الظلم فذا نَّره»
"برادر ظالم و مظلومت را کمک کن ،گفته شد :اي رسول خدا مظلوم را اگر
کمک نمايم مظلوم است ،پس چگونه او را کم ک نم ايم در حاليک ه ظ الم
باشد؟ فرمود« :از ظلم او را بازدار ،اين کمک براي اوست».
(26)1

در جاي ديگري فرموده است« :الدال علی اخلريملف عله»
"داللت کننده بر خير مانند فاعل آن است"يعني داللت کننده به امور خي ر
همانند فاعل آن از اجر و پادا برخوردار است) .پس بيائيد هم ديگر خ ود
را در راههاي خيردعوت ،همکاري و همياري نماييم.
با در نظرداشت اهميت مسجد در راس تاي اح ال جامع ه ،الزم و ض روري
خواهد بود تا حتي اقليتهاي مسلمان که در کشورها و جوامع غيرمس لمان
زندگي مينمايند فرامو نگردي ده و ب ه حال ت و وض عيت ايش ان اهتم ام
خاحي حورت گيرد ،چون يکي از آرزوهايشان اين خواهد بود ک ه در مح ل
زيست شان مسجد داشته باشند و از اين طريق بتوانند به واجب ات دين ي و
مذهبي شان رسيدگي نمايند ،چون داشتن مسجد در جهت حف ظ کرام ت
انساني ،رسيدن به حقوق شان ،بلند رفتن و حيانت شأن و منزل ت ايش ان،
توحيد سعي و جهودشان ،غرض رسيدن به حقوق انس اني و اسالميش ان و
جل وگيري از ت وهين ب ه مقدس ات ش ان ،و ب ارخره در رس انيدن پي ام
(27 )2

( )1نسند البَا  ،حديث.7458

(ُ )2متَّر تفسري ابش ةثري حملمد علوي الَّو بذين ،ج  ،1ص  ،476دا القورآن المورمي ،بوريوت،

1402هو.
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خداوند و احال جوامع انساني ،نق بسزايي داشته و همۀ اين ام ور ب ه
تواحي به حق و تواحي به حبر بستگي دارد و نق مسجد هم درين راس تا
َّو ِر ،إِ َّن ِْ
سو َن
از هيچ کس پوشيده نيست .خداوند متعال ميفرماي دَ ﴿ :وال َْع ْ
اإلنْ َ
ِّ﴾28)1(.
لَِفي ُخسر ،إَِّ الَّ ِذيش آَننُذا و َع ِملُذا َّ ِ ِ
لَّ ِْ
اص ْذا ِهلل َّ
اص ْذا ِهلل ْحلَ ِ َوتَو َذ َ
الَّ حلَ ت َوتَو َذ َ
ْ
َ َ َ
"سوگند به عصر ،که انسانها همه در زيان ان د ،مگ ر آنانک ه ايم ان آورده و
اعمال حالح انجام داده اند ،و يکديگر را بحق سفار کرده و ب ه اس تقامت
توحيه نموده اند!".
به راستي هم اگ ر مس لمانان مس اجد را از حي ث م ادي و معن وي معم ور
نگهدارند و به احول چهارگانۀ که در سورة فوقالذکر آمده اس ت در زن دگي
فردي و اجتماعي خود اجرا کنند ،مشکالت و نابسامانيهاي آنها حل خواهد
شد و عقب ماندگيهاي شان جب ران ميش ود ،ض عف ه ا و شکس تها ب ه
بهروزي و پيروزي مبدل ميگردد ،و شر ،اشرار جهان از آنها قطع ميگ ردد.
از همينرو و با در نظرداشت اهمي ت مس اجد در اح ال جامع ه اس ت ک ه
رسول مقبول فرموده اند« :نش بين هلل نس دا بين هللا له بيت يف اجلنة»
"هر کس براي خدا مسجد بسازد ،خداوند متع ال در بهش ت ب راي او خان ۀ
عالي خواهد ساخت"
برادران مسلمان و نماز گزاران مؤمن و متدين!
(29 )1

( )1ذ ه عَّر.3 -1 :

( )1وعا اإلمي ن ،حديث.2675 :
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 مسجد مظهر عدالت خداوندي است که ثروتمند و فقير ،افراد ح احبنفوذ و غريب در يک حف و بدون کدام تمايز موقعيت اجتماعي و ف ردي در
کنار هم مصروف عبادت پروردگار خوي ميباشند.
– مظهر اخوت اسالمياست که باالي همه امتيازات کاذب ق ومي ،س متي و
زباني خط بطالن ميکشد .مسجد مظهر ب رادري ،براب ري ،دوس تي ،حس ن
همجواري و زندگي مسالمت آميز و الگوي زندگي باهمي است.
– مسجد مرکز الگو گيري اخالق ،تهذيب ،نظافت و آداب زندگي اس المي و
انساني براي مسلمانان است ،پس بياييد مساجد را با حضور گرم خوي  ،ب ا
اداي نمازهاي با جماعت ،دعا ،ذکر و تالوت قرآن معمور بداريم.
نتيجه:
جايگاه و نق مساجد در اح ال جامع ۀ اس المي ،از ه يچ ک س پوش يده
نيست ،زيرا مسجد ميدان عبادت و مدرس ۀ عل م و دان و مرک ز ادبي ات
است ،پيامبر مسجدي را که در مدينه من وره اعم ار نم ود ،منحص ر ب ه
اداي نماز نبود ،زيرا تمام زمين مسجد است ،و انسان مسلمان عبادت خ ود
را در هر محلي ميتواند انجام بدهد ،بلکه مس جد رم ز وح دت ،ب رادري ،و
زندگي مسالمت آميز ،همديگر پذيري و الگوگيري در ام وراتي ک ه س عادت
دنيوي و اخروي بشريت در آن متصور باشد ميباشد .پس بر ما و ش ما الزم
است تا مساجد را همچنان در محراق توجه خود قرار داده در آباداني م ادي
و معنوي آن تال نم اييم .خداون د هم ۀ م ا و ش ما را موف ق ،مؤي د و
کامگار داشته باشد.
السالم عليکم و رمحة اهلل و برکاته!
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38
اهميت علم و دانش و زيانهاي بيسوادي

احلمد هلل الذي رفع و قدر العلم و العلمم ،و ولعل م ورامن ا يم ،و والصمة والالمة
علی سيدان حممد إم ،ا صفي ،و وعلی آله و أصح،به ا وفي ،و أم،بعد:
(1 )1
ك الَّ اذي َخلَ َق﴾
ق،ل هللا ت ،رک و تع،لی﴿ :اقم َْرأْ اِب ْس ا َربا َ
ترجمه :اي محمّد ! بخوان ،بخوان به نام پروردگارت آن كه (همۀ جهاان را)
آفريده است.
ْعل درل،ت﴾ (2)2
ا
ا
﴿يرفَ اع َّ ا
ا
آمنُوا من ُك ْ َوالَّذي َن أُوتُوا ال ْ َ َ َ َ
اَّللُ الَّذي َن َ
ْ
ترجمه :خداوند رتبۀ كساني از شاما را كاهايمان آوردهاناد و كسااني را كاه
دانشمنداند بر حسب درجات بلند گرداند.
از ابوهريره روايت شده است كه پياامبر فرمودناد« :ممن سملك ريقم،
يلتمس فيه علم ً،س ل هللا له ريق ً،إىل اجلنن» (3)3ترجمه :هر كس راهاي را باراي
جاستجوي عالم در پايش بااگيرد ،خااداوند راه او را بااه سااوي بهشات
هموار مينمايد.
( )1سوره علق.1 :

( )2سوره جم،دله.11:

( )3سنن الرتمذيو حديث.2646 :
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اگر گفته شود دين اسالم ،ديان علام و داناش باراي زميناهساازي زنادگي
سعادتمندانه دنيوي و اخروي بشر است ،سخني ناحق ،گفتاه نشاده اسات.
اهميت علم و دانش در اسالم بقدري است كه اولين كلمهاي كه جبرئيل به
پيامبر اكرم فرود ميآورد «اقرأ» بخوان است.
در آموزههاي اسالم علم و دانش از مقام و منزلت بااايي برخاوردار اسات و
حتي خداوند متعال هدف از بعثت انبيا را تعليم دانش و تربيت اعالم نموده
و ميفرمايدَ ﴿ :كم ،أَرسلْن ،فاي ُك رس ً ا
ا
ا
ا
َ َْ َ
ْ َُ
موا مم ْن ُك ْ يَم ْتملُمو َعلَ ْمي ُك ْ آايتنَمَ ،ويُم َككي ُك ْ َويمُ َعل ُم ُكم ُ
ا
مَ َ،وا ْحلا ْك َممنَ َويمُ َعلا ُم ُكم ْ َمممَ ،تْ تَ ُكو مُموا تَم ْعلَ ُمممو َ ﴾ (4)1ترجمااه :رسااول در مي اان
الْكتَ َ
شما از نوع خودتان فرستاديم تاايات ما را بر شاما بخواناد و شاما را تزكياه
كند و كتاب و حكمت بياموزد و آنچه نم دانستيد به شما ياد دهد.
درآيتي ديگر قرآن به ادوات علم قسم ياد ميكند و ميفرمايدَ ﴿ :والْ َقلَ ا َوَم،
ي ْالمُُُرو َ ﴾ (5)2سوگند به قلم و قسم به چيزي كه مينويسند .اين قسم بيانگر
مقام وااي علم است كه پروردگار جهانياان بادان ساوگند مايخاورد و باه
نحوي توجه انسان را به ارزش و مقام وااي آن معطوف ميدارد .علم كمالي
است كه به هر پيمانه بيشتر و با رسوخ كاملتر بدستايد ،تااريكي جهال را
بيشتر زدوده و نوري قويتر بر فراز راه زندگاني قرار ميگيرد .در ميدان علم
و دانش هركه توشهاش بيشتر باشد قوت و ماندگاري اش بيشتر ميباشاد و
ازاين روي است كه خداي متعال به پيامبرش امر ميكند كه از او طلب علم
( )1سوره بقره.151:
( )2سوره .2 -1 :
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بيشتر كند و ميفرمايدَ ﴿ :وقُل َر ا
َ از ْدان اعل ًْم6)1( ﴾،بگو :پروردگاارا! بار دانشام
ْ
بيفزا.
با كسب علم و دانش فضيلتهاي زيادي در وجود آدميعروج نماوده ،باعا
اصالح جامعه ميگردد كه مايتاوان از برخاورد و سالون نياک ،همكااري،
عدالت ،رحمت ،امانتداري ،صداقت ،شكيبايي ،وفاداري ،شرم ،پان دامناي،
قوت ،تواضع ،سخاوتمندي ،شجاعت و  ...نام برد.
زماني كه چنين خصايل عاليه از بركات آموختن علم و دانش به ويژه داناش
اسالميدر وجود آدميجا گرفت ،جايي براي ظلم ،جنايت ،خرافاات و ديگار
زشتي ها كه به نحوي زيانبار باشد در جامعه باقي نمانده ،فضاي اعتمااد باه
وجود آمده ،همه در صلح ،برادري و باهمي زنادگي مينمايناد و در نتيجاه
زمينۀ رشد و ترقي جامعه فراهم ميگردد.
علم چيست؟
علم در لغت ضد جهل است به معني فهميدن و دانستن ،حقيقت يک چياز
را به طور كامل درن نمودن است و در اصطالح به معني معرفت و شناختي
كه مخالف جهل است.
اهميت و فوايد علم:
1ا علم ميراث انبيااء اسات :انبيااء درهام و ديناار را باه مياراث
نگذاشتند ،بلكه آنها علم را به ميراث گذاشتند و كسيكه علام را يااد بگيارد
در حقيقاات مي اراث آنهااا را از آن خااود ساااخته اساات .پي اامبر اكاارم
( )1سوره ه.114:
760

اهميت علم و دانش...

خطبه هاي جمعه

مايفرماي اد« :إ العلممم ،وراممن اا يم ،و أ اا يم ،ت يورامموا دينمم،راً و ا درمهمم،و إ مم،

وراوا العل و فمن أخذ به أخذ حبم وافمر» .همانا علما از پياامبران ارث ميبرناد،
به راست كه پيامبران دينار و درهم به ارث نگذاشتهاند ،بلكاه علام باه ارث
گذاشتهاند .پس كس كه از آن برگيرد سهم بسيار برده است7 )1( .
2ا علم يگانه چيزي است كه پايهدار است و باقي ميماند ،اما مال و دارايي
فاني شدني است و از بين ميرود چنانچه رسول گرامايميفرماياد« :إذا
م،ت اإل ال ،ا قُع عمله إا من اةث :صمدقن ل،ريمنو وعلم ينتفمع بمهو و ولمد صم،
يدعو له» ( )2ترجمه :وقتي انسان بميرد ،ثواب عمل او جز از سه ماورد قطاع
ميشود1 :ا صدقۀ جاريه؛ 2اا علميكاه از آن بهاره گرفتاه شاود؛  3فرزناد
صالحي كه براي او  8مؤمن عالم درجات خواهد بود .و منظور از بااا باردن
درجات قطعاً باا بردن از نظر مقام قرب پروردگار است.
4ا دانشمندان در رديف مالئكهاند ،خداي متعال فرماوده اساتَ ﴿ :شم ا َد ا ََّّللُ
أَ مَّمهُ َا إالَممهَ إاَّا ُ م َمو َوال َْم َة ا َك منُ َوأُولُممو ال اْع ْل م ا قَ ،ا ًممم ،اِبل اْق ْال م ا ﴾ (8)3دراينايااۀ شااريفه
دانشمندان واقع در رديف فرشتگان قارار گرفتاهاناد و ايان خاود ،امتيااز
دانشمندان را بر ديگران اعالم م كند و نيز از آيه استفاده ما شاود امتيااز
دانشمندان از اين نظر است كه در پرتو علم خود به حقايق اطالع يافته و به
يگانگ خدا كه بزرگترين حقيقت است معترفند.
5ا نسبت حقيقي علم به خداوند است و او معلّم حقيق ميباشد زيرا:
( )1سنن الرتمذيو حديث.2682
( )2سنن ابی داوود لك506 -4
( )3سوره آل عمرا .18:
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َْسَُ َ ،كلَّ َ ﴾،
َد َ ا ْ ْ
الف :حضرت آدم را علم اساميآموختَ ﴿ :و َعلَّ َ آ َ
ب :حضرت داوود را زرگرى آموخت﴿ :وعلَّمن،ه صنمعن ل وس لك ﴾ (10)2
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ ُ ْ

(9 )1

ا
ا
مَ،
ج :حضاارت عيساا  را كتاااب و حكماات آموخااتَ ﴿ :ويمُ َعل ُم ُ م ُ الْكتَم َ
حلاكمن﴾ (11 )3
َوا ْ ْ َ َ
علْم12 )4( ﴾،
ا
ا
د :حضرت خضر را علم و معرف آموختَ ﴿ :و َعلَّ ْمنَ،هُ م ْن لَ ُد َّان ً
مك َممَ ،تْ تَ ُك ْمن
ها :حضرت پيامبر اكرم را اسرار نظام جهان آموختَ ﴿ :و َعلَّ َم َ
تمعل ﴾ (13)5
َ َْ ُ
اإل ال ،علَّمه الْ مي14)6( ﴾ ،
و :انسانيت را بيان آموختَ ﴿ :خلَ َق ْا ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
جايگاه علم و دانش در زندگي:

به هر ميزان كه علم ،آگاهي و اطالعات انساان بيشاتر بشاود ،درن ،فهام و
شعورش بااتر ميرود ،و هرچه درن و فهم باااتر باشاد نيازهااي واقعاي و
غير واقعي ،خير و شر و مسير صحيحِ سعادت خاود را بيشاتر و بهتار درن
ميكند .علم و معرفت در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتمااعي ،دنياوي و

( )1سوره بقره.31 :

( )2سوره ا ي.80: ،

( )3سوره آل عمرا .48 :
( )4سوره ك ف.65 :

( )5سوره ال.113 : ،
( )6سوره الرمحن.4 :
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اخروي انسان كامالً تاثيرگذار است .پارهاي ازاين تااثير گاذاري را در ماوارد
ذيل ميتوان برشمرد:
1ا كسب علم ،فرد را در اجتماع كامياب ميسازد و راه پيروزي را به روي او
ميگشايد و براي حل مشكالت شخصي ،بهتر ميتواند كوشش كند و باراي
بهبود بخشيدن اجتماعش تالش كند.
2ا كسب علم فرد را به مهارتها و معارف مجهز ميسازد تا بتواناد فارد باه
اجتماع خود بينا و به اعمالي كه سودبخش است ،آشنا شاده و باه قادرت و
مهارت بهرهبرداري خود بيافزايد.
3ا سطح اجتماعي فرد را بااا مايبارد .باا علام انادوزي بساياري از افاراد
ميتوانند از يک نوع طبقه خاص در اجتماع ،به طبقه بهتار منتقال گردناد؛
لذا تحصيل علم يكي از عواملايجاد حريت و آزادگي اجتماعي اسات .كمتار
اتفاق مي افتد كاه فارد باي ساواد مانناد افاراد باساواد از آزادي اجتمااعي
برخوردار باشد.
4ا به هر ميزان كه علم و آگاهي انسان بيشتر شود ،با ديگران كمتر مشاكل
پيدا ميكند ،زيرا هرچه فهم آدميبااتر برود تحمل اطرافياان باراي او هام
باا ميرود ،هرچه فهم آدمي پايين باشد تحمل او هم پايين است.
5ا تنهايي جهنم است ،و با مطالعه ،اين جهنم به بهشت تبديل ميشود.
6ا جامال و زيابايي باا لباس نايست  ،بالكه زياابايي و جماال باه علام و
ادب است.
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نقش علم و دانش در پيشرفت انسان:
آنچه از جلوههاي تمدن و ترقي در كشاورهاي صانعتي و پيشارفتۀ دنيااي
امروز به چشم ميخورد ،دستآورد علم و داناش اسات .نياروي انسااني باا
دانش و مهارت ،ريشۀ درخت توساعه و پيشارفت اسات .سارمايهگذاري در
زمينهي نيروي انساني مهمتار و ساودمندتر از سارمايهگذاري در طرحهااي
صنعتي است .آيندۀ هر ملتي را نيروي انسااني آن (دانشامندان ،انجيناران،
داكتران ،كارگران ماهر و )...تعيين ميكند.
سوادآموزي شرط اصلي توسعه است ،مدرسه عالوه بار آماوزش ،خوانادن و
نوشتن ،حس كنجكاوي افراد را بيدار ميكند و او را اجباراً از محيط محدود
خانواده يا قبيله بيرون ميكشد ،فرد وجود دنياي متفاوت با دنياي خاودش
را كشف ميكند ،فقط به همين يک دليل هم كه باشد ،ميتاوان مدرساه را
محرن اصلي توسعه و پيشگيري از فقر و عقبماندگي تلقي كرد.
ملتي كه از نعمت سواد و دانش محروم است ،هميشه زيردسات كشاورهاي
مترقي و باسواد است ،خرافات و موهوماات و تقليادهاي كوركوراناه ،فقار و
گرسنگي ،شيوع امراض گوناگون ،پيدايش عقايد باطل و مرامهاي نادرسات،
بيشتر در ميان مردميپيدا ميشود كه از نعمت سواد و فرهنگ محروماند.
اسالم كه يک دين جهاني است خواهان جامعه و حكومتي اسات كاه از هار
جهت مستقل و بينياز از بيگانگاان باشاد ،يعناي بهتارين داكتار ،انجينار،
داروساز ،زمينشناس ،و ...را داشته و از مجهزترين دانشگاه و وسايل تحقيق
و پيشرفت علميو دفاعي برخوردار باشد تا بتواند در ميان رقباي فراواني كه
دارد احساس سربلندي و غرور كنند و گرنه به تجربه ثابت شاده ملتاي كاه
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دست نياز به سوي ملت ديگري دراز ميكند ،خاواه نااخواه محكاوم اراده و
نفوذ او خواهد بود و سرنوشت او بهدست همان ملت مقتدر و بينياز تعياين
خواهد شد.
بنابراين ما براياين كه يک جامعه و ملت سربلند ،عزياز و مساتقل داشاته
باشيم و دست به سوي بيگانگان دراز نكنيم و تماام نيازمناديها و تكااليف
فردي و اجتماعي خود را كه بستگي به دانش و فرهنگ دارند ،باا سارپنجۀ
دانش و با دست خود ،رفع كرده و انجام دهيم ،بايساتي باراي فارا گارفتن
تمام دانشهاي مفيد بشري بكوشيم و در تماميرشتههاي علوم ماورد نيااز
افراد متخصص و ورزيده داشته باشيم.
زيانهاي بيسوادي:
يكي از نيازهاي انسان ،آماوزش و تعلايم اسات و هماانطور كاه مايدانايم
انسانها براي آموزش بايد باسواد باشند تا بتوانناد مهاارت هاا و حرفاههاي
مختلف را فراگيرند .مسلماً همه دوست دارند پيشارفت كنناد وايان امكاان
ندارد مگر با افزايش سواد .افراد باساواد را نميشاود فرياب داد .ملتهااي
باسواد كمتر زير بار زور بيگانگان قرار ميگيرناد .افاراد باي ساواد در هماۀ
موارد زندگي نيازمند ديگرانند واين نيااز هماه جانباه باعا سرشكساتگي
است و بايد هميشه دست به سينه باشند و معمواً مشااغل پسسات و ساطح
پايين جامعه را بر عهده دارناد و مننازوي و گوشاه گيار هساتند و تواناايي
ارتباط با ديگران را ندارند.
افراد بيسواد مانند انسان كور يا كم بينا ميمانند كاه نميتوانناد ببينناد و
نااور و تاااريكي باارايش تفاااوتي ناادارد  .خداونااد رحماان در قاارآن شااريف
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َّ ا
َّ ا
ين َا يَم ْعلَ ُممو َ ﴾ (15)1آياا كسااني كاه
ين يَم ْعلَ ُمو َ َوالمذ َ
ميفرمايدْ َ ﴿ :ل يَ ْالتَ اوي الذ َ
ميدانند با كساني كه نميدانند برابرند؟
بيسوادي يكي از مشكالت عمدۀ اجتماعي است؛ زيان مستقيم بار اقتصااد،
فرهنااگ و سياساات ي اک كشااور دارد .محقق اين و دانشاامندان زي اانهاااي
بيسوادي را چنين بيان كردند:
1ا بيسوادي موجب محدود بودن اشتغال ميشود.
2ا بايشتر بازرگ سااان بي ساواد كشاور ماا از نااظر اقتصاادي وضاعيت
خوبي ندارند.
3ا بيسوادي موجب كاهش توانايي فرد در ترقي زندگي شخصاي و حياات
اعضاي خانواده اش ميشود.
4ا افراد بيسواد توانايي كمک به فرزندان خود در امر آموزشاي را ندارناد و
نميتوانند سرمشق خوبي براي آنها باشند.
5ا محروميت از سواد تأثير بسياري در اخالل ثبات و امنيت دارد.
6ا بيشترين آمار مرگ و ميرمادران و كودكان در كشورهايي رخ مايدهاد
كه نرخ ساواد در پاايينتارين ساطح قارار دارد و متاسافانه كشاور عزيزماا
افغانستان نيز شامل آن است.
 7ا فقر اقتصادي ،جنگهااي دامناهدار ،بايثبااتي سياساي ،و تانشهااي
گستردۀ حزبي ،لساني ،سمتي و قومي ميراث شوم بيسوادي است.

( )1سوره زمر.9:
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عوامل پيدايش بيسوادي در جامعه:
الف :جنگهاي دامنهدار كه باع بسته شدن مكاتب و مدارس ميشود.
ب  :عدم توجه اوليا به تعليم و تحصيل اطفالشان.
ج :گماشتن اطفال در كارهاي شاقه.
د :عدم تشويق و ترغيب اطفال براي آموزش سواد.
ها :كم توجهي مسئولين به مكاتب و مدارس.
و :طالق و جدايي ميان پدر و مادر.
ز :اعتياد والدين به مواد مخدر است.
راههاي محو بيسوادي:
الف :تالش در جهت همگاني نمودن آماوزشهااي ابتادايي باراي افاراد در
سنين مختلف.
ب :برنامه ريزي و مديريت علميمؤثر و نافذ جهات تشاويق و جهات دهاي
كودكان و نوجوانان به مراكز آموزشي و مكاتب.
ج :استافاده از روشاهاي تادريس مااناسب تاا سابب جلاب هرچاه بيشاتر
اطفال گردد.
د :افزايش مكانهاي آموزشي و كورسهاي سواد آموزي در ساطح واياات،
ولسواليها و قريه جات.
ها :تهيۀ محتوا و مواد آموزشي مناسب و به صورت رايگان در اختياار افاراد
نيازمند قراردادن.
و :عزم عمومي و جدي جهت آموزش و سوادآموزي به افراد بيسواد.

767

اهميت علم و دانش...

خطبه هاي جمعه

نتيجۀ کالم:
علم و سواد در يک كشور از اهميت زيادي برخوردار است ،خصوصاأ كشاور
عزيز ما افغانستان كه در طي دهههاي اخير با ناآراميها و جنگ مواجه بوده
است به نحوي ازاين نعمت و هديه الهي محروم مانده و به اساس آمارگيري
 30فيصد مردماين كشور باسواد و 70فيصد مردماين كشور از نعمات ساواد
محروم است .بنابراين همه آحاد جامعه مسئوليت دارند تا اين بحران را كاه
ملت و مردماين كشور را به نا آرامي و فقر كشانده است را خنثي نمايند.
ومن اهلل توفيق.
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39
جايگاه و ويژهگيهاي معلم در اسالم

احلمد هلل رب العلمددو لالةددال لالعددام للددإل سعلد ادانع ددانوع ىددو

م د لللددإل ل د

لصحب لسن دلد ب لوت إىل يوم ال ين  ..أسدبع :
برادران محترم و خواهران گرامي! السالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته.
موضوع بحث امروز ما به ياري پروردگار جايگاه و ويژگيها و مسئووليتهاي
معلم در اسالم است .البته حضار گراميتوجه داشته باشند که منظئور مئا از
معلم مطلق آموزگار ميباشد ،يعني کسيکه چيزي را بئراي ديگئران تعلئيم
ميدهد ،چه مدرس علوم ديني باشد و چه معلم مکتب و مدرسه و يا استاد
دانشگاه و چه به طور خصوصي و غير رسمي به کار تعليم مشئوو باشئد و
چه به طور رسمي .معلميدر اصل به هرگونه تالشي که براي هدايت ،تکامل
و آموزش انسانها صورت ميگيرد ،اطئال ميشئود .از همئين روسئت کئه
پيامبران ،معلمان بشريت خوانده ميشوند.
جايگاه علم و علماء در اسالم:
اسالم دين علم و دانش و آگاهي و مدنيت است .هيچ ديني به اندازۀ اسئالم
به علم و علما و معلم ارج نگذاشته است .از همينجاست که خداوند حکئيم
در نخستين سورهاي که به پيومبر خويش ناز کرد و در اولين پياميکه به
نوع بشر فرستاد ،خواندن و قلم و علم و معرفت را مطئر کئرد .مطلئ ايئن
سورۀ مبارکه که «علق» نام دارد ،چنين است:
769

جايگاه و ويژهگيهاي...

خطبههاي جمعه

َّ ا َّ
ك الَّ اذي َخلَ َقَ ،خلَ َق ْا
انعد َن اس ْن َللَ ٍق ،اقد َْرأْ َلَربُّ َ
﴿اقد َْرأْ اِب ْى ا َربا َ
ك ْاْلَ ْك َدرم  ،الدذي َللد َ
اد َ
ادانعدن سد َل يدعل ﴾ (1 )1
اِبلْ َقلَ ا َ ،للَّ َ ْا َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
بخوان بنام پروردگارت که (جهان را) آفريد ،آن که آفريد انسئان را از خئون
بسته ،بخوان که پروردگارت (از همئه) بزرگئوارتر اسئت ،همئان کسئي کئه
بوسيلۀ قلم تعليم نمود،و به انسان آنچه را نميدانست ياد داد.
در آيۀ او اين سوره ،خداوند از خواندن که وسيلۀ فراگرفتن علئم و دانئش
است ،سخن گفته و اين اشاره به اين است که اسالم دين علم اسئت و امئت
اسالم امت دانشپرور و تمدنساز .در آيۀ دوم از اصل آفرينش انسان يعنئي
علق يا خون بسته پرده برداشئته و ايئن اشئاره اسئت بئه اهميئت دانئش و
معرفت حقايق پديدههاي هستي.
بسيار جالب است که پس از مدت اندکي از نزو سورۀ علق سئورۀ ديگئري
ناز ميشود که «قلم» نام دارد و در آغاز آن پروردگار به قلئم سئوگند يئاد
ميکند ،چنانچه ميفرمايد﴿ :نَ ،لالْ َقلَد ا َلَسدد يَ ْعدُرل َن﴾ (2)2يعني :سئوگند بئه
قلم و به آنچه مينويسند.
تعجبآور است که اين همه در عصري اتفا افتاده است که از نگئاه علئم و
مدنيت در پايينترين درجه قرار داشته و در ميان مردمي مطر گرديده که
اکثراً جاهل بوده ،تعداد افراد باسواد در ميانشان از تعئداد انگشئتان دسئت
تجاوز نميکرده است.
( )1ىورۀ للق.5 -1 :
( )2ىوره ن.2 -1 :
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اسالم به علما و دانشمندان و معلمان احترام خاصي قايئل شئده و جايگئاه
آنان را ارجمند داشته است .زيرا که علئم بئراي انسئان بئاالترين فضئيلت و
شريفترين مزيت و زيباترين زينئت بئه حسئام مئيرود ،چنانچئه خداونئد
ا
متعا در آيۀ يازدهم سئورۀ مجادلئه ميفرمايئد﴿ :يدرفَد اِ َّ َّ ا
ين َسندوا سدنم ْ
َْ
اه الدذ َ
دت﴾ (3 )1
لالَّ اذين ألتوا ال اْع ْل َدرج ٍ
َ ََ
َ َ
يعن ئي :خداونئئد کسئئان از شئئما را کئئه ايمئئان آوردهانئئد و کسئئان را کئئه
دانشمندند ،به درجات بلند نايل ميگرداند.
َّ ا
َّ ا
ين
ين يَد ْعلَمددو َن َلالددذ َ
در آي ئۀ نهئئم سئئورۀ زمئئر ميفرماي ئد﴿ :قد ْ َلد ْ يَ ْعدداَ اوي الددذ َ
دب﴾ (4)2
ََليَد ْعلَمو َن إا ََّّنَد يَداَ َذ َّكر أ ْللوا ْاْلَلْبَ ا
يعني :بگو آيا کسان که ميدانند و کسئان کئه نميداننئد يکسئانندت تنهئا
خردمندانند که پندپذيرند.
امام احمد بنحنبل ميگويد« :نياز مردم به علم بيشتر از نياز ايشان بئه آم
و نان است؛ زيرا آنان در يک شبانه روز يکبار يا دو بار به آم و نان ضئرورت
پيدا مي کنند ،در حالي که به علم به انئدازۀ نفئس هئايي کئه مئي کشئند
ضرورت دارند».
مقام معلم در اسالم:
اسالم در عين حالي که از علم و علما تجليل به عمئل آورده ،مقئام معلئم را
که وسيلۀ انتقا علم است ،نيز بطور خاص گراميداشئته اسئت .قرآنکئريم
( )1ىوره جمددل .11 :
( )2ىوره زسر.9 :
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انبياء و پيئامبران الهئي را نخسئتين معلمئان بشئريت و آموزگئاران خيئر و
فضيلت دانسته ،تعدادي از آنها را به عنوان الگئو بئه معرفئي گرفتئه اسئت.
رسو اکرم -نيز انگيزه و هدف اساسي بعثت خويش را تعلئيم و تربيئت
اعالم نموده ميفرمايد« :إا ََّّند ب اعثْت س َعلمد» (5)1بيگمان من معلم معبوث شده ام.
در حقيقت معلم که لزوماً عالم هم بايد باشد ،ادامه دهنئدۀ راه انبيئا و وارث
آنان است .و اين بزرگترين افتخاري است که ميتوان بنام معلم ثبت نمود.
البته ميدانيم که انبيا از خود ثروت و دارايي بجاي نگذاشتند ،بلکه ميئراث
حقيقي آن بزرگواران علم و دانش است .رسو اکرم ميفرمايد« :العلمدد
لرثددع اْلانبوددد لإن اْلانبوددد َل يورثددوا ديندددرا لَل درمهددد لإَّنددد لرثددوا العلد فمددن أخددذه أخددذ
حبظ لافر6)2( ».
ٍ
يعني :علما ورثۀ انبيا هستند و انبيا دينئار و درهئم ميئراث نماندنئد ،بلکئه
ميراث آنان علم است ،پس هرکئه آن را بهدسئت آورد ،بهئرۀ فراوانئي را بئه
دست آورده است.
از طرف ديگر اهميت و قداست هر کار بئه موضئوع آن تعلئق دارد .موضئوع
تعليم و تربيت ،انسان است و انسان مهمترين و ارجمندترين موجود هستي
و گل سرسبد آفرينش است .و از آنجا که وظيفۀ اساسي معلم انسان سئازي
اسئئت ،ميتئئوان گفئئت کئئه شئئول معلميشئئريفترين ،مقئئدسترين و
پرافتخئئارترين و در عينحئئا سئئنگينترين و پرمسئئووليتترين شئئولها بئئه
حسام ميرود.
( )1ىنن دارسي ،ح يث.361 :

( )2ىنن أيب دالد ،ح يث.3643 :
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براي معلم اين افتخار بئس اسئت کئه حضئرت رسئو اکرم در بئارهاش
ات لاْلَر ا
ميفرمايند « :إا َّن هللا لساَئا َماَ لأ َْل َّ ا
دو َح َّدا الن َّْملَدعَ اُ ج ْح ارَلدد
ِ َ
َ ََ
الع َدم َو َ َ
َ َ
اْلي" » (7)1
ةلُّو َن َللَإل س َعلا ا الن ا
َل َح َّا ا ْحل َ
وت لَو َ
َّدس َْ ْ َ
يعني :خدا و فرشتگان و همۀ موجودات ،حتي مورچه در النۀ خئود و مئاهي
در دريا ،بر کسي که به مردم تعليم خير کند ،درود ميفرستند.
امام حسنبصري که از جملۀ کبار تابعين محسئوم اسئت ،ميگويئد« :لدوَل
العلمددد العلمددون ،لةدددر الندددس سث د الب دددئ »8)2( .اگئئئر دانشئئئمندان آموزگئئئار
نميبودند ،مردم مانند چهارپايان ميبودند.
بعضيها معلم را به شم تشبيه کردهاند که خود ميسوزد و بئراي ديگئران
روشنايي ميبخشد.
معلم راهنماي خوبيها و نيکيها و هدايتگر و بيئدار کننئده اسئت .سرنوشئت
ملتها و ازدهار و انحطاط ،عزت و ذلت ،پيروزي و شکست آنان در ميئادين
مختلف زندگي ،بستگي به نظام تربيتي و سعي و تالش آموزگاران و معلمان
آنان دارد .زمئاني کئه فرانسئه در آغئاز جنئا جهئاني دوم در برابئر آلمئان
شکست خورد ،دانشمندان فرانسوي عامل آنرا عقبمانئدگي و ضئعف نظئام
تربيتي کشور خويش قلمداد کردند.
صاد سرمد از شاعران معاصر زبان فارسئي مقئام واالي معلئم را در شئعري
چنين وصف کرده است:
( )1ىنن الرتسذي ،ح يث.2685 :

( )2إحود للوم ال ين ل سع ختريج احلدفظ العراقي ،جد ،ص  25المابع الشدسلع.
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آموزگار اگرچئئئه خئئئئداوندگار نيست
بعد از خئئئئداي ،برتر از آموزگار نيست
کئرسي نشين مسند تعليم عالِمياست
کالوده دست و دامنش از ننا و عار نيست
رحمت بر انبياء کئئه نخستين معلم اند
و نئئئدر کتابشان سخئئئن نابکار نيست
سئئئئازندگان تجئئئم آدميشدند
سازنده نيست هرکه نبوت شعار نيست
باالتر از مقئئئئام معلم بئئه شرط دين
کئئس را مقام و منزلت و اعتبار نيست
احترام به معلم:
با در نظر داشت مقام واالييکه معلم در آموزههاي اسالميدارد و گوشهاي از
آن در باال بيان شد ،احترام به معلم به عنوان پئدر معنئوي و روحئاني ،يئک
وظيفۀ انساني و اسالمي به شمار ميرود .از ديگاه اسالم ،ما مکلئف هسئتيم
که استادان خود را محترم بشماريم ،از آنان به نيکي يادکنيم ،در برابر آنئان
تواض و فروتني روا داريم ،و از دستورات و راهنماييهايشان در امور دينئي
و دنيوي تا زماني که مخالف شريعت نباشد ،پيروي کنيم.
قرآنکريم در سئورۀ مبارکئۀ کهئف در داسئتان شئيرين حضئرت موسئي و
حضرت خضر -عليهما السالم -ادم و احترام يک متعلم را در برابئر معلئم و
استاد به نمايش گذاشئته اسئت کئه ميتوانئد بئراي همئه انسئانها در هئر
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درجهيي از علم و کما و در هر شرايط و سن و ساليکه قرار داشته باشند،
بهترين سرمشق باشد .چنانچه ميفرمايد﴿ :فَدوجد َ ا َلبد ا اسدن الب ا
ددد َ تَد ْودنَدده َر ْ َدع
ََ ْ ْ َ
دك َللَ دإل أَن تد َعلا َم د ان ااَّددد
اسد ْدن الن د ا َ َل َللَّ ْمنَددده اسددن لَّد َّ اللْمددد  ،قَد َ
وىددإل َل د ْ أَتَّباعد َ
ددَ لَ د س َ
للامت رش ا﴾ (9 )1
ْ َ ْ
يعني :پس (موسي و جوان همسفرش) بندهاي از بندگان ما را يافتند که مئا
از سوي خود به او رحمت داده ،و علم فراواني از نزد خئود بئه او آموختانئده
بوديم .موسي به او گفت :آيا از شما پيروي کنم تا از آنچئه بئه شئما تعلئيم
داده شده و مايۀ رشد و صال است ،به من بياموزانيدت
در اين گفتگو نکتهها و اندرزهاي آموزندۀ فراواني وجود دارد که به برخي از
آنها ذيال اشاره ميگردد:
دك) حضرت موسي با کما فروتني خئود را در برابئر
(لد ْ أَتَّباع َ
 در جملۀ َاستادش پيرو و تاب معرفي ميکند ،و اين بيانگر اين واقعيت است که :جئز
در موارد خاص ،شاگرد بايد به دنبا استاد برود نه برعکس.
(للَدإل أَن تد َعلا َمد ان) حضرت موسي بئه نيئاز خئودش بئه تعلئم و بئه
 -در جملۀ َ

داشتن استادش به علم ،اقرار و اعتراف ميکند.
 در جملۀ (مِمَّا) با به کار گرفتن ميم تبعيضيه ،علم استاد را بسيار معرفئيميکند و خود را طالب فراگرفتن گوشهيي از علم او ميداند.
 در جملۀ (عُلِّمْتَ) علم استاد را علمي معرفئي ميکنئد کئه خئدا بئرايشآموختانده است.
( )1ىوره ک ف.70 –65 :
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 در جملۀ (رُشْدًا) از استاد طالب ارشاد و هدايت ميشود.پس در صورتيکه حضرت موسي پيامبر اولوالعزم و صاحب رسالت و کتئام،
در برابر استاد اين همه تواض و فرتنئي نشئان ميدهئد و ايئن همئه ادم و
نزاکت را رعايت ميکند ،ديگران به طريق اولي بايد به استاد خويش احترام
بگذارند و آدام و اخال کسب دانش را بياموزند و رعايت کنند.
حضئئرت عمئئر ميفرمايئئد« :تواِددعوا لددن تاعلمددون سن د لواواِددِ لک د سددن
تعلموان ».
يعني :براي کسيکه از وي تعليم ميگيريد تواض کنيد ،تا تواض کننئد بئه
شما کسانيکه از شما تعليم ميگيرند.
(10)1

دك أن َلتمثدر
حضرت علي بن أبيطالئب ميفرمايئد« :سدن حدق العلد للو َ
دع لثرتد د  ،لإن َّ
زَ
ددبن لند د ه أحد د ا ،لَلتُل د َّ
للود د الع ددالاَ ،لَلتهش د َّ
دو لد د ىد درا ،لَلتاا د َّ
دك أن تددوقره  ،لتعهللمد هلل ،سددددام ،هددظ أسددرهللا ،لَل لعد َّدن أسدسد ،
دت سعذرتَد  ،لللود َ
قبلد َ

القوم».
لإن كدانت ل حدجع
َ
ىبقت َ
از جملۀ حقو معلم بر تو اين است که از وي سؤا زيئاد نکنئي و رازش را
افشا ننمايي و کسئي را نئزد او غيبئت نکنئي و در جسئتجوي اشئتباهاتش
نباشي و هرگاه که لوزشي از وي سئرزد و (معئذرت خواسئت) معئذرتش را
بپذيري و بر توست که او را تا وقتي که اوامر خئدا را بجئا مئيآورد ،بخئاطر
(11 )2

( )1اْلسدددا الشد ريع حلوددي بددن احلعددو الشد ري،
للي بن أيب طدل كرم هللا لج .

 ،1ص  ،53المابد الشدددسلع ل انعد إا

( ) 2سوى ددولع البح ددوا لالق دددَلت العلمو ددع از لل ددي ب ددن ي ددف الش ددحودِ ،بب العلد د ل أمهو ددع ُ
ادىام ،ص  ،7الامابع الشدسلع.
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خدا محترم شماري و تعظيم کنئي و پئيش رويئش ننشئيني و اگئر نيئازي
داشت براي رف آن از همه پيشي بگيري.
امام شافعي ميگويد :من در حضور اسئتادم امئام مالئک بخئاطر احتئرامش،
کتام را آهسته ور ميزدم تا او صدايش را نشنود.
حجت االسالم امام ابوحامد غزالي ميگويد« :بر معلئم اسئت کئه شئاگردان
خود را مانند فرزندان خود بداند به اين ترتيب که در قصد نجئات ايشئان از
آتش آخرت باشد که اين کار از نجئات دادن والئدين فرزندشئان را از آتئش
دنيا مهمتر است؛ از اين جهت حق معلم بر گئردن شئاگرد بزرگتئر از حئق
والدين است؛ زيرا والدين سبب وجئود کنئوني وزنئدگيفاني اسئت و معلئم
سبب حيات باقي و ابدي».
در روايت تاريخي آمده است که :هارونالرشيد خليفئۀ عباسئي کئه در رأس
بزرگترين امپراطوري جهان قرار داشئت ،فرزنئدش را نئزد اصئمعي اديئب
معروف فرستاد تئا تعلئيم ببينئد .روزي ديئد کئه اصئمعي وضئو ميکنئد و
فرزندش در پاي وي آم ميريزد ،از وي گاليه کرد که مئن فرزنئدم را نئزد
شما فرستادم تا درسش دهيد و ادبش آموزيد ،چرا امرش نکرديد که به يک
دستش آم بريزد و با دست ديگرش پايتان را بشويد.
ياقوت حموي در کتام «معجم االدباء» از ابوطالب عزالدين از علمئاي قئرن
ششم هجري ،نقل ميکند کئه گفئت :روزي فخئر رازي کئه از آوازۀ بلنئد و
احترام عظيم برخوردار بود با ابهت زياد وارد مرو شد و مورد اسئتقبا گئرم
خاص و عام قرار گرفت .من غرض استفاده نزد او رفتم .يکي از روزها به من
گفت :دوست دارم چيزي دربارۀ اوالد ابوطالب به من بنويسي تا آنرا بخئوانم
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و از جهل در اين مورد بيرون برايم .من جزوهاي در ايئن موضئوع نوشئتم و
نزد وي آوردم ،پس از اينکه جزوه را گرفت از جايگاه خويش پئايين آمئد و
بر روي بوريا نشست و به من گفت در جاي من بنشين ،من ابا ورزيدم اما او
با قوت اصرار کئرد و مئن مجبئوراً در جئاي او نشسئتم و او در مقابئل مئن
نشست و نوشته را در حضور من تئا آخئر خوانئد و هرجئا کئه بئه مشئکلي
برميخورد ،از من ميپرسيد تا اينکه آنرا به آخر رسئاند ،پئس از آن گفئت:
حاال هرجا که ميخواهي بنشين .تو تا حاال استاد من بودي و من شاگرد تئو
و شاگرد نبايد باالتر از استاد خئود بنشئيند .بعئد ازآن مئن از وي خئواهش
کردم که در جايگاه خودش بنشيند و من در جاي وي در بوريا نشستم تا از
علم و فضل وي استفاد نمايم.
البته بايد متذکر شد کئه در شئرايط کنئوني ،بهتئرين مصئدا احتئرام بئه
معلمان و آموزگاران اين است که زمينۀ يک زندگي شرافتمندانه براي آنان
مهيا گردد .امروز متاسفانه در کشور ما ،معلمئان در محروميئت کامئل قئرار
داشته حتي از حداقل حقو طبيعي خويش برخوردار نميباشند و اين يکي
از مسووليتهاي اساسي دولت است که در راستاي تأمين معيشت و ارتقئاي
ظرفيت معلمان سعي بليغ نمايئد و رسئالت خئويش را در برابئر ايئن قشئر
محروم و زحمتکش ،بئه وجئه احسئن انجئام داده ،دَيئن خئود را در قبئا
نسلهاي امروز و فرداي کشور ادا کند.
ويژگيهاي اخالقي معلم:
البته معلم زمئاني ميتوانئد بئه آن جايگئاه واال مفتخئر گئردد و شايسئتگي
جانش ئيني انبي ئاء را کمئئايي کنئئد کئئه بئئه فضئئايل اخالقئئي و ويژگيهئئاي
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علميمزيّن باشد و مسووليت خويش را بئه نحئو احسئن بئا عشئق و عالقئه
انجام دهد.
يک معلم خوم و شايسته بايد از يک سلسله خصوصئيات و شايسئتگيهاي
علمي و تخصصي و فضايل اخالقي برخوردار باشئد ،ورنئه تئوان انجئام ايئن
رسالت سنگين پيامبرانه را نخواهد داشت .ما در ايئن درس ،فقئط بئه ذکئر
چند ويژگي از آن عده ويژگيهايي که در فرهنا معاصئر «اخئال علمئي»
خوانئده ميشود ،اشاره مئيکنيم و بقيه خصوصيات و ويئژگيهئاي علمئئي
و اخالقي را به مطالعۀ خود مخاطبان گرامي واگذار ميکنيم.
هئئدف از اخال علم ئي ،هنجارهئئا و ارزشهئئايي اسئئت کئئه در فعاليتهئئا و
پژوهشهاي علميبايد رعايت شود .اسالم در اين بخئش از فالسئفۀ اخئال
پيشي گرفته و هدايات خاصي را در اين مورد صادر نموده است که ذيالً بئه
برخي از آنها اشاره ميشود:
 -1نيت و اخالص:
اولين صفتي که براي هر معلم الزميو ضروري محسوم ميشئود ،تصئحي
نيت و اخالص است .يعنئي بايئد منظئور و انگيئزۀ اساسئي وي از تئدريس،
خدمت به مردم و حصو رضاي خدا باشد .در حديث متفق عليئه از رسئو
اکئئرم روايئئت شئئده کئئه فرمودنئئد« :إَّنداْللمدددَ ِبلنودددت لإَّنددد لمد ا اس د ار ٍ
سدانوى»12 )1(.

( )1صحوح خبدري،ح يث.1 :
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يعني :اعما بر اساس انگيزهها و نيتها ارزيابي ميشوند و هرکس پاداشئي
آن چيزي را ميگيرد که نيت کرده است.
اين حديث شريف نشان ميدهد که معيار درست بودن کارها نيئت اسئت .و
چنانچه نيت درست باشد ،عمل هم درست و اگر نيت فاسد باشد ،عمل نيئز
فاسد ميگردد.
اما اخالص چيستت اخالص اين است که تنها انگيزۀ آدمئياز انجئام کارهئا
رضايت و خشنودي پروردگار باشد .خداوند ميفرمايد﴿ :ق ْ إااّن أ اس ْرت أَ ْن أَ ْلبد َ
اه ُملاةد ل ال ا ين﴾ (13 )1
ََّ ْ َ
َ
بگو من امر شدهام که خدا را بپرستم و پرستش را خاص او بدارم.
معلم و آموزگار بايد وظيفۀ خويش را مقدس شمارد و به آنچه کئه تئدريس
ميکند ،ايمان و باور قلبي داشته باشد و پياميرا که ميخواهد بئه مئتعلم و
يا مخاطب برساند ،بايد با اخالص و حرارت و نشاط و سوز د همراه باشئد؛
زيرا «سخني کز د برآيد ،الجرم بر د نشيند».
مهمترين عامل موفقيت انبياي الهي و مسلمانان صدر اسالم و نفوذشئان در
اعما د ها ،اخالص و باورِ خللناپذير و عشق آتشين ايشان بوده است.
البته بايد خاطرنشان نمود که ضرورت به وجود نيتِ درسئت و اخئالص ،در
اعمالي است که در چارچوم طاعات محسوم شود و رنا دينئي و عبئادي
داشته باشد ،نه در اعما مبا  ،زيرا عمل مبا بخاطر تقرم به خئدا انجئام
نميشود و موجب قربت نيز نميگردد ،لذا ربطي به اخئالص نئدارد .از ايئن
جهت هرکاري که صبوۀ ديني و عبئادي دارد و در زمئرۀ طاعئات محسئوم
( )1ىوره زسر.11 :
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است ،بايد در اساس از ريا و تظاهر و اهداف دنيوي پاك بوده ،انگيزۀ اصئلي
وعمده در آن رضا و خوشنودي پروردگار و اجر و ثئوام اخئروي باشئد .و از
آنجا که تدريس و تعليم يک کار ديني و معنوي بوده موجب تقرم و طاعت
به درگاه الهي ميگردد ،تصئحي انگيئزه و اخئالص نيئت در آن ضئروري و
الزمي ميباشد.
قابل تذکر است که اگر انسان با وجود اخالص ،ضمناً فايدۀ دنيوي را نيئز در
عمل خود منظور داشته باشد ،با اخالص منافاتي ندارد .مانند حاجي کئه در
ضمن اداي فريضۀ حج و کسب رضاي پروردگار ،دست بئه کسئب و تجئارت
ددأ أَ ْن تَد ْباَادوا فَ ْ دا اس ْدن
َ َللَ ْدوم ْ جنَ َ
ميزند ،چنانچئه خداونئد ميفرمايئد﴿ :لَ ْدو َ
ربام ﴾ (14)1
َ ْ
براي شما جرم و گناهي نيست اينکه طلئب کنيئد (در موسئم حئج) روزي
خدا را (از راه تجارت و ياغير از آن).
عالمه مالعلي قئاريهروي از فقهئاي برجسئتۀ مئذهبحنفي ميگويئد:
«مالك حکم بر وجود اخالص و يئا عئدم آن ،قصئد اساسئي و نيئت اصئلي
صاحب عمل است که چيستت آيا خدا و آخرت است يا تنهئا دنياسئتت در
صورتي که قصد اساسي و نيت اصلي و عمدۀ وي رضاي خدا و آخرت باشد،
اگر در پهلوي آن و در ضمن آن چيزي از فايدۀ دنيوي را نيز منظور داشئته
باشد ،اشکالي ندارد ،و البته فر است ميان کسيکه دنيئا را ميگيئرد تئا از
آن به نف آخرت خويش استفاده کند و ميان کسي که کئار اخئروي انجئام
ميدهد تا توسط آن دنيا را به دست آورد».
( )1ىوره بقره.198 :
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لهذا اگر کسي خالص براي رضاي خدا علم را فرا ميگيرد و سپس به تبليئغ
و تدريس آن ميپردازد و بعد از برکت آن به فوايئد دنيئوي و منئاف مئادي
نائل ميگردد ،آسيبي بئه اخالصئش وارد نميشئود .از همئين جهئت اخئذ
معاش و يا کدام امتياز دنيوي در برابر تدريس با اصل اخالص تناقض ندارد.
 -2احساس مسئوليت علمي:
دومين صفت الزم در يک معلم شايسته اين اسئت کئه احسئاس مسئووليت
داشته باشد خود را در برابر علمي که حمل ميکند مسوو بداند.
البته به هر اندازهاي که دايرۀ علم انسان وسعت پيدا ميکند ،به همان اندازه
مسووليتش نيز بزرگتر ميگئردد .يئک معلئم و يئا عئالم از چنئد جهئت در
پيشگاه خدا مسووليت دارد:
در قدم او  ،او مسئوو اسئت کئه از راه مراجعئه و تکئرار ،از علئم خئويش
حفاظت و نگهداري کند تا دانستههايش فراموش نشئود و درخئت دانشئش
پايدار بماند .شيخ اجل سعدي شيرينسخن در گلستان ميگويد« :سه چيئز
بي سه چيز پايدار نماند :ما بي تجارت ،علم بي بحث و ملک بي سياست».
در قدم دوم ،وي مسوو است که از راه مطالعه و تحقيق دايمي به تعميئق،
توسعه و گسترش دانش خويش بکوشد ،تا روز به روز بهتر و داناتر شود.
در قدم سوم ،وي مسووليت دارد به علم خويش عمل کند تئاثمره و نتيجئۀ
آن ظاهر گردد.
در قدم چهارم او مسووليت دارد که به قدر توان در پخئش و نشئر آن علئم
تالش کند ،تا آنچه را که آموخته ديگران نيز از آن مستفيد شئوند .خداونئد
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ا
ا
َّ ا
ددب لَابَواننَّد لالنَّ ا
ددس َلَلَ تَ ْماموانَد
ميفرمايدَ ﴿ :لإا َذ أ َ
ين ألتدواْ الْماَ َ
َخ َذ اه سوثَد َق الذ َ

﴾()1

15

و (ياد کن) هنگامي را که خداوند از کسان کئه بئه آنئان کتئام داده شئده
پيمان گرفت که حتماً بايد آن را براى مردم بيان نماييد و کتمانش مکنيد
در حديثي از حضرت رسو اکرم روايت است« :سدن كدا للمدد أ مد هللا يدوم
القودسع بل دم سن ر».
هرکه علميرا کتمان کند خداوند او را در روز قيامت با لجامياز آتش لجئام
زده ميشود.
(16 )2

 -3امانتداري علمي:
امانتداري از لوازم ايمان است ،هر کسي امانت را رعايئت نکنئد در حقيقئت از
ايمان بيبهره است .چنانچه در حديث شريف است کهَ« :ل إميدن لن َل أسدانع ل »
همچنان در حديث ديگري به روايت شيخين ،خيانئت از نشئانه هئاي نفئا
خوانده شده است.
اين امانت در علم نيز بايد رعايت شود و از خيانت در آن پرهيز گردد ،از ابن
عباس رضي اهلل عنهما روايت شده که رسو اکرم فرمودند« :تندصدحوا ُ

العلد د  ،ف ددخن خودان ددع أحد د ك ُ للمد د أشد د ُّ س ددن خوداناد د ُ سدلد د لإن هللا ى دددئلم ي ددوم
القودسع»

(17 )3

( )1ىورۀ َلمران.187 :
( )2سعن اسدم ا
( )3الع

 ،ح يث.10487 :

المبي ،ح يث.11701:
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يعني همديگر را براي پاسداري از علم نصيحت کنيد ،زيئرا خيانئت يکئي از
شما در علمش سنگينتر از خيانت وي در مالش است ،و بيگمئان خداونئد
در روز قيامت ،شما را از علمتان پرسان خواهد کرد.
آري خيانت در ما هر قدر سنگين باشد ،باز هم اضرار آن محدود اسئت در
حالي که خيانت در علم ،گاهي يک جامعه را از اساس ويئران ميکنئد و بئه
تباهي ميکشد .روايت شده که امام اعظم ابوحنيفه طفلي را در راه ديئد
و به او گفت :احتياط کن که پايت نلوزد .طفئل پاسئخ داد :اي امئام! شئما
احتياط کنيد که نلوزيد ،زيرا لوزش شما لوزش همۀ عالم است.
امانتداري در علم جلوههاي گوناگون دارد :يکي از جلوههئاي آن ايئن اسئت
که معلوماتي را که يک معلم از ديگران به دست مئيآورد بئه صئاحبان آن
نسبت دهد .زيرا اقوا و نظريات ديگران را بنام خود پخش کردن ،نئوعي از
سرقت و تزوير به حسام ميرود؛ از همين جهت علماي سلف ،در کتابهئاي
خويش چيزي را بدون سند ذکر نميکردنئد و اگئر معلومئاتي را از ديگئران
اقتباس ميکردند ،آنرا به صاحبانش ارجئاع ميدادنئد ،ونئه تنهئا در روايئت
احاديث و علوم ديني بلکه در کتابهاي تاريخ و لوت و ادم نيز مستند سازي
را رعايت ميکردند.
نکتۀ ديگري که از امانتداري در علم به شمار ميرود ،اين است آنچه را کئه
آدم نميداند ،بايد به جرئت و صراحت بگويد کئه نمئيدانم .زيئرا در عرصئۀ
دانش جايي براي خجلت و تکبر وجئود نئدارد ،و بايئد انسئان حقيقئت را از
هرکس که باشد بپذيرد ،هرچند از نگاه علم ياسن يا مقام در درجئۀ پئايين
تر از او قرار داشته باشد .جامعۀ ما امروز متأسفانه به اشخاصي بنئام عئالم و
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دانشمند مبتال شده که عليرغم فقرعلمي و معنئوي شئان خئود را در همئۀ
علوم و فنون متبحر و صئاحبنظر ميداننئد ،و «نمئيدانم» در قاموسشئان
پيدا نميشود .در حئالي کئه رسئو اکرم در حضئور جمعيئت بزرگئي از
مردم ،دربارۀ زمان حدوث رستاخيز پرسيده شئد ،بئا تمئام صئراحت اعئالم
داشت که «سد العئوَ لن دد عللد سدن العددئ » (18)1مسوو در بارۀ آن داناتر از
سائل نيست.
همچنان روايت شده که مئردي از رسئو اکرم پرسئيد کئه کئداميک از
سرزمينهاخوم اسئت و کئداميک از سئرزمينها بئد اسئت ،پاسئخ داد کئه
«نميدانم» اگر جبريل آمد از وي ميپرسم.
اصحامکرام هم که در مکتب نبوت تربيت شئده بودنئد و همچنئان تئابعين
ايشئئان ،از اعتئئراف بئئه نئئاداني ابئئايي نداشئئتند ،و حقيقئئت را از هئئرکس
ميشنيدند ،بدون تئأخير ميپذيرفتنئد و رأي خئود را بئر اسئاس آن تويئر
ميدانند ،و هيچگونه تکبر و يا تعصب و تحجر نشان نميدادند.
حضرت عمردر زمان خالفت خود ،در حاليکه بر سر منبر نشسته بود،
اعالن کرد که ازين پس ،مهر زنان را محدود خواهم کئرد .زنئي برخاسئت و
انتقاد کرد که چگونه شما مهر زنان را محدود ميکنيد که خداوند در قئرآن
آنرا محدود نکرده استت حضرت عمر از تصئميم خئويش برگشئت و گفئت:
«ك الندس أفق سن لمر» (19)2همه مردم از عمر فقيهتراند.
( )1شع ادميدن ،ح يث.19 :

( )2جدسِ اْلحدديث للعووطي ،ح يث.30099 :
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از حضرت علي -کرم اهلل وجهه– در بارۀ مسألهاي پرسيده شئد ،ايشئان در
جوام گفت :نميدانم .همچنان شخصي از ايشان مسألهيي را پرسيد ،ايشان
پاسخ آنرا ارائه کرد ،اما آن شخص قان نشد و گفت :اي اميرالمؤمنين چنين
نيست ،بلکه چنين و چنان است ،حضرت علي گفت :شما درسئت گفتيئد و
من اشتباه کردم .سپس اين آيئه را خوانئد ﴿ َلفَد ْدو َق كد ا اذي ال ْلد ٍ َللادو َ﴾ (20)1و

باالتر از هر دانشمندي ،دانشمندي است.
يئئک معلئئم خئئوم بئئا رعايئئت امانتئئداري علمئئي ،اخال علمئئيرا در روحيئئۀ
شاگردان خويش پرورش ميدهد.
يکي ديگر از جلوههاي امانتئداري ايئن اسئت کئه مئدرس بايئد شئاگردان
خويش را همچون امانتي تلقي کند که از طرف خدواند و اولياي آنان به وي
سپرده شدهاند ،و لهذا بايد در تعليم و تربيئت ايشئان از هيچگونئه سئعي و
تالش دريغ نورزد.
 -4تواضع علمي:
از جملۀ ويژگيهاي اخالقي که در يک معلم خئوم و شايسئته بايئد متئوفر
باشد ،فروتني و تواض علمياست .عئالم حقيقئي بئه عجئب و تکبئر مبئتال
نميشود و باد غرور در دماغش داخل نميگئردد و همچئون شئيطان لعئين
ادعاي بهتري و برتري بر ديگران ندارد؛ زيرا او بئه يقئين ميدانئد کئه علئم
اقيانوسي است بيکران و جز خداوند دانا هيچکس توانايي رسيدن به ژرفاي

( )1ىوره يوىف.76 :
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آنرا ندارد .خداوند ميفرمايدَ ﴿ :لَسد ألتاوا ْ اس َن ال اْع ْل ا إاََّل قَلادوا﴾ (21)1و داده نشده
ايد از علم مگر اندکي.
همچنان يک آموزگار و عالم حقيقي ،ميداند که کاروان علم و علمئاء دراز و
طوالني است ،از اعما گذشته آغاز شده تا به امروز رسيده و تئا آينئدههاي
دور ادامه پيدا خواهد کئرد ،از ايئن جهئت او نئه فضئل گذشئتگان را انکئار
ميکند و نه جهد آيندهگان را ناديده ميگيرد.
عالم حقيقي هر قدر که افئق ديئدش وسئي تر ميشئود و ژرفئاي ادارکئش
عميقتر ميگردد ،پيميبئرد کئه نئا دانسئتههايش از دانسئتههايش بيشئتر
است .عالم حقيقي همچون سقراطحکيم به نادانسئتن خئود دانئا و معتئرف
است و «ميداند که نميداند» اما کسئاني کئه ادعئاي دانسئتن دارنئد و بئه
خاطر مشهور شدن و دانش خود را به رخ ديگران ميکشند خئود را بئه هئر
در و ديواري ميکوبند ،آنها انسانهاي سرسئري ،پئوك ،متکبئر و بيموئزي
هستند که نور علم در دلهايشان رسوخ نکرده است.
روايت شده که رسو اکرم فرمودندَ« :لتَد َعلَّم ْدوا العلد لابددلوا بد العلمدد لَل
الندر».
لامدرلا ب العه د لَل َّ
فدلندر َ
ختيلا ب اجملدلَ ،فمن فع ذلكَ ،
يعني ،منظئور شئما از تحصئيل علئم ايئن نباشئد کئه توسئط آن در برابئر
دانشمندان مباهات و در برابر جاهالن جد و مناظره کنيد و توسئط آن در
مجالس و محافل فخر فروشي نماييد و هرکي چنين کرد ،جايگئاهش آتئش
دوزخ خواهد بود.
(22 )2

( )1ىوره اىرا .85 :

( )2صحوح ابن حبدن،ح يث.77 :
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زماني که عالم از خصلت تواض برخوردار بود ،ديگر دامن انصاف را از دست
نميدهد و پاي خود را بيشتر از گليمش دراز نميکند و بئا ادعئاي باطئل و
غوغاي توخالي حقو ديگران را ضاي نميسازد.
ابوجعفر منصور خليفۀ عباسي ،به امام مالک گفئت :مئن تصئميم گرفتئهام
کتام «الموطأ» شما را تکثير و توزي نمئوده ،بئه همئۀ مئردم در شئهرها و
واليات مختلف ،فرمان صادر کنم که جز آن به کتام ديگري عمئل نکننئد.
اما امام نپذيرفت و از وي خواهش کرد کئه ايئن کئار را نکنئد .زيئرا راويئان
حديث در هر جا پراکنده شده اند و آراء و اجتهادات باقي مانئده از اصئحام
رسو اهلل متفاوت ميباشد و اجبار مردم بر يک روايت و حمل آنهئا بئر
يک رأي مصلحت نميباشد.
اين سرگذشت اوج انصاف و نهايت فروتني يک معلم شايسئته و يئک عئالم
حقيقي و واقعي را به نمايش ميگذارد .چه خوم سروده است استاد سئخن
شيخ مصل الدين سعدي:
در خاك بيلقان بئئرسيدم بئئئه زاهئدي
گفتم مئئئئرا به تربيت از جهل پاك کن
گفتا برو چو خاك تحمل کن هرچه هست
يا هرچئه خواندهاي همه را زيرخاك کن
 -5عزت نفس:
يکي ديگر از خصلتهاي اخالقي يک معلم خوم عزت نفس و مناعت طبئ
است .البته عزت نفس چيزي غير از غرور و عجب و تکبر اسئت .عئزتنفس
خصلتي است که با فروتني و تواضئ منافئات و تعئارض نئدارد .عئزتنفس
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حالتي است که در برابر متکبرانِ مورور و مستکبرانِ جئاه طلئب و در برابئر
کساني که به ارزشهاي مادي و داشتههاي دنيوي همچون ما و ثئروت يئا
زور و قوت و يا اشرافيت و نسب افتخار و مباهات ميکنند ،ظاهر ميگئردد.
کسيکه از عزت نفس و مناعت برخوردار است ،سربلند و سرافراز ميزيد اما
نفس خويش را بخاطر بدست آوردن متاع دنيوي به درگاه ايئن و آن ذليئل
نميکند .به گفتۀ عالمه اقبئا  :در آيئه سئجده و يئاري زخسئروان مطلئب
که روز فقر نياکان ما چنين کردند
يا به گفتۀ حافظ شيرازي:
با پادشه بگو که روزي مقدر است
ما آبروي صبر و قناعت نميبريم
آموزگاران بزرگ تاريخ اسالم که تأثير ماندگار و ژرفي در حيئات مسئلمانان
گذاشتند ،همه از اين خصلت اخالقي به حد وافر برخوردار بودند .امام اعظم
ابوحنيفه شکنجه و زندان را بر قبو منصب قضا در دستگاه خالفت کئه
از نظر او آغشته به جور و فساد بئود ،تئرجي داد .امئام مالئک در برابئر
تهديد و ارعام نظام حاکم تسليم نشد و از فتواي خود مبني بر عئدم وقئوع
طال مُکرَه عقب نشيني نکرد .امام احمد بن حنبل شئال و شئکنجه و
زندان را با جبين گشاده استقبا کرد امئا از رد عقايئد انحرافئي معتزلئه در
مورد خلق قرآن که دستگاه حاکم از آن حمايت ميکرد بئاز نايسئتاد .امئام
ابن تيميه تبعيد و زندان و رنج را متحمئل شئد امئا در برابئر زر و زور و
تزوير سر تسليم فرود نياورد.
 -6عمل به مقتضاي علم:
صفت اخالقيِ ديگريکه وجود آن در يک معلم خئوم و ضئروري ميباشئد،
عمل به مقتضاي علم است .عالميکه به علم خود عمل نميکند ،به طبيبئي
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ميماند که نوشيدنيها و خوردنيهاي مضر و مهلک را ميشناسد ،اما تحئت
تأثير عادت و يا شهوت از نوشيدن و خوردن آنها اجتنام کرده نميتواند.
علم از ديدگاه اسالم مجموعهاي از اطالعات و معلومات سطحي و قشئري و
ظاهري نيست ،بلکه علم حقيقي و علم نئاف در حقيقئت نئوري اسئت کئه
خداوند در د بندۀ خود ميتاباند و در پرتو آن وي را به نعمئت اطمينئان و
يقين بهرهمند ميگرداند و از اضطرام و تشويش رهايش ميسازد.
علم ناف علمياست که مردم اثر آنرا در صاحبش مشاهده ميکنند .اما اگئر
علم صرف در لقلق زبان خالصه شود ،نه تنها نفعي در پي نخواهئد داشئت،
بلکه سبب سقوط و موجب گناه خواهد شد .از همينجهت رسو اکئرم
از علميکه نف ندارد از خداوند پناه خواسته است ،چنانچه در نيايش خئود
ميفرمايد« :ألل إّن ألوذ بك سن لل َلينهِ»
خداوند ميفرمايدَ﴿ :يأَيُّد دد الَّ ادذين َسندوا اَل تَدقولدو َن سدد ََل تَد ْهعلدو َنَ ،كدر س ْقادد ال ْند َ َّا
اه
َ َ
َ
ََ
َ
َ َ َ
أَن تدقولوا سد َل تدهعلون﴾ (24 )2
َ َ َْ َ َ
َْ
يعنئي :اي کسئانيکه ايمئئان آورده ايئد چئرا ميگوييئئد آنچئه را کئه عمئئل
نميکنيدت بسيار ناپسند است نزد خدواند که بگوييد آنچه را که نميکنيد.
خداوند در آيۀ پنج (سئورۀ جمعئه) کسئاني را کئه بئه علئم خئويش عمئل
نميکنند به خر تشبيه کرده است .شيخ سعدي مضئمون همئين آيئه را در
ابيات زير به تصوير کشيده است:
گئر عمل در تو نيست ناداني
علئم چندان که بيشتر خواني
(23)1

( )1ىنن النعدئي ،ح يث.5470 :
( )2ىوره صف.3-2 :
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چئئئئارپايي برو کتابي چند
کئئه برو هيزم است يا دفتر

نه محقئئئق بود نه دانشمند
آن تهي موز را چه علم وخبر

 -7استمرار درتعليم و تربيت خويش:
از آنجاکه علم دريئاي بيکئران اسئت و علئوم و معئارف هئر روز در حالئت
گسترش و افزايش ميباشد ،يک آموزگئار خئوم ،هرگئز از تعلئيم و تربيئت
مستمر خويشتن باز نميايستد .زيرا او ميدانئد کئه بزرگتئرين آموزگئار و
مربي کسي است که نياز خود را به تعليم و تربيت هرگز فراموش نکند و بئه
گفتۀ ماکسيمگورکي« :بهترين استاد ،همواره بهترين دانشجوست»
خداوند تبارك و تعالي به معلئم بئزرگ انسئانيت حضئرت رسئو اکئرم
دستور ميدهد« :لقد َّر ا
ب زدّن للمدد» (25)1بگو اي پروردگار مئن! بئر علم من
بيفزا.
در صورتي که پيومبر اکرم به طلب افئزايش علئم تئا آخئر عمئر مکلئف
است ،ديگران به طريق اولي بايد همواره در طلب علئم باشئند ،و از گهئواره
تاگور دانش بجويند.
از حضئئرت عبئئداهلل بنعبئئاسروايئئت اسئئت کئئه گفئئت :دو شئئخص
تشنگيشان رف نميشود :طالبعلم و طالبدنيئا .از عبئداهلل بنمبئارك
پرسيده شد که تا چه وقت دانش ميجوييت گفت :إن شاء اهلل تا مرگ.
اگر معلمياحساس کرد که علم را تمام کرده و ديگر ضرورت بئه خوانئدن و
تحصيل دانش ندارد ،درحقيقت سند جئئهل و حماقئت خئئويش را امئئضا
کرده است.

( )1ىوره ط .114 :
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 -8نرمش و شفقت با دانش آموزان:
يک آموزگار خوم نرم و مهربان ميباشد و با دانشآموزان خئويش پدرانئه و
مشفقانه برخورد مينمايد و در اين امر معلم بزرگ انسانيت حضرت رسئو
اکرم را مقتدا و الگوي خود قرار ميدهد .خدواند ايشان را به عنوان يک
معلم چنين توصيف ميکند﴿ :لََق ْ جد ك رى َ ا
ا
ا ا
وَ س ْن أَانْدهعدم ْ َل اِي َدِ َللَْود َسدد َلنداُّ ْ
ََ َْ
ا
لر َراحدو َ﴾ (26: )1هئر آئينئئه آمئده اسئئت بئه شئئما
و َر َ
يٌ َللَ ْدوم ْ اِبلْم ْدالسنا َ
َحد ار َ
فرستادهيي از خود شما ،دشوار است بر وي رنج شما ،حريص است برهدايت
شما ،وبه مسلمانان بخشايندۀ مهربان است.
در جاي ديگر خداوند از مهرباني و نرمش رسئو اکئرم تمجيئد نمئوده
ميفرمايئئد﴿ :فَبامددد ر ْ ٍدع اسددن َّا
ظ الْ َق ْلد ا ََلانْد َه ُّددوا اسد ْدن
دت فَهللاددد لَلاددو َ
دت َد ْ َللَد ْدو ك ْن َ
اه لاْند َ
َ ََ َ
دك﴾ ( 27: )2پس به سبب مهرباني از خدا ،براي ايشان نئرم شئدي و اگئر
َح ْولا َ
درشت خويِ سختد ميبودي ،از پيرامون تو پراکنده ميشدند.
شخص رسو اکرم از خود چنين تعريف ميکند« :إَّندد أ لمد سثد الوالد
لول ه» ( 28: )3بيگمان من براي شما مانند پدر به فرزندش هستم.
يکي از نشانه هاي برخورد پدرانه و مشفقانه آسانگيري و اجتنام از عنف و
ليعرلا لَلتدع اعرلا لب اشرلا لَل ا
خشونت است .رسو اکرم فرمودندَ « :للاموا ا
تنهدرلا
َ
ََ
أح ك فدلْوعمت» (29 )4
لإذا ل
ََْ ْ
( )1ىوره توب .128 :

( )2ىوره َ لمران .159 :

( )3ىنن ال ارسي ،ح يث.701 :
( )4سعن اسدم ا

 ،ح يث.2136 :
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تعليم دهيد و آسان گيريد و سخت نگيريئد و مئژده دهيئد و نفئرت ايجئاد
نکنيد و هرگاه که يکي از شما به خشم آمد ،خاموشي اختيار کند.
درس معئئئئلم ار بود زمئئئزمۀ محبتي
جمعه به مکتب آورد طفل گريز پاي را
مسؤوليت مردم و جامعه در قبال معلم:
اگر ما در ميان جامعه خود نقاط تاريک و زشت و صئفحات ننگئين و شئرم
آوري را مشاهده کنيم همگي به دور افتادن انسئانها از پئرت حيئات بخئش
علم و دانش و عدم احترام به مربيان و معلمان بوده و فرو رفئتن در گئودا
ناداني و جهل را امکان پذير ميسازد .معلمان رکن رکين آموزش و پئرورش
بوده و اين قشر در سالمت و سعادت مئردم نقئش اساسئي دارنئد و باعئث
پيشرفت جامعه ميگردند.
متأسفانه معلمان در اين کشئور بئا چئالش هئاي فراوانئي دسئت و گريبئان
هستند و سختيها و دشواريهاي روزگار را بيشتر از هر کسي ديگئر حئس
ميکنند .بر مسوولين امور و معئارف دوسئتان و اوليئاء شئاگردان اسئت تئا
بتوانند که اندکي از زحمات بلند و انساني معلم را جبران کنند  ،زيرا معلئم
ايمان را بر قلب ها و ذهن هاي پاك حک ميکند و عاشقانه نداي حق را به
گوش همه ميرساند .نداي معلم هميشه اين است که حيات بشر ،بئر مئدار
ارزش ها و کرامت انساني بچرخد و شناخت مکتئب و معلئم همئت اساسئي
آدميباشد و هيچ بيگانه اي را مجا تجاوز به فرهنا و ارزشهئاي دينئي و
ميهنيمان ندهد تا باشد جامعه سعادتمند و رستگار داشته باشيم.
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ارزش واالي مقام معلم را با هيچ معيار مادي نميتوان سنجيد معلمان پيئام
آوران علم  ،عقل و داناي اند و ساليان سا با فت قلههاي علم و دانئش بئه
ما درس محبت و ايثار دادند  ،اگر بر معلم و شأن معلم ارزش قايئل نشئويم
جامعه  ،تمدن و تاريخمان را باخته ايم  ،اين شعار نيست بلکه اساس اعتقاد
ماست .معلم که به خاطر بيم و نگراني خود و فرزندانش به شئولهاي دوم و
سوم روي ميآورد چگونه از آن انتظار داشته باشيم بر مبناي علوم جديئد ،
تفکر جديد  ،با شادابي و سرحالي فرزندان کشور مئان را پئرورش دهئد  ،او
هم يک انسان است با زنده گي روزمره پردردسر مواجه ميباشئد ولئي تنهئا
چيزي که معلم را در اين شرايط ناگوار در عرصۀ علمآمئوزي نگئه مئيدارد
ايمان و تعهد است.
ارتقاي منزلت اجتماعي معلم بايد در جامعه حفئظ شئود ،تحقيقئات نشئان
ميدهد که هر چه جايگاه و منزلت معلم در جامعئه ارتقئا پيئدا کنئد و ارج
گذاري شود رغبت شاگردان به پيشرفت تحصيلي بيشتر ميشود ،بنابر ايئن
همه نهادها ،رسانهها و همه افراد جامعه بايد به موضوع ارتقاي منزلت معلئم
به عنوان يک پديده مهم اجتماعي نگاه کنند.
اگر اجتماع ميخواهد سرمايه مولد و دوامدار يا همئان نيئروي انسئاني کئار
آمد و مفيد داشته باشد بايد به نقش شايسته معلم ارج بگذارد.
اگر جايگاه معلم در جامعه متزلز شود و شاگردان معلمان خود را احتئرام
و ارزش ندهند ،تأثيرات منفي مستقيم آن به خود نوجوانان و خانوادههئا بئر
ميگردد ،بنابر اين همه نهادها و دستگاههاي فرهنگي و اجتمئاعي بايئد بئه
مئوضوع احترام وارتقاي منزلت معلم به عنوان يئک پديئده مهئم اجتمئاعي
نگاه کنند.
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بايد نگرانيهاي مالي معلم را بر طرف سئاخته و تبعئيض موجئود در سئط
زندهگي معلمئان و ديگئر کارمنئدان و معئاش خئوران را کنئار گذاشئت تئا
دلگرميمعلم به شول تدريس فزوني يافته و بهره برداري وي در برنامه هاي
تعليميو تربيتياش اکما گردد.
مسؤليت شاگردان در قبال معلم:
 -1تواض و فروتني در برابر معلم و او را سرمشق خود قرار دادن.
 -2دوري کردن از صحبت آمرانه و با احترام ياد کردن از معلم.
 -3ارج نهادن به معلم و تجليل از مقام علم و دانش.
 -4سپاسگذاري از ارشاد و هشدارهاي معلم و تحمل تندي ها و قهر او.
 -5در انتظار معلم و شرفيابي به محضر او.
 -6عدم ايجاد مزاحمت در اوقات مصروفيت معلم.
 -7آراستن و منظم بودن شاگرد به هنگام ورود معلم.
 -8نشستن با نزاکت و ادم در نزد معلم.
 -9مراقبت از حاالت و رفتئار خئود و تنظئيم صئدا و گئئفتار بئا لطافئت در
محضر معلم.
 -10پيشي نگرفتن شاگرد به جوام پرسشها در محضر معلم.
 -11تمرکز حواس و استماع دقيق بئه سئخنان معلئم و رعايئت سئکوت در
اثناي درس.
 -12عيب هاي استاد را پوشانيدن و خوبي هاي او را ظاهر نمودن.
 -13ارج نهادن به توضيحات معلم و دوري نکئردن از سئؤا و پرسئش بئه
خاطر شرم و حيا.
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مسؤليتهاي معلم و شاگرد در قبال آموزشگاه و جامعه:
• پيش از آنکه معلم ،درس خود را آغاز کند ،و قبل از آنکئه شئاگرد سئؤالي
خود را مطر سازد ،در مورد درس و سوا خود ،دقت و تأمل نمايئد و آنئرا
به صورت منق و پاکيزه آماده سازند تئا از شئتابزدگي و لوئزش و تصئورات
واهي و واژگوني درك وفهم مصؤن باشند و به اين طريق (عادت به دقت در
مورد مطلب و يا سوا ) به صورت نيروي شايسته بئراي آنهئا در ميآيئد تئا
همواره در مورد تدريس و يا سوا خويش بئا انديشئمندي و سئنجش فکئر
خوي گيرند  ،وگر نه اگر به شئتابزدگي در پرسئش و پاسئخ عئادت کننئد ،
اشتباهات و لوزش هاي آنهئا رو بئه فزونئي گذاشئته و عيئب و نقئص آنئان
گسترش يافته و اشتباه آنها آشکار و برمال ميشئود و در نتيجئه در محئيط
خود به عنوان افراد لوزنده و اشتباه کار و شتابزده معرفي ميگردند.
• بايد معلم و شاگرد در اشتباهات علمي– اعم از خواندن ،مطالعه ،نگارش و
حاشيه نويسي ،مباحثه ،مذاکره ،تفکر و تدبر ،حفظ و از بر کئردن ،قرائئت و
امثا آنها هموراه کوشا باشند و بايئد مالزمئت و همبسئتگي بئا اشئتواالت
علمي را مطلوم خويش بر شمرده و آنرا سرمايه زندگاني خود تلقي نمايند.
و حتي االمکان به کار هاي غير علمييعني به امور دينئوي سئرگرم نشئوند،
ولي در صورت امکان ميتوانند اشتواالت غير علمي و به قدر ضرورت و نيئاز
هاي اوليه دنيوي بر حسئب نيازهئاي روزمئره زنئدگي رسئيدهگي نمئوده و
همچنان ،نيازهاي علميخود را بر آورده ساخته و وظايف مربوطه به آنئرا ادا
کرده باشند تا شود که تمام وجود خويش را در اختيار علم قرار داد ،تا خود
علم ،مقداري از خويشتن را در اختيار تو قرار داده و شمهاي از خود را به تو
عطاء کند.
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• معلم و شاگرد نبايد از يئادگيري و اسئتفاده علمئياز افراديکئه در مقئام و
منصب و سن و شهرت و دينداري و علوم و دانشهاي ديگر ،پايينتر و پسئت
تر از آنها هستند ،اباء ورزند ،بلکه بايد از هر کسئي کئه اسئتفاده علمئياز او
امکان پذير است  ،بهره و فايدهاي بدست آورند .بلندي مقام و شئهرت آنئان
نبايد مان از آن شود که در استفاده و بهرهگيري از افراد پايينتر از خود در
مسائلي که آنها آگاهي دارند دريغ کنند  ،چون اين حالت موجئب ميشئود
که در بلند بردن سئط علميخئويش دچئار زيئان گشئته و مراتئب علئم و
آگاهي آنها روبه نقصان گذاريده و مشمو خشئم و غضئب پروردگئار شئان
واق شوند.
چنانچه که گفته شده :حکمت و دانش و سخن حکيمانه ،گم شدۀ افئراد بئا
ايمان است  .يک فرد با ايمان آنگاه که علم و حکمت را در هر جئا بيابئد در
فراگرفتن و دسئتيابي بئه آن  ،از همئه افئراد ديگئر شايسئتهتر و سئزاوارتر
ميباشد.
• معلم و شاگرد بايد سعي کنند نيرويي را به دست بياورند که در سئايۀ آن
نيرو حس پذيرش حق و انقياد و تسليم بودن در برابر و اقعيتها در آنان به
ثمر رسد ،اين مسئوله از نکئات مهئم و اساسئي مربئوط بئه آدام و وظئايف
مشترك ميان معلم و شاگرد نسبت به خود ميباشد به اين معنئي :چنانکئه
احساس کردند که در سخنان خويش دچار اشتباهي شده انئد اگرچئه ايئن
اشتباه و لوزش را فردي کوچکتر و کم سا تر از آنهئا اظهئار کئرده و تئذکر
دهد نبايد از رجوع حق (اعتراف اشتباه خود) دريغ نمايند ،زيرا اعتئراف بئه
اشتباه و تسليم شدن در برابر حق عالوه بئر آنکئه داراي وجئوم و ضئرورت
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ديني و اخالقي است ،موجب برکت و فزوني سرمايۀ علم و دانئش در ميئان
جامعه ميگردد .و اصرار معلم و شاگرد در عئدم پئذيرش حئق ولئو از فئرد
کوچکتر عبارت از نوع تکبر و خود بزرگبيني است که در پيشگاه خداونئد،
سخت مذموم و نا درسئت بئوده و موجئب طئرد و دوري انسئان از رحمئت
خداوند متعا ميگردد.
داستاني در مورد مقام معلم از تاريخ اسالم:
معلم در تاريخ اسالم از منزلت واال و مکانت بئااليي برخئوردار بئوده هئارون
الرشيد روزي از وزراء و بزرگان دربئار خئود پرسئيد کئه عزيئز تئرين مئردم
کيستت گفتند خليفه ،وي گفت نه بلکه عزيزترين مئردم کسئي اسئت کئه
شهزادگان کفشهايش را پيش پايش بگذارند مرادش معلم بود ،معلم امئين
و مامون فرزندانش آنها در گذاشتن پاپوش معلئم شئان از همئديگر سئبقت
ميجستند بالخره فيصله نمودند هر يکشان يک کفش را گرفته پئيش پئاي
معلم بگذارند.
همچنان از يکي از خلفاء عباسي پرسيدند :آيا آرزويي است که بدان دسئت
نيافته باشيت گفت :بلي چيزي کئه از همئه آنچئه بدسئت آوردهام بئاالتر و
فراتر است نشستن در جاي يک معلم و دانشمند و تعليم دادن و ابداع و نو
آوري کردن است.
ابواالسئئود الئئدولي گفتئئه اسئئت :چيئئزي گرانبهئئاتر از دانئئش آموختانئئدن
نيست.فرمانروايان بر مردم فرمان ميراننئد ولئي معلمئان و دانشئمندان بئر
فرمانروايان.
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نتيجه گيري:
الف :از آيات قرآن مجيد و احاديث متبرکه به و ضو پيدا است کئه علئم و
علم آموزي از اهميت فراواني برخوردار اسئت تئا آنجئا کئه علئم را تضئمين
کننده سعادت انسانها دانسته اند .چه بسا که تنهئا علمئاء و دانشئمندان از
خداوند خوف و ترس دارند .کالم الهي را بهتر و خوم تر ميفهمند و قدرت
و عظمت خداوند را بهتر درك ميکنند .خداونئد عزوجئل ميفرمايئد﴿ :إا ََّّنَدد
اه ل اِيِ لهور﴾ (30 )1
شإل َّ ا ا ا ا
ََيْ َ
اهَ س ْن لبَدده الْعلَ َمد إا َّن ََّ َ َ َ َ
ترجمه :تنها بندگان دانا و دانشئمندان از خئدا ميترسئند يقينئاً اهلل تعئالي
غالب و آمرزنده است.
م :ارزش و مقام معلم از چنان اهميت واالي برخوردار است که در حقيقئت
ميتوان گفت که معلم ميتواند زبان واسطه فيض الهئي باشئد و از ايئن رو
شول انبياء را دارد ،معلم اگر در مسير ارزشها الهي گام بردارد و کئارش بئه
رضاي اهلل باشد در حقيقت فرزندان معنوي پرورش ميدهد و ايئن بئا ارزش
ترين خدمت معلم بر جامعه است.
ج :شأن و منزلت معلم و مقام معلم همان گونه که در آيئات قئرآن کئريم و
احاديث نبوي و تاکيد بزرگان دين و جامعه آمده است اقتضا ميکند که بئه
معلم و مسؤليت مهم او با بصيرت و اعتبئار خئاص و ويئژه نگئاه شئود ،لئذا
بزرگداشت معلم در روز و هفته خاصي به اين مناسئبت نميتوانئد قئدرداني
( )1ىوره فدطر.27 :
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واقعي و راستين از زحمات آنان و اهميت دادن به ارزش و مقام آنئان باشئد
بلکه بايد در طو سا معلمان مورد تحسين و تجليل قرار گيرند.
د :معلم در تعليم و نشر علم ،انسانها را به سئوي کمئا و پيشئرفت سئو
ميدهد و عشق و ايمان را به لو جان و ظمير پاك انسانها ثبت ميکند و
نداي فطرت را در فضاي عالم طنئين انئداز ميگردانئد ،در حقيقئت تمئامي
ترقيات و کماالت انسان ها مديون معلم است.
هزاران سالم بر معلمان که درد تعالي بخشيدن به نسل شان را ميکشند.
هئ  :اورا زرين تاريخ تربيت سيماي درخشان و مربيان معلمئان نئام آوري
چون ابراهيم ،موسي ،عيسي و خئاتم االنبيئاء حضئرت محمئد را بئر
خود نقش ابئدي زده اسئت آنانکئه بئا پيکئار مقئدس خئويش حماسئههاي
شکوهمند و جاويد در سازندگي انسان متعهد به وجود آورده اند و با تزکيئه
و تعلم کئاخ بلنئد پايئهاي علئم و فضئيلت را بنئا نهئاده و پئرچم توحيئد را
برافراشتند .ازاينجا است که در اسالم هيچ مقامي باالتر از مقام معلم نيست.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رم العلمين.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علی سيد األنبياء و املرسلني ،حممد وعل ی آل
و صحب أمجعني؛
ام ا :ع دق ل د ا ا ع س بحان و ع الی يف حمک ت بها ، :أع ابهلل مهلل م ال يطان
الرجيت: ،ست ع الرمح الرحيتق
ِ واح َدةد َو َخلَ َ من َا ا َبو َج َا ا َوَّ َ:
﴿يَ يَيَ َاا لنَّ ا َّ ابا َرَّ:ك ت لَّ ي َخلَ َ ك ت م نَّ د
َّ
ام إ َّن َّّللَ َري ا َن َعلَ يكت
س اءلاب َن َ :و َر َح َ
س اء َو َّ ابا َّّللَ ل ي َ َ
منا َم ا ر َج اَث َريً ناث َون َ

َرايباث﴾
حقوق و جايگاه زن در جامعۀ اسالمي از بحثهايي است که امرووزه تقويبراً
در همه کشورهاي اسالمي و در سرح جاران بره درجرات م مطرح محرو
است .دشمنان اسالم با تکيه بو تعامالت ،عنعنات و رسم و رواجهايي کره در
خانوادههاي مسطمان و کشورهاي اسرالميدر بوابرو زنران ررورت ميگيرود،
مانند موضوعات ميواث ،واليت ازدواج ،تحصريل ،آزاديهرا ،شرلل در خرارج
منزل ،فعاليت سياسي و اقمصادي و دهها مورد و مسايل ديگو ،که در آن بره
نحوي بو حقوق و حيثيت زن در خرانواده و جامعره اجحراع بعمرل آمرده و
(1 )1

( )1سابره نساءق .1
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جايگاه انسران برودن زن ناديرده گوفمره ميشرود ،انگشرت گشاشرمه و آنروا
بوخاسمه از احکام اسالمي و قوانين شوعي ميدانند .اين در حاليست که اگو
درسررت تحقي رق شررود ،بابررت ميگررودد کرره بيشررموين اجحرراع حقرروق و
خشونتهايي که امووزه برو عطيره زنران ررورت ميگيرود ،از اسرالم منشر
نگوفمه ،بطکه ريشه در رسم و رواجاا و عنعنرات قبيطروي و قرومي دارد کره
اکثويت از روي ناداني آنوا به شويعت با احکام اسالمي نسربت ميدهنرد .در
کشور ما کسان و گووهايي هسمند که به تبعيت از گفمارهاي و نوشرمارهاي
دشمنان آدرس دار اسالم ،اين حوفاا را توويج ميکنند و دين مقدس اسالم
و پيامبو گوامي آنوا ممام به اجحاع در باره زن و حقوق آن مينمايند.
يکي از بونامههاي پوهزينهايکه طي يک ونريم دهرۀ گششرمه در افلانسرمان
خيطي رايج بوده و پولاراي فواوانري روي آن هزينره شرده ،موضروا احقراق
حقوق زنان و مبارزه در مقابل خشونت عطيه زنان ميباشرد .ايرن بونامره برا
وجود مصارع گزاع و تالشرااي همره جانبره ،نميجرۀ مثبرت نرداده اسرت،
خشونت عطيه زنان نه تناا که تقطيل نيافت ،بطکه افرزايش هرم يافمره اسرت
زيوا ما درين دو سه سال اخيو اخبار بسيار تکان دهندهايوا از موارد خشونت
عطيه زنان در واليات و مناطق روسمايي کشور ميشنويم .دليل ايرن نميجرۀ
معکوس اين است که بونامۀ مبارزه با خشونت عطيه زنان در افلانسمان اروالً
روي اساس غطط طواحي و به پيش بوده شده است .اين بونامهها که اکثواً از
طوع تمويل کنندگان مشکوک طو و تحبيق ميشود ،به عرو اينکره برا
اسباب و انگيزههاي خشونت مبارزه کند ،احکام اسالميدر رابحه به حقوق و
جايگاه زن را هدع قوار داده و در واقع مبرارزه برا شرويعت را تحرت عنروان
مبارزه بوضد خشونت عطيه زنان پيش ميبود.
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ب اطو اينکه بوادران مسطمان ما از جايگاه زن در اسالم آگاه شوند و اتاامات
م الفان اسالم بومال گودد ،موضوا خحبه امووز را به جايگراه زن در اسرالم
اخمصاص دادهايم تا روشن گودد آيرا در اسرالم واقعراً جايگراه و حقروق زن
ناديده گوفمه شده است و يا خيو؟
زن در اسالم چه حيثيت و جايگاهي دارد؟
زن در اسالم خواهو ارطي مود است که با او در انسان بودن وکوامت انساني،
بدون کوچکموين کمبرود شرويک اسرت ،و هرو دو در قابطيرت اينکره مرورد
خحاب تکطيح الاي قوار گيوند ،حيثيت مساوي دارند.
اسالم به وضاحت اعالم ميدارد که زن و مود در ارل آفوينش ،در خصايص
عام بشوي ،در تحمل تکراليح و مسرووليت هرا ،در پراداو و کيفرو برا هرم
مساوي هسمند.
قوآن کويم درين باره ميفومايرد ﴿يَ ا أيَ َا ا لنَّ ا َّ ابا َرَّ:ك ت لَّ ي َخلَ َ ك ت م
د
نَّ د
س اء َو َّ ابا َّّللَ لَّ ي
ِ واح َدة َو َخلَ َ من َا ا َبو َج َا ا َو َّ َ:منا َم ا ر َج اَث َريً ناث َون َ
ّلل ريان عليكت رايبا﴾ (2)1
ام إ َّن ََّ َ َ َ َ َ ث
ساءلاب َن َ :و َر َح َ
ََ
توجمه أي مودمان! از (خشم) پووردگارتان بپوهيزيد .پووردگاري که شما را
از يک انسان بيافويد و (سپس) همسوو را از نوا او آفويرد ،واز آن دو نفرو
مودان و زنان فواواني (بو روي زمين) منمشرو سراخت .و از (خشرم) خردا ي
بپوهيزيد که همديگو را بدو سروگند ميدهيرد و بپوهيزيرد ازينکره پيونرد
خويشاوندي را گسي مه داريد (ورطه رحم را ناديده گيويرد) زيروا بيگمران
خداوند مواقب شما است (و کودار و رفمار شما از ديده او پناان نميماند).
( )1سابره نساءق .1
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وقميکه خداوند مودم ر اعم از مودان و زنان ر را از يک نفس آفويد ،و سپس
ازين نفس جفت او را بيافويد تا به کمال بوسد ،سپس ازيرن يگانره خرانواده
بشوي ،مودان و زنان زيادي بيافويد که همه بندگان يک پووردگار ،فوزنردان
يک پدر و يک مادر هسمند ،بنابو ايرن اوالد آدم اعرم از زن و مرود ر را
پيوند اخوّت بشوي با هم جمع ميکند.
با توجه به اين نص قوآني مود بوادر زن ،و زن خواهو مود اسرت .پيرامبو
درين باره ميفومايد «إّنا النساء ش ائ الرجا ».
اسالم زن و مرود را در تکراليح شروعي ،دينرداري و عبرادت براهم مسراوي
ني َو لمس ل َما
ميدانررد قرروآن کررويم در ايررن برراب ميفومايررد ﴿إ َّن لمس لم َ
(3)1

لص ا اَ ا َو َّ
ني َو َّ
ني َو ل َ انهَ ا َو َّ
لص ا ا َ
ني َو لمِمنَ ا َو ل َ انه َ
َو لم ِمن َ
لص ا:ري َ
ني
صداَ ا و َّ
َو َّ
لص ائم َ
ص دا َ
لص ا:را َو ْلَ اشع َ
ني َو لمهَ َ
ني َو ْلَاش َع ا َو لمهَ َ
َع َّد َّّلل
و َّ
وجات َو حلَال يَ ا َو ل ري ري َ َّّللَ َريً ناث َو ل ريرا أ َ
لص ائ َم ا َو حلَ الي َ
ني ل ر َ
ََلت َّمغ َرةث َوأَجراث َعييماث﴾
توجمه مودان مسطمان و زنان مسطمان ،مودان برا ايمران و زنران برا ايمران،
مودان فومانبودار فومان خدا و زنان فومانبودار فومان خدا ،مودان راسرمگو و
زنان راسمگو ،مودان شکيبا و زنران شرکيبا ،مرودان فرووتن و زنران فرووتن،
مودان ب شايگو و زنان ب شايشگو ،مودان روزه دار و زنران روزه دار ،مرودان
پاکدامن و زنان پاکدامن ،و موداني که بسيار خدا را ياد ميکنند و زناني که
(4 )2

( )1سن أيب او  ،حدي ق .236
( )2سابره احزابق .35

804

جايگاه زن در اسالم

خطبههاي جمعه

بسيار خدا را ياد ميکنند ،خداوند بواي همه آنان آموزو و پراداو بزرگري
فواهم ساخمه است.
همچنان اسالم زن و مرود را در پاداشري کره خداونرد در مقابرل طاعرت ،و
کيفوي که در بوابو گناه تعيين نموده است ،مساوي اعالم ميدارد که البمره
حسنات مود در طاعت ب راطو مرود برودنش افرزايش نمييابرد ،همچنانکره
حسنات زن به خاطو زن بودنش کاهش نميپشيود.
پس وقمي مود و يا زن موتکب گناهي ميشود ،کيفو هو دو مسراوي اسرت،
يعني کيفو زن به خاطو مؤنث بودنش افزايش نمييابد ،و همچنانکره کيفرو
مررود بسرربب مررشکو بررودنش کرراهش نمييابررد .خداونررد تعررالي ميفومايررد
لساراَة لَٱاطَعابا أَيديَا َما﴾
لسارق َو َّ
﴿و َّ
َ
توجمه دست مود دزد و زن دزد را به کيفو عمطري کره انجرام داده انرد بره
عنوان يک مجازات الاي قحع کنيد.
همررين گونرره خداونررد در آيرره  71سرروره الموبرره مررود و زن را در انجررام
مسووليتهاي اساسري اجممراعي شران يکسران اعرالم مريدارد ،آنجرا کره
﴿و لمِمن اب َن َو لمِمنَ ا َ:عض ات أَوليَ اء َ:ع د
َي َمم رو َن مل َمع روي َويَن َا اب َن
ميفومايد َ
َ َس َن َمحات
َع لمن َك ر َوي يم اب َن َّ
لص لَابةَ َوي ِ اب َن َّلزَري ابةَ َويطيع اب َن َّّللَ َوَرس ابلَ أولَ َ
(5)1

َّّلل﴾

(6)2

( )1سابره مائدهق .38
( )2سابره اب :ق .71
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توجمه مودان و زنان مؤمن ،بوخي دوسمان و ياوران بوخي ديگوند ،همديگو
را به کار نيک ميخوانند و از کار بد براز ميدارنرد ،و نمراز را چنانکره بايرد
ميگزارند ،و زکات را ميپودازند ،و از خدا و پيلمبوو فومانبوداري ميکنند.
ايرشان کرساني انرد کره خرداوند بررزودي ايررشان را مرشمررول رحررمت
خود ميگوداند.
در داسمان آدم مريبينيم کره تکطيرح الاري يکسران مموجره آدم و

َ ْلَنَّ ةَ
َ َوَبوج َ
﴿وا لنَا ََيءا َم سك أَن َ
همسوو حوا شده ،آنجا که ميفومايد َ
وريال مناا رغدا حي ش هما وَ رم ه ه ل َّ جرة ل هكابَن م ليَّالمني﴾ (7 )1
َ َ َ َ ََ َ
َ
َ َ َ ََث َ
َ َ َ ََ َ َ
توجمرره و گفمرريم أي آدم! تررو بررا همسرروت در باشررت سررکونت کررن و از
(نعممااي فواوان و گواراي) آن ،هوچه و هو کجا کره ميخواهيرد ،خروو و
آسوده ب وريد ،وليکن نزديک اين درخت نشويد و از آن ن وريرد چره (اگرو
چنين کنيد) از سممگوان خواهيد شد.
نقحه جالب توجه در اين داسمان اين است که قوآن کويم اغواگوي آدم
را ر بوخالع آنچه که در تورات آمده ر به شيحان نسبت ميدهد نه به حروا
چنانکه ميفرومايد ﴿ليَبََّلما ل َّ يطان عناا ليَخرجاما ِمَّا رياَن لي ﴾ (8)2
َ َ َ َ ََ َ َ َ
ََ َ
توجمه اما شيحان موجب للزو آنان شد و ايشرانوا از آنچره در آن بودنرد
(که باشت بود) خارج ساخت.
همچنان در داسمان قوآن اين حوا نيست که به تنارايي از درخرت ممنوعره
تناول ميکند ،و نه او آغازگو اين کار هست ،بطکه خحا از هو دو (آدم و حوا)
( : )1رهق آي .35
( : )2رهق آي .36
806

جايگاه زن در اسالم

خطبههاي جمعه

آناا سو ميزند ،همچنانکه هو دو پشريمان و توبره گرزار ميشروند .چنانکره
َّ
س نَا َوإن َّل َغ ر لَنَ ا َوَر َمحنَ ا لَنَك ابنَ َّ م َ
خداونررد ميفومايررد ﴿اَ اََ َرَّ:نَ ا مَلَمنَ ا أَن َ
ْل اسري ﴾ (9 )1
َ َ
توجمرره (آدم وهمسرروو ،دسررت دعررا بسرروي خرردا بوداشررمند و) گفمنررد
پووردگارا! ما (با نافوماني از تو) بو خويشرمن سرمم کروده ايرم ،و اگرو مرا را
نب شي و بو ما رحم نکني از زيانکاران خواهيم بود.
در بعضي آيات قوآني خحا اساساً به ش ص آدم نسبت داده شده است،
چنانکرره ميفومايررد ﴿ول د عا دَن إل ءا م م ا ب ل نس ي وَّل َن د ل عزم ا﴾ ()2
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ث
[10توجمه در آغاز کار ،ما به آدم فومان داديم (که از ميروه درخرت ممنروا
ن ورد) اما او توک فومان کود و (از آن خورد ،ودر اوا رل کرار) از او تصرميم
درسمي واراده اسمواري مشاهده نکوديم.
َ َعلَ ي َش جرة ْلل د ومل د
َ ََّ يَبلَي َ يَ َريالَ
﴿لَ َابس َاب َ إلَي ل َّ يطَان اَ ا َ ي َا َم َه أَ لَ َ
َ
ََ
ص ي ءا َم َرَّ:
من َا ا لَبَ َد ََل َم ا َس ابءِ َما َوَِ َ ا َيص َ ان َعلَيا َم ا م َوَرق ْلَنَّ ة َو َع َ
(11 )3
لَغَ َابي﴾
توجمه سپس شيحان (به نيونگ وحيطه نشسرت و) آدم را وسوسره کرود (و
بدو) گفت آيا تو را به درخت جاودانگي ومطک فنا نرا پرشيو رهنمرود کرنم؟
(اگو از اين درخت ممنوعه ب وريد ،ديگرو نميميويرد وسرومدي ميشرويد)
سوانجام هو دو نفو از آن خوردند (و جامههاي باشمي از بدنشان فوو ري ت
( )1اعرايق آي .23

( )2سابره ِ ق .115

( )3سابره ِ ق .121 -120
807

جايگاه زن در اسالم

خطبههاي جمعه

و) عورت خود را ديدند (که تا آن زمان از ايشان پناان بود) و شووا کودنرد
به اينکه بوگااي درخمان باشت را بو خود بپيچند و بچسپانند .بدين گونره
آدم از فومان پووردگارو سوپيچي کود و گمواه شد.
اب
همچنانکه توبه روفاً به آدم نسبت داده شده اسرتق ﴿ُثَّ جهَبَ اه َر َ:لَهَ َ
علي وهدي﴾ (12 )1
ََ َ َ َ
توجمه سرپس پووردگرارو او را (برواي پيلمبروي) بوگزيرد و توبره او را
پشيوفت و (به سوي اعمشار و اسملفار) رهنمودو کود.
کطيه آيات مشکور بو اين نکمه داللت دارنرد کره در داسرمان آدم و حروا ،در
ارتکاب گناه مود ارل و زن دنباله رو اوست.
بنابو اين زن در اسالم مسوول ن سمين گناه بشوي ،سبب اغواي آدم وباعث
طود او از باشت ر چنانکه ياود و نصارا عقيده دارند ر شناخمه نميشود.
بالفو بپشيويم که حوا عامل آن بود ،باز هم مسووليت عواقب ايرن گنراه را
جز ش ص حوا کس ديگوي ممحمل نميشود ،و در اين ميان دخموان حروا
(زن) از تحمل گناهي که وي موتکب شده است ،بويء هسمند زيوا (وَ َزر
بر أخري) هيچ نفسي گناه نفس ديگوي را بدوو نميگيود.
وابَرةٌ و َ
دين مبين اسالم انسان را مکوم اعالم داشمه ومعيار بوتوي او را تقروا وعمرل
رال قوار داده است آنجرا کره ميفومايرد ﴿مَيَ َا ا لنَّ ا إ ََّن َخلَ نَ اريت م هللَ َري در
ّلل أَ اريت﴾ (13)2
َوأن ًَي َو َج َعلنَاريت شعابمث َواَبَائ َ لهَ َع َارلابا إ َّن أَري َرَمكت َعن َد َّ َ
توجمه أي مودمان! ما شما را از مود و زني (به نام آدم وحواء) آفويده ايرم،
و شما را تيوه تيوه و قبيطه قبيطه نموده ايم ترا همرديگو را بشناسريد (و هرو
کسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيووني از ديگوي مشر ص شرود ،و
( )1سابره ِ ق .122

( )2سابره حجرا ق .13
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در پيکوه جامعه انساني نقشي جداگانه داشمه باشريد) بيگمران گواميتروين
شما در نزد خدا ممقي توين شماست.
اين دو آيۀ کويمه به وضو بدان داللت دارند که هو دو شق انسران (مرود و
زن) در کماب و دين خدا مکوم هسمند ،بدون اينکه فوق ذکورت و انوبت در
زيادت و يا نقصان اين تکويم الاي ابوي داشمه باشرند .اينجاسرت مريبينيم
که در اسالم ارزو انساني زن به خاطو مؤنث بودنش نقصران نيافمره اسرت،
بطکه اسالم مؤنث بودن زن را تقديو نموده و آن را عنصو مکمل مود شرموده
است ،همچنانکه مود مکمل زن ميباشد بنابو اين زن و مود از ديرد اسرالم
دشمن يکديگو نيسمند ،و نه ضد و يا رقيب هرم نيسرمند ،بطکره در تکميرل
ش صيت و نوا انسان ياور يکديگو شموده ميشوند.
در اسالم زن در همه حاالت ر چره مرادر ،چره دخمرو و چره خرواهو انسران
محموم و مکوّم است زيروا زن نريم جامعرۀ بشويسرت ،و آنارم نيميکره در
حيات جامعه ناايت ت بيو دارد چون زن ن سمين مدرسه ايست که نسطااي
بشرروي در آن سرراخمه ميشرروند ،و در آن کودکرران و نوجوانرران پرروورو
مييابند همه ميدانيم آنچه را که طفل از مادر فوا ميگيود ،با الگو بروداري
ازآن ،آينده کشور وسونوشت مطت و جامعۀ خود را رقم ميزند.
زن عبارت از موجوديست که در زندگي مود ت بيو بسيار با اهميت دارد زيوا
زن همسو اوست ،يعني مايۀ تسکين رو و محبت ،و يراور شروهو اسرت در
اداره نظام زندگي ،زن مادر ماوبانيست که اگو همه مودان جاان دست بام
دهند هوگز نميتوانند وظيفۀ او را به حيرث مرادر انجرام دهنرد .بردون زن
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کودکان نوازو نميبينند و نسطاا پوورو نمييابند ،زن دخمو با عاطفه و يا
خواهو ماوبان مود است.
يکي از نمونههاي عدالت محطق خداوند اينست که ميدان بوتوي ميان افرواد
بشو را کسبي و اخمياري قوار داده ،نه قصدي و اجباري ،به گونه ايکه دست
انسان در ايجاد آن نقشي ندارد ،مانند ذکورت و انوبت ،رنگ و نرژاد ،قروم و
نسب و قبيطه زيوا ايناا همه امور اجباري هسمند که دست انسان در ايجراد
و يا ازاله آن نقشي ندارد بنابو آن امور ممشکوه ر عقالً و شروعاً ر نميتوانرد
معيار بوتوي ميان انسانها باشد چه بسا زن نيکوکار ،دانا و خيوخواه که برو
بسياري مودان نادان ،فاسق و بد ب ت بوتوي و بوجسمگي دارد.
زن در خانواده و جامعه اکثواً با بوخورداري از سره حيثيرت مممرايز حضرور
دارد که هو کدام آن از نظو اسالم محموم و مکوم است .بواي توضي بيشرمو
ما جايگاه زن را با توجه به مادر بودن ،دخمو برودن و همسرو برودنش مرورد
بحث قوار ميدهيم.
 1ـ تكريم زن به حيث مادر:
در تاريخ بشو هيچ دين و نظاميديده نشده کره بره انردازة اسرالم زن را در
جايگاه مادري مورد احموام قوار داده ،و مقام او را باال بوده باشرد .در اسرالم
سفاروهاي مؤکدي نسبت به تکويم مادر آمده است ،که احموام به مادر در
رديح سفارو به ايمان به توحيد و عبادت خداوند قوار گوفمه است ،و نيکي
با مادر از جمطه واجبات دين توريه شده اسرت .در اسرالم حقروق مرادر برا
توجه به رنج فواواني که مادر هنگام برارداري ،والدت ،شريوخوارگي و توبيرۀ
طفل تحمل ميکند ،مؤکدتو از حق پدر و مکوراً در چندين سوره قوآن کويم
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ذکو گوديده است تا اين حقيقت را در ذهن فوزندانشان ناادينه سرازد کره
حقوق مادر بعد از حقوق اهلل در ردر حقوق يک انسان بو انسان ديگرو قروار
س ا َن :ابل َدي َمحَلَه أ َم َوهن اث َعلَ ي
﴿وَو َّ
دارد ،چنانکه خداوند ميفومايرد َ
ص ينَا إلن َ
وه د ولصال يف عامني أَن شكر ل ولابالديَ إل لمصن﴾ (14)1
َ َ َ
ََ
َ َ َ َ َ
توجمه ما به انسان در باره پدر و مادرو سفارو کروده ايرم (کره در حرق
ايشان نيک باشد و نيکي کند ،بويژه مادر ،چوا که) مادرو بدو حامطه شرده
است و هودم بره ضرعح وسسرمي ترازه اي دچرار آمرده اسرت .پايران دورة
شيوخوارگي او دو سال است (و در اين دو سال نيز کودک شيو ،يعني شيوة
جان مادر را مينوشد .مادر در ايرن مردت  30ماهره حمرل و شريوخوارگي،
مامموين خدمات و بزرگموين فداکاري را مبرشول مريدارد .لرشا بره انسران
توريه ما اين است) که سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باو ،و
(بدان که سوانجام) بازگشت به سوي من اسرت (و نيکران را جرزا و بردان را
سزا ميدهم).
در حديث رحي آمرده اسرت «ج اء رج إى الن ي يس يل ق م أح الن ا
حبس ص حا ::ا ا ق «أم َ» .ا ا ق ُث م
(15)2

ا ا ق «أم َ» .ا ا ق ُث م

اا ق

«أمَ» اا ق ُث م اا ق «أ:ابك»
توجمه ش صي نزد پيامبو آمد وپوسريد کري بيشرمو مسرمحق حسرن
معاشوت من است؟ پيامبو فومود مادرت ش ص پوسيد بعد ازآن کي؟
( )1سابره ل مانق .14
( )2مه علي .
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فومود مادرت ،گفت بعد ازآن کي؟ آن حضوت فومود مرادرت ،گفرت بعرد
ازآن کي؟ فومود پدرت!
همچنرران روايررت شررده «أن رج ال ري ان ملط اباي ح امال أم يط ابي ا ،لس ي
الن يق ه أ ي َ ح ا ا ا ا ق «َ ،وَ :زل رة واح دة» أي م بل را الطَل
والابض ووابه ا» (16)1توجمه مودي مادر خود را به پشت خود حمل کوده بره
دور کعبه طواع مريداد ،از پيرامبو پوسريد آيرا حرق او را ادا کرودهام؟
پيامبو فومود نه ،حمي حرق يرک چيرو او را .يعنري حرق يرک چيرو از
چيلاايي که مادر به هنگام والدت فوزندو سو ميدهد.
در حديث ديگو آمده اسرت «ج اء رج إى الن ي ل ا ق َي رس اب عأ أر
أن أغزو ،واد ج َ أسه نك ،ل ا ق «ه ل َ م أم » ا ا ق نع ت؛ ا ا ق «لالزما ا
لإن اْلنة عند رجلياا»17)2( .توجمه ش صي نزد پيرامبو آمرد و گفرت يرا
رسول اهلل! ميخواهم در جااد شوکت کنم ،آمدهام ترا از شرما در ايرن براره
مشوره بگيوم .پيامبو فومود آيا مادري داري؟ گفت بطه فومود پرس برا
او باو که باشت زيو پاهاي اوست.
از نمونههاي تکويم مادر در اسالم ،نيکي با مادر غيو مسطمان است در ايرن
باره حديث ممفق عطيه از اسما بنت ابوبکو رضي اهلل عناما روايت شده که او
از پيامبو در باره رطۀ رحم با مادرو که مشوکه بود ،پوسيد پيرامبو
فومود آري با مادرت رطۀ رحم داشمه باو!
( )1مسند البزار ،حدي ق .4380

( )2سن النسائي ،حدي ق .3140
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نمونۀ ديگو ارجگشاري اسالم به زن ،رعايرت عاطفره مرادري زن نسربت بره
فوزندانش است يعني در ررورتيکه زن و شروهو روي اسربابي از هرم جردا
شوند ،مادر محطّقۀ طفل نسبت به پدرو در حضانت و نگاداري او مسرمحق
تو شناخمه شده است.
در حديث آمده اسرت «إن ام رأة اال َق َي رس اب عأ إن ا :ا ه ا ،ري ان :ط ا ل
وعاء ،وثديي ل س اء ،وحجري ل حاباء ،وإن أمه ِل ا ،وأرا أن ينهزع م اأ ل ا

أح َ  :ما َّل نكحي».
َلا الني "أنَ َ
توجمه زني به پيامبو گفت يا رسول اهلل!
اين پسوم که شکمم جايگاهش ،پسماناايم آبش ورو و آغوشم پناهگراهش
بود ،اينک پدرو که موا طالق داده ميخواهرد او را از مرن بگيرود! پيرامبو
فومود تا زمانيکه شوهو نکودهاي در نگاداري و حضانت طفل مسمحقتوي.
(18 )1

 2ـ تكريم زن به حيث دختر:
عوباا در جاهطيت تولد دخموان را نشانۀ شوم و ناميمون تطقي کروده و از آن
دل تنگ ميشدند ،که مم سفانه چنين احساسي در جامعرۀ مرا نيرز وجرود
دارد .رسم و عادات جاهطي موروبي در ميان عوباا به پردر اجرازه مريداد ترا
دخمو خود را به خاطو فقو و فاقگي و يا بيم ننگي که ممکن است آن دخمرو
به هنگام جواني به خانواده ،قوم و قبيطه خود ببار آورد ،نرده بره گرور کنرد.
قوآن کويم حالت پدران در جامعۀ جاهطي عوب را به هنگام والدت دخموان،
چنين توريح ميکند
( )1سن أيب او  ،حدي ق .2278
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يت ،يَهَ َاب َاري م َ ل َ ابم م س ابء
﴿ َوإ َهللا َ :ر أ َ
َحدهت مَن ًَي مَ َّ َوجا مس َاب ا َوه َاب َريي ٌ
د
لُّتاب أَََ َسآء َما ََيكماب َن﴾(.19)1
َما َ :ر  :أَُيسك َعلَي هابن أَم يد َس يف ََ
توجمه (دخموان را مايره ننرگ و سوشکسرمگي و بردب مي ميدانسرمند) و
هنگاميکه به يکي از آنان مژده تولد دخمرو داده ميشرد (آنچنران از فرو
ناراحمي چاوهاو تلييو ميکود کره) ررورتش سرياه ميگوديرد و ممطرو از
خشم و غضب و غم و اندوه ميشد .از قوم و قبيطه (خود) به خاطو اين مژده
بدي که به او داده ميشد ،خويشمن را پناان ميکود (و سوگشرمه و حيروان
به خود ميگفت ) آيا اين ننگ را بو خود بپشيود و دخمو را نگاه دارد و يرا او
را در زيو خاک زنده بگور سازد؟ هان! چه قضاوت بدي که ميکودند!!
در همچو شوايحي اسالم آمد و دخمو را نه مايۀ ننگ ،بطکه ر همانند پسو ر
هبه و نعمت خداوند شمود که بواي بندگان خرود ميب شرد قوآنرد کرويم
ابر ،أَو ي َزوجات
درين باره ميگويد ﴿يَ َا ُ ل َم يَ َ اء إ ََنوث َويَ َا ُ ل َم يَ َ اء ل َري َ
يت اَد ٌير﴾
هللري َراَنثَوإ ََنوث َوََي َع َم يَ َ اء َع يماث إنَّ َعل ٌ
[توجمه به هو کس که ب واهرد دخموانري ميب شرد و بره هرو کسري کره
ب واهد پسواني عحاء ميکند .و يا اينکه هم پسوان ميدهد و هم دخمروان ،و
خدا هو که را ب واهد نازا ميکند ،او بس آگاه و توانا است.
در قصص قوآنري ميخروانيم ،بوخري دخمروان نسربت بره بسرياري پسروان
کارهاي بزرگمو و جاودانه توي انجام داده اند ،چنانکره ايرن حقيقرت را در
(20)2

( )1سابره و ق 59 -58

( )2سابره شابريق .50 -49
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داسمان مويم دخمو عموان ميبينيم که خداوند او را برو ميگزينرد ،پراکيزه
او ميسازد و بو سايو زنان جاان بوتوي ميب شد .در داسمان مرويم آمرده
است وقمي زن عمروان مرويم را در شرکم خرود داشرت ،آرزو ميکرود کره
حمطش مشکو باشرد ترا خردمت هيکرل (معبرد) را انجرام دهرد و از جمطره
نيکوکاران باشد اما هنگاميکه حمل بدنيا آمدر بوخالع انمظار زن عموان ر
مؤنث برود ،که خداوند بررا وجررود مررؤنث برودنش ،او را پرشيوفت و نيرک
ببارو آورد.
پيامبو باشت و همجواري خود در آنجا را پاداو پردري اعرالم مريدارد
که با دخموانش تعامل حسنه داشمه و در توبيه و حسن ت ديب و تعطيم آنارا
سعي و ربو به خوج دهد ،و حق خداوند را در باره ايشان مواعات نمايرد ترا
که دخموان بزرگ شوند و يا اينکه خودو بميود.
چنانکه پيامبو در حديثي ميفومايد «م عا جاريهني خلَ أَن وه اب اْلن ة
ريا ا ني "وأش ار بص بعي الس با:ة وال  :ليا ا" ،و ر ل گ ي" رق "م ع ا ج اريهني
حىت بلغا ،جاء يابم ال يام ة أَن وه اب» وض ت أص ا:ع 21)1( .توجمه کسيکه دو دخمو
را نفقه دهد وتوبيت کند ،من و او مانند اين دو انگشت (سبابه و وسحي) برا
هم داخل باشت ميشويم.
در حديث ديگو ميخوانيم «م ا م مس لت ل ا:نه ان ليحس إليام ا م ا ص حبهاه
أو صحباما إَ أ خلهاه اْلنة».

(22 )1

( )1صحيح مسلت ،حدي ق .2131

( )1سن ا :ماج  ،حدي ق .3670
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حبان و المومرشي عرن عبرداهلل برن عبراس رضري اهلل عنامرا .توجمره هرو
مسطمانيکه دو دخمو داشمه باشرد و برا آنارا در مردتي کره برا وي هسرمند،
نيکويي کند ،قحعاً آن دو دخمو او را داخل باشت خواهند ساخت.
بعضي احاديث بدان تصوي دارند که اين پاداو نيز بواي بوادري وعده داده
شده که به توبيه ونفقه خواهوان و يا دو خواهو خود ميپودازد.
هکشا بوخي احاديث به اين داللت دارد که اين مکافات الاي شرامل کسراني
است که به جنس دخمو خوبي کنند ،ولو يک دخمو باشد.
با اين نصوص روي و رحي  ،و بشرارات مکرور و مؤکرد پيرامبو اسرالم
ديگو والدت دخمو بواي پدر و قبيطه بار دوو به حسراب نميآيرد کره از آن
بيم داشمه باشد ،و نه عالمت شوم و ننگ خانواده خواهد بود که آنوا به فرال
بد گيوند ،بطکه دخمو در اسالم نعمت الاي و مسمحق شکوگزاري ،ورحممري
که به بوکت آن فضل وبواب خدا ططب ميگودد.
در پايان اين بحرث ميتروان جايگراه دخمرو در اسرالم را از جايگراه فاطمره
زهوا نرزد پيرامبو دريافرت کره ميفومايرد «لاِم ة :ض عة م ا ،لم
أغضباا أغض با» (23)2توجمه فاطمره قحعره گوشرمي از وجرود مرن هسرت،
کسي او را به غضب آورد ،موا به غضب آورده است.
اين مفاوم حديث به تعبيو ديگوي از رسول اکوم نيز نقرل شرده اسرت
فاطمه قحعه گوشمي از وجود من هست ،خفه و دلگيو ميسازد مروا چيرزي
که او را خفه سازد ،و خوسند ميگوداند موا چيزي که او را خوسند گوداند.
( )2س النسائي ،حدي ق .83132
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 3ـ تكريم زن به حيث همسر
اسالم همچنان مقام زن را به رفت همسو مود باال بوده است ،و ش ن زن را
باال بود و رهبانيت را باطل اعالن نمود و مودمانوا بره ازدواج تشرويق کرود و
آَي
﴿وم َ
پيوند زناشويي را نشانه اي از قدرت خداوند در هسمي بو شمود َ
َ
أَن َخلَ َ لَكت م أَن سكت أَبواجاث لهَسكنابا إلَي َاا َو َج َع َ َ:ي نَكت َّم َاب َّةث َوَرمحَةث إ َّن يف هللَل َ
د
كرون﴾ (24)1
آلَي د ل َ ابم يَهَ َ َّ َ
َ
توجمه و يکي از نشانههاي (دال بو قدرت و عظمت) خداوند اين اسرت کره
از جنس خود تان همسواني را بواي شما آفويرد ترا در کنرار آنران (در پوترو
جاذبه و کشش قطبري) بياراميرد ،و در ميران شرما و ايشران مارو و محبرت
انداخت (و هو يک را شريفمه و دلباخمره ديگروي سراخت ،ترا برا آرامرش و
آسايش ،مايه شکوفايي و پوورو ش صيت همديگو شويد ،و پيونرد زنردگي
انسانها و تعادل جسماني و روحاني آناا بو قوار و محفوظ باشد) مسرطماً در
اين (امور) نشانهها و داليطي (بو عظمت و قدرت خدا) اسرت برواي افواديکره
(در باره پديدههاي جاان و آفويدههاي خدا) ميانديشند.
پيامبو اسالم همسو نيکو را باموين بووتي ميشمارد که مود در دنيرا از
خود دارد ،و همين همسرو رررالحه را يکري از اسرباب سرعادت شروهو بره
حساب آورد.
در يک حديث پيامبو خحاب به عمو فوموده اند «أَ أخ كك ري ن م ا
يكن ز امل رء امل رأة الص احلة ،إهللاني ر إليا ا س ر  ،وإهللا أمره ا أِاعه  ،وإهللا غ اب عنا ا

( )1سابره رومق .21
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ح يه » (25)1توجمه آيا توا آگاه نسازم به باموين بووتي که مود برواي خرود
مياندوزد؟ اين بووت همسو نيک اوسرت ،هوگراه بره او بنگرود خوشرنودو
سازد ،وقمي فومانش دهد اطاعت کند و هنگاميکه شوهو از خانه دور شرود،
از آبوو ،ناموس ،منزل و فوزندان و مال او حفاظت نمايد.
در حررديث ديگررو ميفوماينررد «ال دنيا مه اوٌ ،وخ ن مهاعا ا امل رأة الص احلة»
26توجمه دنيا همه مماا است ،و باموين مماا آن همسو نيکوست.

()2

همچنان فوموده اند «م ربا ع ام رأة ص احلة ل د أعان عل ى ش طر ين  ،لليه
ع يف ال طر الً اي» (27)3توجمه کسي را که خداوند همسو نيکو نصيب کند،
بي شک او را در محافظت از نيم دينش کمک کروده اسرت ،پرس در حفر
نصح ديگو دين خود از خدا بموسد.
در حديث ديگو آمده است "م سعا ة ا :آ م ثالث ة ،وم ش ابة ا :آ م ثالث ة؛
م س عا ة ا :آ مق امل رأة الصاحلة،واملس ك الص اص ،واملرري ُ الص اص؛ وم ش ابة
ا :آ مق املرأة السابء ،واملسك السابء ،واملرري ُ الس ابء" (28)4رواه أحمد والحراکم
و ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص توجمه سه چيرز از اسرباب نيرک
ب مي انسان است ،و سه ديگو از اسباب بد ب مي او از اسباب نيرک ب مري
انسان همسو خوب ،منزل خوب ،وموکب خوب است و از اسرباب بردب مي
او همسو بد ،منزل بد و موکب بد.
( )1سن ا:اب او ،حدي ق .1666

( )2مسند ال ااب اب حممد  :سالمة ال ضاعي ،حدي ق .1264
( )3املعجت األوسط ،حدي ق .972
( )4مسند امحد ،حدي ق .1445
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اسالم در کنار تکويم جنس زن ،يرک سطسرطه حقروق را برواي همسرو مرود
تعيين کوده ،و شوهو را مطزم نموده تا آنوا بجا آورد ،مانند ماو ،که نمايرانگو
رغبت و اراده شوهو نسربت بره همسروو هسرت قروآن کرويم ميفومايرد
َ لَك ت َع َش يء من نَ س اث لَكل ابه َهني اث
اءص داَاِ َّ ولَ ةث لَ إن ِ َ
س َ
َ
﴿وءا ابا لن َ
مري ا﴾(29 )1
َّ ث
توجمه و ماويههاي زنان را بعنوان هديهاي خالصرانه و فويضرهاي خدايانره
بپودازيد .پس اگو با رضايت خاطو چيزي از ماويه خود را به شما ب شيدند،
آن را (دريافت داريد و) حالل و گوارا مصوع کنيد.
نحطۀ در زبان عوب به معناي عحيه و هديه است نه به معناي باا و ارزي که
شوهو در بوابو باوههاي جنسي به زن ميپودازدر آنگونه که بعضيها تبطيرو
و اشاعه ميکنند.
از جمطه حقوق همسو بو شوهو پوداخت نفقه ومعاشوت حسنه با اوست ،کره
در کمب فقاي بحث مفصل دارد.
بايد عالوه کود که آيرين مقردس اسرالم ش صريت همسرو را برا ازدواج در
ش صيت شوهو ذوب نکوده است ،چنانکه در فوهنگ غوب معمول است که
همسو تابع شوهو ميگودد ،و ديگو همسو به نام و نسرب و لقرب خرانوادگي
خويش شناخمه نميشود ،بطکه به نام همسو فالن مود شناخمه ميشود امرا
در اسالم اسمقالليت و تش ص ش صيت زن بعد از ازدواج همچنان محفوظ
است از ينجاست که ما همسوان پيرامبو را برا اسرم ونسرب خودشران
( )1سابره نساءق .4
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ميشناسيم ،مثالً خديجه بنتخويطد ،عا شه بنت ابو بکو ،حفصه بنت عمرو،
ام حبيبه بنت ابو سفيان ،رفيه بنت حيي وغيوها.
همچنان در اسالم ش صيت مدني زن با عقد ازدواج نقصان نمييابرد ،و نره
زن اهطيت خود را در باب عقود و معامالت وسرايو تصروفات مرالي از دسرت
ميدهد بنابواين زن ميتواند بعرد از ازدواج مسرمقالنه بره خويرد و فرووو
دست زند ،در مطکيمااي خود تصوع کند و از دارايي خود بب شرد و رردقه
کند ،وکيل گيود و دعوا بواه اندازد و غيوه معامالت.
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41
حقوق زن و حرمت خشونت عليه زنان

احلمدهلل والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله واصحابه امجعني...
امابعد :قال هللا يف قرآنه احلک يم ﴿ :اَيأايُّ اه ا الَّا ا ا اَّا او وا اربا اُ ام الا لََ اَلا او اُ م لم ْ نا
(1)1
ل
ل
ث لمَّ اهما لرج ااًل اكثل ل
اء﴾
اواح ادة او اَلا اق مَّ اها ازو اج اها اوبا ا ا ا
سا
ا
ريا اون ا

ترجمه:اي مردم از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان کسي که شممارا از
يک انسان آفريد و همسر او را نيز از جنس او خلق کرد و از ان دو ممردان و
زنان بسياري را منتشر ساخت.
با درود به ارواح طيبه شهداء اسالم ،پميش از هممه،خودم و شمما ممؤمنين،
خواهران و برادران را به رعايت تقواي الهي توصيه ميکنم.
موضوع صحبت امروز ما در رابطه به حقوق زن از نظر اسالم است ،چرا ايمن
موضوع را انتخاب کردم؟ و چه مشکالت دراين خصوص در جامعه ما وجمود
دارد؟ و اسالم عزيز چه حقوقي را براي زنها به رسميت ميشناسد؟ايا ما بمه
عنوان يک مسلماناين حقوق را رعايت کردهايم يا خير؟اينها و دههما سموا
ديگر ذهن هر کدام از من و از شما را به خود مشغو کمرده اسمت و قطعماً
مشکالت نيز دراين مسئله وجود دارد ،در حاليکه همه مميدانيم اسمالم بمه
( )1سوره نساء.1 :
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عنوان بهترين و کاملترين دين هيچ فرقي بين ممرد و زن از نظمر خلقمت و
انجام عمل صالح قايل نيست قران کريم ميفرمايد﴿ :مْ اع لم َ ص ل
احلاا لم ْ َا اك ر
ا ا
ا
ل
ل
س لْ ام ا اك اناوا ياع املا و ا ﴾
أاو أان ثاى او اه او امؤم ٌْ فالاَّاحيليا َّاها احياا اة طايلباةا اولاَّاج لزياَّ ا
اهم أاج اراهم ِباح ا
(2)1هر کس کار شايستهاي انجام دهمد خمواه ممرد باشمد يما زن در حاليکمه
مؤمن است او را به حيات پاک زنده ميداريم و پمادا آنهما را بمه بهتمرين
اعماليکه انجام داده اند خواهيم داد .پس اسالم عزيز هميچ نموع تبعميض را
نسبت به زنها روا نميدارد و همه حقموقي کمه بمراي ممردان بمه رسمميت
ميشناسد با تفاوتي که در آن حکمت و مصلحت است ،براي زنهما نيمز بمه
رسميت ميشناسمد و مما زمماني بهتمر و روشمنتر اهميمت مسمئله را درک
ميکنيم که نگاهي به دورة جاهليت و قبل از ظهور اسالم داشته باشيم.
و قبل از آن که وارد بحث شويم تعريفي از حق و حقوق داشته باشيم:
تعريف حق:
حق در لغت بمه معنمي راسمت و درسمت ،ضمد باطمل ،تابمت و واجم همر
کاريست که البته واقع شود ،و نيز به معني يقين ،عمد و نصمي و بهمره از
چيزي و ملک و ما به کار ميرود3)2( .
تعريف اصطالحي:
 -1در اصطالح فقه:
حق در فقه به دو معني به کار ميرود:
( )1سوره حنَ.97 :

( )2عميد حسْ ،فرهَّگ فارسي عميد هترا  ،انتشارات امري كبري.1371 ،
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يکي حق در مقابل حکم بهاين معني که در قانون امور پيشمبيني شمده کمه
شخص ميتواند به قصد خود برخي از آنها را تغييمر دهمد ،ايمن اممور قابمل
تغيير را حق ميگويند ،دوم حق به معني نوع از ما است در مقابمل عمين،
دين ،منفعت و انتفاع (4)1
 -2در اصطالح حقوق:
حق توانايي و قدرتيست که حقوق هر کشور به اشخاص ميدهد تما از مما
بطور مستقيم استفاده کند و يا انتقا ما و انجام دادن کاري را از ديگمري
بخواهد (5 )2
تعريف حقوق:
از حقوق تعاريف مختلفي صورت گرفته است که ما فقط يک تعريف که بمه
بحث ما ارتباط دارد ذکر ميکنيم:
 براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حکوممت بمراي هرکسمياختياراتي را در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصمي بمه او ميدهمد ،ايمن
امتياز وتواناي را حق مينامنمد کمه جممع آن حقموق اسمت بمهاين قسمم از
حقوق ،حقوق فردي هم گفته ميشود مانند حق حيات ،حق مالکيمت ،حمق
ازادي شغل و ...و بخش از اين حقوق گماهي بمه عنموان حقموق بشمر ممورد
حمايت قرار ميگيرد (6 )3

( )1جع رَ لَّگرودَ ،حممد جع رَّ ،رميَّالوژَ حووق.
( )2فاطمه فهيمي ،حووق مايل ز  ،ص .12
( )3مها .
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و مبناي حقموق همم عمرش ،شمريعت و رويمههاي قضمايي ميباشمد کمه در
کشورهاي اسالميمبناي حقوق بيشتر شريعت مقدس اسالم است.
پيشينة تاريخي حقوق زن:
زنان در عرصهها و دورههاي مختلف تماريخي و شمکلهاي گونماگوني ممورد
ستم واقع شده اند ،بد نيست ممرور کوتماهي بمر وضمعيت زنمان در جواممع
مختلف داشته باشيم:
 -1يونان:
يونان از کهنترين تمدنها است که سهم زيادي در پيشرفت جامعه بشمري
داشته است اما زنان در اين جامعه براستي مظلوم و محروم بودند ،آنان حق
عقد قرار داد نداشتند ،اقامه دعوي در محکمه قضاي برايشان نماممکن بمود،
زن پس از مرگ شوهر ارث نميبرد.
 -2روم باستان:
زن روميمانند کنيزي بميارز

بمود کمه هميچ قمدر و منزلتمي در اجتمماع

نداشت وچون برده خريد و فرو

ميشمد ،در برابمر پمدر و شموهر

حمق

مالکيت ،معاشرت و حيات نداشت.
 -3ايران باستان:
زن در امپراطوري ساساني شخصيت حقوقي نداشت وتنهما بمه عنموان يمک
شئ فرض ميشد ،او تنها ميتوانيست از آن کسي و يا حق کسي باشد.
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 -4هنــــد:
در قانون نامة مانو درباره زن چنمين آممده اسمت :زن سرچشممة بيآبمروي
است ،زن سرچشمه نزاع است ،زن سرچشمه زندگي خاکي است ،لماا از زن
حار کن.
از جمله آداب و رسوم رايج در هند قديم مراسم (ساتي) يا زنده سوزي بمود
که بر طبق آن پس از مرگ شوهر همسمر او را نيمز هممراه او در گمودالي از
آتش ميسوزاندند يا زنده زنده دفن ميکردند (7 )1
وضعيت زنان قبل از اسالم:
زن پيش از اسالم و در دوره جاهلي خوار و فرومايه بود ،عمرب وي را منشم
ذلت و ننگ ميدانيست ،وقتي به پمدر خمانواده خبمر ميدادنمد در خانمهات
دختري پيدا شده است ،چهره ا از شدت خشم و غض سياه ميشمد ،بما
خود فکر ميکرد که آن را به خواري نگمه دارد يما در خماک پنهمان سمازد،
قرآن کريم وضعيت را چنين توصيف مينمايد:
﴿وإلَاا ب لشر أاح ادهم لبْلان ثى ظا اَ وجهه مسودًّا وهو اك لظيم  ،ي توارى لم ْ ال او ولم لم ْ س ل
وء
ا
ا ا ا ا ا
ا
ا ا ا ا ا ا ا ا ٌ اا ا ا ا
اب أاًل ساء ما َيُمو ﴾ (8)2
ل ل ل
الُّت ل ا ا ا ا ا ا ا ا
اما باش ار بلهايس اُها اعلاى اهو أام يا اد ُّسها ليف ُّا
و هنگاميکه به يکي از آنها بشارت داده شود ،که داراي فرزنمد دختمر شمده
چهرها از شدت ناراحتي سياه ميشود ،درحاليکه خشمگين است ،بخاطر
بدي بشمارتي کمه بمه او داده شمده اسمت از قموم خمود پنهمان ميشمود ،و

( )1فاطمه فهيمي ،حووق مايل ز  ،ص حه .16
( )2سوره حنَ.59 :
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سمازد،

سرگردان است که آيا او را به خواري نگهدارد ،يا در خاک پنهان ا
آگاه باشيد که بد حکم ميکنند.
جاهليت مرحلة از حيمات بشمري بمود کمه بما از بمين رفمتن تعقمل و عمدم
حاکميت آن بر قلم رو وجود ،حضور و سلطه داشت ،ظلم و جنايمت نسمبت
به زنان آن چنان اوج گرفت که حتي حق حيات را نيز ازين موجود مکمرم و
لطيف گرفت ،قرآن کريم در سوره تکوير ميفرمايد:
اَ َنب قتللت﴾ (9)1
ودةا اسئللات  ،لِب ل ا ا ا
﴿ اوإل اَا ال اموءا ا
از دختران زنده به گور شده سوا خواهد شد که بمه کمدامين گنماه کشمته
شده و اين حق انساني از آنها گرفته شد ،فقط بخاطر تعصم نماروا و ننمگ
بدون جهت که مبادا زنها و دخترها در جنگها اسير شوند و مايمة ذلمت و
خواري گردد.
وضعيت زنان بعد از اسالم:
درسممت زمانيکممه ميرفممت تمما چن مين رفتممار و اعممما پسممت ،جاهالنممه و
وحشتناک به رو فراگير و ماندگار تبديل شود ،گويا صبر خدا همم لبريمز
شد و ديري نپاييد کمه پيمامبرا محممد را بمراي برچيمدن آن بسماط
ننگين برانگيخت ،بعثت پيامبر اسمالم بمه منزلمه يمک انقمالب و تحمو
عميق و همه جانبه ،و سر آغاز براي اصالح وضمع موجمود و اعماده حقموق و
جايگاه واقعي زن بود ،اسالم عزيز با نگاه انساني بمه زن و شخصميت آن ،آن
را از پرتگاه سقوط و نيستي نجات داد ،آمد تمام حقوق و ارز هاييکه يک
انسان برخوردار است براي زن هم به رسميت شناخت ،با ظهمور اسمالم :زن
( )1سوره َُّوير.9 :
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از کلية حقوق فردي ،اجتمماعي ،و انسماني برخموردار گرديمد ،اسمالم زن را
مانند مرد ،برخوردار از روح کامل انسماني ،اراده و اختيمار دانسمته و او را در
مسير تکامل که هدش آفرينش است ميبيند ،لاا هر دو را در يک صف قرار

داده و با ﴿ اَياي اها الَّا ا ا ﴾ ﴿َيأيهاال َيْ آمَّ وا﴾ مورد خطاب قرار ميدهد ،مالک
برتري را در تقوا و انسانيت ميداند نمه جنسميت نمااد و نسم  ،قرآنکمريم
ل
وب اوقاباا ل اَ
ميفرمايمممد ﴿ :اَياي اه ا الَّا ا ا إل اَ اَلاوَّا ا اكم م ْ َا اك ر اوأان ثا ى او اج اعلَّا ا اكم ا عا ا
اَّلل أاَّ واكم﴾ (10 )1
للتا اع اارفاوا إل ا أاك ارام اُم لعَّ اد ال ا ا
اي مردم همة شمارا از يک زن و مرد آفريمديم و آنگماه شمعبههاي بسميار و
فرقههاي مخلتف گردانيديم تا بدانيد که اصل و نسم و نمااد مايمة افتخمار
نيست ،بلکه بهترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.
حا که نگاه انساني و عادالنة اسالم را نسبت به زنهما فهميمديم ،فهرسمت
وار حقوقي که اسالم عزيز براي زنها به رسميت ميشناسد بيان ميکنم.
 -1حق حيات:
انسان به عنوان گل سرسبد موجودات از حق حيات برخوردار است ،و هميچ
فرقي بين زن و مرد وجمود نمدارد ،قرآنکمريم ميفرمايمد ﴿ :اوام ْ ياوتا َ امؤلمَّا ا
مت ع لمدا فجزاؤه جهَّام َاللدا فليها﴾ (11)2
اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
هر کس انسان مومن را بدون جهت به قتل برسماند جايگماها آتش جهمنم
خواهد بود ،و هميشه در آن باقي ميماند.
( )1سوره حجرات.13 :
( )2سوره نساء.93 :
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 -2حق مالکيت و استقالل مالي زن:
در آيات قرآن و روايات بزرگان دين مالکيت و استقال ممالي آنمان هماننمد
مردان محترم شمرده شده و تفاوت و تبعيضي بمين حقموق آنهما مشماهده
ل
ص يب لَّاا اكتاس بوا ولللَّل ل ل
لرج ل ل
يب لَّاا
س اء ناص ٌ
ال نا ٌ
نميشود ،قرآن کريم ميفرمايد﴿ :ل ل ا
اا ا ا
اكتسب﴾ (12)1
اا ا
مردان را نصي است از آنچه به دست ميآورند و زنان را نيمز نصميبي ،ايمن
آيه به روشني و صراحت زنان و مردان را مالک دسمت آوردهماي خودشمان
ميداند ،و از حضرت امام شافعي نقمل شمده اسمت( :الَّ ا مس لاوو عل ی
أمواهلم) (13)2
مردم نسبت به اموا و ما يملک خود سلطه و استيالء دارند ،و نيز از ايشان
نقل شده( ،حرمة مال املومْ کحرمة دمه) (14)3
احترام ما مؤمن مانند احترام خون اوست ،در اين روايات و امثا آن بمين
ممرد و زن هميچ فمرقي وجمود نمدارد و اطمالق نماس و ممؤمن شمامل زن و
مرد ميشود.
 -3حق اشتغال و تحصيل و درآمد:
کار وسيله اممرار معما و فمراهم آوردن وسمايل زنمدهگي و تم مين رفماه و
آسايش فرد است ،نظام حقموقي اسمالم داراي آنچنمان عظمتمي اسمت بما
( )1سوره نساء.32 :

( )2جمل ة البي ا ع دد  ،238از جمل

 ،27املتُتبة الشاملة.

اس المي بب الش عري يف ال و ه ا س المي،

( )3سَّْ الدار قوين ،حديث.94 :
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وجوديکه پانزده قمرن از قمدامت آن ميگمارد ،هنموز کماملترين حقموق را
مخصوصاً در مورد زنان مطرح ميکند ،با آنکه از نظر اسمالم زن تکليفمي در
ت مين خرج زندگي خانواده ندارد ،و ت مين هزينة زن و فرزند تحمت عنموان
نفقه جزء وظايف مرد است ،با اين حا زن در انتخاب و اشتغا بمه شمغلي
که منافي مصالح خانوادهگي نباشد مختار و آزاد است.
حضرت خديجه بانوي بزرگ اسالم به تجارت ميپرداخت15)1( .
 -4حق ارث:
عرض کرديم در فضايي که زن از بسياري از حقوق ممالي و اجتمماعي خمود
محروم بود ،اسالم عالوه بر اعطاي حقوق انساني و اجتماعي و مدني به آن و
باال بردن ش ن و حيثيت انساني او در ممورد ميمراث زن نيمز اعمم از زوجمه،
مادر ،دختر ،و خواهر قوانين و مقررات را وضع کرده اسمت ،خداونمد در آيمه
ص ل
ل
ل ل
لل
لرج ل ل
س لاء
ال نا ٌ
هفت سوره نساء ميفرمايد﴿ :ل ل ا
يب َّاا َّا ار اك ال اوال ادا اواْلاق ارباو ا اوللَّ ا
صيبا م روضا﴾(16)2
ل
يب لَّاا َّا ار اك ال اوالل ادا ل اواْلاق ارباو ا لَّاا قا اَ لمَّها أاو اكثا ار نا ل ا ا ا ا
ناص ٌ
براي مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خمود بمر جماي ميگاارنمد
سهمي است ،و براي زنان نيز از آنچه پدر و ممادر و خويشماوندان ميگماارد
سهمي است ،خمواه آن مما کمم باشد يا زيماد ،ايمن سمهمي اسمت تعيمين
شده و پرداختني.
اشکال برتفاوت ميراث زن و مرد:
( )1فاطمه فهميمي ،حووق مايل ز  ،ص .111
( )2سوره نساء.7 :
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با توجه به آيه يازدهم سورة نساء که ميفرمايد ﴿للل اَ اك لر لمث َ ح ل
اا
ا ا
17در مواردي براي مردان دو برابر زنان ميراث ميرسد .گاه اشمکا و سموا
مطرح ميشود که در اين جا تفاوت و تبعيض اسمت ،در جمواب بايمد گفمت
زمانيکه به حکمتها نگاه ميکنيم اين حکم اسالم عين عدالت است ،از ديد
اقتصادي و مرحله مصرش ،زن بيشتر از مرد بهمره ميبمرد ،زيمرا زن سمهم و
دارايي خود را نگه ميدارد و هيچ الزامي بمراي خمرج کمردن ان نمدارد ،امما
سهم مرد غالباً در جريان ت مين نفقه و هزينة زندهگي مصرش ميشود ،براي
شما مثالي ذکر نمايم ،پدري فوت کرد و از او يک پسر و يمک دختمر مانمد،
مبلغ شش لک افغاني هم ميراث ماند ،چهار لک افغاني براي پسر و دو لمک
افغاني براي دختر ،پسر ازدواج ميکند براي هزينة عروسمي و طويانمه تممام
پو هايش مصرش شد ،اما دختر شوهر ميکند ،مهريه همم ميگيمرد ،نفقمه
هم باالي شوهر ،هيچ مصرفي ندارد.
 -5حق وصيت:
يکي از حقوق زناناين است که ميتوانند مثل مردان وصيت نماينمد ،وصمي
قرار گيرند يا به نفع شان وصيت صورتگيرد ،در اين مورد هيچ فرقمي بمين
زن و مرد وجود ندارد.
 -6حق نفقه:
يکي از مهمترين حقوقي که دين مقمدس اسمالم بمراي زن در نظمر گرفتمه
است حق نفقه ميباشد که به عنوان تکليفي بر عهده شوهر قرار داده شمده
ني﴾()1
اْلان ثي ل

( )1سوره نساء.11 :
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است ،قرآن کمريم ميفرمايمد﴿ :و اعلا ى المولا ل
ود لاها لرزقا اه اْ اوكلس او اهتا اْ لبل امع ارو ل اًل
ا
ا
إلاًل وسعها﴾ (18 )1
َّا اُلا ا
ف نا ٌ ا ا ا
و بر آن کس که فرزنمد بمراي او متولمد شمده (پمدر) الزم اسمت خموراک و
پوشاک مادر را بطور شايسته بپردازد ،و هيچ کس موظف به بميش از مقمدار
توانايي خود نيست ،اين آيه که در مورد زنان حامله مطلقه ناز شده پدران
و فرزندان آنها را مکلف به پرداخت خوراک و پوشاک زنان کمرده و در بيمان
وجوب نفقه در مورد ماکور صراحت دارد ،آية ديگر در اين باره چنين است:
ال قا او اامو ا اعلاى الَّل ل ل
﴿ ل
اَ ا
ض اهم اعلاى باعض اولِباا أان ا او وا لم ْ أام اواهلللم
الر اج ا
اَّللا باع ا
ا
ساء ِباا فاض ا
اَّلل﴾ (19)2
ل
صل
ات لللغاي ل
فاال ا
ات احافلظا ٌ
ات قاانلتا ٌ
احلا ا
ب لِباا اح ا اا
مردان سرپرست و نگهبان زنان اند بخماطر برتمري هايکمه خداونمد از نظمر
اجتمماع بمراي بعضمي نسمبت بممه بعضمي ديگمر قمرار داده اسمت ،و بخمماطر
انفاقهايکه از اموا شان در مورد زنان ميکنند ،و زنان صالح زناني هستند
که متواضعاند ،و در غياب همسر خود اسرار و حقوقي را که خدا براي آنمان
قرار داده حفظ ميکنند.
قيم چنين معني شده است :قيم کسي است کمه عهمدهدار مخمارج ديگمري
شده و به وي انفاق ميکند ،و قوام و قيام صيغه مبالغه است ،و منظور از بما
أنفقوا در آيه شريفه انفاق و مهريه و نفقه همسران است،
( )1سوره بورة.233 :
( )2سوره نساء.34 :
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و همچنان روايات بسياري بر وجود نفقة زن داللت دارد از جمله :پيمامبر در
ود له لرزق هْ وكلسو اهتْ لبلمعرو ل ﴾(20)1
ل
خطبه حجة الوداع فرمود ﴿ :او اعلاى ال امولا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
بر شما باد خوراک و پوشاک زنان را به نيکي و شايستهگي اداء کنيد.
 -7حق مهريه:
کلمه مهر يا مهريه عيناً در قرآن به کار نرفتمه اسمت و بمه جماي آن کلممه
صداق به فتح يا کسر صاد استعما شده و صداق را اينگونه تعريمف کمرده
اند :صداق مالي است که مرد در عقد ازدواج به زن ميدهمد ،در آيمة چهمار
للْ لحنلة﴾ (21)2
ل
ص ادقااهت ا ا ا
اء ا
سا
سوره نساء امده است ﴿ :اواآَّاوا الَّ ا
مهريه زنان تان را از باب پادا و يا بدهي به آنمان بپردازيمد ،نکماتي کمه از
اين آيه استفاده ميشود:
 -1مهريه (صداق) نشانه راستين بودن عالقه مرد به زن است ،چون صمداق
از ماده صدق است.
 -2با ملحق کردن ضمير هن اين مطل را ميرساند که مهريه به خمود زن
تعلق ميگيرد ،نه پدر ،مادر ،و برادر و مهريه مزد بزرگ کردن دختر نيست.
 -3با کلمه نحله که در اداممه آيمه ذکمر شمده اسمت ،ايمن نکتمه را متماکر
ميشود که مهريه عنواني جز هديه ،پيش کش و عطيمه را نمدارد ،و سمخن
کساني را که معتقد اند مهريه بهماي دختراسمت رد ميکنمد ،البتمه مهريمه
بحث مفصل دارد و بناي ما بر اختصار است.
 -8حق تعليم و تحصيل:
( )1سوره بوره.233 :
( )2سوره نساء.4 :
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هدش تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم ،کما معنوي انسان و رسميدن او بمه
قرب الهي است ،و هيچ فمرق بمين زن و ممرد وجمود نمدارد ،پيمامبر اسمالم
فرموده است( :طلب العلم فريضة علي کَ مسلم)
طل علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واج است.
مت سفانه يکي از مشکالت ما در افغانستان اين اسمت کمه در بعضمي مموارد
جلو تحصميل دختمران را ميگيمريم و از ايمن آمموزه بمزرگ اسمالم غفلمت
ميکنيم ،در حاليکه اساس ترقي و پيش رفت يک جامعمه تعلميم و تربيمت
است ،اگر به تعليم و تربيت زنان و دخترانکه نصمف جامعمه مما را تشمکيل
ميدهد همت نکنيم چگونمه قمادر ممي شمويم کشمور پيشمرفته ،متممدن و
صنعتي داشته باشيم.
(22 )1

 -9حق انتخاب کردن:
حق انتخاب کردن در صحنههاي سياسمي ميباشمد و همم ميتوانمد شمامل
انتخابهاي زنمدگي زن شمود ،از آن جملمه مهمتمرين و سرنوشتسمازترين
انتخاب براي يک زن همان انتخاب همسراينده است ،که مت سفانه در کشور
ما بيشترين انتخابها از سوي والدين دختر صورت ميگيرد و خمود وي در
اين زمينه نقشي ندارد ،به صراحت ميتوان گفت که عامل بسياري از جرايم
از قبيل :فرار از خانه ،جرايم جنسي ،خودکشي ،ديگرکشي ،تنبيمه کودکمان
در خانه توسط مادر ،طالق و ...ريشه در همين ازدواجهاي اجباري و قبمل از
سن رشد دارد ،لاا توجه به اين امر مهم ميتواند مشکل کشماي بسمياري از
( )1سَّْ ابْ ماجه ،حديث.224 :
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معضالت اجتماعي در جامعه افغانستان باشد ،قمانون ممدني افغانسمتان کمه
بمرگرفته از فقه اسمالمي اسمت در ممماده  70در مموضمموع ازدواج چممنين
مقرر ميدارد:
"اهليت ازدواج وقتي کامل ميشود که ذکور سن  18و انماث  16سمالگي را
تکميل کرده باشد"
پس از يکي از مهمترين حقوق بمراي زنهما و دختمران جموان حمق انتخماب
همسر است که بايد بما آزادي و اختيمار خمود همسمراينده خمود را انتخماب
کنند ،مگر مت سفانه دراين خصوص بسيار مشمکل داريمم  .در بعضمي جاهما
عنعنهاي بسيار ناپسند وجود دارد که ميخواهند با قرباني کردن احسماس ،
عاطفه و شخصيت و آيندة يک زن و يک دختمر ،نمزاع و جنجمالي خموني را
خاتمه بخشند .و همينگونه است ازدواجهاي اجباري و بمد دادنهمايي کمه
در آن رضايت دختران لحاظ نميگردد ،در حاليکه در سيره مبارک رسمو
اهللاين حق انتخاب همسر را کمامالً بمراي زنهما و دختمران بمه رسمميت
ميشناخت و دختران پيامبر با رضايت خود شوهر نموده اند.
بد نيست روي عمل ناپسند بددادن زنان مکثي داشته باشيم.
بد دادن:
بد دادن يک عرش قديمي در برخي از مناطق افغانستان است کمه تما هنموز
معمو است و عادتاً براي حل و فصل کشمکشهاي ذاتالبيني خانوادهها و
يا دو قبيله از آن استفاده به عمل ميآيد ،دختري از قبيله و يا خانواده ممرد
متجاوز يا قاتل به جان متضرر داده ميشود تا قناعت ايشان فراهم شمده و
جلوي قتل و کشتار بيشتر گرفته شود ،بدون شک توسل بمه چنمين اعمما
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خشونت بار وخالش تعاليم اسالميکه به سرنوشت دختران بازي ميگردد از
ممنظر شمريعت اسمالمي و قوانين نافاة کشمور ممردود اسمت ،بمه دو دليمل
اشاره ميکنم:
 -1قرآن ميفرمايمد ﴿ :اواًل َّا لزار اوا لزارةٌ لوزار أاَ ارى﴾ (23)1هميچ کمس بمار گنماهي

ديگري را به دو نميکشد ،بناءً اين دختمر چمه گنماهي دارد کمه قربماني
جنايت کسي ديگر شود.
 -2در عنعنه بد دادن اجبار و اکراه نيز وجود دارد ،زن بدون رضما و رغبمت
خود قرباني جنايت ديگران ميشود و اين نکاح از اساس باطل است ،لماا
اين عمل ناپسند وکار حرام است و بايد حق انتخاب زوج و شوهر بما کمما
آزادي و اختيار به زنها داده شود24)2( .
 -10حقوق سياسي و اجتماعي:
زن به عنوان موجود ظريمف ،آرام بخمش ،و بما تقمدس دختمري ،خمواهري،
همسري و مادري در مسير تکامل جامعه است ،اگر ارز خود را نشناسد و
يا جامعه از موهبت او محروم باشد انحطاط آن جامعمه قطعمي اسمت ،زن و
مرد در بهره مندي از حقوق و الزام بمه وظمايف و مسمؤليتها مسماوي انمد،
لر اج ل
ض اُم اعلا ى باع ض لل ل
قرآنکممريم ميفرماي مد ﴿ :اواًل َّاتا امَّا وا ام ا فا ا
ض اَ ا
ال
اَّللا بل له باع ا

( )1سوره اسراء.15 :

( )2اضرار عر و عَّعَّه َپسَّد از مَّظر قانو و ريعت اسالمي ،ص .26
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ص ل
صيب لَّاا اكتاسبوا ولللَّل ل ل
ل
اَّللا لمْ فاضلل له إل ا ا
ب اواسأالاوا ا
اَّللا اك ا ا بل اُ لَ
سا
ساء نا ٌ
نا ٌ
يب َّاا اكتا ا
اا ا ا
يء علليما﴾ (25)1
ا ا ا
برتريهايي را که خداوند براي بعض از شما بمر بعمض ديگمر قمرار داده آرزو
نکنيد (اين تفاوتهاي طبيعي و حقوقي براي حفظ نظام زندگي شمما و بمر
طبق عدالت است ،ولمي بما ايمن حما ) ممردان را نصميبي از آنچمه بدسمت
ميآورند و زنان را نيز نصيبي است.
بنمماءً اسممالم همممه حقمموق اجتممماعي وسياسمي را بممراي زنممان بممه رسممميت
ميشناسد ،يکي از اين مسائل موضوع بيعت است و امروزه تعبير ميشود به
حق رأي ،يکبار در سا ششم هجرت در صلح حديبيمه و يمک بمار در فمتح
مکه انجام گرفت ،زنها دو به دو مردان ،در اين پيمان سياسي و الهي
وارد شدند ،پيامبر اکرم هنگاميکه از زنان بيعت گرفت اعالم کرد آنهما از
عناصممر اصمملي اجتممماع و ارکممان بني مادين جامعممه هسممتند و ميتواننممد در
سرنوشت اجتماع نقش تعيين کننده داشته باشند26)2( .
مشکالتي در مورد حقوق زنها:
انواع خشونتها:
 -1خشونت فيزيکي.
 -2خشونت رواني.
 -3خشونت اقتصادي.
( )1سوره نساء.32 :

( )2جايگاه حووق ز  ،در قوانني مجهور اسالمي افغانستا  ،جمموعه مواًلت ،مهايش زَ در
افغانستا از كربَ گوهرَ،

 3ص .258
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 -4خشونت جنسي.
 -5خشونت اجتماعي.
 -6خشونت بهداشتي و صحي.
 -7ازدواجهاي قبل از وقت.
 -8ازدواجهاي اجباري.
 -9بددادن دختران در منازعات قبيلوي و خانوادهگي.
 -10محروميت دختران از تحصيل و تعليم.
 -11محروميت زنان از حق مالکيت و حق ميراث.
 -12محروميت از فرصتهاي شغلي.
 -13نگاهي منفي و تبعيض آميز نسبت به زنها.
راه حلها:
 -1فرهنگ جامعه تغيير کند و احکام واقعي اسالم بيان گردد.
 -2با انواع خشونتها مبارزه شود بوياه علماي کرام در اين خصوص توجمه
نمايند.
 -3ازدواجهاي زير سن و ازدواجهاي اجباري ممنوع گردد.
 -4به تحصيل و تعليم زنها بيشتر اهميت داده شود.
 -5حقوق شرعي و اسالمي زنها رعايت گردد.
 -6قانون منع خشونت عليه زنها عمليگرد.

837

حقوق زن و حرمت خشونت...

خطبههاي جمعه

نتـيـجه:
اسالم عزيز شايسته ترين حقوق را براي زنان در نظر گرفته اسمت ،ايمن مما
هستيم که تفسير بد از اسالم ارايه مميکنيم و بمه فرمايشمات قمرآن عممل
نميکنيم ،به قو شاعر:
اسمممالم به ذات خمممود ندارد عيبي
هر عيبي که است در مسلماني ماست
و تا زمانيکه اين حقوق را به رسميت نشناسيم و به زن افغان حرمت و حق
قايل نباشيم مشکالت جامعه ما حل نخواهد شد.
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42
تعليم و تحصيل زنان از ديدگاه اسالم

احلمدهلل والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله واصحابه امجعني.
فضيلت علم از ديدگاه قرآنکريم:

ِ
هِ
اهلل تعالي در قرآنکريم فرموده﴿ :يورفَ ِع ه ه ِ
ِ
ين َ
َْ
آمنُووا مون ُم ْ َوالوذ َ
اَّللُ الذ َ
ين تُواُووا الْع ْلو َ
(1 )1
َدرج ٍ
ات ۚ َو ه
اَّللُ ِِبَا اَو ْع َملُو َن َخبِير﴾
ََ
ترجمه :اهلل تعالي بلند ميکند در جاا آهااايي را کاه ايماهادار هسانند
درجا کساهي را که براي شان علم داده شده است.
هِ
هِ
ين َ يَو ْعلَ ُموو َن
ين يَو ْعلَ ُموو َن َوالوذ َ
همچنان اهلل تعالي ميفرمايد﴿ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
(2 )2
ۚ إِ هَّنَا يَوتَ َذ هكر تُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب﴾
ُ
ترجمه :بگو آيا برابر هسنند آهاايي که ميداهند آهاايي که هميداهند هر
آيينه صاحبان عقل پند ميگيرهد.
(3)3
اَّلل ِمن ِعب ِ
اد ِه الْعُلَ َماءُ﴾.
همچنان اهلل تعالي فرمود﴿ :إِ هَّنَا ََيْ َ
شى هَ ْ َ
ترجمه :هرآيينه علماء از اهلل تعالي ميترسند.
( )1سوره جمادله.11 :
( )2سوره زمر.9 :
( )3سوره فاطر.28 :
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ِ
هِ ه
ك اله ِذي َخلَ َقَ .خلَ َق ِْ
ْورتْ َوَربك َ
﴿اقو َْرتْ ِِب ْس ِ َربِِّ َ
وك ْاْلَ ْك َورُم .الوذي َعلو َ
نسا َن م ْن َعلَ ٍق .اقو َ
اْل َ
(4)1
ِِبلْ َقلَ ِ َ .عله َ ِْ
نسا َن َما ََلْ يَو ْعلَ ْ ﴾
اْل َ
ترجمه :بخوان به هام پر ردگار  ،ذاتيکه پيدا کرده است .پيدا کارده اسات
اهسان را از خون بسنه .بخواهي رب تو اکرم است .ذاتاي اسات کاه باا قلام
آموخناهد .ياد داد به اهسان آهچه رايکه اهسان هميداهست.
ِ
اَّلل َخ ْي لِِّمن آمن و َع ِمل ِ
﴿وقَ َ ه ِ
ِ
اهوا إِه
صواحلاا َوَ يُولَ هق َ
اب ه ر َ ْ َ َ َ َ َ
ين تُواُوا الْع ْل َ َويْولَ ُم ْ ثَو َو ُ
َ
ال الذ َ
(5 )2
صابُِرو َن﴾.
ال ه
ترجمه :اما کساهي که علم داهش به آهاا داده شاده باود گننناد « :اي بار
شما ثواب الاي براي کساهي که ايمان آ ردهاهد عمل صالح اهجام ميدهند
بانر است ،اما جز صابران آن را دريافت هميکنند».
فضيلت علم از ديدگاه حديث نبوي:

()3

رسول اهلل فرموده« :من يرد هللا به خيا يفقهه يف الدين و إَّنوا العلو ِبلوتعل »
6

ترجمه :کسي را که اهلل تعالي در حا ي اراده خيار کارده باشاد ،ا را در
دين فقاهت ميدهد علم به تعلم آموخنن است.
به ر ايت ابويعلي( :من َل يفقه َل يبال به).

(7)4

( )1سوره علق.5 -1 :
( )2سوره قصص.80 :

( )3صحيح خباري ،ج  ،1ص  16چاپ پشاور دو جلدي.
( )4الرتغيب و الرتهيب از ابن مندذري ،ج  1ص  ،50چاپ كمتبه حقانيه.
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ترجمه :کسي که فقاهت علم حاصال هماي کناد ،باه ا اعنناا تاوجاي
صور هميگيرد.
عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عناما قال :قال رسول اهلل« :إذا تراد هللا

بعبد خيا فقهه يف الدين و اهلموه ردوده» (8)1ترجمه :قني که اهلل تعالي به کسي
ارادة خير کند ،ا را در دين فقاهت فام داده ياد گارفنن آن را بارايش
الاام ميکند.
عوون تيب امامو  قووال :قووال رسووول هللا( :العوواَل واعووتعل دووريکان يف ا جوور و
خي يف سائر الناس).

عن تيب موسي قال :قال رسوول هللا« :يبعو هللا اعواى العبواد يووم القيامو مث

مييوز العلموواء فيقووول :اي معشوور العلموواء إي َل تضووع فويک علميْلعووذبک  ،اذهبوووا فقوود
(9)2

غفرت لک ».
ترجمه :از ابو موسي ر ايت است که رسول اهلل فرمود( :ر ز قيامت
اهلل تعالي همه را زهده ميکند بعد علماا را جادا ميکناد ميگوياد :اي
گر ه علماء من علم را در شما به خاطر اين هناادهام که شما را عذاب دهم،
بر يد من به شما مغنر همودم.
همچنان رسول اکرم فرموده« :نضر هللا امرءا مسع مقاليت فوعاها مث تداهوا مموا
مسعها».

(10)3

( )1مسند البزار ،حدي .1700:
( )2اععج اْلوسط ،حدي .4264 :
( )3درح مشمل اْلاثن از امام الطحاوي ،حدي .1651 :
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ترجماه :اهلل تعااالي تااازه خوشاابخت باادارد شخ اي را کااه سااخنان ماارا
ميشنود خوب حنظ هموده به ديگران طوري که شنيده ميرساهد.
وضعيت زنان قبل از ظهور اسالم در جزيرة العرب:
اساسي ترين مام ترين حقوق اهساان عباار از حا زهادگي ا سات کاه
خدا هد در قرآن کريم براي تحق اين ماممول دسااتير اضاح قااطعي
دارد ،منمسااناهه قباال از اااور اس ا م در جزي ارة العاارب بس اياري از زهااان
بخ وص دخنران خورد سال ازين ح محر م بودهد.
قرآن کريم ضعيت هاگوار دخنران مع ومي در جزيرة العرب را اينگوهه باه
ت وير ميکشد:
(11 )1
َي َذ ٍ
ت﴾
نب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
﴿ َوإِ َذا ال َْم ْوُؤ َ
تِِ .ب ِِّ

ترجمه " :در آن هنگام که از دخنران زهده به گاور شاده سا ال شاود :باه
کدامين گناه کشنه شدهد؟!
خدا هد در د مين مورد ،برخاورد هاهنجاار د ره جاهليات در برابار زهاان را
اينگوهه به ت وير ميکشد:
ِِ
َّلل الْبنَ ِ
وات ُس ْوب َحانَهُ َوَهلوُ هموا يَ ْشووتَ ُهو َنَ ،وإِذَا بُ ِِّ
َحو ُد ُه ْ ِِبْلُنىَوى ََّو هل َو ْج ُهووهُ
ش َور ت َ
﴿ َوََْي َعلُوو َن ِّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
شور بِ ِوه تَميُْ ِسو ُمهُ َعلَوى ُه ٍ
وون ت َْم يَ ُد كسوهُ
ُم ْس َودًّا َو ُه َو َكظي ر ،يَوتَ َو َارى م َن الْ َق ْوم من ُسووء َموا بُ ِّ َ
(12)2
لرت ِ
اب تَ َ َساء َما ََْي ُم ُمو َن﴾
ِيف ا كَ
ترجمه" :آهاا (در پندار خود) براى خدا هد دخنران قرار مىدهناد;  -منازه
است (از اينکه فرزهدى داشنه باشد) -لى براى خودشان ،آهچه را ميل دارهد
( )1سوره اموير.9-8 :
( )2سوره حنل.59 -57 :
842

تعليم و تحصيل زنان از ديدگاه...

خطبههاي جمعه

قائل مىشوهد ...در حالى که هرگاه به يکى از آهااا بشاار دهناد دخناري
ه يب تو شده ،صورتش (از فار هااراحنى) ساياه ماىشاود; باه شاد
خشمگين مىگردد ،بخاطر بشار بدى که به ا داده شده ،از قاوم قبيلاه
خود منوارى مىگردد; ( همىداهد) آيا ا را با قباول هنان هگاادارد ،ياا در
خاك پنااهش کند؟! چه بد حکم مىکنند!
اساسي ترين عواملي که باعث محکوميت و مرگ دختران ميشد:
نخست :عامل اقتصادي:
رشکسانگي"
از ديدگاه اعراب د ره جاهليت ،اطنال دخنر ماياۀ "ضاع
اقن ادي به شمار ميرفنند؛ در حاليکه فرزهدان پسرهشاهۀ "داراياي ،ثار ،
سرمايه پيشرفت" محسوب ميشدهد.
آهاا معنقد بودهد که با کشنن دخنران توجه به فرزهدان پسر ميتواهند باه
اقان ادي خاويش هايال آيناد؛ لاذا باه کشانن دخناران
فاقر ماشک
مبادر مي رزيدهد.
خدا هد با صد ر فرمان قاطعي اين حرکت الماهۀ اعاراب د ره جاهليات را
محکوم همود:
()1
ِ ٍ ه
ِ ِ
ِ
ويا﴾
﴿ َو َ اَو ْقتُلُواْ ت َْو َد ُك ْ َخ ْشيَ َ إ ْمالق ْحن ُون نَو ْورُزقُو ُه ْ َوإ هاي ُكو إ هن قَو ْتلَ ُه ْ َكوا َن خطوِا َكب ا
13

ترجمااه :فرزهااداهنان را از تاارر فقاار ،هکشاايد! مااا آهاااا شااما را ر زى
مىدهيم; مسلماً کشنن آهاا گناه بزرگى است!

( )1سوه اسراء.31 :
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دوم :عامل فرهنگي و اعتقادي:
بيشنراعراب پيش از اس م زهده بگور کردن اطنالشان را به علت اينکه ايان
دخنران ميتواهند خواه از سر بد اقبالي يا کج رفناري يا به دليل ضعي
بودن هير ي دفاعي ،مايۀ شرم هنان آهااا گردهاد ،توجياه ميکردهاد .باه
احنمال اينکه ممکن ر زي جود ايان دخنار باعاص صادمه ديادن غار ر
غاير خااهواده گردد ،دليل کافي براي محکوميت هاوزاد دخنار باه مار
تلقي مي شد.
اين در حاليست که اعراب ميداهسنند که اين عملشان به معناي فسااد در
زمين خدا است؛ لي آهااا از ايان فرماان الااي همچناان سارباز ميزدهاد.
خدا هد مي فرمايد:
ِ
وف تَو فَسو ٍ
ِ ِ
سووا بَِِو ِْ
واد ِيف
َجو ِول ذَلِو َ
﴿مو ْون ت ْ
وي نَو ْفو ٍ ْ َ
ول نَو ْف ا
يل تَنهووهُ َموون قَوتَو َ
وك َكتَْبنَووا َعلَووى بَو ِوي إ ْسو َورائ َ
ِ
ض فَ َمَِهَّنوَوا قَوتَوول النهوواس َِ
اْل َْر ِ
َحيَ َ
اهووا فَ َمَِهَّنوَوا ت ْ
مج ايعووا َوَمو ْون ت ْ
واس َمج ايعووا َولََقو ْد َجوواء ْ وُ ْ
َحيَووا النهو َ
َ
َ
(14)1
ِ ِ ِ ِ ِ
ك ِيف اْل َْر ِ
ض لَ ُم ْس ِرفُو َن﴾
يا ِِّم ْن ُه بَو ْع َد َذلِ َ
ُر ُسلُنَا ِبلبَيِّنَات مثُه إ هن َكى ا
موقف اسالم در قبال زن:
دين مقدر اس م باقو تمام در برابر اين فرهنن بيمحنوا به پا خواست
رسول گرامياس م ،هه تناا جود دخنران را مايه شرم هداهست ،بلکه توجاه
به تعليم تربيت سالم آهاا را مايه افنخار خود داهست فرمود:
هر کسيکه دخنري داشنه باشاد پسارر را باه دخنارر تارجيح هدهاد،
خدا هد ا را به باشت داخل خواهد کرد.
( )1سوره مائده.32 :
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هر کسيکه د دخنرر (يا د خواهرر) را تا بلوغ سرپرسني کند من باا ا
در ر ز قايامات (بااهاام) ايانااگوهه ارد مااي شاويم ( .د اهااگشنش را
هشان ميدهد).
داهشمندان هظريه پردازان غير مسالمان هياز از ضاعيت اسانبار زهاان در
د ره هاي مخنل تاريخي بخ وص در د ره جاهليت گننني هايي دارهد که
از آنجمله جواهر لعلهار منکر داهشمند معر ف هيم قاره هند در کنااب
اکنشاف هند ميگويد:
ضع موقعيت قاهوهي زن در شرايع قواهين قديميغير آسماهي ،بسيار بد
هامطلوب بود طوري کاه زهاان پيوسانه بار پادر ،شاوهر فرزهاد اعنمااد
ميکردهد ،زيرا تمام ترکه شخص منوفي فقط به افراد مذکور تعل ميگرفت
زن اص ً کدام حقي در ترکه منوفي هداشت.
هار به ادامه ميگويد" :به هر حال ،ضع موقعيت زن در هند قديم بانار
از ضع حال زن در کشور يوهان يا ر م قاديم باود ،زيارا در قاواهين ر م
قديم اص ً به اهليت شايسنگي حقوق زن اعنراف هميشد ،بلکه ا چون زن
است ،خواه به حد بلوغ رسيده يا هرسيده باشد ،لذا پيوسانه تحات حکام
سنور زير هظر پدر يا شوهر بود داراي هيچ گوهه آزادي در ت رف اموال
دارايي خود هبود به عناوان ترکاه باه ارر بارده ميشاد ،اماا هايچ ارر
هميبرد "از قديم االيام تا اهدکي قبل از ااور اسا م ،جاود زن در مياان
اکثر قبايل عرب مورد تحقير تننر قارار ميگرفات بيشانر سرپرسانان
فرمان ر ايان ،داشنن دخنر را براي خود هنان عاار ميداهسانند ،لاذا باه
محض تولد دخنر ا را زهده به گور ميکردهد!
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اما بعد اور اس م ،اين ضع درد هاك حالات اسانبار تغييار ميکناد
ديگر تحقير زن ،زهده به گور کردن دخنران محر م شدن آهاا از ميرار در
اس م جود هدارد.
بعد از اس م ضعيت زهان به کلي تغيير کارد ،هماان مقاامي را کاه اهلل
تعالي فطرتاً به زهان داده است ،اعاده گرديد ،باه زن لقاب ماادر ،خاواهر،
همسر ،عمه ،خاله دخنر را اعطاء همود تاا جاييکاه قبال از اسا م جاود
دخنر خواهر عار شرم پنداشنه ميشد ،مگر بعد از اسا م رسايدگي باه
ح حقوق دخنر خواهر سبب داخل شدن به جنت ميگردد.
به ر ايني رسول اهلل فرمود" :کسي کاه ساه دخنار داشانه باشاد باه
حقوق آهاا رسيدگي همايد ،به سبب آن به جنت داخل ميگردد" ،شخ اي
آمد گنت :يا رساول اهلل ! اگار د دخنار داشانه باشاد چاه گوهاه اسات،
پيغمبر فرمود" :اگر د دخنر داشنه باشد هم همچنين اسات" ،شاخص
ديگري آمد گنت يا رسول اهلل! اگر کسي يک دخنر داشنه باشد چه گوهاه
است ،حضور فرمود :اگر يک دخنر هم داشانه باشاد ،چناين اسات .اهلل
تاعالي جااياگاه زهاهي را کااه ماقااام ماادر را کساب ميهمايناد اينگوهاه
توضيح مي دارد:
ِ
ِ ِ
ني ت ِ
وام ْ ِ
صو ْوينَا ِْ
َن ا ْدو ُم ْر ِ
﴿ َوَو ه
سووا َن بَِوال َديْووه ََْلَْتووهُ تُكمووهُ َو ْهناووا َعلَووى َو ْهو ٍن َوف َ
صووالُهُ ِيف َعو َ
اْلنْ َ
(15 )1
ك إِ َه الْم ِ
صيُ﴾
َولَِوالِ َديْ َ
َ
شخ ي به هزد رساول اهلل آماد گنات :اي رساول خادا ! چاه کساي
شايسنه تر است که با ا در دهيا زياادتر احساان هيکاويي هماايم؟ رساول
اهلل فرمود:
( )1سوره لقمان.14 :
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تمو و  ،ق ووال :مث م وون ق ووال :تمو و  ،ق ووال :مث م وون ق ووال تمو و  ،ق ووال :مث م وون ق ووال:
(16 )1

تبوک».
يعني مادر زياد شايسنهتر است تا با ا هيکي همايي ،گنت :بعداً چه کسي؟
پيغمبر فرمود :مادر  ،باز پر سيد بعداً کي شايسنه تر است؟ فرمود :مادر ،
باز پرسيد باز کي؟ پيغمبر فرمود :پدر .
پس حکم تح يل تعليم زهان از ديدگاه اس م چيست؟
در گذشنه مرد هسبت به زن از امنياازا گوهااگوهي برخاوردار باود ،کاه در
مقايسه به زن ،زن اص ً ارزر هداشت ،مگر با آمدن اسا م ايان تبعايض از
بين مير د م ك برتري امنياز فقط به عمل تقوا قارار داده ميشاود،
آهجا که اهلل تعالي ميفرمايد:
ِ
﴿من ع ِمل ِ ِ
صاحلاا م ْن ذَ َك ٍر ت َْو تُنْوىَى َو ُه َو ُم ْؤم رن فَولَنُ ْحيِيَنههُ َحيَوا اة طَيِِّبَو ا َولَنَ ْجو ِزيَون ُهه ْ ت ْ
َْ َ َ َ
َج َورُه ْ
(17 )2
س ِن َما َكانُوا يَو ْع َملُو َن﴾
ِِب ْ
َح َ
ترجمه :هر کس چه مرد چه زن ،کار شايسنه اهجام دهد م من باشد ،باه
طور حنمي (در دهيا) به ا زهدگي پاکيزه خوشايند ميبخشيم در آخر
مسلماً به آهان بانر از آهچه که اهجام ميدادهد پادار خواهيم داد.
آهچه در مورد فضيلت علم گننه شاد ،شاامل مارد زن ميگاردد ،رساول
اکرم فرموده:
«طلب العل فريض علی مل مسل ».

(18 )3

( )1صحيح خباري ،حدي .5971 :
( )2سوره حنل.97 :
( )3سنن ابن ماجه،حدي .224:
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ترجمه :طلب علم بر هر مسلمان فرض است.
در اين حديص ،مسلم عام است که شامل مرد زن ميگردد ،اگر اين حديص
تناا شامل مردان گردد ،پس بر زهان علام ضار ري مثال علام همااز ،ر زه،
غيره بايد فرض هباشد ،در حالي بر زهان هم تماام علاوم ضار ري
زکا
ديني فرض است هيچ کس از آن منکر هيست.
ابن حزم ميگويد ":بر هر زن مسلمان فرض است ،که چيزي که در ماورد
با ي در امور دين ارتبا ميگيرد ،فرا گيرد ،مثل که بر مردان فرض است،
پس بر زن عاقله بالغه فرض است که امور هماز ،حيض ،هناار ،ر زه ،اداب
زهدگي ،آداب معاشر  ،اگر مال دار باشد ،امور زکا  ،اگر حج بر ا فارض
باشد  ،امور حج غيره امور علوم که مربو به حال ي ميشود ،فرا گيرد
هام چانان بار زن ماسلاماان فارض اساات تااا تامااام امااور حارام
ح ل را فراگيرد".
عائشه ميگويد:
«نع النساء ،نساء اْلنصار َل مينعهن احلياء تن يتفقهن يف الدين».
ترجمه :بانرين زهان ،زهان اه ار (زهان اهل مديناه) هسانند ،کاه شارم  ،از
فقاهت داهش در دين ،آهاا را منع هکرد.
(19 )1

عوون زينووب عوون تم سوولمه قالووت جوواءت تم سوولي إى رسووول هللا فقالووت اي رسووول هللا إن
هللا يستحيي من احلق فهل على اعرتة من غسل اذا احتلمت قال النيب إذا رتت

( )1صحيح خباري ،حدي .129 :
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اعاء فِطت دم سلم اعي وجهها و قالت اي رسول هللا و حتتل (تو حتتل ) اعرتة قوال

نع اربت ميينك فه يشبهها لودها).
زينب از ام سلمۀ ر ايت ميکند:
"ام سليم به هزد رسول اهلل آمد گنت :اي رسول اهلل ! خدا هد از گننن
ح حياء هميکند ،آيا اگر زن احن م شود غسل بااليش فارض ميگاردد
ياخير ؟ رسول اهلل گنت بلي ،در صاور کاه آب را مشااهده هماياد ،ام
سلمۀ ر ي خود را از رسول اهلل پناان همود گنت :يا رسول اهلل! آيا زن
هم احن م ميشود؟ پيغمبر گنت :خوار هشوي ،اگر احن م هشود ،پاس چاه
طور طنل مشابه مادر خود ميباشد".
ام کثير بنت يزيد اه اري ميگويد:
(عن ام كىي بن يزيد اْلنصاري قالت دخلوت ت و تخويت علوى النويب فقلوت لوه إن
تخ وويت اري وود تن اس ووِلك ع وون د وويء و ه ووي اس ووتحيي ق ووال فاسو وِل ف وولن طل ووب العلو و
(21)2
فريض )...
"من با خواهرم به هزد رسول اهلل آمديم گننم اي رسول خدا ! خواهرم
ميخواهد از شما سوالي همايد .رسول اهلل گنت" :سوال هماا زيارا طلاب
علم فرض است".
از ر ايا فوق معلوم ميشود که تعلم فرا گارفنن علاوم ديناي بار زهاان
فرض است ،بايد به هر عنوان که باشد زهان در فرا گرفنن علاوم معاارف
ديني خ وصاً مسايلي که ارتبا به امور ر زمره ميگيرد ،مبادر رزهد.
(20)1

( )1صحيح خباري ،حدي .130 :
( )2اْلصاب يف متييز الصحاب  ،از اْد بن علي العسقالي ،حدي .12216
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تعليم دعا به زنان:
عن امساء بنت عميف رضي هللا عنها قالت:قال رسول هللا( :ت تعلمو ملموات
(22)1

اقولينها عند الکرب هللا ،هللا ريب تدرک به ديئا).
از اسماء بنت عميس ر ايت است که گنت :رسول اهلل فرمود :آيا به
تو کلماتي را ياد هدهم که در قت سخنيها آن را بخواهي؟ پس بگو اهلل اهلل
به ا کسي را شريک هميآ رم.
سوال زنان از امور دين شان:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما تن امرتة رفعت إلی رسوول هللا صوبي ا فقالوت :تهلوذا
(23 )2
حج قال :نع ول تجر.
ترجمه :از ابن عبار رضي اهلل عناما ر ايت است که خاهمي در مراسم حج
طنل خود را به رسول اهلل باال کرده سوال همود؛ آيا بااالي ايان طنال
هم حج است؟ رسول اهلل فرمود :بلي؛ براي تو ثواب آن است.
سوال زنان از دين و مسائل علمي:
امام بخاري از عائشه ر ايت ميکند که عائشه فرمود :فاطماه
بنت أبي حبيش به هازد رساول اهلل آماده ساوال هماوده گنات :اي
پيغمبر اهلل! من خاهميهسنم که ع ه از حيض مرض هم ميبيبينم پاك
هميشوم ،آيا هماز را تارك کانم؟ رساول اهلل فرماود(:هخير ،مارض کاه
ميبيني حيض هيست ،قني که حيض ميبيني هماز را تارك کان زمااهي

( )1سنن تيب داود ،حدي .1527 :
( )2صحيح مسل  ،حدي .1336:
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کااه ح ايض خاانم ميشااود ،غساال همااوده خااود را پاااك همااوده هماااز
(24)1
بخوان).
زنان هم مثل مردان بايد در ترويج و نشر علم بپردازند:
زهان هم مثل مردان بايد در هشر پخش علوم ديني پرداخنه خود ،علوم
را فراگرفنه به ديگران برساهند از فيوضا علم هشر آن مسننيد گردهد
خود را ديگران را به زيور علم مزين سازهد.
ت هِ
اهلل تعااالي در قرآنکااريم فرمااوده﴿ :واذْ ُكوور َن مووا يو ْتلَووى ِيف بويووواِ ُم هن ِموون آَاي ِ
اَّلل
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ َ
(25 )2
ِ ِ
َوا ْحلِ ْم َم ِ إِ هن ه
يا﴾
اَّللَ َكا َن لَطي افا َخب ا
ميشود از کناب
ترجمه :ياد کنيد (زهان) آهچه را که در خاهههايتان ت
خبير است.
اهلل حکمت ،اهلل تعالي لطي
اهلل تعالي درين آيت مبارکه زهان را به عظ ه حيت امر هموده به آهااا
دسنور ميدهد تا در عرصۀ رساهدن علم ه احيت باه ديگاران رسااهدن
علاام مثاال مااردان بکوشااند هگذراهااد کااه در خااود ديگااران اعضاااي
فاميلشان در جال هاداهي قرار گيرهد.
اضح است که زن زماهي ميتواهد که در منزل بير ن از منزل به عاظ
تبليغ رساهدن دين ه حيت بپردازد که ا ل خود علم را آموخنه باشاد
به زيور علم مزين باشد.

( )1صحيح خباري ،حدي .228 :
( )2سوره احزاب.34 :
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حکم وعظ و تعليم مردان به زنان:
اگر معلم منخ ص زن پيدا هشود تا زهان را درر دهد ،مرد هم ميتواهد،
تا به زهان تعليم دهد به زهان عظ تبليغ همايند.
امام بخاري از جابر بن عبد اهللر ايت ميکند کاه فرماود :قوام النويب

يووم الفطور فصوولی فبودت ِبلصوالة مث خطب،فلمووا فورز نوزل فووِای النسواء فوذمرهن و هووو
(26)1

يتومِ على يد بالل و بالل ِبسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدق ،
ترجمه :رسول اهلل در ر ز عيد فطار همااز عياد را اداء کارده بعاد باه
سخنراهي پرداخت ،بعد از فراغت از سخنراهي از منبر پايان شاده باه هازد
زهان آمده به ايشان هم عظ همود در حال که بر سر ب ل تکيه کرده باود
ب ي چادر خاود را گسانراهيده باود زهاان دران چاادر صادقا را جماع
ميکردهد)...
هدف ازين حديص اينست که پيغمبر به هنس هنيس در ميان زهان آماد
براي آهان عظ تبليغ کرده تاحدي که ساخنان رساول اهلل بار آهااا
تمثير هموده همه آماده صدقه گرديدهد.
کتابت و دم و دعاي زنان:
عن الشفاء مرفوعا :ت اعلمني هذه (حفص ) رقي النملو مموا علمتهوا الکتابو ).
(27 )1

ترجمه :از شناء ر ايت است که رسول اهلل به ايشان گنت :چارا باه
حن ه دم دعاي همله را ياد هدادي چناهچه به ا کنابت را ياد دادي.
( )1صحيح خباری ،حدي .978 :
( )1سنن تيب داود ،حدي .3889 :
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ضرورت تعليم و تحصيل زنان:
اين به تجربه ثابت گرديده که تناا عالم بودن مردان در امور دين دهياا در
جامعه کافي هميباشد ،زيرا در هر خاهه
پوره ساخنن حوايج رفع مشک
ممکن هيست که عالم مرد جود داشنه باشد در بعض فاميلها جود مارد
عالم کنايت يا م ثر تماام شاده هميتواهاد ،زيارا در بعاض حااال زهاان
هميتواهند که از پدر يا برادر يا هم کاکا بعض سواالتي را مطار همايناد؛
پس اينجاست که ضر ر به آموزر تح يل زهان احسار ميگاردد .باه
اين اسار زهان به سادگي به ساولت ميتواهند ارزرهاي ديني علماي
را براي ساير اعضاي خاهواده به خ وص دخنران خاهه برساهند.
لاذا يکي از مامنرين اهداف تعلايم تح ايلي زهاان در جامعاه اسا مي،
توسعه تعليما تح ايل ارتقااي رفيات ديناي علماي سااير اعضااي
خاهواده ،رفع هيازمنديهاي ديني درمااهي ،حقاوقي جنساي خاواهران در
سطو مخنل اجنماعي تعليميتربيني صحي ميباشد.
دين مقدر اس م به هيچ عنواهي مخال تعليم تح يل زهان مشر باه
اينکه به هدف فوق راه اهدازي شود ،هيست.
محورهاي تحصيل و تعليم زنان:
در تح يل زهان ضوابط شرايط ذيل بايد رعايت گردد:
ا ل :جدايي ميان مردان زهان در قت تدريس.
د م :رعايت حجاب پوشش اس مي در مسير راه.
سوم :در قدم ا ل در صور امکان زن به زن تعليم دهد.
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چاارم :خارج شدن زن به خاطر تح يل باه اذن اجاازه سرپرسات اگار
شوهر داشنه باشد به اذن اجازه شوهر باشد.
پانجم :از قات خاارج شدن از منزل تا برگشت به منزل جاان عاز زن
در امن باشد.
ششم :ساولت هاي رفت آمد از حيص تراهسپورتي مايا باشد.
اهداف تح يل تعليم زهان در پرتو تعاليم االي اس مي قرار ذيل است:
ال  :اداي فريضاه کاه از جاهاب شاريعت اسا ميمنوجه شاهياسات يعناي
آموخنن علم خودر فرض است با آموخنن ،فرض اهلل تعالي اداء ميگردد.
ب :د ري از جاالت هاداهي که سبب ه کت اهسان ميگردد.
ج :مزين شدن به اخ ق اس مي طب ارشادا رسول اهلل.
د :پيشبرد امور ديني دهيوي در مطابقت به شريعت اس مي.
ها :تربيه فرزهدان به صور درست.
 :شانااخاات فاارايض اجباا عماال بااه آن شاناخت امااور حاارام
اجنناب از آن.
ز :باآلخره شناخت اهلل تعالي کسب سعاد داريان هادايت ديگاران باه
سوي کاميابي.
موانع حقوقي و پيامد هاي ناگوار عددم تعلديم و تحصديل زندان در
افغانستان:
شکي هيست به همان اهدازه که آموخنن علم فوايد خوبيهاايي را در پاي
دارد ،عدم علم تح يل به همان تناسب قباحتها باديهايي را در پاي
داشنه ميباشد .در هر جامعه هر بد بخني که مشااهده ميشاود ،منشام آن
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جال بوده است همين جال هااداهي اسات کاه اهساان را باه ه کات
شقا ميکشاهد سبب ميشود ح اهلل حقوق العباد ضايع گردد.
منع از تح يل تعليم به جامعه معاشره در عرصه اخ ق ،دياهت ،اقن اد،
ترقي پيشرفت ضرر ميرساهد .مشاهده ميشاود ،در فاميال جامعاه کاه
داهشمند عالم اعم از زهان مردان جود داشانه باشاد ،چناين جامعاه از
لحاااا اخ قاي ديناي در ترقاي تعااالي قاارار دارد .اگاار در يااک فامياال
عالمياعم از مرد يا زن جود هداشنه باشاد ،مشااهده ميشاود کاه هظاام
معاشره در چنين فاميل بارهم درهام باوده فضااي خااهواده ملاور باه
بدبخني شقا ميباشد اکثراً چنين فاميلهاا از اخا ق ادب باه د ر
ميباشند در قباال يکاديگر احساار مسا ليت جاود هادارد بااآلخره
زهدگي مطاب شريعت به پيش همير د.
خاهميکه از علم باره هدارد ،مشاهده ميشود که در اداي فرايض هم چندان
پابند هيست هم در اجنناب از محرما هم باکي هدارد .به هار حاال عادم
تعليم ديني براي زهان مردان سم زهر قاتل است که سبب قنال معناوي
شان ميگردد.
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حکم تحصيلِ علوم عصري و دنيوي براي زنان:
دين مقدر اس م زهان را به طور مطل از آموخنن فراگرفنن علوم دهيوي
ع ري منع هکرده است ،در بعض حاال اگر زهان از فراگيري علوم ع ري
منع شده اهد ،هه به خاطر اينست که طبيعت سرشت زن به علاوم ع اري
عيار هيست يا زهان هميتواهند که علوم ع ري را حاصل همايند ،بلکه بناء به
عوارض خارجي به خاطر م لحت زهان بوده است.
اگر زهان به تح يل علوم ع ري ميپردازهد تح يل علوم ضار ري ديناي
را مقدم بر تح يل علوم ع ري ميدارهد در قت تح يل علوم ع ري به
جان ،مال ،عز عرض ا کدام خطري منوجه هباشد ،در ين صور  ،زهاان
ميتواهند که به تح يل علاوم ع اري دهياوي بپردازهاد ،بلکاه در بعاض
حاال فرض کنايي است که زن به تح ايل علاوم ع اري بپاردازد .مثال
آموخنن علوم طب ،دايه گاري ،خياطات غياره علاوم کاه در کساب رزق
ح ل هقش مام دارد.
در مجموع آموخنن علوم که به اصل سرشات زن کادام تضاادي هداشانه
باشد ،زن ميتواهد آن را بياموزد ،علوم که به اصل طبيعات زن مناساب
هباشد ،الزم هيست که زن آهرا بياموزد ،مثل علم تخنيک موتر ،بنايي غيره.
پس هظام ها حکومتها بايد براي زهان به خاطر فراگياري علاوم ديناي
ع ري ،زمينه سازي همايند ،م سساهها هاادهااي تح ايلي تعليمايرا
ايجاد تمسيس کنند ،تا زهان به صاور آسااهي باد ن کادام تشاويش باه
درر تح يل خود در عرصه علوم ديني ع ري بپردازهد.
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احلمد هلل الذي هداان لإلسالم و من علينا ابلصحة والفراغ

والصالة والسالم علی سيدان حممد وعلی آله وأصحابه أمجعني.
قال هللا تبارک وتعالی فی حمکم التنـزيل ،وهو أصدق القائلني ،أعوذ ابهلل من الشـيطان
الرجيم :بسم هللا الرمحن الرحيم
َّ
ين آ ََمنُوا َو َعملُـوا َّ
الصـاحلَا َوتَـ َو َ
اصـوا ابحلـَ
سا َن لَفي ُخسر ،إ ََّّل الذ َ
﴿ َوال َعصر ،إ َّن اْلن َ
(1)1
لصب﴾
اصوا اب َّ
َوتَـ َو َ
وايضــا قــالَ ﴿ :و َّ
اهاَ ،وال َق َمــر إذَا تََال َهــاَ ،والن ََّهــار إذَا َج َّال َهــاَ ،واللَّيــل إذَا
الشــم َو ُ
ـح َ
حـ َ
(2 )2
اها﴾
اهاَ ،و َّ
يَـغ َ
اهاَ ،واْلَرض َوَما طَ َح َ
الس َماء َوَما بَـنَ َ
شَ
(3 )3
وايضا قالَ ﴿ :وال َفجرَ ،ولَيَال َعشرَ ،و َّ
الشفع َوال َوترَ ،واللَّيل إ َذا يَسر﴾
(4 )4
ُّحىَ ،واللَّيل إذَا َس َجى﴾
وايضا قالَ ﴿ :والض َ
(5 )5
قال رسول هللا( :نعمتان مغبون فيهما کثري من الناس :الصحة والفراغ)
( )1سوره عصر.3 -1 :
( )2سوره مش .6-1 :
( )3سوره فجر.4-1:
( )4سوره ححي.2-1 :
( )5صحيح خباري ،حديث.6412 :
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وايضا قال رسول هللا( :اغتم مخسا قبل مخ  ...:وفراغک قبل شغلک)

(6 )1

وايضا قال رسول هللاَّ( :ل تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حـى يسـلل عـن أربـع :عـن
عمره فيم أفنـاه؟ وعـن شـبابه فـيم أبـاله؟ وعـن مالـه مـن أيـن اکتسـبه وفيمـا أنفقـه؟ وعـن
علمه ماذا عمل فيه).

(7 )2

وأيضا قال رسول هللا( لي

من يوم أييت على ابن آدم إَّل ينادي فيـه اي ابـن آدم!

أان خل ـ جدي ـد وأان عل ـيکم غــدا شــهيد فاعمــل خ ـريا يف أشــهد لکــم غــدا وأي لــو قــد
مضت لن تراي ابدأ ويقول الليل مثل ذلک)

(8 )3

صدق هللا موَّلان العظيم وبلغه رسوله النيب الکرمي
وحنن علي ذلک من الشاهدين والشاکرين واحلمد هلل رب العاملني.
السالم عليکم ورمحة اهلل و برکاته و بعد:
مقدمه :وقت يک عنصر بسيار مهم و با ارزش در حيات بشر تلقي گردي ده و
مهمترين چيز در زندگي انسان که از ارزش واالي ي برخ رردار اس ت وق ت
ميباشد که در واقع شيرازة حيات ما را تشکيل ميدهد ارزش وقت از آنج ا
دانسته ميشرد که هر چيزي را انسان از دست بدهد ممکن است ک ه آن را
دو باره بدست آورد مگر وقت که اگر ضايع شرد ديگر امي دي ب ه بازگش ت
آن نيست لذا وقت گرانبهاترين چيزي است که در اختيار انسان قرار دارد و
وظيفه انسان عاقل آنست که نسبت بدان آنقدر حساس باشد چنانکه انسان
بخيل بر ثروت و سرمايه مادي حساس ميباشد.
( )1سنن النسائی،حديث.11832 :
( )2سنن الدارمی ،حديث.556 :
( )3جامع اْلحاديث.19515 :
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سردبردن از وقت واستفادة درست ازآن براي تمام انس انهاي از ه ر لح ا
حايز اهميت برده زيرا يکسره عمر انسان درگذشت است و انسان بايد از هر
لحظه دقيقه و ثانية اين عمر زود گ ذر ب ه نح ره از انح ات اس تفاده ب رده و
نگذارد که عمر گرانبهايش بدون منفعت دنيري و اخروي ترأم با خدمت ب ه
خلق اهلل عبث و بدون رفع نيازمن ديهاي جامع ه و اخ ذ امتي از و پ اداش
سپري گردد.
همانطرري که خداوند قادر و ترانا انسان را اشرف مخلرقات خل ق و نس بت
به ساير مرجردات هستي تفرق و برت ري نص يب فرم رده ک ه اي ن تف رق و
برتريت خرد به خرد جايگاه واالي انسانيت را تثبيت و انسان را ب ه قل ههاي
سر به فلک معنريت و معراج عبرديت نائل ميگرداند.
از اينرو به هر اندازهاي که مقام و منزل ت انس ان مراح ل د عردي خ رد را
بپيمايد به همان اندازه مسؤوليت و وجايبش بيشتر و س نگينتر گردي ده و
در برابر هر نعمتي از نعمات الهي مررد باز پرس و ارزيابي قرار ميگيرد.
وقت نعمتي از نعمتهاي گرهربار و پر ارزش الهي است که خداوند ق دوس
و اليزال نظر به اهميت و ارزشمندي اي ن عنص ر مه م و حي ات بخ ش در
چندين سررة از قرآنکريم مانند( :س ررة الش م س ررة والض حي س ررة
سـا َن لَفـي
الفجر )...سرگند ي اد ک رده منجمل ه ميفرماي دَ ﴿ :وال َعصـر ،إ َّن اْلن َ
(9 )1
َّ
لصب﴾
اصوا اب َّ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا َّ
اصوا ابحلَ َوتَـ َو َ
الصاحلَا َوتَـ َو َ
ُخسر ،إ ََّّل الذ َ

( )1سوره عصر.3 -1 :
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يعني" :قسم به عصر يقينا انسان در زيان است مگر کساني که ايمان آورده
وکارهاي نيک انجام داده ان د وهم ديگر راب ه دي ن ح ق تککي د ک رده ان د
همديگر را به حردله تککيد نمرده اند.
در اين سررة کرتاهي که سه آيه دارد برنام ة کام ل زن دگي بش ري ش کل
م يپذيرد و ب ه ت صري ر در م ي آي د ب دان گرنه که اسالم زن دگي بش ري
را مي خراهد.
معناي عصر و چگونگي ارتباط آن با وقت؟
واژة "عصر" در ادل به معني "فشردن" است وسپ به وقت عص ر اال الق
ش ده ب ه خ االر اي ن ک ه برنام ه ه ا و کاره اي روزان ه در آن پيچي ده و
فشرده ميشرد.
سپ اين واژه به معني مطلق "زمان" و دوران تاريخ بش ر و ي ا بخش ي از
زمان مانند عصر ظهرر اسالم و قي ام پيغمب ر گرامياس الم و امث ال آن
استعمال شده است لذا در تفس ير اي ن س رگند بعض ي از مفس ران آن را
اشاره به سراسر زمان و تاريخ بش ريت دانس ته ان د ک ه ممل ر از درسه اي
عبرت و حرادث تکان دهنده و بيدارگر است و روي همين جهت آن چنان
عظمتي دارد که شايسته سرگند الهي ميباشد.
بعباره ديگر" :عصر" زمان ه را ميگرين د يعن ي قس م اس ت ب ه زمان ه ودر
"زمانه" عمر قيمتدار انسان ني ز داخ ل اس ت ک ه دورة تحص يل کم االت
وسعادت دنيا وآخرت ميباشد يا قسم است به وقت نماز عصر ک ه از نقط ة
نظر دنياي کار اوان مص روفيت و مش غرليت و از نقط ه نگ اه ش رعي وق ت
فضيلت و سعادت است چنانچه در حديث شريف آم ده (نم از ديگ ر عص ر-
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کسي که فرت ميشرد گريا خانمانش تاراج گرديده است) يا قسم است به
عصر فرخندة پيامبر بزرگ رار اس الم محم د رس رل اهلل ک ه در آن ن رر
رسالت عظمي و خالفت کبري به فروغ کامل خريش اللرع کرد.
به هر حال در اين سرره خداوند به زمانه قسم ياد نمرده است ک ه بن ي
نرع انسان در زيان بزرگي قرار دارند و مستثني از اين زي ان فق کس اني
هستند که به اين چهار چيز پايبند باشند:
 -1ايمان.
 -2عمل دالح.
 -3نصحيت و وديت ديگران به حق.
 -4وديت به دبر.
براي نجات از زيانهاي دين ودنيا و به دست آوردن نفع عظيم اي ن نس خة
قرآني از چهار چيز مرکب است از جمع آنها دو چيز نخست متعلق به خرد
شخص است و دو چيز ديگر متعلق به ادالح و هدايت مسلمانان.
در اينجا نخستين امر قابل ترجه اين است که زمانه ب ا اي ن مض مرن چ ه
نسبتي دارد که به آن قسم ياد کرده ميشرد زيرا در مي ان قس م و ج را
قسم مناسبت بايد باشد عامه اي حضرات مفس رين فرم رده ان د ک ه تم ام
احرال انسان نشر و نمر حرکات و سکنات اعمال و اخالق هم ه در زمان ه
انجام ميگيرند اعمالي که در اين سرره به آنها هدايت گردي ده اس ت آنه ا
نيز در شب و روز همين زمانه ميباشند با اين مناسبت به زمانه قس م ي اد
کرده شد.
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بناتً اگ ر مس لمانان ام روز هم ين اد رل چهارگان ه را در زن دگي ف ردي و
اجتماعي خرد اجرا کنند مشکالت و نابسامانيهاي آنها حل ميش رد عق ب
ماندگيها جبران ميگردد ضعفها و شکستها به پيروزي مبدل ميش رد
و شر اشرار جهان از آنها قطع ميگردد.
اهميت و ارزش وقت:
انسان مسلمان بيش از ديگران به ارزش و نقش وقت پي ميبرد؛ زيرا ايم ان
دارد که خداوند در روز قيامت در مررد عمرش از او بازخراست مينمايد ک ه
در چه امرري آن را به کار گرفت و چگرنه از نيروي ج راني خ رد اس تفاده
ميکرده است؟ و به هيچ وجه اجازه نميدهد که عمر او در کارهاي بيه رده
وغير مفيد درف شرد و مررد هجرم الرفان تباه کننده مشغرليتهايي ک ه
براي دين يا دنياي او مفيد نيستند قرار گيرد؛ زيرا انسان مسلمان ايم ان و
يقين دارد که عمر سرمايهاي اساس ي ب راي کس ب خي ر و س عادت دني ا و
آخرت اوست و هيچگاه به تباه شدن آن تن در نميدهد.
هرگاه س پيدة د بح ميدم د و آفت ا از مش رق الل رع مينماي د انس ان
مسلمان احساس ميکند که با ددايي بلند او را مررد خطا قرار ميدهد و
ميگريد :اي انسان ! من رويداد تازهاي هستم و بر کردارت نظاره مينمايم
وجرد مرا غنيمت بدان! و آن را در کارهاي مفيد و سازنده و کس ب خي رات
دنيا و آخرت مررد استفاده قرار بده! چرن من بار ديگر براي اين روز و زمان
ويژه باز نميگردم .بنابر اين انسان مسلمان تالش مينمايد که امروزش بهتر
از ف ردايش و ف ردايش پرب ارتر از ام روزش بگ ردد و ب ه وس يله کاره ا و
تالشهاي ديني و دنيري خريش رونق بخشد.
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بي گمان مسلمان حقيقتي وقت را بسيار با ارزش ميداند چرن وقت عم ر
وي است پ هرگاه اجازه دهد که وقتش ضايع شرد و بگذارد که روي دادها
آن را تاراج کنند در حقيقت با اين عمل احمقانهاش خردکشي کرده است.
آيا عاقالنه نيست که انسان اين حقيقت را درک کن د و آن را نص ب الع ين
خريش قرار دهد و به خربي و روشني پ و پيش خرد را ببيند .به راس تي
فريب و خداع است که انسان گمان کند که او ايس تاده اس ت و اي ن زم ان
است که ميگذرد !! اين خدعه و نيرنگ نظير و خطاي بادره است کسي که
سرار قطار شده گمان ميکند که او نشسته است و اشيات دارن د ميگذرن د.
در حقيقت زمانه انسان را به سري سرنرشت سخت وجديش ميبرد.
وقت نعمتي از نعمات الهي است:
خداوند قدوس و اليزال نعمتهاي زيادي براي انسان ارزاني فرم رده اس ت
که بيشتر از ستارگان آسمان ميباشد يکي از بزرگترين نعمتي که خداون د
متعال براي انسانها ارزاني نمرده نعمت وقت ميباشد وقت نعمتي گرانبها و
با ارزشيست که با هيچ يک از نعمتها قابل مقايس ه نيس ت وق ت و عم ر
فردتي است که ميگذرد و پايان ميپذيرد و نميتران آن را ترقف و نه آنرا
پ گرفت.
پيامبراسالم در اين راستا چنين ارشاد ميفرماين د« :نعمتـان مغبـون فيهمـا کثـري
من الناس :الصحة والفراغ»

(10 )1

( )1صحيح خباری ،حديث.6412 :
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يعني" :دو نعمت از نعماتي الهي است که بس ياري از م ردم در آنه ا فري ب
خررده و قدرش را نميدانند يکي تندرستي و ديگري اوقات فراغت".
هک ذا ميفرماي د( :اغتــنم مخســا قبــل مخـ  :حياتــک قبــل موتــک ،وصــحتک قبــل
سقمک ،وفراغک قبل شغلک ،شبابک قبل هرمک ،وغناک قبل فقرک)
يعني :رسرل اکرم ميفرمايد" :پنج چي ز را قب ل از پ نج چي ز غنمي ت
شماريد ! زندگي را قبل از مرگ دحت را قبل از بيماري فراغت را قب ل از
مشغلت جراني را قبل از پيري ثروت را قبل از گدايي و فقر و ناداري".
بلي ! انسان سرمايههاي وجردي خرد را چه بخراهد -يا نخراه د -از دس ت
مي دهد ساعات و ايام و ماهها و سالهاي عمر بسرعت ميگذرد از نيروه اي
معنري و مادي تران و قدرت کاسته ميشرد .بنات در اينصررت باي د انس ان
فراغت خرد را نس بت ب ه مص روفيتش ت رجيح داده و از اي ن نعم ت اله ي
بهرهمند گردد.
وقت گرهرنا و گرانسنگي است ک ه ارزش آن را نميش رد ب ا ه يچ چي ز
مقايسه کرد وقت يعني فردتها ساعتها روزها ماهها سالها بلکه دقيقهها
ثانيهها لحظهها که بهرهگيري از آنها بزرگترين ترفيقي است که نصيب بشر
ميشرد و او ميتراند در پرتر آن به اهداف عالي ه برس د و ب ه پي روزي در
همه ابعاد دست يابد.
اسالم براي اينکه از وقت منحي ث نعم ت اله ي بهت رين اس تفاده را بکن د
انسان را بر مداومت عمل و کار حتي اگر اندک هم باش د تش ريق ميکن د
(11 )1

( )1سنن النسائي ،حديث.11832 :
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عمل و کار فراوان غير مداوم را نميپس ندد زي را ک ار ان دک ک ه م داوم و
منظم و پيرسته باشد از چي ز ان دک و حقي ري چي زي ب ه بزرگ ي کرهه ا
ميسازد بدون اينکه انسان خرد بفهمد.
براي حفظ وقت (اين نعمت با ارزش) و جلرگيري از اضاعه آن اسالم م ردم
را به سحر خيزي تشريق ميکند تا س حرخيز باش ند و متب اقي وق ت ي رم
خريش را بيهرده و بي برنامه درف نکنن د از اينجاس ت ک ه نظ ام زن دگي
اسالم ابتداي روز را از سپيده دم قرار داده و بي داري کام ل قب ل از الل رع
خررشيد را واجب و فرض نمرده است و شب بيداري را ک ه مرج ب ت کخير
نماز دبح از وقت س نتي آن ميش رد نميپس ندد و از آن کراه ت دارد .در
حديث آمده است« :اللهم ابرک ْلميت يف بکورها»
يعني" :خداوندا! سحرخيزي امت مرا مبارک گردان".
بيگمان محروم کساني اند ک ه ت ا وق ت چاش تگاه ميخرابن د و در خ را
غفلت غرق شده اند در حاليکه از اول دبح ديگران ب ه کاره اي زن دگي و
مصالح اخروي خريش مشغرل و سرگرمند.
(12 )1

«ع ــن فاطم ــه بن ــت حمم ــد قال ــت :مربـ ـی رس ــول هللا وأان مض ــطجعة منص ــحبة
فحـرکي برجلــه ق قـال :اي بنيـة قــومي اشـهدي رزق ربــک وَّل تکــوي مـن الغــافلني ،فـ ن
هللا يقسم أرزاق الناس ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشم »

( )1سنن الرتمذي ،حديث.1212 :
( )2شعب اْلميان ،حديث.4405
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يعني" :حض رت فاالم ه ميگري د :پي امبر گرامياس الم از کن ارم
گذشت در حاليکه دبح بر رختخرا لميده بردم با پايش مرا تک ان داد و
سپ فرمردند :اي دخت رم ! برخي ز و از روزي خداون د به ره بگي ر و آن را
ببين و از غافالن مباشد .زيرا خداون د روزي مردم ان را ب ين الل رع فج ر و
اللرع خررشيد تقسيم ميکند".
چرن تنبلها و بيکارهها در آن وقت از ديگران متمايز و مشخص ميشرند و
به هر کسي فراخرر استعدادش از خير دنيا و آخرت داده ميشرد.
عمر سرماية زندگاني:
عمر يعني وقت وقت نفي ترين و گرانبه اترين چي زي اس ت ک ه انس ان
دارد زيرا وقت ظرف هر عملي و هر تالشي و چي زي اس ت ک ه انس ان ب ه
دست ميآورد بنابر اين وقت چه براي اف راد و چ ه ب راي جامع ه س رماية
حقيقي است.
عمر يعني وقت وقت يعني فردتها بهرهگيري و استفاده از وقت بزرگترين
نعمت براي بشر ميباشد.
درست است که گفته اند وقت الال است .اما الال به گردپايش هم نميرسد
زيرا اگر الال را از دست دادي ميتراني آنرا هر مرقع در بازار تهيه نمائي اما
وقت از دست رفت اگر بخراهي کل دنيا را ب دهي نميت راني آن را ب از پ
بگيري .پ مراظب لحظات زندگي مان باش يم وق ت داراي ارزش ف راوان
است به خاالر اينکه وقت تمام زندگي انسان را در بر ميگي رد .م دت عم ر
هر انسان در دنيا محدود ميباشد و نميتران آن را کم و ي ا زي اد نم رد در
دررت عدم استفاده نميتران آنرا ذخيره ک رد باي د از تم امي فرد تهاي و
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لحظات عمرت به خربي استفاده نمايي .و در دحراي لم ي زرع قيام ت و در
دادگاه عدل الهي از عمرت مؤاخذه خراهي شد.
بدون شک عمر تر سرماية بزرگ تر است و ب ه تحقي ق از چگ رنگي د رف
گذراندن آن مررد مؤاخذه و محاسبه قرار ميگيري .پيغمب ر گرام ي اس الم
سيدنا محمد مصطفي فرمردن دَّ« :ل تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حـى يسـلل
عن أربع :عن عمره فيم أفناه؟ وعن شـبابه فـيم أبـاله؟ وعـن مالـه مـن ايـن اکتسـبه وفـيم
أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه»
يعني" :بندگان در روز رستاخيز دحنة محشر را ترک نميکنند تا اينک ه از
چهار چيز مررد پرسش قرار گيرند:
 -1از وي سؤال ميشرد که عمر خريش را چگرنه تباه کرده؟
 -2از وي سؤال ميشرد که جراني خريش را چگرنه به پيري رسانده و کهنه
اش کرده است؟
 -3از وي پرسش ميگردد که مالش را از چه راه ي بدس ت آورده و در چ ه
راهي هزينه و درف کرده است؟
 -4از وي از دانشش پرسيده ميشرد که بدان چگرنه عمل کرده است؟
اسالم در بسياري از اوامر و نراهيش ب ه ارزش و قيم ت وق ت ترج ه ک رده
است هنگاميکه اعراض از لغر و عبث و بازيگري را از جمله نشانههاي ايمان
قرار داده است بسيار حکيمان ه ب ا گ روه هرزهگراي ان جنگي ده اس ت ک ه
همديگر را ميخرانند :بيا ت ا وق ت را فرام رش و از راح ت و آرام ش ل ذت
(14 )1

( )1سنن الدارمي ،حديث.556 :
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ببريم!! اين بي انصافان نميدانند که اي ن ب ازي ب ا عم ر و زن دگي اس ت و
کشتن وقت بدين شيره هالک و نابردي فرد و ضايع کردن جامعه است.
حِکم و اندرزها:
دين اسالم ديني است که ارزش و قيمت وقت را ميداند و براي آن اهمي ت
بس زايي قاي ل اس ت در حکم ت و ان درز آم ده اس ت ک ه وق ت همچ رن
شمشيراست که اگر تر آن را قط ع نکن ي آن ت ر را قط ع ميکن د الرق ت
کالسيف ان لم تقطعه قطعک].
امام شافعي ميگريد:
که فردت عزيزست والرقت سيف
مکن عمر ضايع به افسرن و حيف
و از جمله عالئم و داليل ايمان و تقري آن است که مسلمان اين حقيقت را
بشناسد و بخاالر داشته باشد و براب ر رهنم رد آن رفت ار نماي د ک ه﴿ :إ َّن يف
اخــتال اللَّيــل والنـَّهــار ومــا خلـ ا َّ يف الســماوا واْلَرض لَاي لقــوم يـتَّـقــون﴾ ()1
َ
ََ َ َُ َ
َ َ ََ ََ َ ُ
َّ َ َ َ
15يعني" :بي گمان درآمد ش ب و روز (و تف اوت کيف ي و کم ي آنه ا) و در
چيزهايي که خداوند متعال در آسمانها و زمين آفريده است نشانههايي (ب ر
وجرد آفري دگار و داليل ي ب ر عظم ت پروردگ ار) ب راي کس اني اس ت ک ه
پرهيزگارند (و هراس از عقا و عذا خدا را درمد نظر دارند)...
دين اسالم عبادات بزرگ خرد را بر اجزاي روز و فصرل سال تقس يم ک رده
است .نمازهاي پنجگانه به همه اوقات شبانه روز احااله دارد و اوقات آنها ب ا
سير زمان متفق است و در شريعت بيان شده است که حضرت جبرئي ل
به فرمان خداوند متعال فرود آمده تا اوايل و اواخر اوقات نمازه ا را ترس يم
( )1سوره يون .6 :
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کند تا از اين راه نظام دقيق و محکمي برجرد آيد و زندگي اسالميبرمبناي
آن مرتب گردد و اين زندگي از مطلع فجر تا غرو ش فق احم ر ب ا دق ايق

ـني
سـب َحا َن ا َّ ح َ
تقسيم شده چنانکه اهلل تبارک و تعالي ارشاد ميفرماي د﴿ :فَ ُ
()1
ـني تُظه ُـرو َن﴾
ني تُصب ُحو َنَ ،ولَهُ احلَم ُد يف َّ
الس َـم َاوا َواْلَرض َو َعشـيا َوح َ
سو َن َوح َ
ُُت ُ
16

فتي يعد عليه اللفظ والنف

(17 )2

و کيف يفرح بالدنيا و ل ذتها
و يا
وکان ذهابه ن ل ه ذهابا (18)3
يسر المرت ما ذهب الليالي
وليکن زماني ک ه اهلل تب ارک و تع الي در پيش اني انس ان چ ين و چ روک
مياندازد و عمرها را به پايان ميبرد و تمدنها را نابرد ميکن د و مردم ان در
برابر شگفتيهاي آن سرگردان هستند خرد همين زمانه فردتي است نيکر
براي بيداري هرشمندان تا کار نيک انجام دهند و ام ر ب ه مع روف کنن د و
چ يزه ايي را ت رشه و ان دوخته نماين د ک ه ب راي ف رداي قيام ت ش ان
سردمند است.
از جمله حکمتهايي که ترده مردم از آن بي خبرند اين است که "وظايف
و تکاليف بيشتر از اوقات است– و انسان جدي هميشه وقت ک م م يآورد-
زمان بيطرف نيست يا دوست مهربان است و يا دشمن لجرج و سخت".

( )1سوره روم.18 -17 :

( )2تفسري املراغي ،ج  ،1ص  ،3219املكتبة الشاملة.

( )3أخالق اسالمي حممد عزايل ،ص  ،386نشر احسان .1392
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حضرت عمر بن عبدالعزيز ميفرمايد" :شب و روز ک ار ميکنن د و ت ر
هم کار و مسؤليت خرد را در آنها فرامرش مکن"
حضرت حسن بصري چه زيبا گفته است" :هر روزي که سپيده ميدم د
يکي از الرف حق تعالي ندا ميزند :اي فرزند آدم ! من مخلرق جديدم و ب ر
رفتار و کردار شما شاهدم پ از من با اعمال دالحانه تان ترشهاي بگيري د
چرن گذشتم هرگز تا روز رستاخيز بر نميگردم".
اين حکمت و اندرزها از روح اسالم سرچشمه ميگيرند ه ر ک تعليم ات
بزرگ اسالمي را بفهمد به خربي از آنها در مرحله اول زندگي دني ايي ب راي
مرحله بزرگ زندگي آخرت استفاده ميکند .بدون شک اين از فضل خ دا و
داليل ترفيق اوست که به انسان الهام کند تا همه لحظات عمر خريش را در
کار خر بکار گيرد و از تالش بياسايد ت ا تالش ي ديگ ري را از س ر گي رد:
َّ
ـار لتَسـ ـ ُكنُوا في ــه َولتَـبـتَـغُــوا م ــن فَض ــله َولَ َعلَّ ُك ــم
ـل َوالنـ َ
َّه ـ َ
َ
ـل لَ ُك ـ ُـم اللي ـ َ
﴿وم ــن َرمحَت ــه َج َع ـ َ
تشكرون﴾ (19 )1
َ ُُ َ
يعني" :اين از لطف و مرحمت الهي اس ت ک ه ش ب را و روز را ب راي ش ما
آفريده است تا در آن بياراميد و (دراين به تالش معاش بپردازي د و) فض ل
خدا را بجرئيد و سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشيد".
پند گرفتن از زمانه:
شايسته است که هر فرد مؤمن و مسلمان متدين از مرور گذشت ايام ب راي
نف خريش عبرت اندوزد و پند گيرد زيرا روز و شبها به اذن اهلل تب ارک
( )1سوره قصص.73 :
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و تعالي هر جديدي را کهنه و دوري را نزديک ميس ازد و عمره ا را کرت اه
کردکان را پير و پيران را بفنا و نيستي ميکشاند همانا مؤمن نباي د از اي ن
شب و روز غافل باشد بلکه بايد به فکر پردازد و عبرت گيرد.
مثال زنده از گذشت عمر:
بزرگي در مغازة يخ فروشي رفت با مشاهده ي آن فرمرد که تفس ير س ررة
(عصر) به ذهنش نشست که اگر اين شخص اندکي غفلت کن د س رماية او
ذو شده از بين خراهد رفت بنابر اين در فرمان قرآني به زمانه قس م ي اد
نمرده به انسان هشدار داد که به خاالر نجات از زيان نسخه مرکب از چه ار
چيز را به کار گيرد و از آن غفلت نررزد و از دق ايق عم ر ق درداني نم رده
آنها را در اين چهار چيز به کار اندازد.
اين آواز يخ فروش است که ميگري د« :إرمحـوا مـن يـذوب رأس مالـه ،إرمحـوا مـن
يذوب رأس ماله»!.
يعني" :به کسي که سرمايهاش ذو ميش رد رح م کني د ب ه کس ي ک ه
سرمايه اش ذو ميشرد رحم کنيد!"
چه تشبيه نهايت زيبا!
به هر حال هيچ زياني بيشتر از اي ن نيس ت ک ه س رماية حي ات قمي تدار
انسان چرن بازرگاني که رأس المالش برف باش د دم ب ه دم کاس ته ش ده
برود .اگر انسان در اين شتا به واسطة اعمال خريش عم ر رفت ه را تالف ي
نکرد و آن متاع فاني را محل انتفاع ابدي نگرداني د خس ارة او را ح دي و
زيان او را نهايتي نيست .از اينرو انس ان را الزم اس ت ک ه اهمي ت وق ت را
(20 )1

( )1تفسري اْلمام الفخر الرازي ،ذيل تفسري سوره العصر.
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بشناسد و لمحات عمرگرانبها خ ريش را در غفل ت و ش رارت له ر و لع ب
ضايع نکند.
جرانان عزيز!
شما جرانان هستيد که اساس و تهدا جامعه را تشکيل سترن فق راتش را
استحکام و با کسب علم و دانش فضاي اخرت و برادري تعاون و همک اري
پيشرفت ترق ي و تع الي اي ن م رز و ب رم را رون ق بخش يده در عم ران و
بازسازي مجدد مادي و معنري اش نس بت ب ه س اير اقش ار مل ت احس اس
مسؤوليت نمرده و با حسن نيت و برداشتن گامهاي متين و استرار و با ي ک
ديد واقعي و استفاده اعظمي از وقت و فردتهاي بدست آمده دين مل ي و
اسالميخريش را به وجه احسن انجام ميدهيد.
شما جرانان خر ميدانيد که يک جامع ه از اف راد خانرادهه ا و تردهه اي
مردم تشکيل مييابد و بدون شک هر يک از اين س ه عنص ر ب ه ش کلي از
اشکال بر يکديگر تکثير گذار اند و هر کدام داراي رواب مشخص و معيني با
يکديگر برده مص لحت و خيرانديش ي يک ي ب ر ديگ ري وابس تگي داش ته
چنانچه پيامبر گرام ي اس الم ميفرماي د« :املـممن للمـممن کالبنيـان يشـد بعضـه
بعضا ،وشبک بني أصابعه»
زيرا افراد در ساختار جامعه بمثابه خشتهاي آن برده ونبايد از اين غنمي ت
الهي که جراني و داشتن فردتهاي کاري و زمان دان ش آم رزي بيش تر و
ب هتر در اخ تيار ش ما گذاش ته ش ده غفل ت نم رده و رس الت خ رد را
فرامرش نمائيد.
(21 )1

( )1صحيح خباري،حديث.481 :
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از اينرو چشم اميد مردم بسري شما جرانان عزي ز اس ت ک ه ميبايس ت در
تحقق آرمان و اهداف فرقالذکر سعي مبذول داشته و از وقت که پربه اترين
عنصر حيات بشر است استفاده اعظميبرده و نگذاريد که وقت يعن ي عم ر
گرهر نايا عبث وبدون فايده سپري گردد.
بزرگان محاسن سفيدان عاليقدر!
شما خرد بهتر ميدانيد که عبادت و پرستش خداوند قدوس و اليزال پي ر و
جران نميخراهد وقت و زم ان نميخراه د وابس ته ب ه ش راي و مح ي
نبرده بلکه ميبايست انسان هميشه در هر حالتي که باشد به ه ر س ريه و
مقام و در کجايي که زيست و زندگاني ميکند از ياد خداوند غافل نش ده و
به عبادت وي جلجالله بپردازد زيرا هدف ادلي از خلقت و پيدايش انسان
همانا عبادت و پرستش ذات واحد و الشريک ميباشد ال رري ک ه خداون د
إ ََّّل ليعبدون﴾ (22 )1
ت اْل َّن َواْلن َ َ ُ ُ
متعال ميفرمايد ﴿ َوَما َخلَق ُ
ولي در اينجا ميخراهم ترجه شما بزرگراران را به حالت و چگرنگي عبادت
دحابه کرام و ياران راستين پيامبر گرامي اسالم که در اواخر عم ر خ ريش
چگرن ه ب ه ي اد و عب ادت خداون د ميپرداختن د جل ب ک نم .و خ رد
ـاء نَص ُـر ا َّ
آنحضرت در آخر عمر بخصرص بعد از ن زول س رره ﴿إِذَا َج َ

َوال َفـت ُح﴾ ( 23)2چگرنه به ياد وعبادت ذات اقدس الهي مشغرل برد ک ه حت ي
پاهاي مبارکشان از ايستادن زياد و قرائت بيشتر درنماز ورم آلرد ميشد.
( )1سوره ذاراي .56 :
( )2سوره نصر.1 :
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روزي حضرت عايشه دديقه براي ش ان گف ت :اي رس رل خ دا ! چ را
اينقدر خرد را زحمت ميدهيد در حاليکه خداوند بخشاينده و مهربان تمام
گناهان ماتقدم و ما تکخر ش ما را بخش يده اس ت؟ آنحض رت د لرات اهلل و
شکورا)24)1(.

سالمه عليه در جرا عائشه دديقه ميفرمايند( :أفال أکون عبدا
بهر حال مري سفيدان عزيز القدر!
وقتيکه سن و سال انسان از چهل باال و به شصت رسيد مري س فيد گ راه و
شاهد آنست الجرم عالم ه پي ري و ض عيفي و اواخرعم ر انس ان را نش ان
ميدهد و انسان را مترجه ميسازد که اي انسان غافل مترج ه خ رد ب اش
عمرت به پايان رسيده چه داري؟ برخيز ترشه و آذوقه آخرتت را مهيا س از
زي را ام روز ي ا فردا از اين جهان فاني رخت سفر بس ته و ب ه دي ار اب ديت
روان هستي.
از روايات متعدد برمال ميگردد که عمر انسان شصت س ال اس ت الرريک ه
مرتضي علي کرم اهلل وجهه فرمرد (عمري که خداوند ب ر بن دگان ب ه ال رر
منت بيان فرمرده و اتمام حجت کرده است شصت سال ميباشد و حض رت
ابن عباس رضي اهلل عنهما در يک روايت چه ل و در رواي ت ديگ ر شص ت
فرمرده است که براي انسان اتمام حجت شده و جاي عذر و معذرت خراهي
باقي نميماند و ابن کثير حديث دوم ابن عباس را ترجيح داده است.

( )1صحيح خباري ،حديث.4837 :
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و گفته شده است که يکي از اهل مدينه منرره هنگاميک ه ب ه س ن چه ل
سالگي ميرسد خرد را از کار و مشغرليت دنيري فارغ س اخته و ب ه عب ادت
خداوند قدوس و اليزال مشغرل ميگردد.
نتيجه گيري:
 -1يکي از چيزهايي که اسالم پيرسته به آن س فارش ميکن د و از پي روان
خرد ميخراهد که هميشه ب ا دق ت و ترج ه کام ل از آن مراقب ت کنن د و
نگذارند به هدر رود زمان و سرماية ارزشمند عم ر اس ت ک ه باي د از اي ن
گرهرگرانبها هرچه بيشتر و بهتر بهره برداري کرد و به عن ران ع الي ت رين
غنميت در جهت سعادت و تکمين دنيا و آخرت استفاده نمرد و اج ازه ن داد
که حتي ساعتي از آن ضايع ش ده و از دس ت ب رود چ را ک ه ه ر دقيق ه و
ث انيهاي ک ه از آن ب گذرد ه رگز ب ر نميگ ردد و ب ه ه يچ قيم ت قاب ل
جبران نيست.
 -2از همه اولتر ميبايست ارزش وقت را بصررت حقيقي درک کرد.
 -3وقت کش نه بلکه وقت شناس برده و از آن بهره خر ببريم.
 -4بايست نسبت به تمام امرر به وقت اهتمام ورزي د زي را وق ت سرنرش ت
ساز است.
 -5با استفاده درست و معقرل از وقت ميتران امرر دينري و اخروي خ ريش
را سروسامان و رونق بخشيد.
 -6دحابه رضران اهلل عليهم اجمعين چنين بردند که هرگاه با ه م مالق ات
ميکردند تا آن زمان از همديگر جدا نميشدند ک ه پ يش يک ديگر س رره
(عصر) را تالوت نميکردند.
استغفرهللا يل ولکم ولسائراملسلمني ،واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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امروز و فردا کردن

احلمدهلل والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله واصحابه امجعني.
يكي از بیماریها و آسیبهای که ممكن است ،گربیانگیر برخي از دينداران
و دعوتگران و حتي پیشگامان و انسانهای بسیار بلند همت بشود «امرروز و
فراد کردن» است)1( .
به منظور رهانیدن و معالجة مبتاليان و در مصئونیت قررار دادن آنراني کره
کنون به اين بیماری گرفتار نشرد انرد ،بره امیرد خداونرد آن را از جوانرب
مختلف مورد بحث قرار خواهیم داد.
تعریف:
در زبان عربي«تسويف» يا امروز و فراد کرردن در معنرای مختلفري بره کرار
گرفته ميشود ،از جمله:
 – 1تأخیر وانهادن« :سوف األمر» آنرا به تأخیر انداخت.
 – 2بزرگ و هولناک کردن «سوف األمر تسويفاً» آن را بزرگ جلو داد.
 – 3وعد دادن« :سوف ابحلسنة» و عد ی نیكي داد.
 – 4وعید و تهديد« :سوف ابلسيئة» به مجازات تهديد کرد.
( )1آسيب شناسی دینداری و دعوتگری ،أتليف سيدحممد نوح ،ترمجه عبدالعزیز سليمی
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به نظر من هیچگونه تضادی میان معاني فوق و جرود نردارد ،زيررا و عرد و
وعید ،و بزرگ جلو دادن ،همه به نوعي به تأخیر انداختن و بهايند موکول
کردن است.
در اصطالح رايج میان دعوتگران و مربیان ،معطل گذاشتن و بهايند موکول
کردن اجرای کار است ،چه و عدة به نیكي باشد ،يا تهديد به مجازات يا هرر
چیز ديگر.
اسالم و امروز و فردا کردن:
با توجه به معني اصطالحي به تأخیر انداختن کار ،نميتوان همره گونرة بره
تأخیر انداختني را نراروا يرا همره را روا تصرور کررد ،بلكره برخري از آنهرا
نامطلوب و برخي ديگر به جاست.
اما مواردی که نراروا و نرامطلوب اسرت ،بردون هیچگونره دلیرل و بهانرهای
درست ،کار امروز به آيند موکول کنند ،همان چیزی ست ،که خداونرد آن
را تذکر فرمود است.
ِ
ِ ِ
نول َر ِ
َ وَنيَ ُق َ
انرتَِ ِ َ
َُن َد ُ ُم ال ََم َنو ُ
﴿ َوأَنف ُقوا من امنا َرَقْنَنَنا ُ م من َْن َب ِنن أَِت َََََِ أ َ
َل لَ َنوَت أَإ َ
(1 )1
َج ٍن َْ ِر ٍ
ني﴾
ص اد َق َوأَ ُ ِم َ ال ا
یب وَأَ ا
صاحلِِ َ
أَ

«از چیزهايي که به شما داد ايم ،بخشش و صدقه کنید ،و احسران و زکرات
بدهید ،پیش از آن که مرگ به سراغ شرما بیايرد ،و بگويرد :پروردگرار چره
ميشود اگر مدت کمي(مرگ) مررا ترأخیر بینردازی و زنرد ا بگرذاری ،ترا
احسان و صدقه بدهم (وکاری کنم) از جمله صالحان و خوبان درآيم؟»
( )1سوره مناوقوِت.11 :
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رسول گرامي ميفرمايد« :پنج چیز را قبل از روی دادن پنچ چیز ديگرر
غنیمت بدانید ،جواني را قبل از فرا رسیدن پیری ،دارايي را پیش از ناداری،
سالمتي را پیش از آن که بیمار شويد ،فراغت و و قت را پیش از دچار شدن
به مشغلت ،عمر را پیش از فرارسیدن مرگ2 )1( ».
اما مواردی که پیش تأخیر انداختن کار در آنها رواست ،آن است که بررای
جلب منفعت يا دفع مضرتي باشد ،يرا ايرن کره بررای قیرا بره آن فرصرت
مناسبي را جستجو کند ،در رابطه با روا و پسنديد بودن اين نوع به ترأخیر
ف
سن َنو َ
نن َِلِن َ
انررداختن خداونررد متعررال ميفرماي ردَ ﴿ :وَمن یَن َف َع َ
ند عُن َد َو ااًن َوظَُل امننا وَ َ
(3 )2
صلِ ِيه ًَن ارا﴾
نُ َ
«هر کسي از روی سرکشي و ستمگری آن را انجرا دهرد ،دراينرد او را در
آتش خواهیم انداخت».
(4 )3
ف ََََِ اّللُ بَِق َوٍم ُُِيبُّ ُه َم َو ُُِيبُّونَهُ﴾
س َو َ
و ميفرمايد﴿ :وَ َ
«خداوند مردماني را خواهد آورد ،که آنان را دوست ميدارد ،و آنهرا هرم او
را دوست ميدارند».
آمدن و گفته شدن اين نوع به تأخیر انداختن بر زبران پیرامبران و بره نقرل
قرآن نشانة روا بودن است.

( )1سن النسائيُ ،دیث.11832 :
( )2سوره نساء.30 :

( )3سوره مائده.54 :
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فرزندان حضرت يعقوب پس از اقرار به خطاکاری خرود از او خواسرتند کره
اسنَََْ ِف َر لَنَنا
عفوشان کند ،و برايشان از خداوند مغفرت بخواهردْ﴿ :نالُواَ َي أ ََاب ًَن َ
اطئِني﴾ (5 )1
ِ
ُِنُوبَننَا ِ اًن ُ ناا َإ َ
«ای پدر بخاطر گناهاني که مرتكب شد ايم ،برای ما آمرزش بخوا  ،زيرابره
راستي ما خطاکار بود ايم».
ُيم﴾ ()2
ِ
فأ ِ
حضرت يعقوب فرمرودَ َْ﴿ :
نال َس َنو َ َ
َسنَََْف ُر لَ ُْ َنم َرِ َ ِنانهُ ُا َنو الََْ ُف ُ
نور الن ار ُ
«6برای شما از پروردگار طلب بخشش خواهم نمود ،زيرا او بسیار بخشرند
و مهربان است»
پس از آن همه انردرزگويي و دلسروزی حضررت نروح بررای مررد کره بره
بياعتنايي و پشت کردنشان انجامید ،به آنها هشدار داد:
ِ
اَل ُيَ ِزی ِنه﴾ («7:)3در آيند دانسرت،که چره کسري
س َو َ
ف تَن َعلَ ُمو َِت َم َََتِيه َع َذ ٌ
﴿وَ َ
دچار عذابي ذلتبار خواهد گرديد»
نشانههاي ابتالء به این آسیب:
 – 1ادامه دادن گنا و خطا کاری و به آيند موکول کردن توبه و پیشماني،
برای مثال اينگونه افراد با خود ميگويند :خداوند بزرگ اسرت ،مرن هنروز
جوانم ،برای توبه دير نشد و امثالها.

( )1سوره یوسف.97 :
( )2سوره یوسف.98 :
( )3سوره اود.39 :
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 – 2بدون دلیل کار امروز را به فراد موکول کردن ،بررای مثرال بررای روز و
ساعتي مشخص کاری را به کسي ميسپارد ،ياد خود آن را وعرد ميدهرد،
امرا بردون عرذر و بهانه ای درست آن بره روزهرا و شرايد مرا هرای آينرد
موکول مي نمايد.
اسباب و عوامل امروز و فردا نمودن:
 .1تربیت خانوادگی:
گاهي انساني در میان خانواد ای بار آمد که به ترأخیر انرداختن کرار بررای
آنان عادت بود است ،مادر ،پدر خواهر و بردار از سر تا پا غرق در اشتباهات
و کارهای ناروا بود اند ،و خود اين را به خوبي ميداند و از آن گاهي اظهرار
نگراني مينمايد ،و برا توجره بره آرزوهرای دور و دراز و خواسرتههای پايران
ناپذير ،توان و توفیق اصالح و تغیر امور خود را هرر روز بره روز ديگرر و هرر
سال به سالي ديگر موکول ميکنند.
برخي از آن خانواد ها نسبت بره اودد خرود بریش از حرد دز و بره شریوة
افراطي اظهار عالقه و محبت ميکنند ،برای مثرال چنران چره فرزنردان آن
گاهي بخواهند ،کارنیكي را به تقلید از ديگران انجا دهند ،اقدا به گررفتن
روز يا خواندن نماز و ....بنمايند به بهانة خرد سالي يا ضعف بدن مانع ازاين
کار آنان ميشود و ميگويند :هنروز زود اسرت ،و بگرذار بزرگترر شروی و...
بهاين و سیله روحیة تأخیر انداختن و امرروز و فرردا نمرودن را در فرزنردان
خود ،رشد ميبخشند.
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در همین رابطه است ،که به دلیل تأکید و سفارش فراوان رسرول خردا
به ضرورت وفای به وعد و قرار به خصوص در رابطه با کودکان و نوجوانران
پي ميبريم ،در غیرآن صورت آنان به خوی خالف وعرد و ترأخیر انرداختن
بدون دلیل کار و مسئولیت و دروغگويي کم کم عادت ميکنند.
بدترين زمینه برای رشرد دروغگرويي ،زمینرة امرروز و فرردا کرردن اسرت و
عبداهلل بن عامر ميگويند:
«روزی که رسول خدا در منزل ما حضور داشتد ،مرادر مررا صردا زد و
گفت :بیا چیزی را به تو بدهم ،رسول خدا به مادر گفت چه چیرزی را
ميخواهي به او بدهي ؟ مادر گفت :ميخواستم به او يک دانه خرما بدهم،
رسول خدا فرمود :اما اگر به او بگويي چیزی به شما ميدهم ،و اين کرار
را نكني ،به او درس دروغ گفتن را ياد ميدهي».
در پرتو همین تأکید بود که مرد انصار و ديگر مسلمانان در مورد تشويق و
آموزش فرزندان خود برای انجا دادن کارهای نیک بسریار جردی بودنرد ،و
را تأخیر و امرروز و فرردا کرردن را برآنران ميبسرتند .ربیرع دخترر معروذ
ميگويد« :رسول خدا بعداز ظهر روز عاشرورا بررای روسرتاهای اطرراف
مدينه پیغا فرستاد« :هرکس روز بود  ،آن را تا پايان روز تكمیل نمايرد».
ميگويد :ما هم خود روز بوديم و هم فرزندان خردسالمان را تشو يرق بره
گرفتن روز ميکرديم ،و برای سرگرمي و بازی پشمهای رنگي را بره آنهرا
ميداديم ،تا گرسنگي را فراموش کنند».
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 – 2هم نشینی با افراد ضعیف و بیکار:
گاهي رفاقت و همنیشني با افراد تنبل که به تأخیر انداختن کار عادت کرد
اند ،به خصوص زماني که انسان دارای شخصیتي قوی و توانا نباشرد ،سربب
سرايت اين بیماری و آسیب به او ميشود.
هم چنان که پیشتر بارها گفته شد ،يكي از دديل مهرم تأکیرد اسرال بره
دقت کافي در گزينش دوست و هم نشین همین گونه مروارد اسرت .رسرول
خدا فرمود است:
«جز با انسان مؤمن هم نشین مبراش ،و غیرر از پرهیزگراران ديگرران را بره
منزل خويش دعوت مكن»
 – 3ضعف اراده و تنبلی:
مواردی هم هست ،که سبب تأخیر انداختن کار و مسرئولیت ميشرود ،کره
ضعف اراد و دون همتي يا تنبلي است .هر گا زمان انجا کار و مسرئولیت
فرا ميرسد ،سستي اراد و بيهمتي او را به امروز و فردا کردن و بره ترأخیر
انداختن آن و ادار مينمايد.
در همین رابطه است ،که دلیل پنرا برردن رسرول خردا بره خداونرد از
عواقب ضعف و ناتواني و تنبلي و دعای صبح و شرا او را درايرن رابطره ،بره
خرروبي متوجرره ميشررويم .ميفرمايررد« :پروردگررارا از نرراتواني و تنبلرري و
هراسناکي و پیری ...به تو پنا ميبر ».
و در روايتي ديگر آمد است ،که فرمود اند «پروردگارا از (عواقرب برد) دل
مشغولي و نگراني به تو پنا ميبر ».
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 – 4غفلت از عذاب خداوند:
يكي از اسباب انجا ندادن به موقع کرار احسراس امنیرت و عرد هرراس از
سنتهای خداوند در ارتباط با گنهكاران است ،زيررا طبیعتراً اگرر انسران از
کسرري و مرجعرري در دل هررراس داشررته باشررد ،سررريع و برره موقررع برره
مسئولیتهای خود عمل ميکند ،اما اگر دراين رابطه هراس در دل نداشرته
باشد به میل خود و هرگا دلش خواست آن را انجا ميدهد .خداوند متعال
ضمن سخن از کفار و ادامه به را کفرشان و هشدار به آنهرا ،برهاين سربب
اشار ميفرمايد:
ِ
ِ
ِ
ِ
نن الَ ُقن َنرَي أَِت َََتِننيَ ُه َم
َسنننَا بَنيَن ا
نن الَ ُقن َنرَي أَِت َََتننيَ ُه َم َ ُ
نائ َو ُان َنم َ ئ ُمننو َِت،أ ََو أَمن َ أ ََان ُ
﴿أَوَنأَم َ أ ََان ُ
اسنروِت﴾()1
اّلل وَنالَ ََمن م َْنر ِ
ضحى وام ینلَعبو َِت،أَوَنأ َِمنواَ م َْنر ِ
اّلل ِتا الَ َق َنو ُم َ
ارَ ِ ُ َ
ََ ُسنَا ُ ا َ ُ َ َ َ ُ
ََ ُ َ َ
ُ َ َ
8

«آيا مردماناين شهرها و آبادیها (که را نافرماني را در پریش گرفتره انرد،
ازاين که عذاب ما شبانه و هنگا خواب به سراغشان بیايد ،احساس امنیرت
ميکنند؟ يااين که اهل آن شهر و آبادیها از اين که عذاب ما چاشرتگا در
حالي که به کارهای بچهگانه مشغولند ،به سرراغ آنهرا بیايرد هریچ هراسري
ندارند؟ آيا آنان از چارهي نهاني و مجازات ناگهاني خداوند احسراس امنیرت
ميکنند؟ در حالي کره از برنامرهريزی و تردبیرنهای خداونرد جرز زيانكرارن
احساس امنیت نميکنند».

( )1سوره اعراف.98 -97 :
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 – 5آرزوهاي دور و دراز و غفلت از آخرت:
يكي ديگر از اسباب به تأخیر انداختن و امروز و فردا نمودن ،و دلبسرتگي بره
امید و آرزوهای دور و دراز ،فراموش کردن مرگ و حسابرسي قیامت است.
اما غزالي در بیان سبب ميفرمايرد« :برديهي سرت ،کسري کره دو نفرر از
دوستانش به مسافرت رفته اند ،و قررار اسرت يكري از آنران فرردا و ديگرری
يكما بعد از مسافرت برگردند ،طبیعي ست ،که او برای استقبال از دوسرتي
که فردا و زودتر خود را آماد کند ،و برای آن يكي که ما بعد ميآيرد فعرالً
نیاز به آمادگي را احساس نكند ،زيررا خرود را آمراد نمرودن بررای چیرزی
نتیجه احساس نزديكي زمان به وجود آمردن آن اسرت ،بررای مثرال کسري
احساس کند ،که پس از يک سال عمرش پايان ميپذيرد تنها بره مجموعرة
يک سال که در پیش دارد ميانديشد و هر روز بدون توجره برهاين کره روز
ديگر را پشت سر گذاشته ،کارهايش را به روز ديگری ميانردازد ،و ترو جره
نميکند ،که يک سال را همین روزها و لحظهها تشكیل ميدهنرد ،و چنران
چه به خوبي از آنها بهر گیری نكند تا چشم برهم بزند ،يک سرال هرم بره
پايان ميرسد».
حافظ ابن جوزی در مورد نفرس انسران ميگويرد :از آن جهرت کره انسران
نميداند ،زمان مرگش کي فرا ميرسد ،دز است همیشه خود را برای سفر
آخرت آماد کند ،جواني و سالمتي و ثروت او را غافل و مغررو نكند چه بسا
ترا شخص پیری تن به مرگ بدهد ،چنردين جروان جران بره جران آفررين
تسلیم نمايند.

884

امروز و فردا كردن

خطبههاي جمعه

يكي از مظاهر و آسیبهای غفلت و غرور ،آرزوهرای دور و دراز اسرت ،زيررا
اگر خیال پردازی و آرزوهای طودني انسان نبود ،هیچگونه کوتراهي صرورت
نميگرفت ،و سبب اقدا به گنا و خالفكاری بسریار و بره ترأخیر انرداختن
توبه ،چیزی جز امید و آرزوهای بلند باد نیست.
دراين جا بیشتر به علت آن همه تأکید اسرال بره دوری از خیرالپردازی و
آرزوهای دور و دراز پي ميبريم .يک روز رسول خدا مربعي را رسم کرد
وخطي را که يک سر آن داخل مربع و يک سر ديگر ان از مربع خارج شرد
بود کشید ،و در کنار اين خط ،خطهای کوچرکتری را رسرم نمرود سرپس
فرمود« :اين مربع و خطوط ،حالت انسان را نشان ميدهند ،اين مربع مررگ
و اين خط که از آن خارج گرديد  ،آرزوهای انسان و اين خطوط کوچرکتر
گرفتاریهايي است که ممكن است گريبانگیر انسان بشوند ،و اگرر از دسرت
يكي نجات يابد به دست ديگری گرفتار ميشود9)1( ».
 – 6کوچک شمردن امور:
گاهي هم بيارزش دانستن کار و اعتماد بیش از حد به برخي از تواناييهای
خود ،سبب به تأخیر انداختن مسئولیتها ميشود.
بهترين بیان و تصوير برایاين علت ،حكايت اماد نشدن و نرفتن کعرب برن
مالک برای شرکت در غزوة تبوک است .دراين رابطه خودايشان ميگويد:
« ....اين غرو را مسلمانان و رسول خدا هنگاميآغاز نمودند که هروا بره
شدت گر و را بسیار طودني بود و رفتن به جنگري برزرگ ورويرارويي برا
( )1صننحيخب رننارز ،اق روای ن عب ندهللا ب ن مسننعودَ نناَل وگونننه ورقنننداِت إننود را تربي ن
نيم ،ج  ،2ص  230مَْبة شاملة درز.
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دشمني که تعداد سربازانش بسیار زياد بود .هرگا پیامبر قصرد جنگري
ميکرد ،جهت را برای مسلمانان مشخص نميکرد ،ترا ايرن کره بره مقصرد
ميرسیدند ،اما در اين جنگ مقصد را مشخص کرد ،تا مسرلمانان وسرايل و
تجهیزات دز را برای جنگ بردارند .مسلمانان همرا رسرول خردا هرم
کم نبودند ،هر چند لیست و صورت دقیقي از آن در اختیار نبود.
کعب ميگويد :در اينگونه موارد ،هر کسي که ميخواست غیبت کنرد ،فكرر
ميکرد ،خبر آن پنهان ميماند ،مگر آنکه آيرهای نرازل شرود ،و موضروع را
آشكار سازد.
رسول خدا زماني برای رفتن بهاين غزو مسلمانان را آمراد ميسراخت
که موقع رسیدن میو و لذت بخش شدن ساية درختان برود رسرول خردا و
مسلمانان آماد رفتن شدند ،من هم چند بار قصرد داشرتم ،خرود را بررای
شرکت در آن آماد نمايم ،اما هر بار به خرود مريگفتم :مرن آن توانرايي را
دار  ،که هر لحظه خود را برای رفتن آماد کنم.
صبح آن روز رسول خدا و مسلمانان آمادة حرکت بودند ،اما من هنوز خرود
را آماد نكرد بود  ،باآلخر به خود گفتم :مانعي ندارد بگرذار آنهرا برونرد،
من هم فردا يا پس فردا بره دنبرال آنهرا حرکرت مريکنم ،امرا پرس از را
افتادن آنان و چند روز بعد از آن ،نتوانستم تصمیم به رفتن بگیرر  ،و چنرد
بار داشتم تصمیم ميگرفتم ،که هر بار پشیمان ميشد  ،اما سرانجا در آن
شرکت ننمود  ،و کاش شرکت کرد بود ».
 - 7امید واري به بخشش خداوند و فراموش کردن عذاب او:
گاهي هم امیدواری به عفو و بخشش و غفلرت کرردن از عرذاب و عقراب او،
زمینرة مبررتال شرردن برره بیمرراری امررروز و فررردا کررردن را فررراهم ميکنررد.
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عبدالرحمن ابن جوزی پس از بیان دو سبب برایاين آسیب بره بیران علرت
سو پرداخته و ميگويد« :علت سو امید به رحمت خداوند است ،برخري از
کساني که تا سر در با تالق گنا فرو رفته اند.
گاهي با خود ميگويند خداوند رحیم و مهربان است امرا فرامروش ميکنرد،
که درست است که معني رحیم بودن خداوند ،دلسوز و حالتي خرانواد يري
مرگ سرپرست يا مادر خود را به چشم ببیند ،در حال او اجاز فرمرود ،کره
دست دزدان را قطع کنند ،و قاتالن را قصاص نمايند و»...
در بعضي مواقع علت گرفتار شدن در گرداباين آسیب ،بيمبرادتي و عرد
مراقبت ديگراني ست ،که به نوعي در مقابرل آن شرخص مسرئولیت دارنرد،
زيرا اهلايمان در واقع يار و پشتیان يک ديگرنرد ،و دزمرة يراری و بررادری
نصیحت و اندرزگويي و توجه به مشكالت يک ديگر است ،در اينجاسرت،که
امر به معروف و نهي از منكر معني پیدا ميکند ،خداوند متعال ميفرمايد:
ِ
ض ََمرو َِت ِابلَمعر ِ
وف َویَن َن َه َو َِت َعن ِ ال َُمن َْن ِر﴾
اَ بَن َع ُ
﴿ َوال َُم َؤِمنُو َِت َوال َُم َؤِمنَ ُ
َ َُ
ض ُه َم أ ََوليَاء بَن َع ٍ َ ُ ُ
(10 )1

«مردان و زنان اهلايمان يار و پشتیبان يک ديگر اند ،و بره معرروف فرمران
ميدهند ،و از منكر باز ميدارند».
چنانچه دزمة اين وديرت کره احسراس مسرئولیت و دلسروزی و نصریحت
است ،مورد توجه قرار نگیرد ،خیليها جررات اهمرال و بره ترأخیر انرداختن
مسئولیتهای خود را پیدا ميکند.

( )1سوره توبه.71 :
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 – 8غرق شدن در گناه و خطاکاري:
يكي از اسباب اساسي تنبلي و امروز و فردا کردن ،غرق شدن و عادت کردن
به خطاکاری و گنهكاری است زيررا در اثرگنرا و نافرمراني ،قلرب انسران را
قساوت فرا ميگیرد ،و زشتي و خطرناکي گنا در نظر او کم رنگ ميشرود،
واين حالت عامل اصلي به تأخیر انداختن توبه و بازگشت ميگرردد .رسرول
خدا دراين مورد ميفرماينردِ ( :ت املنؤم ینرَي ِنوبنه أننه

أانن جبنن يناف

أِت یقع عليه و ِت الفاجر یری ِنوبه ذابَل وْع على أنفه وقال له اْذا وطار)
ترجمه :انسان مؤمن گناهانش را همچون کوهي مي بیند ،هر آن مي ترسرد
(11)1

که کو بر او سقوط کند ولي انسان فاسق و بدکار گناهرانش همچرون پشره
ای مي بیند که به روی بیني او نشسته با اشار دست پرواز مي کند.
 – 9غفلت و عدم بررسی به تأخیر اندختن مسؤولیتها:
سرانجا يكي ديگر از عوامل مبرتال شردن برهاين آسریب ،غفلرت و بررسري
ننمودن عواقب خطرناک آن است ،زيرا انسان طبیعتراً عالقمنرد اسرت ،کره
مسئولیتي نداشته باشد ،و هر بار ميخواهد از زير بار آن شانه خالي نمايرد،
به ويژ زماني که به عواقب نا گوار آن ناآگا باشد ،ويكري از دديرل آن کره
همرا بیشتر احكا ديني حكمرت و فلسرفه تشرريع آن نیرز ذکرر گرديرد
همین است.
( )1رواین امننام رنارز اق ابن مسنعود ،مسننند ا نند 3629،بنه ققيننمح ا ند شننا ر نه سننند این
ُدیث را صحيخب گفَه اس .
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آثار و عواقب امروز و فردا نمودن:
به تأخیر انداختن مسئولیتها امروز و فردا نمودن آثار زيانبرار و عواقرب برد
فررجامي را هم برر دينرداران و دعروتگران و هررم بررر برریداری اسررالمي
خواهد داشت.
الف :در ارتباط با دینداران و دعوتگران:
 .1ندامت نا بهنگام:
چون انسان امروز و فردا کنند عمر خود را در تجراوز بره حرريم دسرتورات
دين و کوتراهي نمرودن در ادای مسرئولیتهای خرود ترا د مررگ سرپری
ميکند ،و پس از مرگ است ،که پرد ها از پریش چشرم او کنرار مريرود ،و
حقیقت امر را به خروبي ميفهمرد ،آنگرا دچرار حسررت و نردامت سرختي
ميشررود ،و آرزو ميکنررد ،کرره ای کرراش ميتررو انسررت ب رار ديگررر برره دنیرا
برميگشت ،و گذشته را جبران مينمود ،اما متأسفانه زماني بره خرود آمرد
که کار از کار گذشته و فرصت از دست رفته است.
َل ارِجع ِ
نوِت،لَ َعلِي
َ َْ َ
َُن َد ُا ُم ال ََم َنو ُ
نال َر ِ َ ُ
خداوند متعال ميفرمايرد َُ ﴿ :انى َِِا َجن ء أ َ
أَ َعمن ِ ِ
إ ِ َ یَن َنوِم ینَُب َع ُنو َِت﴾
يما تَن َرَ ُ َ اال ِ اَّنَا َ لِ َمةٌ ُا َنو َْائِلُ َهنا َوِمن َوَرآئِ ِهنم بَن َنرَق ٌ
َُ َ
صاحلاا و َ
(12)1

«زماني که مرگ يكي از آنان فرا ميرسد ميگويد :پروردگارا مرا به دنیا براز
گردان ،تا اين که کار شايستهای انجا دهم ،و فرصرتهايي را کره از دسرت
داد ا  ،جبران نمايم ،نه سخني است که او بر زبان ميرانرد ،در پریش روی
آنان بر زخمي است تا روزی که برانگیخته ميشود»
( )1سوره مؤمنوِت.100 -99 :
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 – 2محروم ماندن از اجر و پاداش:
آن گونه انسانها به تجاوزشان به حدود قوانین خداوند ،و کوتراهي در قیرا
به مسئولیتهايش در مقابل خود و ديگران ،خود را از اجرا و پاداش فرراوان
خداوند محرو کرد اند ،به راستي در فرردای قیامرت کره براسراس قرانون
خداوند بهشت را تنها به بهرا خواهنرد داد ،انسران بيتوشره و سررمايه چره
انتظاری بايد داشته باشد؟ اضافه بران خطاکاری و گنا کاری سبب گرفترار
شدن او به عذاب دوزخ خواهد گرديد ،چه زيان و خسارتي با ايرن خسرارت
قابل مقايسه است».
ِ
اِ
ند
س ُنه َم َوأ ََالِني ِه َم یَن َنو َم ال َِقيَ َام ِنة أ ََت َِلِ َ
خداوند متعال ميفرمايرد﴿ :النذی َ َإس ُنروا أَن ُف َ
(13 )1
ُا َو َ
نيََ ،لُم ِم وَن َوِْ ِه َم ظُلَ ٌن ِم َ الناا ِر َوِم َقََِ ِه َم ظُلَ ٌن﴾
ارُ َس َرا ُِت ال َُمبِ ُ
«بگو زيانكاران واقعي کساني هستند ،که عمر و جان خود و نزديكان خود را
(بیهود و در گمراهي) از دست داد اند ،در روز قیامت زيانكارن ،بردان کره
زيان وقعي و آشكار آن است ،بر بادی سرشان سايبانهايي از آتش و در زير
پاهايشان سايبانهايي نیز از آتش قرار دارند».
 – 3سنگین شدن بار گناه و سختی توبه:
به تأخیر انداختن کار و مسئولیتها به ويرژ توبره و نردامت از گنرا سربب
تراکم و سنگیني بار معصیت ميشود ،و سنگین شردن برار معصریت سربب
حیراني و سرگرداني ميگردد ،و ميماند که از کدا يک بايرد شرروع کنرد؟
کي و چگونه توبه نمايد ،بسا بسیاری از گناهان در ارتباط با پايمرال نمرودن
( )1سوره قمر.16 -15 :
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حقوق مالي و حیثیت ديگران بود است ،توبره کرردن از آنهرا کرار آسراني
نیست ،و نیازمند اصالح و جلب رضايت و جبران حقوق ديگرران اسرت ،بره
همین سبب هر بار کره آن را بره ترأخیر ميانردازد ،در هرر عصرر و زمراني
بهترين گوا براين مدعاست.
 – 4جمع شدن کارها و مشکل شدن انجام آنها:
يكي ديگر از پیامدهای امروز و فردا کرردن ،جمرع شردن و ترراکم کارهرا و
مسئولیتهاست ،که ازاين نظر هم باز دچار نگراني و سررگرداني ميشرود و
نميداند از کدا يک شروع کند ،و کدا يک را به تأخیر بیندازد ،به همرین
سبب دچار پريشاني فكری و روحي به هررز تروان او ميشرود ،و در نهايرت
کاری را هم نميتواند انجا بدهد.
 – 5از دست دادن و قار و هیبت:
يكي کار و مسئولیت خرود را بره موقرع انجرا نميدهرد ،بره سربب سرهل
انگاريش در مورد خود ،خانواد و مرد و قرار و سرنگیني خرود را از دسرت
ميدهد ،و از چشم ديگران ميافترد ،و در نتیجره از عهردة هریچ کراری بره
درستي برنميآيد ،و اگر کاری را هم بتواند انجا دهد ،تأثیری در بین مرد
برجای نخواهد گذاشت ،به ويژ پیشرگامان و دعروتگران اگرر دچرار آسریب
شوند ،بدتر از ديگران خواهند شد ،و به نقش و مسرئولیت خرود نميتواننرد
عمل کنند.
د َج َعلَنَا ُ َم أُامةا َو َسطاا لََِ ُْونُواَ ُش َه َداء َعلَنى النانا ِ
خداوند متعال ميفرمايدَ ﴿ :وَ َذلِ َ
(14 )1
ول َعلََي ُْ َم َش ِهي ادا﴾
َویَ ُْو َِت ال ار ُس ُ
( )1سوره بقره.143 :
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«بدين صورت شما را مردميمیانه رو قرار داديم ،ترا الگرو و سرمشرق مررد
شويد ،و پیامبر هم برای شما شاهد و الگو باشد»
ب :پیامدهاي آن بر بیداري اسالمی:
 .1در تنگنا قرار گرفتن:
يكي از پیامدهای به تأخیر اندازی مسرئولیتها در شررايط سرخت و تنگنرا
قرار گررفتن دعروت اسالمياسرت ،وضرعي کره باعرث بریش ترر شردن برار
مسئولیتها نیاز افزونتر به سرمايهگذاریهای مرادی و انسراني سرت ،هرم
چنان که پیشترر نیرز گفتره باشرد از دسرت دادن هیبرت فررد برر وقرار و
شخصیت دعوت هم تأثیر منفي بر جرای ميگرذارد ،و از ترأثیر گرذاری براز
ميماند ،و به مروز زمان نه تنها تو فیق افزودن بر يارانش را نخواهد داشرت،
بلكه کم کم ياران گذشته اش را نیز از دست خواهرد داد ،و زمینره را بررای
طمع و تسلط بیگانگان و دشمنان فراهم خواهد نمود.
 – 2محروم شدن از نصرت خداوند:
يكي از سنتهای خداوند حاکم بر حیات انسران آن اسرت ،کره نصررتش را
نصیب امروز و فردا کنندگان و تجاوزگران از حدود خداوندی نخواهد نمرود،
و هر گا بیداری اسالمي از ياری خداوند محرو گردد ،از آن قطع امید بايد
نمود ،زيرا اگر به همه اسباب مادی هم پنا ببررد ،بره اهرداف خرود دسرت
نخواهد يافت.
درمان آسیب تأخیر اندازي:
چون در مورد ماهیت آثار و اسباب آسیب به تأخیر انداختن آگاهي دزمه را
پیدا کرديم ،کارمان در روند درمان بیماران و مصئونیت کسراني کره بره آن
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مبتال نشد اند ،بسیار آسانتر خواهد بود ،و در اين رابطه به شیوة زير بايرد
عمل کرد:
 .1با قدرت و اراد با نفس و کششهای ناروای آن بايرد برخرورد کررد دز
است به او فهماند شود ،که تحمل سرختيها و مشركالت مروقتي و انجرا
دادن مسئولیت برای او بسیار بهتر است ،از گرفتار شدن بره عرذاب دنیرای
پس از مرگ ،زيرا قوانین و سنتهای خدواند در کمرین خطاکراران اسرت و
مرگ را هم که نميشود پیش بیني کرد ،و حرد اکثرر آن کره پرس از يرک
دور بیماری به سراغ بیايد.
َسننلِ ُموا لَننهُ ِم ن َْن َبن ِنن أَِت َََتِننيَ ُْ ُم
خداونررد متعررال ميفرمايرردَ ﴿ :وأَنِيبُننوا ِ َ َربِ ُْن َنم َوأ َ
س ن َ َمننا أُن ن ِز َل ِلَن َني ُْم ِم ن اربِ ُْننم ِم ن َْن َبن ِنن أَِت َََتِننيَ ُْ ُم
نصن ُنرو َِتَ ،واتابِعُننوا أ َ
اَل َُّا َت تُ َ
ال ََع ن َذ ُ
َُ َ

نول نَن َفن ٌ ََي َُ َسن َنرتَى علَننى َمننا وَن ارطن ُ ِ َجنن ِ
نب
اَل بَنَََْنةا َوأَنننَُ َم َت تَ َوننعُ ُرو َِت ،أَِت تَن ُقن َ
العن َذ ُ
َ
ِ
سِ
اِ
ِ
ول لَ َو أَ اِت ا
نول
نني ،أ ََو تَن ُق َ
اإ ِری َ  ،أ ََو تَن ُق َ
اّلل َوِِت ُ ن ُ لَ ِم َ ال ا
اّللَ َا َد ِاِن لَ ُْنن ُ من َ ال َُمَاق َ
ِ
ِ
ِ
ني ،بَنلَى َْ َد َجاءتَ َ
آَيَِ وَ َْن اذبَ َ
اَل لَ َو أَ اِت ِِل َ اراة وَأَ ُ و َِت م َ ال َُم َحسنِ َ
َُ
ني تَن َرَي ال ََع َذ َ
ند َ
(15 )1
َ َوُ ن َ ِم َ الَ َْاوِ ِری َ ﴾
اسََ َْ َََب َ
ِِبَا َو َ
«به سوی پروردگار خود برگرديد ،تسلیم او شرويد ،پریش از آن کره عرذاب
ناگهاني به سوی شما هجو آورد ،و آنگا کسي بره يراری شرما نیايرد ،و از
زيباترين و بهرترين چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرسرتاد
شد پیروی کنید ،پیرش از آن که عذاب (دنیوی و اخروی) نا گهران مرورد
هجو قرار تان دهد ،در حاليکه در بريخبری بسر ميبريرد .ترا روز قیامرت
( )1سوره قمر.59 -56 :
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کسي نگويد :دردا و حسرتا چه کوتاهيهايي کره درحرق خداونرد کررد ا ،
افسوس که من از زمر استهزا کنندگان برود ا  .يرا ايرن کره نگويرد :اگرر
خداوند مرا راهنمايي ميکرد ،از جمله پرهیزگاران ميشد  ،و نگويد :کراش
باز گشت به دنیا برايم ممكن ميشد ،تا از گرو نیكوکراران گررد  .آری (ای
آد پشیمان ) آيهها و راهنماييهای من به تو رسید ،ولري آنهرا را تكرذيب
کردی ،و تكبر ورزيدی ،و سرانجا از جملة کافران درآمدی).
 -2مدا اين مطلب را به نفس خويش يادآور شود ،که به تأخیر انرداختن و
امروز و فردا نمودن نشانة ضعف و تنبلي برود  ،و نراتواني و تنبلري شايسرتة
انسان مسلمان نیست ،حتري هرر انسران کره بره کرامرت و ارزش انسرانیت
خويش احترا بگرذارد ،ايرن ويزگيهرا را بررای خرود هیچگرا نميپرذيرد،
اينگونه يادآوری اگرر جردی و صرادقانه باشرد ،نفرس را تحرت ترأثیر قررار
ميدهد ،و آن رابرای ترک خطا کاری و امروز و فردا کردن به جنب و جوش
وادار خواهد کرد .خداوند رحمت کند حضرت فاروق را که فرمرود« :يكري از
نشانههای توانايي آن است ،که کار امروز را به فردا موکول ننمايي».
 -3برای رهايي از اسارت در زنجیر ضرعف و نراتواني درخواسرت و دعرا را از
خداوند مدا مدنظر داشته باشید؛ همچنان کره پیشترر در مرورد دعاهرای
صبح و شا رسول خدا گفته شد ،زيرا دعا عین عبادت است.
د ِعب ِ
ادز َع ِ وَِإِِن َْ ِر ِ
نب َد َع َنو َة الن اد ِاِ
خداوند متعال ميفرمايدَ ﴿ :وِ َِا َسأَلَ َ َ
ٌ
یب أُجي ُ
جيبوا ِِل ولَيؤِمنوا ِ لعلاهم ینرشدوِت﴾ (16 )1
ِ َِا َد َع ِ
اِت وَنلَيَ َسََ ِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
( )1سوره بقره.186 :
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«و هنگاميکه بندگانم در مورد من از تو بپرسند( .که من کجا هستم؟) مرن
نزديكم و دعای دعا کنند را هنگاميکه مرا بخوانرد پاسر ميگرويم ،پرس
آنان هم دعوت مرا بپذيرند ،و به من ايمان بیاورند ،تا آنان را را بیابند».
 -4محیط منزل بايد محیطي سالم و سازند باشد ،و کودکان و نوجوانران را
در آن محیط سالم با نور و هدايت قرآن و سنت رسول خدا آشناکنند ،و
همة امور و تصمیمات آن را با معیار و میزان دين بسنجند ،و هر چره را کره
درست باشد ،انجا دهند ،و هرچه را که نادرست باشد ،از خود دور نمايند.
 -5پرهیز از همنشیني با افراد تن پررور و تنبرل و دوسرتي و همنشریني برا
انسانهای مدير و مدبر ،توانا و با اراد  ،زيرا ايرن گونره دوسرتيها انسران را
مريگریررد ،و او را بره مربارز با کشرشهای نراروا و خطاکاریهرای نفرس
وادار مينمايد.
 -6هم زيستي و دل سپردگي به قرآن و را و رسم زندگي رسرول خردا
زيرا اين کارسبب معرفت بیش از پیش خداوند ميگردد ،و اين معرفت او را
به بهر گیری بهینه و درست از عمرخود برميانگیرزد ،و در زنردگي او را آن
چنان محتاط و دقیق ميکند ،که هم چون کسي که بر روی خار را بررود،
حساب شد گا بر خواهد داشرت ،و هرر کرار و سرخنش از روی حسراب و
کتاب خواهد بود.
 -۷پرهیز از گنا و نافرمانيها و در صورت گرفتارشردن در گررداب گنرا از
کشتي نجات توبه بهر بگیرد و خود را نجات بدهد .زيرا مهم ترين عامل بره
تأخیر انداحتن مسئولیتها غرق گرديدن در گنا است .و برای تقويت توبره
توسل به طاعت و ذکر و کارهای پسنديد بسریار ضرروری اسرت ترا زمینرة
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نررمي دل را فراهم کند .و نفرس را از زنجیرر اسرارت امرروز و فرردا کرردن
رهايي بخشد.
 – 8مدا خود را به تأمل راجع به مرگ و محاسبه قیامت وادار نمايد ،زيررا
اينگونه يادآوریها واقعیت دنیا را پیشروی چشمان او را خیر نخواهد کرد،
و هر چند مسئولیتهای سختي پیشرو داشته باشد ،اما عز و ارادة رهرايي
قد خواهد نهاد ،و حقوق ديگران را مراعات خواهد کرد.
 – 9مدا در سیر و زندگي پیشینیان در مورد نوع اقردا و قیرا شران بره
مسئولیتها و نفرت و برخورد فكری و عملري و گفتارشران بايرد پديردة بره
تأخیر انداختن کارها ،مطالعه و تدبر نمايد ،برای مثرال پیشترر ايرن سرخن
نغز حضرت عمررا آورديم «يكري از نشرانههای قروت و توانمنردان آن
است ،که کار امروز را به فردا موکول نمیكند»
«عمر بن عبدالعزيز پس از فراغت از کفرن و دفرن خلیفرة قبرل از خرودش
سلیمان بن عبدالملک و پس از پايان خطابره پرس از برگزيرد شردنش بره
عنوان خلیفه از منبر پايین آمد ،و برای کمي استراحت به طرف منزل رفت،
تا خستگي شديد آن روز را از تن بدر کند ،تاز داشت استراحتش را شرروع
ميکرد ،که فرزند هفد ساله ايشان وارد اتاق شد و گفت :يا امیرالمرؤمنین
چه کار ميخواهي بكني؟ گفت ميخواهم کمي استراحت کنم .ميداني کره
پس از کفن و دفن عمويت سلیمان و مراسم بیعت آن قدر خسرته شرد ا ،
که رمقي در بدن برايم باقي نماند  ،فرزندش گفت :پدر پیش از رسیدگي به
ستمهايي که نسبت به مرد روا داشته شد  ،ميخواهي استراحت نمرايي؟
گفت پسر گفتم که بسیار خسته ا  ،تما ديشب را بیدار ماند ا .
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انشاءاهلل پس از نماز ظهر بره شركايات و وضرع مررد رسریدگي مينمرايم،
فرزندش گفت :چه قدر مطمئن هستي ،که تا ظهر زند خواهي مانرد؟ ايرن
سخن آتش دل او را شعله ور نمود ،و خواب را از چشمانش ربود.
و نیرويي قوی را در او به وجود آورد ،و گفت :پسر جلرو بیرا پسررش جلرو
آمد و او را در بغل گرفت  ،و پیشرانیش را بوسرید و گفرت :خردا را سرپاس
ميگويم ،که فرزندی را به من عطا فرمود ،که مرا در ديندار يراری ميدهرد،
سپس از جا برخاست ،وگفت :اعال کنند ،که به هر کس ستمي شد اسرت
بیايد تا به آن رسیدگي شود»
لقمان روزی خطاب به فزندش گفت «تو به را به تأخیر مینرداز ،زيررا مررگ
خبر نميکند و ناگهاني سر ميرسد ،و هر کسي برای تو به و جبران گذشته
امروز و فردا کند ،خود را میان دو خطر بزرگ قررار داد اسرت :اول آن کره
سیا هي و تاريكي روز به روز بیشتر آيینه قلربش را خواهرد پوشراند ،و اگرر
بیش از حد ادامه يابد باعث زنگ زدگي و خرابي آن ميگردد ...دو هرر آن
ممكن است قاصد مرگ سر از منزل او درآورد و فرصت توبه و جبران را بره
او ندهد».
از ابواسحق نقل ميکنند که گفته« :به يكي از مردان طايفرة قریس هنگرا
مرگش گفتند.
ما را و صیتي کن گفت :مواظب امروز و فراد کردن باشید».
ثمامه بن بجاد سلميقو و قبیله اش نصیحت ميکرد و .ميگفت« :دوستان
و خويشان من
شما را از آن که بگويید درآيند آنرا انجا خواهم داد ،نماز خواهم خوانرد و
روز خواهم گرفت بشدت بر حذر ميدار ».
897

امروز و فردا كردن

خطبههاي جمعه

حسن بصری ميگويد« :از امروز و فردا نمودن جداً دوری کنیرد شرما
ارزش تان به امروز است نه به فردا ،اگر فردايي داشتید کاری عاقالنره در آن
انجا بدهید ،هم چون کار امروزت ،چون اگر فردايي نداشتي ،برای کوتراهي
امروزت دچار حسرت نخواهي گرديد».
منذر ميگويد« :از مالک بن دينار شنید  ،که برا خرود ميگفرت :وای برترو
عجله کن .قبل از آن که به سراغ ات بیايند .واين را حدود شصت بار بردون
آن که متوجه من باشد ،شنید که تكرار نمود».
 .10همة مرد و پیشگامان انديشه و فرهنگ دعوت دز اسرت ،بره صرورت
جدی مراقب باشند که مرد و کارگزارن و دعروتگران و دينرداران را ازايرن
سبب خانمان سوز مصئون بدارند.
مدا آنها را زير مراقبت و محاسبه داشته باشند ،و را امروز و فرردا کرردن
را برآنها ببندند ،واين کار مسئولیت جمعي و همگاني است.
ض ُنه َم أَ َولِيَناء بَن َع ٍ
نض ََ َُم ُنرو َِت
ناَ بَن َع ُ
خداوند متعرال ميفرمايردَ ﴿ :وال َُم َؤِمنُنو َِت َوال َُم َؤِمنَ ُ
ِ
ِ
وًنل ازَ ننا َة َویُ ِطيعُننو َِت اّللَ َوَر ُسننولَهُ﴾
يمننو َِت ال ا
صنالَ َة َوینُ َؤتُ َ
ِابل ََم َعن ُنروف َویَن َن َهن َنو َِت َعن ِ ال َُمن َْن ِر َویُق ُ

(17 )1

«مردان و زنان مؤمن برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند را به کرار نیرک
ميخوانند و از کار بد باز ميدارند و نماز را چنان بايد به جرای ميآورنرد ،و
زکات ميهند و از خدا و پیعمبرش فرمانبرداری مينمايند».
( )1سوره توبه.71 :
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 – 11هیچ کاری را نبايد کوچک و بيارزش دانسرت و براور داشرت،که چره
بسا کاری کوچک در نزد خداوند بسیار با ارزش باشد ،و همه امور در اختیار
خداوند است و فرصت امروز را بايد غنیمت دانست و ممكن است فردا ديگر
چنین فرصتي پیش نیايد.
 – 12مدا عواقب زيانبار و پیامدهای خطرناک امرروز و فرردا کرردن را بره
خود يادآور شود ،زيرا ممكن است اين يادآوریها به پای نهرال عرز و اراد
آب رحمت بريزد ،و آن را رشد و قوت ببخشد ،و قلرب او را اگرر هوشریارانه
گوش فرا دهد در جهت خیر و صالح منقلب گرداند.
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احلم د هلل ال د ي أمددع ادددابإلص ح ب د

دني املس د مني واملددنم ني وحلتشدددو واتاتمدداب

حبد د مل املت دني وهنددابعن اددر التلددعر والت دداببع والت اب د ي د هن والم د ا والس د

ا دی

سي ان حمم وآله وأبحاب ه أمجعني.
ق دداب مل د ددابوت و ع ددابلی يف حمک ددن الت د دزي  ،أاد دابهلل حهلل م ددر الشد ديطابن ال ددع ين س ددن مل
العمحر العبين﴿ :والم ح خري﴾

(1 )1

وقاب وساب مل« :ت ابطعابا وت ا عوا وت دابغضابا وت حتابسد وا ووابودابا اددابإلمل
إخاباان وت حي ملس ن أن يهجع أخابص فابر ث ث»
اما بعد:
اسالم به اين اکتفا نميکند که انساا ننااا باه کراا احاالو ااش با اد
شرستراري را پيشه کند به شيگاا ضار ناسااند اي باه احاالو مامعاه
نامااه ندا ااته با ااد نسا ب بااه باي نفااا ب بماناادک بارااه اا م منااا
مي ااهد نا به کرا پاکي احالو شيگاا نيز با ند ادمب باه مااشم
کا ش شر راه احالو مامعه را اا باتاين کارهاي نيک به امار ماي رشک
(2 )2

( )1سابوص وسابء.128 :

( )2س ر الرتم ي ،ب يو.1935:
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احالو ايجاش تي حاح حفا شر بين ماشم را يري اا اهداف مام اش
مي مارش چااکه عدا ب ش مني مانند يک مايضي مساي به ش ساتا
نزشيرا طاکين مخاحمه ساايب ميکند باعث به ماش مد گا ه هاا
شستههاي متخاحم مي اش کاه هادف اا رساب ايجااش بادبختي
ناراحتي بااي يرديگا ميبا دک بنابا اين مااگياي اا باا رکاتن ش امني
ايجاش حاح حفا شر بين ماشم يري اا حفاب حميده با ارا ي اساب کاه
مز شر انسانااي با ااکب ارسته شيده نمي اش به همين اطا اسب کاه
دا ند ماشم را شعاب ميکند نا شر بين بااشرا شيني اش حاح حافا باا
(3 )1
قاار سااند ميکامايد﴿ :إِ مَّنَاب الْم ْنِم ُاب َن إِ ْخاباٌ فَأ ِ
َخ َابي ُك ْن﴾
ني أ َ
َ ْ
َب ُحابا َ َ
ُ
ناممه :همانا م منا بااشرا (شيني يرديگا) هستندک (اگاا شر باين ناا
تي به ماش بيا ريدک
ا تالکي پديد مد) شر بين بااشرا اش حاح
ِ
مد َ قَ رو أ َْو
ري ِيف َكثِد رري مدر مْج َداب ُ
اع ْن إِتم َم ْدر أ ََم َدع ِ َ
شر مااي شيگاا ميکاماياد﴿ :تَ َخد َ
دَ ا دتََد ء مع َ ِ ِ
ِ
ر
ني الم ِ
ف ودُ ْنِيد ِه أَ ْ ادعا
س ْداب َ
َم ْع ُعوف أ َْو إِ ْ
ب َر َ َ
ابس َوَمدر ي ْل َعد ْ هللَل َ ْ َ َ ْ
ادابا ا فَ َ
ظيماب﴾ (4 )2
ِ
َا ا
ناممه« :شر بسيارى اا رااگاييااى ايشاا يااى نيساب مگاا کساك کاه
[بدين سياه] به حدقه يا کار پسنديده ياا احاالو ساا اك مياا مااشم
کاما شهد ها کس بااى طاب شناشى دا چنين کناد باه ا شى ا را
پاشاش بزرگك ااهيم شاش»
( )1سابوص بجعاا.10 :
( )2سابوص وسابء.114 :
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يا کايده اسب
يعني اکثا نجااها رااگاييهاي رايج شر بين ماشم بد
باعث گناه مي اشک مانند غي ب سخن چيناي ياا نقشاههاي باد عاياه
شيگاا ک ايناا عماماً کارهاي بدي هساتند کاه ن اياد انجاام گيانادک اساالم
طايقة نجاا را به م منا نشا ميشهد ميگايد :نجاا بايد به اطا يا
تي شر بين ماشم با د
حالو مامعه ط قة کقاا اما به يا حاح
کسي که به اطا دا به چنين کارهاي ااکتمندانه شساب بزناد دا ناد
اما پاشاش بس بزرگي به ا عطا ميکندک
عفو و گذشت:
راساته
يري اا حفاب پسنديدهاي که سازا ار اساب انساا ااش را باه
نمايد عفا گذ ب اا شيگاا ميبا د چااکاه گذ اب ننااا اا ر وهااي
کامل شاراي عقل شرايب کاا اني که قدرب نحمل اذيب اار شيگااا
را شارش شيده مي اشک
ک نجا ا عدهاي به حقاق ا خاص بيگناه نشاا شهندة ايان اساب
بد
که اين اکااش شاراي ر و مايض هستند اّ کساش با نا غا ه پيدا کااشه
اسبک پس اب اسب ما با گذ ب باشباري با ناا رکتاار کنايم اايد باه
اش بيايند پشيما اندک
اا طاف شيگا ما اش اکثا شچاار طاا ا ات اه مي اايم انتظاار شاريام
شيگاا ما را ب خشند عفا نمايندک اگا بخااهيم اا متجاا ا انتقاام بگياايم
باتا اسب که با ا نيري کنيم چااکه مقاباة بدي با نيراي اکثااا باعاث
مي اش که انسا متجا ا پشيما اش بغض کينه را کاامااش کناد اا
نجا ا شسب باشارش ش ستي مح ب را مايگاين کندک
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به همين اطا اسب که دا ند شر چندين ماي قا مجيد به نعايف عفا
ِ
دابو
گذ ااب پاشا تااه ميکاماياادَ ﴿ :وإِن َد ْع ُلددابا َوَ ْ
مد َل ُحابا َوَدَْلد ُدعوا فَدِ من ا مَ غَ ُلد ٌ
(5 )1
موِبي ٌن﴾
ناممه« :اگا عفا کنيد چشم پا ي نماييد ب خشيد ( دا ند هم ما را
مارش عفا مغفاب قاار ميشهد) چااکه دا ند بخشاينده ماابا اسبک
دا ند م مناا حااشق راساترار را چناين ناحايف مينمايادَ ﴿ :ويد ْ َوُؤو َن
(6 )2
ِ
سيئَوَ﴾
سَ ِو ال م
ح ْحلَ َ
ناممه « :نا باه ساياة نيراي احساا بادي اار شيگااا را اا باين
ميباند شکع ميکنند»
خداوند مردم را به انجام نيکي در مقابل بدي دعوت ميکند:
دا ند ماشم را به انجام نيري شر مقابل بدي شيگاا شعاب ميکند چااکه
اين طاا با ارش باعث مي اش که کينه ش مني اا قاب متجا اين اار
اش ش ستي مح ب ماي را بگياشک
سديئَوُ
سدَوُ َوَت ال م
به اين يه نامه کنيد که اهلل متعال ميکامايدَ ﴿ :وَت َ ْستَ ِابي ا ْحلَ َ
(7 )3
ِ
ِ
َ و يَهُ َا َ اواٌ َكأَومهُ وِل َِ
محي ٌن﴾
ا ْإلفَ ْع ِحلمِت عي أ ْ
س ُر فَِ َهللا الم ي َيَ َ َ َ
َ
َ
َب َ
ناممه« :نيري بدي يرسا نيستند (بدي را با بدي پاسا مگااي) باراه
بدي را با باتاين ياه که احسا با بدکار اسب پاس بده نتيجة ايان کاار

( )1سابوص َاب ر.14 :
( )2سابوص وا .22 :

( )3سابوص فم ت.34 :
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ااهد باش کسي که ميا نا ا ش مني باشه اسب به حاارب ش ساب
حميميشر ااهد مد»
اساالم ا ل بااه ماظاام حاق مي شهد سپس اا ا مي ااهاد اا گذ اب
کار بگياش:
اا نجايي که بعضي ا خاص ذاناً کيناه نااا متجاا ا هساتند اساالم باه
منظار مااگياي اا اشامة نجا ا نا ندابياي انديشيده مجااانااايي ضاع
کاشه امااه شاشه اسب با ايشا مقاباه به مثل اش اما با ماش اين عفا
گذ ب را با گاکتن انتقام مقاباه به مثل ناميح شاشه اساب ميکاماياد:
(8)1
ِ ِ ِ
ِ ِ
ماب ِعي َر﴾
ب ََْبُُْت ََلَُاب َخريٌ لِ م
﴿ َوإِ ْن َاابقَد ْدتُ ْن فَد َعابقدُاباْ ِِبثْ ِ َماب اُابق ْدتُن ِه َولَئر َ
ناممه« :اگا ااستيد اا متجا اين انتقام بگيايد مجاااب ا کنيد نا
را به هما اندااهاي که شر حق ما بدي کاشه اناد مجااااب نمايياد اگاا
ح ا گذ ب شا ته با يد گذ ب باتا اسب بااي انسانااي ري ا»

فرق بين اسالم و مسيحيت در باره عفو و گذشت:
نچه گفتيم نظا اسالم باش اما مسايحيب باه طاار مطااق عفاا را نااميح
ميشهد به نشايق نماشه ميگايد :اگاا کساي باه طااف راساب اما
سياي اش شر مقابل طاف چپ ر ي نا را بااي ا بگيايد نا را هم بزندک
بدين طايق مسيحيا مي ااهند بگايند :مسيحيب اا اسالم با گذ اب ناا
اسبک اما با کمي نفرا معاام مي اش نچه اسالم اين شين معتادل ش ر اا
را
اکااط نفايط ميگايد چيزي اسب که کطاب سا م ط يعب انساا
( )1سابوص حن .126 :
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مي ااهد حتي اگا بگاييم اسالم اا مسيحيب باگذ اب ناا اساب م ا غاه
نراشه ايم چا قتي به انسا مظاام حق شاشه اد کاه انتقاام ااش را اا
ظا م بگياش يقين حاحل نماش که مينااند حق اش را اا ا بگياش ر حش
رام مي اش عقدهاش ا ي ميگاششک اسالم بعد اا شاش حق به مظااام
رام ناماش هايجا ر حاي ا نااس ب بااه ظا اام مااظاام را بااه عاافا
شعاب ميکندک
اسالم ا ل به مظاام قدرب انتقام ميشهاد ساپس عفاا گذ اب را اا ا
مي ااهد معناي عفا هم همين اسب که اا ر ي قدرب با اد کساي کاه
قدرني ندارش بااي ا عفا هم مفاام ندارشک ري نيسب قتي کاه انساا اا
ر ي قدرب کسي را مارش عفا قاار ميشهد اين عمل نشاا مااا مح اب
عفا کننده اسبک
اما اگا بد اينره حق انتقام را به مظااام بادهيم ا را باه عفاا گذ اب
شعاب نماييم (قسميکه نظا مسيحيا چنين اسب) ا ً مظااام شر چناين
اايطي که سااپاي ماشش انتقاممايي اسب اين شعااب را نميپاذياش
اگا

را بپذياش شر شم اضطااب ر حي باقي ااهد ماند چاا عفاا

گذ ب ا اا ر ي ضعف ناچاري باشه اسب مثل عفا اسالمي نيساب کاه
نا ي اا قدرب رحم با دک
عفا گذ ب اسالمياکثا باعث ايجااش ش ساتي مح اب شر باين طااکين
شرگيا ميگاشش چااکه باعث امندگي پشيماني متجا ا بزرگااري عفا
کننده اسب متجا ا به اش مي يد
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تعاون و همکاري:
همراري انساناا بااهم
يري اا امتياااب بسيار مام معناي ر حي نعا
باه کماال مطاااب
ميبا د که بااي ناقي پيشاکب مامعه رسااند
انجام ميگياش باعث رکاه عمام اا باين رکاتن مشارالب ناراحتيهااي
اکااش مي اشک
نمد مديد به ابي اراش اهمياب همرااري نعاا را شر باين اکاااش
مامعه شرک نماشه به گستاش ممعيب ها م سسههاي نعا پاشا تاه
ضاا ري
اسبک اين اش ش ياي اسب ر ن با اهمياب همرااري نعاا
بااي کاش مامعهک قا به همراري نعا ماشم با هام اهمياب
باش
کاا ا شاشه با اين ية ايفه که شاراي اي اناين معاني اساب مااشم را باه
شعاب ميکند ميکامايدَ ﴿ :وَد َع َابووُاباْ َا َى ال ِ
َْب َوالتم ْ َابى َوتَ َد َع َابووُاباْ َا َدى ا ِ ِْم
ِ (9)1
َوالْعُ ْ َوان﴾
ناممه « :باکارهاي يا نقاا پاهيزگاري هماديگا را يااري شهياد اا
ياري شاش هم شر کارهاي ا گناه اششاري کنيدک»
دا ند شر اين يه ماشم را به همرااري شر «بِااّ» شعااب کااشه اساب بااّ
امل هاکاري مي اش که شاراي ساش نفع با د اااه نفاع ا اا ي ياا
نفع شنيايي مثل سا تن مدرسه مرتب افا انهک بادين طاياق اساالم
شستار ميشهد نا شر همه کارهاي يا شيني شنيايي باهم همراري اشک
اا کسااش همرااري شر نااا نااي
قسمب ش م يه اا «اثم» عد ا
( )1سابوص مابئ ص.2 :
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ناشرساب اساب
ميکندک کامه اثم شر غب به معناي هاا کاار نامشاا
کامه «عد ا » به معناي ظام نجا ا اسبک ها عمااي کاه باااي کااش
مامعه اياني شا ته با د اثم عد ا به حساب مي يد اسالم اا نااي
کاشه همراري شر را حاام نماشه اسبک
همراري شر کار ياا
چنانره ميبينيد اين يه نعا کامل را نناا نعا
نميشاند باره نعا شر اما يا قتاي باه کماال مطاااب ميرساد کاه اا
همراري ش ا ب شر کارهاي اّ نيز پاهيز اشک
اک
ها مامعهاي که حس همراري شر بين اکاااش قااي با اد باد
مامعهاي اسب پيشاکته امن که اطمينا اعتماش با حرمفاماسب باه
همين ماب اسب که اسالم باه اهمياب کااا ا شاشه مااشم را باه
شعاب ميکندک
فداکاري و ايثار:
يري شيگا اا حفاب بسيار اب مفيد که سزا ار اسب انسا اش را به
راسته کند کداکاري ايثار باش به کرا شيگاا اسبک ايثار کضياتي اسب
ام بااي سعاشب کااش مامعاه باه االف اش اااهي نفاع پاساتي
خصي اسب که مامعه را به بدبختي ميکشااندک هاچناد ااش ش ساتي
را
ناميح اش باشيگاا نا حدّي کار شرساب اساب کاه کطااب انساا
نقاضا ميکندک اما بايد متامه با يم اکاااط شر منشاه هماه ا ات اهاب
گناها ما ااهد باشک قتي انسا نناا به اش کرا کند نناا منااکع ااش
را شر نظا شا ته با د حقاق ظايف ر ابط امتمااعي را کاه باا عااده
شارش کااماش ميکند هميشه رسيد به مناکع خصي را با حاق نااميح
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ميشهد هاگاه احساس نمايد که مناکعش شر طا اساب حاق را پايماال
مينمايد مناکعش را با همه پاکيها مقدم ميشارشک
بنابااين ها انساني که مي ااهد با خصيب بزرگاار با اد ن اياد ااش
مناکع خصي اش را نا حدي ش سب شا ته با د که حق را باه ااطا
کااماش نمايدک
بنابا اين ايثار مام ناين اثا را شر نحريم ر ابط ايجاش عالقاه مح اب شر
بين اکااش مامعه شارش نا را به حارب ش سب همراار شر ماي رشک شر
مقابل اشپاستي نفع خصي پاستي باعث نفااب عادا ب ميبا اد
ا خاص اشپاسب شر نزش شيگاا بياراش منفارناد يراي اا مامنااين
کشفياب ر انشناسي اين اسب که سعاشب انسا مز با ايثاار کاداکاري شر
راه شيگاا حاحل نميگاششک
به همين اطا اسب که دا ناد متعاال مااشم را باه ايثاار شعااب نمااشه
ايثارگاا را نعايف ميکند ميکامايادَ ﴿ :ويد ْنثُِعو َن َا َدى أَو ُل ِسد ِه ْن َولَ ْداب َكداب َن ِِْ ْدن
(10 )1
َ ُع ُن ال ُْم ْل ِ ُحاب َن﴾
اببوٌ َوَمر ياب َر ُش مح وَد ْل ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
م َ
َخ َ
ناممه« :م منا کساني هستند که شيگااا را باا ااش نااميح ميشهناد
ک نناا کساني کاه
هاچند که اش به دب کقيا نياامند با ند بد
اا بخل حاص نفس محفاظ ميگاشند رستگار نجاب ياکته اندک»
شربارة اس اب نز ل اين يه اباهاياه ميگايد :ادر أي ععيدعا قداب :
«أ دی و د وسدداب مل ف دداب  :اي وسدداب مل أبدداب ه ا هد  ،فأوسد إلدی وسددابئه ف ددن
ي د ا د عر ش ديئابا ،ف دداب ال ددي :أت و د يض ديف ع د ص ال ي ددو ومحدده مل ف دداب و د
( )1سابوص بشع.9 :
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"ا اب ط حو" مر األومابو ف اب  :أان اي وساب مل ،ف عب إلی أع ده ،ف داب تمعأ ده عد ا
ايف وساب مل ت خع ه شيئابا ،ف ابلت :ومل ماب ا ي إت قابا المدديو العشدابء
ف دابميهن و عددابلی فدأطلئي السدعا و وطدابي طابو دداب ال يدو ،فلع ددت ،م غد ا الع د ا دی
وساب مل ف اب  :ل اجدب مل ازو د  -أو ادح – مدر – فد ن و ف ودو و
أوز مل عابىل ع ص اآليو11 )1( .
«ماش پيش پيغم ا مد گفب اي رساال ادا بسايار گاسانه هساتم
پيغم ا کسي را به انة همساانش کاستاش نا غذايي بااي ا بياا رش اماا
نا چيزي ندا تندک سپس ر به اححاب کاماش :يا کسي هسب که امشاب
اين ماش را ماما کند نا دا ند ا را مارش رحم قاار شهد؟ اباطاحه يري اا
اححاب گفب :اي رسال دا مان ا را ماماا مايکنمک اباطاحاه باه نازش
همساش رکب به ا گفب :اا ماما رساال ادا پاذياايي باه عمال رک
همساش گفب :قسم به دا مز غذاي ش تاا چيازي ناداريمک اباطاحاه
گفب :ش تاک را شر قب غذا بخاابا نگاه چااا را ااماش کان قتاي
ناريک د ماما غذايش را مي ارش ما هم به اطا ماما رساال ادا
چيزي نمي اريمک همسا اباطاحه نقشه ا را به اماا رش نا حا ح کاه
ماش به دمب پيغم ا رکب پيغم ا گفب :دا ناد اا رکتاار اباطاحاه
همساش اش د اين يه ناال گاشيدک
اين اقعه نشا ميشهد نا چه اندااه نابياب اساالميشر اعمااق شل پياا ا
اسالم نهثيا کاشه اسب اين حاشثه پاناي اسب نابنااک باااي کسااني کاه
مي ااهند به کما ب معناي که باعث سعاشب مامعه اسب شستاسي پيادا
کنندک»
( )1بحيح مس ن ،ب يو.2054:
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احلمد هلل الذي أمران الجتممر ،و اانر ،ارف ال،ان ر و االصرو ة االسرم اورى رسر

ه

ااوى آله اأصح،به أمجعني.
َّ ِ
آمنُر ا اتَّرُر ا َّ
اَا اق َّرت تُر اُ،تِ ِره ااج اترُ تُ َّف وَِّج ااأامررمُ ُمسروِ ُم اَ
يف ا
 ،ه تع،ىل ﴿ :اَي أايُّر اه ،الذ ا
مجيع ،اج تر،ان ا﴾ (1 )1
صم ا ِِبب ِل َِّ
اَ اِ ً ا ا ا َّ ُ
* ااااما ِ ُ ا
وحدتي گم کرده اي ،صد پاره اي
در جهـــان آواره اي بيــچاره اي
داغم از داغي که در سيماي تست
بند غـير اهلل انـــدر پـــاي تست
اندرين عالم حيات از وحدت است
برگ و ساز کائنات از وحدت است
پاک شــو از آرزويهــاي کهــن
در گــذر از رنگ و بوهـاي کهـن
نقـشـــبند آرزوي تـــازه شـــو
اين کهـن سـامان نيرزد با دو جو
«عالمه اقبال الهوري»
وحدت ،يک پارچگي و انسجام و همبستگي بـين امـت اسـالمي از اهميـت
ويژهاي برخوردار است .اين موضوع بنيادي و مهم در کتاب آسماني قـرآن و
سنت پيامبر و بزرگان دين به طور جدي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.
در اين خطبه ،پيامبر اسالم بـه عنـوان اولـين بنيانگـذار وحـدت بـين
( )1س ره آ اماناَ.103-102 :
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مسلمانان و رحمت للعالمين معرفي نمايم ،قـرآن نيـز وجـود پيـامبر را
محوري براي همبستگي و يگانگي مسلمانان ميشناسد ،قرآن کريم مراجعه
به سنت حضرت را نيز راهکارهايي براي ايجاد و حفظ يگانگي معرفي کـرده
ر،تام ِ اش ري ٍء فاررانوُّاه وِ ا َِّ
الان ُس ر ﴾ (2)1ايــن آيــه يــادآور
اَ اا َّ
ُ ُ
اســت ﴿فارِنَ تانر ا ُ
ميشود که اگر در امري اختالف پيـدا کرديـد ،بـه خـدا و رسـول او رجـوع
کنيد .پس از بررسي اجمالي و نگاهي گذرا بـه سـيره و روش او در عمـ و
گفتار و نيز توجه خاص قرآن کريم به انسجام و يک پارچگي امـت اسـالمي
به اين نتيجه خواهيم رسيد .کـه يکـي از مضـامين دينـي و اجتمـاعي کـه
حضرت به آن تأکيد ويژه داشته و آن را عام پيروزي مسلمانان ميدانسته،
وحدت و انسجام ميان مسلمانان بوده است .پيامبر و خلفاي راشدين و ساير
انديشمندان اسالمي وحدت اسالمي را يکـي از اصـول ضـروري و مهـم بـر
ميشمارند و دستاوردهاي آن را در جامعه اسـالميتحقق عـدالت اسـالمي،
حفظ دين اسالم ،جلوگيري از تسلط شيطان و ...ميدانند .همچنين ايشـان
براي تحقق اص وحدت ميان مسلمانان ،راهکارهاي عملي از جمله تمسک
به قرآن و پيامبر ،شناسايي گروههاي افراطي ...ارائه ميدهند ،عقب ماندگي
و انحطاط مسلمانان را در اختالفات و پراگندگيها ميدانند.
امروز و در اين مجلس نوراني ضرورت وحدت و همبستگي اسالمي و ملي را
با نگاه ديني و اسالمي مورد بحث قرار ميدهيم و نيز پيامـدهاي اختالفـات
بين مسلمانان را بر ميشماريم و راهکارهاي رفع اختالفات را بيان ميکنيم.
( )1س ره مس،ء.59:
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سواالت اساسي:
چه عواملي باعث نزديکي و وحدت مسلمين و جامعه اسالمي ميشود و چه
عواملي موجب جدايي مسلمين و ايجاد نفاق و تفرقه دربين آنان ميگردد.؟
آيا وضعيت موجود دنياي اسالم مورد رضايت خدا و پيامبر است؟
و آيا ما به سمت سقوط و نابودي به پيش نميرويم؟
در اين خطبه ميخواهم ضرورت وحدت و انسجام اسالمي را بـا رويکـرد و
ديدگاه اسالمي مورد بحث قرار بدهيم و بدانيم که خداوند و پيـامبر اسـالم
دراين رابطه چه تأکيدات دارنـد .موانـع و پيامـدها ي فرهنگـي واجتمـاعي
اختالفات بين مسملمانان را برشمرده و طرح و راهکارهاي را جهت رفع اين
مشک ارايه مينمايم.
اصطالحات مهم :وحدت ،اتحاد ،همبستگي ،انسجام و امت
وحدت در لغت به معناي يگانگي ،يکپـارچگي و يکـي شـدن اسـت (3)1و در
اصطالح يعني ملت و امت اسالم بايـد هماهنـگ ،يـک نواخـت و هـم صـدا
باشند اتحاد ميان مسلمانان به معني نزديک شـدن فرقـههـاي اسـالمي بـه
يکديگر ،با حفظ کيان و ماهيت آنها است و اين به معني تحفّـظ بـر اصـول
مشترک و آزاد گذاردن و معذور داشتن هر فرقـه در فـروع خاصـه خـود آن
است و راه رسيدن به اين هـدف ،تکيـه کـردن بـر عقـ و منطـق و دوري
گزيدن از احساسات زودگذر و تعصّبات غيرقاب کنترول است.

( )1جوهري ،ج ،2ص.547
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اتحاد:
اتحاد عبارت است از يکي شدن (4)1يگانگي کـردن ،يکرنگـي ،يکـدلي ،يـک
جهتي و هماهنگي.
 .2معناي اصطالحي وحدت و اتحاد در اصطالح عبارتنـد از ايـن کـه چنـد
چيز با حفظ خاصيت شخصي خود ،با هم يگانه و يکي شوند (5)2بنـابر ايـن،
مقصود در اصطالح ،اتحاد يعني امت اسالمي ،همبستگي و دست بـه دسـت
هــم دادن کلـيــه مـسلمانــان بــا حـفــظ هــويت مـذهـبــي در برابــر
دشمنان مشترک است6 )3( .
همبستگي ملي:
منظور از همبستگي ملي هماهنگي ميان اجزاي تشکي دهندة کـ نظـام
اجتماعي است .در جوامع سنتي پيوندهاي گوناگوني از قبيلـه تـا مـذهب و
حکومت موجب همبستگي جامعه ميشد است .اما در عصر جديد ،نوسـازي
و تحوالت صنعتي ميان اجزاي متجانس و همبسـته قـديم ناهمـاهنگي بـه
وجود آورده است .از اين رو مسـلله حفـظ همبسـتگي در سـط فرهنگـي،
اجتماعي و ملي يکي از موضوعات اصلي مورد عالقه در جوامـع و نظامهـاي
در حال گذار است .روند نوسازي و صنعتي شـدن بـه فروپاشـي پيونـدهاي
سنتي ميانجامد ولي از سوي ديگر پيونـدهاي مـدرن بـه سـهولت اسـتقرار

( )1طريحي ،ج .4
( )2سعيد بن علي ،ص .14
( )3همان مرجع ،ص.14
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نمييابند .در چنين شرايطي سياست گذاري براي حفظ همبستگي ،اولويت
مييابد« .جامعه شناسي سياسي حسين بشيريه»
انسجام:
انسجام ،در لغت به معناي ريخته شدن و روان شدن ،و در اصطالح ،کالمـي
است که پيچيدگي ندارد و مانند آب جاري در قالبي آسان و الفـا ي نغـز و
ترکيبي سالم سرازير ميشود؛ به طوري که سخن (نثر يا شعر) در جانهـا و
دلها اثرگذار باشد و چنين تأثيري در شک ديگر يافت نشود.
امّت:
امّت ،واژهاي با بُرد معنايي بسيار وسيع است که ميتوانـد جـامع مفـاهيمي
چون قوم ،قبيله ،عشيره ،گروههاي نژادي و نيز ملت يا جامعهاي مذهبي که
تحت لواي هدايت يک پيامبر قرار دارد ،باشـد .ايـن واژه بـار اسـالمي دارد.
امّت درلغت ،مشتق از امّ به گروهي اطالق ميشود که وجه مشترکي ماننـد
دين ،زمان يا مکان واحد داشـته باشـند؛ خـواه ايـن اشـتراک اختيـاري يـا
غيراختياري باشدنيز به معناي پيروان ،گـروه ،جمـاعتي کـه بسـوي ايشـان
پيغمبري آمده باشد؛ آمده است" .مفردات راغب"
امت در اصطالح ،جماعتي از مردم است کـه خداونـد بـراي آنـان پيـامبري
مبعوث کرده و آنان به او ايمان آورده و از اين رو با خداوند پيمان بسته و با
او ارتباط يافتهاند" .مفردات راغب"
ارزش وحدت از ديدگاه قرآن:
قرآن به اهميت مسلله وحدت و اتحاد بسيار تأکيـد کـرده و بـراي ايجـاد و
حفظ اين يگانگي در امت ،راهکارهاي گوناگوني را ارائه کرده است.
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در اين کتاب وحي آيات زيادي را ميتـوان يافـت کـه در آنهـا بـه مسـاله
وحدت اشاره شـده اسـت؛ و همچنـان در آيـاتي اشـاره ميکنـد کـه تمـام
پيروزيها و موفقيتها در محور وحدت بود.
و بنابر اعتراف تمام تاريخ نويسان و دانشمندان،حفظ وحدت در صدر اسالم،
موجب انسجام و فشـردگي مسـلمانان بـوده اسـت ،آنهـا در پرتـو همـين
همدلي و هماهنگي توانستند بر خيـ دشـمنان مختلـا فـائق آينـد و بـه
امتيازات فوقالعـاده دسـت يازنـد ،چـرا کـه قـرآن بـه آنهـا فرمـوده بـود
ِ
رُ َجِ
صررم ا ِِببر ِرل َجِ
رداء
اَ امجيعرر ،اا ج تار اَّ ،ان ُ ر ا ااان ُعر ُراناا مِع امر ا
﴿ ااااما ِ ُ ا
اَ ااوارري ُ ان ُعنررمُ اار ً
ني ُروُر بِ ُ فا،صرباحمُ بِنِع اممِ ِره اِار ا ﴾ (7)1همگي به ريسمان خدا (قـرآن و
فا،الَّ ا
ف با ا
اسالم و هرگونه وسيله رحمت) چنگ زنيد و پراکنده نشويد ،و نعمـت خـدا
را بر خود به يادآوريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد ،و او ميان شما الفـت
ايجاد کرد ،و به برکت نعمت او برادر شديد.
قـرآن تفرقــه و اخـتالف را در رديــا عـذابهــاي آسـماني عنــوان کــرده و
مــيفرمايــد ﴿ ُرل ر الُ ِ
رع ااواري ُ اارذاال ِمررف فار ِ ُ اا ِمرف ا ر ِ
رُ
ر،و ُر ااوري اَ يارب اعر ا
ُا
ِ
ِ
س بارع ٍ
ض﴾ (8)2بگو خداوند قادر اسـت
يت بارع ُ
س ُ ِشياع ،اا يُ ِذ ا
ض ُ اَب ا
ار ُتو ُ اا ياروب ا
که از باال يا از زير پاي شما ،عذابي بر شما بفرستد ،يا به صورت دسـتههـاي
پراکنده شما را با هم بياميزد ،و طعم جنگ (و اختالف) را به هر يک از شما
به وسيله ديگري بچشاند.

( )1س ره آ اماناَ .103
( )2س ره اجمع.64 ،
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قرآن به تفرقه افگنان هشدار داده و آنها را جدا از اسالم و دشمن مسلمانان
ِ َّ
رُ
ذيف فار َّان ُ ا ِوينا ُه اا ع،مُ ا ِشياع ،لاس ا
معرّفي کرده و با قاطعيّت ميفرمايد ﴿ا ََّ ال ا
اشي ٍء اِ ََّّنر ،امران اِ ا َجِ
اَ﴾ (9)1همانا کساني کـه آيـين خـود را پراکنـده
ِمن ُه
ُُ
ساختند ،و به گروههاي گوناگون تقسيم شدند ،تو هـي گونـه رابطـهاي بـا
آنها نداري ،سر و کار آنها تنها با خدا است.
قرآن؛ گروه گرايي و پراکندگي را از برنامههاي مشرکان دانسته ،و مسلمانان
را به شدّت از آن نهي کرده و به انسجام تحت پوشش توحيد دعوت فرموده
ِ
َّ
رذيف فار َّان ُر ا ِويرنا ُه اا عر،مُ ا
و با صراحت ميفرمايد ﴿ اا جتا مُ ا م اف املشانکنيو مف ال ا
ِشرياع10)2(﴾،از مشرکين نباشيد ،از کساني که دين خود را پراکنده ساختند ،و
به دستهها و گروهها تقسيم شـدند .در سـوره حجـرات ميخـوانيمَ﴿ :ياي اهر،
الن ِ
ِ
ِ ِ
ع،رفُ ا اِ ََّ اک اانام ُک ِانر اد
َّ،س ا َّ ااواُنُ ،ک مف نا اک ٍان اا اُمثي اا ات اعونُ ،ک ُشعُ الً اا اب،ئ ال لما ا
ُ
11
)
3
(
َِّ
اي مردم ،ما شما را از مردي و زني آفريديم و شما را تيرهها
اَ اتُرُ ،ک ﴾
و قبايلي قرار داديم تا همديگر را درک کنيـد "و زنـدگي هماهنـگ داشـته
باشيد "با فضيلتترين شما در نزد خداوند باتقوا ترين شماست".
در اين آيه تأکيد ويژه اي بر وحدت قباي و گروههاي انسانها وجود داشته
است .بشر تشنه آزادي ،عدالت و حق است که اسـالم بـا دعـوت بـه اتحـاد
توانسته است به اين خواستهها پاسخ دهد .تمسک به آيات قرآن يک هديـه
و ميراث گرانبهايي است که در قرآن بر آن تاکيد شده است.
( )1س ره امع.159 ،

( )2س ره را 32و.31

( )3س ره قجانات.13 :
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قرآن کريم در صري ترين آيه خود در مـورد وحـدت ،همـه مممنـان را بـه
چنگ زدن به ريسمان الهي و پرهيز از تفرقه فرا خوانده است.
ص ر ررم ا ِِبب ر ر ِرل َِّ
اَ امجيعر ر رً،اا ج
در ســـــوره آل عمـــــران ميفرمايـــــد ﴿ ااااما ِ ُ ا

تار اَّ ،ان ُر ا﴾(12)1همگي چنگ به وسيله الهي بزنيد و پراکنـده نشـويد ".نعمـت"
بزرگ "خدا را بر خود ،به ياد آوريد که چگونه دشـمن يکـديگر بوديـد و او
ميان دلهاي شما الفت ايجاد کرد و به برکت نعمت او ،برادر شديد.
در اين که مقصود از ريسمان الهي چيست ،مفسران اخـتالف دارنـد .قـرآن،
کتاب و سنّت ،دين الهي ،اطاعت خداوند ،توحيد خالص ،و جماعت ،وجوهي
است که در تفسير آن گفته شده است .برخي نيز مفهوم حب اللَّه را شـام
همه اين معاني دانستهاند.
نخستين منادي وحدت و امت واحده شدن قرآن کريم است که ميفرمايـد
﴿وِ ََّ ِذهِ أ َُّمم ُک أ َُّم ً ِ
ااقر ادةً ا أا ا ربُّ ُکر فا،ابر ُد ِ
اَ﴾ (13)2اين دين شما و اين امـت
ُ
ُ
ا ا
شماست ،دين يگانه و من پروردگار شمايم ،پس مرا بپرستيد.
بايد مسلمانان آگاه ،به اهميت اين شعار قرآنـي"امـت واحـد" پـي ببرنـد و
عظمــت آن را درک کننــد و تفرقــهها را از ميـان بردارنــد و نــابود ســازند و
هرگونه حرکتي که به دوگانگي و تفرقه مسلمانان بينجامد حرکتي خواسـته
دشمنان و برخالف دعوت قرآن است.
محور وحدت در ديدگاه قرآن توحيد و در مرتبة ديگـر ديـن اسـالم اسـت.
قرآن کريم پيامبر را به سوي اه کتاب ميفرستد و از آنان بـراي پيوسـتن
( )1س ره آ اماناَ.103 :
( )2س ره امبي،ء.91:
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به شعار توحيد و جدايي از غير او دعوت ميکند «اي پيامبر به اه کتـاب
بگو ،بياييد بر اساس کلمه اي که بين ما و شما مشترک است ،غير از خدا را
نپرستيم و يک ديگر را در برابر خداوند بعنوان رب و پروردگار نگيريم.
پس اگر روي برگرداندند بگوييد ،شاهد باشيد که مـا اهـ تسـليم در برابـر
حق هستيم.
قرآن وجود پيامبر را نيز محوري براي همبسـتگي و يگـانگي مسـلمانان
ميشناسد (14)1مراجعه به سنت حضـرت را نيـز راهکارهـايي بـراي ايجـاد و
ر،تام ِ اش ري ٍء فاررانوُّاه وِ ا َِّ
اَ
ُ ُ
حفــظ يگــانگي معرفــي کــرده اســت ﴿فارِنَ تانر ا ُ
ااا َّلان ُسر ﴾ (15)2اين آيه يادآور ميشود که اگر در امري اختالف پيدا کرديـد،
به خدا و رسول او رجوع کنيد.
قرآن ميخواهد جامعة مسلمانان برتـر از ديگـران باشـد ﴿ اااج اَتِنُر ا اااج ا اَمرُ ا
ِ
ني﴾ (16)3و ايمان ،مالک برتري قـرار گرفتـه اسـت.
ااأامرمُ ُ اْلااوا اَ وَِ ُعنررمُ ُمرممنِ ا
مگر ايمان چه ميکند؟ ايمان مـالک وحـدت و رکـن شخصـيت و تکيـهگاه
استقالل و موتور حرکت جامعه اسالمي است.
نزاع و اختالف ،عام انهدام کيان و شخصيت جامعه اسالمي در جاي ديگر
ب ِرحيُ ُ ر ﴾ (17)4با يکديگر نـزاع نکنيـد و
ميفرمايد ﴿ اااج تارنا ا،تاُ ا فارما ،ا
شوُ ا ااتاذ ا ا
اختالف نداشته باشيد که سست و ضعيا خواهيد شد و خاصيت خـود را از

( )1آل عمران.159 /
( )2س ره مس،ء.59 :

( )3س ره آ اماناَ .129
( )4س ر ام.46 : ،،
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دست خواهيد داد .جدال و اختالف ،کيـان و شخصـيت جامعـه اسـالمي را
منهدم ميکند.
روش پيامبر در مورد وحدت:
پيامبر راهکارهاي فراوان و مختلفي براي تحقق وحدت امـت اسـالمي،
ارايه داده است.پيامبر باردوش به مدينه با ايجاد پيمان ميان اوس و خـزرج
وحدت اسالمي را تحقق بخشيد و با تحريک احساسات ملي و ديني وحدت
جامعه آن زمان را بيمه کرد .با ايجاد قراردادهاي اخوت و بـرادري در ميـان
مهاجر و انصار ،اخوت و برادري را از راهبردهاي اساسـي در راسـتاي تحقـق
وحدت اسالمي ،مطرح ساخته است که يکي از کار آمدترين راهکارهـا بـوده
اسـت به گونة که انصار برادران مهـاجرش را در امـوال و خانـه هـاي خـود
شريک دانستند.
پيامبر با نفي تعصبات ملي و نژادي و با استفاده از رفيت موجود جامعـه و
نقش ممثر و سازندة کعبه براي تحقق وحدت اسالمي تالش نمودند؛ با اعالم
حمايت از قشر محروم و ستمديده ،آنان را به مر کز واحدي هدايت نمودنـد
و با اين طريق پايههاي وحدت امت اسالمي را نهادينه کرد .با تحم  ،مـدارا
و گذشـت از مـسايـ شــخصي بخـاطر مصـال امـت ،وحـدت اسـالمي را
تحقق بخشيد.
وحدت امت اسالمي از اصول و ارزشهاي مورد تأکيد پيامبر اعظـم بـوده
است؛ حضرت ،عزّت و اقتدار همه جانبـة مسـلمانان را در پرتـوي وحـدت و
همبستگي ،انسجام و يکپارچگي آنان ميديد..
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و وحدت امت اسالمي را از راهبردهاي بنيادين اقتدار امت اسالمي در تمـام
زمانها و مکانها دانسته است ،وبراي بر پاي و تحقق بخشيدن آن ،تالشـهاي
فراواني نموده اند .عالوه بر گفتارهاي آن حضرت پيرامون ضرورت ،اهميت و
فوايد وحدت ،از سيره ي سياسي ،اجتماعي و فر هنگـي پيـامبر بدسـت
ميآيد که آن حضرت بنيان گذار وحدت امت اسالمي در جامعـة عربـي آن
زمان بوده است.
اقبال الهوري نيز ميگويد
امتــي گيتي گشايي آفـــريد
نقش نو ،برصفحه هستي کشي
بر چــــراغ مصطفي پروانه اي
امتـــي از ماســــوا بيگانه اي
ذرّه اش شـــمع حـريم آفتاب
امتي از گـر ميحق سينه تاب
کعبهها ،بت خانههاي چين شده
کائنات از طـيا او رنگين شده
اکـــــرم او نزد حـق اتقاي او
مــــرسالن و انبياء آبـــاي او
حرّيت ســــرمايه آب و گلش
ک مـــممن ،اخـوة اندر دلش
پيامر اکرم اسوه کام در تمامي ابعاد زندگي ميباشد ،طبيعي است کـه
الگو قرار دادن روش آن حضرت ،براي مسـلمانان امـروزه نيـز اقتـدا بـه آن
حضرت است.
رسول خدا از ابتدا رسالت در صـدد يـک پارچـه سـازي جوامـع جزيـرة
العرب بود ،جوامعي که دراثر جه و ناداني ،غرق شـدن در فسـاد ،جنـگ و
خون ريزي بود .در مدت کوتاهي از حيات نوراني خود توانيست صل و صفا
را در بين آنها حاکم کنـد ،بعنـوان نمونـه ،سـيره نويسـان و تـاريخ نگـاران
چندين سند تاريخي را از معاهدات بين مسـلمانان و نيـز بـين مسـلمانان و
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غيرمسلمانان که توسط پيامبر ايجاد شده و باعث امنيـت و آرا مـي دنيـايي
اعراب جاهلي گرديد به ثبت برسانند که ازآن جمله ميتوان به پيمان نامـه
بين يهوديهاي مدينه و مسلمانان اشاره نمود که اينک به نکات حسـاس آن
اشاره ميکنم
1ـ مسلمانان در برابر لم و تجاوز با هم متحد خواهند بود.
2ـ امضاء کنندگان پيمان ،ملت واحد را تشکي ميدهند ،مهـاجران قـريش
به رسم سابق خويش قب از اسالم در پرداختن خونبهـا بـاقي هسـتند اگـر
فردي از آنها کسي را کشت ،يا فردي از آنها اسير گرديد ،بايد به کمک هـم
خونبهاي او را بپردازند ،و اسير خود را بخرند.
3ـ هي مممني بدون اشاره سـاير مممنـان در جهـاد فـي سـبي اهلل صـل
نميکند و صل جز براي همگان اجرا نخواهد شد.
4ـ تما ميگروها (که به جنگ مشغول اند) بـه ترتيـب وارد جنـگ خواهنـد
شد و جنگيدن به يک گروه (دو مرتبه پشت سر هم) تحمي نخواهد شد.
« -5نم ه» نسبت به همه افرا د يکسان است.
 6ـ اگر اختالفي بين مسـلمين بـروز کـرد ،مرجـع حـ آن خـدا و رسـول
خواهند بود.
7ـ مسلمين ،فرد مقروض و مديوني را که دين او سنگين است رها نخواهند
ساخت ،بلکه او را کمک ميکنند.
8ـ هي فرد با ايماني حق نـدارد ،مـممني را بـراي خـاطر کشـتن کـافري؛
بکشد ،و هرگز نبايد کافري را بر ضد مسلماني ياري کند.
9ـ پيمان و عهد خدا با تمام مسلمانان يکي است از اين نظر پستترين آنها
ميتواند تعهداتي در برابر کفار بذمه بگيرد.
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10ـ مسلمان دوستان و پشتيبان يکديگر ند.
11ـ هر فردي از يهوديان از ما پيروي کند و اسالم بياورد ،از کمک و يـاري
ما برخوردار خواهد بود ،و تفاوتي ميـان او و مسـلمان ديگـر نخواهـد بـود و
کسي حق ندارد او را ستم کند و يا ديگر ي را بـر ضـد او تحريـک کـرده و
دشمن او را ياري نمايد.
12ـ در عقد پيمان صل بايد مسلمانان متحد شوند ،و هي مسلماني بـدون
جلب نظر مسلمان ديگر و عدالت و مساوات نميتواند صل برقرار کند.
در بخشي ديگر اين پيمان نامة تـاريخي کـه حـاکي ا زروح وحـدت طلبـي
ميان مسلمانان است چنين آمده است
1ـ هي کس حق ندارد بدون اجازه «محمد» از اين اتحاديه بيرون برود.
2ـ خون هر مجروحي (تا چه رسد به مقتول) از اين افراد ،محتـرم اسـت ،و
هر کس خون کسي را بريزد قصاص او دامنگير او شـده و سـرانجام خـود و
اه بيت خود را هالک کرده است مگر اينکه قات ستمديده باشد.
3ـ در جنگهايي که يهوديان و مسلمانان دوشا دوش هم ميجنگند ،هزينـه
هر کدام بر عهده خود آنها است ،و هـر کـس کـه بـا متحـدان ايـن پيمـان
بجنگد بايد متحداً با او جنگيد.
4ـ مـناسـبـات هـم پـيمان بـر اساس نيکي و خوبي اسـت و بايـد از بـدي
دور باشند.
5ـ هي کس نبايد در حق هم پيمان خود ستم کند ،در چنين صورت بايـد
ستمديده را ياري کرد.
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6ـ داخ «يثرب» براي امضـاء کننـدگان ايـن پيمـان منطقـة حـرم اعـالم
ميگردد.
7ـ جان همسايگان کساني که پناه داده شده اند ،بسان جان مااسـت ،نبايـد
به او ضرر رسانيد.
 8ـ مسلمانان و يهوديان امت واحده اند و مانند يک ملت در مدينه زنـدگي
خواهند کرد و هر يک دين خودرا دارند.
همچنان ايجاد پيمان اخوت برادري بين تمام مسلمانان در آغـاز ورودش در
مدينه و پيمان صل بين دو قوم بزرگ اوس و خزرج کـه سـاليان درازي بـا
هم دشمن بودند .و تأکيد و سفارشهاي ايشان در صـل و آشـتي در مواقـع
مختلا گوياي روشن از رحمت بودن ان بزرگوار ميباشد.
اهداف وحدت:
يکي از مهترين هدف وحدت اسالمي رفع اختالف و نبـود درگيـري و نـزاع
است﴿ :اأ ِ
شوُ ا ااتارذ ا با ِرحيُ ُکر اااص ِروُاا وِ ََّ َّ
اطيعُ ا َّ
اَا ااار ُس لاهُ ااجا تارنا ارَاُ ا فارما ،ا
اَا امر ا
ا
الص ِ ِ
يف﴾ (18)1و اطاعت فرمان خدا و پيـامبرش نماييـد و نـزاع و کشـمکش
َّ
رو ا

نکنيد تا سست نشـويد و قـدرت و شـوکت و هيبـت شـما از ميـان نـرود و
استقامت نماييد که خداوند با استقامت کنندگان است.
لذا ،الزم است مذاهب ِ مختلا براي رفع اختالفات و درگيريهاي دروني به
مشترکات تمسک کنند ،تا در برابر بيگانگان ،يگانگي و اتحاد خـود را حفـظ
کنند; اما در غير اين صورت و مشغول شدن و درگيـري بـين خـود ،قـواي
( )1س ره ام.46 : ،،
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جسمي ،فکري ،اقتصادي و ...هـدر مـي رود ،و آن کـه در ايـن وسـط سـود
ميبرد دشمنان و بيگانگان هستند .چنان چه دنيـاي اسـالم امـروز گرفتـار
همين درد است.
نکته قاب ذکر اين که ،براي رسيدن به اين اهداف بهرهگيـري از روشهـا و
شيوههايي که وحدت را عمالً محقق مي سازد ،امري ضـروري اسـت ; مـثال
يکي از روشها ،استفاده از وحدت کلمـه اسـتُ ﴿ .رل ي رها ال ال ِکمارربِ تار اعر،لا ا وِ ا
اکوِم سر ِ
ه بِ ِره اشي ر ،اجا يم ِ
آء باينانار ،اابايرنا ُک أاجَّ مارعبُر اد وِجَّ َّ
ضر،
ضرنا ،بارع ً
ََّر اذ بارع ُ
اَا ااجا مُشر ِان ا
ً ا
ا اا
()1
19
ِ
ِ
أارالال ِمررف ُو ِ
اَ َّ
بگــو اي اهــ
اَ فارِنَ تار ا لَّر ا فارُ لُر ا اشر اره ُداا َِبا َّ ُمسررو ُم اَ﴾
ا ً َج
کتاب ،بياييد به سوي سخني که ميان مـا و شـما مشـترک اسـت کـه جـز
خداوند يگانه را نپرستيم ،و چيزي را شريک او قرار نـدهيم ،و بعضـي از مـا
بعضي ديگر را ،غير از خداونـد يگانـه ،بـه خـدايي نپذيرنـد ،هرگـاه از ايـن
دعوتسر برتابيد ،بگوييد گواه باشيد که ما مسلمانيم .
ديگر از شيوهها ،اطاعت و تسليم است ﴿ا مرف يسروِ اتهره وِ ا َِّ
اَ اا ُ ر ا ُح ِسرف
ا اُ
ا ا
ِ
َ ِاللعُرانااةِ الر ُ قر اُي﴾ (20)2کسي که قلب و جان خود را تسليم خـدا
سر ا
فار اُد اسمام ا
کند و در آستان پروردگار سـر تسـليم و اطاعـت فـرود آورد در حـالي کـه
محسن و نيکوکار باشد به دستگيره محکمي چنگ زده است.
شيوه سوم ،استفاده از رهبري واحد است ،چنان چـه در آيـه چهـ وشـش
انفال به آن اشاره شد .و روشن است که به کارگيري اين روشها ،همه را به
مشترکات فرا مي خواند ،و سبب هم بستگي و اتحاد مي شود.

( )1س ره آ اماناَ.64:
( )2س ره لُم.22:َ،
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مرحوم عبدالغفور آخوند نعماني ترکمني ،يکي از عالمان با درد دنياي اسالم
در مورد اقتدار مسلمانان در زمان اتحاد شان شعر زبيايي دارد
ما مسلمانان چــه نيکو روزگاري داشـتيم
راستي خوش عزت و خـوش اعتباري داشتيم
چون گ وبلب انيس و مونس و دمسازهم
درگلستان وفـا ،خوش برگ وباري داشتيم
سوزن ومژگان مهيا تا کــــه بيرون آوريم
گر به پا از گــــردش ايام ،خاري داشتيم
پرچم دين مبين ،برديم تا ديــــوار چين
چون کـــه عزم آهنين واستواري داشتيم
امپراطـــــوران عالم ،مـــرتعش ازبيم ما
چون رشادتهاي بيحد وشماري داشتيم
اين چنين بوديــم تا بوديــم با هم متحد
از نفاق و از تفـــرق تا فــــراري داشتيم
اين چنين بوديم تا بوديم با هم راستگوي
از دروغ و از تصـــنّع ننگ وعاري داشتيم
درميان ما در آمـــــد ،عاقبت دست نفاق
رفت ازآن برباد ،هـــر عزّو وقاري داشتيم
راه كارهاي وحدت امتت استالميدر عصتر حارتر و موانت اتحتاد
مسلمانان:
اگر چه بررسـي دقيـق و همـه جانبـه ايـن موانـع فرصـت و مجـال بسـيار
گستردهاي را ميطلبد ،امّا کوشش ما در اين فرصت اندک آن است کـه بـه
خطوط کلي و اصلي آن اشاره گذرا داشته باشيم.
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الف :موان اخالقي اتحاد:
پيامبر اکرم هدف از بعثت خويش را اتمام مکارم اخالقـي بيـان کردنـد
«و َجَّن ،بعثُ ْلتر مکر،ر اْلارم » (21)1و اخالق صـرفاً در آداب فـردي خالصـه
نميشود ،بلکه اخالق اجتماعي نيز بخش عمدة آن است و اساساً آن گاه که
اخالق فرد ،فاسد باشد ،اجتماع که مجموعهاي از فرد هاست ،فاسد ميشـود
و روابط انساني ناسالمي را پيدا خواهد کرد.
اتحاد نيز به عنوان عنصري اجتماعي از اين مهـم مسـتثني نيسـت .اخـالق
صحي اسالمي پايههاي وحدت را مستحکم ميکند و صفات زشت و رذيلـه
بنيادهاي آن را فرو ميپاشد.
 -1هوا پرستي و عدم اخالص در بسياري موارد اختالفات افـراد و گروههـا،
اهري علمي و فکري دارد امّا در واقع امر جز هوي پرستي ،خود پسندي و
خودخواهي منشأ ديگري ندارد.
 -2تعصب کور تعصبات شخصي ،مـذهبي و گروهـي از جملـه موانـع مهـم
اتحاد است .انسان متعصب به صـرف وابسـتگي مـذهبي ،ملـي و گروهـي و
بدون دلي و برهان و به صورت افراط گونه به حمايـت يـا نکـوهش حـزب،
فکر و يا مذهب ديگري ميپردازد و جز جناح و عقيـده خـويش همـه آراء و
ديدگاهها را باط ميشمارد.
 - 3تکبر و خود پسندي تکبر آفتي اخالقي است کـه در نابسـاماني روابـط
اجتماعي تأثير بسزايي دارد .خوي استکباري تنها متعلق به بيگانگان نيست
( )1مسند البَارو قديع.8949 :
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بلکه بسياري از مسلمان نماها نيز داراي چنـين روحيـه اي هسـتند کـه در
صورت رسيدن به قدرت ،ضررهايي بيش از مستکبران خارجي بر مسـلمين
وارد ميکنند.
 - 4حسادت ،کينـه ورزي و بـدگماني در روابـط ميـان مسـلمانان طبيعتـاً
اختالفات و کدورتهايي پيش ميآيد که با بزرگ منشي ،مسـالمت جـويي و
عفو و گذشت قاب رفع است و بر عکس کينه ورزي موجب افزايش شـکاف
و تعميق اختالفات و کدورتهاست.
 - 5دنيا پرستي و جاه طلبي اتحاد در بسياري از موارد نيازمند روحيه ايثار
و فداکاري ،عفو و بخشش و تواضع و فروتني است .دنيـا طلبـان و عاشـقان
شهرت و مقام که هي عملي را جز در راستاي مال و مقام انجام نميدهنـد
و در لحظات بحراني و مشکالت اجتماعي به جاي ميدان دادن به افراد اليق
و گذشتن از حقوق خويش بر حفظ قدرت و موقعيت حزب و جناح خـويش
تأکيد ميکنند.
ب :موان سياسي:
 -1عزلت گزيني ،دانشمندان و مصلحان که در چنـين مـواقعي بـه و ـايا
خود عم نميکنند.
 -2حزبگرايي.
 - 3استعمار و عوام بيروني.
پيامدهاي اختالفات مسلمانان:
پيامد هاي اختالفات مسلمانان بسـار زيـاد و جبـران ناپـذير اسـت در ايـن
نوشته بصورت ترتيب وار بـه پيامـدهاي فرهنگـي ،اجتمـاعي و اخالقـي آن
اشاره ميکنيم
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پيامد فرهنگي:
 -1زوال دين ،چون مسلمانان دربين خودشان درگيراند - 2 .از بـين رفـتن
زمينه تبليغ و انتشار آن دربين ساير مردم.
پيامد اجتماعي:
 -1انحطاط جوامع و سقوط تمدن اسالمي  – 2زوال عزت اسالمي.
 – 3کشتار و قساوت و بيرحمي – 4ناامني و فالکت.
پيامد اخالقي:
 –1سوء ن و بدگماني  – 2دشنام  – 3قطع رحم و قصاوت.
 - 4خودپسندي  – 5تهمتهاي ناروا  – 6تجسس و عيبجويي......
نتيجه وحدت امت اسالمي مورد تأکيد قرآن عظيم الشـان بـوده در آيـاتي
متعدد در مورد آن سخن گفته است و يکي از اهداف بزرگي پيـامبر اسـالم
مصلحان جهان اسالم بود و شخصـي رسـول خـدا و بـراي رسـيدن بـه
وحدت امت اسالمي از طرحهاي ويژه بهـره جسـت از جملـه ايجـاد پيمـان
نامهها بين مسـلمانان و غيـر مسـلمانان در مدينـه و ايجـاد پيمـان اخـوت
اسالمي در بين مسلمانان و....
راهکارهاي وحدت اسالميکه به نظر ميرسد قرار ذي خواهد بود
راهكارهاي اجتماعي و فردي وحدت:
الف ت حمايت از محرومان:
ب ت تحمل و مدارا:
استراتيژي حمايت از محرومان و بيچارگان از راهکارهاي اساسي پيـامبر
در جهت تحقق وحدت اسالمي بـوده اسـت کـه بـا اعـالم حمايـت از قشـر
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محروم و ستمديده ،آنان را بـه مرکـز واحـدي هـدايت نمودنـد تـا وحـدت
اسالمي را تحقق بخشد .تحمـ و مـداراي حضـرت نيـز در جهـت وحـدت
اسالمي بوده است.
راهكارهاي عصر كنوني:
راهها عملي ذي نيز پيشنهاد ميشود
1ـ مراجعه به قرآن ،سنت و سيره نبوي و عترت رسول خدا که همـواره
مسلمانان را به وحدت و همبستگي تاکيد کرده اند
2ـ تحم نظرات مخالا و مدارا با پيروان مذاهب
3ـ دوري از تعصبات خشک گوناگون ملي ،قو مي و نژادي
4ـ آشنائي شيعه و سني از آراء و نظريات علمي يکـديگر بـا مطالعـه کتـب
مربوط به يکديگر.
5ـ تعام انديشمندان فرقههاي گوناگون اسالمي وگفتگوهاي علمي جهـت
رفع سوء تفاهمها.
6ـ آشنائي از توطلههاي دشمن براي ايجاد اختالف
7ـ احترام به مقدسات يکديگر
8ـ دوري از تهمت و افترا نسبت به يکديگر
9ـ کنترول افراد تندرو که موجب نفاق و تفرقه ميگردد.
10ـ تقويت نقطههاي مشترک
11ـ ايجاد مراکز آموزشي پژوهشي مشترک
12ـ ايجاد رسانهها ي پيام رساني مشترک ،براي تقويت روح وحدت طلبي،
پيام رساني سالم.
واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علی س يد األنبي اء واملرس لني ق ا
ال ر ش ال ر ي ﴿أَنَّ م َ َش قَ َ َف نَ َ س ا
بع الی أع اب هلل ش الن يراي ال ر ي ا رس
(1 )1
س أَو فَس ٍ
ض فَ َكأ ََّّنَا قَ َف النَّاس َِ
ِ
اد ِِف َاأل ََر ِ
َجيعا﴾
َ َ
رغَ َِْي نَ َ ٍ َ َ
چالش خطرناک عصر حاضر:
يکي از خطرات و چالشهاا عماه و يچياهۀ عصار ااراره هما اا عاه
مصئو يت جان و تعرض بيراما ه به ايات خود و ديگران اساته ووريکاه
ديه ميشود از ساليان متعاهد بهينساو در کشاور ماا و برخاي کشاورها
اسالميديگره يک تعهاد – مخصوصا جوا ان و و جوا ان -در اثار هماو و بار
داشت سطحي از اسال و براساس برخي ا گيز ها ديني و سياساي دسات
به ا تحار و خود کشي ميز نهه و برخي ديگر در اثر باروز مشاکالت عهياهۀ
اجتماعيه و برخي ديگر در اثر مشاکالت اتتصااد دسات باه خاود کشاي
ميز نهه و هستنه برخي عناصر ظالو ديگر که به غرض بهست آوردن او
اچيز و يا اشباع غريزۀ غضب و اب ا تقا به ايات ديگران بااز ماود و
آ ما را از بين ميبر ه .و اگر دتت ماييو تما عوامل ذکر شه در دو عامال
بزرگ (ظلو و جمل) خالصه ميگردد.
( )1س ره ائده.32 :
930
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الس َم َاوا ِ َو َاأل ََر ِ
ض
ض نَا َاألَ َانَ ََ َعلَ ي َّ
ووريکااه اهلل متعااا ميهرمايااه﴿ :إِ ََّّن َع َر َ
اْلنساي إِنَّ كاي ظل ا ه ل﴾(2)1
ِ
ني أَي َََي ِملَنَ َها َوأَ َش َ َق َش َن َها َو ََلَ َها َِ َ م م َ َ َم َ م
َوا َْلِبَا ِ فَأَرَ َ َ
اينک با توجه به خطراين هيه و اهميت موروع ميخاواهو اهميات اا
ايات را در رتو صوص معتبر شرعي به بحث و بررسي بگير .
ا ايات و ز هگي اولينه و در عين اا مممترين اقي است که اسال و
تما توا ين جمان به ا سان داد استه و اين ا سبت به اقاو ا ساا ي
ديگر از اهميت ويژ ا برخوردار ميباشه که ذيالً بيان ميگردد:
 -1وابستگي تمام حقوق به حق حيات:
خستين اهميت ا ايات اين است که در صورت برخوردار باودن از ايان
ا ه ا سان ميتوا ه از اقو ديگره ما نه :ا تحصيل علوه اا کساب و
کاره ا برخوردار بودن از عمت صحت و تنهرستيه ا اريات و آزاد و
اقو ديگرش يز برخوردار گردده اما بر عکس در صاورت عاه برخاوردار
بودن ا سان از اين ا ه تحق ساير اقو يز مفمومي هارد.
 –2حق حيات ،موهبت و بخشش بزرگ الهي است:
ا ايات موهبات و بخشاش بازرگ خهاو اه اساته ووريکاه خهاو اه
متعا اين عطيه اش را به عنوان يکي از عمتما بزرگش بر شمرد هرماود
َّلل وكن أَ اًتفأَ ياك ﴾ (3 )2
ِ
استَ ﴿ :ك َي َ
ف بَ َك م مرو َي ِ َّ َ م م َ َ َ َ َ َ م َ
"چگو ه به خهاو ه کاهر ميشاويه در اا کاه شاما مردگاان و اجساا باي
رواي بوديهه و او شما را ز ه کرد".
( )1س ره ا زاب.72 :
( )2س ره رقره.28 :
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و يز هرمود استَ ﴿ :و مه َ الَّ ِذي أَ َ يَا مك َ مُثَّ مُيِي م مك َ مُثَّ مََييِي مك َ إِ َّي َِ
سا َي لَ َك م ر﴾
اْلنَ َ

()1

4

او کسي است که شما را ز ه کرد سپس ميميرا ه بار ديگار ز اه ميکناه
اما اين ا سان کفران کننه و اسپاس است".
از آيات مبارکۀ هو به صراات معلو ميگردد که عمت ايات يک عمات
خها داد و عطيۀ بزرگ المي است؛ لذا هرگو ه اتها غير شرعي و تا و ي کاه
سبب سلب اين عمات گاردده از ظار اساال اارا باود ه جار و جنايات
ابخشود ي تلقي ميگردد.
 –3تأمين حق حيات ،يکي از مقاصد ضروري شرريعت اسرالمي بره
شمار ميرود:
دسترسي به ا ايات به عناوان (افا فاس) يکاي از مقاصاه عماه و
ررور شريعت اسالمي به شمار رهته کاه خهاو اه متعاا جمات ايجااد و
تحق آن ازدواج را به عنوان را مشروع و تا و ي توليه ا سان معرهي ماود
و بخاور مصؤو يت جان ا سا ماه تتل ا سان را بهون موجب شرعي اتاي در
صورتي که تتل به گو ۀ خطا هو واتا شاوده مساتح تعقياب و مجاازات
دا سته است .چنا چه اهلل متعا در اين مورد هرمود اساتَ ﴿ :وَ ا َك ا َي لِ مم َ ِ ٍش
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
س لَّ َمَ إِ َل
أَي يَ َق م َف م َ ن ا إلَّ َئرَو ا َوَ ش قَ َ َف م َ ن ا َئرَو ا فَ َ ََ ِري مر َرقَبَ َ َ نَ َ َوديَ َ َ
ص َّدقم اَ فَِني َك ا َي ِ ش قَ َ ٍم َع مد ٍُو لَّ مك َ َو مه َ َ َ ِ ش فَ َ ََ ِري مر َرقَبَ ٍَ َ ِ نَ ٍَ َوإِي
أ ََهلِ ِ إِلَّ أَي يَ َّ

( )1س ره ج.66 :
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ِ ٍ
ِ
ِ
سلَّ َمَ إِ َل أ ََهلِ ِ َوََتَ ِر مير َرقَبَ ٍَ َ ِ نَ ٍَ فَ َم ش ََّّلَ ََِي َد
َكا َي ش قَ َ م رَ َينَ مك َ َورَ َينَ مه َ ُيثَاق فَديََ َ
كيما﴾ (5)1
ني بَ رَ ِ ش ُِ
اَّلل َعلِيما ِ
ِ
ِ
فَصيَ م
اَّلل َوَكا َي ُم
َ
ام َش َه َريَ ِش مََار َع َ ِ َ َ ُ َ
برا هيچ هرد با ايما ي مجاز يست که هرد با ايما ي را به تتل برسا هه مگر
اينکه اين کار از رو خطا و اشتبا از او سرز ه و (در عاين ااا ) کسايکه
هرد با ايما ي را از رو خطا باه تتال برساا ه باياه ياک بارد آزاد کناه و
خو بمايي به کساان او بپاردازد مگار اينکاه آ ماا خو بماا را ببخشانه....ه و
آنکس که دسترسي (به آزاد کردن بارد ) اهارده دو ماا اي در اي روز
ميگيرد -اين (يکنوع تخفيف و) توبه الماي اسات و خهاو اه دا اا و اکايو
است".
َّ ِ
يش
و در مورد اجرا تا ون تصاص جمت اف ايات هرمود استََ ﴿ :يأَي َهاال ذ َ
َقصاص ِِف الَق لی﴾ (6 )2
ِ
ِ
َََ
ب َعلََي مك م ال َ م
آ َنم اَ مك َ
"ا کسا ي کهايمان آورد ايه! دربار کشتگانه تصاص بر شما هارض شاه
است".
ِ
ص ِ
اص
و در آيۀ ديگر اکمت آن را بيان داشاته هرماود اساتَ ﴿ :ولَ مك َ ِِف الَق َ
اب لعلَّك ب َّق ي﴾ (7 )3
َ يَاة ََيَأمولِ َی األَلَبَ ِ َ َ م َ َ م َ
ا صاابان خرد ! برا شما در تصاصه ايات وز هگي است".
 – 4جواز استفاده از حرام به غرض حفظ حيات:
( )1س ره نساء.92 :

( )2س ره رقره.178 :
( )3س ره رقره.179 :
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اهميت ديگر ا اياتاين است که دين مقهس اسال وتا ون جااودا ي آن
بخاور اف اياته استفاد از ارا را در االات مخمصاه يعناي رارورت
شهيه به ا هاز ا که ايات ا سان را تامين مايه مشاروع تارار داد اساته
چنا چه خهاو ه متعا دراين مورد ميهرمايه:
ِ (8 )1
ضرمَّر غَ َْي ٍغ وَل َع ٍ
اد فَ َال إِ َُثَ َعلََي ﴾
﴿فَ َم ِش ا َ
ََ َ

"ولي آن کس که مجبور شود (به خاور اف جان از آن اشيا ارا شاه
بخورد) البته در صاورتيکه عالتمناه (باه خاوردن و لاذتت باردن از چناين
چيزهايي بود ) و متجاوز (از اه سه جوعمو) باشهه گناهي بر او يست".
و در همين مورد هقماء به اتفا اين تاعهۀ کلي را گذاشتنه که ميگويه:
«الضرورات تبيح المحظورات».
" يازها ررور ارامما را مباح ميکنه".
 – 5حرمت قتل نفس به جز در موارد محدود:
اهميت ديگر ا ايات در اسال اين است که اسال تتل فس را اه تنماا
يک عمل ارا و از گناهان کبير معرهي ماود بلکاه در آياات متعاهد
تتل فس را در رديف شرک و کفر ترار داد استه ووريکه خهاو اه متعاا
در مورد ارمت تتل فس -جز در موارد محهود– اهلل متعا هرمود است:
ِ َّ ِ ِ (9 )2
اَّللم إل َحلَ ُق﴾
س الَِِّت َ َّرَم ُ
﴿ َولَ بَ َق ملم اَ النَّ َ َ
"و کسي را که خها کشتنش را ارا کرد است مگر به ا مکشيه".

( )1س ره رقره.174 :

( )2س ره انعام.151 :
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و در سورۀ هرتان خود دار مودن از تتل فس را يکي از صافات بناه گان
س الَّ ِِت
خوب و شايسته معرهي ماود اهلل متعاا ميهرماياهَ ﴿ :وَلب َق ملم ال نَّ َ َ
حل ِق﴾ (10 )1
َ َّرَم إَِّل ِ ََ ُ
"و کسا يا ه ا سا ي را که خهاو ه خاو ش را اارا کارد اساته باه تتال
ميرسا نه مگر به ا ".
و از ا س بن مالک روايت شه کاه ياامبر هرمود اه« :أَ َك َرم الَ َكبَ ائِ ِر
س» (11 )2
اك ِ َِّ
َِ
َّلل َوقَ َ مف النَّ َ ِ
اْل َش َر م
"بزرگترين گناهان :شريک آوردن به خهاو ه و کشتن فس است".
هنگاميکه تتل ا سان بي گنا در اين اه باشه اس تتال شاخ ماؤمن و
مسلمان چگو ه خواهه بود؟ لذا خهاو ه متعا در مورد تتل شاخ ماؤمن
ِ
اَّلل َعلَي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ُم َ
هرمود استَ ﴿ :وَش يَ َق م َف م َ نا َ َع ُمدا فَ َج َزآ مؤهم َ َهنَّ م َئالدا في َها َوغَض َ
ظيما﴾ (12 )3
َع َّد لَ َع َذا َع ِ
َولَ َعنَ م َوأ َ م
"و کساايکه مااؤمني را از رو عمااه بکشااه (و از ايمااان او بااا خباار بااود و
تجاوزکارا ه او را به تتل برسا ه و چنين تتلي را ااال بها اهه کااهر بشامار
ميآيه و) کيفر او دوزخ است و جاودا اه در آ جاا ميما اه و خهاو اه بار او
خشو ميگيرد و او را از رامت خود محرو ميسازد و عاذاب عظيماي بارا
و تميته ميبينه".
( )1س ره انعام.151 :

( )2صَيح خباريا ديث.6871 :
( )3س ره نساء.93 :
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و در آيت ديگر اين کار را از شان مؤمن بسيار بعيه ترار داد هرمود اسات:
ش أَي ي ق ف ِ نا إِلَّ ئروا﴾ (13)1
ََ
﴿ َوَا َكا َي لِ مم َ ِ ٍ َ َ م َ م َ

"هيچ مؤمني را سزد که مؤمن ديگر را بکشه مگر از رو خطا".
و معنا ( َوَا َكا َي لِ مم َ ِ ٍش) اين است کهاين عمل در هيچ االتي شايساتۀ هارد
مؤمن يست.
 –6حرمت انتحار و قتل نفس:
با توجه به اينکه ايات و ز هگي ا سان در ملک خودش بود بلکه عطياه و
موهبت بزرگ المي استه و هو چنان جان و روح زد ا سان ايثيات اما ات
را دارد؛ لذا برا هيچ ا سا ي روا يست تا بر جاان و فساش تجااوز ماياهه
رو همين علت اسال ا تحار و خود کشي را جر بس بزرگي معرهي مود
و ا تحار کننهۀ را مستح عذاب شهيه اخرو ترار داد اساته چنا چاه در
اهيث صحيح آمه است کاه ياامبر هرمود اه « :ش ق ف ن س رن يء ِف
الدنيا عذب ر ي م القيا َ»14 )2( .
مُ
"کسي که خود را توسط چيز از و سائل د يو باه تتال برساا ه توساط
همان چيز روز تيامت عذاب داد ميشود".
 –7ارزش خون مسلمان نزد اهلل متعال:
اهميت ديگر ا اياتاين است که ارزش خون هرد مسلمان زد خهاو ه از
ارزش د يا وآ چه که در د يا است بيشتر وباال تر استه ووريکاه ياامبر
ش ق ف ر ف سل »15)3(.
در يک اهيث هرمود ه« :لَزوا الدنيا أه ي على
( )1س ره النساء.92 :

( )2صَيح خباريا ديث.6047 :
( )3سنش الرت ذيا ديث.1395 :
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"بي ترديه زوا واز بين رهتن د يا ازد اهلل سابت باه تتال مارد مسالمان
آسا تر است"
و آ چه که اهميت ا اياته مخصوصاً ا ايات هارد مسالمان را بيشاتر
روشن ميسازد عکسالعمال ياامبر در برابار عملکارد يکاي از ياارا ش
اسامه بن زيه است کاه گفتاه باودَ« :ي أس ا َ :أق لَ رع د اق ا ل إل إل
قلت :كاي ع ِابا .فما زا يكررها ى متني ت أي َّل أك ش أس ل قب ف ابل ي الي م»)1(.
ُ
16

"ا اسامه! بعه ازاينکه ال إلاه إال اهلل گفاته او را کشاتي»؟ گفاتو :او بارا
جات اشه شمادت آورد .سپس رساو خاها آ قاهراين جملاه را تکارار
کردکه من آرزو کرد ا کاش! تبل از آن روزه مسلمان شه بود ".
 –8امکان مسدود شدن دروازۀ توبه بر روي قاتل ناحق:
اهميت ديگر ا اياتاين است که تتل اا سبب مساهود شاهن دروازۀ
باز و وسي توبه ميگردده چنا چه از ابن عمر رري اهلل عنمما روايت شه که
ٍ
بد ا
ياااامبر هرمود اااه« :ل ش ي زا امل مش ِف فس ََ ش دين اَّل يمص َ
را ا»(17)2
"مؤمن تا زما ي که مرتکب خون اا شه باشه در اماان بسار ميبارد و
ااتما ميرود که توبه اش ذيرهته شود".
و از معاويه روايت شه که يامبرهرمود اه« :ك ف ابن ب عس ى أي
نا عمدا»18 )3( .
يغ ره إل الر ف ُي كافرا ,أوالر ف يَق مف
( )1صَيح خباريا ديث.4269 :
( )2صَيح خباريا ديث.6862 :
( )3سنش أُي داودا ديث.4272 :
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"در مورد هرگنا اميه اين ميرود که خهاو ه او را ببخشه مگر مرديکاه باه
االت کفر بميرده يا هرديکه مسلما ي را تصهاً به تتل رسا ه".
و در روايت ابن عباس رري اهلل عنمما آمه است که تاتل در روز تيامت در
برابر سوا المي الجاواب ميما اه و هايچ بما اۀ را ميتوا اه ارائاه ماياهه
ووريکه يامبر هرمود ه:
ب د اا يق :
«َيي ءاملق م لقابف ي م القيا ََّ ,نصي م ورأس ري دهاو أودا بَ َن مُ م
(19)1
َي رب :سف هذا في ق لينا ى يمدنيَ ش العرش».
 –9قتل انسان به ناحق به مثابۀ قتل تمام انسانها است:
اهميت ديگر ا ايات در اسال اين اسات کاه ديان مقاهس اساال تتال
ا سان را به اا ه به مثابۀ تتل تما ا سا ما و جات دادن هرد را از مارگ
به مثابۀ ز ه مودن تما ا سا ما ترار داد استه ووريکاه خهاو اه متعاا
ِ ِ
يف أَنَّ م َ ش قَ َ َف نَ َ س ا رِغَ َِْي نَ َ ٍ
س
هرمود استَ ِ ﴿ :ش أَ َ ِف َابلِ َ
ي َكََبنَ ا َعلَ ى رَ ِين إ َس َرائ َ
أَو فَس ٍ
اه ا فَ َكأ ََّّنَا أَ َ ي ا النَّ اس َِ
ض فَ َكأ ََّّنَا قَ َ ف النَّ اس َِ
اد ِِف األ ََر ِ
َجيع ا﴾
َجيع ا َوَ َش أَ َ يَ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
(20)2

"به همين سبب بر بني اسرائيل مقرر داشتيو که هر کس ا ساا ي را باهون
اينکه مرتکب تتل فس يا هساد در زمين شه باشه؛ بکشهه چناان اسات
که گويي همۀ مرد را کشته باشه و هر کس ا سا ي را از مرگ جات دهاه؛
چنان است که گويي همۀ مرد را ز ه کرد است.

( )1سنش الرت ذيا ديث.3029 :
( )2س ره املائده.32 :
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 –10حرمت اعطاي اذن به قتل:
با توجه به ارمت تتل هيچ کس ميتوا ه اجازۀ تتل کسي را صادر ماياهه
لذا اجاز دهنه و اجاز داد شه هر دو در صورتيکه اجاز داد شه عمل
تتل را ا جا داد باشه يکسان مرتکب گنا تتل ميگرد اه؛ زيارا در ماورد
ا ايات غير از اهلل متعا که ز ه کننه و ميرا نه اسات کاس ديگار
ا تصرف در آن را هارد.
 –11حرمت جنگ و مبارزه عليه مسلمان:
با توجه به اهميت ا اياته روا يست که دو هرد جمت اثبات استحصاا
ا تلف شه و يا جمت ده عار و اها ته عليه يکهيگر به جنا و مباارز
بپرداز هه ووريکه ياامبر هرمود اه« :إِابَا الَ َق ى الَمس لِم ِ
اي رس َي َي ِه َما فالَقابِ مف
مَ َ
ِ
َّ
فم ا َ م الَم َق م قَ ا « :إِنَّ م َك ا َي
وامل َق م م ِف النَّ ا ِر» قم َل تََ :ي َر مس
اَّللا َه َذا الَ َقاب مف َ
ف صا ِ بِ ِ» (21)1
َ ِريصا َعلَى قَ َ ِ َ
"هرگا دو مسلمان با شمشيرها شاان در برابار هاو تراربگير اهه تاتال و
مقتو (کشنه وکشته شه ) هردو در آتش ا ه .صحابي ميگويه :گفتو :ا
رسو خهاه اين شخ تاتل و کشنه است که به دوزخ مايروده مقتاو و
کشته شه چرا؟ آن اضرت هرمود ه :چون او اري بود کاه دوساتش
را بقتل برسا ه.
شارح اهيث ميگويه :اين ااهيث وعياه و تمهياه اسات بارا آ اا ي کاه
بمنظور دشمني د يو يا ولب اکومت و زمامهار بجنگناهه اماا آ کاه باا
( )1صَيح خباريا ديث.31 :
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اهل بغي و سرکشان بجنگهه يا در مقابل متجاوز از خود دهاع کناه وکشاته
شوده داخلاين وعيه يست .زيرا شريعت برا او اجاز داد است.
 –12حرمت اجهاض و اسقاط جنين:
با توجه به اهميت ا اياته دين اسال اجماض و اسقاط جنين را تبال از
تما شهن آن ارا ترار داد و در صورت عماه باودن آن غرارت ( نجصاه
درهو و يا نج شتر) را که صف عشر ديت است الز ترار داد است .و اگار
جنين در تيجۀ تجاوز بعه از اينکه ز ه بيرون آمه تلف شاوده ديات کامال
الز مي گردد.
با توجه به اهميت ا اياته يمان ها و ميثا ها معتبر معاصار ياز بار
مصؤوينت آن تأکيه مود ا ه ووريکه در مادۀ سو اعالميۀ جماا ي اقاو
بشر آمه است :هرکس ا ز هگيه آزاد و امنيت شخصي دارد.
و تا ون بين المللي امايت از اقو مه ي و سياسي ا ساان ميگوياه :هار
ا سان ا دارد تا در ز هگي از ا وبيعياش بر خوردار گردده و تا ون يز
ازاين ا امايت ميکنهه و محرو مودن هيچ ا سان ازاين ا باه شاکل
زياد رو مجاز ميباشه.
هوچنان اعالميۀ اسالمياقو بشر بر صيغۀ اسالمي اين ا تأکيه ماود
گفته است :ز هگي موهبتي است المي واقي اسات کاه بارا هار ا ساان
تضمين شه است ه و بر همۀ اهراد و جوام و اکومتها واجب است کاه از
اين ا امايت مود و در مقابل هر تجاوز علياه آنايساتادگي کنناه و
جايز يست کشتن هيچ کسي بهون مجوز شرعي.
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بنابرين ا ايات در ظر شريعت اسالمي يک ا مقهس و محتر باود ه
اف و رعايت آن واجب و هرگو ه تجااوز بار آن اارا ميباشاهه ووريکاه
يامبر هرمود ه « :مك َّف الَمسلِ ِ علَى الَمسلِ ِ رام د و الم ِ
ض م».
وع َر م
مم م
مَ َ مَ
و در خطبه تاريخي حجة الاوداع هرمود اهِ َّ « :
اض مك
اء مك ا وأ َ الَك وأ َعر َ
إي د َ
دك هذااألهف رلَّغت»22)1(.
رام َعلََي مك َك مَ َر َ ي ِ مك هذاا ِف شه ِرمك َ هذاا ِف رلَ ِ م
ََ َ
"يقيناً خون ها و ما هاا و آبارو و اموسهاا شاما (مسالما ان) بار شاما
(سايرمسلما ان) ارا استه ما نه ارمت امروز واين شمر واين ما تانه آياا
(رسالت خود) را ابالغ کرد ؟!".
س هر ا سان اتي جَنين و اوفالي که در راو مادر ترار دار هه در شريعت
اسالمي از ا ايات بصورت يکسان بر خوردار ميباشنه؛ لاذا در تاه او
بر تما اهراد ساپس بار جواما بشار و در تاه ساو بار دولتماا واجاب
ميگردد تا در ملو امايت عا و تا از اين ا در تامين وسايل ررور
که تضمين کننهۀ اين ا باشاه ما ناه تاأمين و تمياۀ غاذا و داروه ايجااد
هضا امنيت و آرامش جسمي و به ي ه هکر و روا ي بکوشنه.

( )1صَيح خباريا ديث.1741 :
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احلمددهلل ا ا د ي أمد اب ت و د ی وهند اب ددت ا وواددد وا وددهللوا وا الددعل وا اددع

دی

سيهللاب حممهلل و ی آ ه وأصح به أمجوني.
قد هللا تبد و وتود ی يف حمکددا ا و يدل وهد أصددهللق ا د ني أ د اب تا مددت ا ديط
ا جيا باا هللا ا محت ا حيا.
﴿َي أايدُّه اَّ ِ يت آام ا اجوِب ا اكثِ ِ
دْ
ض ا ظَّ ِِّدت إِ ْم اواا اجا َّ
ريا م ات ا ظَّ ِِّت إِ َّ باد ْو ا
ا ا
ا اُ ْ ا ُ
اد ا اواا ياد ْوا ْ
ً
اُ
(1 )1
ض﴾
ض ُك ْا باد ْو ً
باد ْو ُ
َّ ِ
دري بدُيُد تِ ُك ْا
وقال اهلل تعالی فی مکان آخر :ا
﴿َي أايدُّ اهد ا د ا
يت آ اام ُد ا اا تاد ْهلل ُو ُ ا بدُيُد ًْي ا ْ ا
ِ
ا ِِّ ُم ا ا اى أ ْاه ِ اه اباِ ُك ْا او ْري ا ُك ْا ا او َّ ُك ْا تا ا َّك ُو ا  ،فاِإ ْ اَلْ اِج ُهللوا فِ ايهد
ا ا اوتُ ا
اح ََّّت تا ْاواأْن ُ
ِ ِ
دل ا ُك ُدا ا ْ ِجوُد ا فاد ْ ِجوُ ا ُهد ا أا ْكاكدى ا ُك ْدا
أا
اح ًهللا فا اع تا ْهلل ُو ُ اه اح َّدَّت يدُ ْدذ ااب ا ا ُك ْدا اوإ ْ قي ا
(2)2
او َّ
اّللُ ِِبا تاد ْو ام ُ ا ا ِيا﴾
وقد سد هللا« :مددت اسددوم إ دی حددهلليث قد وهددا دده د ه صددْ يف أابني ده
اآلنک ي ا ي مة».

(3)3

( )1س ه حو ات.12 :

( )2س ه ن .28 -27 :

( )3ما هلل ام امحهلل ،حهلليث.8797 :
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سد د

قد د

هه .»...
وايض ق
وق

هللا « :ددل ا اد د ا د دی ا اد د ا حد د ا

هللا« :ا يذمت أحهلل ا حوی حيْ ألويه م حيْ فاه».

هللا( :ا حت

وايضد ق د

سد

وا جاا ا)

(6 )3

سد د

وقد د

دده وم دده و م دده ا و د د ی

(4 )1

س

س
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مت ا و وف شيئ .)...

(5)2

هللا( :إَي ددا وا ظددت ،فددإ ا ظددت أ د

احلددهلليث ،واحتاا د ا،

هللا( :م ددت ا د د يف بيد دت قد د ب ددري إابهن ددا ف ددهلل ح ددل ددا أ يف ئد د ا

ي ه)

(7)4

و يف واية( :مت ا

يف بيت ق فف ا ي ه فع ية ه وا قال ص)

(8 )5

صددهللق هللا م د ااب ا وظ ديا وب دده س د ه ا ددي ا ک د مي وحنددت دی اب ددک مددت ا د ههلليت
وا

يت واحلمهلل ا

ا و ني.

ا اع يکا و محة هللا وب ته وبوهلل:
اين يک امر مسلم است که انسان اشرف مخلوقات بوده ،در نزد خالق کون و
مکان از مقام ومنزلت شامخ ،ويژگیها ،حقوو و جايگواه شايسوهه دينوی و
اجهماعی برخور دار بوده که يکی از حقوو برجسوهه انسوانها همانوا حوق
( )1س ت ا رتم ي ،حهلليث.1927 :

( )2صحيح ام ما ا،حهلليث.2626 :
( )3ما هلل ام امحهلل ،حهلليث.8504 :

( )4صحيح ام ما ا ،حهلليث.2158 :
( )5ما هلل ام امحهلل ،حهلليث.8997 :
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حريم شخصی میباشد که میبايست هر فوردي از افوراد جامعوه در رعايوت
نمودن حريم شخصی ديگران توجوه مذولول داشوهه و مسوئوليت ايموانی و
وجدانی خويش را در اين راسها ايفوا نمايود ،زيورا موا هنگامیادعواي اداي
مسوئوليت کورده می توانيم که بووه حقوو و جوايووگاه ديووگران احهوورام
وارج بگلاريم.
دين فرخنده و انسان ساز اسالم که يک دين و نظام کامل و عوالم المومول
است بدين مسئله اههمام ويژهاي قايل شده ،زيورا تجسو و کمو اسورار
مردم کار زشت ،ناپسند ،نا ممروع ،غير اخالقی ،غير مجاز و حرام میباشود،
بنا اسالم عزيز همواره پيروان خويش را در رعايت همچو مسوايل توصويه و
از تجس و نقض حقو حريم شخصی ديگران منع میدارد ،اين توصويه و
دسهور يکی از جامع ترين و حساب شده تورين دسوهورها در زمينوۀ توممين
روابط اجهماعی میباشد که مسئله امنيت را به طور کامول ،روشون و هموه
جانذه در جامعه تضمين میکند.
تجس در حريم شخصی ديگران از يک سو باعو افمواي اسورار و کمو
رازهاي پنهانی و سذب نزاع و تفرقه درميان مردم و از جانب ديگور تجسو
در کار ديگران و تعرض به حريم شخصی آنان از نظر اسوالم گنواه پنداشوهه
میشود از اينرو هرگز دين مقدس اسالم اجواره نمیدهود توا راز خصوصوی
ديگران فاش گردد ،بلکه اسالم عزيز میخواهد موردم در زنودگی خصوصوی
خود از هر نقطۀ نظر در امن و امنيت امرار حيات نمايند.
حريم خصوصي چيست؟
حريم خصوصی به معناي محودوده خواه هور شوخت اسوت کوه ديگوران
نمیتوانند در آن محدوده وارد شوند و يا مهعرض آن گردند.
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حريم خصوصی میتواند در سطوح مخهل مورد توجه قرار گيرد ،گاه موراد
از حريم خصوصی شخت آن است که حهی فرزندان به عنوان نزديوکترين
اشخاه نمیتوانند به آن نزديک شوند.
حريم به معناي آنچه که از پيرامون خانه و عمارت که بدان مهعلق باشود ،و
مکانی که حمايت و دفاع از آن واجب است میباشد .و خصوصی بوه معنواي
شوخصی ،هر آنچه که زنودگی خصوصی اشوخاه را در نووظر بوگيوورد بوه
کار رفهه است.
لفظ تحريم ،حرم ،حرمت ،احهرام هم ريموهاند ،از لحوا حقووقی حوريم از
حرمت به معنی منع است ،زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنووع
است بنابر اين حريم خصوصی به معناي مکان و محلی است کوه اخهصواه
به فرد داشهه و دفاع از آن واجب و تعرض نسذت به آن ممنوع میباشد.
و حريم کلمهاي عربی است در لغت بوه معنوی منوع میباشود .در اصوطالح
حريم مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي
کمال انهفاع از آن ضرورت دارد.
بعذاره ديگر :حريم خصوصی يک حق انسوانی و اساسوی بمور بووده و يوک
خواست منطقی میباشد.
بطور کلي حريم خصوصي چيست؟
طوري که قذالً تلکر داديم ،حريم به معنواي آنچوه کوه از پيراموون خانوه و
عمارت که بدان مهعلق باشود ،همچنوان حوريم خصوصوی از نظور حقووقی،
سياسی و اخالقی مورد توجه قرار دارد و از منظرهاي مخهل میتوان آن را
تحليل و تذيين کرد.
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حريم شخصی انسان از جمله مقاصد شرعی اسالم کوه حفوظ ديون ،نفو ،
عقل ،مال و عرض مردم است به شمار میرود که چهارآن از موضووع بحو
ما خارج و اما عرض به معناي آبرو ،اعهذار ،حرمت ،شرافت و وجاهت انسوان
از آموزههاي مؤکد دين مذين اسالم محسوب میگردد.
پ مهمهرين عنصر در مسئله حريم خصوصی واصلی تورين مؤلفوه مسوئله
آبروي اشخاه است که در آموزههاي قرآنوی و سويره نذووي چنوان بور
مسئله آبرو و حيثيت افراد دسهور و تمکيد شوده کوه حهوی خوود فورد هوم
نمیتواند و حق ندارد آبروي خود را بذرد ،بلکه انسانها بايد آبوروي خوود را
حرمت دارند و در حفظ آن کوشش نمايند ،زيرا پيامذر گرامیاسالم در ايون
راسها چنين ارشاد فرمودنود« :فد

مد ک ا ،وامد ا کا ،و أ ا دکا يکا،حد ا

يکا ،ح مة ي مکا ه ا ،يف شه ا ه ا ،يف ب هلل ا ه ا».
يعنی" :به تحقيق که خونها ،مالها و آبروهاي شما بر يکوديگر توان حورام
است مانند حرمت اين روز تان ،در اين شهر تان و در اين ماه تان".
(9)1

اقسام حريم خصوصي:
 -1حريم مرزي :عذارت از حدود و سورحدات يوک کموور بووده کوه طذوق
ميثا هاي بينالمللی تعيين و غير قابل تغيير میباشد.
 -2حريم فضايی :آن بخمی از فضاي کمور است که از آن به موارد مخهل
اسهفاده کرده میتواند و گاه کمور ديگري از طريوق هواپيموا ايون مسوير را
عذور نمايند ،بايد قذل از قذل با کمور مورد نظر تفاهم نمووده و در غيور آن
نقت حريم فضايی کمور محسوب میگردد.
( )1ح ا ه ما ا .1679 :
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 -3حريم محل مسکونی :حريم خصوصی افراداست که درج اسوناد ملکيوت
بووده و حق مالک را ثوابوت سواخهووه و هيووچ کسووی حوق نودارد بوودون
اجازه وارد آن شود.
 -4حريم زراعهی :همجواري زمين ملکيت يوک شوخت بوا زموين ملکيوت
شخت ديگر که حد فاصل آن را جوي آب ،پلوان زمين زراعهی و يا راه عوام
ممخت میسازد.
 -5حريم نوشهاري :تمام آثار نويسنده اعم از کهاب ،رساله ،مقاله ،اشعار ،فلم
نامه وساير امور فرهنگی و نوشهاري مهعلق به شخت نويسنده بووده و هويچ
ک بودون اجوازه نويسونده حوق مداخلوه در آن را نداشوهه و آن ملکيوت
شخصی پنداشهه میشود و نظر به قانون اساسی کمور ملکيوت اشوخاه از
تعرض مصؤن میباشد.
 -6حريم خانوادگی :نظر به عرف و عنعنات و قوانين نافوله کموور خوانواده
نيز حريم شخصی افراد آن بوده که هيچ کسی حق مداخله در آن را نداشهه
و در صورت مداخله شيرازه و نظام فاميلی از هم پاشيده و باع جنگهوا و
مخاصمات میگردد.
 -7حريم مجازي :فيسذوک ،يوتوب" .پست الکهرونيکی يا ايميول هوم جوزو
حريم خصوصی انسانها است ،بعضی از مردم از طريق ايميل مسائل مربوط
به خانواده ،شغل ،امورات مالی وغيره را رد و بدل میکنند ،بنابر ايون رخنوه
کردن به ايميل شخصی افراد به معناي تجاوز به حريم خصوصی آنها اسوت
که شرعا حرام میباشد و براي احدي جايز نيست که به قصد سور در آوردن
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از حريم خصوصی افراد ويا به قصد تفوريح و وقوت گولرانی اقودام بوه هوک
کردن و سرقت ايميل آنها کند".
 -8اسهرا سمع :شنيدن مکالمات تيلفوونی ،تيلگراموی ،وغيوره نيوز جوز و
حريم شخصی افراد بوده و حهی نامههاي شخصی نيوز شوامل ايون مذحو
میگردد ،ايميل ،صحذتهاي خصوصی ميان دو نفر.
احترام حريم مسکن:
در فقه در باره احهرام منزل آمده است کوه اگور کسوی مسولح (بوه صوورت
حمله) وارد منزل کسی شود وکمهه شود خونش هدر است اگور کسوی بوه
خانه ديگري جهت چمم چرانی نگاه کند صاحب خانوه میتوانود او را نهوی
کند اگر دست بردار نذود میتوانود بوا انوداخهن چيوزي او را برانود در ايون
صورت اگر زخمی يا نقصی بر او وارد شد ،حهی اگور او کموهه شود خوونش
هدر است و صاحب خانه مسئول نيست.
بنا حريم خصوصی ،به عنوان يکوی از حقوو اساسوی شوهروندي ،ارتذواط
عميقی با حفظ شمن ،کراموت ،شخصويت ،اسوهقالل فوردي ،توسوعه روابوط
شخصی ،گسهرش صميميت و امنيت روانی پايدار و حاکميت بر احساسوات
و افکار و ديگر ارزشهاي مهم انسانی دارد.
در مورد حريم مسکن در قرآن آدابی بيان شده که وارد شدن به خانۀ مردم
را بدون موافقت سواکنان آن و از غيور درب ورودي حورام قورار داده اسوت.
َّ ِ
آم ُد ا اا تاد ْهلل ُو ُ ا
يت ا
چنان که اهلل مهعال در قرآن کريم میفرمايود ﴿ :اَي أايدُّ اهد ا د ا
بدي ْي ري بدي تِكا حَّت تاوأْنِا ا10 )1( ﴾...
ُُ ً ا ْ ا ُُ ُ ْ ا َّ ا ْ ا ُ
( )1س ه ن .27 :
948

عدم تعرض به حريم خصوصي ديگران

خطبههاي جمعه

يعنی" :اي مؤمنان ! وارد خانههايی نمويد که مهعلق به شوما نيسوت ،مگور
بعد از اجازه گرفهن (با زنگ زدن يا کوبيدن و کارهوايی جوز اينهوا) وسوالم
کردن بر ساکنان آن ،اين کار براي شما بههر اسوت (از ورود بودون اجوازه و
سالم) اميد است شما (اين دو چيز را بوه هنگوام رفوهن بوه منوازل ديگوران
رعايت و آنها را) در مدنظر داشهه باشيد.اگر کسی را در خانهها نيافهيد (کوه
به شما اجازه دهد) به آنجاها داخل نمويد تا (کسی پيدا میآيد و) بوه شوما
اجازه داده میشود .اگر هم به شما (اجازه داده نمد) و گفهند برگرديد .پ
برگرديد (و اصرار نکنيد) اين (کار رجوع زيذنوده تور بوه حالهوان و) پواکيزه
برايهان میباشد .خدا پو آگواه از کارهوايی اسوت کوه میکنيود (پو بوا
رهنمودهاي او مخالفت نورزيد".
ا ا﴾
و همچنان میفرمايد ﴿ :اوا اج َّ
اُ
يعنی" :و جاسوسی و پرده دري نکنيد"
هکلا معلم بمريت سيدنا و نذينوا محمود مصوطفی صولوات اهلل عليوه طوی
حديثی فرموده که شيخين (امام بخاري و امام مسلم) اين را روايت کردند":
...اسهرا سمع نکنيد ،و مخفيانه به سخنان موردم (بوه منظوور جاسوسوی)
گوش فرا ندهيد ،از جاسوسی و کم اسرار مردم دوري کنيد"...
بر اساس همين رهنمودهاي قرآنی بود که در زمان خلفاي راشدين ،به ويژه
دوران خالفت سيدنا عمر فارو  حرمت خانههاي افراد رعايت میشود
و هر ک در خانه اش احساس آرامش و آسايش میکرد.
حرمت تعرض به حريم شخصي:
شريعت مطهر اسالم تجاوز بر حريم خصوصی افراد را حرام کورده و همودار
شوديدي بوه مهجواوز حوريم مسولمانان وارد شوده اسوت از جملوه :تحووريم
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تجس  ،تحريم گوش سپردن به مکالمات و سخنان مردم بدون اجازه آنهوا،
تحريم نظر کردن به محيط خانه ديگران و سر کميدن به خانوههاي موردم
بدون اجازه.
چنان قرآن مجيد اين ممعل فروزان و منذع هدايت عالم بمريت ميفرمايود:
ت إِ ْم وا اجاا ا﴾ (11)1
َّ ِ
اجواِبُ ا اكثِريا ِِّمت ا ظَّ ِِّت إِ َّ باد ْو ا َّ
آم ُ ا ْ
يت ا
ً ا
﴿ اَي أايُّد اه ا ا
ض ا ظ ِِّ ا ا ا َّ ُ
منع تعرض به حريم شخصي ديگران در قانون اساسي کشور:
قانون اساسی افغانسهان ،موضوع حريم خصوصی افراد را يکوی از موضووعات
مهم دانسهه است که هميموه بواسوطه دولوت و دسوت انودرکاران عودلی و
قضايی حفظ شده وبه آن احهرام گردد .ماده  38قانون اساسی افغانسهان در
زمينه چنين صراحت دارد( :مسکن شخت از تعورض مصوئون اسوت .هويچ
شخت بمومول دولوت نمیتوانود بودون اجوازه سواکن و يوا قورار محکموه
باصالحيت و به غير از حاالت و طرزي که در قانون تصوريح شوده اسوت بوه
مسکن شخت داخل شود يا آن را تفهيش نمايند) بنا حفظ حريم شخصی
افراد در تمام قوانين ،کنوانسيونهاي بين المللی مورد توجه قرار گرفهه است.
وجوب حفظ آبروي انسان:
آبرو به معناي عرض ،حرمت ،شرافت ،کرامت و وجاهت انسان موورد تاکيود
اسالم به عنوان يکی از مقاصد پنچ گانه در همه اديان ،حضور جودي دارد .و
در آيات قرآنوی از آبورو بوه عنووان وجاهوت و عفوت يواد شوده اهلل مهعوال
میفرمايد﴿ :قا ُ ا َي م اميُ اا ْهلل ِج ْئ ِ
تهد ُو ا امد اكد ا أابدُ ِا ْامد اأا اسد ْ ک
ت اش ْديئً فاد ًَِي اَي أُ ْو ا
ا اْ
ك ب ِي ﴾ (12 )2
ت أ ُُّم ِ ا ً
اوام اك نا ْ
( )1س ه حو ات.12 :
( )2سوره مريم.28 :
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ترجمه :آنان گفهند :اي مريم ،عجب کار زشهی کرده اي! ،اي خواهر هوارون!
نه پدر تو مرد بدي بود ،و نه مادرت زن بدکارهاي.
َّ ِ
َّ ِ
يت
يت ا
آم ُد ا اا تا ُك ندُ ا اك د ا
و در سورۀ احزاب اهلل مهعال میفرمايود ﴿ :اَي أايُّد اهد ا د ا
جيه ﴾ (13)1
اّلل ِِمَّ قا ُ ا واك ا ِ اهلل َِّ
آ ااب ْوا ُم اسى فا اَّ
اّلل او ِ ً
َبأاهُ َُّ
ا
يعنی" :اي مؤمنان ! همانند کسانی نذاشيد که (باگفهن سخنان ناروا) موسی
را آزار رساندند و رنجيده و آزرده کردند) و خدا او را از آنچه میگفهيد تذرئه
کرده و او در پيمگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود"
و از فضاحت و بی آبرويی افراد ،منع شده و پرده از عيب کسوی برداشوهن و
آبروي وي را ريخهن به عنوان گناه مورد نکوهش قرار گرفهه و مهعورض بوه
مجازات سخهی تهديد شده است.
داستان حضرت يوسف:
اسالم براي حفظ شرافت و کرامت انسان ،اعاده حيثيت را جايز میشمارد و
در بيان داسهان سيدنا يوس  از تالش وي در زندان براي اعاده حيثيوت
ياد میکند و اينکه آنحضرت چنان براي آبروي خويش ارزش قايل بوده
است که حاضر نمیشوود عفوو و بخموش شواه را بپوليرد و پويش از اعواده
حيثيت از زندان بيرون آيد ،از اين رو شاه ،مجلسی ترتيب میدهد و پ از
اعاده حيثيت و بواز گموت آبوروي از دسوت رفهوه ،آن حضورت حاضور
میشود تا از زندان بيرون آيد.

( )1سوره احزاب.69 :
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طوري که قرآن کريم در اين راسوها میفرمايود ﴿ :اوقاد ا
دك فا ْسدأاْهُ امد ات ُ ا ِِّ ْاد ا لِ ا دعَِّ
اجد کهُ ا َّ ُسد ُ قاد ا ا ْ ِجد ْ إِ اب ابِِّ ا
هلل ِهت ِيا﴾ (14 )1
بِ اك ْي ِ َّ ا

دك ا ْدوُد ِب بِ ِده فاد ا َّمد
ا اْم ِ ُ
قاطَّ ْو ادت أايْد ِدهللياد ُه َّت إِ َّ اِِّ

يعنی :پادشاه گفت" :او را نزد من آوريد" ولی هنگامیکوه فرسوهاده او نوزد
وي آمد ،يوس گفت :به سوي صاحذت باز گرد ،و از او بپرس ماجراي زنانی
که دسوت هاي خود را بوريودنود چه بوود؟ که خداي مون بوه نيرنوگ آنهوا
آگاه است".
آري! پادشاه ،نظر به بيان ساقی ،در اول نيز شويفهۀ يوسو  شوده بوود،
اکنون که تعذير نيک وتدبير رعايت رعيوت را از وي شونيد ،مفهوون علوم و
فضليت و دانش ،اخوال او گرديود ،حکوم بوه احضوارش داد ،و خواسوت از
زيارت وي نيز بهرهمند گردد ،و بر وفق لياقهش احهرام نمايد.
هنگامیکه قاصود پادشواه بوا فرموان بوه خودمت يوسو  رسويد ،چوون
يوس  و جاهت و احهرام دينی و اخالقی خود را بوه بلنودترين مقاموات
دنيا ترجيح میداد؛ و میدانست که بدگمانی مردم نسذت به پيغمر خودا در
راه وظيفۀ هدايت و ارشاد مانع بزرگ است ،و اگر امروز من به فرمان شاه به
خاموشی از زندان برايم و آن تهمهی که مايۀ اين همه آزار و حذ مون بوه
ساليان دراز شده مسهمصل نگردد ،احهمال دارد ،اکثر مردم بیخذور در بواب
عصمت من تلبلب و شذهه داشهه باشند ،و اهل حسد پ از يوک مودت از
اين اثرات بی اصل اسهفاده کنند ،و باز اسذاب بسازند.
( )1س ه ي سف.50 :
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نظر به اين مصالح حضرت يوس  به فرموان پادشواه تعميول نکورد ،و از
صذر و ثذات کار گرفهه به قاصد گفت :شاه را بپرس :آيا خذر دارد زنان مصور
چرا در موقع دعوت دستهاي خود را بريدند؟! يوس  از نام زنان ملکور
درست خذر نداشت .ولی اين قدر میدانست که اين واقعه ضرر و نوزد عووام
مموهور شوده ،لهلا قسومت مهوم واقعوه يعنوی تنهوا قطوع دسوت زنوان را
توضيح داد.
پادشاه را مهوجه گردانيد که آن دسهان ممهور را تفهويش و تحقيوق کنود.
غالذا پنداشهه بود که زنان اکنون مقصد را نمان خواهند داد.
خالصه کالم اينکه حضرت يوس  بدون تثذيت برائت و اعاده حيثيوت از
زندان بيرون نمد.
از مجموعه آيات قرآن اين معنی بدست میآيود کوه حفوظ حرموت آبوروي
اشخاه نه تنها وظيفه خود شخت بلکه جامعه و نيز دولت اسوت بنوابراين
هيچ شخصی حقيقی و حقوقی و يوا نهادهواي دولهوی نمیتواننود مهعورض
حريم خصوصی افوراد شووند و بوه جوان و موال و آبوروي اشوخاه اسويب
برسانند .دولت بعنوان نهاد حافظ منافع و جامعه میبايست در اين حوزه نوه
تنها خود وارد نمود و به تجس و يا کاوش نپردازد ،بلکه با تمديد قووانين
و مجازات بر افزايش ضريب امنيهی حوزه خصوصی و حريم شخصی بيفزايد.
نتيجه گيري:
اول :بايست مطابق احکام و فرامين الهی از تعرض به حريم شخصی ديگران
جدا اجهناب ورزيد.
دوم :به اساس صراحت قانون اساسوی کموور( :ملکيوت شخصوی از تعورض
مصؤن است) بايد عمل نمود.
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سوم :نذايد حريم خصوصی فردي از افراد جامعه را لکه دار سوازيم ،زيورا بوه
اساس گفهار پيامذر گرامیاسوالم کوه میفرماينود« :ا يدذمت أحدهلل ا حدَّت حيدْ
ألويه م حيْ فاه».
چهارم :از پرس وپال در باره ميزآن در آمد و يا پ انداز اشوخاه ،جسوهجو
در باره پيمه و شغل و تخصت افراد رسمی و در شرايط غير ضوروري خوود
داري کنيم.
کنجکاوي و پرسش در مورد سن و سوال و در بواره رابطوه شخصوی اش بوا
ديگردان.
نگاه کردن به حريم خصوصی مسکن ديگران حرام است.
خواندن پيامکها ،ايملها ،ياد داشتها و همچنان گوش دادن به مکالموات
تلفنی ديگران ممنوع میباشد.
کسانی که به حريم شخصی ديگران احهرام قايل هسهند ،خودشوان نيوز در
امانند ،و اشخاصی که به ايون مسوئله توجوه ندارنود ،از شخصويت و هويوت
ايمان کاسهه و همواره دچار مصيذتهاي گوناگون اند .همچنان کموورهاي
که سرحدات مسهحکم دارند ،از هرگونه انهحار و انفجوار مصوؤن از مداخلوه
بيگانه گان در امانند.
(15 )1

اسو ف هللا يل و کا و ا ا ا مني ،ف سو ف وه إنه ه ا ف ا حيا

( )1صحيح خب ي ،حهلليث.13 :
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احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن التقومي وکرمه عل ی س ارر خلق ه وس ررله م ا يف
السموات وما يف األرض وجعله مسجودا للمالرکة وفضله عل ی کث يممن خلق ه فضض يال
والصالة والسالم علی سيدان حممد وعلى آله و أصحابه أمجعني.
ق ا هللا فب ارک وفع الی يف حمک ا الت ن يل وه و أص دق الق ارلني أع واب هلل م ن ال يطان
اه َا َيف الَ ََِ َوالَبَ َح َر
ال رجيا ،بس ا هللا ال رحن ال رحياَ ﴿ :ولََق َد ََّ نرَمنَ ا بَ َو َ
آد َم َو َحَلَنَ ر
(1 )1
اها َمن الطنيَب َ
اها َعلَى ََّثَ ٍي َممنن َخلَ َقنَا فَ َض َ
ات َوفَ ن
ض ًيال﴾
َوَرَزقَنَ ر َ َ
َ
ضلَنَ ر َ
(2 )2
وقا رسو هللا« :ل وا الدنيا أهون عند هللا من قتل مسلا».
اما بعد:
يكي از مهمترين ركن نظام اجتماعي اسالم ،حفظ جاا كراماا انناا
حرما قتل ا سا .پس با توجه به مشكالت كنوني جامعه ما خوب اساا
معلوماتي در زمينه داشته باشيم:
خدا ند متعال با دسا خود اننا را آفريد با قدرت خود ا را عقل فكار
داد به ا شنوايي بينايي بخشيد .با توجه به دقاا باريكيهاايي كاه در
( )1سوره اسراء.70 :

( )2سنن النساري،حديث.3987 :
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آفرينش اننا به كار رفتاه اساا ايچ مخلاوقي باا ي براباري نميكناد.
خدا ند متعال در چند جاي قرآ مجيد داستا چگاونگي خلقاا انناا
مراحل متعدد آفرينش ا را به تفصيل بياا كارد ا را اشارم مخلوقاات
قرار داد اسا .به آيات ذيل دقا نماييد اهلل متعال ميفرمايد:
(3)1
اإلنسا َن َمن نُّطَ َض ٍة أَم َ ٍ َ َ
َ
َ
َ
يا﴾
َ
اج ن َبتَليه فَ َج َعلَنَاهر َسي ًعا بَص ً
﴿إ نان َخلَ َقنَا ََ َ

ترجمه« :ما اننا را از نطفه آميخته آفريد ايم چو ا را ميآزماييم ي
را شنوا بينا كرد ايم».
َ ٍ (4)2
ايضاً قال﴿ :لََق َد َخلَ َقنَا ََ
س َن فَ َقومي﴾
نسا َن َيف أ َ
َح َ
اإل َ
زيبااترين سايما

ما انانااا را (از ناظرجناام ر ح) در بهتارين قالا
آفريد ايم.
ٍ
َ
اإلنس َ
ان َم ن َ ٍ
ني ُثرن َج َع َل
ايض ااً قااال﴿ :النذي أ َ
س َن رَّ نل َش َيء َخلَ َق هر َوبَ َدأَ َخ َل َق ََ َ
َح َ
ني ُثرن س نواه ونَ َض َه فَي َه َم ن ُّر َ
ٍَ
َ
وح َه َو َج َع َل لَ ر را ال ن
س َم َ
نَ َس لَهر م ن رس َاللَة م ن نم اء نم َ ٍ َ ر َ
(5 )3
ص َار َو َاألَفَئَ َد َة قَلَ ًيال نما فَ َ ر ررو َن﴾
َو َاألَبَ َ
ترجمه« :اهلل ذاتي اسا كه رچه را آفريد نيكو آفريد آفرينش اننا را از
گل آغاز كرد سپس خدا ند ننل ا را از عصاار آب نااچيزي آفرياد آنگاا
اندامهاي ا را تكميل آراسته كرد از ر ح خود در ا دمياد باراي شاما
گوش ا چشم ا دلها آفريد (اما) شما كمتر شكر ا را بجاي ميآ ريد!»
( )1سوره انسان.2 :
( )2سوره فني.4 :

( )3سوره سجده.9-7 :
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بد شك خلقا اننا  ،پيچيدگي ظرافا اي آفرينشاي ي باه قادري
حيرت انگيز نتند كه يچ مخلوقي در آفرينش به اننا شابا ا نادارد.
بد ترديد جود اننا شا كاري از قدرت بي مانند الهي اسا.
ارزش انسان:
ارزش اننا به حدي اسا كه اهلل تعالي تمام موجودات را براي خدما باه
ا آفريد مخلوقات متعددي را به نفع ا منخر نمود يعني تحا كنتر ل
ا در آ رد اسا.
مجيع ا﴾()1
قرآ كريم در اين بار ميفرمايد ﴿ :ره َو الن َذي َخلَ َق لَ ر ا نم ا َيف األ ََر َ
ض ََ ً
6

خدا ند ذاتاي اساا كه مه موجودات پادياد اي ر ي زماين را باراي
شما آفريد.
ابر اي متراكم در آسما  ،اقيانوساهاي بيكارا در پهناۀ زماين ،دريا ااي
متالطم ،ر د خانه اي ر ا  ،كشتزار اي سرسبز با طارا ت ،ماه ماه
موظف مامور به خدما اننا نتند اننا اشرم مخلوقات ميباشاد
فرشتگا ا را سجد نمود تمام موجودات در خدما ا نتند.
با توجه به ارزش مقام انناا اساا كاه خدا ناد متعاال فرشاتگا را باه
خدما اننا گماشته اسا؛ عد اي ا را حفاظا مينمايند ،عد اي بارايش
دعاي خير ميكنناد ،عاد اي اعماالش را مينويناند ،عاد اي مارا ي
نتند .بعثا انبيا براي دايا بشر نيز دليل ا ميا ارزش اننا در نزد
( )1سوره بقره.29 :
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آفريدگار اسا .بنابر مين احترام عزت انناني اسا كه خدا ند متعال باه
يچ كس حق نداد اسا ننبا به جا مالِ فردي از افراد انناا باد
دستور الهي كوچكترين تعرضي ر ا دارد.
شما باغباني زحما كش را تصور كنيد كاه در زماين خاود بااغي سااخته،
درختا نهال ايي غرس نمود گلهاي رنگارنگي كاشته اسا آيا باغباا
ميپنندد كني بد اجااز ي داخال بااش شاد گلهاا را پار پار كناد،
درختا را قطع نمود باش را تخري نمايد؟ رگز!
آيا ميدانيد قتي گيا درختي در باش پژمرد خشك ميشود ،ياا كناي
به سوي آنها سنگي پرتاب ميكند ،بر دل باغبا چه ميگاررد؟ صانعتگري
را تصور كنيد ،اگر كني صنايع دستي اش را بشكند ،چه عكاس العملاي از
خود نشا خوا د داد؟ آيا يك كوز گراجاز ميد د كوز ايش بد دليل
شكنته شوند؟
کشتن يك انسان به ناحق ،مانند کشتن همه انسانها است:
پس پر ردگار كه اننا را با دسا قدرت خود آفريد به ا مقام جايگاا
االيي بخشيد اسا چگونه ميپنندد كه اين مخلوقش ماورد ا اناا قارار
بگيرد يا نابود گردد .به مين خاطر اسا كه حق تعالي كشتن يك اننا
را بد مجوز شرعي مانند كشتن مه اننانها شمرد اسا.
از ديدگا اسالم جا راننا  ،منلما باشد يا غير منلما  ،محترم اساا
گرفتن جا فقط حق جا آفرين اسا بس .بجاز جاا د ناد جاا
آفرين كني ديگر حق جا ستاني را ندارد .اقعاً چه قدر سنگين غيرقابل
تحمل اسا كه يك اننا بي گناا كاه ايان قادر ماورد لطاف مهربااني
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خالقش اسا ،توسط يك اننا ديگر با سنگدلي قناا ت در ياك لحظاه
كشته شود قرباني ظلم جور گردد .آيا قاتل سنگدل بي رحم يچ فكر
كرد كه مرتك چه جنايتي شد چه مخلوق باا ارزشاي را باد اجااز
صاحبش نابود نمود اسا؟ آيا قاتل ساتمگر جنايتكاار ميداناد كاه چاه
شااا كاري از شااا كار اي قاادرت الهاي را تخريا نمااود چااه گلنااتا
اننانيا چه نهالي از باش بشاريا را پار پار يارا كارد اساا؟ قطعااً
آفريدگار توانا از اين قاتل سنگدل انتقام خو مقتول را خوا د گرفا .قتال
ر اننا به ر حال جرميسنگين خطر ناک اسا اما قتل يك منالما
با توجه به ايما اسالمش سنگين تر خطرناكتر اساا باه ماين دليال
مجازات آ بنيار سخا تر ولناک تر اسا.
قتل نفس در پرتو آيات:
﴿ومن ي َقترل م َؤَمنًا ُّمتَع َم ًدا فَج آ رؤهر ج ن َ َ
َ
َ اهر َعلَي َه َولَ َعنَ هر َوأ َ
َع ند لَهر
َ
َر
ََ
نا َخال ًدا في َ ا َوغَض َ
ََ ََ ر
(7 )1
َع َذا ً َع َظي ًما﴾
ترجمه « :ركني اننا مومن منالماني را قصاداً بكشاد ،جازايش د زخ
اسا ،كه در آ ميشه خوا د بود ،اهلل بار ا خشام گيارد بارا لعناا
كند ،عرابي بزرگ برايش آماد كرد اسا».
دراين آيه اهلل پنچ نوع مجازات را براي قاتل بيا كرد اسا:
 -1د زخ؛  -2براي ابد ماند در د زخ؛  -3خشم الهي؛  -4لعناا نفارين؛
 -5عراب بزرگ.
( )1سوره نساء.93 :
959

كرامت انسان و حرمت قتل آن

خطبههاي جمعه

ا لاين مجااازات قاتال د زخ د ماين مجاازات آ ماناادگاري در آ اسااا
«خال داً في ا» به اين دليل بعد از ذكار «جهانم» آماد اساا كاه بناياريها
گرفتار د زخ ميگردند اما سارانجام بعاد از مادتي كوتاا ياا طاوالني از آ
خارج ميشوند ،لي قاتل چنين نينا ،بلكاه باياد ميشاه در د زخ بااقي
بماند .سومين مجازات قاتل ايننا كه خدا ند متعال خشم خود را بر سر ا
نازل ميكند ا از لحظه ارتكاب قتل تا آخرين ر ز زندگيش مورد خشام
قهر الهي اسا ،اين خشام بعاد از مارگ نياز دامنگيار ا اساا .چهاارمين
مجازات لعنا يعني د ري از رحما اي حق تعالي مهرباني اي ا اساا.
عالمه مفتي محمد شفيع عثماني در تفنير معارم القرآ در ذيل ايان آياه
مينويند :لعنا عبارت اسا از د ري از رحما حق تعالي دچار شد باا
ركني لعناا خدا ناد بار ا فار د آياد،
رسوايي فرا ا ذلا بي پايا
رگز به قرب الهي نخوا د رسيد از ر خير محر م خوا د گشا .چنانكاه
در جايي ديگر در بار لعنا شادگا اهلل متعاال ميفرمايادَ ﴿ :وَم َن يَل ََع َن ن
اهر
صيا﴾ (8 )1
َ
َ
فَلَ َن ََت َد لَهر نَ ً
كني كه اهلل تعالي ا را مورد لعنا قرار د د ،پس رگاز ياار ماددگاري
پيدا نخوا د كرد .يعني چنين شخصي ميشه در ار زميناه ناا موفاق
محر م خوا د شد .پنجمين چيزيكه خدا ند متعال قاتل را باه آ تهدياد
كرد  ،عراب بزرگ اسا .رفتن به د زخ ،خود يك عراب دردناک اساا اماا
بعضي از جنايتكارا عال بر ر د به آتش جهانم باه عاراب اي دردنااک
( )1سوره نساء.52 :
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ديگري نيز گرفتار خوا ند شد .قاتل نيز ايان چناين خوا اد باود زيارا اهلل
تعالي بيا فرمود اسا كه برايش عرابي بنيار بزرگ آماد كرد اسا كاه
از عراب معمولي به مرات سخا تر دردناكتر خوا د بود "العياذ باهلل"
قتل نفس در پرتو روايات:
نگاميكه نبي رحما ظهور كرد ،جهاا جوالنگاا فنااد خاونريزي
بود؛ جا اننا ارزشاي نداشاا بار سار كاوچكترين چياز جنگهاايي در
ميگرفاا كه ساالياا دراز طاول ميكشايااد انناا اي باي شاماري
كشته ميشدند.
آ حضرت جا اننا را محترم شمرد دستورات قاطعي صادر كارد
با پديد قتل خونريزي باه شادت مباارز نماود .اكناو گزياد ايي از
فرمود اي نبوي در خصوص قتل ،درج ميشود:
1ا عن ابن منعود قال :قال رسول اهلل« :أو ما يقضي ب ني الن ا ي وم
القيامة يف الدمآء».
()1؛ نخنتين منلهاي كه ر ز قياماا فيصاله آ در مياا ماردم ميشاود
دعا ي قتل نفس اسا.
الزم به ذكر اسا كه در برخي ر اياات آماد اساا :ا لاين پرساش در ر ز
قياما در بار نماز ميشود .در برخي ر ايات آماد اساا كاه از شارک
توحيد سوال ميشود .در اين خصوص علما چنين توضايح داد اناد كاه در
زمينه اعتقادات ،نخنتين سوال در بار توحياد شارک خوا اد باود ،در
(9 )1

( )1صحيح خباري ،حديث.6533 :
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زمينه عبادات ،نخنتين سؤال دربار نماز مطرح خوا د شد ،اماا در زميناه
حق الناس نخنتين قضا ت در بار خو ناحق صورت خوا د گرفا.
2ا عن أبي ريرة أ رسول اهللقال﴿ :اجتنبوا السب املوبقات ،قيل:
اي رسو هللا! ما هن؟ قا  :ال رک هلل والسحر وقتل النضس اليت حرم هللا إال حلق
وأکل ما اليتيا ،و أکل الر و التويل يوم ال حف و قذف احملصنات الغافالت
املؤمنات﴾
از فا گنا الک كنند اجتناب كنيد .گفته شد :يا رسول اهلل آنها كادام
اند؟ فرمود :شرک ،سحر ،قتل ناحق ،خورد مال يتيم ،خورد رباا (ساود)،
فرار از جنگ در ر ز حملۀ دشامن ،تااهما زد باه ز پااكاداماان بااي
خبر مؤمن.
از اين حديث معلوم ميشود كه يك منالما از آنجاايي كاه جاايز الخطاا
ميباشد ،ممكن اسا از ي گنا اني سر بزند اين گنا ا ر چند عوارض
كيفر ايي را موج خوا ند شد ،اما با توبه استغفار قابل عفو بخشاش
اند ،لي خو ناحق قابل جبرا نينا؛ زيرا ديانا اننا را تخريا تباا
ميكند باعث بدبختي شخص قاتل ميگردد ،چو اننا مارد د بارگاا
حق ميگردد ،از اين جها دچار تنگي در زندگي ميگردد كار اي نايكش
بي اثر خوا ند شد.
ابن حجر ميگويد :منظور از گشادگي در دين قبول توبه اسا ،اما قتي
قتل صورت گرفا ،قاتل از قبوليا توبه محر م ميگردد.
(10 )1

( )1صحيح خباري ،حديث.2766 :
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نابودي تمام دنيا نزد اهلل كم ارزش تر از قتل نااحق اساا .در ر اياا ديگار
چنين آمد اسا:
«ل و اجتم أه ل الس ماء و أه ل األرض عل ى قت ل رج ل م ؤمن لک ب ا هللا يف
النار»
اگر مه ا ل آسمانها زمين در كشتن يك منلما دسا داشته با شاند،
خدا ند مگي را به د زخ خوا د فرستاد.
(11)1

عبد اهلل بن عمر ميگويد« :ما أ يبک و أ يَ رحيک و أعظا حرمتک ،و ال ذي
نضس حممد بيده! حلرمة املؤمن أعظا عند اه فعاىل حرمة منک؛ ماله؛ و دمه»
ر زي رسول اكرم را ديدم كه مشغول طوام كعبه باود ميفرماود :اي
كعبه تو چقدر دلربا خوشبو نتي! چه قدر بزرگ حرما تو چاه بنايار
اسا! اما قنم به آنكه جا محمد در دسا ا سا! حرما ماؤمن جاا
مالش نزد اهلل تعالي خيلي بيشتر بزرگتر از حرما توساا .دقاا فرماياد!
كعبه مشرفه كه زيارت طوام آ آرز ي ر منالماني اساا حتاي اگار
كن اي آ را در خااواب ببينااد ،احناااس سااعادت خوشاابختي مينماي اد؛
كعبهاي كه قبلۀ تمام انبيا ا ليا منلمانا اسا؛ كعبه اي كاه باه حادي
نزد اهلل داراي حرما اسا كه يچ كس حق ندارد گيا ا خاودر ي د ر
برش را قطع كند؛ كعبه اي كه يچ كس حق ندارد به ساوي آ آب د اا
بيندازد يا پايش را به سوي آ دراز نمايد؛ كعبه اي كه مركز انوار الهاي
(12)2

( )1شعَ اإلميان ،حديث.4968 :

( )2سنن ابن ماجه ،حديث.3932 :
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بركات آسماني اسا؛ با آ م حرما اين كعبه ،از حرما يك منلما نزد
اهلل كمتر اسا .از اين ر اگر كني به جا مال منلماني تعرض كناد ،باا
عواق دردناكي مواجه خوا د شد.
عن ابنعبا  قا  :قتل ملدينه قتي ل عل ى ع د رس و هللا مل يعل ا م ن قتل ه،
فصعد النيب املنِ فقا  :اي أي ا النا يقت ل قتي ل و أان ف ي ا ،و اليعل ا م ن قتل ه،
ل و اجتم أه ل الس ماء و األرض عل ى قت ل ام ر ٍ لع ذها هللا اال أن يضع ل م ا
ي اء»
ابن عباس ر ايا ميكند كه شخصي در مدينه به قتل رسيد معلاوم نشاد
(13)1

چه كني ا را كشته اسا .رسول اكرم بااالي منبار رفاا فرماود :اي
مردم! شخصي كشته شد اساا در حاالي كاه مان پياامبر در مياا شاما
نتم! قاتلش نيز نامعلوم اسا! سپس فرمود :اگار ماه ا ال آسامانها
زمين در قتل ناحق يك اننا شريك باشند ،خدا ناد متعاال ماه آناا را
عراب خوا د داد ،مگر اينكه خواسا خدا چيزي ديگر باشد .اشخاصاي كاه
امر ز خو اننانها را به ناحق مي ريزناد اثار شاا را نياز گام ميكنناد،
بدانند كه دل رسول اكرم را شديداً به درد آ رد اند خدا ناد را نااراض
ساخته اند .ايان جنايتكاارا

رگاز از نگاا خدا ناد مقتادر تواناا پنهاا

نخوا ند شد در دنيا آخرت گرفتار رسوايي ذلا خوا ند گشا.

( )1شعَ اإلميان ،حديث.4967 :
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رسول اكارم فرماود َّ« :ل ابن َ عس ى هللا أن يغض ره اال الرج ل مي وت َّ افراً أو

الرجل قتل مؤمناً متعمداً»
ر گنا ي نزد اهلل قابل بخشش اسا مگر اينكه شخصي شرک كند ،يا عمداً
كني را به قتل برساند.
شيخ سعدي به نقل از حكيما چه جال گفته اسا:
ركه خداي عز جل را بيازارد تا دل خلقي بدسا آرد .خدا ند تعالي ماا
خلق را برا گمارد تا دمار از ر زگارش بر آ رد.
آتش سوزا نكند باسپند آنچه كند د د دل دردمند نماند ستمگاربد ر زگار
بماند بر ا لعنا پايدار.
(14 )1

ابوموسي اشعري از رسول اكرم نقل ميكند كه آ حضرت فرماود« :اابا
أص بح ابل يس ب ث جن وده فيق و  :م ن أ ل الي وم مس لماً ألبس ه الت اج .ق ا  :فير رج

هذا فيقو  :ملأز به حيت لق امراف ه .فيق و  :يوش
ملأز ب ه حت ی ع ق والدي ه .فيق و  :يوش

أن يت وج .و جيي ئ ه ذا فيق و :

أن ي ِ .و جيي ئ ه ذا فيق و  :ملأز ب ه ح يت

أشرك .فيقو  :أنت أنت .و جييئ هذا فيقو  :ملأز به ح يت قت ل .فيق و  :أن ت أن ت،
و يلبسه التاج»
ابليس نگام صبح لشكرش را (به ماموريا) اعزام ميكند ميگوياد :ار
كس امر ز منالماني را رساوا كناد ،تااج را بار سارش ميگارارم .يكاي از
لشكريانش پس از انجام مأموريا برگشته ميگويد :من تاالش نماودم تاا
(15)2

( )1مسند امام احأ ،حديث.16907 :

( )2صحيح ابن حبان ،حديث.6189 :
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اينكه (يك منلما ) منرش را طالق داد .ابلايس ميگوياد :باه ز دي ز
ديگري خوا د گرفا .آنگا يكي ديگراز لشكريانش حاضر شاد ميگوياد:
من با تالش مدا م فال شخص را به نافرمااني پادر ماادرش ادار كاردم.
ابليس ميگويد :بز دي با آنها نيكي خوا د كرد .ديگري ميآيد ميگوياد:
من آ قدر زحما كشيدم كه فال شخص دچار عمل شارک شاد .ابلايس
ميگويد :كار تو عالي اسا! سرانجام يكي ديگار آماد ميگوياد :مان بار
فالني به قدري منلط شادم تاا اينكاه مرتكا قتال شاد .ابلايس (بنايار
خوشحال شد ) ميگويد كار تو اقعاً عالي اسا! آنگا به پاداش ايان كاار
تاج را بر سرش ميگرارد.
«من قتل مؤمناً ُث إغتبط بقتله ،مل يقبل منه صرف والعد ».
عباد بن صاما ميگويد :آ حضرت فرمود :ار كاس منالماني را باه
قتل برساند به اين كار شنيع خود افتخار نمايد ،خدا ند متعال يچ عملي
را از ي نميپريرد نه اعمال فرضيش را نه نوافلش را.
متأسفانه بنياري از اننا اي سنگدل تير بخا اين گونه اند ،باه جااي
اظهار نداما پشيماني خود را دلير بهادر ميپندارند ،فخر ميفر شاند
احناس ميكنند عزيز سربلند شد اند .اينها بايد بدانناد كاه نازد اهلل باه
قدري بي عزت خوار ذليل گشته اناد كاه ايچ عملاي از آناا پريرفتاه
نميشود .علماي دين ميگويند :ر كس بر قتل بي گنا ي اظهار منارت
خوشحالي نمايد ،ر ز قياما با ا نيز مثل قاتل رفتار خوا د شد سارانجام
خشم خدا ند دچار خوا د گشا.
با غض
(16 )1

( )1السنن ال ِی ،للبي قي حديث.16282 :
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آ حضرت فرمود« :م ن قت ل معاه داً مل ي رح رارح ة انن ة ،و إن رحي ا فوج د م ن

مسية أربعني عاماً»
ر كس غير منلماني را كاه (در سارزمين اي اساالمي) از تاأمين جااني
برخوردار اسا ،به قتل برساند ،بوي بهشا را احناس نخوا اد كارد ،حاال
آنكه بوي بهشا از منيري با منافا چهل سال را نيز احناس ميشود.
عد اي چنين ميپندارند كه كشتن غير منلما در ر حاال اجار ثاواب
دارد ،در صورتي كه اين پندار كامالً نادرسا اسا .در حديث باال «معا اد»
آمد اسا معا د به شخص غير منلماني اطالق ميگردد كاه از آغااز تولاد
در يك كشور اسالمي زندگي كرد شهر ند آ كشور محنوب ميشود،
يا اينكه از يك كشور غير اسالميبا ياز اجاازة قاانوني ،داخال كشاوري
اسالميشد اسا .در رحال ،گنا كشتن چنين افرادي به قادري سانگين
اسا كه اننا را از بوي بهشا نيز فرسنگها د ر ميكند .گفتني اساا كاه
كشتن اين نوع افراد ،ضمن اينكه جرم سانگيني ميباشاد ،چهار اخالقاي
مناالمانا اعتبااار اجتماااعي شااا را در ناازد غي ار مناالمانا مخااد ش
ميگرداند را تبليغ توساعه اساالم را مناد د ميكناد .اينجاساا كاه
تعرض به اين گونه افراد ،چه به شكل قتل يا گر گا گرفتن يا اذياا آزار
رساند به آنا  ،ممنوع حرام ميباشد .البته اگر مرتكا جناايتي شاوند،
طبق قوانين جزايي آ كشور محاكمه شد به كيفار خاود ميرساند .اماا
يچ كس حق ندارد خودسرانه امنيا اين افراد را در يك كشور اسالمي باه
خطر اندازند.
(17)1

( )1صحيح خباري ،حديث.3166 :
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احلـمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله وأصحابه أمجعني:
أمــا بعــد :لــال هللا احل ـيم يف لرآنــه ال ــرمي :أعــواب هلل مــش النــيراي الــر يم بســم هللا
الرمحش الرحيم:
(1 )1
َّ ِ
َّاس اوا ْحلِ اج اارةُ﴾
س ُك ْم اوأ ْاهلِي ُك ْم اَن ًرا اولُ ُ
يش ا
﴿ اَي أايـُّ اها الذ ا
ود اها الن ُ
آمنُوا لُوا أان ُف ا
ترجمه :اي کسانيکه ايمان آوردهايد خود و خانواده تان را از آتش که هي زم
آن انسانها و سنگها هستند ،حفظ نماييد.
خودم و شما بندگان خوب خداون د را ب ه ر اي ت تق واي اله ي و پرهي ز از
محرمات د وت ميکن م ،صحب ت ام روزي م ا پيرام ون حق وط الف ا در
اسالم است.
چرا اين نوان را انتخاب کرده ام؟ کودکان چه حقوقي در اسالم دارند؟ و ما
به نوان والدين تا چه حد به اين حقوط آگاهي داريم و اين مسئوليت را ادا
کرده ايم؟

( )1سوره حترمي.6 :
968
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اينها سواالت بسيار مهم است که مسؤليت م ن و ش ما را در اي ن خص و
سنگين ميسازد .کودکان به نوان بزرگترين امانت الهي در پيش من و شما
امانت است.
پس متوجه باشيم که به اين امانت الهي خ داي ناخواس ته خيان ت ص ورت
نگيرد .حقوط لفل يکي از مهمترين بحثها و موضو ات اس ت ک ه ام روزه
نهادهاي حقوط بشري به آن پرداخته و تالش نموده ان د ،ت ا از کودک ان در
برابر آسيبها و آفتهاي اجتما ي که ممکن اس ت کودک ان ب ه آن مواج ه
گردند ،حمايت نمايند ،دين اسالم به نوان کامل ترين برنام ه زن دگي ،ن ه
تنها حقوط کودکان را در نظر گرفته است حت ي بيش تر و پ يش از ق وانين
موضو ه ،حقوط کودک را مطرح نموده واز آن دفاع کرده است و مس ئوليت
سنگيني را متوجه پدر و مادر ميداند ،پيامبر اسالم فرمود:
«کل مولود يولد علی الفررة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه»
هر لفل و مولودي که از مادر متولد ميشود ،با فطرت خدا جوي و با فطرت
اسالميبه دنيا ميايد ،آن لفل موحد و خدا پرست است ،اما اين پدر و م ادر
است که بعداز تولد لفل ،اگر مسيحي باشد کودک مس يحي ميگ ردد اگ ر
يهودي باشد ک ودک اش يه ودي و اگ ر مووس ي باش د لف ل ب ه تب او
مووسي ميگردد.
پس نقش پدر و مادر در سرنوشت لفل بس يار ج دي اس ت ،و اگ ر آين ده
کودک خراب شود پدر و مادر نيز مسئو خواهد بود.
قبل از آن که وارد بحث شويم ،تعريفي از لفل داشته باشيم:
(1 )1

( )1صحيح خباری حديث.1385 :
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تعريف طفل:
هر چند لغت لفل مفهوم ساده به نظر ميرسد و ممکن است تصور شود ب ه
لت بديهي بودن معناي لفل در رف ام و جامع ه ،دانس تن معن اي آن
مهم نباشد ،ولي بايد گفت ب ه لح اب به ره و پيام دهاي حق وقي ک ه دارد،
بسيار مهم و قابل توجه ميباشد ،به همين لحاب بين لما و دانش مندان در
تعريف کلمه کودک و اينکه تا کدام مقط سني ميتوان اس م ک ودک را ب ه
افراد بشر استعما نمود ،اختالف است و اکثر متخصصين فن ،سن خا را
براي دوران کودکي مشخص نکرده اند ،و تنها به ذک ر اليميپرداخت ه ان د
که ت ا آن الي م در افراد ظاهر ن گردي ده ،ان س ان در دوران ک ودکي ب ه
سر مي برد.
دکتور وهب ة الزحيلي در کتاب ميگويد« :الصـرر وـور ميـر بـه کـل سنسـاي يبـدأ مـش

حني الـوددة سي البلـو » (1)1کودکي دوره است که بر هر انسان خواهد گذشت،
آغاز آن ،هنگ ام والدت و پاي ان آن رس يدن ب ه ح د بل وس اس ت .آنز ه از
گفتههاي فقها و لماي حقوط بدست ميآيد ،اين است که سن خا مورد
توافق نيست و تنها با ظهور نشانههاي ميتوان گفت که دوران ک ودکي بس ر
ميرسد .و شايد دليل اصلي اينکه بيشتر لما روي سن خاصي تأکيد ننموده
است ،تفاوت شرايط و اوضاع و همزن ين در نظ ر گ رفتن مقت يات زم ان
باشد و چه بسا در دوره انسانها به رشد و بلوس جسمي و فک ري برس د ،ت ا
دوره ديگ ر ،مح يط و جغرافي ا ني ز در اي ن مس اله دخال ت دارد ،ول ي در
کنوانسيون حقوط لفل زير سن  18را دوران کودکي تعريف نموده است.
( )1دکتور وهبة الزحيلي ،الفقه االسالمي وادلته ،ج ،6
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برخي از حقوق اطفال در اسالم:
 -1هم شأن بودن والدين:
اسالم و قل سليم حکم ميکند ،زوجين بايد از بسياري جهات بخص و از
نظر ا تقادات و ايمان ،همشأن باشند ،پيامبر گرامياس الم مس لمانان را
از ازدواجهاي نامناسب برحذر داشته تا ساختار خانواده از ه ر ن وع آل ودگي
پاک باشد و کودک در رحم و محيط پاک رشد کند.
 -2تغذيه حالل والدين:
از نظر اسالم نطفه فراهم آمده از غذاهاي حال وپاک باشد ،چرا ک ه غ ذاي
حرام در سرنوشت و آينده لفل آثار سؤ تربيتي دارد ،در همين مرحله نطفه
و بعد از آن معوزه با شکوه خلقت را ميبينيم ،خداون د تب ارک و تع الي در
آيات ق رآن ک ريم ميفرماي دُُ ﴿ :ثَّ ا اعلْناـاهُ نُرْ افـ ً ِيف لاـ ارار َّم ِكـني ُُثَّ اخلا ْقناـا النُّرْ افـ ا
ف ـرا ً فا اللا ْقنــا الْم ْ ِ
ِ
اعلا اق ـ ً فا اللا ْقناــا ال اْعلا اق ـ ا ُم ْ
ـام احلْ ًمــا ُُثَّ أان ا
ن ـأ اَْنهُ
سـ ْـواَن الْعَناـ ا
ا ُ
ف ـرا ا عَنا ًامــا فا اك ا
اْلالِ ِقني﴾ (1)1
آخ ار فاـتابا اار اك َّ
اخ ْل ًقا ا
س ُش ْا ا
اَّللُ أ ْ
اح ا
ميفرمايد :ما انسان را بصورت نطفه در رحم قرار داديم و نطف ه را در رح م
مادر به لقه (پاره خون بسته) سپس لقه را به م غه (پاره گوشت) تبديل
کرديم و در م غه استخوان رويانديم و استخوانها را با گوشت پوش انديم و
آن را آفريديم ،بارک اهلل برخداي که بهترين ايواد کننده و خالق است.
لبق نظر اسالم ،سقط جنين حرام و گن اه کبي ره اس ت ،مخصوص ا بع د از
چهار ماه حکم قتل نفس را دارد.
( )1سوره مؤمنوي.14 -13 :
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 -3حق حفظ جنين از سقط شدن
نگهداري صحيح جنين در رحم مادر ،بر هده پدر و مادر است وچن ان ک ه
گفته شد سقط جنين الوه بر آن که دراسالم گناه است وديه دارد ،از نظ ر
قوان ي ن موضو ه نيز حرام است ،زيرا جن ين شخص يت ج دا از شخص يت
مادر دارد.
 -4حق زندگي
اسالم قتل الفا را به هر دليل که باشد من کرده ،خواه بخالر فقر ،تهديد
فقر و يا بخالر زت فاميل باشد ،فقر و تنگدستي به هيچ وجه دليل بر قتل
الفا شده نميتوان د و در دوران قب ل از اس الم ربه ا الف ا را بخ الر
تنگدستي ميکشتند .قرآن کريم ،آنها را از اين مل ناشايست من کرد .در
آية سي و يک در سورة مبارک ة اس را ميفرماي د ﴿ .اودا تاـ ْقتُلُـواْ أ ْاود اد ُُ ْـم اخ ْنـيا ا
خرْأً ُبِريا﴾ (1)1
سي لاـ ْتلاهم اُا اي ِ
َّ
سِ ْمالق َّْن ُش ناـ ْرُزلُـ ُه ْم اوسِ ََّي ُُم َّ ُ ْ
ا ً
اوالد خود را از ترس گرسنگي نکشيد ،ما ،آنها و شما را روزي ميدهيم.
 -5عقيقه:
يکي از سنتهاي حسنه در اسالم براي لفل و نوزاد ،ذبح گوسفند به نوان
قيقه و دف بال از لفل است ،در روايت نق ل ش ده اس ت (کـل مولـود مـر ش
بعقيقته) (2)2يعني قيقه نوزاد را از معرض ان واع باله ا مص ون مي دارد ،و در
برخي مناب  ،حديث مذکور با بارت «کل غالم مرتهن بعقيقته» "ذکر شده

( )1سوره اسراء.31 :

( )2سنش أّي داود :حديث.3165 :
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اس ت عــش ةــرة عــش النــي لــال :کــل مولــود مــر ش بعقيقتــه يـذبح عنــه يـوم ســابعه
ويسمى وحيلق" (1 )1
سمره از پيغمبر روايت کرده است ،هر مولودي در گيروي قيقه خود اس ت
در روز هفتتم والدت اش ذبح ميگردد آنگاه نام گذاري و حلق ميگ ردد .و
همزنان در حديث ديگر آمده است که " ن قتادة ن انس بن مالک ق ا :
ق رس و اهلل ن حس ن و حس ين کبشاکبش ا "در حـديث ديگـر امـده
اسـ  :عــش عاعنــه عــش النــي لــال :يعــق عــش الرــالم ــافي م افــأفي وعــش اجاريـ
اة"(2)2حديث ديگر" :عش ابـش عبـاس أي رسـول هللا کـاي يقـول :عـش الرـالم عقيقتـاي
وعش اجاري عقيق " (3)3که از نظر معناي همگي يکسان ميباشد .قيق ه يک ي
از سنتهاي موکد است ،کسانيکه قدرت مالي ندارند ،هرگاه توانس تند آن را
انوام دهند واگر هيزگاه نتوانستند قيق ه نماين د اش کا ن دارد ،درس نت
بودن قيقه فرقي بين فرزند پسر و دختر و لفل او و دوم وغي ره نيس ت،
در ين حا قيقه يک نوع شکرگذاري از ح رت حق ،براي نعمت صاحب
فرزند شدن است ،نعمت که در ميان نعمتهاي دنيا همتا ندارد.
پشينة تاريخي عقيقه:
در تاريخ نقل شده ک ه رس و خ دا در روز والدت ام ا م حس ن و ام ام
حسين درگوش انها اذان گفتند وح رت فالمهدر روز هفتم براي آنان
قيقه کرد.
( )1سنش أيب داود حديث.3165 :

( )2سنش البيهقي حديث.19772 :

( )3املعجم الكبري حديث.11327 :
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عــش عبي ـد هللا بــش أيب رافــع عــش أيب لــال :رأيـ رســول هللا أابي يف أابي احلســش بــش
علي حني ولدته فاوم لصالة"

(1 )1

فوايد عقيقه:
وقت به آن دقت ميکنيم ميبنيم مطالبي مفي دي در م ل قيق ه اس ت،
او اينکه اسالم به حيات و زندگي انسان از تولد تا مرگ اهمي ت ميده د،
براي هر کدام دستورات خا دارد و ثانياً به لور خا ميتوان فواي دي را
براي قيقه برشمرد.
الف :آنزه که به لفل برميگردد ،شکر گذاري اهلل اس ت ب ه اي ن لط ف
بزرگ آن که صاحب ولد شدي و اين شکر گذاري به لس ان و ه م ب ه ذب ح
حيواني باشد.
ب :آنزه که به فقرا برميگ ردد و م ا م يبينيم ک ه دراي ن ق يه الع ام و
تصدط به فقرا صورت ميگيرد و اين مل ،مطلوب دين و مورد تاييد آي ات
وروايات ميباشد.
ج :از نگاه مسايل اجتما ي ،د وت از م ؤمنين اس ت و اس الم س فارش ب ه
د وت مؤمنين و زيارت هم ديگر کرده است.
د :از نظر الفي خانواده لفل از اينکه مورد توجه قرارميگيرند و م ردم در
خوش حالي آنان سهم ميگيرند ،آرامش و د گرمي پيدا ميکنند.
ه  :الوه ،مل قيقه يک نوع ش کرگزاري از ح رت ح ق ب راي ص احب
فرزند شدن است.
( )1سنش أبی داود حديث.5107 :
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آداب و شرايط عقيقه:
 :1قيقه حتماً بايد با يکي از انعام ثالثه باشد :يعن ي ي ا از ج نس گوس فند
باشد که البته بز نيز درين باب با گوسفند يک جنس حساب ميش ود ،و ي ا
از جنس گاو و شتر باشد.
 :2سنت است براي مولود پسر ،حيواني نر و براي نوزاد دختر ،حي وان م اده
قيقه شود.
 :3چنانکه در برخي از احاديث قبلي گذشت .براي پسر دو گوسفند ،قيق ه
شود و براي دختر يک گوسفند.
 :4سنت است ،قيقه در هفتمين روز والدت باشد ،ول ي اگ ر ب ا ذر و ي ا
بدون ذر از روز هفتم تأخير افتاد ،سنت بودن آن ،ساقط نميگردد.
 :5گفته شده سنت است ،شرايط حيواني که براي قرباني تهيه ميکنند ،در
حيواني که براي قيقه در نظر ميگيرند ،نيز جم باشد ،يعني:
الف :حيوان سالم باشد.
ب :اگر شتر است سنش کمتر از پنج سا نباشد
ج :اگر گاو است کمتر از دو سا نباشد
د :اگر بز است کمتر از يک سا نباشد
ه  :اگر گوسفند است کمتر از شش ماه نباشد.
 :6گوشت قيقه را ميتوان خام بين مؤمنين تقسيم کرد ،و ميتوان پخ ت
و تقسيم کرد ،و هم چنين ميتوان پخت و مؤمنين را د وت کرد.
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دعاي عقيقه:
سنت است ،هنگام کشتن قيقه د اهاي که وارد شده است بي خوانند و از
خداوند تعالي بخواهند که قيق ه را فدي ه قرارده د ،يعن ي گوش ت آن در
مقابل گوشت کسي که قيقه براي اوس ت ،اس تخوان در مقاب ل اس تخوان،
پوست در مقابل پوست و موي درمقابل موي باشد ،يک نمونه از د اي ک ه
درين مورد نقل ش ده اس ت .در ح ديث از ح رت اشش ه د اي ب ه اي ن
م مون نق ل ش ده اس ت« :بســم هللا وهللا أکــر اللّهــم لــل وسليـل هــذه عقيقـ

فالي»(1)1بواي فالن اسم نوزاد گرفته شود "
 -6حق ثبوت نسب:

حال زاده گي يا روابط جنسي مشروع بع د از ق د نک اح ،اس اس تش کيل
خانواده در اسالم ميباشد .هر لفل مس لمان ح ق ح ال زاده گ ي را دارد،
بدين معنا که پدر وي معلوم و وي بعد از قد نکاح تولد گرديده باشد.
 -7حق رفتار مساوي بدون تبعيض ميان دختر و پسر:
الفا در اسالم حق رفتار مساوي بدون در نظ ر داش ت ج نس وي ا ک دام
مالحظات ديگردارد ،رسو اکرم ميفرماي د« .سـووا بـني أوددکـم يف العريـ
الر»
کما حتبوي أي يسووا بين م يف ّ
دالت کنيد بين اوالدهاي تان در بخشش دادن آنزنان ک ه ش ما دوس ت
داريد که آنها در بين شما در نيکي کردن به دالت رفتار کنند.
(2 )2

(ُ )1نز العمال يف سنش األلوال واألفعال حديث.45300 :
( )2رح منكل األاثر حديث.5073 :
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ترجيح دادن فرزند پسر و از نظر انداختن دختر از ديدگاه دين مبين اس الم
مل مذموم است.
 -8تغذيه طفل از شير مادر:
يکي از دستورات که در آموزههاي ديني روي آن زياد تأکي د ش ده ،تغدي ه
لفل با شير مادر ميباشد ،زيرا آنزنان که کارشناسان بخ ش تغدي ه ا الم
داشته اند ،شير مادر همه مواد الزم براي رشد لبيع ي ک ودک و م واد الزم
براي مقابله بدن کودک به انواع بيماريها را دارد و اي ن ميتوان د در جه ت
مراقبت از لفل بسيار مهم باشد ،اسالم نه تنها در اصل تغذيه با ش ير م ادر
تأکيد ميکند بلکه بر کامل شدن دوره شير دهي اصرار ميورزد قرآن کريم
ني اُ ِ
ِ
ات يـر ِ
ـاملا ْ ِ
ض ْـع اش أ ْاودا اد ُه َّـش اح ْـولا ْ ِ
ـاع ا﴾
اد أاي يُـتِ َّم َّ
الر ا
ض ا
ني لِ ام ْـش أ اار ا
ميفرمايد ﴿ :اوال اْوال اد ُ ُ ْ

( :)1مادران اگر ميخواهند دوران شيرخوارگي فرزند خويش را تکميل کنند،
بايد دو سا آن را شير دهند .حقايق لم ي ثاب ت نم وده اس ت ک ه ه يچ
شيري براي کودک بهتر از شير مادر نيست.
از جانب ديگر بايد توجه داشت همان گونه که شير م ادر از نظ ر جس مي و
کيفيت غذاي تاثير فوط العاده دارد ،از نظر روان ي و تربيت ي ني ز در آين ده
کودک مؤثر است ،تقواي مادر ،آرامش ،سالمتي و شاد بودن او هنگ ام ش ير
دادن ،تغديه مادر از غذاهاي حال همه و همه در شخصيت وخل ق وخ وي
کودک تاثير خواهد داشت.

( )1سوره بقره.233 :
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 -9انتخاب نام زيبا براي طفل:
يکي از حقوط لفل که بر هده پدر و مادر گذاشته شده انتخاب نام نيک و و
مناسب براي کودک است ،رسو گرامي اسالم ميفرماي د« :سي مـش حـق الولـد
أي حيسش اةه وحيسش أدبه».
از جمله از حقوط فرزند بر پدر اين است ک ه ب رايش ن ام نيک و بگ ذارد ودر
حسن تربيت اش بکوشد.
و لت اينکه بر اسالم زياد تاکيد شده است ،اين است که از نگاه اسالم ن ام
زيبا و نيک ميتواند براي کودک امنيت و آسايش رواني پديد آورد! در واق
انتخاب نام نيکو براي فرزند در اسالم نوع احسان و نيک ي خوان ده ميش ود
که والدين بر او روا ميدارند ،چرا که ه م بخ ش از نيازه اي روح ي وران ي
کودک برآورده ميشود ،ب ه او شخص يت و ا تب ار ميبخش د و ه م او را از
توهين و استهزاي ديگران ،در حق وي دور ميکند.
(1 )1

 -10حضانت و نفقه طفل:
در تعليمات اسالمي الوه بر تکاليف موميکه زن و شوهر نسبت ب ه لف ل
دارند بايد در پرورش و تربيت فرزندان با هم همکاري داشته باش ند ک ه در
فقه اسالمي نگهداري و تربيب لفل را ح انت ميگوين د ،نگه داري لف ل
بارت از ايواد زمينه مناسب ب راي بق ا ،رش د و ت أمين نيازه اي روان ي و
جسمي کودک است ،و توجه به تمام جه ات شخص يت او فق ط در مح يط
خانواده ميسر است و آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران ميتواند اي ن
وظيفه را به هده گيرند.
( )1مسند البزار حديث.5840 :
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 -11حق تعليم وتحصيل:
لفل داراي والف لطيف اخالق ي اس ت ک ه در بس تر زم ان و ب ه ت دريج
بصورت مرحله اي و گام به گام شکل گرفته و به شکوفاهي و رشد ميرس د،
اين رشد نيازمند محيط تعليمي و تربيتي سالم و مناسب است ،تا با گذشت
زمان از قوه به فعل در آيد ،همزنان که بدن کودک براي س الم مان دن ب ه
انواع غذاها نيازمند است ،براي رشد فکري او نيز بايد بستر و محيط را آماده
نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصو به اين نتايج مهيا کرد ،ب ا
در نظرداشت همين ض رورت ،اس الم ک ه فراگي ري دان ش را ي ک فري ه
ميداند ،آموختن دانش را از جمل ه حق وط فرزن دان ب ر وال دين دانس ته و
ميفرمايد( :مش حق الولد علی والده أي حيسش اةه و حيسش ادبه وتعليمه).
ترجمه :از جمله حق پسر باالي پدر اين است که او را خوب نامگذاري کن د
و او را ادب خوب و تعليم خوب بدهد.
در واق پدر و مادر زماني فرزند خود را احت رام م ي کن د ک ه ب ه او س واد
خواندن و نوشتن و آداب معاشرت بياموزند و از آنوا ک ه شخص يت ک ودک
در مراحل نخستين زن دگي در خ انواده ش کل ميگي رد ،آم وختن دان ش،
خواندن و نوشتن به الفا بر هده والدين گذاشته شده است؛ تا در ابتداي
زندگي فرزندان شان را به سالح لم و دانش موهز نمايند.
()1

 -12حق محبت و دوستي با طفل:
انسان در هر سن و موقعيتي باشد نياز ب ه مهرب اني و محب ت دارد ،در اي ن
ميان کودکان بيش از همه به طوف ت و مهرب اني ني از دارن د ،لف ل نم اد
سنش حديث8306 .
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الفه ،محبت ،احساس و انسانيت است ،پيامبر ميفرماي د« :مـش يـرحم
صرريَن و يعرف حق کبريَن فليس منا»

(1)1

ترجمه :کسي که با خوردساالن محبت شفقت و مهر ورزي ،و ح ق بزرگ ان
را نشناسد از ما نيست.
و چه بسا الفا که از نعمت پدر و مادر محروم است؛ پس بر م ا اس ت ک ه
اين نقيصه را در زندگي آنها جبران نم اييم در ح ق آن ان پ دري و م ادري
نماييم ،پيامبر فرمود:
«و أَن وکافل اليتيم فی اجن ه ذا» (2)2مانند انگشتان دست در بهشت نزدي ک
هستيم .و از جانب ديگر هيچ نوع خشونت و بدرفتاري در حق الفا نباي د
صورت گيرد و با خشونت يک لفل تربيت نخواهد شد.
براي اينکه ک ودک دوس ت دارد ،پ در و م ادر او را در آغ وش بگي رد ،او را
ببوسد و نوازش کند ،در اين حا احساس آرامش ميکند و لذت ميبرد.
أي أ هري ـرة لــال لبّــل رســول هللا احلســش واحلس ـني بــش عل ـي و عنــده األل ـرع بــش
ـالس) فقــال األلــرع سي ي عنــرة مــش الولــد مــا لبل ـ مــنهم
حــابس التميمي الس ـاً ( ـ ق

أحداً فنَنر اليه رسول هللا ُث لال مش ديرحم ديرحم»
( )1امع األحاديث حديث.23848 :
( )2صحيح البلاری .5304:
( )3املعجم األوسط حديث.7974:
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ابوهريره از رسو اهلل روايت ميکند ،اقرع بن حابس رس و اهلل را دي د
که حسين را ميبوسيد ،اقرع گفت :که من  10لفل دارم و هيچ کدام آنه ا
را نبوسيده ام ،رسو اهلل فرمودند« :مش ديرحم

ديرحم»()1

کسي که به ديگران رحم نکند به او رحم نميشود.
داستان عمير:
داستان ديگر در مورد محبت با الفا در سيره پيامبر گرامي اسالم داستان
مير است ،عـش أنـس لـال :کـاي النـي احسـش النـاس خلقـا وکـاي ي أخ يقـال لـه
عمـري لــال احســبه لــال :کــاي فريمــا لــال :ف ــاي اابا ــلء رســول هللا فـراه لــالَ :ي
عمري مافعل النرري لال :ف اي يلعب به
انس ميگويد :پيامبر بهترين مردم از نگاه خلق و مهرباني بود من ب رادر
کوچک داشتم بنام مير با گنوشککي بازي ميکرد وقت ان مرغ ک م رد،
پيامبر خدا از کودک خورد سا دلووي نم وده فرم ود :ي ا مي ر م ا فع ل
النغير ،اي مير ان پرنده تو چه شد؟
پيامهاي اين حديث مبارک:
 -1محبت و مهرورزي با کودکان
 -2خبر گيري از احوا کودکان
 -3حرف زدن با زبان کودکي با الفا
 -4جلوگيري از گريه ،اندوه و دلتنگي کودکان
(1)2

( )1صحيح البلاری حديث.5997 :

( )2اجمع بني الصحيحني از حممد بش فتوح احلميدي حديث.1981 :
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 -5محبت با کودک از اخالط پيامبر است
 -13امنيت طفل:
از جمله حقوط مسلم لفل بر اولياء تامين امنيت او از هنگام انعق اد نطف ه،
والدت و پس از تول د ت ا جوانيس ت و متأس فانه ام روز در قس مت امني ت
کودک ان بس يار مش کل داري م ،از قبي ل قاچ اط ،خري د و ف روش ،س ؤ
استفادههاي جنسي ،و...که الفا ما را تهديد ميکند.
 -14براوردن نيازهاي رواني فرزند:
پس از مسأله ح انت ،تغذيه ،امنيت ،و ديگ ر نيازه اي ک ودک وال دين ب ا
توجه به شرايط سني کودک ،مکلف اند ،امکانات تفريحي ،س واد آم وزي ،و
تربيتي فرزندان را فراهم کنند و به امور ذيل توجه داشته باشند:
 -1خانه بايد محيط امن و آرام براي کودکان ،و جوانان باشد
 -2خانه بايد محيطي باشد که تمام ا ا به ويژه کودک ان ،نوجوان ان در آن
احساس آرامش و شادي کنند.
 -3ا تماد فرزندان را بايد با گفتار و رفتار صادقانه در محيط خانه و وفاي به
و ده ،جلب کرد.
 -4در ف اي خانه بايد در حد صميميت و يکرنگي باشد که اگر هر يکي از
فرزندان مشکلي دارند به والدين خود مطرح کنند.
 -5بايد به فرزندان فرصت داد حرفهاي را که الزم ميدانند بگويند.
 -6تبعيض در بين فرزندان نباشد و همه از حقوط متعلق به خود برخ وردار
باشند و به يکي از فرزندان بيش از ديگري ابراز محبت نشود.
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 -7والدين با گفتار و رفتار خود به فرزندان بفهمانن د ک ه آنه ا را ب ه خ الر
خود بزهها دوست دارند ،نه براي اينکه در پيري صاي دس ت آنه ا ش ود،
پدرها و مادرها نبايد والف پدري و مادري را ب ه اث ر اش تغاالت بي رون از
خانه از فرزندان دريغ کنند ،اوقات خود را به نحو ادالنه و منطقي براي کار
در بيرون از خانه و مصاحبت با فرزندان در خانه ،تقسيم نمايند،
 -8نوجوانان و جوانان را بايد متکي به نفس و با ا تماد به خود پ رورش داد،
و آنان بايد در محيط خانه احساس شخصيت و صاحب راي بودن کنند.
 -9نداشتن هدف در زندگي موجبات سرگرداني و به ق و مع روف (از اي ن
شاخه به آن شاخه پريدن را در افراد با ث ميشود) بواست که ي ک ه دف
مناسب استعداد کودک وساير شرايط زندگي خانواده در سنين کوچکي ب ه
الفا القاء شود ،هر لفل ما يک استعداد بالقوه است به شرط که در مسير
درست هدايت ش ود ،هيزگ اه ب ه فرزن د خ ود نگ وييم ت و ه يچ ک اره اي
نميشوي.
حقوق طفل در قوانين افغانستان:
قانون مدني و قانون جزاي افغانستان به پيروي از فقه اسالميدر کنار ديگ ر
حقوط شهروندي ،حقوط لفل را در مورد توجه قرار داده است ،به گون ه اي
که مواد  70تا  93قانون جزاء مربوط به الفا بوده به نوان نمونه در ماده
 72امده است :لفل که سن  18سالگي را تکميل نکرده باشد د واي جزاي
ليه او اقامه شده نميتواند.
و همزنان قانون مدني در م واد  46( 263-217م اده) ب ه احک ام مختل ف
مربوط به الفا که بر هده والدين است پرداخت ه اس ت و در اي ن م واد از
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مسايل مختلف همزون تربيت ،آموزش ،نفقه ،سرپرستي ،حفاظت از لفل و
فراهم ساختن امکانات و تسهيالت بحث شده است ،به نوان نمونه در ماده
 256آمده است.
"نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغير تا وقت توان کس ب و ک ار و در
قسمت دختر صغيره تا وقت ازدواج به دوش پدر ميباشد"
مشکالت در مورد حقوق اطفال:
 .1تعداد قابل توجه از الفا افغانستان مص روف کاره اي ش اقه و س نگين
هستند در حا که از نظر قانون ،الفا که زير سن هوده سا ق رار دارن د
کارشان ممنوع ميباشد.
 .2يک بخش از الفا افغانستان امروز معتاد به م واد مخ در ش دند لب ق
بع ي از آمار ،نزديک به يک ميليون لفل و نوجوان ،معتاد وجود دارند.
 .3الفا که س رپرست ندارند و از نعم ت پ در و م ادر و ي ا يک ي از آنه ا
محروم اند.
 .4الفا که به تعليم و تحص يل دسترس ي ندارن د ،مخصوص اً در قس مت
دختران يک مشکل بسيار جدي و نگران کننده است.
 .5از نگاه صحي لفل افغان از مصو نيت کامل و استندرد جهاني برخ وردار
نيست و صحت شان با تهديدات و خطرات زياد روبرو است.
 .6الفا که در جنگهاي مسلحانه از آنها به نوان سرباز استفاده ميگردد.
 .7الفا که با انواع خشونتها روبرو هستند چي از لرف والدين و خانواده
و چه هم در محيط مکتب و کورسهاي آموزشي.
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 .8الفا که زير سن قانوني موبور به ازدواج شده ان د در بخ ش دخت ران
اين مشکل بيشتر است.
 .9محيط سالم تفريحي براي بس ياري از الف ا وج ود ن دارد و مش کالت
ديگر که کودکان افغان با آن روبروست و ما به وضوح آن را ميبينم.
راههاي حل:
 .1مبارزه جدي و پيگير با پديده مخرب و ويران گر مواد مخدر.
 .2توجه الزم به الفا بي سرپرست ،از سوي دولت و آحاد جامعه.
 .3ايواد و توسعه مراکز صحي و توجه الزم به صحت لفل و مادر.
 .4جلوگيري از ح ور الفا درجنگهاي مسلحانه.
 .5ايواد پارکهاي تفريحي و سالم براي الفا و نوجوانان.
 .6من ازدواجهاي زير سن و اجباري.
 .7توجه به همه حقوط که اسالم ،براي الفا به رسميت ميشناسد.
نتيجه:
بناءَ الفا به نوان گلهاي زيباي زن دگي از حق وط شايس ته و ارزش مند
برخوردار است که هم جامعه بشري و کنوانس يونهاي ب ين الملل ي ب ه آن
توجه نموده و هم مکتب حيات بخش اسالم توجه ف وط الع اده اي ب ر اي ن
مسئله نموده است ،حا وظيفه شما پدران و مادران بطور خا و وظيفه و
مسئوليت همه افراد جامعه بطور ام ک ه در اي ن راس تا گامه اي م ؤثر و
ارزشمندي را بردارند.
پدران و مادران! کودکان امروز جوانان ف ردا و آين ده س ازان کش ور اس ت،
بياييد با ر ايت حقوط الفا هم مسئوليت اله ي و اخالق ي خ ويش را اداء
نماييم و هم با تربيت و تعليم کودکان موفق ،ب راي ف رداي کش ور خ دمت
شايسته اي را انوام دهيم.
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51

اهميت ثبت ازدواج،
تولدات و وفيات
دين مبين و نجات بخش اسالم ،سراسر ،دين رحمت و فضيلت بوده و تنها
مکتبي است که همۀ انسانيت را مورد خطاب قرار داده و رحمات و برکاتش
به نحوي از انحا شامل همۀ بشريت مي گردد ،آنجا که گوشۀ از زندگي
انسان را ازياد نبرده و در هر مقطعي از زمان و مکان ،با درنظرداشت ظروف
و مقتضيات آن حرفي به گفتن داشته و او را سمت و سو ميدهد و راه هاي
نجات و رستگاري را برايش نشان دهي مينمايد ،از جمله فضيلت ها و نکته
نظرات با ارزش در شريعت مقدس اسالمي آن خواهد بود که تمام احکام و
مسائل مربوط به طفل نوزاد موضوعات مربوط به ازدواج وسائر موضوعات
چون مرگ و موت را مورد بحث و بررسي قرار داده ،مسؤلين امور را مؤظف
ميسازد تا از همان روزهاي نخستين متوجه رسالت و وجايب خود در قبال
اطفال و نوزادان خويش ،ثبت ازدواج و انحالل آن و ثبت وفيات باشند ،و
چه شايسته است تا آنانيکه اين مسئوليت ها را عهده دار هستند ،بطور
احسن و بصورت کامل بر اساس اصول و قواعد اسالمي به انجام رسانيده و
مورد تطبيق قرار دهند ،همۀ اين امور نقش مهمي در ايجاد جامعۀ
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سعادتمند داشته ،هدف ديگري متصور نيست ،پس بايد ،براي رسيدن به
اين مأمول راهکار هاي که ما را به هدف نزديک نموده و درين عرصه کمک
نمايد ،در اختيار داشته باشيم ،و آن جز در پرتو يک پالن منظم ،مستحکم
و پايدار فردي و دولتي و داشتن افراد صالح ،دلسوز و متخصص ميسر و
امکان پذير نيست ،اينجاست که اهميت و ارزش ثبت احوال نفوس اعم از
إناث ذکور ،با تفکيک سن و سال شان مطرح مي شود .يکي از علماي بزرگ
اسالمي ميگويد :پيشرفت وترقي يک کشور منوط و مربوط به دو امر است:
که عبارت از نظم مستحکم و پالنگزاري پايدار و دوم هم تربيۀ کارکنان و
دست اندر کاران آن .و اين امر زماني ممکن و ميسر خواهد بود که ما از
امکانات و منابع خود احصائيه دقيق داشته و مطابق آن پالن و برنامه
داشته باشيم.
ازين جهت مهم است تا ارزش و اهميت ثبت تولدات ،ازدواج و حتي وفيات
را بدانيم و عمالً خود ،درين راه پيش قدم گرديم ،زيرا در جامعۀ که برنامه
و سرمايه اش ،که نفوس هم جزء آن است معلوم نباشد هيچگونه پيشرفتي
ميسر و ممکن نخواهد بود .ازين رو الزم است در رابطه به موارد فوق اندکي
مکث داشته باشيم.
اهميت و جايگاه ازدواج:
يکي از مسائلي که دين نجات بخش اسالم غرض حفظ عفت و پاکي جامعه
از لوث کثافات فحشاء و منکرات و بقاي نسل روي آن تأکيد مينمايد،
ازدواج اسالمي است ،طوريکه نبي کريم خطاب به جوانان مي فرمايد:
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(من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع
فعليه ابلصوم فإنه له وجاء)
"مرد جوان اگر توانائي تأمين مخارج زندگي را دارد بايد ازدواج کند ،اين ترا
از نگاه کردن به ديگر زنان حفظ ميکند و از اعما ل نا پسند مصؤن ميماني
.اما کساني که نمي توانند ازدواج کنند ،بايد روزه بگيرندکه روزه غريزه را
نهي مي کند"
(1 )1

رسول اکرم در جاي ديگري مي فرمايد( :الدنيا کلها متاع وخريمتاع الدنيا
املرأة الصاحلة)

(2)2

تـمام دنـيـا براي لذت بردن انسان است و بهترين چيز درين دنيا ،زن
خوب است"
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا
خداوند متعال مي فرمايدَ ﴿ :وم ْن آ َََيته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
إِلَي ها وجعل ب ي ن ُكم مو َّدةً ور ْْحة إِ َّن ِِف ذَلِك ََلََي ٍ ٍ
كرون﴾ (3 )3
ت لَِق ْوم يَتَ َف َّ ُ َ
ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ًَ
َ َ
"و از نشانه هاي او اينکه از (نوع) خود تان همسراني براي شما آفريد تا
بدانها آرام گيريد و ميان تان دوستي و رحمت نهاد؛ آري! درين (نعمت)
براي مردمي که مي انديشند قطع ًا نشانه هايي است"
عالم شهير اسالم حمود اعبداالتي درين باره مي نگارد:

( )1صحيح خباري حديث1905 :

( )2صحيح مسلم حديث.1467 :
( )3سورۀ روم :آيه .21
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به هر نيتي که مردم به ازدواج اقدام نمايند ،اسالم آنرا پيوند بسيار محکم
مي داند (ميثاق غليظ) ،يک عهد بسيار پر خاطره در کاملترين وجه ممکن
آن ،و عهدي نسبت به زندگي و جامعه و عهدي براي دوام نسل با شکوه
انسان و عهدي است که زن و مرد با هم و با خداي شان مي بندند .درين
پيمان زن و مرد نه فقط نياز هاي زناشويي را در مييابند بلکه خود آگاهي،
مهر ،امن و سکون ،راحت و اميد را درک مي کنند .بخاطر تمام اين خوبيها
است که اسالم ازدواج را بعنوان اولين و بزرگترين قدم در جهت تقوا،
تکميل ايمان ،مسئوليت پذيري و قربانگري ميداند4)1(.در مادۀ بيست و يکم
قانـون ثبـت احوال نـفوس در رابـطه بـه ثبت عقد ازدواج و انحالل آن
آمده است:
( ،)1ادارۀ ثبت اسناد و وثايق مکلف است ،گزارش عقد ازدواج يا انحالل
آنرا غرض ثبت در مرکز معلومات (ديتابيس) به مرجع ثبت احوال نفوس
طورکتبي ارائه نمايد.
( )2زوج و زوجه مکلف اند گزارش عقد ازدواج يا انحالل آنرابه مرجع ثبت
احوال نفوس ارائه نمايند.
( )3مرجع ثبت احوال نفوس مکلف است ،طبق طرزالعمل مربوط در مورد
اجراآت نمايد.
ارزش و اهميت ثبت تولدات و وفيات:
همانطوريکه آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد ،مژده دادن به والدين طفل،
عقيقه ،ختنه ،تسميه و تربيت سالم و اسالمي نوزاد ،که مسئوليت اولي و
( )1حقوق و وجايب زن در اسالم ص.88
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ضروري والدين در قبال مولود است و همه مهم هستند و هر کدام بر مي
گردد بر اينکه بايد در همان روز معينش انجام پذيرد و مبين اين امر است
که بايد روز تولد نوزاد معلوم بوده وثبت و راجستر شده باشد ،عالوه برآن
يک سلسله امور ديني وجود دارند که بطور مستقيم به اهليت فرد ارتباط
ال تصرف در اموال و جدا کردن بستر خواب خواهر و برادر که به
دارد مث ً
هفت سالگي برسد ،اداي فرايض ديني براي شخصي که دو جنسه بوده
مرحلۀ بلوغش معلوم نيست به گفتۀ بعضي از فقهاء بايد به سن پانزده
سالگي و به نظربرخي ديگر به هژده سالگي برسد تا مکلفيت هاي شرعي
را بدوش بگيرد ،در مسائل ارث هم از متروکۀ ميت اگر تاريخ تولد و يا هم
فوت شخص معين و معلوم نباشد ،گاهي اوقات اسباب جنجال هاي
خانوادگي را فراهم مينمايد ،اين همه مواردي هستند که ثبت تولدات و
وفيات را اجتناب نا پذير و ضروري مي سازد و نشاندهندۀ اهميت اين امر
است ،به همين منوال در رابطه با آموزش و پرورش براي اطفال الزم است
تا مسئولين امور بدانند که پسر و يا هم دختر ،داراي چند سال اند و
مطابـق تـجربيات مربيان و اهل خبره و روانشناسان با ايشان چگونه
برخورد شود.
حديث پيامبردر مورد روز دوشنبه:

چنانچه روايتي از پيامبر داريم که به اين شرح آمده است :عن ايب قتادة
أن رسول هللا سئل عن يوم االثنني ،فقال :فيه ولدت وفيه أنزل علي

( )1صحيح مسلم حديث.1162 :
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"از ابوقتاده روايت است که از رسول اهلل درمورد روز دوشنبه
سؤال کرده شد ،ايشان فرمودند :در روز دوشنبه متولد شده ام و در روز
دوشنبه نزول قرآن برمن آغاز شد" حديث شريفۀ فوق خود ،مبين اين امر
است که معلوم بودن وثبت نمودن روز تولد از اهميت و ارزش بسزائي
برخوردار بوده که عالوه بر اينکه برخي احکام شرعي براساس سن و سال
متحقق مي گردد ،غرض پالنگذاري و عرضۀ خدمات بهتر به مردم هم الزم
و ضروري خواهد بود تا دانسته شودکه چه تعدادي از مردم تحت پوشش
عرضۀ خدمات قرار دارند.
اهتمام عمر فاروق به ثبت اطفال نوزاد:
گفته مي شود که حضرت عمر فاروق به اطفال اهتمام خاص داشته و
ايـشـان را ثـبـت و راجتـسـر مي نـمود تا در وقت معين به ايشان
رسيدگي نمايد.
چنانچه روايتي داريم که بدين شرح آمده است :در زمان خالفت حضرت
عمر فاروق هر طفل نوزادي ثبت و از بيت المال حقوقي برايش مقرر
مي گرديد ،طوريکه آمده است :اسلم (غالم آزاد شدۀ عمر مي گويد:
تعدادي از تاجران وارد مدينه منوره شدند و جهت سپري نمودن شب در
مصلي مستقر شدند .حضرت عمر به عبد الرحمن بن عوف
فرمودند :امشب بايد از اين مردم نگهباني نمائيم ،در اثناي شب ،حضرت
عمر آواز گريۀ کودکي را شنيده به مادرش گفت :از خدا بترس و از
طفلت مواظبت کن .در پايان شب باز هم صداي گريۀ طفل بگوش رسيد،
باز هم حضرت عمر نزد مادر طفل رفته و فرمود :عجب مادر نامهرباني
هستي ،چرا کودکت گريه مي کند؟ زن گفت:
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اي بندۀ خدا! من به او شير نمي دهم ،زيرا حضرت عمر به طفالني که
شير نمي خورند ،سهميه مقرر نموده است .عمر پرسيد :کودکت چند
سال دارد؟ زن جواب داد ،چند ماهي بيشتر عمر ندارد .عمر فرمود:
واي بر تو! در گرفتن شير از طفل عجله مکن .فرداي همان شب ،وقت
اداي نماز فجر بسيارگريست و گفت :عمر بيچاره شد و معلوم نيست چه
تعداد از کودکان مسلمان را کشته است .سپس اعالم کرد که کودکان خود
را قبل از دو سال از شير نگيريد و ما هم براي هر نوزاد مسلمان سهميه
تعيين خواهيم نمود و اين مطلب را به تمام قلمرو مملکت اسالمي
نوشت»6 )1(.
ولي فراموش نکنيم ،ما انسان هاي زنده هستيم ،در کنار اداي امورات ديني،
به رفاه و آسايش نيز احتياج داريم که بايد به آن پرداخته شود .مثالً :به
غذا ،صحت ،آموزش و پرورش ،لباس و مسکن نيازمند هستيم که ايجاب
مينمايد در سطح خانواده و با اآلخره متوليان امور در سطح کشور متوجه
اين امر مهم باشند ،پس کسي که نمي داند چه تعداد مردم در تحت
قلمروش زيست دارند ،نخواهد توانست ،برنامۀ موفق و اثر گزاري براي بهبود
مردم روي دست داشته باشد ،و اسباب انکشاف و ترقي کشور فراهم گردد،
پس کشور و مردم ما طعم رفاه و خوشبختي را نخواهند چشيد تا هنگاميکه
ما پالن منظم و برنامۀ فراگيري نداشته با شيم.
پالن و برنامه ريزي را علماء اينگونه معرفي مي کنند :پالن و برنامه ريزي
عبارت از مشخص نمودن اهداف در کارهاي معيني و تعين نمودن وسايل
( )1البدايه والنهايه :ج  ،7ص .40
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الزم براي تحقق بخشيدن اين اهداف مي باشد ،به شکلي که با کمترين
مصارف بهترين نتيجه را بدست آوريم.
بنا برين برنامه وسيلۀ است که انسان را قد م به قد م به پيش برده و از يک
مرحله به مرحلۀ جديدتر طبق اسلوبي انتقال ميدهد که مراجع پالنگذاري
متناسب با قدرت و توان هر شخص را تعيين مينمايد.
برنامه ريزي بخصوص در جهان امروز علمي است که اصول و قواعد
بخصوص خود را داشته و بحيث بخشي از عمليۀ توليد در تمام نواحي
زندگي اعم از اقتصادي ،سياسي اجتماعي تعليمي وغيره بکار برده مي شود.
پس در کشورما نخست بايد مراکز مستقل طرح برنامه و پالن ايجاد گردد،
چون در سائر کشور ها حتي براي روز هاي رخصتي افراد پالن و برنامه
تهيه مي کنند ،براي تجارت و کار و بار و حتي برنامه هاي شخصي در
اختيار مردم قرار ميدهند.
از همين جاست که در جريدۀ رسمي منتشرۀ وزارت عدليۀ جمهوري
اسالمي افغانستان ،در رابطه به قانون ثبت احوال نفوس ،مادۀ شانزدهم فقرۀ
 1،2و  3مي نويسد:
( )1گزارش واقعات تولد ،فوت ،ازدواج ،و انحالل ازدواج در مرکز معلومات
(ديتابيس) ثبت احوال نفوس طبق احکام اين قانون و طرز العمل مربوط
درج مي گردد.
( )2گزارشات واقعات تولد ،فوت ،ازدواج از طرف ولي ،قريب قانوني و يا
سرخيل کوچي حداکثر در خالل مدت سه ماه به نزديکترين مرجع ثبت
احوال نفوس ارائه مي گردد.
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( )3چگونگي ارائه گزارش و محتويات فورمۀ واقعات تولد ،فوت ،ازدواج و
انحالل ازدواج توسط طرزالعمل جداگانه تنظيم مي گردد7 )1( .
به همين صورت در قانون ثبت احوال نفوس دولت جمهوري اسالمي
افغانستان ،نزد يک ترين ولي طفل را مکلف ميسازد تا در امر ثبت طفل در
مدت معيـن اقدام نمايد ،چنانچه در مادۀ هفدهم فقرۀ اول اين قانون آمده
است:
( )1ولي يا قريب قانوني طفل نوزاد مکلف است از تولد طفل در خالل
مدت سه ماه به نزديکترين مرجع ثبت احوال نفوس يا مرکز ثبت تولدات،
گزارش ارئه نمايد.
در همين ماده در فقرۀ دوم آن در رابطه به اتباع افغانستان در خارج از
کشور بد ين شرح آمده است:
( )2اتباع افغانستان مقيم خارج کشور مکلف اند ،از تولد اطفال خويش در
خالل مدت سه ماه به نمايندگيهاي سياسي يا قونسلي افغانستان در خارج
کشور طور کتبي گزارش ارئه نمايند8 )2( .
در هميـن قانـون مـادۀ هجدهم در مورد طفل نـوزاد مجهول الهويـه،
آمده است:
شخصي که طفل نوزاد مجهول الهويه را دريافت نمايد ،مکلف است موضوع
را به ادارۀ پوليس محل اطالع دهد .گزارش دريافت طفل نوزاد از طرف
ادارۀ پوليس به مرجع ثبت احوال نفوس محل مربوط ارسال و از طرف آنها
( )1قانون ثبت احوال نفوس ص.17
( )2مهان ،ص .18
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و محکمۀ ذيصالح بعد از بررسي طب عدلي و  DNAمشترک ًا نامگذاري و
تعيين هويت مي گردد9 )1( .
در فرجام ميتوان گفت که :يک کشور هيچگاه به قله هاي ترقي و پيشرفت
صعود نخواهد کرد ،تا آنکه براي اين مأمول پالن دقيق و سنجيده شدۀ در
اختيار نداشته باشد و تهيۀ برنامۀ واقع بينانه و موفق ،وجود نخواهد داشت
تا هنگامي که ما آمار و ارقامي از امکانات و منابع مالي و بشري خود در
اختيار نداشته باشيم ،از همين جاست که هر فرد جامعه بايد به مجرد به
دنيا آمدن طفل نوزاد ،و کسانيکه از نزديکان شان داعي اجل را لبيک گفته
و به ابديت ميپيوندند در دفاتر مربوط ثبت نمايند ،تا دولت بتواند در
روشنايي آن پالنهاي کوتاه مدت ،ميان مدت و باآلخره در از مدت خويش را
در بخش هاي مختلف تهيه و تطبيق نمايد.
ناگفته پيداست ،تا زمانيکه ما نوزادان خويش را ثبت نکنيم ،در ابعاد
مختلف ،چون صحت عامه ،تعليم و تربيه ،خدمات شهري وسائر برنامه هاي
انکشافي موفقيت قابل مالحظه و ملموسي نخواهيم داشت ،زيرا نميدانيم
براي چه تعدادي از مردم خدمات را عرضه ميداريم و چه تعداد قواي بشري
جوان و مستعد را در اختيار داريم.
از جانب ديگر ،در تمام دنيا برنامۀ هاي وجود دارد ،تا از مبتال شدن اطفال
به بيماري هاي کشنده و خطر ساز وقايه و جلوگيري گردد ،بدينوسيله در
سنين مختلف نوزاد بايد واکسين گردد ،اينجاست که براي به ثمر رسانيدن
( )1قانون ثبت احوال نفوس ،ص.18
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اين مأمول و توفيق يافتن برآن ،ثبت و راجستر نمودن اطفال را يک امر
ضروري و اجتناب ناپذيري مي سازد.
پس براي احاد افراد جامعه الزم و ضروري است تا اين امر مهم و اساسي را
که مشکل هم نيست در نظر داشته و به سهم خويش در آباداني کشور و
رفاه و آسايش مردم نقش خويش را ايفا نموده ،مسئولين امور را در عرصه
هاي مختلف حيات طفل نوزاد ،همکاري و مسئوليت اسالمي و ميهني
خويش را اداء نمايند.
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احلم د هلل انص د املظل د ني وقاسددجل ار ددا ين والصددل و والم د
و ل دى آل د وأص د امل امل

ل دى خيخلق د أمجع دني

دني .أ ددا ملع د ذ دهلل ن اهلل ددن ال ديطان ال د يجل -ملمددجل

ال محن ال حيجل.
قددا

احلکديجل زو د ﴿أمل يد ک ي يمددا ذدآوى ،و و د ک الددا ذدهد ى ،و و د ک

ددا ذد دهلل ى ،ذهلل ددا الي د ديجل ذد د هقهد د  ،و أ ددا الم ددآ ذد د ه هد د  ،و أ ددا مل عمد دة ملد د
ذ ث﴾

(1 )1

و قال رسول« :أان و كاذ الي يجل يف ار ة هكذا»
يتيم اگرچه از نوازشهاا پارر محارو اساو و اي از رحماو دراونار
مهربان بينصيب نيسو و طف پروردگار شاام حاال او ميشاود ،در ديان
مقرس اسال نسبو به رعايو حال و حفظ حقاو يتايم ،سافارش راراوان
شره و اين اهميو تنها ادتصاص به اسال نرارد .در اديان ديگر نيزدرماورد
يتيم سفارش شره اسو .پياامبر کاه داود نياز طعام نااگوار يتيماي را
چشيره بود ،درباره يتيم سفارشها نموده انر ،از نظر اسال  ،رسايرگي باه
(2 )2

( )1س ه ال ی .11 -6
( )2واه ال خا ی.
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ايتا آثار دنياايي و ادارو زيااد دارد و بيتاوههي باه آناان پيامارها
ناگوار دارد .هنا و ويراناي در ارغانساتان در داالل بايش از ساه دهاة
گذشته يکي از عوارضي را که درپي داشته اسو وهود هازاران ،يتايم ،بياوه
زن ،معلول و ارراد آسيبپذير ديگر ميباشنر ،حال ميدواهم در اين دطبه،
با ا ها از قرآن و سنو آثار ،پيامار و راهکارهاايي بارا رسايرگي باه ايان
ضعيف ترين قشر هامعه بپردازيم.
سوالهاي اساسي:
وظايف ما به عنوان مسلمان ،در قبال ايتا چيسو؟ و درا و پياامبر در
اين باره چه دستور داده؟ آيا بيتوههي به آنها باعث ساو عاقباو بارا ماا
نميشود؟
و آيا بجا اسراف و ريخاو و پاشهاا ،در مهمانيهاا و مراسامها عروساي
آنچناني ،رسيرگي به ايتا و بي بضاعتان بهتر نيسو؟
غات به کار ررته :يتيم ،اکرا  ،بي دانمان و مستضعف.
تعريف يتيم:
يتيم در غو :يتيم در اص به معنا تنها و منفرد اساو و از ياتَمَ ،يتايمُ،
يتماً و يتماً ميباشر و در ارراد انسان به انقطاع و هرايي کودك از پرر ياا از
دسو دادن او قب از سن بلوغ اطال ميشود.
در اصطالح :کودك بيپرر از آدميان ،آنکه پرر از دسو داده باشر و به حار
مردان نرسيره باشر ،از آدمي آنکه پرر نرارد ،طف بيپرر و گاهي به معناي
بيمادر باشر و طفلي که مادر و پرر نرارد ،بردي معتقرنر که در ميان ارراد
انسان يتيم کسي اسو که پررش مرده و در حيوانات به کسي کاه ماادرش
را از دسو داده اطال ميگردد.
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مفردات راغب اکرا در غاو بمعناي گراميداشاتن ،عزياز داشاتن ،بازر
گررتن و احترا کردن ميباشر .دکتر معين ،دهخرا.
در اصطالح :نيکي کردن و محبو کردن به ارراد را گوينر.
بي خانمان:
در غو :بي دانمان ،آنکه دانه ،و زنرگاني و زن و ررزنار نارارد ،آواره؛ در
به در.
در اصطالح :آنان که اه  ،عيال ،داناه و سارپناه نارارد و نيازمنار کما و
مساعرت ديگران اسو.
مستضعف:
در غو مستضعف بمعني :ضعيف شمرده شره ،سسو و نااتوان ،تنگرساو،
بي بضاعو ،رقير و کسي که او را ديگران ضعيف مي نگرنر.
معنا اصطالحي :در اصطالح :منظور ررد اسو که مظلاو واقاش شاره و
باير او را يار کرد.
تعريف فقهي يتيم:
از نظر رقهي ،يتيم که غا باً با فظاي رراتار از آن" ،صاغير" معرراي شاره،
کسي اسو که تحو واليو پرر يا هر پرر يا وصي و قيم باشار و از نظار
سن ،به نمو هسمي و روحي الز برا زنرگي اهتماعي نرسيره باشر .آنچه
از قانون مرني به دسو ميآير ،اين اسو که دوران صاغير از زماان تو ار
شروع ميگردد و با پايان هجره سا گي تما ميشود.
تاريخچه يتيم نوازي:
مشک يتيمي ،از پريرهها طبيعي ا اهتماعي به شمار ميآير کاه از ديار
باز در هوامش بشر مطرح بوده و شواهر بسيار مبني بر توهه به يتيماان
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و کودکان بي سرپرسو از گذشتهها دور وهاود دارد .از آنجاا کاه انساان
دارا عق و عاطفه آرريره شره اسو داساتانها اکارا و تارحم در ماورد
يتيم از گذشتهها دور نق شره اسو .همچنان در تما اديان زنره ههاان
در باب يتيم نواز مطا بي آمره و تأکير شره اسو .موضوع يتيم و يتيماي
و دور از وا رين از حاظ عاطفي بحر اسو که حتاي باه حيواناات نياز
تاثير گذار بود اسو .بنابر اين ،ميثا مقرس تکريم و احسان به يتيم ريشاه
در همه اديان ا هاي دارد .پياامبراني چاون حضارت موساي و حضارت
عيسي به شرت از حقو يتيمان طرفدار کرده و ظلم به يتيمان را از
گناهان کبيره شمردهانر .در عصر هاهليو و قب از اسال  ،اعراب با تصارف
در مال يتيمان و ظلم و ستم به آنها ،نه تنها او را تکاريم نميکردنار ،بلکاه
يتيم نزد آنها ارزشي نراشو و همواره او را به دوار  ،سستي و بيچاارگي و
رقر توصيف ميکردنر.
جايگاه يتيم در اسالم:
با طلوع دورشير اسال  ،هاهليو ردو بر بسو و نظاميصحيح هاا گزين
آداب ،عرف ،سنوها ادالقي هاهالنه شر و يتيم نيز از موقعيو و هايگااه
ويژها بردوردار شر .دين مبين اسال باه عناوان کاما ترين و هاامشترين
دين ا هي ،همواره مستضعفان و محروماان هامعاه را زيار حماياو داويش
داشته اسو و در اين ميان ايتا بيشتر از ساير محروماان ماورد عطوراو و
مهرباني قرار گررتهانر .برا روشن شارن اهمياو موضاوع ايتاا در اساال
کاري اسو که برانيم واژه يتيم و مشاتقات آن بيساو و ساه باار در آياات
قرآنکريم وارد شره و ارزون بر اين ،آياتي نيز هستنر که ايان واژه و تعبيار
در ظاهر آن مشهود نيسو ،و ي مضمون آن آيات درباره يتيم اسو .به طور
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کلي ،در آيات و روايات اسالميموهود ساه موضاوع مهام و اساساي دربااره
ايتا به چشم ميدورد که عبارتنر از:
سرپرستي ايتا  ،قرآن کريم و سيرت نبو  امر سرپرستي کودکان يتايم
را از بهترين و پسنريرهترين امور به حساب ميآورنار و مؤمناان را در ايان
راستا راهنمايي و تشويق مينماينر ،تاا در هامعاه يتيماي آواره نمانار و در
پناه مؤمنان نيازها آنها برطرف شود.
دستور قرآن کريم در يتيمنوازي:
دراونر متعال در اين باره ميررمايار﴿ :و ا ْ ُزقُد ُه ْجل ذيهدا و ا ْكمد ُه ْجل و قُ لُد ا ُْ ْدجل
(3 )1
قد ْ َّ ْع ُوذا﴾
به آنها روز دهير و باس بر آنها بپوشانير و سخن شايسته با آنها بگويير.
در اين آيه در باره يتيمان دو دستور مهم آمره اسو:
 .1دوراك و پوشاك آنها را از طريق اموالشان تأمين کنير ،تا با آبرومنار
بزر شونر و به حرّ بلوغ برسنر؛ ذا به "ريهاا" تعبيار شاره اساو؛ يعناي
زنرگي يتيمان را از درآمر اموال و سرمايهها آنها تأمين نمايير.
 .2اينکه با يتيمان بطور شايسته سخن بگويير؛ يعني باا عباارات و ساخنان
د نشين و شايسته هم کمبود رواني آنها را برطارف ساازير و هام باه رشار
عقلي آنها کم کنير.
سفارش رسول خدا درباره يتيمان:
گذشته از سفارشها و حياني در قرآن کريم ،رسول درا نيز که داود
رمحة لعا مين هستنر؛ در مورد يتيمان سفارشها رراواني نموده و به امو
( )1س ه نماء.5 :
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اسالميدرباره اکرا و پاسداشاو حقاو آناان دساتور داده اساو .در ايان
قسمو روايات رسول درا را بازگو مينماييم .احمر بن حنب در مسانر
دود از رسول درا روايو صحيحي را نق کرده که آن حضرت به اکارا
َّ
يتيمان دستور دادهاسو« :ح ث ا
اَّلل ح ثين أيب ث ا أ ْس ُد ملن ا ٍ ث ا إ ْسد ا ي ُ
المددا ه ملددن د َّ
اَّلل قددا د يب إىل
ددن إمل د اهيجل يعددين ملددن ُهددا ٍ ددن ُااه د ٍ ددن َّ
صد د عُها يف
ه أنظد د أ ْخ قد د ال ددي ُک ْ ددت ه ْ
ال ددي يد د ذ د د ْ َّک ددة ...ذق ددا اي س ددا ُ
(4 )1
ا ْراهلية ذهلل علها يف اإل ْس أقْ َّ
الضيف وأ ْک الْي يجل وأ ْحم ْن إىل ا ک».
سائب بن عبراهلل ميگوير :در روز رتح مکه من نزد رسول دارا آمار ....
رسول درا ررمود :ا سائب! مواظب ادال دودت بااش ،هماان ادالقاي را
که در هاهليو داشتي در اسال نيز بر هماان داو بااش؛ پا مهماان را
گراميدار ،و يتيم را احترا کن و به همسايه ات نيکي نما .رساول دارا
همواره امتش را سفارش مينمود که به رکر ارراد ضاعيف از هملاه يتمياان
ميباشنر .در روايات آمره اسو که گاهي رسول درا صريحاً از اذيو يتيمان
و به گريه در آوردن آنهاا نهاي کردهاساو .عبارا عظيم مناذر در کتااب
«ا ترغيب وا ترهيب من ا حريث ا شريف» و بردي ديگر رواياو را اينگوناه
نق کرده اسو :ورو عن أبي سعير ا خرر  قال قاال رساول اهلل
«إايکجل وملکاء الي يجل ذإن يم ي يف اللي وال اس نيدا » (5)2رسول دارا ررماود:
بر شما باد که يتيم را به گريه در نياوريار؛ چارا کاه اشا ها او در شاب
هار اسو؛ درحا يکه مرد دواب هستنر .بارون شا برداي از ررتاار و
( )1واه امح قجل احل يث.15500 :

( )2واه امح ذس م ه /قجل احل يث.1338 :
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اعمال دوب و بر ارراد بشر بر عا م تکاوين اثارات وضاعي ميگاذارد .طباق
رواياتيکه صراحتا به آن اشاره دارد اين اساو کاه ،يکاي از اعما يکاه اثار
وضعي در عا م دلقو دارد ،به گريه درآوردن يتيم اسو.
يتيم نوازي پيامبر:
عبراهلل بن هعفر ميگوير :به ياد دار هنگاميکه رسول درا نزد ماادر
وارد شر تا دبر شهادت پرر را به و برهر درحا يکه باه او مينگريساتم
او بر سر من و برادر دسو ميکشاير و اشا ها باه گوناها از چشامانش
هار بود که از محاسنش ميچکير .سپ گفو :درايا! هعفر باه پاداشاي
نيکااو رسايره اسااو .تااو در مياان ررزناارانش هانشاين او باااش؛ نيکااوتر از
هانشيني تو در ميان ررزنران هر ي از بنرگانو .سپ ررماود :ا اساما !
آيا به تو بشارت نرهم؟ گفو :آر  ،پرر و مادر ررايو .ررمود :درا عزياز
برا هعفر دو بال قرار داد تا با آنها ،در بهشو پرواز کنر.
اکرام يتيمان در سيره ابرار و نيکان:
در قرآن کريم گروهي از بنرگان دراونر به نا "ابرار" ياد شرهانر که سايره
آنها اطعا به يتيمان و مسکينان و اسيران بوده اسو .آياات آغاازين ساوره
انسان"ابارار" را اينگوناه معرراي کردهانارَّ ﴿ :
إن ْاْلملْد ا ي ْ د ملُ ن ْدن کدهلل ٍ
ْس کدان
داد َّ
اَّلل يف ِّ ُوَندا هد ْف ديا ،ي ذُد ن الَّد ْذ ويداذُ ن ي ْ دا
ب ِبا ُ
زا ُ ها کاذُ ا ،ي ا ي ْ ُ
کددان رد مهُ ُ ْمد طيا ،ويطْع ُمد ن الطَّعددا لددى ُحِّد ْمددکي ا وي يمددا وأسديا ،إ ََّّنددا نُطْع ُم ُکد ْدجل
ل ْ َّ
اَّلل نُ ي ُ ْ ُک ْجل زاء و ُر ُک ا﴾

(6)1

( )1س ه انمان.9 -5 :
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ابرار "نيکان" از هامى ماىنوشانر کاه باا عطار دوشاى آميختاه اساو .از
چشمهاى که بنرگان داص درا از آن مىنوشنر ،و از هر ها بخواهنار آن را
هارى مىسازنر! آنها باه ناذر داود وراا ماىکننار ،و از روزى کاه عاذابش
گسترده اسو مىترسنر .و غذاى "دود" را با اينکه باه آن عالقاه "و نيااز"
دارنر به مسکين و يتيم و اسير مىدهنر .و مىگوينر :ما شما را باراى دارا
اطعا مىکنيم و ،هيچ پاداش و تشکرى از شاما نماىداواهيم".ابارار" چاه
کسانيهستنر؟ بحث مفصلي دارد که در اين مجال مختصار از ويژگيهاايي
آنان صرف نظر ميکنيم .طبق آيات قرآن کاريم :دراونار از تماا بنارگان
دود پيمان گررته اسو کاه باا يتيماان ررتاار درساتي داشاته باشانر ،باه
پيامبرش دستور ميدهر که يتيم نواز نماير؛ همانطور که دراونر دود
او را که در کودکي يتيم شاره باود ،ناوازش کارده اساو ،در آياات ديگار،
بياعتنايي به يتيم را نشانه عر ايمان به قيامو و مساتلز ذ او و داوار
دانسته اسو .و آيات رراوان ديگر که مضمون همگي آنها اين اساو کاه
احترا و اکرا يتيم واهب و ررتار بر با آنها حرا اسو.
پروين اعتصاني سروده اسو:
دل من هم دل اسو آهن نيسو
چيزهاااا ديره و نخاااواسااتها
چشام طف يتيم روشاان نيسو
رو مااادر نرياره ا هاارگاااز
ررصتي بهر گريه کاااردن نيسو
کودکان گااريه مايکننر و ماارا
که سر ماان به هيچ دامن نيسو
دامن مادران دوش اسو چه شر
گفو با من کااه مادر من نيسو
دوانر از شو  ،هر کااه را مادر
گفتم :آنجاکه هيچ مسکن نيسو
کودکي گفو :مسکن تو کجاسو
هماااه گوينر پيش مااا منشين
هيچ ها بهاار من نشيمن نيسو
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انواع يتيم:
ررهن نويسان همان طورکه قبالً ذکر شر ،در ماورد واژه يتايم ايان گوناه
نوشتهانر :معنا اصلي اين واژه ،تنهاا و منفارد اساو کاه در انساانها باه
هرايي کودك از پرر يا از دسو دادن او پيش از سن بلوغ اطال ميگردد و
در حيوانات و چهارپايان ،يتيمي از طرف مادر اسو .از نظر عربها ،کاودکي
که تنها مانره و پررش را که حامي و مرارش کننره و نفقهدهناره او باوده از
دسو داده ،يتيم اسو و اين مطلب در مورد مادر صر نميکنر؛ زيارا باا از
دسو دادن او ،کودك بي سرپرساو نميمانار .اماا يتيماي اقساامي دارنار
عبارت انر از:
 –1اطفال که پرر دود را از دسو داده انر و به عبارت ديگار کودکااني کاه
پرر و مادر نرارنر.
 –2کودکاني که پارر دارنار اماا از محباو وا ارين محارو انار و باا آنهاا
برررتار ميشود.
 –3طبق روايات برسو آمره کساني کاه از نعماو علام و ادب بازمانرهانار:
(ليس الي يجل ن اه وال ه ،مل الي يجل ،ي يجل العلجل واْلدب).
 –4کودکان که در اثر رقر و تن دستي و يا عوام ديگر اسير ماريا مواد
مخرر و قاچا چيان ميشونر.
 -5کودکان دياباني که به عللي اقرا باه تکار گر ميکننار در حا يکاه
وا رين نيز دارنر.
 –6کودکاني که در اثر ادتالرات دانوادگي وا رين شان از هم هرا ميشونر
و آنها از مهر و محبو پرر و مادر يا يکي از آنها محرو ميگردنر.
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 -7سرانجا هامعه يتيم ،يتيم باودن هميشاه شاام رارد نميشاود ،بلکاه
گاهي در معنا وسيعتر و با دير باز ميتوان دريارو که هامعاها کاه از
اتحاد و همبستگي ملي راصله گررته دچار ادتالفها پوچ و واهي گرديره
اعتال ررهنگي و ارزشها معنو دود را از دسو داده نيز يتايم دواناره
شره اسو.
 –8هواناني که گررتار دوستان نابااب و ناها شاره روز باروز در مانجالب
بزهکااار غاار ميشااود .متوهااه اش اتباه دااود در انتخاااب دوسااو دااود
نميشونر.
وظايف ما در قبال ايتام:
 -1يتيم نوازي:
نياز به محبو و توهه در هر انساني وهاود دارد و هماين عاما اساو کاه
سبب رشر انسان ميشاود ،حاال آنکاه ايان نيااز و دواساته در کودکاان
شريرتر اسو و اين نياز باه وسايله وا ارين رراش ميگاردد .پا يتايم در
کودکي از اين نعمو محرو اسو و اذا در اساال چاه بسايار سافارش باه
نوازش کودك يتيم شره و به محبو نسبو به يتيم اهار و منز او رراواناي
نزد درا وهود دارد .درا در مورد يتيمنواز اهلل در قرآن کريم ميررماير:
ِْب أ ْن هُد لم ا ُو ُ ه ُك ْجل ق الْم ْ د ِ والْمْْد ب ولك َّدن الْ َّ
﴿ل ْيس ال َّ
دِب ْدن آ دن ا ََّّلل والْيد ْ
ْالخد د والْم ك ددة والْك دداب والَّ يِّ ددني وآه ددى الْم ددا ل ددى ُحِّد د نوي الْ ُقد د ْ والْي ددا ى
(7)1
المآ لني ويف ال ِّقاب﴾...
الم ي و َّ
والْمماكني واملْن َّ
( )1س ه ملق ه.177 :
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نيکوکار آن نيسو که رو دود را به سو مشر و ياا مغارب بگردانيار
بلکه نيکي آن اسو که کسي به دارا و روز بازپساين و ررشاتگان و کتااب
آسماني و پيامبران ايمان آورد و مال دود را با وهود دوساو داشاتنش باه
دويشاونران و يتيمان و بينواياان و در راه مانارگان و گارايان و در راه آزاد
کردن بنرگان برهر.
پيامبر نيز درباره يتايم ناواز ميررمايار« :أحتده أن يلدني قل د و هد ک
و ه دك حا ك؟ قا  :نعجل ،قا  :أ حدجل الي ديجل ذقدا  :نعدجل ،قدا ا حدجل الي ديجل
حا
(8)1
»
و ا م أس و اطعم ن طعا يلني قل و هق لى حا
آيا دوسو دار د و نر و آرزويو برآورده شاود؟ بار يتايم تارحم کان و
دسو محبو بر سر او بکش و از غذا دود باه او بخاوران تاا قلباو نار و
حاهتو روا گردد.
 -2حفظ مال يتيم:
در دصوص اموال يتيم در آيات ،سه مسئله مورد توهه قارار گررتاه اساو:
عاقبو دوردن مال يتيم ،عوض نکردن مالشان ،شرط تصرف در مال يتيم.
در اين قسمو به دو نمونه اشاره ميکنيم.
دراونر ميررماير:
صدل ْ ن سدعي﴾
﴿إ َّن الَّذين َيْ ُكلُ ن أ ْ ا الْي دا ى ُُلْمدا إ ََّّندا َيْ ُكلُد ن يف ملُطُد َن ْجل ان ا وسي ْ
(9)2

کساني که مال يتيماان را از رو ظلام ميدورنار باه درساتي کاه آتاش
ميدورنر و به زود در آتش قرار ميگيرنر».
( )1ارا ع الص ي واملماني  ،قجل ،ج  1ص .244
( )2س ه نماء.10 :
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اک هم در معنا دوردن ظاهر و غذا اسو و هم در معنا باطني اساو
و معنا دو ارهح اسو .و اين آيه در بيان عر پايمال کردن مال يتايم در
ارث و ظلم به آنها اسو و از همله آياتي اسو که دال و بار تجسام اعماال
ميکنر .کما اينکه پيامبر نياز نخاوردن ماال يتايم را از هملاه اماور
معرري کرده انر که دراونر وعره بهشو در قبال آنرا داده اسو.
اهلل متعال ميررماير:
﴿وآهُ ا الْي ا ى أ ْ اُْ ْجل و هد د َّ لُ ا ْ
اخ يدث الطَّيِّده و كْ ُكلُد ا أ ْ د اُْ ْجل إىل أ ْ د ال ُك ْجل إنَّد ُ
كان ُح ا ك ي﴾
و اموال يتيمان را پ از بلوغ به دسو آنها دهير ،و مال بر و نامرغوب دود
را به مرغوب آنها تباري نکنيار و اماوال آناان را باه ضاميمه اماوال داود
مخورير ،که اين گناهي ب بزر اسو.
(10 )1

 -3سرپرستي يتيم:
يکي از محاسن ادال  ،سرپرستي ايتا و محبو به آنها اسو .بايار دانساو
که کودك يتيم نيازهاا متعارد دارد کاه از هملاه آنهاا داشاتن کاانون
دانوادهگي و داشتن رارد باه عناوان تکياهگاه اساو .در ررهنا اساال
بهترين وسيله برا ررش کمبودها يتيمان آن اسو که کودکان يتيم ،هز
عائله انسان قرار گيرد و مساعرتها و کما هاا نسابو باه آنهاا محترماناه
انجا شود تا آنان احساس حقير نکننر .پيامبر نيز کاه داود کاودکي
يتيم بودنر و با درد يتيميبه دوبي آشانا هساتنر در ماورد اهار و پااداش
( )1س ه نماء.2 :
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سرپرستي يتيم ررمودنر :کسي که يتيميرا سرپرستي کنر تا ايان کاه از او
بينياز شود دراونر بهشو را بر و واهب ميکنر ،همانگونه که اگر کسي
در مال يتيم ديانو کنر مستحق دوزخ ميشود .در آيات سوره ضاحي نياز
بر اين مطلب اشاره شره و دراونر به پيامبر ميررماير هماان طاور کاه
يتيم بود و تو را پناه داديم تو نيز يتيمان را نوازش کان و آنهاا را از داود
دور نکن.
 -4ظلم نکردن به ايتام:
در منشور ادالقي هر انسان آگاه ،ظلم به ديگران عملي ناشايساو اساو و
اين در مورد کودکان قطعا برتر اسو چه برسر به اين که آن کودك يتيم و
بيسرپرسو باشر که در اين صورت گناهي عظيم اسو آن چنان که در آيه
ُّ لدى طعدا
ب الد ِّ ين ،ذدذلك الَّدذي يد ُُّم الْي ديجل ،و َيُد م
آمره﴿ :أ أيْدت الَّدذي يُك ِّدذ ُ
الْممكني﴾ (11)1
ْ
آيا دير کسي را که دين را تکذيب ميکرد پ آن کسي که يتايم را رد
ميکنر و ديگران را تشويق به اطعا مسکين نميکنر.
 - 5اکرام و احسان يتيم:
ضرورت محبوورز و نوازش يتيم مسئلها اسو که از آيات و رواياات باه
سادگي قاب رهم اسو و اگر کسي از ايان ررماان ا هاي سارباز زنار ،ماورد
مؤادذه و سرزنش قرار ميگيرد .دراونر در ماورد برداي اراراد ميررمايار:
(12)2
﴿ك َّ مل َّ هُ ْك ُ ن الْي يجل و حتآ م
ال ن لى طعا الْم ْمكني﴾
( )1س ه ا ن.3 -1 :

( )2س ه ذ .18 -17 :
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از ماده کر به معنا محتر شمردن و عزت و شرف اسو و تحاضون هام
از ماده حضض به معنا شو و رغبو داشتن اسو .مساکين کساي اساو
که برا او هيچ چيز نيسو و حال و از رقير نيز برتر اساو و باه د يا
پير يا مريضي يا نقص برني يا ما ي قادر به تأمين معاش دود نيساو .در
آيات قرآني ،اکرا يتيم و مسکينان گاهي بعر از ايمان به دارا و روز هازا و
ايمان به پيامبران و کتابها آسماني و ررشتگان ذکر شره اسو.
پاداشهاي يتيم نوازي:
الف -برطرف شدن عذاب قبر:

ب صداح ُ ُ ََُّّ د َّ
ليهماالم ملق ٍِْب يدُع َّدذ ُ
ب
ُْ
ت ِبدذا الْق ْدِب دا أ َّو و ُهد يدُع َّدذ ُ

رسول درا ررمود َّ « :يمى املْ ُن ْي
ب
ب ذدقا اي ِّ
مل ْن قامل ٍ ذإنا ُه ل ْيس يدُع َّذ ُ
اَّللُ َّ لُ ُ إل ْي اي ُوح َّ
ب ذهلل ْوحى َّ
و ُْ
اَّلل قد ْ أ ْد ك لد ُ
ت مل الْعا و ُه ل ْيس يدُع َّذ ُ
ت ل ُ ِبا م املْد ُ » ()2
صل ط يقا و آوى ي يما ذدْف ْ ُ
ول ٌ صال ٌ ذهلل ْ
عيسي بن مريم از قبر ميگذشو که صاحب آن را عاذاب ميکردنار.
پ از ي سال ،بار ديگر از آنجا گذشو و متوهه شر که صااحب آن قبار،
عذاب نميشود .پ گفو :پروردگارا سال اول که از اين قبر عبور کارد  ،او
در حال عذاب بود و امسال که عبور کرد  ،معذّب نيسو .دراونر هليا باه
او وحي کرد که ا روح درا! او ررزنر صا حي داشو که وقتي به سن رشار
رسير ،راهي را اصالح کرد و يتيميرا منزل داد ،به سبب عم ررزنرش او را
آمرزير .
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ب – نرمشدن قلب و برآورده شدن حاجت:
ده ا ْن يلدني قد ْل ُددك و هُد ْ ك حا ددك؟ ا ْحددجل الْي دديجل
رسااول داارا ررمااوده« :ا ُحتد م
لي حا ك» (13)1
ني قد ْل ك و هُ ْ
وا ْ م ْ أْس ْ و أطْع ْم ُ ْن طعا ك يل ُ
آيا دوسو دار د و نر و دواستهات برآورده شود؟ بر يتيم تارحم کان و
دسو محبو بر سر او بکش و از غذا دود به او بخاوران تاا قلباو را نار
کنر و به حاهتو برسي.
ج -ترفيع درجات و محو سيئات:
َّ
م ُدن و يد د ُ و
رسول درا ررماود« :والدذي ند ْفمدي مليد ه يلدي ُ ْمدل ٌجل ي يمدا ذديُ ِّ
ٍ
يضد ُدع يد د هُ ل ددي أْسد د ا َّ ذدع د ُ ُ َّزو د د َّ مل ُكد د ِّ ر د ْدع ۀٍ د دةٍ و ك دده لد د ُ مل ُكد د ِّ
ر ْع ۀ ٍٍ حم ٍ و َما ْ ُ مل ُك َّ ر ْع ۀ ٍٍ سيِّئة» :)2(14سوگنر به کسي که هاانم در
قبضه قررت اوسو ،هر مسلماني که سرپرستي يتيميرا بر عهره بگيارد و
به دوبي از عهره واليو و سرپرستي آن يتيم برآير و دسو محبو بر سر
او بکشر ،به عرد هر مويي که از زير دستش ميگذرد ،دراونر متعال ،مقاا
او را ي درهه باال ميبرد و برا هار ماو يا ثاواب در ناماه عما و
مينويسر و برا هر مو ي گناه از او محو ميکنر.
عاقبت بيتوجهي به ايتام:
ا ف_ ررزنرانش به چنين سرنوشو گررتار ميشود؛
ب_ برکات از زنرگي آنها گررته ميشود؛
( )1ارا ع الص ي واملماني  ،ج  ،1ص .244

( )2هامش االحاديث ،حريث .25165
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ج_ نزوالت آسماني کم ميشود؛
د_ اساس محبو و مهروز از بين ميرود؛
و_ ترويج ظلم و بيايماني؛
ها_ سرانجا اين وضعيو سر اطفال ما دواهر آمر؛
و_ ظلم کننرگان در حق يتيم در ههنم ميرونر .دراونار متعاال در قارآن
کريم ميررماير :کساني که دارايي يتيمان را به ناحق ميدورنار ،هاز ايان
نيسو که آتشي در شکم دود ررو ميبرنر و دير نميگذرد کاه باه آتاش
سوزان دوزخ ميسوزنر.
نتيجه:
با توهه به اينکه يتيم ي پريره اهتماعي اسو در طول تااريخ بشار و در
تما اديان زنره ههان مورد توهه بوده اسو دين اسال که کام ترين ديان
ميباشر .به تما زوايا زنرگي دنيو و هم ادارو بشار نگريساته اساو،
درباره يتيم بر ي اينکاه در طفو ياو و سانکم ،از نعماو پارر محارو و
بيسرپرسو ميشود ،نگاه داص و ويژها نموده اساو .در آياات متعارد از
قرآن کريم و سفارشات پيامبراسال  دراين بااره تأکيارات راراوان شاره
اسو .با توهاه براينکاه مارد کشاور ماا  99راي صار مسالمان هساتنر و
متأسفاته کشور ما در دالل بيش از سه دهه هن و ويراني يکي از عوارض
هر که ديره اسو وهود هزاران يتيم ،بيوه زن ،باي سرپرساو ،معلاول و
ارراد نيازمنر ميباشنر .از اين رو ميطلبر با تأسي به آموزههاا قرآناي و
اسالمي مراقبو و سرپرستي از ايتا  ،رسيرگي به وضاش اراراد باي بضااعو
سر وحه زنرگيمان باشر .زيرا درصورت عم نکاردن باه دساتورات ديناي
عواقب دنيايي وادرو دردناکي درانتظارما دواهر بود.
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ددن دي ح دي ورزق عب د من ا د ال يب د  ،والص د

والس د ع ع دی ا د جعددن ال طددلر د اامي ن وع دی آلددو وحا د و األخي د ر ،حا د ع د
فأعلذ ابهلل ا الشي ن ال جيم .سم هللا ال مح ال حيم.
فق ق ل هللا تب رک و تع لی يف حمکم ت و الک مي:
(1)1
ِ
ض دع َ إِ ِ ِ
ِ
ي﴾
﴿ َواَ تُد ْفس ُ واْ ِيف األ َْر ِ َ ْ ْ
ا َح َط ذَل ُك ْم َخ ْْيٌ لَّ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّا ْؤانِ َ
و ق د ل ر ددلل« :حمل ح د هي دتکم ع د ح ددن ش د ن الشددة إن ا ک د تت دأذى مم د
يتأذى انو اإلنس ن»

(2 )2

حضار گرامي!
ک ه يک ي ازحي اتي ت ين

در اين خطبه ميخواهم درمورد مح يط زيس
نعم هاي خداوند اس صحب مينمايم.
ام وزه يکي از ج ديت ين چالشه ا و مش کات ،فض اي فوقالع اده لل ودة
شه هاي بزرگ بويژه شه هاي کان ميباشد ،با اينکه فضاي سالم ،يک ي از
بزرگت ين نعم هاي خدادادي اس  ،ماخود ،خ ود را از اي ن نعم ب زرگ
( )1لرن اع اف.56:

( )2ا سن ا لضلعي اجل اع ل كتب العش  ،ج  ،1ص  .184ق ل الب ين :ا يح.
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الهي مح وم ميکنيم .اين درحالي اس ک ه ميت وانيم ب ا رااي و حف
محيط زيس  ،س سبزي ،ط اوت ،شادابي و نشاط را به خودمان هديه کنيم
و با پ هيز از لل وده ک دن ل  ،خ ا و ه وا و اس تفاده درس از لن ،ب ه
منظور ،حداقل تأمين نيازهاي اوليه خودمان ،ب ه ن واي خ دارا ش ک گراري
نماييم .وضعي موجود متاسفانه به شکلي اس که ديگ ام اً زن دگي در
شه غي ممکن شده اس  .بخاط داشته باشيم ،طبق لموزههاي بلند دين ي
و اسامي ،انسان در قبال همه لف يدههاي خداوند مسئول اس ؛ از جمله در
ب اب حف مح يط زن دگي ،درخ  ،جنگ ل و جنگلزاره ا ک ه وت و
س مايهاي طبيعي به شمار ميرود و در زمينه رفاه و تأمين نيازهاي لدم ي،
يکي از نعم هاي بزرگ خداوندي اس  .در اين ف ص کوتاه ميخ واهم در
زمين ة مح يط زيس س الم و خط ات ناش ي از لل ودگي مح يط زيس
کميصحب کنيم :ب اي اينک ه بح را بيش ت ب از کن يم مجب وريم اي ن
سواالت را مط ح کنيم:
وتع دي ب ه
ليا هنوز ميدانستيد طبيع مظه گوياي وجود خداوند اس
مظاه الهي گناهي نابخشودني اس وليا ميدا نيس تيد ،ل  ،خ ا و ه وا
سه انص اساسي (اصلي) حيات هستند
ليا خب داريد ،تخ يب محيط زيس  ،ب ه افس دگي انس انها حت ي م گ
حتمي لنها ميانجامد لبادسازي مح يط زيس  ،ب ا ش ادابي لن ان ارتب اط
تنگاتنگ دارد
اصطالحات و مفاهيم بکار رفته:
در لغاز ،ب اي فهم بيشت مطلب به مفهوم لغ هاي به کار رفته در اين بح
را معني ميپ دازيم:
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محيط زيست:
مح يط يعن ي مکانه ايي ک ه در لن زن دگي ج ي ان دارد مح يط نامي ده
ميشود .به انوان مثال جوي ل  ،يک شه  ،اقيانوس ،کوي و بيابان همگ ي
انوااي از محيط به حسا ميليند.
در محيط زيس  ،اوامل غي زنده مانند خا  ،ل  ،گ از و غي ه ب ه هم اه
جانداران وجود دارد .موجودات زن ده ب ا ه م و ب ا مح يط غي زن ده خ ود
ارتباطي متقابل ب ق ار ميسازند .اين ارتباطه ا ب اي بق اي مح يط زيس
بسيار الزمند .کارشناسان محيط زيس  ،هنگام ب رس ي من اطق زيس تي را
مورد مطالعه ق ار ميدهند .ه منطقه زيس محيطي شامل موجودات زنده
ويژه اوامل غي زنده اس اکوسيس تم ن ام دارد و دانش ي ک ه ب ه ب رس ي
اکوس ي ستم ها مي پ دازد ،اکولوژي يا محيط زيس ناميده مي شود)1(.
آلودهگي هوا:
للودهگي هوا ابارت اس از حضور يک و يا ب يش از ي ک لل وده کنن ده در
هواي لزاد گ د و خا  ،دود غلي و يا بخارات تبخي شده به تعداد زي اد ب ا
خواصهاي مشخص متداوم که ميتواند حيات نباتات و ديگ زنده جانها را
به مخاط ه اندازد ،ميباشد.
ب اي پاسخگويي به اين پ سشها بايد بگوييم؛ للودگي محيط زيس يک ي از
بح انهاي جدي ب اي شه  ،روستا و باش ندگان لن بش مار ميلي د .ام وزه
افزون ب انواع مشکات و چالشهايي که شه ها در ارتباط با محيط زيس
() 1

يت انرتنتی
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دارد ،اکنون للودگي شديد هوا نيز بدان افزوده ش ده اس  .چنانچ ه طب ق
لمارهاي ااام شده از سوي م اکز صحي ،ساالنه بيش از سه هزار ک ود و
هزاران نف اف اد کهنسال و داراي ام اض قلبي و تنفس ي ب ه ال ت نف
هواي للوده ،جان شان را از دس ميدهن د .لل ودگي ه واي ش ه ها را ب ه
خصوص در سااات اوليه صبح و نزديک شام بخوبي ميتوان شاهد ب ود ک ه
چگونه دود غليظي ،فضاي شه را ميپوش اند .قض يه تک ان دهن دهاي ک ه
متأسفانه مقامهاي مسئول تا ب ه ح ال در اي ن زمين ه اق دام ج دي انج ام
ندادهاند .به همين جه وضعي وخام ه وا را اي ن روزه ا ميش ود دي د.
بسياري از شه وندان با مشکات جدي ميتوانند که خود را ب س وييفه و
محل کار ب سانند .در همين حال بس ياري از کس اني ک ه مش کل تنفس ي
دارند مجبوراند که در خانه محب وس بمانن د .اي ن وض عي ب اي س ام
روحي و جاني طاق ف سا شده اس  .جدا وضعيتي که از لح ا لل ودگي در
في صدي و گ اف بسيار بااليي ق ار دارد ،دود ناش ي از م واد س وختي ب ي
کيفي وسايط نقليه ،دود ذغال ،پاستيک ،موادهاي سوختي غي معي اري و
گ د و خاکهاي ت دد وسايط ،از بين رفتن جنگلها و درختان باا گ دي ده
اس تا م گ و مي زودرس زياد گ ديده و ب حجم مشکات م دم بيافزايد،
در اين ميان ما به انوان شه وند مسلمان چه وييفه داريم واضح و روش ن
اس که ما ميتوانيم به انوان يک انسا ن مسلمان ،در کنار مقامات مسئول
نقش کليدي و اساسي را ايفا نماييم.
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اسالم و محيط زيست:
طبق لموزهها و ف هنگ اسامي ،که طبيع و مح يط زن دگي را گه واره و
زمينهساز پ ورش و کمال انسان ميداند ،ه ک ک ه ب ه مح يط زن دگي،
لسيب و زيان رساند و لن را ب اي رشد بش ناامن سازد ،مقابله ميکند .نظام
طبيع  ،ب اساس حکم لف يده شده و همه اناص لن از اب و ب اد و م ه و
خورشيد و فلک در کارند تا لدميدر پ تو لنها از مادي به معنوي ب س د و
دنيا و لخ ت را به شايستگي در خود به کمال ب ساند:
خداون د هم ه نعم ه اي خ ود را در ا الم طبيع  ،ب اي رش د و تع الي
لدميلف يده و انسان را خليفه و مالک اين نعم ها ق ار داده اس  .خداون د
جيعد ﴾ (1)1
مه باني مى ف مايدُ ﴿ :شل الَّ ِ ى َخ َ َق لَ ُکم َّا ِِف ااْ ِ ِ
رض َ ً
َ
او خدايى اس که همه لنچه را "از نعم ه ا در زم ين وج ود دارد ،ب ا
شما لف يد" بناب اين ،همگان مؤيفند ب اي حف طبيع بکوشند.
يکي از صفات خداوند ،حفي اس و در جهانبيني اسامي ،کل هس تي در
حوزه حفاي پ وردگار ق ار دارد .ب اساس لموزههاي ديني ،انسان مسلمان
نيز بايد خود را به اين صف بيارايد و خود را در ه مکان و م وقعيتي نگ ه
دارد و حاف امان ه ا و نعم ه ا از جمل ه مح يط زن دگي انس اني بدان د.
پيشگي ي از نابودي و تلفشدن طبيع و مح يط زن دگي ني ز ب ا رااي
امان داري و حفاي امکانپري اس .

( )1لرن ق ن.29 :
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اسام در کليه شئون و روابط انساني دخال ک ده و ب اي همه لنها مق راتي
وضع نموده اس  .ليکن اين بدان معني نيس که ب اي ه موضوع با انوان
ويژه و متداول ام وزي لن حکم خاصي مق ر داش ته باش د .مس ئله مح يط
زيس نيز از همين قبيل اس  .به يقين در هيچ يک از من ابع اس امي ب ه
انوان محيط زيس  ،حکمي مط ح نشده اس ول ي ب دون ت دي د در ب اره
ل  ،زمين ،پاکي و ناپاکي ،لتشسوزي و مس ايلي از اي ن قبي ل در لي ات و
احادي و ساي منابع ،احکام زيادي وجود دارد که ب ه کم ک لنه ا ميت وان
مق رات دقيقي ب اي مسايل محيط زيس بدس لورد .متأس فانه در اي ن
مورد از نظ اساميلنطوري که الزم اس  ،توس ط ب خ ي از اه ل تحقي ق،
پژوهشي انجام نگ فته اس .
با لمدن فصل زمستان و س د شدن هوا ،وضعي للودگي هوا بس يار نگ ان
کننده شده اس  .بخصوص ب اي اطفال و اف اد کهن س ال بس يار خط ن ا
ميشود.
حضار محت م!
للودگي محيط زيس ب کيفي و چ خه طبيعي ا ميگرارد و پيام دهاي
زيانباري ب اي زندگي انسان ،حيوان ،گي اه و بناه ا دارد ،در جه ان ام وز،
مسئله للودگي هوا ،تبديل به يکي از مهمت ين و حادت ين مش کات تم دن
انساني شده اس و نقش انسان در للودگي محيط زيس بس يار چش مگي
اس  .طبيع  ،ب اي بقاي نسل بش لف يده شده اس و پيون دي ناگسس تي
ميان انسان و طبيع وجود دارد .حض ت الي اين پيوند و پيوس تگي
انسان با طبيع را به زيبايي بيان ميکند :تقوا پيشه کنيد در حق بن دگان
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و شه ها ،که شما مسئول هستيد؛ حتي از س زمينها و چهارپاي ان .انس ان
ه گز اجازه ن دارد خ ود را ره ا و لج ام گس يخته و لزاد در به هب داري از
طبيع بداند و حق ندارد با للودهک دن و وي ان ساختن طبيع  ،به لسايش
ب سد .در ف هنگ اسامي ،طبيع را گهواره و زمينه س از پ ورش و کم ال
انسان ميداند .از اين رو ،با ه ک که به اين اامل ،لسيب و زيان رساند و
لن را ب اي رشد بش ناامن سازد ،ب خورد ميکند .متون مقدس لس ماني ب ه
ويژه ق لن ک يم ،هستي بش را تک يم ک ده و او را موجودي گ امي ش م ده
آم َع َو َمحَ ْنَد ُش ْم ِيف الْ َِ
در
و دربارة ک ام وي ،چنين ف موده اس َ ﴿ :ولََق ْ َك َّ ْانَد َد ِ َ
ضي ﴾ (1 )1
َوالْبَ ْ ِ َوَرَزقدْنَ ُشم ِا َ ال َّيِبَ ِ َوفَ َّ
ض ْنَ ُش ْم َع َى َكثِ ٍْي ِممَّ ْ َخ َ ْقنَ تَد ْف ِ ً
ما ف زن دان لدم را بس يار گ اميداش تيم و لنه ا را ب م ک ب در دري ا و
خشکي سوار ک ديم و از پاکيزهها روزي دادي م و ب بس ياري از مخلوق ات
خود ب ت ي بخشيديم .ک ام انسان ،م هون خاف اوس ؛ زي ا جانش ين
موجود ک يم از ک ام ب خوردار اس و چنين ک امتي که از ناحية خاف
الهي باشد ،به ة غي انسان نيس  .از اينرو ،تعبي ي که دربارة انسان ش ده،
دربارة هيچ موجود ديگ نشده اس  ،اينک به ب خ ي از اوام ل للودهکنن ده
شه کابل اشاره ميکنيم.
نظافت و پاکيزگي در سيرت پيامبر:
در سي ه رسول گ امياس ام مطال ب ارزش مندي در زمين ه طه ارت و
نظاف به چشم ميخورد .در کتا صحيح مسلم لمده اس که لن بزرگ وار
ف مود( :الطهور نصف اإليمان)( :2)2پاکيزگي نيمياز ايمان اس .
( )1لرن ا ا .70 :

 )2(2ا عةم الكبْي ،ح يث .2423
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( :اتقبددن اد

دْي ططددلٍر) :)1(1نم از ب دون

و در رواي ديگ ي لم ده اس
طهارت قبول نميشود.
در منابع متعدد از رسول اک م نق ل ش ده اس نظاف ب دن ،ده ان،
دندان ،بيني ،لباس ،خانه ،لوازم زندگي ،کوچه ،محل رف و لمد ،فضاي کار
و تحص يل و اب ادت؛ همچ ون :نظاف مس اجد ،م دارس و م اک ز تجم ع
مسلمين از امور مهمياس که مورد توجه ويژه اس ام ق ار گ فت ه اس .
شواهد ف اواني از ق لن و سنّ و سخنان اصحا و ياران پي امب  و روش
زندگي لنان و سي ه مسلمانان در زمينه توجه و م اقب ب طهارت و نظاف
وجود دارد .يکي از محققان مسلمان چنين مينويسد:
تأکيد درباره بهداش شخصي و اجتمااي در ميان مس لمانان ق ديم نتيج ه
تأ ي مستقيم تعليمات فقه اساميبوده اس .
مسلمانان صدر اسام در سايه ت بي نبوي در ق ون نخس تين لنچن ان
به پاکيزگي اادت ک دند که ي ک نويس نده اروپ ايي در گزارش ي از لن روز
مسلمانان چنين مينويسد:
مسلمان اگ يک دينار بيشت در دس نداشته باشد ،حاض اس غ را تهي ه
نکند و با لن پول صابون خ يده ،پاکيزگي و نظاف خود را تأمين نمايد.
احکام الهي در زمينه طهارت و نظاف  ،سخ گي ي بيجا ب انسان نيس ،
بلکه هدف؛ پا س ازي بش از پلي ديها ي ي اه و ب اطن اس  ،ت ا او از
نعم هاي الهي بهت و بيشت به همند گ دد .در سوره مائده لمده اس َ ﴿ :اد
ک ي ي لِي ِط م ولِيتِم نِعمتو ع يکم2)2(﴾...
ي ِي ُ هللا لِيةعن َع َي ُکم ِا ح ٍج ول ِ
ُ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ُ
ََ
ُ َْ َ
 )1(1اي يح اس م ،ح يث .224
( )2لرن ا ن.65 :
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فلسفه لف ينش ل و نزول باران ،پاکيزگي و نظاف ي اه و ب اطن انس ان
شم ده شده اس  .گ چه زندگي بدون ل  ،امکانپري نيس  ،ول ي خداون د
در سوره انفال ليه يازدهم ،چهار هدف ب اي نزول باران ب شم ده اس :
پاکيزگي مسلمانان ،زدودن پليدي شيطان از لنان ،تقوي قل ب مؤمن ان و
تثبي و استوارسازي گامه ي لنان.
ِِ ِ
ِ
ب َعدن ُک ْم
اهلل متعال ميف مايد﴿ :و ينَد ِ ُل َع َدي ُکم ِاد َ َّ
السدم اد ً لي َ ِطد َ ُ م دو َويد ش َ
ن ولِْيِط ع ى قد لِکم ويثبِت ِ ِو األق اع﴾ (1)1
ِرج َ الشي ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َ
اسام به مسأله طهارت و نظاف فقط نگاه بهداشتي ندارد ،بلکه جنب هها ي
ابادي ،اخاقي ،درماني ،اجتمااي ،اقتصادي و ...نيز مورد نظ اس  .دااهاي
هنگام وضو ،مضمضه ،استنشاق ،غس ل و تخلّ ي ،جامعي نگ اه اس ام ب ه
مسأله پاکيزگي را نشان ميدهد در واقع ميتوان گف که احکام الهي چن د
منظور را در ب دارد.
بخشي از احادي ش يف پي امب اس ام ب ه مس أله بهداش و نظاف
محيط زيس اختصاص دارد ،و لن ابارت اس از:
(ه دى ال ددللحن يتخ دى ال جددن ددت ددة اثم د ) :)2(2رس ول خ دا از
اي ن که کس ي زي س اي ه درخ مي وه دار قض اي حاج نماي د من ع
ف موده اس .

( )1لرن انف ل.11 :

)2(2ا عةم ااو ط ،ح يث .2392
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(حنو هى حن يبد ل يف ا د ال ا د ) :)1(1پيامب اک م از ب ول ک دن در ل
راکد نهي ک ده اند.
(و هى حن ميشي ال جدن يف النعدن اللاحد ) :)2(2پيغمب  از راه رفتن با يک
لنگه کفش منع نموده اند.
و ف موده اند( :وايبيت حح م ويف ي ن غمد ٌ ال عد ع فد ن حاد و ديئ فد ي دلا َّ إا

نفسو) :)3(3و کسي از شما با دس چ نخوابد ،اگ چن ين کن د و گ فت ار
شيطان و تماس او شود ،جز خويش کسي را نکوهش ننمايد.
گ چه فلسفه ب خي از نبايدهاي ذک شده در اي ن بخ ش ب اي م ا روش ن
نيس  ،ولي حف سام و پاکيزگي محيط زيس از ه گون ه لل ودگي در
بسياري از اين دستورات روشن اس  .پيامب  ميتواند الگويي تمام اي ار
ب اي جامعه بش ي به ما مسلمانان باش د جن ا ايش ان در رفت ار ،ک دار و
رفتار راههاي سعادت را ب اي ما نشان داده اند.
قاعدة( :اض ر وا ض ار يف اا ع):
قااده "الض ر" در دين اسام قلم و بسيار وس يعي دارد ،و تم امي زواي اي
زندگي بش را در ب ميگي د .از جمله موارد ض ر ،تخ يب مح يط زيس و
لسيب رساندن زندگي ف دي و اجتمااي انسان اس .
قااده الض ر در قالب حدي در حدّ ت وات ب ه ا ب ات رس يده و هم ه ف ق
اسامي به اين قااده اتفاق نظ دارند.
 )1(1ا يح اس م ،ح يث .281
() 2

ح اشكن اآلاثر ،ج  ،3ص .387

()3ج اع ااح ميث ،ح يث .17430
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از با نمونه احادي نبي مک م اسام که نشان دهن ده اي ن اس ک ه
شعاع قااده الض ر س اس زندگي انسان را در ب ميگي د .نحوه استدالل در
لن احادي نشان ميدهد که اسام ض ر و زيان و لسيب رساندن به ديگ ان
را نميپري د ،و بدون ت ديد يک ي از م وارد ض ر و زي ان ،تخ ي ب مح يط
زيس انسان و ديگ موجودات زنده اس .
از رسول خدا رواي شده که لن حض ت ف م ود :ض ر و ض رزدن ب ه
مؤمن وجود ندارد .و نيز ف مود( :اض ر و ا ض ار يف اإل ع)
در اسام ض ر به خود و اض ار به ديگ ان وجود ندارد .اين مس أله اتف اقي و
اجمااي اس که ب اي احدي جايز نيس که در راه و جاده مانع ايجادکن د
و يا درختي بکارد و در صورتي که با اين املش موجب تنگي راه شود و ب ه
ااب ان لسيب و ض ر وارد کند ،ضامن اس ؛ چون ض ر و ض ار وجود ن دارد.
الماي اسام به اين احادي درمورد ض ر وارد نک دن به ديگ ان اس تدالل
ک دهاند.
دانشمندان و محيط زيست:
دانشمندان ،پيامدهاي منفي تبعاتي را که مدرنيته و صنعتيشدن ب اي م ا
ف اهم ک ده بيشت از باهاي طبيعي ميدانند .ب اين اساس ،احي اي دوب اره
محيطزيس و ب گ داندن س زندگي و شادابي زمين به لن ،اامل مهم يدر
ايجاد روحيه نشاط و اميد در انسانهاس .
تخ يب محيط زيس توسط خود انسان به مثابه اين اس که ف د در داخل
درياي پ طاتم و در کشتي ق ار داشته باشد و متعمدا با دس خ ود اق دام
به س اخ ک دن کشتي نمايد که در نتيجه هم جان خود را درخط مياندازد
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و نيز هم اهان را ،در ص ورتيکه خداون د م ا را ب ه لب اداني مح يط زن دگي
ام ک ده اس درباره ارتباط انسان با طبيع لمده اس :
(1 )1
شأَ ُكم ِا َ األ َْر ِ
ض َوا ْ تَ ْع َم َ ُك ْم فِ َيط ﴾
﴿ ُش َل حَن َ

اوس که شما را از زمين لف يد و لبادي لن را به شما واگرار نمود.
انسان ام وز ف دا بش را نيز تباه ک ده و به تم دنى لويخت ه و ب ا تم دّنى
هم اه شده يا اينکه ناگزي هم اهش ک ده اند که به دس خود لين دهاش را
تباه ک ده اس روژه گارود دانشمند ف انسو ميگويد:
"اگ ما در خال سى سال لينده به همين منوال زندگى کنيم که در خال
سى سال گرشته زندگى ک دهايم دس به کشتن نوهها خود زدهايم.
"ابن خلدون اولين جامعهشناس در کت ا مقدم ه خ ود ميگوي د :مح يط
زيس ب هوش و استعداد ،دراي و کفاي ف دي ا ميگ رارد و س امتي
اقل و روح و ميانهروي در اامال و رفتار در گ و سام لن اس  .س اکنان
مناطق معتدل ک ه زمين ،از نشاط و شادابي ويژهاي ب خوردارند ،روش لن ان
معتدل و منشي ميانه دارند ،اف اط و تف يط در زندگي لنان کمت و لب اداني
و ام ان در مناطق لنان بيشت اس  .اات دال ب جس م و رن گ پوس و
اخاق و اقايد لنان حاکم اس  ،دورانديشي و تعقل در امور و شيوه لنهاس
و سبک س ي و شادي بيش از حد کمت در بينش ان رواج دارد ،ن وع ق د و
قام  ،رنگ و چگونگي اندام ياه ي و دروني و حتي فک و انديشه و اخاق
و منش ه ک به طبيع و محيط زيس وي بستگي دارد.
( )1لرن شلم.61 :
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پيامدهاي آلودگي هوا:
بناب يافتههاي دانشمندان ا ات و پيامدهاي للودگي هوا بس يارخط نا و
مهلک بيان شده اس  .ب ه گفت ه محقق ان؛ ذرات لالين ده موج ود در ه وا
ميتوانند از ط يق ا گراري روي سيستم ااصا م کزي ،روي خوا ت أ ي
بگرارد ب اساس اين گزارش ،للودگي ه وا تهدي دي ج دي ب اي س امتي
انسانها اس و نقش ام ده اي در ب وز ان واع بيماريه اي خط ن ا دارد
استنشاق هواي للوده حتي به مدت بسيار کوتاه ب اي سامتي انس ان مضض
اس  .در تحقيقات اخي چنين نشان داده شده اس که للودگي هوا موجب
تغيي ات ژنتيکي در بدن انسان ميشود ک ه ب ه نوب ه خ ود منج ب ه ب وز
بيماريهايي از قبيل س طان و س اي ام اض خط ن ا ميش وند .در واق ع
للودگي هوا روي مولکول ورا ت ي دي ان ل ،ت ا ي ميگ رارد و اي ن تحقي ق
جديد نيز يکي ديگ از ا ات مخ لل ودگي ه وا ب روي زن دگي بش را
نشان ميدهد .جزئيات اين تحقيق در مجله لم يکايي طب تنف و م اقب
باليني منتش شده اس که چکيده لن به ش ح زي مي باشد:
 –1للودگي هوا از لحا طبي باا ام اض ذيل ميشود :ايجاد بيماريه اي
تنفسي ،قلبي ،ا وقي ،حمله قلبي ،ناتواني در رشد جنين ،افون دس تگاه
تنفسي ،تخ يب ريه ،س فه ،درد قفسه سينه ،سوزش چشم و گلو ،کمخوني،
افزايش فشار خون ،تخ يب کليه و مغز ،اختاالت اصبي و روان ي ،س طان،
کاهش ض يب هوشي و ب نشي .
 –2افزايش بيماريهاي روحي و رواني.
 –3افزايش بيماريهايي جسمي.
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 –4افس دگي دوامدار.
 –5مشکات ت دد ،رف ولمد شه وندان.
 –6بارشهاي اسيدي که داراي زيانهاي زيادي ميباشد.
 –7م گ و مي هايي زودرس بخص وص اطف ال و کهنس االن و اف اد داراي
بيماريهاي قلبي.
و در ننيجه باا ام اض گون اگون ديگ و در نهاي س بب از ب ين رف تن
اکوسيستم منطقهاي خواهد.
عوامل آلودگي هوا:
 -1ت اکم کثاف درکوچ هها ،س ها ،و اط اف جويباره ا ،ب درف هاي
غي فني ،حف چاها به نزديک بدرف ها ادم کاناليزاسيون فني.
 -2دود و گ د و خا هاي وسايط نقلية کهنه و ف سوده و استفاده از ت ي ل
هاي ب ي کيفي و ادم موجودي جادههاي معياري و ت افيکهاي سنگين.
 -3استفاده مواد سوختي غي اصولي از قبيل پاستيک ،ذغال ،ادم رااي
حمامها از دودکشهاي مناسب و معياري.
 -4بيتفاوت بودن مقامات مسئول قانوني ،اصحا رسانه و جامعه مدني .
 -5بيتفاوت بودن ماصاحبان و روحانيون ،تبليغ مو اس اميکه درم ورد
نظاف در دين مقدس اسام ذک شده اس .
 -6افزايش نفوس و ت اکم لن در شه ها که ااوه ب ت أ ي لن در لل ودگي
محيط زيس باا ب وز ام اض مختلف ميشود.
 -7ا ات من في جن گ و ف هن گ و ب ي تف اوتي مقام ات مس ئول و
تودههاي م دم.
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 -8فق و بدبختي و نبود مواد سوختي ک ه من اطق جنگل ي را ب ه دش و
بيابان سوزان تبديل نم وده و حت ي ريش ههاي نبات ات از ب يخ کن ده و ب ه
بازارهاي پاکستان س ازي ميشوند.
 –9در مجموع نبود ب نامه کاماً سنجيده و م نظم ب اي حفاي مح يط
زيس از ط ي ق پ وگ امه اي درس ي مکات ب ،ج أي د ،اخب ار ،روزنام هها،
تلويزيون ،راديو وساي رسانههاي گ وهي.
 -10رااي نک دن فصل چ اگاها توسط مالداران ،دهقانان درو ک دن الوفه
قبل از تخم و يا سوختاندن الوفههاي خشک شده ک ه قت ل ان واع مختل ف
نباتات را در قبال دارد.
 -11للودگيهاي صوتي ک ه در ب خ ي از بازاره ا و دکانه ا توس ط بعض ي
دکانداران با روشن ک دن راديو ضبط و يا لوديسپک ايجاد ميش ود بح دي
ک ه ب سي ار ت خ ي ش کن نده م ي باش د اکث اً خان دنهاي مبت رل و
غي اخاقي اس .
 – 12از نشس تن در مع اب ام ومي و زول زدن ب ه ن وامي م دم ج دا
خودداري گ دد .چيزي که متاسفانه ام وزه اينگون ه رفتاره ا غي اخاق ي
باا شکاي بسياري از شه وندان ش ده اس  .پي امب اک م :نظ ب ه
نامح م تي ي مسموم از تي هاي شيطان اس .
نتيجه:
با توجه به خط ات ناشي از للودگي فزاين دهاي ه واي ش ه هاي کش ور ،و
تاکيد اسام ب حفاي محيط زيس  ،بهداش و س ام مح ل زن دگي
ميطلبد مقامات مسئول و ساي شه وندان در اين زمينه تدابي ج دي را در
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نظ بگي ند .شه کابل با داشتن بادهاي موسومي از نگاه للودگي هوا لسيب
پري ت اس الزم اس تا اقدامات ااجل ذيل روي دس گ فته ش وند ،الزم
به يادلوري اس بخاط اقدامات ذيل دول هيچ چيز نميپ دازد بلک ه ب ه
اوايد دول هم در بسياري موارد اضافه خواهد شد.
راهکارهاي شهروندان براي حفظ محيط زيست:
بدون ت ديد کاهش للودگي هوا نيازمند مشارک تمام شه وندان ميباشد از
اين روي ميطلبد تا ه يکي از باشندگان شه و نواحي در زمينه نظاف و
پاکي شه و محل سکون خود سهم بگي ند ،در نظاف کوچه ،اط اف خانه،
س ها و معاب امومي نهاي تاش را نمايند و نگرارن د ام اکن ام ومي و
خصوصي محل زندگي شان دچار لاليندگي شود .به ش عار زيب ايي"ش ه ما
خانه ما" نحوه و شيوه زندگي شه ي را به تمام ااض اي خ انواده بخص وص
اطفال خود نيز لموزش دهند .با توجه به ض ورت مش ارک همگ اني م وارد
ذيل قابل يادلوري ميباشد:
 –1از ريختن کثافات و زبالهها در کوچهها ،جويهاي کنار جاده ،س ها و
اط اف خانههاي شان خودداري نمايند.
 –2از سوزاندن ب گ درختان و زبالهها پ هيز کند.
 –3در خال هفته ،اهالي کوچهها ب اي پا سازي پي امون خانه و زن دگي
خود حش امومي راه اندازي نمايند.
 -4از ادرار ک دن و ريخ تن ل ده ن و بين ي در مع اب اموميخ ودداري
نمايند.
 –5با هماهنگي اهالي ،کوچه و محل رف و لمد خود را ب اي جل وگي ي از
گ د و خا کانک ي نمايند.
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 –6موت هاي خود را ه از چندگاهي معاينه فني نمايند.
 –7حدالمقدور در کارهاي غي ض وري موت ه اي شخص ي خ ود را بي ون
نک ده از وسايط امومي استفاده نمايند.
 –8در فصل نهال شاني نهاي تاش کنند با غ س نهال در محوطه خان ه و
اط اف لن ضمن ط اوت و زيبايي محل زندگي خود ،از للودگي هوا بکاهند.
 – 9به حمامهاي امومي دودکشهاي استندرت نصب نمايند.
 –10به ف زندان خود نيز بياموزند تا از ريختن کثافات در محل ت دد خ ود
داري نمايند.
به اميد روزي که داراي محيط سالم و لباد باشيم!
ومن اهلل التوفيق.
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54
نهال شاني و فوايد آن در جامعه

زاء فز ر
بناء و أنزل نزا السزمآء ن ً
احلمد هلل الذي جعل لكم األرض فراشا والسمآء ً
زی سزيدان حممززد و ززه ولززم و أ ز ابم
بززم نززا التمزرا رم ززا لكززم ،والصز و والسز
أمجعني .انا بعد :ا هللا احلکيم يف رونم الکرمي:
أ وذ ابهلل نا الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحا الرحيم.
السززماوا أ و خاألَرض وأَنخززل َ لَكززم أنززا َّ أ
زاء فََنخزََز خازنَززا بأز أزم َحز َدا أ َل ذَا َ
﴿أ ََّنز خزا َ َز َزل َّ َ َ َ خ َ َ َ
السز َزماء َنز ً
خ َ
(1 )1
ََبج ٍة نا َكا َن لَكم أَ خن تز خنَأاوا َشجرها أَأَمٌ نع َّأ
اَّلل بَ خل ه خم َز خوٌ يَز خع أدلو َن﴾.
َََ
ََ
خَ َ
خ
مث ا رسو ( :لَيغ أرس نس أم غَرساً ،ولَيلرع مر اً ،فَي ك أ
سزا ٌن أو
َ َ َ
خ ٌ
زل ننزم طز أو إنخ َ
َ
ت لَم َ َد َةً):)2( .
َبيمة ،إلَّ َكانَ خ
به پايش جــوي آبي ميکشانم
به دست خود درختي مينشانم
بـــراي يـادگاري مـــيفشانم
کميتخم چمن بر روي خاکش
بسازد بر سر خـــود شاخساري
درختم کم کم آرد برگ و باري
شود زير در ختم ســـبزهزاري
چمـن رويد در آنجا سبز و خرم
درختم چتر خـود را ميگشايد
به تابستان کـــه گرما رو نمايد
دل هـــــر رهگذر را ميربايد
خنک ميسازد آنجــا را زسايه
( )1سوره منل.60 :
()2

يح خباري ،حديث .2320
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ميان روز گـرميميرود خواب
بپايش خستهاي بي حال و بي تاب
شود بيدار و گـويد :اي که اينجا
درختــي کاشتي روح تو شاداب
حضار گرامي!
در آستانه فصل بهار قرارداريم .فصل گل ،بلبل ،و شگوفهها و فصل زنـدگي،
متناسب به اين فصل سخنم را با درخت و زندگي آغاز ميکنم!
موضوع صحبتهاي امروز من در مورد نقـش و جايگـاه درخـت در زنـدگي
انسان و فوايد آن است.
در آغاز چند لغت را که امروز بکار ميبرم براي فهـم بيشـتر مطلـب مننـي
ميکنم.
لغتهاي کليدي حفاظت ،غرس ،محيط و محيط زيست:
غرس :غرس در لغت به مننـي :کاشـتن ،درخـت نشـاندن ،نهـال کاشـتن،
درخت نشانيدن ،قلمه کردن .قلمه زدن است و در اصطالح :درخت نشـاندن
نهال و جمع آن اغراس غراس گفته ميشود.
حفاظت :نگاهداري ،حراست "مصدر" نگاهداشتن " اسم" نگهداري مراقبت:
"از حفاظت امانت غفلت مکـن" توضـيح :مصدريسـت مجهـول و در کتـب
عربي نيامده اسـت .در اصـطالح :بـه منـاني حراسـت ،محافظـت ،مراقبـت،
مواظبت ،نگهداري ،وقايت ،وقايه و پاسباني.
محيط :محيط ينني همه مکانهايي که در آنها زندگي جريان دارد محـيط
ناميده ميشود .به عنوان مثال استخر آب ،يک شهر ،اقيانوس و کوير همگي
انواعي از محيط به حساب ميآيند.
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محيط زيست :در محيط زيست ،عوامل غير زنـده ماننـد خـا  ،آب ،گـاز و
غيره به همراه جانداران وجود دارند .موجودات زنده با هم و بـا محـيط غيـر
زنده خود ارتباطي متقابل برقرار ميسازند .اين ارتباطها براي بقـاي محـيط
زيست بسيار الزمند .کارشناسـان محـيط زيسـت هنگـام بررسـي ،منـاط
زيستي را مورد مطالنه قرار ميدهند .هر منطقه زيسـتي شـامل موجـودات
زنده ويژه عوامل غير زنده است اکوسيستم نام دارد و دانشي که به بررسـي
اکوسيستمها ميپردازد ،اکولوژي يا محيط زيست ناميده ميشود.
براي در بهتر مطلب ،سخنم را با اين سوالها آغاز ميکنم!
سوال :چرا نهال شاني وغرس نهـال در اسـالم از ايـن همـه اهميـت بـاالي
برخورداراست؟
چرا پيامبر رحمت و ديگر بزرگـان ديـن بـه درختکـاري سـفار هاي
نموده اند؟ چرا در کلمات حکيمان و بزرگان علمي ،روي درختکاري تاکيد
شده است؟ اساساً درخت و جنگل در زندگي و حيات بشر چه فايدهاي دارد.
براي پاسخگويي به اين پرسشها بايد گفت:
از نظر علمي ثابت شده است که درختان نبض زمين هستند و مايـه حيـات
انسان و حيوان و حتي بنضي از گياهـان و درختـان هسـتند کـه بـا جـذب
گازهاي سـمي از جملـه دي اکسـيد کـربن و توليـد اکسـيژن کـه يکـي از
اساسيترين نيازهاي حيات انسان و حيوان اسـت ،باعـ دوام حيـات جـان
داران ميشود ،سالمت چرخـه زنـدگي در گـرو درختـان و گياهـان اسـت،
کمبود درختان و تخريـب جنگلهـا بـه ويـژه در ايـن عصـر دود و زنـدگي
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ماشيني موجب انقراض نسل انسان و حيوان خواهد شد .لذا درخت يکـي از
زيباترين مظاهر خلقت و جلوه اي از تجليات آفريدگار عالم است.
درخت نماد آباداني و شاخص سرسـبزي و خرمـيو مظهـر زنـدگي و باعـ
تلطيف هوا و موجب آسايش و رفاه مردم و صفا و پـاکي طبينـت ميباشـد.
حفظ و نگهداري درخـت و جنگلهـا در آيينهـاي زنـده جهـان از اهميـت
فوقالنادة برخوردار بوده است ،بخصوص در دين مقدس اسالم ،بنابر آيات و
روايات و سيره بزرگان دين ميتوانيم به نقش و اهميت اين ننمت و موهبت
عظيم پروردگار عالم پي برد ،اينک در مورد اهميت درخـت ،نهـال شـاني و
جنگلها و تأثيرات شگرف آن بر محيط زيست ميپردازيم.
درخت در قرآن:
در قرآن کريم آياتي متندد وجود دارد که درباره درخـت و انـواع فوايـد آن
سخن گفته است ،بر اساس آيات قرآن ،يکي از مواهب و ننمتهاي خداونـد
در آخرت و يکي از ويژگيهاي بهشت که در آيات کريمه و روايـات شـريفه
بارها به آن اشاره شده است ،درخت ميباشد آنگاه که قـرآن ميفرمايـد :در
بهشت باغهايي وجـود دارد کـه از زيـر درختـانش نهرهـا جاريسـت و ...بـه
عظمت اين ننمت بزر

الهي اشاره ميشود.

در بسياري از آيات اين کتاب آسماني به موقنيت خـاص درختـان اشـارات
ويژه اي شده است.
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درختان خداوند متعال را سجده مي کنند:
السزماوا أ
خداوند تبار و تنـالي ميفرمايـد﴿ :أَ ََلخ تَز َزر أ َّ
َن َّ
اَّللَ ي خسزجد لَزم َنزا أيف َّ َ َ
َوَنز ززا أيف خاأل خَر أ
الشز ز خزمق َوالخَ َمز ززر َوالنُّجز ززو َوا خَأََز ززا َو َّ
ض َو َّ
زجر َوالز ز َّزد َوا ُّ َوَكتأز ز ٌ أنز ز َزا
الشز ز َ
َّاس2)1( ﴾...
الن أ
آيا نميبيني که سجده ميکنند بـراي خداونـد و هـر کـر در آسـمانها و
زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و کوهها و درختـان و جنبنـدگان و
عده بيشماري از مردم و"...
در اين آيه شريفه و همچنـين آيـه  6سـوره مبارکـه "الـرحمن" سـخن از
سجده موجودات در برابر ذات اقدس پروردگار به ميان آمده و در کنار آنهـا
از "درخت" نيز به عنوان يکي از اين ساجدان ياد شـده اسـت و سـجده در
لغت به منناي تذلل ،خضوع و اظهار فروتني است.
درخت عالمت قدرت خداوند:
برگ درختان سبز در نظــــر هوشيار
هر ورقش دفتري است منرفت کردگار
نکتهاي اساسي که در کار خلقت و آفرينش درختان ،همـواره مـورد غفلـت
قرار ميگيرد و تنها عدهاي اند که دانايان حقيقي و به قـول قـرآن کـريم
"أولي األلباب" اند بدان دسترسي پيدا ميکنند ،همانها "آفـرنيش حيـات
در دل بذر و نهالي است که به مرور ايام از آن درختـي تنومنـد ميسـازد".
همه ما هرگاه به درخت مينگريم ،پيش از هر چيز محـو جمـال ظـاهري و
( )1سوره حج.18 :
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برگ و ميوه و شکوفه آن ميشويم و کمتـر کسـي از ايـن حجـاب ظـاهري
عبورکرده و به عم و مننا و حقيقت مطلب پـي ميبـرد .شـگفتانگيزتر از
برگ درختان سبز ،در نظر هوشيار» همانا آن نيرويي است که باع سـبزي
و حيات آن ميشود و به همين دليل ،در آيه  60سوره مبارکه نمل چنانچـه
در خطبه ذکر شد ،پر از اشاره به آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران از
آسمان ،به رويش بستانها اشاره شده ،سپر به ايـن نکتـه مهـم پرداختـه
ميشود که اي انسانها به کيفيت ايجاد حيات در درختان بنگريد کـه اگـر
آن نيروي حياتدهنده و آن دم عيسوي زنـدگي بخـش ،از جانـب خداونـد
نـب ــود ،هرگــز قــادر نـب ــوديد کــه آن ــها را رويـان ــيده و از محصولشــان
برخوردار شويد.
أ
الس َزم أاء َنزاء
ض َوأَن َزل َ لَكزم أن َزا َّ
اهلل متنال ميفرمايد﴿ :أ ََّن خزا َ َ َزل َّ
الس َزم َاوا َو خاأل خَر َ
فََنَ خانززا بأز أزم حز َدا أ َل ذَا َ ََبجز ٍزة َّنززا َكززا َن لَكززم أَن تنَأاززوا َشززجرها أَإألَزمٌ َّنززع َّأ
ََ
زل هز خزم َز خزوٌ
َََ
خَ
َ
َ
خ
اَّلل بَز خ
(3 )1
ي خع أدلو َن﴾
آري ،در امر رويش درختان و رشد و نمو آنها کار ما آدميان تنها بذرافشـاني
و آبياري است ،اما کسي که حيات را در دل اين بذر آفريده و به نور آفتـاب
و قطرات حياتبخش باران و ذرات خـا فرمـان ميدهـد تـا ايـن دانـه را
برويانيد ،تنها خداست.
و بدين ترتيب اين نتيجه حاصل ميشود کـه تنهـا بـرگ و سـاقه ،شـاخه و
ريشه ،ميوه و شکوفه و قد و قامت ،و شکل و شمايل درخت نيسـت کـه بـه
( )1سوره منل.60:
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انسان درس توحيد و خداشناسي ميدهد ،بلکـه انسـان انديشـمند در وراي
اين ظواهر ،قدرتي عظيمتر و نيرويي فوقالنادهتر را مشاهده ميکند؛ همـان
نيرويي حياتي کـه از سـوي خداونـد در بـذر و نهـال دميـده شـده و قـرار
ميگيرد و آن را تبديل به مخلوقي زيبا و شگفتانگيز مينمايد.
در قرآن از درخت تمثيل شد ه است:
خداوند در آيات متنددي از قرآن کريم ،براي تفهيم بنضي از حقاي مننوي
بهره جسته و براي اين امر از گروهي از آفريدههاي قدرت خـويش اسـتفاده
کرده که از جمله آنها ميتـوان بـه درخـت اشـاره نمـود .در سـوره مبارکـه
زجروٍ طَيََ ٍزة أَ خ ز َاا
ض َزر َ اَّلل َنزتًَ َك أ َمزةً طَيََزةً َك َ
ابراهيم آمده اسـت﴿ :أَ ََلخ تَز َزر َكيز َ
ف َ
شَ
َثبأت وفزر اا أيف السماء﴾ (4 )1
َ ٌ َ َخ َ
َّ َ
در اين آيه ،کلمه طيبه را به درختي تنومند و پربرگ و بـار تشـبيه فرمـوده
که داراي ريشهاي محکم و استوار ميباشـد و شـاخههاي انبـوه و فـراوانش
پهنه آسمان را فراگرفته که چون فصل باردهي آن فـرا ميرسـد ،ميوههـاي
بسيار توجه هر بينندهاي را به خود جلب کرده و به شگفتي ميآورد.
قرآن کريم ميفرمايد﴿ :ونتل َك أم ٍة َ َأيتَ ٍة َك َ ٍ ٍ
َّت أنا فَز خو أق األ خَر أ
ض َنزا
اجات خ
ش َج َرو َ َأيتَة خ
ََ
َ
ََلَا أنا َز َرا ٍر﴾ (5)2سخن از "کلمـه خبيثـه" در ميـان اسـت و شـباهت آن بـا
"شجره خبيثه" .در اين آيه نيز اختالف نظر بين مفسران بسيار است .بنا به
ارجاع قبلي ،يکي از علماء ميگويـد :کلمـه خبيثـه در مقابـل کلمـه طيبـه
( )1سوره ابراهيم.24 :
( )2سوره ابراهيم.26 :
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است ...و مقصود از کلمه خبيثه ،شر به خداست ،که بـه درختـي خبيـ
تشبيه شده ،از جاي کنده شده باشد و در نتيجه ،اصل ثابت و قـرار و آرام و
منيني نداشته ،و چون خبي است ،جز شر و ضرر اثر ديگري ببار نياورد.
نقش درخت در حيات انسان:
در اين بخش از اين نوشتار با اشاره به آيه از قرآن کـريم ،بـه بيـان تـأثير و
نقش درخت در زندگي آدميـان از زوايـه تـأمين يکـي از ضـروريات حيـات
آدمي"ينني آتش" ميپردازيم:
َّ أ
زل لَكززم أنز َزا َّ
ًز أر َان ًرا فَزأإ َذا أَنززام أن خنززم
زج أر خاألَ خ َ
الشز َ
اهلل متنــال ميفرماي ـد﴿ :الززذي َج َعز َ
توأدون﴾ (6)1
َ
اوست کسـي کـه قـرار داد بـراي شـما از آن درخـت آتـش را پـر شـما
برميافروزيد آتش را.
اين آيه شريفه يکي از نشانههاي قدرت خداوند را آفـرينش آتشـي ميدانـد
که از درخت سبز توليد ميشود .زيـرا بسـي شـگفتآور اسـت کـه چگونـه
درختي سبز ـ که سايه خنک و روحبخـش آن ،آدمـي را از آسـيب گرمـا و
اشنه سوزان خورشيد در امان نگه ميدارد ـ در فرآيندي ديگـر ،تبـديل بـه
آتشي افروخته ميگردد که ميتواند همه چيز را در کام مرگ و نيستي فـرو
برد .اين نيست مگر به واسطه اعجاز و قدرت نهايي پروردگار توانا.
اهلل متنال ميفرمايد﴿ :هو الَّ أذي أَنل َ أنا َّ أ
أ
أ
زج ٌر
اء لَّكم ن خنزم َش َزرا ٌ َون خنزم َش َ
الس َماء َن ً
َ َ
َ
سيمون﴾ (7 )2
فأي أم ت أ َ
( )1سوره يق.80 :
( )2سوره حنل.10 :
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اوست کسي که از آسمان ،آبي گوارا نازل ميکنـد کـه ميآشـاميد ،و از آن
درختاني ميروياند که حيوانات خود را در آن به چرا ميبريد.
در اين آيه به يکي از کارکردهاي درخت که همانـا تـأمين غـذاي حيوانـات
اهلي و برخي حيوانات غيراهلي ميباشد ،اشاره شده است.
خداوند در تمام اين آيات به انسان تذکر ميدهد کـه از ننمتهـا و برکـات
درخت ،باغ و بستان و زراعت واينکه خداوند وسايل اين ننمت را به آسـاني
در اختيار قـرار داده اسـت غافـل نباشـد بايـد بـه فرهنـن نهالشـاني و
نگهداري آن وکشاورزي اهميت دهد ،زيرا که احياي فرهنن نهال شـاني در
واقع به منناي سرمايه گذاري در طبينت است چنان سرمايهگذاري اي کـه
هيچ گاه زيان پذيرنيست و ايـن سـرمايه اي اسـت کـه حتـي نتيجـه آن را
انسان در دنيا و آخرت ميبيند ،يکي از زيباييهاي دين مبين اسالم ،کامـل
بودن آن است که در آن هيچ چيز ارزشمندي ناديده گرفته نشده و هر چيز
به ميزان اهميت آن مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .از آن جملـه درختـان و
گياهان اسـت .بـه عبـارت ديگـر ،درختـان وگياهـان نمـاد آبـاداني ،باعـ
سرسبزي ،خرمي ،طراوت زندگي ،لطافت هوا و موجب آسايش ورفاه انساني
و صفا و پاکي طبينت ميباشد .به همين دليل يکـي از مواهـب و ننمتهـاي
خداوند در آخرت و يکي از ويژگيهاي بهشت و رضـوان حـ تنـالي کـه در
آيات متندد به آن اشاره شده است درخت ميباشد مانند ايـن آيـه مبـار
َن ََلزم جنَّزا ٍ
که اهلل متنـال ميفرمايـد﴿ :وب أشز أر الَّ أزذيا وننزوا و َ أم زوا َّ أ أ
الصزاحلَا أ َّ خ َ
ََ
َ َ َ
أ
أ
أ
ٍ
أ
َّ
ََتخز أري أنز خزا ََتخاأ َاززا خاأل خََزَزار ك َّ َمززا رأم ززوا ن خن َاززا نز خزا َقزَ َزرو أرخمًززا َززالوا َهز َذا الززذي رأم زخنَززا نز خزا َز خَززل
(8 )1
أ
وأتوا بأ أم ناَ َ أ
َّروٌ َوه خم فأي َاا َ الأد خو َن﴾
َ
شاَبًا َوََل خم ف َياا أَ خمَوا ٌ نطَا َ
( )1بَره.25 :
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آنان که ايمان آوردهاند ،کارهاي شايسـته انجـام داده انـد ،بشـارت ده کـي
باغهاي از بهشت براي آنها است که نهرها از زير درختانش جاري است ،هـر
زمان که ميوهاي از آن به آنها داده شود ميگويند :اين همان است که قـبالً
به ما روزي داده شده بود "ولي اينها چقدر از آنها بهتر و عـاليتر اسـت" و
ميوههايي که براي آنها آورده ميشود ،همه از نظرخـوبي و زيبـايي يکسـان
انـد .و بــراي آنـان همسـراني پـا و پـاکيزه اسـت ،و جاويـد دانـه در آن
خواهند بود.
نهالشاني و کشاورزي و بذر و کاشت نباتـات و زراعـت در ايـن فصـل بهـار
نقش مهم در حيات انسانها دارد و داراي فوايد گوناگون اقتصـادي ،زيسـت
محيطي ،صحي وغيره ...ميباشد ،و به نوعي کاشت نهـال را ميتـوان فـرض
کفايي قلمداد نمود.
جمالت پيامبر و بزرگان در مورد درخت و درخت کاري:
وقتي به تاريخ درخشان اسالم مراجنـه مـيکنيم مـيبينيم از آغـاز اسـالم،
بزرگان دين در کاشت درخت سفار کـرده و فضـيلت بسـياري بـراي آن
بيان داشته اند.
س
پيامبر اسالم در اهميـت درخـت و درختکـاري ،ميفرمايـدَ « :ن خزا غَ َزر َ
غرسا او مرع مر ا ف َكل أننم إأنسان أَو ط أَو سَع أَو دابة فزاو لم د ة» (9 )1
ً َ َ َ خ خ َ ٌ خ َ ٌ خ َ ٌ خ َ ٌَّ َ َ َ َ َ َ ٌ
َ
َخ ً
هر کسي نهالي بکارد که از او انسان و پرنده و چهارپايي استفاده کند ،براي
او صدقه است.
( )1نسند امحد ،ر م احلديث.27043 :
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و همچنان فرمود :بهترين مال دسـتههاي طـوالني ،زيبـا و مـنظم خرمـا و
درختان ميوه دار است.
از مجموع سخنان پيامبر خدا چنين به دست ميآيد که درختکـاري از
شغلهاي بسيار ارزنده و مالهاي سودمند انسان اسـت و خرمـا بـه عنـوان
نمونهاي از درختان ،در روايت مطرح شده اسـت و تـأملي در تنبيرهـاي بـه
کار رفته در اين حادي شريف گواه اين مدعاست.
برخي از روايـات رسـيده ازپيـامبر و بزرگـان ديـن ،درختـان بيميـوه و
جنگلي را شـامل ميشـود و اصـوالً هرگونـه بهـره وري از درختـان در ايـن
روايات ميگنجد .به عنوان نمونه ،پاداشي که خداوند بر پايه روايت اخير بـه
درختکار ميدهد در برابر هر گونه استفادهاي است که مخلـوق خـدا از آن
ببرد؛ چه از ميوه آن باشد ،چه از سايه آن و چه از منظر چشـم نـواز و يـا از
هواي لطيف و سالميکه از آن به وجود ميآيد و يا از شاخ و برگ آن.
در روايت ديگري پيامبر اسالم تأکيد بر درختکاري را شدت ميبخشد و بـا
لحني خاص بدان اهتمام ميورزد؛ بر طب حديثي حضـرت ميفرمايـد:
«إن انت ه أحدكم الَيانة ،و يف يده فسي ة ف يغرساا» (10)1
اگر عمر جهان پايان يابد و قيامـت برسـد و يکـي از شـما نهـالي در دسـت
داشته باشد ،چنان که به قدر کاشـتن آن فرصـت باشـد ،بايـد فرصـت را از
دست ندهد و آن را بکارد.
علي رغم تاکيدات اسالم در مورد درختکاري ،نهالشاني و حفظ و مراقبـت
از آنها ،امروزه از لحاظ علمـي و تجربـههاي بشـري بـراي وجـود درخـت و
( )1نسند امحد ،حديثر م،12933 :

 3ص .183
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جنگلها در محيط زندگي فوايد بيشماري را بر شـمرده انـد کـه ذيـالً بـه
بخشي آن ميپردازيم:
حضار گراميآيا ميدانيد درختان چه فوايدي دارند؟
فوايد درختان براي زندگي:
 -1ثابت شده است بيشتر بيماران بند از عمل جراحي و يـا بيمـاران قلبـي،
اگر در شفاخانهها در اتاقي بـا منظـرهاي رو بـه طبينـت و درخـت بسـتري
شوند ،بهبود آنها سريعتر ميشود.
 -2وجود درختاني که در جادههـاي شـهر کاشـته ميشـوند نشـان دهنـده
زيبايي سر ها و نشان پيوند قديمي بـين انسـان و طبينـت اسـت لـذا بـه
منظور استحکام اين رابطه ،همگـي سـني کنـيم تـا از درختـان کهنسـال
قديمي محافظت بيشتري به عمل آوريم.
 -3تفاوت در قد و ضخامت و اسـتحکام ايـن درختـان زيبـايي آنهـا را رقـم
ميزند ،گويي که هميشه زنده هستند و ما انسانها گاهي اوقات در کاشـت
درختان کوتاهي ميکنيم و مناظر زيبا را از خود دريغ ميورزيم.
 -4يکي از فوايد مهم درختان و فضاي سبز در شهرها و ديگر مناط  ،نماي
زيبايي و در فصل گرما ايجاد سايه است ،به غير از اين موارد ،منافني ديگـر
اعم از فوايد اجتماعي ،استفادة همگاني ،زيست محيطي و اقتصادي را نيز به
همراه دارد.
 -5انسانها از وجود طبينت و درختان همواره لذت ميبرند .ما بـا نگـاه بـه
درختان ،به آرامش ،سبکبالي و حر زنـدگي ميرسـيم .تحقيقـات نشـان
داده است ما انسانها درختان را بخشي از زندگي خود ميدانيم.
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 -6مناظر زيبا در خانه ايجاد ميکنـد ،البتـه در مـورد کاشـت درختـان در
محوطهي خصوصي اطراف "خانه" بايد همواره توجه داشت که نوع و انـدازه
آن به شکلي باشد که به حريم خصوصي همسايهها وارد نشـود مگـر اينکـه
همسايه شما نيز با تواف با شما عالقهمنـد بـه اسـتفاده از نمـا و فوايـد آن
باشد .بنابر اين در انتخاب دقي و مناسب محل کاشـت درختـان ميتوانيـد
فضا و نماي ساختمانهاي مجاور را اشغال نکنيد.
 -7درختان همواره و در طول حيات خود با احاطـه کوههـا و ايجـاد نمـايي
زيبا ،پاکيزگي هوا ،حفظ منابع آبي ،پناهگاه حيات وحش ،در حفظ محـيط
زيست تأثير بسزايي را دارند .چگونگي آب و هوا تحت تأثير مقدار تابش نور
خورشيد ،بـاد و ميـزان بارنـدگي اسـت .در تابسـتان اشـنه آفتـاب بوسـيلة
برگهاي درختان تابستاني جذب ميشود و در زمسـتان بـه صـورت فيلتـر
شده به طبينت برگردانده ميشوند ،در گرماي تابستان با وجـود درختـان و
پناه گرفتن در زير سايه آن از نسيم خنک آن لذت ميبريم .به همين دليل
اکثر ما در محوطه اطراف خانه ،درختان تابستاني ،ميکاريم.
 -8همچنين درختان با وجود شاخ و برگشان حکـم بادشـکن را هـم ايفـا
ميکنند ،در موقع بارندگيهاي شديد با مقاومت در برابـر بـاران و آبهـاي
جاري مانع ايجاد سيل ميشوند.
در علفها و بوتههاي زير درختان بلند ،قطرات شبنم کمتري ديده ميشود،
چرا که در شب انرژي راديات کمتري از سطح خا آزاد ميشود.
 -9به دليل خنکي و درجه دماي کمتر ناشـي از درختـان ،کاشـت آنهـا در
سطح شهر باع تنادل دماي بيشتري با وجود مـوانني چـون سـاختمانها
و… ميشود.
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 -10ايجاد فضاي سبز ،درخت ،درختچه و شمشادها به نـوعي نقـش فيلتـر
کننده هوا را به عهده دارند .آنها با مکانيزم خود ،با جابهجايي گـرد و غبـار،
جذب کاربن داي اکسيد و در مقابل آزادسازي اکسيژن ،جـذب ذرات آلـوده
کنندهاي چون کاربن مونو اکسيد ،دي اکسيد گوگرد ،هواي تصـفيه شـده و
سالمتري را در اختيار ما قرار ميدهند.
 -11با وجود درختان در سـطح شـهر ،طبينـت زنـده دوبـاره جريـان پيـدا
ميکند .پرندگان به سوي آنها براي سکونت و النهسازي… ميآيند ،چرخـة
زندگي و سير تکاملي آنها ادامه مييابد و به اين صورت ،تنامل بين طبينت
و زندگي شهرنشيني شکل ميگيرد .امـا متأسـفانه شـهرهاي مـا در خـالل
ساليان متمادي در اثر جننهاي خانمان سوز اکثـراً از ايـن ننمـت محـروم
شده است .ما تال کنيم يک بار ديگر با کاشت نهال از گونـههاي متفـاوت
درختان درسطح شهر ،کوچهها و محوطة خانههاي خود اميد و زندگي سالم
را احيا کنيم.
 -12استفاده فصلي از ميوههاي آن ،استفاده از سايه با طراوت آنها در فصل
بـهار و ...استفاده از وجود درختان در کـاهش بيماريهـا و آلـودگي بسـيار
مفيد است.
نتيجهگيري:
بر اساس تناليم اسالم و توجهـات خـاص قـرآن ،تاکيـدات بزرگـان ديـن و
دانشمندان ،انسان در برابر طبينـت مسـوول بـوده و در صـورت کوتـاهي و
غفلت مورد سوال قرار ميگيرد ،به گونهاي کـه حتـي پـيش از آغـاز نبـرد،
مسلمانان عالوه بر توصيه به رعايـت حقـوق انسـاني نسـبت بـه درختـان و
محيط زيست نيز توصيه شدهاند.
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پر بر اين اساس با فرا رسيدن فصل بهار هر يک از ما بايد در جهت انجـام
اين امر خير سهيم بوده و با غرس هر نهالي بر ذخيره حسنات اخروي خـود
بـيــفزاييم .و در عرصــه زنــدگي دنيـايي بتــوانيم از تمــام منــافع درختــان
بهرهمند شويم.
گرچه براي نگهداري و حفاظت مخارجي را هم در بـر دارنـد .امـا بيشـترين
هزينه براي کاشت آنها ،همان ابتدا است ،ينني خريـد نهالهـا ،اسـتفاده از
محل مناسب ،که بستگي به نوع نياز و استفادة شما از درخت بايد در خريد
آن دقت کنيد ،مخارج بندي شامل آبرساني ،هرس کردن شاخ و برگهاي
زائد است و در بنضي مواقع جابه جايي درختان و دوباره کاشتن آنهـا نيـز
هزينههاي گزافي را به دنبال دارد ،که در اين زمينه دقت الزم را ميطلبد.
براي عملکرد بهتر درختـان و فضـاي سـبز ،رسـيدگي علمـيو تـرميم آنهـا
ضروري است .تقويت و سمپاشي خا  ،حرث به موقع (تا حدي که خاصيت
سايهدهي خود را از دست ندهد) ،همواره سـرعت رشـد درخـت را افـزايش
ميدهد .با گذراندن دوره مراقبتهاي خانگي و علمياز گياهان ميتوانـد بـا
نـکات بـيـشتري در ايـن مـورد بــراي کيــفيت بهتـر فضـاي سـبز خـود
استفاده کنيد.
به اميد روزي که بتوانيم کشور آبـاد سرسـبز ،عـاري از خشـونت ،جنـن و
ويراني داشته باشيم.
ومن اهلل التوفي
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55
نکاح و فوايد آن

احلمد هلل الذي شرف املؤمنني ابلنکاح الشرعي وجعل ب ني ال ووجني م دة ومحة ح ي ث
قال:
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُدا إِلَيها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َّم َد َّة ً َوَمح ْةَحً
﴿ َوم ْن آايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم م ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
(1)1
ك َلايت لَِق ْدم يتَ َف َّك ُرو َن﴾
إِ َّن ِف ذَلِ َ

والص

والس م عل ی ن ي الرة ح يدان و بيبن ا حمم د ال ذي محب م ش با ا م ح

ابلنکاح وقال« :النکاح من نيت فمن محبم عن نيت فليس مين»

(2 )2

اما بعد:
خداوند متعال در انسان غريزه نکاح کردن را خلق نموده است تا سبب بقاي
نسل انسان شود .لذا شريعت اسالم نکاح را راه حاللي برراي زنرد ي مررد و
زن در کنار هم قرار داده است.
تعريف نکاح:
نکاح به عقدي فته ميشود که اسرتفاده ننسري مررد و زن را از يکرديگر
حالل ميسازد.
( )1دمحه محوم.21 :

( )2نن الدامحمي ،محقم ديث ،2308 :ج  ،1ص .520
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حکمتهاي مشروعيت نکاح:
 .1نکاح سبب اطمينان و آرامش انسان ميشود ،اهلل ميفرمايد:
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُدا إِلَيها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َّم َد َّة ً َوَمح ْةَحً
﴿ َوم ْن آايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم م ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
(1 )1
ك َلايت لَِق ْدم يتَ َف َّك ُرو َن﴾
إِ َّن ِف ذَلِ َ
ترنمه« :و از نشانههاى او يکي اين است کره از ننرو خ خودتران همسرران
براى شما آفريد تا با آنها آرام بگيريد و ميانتان دوسرت و رحمرت نمايرد.
آرى در اين ننعمتخ براى مردم که م انديشند نشانههاي ونود دارد».
 .2نکاح وسيلهاي است براي بقاي نسل و زياد شدن آن :رسرول اهلل در
ِ
ِ ِ
وة الْدلُ َ ِ
اء ي ْد َم ال ِْقي َام ِح»
دة فَ ِِ ُم َك اث ٌر ب ُك ُم ا َنْبي َ
اينباره فرموده است« :تَ َوَّو ُجدا ال َْد ُة َ َ
(2 )2

يعني با زنان پرمحبت و زايمانکننده ازدواج کنيد زيرا من در روز قيامت به
خاطر زياد بودن شما به انبيا افتخار ميکنم".
 .3نکاح وسيله درستي براي نگهداري نسب است :و از همين طريق نسب از
اختالط و ضايع شدن نجات مييابد ،ا ر نکاح نميبود پدر مشخص نميشد
و تربيت اوالد تنها بر عهده زنان ميماند و آنها هم نميتوانستند به تنهايي
اين کار را انجام دهند لذا نسل انسان با خطر انقراض موانه مي شت.
 .4نکاح راه مناسبي براي کنتررول ششرم و محاف رت فررج اسرت :زيررا در
الش با ِ م ِن ا تََ ِ
اء َ فَ ْليتَ َوَّو ْج،
حديث شريف آمده اسرت« :اي َم ْع َ
ش َر َّ َ َ ْ َ َ
اِ م ْن ُك ُم الْبَ َ
( )1دمحه محوم.21 :

( )2نن ابن ماجه ،ج  3ص  ،54نسائي ،ج  6ص .66
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فَِنَّه أَبَ ُّ ِ
ص ُن لِ ْل َف ْرج» ("1)1اي رروه نوانرانه هرکره از شرما تروان
ُ
ص ِر َوأَ ْ َ
ض للْبَ َ
نکاح دارد نکراح کنرد زيررا نکراح سربب کنتررول ششرم و محاف رت فررج
ميشود".

حکم نکاح:
حکم نکاح با توجه به حالت نکاح کننده تغيير مييابد:
أ -نکاحي که سنت مؤکد است :در حالت اعتدال ،نکاح سرنت مؤکرد اسرت
حالت اعتدال اين است که شخص توانايي نما  ،دادن مهر و نفقه را داشته
و ترس ارتکاب زنا را نداشته باشد.
پرس ا ر بره خاطر نرگهداري خود از نراه ،نرکاح کنرد ،اهلل بره او ثواب
ميدهد.
ب -نکاح وانب :نکاح بر آن شخص وانب است که اشرتها و تمرايلش زيراد
بوده و قدرت دادن مهر و نفقه را داشته باشد و در صورت خودداري از نکاح
ترس ارتکاب زنا مونود باشد.
تأخير نکاح:
ا ر نکاح به خاطر مقاصد معقولي مانند به پايان رساندن تحصيل ياد رفتن
کسب و کار مناسب و يا تأمين ضررورتهايي ماننرد خانره و مصرارک نکراح
تأخير شود ،باکي ندارد ،اما بهتر اين است که نوانران برخري از مشرکالت و
کمبودهاي نکاح را تحمل کنند ا ر شخصي اين ترس را داشته باشد کره در
صورت ازدواج نفقه همسرش را نتواند تأمين کند و در حقش ظلرم نمايرد و
( )1خمتصر صحيح البخامحي ،ج  3ص  ،349محقم ديث.2040 :
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بدين طريق از مراعات حقوق مادي و معنوي زناشرويي عرانز بمانرد ،نکراح
کردن براي او مکروه است زيرا علت مشروعيت نکاح به دست آوردن ثواب و
پاکدامني است نه ظلم و ستم بر ديگري و ارتکراب نراه کره کرامال خرالک
مصلحت نکاح ميباشد .اما نوانان بايد به ياد داشته باشند کره خرود نکراح
سبب احساس مسئوليت بيشتر ميشود و انسان را به کسب و کار تشرويق و
از بسياري بيبند و باريها نلو يري ميکند .در ايرن براره خداونرد شنرين
اّلل وا ِ ع علِيم﴾ (1 )1
اّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
وعده داده است﴿ :إِن ي ُكدنُدا فُ َق َراءيغْن ِه ُم َُّ
ضله َو َُّ َ ٌ َ ٌ
يعني ا ر فقير باشند خداوند از فضل و برکتش آنها را غني ميسازد.
قابل يادآوري است که خواستگاري نمودن و نامزد شردن زن کره ايجراب و
قبول شرعي در آن صورت نگرفته باشد به معناي وعده و توافق است و عقد
صحيح شرعي فته نميشرود زيررا عقرد نکراح برا ايجراب و قبرول صرورت
مي يرد.
ناي شک نيست که ازدواج زماني کامياب و موفق است که مررد همسررش
را خود انتخاب کند و زن هم در انتخاب شروهرش آزاد باشرد و برا خواسرت
خود اين کار را انجام دهد.
معيارهاي الزم براي انتخاب همسر:
در انتخاب همسر بايد مراتب آتي در ن ر رفته شود:
 –1دينداري:
مرد بايد زن با اخالق و ديندار را انتخاب نمايد زيررا ديرنداري ،زن را وادار
ميسازد تا از شوهرش اطاعت نموده و براي خوشربختي و آرامرش وي کرار
کند .و با حفظ عفت و عزتش آبرو و عزت شوهرش را حفظ نمايد .و ا ر زن
( )1دمحه ندمح.32 :
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هم در وقت انتخاب شوهر ،دينداري او را در ن ر بگيررد ،در حقيقرت قردم
بسيار مهميبه سوي آينده درخشان و خوشبختي دنيرا و آخررتش را در برر
داشته است .حديث شريفي در اين مورد از رسول اهلل نقل رديده است
نکح املرأ ُ محبع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها فاظفر ب ذات ال دين
که فرموده اند« :تُ ُ
تربت يداک» (1 )1
ترجمه :زن به خاطر يکي از شهار سبب به نکاح رفته ميشود.
 –1به خاطر دارايياش.
 –2به خاطر نسبش (نجابت خانواد ياش)
 –3به خاطر حسن و زيبايياش.
د– به خاطر ديندارياش ،پس تو کسي را انتخاب کن که ديندار اسرت و از
آن روي بر متاب.
 –2دو شيزه بودن:
بهتر آن است که دختر دوشيزه به نکاح رفته شود ،شرا که با آغاز زنرد ي
مشترک با او دوسرتي و محبرت دو نانبره ،بيشرتر و محکمترر ميشرود .از
حضرت نابر روايت است کره رسرول اهلل فرمودنرد« :ه ل نکح ت اي
عبک»(2 )2

جابر قلت نعم قال ما ذا أبکرا أم ثيباً قلت البل ثيباً قال فه جامحيح ت
«اي نابره نکاح کردي؟ فتم :بلي ،فت :با دوشيزه ازدواج کردي يرا بيروه؟
نابر فت :با زن بيوه .آنحضرت فرمودند :شررا برا دوشريزه ازدواج
نکردي تا هر دويتان در فضاي مهر و محبت بسر ميبرديد»
( )1خمتصر صحيح البخامحي ،محقم ديث ،2049 :ج  3ص .353
( )2صحيح البخامحی ،محقم احلديث.4052 :
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اما ا ر کسي با تونه به شرايطي مثرل براال برودن سرن و سرال ،يرا منرافع
ديگري همچون ضرورتش به شخصي که از فرزندانش سرپرستي کند و يا با
در ن ر داشت مصلحتهاي ديگر خواستار ازدواج با زن بيروه و پختره سرال
باشد ،کدام اشکالي ندارد و حتي اين کار برايش بهتر است.
 -۳دوست داشتني و بسيار والدت کننده باشد:
بهتر است که مرد زني را انتخاب نمايد کره مهرر و محبرتش زيراد و بسريار
زايمانکننده باشد ،زيرا شنين زني با شروهرش بره محبرت و خروبي رفترار
ميکند و محبت دو طرفه هم براي اسرتحکام زنرد ي زناشرويي ،سرعادت و
خوشبختيشان در کنار فرزندان نيک و سالم بسريار ترأثير رذار اسرتب بره
دة إِِِ ُم َك اثٌِر بِ ُك ُم
وة ال َْدلُ َ
همين خاطر رسول اهلل فرموده است« :تَ َوَّو ُجدا الْ َد ُة َ
ْقيام ِح» (1 )1
ِ
ِ
اء ي ْد َم ال َ
ا َنْبي َ
«شما با زنان مهرورز و بسيار والدتکننده ازدواج نماييد شراکه من در روز
قيامت به زياد بودنتان افتخار ميکنم».
 -۴خانواده عزتمند و با آبرو:
بهتر است انسان دختر يک خانواده با عزت و برا آبررو را خواسرتگاري کنرد،
خانوادهاي که افراد آن به داشتن اخالق و صفات نيک شناخته شده باشرند
تا فرزندانشان هم با همين اخالق و اوصاک آراسته شوند ،شون آن طور که
ميدانيد بسياري از صفات پدران و مرادران بره شرکل ميراثري بره فرزنردان
منتقل ميشود و احاديث زيادي هم به اين مطلب داللت ميکند ،شنانکه از
( )1اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،ج  ،34ص .369
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عائشهروايت است که مي ويد :رسول اهلل فرمودنردَ « :تَيُوا لِنََُِف ُك ْم
ِ ِ
وأخ َداِِِ َّن»(« :)1شما براي نطفرههايتان ناهراي
ساء يلِ ْد َن أ ْشباه إ ْخ َداهِِ َّن َ
ف َّن الن َ
خوبي را انتخاب کنيد ،زيرا زنان فرزنداني به دنيا ميآورند که مشابه برادران
و خواهران شاناند».
 -5دوري نسب:
بهتر اين است که انسان به ناي خويشاوندان نزديک ،زنري را بره همسرري
انتخاب کند که از لحاظ نسب دورتر باشد شراکه اين کار سبب صحتمندي
و تندرستي بيشتر اوالدانش ميشود و در اين مورد فتره شرده اسرت« :برا
زنان بيگانه ازدواج کنيد تا فرزندان ضعيف و ناتوان ببار نيايند».
عناصر مهم در تحقق اهداف ازدواج:
ايجاد يک خانواده به اساس محبت بر اساس آرامش اطمينران اسرت ،بنراً
يک از عناصر مهم که ما را براي رسيدن به اين هدک بزرگ کمرک ميکنرد
رعايت موارد ذيل ضروري پنداشته ميشود:
 -1انتخاب داماد:
آن طور که مرد مکلف به انتخاب زن خوب است ،بر خود دختر و اوليراي او
هم الزم است تا در مورد انتخاب داماد مناسب ،خوب دقت کنند و بکوشرند
تا او داراي اوصاک ذيل باشد:
 -2دينداري:
الزم است که داماد يک شخص ديندار و با اخرالق باشرد ،زيررا ديرنداري و
تقوا او را از ظلم بر همسرش باز داشته و بر تأمين حقروقش وادار ميسرازد،
 :)1(1جامع اال اةيث ،ديث .10653
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به همين خاطر رسول اهلل امر کرده است تا با مررد دينردار و برا اخرالق
ِ
اء ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
و ْد َن ِةينَ هُ َو ُخلَُق هُ
ازدواج شررود هررر شنررد فقي رر هررم باشررد« :إ َذا َج َ
ض ،وفساة ع ِريض»1 )1( .
فَ ِ
انكحدهُ ،إِال تَ ْف َعلُدا تَ ُك ْن فِ ْتنَحٌ ِف ا َْمح ِ َ َ َ ٌ َ ٌ
«هر اه شخصي نزد شما آمرد کره ديرن و اخالقرش مرورد پسرندتان برود
خواهش وي را پذيرفته دختر خود را به نکاح او در بياوريد شه ا ر اين کرار
را نکرديد فتنه و فساد ستردهاي در زمين به راه خواهد افتاد».
واقعيت اين است که ا ر مرد ديندار نباشد وصرک به خاطر فقرش تقاضاي
او پذيرفته نشود بيم آن ميرود که وسوسهها و دسيسرههاي شريطاني او را
وادار به اعمال ناشايسته کند و باعث بروز فتنهها شود.
همچنان ا ر زن به نکاح مرد بداخالق و بي دين در آورده شود و يرا منت رر
آمدن خواستگار پولدار بنشيند احتمال ميرود که زن به فساد و اعمال ناروا
دست بزند و بدين طريق پدر دختر با سرنوشت دخترش که يک امانت الهي
در دست اوست بازي نموده ،آينرده دختررش را خرراب سراخته و خطررات
بزر ي را متونه زند ي او ميسازد.
 -۳رعايت تفاوت سني:
الزم است که سن و سال پسر و دختر به هم نزديک باشرد .پرس ايرن کرار
خوب نيست که دختر به نکاح کسي داده شود که تفاوت سني ميران آن دو
بسيار زياد باشد و مرد همسن و سرال پردر و پردرکالن دخترر باشردب زيررا
ازدواج موفق آن است که بر پايه دوستي و محبت استوار باشد و کرم برودن
تفاوت سني يکي از اسباب پيدايش محبت ،ميان زونين و استحکام رابطرة
زناشويي است.
( )1نن الرتمذي ،محقم ديث.1108 :
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البته اين بدان معنا نيست که نکاح دختر با مررد کرالن سرال نرواز نردارد،
اهداک و مقاصد متعالي که در امر نکاح نهفته اسرت متحقرق نميشرود لرذا
ايجاب ميکند که مناسبت سني در ن ر رفته شود.
 -۴ديدن دختري که خواستگاري ميشود:
شريعت براي خواستگار اين انازه را داده اسرت کره قبرل از نکراح دخترر را
ببيند و حکمت آن اين است که خواسرتگار بردين طريرق ميتوانرد دربراره
دختري که قرار است با او ازدواج نموده و شريک زند ياش بسازد معلومات
داشته باشد.
در اين براره رسرول اکررم فرمروده اسرت« :فانظراليه ا فِن ه أ ری أن ي ؤةم
بينکما»
«او را ببين شراکه اين کار بهترين راه براي ايجراد رغبرت و تمايرل در برين
شماست».
(1)1

عدم جواز خواستگاري باالي خواستگاري کسي ديگر:
هر رراه شخصرري دختررري را خواسررتگاري نمرروده و از طرررک پرردر و يررا
خوانوادهاش نوابي به او داده نشد ،بر شرخص ديگرر نرايز نيسرت کره آن
دختر را خواستگاري کند ،اما هر اه به خواستگار اول نواب منفي داده شد،
در اين صورت ديگري ميتواند خواستگاري کند .شراکه رسرول اکررم از
خواستگاري باالي خواستگاري ديگري منع فرموده است.

( )1مسند اةد ،محقم ديث -18154 :ج  30ص .88
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حقوق زن بر شوهر:
پس از بسته شدن نکاح ،شريعت حقوق و تکاليفي را برر مررد و زن تعيرين
کرده که رعايت آن الزم است.
برخي از حقوق زن بر شوهر از اين قرار است:
 -1دادن مهر :هنگاميکه عقد نکراح بسرته شرد ،دادن مهرر برر مررد الزم
ِِن ِِنلح﴾ (1 )1
ص ُدقَاِ َّ ْ َ ً
َّساء َ
ميشود ،اهلل ميفرمايدَ ﴿ :وآتُداْ الن َ
«و مهر زنان را به عنوان هديه با خوشي دل ،به ايشان بدهيد»
 -2نفقه :بعد از آنکه به عقد مرد در آمرد ،شروهر مکلرف اسرت نفقره او را
تأمين کندب و نفقه عبارت است از :خوراک ،لباس ،و ناي بود و باش .اهلل
ميفرمايد:
دكم وال تضامحوهن لِتضيقدا علي ِهن﴾ (2)2
ِ
ث َ َكنتُم ِمن ُو ْج ِ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َّ ُ َ ُ َ َ َّ
ده َّن ِم ْن َ ي ُ
﴿أَ ْ كنُ ُ
«همانجا که نخودخ سکونت داريد به قدر توانايي خويش آنان را ناى دهيرد
و به آنها ضرر مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ کنيد»
وقتي بعد از طالق در حالت عدت نفقه الزم باشد ،پيش از طالق بره طريرق
اولي الزم است ،شراکه زن خود را به مرد وابسته ساخته و در اختيار اوست،
پس نفقه اش هم بر مرد الزم ميشود.
ِ
ِ
آاهُ َّ
اّللُ َال
و ميفرمايد﴿ :لِي ِنف ْق ذُو َ َعح م ن َ َعتِ ِه َوَم ن قُ ِد َمح َعلَي ِه ِمحْزقُهُ فَ ْلي ِنف ْق ِمَّا َ
اّلل ب عد عسر يسرا﴾ (3 )3
ف َّ
ي َكلِ ُ
سا إَِّال َما َ
آاها َ ي ْج َع ُل َُّ َ ْ َ ُ ْ ْ ً
اّللُ نَ ْف ً
( )1دمحه نساء .4 -3
( )2دمحه ط ق.6 :
( )3دمحه ط ق.7 :
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ترنمه« :بر توانگر الزم است که از داراي خود مصرک کند و هرر کره روزى
او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هيچ کس را نز نبه
قدرخ آنچه بره او داده اسرت تکليرف نمر کنرد .خداونرد بره زودى پرس از
دشوارى آسان فراهم م کند».
اندازه نفقه به قدر کفايت و مطابق قدرت و توان مالي مرد اسرت و نبايرد در
آن اسراک باشد.
زني که کار ميکند:
اسالم زن را مکلف نساخته است که کار کند ،شون او به پيردا کرردن نفقره
مکلّف نيست بلکه نفقه اش بر ديگري الزم است لذا نفقه دختر بر پدر ،نفقه
خواهر بر برادر توانمند ،نفقه مادر بر فرزندان الزم است درصورتي که قدرت
دادن نفقه را داشته باشند و نفقه زن هم بر شوهر الزم است ،اما برا آن هرم
اسالم به زن حق کار کردن داده است مشروط بر اينکه:
أ -ا ر زن شوهردار باشد ،انازه شوهر الزم است.
ب -با مردان بيگانه اختالط و خلوت نداشته باشد.
ج -کار به طبيعت زن برابر باشد ،مثل خياطي ،تعليم ،داکتري و امثرال آن.
دولت و نامعه مکلف اند که زنان را به کارهاي شاقه وادار نسازند.
و مالي که زن پيدا ميکند تنها حق اوست و فقط خود او حق تصرک در آن
را دارد و شوهر يا ديگران نميتوانند بدون رضايتش آن را بگيرند.
 -3احسان به زن و زند ي کردن در فضاي مسالمت آميرز :زن يرک امانرت
الهي نزد مرد است ،و به او اعتماد کرده و به خانه اش آمده است ،لذا بر مرد
وانب است که با زنش به خوبي رفتار کند ترا زند يشران در فضراي پرر از
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اش روه َّن ِابلْمع ر ِ
ِ
وف فَ ِن
مهر و محبرت سر ري رردد ،اهلل ميفرمايردَ ﴿ :و َع ُ ُ َ ْ ُ
ك ِرهتمدهن ف عسى أَن تكرهدا شيئا ويعل اّلل فِي ِه خيا كثِيا﴾ (1 )1
َ ْ َُ ْ َ ً َ َْ َ ُ َ ً َ ً
َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ َ
«و با آنها بشايستگ رفتار کنيد و ا ر از آنان خوشتان نيامد پس شه بسرا
شيزى را خوش نم داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م دهد».
دريک حديث شريف رسول اهلل ميفرمايرد« :أَ ْك َم ل ال ُْم ْؤِمنِ َ ِ
س نُ ُه ْم
ني إيَ ًاان أَ ْ َ
ُ
خلقا ،وخيامحكم خيامحهم لنسأهم»2 )2( .
ُ ًُ َ َ ُُ ْ َ ُ ُ ْ
«کسي کاملترين ايمان را دارد که اخالقش خوب است ،و خروبترين شرما
کسي است که با اهل (اعضاي خانواده اش) و همسرانشان خوب باشند»
برخي از آداب حسن معاشرت:
ک
• مرد بر اشتباهات زن صربر کنرد ،رسرول اهلل فرمروده اسرت« :الَ يف ر ُ
وى ِمنها آخر»3 )3( .
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمنَحً إ ْن َك ِرَه م ْنها ُخلًُقا َمح َ ْ َ َ
«مرد مؤمن از زن مؤمنه اش نفرت نکند و با او کينه نداشرته باشرد ،شرون
ا ر از يک خوي او خوشش نيايد ،خوي ديگرش را خواهد پسنديد».
• در نفقه زن وسعت اختيار کنرد ،و برا دادن هديره ،اه راهي او را نروازش
کند ،شون در حديث آمده است که هديه کدورت دل را ميزدايد.
• با زنش خوش طبيعتي و خوش کالميکنرد :از احاديرث ثابرت اسرت کره
رسول اهلل با ازواج مطهراتش خوش طبعي ميکرد.
( )1دمحه نساء.19 :

( )2نن الدامحمي ،محقم ديث ،2999 :ج  1ص .668
( )3مسند اةد ،محقم ديث.8345 :
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• مسايل ضروري دين را به همسرش ياد بدهد ترا او در روشرني آن بتوانرد
امور زند ياش را در شارشوب شريعت به پيش برد ،اهلل ميفرمايد:
(1)1
ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم َان ًمحا﴾
﴿ايأَيها الَّذي َن َ
آمنُدا قُدا أَن ُف َ
ترنمه« :اى کسان که ايمان آورده ايد خودتان و کسانتان را از آتش کره
سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنيد».
• در کارهاي خانه او را کمک نمايد ،شنانکه از عايشه روايت است کره
پيامبر اکرم در کارهاي خانه او را کمک ميکردند.
ا ر بيش از يک زن داشته باشد ،مطابق رهنماييهاي شريعت در بين شران
عدالت را رعايت نمايد .ا ر مرد عذر مونه نداشته باشد بيش از شهار مراه از
زنش ندا نشود.

( )1دمحه حترمي.6 :
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56
رعايت حجاب
احلم د هلل رب الع د مني والع قبددل لتم دني والص د و والم د

ت دى س دي امرسددتني س دي ان

ونبين حمم و تی أله وأصح به أمجعني وبع :
دين مقدس اسالم بخاطر حفظ عفت و کرامت زن ،حجاا اا بار اناان زم
دانسته است.
صحبت امروزم دا جمع شما خواهران و براداان دا مواد حجاا  ،اعايات و
فوايد حجا ميباشد ببينيم که اسالم عزيز تا چه حد به ان بها داده است؟
و چه شکلي از حجا اا زم ميداند و فوايد حجا چيست؟
تعريف حجاب:
حجا دا لغت :ستر و پوشش اا گويند.
و دا شريعت :عباات است از اينکه زن عوات خود اا بپوشااند ،و نگااهش اا
حفاظت کند ،و از نشست و برخاست بيجا با ماردان و خلاوت باا بيگانگاان
بپرهيزد.
حکم حجاب:
قرانکريم و سنت نبوي اهنماييهاي خاصي دا بااه حجا دااد:
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الف .حجاب از منظر قرآنکريم:
ضد ِّمد أَب ِّ
اهلل تعاالي ميفرماياد﴿ :وقُد لِّتْم ْؤِّمنَد ِّ
وَ ُُ و
ِ يغْ ُ
ض َْ ْ َْ
صد ِّرن و َو ْي َفظْد َ فُد ُدر َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّربْ ِِّبُم ِّرن و َتَى َي ِّ
وِبِّ و َوََل ي ْبد ي َ ِّزينَدَ ُُ و إِّوَل
ُ
َوََل ي ْب ي َ ِّزينََ ُُ و إِّوَل َم ظَ َُ َر م ْن َُ َولْي ْ َ ُ
لِّبعددولَِّ ُِّ و أَو ِّ
ائء بدُعُددولَِّ ُِّ و أ َْو أَبْدنَد هِّ ُِّ و أ َْو أَبْدنَد ء بدُعُددولَِّ ُِّ و أ َْو إِّ ْخد َدو ِّاِِّ و أ َْو بَد ِّ
ُُ
ائه ُِّد و أ َْو َ
ْ َ
إِّ ْخددو ِّاِِّ و أَو ب د ِّ أ َ ِِّّ
ِّ
ِّ
ني غَد ِّي أ ُْوِّل ِّْ
اْل ْربَد ِّدل
م د هِّ ُِّ و أ َْو َمد َمتَ َ د ْ أَيَد ُُِ و أ َِّو الود بِّع َ
ْ َ
َ
َخد َدواِ و أ َْو ن َ
ِّ و ِّ
ِّ ِّ
ِّم ِّ ِّ
ض ِّدربْ َ ِِّب َْر َُتِّ ُِّد و لِّدي ْعتَ َم
مد ء َوَل ي ْ
َ
الر ََ ل أ َِّو الط ْفد ِّ الد ي َ ََلْ يظ َُْ ُدروا َتَدى َ ْدوَراِ الن َ
(1)1
م يِّْفني ِّم ِّزينِّ ُِّ و وتُوبوا إِّ ََل وِّ
اَّلل َِّ
مجي ًع أَي َُ ال ُْم ْؤِّمنُو َن لَ َعتو ُ ْم تُد ْفتِّ ُحو َن﴾
َ
َ َ ُ
َ
"و به زنان با ايمان بگاو چشامان خاود اا از هار ناامحرمو فارو بندناد و
پاكدامنو وازند و زيواهاى خود اا اشکاا نگردانند مگر انچاه کاه طبعااز از
ان پيداساات و باي اد اوساارى خااود اا باار س اينه خااويش فاارو اندازنااد و
زيواهايشان اا جز براى شوهرانشان يا پداانشان يا پداان شوهرانشان ياا
پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا براداانشان يا پساران براداانشاان ياا
پسران خواهرانشان يا زنان همکيش خود يا کنيزانشان يا خادمتکااان
مرد که از زن بونيازند يا کودکانو که بر عواتهاى زناان وقاوح حاصا
نکردهاند اشکاا نکنند و پاهاى خود اا به گونهاى به زمين نکوبند تا انچاه
از زينتشان نهفته مودااند معلوم گردد .اى مؤمنان همگو از مرد و زن به
داگاه خدا توبه کنيد اميد که استگاا شويد».

( )1سوره نور.31 :
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
مد ء ال ُْم ْدؤمنِّ َ
دا جاي ديگري ميفرماياد﴿ :اي أَي َُد النودِّ قُد َِ ْزَواَد َ َوبَدنَ تد َ َون َ
ي نِّني تي ُِّ ِّم َ بِّيبِّ ُِّ ذلِّ أَدَن أَن يعرف ف يؤذي ﴾ (1)1
ْ َ ََ و
ََ و َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ
ترجمه« :اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمناان بگاو پوشاشهاى
خود اا بر خود فروتر گيرند اين براى انکه شناخته شاوند و ماواد ازاا قاراا
نگيرند به احتياط نزديکتر است و خدا امرزنده مهربان است»

ب .حجاب از منظر سنت:

دول وِّ
صدتِّي الْ َف ْجدر ,فَينصدر
حضرت عائشهميفرماياد« :إن َكد َن َر ُس ُ
اَّلل ي َ
وط ُِّ م يعرف م الغتس أَح » (2 )2
النم ء ُمَتَ ِّف َع ِ ِِّبُُر ِّ و
َ
«وقتيکه اسول اهلل نماز صبح اا مي خواندن (بعد از سالم) زنها به خاناه
هاي شان بر ميگشتند ،به دلي اميخته شدن تااايکي باه اوشانايي صابح
شناخته نمي شدند».
دا حديث شريف ديگري امده است که اساول اهلل باه اساما  کاه
ِّ
لباس نازکي پوشيده بود ،فرمود« :اي أ ْ
ض ََلْ ي ْ
َْسَ ءُ إِّ ون ال َْم ْرأَوَ إِّذَا بَدتَغَ ِّ ال َْمحدي َ
صدتُ ْ
أَن يرى ِّمنُ إَِّلو ن ا ون ا وأَش ر إَِّل وَ ُِّ ِّه وك وفي ِّه»3 )3( .
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ
ْ َ َْ
«اي اسما ! وقتي زن به سن حيض اسيد (جوان شد) مناسا نيسات کاه
هيچ بخشي از بدنش ديده شود مگر اين و اين و به اوي و دو کاف دساتش
اشااه کرد»
( )1سوره احزاب.59 :

( )2صحي البخ ري ،رقم احل يث.867 :

( )3سن أيب داود ،ج  6ص  ،199رقم ح يث.4104 :
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بنا از اهنماييهاي قراني و نبوي فوق به خوبي اوشن شاد کاه توجاه باه
حجا و اعايت ان بر هر زن مسلمان زم است ،و همچنان بر ماردان زم
است که بدون ضروات به زنان نامحرم نگااه نکنناد و از افاتن باه جاهااي
تهمت اجتنا نمايند.
حکمت مشروعيت حجاب:
يکي از مکاام اخالقي شريعت محمدي حيا است که اساول اهلل ان
اا بخشي از ايمان دانسته است ،و حيايي که شرعاز و عرفاز به اعايات ان امار
شده اين است که زن داااي چنان اخالقي باشد کاه او اا فتناهها و جاهااي
شک دوا نگهدااد و شکي نيست که پوشيدن حجا  ،اخالق و زيواي اسات
که زنان اا از تجاوز افراد هرزه و فتنههاي ديگر مصؤن ميدااد.
اعايت حجا و منحصر ساختن اوابط جنساي باه چاااچو زن و شاوهر،
سالمت اواناي جامعاه اا تا مين ميکناد ،اواباط صاميمانۀ زن و شاوهر اا
تحکيم ميبخشد و اازش ان دو اا دا مقاب يکديگر با ميبارد .و از ضاايع
شدن نيروي فکري و کااي جوانان که ستون فقارات جامعهاناد ،جلاوگيري
ميکند.
اهلل به زنان دستوا داده است تا عفت خود اا محافظت کنند ،و حجاا و
پوشش که يکي از مهمترين وساي حفظ عفت و کرامت است ،زيارا کشاف
عوات سب ميگردد که مردان به سوي انها نگاه کرده باه افکااا گونااگون
فرو بروند و باآلخره به زنا و فحشا کشانده شاوند .باه هماين خااطر اساول
اهلل فرموده است« :چشم هم زنا ميکند و زناي چشم ديدن اسات ».تاا
جايي که ميفرمايد" :سپس فرج ان اا يا تصديق ميکند و يا تکذي ":)1(.
 )1(1صحي اب حب ن ،ح يث .4419
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دا ايات گذشته خوانديد که مرد هم امر شده است تا چشمان خود اا پايين
بايانادازد و خود اا از فحشا ناگهدااد ،و به زناان هام چناين دساتوا داده
شده است.
پاس شاريعت اساالمينميخواهد جماال و زيباايي اا سارکو کناد بلکااه
ميخواهد مرد ،زن دلخواهش اا به نکاح بگيرد و او اا محاوا توجاه و تلاذ
خود باساازد و باا انحصاا هماه چياازش بااه او از فحشااا و اعماال نااااوا
دواي گزيند.
پوشاندن عورت:
پوشاندن عوات چه دا نماز باشد يا بارون نمااز ،يکاي از فارايض مسالمان
است ،و حتي دا جايي که هيچکس نباشد پوشااندن عاوات زم اسات .دا
حديثي امده است که يک صاحابي از اساول اهلل پرسايد اگار ماا تنهاا
باشيم چه کنيم؟ اسول اهلل فرمود( :خداوند بيش از همه حقدااتر اسات
که انسان از او حيا کند):)1(.
مسايل ستر عورت:
 .1بر مرد و زن جايز نيست که بدون ضروات باا باا به يکديگر نگااه کنناد،
بلکه تنها نگاه اول جايز است .اگر ضروات بود ،مث وقات گاواهي دادن ياا
افتن به داکتر دا اين صوات جايز است که به يکديگر نگاه کنند.
 .2بار مرد نامحرم ،هماه بادن زن بجاز اوي و دو دسات و قادم پاهااي او
عوات است.

( )1امعجم ال بي ،ح يث .991
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 .3و بر مردان محرم از ناح تا زانو ،شکم و پشت عاوات اسات .يعناي نگااه
کردن انها به اوي ،سر ،سينه ،قدمها ،بازوها ،و موها جايز است باه شارطي
که خطر شهوت وجود نداشته باشد.
 .4شاوهر مي تواند به تماام قسامتهاي بادن خاانمش نگااه کناد و ان اا
لمس نمايد.
 .5يک زن به ان قسمت از بدن زن ديگر ميتواند نگاه کند که مارد محارم
ميتوانست ان اا ببيند ،اما نگاه کردن از ناح تا زانو جاايز نيسات (شاکم و
پشت هم شام اين ميباشد).
 .6عوات مردان دا حق زنان و مردان از ناح تا زانو است.
 .7بر زنان پوشيدن لباسهاي چسبي که برجساتگيهاي بادن معلاوم شاود،
جايز نيست هرچند خواندن نماز با چنين لباسي باه خااطر پوشايده باودن
عوات ،جايز است ،اما اعايت حجا مستلزم پوشيدن لباس فراخ است.
زيبايي و آرايش زنان:
تماي به زيبايي و جمال دا فطرت انسان به وديعت نهاده شده است و دين
مقدّس اسالم اين تقاضاي طبيعي اا دا نظر گرفته و اااستگي اا براي هماه
مردان و زنان مشروع دانسته است.
خداوند متعال جهان هستي اا دا نهايت زيبايي افريده اسات .دا طاول اوز
خواشيد به نواافشاني ميپردازد ،و ش ماه و ساتااهها باا داخشاش خاود
اسمان اا ميااايند .انواع گ هاي انگاانگ و معطّر ،کوههااي سار باه فلاک
کشيده با پوششي از برح سفيد و شفاح ،ابشااهاي زيبا ،امواج داياا ،اناواع
گوناگون حيوانات و پرنادگان خاوشاواز ،هماه و هماه گوشاهاي از مظااهر
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زيبايي جهان هستي و افريدههاي الهي اا به نمايش ميگذااناد .امّاا مرکاز
اصلي زيباييهاي کائنات اا انسان تشکي ميدهاد کاه بار هماه مخلوقاات
برتري دااد؛ موجودي که خداوند دابااهاش ميفرمايد﴿ :لََ ْ َختَ ْ نَ ِّْ
نمد َن ِّي
اْل َ
م ِّ تَد ْ ِّوي﴾
أْ
َح َ
«ما انسان اا دا بهترين شک و زيباترين سيما افريدهايم».
(1)1

شرايط كلّي آرايش زنان از منظر شرعي:
1ا پنهان نمودن زينت از انظاا نامحرمان و عدم تبرّج:

ض ْ ِّ
خداونااد متعااال دا قااران ااشاااد ميفرماي اد﴿ :وقُد لِّتْم ْؤِّمنَد ِّ
ِ يَدغْ ُ
ضد َ مد ْ
ُ
َ
أَبص ِّرِّن ويفظْ فدروَُ وَل يدب ِّ ي ِّزين ُ إِّوَل م ظُر ِّمنُ ﴾ (2)2
ْ َ و َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ و َ َ ُ ْ َ ََ ُ و َ َ َ َ ْ َ
و به زنان مؤمن بگو :چشمانتان اا از نگريستن به نامحرمان فروگيرناد و
پاكدامني وازيد و زينت خود اا اشکاا نکنيد مگار انچاه از ان کاه اشاکاا
است .پس از انجايي کاه زينات و اااياش پاساخي باه نيااز فطاري زن و
وسيلهاي براي جل توجّاه و محبّات شاوهر اسات ،نباياد دا معار نگااه
بيگانگان قراا گيرد .زينت براي زنان حالل است ،و زينت پاسخي به فطارت
ايشان است .هر زني اازومند است که زيبا و اااسته باشد ،و زيباا و اااساته
جلوه کند .زينت هم از عصري تا عصر ديگر اختالح پيدا ميکند .اساالم باا
اين گرايش و اغبت مباازه نميکند ،امّا به ان نظم و سر و سامان ميبخشد
و زيباييهاي زن اا براي مرد واحدي خاا ميساازد کاه شاريک زنادگي
اوست.
( )1سوره تني.4 :

( )2سوره نور.31 :
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2ا خودااايي زن با هدح جل توجّه مردان نامحرم نباشد :خداوناد متعاال
ض ِّربْ ِِّبُم ِّرِّن و َتَى َي ِّ
دوِبِّ و َوََل يدُْبد ِّ ي َ ِّزينَدَ ُُ و ﴾ (1)1و پاهاي
ُُ
ااشاد ميفرمايدَ ﴿ :ولْيَ ْ َ ُ
خود اا هنگام ااه افتن به زمين نزنند تا زينتي که پنهانش ميدااند جل
توجّه کند .دا اين ايه زنان مؤمن از پيروي اوش زنان دواان جاهليت مناع
شدهاند؛ زيرا زن دا عصر جاهلي به هنگام ااه افتن پااي خاود اا باه زماين
ميکوبيد تا صداي خلخالش جل توجّه کند و جهت نشان دادن زينتهاي
پوشيدهاش حرکتي از خود نشان ميداد تا انهاا اا دا معار نگااه ماردان
بيگانه قراا دهد.
3ا خوددااي از مشابهت به مردان :ااايش و زينت زن بايد بهگوناهاي باشاد
که با مردان مشابهت پيدا نکند؛ چنانکه حضرت ابنعبااس اضاياهللعنهما
ميفرماياااد« :لع د رسددولهللا ام شددبُني م د الرَ د ل ئلنم د ء و ام شددبُ ِ م د
النم ء ئلرَ ل»
اسولاهلل مردان زننما و زنان مردنما اا نفارين کردناد .بار اسااس ايان
اوايت هر يک از زنان و مردان مؤظفاند از پوشش و زينتي کاه باه جانس
مخالف اختصا دااد ،پرهيز نمايند.
4ا زينت زن ااتکا فع حرام اا دا پي نداشته باشاد :اااياش و زينات زن
حتي براي همسرش ا دا داخ خانه ا بايد دا چااچو موازين شرع باشد،
از اين او هر زينتي مطلقاز براي زن مباح نيست و او نميتواند با اساتناد باه
عرح اايج جامعه به زينتهاي خالح شريعت اوي اواد.
(2)2

( )1سوره نور.31 :

( )2صحي البخ ری ،ح يث.2283:
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5ا عدم مشابهت با زنان غيرمسلمان و بيبندوباا :اين شرط بسياا مهمايدا
خود ااايي بانوان مسلمان بهشماا مياود و اعايت ان باعث ميشاود تاا زن
مسلمان از زناان فرهنگهااي بيگاناه و هرزهگارد جادا گشاته و جايگااه و
وقااش حفظ شود و احساس عزّت و کرامت نمايد.
6ا اعايت ميانهاوي و دواي از اسراح :ااايش و زينت زنان بايد متعادل و از
اسراح و تبذير به دوا باشد تا مبادا به تکبّر و فخرفروشي بينجامد .خداوناد
شدي ِّط ِّ
متعال ميفرماياد﴿ :إِّ ون ال ُْمبَد ِّ ِّري َ َكد نُواْ إِّ ْخ َدوا َن ال و
ني﴾ (1)1اساراحکنندگان،

براداان شيطاناند.
7ا خوددااي از ااايش و زينتي که براي صحت و سالمتي انسان ضارا دااد:
از انجاييکه اسالم هر چيز خبيث و مضر اا حرام قاراا ميدهاد و هميشاه
دا پي جل مصالح و دفع مفاسد و کاهش ان است ،ااايش و زينتي که باه
جسم اسي و زيان برساند ،ممناوع اسات .دا حاديث نباوي اماده اسات:
«َلضرر و َلضرار» اسي و زيان اساندن به خود و ديگران اوا نيست.
بدون شک انچه اا شااع تحريم کرده دا حرمت ان منفعات دنياا و اخارت
نهفته است و لو اينکه گاهي حکمت تحريم ان براي ما اوشن نباشد.
8ا به انگيزۀ داست باشاد :خاودااايي زن باياد باا انگيازۀ جلا اضاايت و
خشنودي شوهر و جلوگيري او از انحراح ،انجام پاذيرد و زن از ايان ااه باه
شوهرش کمک کند تا از چشمچراني و افتادن دا دام منکرات اخالقي ديگر
محفوظ بماند و عفت و پاکادامنياش اساي نبيناد .چناين عملاي اجار و
( )1سوره اسراء.27 :
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پاااداش معنااوي اا بااراي زن دا پ اي خواهااد داشاات .حضاارت اسااول
ميفرمايد« :إّن اِ م ل ئلني ِ» اساس اعمال مبتني بر نيت است.
اکنون به بعضي از جزئيات مربوط به اااياش خانمهاا پرداختاه و انهاا اا از
لحاظ شرعي مواد براسي قرااميدهيم.
(1)1

آرايش لباس:
زن مسلمان حق دااد از ظاهري زيبا و اااسته بهرهمند باشد ولي حق تبارّج
و خودنمايي دا انظاا مردان بيگانه اا ندااد .لباس بانوي مسلمان نبايد نازك
باشد به گونهاي که بدن از ان نمايان گردد يا لباس تنگي اا به تن کند کاه
برجستگيهاي بدن مشخّص باشد .دا حديث نبوي اين دسته از زناان اها
دوزخ معرفي شدهاند« :نم ء ك سي ِ رايِ»( :)2زناني که هار چناد باهظاهر
لباس پوشيدهاند ولي دا حقيقت عريان هستند.
فوايد حجاب:
حکم حجا که به منظوا حفظ عفت و پااكدامني زن وضاع شاده اسات،
انسان اا دا مسير تقر به خداوناد و فرماانبردااي او قاراا داده ،ثمارات و
فوايد زيادي اا دا پي دااد.
 -1ايجاد آرامش رواني:
انسان داااي تمايالت و خواستههاي گوناگون است همانند مي به غذا ،ح
جا و مقام و داين ميان تمايالت شهواني و توجه به جانس مخاالف از مهام
ترين تمايالت انسان به شماا مياود ،اگر اين مي مهااا نگاردد و ياا بطاوا
( )1رواه البخ ری ،ح يث.1 :

( )2رواي ممتم ،ح يث .2128
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ناداست ت مين شود ،اثاا زيان بااي دا پي داشته و زمينههاي سل ااامش
اواني انسان اا فاراهم ميکناد ،پوشاش نامناسا زناان و اعايات نکاردن
حجا  ،بدون ترديد اين گرايش و مي انسان اا بيشتر بيداا کرده و ماردان
اا به دنبال خود ميکشاند ،اما اگر حجا اعايت گردد چنين خطري باراي
مردها مخصوصاز جوانها بسياا کم انگ ميشود.
 -2استحکام كانون خانواده:
پوشش اسالميدا تحکيم اواباط زن و شاوهر نقاش مهام دااد و ميتواناد
سب استحکام خانواده گردد ،چون ثبات خانواده ،تاداوم زنادگي مشاترك
مرهون پوشش مناس است ،زيارا اگار ماردان دا هماه جاا و بادون هايچ
محاادوديتي بااه زنااان دسترس اي داشااته باشااند و از ااه نگاااه بااه ديگااران
خواهشهاي جنسي شان اا ت مين نمايند ،تضميني باراي پايادااي محبات
انان نسبت به همسرانشاان نخواهاد باود ،و کشاشهاي غريازه اناان اا از
زندگي مشترك ،دل سرد نموده و کانون خانواده اا متزلزل خواهد کرد.
 -3استفاده درست از نيروي كار:
با توجه به اين که نيمي از افراد جامعاه اا زناان تشاکي ميدهناد ،بعضاي
حجا اا مانع حضوا زنان دا اجتماع دانسته و انرا موجا تعطيا مانادن
بخشي از نيروي کاا تلقي کرده اند ،دا حاليکه برخالح اين ادعاا حجاا و
پوشش مناس زنان نه تنها مانع فعاليت کااي انهاا نميشاود بلکاه ساب
استفاده داست از نيروي کاا دا اجتماع ميشود ،دين مخالف حضاوا زناان
دا عرصۀ اجتماع و فعاليتهاي اجتماعي انان نيسات اماا مخاالف اخاتالط
زنان و مردان بدون اعايت حجا دا برخي عرصهها است
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 -4تأمين امنيت زنان در جامعه:
يکي ديگر از فوايد حجا ايجاد امنيت براي زنان است ،با توجاه باه اينکاه
همه افراد جامعه نيازمند امنيت هستند و ان هم از جهات گونااگون مانناد
امنيت جاني ،امنيت اواني ،امنيات ماالي و امثاال ميتاوان ادعاا کارد کاه
پوشش مناس براي زنان ميتواند دا ت مين امنيت انان کااساز باشد قاران
کريم دا ايه  59سواه اعذا به همين مسئله اشااه ميفرماياد( :اي پياامبر
به همسرانت و دخترانت و زنان مومن بگو از پوششهاي بلند {چادا} شاان
به خودشان نزديک کنند– اين کاا براي اينکه شاناخته شاوند و ماواد ازاا
قراا نگيرند به احتياط نزديک تر است) براساس اين ايه يکي از کااکردهاي
حجا  ،امنيت زنان از ازاا و ا يت اه فسق است.
 -5حفظ عفاف و پاک دامني:
حجا و عفاح با هم ت ثير متقاب دااند ،اعايت حجا ميتواند زمينه سااز
عفت و پاكدامني گردد و هم انرا حفظ نمايد چنانکه وجود عفاح ميتواناد
حجا و پوشش ظاهر اا به دنبال داشته باشد.
اضرار بي حجابي:
با توجه به نکاتي که دا فوايد حجا کر شد اگر حجاا اساالمي اعايات
نگردد ميتواند اثاا ي اا به دنبال داشته باشد.
 -1سل ااامش اواني و اوحي؛
 -2تزلزل بنيان خانواده؛
 -3هداافتن نيروي کاا؛
 -4ناامني براي زنان؛
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 -5کم شدن عفاح و پاكدامني؛
دا اسالم به همان اندازه که با بيحجابي مباازه شده است با بد حجابي نياز
مباازه شده است.
به هرحال حجا يک مسئله شرعي و قراني است و اعايات ان باراي زناان
مسلمان يک مسئوليت اخالقي و ديني ميباشد.
راهکارهاي گسترش فرهنگ حجاب:
 -1ارتقاي سطح آگاهي:
اگاهي مردم ،بخصو زنان از جايگاه حجا اسالميو داك فوايد حجا و
اثاا سو بي حجابي دا گسترش فرهنگ حجا تاثيرگزاا است.
 -2معرفي الگوهاي برتر حجاب:
با توجه به اينکه الگو سازي نقاش مهام دا پاذيرش هنجااهااي اجتمااعي
دااد ،شايسته است نهادهاي مرتبط براي گسترش فرهنگ حجا  ،به اااياه
الگوهاي برتر بپردازند داين قسمت علم نقش عمده تاري دااناد ،علماا باا
معرفي زنان الگو و نمونه دا اسالم ميتوانند دايان مسائله نقاش تااثيرگزاا
داشته باشند و همين طوا اسانههاي تصويري بسياا نقش دااند.
 -3تربيت دختران در خانواده:
به نظر ميرسد يکي از ااههاي مناس براي ترويج حجاا  ،تربيات دختاران
دا خانواده است و اينکه والدين فرزندان شان اا دا کاودکي و نوجاواني باه
لباس و پوشش مناس

عاادت دهناد ،تاا دا بزا ساالي براناان سانگيني

نکنند.
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 -4آموزش دختران در مکاتب و مدارس:
مداسه و يا مکت که جاي تعليم تربيت است بهترين نقش اا دا گساترش
حجا دختران دااد ،زيرا ازين طريق ميشود متعلمين و دانشاموزان اا باا
حجا  ،اثاا و فوايد ان اشنا ساخت و فرهنگ حجا اا به انان اموخت.
نتيجه گيري
با توجه به انچه که عر شد حجا براي جامعه ما ياک اصاالت فرهنگاي
است که ايشه دا قران کريم و احاديث نبوي دااد ،اعايت حجاا دا عاين
حال که يک دستوا قراني اسات ميتواناد اثااا و فوايادي زياادي اا باراي
جامعه ما مخصوصاز جامعه زنان داشته باشد ،انشا اهلل که باا اعايات حجاا
اسالميهويت و اصالت خود اا حفظ نمائيم.
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57
نقش رزق حالل در تربيت نسل ها

احلم د هلل ال د ي أمددب ده ددل ا ط د ال يهددل وهنددلعن د ددأ أ د أمددباط احل دبا لهل د د
والسد

 ،والصد و والسد

د دی الد ي لددلط أيدل حلددن تهد مددأ فدبا  ،ولل ددل أولدی

به) ود ی آله وص هه ومأ تهعه إبفسلن إىل يب ال يأ.
ل ددلط هللا ته ددل ع وتع ددللی يف حمک ددن ال يد د وع ددب أصد د ل ال ددل ني بعد د أد ددب هلل م ددأ
ِ
آم ددباو ْ ددباو مددأ اياهاددل امددل
يأ ا
الشدي لن الددب ين بسددن هللا الددبلأ الددبفين ﴿ اَي أايدُّ اهددل الد ا
1 )1
ا ازلودالْ ون اوا وشكبواو الِل إن ْ ون إ َِيا تاد وعه و ان﴾
وللط سدبط هللاَ« ي أيهدل ال دل ات دبا هللا وأل دبا يف ال د ود ن تاسدل لدأ متدب
فىت تس بيف زلهدل وإن أب دع د هدل ودلت با هللا وأل دبا يف ال د  ،خد وا مدل فد و ددبا
2 )2
مل فب ».
اما بعد:
يكي از بارزترين خصوصيتهاي نظام اجتماا ي اسامم رر زمينا اصام
تربيت افرار توج ب حمل حرام است .رين مقدس اسمم هم با ساممت
ماري هم ب سممت معنوي اهميت ميرهد .رر اين مبحث ،مطااببي را رر
اين خصوص ميخوانيم:
 )1سب ا ب با .172

 )2س أ ابأ مل ه ،لن ف يث .2144
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اهلل زمين آسمانها نعمتهاي بيشمار موجور رر آنهاا را آفرياده
رر خدمت انسانها قرار راره است .بسياري از آيات قرآن از آماره شدن همۀ
نعمتهاااي موجااور رر آساامانها زم اين بااراي اسااتداره انسااان ،س ا ن
ميگويند ك برخي از آن چنين است.
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :عب الِ ي خ ق لكن مل يف األا ض ليعل﴾ 3 )1
اا ا ا ِ
و ا ً
ا
«ا ست ك همۀ نعمتهاي ر ي زمين را براي شما آفرياد ».همچناان اهلل
متعال ميفرمايد:
سد ادم الوا اوامددل يف واألا وض ال ًيعددل ام ودده﴾ («4)2هااار آنچااا رر
ِب لاكددن ِمددل يف ال ِ
﴿ او اس دَ ا
آسمانها زمين است ،ب نوان بطدي از جانب پر ررگاار با خدمتشاان
رض شده است».
آري! هرآنچيزي ك خورر ،نوش يا استداره از آن با اساس آيات قرآناي
احاريث نبوي نهي نشده باشد ،هم آنها حمل بوره ميتواند مورر استداره
انسان قرار بگيرر.
خدا ند متعال از بعضاي چيزهاا نهاي نماوره اساتداره از آن را باا صاد ر
احكامي محد ر ساخت است .ب چيزهايي ك انجاام رارن آنهاا باا احكاام
آيات احاريث ممنوع شده است «حرام» گدت ميشور .اين خاور خدا ناد
متعال است ك مستقيماً حرامها را تعيين ميكناد .بنادگان مكّف اناد تاا
صرف ب خاطر امر ابهي از آن اجتناب رزند .اين هم ياك حقيقات اسات
ك هر حرام ب ا تبار نتيج  ،ضررهاي بسيار زياري رارر ممنو يت آن نيز
 )1سب ا ب با .29

 )2سب ا لثيه .13
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حكمتهاي بيشمار .ارتكاب هر حرام ،گاهي پيامدهاي ناگوار مااري رارر
گاهي هم اضرار معنوي.
ب طور مثال ،يك بقمۀ حرام ممكن اسات هربحظا انساان را با انحاراف
بكشاند حتي بر ضعيت كّفي زن فرزندانش تأثير بگذارر.
شادهاند .هايچ كا
بنابر اين حملها حرامها با ا امر پر ررگار مشا
حق ندارر با فكر ريدگاه خورش حملها را حارام ياا حرامهاا را حامل
بشمارر .خدا ند متعال كساني را ك ممكن است باا تدسايرها تأ يلهااي
ش صيشان مرتكب اين خطاي بزرگ شوند ،چنين هشدار ميرهد.
ذ اعد ا ا افد ا َط او اعد ا ا
اهلل متعال ميفرماياد ﴿ :اوالا تاد بلدباو ل امدل تاصدأ أالوسدا كن الو اكد ا
ن الِ يأ يداَتون د ى الِل الوك ذ ال يدا بن﴾ (5)1
ذ إ ِ ا او ا ا اا ا ا ا ا و ا
اف ابا َ لاا وا اَتواو اد اى ا
الِل الو اك ا
« ب خاطر چيزي ك تنها (از مغز شما ترا ش كرره ) بر زبانتان مير ر،
ب رر غ مگوييد :اين حمل است آن حرام .تا بر خدا رر غ بنديد .كسااني
ك بر خدا رر غ ميبندند ،رستگار نميگررند».
دست آبله شده محبوب خدا است:
سيره نبوي همواره اهميت ر ايت حمل حرام را گوشزر كرره ر بسياري
از احاريث سعي تمش جهت تأمين رزق را ساتوره اماتش را با كساب
حمل تشويق كرره اسات .آن حضارت رر يكاي از بياناات ارزشامندش
چنين ميفرمايد« :مدل أ د أفد علمدلً لد خديا مدأ أن أي د مدأ دمد يد ا و إن
إال مأ دم ي ا»6 )2( .
تيب هللا او ال أي
 )1سب ا حن .116

 )2خم صب ص يح الهَل ی ،ف يث .979
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«هيچ كسي رزقي بهتر از رنج رستش ن ورره اسات نبفاي خادا ،حضارت
را ر نيز با رنج رستش ميخورر».
پيامبر گراميما با اين فرمورهشان هرآنك را ك رر پاي تاأمين معيشات
خانواره با رق پيشاني خور است ،تقدير نموره با اساتداره از هار فرصات
اصحابش را ب كسب حمل تشويق نموره است.
پيشواي بزرگ ما با تمام س نان زندگي مّيشان نشاان راره اسات كا
اين مر كوتاه ،آن طور يا اين طور سپري ميشور .انسان با ايمان بيش از
آنك ب س ت يا آسان بورن كارش ،يا با ا تبار بورن نباورن مساّكش
فكر كند ،متوج اين امر بايد باشد ك آيا رر آمدش حمل است ياا حارام.
رر پي آن باشد ك ب هر طريقي رزق حمل پيادا كناد .رر صاورت باز م
بر ر ررجايي سنگ شكني نمايد يا بيّي با رسات گرفتا رر جاييكا
كارگران انتظار ميكشند ،منتظر بماند سپ با ب رسات آ ررن فرصات،
زمين كسي را قّب كند راه كسي را بسازر ...اما حتماً معيشتش را از راهي
تأمين كند ك خدا ند مشر ع كرره است.
لقمۀ حرام قاتل قلب است:
رسول اكرم ك هميش از افتارن رر حرام بر حذر ميراشت ،رر حاديث
شريدي چنين فرموره است« :احل ط بني واحلبا بني و بي همل مش ههل ال يع مهدل
ثي مأ ال ل ومأ ات ى الشههل اس ربأ لعبضه و ي ه و مأ ولع يف الشدههل ولدع
يف احلبا للبادي يبدى فبط احلمى يبشک أن يبالعه مث إن لک م ک لدى أال و إن
ص ح اجلس ده و إ ا وسد
لى هللا حمل مه أال و إن يف اجلس مضغة إ ا ص
7)1( ».
وس اجلس ه أال و عي ال
 )1س أ ال ا می ،ف يث لن  .2727خبل ي ،ف يث لن .38
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است حرام هم اما رر بين اين ر چيزهااي مشاتبهي
«حمل هم مش
جور رارر ك شبي هر ر است( ".بسياري از انسانها اين را نميفهمناد
از تدكيك آن اجزند .انساني ك از اين چيزهاي مشاكو خاورراري رزر،
رين آبر حيثيتش را محافظت كرره است ).كسي ك رر زمين مشكو
مشتب راه مير ر ب چوپاني ميماند ك رر كناار مزر ا اي رامهاايش را
ميچراند .آن طورك ممكن است گوسادندهاي ايان چوپاان هربحظا ارر
نيز ميتواند هرآن ب حرام راخل شور .بدانياد كا
مزر شوند ،آن ش
هر پارشاه حريميرارر حريم اهلل نيز حرامهاي ا ست .اين را هم بدانيد
ك تك گوشتي رر بدن جور رارر ،اگر آن سابم باشد بدن هم سابم اسات
با خراب شدن آن بدن هم خراب ميشور .آن ،قّب است!»
از اين س ن نبوي ك رر برگيرندۀ حقايق زياري است .با طاور اشااره
اين را هم ميتوان استنباط كرر :اگر خونيك ب قّب سارازير ميشاور از
آنجا ب كل بدن پمپاژ ميگررر ،محصول رزق حمل باشد ،هم قّب ساابم
تندرست باقي ميماند هم سممتي كل بدن تضمين ميشاور .رر غيار آن
قّبي ك مشغول ب گررش رر آ ررن خون نج اسات از فساار تبااهي،
جان ب سممت ن واهد برر با خون آبورهاي ك پاشيده است كال بادن را
فاسد خواهد ساخت.
ب همين خاطر يكي از ر ستان خدا چنين گدت است« :گاهي قّب باا ياك
بقمۀ حرام چنان متفحول رگرگون ميشور ك ريگار هرگاز نميتواناد با
خور بيايد حابت سابقش را بگيرر ».همۀ گناهان قّب را س ت ميساازند
ب خصوص مانع قياام شاب ميشاوند .بزرگتارين ماانع رر برابار ر شان
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ساختن تاريكيهاي شب با نماز تهجد بارتهاي شبانگاهي ،بقماۀ حارام
است .بقمۀ حمل نيز چنان اثرات مثبت بار قّاب ميگاذارر آن را زناده
پويا ميسازر ك از هيچ چيز ريگر ساخت نيست.
جهت پي بررن ب تأثيرات م فارب حارام رر ناكاميانساان ،ايان انادرزهاي
رسول اكرم بسيار مهم است:
پيامبر اكرم فرموره اسات« :إن العهد لي د ال مدة احلدبا يف بوده مدل ي هد
م ه دم أ بعني يبمل8)1( ».
ً
«ر اي انسانيك حرام رر معدهاش راخل شاده اسات تاا چهال ر ز قباول
نميشور ».رر يك حديث ريگر نيز با بياان «إن هللا يد ال ي هد إال يهدل»()2
ً
«9اهلل پا است جزحمل پاكيزه چيزي را قبول نميكند ».اهميت اين
موضوع بيشتر ر شن ميشور .رر ر ايتي آمده است« :لل سع بأ ايب ولدل
و ددلط َي سددبط هللا ا هللا هللا أن جيع ددي مسد بلذ الد دبو و ددلط سدبط هللاَ ي سددع
م عمک تکأ مس بلذ ال دبو10 )3( ».
أ
«ر زي حضرت سعد بن ابي قاص ايستاره شاد از رساول خادا
خواهش كرر گدت :ر ا كن تا اهلل هم ر اهاي مرا قبول كناد تاابّوي
افت ار بشريت فرمور :اگر ميخواهيد ر اهايتان قبول شور ،با بقماۀ حامل
تغذي كنيد» حضرت رسول اهلل ياارآ ر شاد« :الب د ي يد السداب أشدعث

 )1املعبن االوس ل رباين ،ف يث .6495
 )2مس ال  ،ف يث لن .8330

 )3املعبن االوس ل رباين ،ف يث لن .6495
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أغرب ي ي يه إيل السملء ي بط َي ذَ ..ي ذ ،و م عمه فبا و مشببه فبا  ،وم هسده
فبا  ،و غ ي حلبا ! وعىن يس بلذ ل لک».
« ك ش صي رر سدر طوالني رر حابت پراگنده ماوي گررآباوره ،رساتان
خور را ب طرف آسمان براي نيايش بّند مي كند ميگويد :ياارب ،ياارب،
رر حابيك حرام ميخورر حرام ميپوشد ر ااي چناين ش صاي چگونا
مورر قبول گررر؟».
(11 )1

اثرات لقمۀ حالل در تربيت نسلهاي پاكدامن:
موالنا ر مي ميگويد« :هم ّم هم حكمت ،هم شاق هام مرحمات از
بقمۀ حمل ب جور ميآيد .اگر بقم اي منجر ب حسد حيّ شور سبب
جهابت غدّت گررر ،بدان ك آن بقم  ،بقمۀ حرام بوره است .مگار گااهي
شاهد بورهاي ك گندم كشت شور جو رر گررر؟» تذكر راره اسات كا
هم انسان صابح شدن هام تربيات ا الر صاابح ،رابطاۀ تنگااتنگي باا رزق
حمل رارر.
بذا هرگاه ب آيات مبارك احاريث شريد هشدارهاي بزرگان خور گوش
فرا رهيم آشكارا خواهيم ريد ك اگر ميخواهيم بندۀ صابح خادا شاده از
قّب سّيم برخوررار گرريم حتماً بايد از حرامها ر ري گزيده با حملهاا
اكتدا كنيم.
تميز تربيت كنيم مكّف هستيم فرزنادان
اگر ميخواهيم نسلهاي پا
ريگر افرار خانوارۀمان را ك تحت تكدفل ما هستند ما مسئوبيت مراقبت
 )1مس ال  ،ف يث لن .8330
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تمياز تغذيا
مواظبت از آنان را بر هده راريم با غاذاهاي حامل ،پاا
كنيم .بد ن شك هر ت ميك كاشت ايم يا زقاوم خواهاد شاد ريگاران را
مسموم خواهد سااخت ياا تباديل با ررخات مبااركي خواهاد شاد كا
ريش هايش رر ا ماق زمين امتدار يافت شاخ هايش ب آسمانها رسايده
با ساي شاخچ ها برگها ميوههايش خارم بشريت خواهد شد.
هر آنچ از راههاي نامشر ع ب رست آمده ،ب زقوم جهنم ميماند با .
كوركاني ك با آن تغذي شدهاند نيز ر زي حتماً پدر مارر جامع خور را
ارار خواهند ساخت تا خون استدراغ كنند .خداي ناخواست  ،اگر غاذاي ماا
حرام ،نوشيدني ما حرام ،پوشا ما حرام زندگي ما با حرامها رر آمي تا
باشد اين بدان معنا است ك ما از يك طرف زندگي معنوي خاور را تياره
تار ميسازيم از طرف ريگر سعارت احتماابي فرزنادانمان را ضارب صادر
ميكنيم .از اين ر هر چند اگر زمان تغير كند ،شرايط رگرگون شور ،هما
ب راههاي نامشر ع ر ي بيا رند بد ن ا تنا ب حامل حارام از امكاناات
رنيوي استداره كنند ،ما نميتوانيم حرام ب اوريم افاراري را كا مسائول
مراقبت پر رششان هستيم با حرام تغذي كنيم.
حكماء طبيبان توصاي ميكنناد با زن حامّا ر اهااي مساكنفي چاون
«ريازپام» راره نشور ،زيرا ممكن است اين نوع رار ها اثرات بدي بر ساختار
ماري جنين بگذارند سبب خراب شدن برخاي از ا ضااي بادن ا شاوند.
رر هار ر ران تاأثير نكنناد ،اماا اگار
شايد اين گون رار ها بر هر كاور
احتمال آن يك رر صد هم باشد ،مارر بايد ب توصي هاي حكيم گوش رهاد
احتياط نمايد ب خصوص رر چند ماه اخير بارراري از استدارۀ ايان ناوع
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ر اها خورراري كند .يناً بدين شكل ،رانشامندان بزرگاان اابم معناا از
قبيل شيخ بدابقارر گيمني ،امام شاذبي ،شاه نقشبند امام غزابي رر پرتو
تجارب تصوفيشان هشدار رارهاند ك بقمۀ حرام تأثيرات مندي ر ي انساان
خواهد راشت كوركي ك از مارر پدر حرامخوار با رنياا ميآياد نياز –
بجز موارر استثنايي– ساختار معنوي خرابي خواهد راشت .اين بزرگان نياز
ب حيث حكماي اين رص گدت اند بقم حرام ،راه را براي با رنياا آمادن
بعضي حرامزارهها باز ميكند.
پ آيا ابديني ك هر شرط الزم براي سممتي فزيكي بيوبوژيكي نوزار را
ر ايت كرره هر نوع احتمال را بو يك يا ر رر صاد هام باشاد رر نظار
گرفت ميكوشند ررست تارين رقياق تارين كاار را انجاام رهناد ،الزم
نيست ين حساسيت را براي صحت سممتي معنوي ا نيز نشان رهند؟
سوزن گّد زي مارر ،جوابد ز (تيبن ) فرزند خواهد شد!
آري ،تغذيا شادن ياك ناوزار باا رزق حامل از ن ساتين ر زهااي شاكل
گيرياش رر رحم مارر بسيار مهم است .ب نحوي ك هار ناوع كوتااهي رر
پيوند ما با اهلل رر ر ران رشد تكامل جنين حتماً ب حياث ياك اقعاۀ
مندي– بو ب طور موقت– ب كور انعكاس مييابد .ياك پارچاۀ حارام
رر رگهاي مارر پدر ميتواند يكي از اسباب انحراف موقت يا هميشاگي
كور قرار گيرر.
حضاارت ابااو فاااء رر بياان ايان موضاوع ،از زناادگي ش صاي از يكاي از
خصّتهاي فرزندش مثابي ارائا ميكناد .فرزناد ايشاان هميشا جواباد ز
(تيبن ) رر رست راشت مشكهاي پر از آب مررم را سوراخ ميكرر .مررم
1080

نقش رزق حالل در تربيت نسلها

خطبههاي جمعه

براي اينك شيخ ابو فا را ناراحت نكنناد مادتها ايان موضاوع را م داي
نموره شكايت نميكررند .اما ب مر ر زمان اين كار از حادش ميگاذرر
كاسۀ صبر مررم ببريز ميشور .مررم ب ناچار قضاي را باا ر سات خادا رر
ميان ميگذارند از پسرش شكايت ميكنناد حضارت باا اطامع ياافتن از
ا مال فرزندش اقعاً متأثر ميشور ب همان اندازه حيران ميماناد .قضاي
را با خانمش رر ميان ميگذارر ب خاطر نشان كررن اين مطّب ك سبب
اين كار يكي از آن ر (پدر يا مارر) است از همسرش ميپرسد آيا رر ر ران
حامّگي حركت اشتباهي از ي سر زره است يا خير؟ مارر ب خاور زحمات
ميرهد فكر ميكند ب شوهرش چنين ميگويد« :چند ماه پيش از رنيا
آمدن فرزند ،ب خانۀ همساي رفت بورم .رر آنجا ررختهاي سايب اناار را
ريدم .ربم بسيار ميخواست از آنهاا ب اورم اماا از خواساتن آن شارميدم.
بد ن آنك همساي ام ببيند سوزن گّاد زيم را رر ميوههاا فار بارره باا
چشيدن آن تمايّم را ب ميوه بر طرف ميساختم ».شيخ ابو فا باا شانيدن
اين س نان ميگويد« :چشيدن تاو از آب ميوههااي همسااي باد ن اجاازۀ
صاحبش ،سبب شد تا كور ما با ساوراخكررن مشاكهاي ماررم اارت
نمايد .اكنون ب ررگاه كبرياي خدا ند ر ي بياا ر گريا كان تاا خدا ناد
گناهانت را بب شد .ب محض اينك ك مارر با زشاتي مّاش پاي بارر
رست ب ر ا باال كرر از خدا ند پوزش از همساي حمبي خواسات ،ياك
ح ف پشيماني جيبي ب كور رست ميرهد ميگوياد« :ايان كاار با
هيچ ج شايستۀ من نيست ،من چطور ميتوانم رسات با چناين مّاي
بزنم ».جوابد ز را ر ر مياندازر.
1081

نقش رزق حالل در تربيت نسلها

خطبههاي جمعه

گزيدۀ س ن آن طوري ك حمل ،جمي قّاب اسات ،حارام نياز زنگاار آن
ميباشد .آنانيك ميخواهند بارتهايشان معتبر ،ر اهايشاان مقباول
فرزندانشان بندگان صابح شوند ،بايد با مساأبۀ خاار نشادن از چوكاات
حمل ،بسيار رقت نمايند.
چنانك معّوم است ،حجا كرام با صداي «ببيك ابّهم ببيك» هر كاوي
برزن را ب جد ميآ رند .اين س ن از كّمات مقدسي است ك مؤمناان رر
اثناي حج تا بحظۀ قرار راشتن رر احرام پيوست آن را تكرار ميكنند .كا
معناي آن چنين است« :امار كان اي ربف! بدرماا اي پر ررگاار! تاو ر اوت
كرري ما آمديم! با رل جان ر وتت را اجابت ميكنيم ،بدرما بارابهاا! اي
پر ررگاري ك از راشتن شريك شبي منزفهي .حمد از تاو ،منفات از تاو
مّااك از تااو اساات .تااو يگانا بيمثاال بيماننااد هسااتي ،بدرمااا اي ربف
بزرگوار!» بذا آنگاه كا مومناان م ّا باا ايان جمّاۀ برخاسات از رل
جانشان بّدۀ مقدس را با نابا ميآ رناد ،ش صاي كا بار تانش ببااس
خريداري شده از پول حرام رر معدهاش هم بقماۀ با رسات آماده از راه
حاارام جااور رارر ميگوي اد« :ببي اك ابّهاام ببي اك ».آن ذات رحمااان
رحيم رر حابي ك مهمانان خابصش را باا ياك ممنونيات اكارام ياژۀ
مّبف با حرام تغذي شده باا
ابهي استقبال ميكند ،خطاب ب آن ش
آن ميگويد« :ال ببيك ال سعديك» معناي م تصر اين س ن چنين است:
«ببيك سعديك تو از خورت باشد .تو خوش نيامدي صدا نيا رري!»
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حنمد سبحدده وتعبل ددوىبالد يبيدببالتددبا نيب بليدبباملتطهدبين،بلالصد وبلالمد ب دىب
ال يبج لبالطهبربلبالنظوفةبجزءبمنباإلميونبل ىبآلعبلص هعبأمج ني .ب
اما بعد:
ن﴾ (1 )1
خداوند متعال ميفرمايد﴿ :إِ َّن َّ
نيب َبل ِبيبببال ُْمتَطَ ِبهبِي َب
باَّللَب ِبيبببالت ََّّبابِ َب
ترجمه :خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست دارد»
دبرب ََدطْ ُ ب
و حديث شريف هم پاكيزگي را بخشي از ايمان دانسته استت« :الط ُه ُ
ون»ب( 2)2ب
ا ِبإل بميَ ِب
آن طور كه لباس انسان معرفي كننده و نشاندهنده شخصيت اوست ،محيط
زيست و چگونگي محل زندگي انسانها نيز شخصيت يتك جامعته و ستويه
فرهنگي و تربيتي آن را نشتان ميدهتد مخصواتاد در شترايط كنتوني كته
انسانها بيشتر به چشم ديدهاي شان باور دارند ،هر مسلمان مكلف است بتا
رعايت نظافت و پاكيزگي در همه بخشهاي زندگياش چهره خوبي از يتك
()1بحبرهب ق ه:ب .222ب

()2بممن بامح ،بحد ي برمد :ب.22960بممد ،بحد ي برمد :ب.223با دنبحهدونبحد ي برمد :ب

 .3424ب
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مسلمان و شهر اسالميرا بازتاب دهد و كاري نكنتد كته ديگتران بتا ديتدن
شيوههاي نادرست زندگي او در حق اسالم قضاوت غلط كنند
نظافت و پاکيزگي کليد نماز است:
اسالم نظافتت و پتاكيزگي را شترطي بتراي اتحت نمتاز كته ستتون ديتن
ِ
آمنُدبابإََِاب
ميباشد ،قرار داده است خداونتد متعتال ميفرمايتد﴿ :آيببأَي َهدوبالَّد بي َبنب َ
صد د د َ وِبفَو ُْ ِمد د د ُبابلج د ددب ُ بلبأَيد د د ِبي ُ ببإِ َىبالْم افِ د د ِدابلاممد د د باب ِ ء ِ
لحد د د ُ ْ ب
مُ ْم د ددتُ ْ بإِ َىبال َّ
ْ
ُُ َ ْ َ
َ ْ َ ُ ُُ
ََ
ني﴾ب( 1 )1ب
َلأ َْر ُجبَ ُ ْببإِ َىبالْ َ ْبهَ ِب
ترجمه :هرگاه اراده نماز كرديد رويهايتان را بشوييد و دستانتان را تا آرنج
ها بشوييد و سرهايتان را مسح نماييد و پاهاي تان را تا بجلكها بشوييد
از اينجا به خوبي پيدا است كه خداوند متعال آب را كليد نزديكي و مناجات
با خود قرار داده است و آن طور كه رحمتش گناهان بنتدگان را ميشتويد،
آب نيز نجاسات ظاهري را پاك ميكند
تشويق رسول اهلل به نظافت و پاکيزگي:
دين مقدس اسالم به پيروانش دستتور داده استت تتا در روزهتاي جمعته و
عيدين غسل كنند و لباس پتاكيزه بپوشتند و ايتن غستل را از شتعاير ايتن
روزها قرار داده است تا بدين طريق احت و سالمتي شان تأمين شود
 .1داشتن شكل و منظر زيبا و محيط پاکيزه
ِ
َصد ِ ُ باب ِر َحددولَ ُ ْ ب
رستتول اهلل فرمتتوده استتت« :إِتَّ ُ د ْ بمَددوو ُمب َنب َ َددىبإِ ِْد َدباتِ ُب ْ بفَأ ْ
َص د ِ بابلِهوح د ُ بح د َّ ببَ ُ بتدُدباب َأ دأَتَّ ُ ب ََددومةبِ ببالنَّددو ِ بفَدِ َّن َّ ِ
بل َب
ْ َ
َلأ ْ ُ َ َ ْ َ
باَّللَب َبي دبببالْ ُف ْ د َ َ
ب»ب(2)2
التَّ َف َ
()1بحبرهبموئ ه:ب .6ب

()2بحننبايببوالو،بح ي :ب .4089ب
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ترجمه :شما نزد برادرانتان رفتني هستيد پس محل بود و باشتتان را نيكتو
سازيد و لباستان را نيكو ستازيد تتا در نظتر متردم برجستتگي يابيتد زيترا
خداوند بدي و بدنمايي را دوست ندارد
و باز در حديثي ديگر رسول اهلل فرموده استَ « :م ْنب َأو َنبلَعُب ََ ْ بفَدْبي ْ ِْم بدعُ»1ب
يعني هركه موي داشته باشد (با شستتن و پتاك نگهداشتتن آن) متويش را
عزيز و گرامي بدارد
رسول اهلل مسلمانان را متوجه نظافت و پاكيزگي بدن و لباس و داشتتن
شكل و اورت زيبا ميساخت و تجمل و زيبايي شتكل و ظتاهر را از عاليتم
تكبر و غرور نميدانست چرا كه نظافت و زيبايي از ايمان است و اثر بستيار
زيادي بر روح و روان انسان دارد و در همه كارهاي روزمترهاش بته او شترح
ادر ميبخشد
بم ْدنب َأدو َنبِ ببمَد ْهِ ِدعب
در اين بتاره رستول اكترم فرمودنتد« :مَدو َب:ب َبيد ْ ُِ ُبلبا ْْلَنَّدةَ َ
ِمثْ َقددو ُ ب ََ َّروم ِبمددنبأِد ْمب».بمَددو َ برجددلبإِ َّنبال َّجد ِ
مددنَةَ.ب
وبلتَد ْ ُددعُ َ
دلبيدبببأَ ْنبي ُ ددب َبنبثَد ْب دُدعُ َ
َُ
ْ
مددنَ َ
بح َ
بح َ
ُ َ
ْلمو َب» (2)2
باَّلل َِب ِ
مَو َ ب«إِ َّن ََّ
بمجيلبب بيببا ْبَ َ
ترجمه :يعني كسي كه در قلبش به اندازه ذرهاي كبتر باشتد ،داختل جنتت
نميشود مردي گفتت :انستان دوستت دارد لباستش زيبتا و نعلهتا (بتوت و
پاپوشش) زيبا باشد رسول خدا فرمودند :خداوند زيباستت و زيبتايي را
دوست دارد

()1بحننبايببوالو،بح ي ب.4165

()2بص يحبمم ،برم بح ي :ب .147ب
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 .2در مورد نظافت محيط زيست:
در حديثي آمده است« :إِ َّن َّ
ببتَ ِبظيدفبب ِيدبببالنَّظَوفَدةَب َأدبِيبب ِيدببب
الطيد َب
باَّللَب بطَيدببب ِيدببب ِب
بو»ب(1 )1
بوبفَدنَ ِظ ُفبابأَفْبنِيتَ ُ ببلح ِ
شهَّ ُهباب ِِببلْي ُه ِب
بل َب َ َ
بج َّباوب ِبيبببا ْْلُ َ
ْ ََ َ
الْ َ ْ َ َ
وحو ُ ْ َ
ترجمه«:خداوند پاك است پاكتان را دوستت دارد ،نظيتف استت نظيفتان را
دوست دارد ،كريم و بزرگوار است و بزرگتواري را دوستت دارد ،ستخاوتمند
است سخاوت را دوست دارد پس شما هتم محتل زنتدگيتان را پتاك نگته
داريد و از مشابهت با يهود بپرهيزيد»
 .3در خصوص پاك ساختن راه:
پيامبر در مورد پاك نگهداشتن محتيط زيستت و راههتاي عبتور ومترور
مردم فرمودند:
وووُبأَ ْنب بإِلَدعَبإِ َّ
،بلأَ ْو َه َ دوبإِ َموطَدةُباىَََ ب
«ا ِبإل بميَو ُبنب ِ ْ
بل َح ْده ُب َنب َُد ْهَ بةَ،ببأَفضد َهوب ََ َده َ
باَّللُ َ
ضع َ
ون»ب( 2)2ب
وءُب َُ ْهَة ِبم َنبا ِبإل بميَ ِب
َ ِنبالطَّبِي ِا،ب َلا ْبلَي ب
ترجمه :ايمان هفتاد و چند شعبه دارد و باالترين آن گفتتن «ال إلته اال اهلل»
است و ادناترين آن دور ساختن آنچه كه باعتث اذيتت و آزار ميشتود از راه
است و حيا بخش بزرگي از ايمان ميباشد
و در حديثي ديگر فرمودهاند« :بلکلبِطبوبميشيهوبإىبالص وبصد مةب بلتديطباىَیب
نبالطبيابصد مة»ب(3)3هر قدميكه انسان به ستوي نمتاز بتر متيدارد اتدقه
()1ب م ي،برم بح ي :ب .2799ب

()2بَ بباإلميونبل هيهقی،بح ي :ب .2ب
()3بممن بامح ،برم بح ي :ب .8168ب
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است و پاك ساختن راه است از آنچه باعث اذيت و آزار ميشود نيتز اتدقه
استت» كلمته اذي شتامل هتر نتوو متواد مضتره از قبيتل ختار و خاشتاك،
نجاستها و آشغالها ميشود و دور ساختن اين چيزها از راه و پاك كتردن
محيط زيست ادقه به شمار ميآيد
ِ
ص َدنب
در احيح مسلم از پيامبر روايت شده:ب«بَينَ َموب َر ُبجلب بميْشديب ِطَبِيد مباب َل َجد َ بُُ ْ
باَّللبلعبفدغف بلع»1 )1( .
ََ ْب مكب َ َىبالطَّبِي ِبابفَأ َّ
ش َ َ َُّ َ ُ َ ََ َ َ
َِ َهُبفَ َ
فردي به هنگام عبور از يك راه شاخه ختاري را ديتد و آن را دور انتداخت
اهلل به خاطر اين كار از او تشكر نمود و گناهش را بخشيد
 .4نهي از قضاي حاجت بر سر راه:
يكي از عاداتي كه متأسفانه در كشور ما و بعضي از كشتورهاي ديگتر رايتج
است ،قضاي حاجت نمودن در كوچه و بازار و بر سر راه متردم و در معتر
ديد زنان و اطفال است كه اين از يك طرف باعث آلودگي محتيط زيستت و
انتشار امرا ميشود و از طرف ديگر منظره بستيار بتدي از شتهر و محتل
زندگي مسلمانان به نمايش ميگذارد و غيتر مستلمانان و خارجيتاني كته از
كشورهاي پيشرفته ميآيند ،با ديدن ايتن اعمتال علتهتاي آن را در ديتن
جستجو كرده درباره اسالم تبليغات غلط ميكنند در حاليكه اسالم چنتين
عملي را به شدت تقبيح نموده و از آن نهي كترده استت چنانكته حضترت
::ب
معاذ روايت ميكند كه رسول اهلل فرمودند« :ا َّد ُقدبابال َْم بَ ِ َدنبالدثَّ َ َ
الْ َازبِ ببالْمبا ِرِوبلمَو ِر َ ِةبالطَّبِي ِبابل ِ
دل»ب(2)2يعني از سه عملي كته باعتث لعنتت
الظ ِب
َ
ََ َ
ََ
ميشود بپرهيزيد:
()1بص يحبالهخوري،برم بح ي :ب .1132ب
()2بحننبا نبموجع،بح ي ب .328ب
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 1قضاي حاجت در جدولهاي آب
 2راهي كه مردم رفت و آمد ميكنند
 3سايهاي كه (مردم جهت استراحت ،چرانيدن و استراحت دادن حيوانتات
و يا مقااد ديگر از آن استفاده ميكنند) پس انجام دادن اين كارها ستب
لعنت انجام دهنده ميشود
 .4پاکيزگي دهان:

ِ
در حديث شريف آمده است« :فَِ َّن ِ
ب»
ضووبلِ َّ ِب
،بم ْ َب
بالم َب َ
بمط َْه َوبل ْ َف ِ َ
اك َ
«مسواك زدن موج پاكيزگي دهان و خشنودي پرودرگار ميشود »
قبل از رفتن به مسجد و محل كار ،بايد از ختوردن ستير و پيتاز ختودداري
شود تا نمتازگزاران و همكتاران بتا بتوي بتد آن آزرده ختاطر نشتوند زيترا
صد َبفَدْبي ْتَ ِزلْنَددو،بأ َْل ببلِي ْتَد ِز ْبب َم ْمد ِدد َ َهب
بمددو،بأ َْلب َ َ
دلبثُ َ
پيتتامبر ميفرماينتتدَ « :مد ْدنبأَ َأد َ
لبلْيق ببِ بببيتِ ِبع» (2 )2
َ ُْْ َ
«هر كس سير يا پياز بخورد بايتد از جمت متا و مستجد متا دور شتود و در
(1 )1

خانتتهاش بنش تيند » از آنجتتايي كتته بتتوي ستتگرت كتته از دهتتان برخ تي از
نمازگزاران برميخيزد بسيار نفرتآورتر از بوي سير و پياز استت بته همتين
خاطر علما ،سگرت كشيدن را به خاطر ضرر و زياني كه به جسم و مال وارد
ميكند ،تحريم كردهاند سگرت هم جزء چيزهاي ناپاكي است كته خداونتد

()1بخمتص بص يحبالهخوری،بح ي برم :ب .303ب

()2بص يحبا نبِزميع،بح ي برم :ب.1664بخبوري،ب .441ب
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امّت استالمي را از آن برحتذر داشتته و ميفرمايتد:ب﴿ َبل ِيدلبب ََلدُ ُبال بطَّيهَدو ِبب َبليَد ُِبب
اْلهآئِ ب﴾ب(1)1
َبَي ِه ُبب ََْ َ

«و چيزهاي پاكيزه را بر آنان حتالل و چيزهتاي ناپتاك را بتر ايشتان حترام
ميگرداند »
ار» (2 )2
بض ربلَ ِ
بض َ َب
پيامبر ميفرمايندَ َ َ َ « :
«زيان رساندن به خود و ديگران حرام است »
از اين رو ،چون ستگرت بتراي بتدن زيتانبخش استت و اطرافيتان را آزرده
ميسازد و باعث تلتف شتدن متال و ثتروت ميشتود ،جتزء گناهتان بشتمار
ميرود

()1بحبرهبا باف:ب .157ب

()2بالقبائ بالفقهيع،بملصطفیبزرموء .ب
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59
مذمت کاهندگان ،کم فروشان
و تقلبکاران

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئآت أعمالناا مان
يهااده هللا فاام م ا لااه وماان ي ااههه فمهااادي لااه ونشااهد أال إ هلااه هإ هللا والااده إ
شريک له وأال حممادا عداده ورساوله تساهيما کثايا وعهای آلاه وأصاااهه ومان تادعه
ابالساال هيل يوم الدين.
قااا هللا تعااالی﴿ :ويا ْلهْمفَلْف ْفا ن ْ
ين هْذَا ا ُْتَااالَواْ َعهَااي النا ْ
ااُ يَ ْسااتَ ْوفَو َال َوهْذَا َُااالَ َ
َْ ل َ َ
وه ْ
ال الااإ َ
ام أ نََْا نمدعوواَاو َال لْيااوم َع ْ ااي ي ااوم يا َقااوم النا ْ
اوه ْ َْْ ْسا َارو َال أ ََإ يَ َا َن أَولَئْا َ
أَو نوَزناَ َ
ااُ لا َار ْل
ََْ َ َ
َْ
َْ
َ
(1)1
ل﴾
ال َْعالَ ْم َ

قال رسول اهلل( :من غش فهيس منا)...
همان طوري که امانتداري يکي از ارزشها و اخالق سنال ي ه و سذيرفتاله
ش ة جهان بشريت تلقي ميگردد ،به همانگوناله؛ ارتکالا خيانالت ،يکالي از
مذمت و زشتيهاي اين جهان به شمار ميرود ،اننالان ااقال  ،هوشاليار و بالا
ه ف ،نه ت ها از ارتکا خيانالت خويشالتن را بالر ذالذر داشالته ،بلکاله مالان
ارتکا ديگران نيز از اين ام ش ي و ناسن ميگردد.
( )1سوره مفففل.6 -1 :
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امروزه ،خيانت دارد در اجتماع ما ،محيط و ماذول ما ،محاف و مجالس ،در
معامقت و تجارت ،داد و ست ما ذتي در بنياري از قضالايا و امالور روزمالره
مان خود را جا زده از در و ديوار به نحوه از انحاء وارد جامعه ش ه و تع ادي
زيادي از مردمان را به خود ملوث و آلوده ساخته و ميکوش کاله بنالا نالا
فرجام خويش را گنترش داده و ايالن ملالت مللالوم و منتضالع را برالرف
بيا التي و بيانصافي سو و به ورطه هقکت بکشان .
فلهذا در ق م نخنت الزم ميدانيم که مع ي و مفهوم خيانت را توأم با انواع
و اقنام آن براي شما نمازگزران ازيز الق ر تق يم ب اريم:
تعريفات و مفاهيم:
خيانت :در اص به مع الاي خالودداري از سرداخالت ذقالي اسالت کاله اننالان
سرداختن آن را تعه کرده و در مقاب امانت است.
خيانت باله مع الاي سيمانشالک ي ،نقال اهال  ،بيوفالايي و راايالت نکالردن
امانت اري است .امانت در اصرقح ابارت از مالي است کاله بوساليله يکالي از
اقود اماني يا به ذکم قانون نزد شخصي گذاشته ميشود.
اهلل متعال ميفرماي ﴿ :وي ْله ْ ْ
ل﴾ (1)1واي بر کم فروشان!
ْمفَلفف َ
َْ ل َ
در اين آيه قب از هر چيز کمفروشان را مالورد ته يال شال ي ي قالرار داده،
ميفرماي "واي بر کم فروشان" اين در ذقيقت ااقن ج گي است از ناذيه
خ اونالال قهالالار بالاله ايالالن افالالراد لالالالم و سالالتمگر کالاله ذالالم مالالردم را بالاله طالالرز
ناجوانمردانهاي سايمال ميک { .وي } در اي جا به مع ي "شر" يا "غالم" و
( )1سوره مفففل.1 :
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"ان وه" يا "هقکت" و يا "اذا دردناک" و يا "وادي سخت و سالوزاني در
دوزخ" است ،و معموالً اين واژه به ه گام نفرين و بيان زشتي چيزي به کالار
ميرود ،و يا اينکه تعبيري است کوتاه اما مفاهيم زيادي دارد.
کم فروشان چه کساني هستند؟
کم فروشان کناني هنت که وقتي ميخواه براي خود کي ک ال ذالم
نْ
ين هْ َذا ا ُْتَاالَواْ َعهَاي
خود را به طور کام ميگيرن اهلل متعال ميفرمايال ﴿ :الاإ َ
الن ْ
ناُ يَ ْساتَ ْوفَو َال﴾ (1)1اما ه گاميکه ميخواه ال بالراي ديگالران کيال يالا وزن
وه ْ َْْ ْس َارو َال﴾ (2)2سپس آنها را با اين
وه ْ أَو نوَزنَ َ
ک کم ميگذارن َ ﴿ :وهْذَا َُالَ َ
ام أ نَْاَ
جملالاله اسالالتفهام تالالوبيخي مالالورد ته يالال قالالرار ميدهالال ﴿أ ََإ يَ َا َن أَولَئْا َ
نم ْدعَووَاو َال﴾ (3)3آيا آنها باور ن ارن که بر انگخيتاله ميشالون ؟! در روزي بالزر
﴿لْيَ ْاوم َع ْ اي ﴾ (4)4در روزي بزر  .روزي که مردم از قبرها بر ميخيزن  ،و در
سيشگاه ر العالمين ذاضر ميشون ﴿ياوم ياقوم النناُ لْر ْ الْعال ْمل﴾ (5 )5
َْ َ ََ َ َ َ ل َ َ َ
کم فروشي و خيانت کردن در خري و فروش صفت معيالوبي اسالت کاله اهلل
تعالي فاا آن را مورد مؤاخذه قرار خواه داد و واال ه داده اسالت کاله اگالر
شخص آن را ترک نکرد ااقبتش اذا دردناکي خواهال بالود .و ايالن فعال
اادت بنيار زشتي است ،کاله اهلل تعالالي رسالولش را باله سالوي فالااقن آن
( )1سوره مفففل.2 :
( )2سوره مفففل.3 :
( )3سوره مفففل.4 :
( )4سوره مفففل.5 :
( )5سوره مفففل.6 :
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فرستاد تا آنها را به ايمالان داالوت ک ال و از ايالن االادت زشالت دور ک ال و
همچ اليالن به آنالها هشال ار ده کاله اال م تالالرک آن بااال هقکالت آنالان
خواه ش !.
معناي کم فروشي و خيانت در خريد و فروش:
امام ابن کثير ميگوي  :مقصود از خيانت در خري و فروش ،کالم و زيالاد
کردن وزن ج س در ترازو و سيمانه اسالت؛ يع الي فروشال ه ه گالام فالروش
جالال س مقالال اري از آن را بالالراي خالالود ميگيالالرد ،و در ه گالالام خريالال جالال س
مق ارش را ميافزاي  .به ابارت ديگر زماني که ميخواه براي خالود بخالرد
بيشتر از ذم خود ميگيرد و ه گاميکه به ديگران ميفروش کمتر از ذالم
نْ
ين هْ َذا ا ُْتَاالَواْ َعهَاي
آنان به آنها ميده  ،همانطور که اهلل تعالي فرموده﴿ :الاإ َ
الن ْ
ناُ يَ ْساتَ ْوفَو َال﴾ يع ي در ه گام معاملاله بالراي خالود باله گونالهاي آن را وزن
ميک کاله بيشالتر از ذالم خالود را دريافالت ميک ال و همچ الين خ اونال
اوه ْ َْْ ْسا َارو َال﴾ امالالا زمالالاني کالاله بالاله ديگالالران
وه ْ أَو نوَزناَ َ
ميفرمايالال َ ﴿ :وهْ َذا َُااالَ َ
ميفروش از وزن آن کم ميک ال و بالراي خالود ميگيالرد و باله آنهالا زيالان
ميرسان .
ب ابراين تقلب و خيانتي که در اين آيات ذکر ش ه در واق همالان تقلالب در
سيمانه کردن و تقلب در ان ازهگيري با ترازو است ،زيرا در آن زمان مالردم از
اين دو وسيله بنيار استفاده ميکردن  ،اما برخالي از المالاء ميگوي ال  :ايالن
تقلب فقط شام اين نميشود بلکه شام تمام ذم و ذقو ذتي ابالادات
نيز ميشود!.
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مراعات دادگرانة وزن و پيمانه:
يکي از ارزشهاي اخققي زمي ه ساز ،ا التي که اسقم آن را بر اه ايمالان
واجب گرداني ه مرااات "ذم و انصاف" در وزن و سيمانه است .و اين دستور
بارها در قرآن تکرار گردي ه است .براي نمونه خ اون  در وصاياي دهگانۀ
سالالوره "انعالالام" ميفرمايالال َ ﴿ :وأ َْوفَااواْ الْ َك ْيا َ َوال ْْميا َااا َال ْابل ْْق ْسا ْ إَ نَ َكهْلا َ نَا ْفسااا هْإن
وسعها﴾ (1 )1
َ ْ ََ
يع ي" :سيمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مرااات ک يال  ،مالا هاليچ
کن الي را بالاله انجالالام دادن چي الزي جالالز بالاله ان ال ازه تالالا و تالالوانش مؤل ال
نميسازيم".
ْ
و در وصاياي ذکمت آموزه سوره "اسراء" ميفرماي َ ﴿ :وأ َْوفَاوا الْ َك ْيا َ هْذا ُ ْهاتَ ْ
اُ الْمست ْقي ْ ذلْم خي وأَالسن َتْ ْويم﴾ (2)2
َوْزنَواْ ْاب ْلق ْسفَ ْ َ ْ َ َ َ َ ْل َ ْ َ َ َ
يع ي" :و ه گاميکه چيزي را سيمانه ميک ي  ،آن را به تمام و کمال سيمانه
نمايي ! و با ترازوي دقيم (و زنها را) بکشي ! (و در وزن و سيمانه به مشتري
زيان نرساني ) زيرا (مرااات) اين کار براي شما سرانجام بهتر و نيکالوتري را
(در دنيا و اقبي) در سي دارد".
زماني که رسول خ ا وارد م ي ه گردي  ،متوجه ش که مالردم آن شالهر
در سيمانه و ترازوي خويش دقالت ن مالوده و کالم فروشالي مينماي ال  ،و باله
همين خاطر خ اون متعال ته ي ات ش ي ي را در مورد گرانفروشان نالازل
( )1سوره انعام.152 :
( )2سوره اسراء.35 :
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فرمالالالود﴿ :وي ا ْلهْمفَلْف ْفا ن ْ
ين هْ َذا ا ُْتَااالَواْ َعهَااي النا ْ
وه ْ أَو
ااُ يَ ْسااتَ ْوفَو َال َوهْ َذا َُااالَ َ
َ
َْ ل َ
ال الااإ َ
ام أ نَْاَا نمدعووَااو َال لْي ااوم َع ْ ااي يا ااوم يا َق ااوم النا ْ
اوه ْ َْْ ْس ا َارو َال أ ََإ يَ َا ا َن أَولَئْ ا َ
نوَزنَا َ
ااُ ل ا َار ْل
َ َْ َ َ
َْ
َْ
َ
الْعال ْمل﴾ (1 )1
ََ َ
داستان حضرت شعيب با مردم مدين:

يکي از ماجراهايي که قرآن کريم بارها آن را يادآور ش ه و ااقبت آن را ذکر
نموده ،قصه و ماجراي مردم م ين و ملالت ذضالرت شالعيب اسالت ،کاله
چگونه اين ناه جاري اقتصادي و اجتمااي در ميان آنها گنترش يافته بالود،
و چگونه ذضرت شعيب آنان را به دادگري و انصالاف فالرا ميخوانال و از
آن روش ناسن برذذر ميداشت ،و سيش از آن ،آنها را به ابالادت خالصالانه
خ اون متعال فرا ميخوان و به آنان ميفرمود که هيچ معبالود و منالتعاني
به جز خ اون متعال مع ي و مشروايت ن ارد ،و در سي آن زشتي کم کردن
از وزن و سيمانه را به آنها يادآور ميش و به اال الت و دادگالري و سرهيالز از
وارد کردن زيان به مردم فرا ميخوانال و ميفرمالود﴿ :أ َْوفَاوا الْ َك ْيا َ َوَإ تَ َكونَاوا
اُ الْمست ْقي ْ ﴾ (2 )2
ْ
ْ
ين َوْزنَوا ْابل ْْق ْسفَ ْ َ ْ َ
م َن ال َْم ْخس ْر َ
اقسام خيانت:
خيانت بر سه قنم است :خيانت به امانت خ ا ،خيانت به امانت رسول و
خيانت به امانت مردم.

( )1سوره اطففل.6-1 :
( )2سوره شعراء.181 :
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ضانَا
 -1امانت خدا :خ اون متعال در سالوره اذالزا ميفرمايال ﴿ :هْ نَّن َع َر ْ
سا ااماو ْ
ات َو ْاْل َْر ْ
ل أَال ََْ ْمهْنَ َها ااا َوأَ ْشا ا َف ْق َن ْم ْن َه ااا َو ََهَ َها ااا
ل َوا َْْدَ ااا ْ فَا اََهَ ْ َ
ْاْل ََمانَا اََ َعهَ ااي ال ن َ َ
اْلنساال هْ نه ُاال ظهوما جهوإ﴾ (1 )1
ْْ َ َ َ َ َ ََ َ َ

«به درستي که ما امانت را بر آسمانها و زمينها و کوهها ارضاله داشالتيم،
از برداشتن آن شانه خالي کردن و از آن ترسي ن و اننان آن را برداشت به
درستي که او بنيار ستمگر و ناداننت».
 -2امانت پيغمبر( :عن جااهر هان عداد هللا قاا رأيار رساو هللا يف الجتاه
يااوم عرفااَ وهااو عهااي َّنقتااه القسااواء ْفاااي فساامعته يقااو

أيهااا الناااُ ه قااد ترُاار

فيك ما هال أخإمت هه لن ت هوا ُتا هللا وعرتيت أه هييت)
از ذضرت جابر بن اب اهلل روايت است که رسول اهلل در وقالت اداء
کردن ذج در روز ارفه در ذاليکه به شترشان ب ام قصواء سوار بودن خربه
ايراد ميفرمود ،شال يم کاله ميفرمالود :اي مالردم! در بالين شالما دوچيالز را
گذاشتم اگر به آن دو چ گ زدي هرگز گمالراه نخواهيال شال  ،کتالا خال ا
(قرآن کريم) و اترت (اه بيتم) است.
امانتداري ننبت به قرآن مجي اين است که در خوان ن آن به مق اري که
ميشود م اومت ک و معارف و ذقايقي کاله در آن اسالت يالاد بگيالرد و در
ان رزها و س هاي آن مت به و متأثر بشود و باله دسالتورات آن امال ک ال و
خيانت به آن ،ترک خوان ن و ت بر در آيات و ام نکردن به دسالتورات آن
(2 )2

( )1سوره االاا .72 :

( )2ترمإي رق احلديث  .3786قا الدا

صايح.
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اسالت ،و خيانتک ال ه بالاله قالرآن در روز قيامالت مالالورد بازخواسالت سيغمبالالر
اکرم واق ميشود چ انکه در قالرآن مجيال ميفرمايال َ ﴿ :وقَاا َ ال نر َساو َ َ
اَّتإوا هإا الْقرآال مهجورا﴾ (1 )1
َر ْل هْ نال قَا ْومي ن َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
«روز قيامت رسول خ ا ميگوي سروردگارا به درستي که قالوم مالن ايالن
قرآن را رها نمودن ».
 -3خيانت به امانت مردم :باي داننت که امانت مردم بر دو قنم اسالت:
امانت مالکي و امانت شراي؛ امانت مالکي آن است که شخص مالال خالود را
به قص امانت به ديگري بنپارد خواه م لالور اصاللي همالان امانتگالذاري و
نائب کردن ديگري در ذفظ آن مالال باشال کاله آن را وديعاله ميگوي ال يالا
اينکه مقصود اصلي چيز ديگري مث بهرهبالرداري اسالت و بالالتب مالال در
دست ديگري امانت ميشود مان اجالاره ،چالون کنالي کاله مالالي را اجالاره
ميک م لور بهرهبرداري از م اف آن است و اص مال در اين ذال امانتي
از طرف صاذبش در دست منتأجر است و مان ااريه که مقصود انتفالاع و
بهرهبرداري مجاني است و اص مال در دست اارياله ک ال ه امانالت اسالت و
مان رهن (گرو) که م لور وثيقه بودن مال است نالزد طلبکالار در مقابال
طلبي که از طرف دارد ،در اين صورت آن مال از طرف صاذبش نزد مرتهن
امانت است يا مان مالال المضالاربه در نالزد اامال  .بالجملاله مالالي کاله نالزد
اشالالخام مزبالالور از طالالرف صالالاذبانش قالالرار ميگيالالرد امانالالت اسالالت و داراي
اذکامياست که ذکر ميشود.
( )1سوره فرقاال.30 :
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انواع خيانت به مردم:
 -1خيانت در ترازو :کناني که در ه گام فروش اج اس و اموال وزنالي در
ترازو خيانت و تقلب مينماي  ،ذم و ذقو ديگران را به صورت سوره و تام
سرداخت نميک  ،بلکه از آن با چال و نيرنگ خام ميکاه  ،باي متوجه
ضا َ ال ْْمي َااا َال أ نَإ تَفْغَ ْاوا
اين فرمان الهي شون که ميفرمايال َ ﴿ :وال ن
س َاماء َرفَا َع َهاا َوَو َ
ْميااال﴾ (1 )1
ْ ْ ْ
يموا ال َْوْز َال ْابل ْْق ْس ْ َوَإ ََّتْ ْس َروا ال ْ َ َ
ْيف الْم َيااال َوأَق َ
يع ي" :آسمان را برافراشته و ميزان نهاده ،تا شما هم در س جي نها خيانت
نک ي ".
ض َ ال ْْم َياا َال} همان چيزي اسالت کاله باله وساليله آن هالر
مراد از "ميزان"{ َوَو َ
چيزي را ميس ج و ان ازه گيالري ميک ال ااالم از اينکاله ميالزان بالراي
اقي ه باش يا فع و يالا قالول و از مصالاديم آن ميزانالي اسالت کاله اشالياي
س گين را به وسيله آن وزن ميک  ،چيزي که هنت ميزان هر چيزي باله
ذنب خود آن چيز است( ،مثق :ميزان ذرارات ،چيزي است و ميزان طالول
چيزي ديگر ،ميزان کاه چيزي است و ميزان طق چيزي ديگر و ميزاني کاله
با آن اقاي و اخق و گفتار و کردارها را ميس ج چيزي ديگر است).
در آيۀ مورد بح م لور از ميزان همان مع ايي اسالت کاله در آياله کريماله:
ْ
ْ
ْ
ْ
ااُ
﴿لََق ا ا ا ْد أ َْر َس ا ا اهْنَا َر َس ا ا اهَنَا ْابلْدَيْلنَا ا ااات َوأ َ
َنالْنَا ا ااا َم َع َه ا ا ا َ الْكتَا ا ااا َ َوالْميا ا ا َااا َال ليَ َقا ا ا َ
اوم النا ا ا َ
ْابل ْْق ْس ْ ﴾(2)2م لور است.
( )1سوره الر ن.9 -7 :
( )2سوره الديد.25 :
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از لاهر آن بر ميآي که م لور از آن هر چيزي است که به وسيلۀ آن ذالم
از باط و راست از دروغ و ا ل از للم و فضيلت از رذيلت تميز داده شود ؛
چون شالأن رسول اهلل همالين اسالت کاله از ناذيالۀ سروردگالارش چ الين
ميزاني بياورد.
بعضي ديگر گفته ان  :مراد از ميزان همين ترازوي معمولي است که وزنهالا
را با آن معين ميک  ،ولي مع اي اول وسي تر و اموميتر است.
ْ ْ ْ
يمااوا الْا َاوْز َال ْابل ْْق ْسا ْ َوَإ ََّتْ ْسا َاروا
اهلل متعالالال ميفرمايالال ﴿ :أ نَإ تَفْغَا ْاوا ْيف الْميا َاااال َوأَق َ
ْميااال﴾ (1)1
ال ْ َ َ
لاهرا مراد از "ميزان" در اين آيه غير از ميزان در آيۀ قبلي اسالت ،در آنجالا
گفتيم م لور مرلم هر چيزي است که وسيله س جن باشال  ،ولالي در ايالن
آيالاله م لالالور خصالالوم ترازوهالالاي معمالالولي اسالالت کالاله سالال گي يها را بالالا آن

ميس ج  ،لذا فرمود﴿ :أَلَّا تَرْغَوْا ﴾...در ذقيقت خواسته است از يک ذکالم
کلي يع ي ذکم (ووض الميزان) ذکميجزيي بيرون بکش  ،و مع ايش ايالن
است که ما با وض ميزان ذم و ا ل را در بالين شالما تقال ير کالرديم ،ايالن
است که در س الجش اج الاس خود ناليالز راايالت درستالي ترازو و سال جش
را بک ي .
 .2خيانت در پيمانهه :کنالاني کاله در کيال و سيماناله خيانالت را مرتکالب
ميشون الجرم در ذي ايالن آيالۀ کريمالۀ در ميآي ال کاله خ اونال متعالال

( )1سوره الر ن.9-8 :
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ميفرماي ﴿ :ويا ْلهْمفَلْف ْف ن ْ
ين هْ َذا ا ُْتَاالَواْ َعهَاي الن ْ
وه ْ أَو
ااُ يَ ْساتَ ْوفَو َال َوهْ َذا َُاالَ َ
َْ ل َ َ
ال الاإ َ
سروال﴾ (1 )1
وه ْ َْْ ْ َ َ
نوَزنَ َ
زيرا اين قماش افراد ذم را براي خود راايت ميک  ،ولالي بالراي ديگالران
راايت نميک  .و به ابارتي ديگر ذم را براي ديگران آنرور که براي خود
راايت ميک  ،راايت نمينماي  ،و اين خود باا تباهي اجتماع اننالاني
است که اساس آن بر تعادل ذقو متقاب است .و اگالر ايالن تعالادل از بالين
برود و فاس شود همه چيز فاس ميگردد.
 .3خيانت در متراژ (اندازه گيري) :متأسفانه تعال ادي از بالزازان و رخالت
فروشان در بعضي از شهرها و بازارهاي کشالور مالا وجالود دارنال کاله ه گالام
فروش تکه با و رخت به مجرد گرفتن متالر ،تکاله و رخالت را خالو کالش
کالالرده وآن را ميدوان ال و بالالاالي مالالردم بيچالالاره و منتضالالع مالالا بفالالروش
ميرسان  .به طور مثال :يک توپ تکه در اص بينت متر بوده آن را کالش
کرده و دوان ه و به بينت و دو و يا بيشتر از آن ميرسان  ،در ذاليکه ايالن
املکرد ايشان سراسر مخال دستورات الهي و ارشادات نبوي و روذياله
اسقمي و طرزالعم تجاري بوده و کامق ًخيانت در متراژ محنو ميگردد
اهلل متعال ميفرماي ﴿ :وي ْلهْمف ْف ْفل﴾ (2 )2
َ ْ ل َ َل َ

( )1سوره مفففل.3 -1 :
( )2سوره مفففل.1 :
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سس اين قماش افراد باينت از خ ا ترس ،از مردم شالرم و از روز رسالتاخيز،
َخي ْاه وأ َْم ْاه وأَهْي ْاه وص ْ
ْ ْ
ْ
ااالدَتْ ْه َوهَنْي ْاه﴾
محاسبه و ذنا روزي که ﴿يَا ْو َم يَف َر ال َْم ْرءَ م ْن أ َ ل َ َ َ
(1)1برذذر باش .
 .4خيانت در صادرات:
خيانت در تولي ات مصان  ،شرکتها و کارخانههاي تولي ي :از نلالر اسالقم،
کار و تقش بر همۀ کناني که توانايي آن را دارن واجب اسالت ،و باله هاليچ
وجه اننان منلمان ذم ن ارد به بهانۀ فراغت سي ا نمودن براي ابادت و يالا
توک به خ اون متعال ،کار و تقش اقتصادي را ترک نماي  ،زيرا قرار نينت
از آسمان سول و طق ببارن  .همچ ين هيچ کس ذم ن ارد با اتکاء به کمالک
و ياري ديگران– درذالي که خود توانايي و مجال کار را دارد – کار و تقش
را ک ار بگذارد.
در اين رابره رسول اهلل ميفرماي ( :اذنان و صال قه دادن باله آدمهالاي
و کناني که توانايي کار و زن گي را دارن  ،جايز نينت2)2( ).
ثروتم
اسقم با چشم اذترام به کار -الکاسب ذبيب اهلل -و تالقش اقتصالادي نگالاه
ميک  ،گاهي آن را جالزء ابالادت و گالاهي هالم آن را نالواي جهالاد در راه
خ اون به شمار ميآورد ،به شرطي که قص نيک داشته باش و بالا صال اقت
و درستکاري آن را انجام ب ه .

( )1سوره عدس.36 -34 :

( )2رواه ا د اهو داود ترمإي.
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 .5تقلب در واردات
برخي از الماء گفتهان  :هر چيزي که با تصرف کردن در آن ،فالرد بيشالتر از
ذقش را بگيرد و يا هم به صاذب ذم کمتر از ذقش را به او ده سالس آن
تقلب محنو ميشود.
 مثقً فروش ه کاالي نامراوبي دارد ،سس بالراي اينکاله کالااليش فروختالهشود بر روي آنها بر چنب کشوري را ميزن که مردم گمان ک ال سالاخت
آن کشور است ،سس در اين ذالت چ ين فردي تقلب کرده است.
 مثال ديگر فروش هاي براي اي که مرغهايش را با قيمت باالتري بفروش ،سس به مرغهاي ذبح ش ه آ تزريم ميک تا وزن آنهالا بيشالتر شالود و بالا
قيمت بيشتري آن را به فروش برسان سس چ ين فردي تقلب کالرده اسالت،
تالمام ايالن افرد جزء افرادي هنتال الال کاله در آيالاله ﴿ويا ْله ْ ْ
ال﴾ ذکالر
ْمفَلفف َ
َْ ل َ
ش ه است.
 ذتي شوهري که از همنرش انتلار دارد ذقوقش را کام و بال ون هاليچنقصي باي ده  ،در ذاليکه خودش ذقو او را ناقص ميده سالس چ الين
فردي باي ب ان جزء متقلبين است ،همينطور آن زن اگر چ ين ک .
سس اگر بگوييم که تقلب ذکر ش ه در آيه ،يع ي گالرفتن ذالم و يالا نال ادن
ذم ديگران در ه گام معامله ،سس باي ب انيم که بيشتر مالا و شالما گرفتالار
اين مصيبت ش ه ايم ،مصيبتي که ابن ذجر آن را جزء گ اهالان کبيالره
ميدان .

1102

مذمت كاهندگان...

خطبههاي جمعه

نقش ارزشها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمي:
به همين دليال اسالقم مالردم را باله کالار توليال ي و فعاليتهالاي اقتصالادي
گوناگون مان  :کشاورزي ،دام اري ،صيادي ،ص عت و تجارت و در خال مت
رفاه و ام يالت و آراسالتگي هرچاله بيشالتر زنال گي تشالويم ميک ال  .و ايالن
فعاليتهاي اقتصادي و دنيوي را فعاليتهاي مبالارک داننالته و چ انچاله بالا
قص و نيت خالص انجام گيرنال و ذال ود خ اونال متعالال در آنهالا مرااالات
شون  ،و زمي ۀ غفلت و فراموشي ذکر خ اونال  و منالئوليتهاي دي الي و
محاسبه آخرت را فراهم ن ماي  ،اسقم بر سيکر مالادي آنهالا لبالاس مع الوي
ميسوشان .
اجتناب از تقلب در کيفيت ،کميت و تنوع اجناس:
منلماً در تولي ات موارد ذي از اهميت خام برخود دار بوده و مشالتري را
به نحوه از انحا به خود جلب مينماي  ،فلهذا صاذب شرکتها ،کارخانالهها و
مصان در اين موارد توجه خام را مبذول داشته ،مال و اج اس بالا کيفيالت
را دور از تقلب و فريبکاري به بازار ارضه نماي .
طوري نک که خ اي ناخواسته قري ،کارتن ،سوش ،مارکت و ...اصلي ،ولي
با تأس فراوان تمام مواد داخ آن کامقً بيکيفيت ،کالم ارزش بال ون نلالر
داشت معيارهاي قبول ش ه صحي و تجاري توأم با کميت و مق ار کم باش
که اين خود از يک طرف باا ضرر هموط الان مالا شال ه و از جانالب ديگالر
سبب سقو شرکت و کارخانه جات تع ادي از تولي ک گان ميگردد.
مسئوليت تجار ملي در قبال وارد نمودن اشياي مضر و حرام:
يکي از مهمترين اولويتهاي اسقم در رابره بالا تجالارت ،تأکيال بالر سرهيالز
نمودن از تجارت اام از :تهيه و تولي  ،خري و فروش و توزي کاالهاي ذرام
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و نامشالالروع اسالالت .در ايالالن رابرالاله صالالحاح و سالال ن روايتالالي را از جالالابر نقالال
مينماي

که رسول اهلل فرموده است( :هال هللا ورساوله الارم هيا اخلمار واميتاَ

واخلناير واْلصنام)
"خ اون خري و فالروش شالرا و گوشالت مالردار و خالوک و بالت را ذالرام
گرداني ه است".
چيزهاي که مان  :مواد مخ ر اام از ترياک و ذشيش و هيروين و کوکائين
و ديگر مشتقات آنها که ملياردها از ثروتهالاي ملالي را باله هال ر ميدهال و
مليونها نفر از جوانان و ديگر افراد جامعه را به انالواع بيماريهالاي روانالي و
جنمي و تباه ش ن امر و استع اد دچار نموده و مر سري و گالاهي آرام
را برايشان به ارمغان آورده ،و همچون شرا و شالرابخوار و توليال ک ال ه و
تالوزيال ک ال ال ه و خريال ار و فروش هها مورد لعن و نفرين شريعت اسالقم
قرار دارن .
کناني که اق ام به تولي  ،تجارت و تهيه و توزي مواد مخ ر مينماي ال  ،در
مقاينه با کناني که مشروبات الکولي را تهيه و توزي مينماي  ،جرمشالان
بنيار ب تر و س گينتر است.
(1)1

مسئوليت تجار ملي در قبال وارد نمهودن مهواد تهاريخ گذشهته و
بيکيفيت:
براي مثال ميتوان به :مواد خوراکي و نوشي نيهاي که تاريخ مصالرف شالان
به سايان رسي ه و فاس و غير قاب استفاده شال هان  ،و داورهالاي غيالر قابال
( )1خمتسر صايح الدخاری رق الديث.1052 :
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مصرف و مالواد کشال ه و زيالان بالار ،باله ويالژه مالواد کاله ذامال اشالعههاي
خررناکان  ،و همه موادي که متخصيصالن مصالرف آنهالا را مضالر تشالخيص
ميده  ،و آنها را سرطان زا ميدان  ،و يا اام اصلي بيماريهاي مختلال
ميدان که سقمتي جنمي و رواني و آسالايش زنال گي اننالانها را تحالت
تأثير م في خود قرار ميده  ،تهيه و تجارت و توزي و مصرف آنهالا ذالرام و
نامشروع است.
مسئوليت تجار ملي در قبال وارد نمودن فرهنگ مبتذل:
بخشي ديگر از کاالهايي که تولي و تجارت و توزي و استفاده از آنها ذالرام
و نامشروع است ،کاالهاي فره گي آنچ اني است که باا انحراف ان يشاله
و اخق و رفتار اننانها ميشود ،کاالهالاي کاله ه الر منالموم را از طريالم:
فلمهاي سي مايي ،سريالهاي تلويزيوني و ترانالههاي مبتالذل و روزنامالهها و
مجقت و کتا ها و جزوات س هالان و آشالکار و همالۀ انالواع اشالياء سالمعي و
بصري از قبي دينکهاي ليزري و سي دي } {CDدر ميان مردم به ويژه
جوانان توزي مينماي .
اينگونه کاالهاي به اصرقح فره گي زيانشان باله مراتالب بيشالتر اسالت از:
مواد مخ ر و غذاهاي آلوده و سرطان زا ،زيرا اين مواد جنم را مورد ته يال
قرار ميده ؛ اما آنها جان ،روح ،ان يشه ،کرامت ،ذيثيت ،ايمان ،اخالق و
ذيات اننانها را مورد ته ي ج ي قرار داده يا نابود مينماي  .و اننالانها
را در مقاب ذلت و خواري و تنليم سذيري ،ب ون دفاع ميگذارد ،و در واقال
نقش تخريبالي کاالهالاي منالموم فره گالي در ارتبالا باله ان يشاله و روح و
مع ويت اننانها ،به مراتب ب از زيان و خرر اي ز براي جنم آنهاست.
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ب اء از وارد نمودن همچو کاالها ج اً خودداري نموده اهلل متعال ميفرمايال :
ْ (1)1
ْب َوالتن ْق َوى َوإَ تَا َع َاونَواْ َعهَي ا ْْل ْْث َوالْعَ ْد َواال﴾
﴿ َوتَا َع َاونَواْ َعهَي ال ْل
داستان آموزنده:
امام غزاني از محم بن م ک ر روايت ميک که لباسهالاي داشالت ،بعضالي
س ج درهمالي و بعضالي ده درهمالي .در غيالا او غقمالش لباسالي را از سال ج
درهميها به يک ار بياباني به ده درهم فروخت .وقتي محم بالن م کال ر
بازگشت و از ماجرا باخبر ش  ،تمام روز در سي آن مرد بيابالاني باله جنالتجو
سرداخت تا باآلخره او را يافت .به او گفت :ايالن غالقم اشالتباه کالرده اسالت و
ج س س ج درهميرا به تو به ده درهم فروخته است! آن مرد بيابالاني گفالت:
اي مرد! من به رضايت معامله کردم! گفت :هر چ که تو به رضايت معامله
کرده باشي! ما چيالزي را کاله بالراي خالود نميسنال يم بالراي ديگالران هالم
نميسن يم! يکي از سه کار را بکن! يا يکي از آن لباسهالاي ده درهمالي را
برگير در برابر ده درهمت ،يا اي که ما به تو س ج ده درهم بر ميگردانيم ،يالا
اينکه لباس ما را سس ميدهي و ده درهمت را باز سس ميگيالري! بالاالخره
س ج درهم به او سس داد و آن مرد بياباني به راه خويش برفت.
سرگذشت ديگري را هم در همين رابره ،امام غزاني نق ميک که يالونس
بن ابي ذلههايي گوناگون داشت يالک نالوع از ذلالههايش هالر کال ام 400
درهم قيمتشان بود و نوع ديگر  200درهم براي نماز برفت و بالرادرزادهاش
را در دکان گذاشت.
يک مالرد بيابالاني آمال و از او ذلاله  400درهميخواسالت باله او ذلاله 200
درهميداد خوشش آم و سن ي  ،و آنرا به  400درهم خري و بالراه افتالاد.
( )1سوره مائده.2 :
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يونس در راه او را ب ي  ،و فهمي که ذله را از دکان او خريال ه اسالت ،باله او
گفت :ذله را به چ خري هاي؟ گفت :به  400درهم! گفت :بيشالتر از 200
درهم نميارزد برگرد و آنرا سس ب ه! گفت در واليت ما اين ذله  500درهم
قيمت دارد و من باله ايالن معاملاله راضالي هنالتم! بالاالخره ،او را باله دکالان
بازگرداني و  200درهم به او برگرداني  ،و برادرزادهاش را مواخ ه کالرد و او
را به باد کتک گرفت ،که آيالا شالرم نکالردي؟ آيالا از خال ا نترسالي ي؟ سالود
ص درص ميخواهي ،و خيرخواهي ننبت باله مناللمانان را رهالا ميک الي؟!
گفت :بخ ا با کمال رضايت آن ذله را خري و رفت! گفالت :چالرا آنطورکاله
دوستداري با خودت رفتار ک با او رفتار نکردي؟!
 .6خيانت در وضو و نماز:
طوري که خ اون متعال در کتا سالماوي خالويش ايالن مشالع فالروزان و
م ب ال ه ال ايت االالالم بشالالريت در مالالورد کمفروشالالان ارشالالاد فرمالالوده( :ويا
لهمفففال)( :)1ذضرت اب اهلل بن منعود صالحابي جلي القال ر در ايالن راسالتا
مينگارد که" :نماز نيز قاب سيمانه است! کني که کي آن را به طور کامال
ادا ک  ،خ اون ساداش او را کام ميده  ،و هر کني از آن کم بگالذارد ،در
بارة او همان جالاري ميشالود کاله خ اونال در بالاره مرففالين (کمفروشالان)
فرموده است.
هکذا امام قرطبي ميگوي  :ديگران گفته ان  :تقلب ذکر شال ه در آياله -
صرف -نه ت ها شام تقلب کردن در سيمانه و ترازو ،بلکه -در وضو و نمالاز و
ذتي سخن هم ميشود .و از سالم بن ابي الجع روايت ش ه که گفت :نمالاز
 )1(1سوره مفففل.1 :
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با سيمانه است ،سس کني که به آن وفا کرد باله او نيالز وفالا خواهال شال  ،و
کني که در آن تقلب کرد ،سس ب اني که اهلل تعالي چ ين ميفرماي ( :وي
للمرففين).
 .7خيانت در عزت و وقار ديگران:
افراد و اشخاصيکه در جامعه و اجتماع از جايگاه خام بالر خالوردار بالوده و
مردم آنان را مورد ازت ،ذرمت ،اد و اذترام قرار داده و به ذرفهايشان
گوش ميده و به گفتار شان ام و از ورودشان در محافال و مجالالس و
اجتمااات استقبال گرم مينماي .
در مقاب ايجا ميک که اينها با جانب مقاب امال بالمثال را تالوأم بالا
الهار سپاس و ق رداني انجام داده و خود را هرگز ننبت به ديگران (آنالان)
برتر و بهتر و فراتر نشمارن  ،بلکه ازت و ذيثيت و کرامالت آنالان را گرامالي
داننته واذترام متقاب را راايالت نماي ال  ،در غيالر آن در ذيال آياله کريماله
﴿وي ْله ْ ْ
ل﴾ شام ميشون .
ْمفَلفف َ
َْ ل َ
 .8خيانت در کمکردن از ارزش يا وزن اموال مردم:
يکي از مواردي که اسالقم مالردم را از آن برذالذر داشالته ،کاسالتن از ارزش
اموال و اج اس مردم است ،و چ ين روشي براي بازار ،آفت و بيماري بناليار
خررناکي است که بر ب يان خود خواهي و ستمکاري استوار گردي ه اسالت،
ْ
اّللَ َماا لَ َكا
اه ْ َش َع ْيدا قَا َ َ قَا ْوم ا ْعدَ َدواْ ل
خ اون متعال ميفرماي َ ﴿ :وهْ ََل َم ْديَ َن أ َ
َخ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
سااواْ الْم ْكيَااا َ َوالْميا َااا َال هْْلَ أ ََرا َُا ََا ْاي َوهْْلَ أَ َخااا َ َعهَا ْاي َك ْ َعا َإا َ
لما ْان هْلَااه غَا ْايَهَ َوإَ تَن َق َ
ْ
ْْ ْ
ْ
ْ
ْ
اءه ْ َوإَ
ااُ أَ ْشايَ َ
ساواْ الن َ
يَا ْوم َحماي َوَ قَا ْاوم أ َْوفَاواْ الْم ْكيَاا َ َوالْمي َااا َال ابلْق ْسا َوإَ تَا ْد َخ َ
دين﴾ (1 )1
تَاعثَواْ ْيف اْلَر ْ ْ ْ
ْ
ْْ
ل َم ْفس َ
( )1سوره هود.85 -84 :
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يع ي :ميبي يم که خ اون متعال يکي از ملاهر فناد برانگيالزي در جامعاله
را کمکردن از وزن و ارزش اشياء و اموال مردم به شمار ميآورد.
امام قرطبي ميگوي  :بخس به مع ي نقص و کمکردن از کاالهاي مالردم باله
وسيله وارد نمودن ايب و ايراد يا فريبکاري در قيمت و وزن و سيمانه است،
و همۀ اينها خيانت به مردم وخوردن اموال آنها از طريقي باطال اسالت ،و
توسط همۀ اديان اسقمي ،مردم را از آنها برذذر داشته ان .
مرج ن ارد؟
 .9خيانت کارمندان در وقت و اجراي وظيفه:
همچ ين کارم ي که صبح اول وقت به اداره ميرود بالراي اينکاله لينالت
ذضور را امضا ک  ،سپس از اداره خارج ميشود و شب دوباره باز ميگالردد
تا وقت انتهاي کارش را امضا ک  ،و يا هم کارم ي کاله در ه گالام کالار در
اداره ميخواب  ،يا ت بلي ميک  ،سپس در آخر ماه انتلار دارد که ذقالوقش
را ب ون هيچ نقصاني دريافت ک ال در ذقيقالت چ الين افالرادي تقلالب کالار
هنت و جزء آيه به ذنا ميآي .
 .10خيانت والدين در تعليم و تربيه اوالد:
همچ ين س ري که ذقو فرزن انش را کام نميده و در تربيت و تعلاليم
آنان کوتاهي ميک و در مقاب از فرزن انش انتلار دارد تا به او ب ون هاليچ
نقصي نيکي و مهرباني ک سس اين س ر هم از جملۀ تقلبکاران است.
 .11خيانت در انتقال پيام:
هرگاه شخصي ،فرد ديگري را جهت انتقال سيام خود بر ميگزي  ،براي اين
فرد برگزي ه ش ه الزم است که ذ اق سه مرلب را ج ا راايت نماي :
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 -1در محتويات سيام تغيير و تب ي نياورده ،بلکه سيام را کماذقه به جانالب
مقاب ب ون تصرف زيالادت و نقصالان برسالان  ،چ انچاله در ايالن راسالتا ابالن
منعود از نبي مکرم اسقم روايت ميک « :ن ر هللا همرءا مس مقااليت
فوعاهاا ْث ههغهاا »....يع ي" :خ اون تر و تازه ،سبز و خرم داشته باش مردي
را که از ما چيزي ش ود ،طوريکه ش ي ه آنالرا بال يگران برسالان -21 )1( "...
اسالالرار و راز سيالالام را هرگالالز فالالاش نک ال  ،بالال در ذفالالظ و رسالالان ن آن اداي
منئوليت ک  ،در غير آن فرد مؤل وليفه محولاله خالويش را باله صالورت
درستش انجام ن اده و مرتکب خيانت در سيامرساني ش ه است.
 -3قاص و سيامرسان نباي در رسان ن سيام کوتاهي و تقصير نماي .
اقوه بر اين اننان باي در ذفظ راز خويشتن نيز تالقش داشالته باشال اگالر
امروز با کني دوست هنتي  ،ذ ّ را نگه داريال ؛ آنچ الان کاله بعال موجالب
گرفتاريتان نشود چ انکه در روايات آم ه اسالت :ذفالظ آبالروي مالؤمن باله
ان ازة خون او اذترام دارد و ارزشم است .به همالين دليال  ،مالا هالم بايال
ذرمت ديگران را راايت ک يم و هم باي ذرمتي را که خ اون براي ما قالرار
داده ضاي نک يم .هر انناني در زنال گي فالردي و اجتمالااي خالويش ،خالواه
ناخواه اسراري دارد که باينتي در نگهداري آن کوشالا باشال  .برخالي از ايالن
اسرار مربو به خودش و برخي مربو به خانواده يا جامعه اوست .امروزه با
توجه به وجود ابالزار سيشالرفته و ذنالاس جاسوسالي و اطقاالاتي و کالاربرد
گنترده آنها براي دگرگوني سرنوشت ملتها ،ضالرورت رازداري ،بال يهي و
( )1امعج اإوس لهفبا

رق الديث.5292 :
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انکارناسذير است و گذشته از آنکه فضاليلتي اخققالي باله شالمار ميآيال  ،در
نيکبختي اننانها نيز تأثير بنزايي دارد.
آنچه ذائز اهميت است فاش کردن رازها ،از ضالع نفالس و سنالتي اقال
است؛ چه اسرار آدمي از دو ذال بيرون نينت؛ يا بيانگر دولت و سالعادت و
نيکفرجامي است يا خبر از نکبت و شقاوت و ناکالامي ميدهال  .رازداري در
هر دو ذال نيکوست؛ زيرا اگر راز ،از دولت و سعادت اننان خبر ده  ،الهار
آن موجب دشم ي ب خواهان و ذن اب اي زمان و توق اربا طمال و دون
همتان ميشالود و اگالر راز ،از ناکالامي و نکبالت آدميخبالر دهال  ،بالروز آن،
شماتت دشم ان و ان وه دوستان و خفت در نلر لاهربي ان را در سالي دارد.
همچ ين آن که رازدار خويش نينت ،نميتوان اسرار ديگران را ذفظ ک ال ،
اس ْس ْارهْ
ضاع َ َعان ْال ْف ْ
چ انکه امام الي در اين رابره فرموده استَ « :من َ َ
ْ
ل
ْْ
س ْر غَيهْ»
َل ي ْق َو ل ل
کنيکه نتوان رازدار اسرار خود باش  ،نميتوان اسرار ديگران را نيز ذفالظ
ک ».
حمايت از توليدات وطن:
اوالً -وجايب و منئوليتهاي دولالت :اگالر واقعالاً دولالت ميخواهال قتال و
کشتار ،انتحار و انفجار ،ويراني و تباهي ،ج گ و خالونريزي قرال و ام يالت
سراسري در کشور تأمين شود ،باينت در رش و انکشاف تولي ات وطالن بالا
اخذ تکس و ماليات ناچيز و ان ک توأم با فراهمآوري تنهيقت الزم نه ت هالا
در قبال رفالاه و خودکفالائي فابريکالات و کارخاناله جالات موجالوده در وطالن
اذناس منئوليت نموده ،بلکه در ايجاد ،ترميم و فعالسازي ساير فابريکات
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کشور اق ام الزم را روي دست گرفته و در راستاي امران و بازسازي مجال د
وطن صادقانه گامهاي مثبت برداشته و ملت را بنوي فقح و رستگاري سالو
ده .
ثانياً– منئوليتهاي تجار ملي در اين راستا :تجار ملالي بالا کالاهش دادن از
واردات کاالهاي بيروني ،با سرمايههاي دست داشته ايشان در مالورد ايجالاد،
رش و انکشاف ص اي دسالتي ،قالينبالافي ،گليمبالافي ،فارمهالاي گالاوداري،
مرغداري ،زنبور ان  ،سرورش مالاهي و بالاغداري و زرااتالي تالوأم بالا ايجالاد
سردخانه و ص اي دسالتي از دل و جالان سالعي باله خالرج داده و منالئوليت
خويش را اداء نماي .
ثالثاً :منئوليت سکتور خصوصي و اصحا کارخاناله جالات :ايشالان بايال در
تولي اتشان از مواد با کيفيت و اصلي استفاده نموده و همچ ان در قنالمت
نرخ و قيمت مواد تولي اتي خويش را از انصاف و ا الت کار گرفته اج اس و
اموال تالوليال اتي خويالش را باله قيمت نالازلتر و اخالذ مفالاد انال ک باله بالازار
ارضه نماي .
رابعاً :جامعه نيز در اين راستا منالئوليت دارد :هالر فالردي از افالراد جامعاله
افغاني باي با خري ن اج اس و امالوال از توليال ات وطالن امالقً سشالتيباني و
ذمايت خويشتن را ابراز نماي ال  ،بخالاطر اي کاله رشال و انکشالاف صال عت و
تولي ات وطن از يکطرف زمي ه اشتغال و کار را براي بنياري از هموط الان
ازيزمان مهيا و از جانب ديگر ب يۀ اقتصادي کشور را استحکام و افالزون بالر
آن ما را از چ گال بان هاي مافيايي که همواره در سي آن ان کاله ايالن ملالت
مللوم و منتضع را بحي يک ملت مصالرفک ه در قيال اسالارت خالود
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داشته ،نه ت ها رهايي بخشالي ه ،بلکاله کشالور را باله يالک کشالور صال عتي و
تولي اتي مب ل سازن .
تحريم احتکار:
م لور از اذتکار انبارنمودن کاالهاي مورد نياز مردم و نگاهداشتن آنها ،براي
باال رفتن هرچه بيشتر قيمتشان است ،و سلي ي و گ الاه آن زمالاني بيشالتر
ميگردد که اال هاي از تجالار و سالرمايهداران بالراي اذتکالار هرچاله بيشالتر
کاالهاي مشخص دست به دست هم ب ه  .همچ ين يکي از ملاهر زشالت
اذتکار آن است که تاجري به ص و همکاران خود سالتم ک ال و بالر همالۀ
اج اس مورد معامله اامال نلر ک و ارصه را بر ديگران ت گ نماي .
رسول خ ا فرموده است( :من االتکر فهو خااطئي)( :)1هر کس اذتکار ک ،
خرا کار است ".و در روايتي ديگر از اين ذ ي اينگونه ميفرمايال کاله" :
هيچکس به جز خيانت سيشگان دست به اذتکالار نميزن ال  ".و ايالن کلماله
خراکار و خيانت سيشه هماني است که قرآن آن را در مورد فراون و هامان
و ااوان و انصارشان به کالار ميگيرنال  ،و اهلل متعالال ميفرمايال ﴿ :هْ نال فْ ْر َع ْاو َال
اطئْل﴾ (2)2
ْ
َو َه َاما َال َو َجنَ َ
ود َُهَا َُانَوا َخ َ
يع ي" :به راستي فراون و هامالان و لشالکريان (و افالراد دور و بالر آن) هماله
خراکار و خيانتسيشه بودن ".
همچ ين رسول خ ا ميفرماي « :مان االتکار طعاماا أرهعال يوماا فقاد هارم مان
هللا تعايل و هرم هللا تعالی منه» (3)3
 )1(1صايح مسه الديث .604
( )2سوره قسص.8 :

( )3مسند ا د الديث رق .4880 :
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هر کس مواد خوراکي را چه روز اذتکالار ک ال  ،وي از خ اونال  ااالقم
برائت کرد و خ اون از او ااقم برائت نموده".
آثار و پيامدهاي خيانت:
خيانت در همه ابعادش ناسن
مهمترين آنها اشاره ميشود:

بوده و داراي اواقب و آثالاري اسالت کاله باله

 -1سستي ايمان و دينداري :همان طوريکه يکالي از فوايال امانالتداري
تحکيم سايههاي ايمان و گنترش دينداري است ،در مقاب  ،خيانت موجالب
سنتي ايمان و دينداري است .سيامبر اکالرم فرمالود« :ه کا واخلياناَ فإْاا
هائس الدفاناَ»( :)1از خيانت دوري ک ي چرا که خيانت آدمي را از اسالقم دور
مي ک .
 -2زوال اعتماد اجتماعي :يکي ديگر از آثار خيانت ،از بين رفتن ااتمالاد
اجتمااي است .و ادا امانت است تا شريک مال مردم شوي .ه گاميکه ايالن
سخن را ميگفت انگشتان خود را به هم جم کرده بود و به من نشالان داد
يع ي مان اين انگشتان.
 -3از بين رفتن رفاه و آرامش عمومي :ب يهي است که آسايش خاطر و
رفاه اموميدر گنترش «ام يت» نهفته است ،ناام ي و آشفتگي مر بالاري
که به واسره شيوع «خيانت» در محيط جامعالهاي ذکمفرمالا ميشالود ،باله
م زله ترورش ن فرشته ا الت و نابودي اسالاس تشالکيقت و موجوديالت آن
ملت است؛ آري آنجا که ام يت ،آزادي و بالرادري و اننالانيت وجالود نال ارد،
( )1امعج اإوس

الديث .629
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خيانت م حصر به امور خاصي نينت بلکه مع اي وسيعي در بر دارد و کلياله
اامال انناني را شام ميشود؛ هر گفتار و کرداري ،داراي ذال مشالخص و
دقيقي است که ان کي انحراف و تخري از آن موجب ميشود اننان از «مرز
امانت» ابور کرده و در «جاده خيانت» و نادرستي ق م بگذارد.
 -4از بين رفتن آرامش روح و فکر :ه گاميکه امانت در يک جامعاله يالا
در يک خانواده ذکمفرما شود ،مايه آرامش فکر و روح آنهالا اسالت؛ زيالرا در
صورت اذتمال خيانت همه از هم وذشت دارن و دائماً از ايالن نگران ال کاله
خيانتي ننبت به آنها صورت نگيرد و مال يا جان يا ناموس يا مقامشالان باله
خرر نيفت و به يقين ادامه چ ين زن گي که افراد از يک يگر بترس  ،ناگوار
و دردناک است و چه بنا موجب بيماريهاي جنمي و روذي فراواني شود.
 -5محروميت از محبت خهدا« :هرگالاه بالا لهالور نشالانههايي از خيانالت
گروهي بيم داشته باشي (که اه خود را شکنته ،ذمله غاف گيرانه ک )،
به طور اادالنه به آنها ااقم کن که سيمانشان لغو ش ه است .زيالرا خ اونال
خائ ان را دوست نميدارد( .انفال )58 :با توجه به آيه فو  ،خيانالت موجالب
محروميت از محبت الهي است.
 -6رسوايي و شرم انسان« :و از آنها که باله خالود خيانالت کردنال  ،دفالاع
مکن! زيرا خ اون افراد خيانتسيشۀ گ هکار را دوست ن ارد .آنها زشتکاري
خود را از مردم س هان ميدارن اما از خ ا س هان نميدارنال و ه گاميکاله در
مجالس شبانه ،سخ اني که خ ا راضي نبود ،ميگفت  ،خ ا با آنها بود .خال ا
به آنچه انجام ميده اذاطه دارد»( .نناء )107-108 :آيه فو خائ الان را
مورد سرزنش قرار داده ،ميگوي  :آنها شرم دارن که باطن اامالشان بالراي
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مردم روشن شود ولي از خ ا ،شرم ن ارن  .خ اون ي کاله هماله جالا بالا آنالان
است و بر اامال آنان اذاطه دارد.
عقوبت تقلب کاران در دنيا و آخرت:
داننتيم که گرفتن و ن ادن ذم ديگران از جمله گ اهان کبيره اسالت ،و آن
به مع اي خوردن اموال مردم ب ون ذم است ،که يع ي کنالب سليال ي کاله
دلي بر ذقارت نفس است و مال ذرامياست که اگر باله صال قه داده شالود
قبول نينت و اگر هم انباشته شود نتيجهاش جه م است.
و اهلل تعالي به فاا اين ام وا ه داده که به اذا سالخت و دردنالاکي در
دنيا و آخرت به او خواهال داد ،کاله در اي جالا مالا دو نموناله از آنهالا را بيالان
ميک يم:
عذاب دنيا1 :ال اهلل تعالي نعمتهايش را از چ ين فردي ميگيرد و او را باله
قحرالالي و للالالم و سالالتم سالاللران گرفتالالار ميک ال  ،چ انکالاله از ابالال اهلل بالالن
امر روايت ش ه که رسول اهلل فرمود :اي جماات مهالاجرين سال ج
چيز است که اگر به آن مبتق ش ي به اهلل س اه ميبرم از آن ،اول :زنالا بالين
قوميانتشار نميياب مگر وقتي که خود آنها آن را ال ي ک  ،و بالين آنالان
طااون و بيماريهايي انتشار خواه يافت که قبقً کني به آن مبتق نشال ه
است ،دوم :در سيمانهکردن و وزنکردن با ترازو کاستي نميک مگر اي کاله
به خشکسالي و للم و ستم از طرف سلران گرفتار ميشون )1(!.
2ال اينگونه افراد مورد ت فر و اذا اهلل قرار ميگيرن :
( )1شعاي اإمياال الديهقي الديث .3042
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چ انکه اهلل تعالي با قوم شعيب کرد زماني که شعيب را به سالوي آنالان
فرستاد ،و در بين آنان تقلب در معامله بنيار رواج داشت ،سالس شالعيب
آنان را به سوي ابالادت اهلل يگاناله و تالرک ايالن امال زشالت داالوت کالرد،
ْ
ْْ ْ
ْ
ْ
ساواْ
چ انکه در قالرآن آمال هَ ﴿ :وَ قَا ْاوم أ َْوفَاواْ الْم ْكيَاا َ َوالْمي َااا َال ابلْق ْسا َوإَ تَا ْد َخ َ
دين﴾ (1 )1
النناُ أَ ْشياءه وإَ تَاعثَواْ ْيف اْلَر ْ ْ ْ
ْ
َ َ َْ َ ْ ْ
ل َم ْفس َ
ترجمه :واي قوم من! سيمانه و ترازو را دادگرانه و به تمام و کمال دهي و از
چيزهاي مردم نکاهي  ،و در زمالين فنالاد و تبالاهي نک يال  .سالپس فرمالود:
ْ
ْ
ل﴾ (2)2ترجمالاله :سالالس او را تکالالذيب
﴿فََ َ
َخا َإ َُْ َ ال نر ْج َفاََ فََ ْ
َصاادَ َاواْ ْيف َدا ْرها ْ َجااا ْ َ
کردن در نالتاليجه زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانه خالود از سالاي
در آم ن .

عذاب آخرت :همانطورکه در دنيا براي چ ين افرادي اقوبتهايي در نلر
گرفته ش ه در آخرت نيز براي آنان اقوباتي است از جمله:
1ال اهلل تعالي در ابت اي سوره مرففين اين اقوبت را ذکر کرده ،ميفرمايال :
(وي للمرففين) ،وي  :يع ي اذا بناليار دردنالاک ،و گفتاله شال ه باله دره
ت گي ميگوي که در قعر جه م قرار دارد و مکان جمال شال ن چرکهالاي
خونين جه ميان است .و برخي از مفنرين گفتهان  :باله مناليري از جهال م
گفته ميشود که اگر تمام کوههاي دنيا از آن بگذرد از شال ت گرمالاي آنجالا
ذو ميشون ال نعوذ باهلل م ه.
( )1سوره هود.85 :

( )2سوره اعرا .78 :
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2ال اين اقوبت را ابن منعود ذکر کرده زماني که گفالت :جهالاد در راه
اهلل تمام گ اهان جز امانت را ساک ميک  ،سالپس گفالت :ب ال هاي را در روز
قيامت ميآورن با اينکه در راه اهلل جهاد کرده است ،به او گفته ميشود :به
امانتت ادا کن ،او ميگوي  :سروردگارا چگونه آن را ادا ک م درذاليکه دنيا به
سايان رسي ه است؟ به او گفته ميشود :او را به لبه سرتگاه آتش ببري  ،سالس
او را ميبرن  ،و امانت را به شک روزي که باله او داده بودنال در ميآوردنال ،
وقتي آن مرد امانت را در آتش ميبي ميش اسال  ،سالس باله داخال آتالش
ميرود و امانت را بر روي شانههايش ميگذارد تا او را از آتالش خالارج ک ال ،
اما وقتالي از آتالش خالارج ميشالود ميبي ال کاله او بالر شالانههايش نينالت
درذاليکه او گمان ميکرد آن را از آتش خارج کرده ،سس دوباره باله داخال
آتش ميرود تا آن را خارج ک اما دوباره همين اتفا برايش ميافتاد ،سس
اين فرد تا اب همين کار را ادامه ميده  .سالپس ابالن منالعود گفالت:
نماز امانت است ،وضو امانت است ،ترازو امانت است ،سيمانه امانالت اسالت ،و
چ چيز ديگر را ذکر کرد که ش ي ترين آنها چيزي اسالت کاله باله وديعاله
گذاشته ميشود .سپس راويي که از ابن منعود اين ذال ي را روايالت
کرده گفت :نزد براء بن ااز آم م و گفالتم :آيالا ن يال ي ابالن منالعود چاله
گفته؟ گفت :اين و اين را گفت ،براء گفت :راسالت گفتاله ،آيالا نشال ي ي اهلل
ت هَْل أَههْها﴾ (1)1
ْ
تعالي فرموده﴿ :هْ لال هللاَ يْ َم َرَک ْ أَ ْال تَا َؤدَوا اْل ََم َاَّن َ ْ َ
اهلل به شما دستور ميده که امانات را به صاذبانشان بازگرداني .
( )1سوره نساء.58 :
1118

مذمت كاهندگان...

خطبههاي جمعه

عوامل و زمينههاي بروز خيانت:
اوام فراواني را ميتوان براي زمي ههاي بروز خيانت نام برد که در اي جا به
تع ادي از آنها اشاره ميشود:
 -1ضعف ايمان و عقيده :همالان گوناله کاله ايمالان خاسالتگاه بنالياري از
ارزشها و از جمله امانتداري است ،ضع ايمان و اقيال ه يالا فقال ان آن از
اوام بروز خيانت است .از ايالن رو سيالامبر فرمالود« :آياَ امنااف وامإ هذا
الدإ کإ و هذا وعد أخه و هذا أومتن خااال»( :)1نشانه م افم سه چيز اسالت؛
آنگاه که سخن ميگوي دروغ ميگوي و آنگاه که واال هاي ميدهال خالقف
وا ه ميک و آنگاه که امين شمرده ميشود ،خيانت ميک .
 -2غلبه ههوي و ههوس و دنياپرسهتي :اننالان کاله هالوي و هالوس و
دنياسرستي بر او غلبه ميک و ت ها به م اف زودگذر دنيا ميان يش  ،زمي ه
براي خيانت در او فراهم ميشود؛ زيرا اين دسته افراد به اواقب خيانت فکر
نميک و به فرموده قرآن با غلبه هوي و هوس ،سردهاي بر چشم و گالوش
و اق آنها افک ه ش ه که نميدان چه ميک ال اهلل متعالال ميفرمايال :
َضاهنهَ ن
اّللَ َعهَاي ْع ْها َو َخاتَ َ َعهَاي مسَْ ْع ْاه َوقَا ْهدْ ْاه َو َج َعا َ َعهَاي
ر َم ْن ناَّتَ َإ هْ ََلَاهَ َه َاواهَ َوأ َ
﴿أَفَا َرأَيْ َ
ُروال﴾ (2)2
ْ
شاوة فَمن ياه ْد ْيه ْمن هاع ْد نْ
اّلل أَفَ َم تَ َإ ن َ َ
س ْرهْ غ َ َ َ َ ْ
َْ
هَ َ
«آيا دي ي کني را کاله معبالود خالود را هالواي نفالس خالويش قالرار داده و
خ اون او را با آگاهي (بر اين که شاينته ه ايت نينت) گمراه ساخته و بالر

( )1صايح َاري الديث .33

( )2سوره جاويه.23 :
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گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش سردهاي افک ه است؟ با اين ذال چاله
کني ميتوان غير از خ ا او را ه ايت ک ؟ آيا متذکر نميشوي ؟
 -3چيره شدن حرص و طمع بر انسهان :اننالان ذالريص نيالز مرتکالب
خيانت ميشود؛ هم در اموال ديگران خيانت ميک ال و هالم در اشالتغال باله
سُنتي که شاينته آن نينت ،ذريص اسالت و از ايالن رو باله جالاي تالقش و
کوشش و غلبه بر هوي و هوس و ک ترل ذرم و طمال بالراي رسالي ن باله
مقصود راه خيانت را در سيش ميگيرد.
نْ
آمنَاواْ إَ ََّتَونَاواْ ل
اّللَ
ين َ
 -4دلبنتگي به مال و فرزن  :قال اهلل تعالي َ ﴿ :أَيَا َها الاإ َ
ااَّنتْ َك ْ َوأَنااتَ ْ تَا ْعهَ َمااو َال َوا ْعهَ َمااواْ أَن اَاا أ َْما َاوالَ َك ْ َوأ َْوإَ َد َُا ْ فْ ْتنَاَل َوأَ نال ل
َوال نر َسااو َ َوََّتَوناَاواْ أ ََما َ
اّللَ
ْ
َج لار َع ْ اي ل﴾ («1)1اي کناني که ايمان آوردهاي ! به خ ا و سيامبر خيانت
عنا َدهَ أ ْ
نک ي و (نيز) در امانات خود خيانت روا م اري  ،درذاليکاله ميدانيال (ايالن
کار ،گ اه بزرگي است) .و ب اني اموال و اوالد شما وساليله آزمالايش اسالت و
ساداش اليم (براي آنها که از اه ه امتحان برآي ) نزد خ ا است».
راه پيشگيري از خيانت:
براي ساليالشگيالري از وقوع خيانت توسط افراد جامعاله بايال باله امالور ذيال
توجه کرد:

( )1سوره أنفا .28 -27 :
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 -1تقويت پايههاي ايمان :تقويت سايههاي ايمان از طريم ش اخت خال ا و
توک و ااتماد بر او و اطمي ان به وا ههاي تخل ناسذير او زمي اله را بالراي
وصول به مواهب زن گي از راه مشروع فراهم ميک .
 -2تأمين نيازهاي معقول و مشروع :يکي از اواملي که فرد را به خيانت
ميکشان  ،نيازم ي است و اگر م يران و منالئوالن باله نيازهالاي معقالول و
مشروع کناني که تحت م يريت آنان هنت توجاله ک ال و آن را بالرآورده
سازن  ،زمي ه خيانت در افراد از بين ميرود.
 -3توجه به عواقب شوم خيانت در دنيا و آخهرت :اننالاني کاله ب انال
خيانت موجب رسوايي در دنيا و سرافک گي در برابر خلم و خالم و گرفتار
ش ن به محروميتهاي ناشي از رسوايي و سرافک گي و در نتيجاله گرفتالار
فقر ميشود ،هرگز به آن مبتق نميشود و همچ الين اننالاني کاله ب انال در
آخرت گرفتار اذا الهي خواه از خيانت ميگريزد .سيامبر اکرم فرمود:
چهار چيز است که اگر يکي از آنها در خانهاي وارد شود ويران گردد و هرگز
برکت الهي آن را آباد نخواه کرد؛ خيانت ،سرقت ،شر خمر و زنا.
 -4اصالحات اجتماعي :توجه به نقش جامعه و ايجاد بنترهاي م اسب و
زدودن اوام زمي هساز خيانت در جامعاله نيالز ميتوانال نقالش بنالزايي در
سيشگيري از وقوع خيانت داشته باش .
 -5تقويت بنيهانها ي فکهري و فرهنگهي :اساسالاً گنالترش کارهالاي
فره گي در جامعه و استحکام بخشي ن به ب يانها ي فکالري افالراد جامعاله
زمي ه وقوع و گنترش خيانت را در مقياس اجتمااي از بين خواهال بالرد و
اين وليفه به دوش منئولين و دستان رکاران اجتماع است.
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نتيجه گيري:
در سايان اي ب گان اهلل! دين اهلل شام تمام زن گي اننان ميشود از جمله:
اقي ه ،شريعت ،اخق  ،معامقت ،سس اسقم يع ي :وجالود اقيال ه در قلالب،
ابادت در منج  ،معامله در خانه شهر و بازار ...و در هر زاويالهاي از زوايالاي
زن گي .و اين اسقمياست که اهلل تبارک و تعالي آن را به رسول گرامالياش
سي نا محم مصرفي خاتم االنبياء والمرسلين اليهم افض الصقة والنالقم
ْ
نْ
السا ْه ْ
ين َ
آمنَاواْ ا ْد َخهَاواْ ْيف ل
به ما رسان ه است ،قرآن کريم ميفرماي  ﴿ :أَيَا َهاا الاإ َ
اال هْ نه لك عدو مدْل﴾ (1)1
َُآفنَ وإَ تَاتندْعواْ َخفَو ْ
ات ال ن
ش ْيفَ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ل
َ َ
َ
يع ي" :اي کناني که ايمان آورده اي ! به طور کام در اسقم داخ شوي ،
و از گامهاي شيران سيروي نک ي  ،همانا او براي شما دشم ي آشکار است".

( )1سوره هقره.208 :
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احلمد هلل الذي جعل لنا يف احلالل غنية عن احلنما .و شهدنأد ها هالن اه د شالند ه
دننميک لن و شعنند ن ا اننا اا جيعننل لن جمجننا شيمزقن ن الينث ه حيتسن فلن احلمنند
يأنندي إيل المدنند شيعنند ابلننمزو شيف نيض النننع و شادننأد اا منندا عسنند شث ن ل و الننث
عل ني طل ن الننمزو احلننالل شالننذث الکس ن احل نما .ل ن ا لأ ننة شدننفاة عليأننا ممننا
يضنمااو صنل ا د ش نال علين شعلنی آلن شصن اهت ش ن

ناث علنى هنجن شسسننک

هسنت الی ي  .الدي و
حاضرين محترم و شنوندگان عزيز:
عنوان و استراتيژي وعظ امروزي ما درمورد مذمت رشوتخواري است.
انسان يک موجود اجتماعي است و بخاطر زنددگي بدا مدن نوعدان خدود بد
تعامل ضرورت دارد و تعامل او نياز ب قانون داشت و تطبيق نمدودن قدانون
در گرو عمليات قوۀ اجرائي است چون پديده رشوت مانع عمده بر سدر راه
تطبيق قانون بوده و مفهوم حکومت و عدداتت را از بدين ميبدرد بددترين و
زيانبارترين پديده ميباشد تهذا بايد پيامددما و ضدررماي آندرا بطدور ممد
جانب ب يکديگرتبليغ نمايين تا مردم از آن برحذر شده و اجتناب نمايند.
مفاهيم رشوت:
يعني آنچ ک ب کسي بدمند تا کاري بر خالف وظيفۀ خود انجام بدمد يدا
حق کسي را ضايع و باطل کند يا حکميبر خالف حق و عداتت بدمد.
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رشوت جنس يا پوتي است ک ب حاکن قاضي کارمند دوتت يا ب مر کس
ديگري ک متصدي کاري است داده ميشود تا جريان را ب نفع صاحب پول
و يا ضرر طرفش تحول دمد يا کار يکي را اجرأ و از ديگري را تأخير نمايد.
با اينحال کدام راهکارما و گزين ما را انتخاب نمايين تا عرص کاري و روندد
اجراءات از مفسده رشوت تعقين و پاک شود؟
چگون شرح آفات و زيانماي رشوت براي رميدن از اين بال ميتواندد مدثرر
واقع شود؟
پيامدماي ناگوار رشوت باالي حکومت و جامع چ خوامد بود؟
مسلمانان محترم:
عمق قباحت و فساد برانگيزي رشوت را از آنجا مديدانين کد رشدوت يدک
مزاحن سنگين در برابر عداتت است درحاتيک اقامد عدداتت مددف آمددن
کتابماي آسماني و مبعوث شدن انبيأ عليهن اتسدالم ميباشدد قرآنکدرين
ميفرمايد:
ن
ن
ن
ن
﴿لََا ن ن ن سد ه سَث َ ن ن نلسنَا ْث ْ ن ن نلَنَا نابلسسَينَنَن ن ننا َشه َ
َلالسنَن ن ننا َ َع ْأ ن ن ن ْ الس تَن ن ننا َ َشالسمين ن ن َناا َا ليَان ن ن ن نْ َ .النَّن ن ننا ْ
(1 )1
نابل نسا سس نطووو﴾
ترجم  :ما پيغمبران خود را ممراه با داليل مدتقن و معجدزات روشدن (بد
ميان مردم) روان کردهاين و ب آنان کتابماي (آسماني و قوانين) و موازين
(شناسايي حق و عداتت) نازل نمودهاين تا مردمان (برابر آن در ميان خدود)
دادگران رفتار کنند.

()1

ث الديد25 :و
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اوضاع اجتماعي فعلي نشان دمنده آن است ک مردم از نفس قانون و مدواد
آن شکايت ندارند بلک از عدم تطبيق قدانون گلد و اسدتغار دارندد مسدلن
است ک با عام شدن رشوت عداتت از ميان رفت و شکايات زيداد ميشدود.
مرگاه عداتت واقعا تأمين و اماندت رعايدت شدود فريداد و گاليد اي شدنيده
نخوامد شد.
مان در زمان رسدددد مدژدۀ امان گر ساتکي بعهد اماندددت وفا کند
ساقي ب جام عدل بده باده تا گدا غيرت نياورد ک جهان پر بال کند
(حافظ)
از اينک مشکالت زيادي در مملکت ديده ميشود و تا حدود زيادي کار مدن
ب امل آن سپرده نشده حضور عناصر پرميزگار مدن در سداحۀ کدار بسديار
اندک است و از جانب ديگر سيستن پرداخت حقوق و تنظدين معاشدات نيدز
غير عادالن است اين عوامل باعث شده اند تا رشوت رواج پيدا کند.
خوردن مال از راه باطل:
يکي از راهماي باطل براي خوردن مال مردم اسدت و خداوندد از خدورن
مال ب طريقد باطدل مندع کدرده اسدت اع متعدال ميفرمايددَ ﴿ :شهَ ََتس ْكلْن اس
هَ ن الَ ْ هنينننَ ْ نابلسس ن
اطن ننل َشْن سدلْ اس نىنَنا إن َم ا سحلْ َّ ن ننا .لنتَ نيس ْكلْ اس فَ نميا ناِ نَ ن س هَ س ن َ نال النَّننا ن ناب نإل سنْث
َس
َ
سَ
شهَلت نعلم ا﴾ (1 )1
َ ْ س َ سَ ْ َ
ترجم  :و اموال خودتان را ب باطل (و ناحق ممچون رشوه و ربا و غصدب و
دزدي  ). . .در ميان خود نخوريد و آن را ب امراء و قضات تقدين نکنيد تا از

()1

ث هام 188 :و
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روي گناه بخشي از اموال مردم را بخوريد و شما بر آن آگاه باشيد (و بدانيد
ک ستمکار را ياري داده ايد و مرتکب گناه شدهايد).
(کلم تدتو) مضارع از باب افعال (ادال) است و ادال ب معني آويدزان کدردن
دتو در چاه است براي بيرون کشيدن آب اسدت و ايدن کلمد را بد عندوان
کناي در دادن رشوه ب حکام تا بر طبدق ميدل آدمديراي دمندد اسدتعمال
ميکنند و اين کناي اي است تطيف ک ميفهماند مثدل رشدوه دمندده کد
ميخوامد حکن حاکن را بسود خود جلب کند و با ماديات عقل و وجددان او
را بدزدد مثل کسي است ک با دتو آب را از چاه بيرون ميکند.
رشوت و فروش آيات ،عهدشکني با خدا است:
ن
قرآن کرين فرمدوده اسدت﴿ :شه َ سش َنرْشاس نآ َاني َمَنناِ قَلنيالِ َشَن ََّيس َسحي ْ ن نأَنا هَل َنا َل ا َْ
فيْشلئنك ا الس افنمشا﴾ (1 )1
َ سَ َ ْ ْ َ ْ َ
ترجم  :و آيات مرا بد بهداي نداچيز (دنيدا ممچدون رشدوه و جداه و مقدام
نفروشيد و (بدانيد ک ) مر کس برابر آن چيزي حکن نکند ک خداوند ندازل
کرده است (و قصد تومين بد احکدام اتهدي را داشدت باشدد) او و امثدال او
بيگمان کافرند.
در تشريح و تفسير اين آي آمده است{ :شه شنرشا آاي} اي ه سنتسدل ا آاي
النني فيأننا ابا ختمج اننا نأننا اش رل العمننل ىننا شَت{ننذشا هلفسننک {منننا قل نيال} ن
المد ة شاجلا ش ائماحلظ ظ الدلي يةو
يعني مخريد ب آيتماي من يعني تبديل و تعويض نکنيد آنچد را کد در
آن است و اينطور نکنيد ک خارج کنيد مفهوم را از آن يدا عمدل بد آن را
()1

ث ائد 44 :و
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ترک کنيد و در آنصورت بهاي اندکي از رشوت يا مقام ويدا ديگدر بهرهمدا و
تذايذ دنيوي را بدست آوريد.
د ا ن َمنا قلنيال}(1)1
{شهَ َ سش َرْشاس هن َع سأ ن َ َ ِ َ ِ
درمقام ديگري قرآن کرين فرموده استَ :
ترجم  :پيمان خدا را ب بهاي اندک (جهان) نفروشديد (و بد خداطر مندافع
ناچيز مادي عهدشکني نکنيد)
﴿ َمَنناِ قَلننيالِ﴾ بهاي اندک قيمت ناچيز .مدراد ايدن اسدت کد مرگوند بهدا و
کااليي حتّي اگر تمام دنيا من باشد در برابر عهد شکني ناچيز است.
ابن عطي مي گويد« :اذا النأى عن المدني شا{نذ اه ن ال علنى نم

نا جين علنى

اآل{ذ فعل اشفعل اجي علي مل »و
اينجا منظور منع از رشوت است يعني گدرفتن مدال بخداطر انجدام نددادن
کاري ک کردن آن برذمۀ گيرنده واجب است يا کردن کاري ک بد اسدا
حق و عداتت با يد آن کار اجرا نشود.
مراد از قيمت اندک دنيا و منافع آن است ک آنها مر چند در تعداد اضداف
باشند اما در قبال آخرت مم دنيدا و تمدام رروتمداي آن مدن انددک اندد
کسيک ب عوض آخرت دنيا را خريد او در معاملۀ خدود بدا خسدارت مواجد
شده غير قابل جبراني مواج شده است زيرا اعليترين نعمت و ردروت بدي
زوال را در قبال چيزي کن ارزش و فانياي فروخت است ک ميچ انسان کن
خردي نميتواند آن را بپذيرد.
ابن عطي فرموده است کاري ک تکميلش بر عهدده کسدي واجدب باشدد او
مسئول عهد خداوند است در تکميل آن عوض گدرفتن از کسدي يدا بددون
()1

ث ائد 44 :و
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عوض گرفتن انجام ندادن آن نقض عهد خداست .ممچنين کاري ک انجدام
ندادنش بر کسي واجب باشد انجام دادن آن با اخذ معاوض من نقدض عهدد
خداست .از اين معلوم ميشود ک مم اقسام رايج رشوه حرام اسدت مانندد
کارمند دوتت ک براي انجام وظيف از دوتت حقوق ميگيرد پس او بدا خددا
عهد کرده است ک در عوض حقوق وظيف خود را انجام ميدمن تذا اگر در
انجام آن از کسي معاوض بگيرد و بددون معاوضد آن را بد امدروز و فدردا
افگند عهد خدا را ميشکند ممچنين کاري ک از طرف دوتت در اختيدار او
گذاشت نشده رشدوه ميگيدرد و آن را انجدام مدي دمدد ايدن مدن بدا خددا
عهدشکني است.
رشوت خواري از صفات يهود است:
مسلمانان محترم :رشوت ب سطحي بد و ناروا است کد قرآنکدرين آندرا در
شمار اوصاف يهود آورده است.
ن (1)1
﴿ ََسَّاعْ َا لن سل َ نذ ن ه َّ
لس س ت﴾
َكالْ َا لن ُّ
ترجم  :آنان بسي دروغ را ميشدنوند و ميپذيرندد و بسديار مدال حدرام را
ميخورند .ب گفت عالم آتوسدي مددف ازسدحت در اينجدا رشدوت در
حکن است .و در حديث مبارک نيز چنين ارشاد شدده اسدت« :عن هيب امينمة
قننال قننال ث ن ل د ننت { ننال ن السن ت ،ثدن ة اإل ننا .شاني ه{سننث ذلننک
لل شم الکل شعس الف ل ش أمالسغى شلس احلجا .شالل اا الکاا »
()1

ث ائد 42 :و
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ترجم  :از حضرت ابي مريرۀ روايت شده اسدت کد رسدول اکدرم
فرمودهاند :شش چيز از سحت است رشوۀ حاکن ک خبيثترين مم است
پول (فروش) سگ دريافت مزد براي جفت کردن نر با ماده و پوتيک زنان
روسپي (فاحش ) از طريق زندا بدسدت ميآورندد و درآمدد حجامدت گدر و
درآمد کامن.
مسلمانان محترم و عزتمند
حاال ببينيد ک رشوتخواري چگون يک آفت عام و خطرناک اسدت و پدول
بدست آمده از طريق آن در رديف پولماي بسيار خراب و خبيث واقع شده
و خبيثترين و رسواترين و پستترين آنها ممين رشوت تلقدي شدده اسدت
وجدان ايمان و افکار يک مثمن واقعي از اين روش زشت و نامنجار بايسدت
سخت در فرار باشد .زيرا مر انسانيک پول رشوت را ک پول پست و خبيث
است بخورد ممان شخص نيز پست و ذتيل ميشدود .موالندا جدالل اتددين
بلخي چ زيبا گفت است:
بدددداز اگددددر باشد سددددپيد و بينظير
چون ک صيدش موش گشت گردد حقير
ور بدددود چدددغددي و ميددل او بدد شاه
او سددددر باز اسددددت منگددر در کددداله
سحت ب معني پوست کردن و نيز ب معني شدت گرسنگي است سحت بد
مر عمل نامشروع خصوصاً ب رشوه گفت شده زيدرا اينگوند امدوال صدفا و
طراوت و برکت را از اجتمداع انسداني ميبدرد ممانطورکد کنددن پوسدت
درخت باعث خشکيدن و پژمردگي آن ميگردد.
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معني تفظي سحت ريش کن کردن و ب باد دادن چيزي اسدت دربداره ايدن
ن
معن دي قرآنکددرين در آي د  61سددوره ط د ک د فرمددوده اسددت﴿ :فَنيْ سسن تَ ْ س
هن َعن َذا ﴾(1)1يعني اگر شما از حرکت ناپسند خود باز نياييد خداوند شما را با
عذاب خويش مستاصل خوامد کرد يعني ريش و بنياد شما را از بيخ خوامد
کند مراد از تفظ سحت در قرآن رشوه اسدت .حضدرت علدي ابدرامين
نخعي حسن بصري مجامد قتداده ضدحاک و غيدره از
ائم تفسير آن را برشوه تفسير کردهاند .ب رشوهگرفتن از آن جهت سدحت
گفت ميشود ک ن تنها رشوهگيرنده و رشدوهدمنده را بربداد ميکندد بلکد
اسا و پاي ملک و ملدت و امنيدت عمدوم را نيدز بربداد ميسدازد زيدرا در
کشوري ک رشوهخواري رواج داشت باشد قانون بمرحلد اجدرا در نميآيدد
در نتيج امنيت ملک و ملت ک بر اسا قانون است بدر قدرار نميشدود .و
مرگاه قانون امنيت ب مرحل عمل در نيايد جان و مال و حيثيدت و آبدروي
مردم مصون نميماند از اين جهت است ک در شريعت اسالم ب آن سدحت
گفت و حرام قرار داده شده است.
هديه به آمرين رشوت است:
بحث ديگري را من در اينجا بايد افزون نمايين و آن اينک چون بدردن ندام
رشوت زشت و خراب است برخي اوقات ايدن خدوامش و شديوه در البد الي
عبارات و عناوين فريبندهاي چدون مديد تحفد سدوغات تعدارف حدق و
حساب حقاتزحم قلمان انعام و شيريني انجام ميگيرد وتي روشن اسدت
ک تغير نامما ب ميچ وج تغيري در ماميت نميآورد و در مر صورت پوتي
()1

ث ط 61 :و
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ک از راه رشوت بيايد مر ناميک بااليش گذاشت شود باز من رشوت اسدت.
مردم ما بايد بدانند ک تحف مدي و سوغات براي آمرين در حکدن رشدوت
است درين زمانما معمول است تحف ما را براي بعضدي از دريدوران خاند
سامانما و يا ب اطرافيان و اشخاص داخل سيسدتنما تحويدل ميدمندد و
آنرا يک چيز عادي و روان ميپندارند درحاتيک متکي بد داليدل فدوق بد
صراحت ميتوان گفت ک ميچ نوع نام نهادن ماميت را تغير نداده و مرچد
از مجرا و با کيفيت رشوت بيايد رشوت است.
پيامبر اکرم فرمودهاندد « :ن ا نتعملنا علنی عمنل فمزقننا ثزقنا فمنا ه{نذ هعند
(1 )1
ذلک فأ غل ل»
ترجم  :کسي ک کاري را ب او واگذار کنين و حقدوقي نيدز در مقابدل بد او
ميدمين مرچ اضاف از حقوقش بگيرد طوق گردنش خوامد شد.
« دفع ألالد دفاعة فيادى ل ادينة عليأنا فاسلأنا فاند ا نى اباب عظيمنا ن ههن ا
المأب» (2 )2
ترجم  :کسيک اگر براي ديگري شفاعت کند (واسط شدود) و بواسدط آن
برايش مدي داده شود ب تحقيق ک او ب دروازه کالني از دروازهماي سود
داخل شده است.
عبداع بن مسعود ميگويد :اگر کسي براي ديگدري کداري را انجدام دمدد و
بواسط آن مدي برايش تقدين گردد آن حرام است .از مسروق روايت اسدت
ک او با ابن زياد در قضي و دعوايي واسط شد و او آن قضي را رد کرد و از
( )1ص يح اه {امي  ،ثق الديث2369 :و
( )2سند ا ا .امحد ،الديث 22250و
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طرف صاحب قضي براي او غالميمدي شد مسروق او را نپذيرفت و گفدت
شنيدم ک ابن مسعود ميگفت :کسيک از مسدلمانان ظلمدي را دفدع
کندد و صاحب ظلن براي او چيزي مدي کند کدن باشدد يدا زيداد آن چيدز
حرام است)1(.
منگاميک عمر بن عبداتعزيز خليف بدود مديد اي بد او آوردندد وتدي آنرا
نپذيرفت ب او گفتند پيغمبر مدي را قبول ميکدرد .عمدر گفدت :بدراي
پيغمبر مدي بود وتي براي ما رشوت است)2(.
امددام غزات دي ميفرماي دد :وقت دي اسددالم تددا اي دن اندددازه دربدداره رشددوت
سختگيري ميکند بر قاضي و کسانيک بد منزتد قاضدي ميباشدند الزم
است خود را در خان پدر و مادرخود فرض نمايند تنها چيزمداي را کد در
زمانيک قاضي يا حاکن نبودند و در منزل خود نشست بودند ب عنوان مدي
براي شان ميآوردند اجازه دارند در زمان قضاوت يدا حکومدت نيدز دريافدت
نمايند و دريافت چيزماي را ک ميدانند ب خاطر مقام شان ب ايشدان داده
ميشود حرام است اما چيزماي ک نميدانند دوستان شان براي دوسدتي و
يا بد خاطر مقام شان براي آندان ميآورندد ايدن شدبه اسدت و بايدد از آن
دوري کنند)3(.
حاضرين محترم و مسلمانان عزتمند

( )1الالل ش الما ،.ص 402و
( )2ص يح خباثي ،اب

َي ياسل د اهلدي  ،الديث 2595و

( )3الالل ش الما ،.دشكت ث قمضاشي ،ص 402و
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ب اسا روايات و ارشادات نوراني ک ما در مندابع ديندي خدود داريدن مدر
کسيک تحف و مدي ب آمرين ميدمد کد پسدت و منصدب در آن نقدش
ميداشت باشد واضح است ک رشدوت داده اسدت درحاتيکد بسديار مدردم
چنين چيزي را بسيار ساده روان و روا فکر ميکنندد درحاتيکد ايدن امدر
رشوت صريح است .از اين کار مم مسدلمانان مدن پرميدز کنندد و مدن بد
ديگران تعلين دمند تا ن تحف بدمند و ن تحف بگيرند و ممچنان تحفد و
مدي اي ک در قاتب رشوت ميآيد با مدي اي ک رشوت در آن نفدوذ نددارد
ب مردم فهمانده شود .تا مطلق مدي رشوت حساب نشود.
رشوتدهنده و رشوتگيرنده مورد لعنت اند:
دين نجات بخش اسالم اين کار را براي مسلمانا ن تحرين نمدوده کد بدراي
انجام کار راه رشوت را انتخاب کنند و ممچنان بد مسدئوتين و کارمنددان
قبول آن را حرام کرده و رشوت دمنده و رشوت گيرندده را ملعدون معرفدي
نمددوده اسدددت«:ع ن عسنندد ه ن عممثض ني د عنأمننا قننال لع ن ث ن ل د الماد ني
شاملم شي» (1)1
ترجم  :از حضرت عبداع بن عمر رضدياععنهما روايدت اسدت کد رسدول
اکرم رشوت دمنده و رشوت گيرنده را تعنت کرده است.
شع ث ابا قال لعن ث ن ل د المادني شاملم شني شالنمائ
(2)2

( )1ش ة امل اهيح ،اب اهقضية شالشأادا و

( )2الرغي شالراي للمنذثيو
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ترجم  :از حضرت روبان روايت اسدت کد رسدول اکدرم رشدوتدمنده و
رشوتگيرنده و کسيک ميان آنها واسط ميشود را تعنت کرده است.
از رشوت تا نقمت:
مجازات رشوتدمندگان و رشوتخواران آتش دوزخ است .رسول کدرين
فرموده اند:
«المادي شاملم شي يف الناث»
ترجم  :رشوتگيرنده و رشوتدمنده مر دو در دوزخ اند.
(1 )1

مسلمانان محترم :خوب بدانيد ک يکي از بالماي بزرگ کد از روزگداران
بسديار قددين بدينسددو بيدداد ميکددرده و امددروز مددن عدداتنگير شددده بددالي
رشوتخواري است و اين فساد سبب شده تا قدوانيني کد قاعدد تدا حدافظ
منافع طبقات ضدعيف ميباشدد بد سدود طبقدات نيرومندد بکدار بيفتدد .و
زورمندان ک تاب پرداخت رشوت را دارند مجال مييابندد تدا قدانون و قدوه
اجرائي و مويت عمومي مردم را ب بدازي گرفتد ظلدن سدتن و تجداوز بد
حقوق ديگران را بي دريغ دوام دمند و اوضاع را مميش بکام داشت باشند.
متکي ب اين پندار از مبرمترين مسدايل و امدور حدادي کد بايسدت بد آن
حداکثر توج شود اين است ک ب اسدا پيريدزي برنامد ماي تندويري و
تبليغات و اندرزماي قابل قبول ذمنيتما و ظرفيتمدا را آمداده کندين کد
مم مردم در کمپاين مبارزه بي امان و مستمر علي رشوت بسيج و تنظدين
شوند و رشوت دمنده و رشوت گيرنده و شخص راتث و واسط آن ک رائش
گفت ميشود از صفحات کاري معدوم و مطرود شوند.
( )1الرغي شالراي للمنذثيو
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احلمددهلل ر ا االد مني واال قبددل اتم دني وااصد و واامد

تدی سديهللاألنبي ء و تدی آاد

وصحب ومن د بهلل وت و مل بمن اای يو ااهللين!
الحتم ي جسحمي ر ححي تمحمم اشاحمر
پديده شوم مواد مخدر ،صحت
جممعه را به خطر مواجه نموده ،آنهم را از عبمدت اهلل که هدف االمالحي
خلق اال  ،بمز داشح ه ،از ايفحمي نقح در رشحد پياحرت جممعحه در
عرصههمي مخ لف زندگي ،متر م ميالمزد.
جوانمن شار آاليبپذير شربمني درجه ا ل مواد مخدر در جممعهانحد شحيوع
الحمري
اع يمد به مواد مخدر در بين جوانمن به مثمبه شيوع امراض مهلح
اال که حيمت تردي اج ممعي مردم را تهديد نموده ،کاور حکوم را،
در عرصههمي دينحي صحتي ،ترهنگحي اختشحي ،اج محمعي اش صحمدي،
امني ي اليمالي بم چمل هم موانع گونمگون مواجه ميالمزد.
صنمع  ،تجمرت تر يج ،شمچمق حمل ان قحمل،
از ديدگمه االتم زراع
ماورت دهي به عحمملين
خريد تر ش ،ادممن مواد مخدر ،ح ّي کم
تميده
آن ،خوردن طعمم پوشيدن لبمس اال فمده از الميلي که از شيم
آن تهيه شده بمشد ،بمطل ،حرام گنمه بزرگ متسوب ميشود.
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خدا نحد الحبتمن مع حمدين عححمملين محواد مخحدر را ،هممننحد الححودخوار
شرابنوش ،مورد نفرين لعن خوي شرار داده اال .
علممي االتم مع قداند که همه انواع مخدرات ،به درجمت م فم ت ،مسکر
ناهآ ر بحوده ،از انحواع خمحر شحراب متسحوب ميگردنحد ،بنحمبرين تمحمم
احکمميکه به نوشنده خمر شمبل اجرا اال  ،براي اال عممل کننحدهگمن محواد
مخدر نيز الزم االجراء ميبمشد ،زيرا در عل حرم  ،که هممنم الکران االح
بم هم اش راک دارند.
حضرت ابن عمر رضي اهلل عنهمم از رالول خدا ر اي ميکند که ايامن
ترمودند« :کل ممکر مخر وکل ممدکر ردرا » ويف وايدل  « :کدل ممدکر مخدرک وکدل
مخدر ردرا » هر مس کنندهاي شراب اال
بمشد در ر اي
حرام مي بمشد.

هر مس کننحدهاي ححرام محي

ديگري آمده اال  :هر مس کنندهاي شراب هر شحرابي
(1 )1

مفهوم لغوي مواد مخدر:
خدر به ت ح خمء دال به معنمي الس گرديدن عضحو ،کسحمل  ،بحه خحواب
رت گي دال

پم الس شدن اندام هم ،بيحسي ،ضحعف نحمتواني اعضحمي

بدن ،چنمنچه به اين حمل بعد از نوشيدن خمر (شحراب
(مس ي

ناه اعضمي بدن نوشنده به آن گرت مر ميشود.

( )1سنن ابن م ج ک رهلليث قم.3390 :
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انواع مواد مخدر و اثرات جسمي و رواني آنها:
مع مد کسي اال که عمدت به مصرف دار دارد در ن يجحه مصحرف ،کحه
رتحمه خحود ،خحمنواده
نيمز جسمي ر اني ا ال اختق عمومي ،التم
اج ممع را به خطر مياندازد يم به عبحمرت ديگحر اع يحمد را ميتحوان يح
مسمومي مزمن دانس که براي شخص هم بحراي خحمنواده جممعحهاش
مضر اال .
اضرار مواد مخدر مجاز:
برخي از دار همي خوابآ ر مسکن که به اليله پزشکمن تجحويز ميشحوند
اگر به مقدار زيمدي مصرف شوند بمعث از بين رت ن تعمدل جسمي ر انحي
خواهد شد .چمي شهوه محواد مترکحي هسح ند کحه اع يحمد ميآ رنحد در
کسي که به طور منظم مصرف ميکند اثرات شمبل متحظهاي ايجمد ميکند.
کمتئين نيز مترک ديگري اال ممنند المير «آمف ممينهم» اع يمدآ ر االح
اين شبيحل از دار انسحمن را از درد جسحممني راحح محي کنحد لحي درد
اج ممعي غير از عمرضه اع يمد ،عوارضي ديگري نيحز ايجحمد مينمميحد .محثتً
کسي که شهوه زيمد مصرف ميکند به بيخوابي عدم تعمدل عصحبي دچحمر
ميشود براي از بين بردن اين اثرات به مواد ديگري نيز نيمز پيدا نمحوده
به آنهم مع مد ميشوند .توتون اليگمر که جزء مواد مجمز هس ند بميحد جحزء
مواد مخدر به حسمب آينحد چحون عحوارض ر انحي نممسحمعدي دارنحد .ارشحمم
حا نمک در مورد مواد مخدر مجمز ،زنگ خطحري را بحه صحدا در محيآ رد
آممر ارشمم نامن ميدهد که در جوامع صنع ي غير صنع ي ،المليمنه تعداد
اتراد مصرف کننده اين گونه مواد در ححمل اتحزاي االح  ،اگحر ايحن گونحه
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جوامع به تکر شنمخ علل به اين محواد راه درمحمن آنهحم کحه بحه شحرايط
اش صمدي اج ممعي نوع توزيع ثر ت شدرت بسح گي دارد نيف حد ،ر زي
ترا خواهد راليد که بيا ري انسمنهم به اين مواد ،مع حمد شحده جممعحه از
ارتکمب جرم جنمي بي از حد ،برخوردار زندگي دچمر ماحکل خواهحد
شد .در آمريکم بيا رين تعداد مع مدين را گر ههمي اشلي نحاادي بحه يحاه
اليمه پوال من که متر مي اش صمدي اج محمعي بياح ري دارنحد تاحکيل
ميدهند.
جوانان و اعتياد:
جوانمن ،اصليترين شربمنيمن مواد مخدر هس ند .اکثر کاور هحم از ايحن نظحر
در ضححعي ماححمبهي شححرار دارنححد .جوانححمن بححه خححمطر خصوص حيمت جححواني
آاليبپذيري بسيمري دارنحد ،چحون جسح جو پويحم گرنحد ،بحه هرجحم الحر
ميکاند ،کنجکم به دنبمل همه چيز هس ند ،در مسيرشمن هر راهي کحه
گاوده شود ارد ميدان ميشوند .چنمنچه در راهحي کحه لحذت بيخبحري
خواال آنمن اال جود داش ه بمشحد ،بحه الحرع آنحمن را جحذب ميکنحد.
جوانمن آممدگي هر کمري را دارند ح ي آنمنيکه صملح اند بم تعقل اندياه
به هر کمري دال ميزنند نيز ممکن اال که از ر ي کنجکم ي بحه چنحين
راههم ،الر بزنند .در چنين ا ضمع احوال اال که زمينه شرايط انتراف
تسمد براي جوانمن تراهم ميشود آنمن را در لبه پرتگمه آغمز القوط شحرار
ميدهد .النيني که جوانمن آممدگي بيا ر براي انتحراف دارنحد بحه الحنيني
بتراني موالوم االح  ،بررالحي ايحن مرحلحه از زنحدگي از مبمححث يحاه در
ر انانمالي اال  .در النين  17الملگي جوانمن در الملهمي اخير دبيرالح من
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شرار دارند در النين بمالي  18الملگي تمرغ از تتصيل م والطه ،در ان ظحمر
کمر يم ادامه تتصيل ،در کنحمر شحور جحواني علحي رغحم بيخبحري ،نحوعي
اضطراب دلواپسي نسب به آينده هم در اغلب آنمن جود دارد .در ايحن
النين ،احسمس نيمز به آزادي رهحميي نسحبي از خحمنواده نيحز جحود دارد.
مجموع اينگونه حمالت ،ايجمب مينمميحد تحم جوانحمن بحه دنبحمل مسحميل نحم
شنمخ ه جديد بمشند.
جوانمن در کنمر د ال من در جمع ،آممدگي جسمرت بيا ري براي دالح
زدن به اعممل غير عمدي اح ممالً انتراتي دارند .اين حملح همحمن حملح
بتراني اال که توقالعمده براي جوانمن به خصوص از نظر اع يحمد خطرنحمک
اال  .ا شحمت تراغح جوانححمن در ايححن بححرهه ،مسحئله اي بححسيمر مهحم
حسمس اال .
مسير خمنه مدراله کوچحه نيحز بحراي دانح آمحوزان نوجحوان ميتوانحد
خطرنمک خطرالمز بمشد .مسئله اصلي در اين مورد که جوانمن در کوچحه
بمالخص در مسير خمنه مدرالحه شحرار دارنحد .در ايحن زمحمن خحت نظحمرت
ماهود اال  .ا لين مصرف اليگمر به اليله جوانمن در اين مسير يم کوچه
انجمم شده نوجوانمن جرأت جسحمرت بحزرگ شحدن را در مسحير محذکور
آزممي ميکنند .الزم اال به اين نک ه اشمره شود که کليه مع حمدين شبحل
از اع يمد اليگمر ميکايده اند بدان عمدت داش ه اند تأکيد ميشحود کحه
 95در صد اتراد اليگمري که به مدراله ميرت ه اند ا لين بمر در مسير خمنحه
مدراله يم کوچه بم اليگمر آشنم شده يم اليگمر کايده اند بقيحه داراي
پدر ممدر اليگمري بوده ا لين مصرف آنهحم در خمنحه بحوده الحس در
بير ن از منزل ،به خصوص در مسير مذکور تکميل گرديده اال .
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بعضي هم مع قد اند که «اليگمر نردبمن اع يمد» اال بحه ايحن معنحي کحه بحم
کايدن ا لين نخ اليگمر ترد ر ي ا لين پله اع يمد کايده ميشود.
انتراتمت تسمدهمي م دا ل بين جوانمن تتفهاي اال که در راه مدراله به
آنهم داده ميشود آموخ ه هم ارائه مکمل آلودگيهمي ديگر ميگردد.
گسح رش اع ي حمد ب حين جوانححمن عواشححب اج مححمعي ،اش صححمدي ،اليمال حي
ترهنگي آن موضوعي نيس که ب وان بحه الحمدگي از آن گذشح  .ايحن امحر
خطري عظيم براي هر جممعه اال  .بحي خيحملي السح ي نمشحي از اع يحمد
جوانمن ،مس ي را به رگهمي جممعه جمري ميالمزد.
گس رش اع يمد در بين جوانمن ،اشعمً زنگ خطري اال بحراي تمحمم جوامحع
اين چيزي اال که همه از آن م ضرر ميشحوند بنحم بحراين ،خطحر بميحد بحه
عنوان بمالترين بزرگ رين معضل مورد توجه شرار گيرد در مقمبله مبحمرزه
اشداميتر گذاري ناود.
بم آن از هيچ کوش
اثرات کلي حاصل از مواد مخدر:
اثرات ر حي نمشي از مصرف اکثر مواد مخدر تقريبم شبيه به يکديگر االح .
الححرزن جححدان ،شححرمندگي در ن حي ،تححرس از رالححوايي ،احسححمس خطححر،
اضطراب ،تغيير حمل  ...از جمله اين اثرات ميبمشد.
خوشبيني مفرط ،ا لين حمل ي اال کحه در کليحه مصحرف کننحدگمن محواد
مخدر ايجمد ميشود ،اين حمل به الرع تبديل به بدبيني د ري نفرت
از اطراتيمن منجر ميشود .مع مد خود را تهيم تر از ديگران متق ميدانحد
از همححه م وشححع طلبکححمر االحح  .در رابطححه بححم عححدم انجححمم کمرهححم
خواال ههمي  ،همه را مقصر ميشنمالد بحه جحز خحودش را! مهمتحرين ايحن
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مع مد اال کحه ي را بحه موجحودي زبحون

تغييرات ،انتراف در شخصي
ذليل بدل ميالمزد.
ضعف ترس بر ي م والي شده به طور کلي ا دگرگون ميگحردد .ز ر
اجتمف را ميپذيرد آنرا اجتمف نميبيند .توقالعمده حسمس ميشحود ،بحه
همين جه  ،د ال دارد مورد توجحه تحرحم شحرار گيحرد ،مظلحوم نمحميي
ميکند در اين جه در غهميي ميبمتند که تممممً نمشي از ضحعف ر ححي
اال  .از نظر جنسي کند ضعيف ميشود .پرگحويي از خصيصحههمي ديگحر
مع مدين اال  ،تقريبمً کليه مع مدين مدام حرف ميزنند الف ،گزافگحويي
در غگويي در گف ههمي آنهم به آالمني شمبل تاخيص اال  .مع حمدان بحه
انواع مواد مخدر ،به يبوال مزمن دچحمر ميشحوند از غحذاهمي تحرش بحه
شدت بيزاراند به شدت به شيريني عتشهمندند.
بياش هميي بيميلي به مواد خوراکي به مع مدين به تريمک هر ئين ديده
ميشود به شدت به چمي عتشه دارند ،اليگمر ،مدام در گوشه لبمن آنهم الح
يم چپ آنهم تامري که بر اليگمر ارد الحمخ ه
در د انگا دال راال
اند الوخ گيهمي اح مملي ماهود اال  .عت ه بر بوي اليگمر ،بوي تنحد از
آنهم به مامم ميرالد ،از چيحزي لحذت نميبرنحد بحه جحز الحيگمر چحمي
ممدهاي که بحدان مع حمد انحد ،از الححر محم تحوق العحمده بححيزاراند گرمحم را
د ال دارند.
مع مدين اترادي هسح ند الابحملي نظمتح را در هحيچ محوردي ح حي غحذا
خوردن رعمي نميکنند .مثت خمکس ر الحيگمر خحود را زيحر يحم ر ي تحرش
ميريزند يم در نعلبکي ريخ ه چمي را در هممن نعلبکي خملي ميکنند
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مينوشند .مع مدين العي ميکنند ظحمهري تميحز داشح ه بمشحند همياحه
ري خود را ميزنند تم شيمته تمزه اي بگيرند گمهي هم کف هحمي براشحي
ميپوشند اگر لبمسهميامن را بير ن بيم رند ،زيرپوش کثيحف ،موهحمي زيحر
بغل بلند ،جوراب کثيف الوراخ آنهم ماحمهده ميشحود .ديحر بحه ديحر بحه
حممم مير ند ،به همين عل عموممً بوي عرق تندي دارند ،معموالً در جيب
آنهم دال ممل ديده ميشود.
صبحهم به الخ ي از خواب بر ميخيزنحد همياحه خحواب آلحود هسح ند ،در
حاح زده
هنگمم بيدار شدن به عل خممري ،عبوس ،عصبمني ،نمراحح
به نظر ميرالند شبل از هر کحمري ،محواد مصحرف ميکننحد در خمحمري
ظمهري ،آبريزش بينحي ،خميمزههحمي پحي در پحي نمتمحمم ،دان دان شحدن
پوال صورت بدن ،بزرگ شدن مردم چام ،عرق کردن زيحمد ،خحمرش
بدن ،لرزه بدن بحه خصحوص دالح هم ،نحمتواني در ايسح مدن الحرپم بحودن،
احسمس تامر گرمم ،خمرش گلو ،حمل تهوع الرگيچه ،درد دل ،دردهحمي
عضتني اال خوان درد ،درد شديد مفمصل ،حمالت شحبيه الحرممخوردگي
توأم بم االهمل جود دارد.
اثرات بد اعتياد در روستاها:
نمحيه ،النگين کاحنده االح ،
آثمر شوم مواد مخدر اع يمد در هر بخ
خصوصم در ر ال مهم لطمهاي که اع يمد به کام رزي اش صمد داخلي مم ارد
ميالمزد از همه اينهم النگينتر االح  ،در گذشح ه بحه نحدرت در ر الح مهم
مع مد مفلوک ديده ميشد بلکه تعدادي معد د اتحراد الحملخورده در بعضحي
ر ال مهم ،تنهم مصرف کننده تريمک بودند .لحي در ححمل حمضحر ر الح مئيمن
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نظير شهريهم گرت مر اع يحمد هسح ند در کليحه نقحمط کاحور ر الح مهمي
حمشيهاي شهرهم انواع مواد مخدر را ميتوان به دال آ رد.
آمحد معمشحرت نزديح
ر ال مهم به خمطر ياگيهميي کحه از نظحر رتح
الکنه بم يکديگر دارد همچنين ميتط بمز غير متد دش ،به رين زمينحه
شرايط را براي آلودگي جوانمن ر ال ميي در بر دارد ،حمل اگر به هر طريق،
مواد مخدر اع يمد به ي ر ال م راه يمبد ،بم توجه به عتشهاي که مع حمدين
به کامندن ديگران به راه خود دارند اغلب بد ن غرض د ال دارند تعداد
مع مدين مصرفکنندگمن مواد مخدر زيمد بمشد تم امني ي براي خود بوجود
آ رند به الرع  ،اع يمد در بين اتراد ،گس رش بياح ر ،در الحنين جوانحمن
ميمن المالن ديده ميشود .به هر ،حمل اع يمد در ر ال مهم خطري االح کحه
جريمن زنده تعمل ر ال مهم را به الس ي بطمل ميکامند.
عوامل اعتياد به مواد مخدر:
عوامل االمالي اع يمد به مواد مخدر از شرار ذيل اال :
اول :عامل اجتماعي:
الف :خمنواده :خمنوداه به عنوان نهمد المزنده نقح

مهمحي در جممعحه دارد

آگمهي پدر ممدر بحه
تاکيل دهنده المخ مر اج ممعي اال عدم شنمخ
ظميف خود در شبمل ترزندان بيالوادي عميق رياهدار الحدين در ايحن
کاور که م أالفمنه مزيد بر عل شده يکي از علل عوامل مهم در ارتبمط
بم گس رش اع يمد باممر مير د.
ب :مدرسه وآموزش و پرورش :ات

تتصيلي دان

آموزان که بحمز هحم

م أالفمنه کمبود تضمي آموزشي ،عدم جود مربيمن معلمين کمر آزمحوده
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دلسوز در نقمط ر ال ميي خصوصمً در نقحمط نحمامن بمعحث گرديحده االح تحم
نوجوانمن جود شمن را از گرد نه تتصيل خحمر بحه ماحمغل کحمذب ر ي
آ رند ،يم به شمچمق م والحل شحوند عحدة زيحمدي از آنحمن بحه دام اع يحمد
بيف ند .جود مربيمن مام ران دلسوز آگمهي دادن بحه دانح آمحوزان در
بمره مضرات اع يمد مواد مخدر ميتواند کمرالمز بمشد.
ج :اوقات فراغت و تفريحات ساال ::کمبحود يحم عحدم جحود امکمنحمت
رزشي ،تفريتي ک مبخمنه در اليمت براي گذراندن ا شمت تراغ جوانمن
متمتحل
نيز يکي از عوامل گراي جوانمن به اع يمد ميبمشد .زيرا مجحمل
د ال منه جوانمن در ا شمت تراغ براي گذراندن ش  ،يکي از عوامحل شحر ع
اع يمد ميبمشد .زيرا تتقيقمت نامن داده اال که در صد زيمدي از مع حمدي
عل اع يمد يم بمزگا مجدد به اع يحمد را معمشحرت بحم د الح من تمالحد
نمبمب ذکر کرده اند.
م خصصمن مربوطه در ارتبمط بم ترک اع يمد مع قد به جود مثلث خبيثه به
شرح زير ميبمشد که داراي اله رأس تت عنوان «مع حمد»« ،شمچحمشچي»
«مواد مخدر» ميبمشد.
صمحب نظران اظهمر ميدارند که
 -1به طور مثمل اگر ترض کنيم شرايطي تحراهم شحود کحه يح رأس ايحن
مثلث خبيثه يعني کليه مع مدان از الطح جممعحه ححذف تزيکحي شحوند بحم
توجه به اين د رأس ديگحر (شمچحمق -محواد مخحدر جحود خواهحد داشح
طبيعي اال که بم جود د رأس بمشي ممنده ،مع حمدان جديحدي در جممعحه
بوجود خواهد آمد کمري از اين پي نخواهيم برد.
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 -2در صورت د م اگر ترضمً کليحه شمچمشيحمن از الحطح جممعحه جمحعآ ري
معد م شوند بحمز هحم ماحکل همچنحمن بحمشي االح چحون جحود د رأس
بمشيممنده (مع مد -مواد مخدر بمعث خواهحد شحد کحه بحر اثحر جمذبي هحمي
ممدي ،شمچمشچيمن جديدي ارد صتنه شوند تغييري در شرايط اج محمعي
حمصل ناود.
 -3در حمل آخر چنمن چه رأس الوم يعني محواد مخحدر در جممعحه جحود
داش ه بمشد دراين صورت د رأس بحمشي ممنحده االح (مع حمد شمچحمشچي
بد ن جود مواد مخدر بياثر خواهند بود در چنين حمل ي امکمن موتقي
شطعي م تشي کردن مثلث خبيثه اع يمد ميسر خواهد بحود .ايحن مسحئله
نمميمنگر اين اشعي اال که در دال رس بودن مواد مخدر از علل عوامحل
عمده اع يمد به حسمب ميآيد که جممعه جهحمني بحم همکحمري همحمهنگي
يکديگر ميبميس به طريقي اين مواد اهريمني را از صتنه جوامحع جهحمني
حذف کند.
دوم :عوامل فرهنگي
الف :بيالوادي کمالوادي پمئين بودن الطح آگمهيهمي جممعه.
ب :عدم آگمهي به مسميل اج ممعي مضحرات محواد مخحدر تلقحي آن بحه
عنحوان يح دار بحراي تحسحکيحن درد همي جسحمي نمراح يهمي ر انحي
عصبي.
سوم :عوامل اقتصادي
الف :فقر مادي و پايين بودن سطح درآمد :بم توجه بم پميين بودن ميزان
اش غمل در کاور عدم اال فمده مطلوب از آب که االمس کاحم رزي ميبمشحد
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به همين دليل اغلب کاحم رزان از درآمحد کميبرخوردارانحد در شحهرهم
متلههمي تقيرناين درصد اع يمد المير جرمهم بيا ر ديده ميشود.
ب :بي کاري :که از عوامل عمده گراي

به اع يمد مواد مخدر اال  .اغلب

جوانمن در النين پميين ازد ا ميکنند تاکيل خمنواده ميدهنحد چحون
در کاور ضريب تکفل بمالاالح

هحر جحوان ميبميسح عحت ه بحر تحأمين

هزينههمي شخصي هزينههمي زندگي چند خحمنواده را تحأمين نمميحد ،اغلحب
جوانمن از تامر اش صمدي بيکمري به حمل اجبمر اضطرار درآمحده بحراي
امرار معمش جذب بمندهمي بينالمللي شمچمق الوداگران مرگ ميشوند بم
حقوق اندکي به عنوان ،تفنگچي ،راه بلد ،راه پمک کن ،مکمني  ،آشسز ....
جمن خود را در راههمي نممار ع خطرنمک غير انسمني از دال ميدهند
خمنوادههمي بيا ري به ايحن طريحق بحي الرپرالح ميممننحد شهحراً اتحراد
بيا ري آممده جذب بمزار محرگ نحمبودي ميشحوند .م أالحفمنه ايحن ر نحد
معيوب بودن اين که راهکمري االمالي براي آنحمن اندياحيده شحود همچنحمن
ادامه دارد.
چهارم :عوامل سياسي:
د ل همي اال عممري از مواد مخدر به اليلهاي جه راليدن به نيمت شحوم
پليد خود اال فمده ميکنند .در حمل حمضحر نيحز توطئحة شحوم ديگحري در
جريمن اال که به اليلة اال عممرگران الرمميهداران بزرگ طراححي شحده
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که عت ه بر الودجويي شصد دارنحد نير هحمي جحوان کاورخصوصحمً جوانحمن
مرزناين را به اضمتتل نمبودي بکاند ،بم توجه به موشعي

االح راتياي

کاور ،دشمن العي دارد بم نفوذ از نقمط مرزي ،اين مرزداران غيور را که در
طول تمريخ ،حمتظ نگهبمن کاور بوده انحد چحه از طريحق اع يحمد چحه از
طريق تهمجم ترهنگي هوي
به اهداف شوم خود برالند ،پ

ملي ميهني مذهبي آنهم را مخد ش نموده
برممال که آگمهمنه هوشحيمرانه بحر عليحه

توطئههمي دشمن به پمخيزيم بم اتکم به خدا نحد توانحم از شحرف ،حيثيح ،
ممل ،نمموس ،عزت الربلندي خود بم کسب علحم ر ش طحرد شمچحمق
اع يمد دتمع کنيم.
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62
رعايت حقوق همسايه
احلمد هلل الذ ي أوحذی ابالحسذن الذی اجلذن و أشذدد أ ال إلذ إال هللا وحذد الشذ يک
ل وأشدد أ سيدان حممدا عبد و سذلل أللدذ لذو وسذل واب ل عليذ وعلذی آلذ و
ألحنب أمجعني
امن بعد :أعلذ ابهلل من الشيطن ال جي  ،بس هللا ال محن ال حي
اا
ا ا ا
سذذنان َوباذ ا ي
قذذن هللا تبذذن ل وتعذذنلیَ ﴿ :وا ْعبُذ ُدواْ اََ َوالَ تُ ْش ذ اُْلاْ ب ذ َشذ ْذيلن َوابل َْلال ذ َديْ ان إ ْح َ
ني وا ْجلذذن ا اذي الْ ُقذ وا ْجلذذن ا ا ْجلحذ ا والِذ ا
الْ ُقذ والْيذاَذذنما والْم ا
ذنح ا اابجلَحذ ا َوابْذ ان
سذذنْ ا َ َ
ْ َ َ َ ُُ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
(1 )1
السبا ا
ت أَْْيَننُ ُك ْ إا اََ الَ ُاُي ُّ َمن َْن َ ُُمْاَنال فَ ُخل ا﴾
يو َوَمن َملَ َك ْ
ا (2 )2
قن سل َ ا
هللا(:َم َنزا َ اج ْاْبيو ي ا
ت أَن ُ َسيُذ َل ثُ ُ)
لل ايِن ااب ْجلَن ا َحَّت ظَحَذ ْح ُ
ُُ
َ َ
َُ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
من اي سل َ اَ؟ قن :
قن َ ُسل َ هللا« :واَ ال يذُ ْؤمن ،واَ ال يذُ ْؤمن »،قيوْ :
(3)3
ْمن جن ُُ بَذ َلائاَق ُ»
«ال ي :ال أي ُ
نمازگزاران متدين و حضار گرامي!
( )1الحسنء آي 36 :

( )2سحن ابن منج حديث 3673 :

( )3اجلمع بني الِحيحني البخن ي ومسل حملمد بن فالح حديث2891 :
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موضوعي که امروز خدمت شما بزرگواران به بحث گرفته ميشوو "رعايوت
حقوق همسايه" است و ما به عنوان مسلمان بدانیم که نیک بختي جامعه و
ارتباط آنها با هم ،ايجا محبّت بین افرا جامعه جز با ا اي ايون حقووق و
يگر حقوقي که ر شريعت اسوم آمودا اسوت ،ام انپو ير نیسوت همانوا
بسیاري از مر  ،نسبت به همسايه بيتفاوت هستند تاجايي که همسوايه از
اسم همساية يوار به يوارش بيخبر اسوت و همسوايه حقّووق همسوايه را
پايمال ميکند بنابرين ،رين بحث پیرامون اين سوواتت حوحبت ميشوو
اينکه :همسايه کیست؟ مسلمان ر برابر همسايگانش چه مسئولیتي ار ؟
چرا اسم  ،رعايت حقوق همسايه را مور تاکید قرار ا ا است؟
پیامبر گرامياسم با توجه به نی ي به همسايه خطاب به ابوورر ميفرمايود:
(4)1
ت م قَة ،فَأَ ْْثا منءهن ،وتَذع َ ا
ا
ك»
ريانَ َ
ْ ََ ََ
نه ْد ج َ
« َاي أ ََاب ذ إذا طَبَ ْخ َ َ َ
"اي ابارر چون شوربا پختي ،آب آنرا بسیار نما و همسايهات را يا کن"
بنابرين ،رعايت حلح و حفا ،وحدت و همبستگي ،حوداقت و راسوتگويي را
ر انجا امور تز انسته ،بوه حمايوت ،کموک و سوتگیري از ي وديگر و
اشتن روابط حسنه فر ي و اجتماعي توحیه ميکند تا هیچ کس با اشتن
نیروي ايمان نتواند پا را از حد خو فراتر گ اشته حقوق همسايگان را نقض
نمايد ين اسم براي همسايهها حقوقي معرفي کر ا ،حد و تعدا همسايه
را مشخص نمو ا است و تما کساني را که از جانو راسوت و چو ،،بوات و

( )1اجلمع بني الِحيحني البخن ي و مسل /جزء/3ص/302مشن حديث2892
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پايین تا چهو خانوه ،مجواور خانوه شوخص مسولمان هسوتند ،همسوايه او
محسوب ميشوند و ا اي حق آنان واج است
ر شريعت اسممي ،حقوق همسايه چگونه معرفي شدا است؟
حقوق همسايه در شريعت اسالمي:
 -1مساعدت:
ي ي از مسوئولیتهاي مهوم ر برابور همسوايگان ايون اسوت کوه چنانچوه
مستمند و فقیر باشند ،ر حد توان غ ا ،پوشاک و مس ن بوراي آنوان تهیوه
شو و ا اي چنین مسئولیتي ر راستاي رفع نیازمنديها و حو مشو مت
ضروري و همچنین واجبي شرعي است و بهترين احساس همدر ي با آنوان
به شمار ميرو رسول خدا فرمو ا اند:
(ليس الْمؤامن من يشبع وجن جنئاع إاَل جحبا ) (5 )1
َْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُُ َ ٌ َ َ ْ
"کسي که سیر ،سر بر بالین بگ ار و بداند که همسوايهاش گرسونه اسوت،
مومن نیست" ر حديثي يگر آمدا است:
"وعن ا
عبد اَ بن عم ضي اَ عحدمن قن  :قن سل اَ:
ا
اَ تعذنَل َخذريه لِذ ا
( َخذري اََلذحنع اع ْحذ َد ا
ذنحبا َ ،
وخ ْذريُ اجلذريا ع ْحذ َد اَ تعذنَل خذ ْذريُُه ْ
ْ ُُ ْ
ُْ
ا (6 )2
جلن )

( )1شع االْين للبيدقي ،حديث3389 :
( )2سحن الرتم ي ،حديث1944 :
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"از عبد اهلل بن عمر رضياهللعنهما روايت است که رسوول اهلل فرمو نود:
خوبترين ياران ر نز خداوند خوبترين شوان بوراي يوار خوو ش اسوت ،و
خوبترين همسايگان ر نز خداونود ،خووبترين شوان بوراي همسوايهاش
ميباشد"
 .2امانتداري:
همسايگان گاهي به وسايلي مانند :سط  ،تیشه ،يگ ،ظرف ،نمک و امثوال
آن نیاز پیدا ميکنند که تز است همسايه با کمال خووشرويي آنهوا را ر
اختیار همسايه قرار هد و به هیچ وجه بخ و طمعورزي ننمايند
بدون شک کساني که اراي ف ر و انديشه قرآني هستند حوق همسوايگى را
به معناي واقعي آن رعايت ميکنند مش مت و مصائ همسايه را مش مت
خو انسته براي رفع آن اقدا سريع و عملى مينمايند که ر اين حوورت
همسايه هیچگونه ناراحتي و پريشاني براي همیشه نخواهد اشت
 .3عفو و تسامح:
مسلمان بايود از خطوا و لززشهوا همسوايه چشوم پوشوى نمايود بود و
لززشهايش را با يدا گ شت و بر بار بنگر و بدون تر يد مسلمانى کوه
کسى ر حق او خیانت و نا انى کر ا از او رگ ري کند ،اگور بود نموو ا
نی ي ميکند به او ظلم کر ا ميبخشد ر باتترين مرات اخمقى قرار ار
و ر نیا و آخرت ر بلندترين منازل سعا ت و خوش بختى قرار ار ايون
بدان معناست که امتناع از کمک و هم اري و قرار ا ن وساي موور نیواز
ر اختیار همسايهها کاري بسیار ناپسند بو ا و انجا هنودا آن مسوتوج
مجازات اخروي است
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 .4هديه دادن براي همسايه:
هديه ،ي ي از عوام ايجا الفت و ز و ن کینه و نگراني اسوت زيورا چنوین
کاري روحیه تفاهم و تعاون میوان همسوايگان را تقويوت مينمايود رسوول
خدا رين مور فرمو ااند:
(عن عنئشة ضي هللا عحدن قلت اي سل هللا إ يل جن ين فإلی أيدمن أهدي قذن  :إَل
(7 )1
أَقْ ا
هبمن ام ْحك اباب)

از حضرت عايشهروايت شدا :گفتم :يا رسول اهلل !و همسوايه ار
به کدا يک هديه بفرستم؟ فرموو  :هور کودا کوه رواز خانوهاش بوه توو
نز يکتر است"
همچنین تحقیر و توهین همسايه توسط همسوايه ر يون اسوم جايگواا
نداشته و مسلمان را از اعمال و گفتار ناشايست که سب نواراحتي و اريوت
ا
ذنء
س َ
همسايه ميشو  ،منع کر ا است زيرا رسوول خودا ميفرمايودَ ( :اي ن َ
ا ا
سن شنة) (8 )2
ا ا
ا
ا ا
املُ ْسل َمنت ،الَ ََتْق َجن َةٌ جلَن َِتَن َولَ ْل ف ْ َ
"اي زنان مسلمان هیچگاا همسايگان خو را مور تمسوخر قورار ندهیود و
حتي به سم گوسفند آنها توهین ننمايید"
 .5پرهيز از اذيت و آزار همسايه ،امر الزم و مطلوب است:
مر آزاري کاري است حرا و ناروا انسوان مسولمان هیچگواا بوه خوو ش
اجازا نمي هد که يگران و به ويژا همسايگان و را مور اريوت و آزار قورار
( )1لحيح البخن ي حديث2259 :

( )2البخن ي  ، ) 2566 ( 201/3ومسل ) 1030 ( 93/3
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هد؛ زيرا آزار يگران زمینوه کینوه و شومني را فوراهم مينمايود و غالبوا
انسان را به انتقا جويي وا ار نمو ا و گاهي مش مت زيا ي را بوراي روابوط
اجتماعي به وجو ميآور
روزي ،مر ي براي خو خانهاي بوزر و زيبوا خريود کوه حوويلي بوزر و
رختان میوا اشت ر همسايگي او خانهاي قديمي بو که حاحبي حسو
اشته و همیشه سعي ميکر اوقات همسايهاش را تلخ کنود و بوا گ اشوتن
کثافات کنار خانهاش و ريختن آن ،آزارش مي ا همساية نی وکار ،يک روز
حبح خوشحال از خواب برخاست و همین که به محوطة باغش رفوت ،يود
که يک سط پر از زباله ر آنجا است ر قد نخست ،سط را تمیز کر و
بعدا آن را از میواهاي تازا و رسیدا باغ خو پر کر تا براي همسايه ببر
وقتي همسايه حداي ر ز ن او را شنید خوشحال شود و پویش خوو ف ور
کر اين بار شايد همسايهاش براي عوا آمدا است وقتي ر را باز کر مور
به او يک سط پر از میواهاي توازا و رسویدا ا و گفوت " :هور کوس آن
چیزي را با يگري قسمت ميکند که از آن بیشتر ار "
احا يث متعد ي ر مور حرمت اريت رساندن بوه همسوايه آمودا اسوت و
آزار رساندن به همسايه را نشانه نقض ايمان وحف کر ا است بوراي نمونوه
به حديث زير توجه کنید:
هللا الَ يذ ْذؤامن ،و ا
وهللا الَ يذ ْذؤامن ،و ا
وعن أَيب ه ي ة :أ الحب قَن َ  ( :ا
هللا الَ يذُ ْذؤام ُن
ُ ُ َ
ُ ُ َ
(9 )1
ا
يوَ :م ْن َاي َ ُسل هللا؟ قَن َ ( :ال ا ي الَ َأي َم ُن َجن ُُ بَذ َلائاَق ُ!)
!) ق َ
( )1اجلمع بني الِحيحني البخن ي و مسل حملمد بن فالح احلميدي حديث2891 :
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«سوگند به خداوند ايمان ندار  ،ايمان ندار و ايموان نودار گفتوه شود يوا
رسول اهلل چه کسي ايمان ندار ؟ فرمو  :کسي که همسايهها از اريوت و
آزار و شر او ر امان نباشد»
خانوادة مسلمان کامالً به حقوق همسايگانش پايبند ميباشدد همانطورکده
پيامبر خدا بيان فرمودهاند( :أتد و من حق اجلن ؟ إ اساعن بذک أعحاذ  ،وإ
اساحِ ل نِ ت  ،وإ اساق ضک أق ضا  ،وإ افاق عذدت عليذ  ،وإ مذ د عدتذ ،
وإ منت تبعت جحنزت  ،وإ ألنب خذري هحأتذ  ،وإ ألذنبا مِذيبة عزياذ  ،وال تَ ْسذاَذ ْع او
علي ابلبحذنء فاحبذ عحذ الذ يح إال ،ذنذ  ،وإ اشذرتيت فنهدذة فأه اذد لذ  ،فذإ مل تفعذو
فأدخلدذذن س ذ ا ،وال ذ

هبذذن ولذذدل لي ذذيظ هبذذن ولذذد  ،وال تذذؤذ بقاذذن قا ذ ْد ال ( ائحذذة

طعنمک) إال أ ت ف ل مح  ،مث قن  :أتد و من حق اجلن ؟(10)1والذ ي نفسذي بيذد ،

ال يبلغ حق اجلن إال من مح هللا)
«مي انید حق همسايه چیست؟ هرگاا از تو کمک طلبیود ،يواريش رسواني
اگر قرض خواست به او قورض بودهي چوون تهي سوت گور او را کموک
نمايي هرگاا بیمار شو به عیا تش بروي اگر خوشي يابد تبري ش گوويي
چون مصیبتي بیند ،تسولیتش گوويي چوون بمیور  ،ر تشوییع جنوازااش
شرکت کني خانهات را مشرف بر خانة او نسازي که با بر او نووز  ،مگور بوا
اجازا ي وي او را با بووي غو ايت نیوازاري مگور آنکوه سوهمي بوه او هوم
برساني اگر میوا خريدي به او نیز هديه نما و اگر چنین ن ور ي ،مخفیانوه
آن را به منزل ببر و فرزندت با آن بیرون نرو تا فرزند او را غصه ار ن ند و
( )1جنمع االحنديث للسيلطي حديث 410 :
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با بوي غ ايت آزر ااش ن ني مگر آنکوه بوراي او نیوز ظرفوي را آن ببوري
سپس فرمو  :هیچ مي انید حق همسايه چیست؟ سوگند به آنکه جانم بوه
ست اوست! کسي حق همسايه را به جا نميآور مگر آنکه خداوند بر وي
رحم کند »
همسايه بر همسايگان خو ايون حوق را ار کوه ر سوختيها او را يواري
هند و ر شا مانياش شريک شوند و هرگاا مور سوتمي قورار گرفوت بوه
حمايتش برخیزند هرگاا چار انحراف يا اشتباهي گر يد ،او را ارشا کننود
و راا ححیح را به او بنماياننود زمانيکوه مووفقیتي را کسو نماينود بوه او
تبريک بگويند و چنانچه مصیبتي برايش پیش بیايد ،او را لجويي کند بوه
هنگا بیماري به عیا تش بروند و از بوار مشو متش ب اهنود مراعوات ايون
حقوووق بیوانگر مشووارکت و همبسووتگي ايموواني و عملوي میوان همسووايگان
مسلمان است
اهمّيت همسايهداري:
قرآنکريم اين کتاب جاويد و ماندگار الهي ،ر کنار ستور به پرستش الهي
و احسان به پدر و ما ر و بستگان و خويشاوندان ،توحیه به نی ي و احسوان
ر حق همسايگان نمو ا است؛ آنجا که ميفرمايدَ ﴿ :و ا ْعبُ ُدوا اََ َو ال تُ ْشذ اُهلا
با ا َشذيلن َو اابلْلالاذ َدي ان إا ْحسذنان َو باذ ا ي الْ ُقذ ْ يب َو الْياذنمي َو ال َْمسذنه ا
ني َو اجلْذن ا اذي الْ ُقذ ْ يب
بيو﴾ (11 )1
و اجلْن ا ا ْجلح ا و الِ ا
نح ا ااب ْجلَْح ا َو ابْ ان الس ا
ُُ َ
َ

( )1الحسنء آي 36 :
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«و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتاي او قرار ندهید و بوه پودر و موا ر و
همچنین به خويشاوندان و يتیمان و مس ینان و همسايه نز يک و همسوايه
ور و وست و همنشین و واماندگان ر سفر نی ي کنید!»
قرار گرفتن مراعات حق همسايه ر کنار حق بنودگي و نی وي بوه والودين،
نشان از اهمّیت همسايه اري ر منظر قرآن ار
مبادا همسايه ات گرسنه بخوابد!
نبايد مؤمن بدون همسايهاش سیر شو [و همسايه گرسنه باشود » .پیوامبر
اکر  فرمو « :من آمن يب من ابت جن جنئعن إَل جحب وهل يعل » ( 12)1به مون
ايمان نیاور ا است کسي که سیر بخوابد و همسايهاش گرسنه باشود و نیوز
فرمو  :اه قريهاي که [سیر .بخوابند ،رحاليکوه ر بوین آنهوا گرسونهاي
[خوابیدا .است ،خداوند به آنها ر روز قیامت نظر [رحمت .نميکند "
برا ر مسلمان!
با توجه به ارشا ات و رهنماييهواي يون مقودس اسوم ر موور رعايوت
حقوق همسايه و اجتناب از آزار و اريت آنهوا تز اسوت ،بوا ايموان حوا ق،
اخمق شايسته و با قل مهربان ر برابر همسايههاي مان لبخند بوزنیم ،بوه
هم اري آنها بشتابیم ،آبرويشان را محتر بدانیم ،اشتباهات شوانرا مسوتور
سووازيم ،ر بیماريهووا بووه عیوا ت شووان بپوور ازيم ،ر حووال نیازمنوودي بووه
مساعدت شان بشتابیم ،ر مصیبتهايشان شرکت کنیم و ر همه امور ر

( )1جنمع االحنديث حديث" 25657 :
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کنارشان باشیم از هر گونه اريوت و آزار شوان خوو اري کنویم ،آنهوا را از
جان خو مان ،احساس مصونیت بدهیم خانوا ا و فرزندان موان را نیوز بور
همین روش خدا پسند تربیت نمايیم تا بتوانیم ،محیطي سرشوار از محبوت،
وستي و برا ري اشته باشویم و بوا رهون و قلو آرا

ر کنوار هموديگر،

زندگيمان را شیرين و زيبا بسازيم و پرور گارمان نیز از ما راضي گر
ِذ ذ ذ ُفل َ وس ذ ذ َذعل علَذ ذذا الْم س ذ ذذلاني وا ْحلمذ ذ ذ ُد ا ا
ع ال اْع ذ ذذزةا َعم ذ ذذن ي ا
ََا
ذك َ ا
ع
﴿ ُس ذ ذ ْذب َحن َ َباذ ذ َ
ََ ٌ َ
ُ ْ َ َ َ َْ
َ
(13 )1
ني﴾
ال َْعنلَ ام َ

( )1سل لنفنت 182-180 :
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احلمد هلل رب العد مني والصد و والمد

دی أشد ا اب يد ء وام سد ني و دی آلددو و

أصح بو أمجعني.
و يكي ديگر از بیماری های که تعداد زيادی از دينداران و دعوتگران به آن
مبتال گرديده ،و ممكن است کهه ممهد ديگهری را در مسهیر توفهان تهش
آفرين خود قرار دهد (تشدروی) و سختگیری در مسايل ديشي است.
برای دستيابي به نگرش روشن از چهارچوب و ماهیت بیماری زياده روی و
سختگیری آن را مورد بررسي قرار ميدهیم)1( .
اول :ماهيت «غلو» و افراط:
در زبان عربي (غلو) به معشي بلشدی ،افراط و زياده روی و مرزشهكشي اسهت.
وقتي که گفته ميشود :در دين غلو نمود ،يعشهي از حهدود و مرزههايي کهه
دين معین نموده پها را فراتهر گشاشهت ،و بهه اطهحال( (متهه بهه خ هخاش
ميزند) و عمالً آسانگیری دين را بر نميتابد ،و بهه آن روی خهوش ن هان
نميدهد ،خداوند ميفرمايد﴿ :الَ تَدغْ ُواْ يِف يديني ُك ْم﴾
«در دين خود زيادهروی و مرزشكشي نكشید»
و از ماده اعتدال و حد وسط میان افراط و تفريط مشحرف ن ويد.
( )1آسيب شن سی دين اری و د وتگ ی ،أتليف سي حمم وح ،ت مجو
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(غلو و افهراط کهاری) در اطهحال( رايهج میهان دان همشدان و اندي همشدان
اسالمي عبارت است ا( :کشجكاوی و بهی از حهد عبهور از مرزههای معهین
گفتار و رفتار) به عبارت ديگر :تحمیل کردن بی از حهد و افراطهي برخهي
مفاهیم بر گفتارها و کردارهاست ،که حاطل آن زيادهروی و سختگیری در
دين خواهد بود.
قرآن و سشت رسهول خهدا و يهاران او و بزرگهان ديهن همهه نسهبت بهه
تشدروی و سختگیری در مسايل ه دار داده ،و آن را نكهوه کهرده انهد،
خداوند متعال ميفرمايد:
ي ي َّ ي (1)1
﴿َي أ َْهل ال ي
ْكتَ ي
اّلل إال ا ْحلَ هق﴾
ب الَ تَدغْ ُواْ يِف يديني ُك ْم َوالَ تَد ُقولُواْ َ َى ه
َ َ
ای اهل کتاب در دين خوي افهراط نكشیهد ،و سهختگیری نشمايیهد ،و در
رابحه به خداوند به مز حق چیزی نگويید.
يي
ي ي
ْي ا ْحلدَ يهق َوالَ تَدتَّيعُدواْ أ َْه َدواء قَد ْدو
و ميفرمايد﴿ .قُ ْل ََي أ َْه َل الْكتَ ب الَ تَدغْ ُواْ يِف دين ُك ْم غَ ْ َ
ي ي (2)2
ض ُّواْ يمن قَد ْل وأ َ ُّ ي
الم يل﴾
ض ُّواْ َن َس َواء َّ
ْيا َو َ
قَ ْ َ
َُ
َض واْ َكث ً
(بگو :ای اهل کتاب در دين خوي افراط نكشید ،و از طرف خداوند مز حق
و راستي چیز ديگری مگويید ،و از هواپرستي گروهي کهه در گششهته خهود
گمراه شدند ،و ممد زيهادی را نیهز از راه راسهت مشحهرف کردنهد ،پیهروی
نكشید.
رسول گرامياسالم سه بار پ ت سر هم فرمهود :سهخت گیهران و تشهدروان
شكست ميخورند ،و رو به نابودی ميروند3 )3( ).
( )1سوره م ء.170 :

( )2سوره م ئ ه.77 :
( )3سشن دارمي.

1159

تندروي و سختگيري

خطبه هاي جمعه

ابن مسعودميگويهد( :قسهم بهه پروردگهاری کهه بهه مهز او معبهود و
مستعاني نیست ،هیچ کس را نديده بودم ،که بهه انهدازه رسهول خهدا و
ابوبكر و عمر رضي اهلل عشهما از دست سختگیران و افراطکاران نگهران و از
پیامد کار آنان در هراس باششد ).و بهاز ميگويهد :پهی از آن کهه دانه از
میان شما رخت بربشدد ،آن را بیاموزيد و آموزش دهید ،رخت بر بستن علهم
يعشي مرگ علما ،لهشا بهه علهم و دانه بسهیار اهمیهت بدهیهد ،زيهرا شهما
نميدانید چه موقد به آن نیاز پیدا خواهید کرد ،گروهي در میان شما ظهور
خواهشد کرد ،که به گمان خود شما را به کتاب خدا فراميخوانشد ،امها خهود
آن را کشار نهاده اند ،دان را دريابیهد ،و از ديهن سهازی دوری کشیهد ،و در
دين خدا (مته به خ خاش نشهید) و افراط و سختگیری نشمايیهد ،و بهرای
محافظت از رو( دين خالص تالش کشید)1(.
مسروق ميگويد( :همراه با ابهي بهن کعها از مهايي داشهتیم ميگششهتیم،
مواني پی آمد ،و سوال کرد :در مهورد فهالن و فهالن موضهون نظهر شهما
چیست؟ ابي بن کعا گفت :اين چیزهايي که در موردشان سوال ميکشیهد،
اطالً تا کشون روی دادهاند؟ موان گفت :خیر ابي گفت :طهبر کهن تها پهی
بیايشد ،آن موقد ما هم مواب سوال تو را ميدهیم)2(.
حماد بن يزيد المقری ميگويد( :پدرم برای من نقل ميکرد روزی يک نفهر
نزد ابن عمر آمد ،و از چیزی که به خاطر نميآورم از او سوال کرد ابن عمهر
به او گفت :در مورد چیزی که روی نداده سهوال مكهن ،مهن از پهدرم بارهها
( )1سنن دارمي ،مق مو ،ص 4

( )2مهني م جع ،ص .4
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ششیدم ،کساني را که رامد به چیزهای فرضهي و خیهالي سهوال ميکردنهد،
نفرين ميکرد)1(.
دوم :نشانههاي سخت گيري و افراط گري:
ن انههای سختگیری و تشدروی فراوان هستشد ،اما به چشد مورد آن اشهاره
ميکشیم:
 .1دنبال گرفتن مسايل فرضي و غیر واقعي و پرس رامهد بهه امهوری کهه
روی نداده و خداوند در مورد آن چیزی نفرموده است:
ي
َّ ي
ي
ني
م ْدوُك ْم َوإيُ تَ ْمدلَلُواْ َ ْن َهد د َ
ين َ
﴿ ََي أَيُّد َه الذ َ
آمنُدواْ الَ تَ ْمدلَلُواْ َ ْدن أَ ْشديَ ء إُ تُد ْد َ لَ ُك ْدم تَ ُ
اّللُ غَ ُْددور َ يدديم ،قَ ْ َس دلَ َاَ قَ د ْدو يهمددن قَد د ْ ي ُك ْم َُّ
اّللُ َ ْن َه د َو ه
يدُنَد َّدز ُا الْ ُق د ْآ ُُ تُد ْ د َ لَ ُكد ْدم َ َْ د ه
(2 )2
ي ي
ين﴾
أْ
َصَ ُحواْ ِبَ َك ف ي َ
ای مؤمشان از مسائلي سوال مكشید (که خداونهد از راه لحه از آنهها سهخن
نگفته است ،و چي بسي به شما مربوط نبوده و چشدان سودی برای زنهدگي
شما نداشته باشد) اگر فاش گردند و اشكار شوند شهماره ناراحهت و بهدحال
کششد ،چشان چه به هشگام نزول قرآن رامد به آنها پرس و مو کشید ،بهرای
شما بیان و روشن ميشوند خداوند از اين مسايل گششته است خداوند بهس
آمرزگار و بردبار است ممعي از پی یشیان از (اموری همانشد) آن چهه (شهما
ميپرسید) سهوال کردنهد ،و بعهد از آن بها آنهها بهه مخالفهت برخاسهتشد ،و
مشكرشان شدند.

( )1سنن دارمي ،مق مو ،ص 4

( )2سوره م ئ ه.102 -101 :
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 .2زياده روی در انجام کارهای مستحا به طورتي که وقتي را بهرای انجهام
مسئولیتهای مهمتر باقي نگشارند ،و وامبي را نتوانشهد انجهام دهشهد ،بهرای
مثال کسي نماز شب را طوالني کشد ،يا دير هشگام آن را بخواند ،که باعه
به خواب رفتن و قضا شدن نماز طبح يا نرسیدن به مماعت ب ود.
 .3در مهواردی کهه بهرای کههاری امهازه و رخصهت دارد ،امها از آن اسههتفاده
نميکشد ،مثالً يک وقت کسي به خاطر در اختیار نبهودن آن يها مهورد نیهاز
بودن آن برای آشامیدن ميتواند تیمم کشد ،اما اطرار به يافتن آب ميکشهد،
يا آن آب کم را استعمال مينمايد ،که ممكن اسهت بعهداً دچهار ت هشگي و
ناراحتيهای ديگر ب ود.
 .4اهتمام بی از حد به مسايل فرعي و حاشیهای و کهم تهومهي بهه امهور
اطلي ،پرداختن به موارد اختالف ،و اهمال در آن چه مورد اتفاق است ،مثالً
هستشد کساني که بی تر هم و غم شان متومه سواک ،ريه  ،نهون لبهاس
ميباشد ،اما اين که شريعت و دين خداوند تعحیل گرديده ،بسیاری از مردم
و موانان به خاطر ضهع در تعلهیم و تربیهت و تومیهه دچهار بیماریههای
فكری و اخالقي شهده انهد ،دشهمشان ديهن بها بهرهگیهری از گسهتردهترين
امكانات امروزی در پي ايجاد تفرقه میان مسلمانان هسهتشد ،مهورد تومهه او
نیست ،و برای مقابله با آنچه را ميتواند انجام نميدهد.
 .5به خاطر ارتكاب گشاهي بزرگ يا کوچک حكم کفر کسي را طادر کهردن
و حتي کافر خواندن کسي که کافر مورد نظر آنان را تكفیر نميکشد ،و اطل
را بر پرهیز و حرام نمودن اشیا و پديدهها قرار دادن ،در عین حاليکه اطهل
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در اشیا و امور ،مبا( بودن آنها است ،مگر آن که دلیلي روشن برای خالف
آن ومود داشته باشد.
 .6زنده کردن بح و مجادله در مورد موضوعاتي که حاطل و الزمه شرايط
زماني و مكاني به خصوطي بوده اند ،مانشد بح و مجادله رامد بهه طهفات
خداوند ،خلق و قرآن و اختالف میان اطحاب و...
سوم :اسباب و عوامل سخت گيري و افراط در دين:
اسهباب و عوامهل زيهادی هسههتشد ،کهه غلههو و زيهادهروی در ديهن را باعه
ميشوند ،که به تعدادی از آنها اشاره ميشود:
 .1محيط:
گاهي انسان در محهیط خهانواده و يها دوسهتان و نزديكهاني بهار ميآيهد ،و
شخصیت رشد ميکشد ،که در میان آنها روحیه سختگیری و زياده روی
حاکم بوده ،و او هم با تومه به اين که دارای مصونیت و قهوت کهافي بهرای
مقابله با آن نبوده ،بر اساس روحیه الگوپشيری تحهت تهأثیر روش و اخهالق
آنها قهرار گرفتهه ،و بهه اطهحال( ههم رنها مماعهت شهده و بهه بیمهاری
سختگیری و زيادهروی مبتال گرديده است...
 .2پرورش فکري و روحي:
در بعضي موارد شیوه خاص پرورش فكهری و اخالقهي عامهل اطهلي مبهتال
گرديدن به اين بیماری شده است ،برای مثال کسي که کار تربیهت او را بهه
عهده داشته ،از روش مشاسا و حكمت و دوراندي ي کافي برخوردار نبهوده،
و به مای گ ودن افقي وسید فراروی فكر و اندي هه او ،بی تهر از مسهايل
فرعي و شكلي و ظاهری طحبت کرده ،و ذهن و فكهر او را متومهه مسهايل
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محوری و حساس اسالم و مسلمانان نشموده ،و در واقد شاگرد خوي
شاهای تاريک زندگي بدون چراغ رها کرده است.

را در

 .3ذکاوت بي بهره از بصيرت:
خداوند به برخي از انسانها استعداد و ذکاوت ويژهای عحا فرموده است ،اما
متأسفانه در نوعي از خلل و پوچي و عهدم ارتبهاط بها انسهانها و ممهاعتي
شايسته زندگي ميکششد ،با بهرهگیری از استعداد و ذکاوت بعضي از کارها
را به خوبي انجام ميدهد ،اما کارهايي که هیچگاه به نسبت کارههای ديگهر
در اولويت قرار ندارند ،و م كل اساسي راحل نميکششد ،و در بسیاری موارد
بههه سههبا قههوت و دلسههوزی وغیههرت فههراوان دچارآسههیا ،تشههدروی و
سختگیری ميشود ،و عمر و استعداد او درکارهای پی پا افتاده يابي مها
و بي موقد و گاهي خحرناک هرزه ميدهد.
 .4محروم بودن از مربي و معلم مجرب در کسب علم و معرفت:
بعضي از انسانها استعداد و عالقة فراواني در زمیشهه کسها علهم و معرفهت
دارند ،و با اعتماد به ذکاوت و زحمت دادن خهود گهام در راه کسها علهم و
دان و فضیلت ميگشارند ،اما به سبا نداشتن تجربهه کهافي و بهي برنامهه
بودن محالعات و تحقیقات از سیر محالعاتي طحیحي پیروی نشمهوده و چهه
بسا کتابهايي را محالعه و مدارسه نمايد ،که متشاسا با شرايط تحصهیلي و
فكری و اخالقي او نباشد ،و گاهي کتابهايي را محالعه نمايد ،که بهه سهبا
نداشتن تجربة الزم او را به آسیا سختگیری و افراطکاری در ديهن مبهتال
نمايد ،زيرا کتابها ديدگاههای خاموشي هستشد ،که گاهي اوقات پاسخگوی
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سههواالت پ هی آمههده نیسههتشد ،ي ها دسههت کههم در امههرا و تحبی هق آن بههر
واقعیتهای زندگي ب ر گاهي انسان دچار خحا ميشود.
چشانچه تحصیل دان و فضلیت همراه با همراهي مربهي و معلهم مجهرب و
شايسته و دوراندي باشد ،شبههها و سواالت او را پاسخ ميدهد ،و برای هر
مقحد از مراحل تحصیل و تحقیق او کتابهای مشاسها را معهین نمهوده ،و
کاربرد و نق آن را در زندگي براي م خص خواهد کرد.
 .5کسب دانش از اشخاص نا اهل:
در بعضي موارد انسان آن چشان به کسا علم و دانه دلبسهتگي دارد ،کهه
تومه به اين که آن را از چه کسي بايد بیاموزد ندارد ،چه بسا پی ميآيهد،
که نزد کسي به دان آموزی بپردازد ،که خود بهه بیماریهها و آسهیاهای
خحرناکي از ممله سختگیری و تشدروی و....مبهتال باشهد ،در ايهن طهورت
مبتال گرديدن شاگردان به اين بیماری نیز بسیار طبیعي است.
اين موضون همان چیزی سهت ،کهه رسهول خهدا ميفرمايهد« :إُ هللا ال
يقد

الع ددم ا تزا د ً ينتز ددو مددن الع د د و لکدن يقد

الع ددم بقد

الع مد ء ددى إذا مل

ي ق م ً (ي ق مل) اختذ الن س رؤوس (روس ء) جهد الً فمد وا فدلفتوا بغدْي دم فلد وا
()1
وأض وا»
خداوند دان را از بین دان مشدان بر نميدارد ،بلكه با مرگ آنهان دانه را
بر ميگیرد ،گاهي تعداد زيادی از علما عمر شهان پايهان ميپهشيرد ،و علهم
دچار ضع و رکود ميشود ،و در میان مردم مغزهای ناداني باقي ميمانشهد،
 )1(1صحيح خب ري،

يث .100
1165

تندروي و سختگيري

خطبه هاي جمعه

گمراه گرديدن خود و

و ماهالنه و ناآششايانه فتوی طادر ميکششد ،که باع
گمراه نمودن ديگران ميشوند.
الزم توضید است ،که در اين ما مشظور از مهل محلهق مههل نیسهت ،زيهرا
آنگونه مهل و ناآگاهي انسان را به ترک کار و عمهل وادار ميکشهد ،و سهبا
سختگیری و افراطورزی نميشود ،بلكه مشظور از مهل در اينما ناآگهاهي
از شرايط امتهاد و راه و رسم آن است ،که در بسیاری مواقد به سختگیری
و تشدروی مشجر ميشود.
 .6کمبود شخصيتهاي دانشمند ،انديشمند و دورانديش:
در بعضي شرايط علت بسهیاری از م هكالت بهه خصهوص آسهیا افهراط و
تفريط و سختگیری ،کمبود يا نبودن شخصهیتهايي اسهت ،کهه دانه و
تجربه و طداقت و حكمت خوي به اندي ه و اخهالق و اعمهال انسهانهای
ديگر سر و سامان ببخ شد ،کجرویها را اطال( کششد ،به ويهژه در شهرايحي
که در میان موانان غیرت و حماسهة ديشهي و قهوت ايمهان و روحیهة کهار و
تالشگری برای حاکمیت بخ یدن به شريعت خداونهد زيهاد باشهد ،بی تهر
ضرورت ومود آنگونه انسانها احساس ميشود متأسفانه برخهي از موانهان
وابسته به نهضت بیداری اسالمي وقتي ضع و عقان یشي بعضي از علما را
از میدان مبارزه فكری ،فرهشگي ،علمي ،اخالقي ،امتماعي و ...ميببیششهد ،و
م اهده ميکششد ،که چگونه نان را به نرخ روز ميخورند ،و همه ههم و غهم
شان کسا مال و مقام و حفظ سالمتي خوي است -آن هم به هر قیمتهي
که براي ان ممكن شود -خود پرچم پی گامي را در دسهت ميگیرنهد ،و بها
اعتماد به دان و بیش خود اقدام به امتهاد و استشباط احكام مينمايشد ،و
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در بسیاری از موارد هر چشد طادقانه و دلسوزانه به خهاطر نداشهتن شهرايط
الزم برای امتههاد دچهار خحاههای بهزرگ و کهوچكي ميگردنهد ،بهه ويهژه
خحاهايي که به آسیا سختگیری و تشدروی در دين مشجر ميشود.
 .7کنار نهاده شدن شريعت خداوند:
گاهي هم کشار گشاشته شدن شريعت خداوند و پیامهدهای نهاگوارآن مانشهد
گسترش شر و فساد ،زمیشهساز تشدروی و سختگیری اسهت ،و ايهن پديهده
عكسالعملي است ،طبیعي در مقابل آن وضد نامحلوب ،و اينگونه حالتهها
برای برخي از فرزندان بیداری اسالمي پی آمهده ،کهه بهه خهاطر تعحیهل
ماندن شريعت خداوند و گسترش دامشه شهر و تبهاهي و م هكالت مختله
وحا و عالقمشدای به دين برای ملا رضايت خداوند ،خود بهه تشههايي بهه
روش تشدروی و سختگیری گراي يافته ،و سبا بروز م هكالت مختلفهي
گرديده اند ،و متأسفانه چیزی هم دگرگون ن ده است.
 .8حب ظهور و مطرح شدن:
برخي موارد هم هست ،که انگیزه اساسي سختگیری و تشدروی آگاهانه يها
ناآگاهانه از عالقمشدان به شهرت و محر( شدن سرچ مه ميگیرد ،و بهرای
آن که نامشان بر سرزبانها بیفتشد ،و همه در مورد او طحبت کششد ،دنبهال
افكار و مسهايل عجیها و غريها و بیگانهه بها واقعیتههای زنهدگي ب هری
ميافتشههد ،و در هرمهها و هههر ممع هي آنههها را محههر( ميکششههد ،و مشتظههر
عكسالعمل ديگران و غالباً تعري و تمجید آنان ميمانشد ،و گهاهي ههم در
پ ت پرده دستهای ديگری هست ،و آنها خواسته يا ناخواسته ابزار عمهل
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ديگران قرار گرفته ،و گاهي نیز خود به خاطر چ م داشت بهه مهال و مقهام
اقدام به محر( کردن آن مسايل مينمايشد.
 .9رغبت به جلب رضايت هرچه بيشتر خداوند:
بعضي اوقات شوق و عالقه زياد به ملا رضايت بی از پی خداوند اما در
عین حالت غفلت از چهارچوب و راهکارهای راهي که در اين مسیر بايد طي
شود ،سبا پیداي آسیا سختگیری و تشدروی است .از برخهي از يهاران
رسول خدا نقل گرديهده( :جد ء ال الدر رهدىل إي بيدوت أزواج الندي يمدللوُ
ن

دو الني ف م أخربوا كلهنم تق لوهد فقد لوا وأيدن مدن مدن الندي قد غْد

لو م تق من ذ و وم أتخ ق ا أ هم أمد أ فد أ أصد ي ال يدل أبد ا وقد ا آخد أ
أص ددو الد د ه وال أفلد د وقد د ا آخد د أ أ ت ددزا النمد د ء فد د أت ددزوج أبد د ا ف د د ء رس ددوا
هللا إل ديهم فق د ا أ ددتم الددذين ق ددتم كددذا وكددذا أم د وهللا إأ بخ د كم هلل وأتق د كم لددو
لكين أصو وأفل وأص ي وأرق وأتزوج النم ء فمن رغب ن سنيت ف يس مين)
سه دسته از مسافران به مشهزل همسهران رسهول خهدا رفتشهد و دربهاره
عبادات او در مشزل پرسیدند پس از آگاهي از آن در میان خهود گفتشهد مها
کجا رسول خدا کجا ،اين درحالي است ،کهه گشاههان او بخ هوده شهده
است! يكي از آنها گفت ،من تمام شا را نماز ميخهوانم ،و ديگهری گفهت:
من هم تمام سال را روزه ميگیرم سومي گفت :من هم از زنان کشهارهگیری
ميکشم ،و هیچگاه ازدواج نخواهم کهرد ،رسهول خهدا پهس از آگهاهي از
تصمیم آنان به میانشان رفت و فرمود :شما بوده ايد که فالن و فهالن چیهز
گفته ايد!..؟ گفتشد :بلي ما بوديم رسول خدا فرمود :سوگشد به خدا مهن
(1)1

( )1صحيح ال خ ری ،رقم احل يث.5063 :
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از همه شما بی تر از عشاب خدا در هراسم ،و از همهه تهان پرهیزکهارترم ،و
در ع هین حههال بعض هي از روزههها را روزه ميگی هرم ،و بعض هي ديگههر را روزه
نميگیرم ،نماز ميخهوانم ،و بهه اسهتراحت ههم ميپهردازم ،و بها زنهان ههم
معاشرت دارم ،هر کس از راه و رسهم مهن روی گهردان شهود ،پهس از مهن
نیست.
 .10فريب دنيا را خوردن:
گاهي هم فريا مقام و ماديات و موقعیهت امتمهاعي را خهوردن زمیشهسهاز
سختگیری و تشدروی ست به خصوص کساني کهه رشهد فكهری و اخالقهي
کافي برای مقابله با اينگونه ظواهر فريبشده را نداشته باششد.
استاد عمر تلمساني مرشد اسبق (نهضت اخوان المسلمین) ميگويد :برخهي
از حكومتها در ممالک اسالمي زمیشهه مهدايي و بريهدن بعضهي از افهراد و
گروهههای سهختگیر و تشهدرو را فهراهم نمودانهد ،و در مزرعهه ذههن آنهان
زيرکانه بشر مورد نظر خوي را ميکارند ،تا در نهايت ثمر محلهوب خهوي
را به دست آورند ،و ثمهر آن چیهزی مهز تشهدروی و سهختگیری ههر چهه
بی تر نبود است ،آن حكومتها در اين طر( خود دو هدف را دنبال کهرده
و ميکششد ،نخست  :م وش و خ ن ن ان دادن چهره اسهالم و مسهلمانان،
دوم  :رو در رو قرار دادن آن گروهها و اشخاص در مقابل نهضتهای اطهیل
و میانه رو و پرچمدار سماحت و آسانگیر اسالم برای تضهعی آنهان و سهد
کردن راهي که قرار است ،آن را طي نمايشد.
 – 11دشمني با اسالم در لباس دوستي:
گاهي اشخاص و گروههای سختگیر و تشدرو ،همهان دشهمشان توطئههگر و
شیحشت پی ه اسالم هستشد ،که با تظاهر به دينداری و دلسوزی بهدترين
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ضربهها بر پیكر اسالم و مسلمانان ميزند ،مانشد اظهار نظرهای عبهداهلل بهن
سبا يهودی در مورد علي که ميگفت :او در خداوند حلول نموده ،خدا
نیست و از خدا هم کمتر نیست ،نمرده است ،بلكه مانشد حضرت عیسي
او را به آسمانها برده اند .رعد همان طدای او ،و برق پرتو شم یر اوست ،و
ديگر خرافاتي که به خاطر ايجهاد اخهتالف میهان مسهلمانان و رسهیدن بهه
اهداف شیحاني خود ،سر هم ميکرد.
 –12تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن:
يكي از مهمترين و اساسيترين عوامل پیهداي پديهده افهراط و تشهدروی و
توسل به خ ونت ،ف ار و شكشجه و آزاری اسهت ،کهه از مانها حكومتهها
نسبت به مخالفین خود اعمال ميکشد ،و در عرطه دعوت و بیداری اسالمي
اين موضون اکشون چیزی مسلم و مورد قبول همه است ،برای مثال و نمونة
از هزاران موارد ديگر ،تعداد زيادی از فرزندان بیداری اسالميتشها به خهاطر
اسالم خواهي مورد بدترين و وح یانهترين شكشجههای مدرن و متمدنانهه!؟
قرار گرفتشد ،تا ماييکه ساهای آموزش ديدة پهولیس بسهیار مهربهانتر از
آن مالدان شكشجهگر بودند ،آنان نیز تحت ف ارهای شديد مسمي و رواني
نه تشها حكم کفر حكومتهايي را که با آنان اينگونه رفتارهای وح هیانه را
روا ميداشتشد بلكه حكم کفر مردمي را که حاضر به زنهدگي در زيهر سهايه
چشههین حكومتهههايي هسههتشد طههادر نمودنههد ،و ايههن پديههده ی شههوم و
خانمانسوز دستآورد ددمش ي برخي حكومتها و ضع بیش و پرورش و
شكیبايي بعضي از کساني است ،که غالباً ابتدا هدفي مز خدمت به استقالل
و آزادی و سههربلشدی مههردم مسههلمان و ديگههر ملتهههای مظلههوم مهههان را
نداشتهاند.
 – 13تهاجم آشکار و پنهان:
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مقدسات ملتهای مسلمان در همه سرزمینهای اسالمي مورد هجوم همهه
مانبه آشكار و پشهان قرار گرفته و ميگیرد .در اين مشا «احهزاب مديهد»
همه نیروهای غیر ديشي و ضد انساني از میان يهود ،طلیبیان ،کمونیستها،
بت پرستان ،و فريا خوردگان آنها در میان مسلمانان شرکت دارند.
برای کساني که به خداوند ،مهان پهس از مهرگ و بهرادری اسهالمي ايمهان
دارند ،و به ارتباط شان با برتهرين انسهانها و ملتهها افتخهار مينمايشهد ،و
ميدانشد که ملتههای مسهلمان ههر چشهد دارای رنها و نهژاد و زبانههای
گوناگون هستشد ،اما يک امت و ملت را ت كیل ميدهشد و هر يک در مقابل
ديگران بايد احساس مسئولیت نمايشد ،و در مقابل بد خواهان ط واحهدی
را ت كیل دهشد و «هرکس به امور مسلمانان اهمیت ندهد ،ازآنان به شهمار
نميآيد» اينگونه انسهانها کهه همهه مها م هكالت مسهلمانان را م هاهده
ميکششد ،و ميبیششهد کهه چگونهه بها برنامههريزیهای پرهزيشهه و امكانهات
گسترده در راه نابودی مان و مال و معشويت و کرامت و دور نمودن آنها از
دين اسالم و به ماهلیت برگرداندن آنها تالش همه مانبه طورت ميگیهرد،
نبايد بي تفاوت در میان خانواده به عهی و نهوش و خوشگهشارني خهود را
سرگرم کششد ،و بايد در حد توان مقابله با آن از مان ،مال ،زبان قلم ،قهدرت
اندي ه و امكانات خوي استفاده نمايشد.
و هرگاه مردانه گام در میدان مبارزه نهادند و در حد توان از ادای مسئولیت
کوتاهي نشمودند ،پهس از هجهوم همهه مانبهه فكهری ،فرهشگهي ،اخالقهي و
سیاسي و اقتصادی دشمشان آنها را مأيوس نخواهشد کرد ،و دچار تشهدروی
و سختگیری هم نخواهشد شد.
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 .14فتواي زود هنگام:
بعضي اوقات هم فتوا دادن و امتهاد کردن نا به هشگام و پی از دسهتيابي
به شرايط کافي و کسا تجربه به خصهوص شهشاخت دقیهق از واقعیتههای
زندگي و روابط امتماعي و بدون ايجاد ارتباط میان مزئیات و کلیهات و بهر
گرداندن مت هابهات بهه محكمهات ،ظشیهات را محكهوم قحعیهات نمهودن و
توانايي برتری دادن و ترمیح موارد ناهماهشا و متضاد و حكهم نكهردن بهه
ظاهر نصوص مگر پس از دقت و تحقیق در مهورد معشهي درسهت و لحهن و
اهداف آن عدم مرعهات ههر يهک از انهها زمیشهه فتواههای سهختگیرانه و
تشدروانه را فراهم ميسازند.
 15فراموش کردن پيامدهاي زيانبار سختگيري:
فراموش نمودن عواقا زيانبار سختگیری و افراطورزی در دين ،خود يكي
از عوامل گرفتار شدن به دام اين آسیا است زيرا همچشانکه پی تهر نیهز
گفتهايم در طورتيکه انسان نسبت به عواقا کاری غفلهت کشهد و آن را بهه
دست فراموشي بسپارد مرأت اقدام بهه آن را بهه خهود ميدههد اهلل متعهال
َن لو زم ﴾ (1 )1
ي
ي
ميفرمايدَ ﴿ :ولََق ْ َ يه ْ َ إي َي َ
آد َ من قَد ْ ُل فَدنَم َي َوَملْ َي ْ َ ُ َ ْ ً
در آغاز ما به آدم فرمان داديم کهه از میهوة درخهت ممشوعهه مخهور امها او
فراموش کرد و از او ارادهای قوی م اهده نشموديم.
چهارم :پيامدهاي افراط در دين:
الف در مورد دينداران و دعوتگران:
 -1خشم مردم:
( )1سوره طو.115 :
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انسان سختگیر و تشدرو و از آن نظر که بهه مهای قهرار گهرفتن در میهدان
عمل و تالش مدی و سازنده برکشاری ن سته و بی تر شعار ميدهد و اگهر
عملي را هم انجام ميدهد يا م كل آفرين يا بيهدف يها بينتیجهه خواههد
بود اين وضد او باع ميشود که ديگران کم کهم از او فاطهله بگیرنهد و بهه
میزان م كل آفريشی از او متشفر شوند و توان تحمهل او را نداشهته باشهد
رسول خدا درحديثي که ابن مسعود نقل ميکشد به همین موضون
اشاره ميفرمايد ابن مسعود ميگويد يک نفر بهه رسهول خهدا گفهت يها
رسول اهلل من به خاطر آن که فالني به هشگهام پهی نمهاز شهدن قرائهت و
نمازش را طوالني ميخواند نمازم را ديرتر ميخوانم ابهن مسهعود ميگويهد
هیچگاه رسول خدا را به آن اندازه به هشگهام موعظهه خ همشاک نديهده
بودم رسول خدا سپس فرمود در میان شما هستشد کسهانيکه سرشهتي
عجوالنه دارند برخي هم بیمارند و بعضي ههم پیهر مهرد هسهتشد و ممكهن
است کساني کار عجله داشته باششد هر يک از شما پی نماز شهد زيهاد آن
را طول ندهید)1(.
عمر ميفرمايد کاری نكشید مردم از خدا و دين ،کیشه در دل بگیرند و
ناراحت شوند هرگاه پی نماز شديد قرائت نماز را زياد طهوالني نكشیهد در
غیر اين طورت باع دل آزاری مردم ميشوند.
 -2سستي و بريدن:

 )1(1صحيح خب ري ،كت ب و .
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چون پديدة تشدروی و از افراطکاری عمر زيادی ندارد و ادامه دادن آن برای
انسان که طاقت و توان او محدود است کار سادهای نیست بشابر ايهن خیلهي
زود زود دچار خستگي و رکهود ميشهود و اسها آرزوههاي در سهشگال( و
پرتگاه کجراهه با سر سرنگون ميشود و اگهر مهان و رمقهي بهرای او مانهده
باشد ان را تشها برای خود را کشار ک یدن به کار ميگیهرد بها راههي کهامالً
متفاوت با راه قبلي خوي را در پی ميگیرد يا بهه عبهارت در ديگهری از
افراط به تفريط و از تشدروی به کشدروی گراي پیدا ميکشد.
به همین علت است که رسول خدا ميفرمايد :دست به انجهام کارههايي
بزنید که توان را درخود سهراغ داريهد ،خداونهد بخاطرسهختي ک هیدن و
ناتواني شما ملول ميشود ،بهترين کارهها نهزد خداونهد بها دوامتهرين آنهها
است؛ هر چشد اندک هم باشد)1(.
 -3هدر رفتن عمر و توان:
زيرا وقت و انرژی و استعداد انسهان تشهدروی و سهختگیر در کارههای کهم
ارزش و درمه چشهدم بهه کهار گرفتهه ميشهود و از امهور اساسهي کارههای
سرنوشتساز غافل ميماند و در نهايت حاطلي به دست نخواهد آورد.
َّ ي
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :قُدل َه ي ي
دل َس ْدعيُ ُه ْم يِف
ض َّ
ين َ
ين أَ ْ َمد الً ،الدذ َ
مد ي َ
ْ ْ
دل دُنَهد ُ ُك ْم ِب ْبَ ْخ َ
(2)2
ي
ي
ص ْن ًع ﴾
م ُو َُ أ ََّهنُ ْم َُْيمنُو َُ ُ
ا ْحلَيَ و ال ُّ ْديَ َو ُه ْم ََْي َ

 )1(1صحيح ابن

ُ،

يث .1578

( )2سوره كهف.104 -103 :
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ای پیامبر بگو آيا شما را از زيانبهارترين انسهانها آگهاه کهشم ،آنهان کسهاني
هستشد که تالش و تكاپویشان در زندگي دنیا ههدر مهيرود و خهود گمهان
ميبرند که دارند به بهترين ومه کار نیک انجام ميدهد.
حافظ ابن کثیر در ارتباط با تفسیر اين آيه به اخبهاری از گششهتگان اشهاره
ميکشد و ميگويد بخاری نقل ميکشد مصعا از پدرش سعد بن ابي وقهاص
ي ي
ين أَ ْ َمد الً﴾ سوال نمود کهه آنهها پیمهان
مد ي َ
در مورد آيه ﴿قُ ْل َه ْل دُنَهد ُ ُك ْم ِب ْبَ ْخ َ
شكشانشد سعد گفت نه آنان يهود و نصاری هستشد يهوديان به خاطر تكشيا
رسالت حضرت محمد و نصاری به دلیل انكار نعمتهای به هت امها بهه
نظر علي بن ابيطالا و ضحاک آنها پیمان شكشان هستشد.
ابن کثیر سپس به اظهار نظر ميپهردازد .و ميگويهد« :معشهي رأی حضهرت
علي آن است،که اين آيه همچشان که «حروريهة» يعشهي پیمهان شهكشان را
شامل ميشود ،شامل حال يهود و نصاری و ديگران هم ميگردد ،نه اينکهه
تشها در مورد آنان نازل شده و طدق کشد ،بلكه عمومیت دارد ،زيرا ايهن آيهه
در مكه نازل گرديده و قبل از مخاطا قهرار گهرفتن يههود و نصهاری آمهده
است ،طبعاً رامد به خوارج هم خاطة نیست ،بلكهه همهه کسهانيرا کهه بهه
شیوهای نادرست خداوند را عبادت و خود را هم در راه طحیح گمان کششهد،
در بر ميگیرد.
 –4کوتاهي در حق ديگران:
انسان افراطکار ،کار و تالش در دايرهای معهین ميچرخهد ،و در بسهیاری
موارد نسبت به حقوق ديگران کوتاهي ميکشد ،و به مسهئولیت در مقابهل
آن عمل نمينمايد.
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به همین خاطر بود که رسول خدا به يكهي از يهارن کهه شهشیده بهود،
بی از حد به عبهادت م هغول ميشهود و گهاهي مسهئولیت را در برابهر
خانوداه و خوي ان و دوستان فراموش ميکشد ،فرمود« :درست است که روز
را روزه و شا را به نماز ميايستي؟» گفت  :بله يا رسول اهلل! رسول خدا در
مقام نصیحت به او فرمود:
«اين کار را مكن! روزههايي روزه بگیهر و روزههايي را ههم روزه مگیهر ،نمهاز
بخوان اما در کشهارش اسهتراحت ههم بهاش! زيهرا بهدن چ همان ،همسهر و
مهمانانت همه بر تو حق و حقوقي دارند.
 –5پريشاني و اضطراب روحي:
چون انسان تشدرو و سختگیر مدام در پي يارگیری است ،و ميخواهد آنان
را با خود هم فكر همراه نمايد ،و در مقابهل از طهرف ديگهران کمتهر گهوش
ششوايي مييابد ،و لبیكي ميششود ،به همین سبا دچار پري هاني خهاطر و
حتي دشمشي با ديگران ميشود.
واقعیتهای گششته و حال بهترين شاهد بهر ايهن ادعاسهت ،مهيبیشیم کهه
سهختگیران و افراطگهران ناشهكیباترين و پري هانترين و تشههانظرترين و
زودرنجترين انسانها هستشد ،و گاهي بها زور اسهلحه و تهديهد ميخواهشهد،
ديگران را با خود همراه کششد.
ب :در ارتباط با بيداري اسالمي:
 .1تفرقه و از همپاشيدگي:
کسانيکه گام در کوره راه با افراط و زيهادهروی مينهشهد ،غالبهاً از بیمهاری
کوتاه فكری و ضع نگرش رنج ميبرند ،و هیچگاه بر يک رای خاص اتفهاق
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پیدا نشموده ،و ديگران نیز ديدگاه شان را نميپسشدند ،به همهین دلیهل بهه
بالی نابود کششده چشد دستگي دچار ميشوند.
اين همان چیزیست ،که ابن عباس به آن اشاره ميکشهد ،و ميگويهد:
عمر روزی به تشههايي در مهايي بهه اسهباب و عوامهل اخهتالف میهان
مسلمانان در اندي ه فرو رفت و با خود گفت« :مای تعجا است ،که ملتهي
در عین اين که خدا ،و پیامبرشان يكي است ،دچار چشد دستگي شوند؟!» و
بعد کسي را دنبال ابن عباس فرستاد و گفهت «بهه نظهر تهو چهرا مهردم در
حاليکه دارای خدا ،و پیامبر و قبله و قرآن م ترکي هستشد ،دچار اخهتالف
ميشوند؟!»
ابههن عبههاس گفههت :ای امیرالمههومشین! قههرآن بههر مهها نههازل گرديهده و آن را
ميخوانیم و ميدانیم ،که در مورد چه مسايلي نازل گرديده است ،امها پهس
از ما مردماني ميآيشد ،و آن را قرائت مينمايشد و نميدانشد که فالن آيهه در
رابحه با چه موضوعي نازل گرديده ،و در مورد آن ههر يهک ديهدگاهي پیهدا
ميکششد ،در نتیجه دچار اختالف ميشوند .عمر بها تأمهل در سهخشان
ابهن عبههاس آن را سههخشي سههشجیده يافههت و آن را بسهیار عالمانههه قلمههداد
کرد)1(...
 – 2سنگيني بار مسئوليتها و طوالني شدن راه:
پديدة سختگیری و تشدروی پديدة زشت و نفرتانگیز است ،و فرطهتهای
مشاسبي را برای دشمشان در کمین ن سته اسالم برای سرکوب و برخورد بها
کارگزارن و دعوتگران ،فراهم مينمايد.

 )1(1اال تص  ،ام ش طي ،ج  ،2ص .183
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و با بهانه تشدروی و خ ونت م كالت زيادی برای بیهداری اسهالمي فهراهم
ميکشد ،و به همین علت کار بر دعوتگران چشهد برابهر سهخت ميشهود ،و
راهي که بايد طي نمايشد ،طوالنيتر ميگردد.
 – 3جلوگيري از بيشتر شدن هم مسيران:
يكي ازآثار و لوازم افراط و سهختگیری ،شهدت عمهل و خ هونت اسهت ،و
همین تشدخويي و شدت عمل باع ميشود ،که ديگران به مای گرويدن و
همكاری نمودن از آنان تشفر پیهدا کششهد ،و دسهتياری بهه سویشهان دراز
نشمايشد ،و سرشت انسان اينگونه است ،کهه نیكوکهاران و انسهانهای آرام و
خوش اخالق را دوست ميدارد ،و از انسانهای بداخالق و تشدخو تشفر پیهدا
ميکشد.
اهلل متعال ميفرمايهد﴿ :فَيمد ر ْمدر يمدن هي
ق الْ َق ْ ي
دب
دَ فَغَد غَيدي َ
دَ َاُ ْدم َولَ ْدو ُكن َ
اّلل لين َ
َ َ َ هَ
(1)2
ك﴾
الَ َْلُّواْ يم ْن َ ْولي َ
«از پرتو رحمت الهي ست ،که تو با آنان نرم نمودی :و اگهر درشهتخو و
سشگدل بودی ،از پیرامون تو پراگشده ميشدند»
و رسول گرامي ميفرمايد« :إُ ال فق ال يکدوُ ِف شد إال شد و و ال يندز مدن
شد ي إال شد و»(« :)2در هرکاری تسامح و گششت به کار رود ،آن شايسته و رو
به راه خواهد کرد».
پنجم :مداواي بيماري سختگيري و افراط:
با تومه به اسباب و عوامل پیداي پديده سختگیری و زيادهروی در دين،
بهتر ميشود ،با راههای معالجه آن آگاهي پیدا کرد:
( )2سوره آا م اُ.159 :

 )1(2صحيح مم م،

يث .2594
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 .1حاکمیت بخ یدن به ارزشها و رهشمودهای فكری ،اخالقهي ،امتمهاعي،
سیاسي ،اقتصادی و تعلیم و تربیتي اسالم ،در عرطههای گونهاگون فهردی و
امتمههاعي و سیاس هي و مردم هي ،بههر اسههاس آرای ممههد طههاحا نظ هران و
مجتهدان مامد ال رايط و آگاه به اهداف دين و مصالح انسهانها و شهشاخت
درست و واقد بیشانه روابط امتماعي و امهور مختله مربهوط بهه زنهدگي و
شرايط زماني و مكاني ،چشانچه چشین انتظار به ماييکه الزمهه ديهنداری و
دعههوتگری اسههت بههرآورده شههود ،همههه اض هحرابهای فكههری و گروه هي و
بهانههايي که زمیشه ساز سختگیری و تشدروی هستشد ،از میان ميرونهد ،و
تمايل به خ ونت و افراطکاری ماي را تعاون و همكاری و محبت متقابهل
مردم مسئوالن سیاسي خواهد داد از طرف ديگر حاکمیت پیدا نمودن ديهن
خداوند ،خود به خود پديدههای شوم و شر و فساد و ستم و بي عدالتي را از
میان بر خواهد داشت ،و انگیزهای برای دينداری و دلسهوزان بهرای ايجهاد
الفت و تعاون و گسترش هر چه بی تر عدالت خواهد شد.
دك لي د هي ي ين َ نيي ًْد فيلْد َو َّي َّ
س َ َْي َهد
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :فَدلَقي ْم َو ْج َه َ
اّلل ال يديت فَلَد َ النَّد َ
َ
(1)1
َال تَد ي يل يلَ يْق َّي
اّلل ذَلي َ ي
ين الْ َقيه ُم َولَ يك َّن أَ ْكثََ النَّ ي
س َال يَد ْع َ ُمو َُ﴾
ك ال ه ُ
ْ َ
«روی خود را خالصانه متومه آيین سهازگار (خداونهد) کهن ،ايهن سرشهتي
است ،که خداوند مردمان را بر آن سرشته اسهت ،نبايهد سرشهت خهدايي را
تغییر داده ،ايهن اسهت آيهین اسهتوار ،امها اکثهر مهردم (چشهین چیهزی را)
نميدانشد».
( )1سوره رو .30 :
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 .2ت ههويق علمههای راسههتین دي هن و دعههوتگران تالشگههر ب هرای قی هام بههه
مسئولیتهای خود در برابر اسالم و مسلمانان ،به خصوص تهالش بهرای بهه
دستآوردن دل انسانهای سهختگیر و تشهدرو و انهدرز و نصهیحت کهردن
آنها ،و تومیه حكومتها بهرای آن کهه بهه مهايي برخهورد خ هن و آزار و
شكشجه باب گفتگو و بح را برای آنان بگشارنهد ،و آزادی اظههار نظهر را از
اي ان نگیرند ،اظهار نظر و دعوت و تبلیغي که امانتي است ،خدايي و ههیچ
کس در حد توان خود نميتواند از زيهر بهار آن شهانه خهالي کشهد .بهه نظهر
ميرسد که اين روش برای پی گیری از پديده تشهدروی و خ هونت بسهیار
موفقتر و سالمتر خواهد بود.
 .3آگاهي از فقه و فرهشا بشهدگي و دعهوت و فتهوا و اظههار رأی و رعايهت
اولويتها در امور و مسايل و ششاخت کلیات مقاطد شريعت و فههم نصهوص
با استفاده از سشج آنها يا يک ديگر ،تومه به درمات و مراتها احكهام و
روش اثبات آنها و روابط آنها بهه هشگهام تعهارو ،و مراحهل دسهتورات و
احكام ديشي و درمات مسئولیت ،آگاهي از شرايط زنهدگي و معهشوريتهای
مردم تومه به سشتهای خداوندی حاکم بر شريعت و هستي ،بهه خصهوص
قانون نصرت و پیروزی و ضع و شكست و ...و اين نون و نگرش ميتواند به
خوبي بر پديده شوم تشدروی و سختگیری چیره شود.
ي ي
يل ربيد َ ي ي ي
مددنَ ير َو َجد يد ْاُم
اهلل متعههال ميفرمايههد﴿ :ا ْد ُ إييي َسدي ي َه
دك ِب ْحل ْك َمددر َوال َْم ْو غَددر ا ْحلَ َ
يِبلَّييت يهي أَ من﴾ (1 )1
َ ْ َُ
( )1سوره مل.125 :
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«با بهرهگیری از حكمت و دوراندي ي و اندرز زيبا و پسشديده (ديگهران) بهه
راه پروردگارت فرا بخوان ،و با آنان با بهترين شیوه مجادله کن»
 .4محالعه و تحقیق در تاريخ عموميب هر بهه ويهژه تهاريخ اسهالم ،زيهرا در
البالی طفحات پرحادثه تاريخ نمونههای زيادی از تشهدروان و سهختگیران
بوده اند؛ هم چشین در آن به شهیوه برخوردههای مختله بها آنهها آگهاهي
مييابیم.
 .5برخورد پدرانه و دوستانه با افراد تشدرو و سختگیر ،و از هر فرطتي برای
مهرباني ،عحوفت و دلسوزی با آنان بايد بهره گرفت برای آگاهي درسهت از
انگیزهها و اسباب و اهداف شان الزم است با آنان معاشرت طهادقانه طهورت
گیرد ،تا هشگام اظهار نظر و قضاوت در مورد آنها همه را همچون يک ديگر
نپشداريم ،و به اطحال( همه را با يک چوب نزنیم ،و آگاهانه و عادالنه آنهها
را تحلیل و بررسي کشیم ،و نظر و کار يكي دو نفر از آنها را مالک حكم بهر
بقیه قرار ندهیم ،و مجموعهه تصهمیمات و افكارشهان را مهد نظهر داشهته ،و
اندازه نیک و بد شان را در میزان شريعت مورد سشج قرار دهیم:
(1)1
ك ُه ُم ال ُْمْ ي ُحو َُ﴾
اهلل متعال ميفرمايد﴿ :فَ َمن الَد ُق َ ْ
َ َم َوا يزينُوُ فَل ُْولَي َ
«هر کسي اندازه (نیكيهاي ) سشگینتر باشد ،آنانشد کهه پیهروز و رسهتگار
شده اند».

( )1سوره مومنوُ.102 :
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همچشین در مورد نظرات ناسازگار و کارهای مخهال شهريعت آنهان مبالغهه
نشمايیم ،و در عین حال از خالفکاری دوسهتان و هممسهیران خهود چ هم
پوشي کشیم ،زيرا اين کار خود نوعي افراط و تفريط است.
برای آنان در حدامكان فضايي آزاد که بتوانشهد آرای خهود را ارائهه دهشهد ،و
سخشان و نظرات ديگران را مورد نقد قرار دهشهد ،و خهود نیهز مهورد انتقهاد
عالمانه و طادقانه قرار گیرند ،فراهم شود.
رو( اندرزپشيری و اندرزگويي را ايجاد نمايیم ،و عمر آسا بگويیم « :ای برادر
اندرزگو! بسیار از تو سپاسگزارم ،در همه وقت در شا و روز ،آغوشهم بهرای
تو و گوشم برای ششیدن اندرزهايت باز است ،رحمت خدا بر کساني که مهرا
از عیا و نقصهايم آگاه کششد».
همچون او باشیم ،که روزی مردی به او گفت« :امیرالمؤمشین از خدا بترس!
و بعضي از حاضران از اين سخن دلگیر شهدند ،امها عمهر خحهاب بهه
آنها گفت :او را سرزن نكشیهد ،اگهر شهما همهه اينگونهه نباشهید ،بسهیار
بيخیريد ،و اگر ما هم نپشيرفتیم ،ما هم از خیر بيبهره ايم».
از توسل به قهدرت و خ هونت و توطئهه بهرای نهابودی اندي هه تشهدروی و
سختگیری بايد دوری کرد ،زيرا با برخورد خ ن و سرکوبي ،اين طرز تفكر
و روش نابود نميشود ،بلكه خود را مخفي مينمايهد ،و همچهون آته زيهر
خاکستر دنبال فرطت مشاسا به حیات خود ادامه خواهد داد.
 .6تومه و دقت در مورد پیامدهای تشدروی و سهختگیری چهه پیامهدهايي
که گريبانگیر دينداران و دعوتگران است.
و چه آنهايي که برای بیداری اسالمي م كل ايجاد ميکششد .شايد بها ايهن
روش بتوان از آن آسیا رهايي يافت ،و راه آمدن دوباره آنها را سد کرد.
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 .7عمر و اوقات را طبق برنامه طهرف کارههای مفیهد و سهازنده بايهد کهرد،
مانشد :آموختن و آموزش دادن ،محالعه ،تحقیهق ،ذکهر و عبهادت ،گهردش و
تفريح و ديدار با دوستان و اقوام و کار و م غولیت شرعي و پسهشديده ،زيهرا
کار و م غولیتهای سالم و سازنده با ساختار انسان سازگار است ،و انرژی و
توان انسان را در راه خیر و مصلحت دنیا و عقبای خود و ديگران به خهدمت
ميگیرد ،و مايي را برای تشدروی و سختگیری باقي نميگشارد!.
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احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم علی أشرف اأنبيراء واملفسرلني حممرد وعلری آلر
و أصحاب أمجعني.
انسان برترين مخلوق و ي زموين اسو؛ ا تاواوو تلوا ي دو ا نيور
قدوت شناخ؛ اشياء وا قراو داده آسمان ،زمين مقجوقدات آن وا توابو
براي ا مسخّر گردانيده اس؛ .اما گوا ي بلضوي از انسوان ا ،مقوا خوقد وا
فرامقش کرده به آساني تح؛ تأثير ا ا خورافات سقسه اي شويطان
شيطان صفتان قراو ميگيرند .شيطان ايي که ميشوه دو کميننود تابوا
حيله اي گقناگقن دسيسه اي متنقع انسان ا وا از ايمان مسير حو
حقيق؛ منحرف کرده دو با تالقي از گناه ملصي؛ گرفتاو سازند.
يکي از ترفند اي شيطان دومنحرف کردن انسان ا از عقيدة ح ايموان،
سحر جاد اس؛.
چنانکه مشا ده ميکنيم بلضي از مسلمانان فريب شويادان جواد گران وا
خقوده به گمان اينکه آن ا غيب ميدانند ،براي تأمين برخي از نياز واي
خقد به آنهان مراجله ميکنند رچه اين شويادان بگقينود آنهوا نيوز بوا و
ميکنند با چنين با وي دين ايمان خقيش وا دو مخاطره مياندازند.
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ذا الز دانستيم تا دو خصقص اين ملضل دو پرتق قرآن سن؛ مطوا اي وا
براي مرد متدين با ايمان بيان داويم تا با ما يو؛ اقلوي سوحر جواد
آشنا شده خقد وا از ضرو اي ديني دنيقي آن محفقظ نگهداوند.
معناي سحر:
دو مفردات واغب اصفهاني– که مخصقص کلمات قرآن اس؛– به سه ملناي
سحر اشاوه شده اس؛:
 –1فريووب پنووداو اي بوود ن حقيقوو؛ اقليوو؛ ،ماننوود شوولادهبازي
تردستي علما ميفرمايند سحر جاد گران فرعقن از مين نقع بوقده اسو؛.

رحف أع
ا متلال ميفرمايد ﴿ :قَ َ
راَ بَر أ أَلأ اورفا َِرا َحا ابَرا اا أع َوعصريُي اخ أع اَُيلر ا ِلَأير ررِ س أ
(1)1
أَ لَّنَا تَ أس َعى﴾
(مقسي) گف؛ :شما ا ل (شر ع کنيد آنچه داويود جلوق) بيندازيود( .آنوان
طناب ا عصا اي خقد وا اندختند .مقسي) چنان به نظرش وسويد کوه بور
اثر جاد ي ايشان ،به ناگاه طناب ا عصا اي انان (ماو شده اند ميخزنود
رني الالراو َو أ
رح افواأ أَ أع اَ
اس َأ
فاس َ
) تند واه ميو ند .ميفرمايدَِ﴿ :رلَما اَل َو َ
رََ باف ا أ

ع﴾()2

2

نگاميکه ( سايل جواد گري خوقد وا) بينداختنود مورد وا چشوم بنودي
کردند ايشان وا به راس افکندند.

( )1سفره ط .66 :

( )2سفره اعفا .116 :
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 –2جلب شيطان ا به و ش اي خاص کمک گورفتن از آن وا ا متلوال
طرياطني تَراَر لا اَ َعلَرى الر أَِل ث
راَ أٍَ ثيع ْرا أل اورف َ
ميفرمايد َ ﴿ :ر أ أانَربِّركا امع َعلَرى َررِ تَراَر لا اَ ال ل َ ا
ِّ
س أم َع َوأَ ألثَ افا أع َلاحباف َ ﴾
ال ل
آيا به شما خار بد م شياطين برچه کسي نازل ميشوقند ( ا قواء سقسوه
ميکنند) بر کساني نازل ميگردند که کذاب بس گناهکاو باشند (چرا کوه
کا نان غيبگقيان دو غگق پلش؛ ميباشند) (به شوياطين) گوقش فورا
ميد ند ،بيشترشان دو غگقيند ( از پيش خقد چيز ائي بهم مياافند).
 –3ممکن اس؛ با سايلي ما ي؛ شکل اشخاص مقجقدات وا تغيير داد،
مثال انسان وا به سيله آن به صقوت حيقان دوآ ود ي ايون نوقع ،خيوال
پنداوي بيش نيس؛ اقلي؛ نداود.
دو سانا لرب آمده اس؛ :سحر عااوت اس؛ :از رآنچه که مأخوذ ،منشوأ
عقامل آن ظريف مرمقز ،نامرئي پنهان باشد.
دوباوه ملني اصطالحي سحر دو سانا لرب آمده اس؛ :سوحر علمياسو؛
(1 )1

که با انجا دادن آن ساحر به شيطان نزديک ميشوقد« -السرحف عمر ْتورفب
ِي ِلی الطيطا »
دو تلريف اصطالحي سحر دو عمدة ا قواوي چنوين آموده اسو؛ِ« :خرف أررف

خررار العررا ة صررا ر عررِ ن ر شررفْفة ال ْتع ر ر رعارضررت »؛ سووحر عملووي اسوو؛
خاو ا لاده که از فردي شرير انجا ميگيرد مقابله با آن مشکل نيس؛.

( )1سفره شعفاء.223 -221:
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اقسام سحر:
اما فخر وازي دو تفسير کاير ش؛ و ش براي سحر جواد کوردن بيوان
نمقده اس؛:
 –1جاد ييکه دو زمان اي قديم دو ميان مورد بابول وايوج بوقد :بابلي وا
ستاوهپرس؛ بقدند گمان ميکردند ستاوگان مؤثر مودبّر زموين مورد
ستند تماميخير خقبي سلادت شقا ت نحقس؛ بدي از سوقي
ستاوگان اس؛ .جاد گران آن زموان براسواس حرکو؛ سوتاوگان منوازل
برج اي آنها ادعا غيبگقيي ،آگا ي از آينده پيشگقيي ميکردند.
 –2جاد يي که با قدوت نير ي اواده انجا ميگيرد :دو اين و ش انسان با
وياض؛ اي طقالني به تققي؛ فکر اواده خقيش ميپردازد سپس با نيور ي
اوادة خووقد بوور اشووياي محوويط اطووراف خووقد اثوور ميگووذاود چيز وواي
خاو ا لادهاي وا دو برابر چشم بينندگان مجسم ميکند.
 –3ياوي جستن از او اح زميني :ساحر دو سوحر خوقد از شويطان جن وا
ياوي ميگيرد.
 –4سحري که با ا قاي تخيالت گمانافکني انجا ميگيورد :دو ايون نوقع
سحر ا جاد گر از نير ي تخيلي استفاده ميکند با چشم بندي سورع؛
عمل دو ققاي خيا ي انسان تصرف نميکند.
 –5اعمال کاو اي عجياي که دو اثور ترکيوب سوايل ابوزاوآالت انجوا
ميگيرد :دو اين نقع از سحر جاد گر براي اعمال عجيب غريوب از ابوزاو
آالت استفاده مي کند.

1187

جادو و جادوگري

خطبه هاي جمعه

 –6استفاده از خقاص يژگي اي ناشناختۀ فيزيکوي شويميايي اجسوا :
ساحر دو اين نقع سحر از خقاص شيميايي اجسا استفاده ميکند که عمق
مرد از آن خقاص اطالعي نداوند
مثالً دو شيميامر زه اجسوا بسوياوي وا ميشناسويم کوه زنشوان از وقا
ساکتر اس؛ اگر دو ن جسميقراو داده شقند ممکن اس؛ آن جسوم بوه
حرک؛ دو آيد کسي م تلوجب نميکند حتي بسوياوي از سوايل بوازي
کقدکان دو گذشته يک نقع سحر به نظر ميوسيد.
 –7تلل قلب :دو اين نقع سحر ،جاد گر با ادعا کردن اينکه اسوم اعظوم وا
ميداند بر اثور آن جن وا توابو ا سوتند دو انجوا اموقو از ا پيور ي
ميکنند ،مرد وا ملتقد خقد ميگرداند قلب عقل آنها وا شکاو ميکند.
 -8نميمه سخنچيني :دو اين قسم از سوحر سواحر بوا سوخنان مواهم
پيچيده با چابکي خاص دو ميان مرد اختالف ،تشوت؛ ،بغوو کود وت
ايجاد ميکند .مچنوين کاو وايي کوه بوا اسوتفاده از خوقاب مقناطيسوي
يپنقتيز ماني تيز تله پاتي (انتقال افکواو از واه د و) انجوا ميگيورد
گرچه اين علوق از آن دسوته علقمي سوتند کوه ميتوقان از آنهوا اسوتفاده
صحيح نمقد اما ساحران بلضي از شيادان از آنها براي اغفال فريب مرد
سقء استفاده ميکنند که کاوبرد غلط علق موذکقو آنهوا وا دو سوحر داخول
ميکند ،از اين نقع سحر تنها افرادي متأثر ميشقند کوه از قودوت نيور ي
تلقين مهاوت اين ساحران ،اطالعي نداشته باشند.
آيا سحر حقيقت دارد؟
از آنجايي که سحر داواي ملناي مختلفي اس؛ سحر کردن بوه و ش واي
متلددي صقوت ميگيرد ،علما دو باوه حقيق؛ سحر اختالف داوند.
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عالمه ابن حجر دو فتح ا ااوي ميفرمايد :گر ه ملتز ه ملتقدنود کوه سوحر
حقيق؛ اقلي؛ نداود .مچنين ابن حز ظوا ري از شوقافو ابقاسوحا
استرآبادي از احناف ابقبکر وازي نيز بر مين با ونود کوه سوحر حقيقو؛
نداود آنچه وا که ساحر انجا ميد د ،م گمان خيال افکني اسو؛.
براي اثاات نظريۀ خوقد از آيوات ذيول امثوال آن اسوتدالل ميکننود .ا
(1)1
متلال ميفرمايدَِ﴿ :احَا ابَا اا أع َوعصيُي اخ أع اَُيل ا ِلَأي رِ س أحف أع أَ لَّنَاتَ أس َعى﴾
چنان به نظرش وسيد که بر اثر جاد ي ايشان ،بناگواه طناب وا عصوا اي
آنان (ماو شده ميخزند ) تند واه ميو ند .ميفرمايدَِ﴿ :رلَ لما أَلأ َو أفاأ َسر َح افواأ
ني الالاو﴾
أَ أع اَ
نگاميکووه جوواد گران ( سووايل جوواد گري خووقد وا) بينداختنوود موورد وا
چشمبندي کردند .اما نظر جمهقو علما اين اسو؛ کوه سوحر اقليو؛ داود.
(عالمه ابن قدامه ميفرمايد :سحرداوي حقيق؛ اس؛ ،باعث مرگ ميشقد
انسان وا مريو ميکند ،قدوت مبستري وا از بين ميبرد ،دو ميان ز جين
جدايي ميافکند ميان افراد جامله تشت؛ اختالف ايجاد ميکند .جمهقو
ا ل سن؛ ميگقيند جاد اقلي؛ داود تنها تخيل محو نيس؛.
داليل واقعيت سحر:
الس أحف﴾( )2شياطين به مرد سوحر ميآمقزنود.
لاو ِّ
ميفرمايدْ ﴿ :را َعلِّ امف َ الا َ
تلليم تللٌم دو امقو حقيقي امکان داود انجا ميگيرد .ميفرمايدَِ﴿ :رلَ لمرا
يع﴾ (3)3
اس َأََ باف ا أع َو َجاءوابس أح ثف َعظ ث
ني الالاو َو أ
أَلأ َو أفاأ َس َح افواأ أَ أع اَ
( )1سفره ط .66 :

( )2سفره بوفه آْ .102
( )3سفره اعفا .116 :
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نگاميکه جاد گران ( سايل جاد گري خقد وا) بينداختند مورد وا چشوم
بندي کردند جاد ي بزوگي از خقد نشان دادند.
خدا ند براي سحر صف؛ عظيم وا آ وده اس؛ اين صف؛ براي چيوزي کوه
اقليو؛ نوداود نومي آيد پس صوف؛ عظويم دال بور ايون اسو؛ کوه سوحر
اقلي؛ داود.
(1)1
اّللَ َسياأبطلا ا﴾
مچنين ميفرمايد﴿ :قَ َ
الس أح اف ِ ل ِّ
اَ ار َ
فسى َرا ج أكتاع ب ِّ

مقسي گف؛ :آنچه اوايه داديد اقلاً جاد اسو؛ .قطلواً خدا نود آنوا پوق
نابقد خقا د کرد.
از اين آيات مللق ميشقد که سحر داواي اقلي؛ بقده اثرش ثابو؛ اسو؛
که خدا ند آنرا باطل ميکند ،زيرا چيوزي باطول ميشوقد کوه اقلواً جوقد
داشته باشد نه اينکه م گمان باشد.
دو حديثي از صحيح بخاوي منققل اس؛ که ايد بن االصم يهقدي از قايله
بني زوي پيامار وا سحر نمقد ،از اثر سحرش پيامار گراموي موريو
شودند به حدي که کاو وا که انجا نداده بقد تصقو ميکورد کوه انجوا داده
اس؛ .سقوه اي ملقذتين (سقوة فل ناس) براي گشقدن سحر پيوامار
نازل شد خدا ند ا وا شفا داد .پس مللوق ميشوقد سوحر اقليو؛ داود.
ا اته علمايي که ملتقدند سحر حقيق؛ داود ،منظقو شان اين نيس؛ که ر
چه ساحر ادعا کند قادو به انجا آن اس؛.
يچ ساحري نميتقاند ما ي؛ شکل مقجقدات وا تغيير د د مثالً انسان وا
به صقوت حيقان يا حيقان وا به صقوت انسان دوآ ود ،طا اجمواع جمهوقو
( )1سفره ْفن .81 :
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علما ملجزات انايا از قايل نازل شدن ملخ ،ققوباغه شکافتن دويا تاوديل
شدن عصا به آژد ا زنده کردن مردگان سخن گفتن حيقانات حقايقي
بقدهاند که تقسط انايواء ظوا ر شودهاند ،سواحران رگوز قوادو بوه انجوا
کاوي اي خاو ا لاده که شايه ملجزات انايا باشند ،نيستند.
ا اته اين امر جاي خقد وا داود که امقو خاو ا لاده کوه تحو؛ قودوت بشور
اس؛ به دس؛ ساحر آشکاو شقد ،مثالً با جاد کردن کسي وا مريو کننود،
يا دو ميان ز جين جدايي بيا وند يا عقل کسي وا زايل يا عضق کسي وا کوج
نومايند .ي دو ر حال نواايوود غافول بووقد کوه موؤثر حقيقوي فقوط ا
عز جل اس؛.
د ِالل ِبح اّلل﴾ (1 )1
ضآرِْ ب رِ أَا ث
أ ِّ
أ َ
ا متلال ميفرمايدَ ﴿ :وَرا ا ع ب َ ِّ َ
حال آنکه با اين جاد ي (خقيش) نميتقانند به کسي زيان برسانند مگور
اينکه با اجازه خقاس؛ خدا باشد.
گشودن سحر:
مانند بقيه امراض سحر م نقعي مورض بوال اسو؛ کوه انسوان دچواو آن
ميشقد عقاوض آن از اموراض جسميبيشوتر اسو؛ کوه حتوي گوا ي بوه
الک؛ انسان منجر ميشقد .پس مانطقوي که تدا ي بقيه اموراض جوائز
اس؛ مدا اي سحر جاد م دوسو؛ مشور ع اسو؛ پيوامار اکور 
()2
فرمقده اند« :ا هللا عاوج ايث خلق الداء وخلق الدواء ِتداووا»
خقد وا ملا جه بکنيد خدايي که مرض وا بقجقد آ وده د اء ملا جوهاش وا
م آفريده اس؛.
( )1سفره بوفه.102 :

 )2(2رساد ارام امحد ادْث .12596
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گشقدن سحر کاو خطرناکي اس؛ افراد کميقادو به انجوا آن سوتند دو
اين ميان کساني ستند که صالحي؛ اين کاو وا نداوند با حيلهگري ،مکور
فريب موال حورا جموو آ وي ميکننود سورانجا خوقد وا بوه الکو؛
مياندازند.
کساني که عمل گشقدن سحر وا انجا ميد ند بايد متصف به ايون صوفات
باشند:
 –1ققالً عمالً مٌقحد باشند
 –2از محرمات ملاصي د وي کنند
 –3پاياند مستحاات باشند
 –4علم دانش مهاوت اين کاو وا داشته باشند
 –5افرادي متقي پر يزکاو باشند
 –6جرأت شهام؛ داشته باشند
 –7فر تن ،امين متأ ل با شند
 –8وضا خشنقدي خدا ند مد نظر آنها باشد
 –9دفشان جموآ وي مال از افراد ضليفااليمان نااشد
 –10تقانا قادو باشند که خقد وا از ضرو سحر حفظ نمايند.
داليل باطل کردن سحر:
گشقدن سحر وا بلضي از علموا حورا ميداننود از حوديث سونن ابوقدا د
استدالل ميکنند:
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«سك رسفَ هللا عِ الاطفة ِواَ ف رِ عم الطيطا »
دو مقود گشقدن سحر از پيامار سؤال شد ،پيامار پاسخ دادند :گشوقدن
سحر از کاو اي شيطان اس؛.
(1 )1

دو تقضيح حوديث «الاطرفة ررِ عمر الطريطا » ابون حجور ميفرمايود :حکوم
گشقدن سحر به دف شخصوي کوه سوحر وا ميگشوايد بسوتگي داود اگور
نيتش خير باشد پس گشقدن دوس؛ خقب اس؛ اگر نيوتش شور باشود
خقب نيس؛.
علما گشقدن سحر وا تقسط جاد گران کا نوان کوه دو ابطوال آن اعموال
خالف شرع مرتکب ميشقند جائز نميدانند چقنکوه ايون افوراد بوا کشوتن
حيقان استمداد از شياطين جن ا اوتکاب گنا ان کايره باعوث گموراه
کردن مرد تحريف حقواي متز وزل سواختن عقايود افوراد سواده وقح
ميشقند.
اما عالج سحر با آيات قرآني ادعيه مااح تقسط کسي کوه داواي عقيودة
صحيح پاياند احکا شرعي اس؛ اشکا ي نداود.
زيرا قتي ايد بن االصم پيامار وا سحر کرد حضرت جارئيول از محول
سحر ا پيامار وا با خار کرد ،پيامار به حضرت علي طلحوه وضوي
ا عنهما دسوتقو داد سوحر ا وا از چواه ذو ان بيور ن کردنود سوقو اي
ملقذتين وا برگره ا خقانده گره وا گشوقده شودند سوحر باطول شود
پيامار احساس ساکي واحتي نمقد.
( )1ساِ ابی او ادْث.3868 :
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دو صحيح مسلم آمده اس؛ که پيامار فرمقدند« :ال أبو ابلفقري ررا ْکرِ
ِي شفک» دعا تلقيذي که مشتمل بر شرو نااشد اشکا ي نداود.

(1)1

ديدگاه اسالم دربارۀ ساحران:
چقنکه سحر عملي بد زش؛ اس؛ ،يچ يک از اديان آسوماني آن وا جوايز
قراو نداده اس؛.
زيرا کسي ميتقاند آن وا انجا بد د که از ايمانش دس؛ بکشود چشوم
گقش بسته مطيو شيطان جن ا باشد با انجا اعمال بد ميشه شيطان
وا از خقد خشنقد واضي نگهداود.
ساحر قال از اينکه به ديگران ضرو برساند خقدش متضرو ميگردد.
از حضرت ابق ريرهو اي؛ اس؛ که پيامار اکر  فرمقدند:
«اجتابررفا السرربع املفبورراو قررالفا اي رسررفَ هللا رررا ري؟ قرراَ :الطررفک ابهلل والسررحف
وقت الا اليت ا ِّرفم هللا ِال ابحلرق والر الفبرفا والر رراَ اليتريع والترفي ْرفم الاار
(2)2
وق احملصااو املؤرااو الغاِالو»
از ف؛ چيز الوکننده د وي کنيد ،صحابه گفتند اي وسقل خودا آنهوا وا
بگقييد پيامار فرمقدند:
 –1شرو کردن به خدا  –2جاد کوردن  -3کشوتن فوردي کوه خدا نود
کشتن ا وا حرا نمقده مگر به ح  –4وبا خقودن  –5خقودن مال يتويم
 –6فراو از ميدان دو و ز نارد با کفاو  –7تهم؛ زدن به زنان موؤمن ،پواو
دامن بيخار.
( )1صحيح رسلع ادْث.2200 :

( )2خمتصف صحيح البخاری ادْث.1232 :
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چقنکه ساحر ايمان به خدا وا و ا کورده از جن وا اسوتمداد ميکنود بوه
قدوي منفقو مالقض خدا ند اس؛ که حتي کسي که پيش ا ميو د وم
نمازش قاقل نميشقد.
پيووامار فرمقدنوود« :رررِ أت ری عفاِ راف ِسررعل عررِ ش ريء توب ر ل ر صررلفة أربع رني
ليلة»(1)1

کسي که پيش منجم فالگير بر د دوباوه چيزي از ا سؤال کند تا چهل
شاانه و ز نمازش قاقل نميشقد .کسانيکه ساحران وا تصودي ميکننود
به گفتاو کرداو آنها ايمان داودند به بهش؛ نميو ند.
ابق مقسي از پيوامار و ايو؛ نموقده اسو؛ٍ« .رال الْردخلف اةارة
ردرِ اخلمف و ال قاطع الفاع و رصد ابلسحف»
ملتوواد بووه شوورابخقاوي تصوودي کننووده سوواحر قطووو کننووده وابط وۀ
خقيشا ندي داخل بهش؛ نميشقد.
دو حديثي ديگر اس؛ که اگر کسي سحر بکنود يوا پويش سواحر بور د از
ساحر بخقا د که برايش سحر کند از ام؛ پيامار بير ن ميشقد .عمران
بن حصين از پيامار و اي؛ ميکنند که فرمقده اند:
(2)2

«لي راا رِ تطري وال رِ تطري ل أو تکخِ أو تکخِ ل أو سحفأو سحفل »
از گر ه ما نيس؛ کسي که فال بد بگيرد يا پويش فوا گير بور د يوا تقاضواي
فا گيري کند يا اينکه پيشگقيي کنود يوا دوخقاسو؛ پيشگوقيي کنود يوا
(3)3

( )1صحيح رسلع ادْث.125 :

( )2رساد امحد ادْث.19569 :

( )3رساد الباار ادْث .3578 :صحيح الَغيب و الَ يب.3041 :
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اينکه جاد کند يا پيش جاد گري بوراي جواد کوردن بور د .دو حوديث
آمده اس؛:
«رِ عود عودة مث ن ت ِيخا ِود سحف ورِ سحف ِود أشفک»
کسي که گر ي بس؛ بلد دو آن دميود بوه دوسوتي جواد نموقده اسو؛
کسي که جاد نمقده مانا شرو کرده اس؛.
دو حديثي پيامار فرمقدند:
(1)1

«ٍال رِ ْکِ ِي غ رف لر ررا سرفى حلر

ملرِ ْطراء ررِ رراو الْطرفک ابهلل شريكع

و ْکِ ْتبع السحفة و حيود على أخي »
کسي که از اين سه چيز دو ا يچ کدا نااشد خدا ند اگر بخقا د گنا وان
ديگر ا وا ميبخشد –1 :با خدا چيوزي وا شوريک نکورده باشود  –2پويش
ساحران نرفته باشد  –3نسا؛ به برادوش کينه نقوزيده باشد.
(2)2

اقوال ائمه و علماء در باره مجازات جادوگران:
چقنکه جاد گران با و ش واي متلوددي جواد ميکننود ،مجوازات آن وا
بستگي به نقع سحر آن ا داود .عالمه قرطاوي دو تفسويرش نقشوته اسو؛:
«اگر ساحر ادعا کند که من شکل صقوت انسان ا وا تغيير مويد م بوه
شکل حيقان دو ميآ و يا مساف؛ يک ماه وا ميتوقانم دو يوک شوب طوي
کنم من ميتقانم دو قا (بد ن سيله) پر از کنم دو ضمن بوه مورد نيوز
تلقين کند که من بر ح ستم اين جاد گر ،کافر اس؛.
( )1جارع رعمف بِ راشد ادْث.19772:
( )2اأ ب امل ف ادْث.413 :
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چقن ادعايي مانند ملجزات پياماران وا ميکند اما اگر بگقيد سحر ،نيرنگ
حليه بازي تردستي خيالافگني تز ير اس؛ کافر نميشوقد سوزايش
کشته شدن نيس؛ بلکه گنهکاو ميگردد.
ذا علمايي که ميگقيند ساحر کافر ميشقد بايد کشته شوقد ،مثول أئموه
اوبله ،دف ،شان اين اس؛ که ساحر با کالميسحر کرده کوه مقجوب کفور
اس؛ ،اگر چنان کالمي نااشد کشته نميشقد اما گنهکاو ميگردد.
اما شافلي ميفرمايند :ساحر کشته نشقد مگر دو صقوتيکه با سحرش
فردي وا کشته باشد اقراو کند که عمداً قتل وا مرتکب شده اس؛.
نزد اما ابقحنيفه ،اما ما ک احمد وحهم ا (اگر مسولماني جواد کنود،
مرتد ميشقد تقبهاش پذيرفته نميشقد قتل ا اجب اس؛.
نزد اما شافلي طا يک و ايتي از اما احمد ساحر وا اداو به تقبه کنند
ا وا نکشند چقنکه گنا ش از شرو بزوگتر نيس؛ مشرو وا تشقي بوه
تقبه ميکنند ذا ساحر وا م مجاقو به تقبه کنند اگر ساحر فورد کوافري
بقد ،تقبهاش پذيرفته ميشقد مان طقويکه سواحران دوبواو فرعوقن تقبوه
کردند ايمان آ ودند خدا ند تقبه آنها وا قاقل نمقد پس تقبه ايون مرتود
(کسي که به جر سحر مرتد شناخته شده) نيز پذيرفته ميشقد.
حکم تعليم سحر:
جمهقو علما ميفرمايند :آمقختن سحر براي ر منظقوي حرا اسو؛ ،زيورا
قرآن تلليم سحر وا مقود مذم؛ نکق ش قراو داده اس؛ فرموقده کوه دو
تحصيل آن يچگقنه فايده سقدي نيس؛.
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ض ُيفا أع َوَال َْر أا َ عا اخ أع﴾ ( 1)1آنها قسم؛ اي وا فرا ميگرفتنود کوه
﴿ َوَْرتَ َع ل امف َ َرا َْ ا
برايشان (از حاظ دنيا آخرت) زيان داش؛ بديشان سوقدي نميوسواند.
ابن قدامه ميفرمايد ( :دو اينکه تلليم تللم سحر حورا اسو؛ بوين علموا
يچگقنه اختالفي نميبينيم).
اما نق ي ميفرمايد فراگيري سحر حرا از گنا ان کايره اسو؛ پيوامار
اکر  آن وا يکي از ف؛ مقود الو کننوده شومرده اسو؛ بلضوي از
جاد ا مقجب کفر ميگردند برخي ديگر از گنا ان کايره ستند.
عادا رزا از صفقان بن سلم و اي؛ نمقده اسو؛« :قراَ قراَ رسرفَ هللا ررِ
تعلع شيكاف رِ السحف قليالف أو لثرياف لا آخرف عخرده ررِ هللا» (2)2کسي که به مقداو
کم يا زياد از سحر تلليم گرف؛ پيماني که بوا خودا بسوته اسو؛ بوه پايوان
وسيده اس؛.
ا اته بلضي ا ميگقيند براي اينکه بتقانيم سحر وا باطول کنويم تللويم آن
جايز اس؛ .اما استداللشان منطقوي نيسو؛ چقنکوه دو گشوقدن باطول
کردن سحر نيازي به تلليم فراگيري خقد سحر نيس؛ زيرا گشقدن سوحر
طريقه صحيح دوستي داود که پيامار دو ابطال سحر از خوقدش آن وا
مقود استفاده قراو داد بد ن اينکه خقد سحر وا ياد بگيرند.
فرق معجزه و سحر:
ملجزه از جانب خدا ند براي تصدي ادعاي پياماران به آنها عطوا ميشوقد.
ملجزات امقوي خاو ا لاده داواي حقيق؛ ستند که باطن ظا ر آن وا
با م ما نگي داود اسااب طايلي دو يچگقنه نقش دخا تي نوداود
( )1سفره بوفه.102 :

( )2رصا عبدالفزا ص ايف رقع ادْث.18753 :
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اگر تما مرد و ي زمين به سلي توالش برخيزنود توا ماننود ملجوزات وا
اوايه د ند عجر ناتقانيشان دو اين مقود نمايانتر ميشوقد ور قودو دو
آن دق؛ کنند به صحتش بيشتر يقين ميکنند.
اما سحر جاد از کسي سر ميزند که با اوتکاب گناه ملصي؛ تق ين به
مقدسات اسالمي د وي از ايمان نظاف؛ ،شياطين وا خشونقد آن وا وا
مطيو فرمانبرداو خقد سازد جاد ي اين ا دو نهاد خقد ويچ حقيقتوي
نداود قادو به شکستن قانقن طايلي جهان نيس؛ ،بلکه سوحر آنهوا نوقعي
خيالافگني ،ظا ر آوايي ،دو غ بافي حليه اي ظريفي اس؛ ر فردي بوا
تالش قادو به انجا آن ا اس؛ ميتقاند به سطح آن جاد گر برسد شايد
بتقاند بهتر از آن ا خيال پردازي شلاده بازي کند.
ساحران افرادي فاس  ،فاجر ،ماجراجقي فتنهانگيزي سوتند ،دو ميوان
افراد جامله جنگ دوگيري عدا ت دشومني ايجواد ميکننود بوراي
جامله مشکل ساز ستند.
اما اگر از فردي متقي متمسک به سن؛ ناقي امر خاو ا لاده صوادو شوقد
کرام؛ آن شخص پر يزگاو محسقب ميشقد صاحب کرام؛ کسوي اسو؛
که ميشه متقجه خدا بقده نيتش خقب باشد زمواني کوه کرامو؛ از ا
ظا ر شقد ،شکر خدا وا بجا ميآ ود کرام؛ خقد وا مخفي نگوه مويداود
با بيان تقضيح آن اظهاو فضل بزوگي نميکند به تقوقي فر تنوياش
افز ده ميشقد.
آيا ساحران غيب ميدانند؟
عا ما غيب ذاتي اس؛ که از مه چيز ا با خار اسو؛ دو ور زموان ور
مکاني حاضر ناظر ميباشد مانا ا تنها ذات پاو خدا ند اس؛ .اما غيور
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از ا عز جل کسي که جقدش محد د به زمان مکان مليني اس؛ طالواً
نميتقاند از مه چيز با خار باشد.
ا متلال ميفرمايد ِ﴿ :ل ل
ث َوَْر أعلَ اع َررا يف أاأ أَر َارام
أع ال ل
اعة َوْرااَ ِّا اَ الأغَأي َ
سَ
اّللَ ع أا َدها عل ا
رفو ِ ل ل
ريع
َْ أ أَر ث َنار ا
رب غَر ر فدا َوَرررا تَ ر أدرْ نَر أ ر ر ت أب ِّ
اّللَ َعل ر ت
َوَرررا تَ ر أدرْ نَر أ ر ر ت َرررا َحا تَ أمسر ا

َخبريت﴾
آگا ي از فرا وسيدن قيام؛ يژه خدا اس؛ ا س؛ که بواوان وا ميباوانود
ا مطلو اس؛ از آنچه دو وحم ا اس؛ ،يچ کس نميداند فردا چه چيوز
به دس؛ ميآ ود ،يچ کس نميداند دو کدا سرزمين ميميرد خدا آگواه
با خار اس؛.
رل َوالأبَ أحرف َوَررا
ميفرمايدَ ﴿ :وع أار َدها َر َ رات اح الأغَأيرب َال َْر أعلَ ام َخرا ِ لال ا َرف َوَْر أعلَ ارع َررا يف الأ َِّ
م ر ر أرِ َوَرقَر ثرة ِ لال َْر أعلَ ام َخ ررا َوَال َابلر ثرة يف ْالا َم رراو أاأ أَر َوَال َرطأر ث
رب َوَال َايبر ر ث ِ لال يف
تَ أسر ر او ا
ني﴾ ( )1( )2سقوه االنلا 2.59 :
لتَ ث
اب ارب ث
گنجينه اي غيب کليد آن ا دو دس؛ خدا اسو؛ کسوي جوز ا از آنهوا
آگاه نيس؛ خدا ند از آنچه دو خشکي دويا اسو؛ آگواه اسو؛ ،ويچ
برگي فر نميافتد مگر اينکه از آن خار اس؛ يچ دانهاي دو تاويکي واي
زمين يچ چيز تر يا خشکي نيس؛ که فر افتد مگر اينکه ( خدا از آن
آگاه دو علم خدا پيداس؛ ) .دو قح محفقظ ضاط ثا؛ اس؛.
مانا غياي که از آن يچ کس اطالع نداود ،غيب مطل اس؛ کوه خدا نود
آن وا به خقدش اختصاص داده تالش جه؛ وسيدن به آن باطل محوال
اس؛ مدعي شناخ؛ آن کافر اس؛.
(1 )1

( )1سفره لوما .34 :
( )2سفره انعام.59 :

1200

جادو و جادوگري

خطبه هاي جمعه

پيامار اکر  که برترين اشرفترين مخلق و ي زموين محاوقبترين
شخص نزد پر ودگاو اس؛ به آن آگا ي نداشته اس؛.
خدا ند متلال به پيامار دستقو داد تا به افراديکه انتظاو داشتند پيامار
آن ا وا از تما اسراو آينده گذشته آگاه سازد حتي بوه آن وا بگقيود دو
آينده چه حقادثي دو زندگي آن ا و ي ميد د تا براي وفوو ضورو جلوب
منفل؛ بپا خيزند ،بگقيد:
راء ل
رت
ا متلال ميفرمايد﴿ :قا أ َال أ أَرل ا
اّللا َولَ أرف ال أا ا
ك لاَ أ سي نَر أ فعا َوَال َ
ضر افا ِ لال َررا َش َ
و ر ر َرِ أ
الس ررفءا ِ أ أَ َ ِ لال نَر ر تْف َوبَط ررريت ل َو ر أرفثم
رإ ُي
اخلَر أرري َوَر ررا َر ل
رب َال أس ررتَ أمثَر أف ا
أَ أعلَ ر ارع الأغَأي ر َ
سر َ
ْرؤراف ﴾ (1 )1
اأ ا َ
بگق :من ما ک سقد زياني براي خقد نيستم ،مگور آن مقوداوي کوه خودا
بخقا د (از واه طف بر جلب نفو يا دفو ضرو ،ما وک مقتودو گردانود).
اگر غيب ميدانستيم ،منافو فرا اني نصيب خقد ميکرد (چرا که با اسوااب
آن آشنا بقد ) اصالً شر بال به من نميوسد (چرا که از مقجاات آن آگواه
بقد  ،حال که از اسااب خيرات برکات از مقجاات آفوات مضورات بوي
خار  ،چگقنه از ققع قيام؛ آگاه خقا م بقد) من کسي جوز بويم د نوده
فَ لَ ام أع ع أاردْ َخ َراان اِ ل
اّلل
مژده د نده مؤمنان نميباشم ميفرمايد﴿ :قا أ َال أَقا ا
(2 )2
ي﴾
ب َوَال أَقا ا
فاى ِ َل
فَ لَ ام أع ِ ِّّن َرلَ ت
ك ِ أ أَتلب اع ِ لال َرا ْا َ
َوَال أَ أعلَ اع الأغَأي َ

( )1سفره اعفا .188 :
( )2سفره انعام.50 :

1201

جادو و جادوگري

خطبه هاي جمعه

(اي پيامار به اين کافران ) بگق :من نميگوقيم گنجينوه اي (اوزا اسوراو
جهان) يزدان دو تصرف من اس؛ من نميگقيم که من غيب ميدانم (چرا
کسي از غيب جهان با خار اس؛ که دو مه مکان ا زمان ا حاظر ناظر
باشد آن فقط خداس؛) من به شما نميگقيم که من فرشتها مون جوز
آنچه به من حي ميشقد از چيزي ديگر پير ي نميکنم.
ا اته ا تااوو تلا ي اگر بخقا ود فقوط بلضوي از پيواماران وا دو انجوا
وسا ؛ طا نياز از برخي امقو غياي آگاه ميگرداند آن م با فرشتهاي کوه
بووا فرشووته اي ديگوور محافظوو؛ ميشووقد ،چنانچووه ا تاوواوو تلووا ي
ضرى ر أرِ ر اس ث
َار فدا ِ لال َررِ أارتَ َ
رفَ َِانرل ا
ميفرمايد ﴿ َعرا ا الأغَأيرب َِ َرال ْاظأخ ارف َعلَرى غَأيبر أ َ
َ
ص فدا﴾
َْ أسلا ا
ك ر أِ بَ أني َْ َدْأ َور أِ َخ أل َر َ
داننده غيب خدا اس؛ ،يچ کسي وا بر غيب آگاه نميسازد مگر پيغماري
که خدا از ا خشنقد باشد (خدا براي حفظ آن مقوداو غياوي کوه ا وا از آن
مطلو ميکنند ،از ميان فرشتگان) محافظان نگوهبانان دو پويش پوس ا
و ان ميداود.
ذا کسانيکه ادعا ميکنند که جاد گران ،شياطين جن ا ديگر انسان ا
غيب ميدانند سخ؛ دو اشتااه ستند.
(1 )1

س أمع َِ َم أرِ َْ أسرتَمع أاآَ َ
قرآن از زبان جن ا ميگقيد ﴿ َوأَ ل الالا نَر أوعا اد ر أا َخا َر َواع َد لل ل
َيد ل شخااب رصدا﴾ (2 )2
َ أ َا َ ف َ َ ف
( )1سفره جِ.27 :
( )2سفره جِ.9 :
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مووا (پ ويش از اي ون) دو گقشووه کناوه وواي آسوومان بووراي اسووترا سوومو
مينشستيم ( کسب خار ميکرديم) ي اکنقن ر کسوي بخقا ود گوقش
فراد د ،شهاب آمادهاي وا دو کمين خوقد مييابود کوه بوه سوقي ا نشوانه
ميو د .ما نميدانيم که آيا براي ساکنان زمين شر بال دو نظر گرفته شده
اس؛ ،يا اينکه پر ودگاوشان خير داي؛ ايشان وا خقاسته اس؛.
اين دو مقود اخااو آسمان بقد ،اما اخااو زموين کوه جلوقي و ي آن وا بوا
آن ووا نزدي وک اسوو؛ از آن ني وز اطالع وي نداشووته انوود زمانيکووه حضوورت
سليمان فات ياف؛ از فات ا خاور نشودند مودتي طوقالني خودم؛
کردند تا اينکه مقويانه عصاي حضرت سليمان وا خوقود ا بوه زموين
و َررا
ض أرياَا َعلَأير ال َأم أرف َ
افتاد بلد متقجه مرگ ي شودند ميفرمايودَِ﴿ :رلَ لمرا قَ َ
ل
سر رعَتَ ا َِرلَ لمررا َخ ر لف تَربَريلراَررت ا أةر ُيرِ أَ أ لَر أرف َل ررانافا
َ را أرع َعلَررى َر أفتر ر ِ لال َابلرةا أاأ أَر َأ ال ر ا ر أا َ
ْرعلمف الأغيب را لبثفا يف الأع اب الأمخني﴾ (1 )1
ََ
َ أ َ ا َ َأ َ َ َ ا
ا
زماني که بر سليمان (که سمال قدوت عظم؛ بقد) مرگ مقورو داشوتيم،
جني وان وا از موورگ آگوواه ننمووقد مگوور چقبخقاوه ووايي کووه عصوواي ي وا
ميخقودند نگاميکه سليمان فر افتاد فهميدنود کوه اگور از غيوب مطلوو
ميبقدند دو عذاب خقاو کنندهاي باقي نميماندند.
با اين آيات صريح ضو جنيان براي مرد آشکاو شد که آنها از اسراو غيوب
آگاه نيستند بيجه؛ عدهاي چنين عقيدهاي وا دو باوه آن ا داشته انود
بر مه و شن شد که گر ه جن از غيب آگواه نيسو؛ انسوان اي نوادان
بيخار که آن ا وا پرسش ميکردند سخ؛ دو اشتااه خطا بقده اند.
( )1سفره سبع.14 :
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اگر کسي بگقيد که جن ا شياطين گرچه اخااو آينده وا نميدانند اموا دو
مقود کاو ايي که دو گذشته انجا گرفته اس؛ شايد بتقانند پاسخ صوحيح
مثا؛ بد ند .بايد گف؛ که دو ر صقوت پرسيدن وفتن پويش کا نوان
جاد گران ناجايز نادوس؛ اس؛ چقنکوه کا نوان افورادي سوتند کوه از
ايمان تققي کرام؛ فاصله داوند تسخير جن وا بود ن اوتکواب گنا وان
کايره د وي از ايمان ،ميسر نيس؛ جن ايي که طايل؛ آن وا بوا فسو ،
فجوقو ،گنوواه ملصوي؛ سرشووته شووده اسوو؛ .اخاوواوي وا کووه کا نووان
جاد گران ميگقيند که جمله از آن چيزي اس؛ که شياطين استرا سومو
نمقده آن وا وبقده اند جن ا به آن صود ا دو غ ديگور ميافزاينود بوه
کا نان ا قاء ميکنند کا نان صد ا دو غ ديگر به آن افز ده براي مورد
بيان ميکنند.
دو نتيجه يک سخن واس؛ دو ميان اقيانقسي از سخنان دو غ ،پق باطول
قراو داود .ذا سخنان آن ا مشر عي؛ نداود تصدي آن ا جايز نيس؛.
اما اينکه کا نان گا ي دو شناخ؛ ساوقين يا دانستن نوا اشوخاص مقفو
بقده اند حتماً حيلهاي دو کاو بقده يا شخص ديگر اين اطالعات وا به آن وا
وسانده اس؛ يا از طرف شياطين جن ا اس؛ زيرا علم جن شوياطين دو
حقادثي که وخ داده انجا گرفتوه اسو؛ محوال نيسو؛

مانطقويکوه

احتمال اس؛ افرادي از انسان ا ساو وا حين سرق؛ مشا ده کنند جن وا
که و ي مين زمين با مرد زنودگي ميکننود ،دو موقود آنهوا وم موين
سراا اف
رح ال ل
احتمال جقد داود .اما به ر حال ا متلوال ميفرمايودَ ﴿ :وَال ْرا أ ل ا
ث أَتَى﴾ جاد گر ر کجا بر د پير ز نميشقد.
َا أي ا
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آيا به شيادان مراجعه ميکنيد؟
بلضي از مرد قتي مريو ميشقند يا حالشوان بود ميشوقد بوراي عوالج
خقد به جاد گران مراجله ميکننود از آن وا دعوا تلقيوذ ميگيرنود .دو
زمان اي گذشته بخاطر کماقد علم دانش اين مکاوان مراجلوه کننودگان
زيادي داشتند افراد زيادي دو دا اين ا گرفتاو بقده اند اما اکنقن که علم
دانش آگا ي مرد فز ني يافته اسو؛ اطاواي موا ري بوراي مودا اي
بيماوان جقد داود .بازاو اين حيله گوران و نو چنوداني نوداود .اموا دو اثور
ضلف ايمان ضلف تقکل بر خدا نقز م افرادي پيش اين مکواوان بوراي
وفو مشکالت ميو ند اين کالهبرداوان تح؛ پقشش اين فن به دزديودن
چپا ل امقال عقيده مرد ماادوت مي وزند مانند مقويانهاي که چقب وا
از داخوول ميخووقود بووا کمووک ش ويطان جن ووا جاملووه وا از د ون ي وران
ميکنند به عل؛ تغذيه مال حرا  ،دائماً دو فقر تنگدستي بسور ميبرنود.
اگر بر آنچه ادعا ميکننود تقانوا بقدنود قاول از موه ا ل خوقد وا بينيواز
ميساختند گنج اي زموين وا اسوتخراج ميکردنود تخو؛ پادشوا ان وا
اژگقن ميکردند بر اويکۀ قدوت قراو ميگرفتند ،از وبقدن اموقال مورد
جا ل نادان ضلفا لقيده دس؛ ميکشيدند .ا اته بايد فر اين ساحران
شلاده بازان وا با دعا نقيسان شرعي بدانيم.
عاليم دعاء نويسان شرعي:
 -1بر عمل خقد اجر مزدي طلب نميکنند
 -2دعانقيسي وا شغل حرفه خقد قراو نداده اند
 -3دو دعا اي آن ا طلسم جمالت نامفهق قراو نداود
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 -4اين افراد دو ايمان ،تققي اعمال صا ح نيکق مشهقو ستند
 -5دعا ايوي وا استولمال مي کنوند که از وسوقل خدا صحابوه اسوالف
ثاب؛ اس؛
 -6از پذيرش زنان بدحجاب بد ن محر انکاو د وي ميکنند
 -7با زنان بيگانه خلقت نميکنند به بدن آن ا دس؛ نميزنند
خصوصيات جادوگران حيلهگر:
 -1خقد وا به شيطان تحقيل داده اند
 -2افراد جقج سوتند کوه از عقيوده شويطاني خوقد ذوهاي عقوب نشويني
نميکنند.
 -3افرادي بيضمير بياحساس مرده دل ستند که کمترين خير ،فايده
سقدي دو آن ا جقد نداود.
 -4به استمداد ياوي از شيطان اصراو مي وزند.
 -5به قدوت شيطان اعقان ا اعتقاد کامل داوند.
 -6زمينه گناه ملصي؛ وذايل اخالقي دو آن ا کامالً فرا م اس؛.
 -7افرادي حقير پس؛ بياوزش کم م؛ ستند.
دو پايان اميد اويم که ا عز جل ملرف؛ شناختناش وا رچه بيشوتردو
دل ما جاي د د ما وا از قث عقايد باطل خرافات از حسد حاسودان
مکر ماکران تما بدي ا محفقظ داود..
(آمين يا وب ا لا مين)
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احلمددهلل و لاالةددال لاالعددا

انتخابات

دی س ديهلل ان حممددهلل ل دى آالددو لادده و و ل ه د ا ددهللی

هبهلليو إالی يو االقي هة أه وعهلل:
سياست نادرست عصر حاضر ،واژه «رأي» و «انتخابات» را چنان بدنام کرده
است که به محض شنيدن آن ،مفاهيم :دروغ ،رشوت ،مخادعهه ،فريبکهاري
و دغلبازي در اذهان تداعي ميشوند و به همين خاطر است که بيشتر افراد
محترم و با شخصيت ،از ورود به گرداب انتخابات امتناع ميورزند.
اشتباه بزرگ اين است که بعضي خيال ميکننهد سياسهت انتخابهات و راي
دادن هيچ ارتباطي با دين ندارد و اين تصور و خيال نادرست ،منشا بسياري
از سوء تفاهمهاي رايج در جامعه ما ميباشهد کهه در ايهن ضهرورت بيهان و
تشويق به ترک آنها ،مدنظر قرار گرفته است.
رأي دادن شرعاً واجب است:
اولين سوء تفاهميکه در افراد به وجهود ميآيهد زائيهده سادهانديشهي آنهها
ميباشد که مبدا پيدايش آن به اندازه نتايجش بدنما باشد و علهت پيهدايش
آن ،اين باور و تصور است که سياست امروزي تبهديل بهه توطههه ،فريهب و
خيانت شده است .بنابراين سبب ميشود که انسانهاي شرافتمند:
 وارد سياست نشوند؛1206
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 در انتخابات نامزد نگردند. وبه نامزادهاي انتخاباتي راي ندهند.اين طرز تفکر هرچند که برخاسته از نيتي پاک باشد ،اما به هرحال اشهتباه
و به ضرر مصالح کشور و ملت تمام ميشود.
بدون ترديد گاهي افرادي سودجو ،بر صحنه سياسي کشورها ظهور کردهاند
و تا زماني،که افرادي درستکار و صالح براي اصالح صحنه سياسي کشهورها،
اقدام نکند ،وضع آن روز به روز وخيمتهر شهده و بهاآخره ايهن آلهودگي بهه
خانههاي مردم سرايت ميکنهد .و ايهن کهار خردمندانهه نيسهت کهه از دور،
تماشاگر زشتيهاي اين سياست باشيم .بلکه تقاضاي عقل و دانش اين است
که ميدان سياست را از سلطه کسانيکه آن را آلوده کردهاند به در آوريم.
سيدنا ابوبکر صديقفرمايش گرامي رسول اهلل را نقهل ميفرماينهد:
ب»1)1(.

«إن االن س إذا رألا االظ مل ف م ايخذلا ی يهلليو ألشک أن يعمهم هللا وعق
ترجمه :وقتي که مردم ظالمي را ببينهد و او را از آن ظلهم بهاز ندارنهد په
نزديک است که خداوند همه آنها را به عذاب سخت گرفتار کند.
وقتيکه شما با چشمان خويش ميبيند که ظلم ميشود و شما اين توانهايي
را داريد که با شرکت خود در انتخابات تا حدي شدت ظلم را کاهش دهيهد
پ بنابر حديث فوق ،بر شما الزم است که به جاي خاموش نشستن دست
ظالم را گرفته و او را از ظلم و ستم منع کنيد .برخي از انسهانهاي متهدين،
بر اين باورانهد کهه رأي دادن مها ههيچ تهث يري در بهبهود اوضهاع نهدارد .و
( )1ترهذي ،رقم حهلليث.2168 :
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هيچگونه فايدهاي را به بار نميآورد .اما خوب بينديشيد کهه پيهامبر گرامهي
اسالم چه ميفرمايند :کتهاب مسهند احمهد روايهت حضهرت سههل بهه
حنيفرا نقل ميفرمايند :که رسول اکرم فرمودند « :لهد أذل ندهلل
ه د دؤه ف د ددم ينةد ددر ل د ددو يقد ددهللر د دی أن ينة د در أذالد ددو هللا د دی رؤس اخلائ د د ي د دو
هة»(1)1

االقي
ترجمه :اگر در جلو چشمان کسي به مؤمني توهين شود و او با توجه اينکه
توان منع آن را دارد ولي فقط به تماشاي آن بنشهيند ،خداونهد او را در روز
قيامت در جلو مردم رسوا ميکند.
راي ندادن حرام است:
از ديدگاه شريعت راي دادن همانند گواهي و شهادت است.
همانگونه که گواهي دروغ حرام و ناروا است .پنهان کردن گهواهي راسهتين
نيز حرام ميباشد .قرآن مجيهد ميفرمايهدَ ﴿ :لََل تَ ْك ُ ُمدوا اال ه
َّ َده َة َل َلَهد ْ يَ ْك ُ ْم َهد
َِث قد ْبو﴾ (2 )2
ِ
فَِإنهوُ آ ٌ َ ُ ُ
ترجمه :گواهي را پنهان نکنيد که هرکه آن را پنهان کنهد ههر آيينهه دل او
گناهکار است.
حضرت ابو هريره از رسول اکرم روايت مي کند« :ه کد م شده ةل إذا
ة ي إاليه ک ن کم شههلل
( )1رلا امحهلل يف هعنهلل
( )2سور وقر .283 :

()3
ابالزلر»

سهل ل حنيف.

( )3هعنهلل االَّ هيني ،حهلليث .1942
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ترجمه :هرک که گواهي را پنهان کند هنگاميکه براي اداي آن فراخوانده
ميشود ،مانند کسي است که گواهي دروغ داده است.
در رابطه با اداي شهادت ،اسالم اين را مستحسن دانسهته اسهت کهه انسهان
قبل از اينکه از وي مطالبه شههادت شهود ،آن را وظيفهه خهود دانسهته ادا
نمايد .بلکه منتظر تشويق ،مطالبه و دعوت کسي نباشد.
حضرت خالهد ميگويهد رسهول اهلل فرمودنهد« :اَل أخد کم االَّدههللا
االذي أييت وَّه ةتو قبل أن يعأهل ».
ترجمه :آيا شما را به بهترين گواهان خبر ندهم؟ او کسي است کهه قبهل از
طلههب شهههادت آنههرا ادا کنههد .بنههابراين خههودداري از راي دادن بهها ديانههت،
همخواني ندارد .مهمتر از همه ،راي دادن به افراد درستکار ،وظيفه هر فرد
مسلمان است و بايد دانست کهه دوري افهراد متهدين ،شهريف و ميانههرو از
صحنههاي انتخاباتي موجب ميگردد که صحنه انتخابات ميدان رقابت افراد
بدطينت ،بهيدين و فتنههانگيز شهود و په از آن نبايهد توقهع داشهت کهه
حکومت به دست افراد خير انديش و خدمتگذار بيفتد.
اگر افراد متدين خويشتن را از صحنه سياست دور نگههدارد ،په شهکوه و
شکايت از فساد اخالقي ،اشاعه و انتشهار سرسهامآور گمراههي و ضهاللت در
کشورها کاري بيهوده و بي جا خواهد بود .زيرا که خودشهان مسههول ايهن
همه انحرافات و بيبند و باري هستند .و هر کدام به سهم خهويش از عهذاب
يا واب مسهولين حکومتي بهرمند ميشوند.
(1)1

( )1ترهذي ،رقم حهلليث.2295 :
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قابل توجه است که نسلهاي آينده از اين شر و فساد به هيچ وجه در امهان
نميمانند .زيرا که سيالب ظلم بهه تهدريج همهه جها را فهرا گرفتهه و تمهام
راههاي اصالح را مسدود ميکند که بدين ترتيب ،نسل آينده در امواج ظلم،
غوطه ور خواهد بود.
انتخابات فقط يک امر دنيوي نيست:
دومين سوء تفاهم در رابطه با انتخابات از اولي هم بدتر است زيرا که مردم،
دين را منحصر در نماز و روزه دانسهته و سياسهت و فعاليتههاي سياسهي و
اقتصادي را امري ،جداي از دين تصور ميکنند و بر اين باورنهد کهه تمهامي
امور مذکور ،جداي از دين ميباشهند ،چنانکهه بسهياري از افهراد مشهاهده
شدهاند که در زندگي شخصي به عبادت ،ذکر ،نماز و روزه پايبنهد هسهتند،
اما در رابطه با تجارت و خريد و فروش به فکر رعايت حالل و حرام نيسهتند
و در رابطه با نکاح و طالق و ارتباطات قوميو خانوادگي بهه فهرامين ديهن و
شريعت اصالً توجهي ندارند.
عدهاي از مهردم عمهالً انتخابهات را ويهژه امهور دنيهوي دانسهته و بيبنهد و
باريهاي مختلفي را تحمل ميکنند و غافل از اين هستند کهه چهه گنهاهي
بزرگي را مرتکب شده اند چنانچه بسياري از مردم با وجهود داشهتن عقيهده
اسالمي و نظريات درست ،بر اساس روابط شخصي و خانوادگي به فهرد غيهر
اصلح راي ميدهند ،درحاليکه اطالع دقيهق دارنهد کهه آن فهرد صهالحيت
ندارد و مستحق راي نيست .بلکهه رقيهب او اصهلح اسهت .امها بنهابر روابهط
خويشاوندي و ...به غير اصلح راي ميدهند و اصالً توجه ندارنهد کهه از نظهر
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شرع و دين مرتکب چه گناه بزرگي شده اند .راي ،شههادت اسهت و دربهاره
هللالوا لالو ك ن ذا قدرب﴾ (1 )1
ِ
شهادت قرآن ميفرمايد ﴿ َلإِ َذا قُد ْ ُ ْم فَ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ

ترجمه :و چون سخن گوييد (يعني گواهي دهيهد يها حکهم کنيهد) انصها
بنماييد و اگر چه آن محکوک عليه از خويشاوندان شما باشد.
وقتيکه وجدان و ضمير کسي و يا شريعت تشخيص دهد که فهردي کهه بها
آن راي داده ميشود صالحيت راي را ندارد ،يا حريفش اصهلح اسهت ،په
درين صورت راي دادن به خهاطر روابهط شخصهي ،گهواهي دروغ محسهوب
ميشود و گواهي دروغين را قرآن کريم به بت برستي تشبيه کرده است:
ن لاج نِبوا قدول االزلِر﴾ (2 )2
اهلل متعال ميفرمايد ﴿فَ ْجَنِبُوا ا ِ
س ِه َ ْاْل َْلََث ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ
الر ْج َ

ترجمه :پ احتراز کنيد از پليدي بتان و احتراز کنيد از سخن دروغ (يعني
گواهي دروغ).
در مواقههع متعههددي رسههول اکههرم دروغ هين را از أکبههر الکبههائر (يعن هي
بزرگترين گناهان ) شمرده و وعيدهاي سخت ،بيان فرموده است.
از حضرت ابوبکر صديق مرويست کهه رسهول اکهرم فرمودنهد( :أَل
أنب دئکم أبک د االکب د ئر؟ ق د الوا :و دی اي رسددول هللا .ق د ل :اإش درااب ابو زجددل ل قددو
االواالددهللي ق د ل :ل ج ددس ل ك د ن ه كئ د  ،فق د ل :أَل لقددول االددزلر لشدده ةل االددزلر فم د ال
يقوهل ح ی ق ن  :الي و سکت).

(3 )3

( )1سور انع .152 :
( )2سور حج.30 :

( )3خم ةر اهيح االبخ ری ،رقم حهلليث.1202 :
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آيا گناهان بزرگ را نگويم؟ شرک به خدا ،نافرماني والهدين» (خهوب توجهه
کنيد) گواهي دروغ ! سهخن دروغ ! ابهوبکر صهديقميگويهد :حضهرت
رسول اکرم تکيه داده بودند وقتيکه ذکر گواهي دروغ آمد ،فوراً راسهت
نشسته و کلمه دروغ را چند بار تکهرار کردنهد و مها در دلههاي مهان تمنها
کرديم که اي کاش آن حضرت خاموش شود.
اين وعيدها فقط در صورت استعمال نادرست راي تحقق مييابنهد و فهردي
که به خاطر روابط خانوادگي راي دهد يا به خهاطر جمهع پهول و هروت بهه
نامزاد غير اصهلح راي دههد عهالوه از گهواهي دروغ ،گنهاهي ارتشهاء را نيهز
مرتکب شده است بنابرين انداختن راي خود بداخل صندوق انتخابات فقهط
يک کار دنيوي تلقي نکنيد و تصور ننماييد که اين مسههله ههيچ ربطهي بها
دين ندارد.
يقين داشته باشيد هر فردي بايد در روز قيامت در برابر پروردگارش جهواب
گوي اين عملاش نيز باشد که گواهي خود را تا چه اندازه با ديانت و امانهت
انجام دادهاي؟
به غير از اصلح رأي دادن ،از سختترين گناهان است:
برخي ميگويند :اگر راي دادن به نااهل گناه است مسهله نيسهت چهون بهر
فهرست گناهان خود گناهي را اضافه ميکنيم .بايد آگاه بود که ايهن فريهب
نف و شيطان است اگر کسي در عين ارتکاب گناه اينگونه بينديشد ،هيچ
گاه از ارتکاب گناهان ،رهايي نمييابد .مثال اگهر بهه بهدن شخصهي ،انهدکي
نجاست و پليدي اصابت کند بايد به فکر پاک کردن آن باشهد نهه ايهن کهه
بخاطر آن نجاست اندک ،خويشتن را در منجالب نجاسات و فساد باندازد.
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گناهان با هم تفاوت بسيار دارند .گناهاني که ا رات بد آن ،همه ملهت را در
بر ميگيرد ضرر آن در مقابل گناهان شخصي بسهيار سهختتر اسهت .گنهاه
فردي هرچند که با ذات خود قبيح و زشت باشد ،اما نتايج بد آن از سهه تها
چهار نفر تجاوز نميکند .به همين خاطر عموماً تالفي آن نيز ممکن و قابهل
جبران ميباشد و توبه کردن از آن نيز آسان است و احتمال بخشش آن نيهز
وجود دارد .گناهي که نتيجه شوم آن همه ملت و کشور را در بهر ميگيهرد،
تالفي آن ممکن نيست به همين خاطر اگر کسي بخواهد که در آينده از آن
گناه توبه کند اما از جرم گناهي که درين را بطه باشد ،کامالً تبرئه نميشود
و اميد به رهايي از عذاب آن خيلي کم است .بنابرين اين گنهاه از دزدي ،راه
زني ،زنا و ديگر تمام گناهان سختتر است و اين (شههادت دروغهين) را بهر
ديگر گناهان نميتوان قياس کرد .کامالً صحيح است که ما در طول شهبانه
روز ،مرتکب گناهان متعدد ميشويم .اما همه اين گناهان ،از آن دسهت انهد
که اگر خداوند متعال توفيق توبه نمودن را عطا نمايد ،بخشهيده ميشهود و
تالفي آنها ممکن است .اما معني آن اين نيست که ما در مقابل گناهان سهر
تسليم فرو کنيم که تالفيشان ناممکن است و بخشايش آن امهري مشهکل
ميباشد.
بعضي تصور ميکنند که در مقابل صدها هزار راي ،راي يک نفر چهه دردي
را دوا ميکند؟ اگر آن يک راي به فرد نامناسب داده شود ،چهه تها يري بهر
آينده کشور و ملت خواهد داشت؟
اوالً  :بايد بدانيد اگر همه افراد ملت داراي اين طرز تفکر باشند ،بدهي است
که در تمام شهر ،حتي يک راي نيز در محل صهحيحاش اسهتعمال نخواههد
شد.
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انياً :نظام شمارش آرا که نزد ما مرسوم و متداول است چنان ميباشهد کهه
راي يک نفر جاهل و بيسواد هم حايز اهميت است و باعث تغير در کهل آرا
به نفع و ضرر کشور و ملت ميشهود .امکهان دارد حتهي يهک راي بهه نفهع
نامزدي ناکارآمد ،بدکردار و بيدين در صندوق انداخته شود و فقهط همهان
يک راي باعث پيروزياش در انتخابات و موجب تعميل شدنش ،بر کشهور و
ملت گردد.
و بسا اوقات غفلت و کوتاهي يک شهروند عادي ،تمهام کشهور را بهه تبهاهي
ميکشاند زيرا که تک تهک آرا در نظهام جهاري بسهيار سهودمند و بهاارزش
ميباشند و اين وظيفه ملي ،اخالقي و شرعي هر فرد اسهت کهه بهه اهميهت
خاص راي خود ،توجه داشته و آنرا به فردي که اصلح و در واقهع مسهتحق
آن است ،بدهد.
ده امر نادرست دوران تبليغات و مبارزات انتخاباتي:
هياهوي انتخابات چنان طوفان بزرگي را به پا ميکند که تاريکي و قباحهت
آن همه جامعه را فرا ميگيرد نبايد اجازه داد که در اين دوران بر شهريعت،
اخالق ،مروت و مردانگي صدمه وارد شود.
 -1گناهان و منکراتي که در جامعه ما در رابطه به انتخابات مرسوم شدهاند،
ريشه همه آنها هوس اقتدار و طمع رسيدن به پست و مقام است که اقتهدار
طلبان براي پيدا کردن راهي جوازش ،گاهي اوقات از گناهان انتخابهاتي بهه
خيرخواهي خويشتن و ملت تعبير ميکند .درحاليکه راهنمودهاي قهرآن و
سنت در باره اقتدار و حکومت است کهه آنهها مهدالها و جامههاي افتخهار
نيستند که براي تصاحبشان عجوالنه اقدام کرد ،بلکه مسهوليتهاي بسهيار
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سنگين دنيوي و اخروي ميباشند کهه از عههده گهرفتن آنهها انسهان بايهد
همواره لرزه بر اندام باشد ،و بدون ضرورت و لزوم ،نبايد خويشتن را در بوته
آزمايش گذاشت.
به همين خاطر وقتيکه از سيدنا فاروق اعظم تقاضا شد تا عبداهلل بهن
عمههر رض هي اهلل عنهمهها را بههراي خالفههت نههامزد کنههد ،در جههواب فرمودنههد
«مسهوليت خالفت به يک فرد از خاندان خطاب کافي است من نميخهواهم
اين بار گران را بر دوش فرزندم بگزارم».
اگر حقيقتاً در دل کسي احساس مسهوليت واقعي اين بار ،گران باشهد په
بدون شک رسيدن به اقتدار و پست و مقام ،با روشها و شيوههاي صحيح و
مجاز موجب ترقي کشور و ملت ميشود و از هر گفتار ،رفتار و پندار او ايهن
خيرخواهي نمايان ميشود که در نتيجه آن خرابهي و مفاسهدي کهه از بهي
قانوني و گناه بوجود ميآيد در دوران زمامداري اين فرد قطعاً پديد نميآيد.
خرابيهايي که فضاي سياسي امروز کشورها بر ا هر آن مسهموم انهد بخهاطر
اين است که اقتدار و حکومت چيزي با منفعت و لذت بخش و موجب جلب
مفاد مادي ،تصور ميشود و بهراي رسهيدن بهه آن از بهذل هرگونهه سهعي و
کوشش دريغ نميشود .اين همهان ارث اقتهدارطلبي اسهت کهه از آن نبايهد
توقع خير و موفقيت داشت .و نتيجه الزمهياش ايهن اسهت کهه از آن گنهاه
خودخواهي ،اسهتبداد رأي ،خودمحهوري و بهي قهانوني بوجهود ميآيهد کهه
موجب انتشار بدي و فساد در سراسر جامعه ميشود.
 -2بخشي از اين بدي و فساد مربوط به مبهارزه انتخابهاتي مها ميشهود کهه
اتهام بستن بهه يهک ديگهر و بهدگويي از ههم جزئهي از آن اسهت .مصهيبت
اينجاست که رقيبان انتخابهاتي ايهراد و انجهام هرنهوع گفتهار و رفتهاري را
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همچون شير مهادر مبهاح و حهالل تصهور ميکننهد .بهراي پيهروزي خهود و
شکست ديگران از منسوب نمودن آنها به اتهامات نادرست و پوچ اجتنهاب
نميورزند بلکه آنرا بخشي از جنگ تبليغاتي تلقي ميکننهد کهه بهدون آن
تصور پيروزي سياسي را محال ميدانند.
تعاليم و دستور اسالم اين است که اگر فردي ،هر قدر ههم بهد باشهد اتههام
ناروا بر وي بستن ،تازماني که آن اتهام ا بات نشود ،بهه ههيچ عنهوان جهايز
نيست .اما متثسفانه خطابه و بيانيههاي که در کنفران و جلسات تبليغهاتي
ايراد ميگردند ،ازين گونه اتهامات که فقهاي کرام آنها را بهتان مينامند و
از گناهان کبيره اند خالي نميباشند .بسا اوقات در اتهامهها چنهان سهخنان
زشتي را بر زبان ميآورند که غير از گناه اتهام ،گناهي دشنام گهويي را نيهز
در بر ميگيرد.
در حههديث حضههرت رسههول اهلل حرمههت مسههلمان را از کعبههه مقههدستر
شمرده است)1(.
مفهومش اين است جرم تعرض به مال و جان و آبروي مسلمان حتي– معاذ
اهلل– از منهدم کردن کعبه هم سنگينتر است .ليکن در تبليغات انتخابهاتي
آبروي حريف در کوچه و بازار ريخته ميشود و با اتهامهت واههي شخصهيت
وي لکهدار ميشود .همه روزنامهها ،جلسهات انتخابهاتي و حتهي در و ديهوار
شهر از بهتان بستن و فحاشي به هم ديگر ،حکايت دارند و در شر انفجهار
قرار دارند.
 )1(1ترهذي ،حهلليث .2032
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 -3بيان هويت حقيقي نامزدها در زمان انتخابات ،تها مهردم از دسيسههها و
ضررهاي آن نجات يابند الزم است اما براي اين منظور بايهد اوصها واقعهي
اين نامزد بيان گردد و نيز رعايت دو امر ضروري ميباشد:
اوالً :هيچ سخن بدون تحقيق ،گفته نشود و در هر حهال نبايهد انصها را از
دست داد.
انياً :اين امر ناخوش آيند جستجوي اسرار نامزدها ،فقهط بهه قهدر ضهرورت
انجام گيرد و مايه تزيين مجال و نقل محافل نشود زيرا اگر بهتهان نباشهد
حتماً در گناه کبيره غيبت داخل اسهت ،کهه قهرآن کهريم آنرا متهراد بها
خوردن گوشت برادر مرده انسان قرار داده است.
در مجل حضرت عبداهلل بن عمر شخصي بديهاي حجاج بن يوسف
سقفي را بيان کرد ظلم و ستم حجاج در ميان مردم نيهز مشههور بهود .امها
بخاطر اين که چنين مجلسي ،جاي بيان بديهاي وي نبود ،حضرت عبداهلل
بن عمر رضي اهلل عنهما خطاب به آن مرد گفت  :اين غيبت است .اگهر چهه
حجاج بر مردم بسيار ستم کرده است ،اما اين دليلهي بهر جهواز غيبهت از او
نميشود بدان که خداوند متعال حساب ريخهتن آن همهه خهون بيگنهاه از
حجاج ميگيرد پ اگر غيبت او بشود نزد خدا عقاب ندارد .بها وجوديکهه
غيبت ظالم براي دفع ظلم از مظلوم در حال حيات ظالم جواز ندارد .مرجهع
ندارد.
 -4براي پيهروزي در انتخابهات ،عهالوه از بسهتن تهمهت بهر ديگهران ،دادن
نسبتهاي ناروا ،خودستايي و ادعهاي انجهام خهدمات ،از برنامهههاي اصهلي
تبليغات هر نامزد ،به شمار ميرود توجهه داشهته باشهيد کهه خودسهتايي و
تظاهر در هر مذهب و طرز تفکر اخالقي ،حداقل گناه است.
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 -5نامزدها براي تشويق مردم جهت شهرکت در انتخابهات راي دادن بهدون
تامل و تدبر را با وعدههاي و به مزايده مقصود چگونهه بايهد بهه آنهها جامهه
عمل بپوشانند .بلکه بر اين اصرار دارند کهه بها خهرج بيشهتر و عهدهها و بهه
مزايده گذاشتن آنها ،بر ديگران فائق آيند.
مثال ميگويند :وقتي ما انتخاب شويم احوال مستضعفين را يکسر دگرگهون
ميکنيم .منهاطق محهروم شههر را مثهل پهاري آبهاد مهيکنيم .مها فقهر و
بيسوادي را از بيخ ميکنيم.
اين گونه ادعاهاي بلند و سخنرانيها و بيانيهها خبري ،گوش شههر را پهر و
کر کرده است .با اين ادعاها پوچ و وعدههاي دروغين ،کوشهش ميکننهد تها
مردم ساده انديش را فريب دهند.
 -6پخش پوستر ،برگزاري جلسات و راهپيماييههاي حمهايتي ،بخهش الزم
مبارزات انتخاباتي ميباشند .اگر راهپيماييها در حد نزاکت و اخالق باشهند
ناروا نيستند.
 -7بيشتر جلسات و راهپيماييهاي انتخاباتي را در خيابانهاي اصهلي شههر
برگزار ميکنند که براي عبور و مرور مردم عادي مشکل ساز است .ازدحهام
جمعيت ،ترافيک بزرگ ايجاد ميکند که رهگزاران دچار مشکل و سردرگمي
ميشوند .ممکن است افراد ناتوان و بيمار به خاطر همين موانع ترافيکهي از
معالجه خهويش بهاز بماننهد .و بسهياري از کهارگران و کارمنهدان مسهتمند،
نتوانند به موقع به محل کار خهود برسهند .بها ايجهاد راه بنهدان و موانهع در
خيابانهههاي اصههلي شهههر چههه بسهها کارمنههداني بيکههار گشههته و بههه اقشههار
آسيبپذير جامعه خسارتهاي جبرانناپذيري وارد آيد.
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 -8نوشتن شعارهاي انتخاباتي و چسپاندن پوستر ،سههم بسهزايي در بهدنما
کردن چهره شهر دارد و قسمت جداييناپهذير کهار تبليغهات انتخابهاتي بهه
شمار ميروند و لکههايي از اين شعارهاي ضد و نقيض تا مدتها بهر چههره
ساختمانهاي دولتي و غيردولتي خود نمايي ميکنند .هيچ ک بر اين هم
نميانديشد که لکه دار نمهودن و بهدنما کهردن سهاختمان ديگهران ،بهدون
رضايتشان متراد با غصب و تصاحب آن است .و در حديث شهريف از آن
نهي به عمل آمده است چنانکه آن حضرت فرموده است( :هد أخدذ شد ا
ه اْلرض ظ م  ،طوقو يو االقي هدة إىل سدب أر دني) ( 1)1کسيکه بهه انهدازه يهک
بلشت زمين را بدون حق گرفت (در روز قيامت) آن إلي هفت زمهين طهوق
کردنش ميشود.
ديوارها و ساختمانها حتمهاً مهالکي دارنهد کهه بهدون کسهب اجهازه از وي
بهرهبرداري از آنان حرام است .بنابرين لکه دار نمهودن و بهدنما کردنشهان
بدتر از بهرهبرداري است .کساني که ادعاي از بين بردن فقر و بيسهوادي را
دارند ،بدون هيچ ابايي مرتکب اين غصب و غارت ميشوند ،و اگهر شخصهي
دلسوز و متدين مانع اين کار شود با چوب و چماق به حسابش ميرسند.
 -9خريد و فروش راي و وارد معاملهه شهدن بها کسهانيکه آراي زيهادي در
اختيار دارند و وعده انجام اعمال نامشهروع آنهها ،جداگانهه گنهاه محسهوب
ميشود که در ميان اکثر نامزدهاي از خدا بيخبر و غافل از ياد قيامت ،اين
کارها رواج داشته و متداول است .و آنها هستند که جامعهه را بهه فسهاد و
تباهي کشاندهاند.
( )1هعنهلل امحهلل ،حهلليث رقم.1633 :
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 -10بديهي است که براي مبارزات انتخاباتي ،ميليونها افغاني سهرمايه الزم
است و معموالً براي بدست آوردن اين مبالغ هنگفت دست سازش به سهوي
قدرتهاي بزرگ و بيگانه دراز ميکننهد کهه بها پهذيرفتن شهرايط وامدههي
قههدرتهاي بيگانههه ،پاي هههاي نحي هف اقتصههاد کشههور را متزلههزل و وي هران
ميسازند.
کسانيکه از طريق مذکور موفق به فراهم نمودن مبلهغ مهورد نيهاز نشهوند،
براي بر طر کردن نيازهاي مالي مبارزات تبليغاتي ،حزب خهويش از افهراد
روتمند و صاحبان صنايع هموطن قرض ميگيرند که گاهگهاهي ايهن پهول
حکم رشوت به خود ميگيرد به اين مفهوم کهه در هنگهام اخهذ ايهن پهول،
شرط ميگزارند که وقتي به حکومت رسيدند بهه پهول دهنهدگان امتيهازات
خاصي خواهند داد.
و اگر آنها از دادن پول انکار ورزند به طرق گوناگوني ،مورد آزار و اذيت قهرار
ميگيرند.
هر حزبي که پرقدرتتر باشد و امکانات پيروزياش از ديگهر احهزاب قهويتر
باشد ،مطالبات مالي اش مو ر تر ،واقع گشته و شان جمعآوري مبلغ مورد
نيازش بيشتر است.
اين گناهان کبيره فقط به طور مثال ذکر گرديد و اگر با نظر دقيق و عميهق
بيندشيد معلوم ميشهود کهه ههر گنهاهي ،داراي چنهدين زيهر مجموعهه از
گناهان است.
غرض از تقديم اين گزارشات و انتقهادات ،دميهدن روح يهاس و نااميهدي در
مردم و نيز انتقاد براي انتقاد نيست ،بلکهه غهرض آن اسهت کهه مسهلمانان

1220

انتخابات

خطبههاي جمعه

بيماريهاي اجتماعي خويش را بشناسند ،تا به قدر استطاعت ،خويشهتن را
از منجالب آن گناهان برهانند .با آن دسته از مسلمانان که نادانسته مبتالي
اين گناهانند از قباحت آنها اطالع يافته ،نجات يابند.
در پاسخ اين اشکال که نجات يک تن از اين طوفان معاصي چه تهث يري بهر
جامعه دارد ؟ بايد گفت :کوچهکترين همهت و اراده يهک فهرد در اجتمهاع
انقالب به وجود آيد و يک مرد خودآگاه ،جههاني را دگرگهون ميکنهد و در
واقع« :هر فردهي ملت که مقدر کاستار» هر فهرد سهتاره سرنوشهت جامعهه
است ،که با روشني خويش ميتواند جامعه و ملتهي را از افتهادن در پرتگهاه
گناه و هالکت نجات داده و به سوي ساحل سعادت سوق دهد.
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ضرورت امنيت از ديدگاه اسالم

احلمدهلل رب العاملني والصلوة والسالم علی خيخلقه وأمني وحيه حممدد لدلی هللا عليده

ب ُ
اه َمدًلَقال قَد َرةَد ق
وعلی آله والحابه امجعني ،قال هللا احلکيم يف قرآنده الع ديمَ ﴿ :و َ
ض َدر َ
ِ ََّللَنَدعد َدم َُ
َكانَد َ آ ََمةَد ق مئَمةَةُد ق هَ َيزددا َرَقدزددا ردَد قدا َمد كد َدا م َكد ت
اه َهَ َاقَد َزددا ُ
اه
داَ َ َك َند َدر َ
َ َ َ
َ نَ
َ َ
(1 )1
وع و َ َ
َ
صةَدعو ََ﴾
اْلََوف َِبَا َكانوا ةَ َ
اس ا َْل َ َ
لبَ َ
قال الرسول :کا املسلم علي املسلم حرام دمه وماله وعرضه.
با رعيت صلح کن وز خصــم ايمن نشين
زانکه شاهنشاه عادل را رعيت لشکر است
کاشکــــي قيمت انفــاس بدانندي خلق
تا دميچند که مانده است غنيمت شمري
(سعدي)
مردم ما در طي بيش از سه دهه جنگ ،ويراني ،قتـ  ،آدم کشـي و بـدامني
خسارتهاي روحي ،رواني ،جاني و مالي فراواني ديده است ،امروزه به دالي
گوناگون هنوز هم قرباني ناامني و خشونتها ميشوند .بحث امنيت بعنـوان
يکي از جديترين نيازهاي کشور به حساب ميآيد از اين روي الزم ميدانم
(2 )2

( )1سوره حنا.112 :

( )2مسلم ،حدةث رقم.32 :
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خطبه امروز را در مورد ضرورت امنيت ،جايگاه امنيـت در اسـمم و مضـرات
ناامني ،آثار و پيامدهاي نا امني قرار دهيم .بانگاه به متون دينـي و احکـام و
مقررات اسمميکافي است که هم بـه اهميـت امنيـت در تمـام عرصـهها از
ديدگاه اسمم و هم راه ح هايي که اسمم براي تحقق بخشيدن بـه امنيـت
در جامعه اسمميداده است پي ببريم .اسمم به عنـوان يـک نظـام حقـوقي
جــامک کــه پاســخگوي نيازهــاي فــردي و اجتمــاعي در همــه زمانهــا و
مکانهاست نميتواند از اين قاعده مستثنا باشد .زيـرا يکـي از خواسـتههاي
اساسي بشر امنيت است و در طول تاريخ بشر تأمين آن از مهمترين وظايف
حکومتها بوده اسـت .اساسـاً يکـي از فلسـفههاي شـک گيري حکومتهـا
تأمين امنيت در تمام عرصههاي حياتي انسانها ميباشد .امنيت بـه همـان
اندازه مهم است که هيچ مکتب و نظام حقوقي نميتواند خود را نسـبت بـه
مسأله امنيت ،فارغ و بيطرف بداند ،زيرا نهتنها امنيـت فـي نفسـه يکـي از
اساسيترين نيازهاي جامعه بشري است بلکه خود ،عام مهميجهت رشـد
و توسعه فرهنگي ،علمي ،اقتصادي و سياسي ميباشد.
با نبود امنيت در کشور با چه ضرر و زيانهايي مواجه ميباشيم؟
ديـن اســمم در مــورد امنيـت ديـدگاه و نظريـات خاصـي دارد؟ اســترات ي
پيامبر به عنوان آخرين فرستاده خداوند در حکومت اسمميچگونه بود؟
در شرايط کنوني چه راهکارهايي ميتواند براي تأمين صلح ،ثبـات و امنيـت
کار آمد باشد؟
واژههاي کليدي اين بحث (امنيت ،ايمان ،وحشت ،مصونيت ،تهديـد ،صـلح،
ترور):
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تعريفات و مفاهيم:
امنيت:
از واژه "امن" گرفته شده است ،در لغت به معني در امان و آسايش بـودن،
مصونيت از خطر و ترس و آرامـش خـاطر ميباشـد و امـن در لغـت :يعنـي
بيگزند و بيآسيب و داراي آرامش .امنيت هم يعني بيگزندي و بيآسـيبي
يا حالتي که در آن گزنـد و خطر و آسيــب راه نــدارد و آرامـش در آن بـر
قرار است.
هر دو واژههاي امن و امنيت در اصطمح :در حالت فراغت از هرگونه تهديـد
يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند.
ايمان:
واژه ايمان از ريشه "أمن" به معناي آرامش و اطمينان قلـب و نبـود تـرس
است .فع ثمثي مزيد آن «آمَنَ ،يؤمِنُ» است ،که اگر متعـدي بـه «بـا » و
«الم» باشد به اتفاق اه لغت به معناي تصديق کردن است و اگـر متعـدي
به ذات خود باشد به معناي اطمينان پيدا کردن است که در برابر ترسـيدن
و هراسان کردن است و در اين صورت با ثمثي مجـرد هـم معنـا اسـت .در
اصطمح به معناي باور قلبي ديني ،از مفاهيم کانوني اديـان الهـي از جملـه
اسمم .محور اساسي ايمان در قرآن کريم ،اهلل است .قرآن از همـه انسـانها
خواسته است تا به اهلل ايمان آورند؛ امـا در آيـات بسـياري ضـرورت ايمـان
آوردن به پيامبران و رسوالن ،کتابهاي نازل شده از سوي خدا ،فرشتگان و
آخرت و غيره نيز به ايمان به اهلل افزوده شده است .کلمه ايمان کـه مشـتق
امن است  811بار با مشتقاتش در قرآن بيان شده است اين نشـان دهنـده
اهميت امنيت است.
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وحشت:
وحشت در لغت :ترس و بيم و هراس و هـول و دهشـت و بـا لفـا افتـادن،
آوردن ،بردن ،خوردن ،پذيرفتن ،دادن ،داشتن ،کردن و کشيدن صرف شود
و در اصطمح :از چيزي که آدمي را تهديد کند از بـروز آن انسـان احسـاس
ترس نمايد.
مصونيت:
مصونيت در لغت :مصون ماندن .محفوظ بودن .حفا شدن .مأمون بـودن.
در اصطمح محفوظ ماندن از تعرض ديگران را گويند ،مث مصونيت وکمي
پارلمان از تعرض و تعقيب قضايي مگر آنگاه که مجلس از او سلب مصـونيت
کند و مصونيت سياسي؛ مصون بـودن عضـو دسـتگاه ديپلماسـي اسـت در
کشور ديـگر از برخي مقررات داخلي و تعقيب و مجـازات قضـايي و جزايـي
آن کشور.
تهديد:
تهديد در لغت :بيم کردن ،وعيد کردن ،ترسانيدن ،بيم دادن .ترسـانيدن در
پي يکديگر گذاشتن گوسپندان را گويند .در اصطمح وضعيتي را گويند کـه
احتمال خطر وجود داشته باشد مث حالت اضطراري در يـک کشـور کـه از
جانب همسايهها تهديد امنيتي شده باشد.
صلح:
صلح در لغت به معني آشتي ،سازش و دست کشيدن از جنـگ را گوينـد .و
در اصطمح محيط خود و مردم خود را در امن قرار دادن است و بـه مفهـوم
ضد جنک نيز استعمال ميشود و به معناي سـازش و ضـد فسـاد و از بـين
بردن نفرت است.
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ترور:
واژه ترور از واژه التين « »Terrorبه معناي "عام اضطراب" گرفته شـده
است ،ترور در لغت به "ترساندن" و تروريسم بـه "ارعـاب و تهديـد" ايجـاد
ترس و وحشت در مردم" و تروريسـت  Terroristبـه "طرفـدار ارعـاب و
تهديد و حکومت زور" معنا شده است نيز اين واژه را بـه معنـاي بيرحمـي،
قساوت و ترس ترجمه مينمايد .همچنين دانشنامه "بريتانيکا" تروريسـم را
به "کار بـرد سيسـتماتيک ارعـاب يـا خشـونت پيشبينـي ناپـذير بـر ضـد
حکومتها ،انسانها و افراد براي دستيابي به يک هدف سياسي و فرهنگ بزرگ.
ليتره :اين واژه را برابر "بر قراري سلطه ارعاب و وحشت" دانسته است.
امنيت در قرآن:
براي پاسخگوي به سوالت اساسي که قبمً مطرح شد الزم مـيدانيم درآغـاز
اهميت امنيت را در قرآن کريم جستجو کنيم و بيبنـيم در آيـات کـمم اهلل
مجيد "امنيت" از چه جايگاه و اهميتي برخوردار ميباشد.
 -1قرآن يکي از اهداف استقرار حاکميت خدا و خليفه قرار دادن صالحان و
طرح کلي زندگي انساني را تحقق امنيت معرفي کـرده اسـت و ميفرمايـد:
صد د َ
داحل َ
اِ لَي َس د ددَِ ََلَ َنةُز َم َيف َاْل ََر َ
﴿ َو َعد د د َد ُ
ض َک َم د ددا
آمة د ددوا َمد د د َةک َم َو َع َمل د ددوا ال ُ
اه الُد د د ة َ َ
ف الُ ة َ َم َ قَد َبلَ َز َم َو لَي َم نَکةَ ُ ََل َم دةةَزم الُد َ ي َارَضد ََل َدم َو لَيبَد نَدلَةُز َم َمد َ بَد َع َدد
اسَِ ََلَ َ
َ
َخد د َدوَ َز َم أ ََمة د داق ة َعبد دددونَي ال ة َش د د َرکو ََ يب َش د ديةاق َو َم د د َ َک َند د َدر بَد َع د د َد لَ د د َ َهولةَ د د َ د ددم
(1 )1
ال َ
َناسقوَ﴾
( )1سوره نور.55 :
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خداوند به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند ،وعـده
داده است که حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين خود قرار دهـد .همـان
گونــه کســانيکه پـيش از آنــان بودنــد جانشـين قــرار داد و آن دينـي کــه
برايشان پسنديده است به سودشان مسـتقر کنـد و بيمشـان را بـه ايمنـي
مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چيزي را با من شريک نگردانند.
ب ا عدا د ا بدلَدداق َ
 – 2در جـاي ديگــر ميفرمايـدَ ﴿ :و إَ َ ق َ َ
َ
آمةداق َو
َ
دال إبَدرا يم َر ن َ َ َ
َ
اِ م آم َم َةزم َِب َُ
َ
ه َو الَيَ َوَم َاْل َخد َر ق َ
دال َو َمد َ َک َن َدر َه َمَِنعده قَلديالق
َار َق أَ َ لَه م َ الًل َُمر َ َ َ َ َ
اب الةُا َر و بَةس الَمصي﴾ (1 )1
ضئَُّره إَيل َع َ
ُثُ أَ َ
َ َ َ َ
يعني به ياد آريد هنگاميکه ابراهيم گفـت :پروردگـارا ،ايـن "سـرزمين" را
شهري امن قرار ده و به اه آن ،به کسانيکه به خدا و روز واپسـين ايمـان
آوردهاند ،از هرگونه ميوه و محصوالت روزي گردان .فرمـود :چنـين خـواهم
کرد و هرکه کفر ورزد اندکي او را برخوردار مـيکنم سـپس او را بـه عـذاب
آتش گرفتار ميسازم ،و آن بـدجاي بازگشـتي اسـت .حضـرت ابـراهيم
هنگام بنا نهادن کعبه به اين نياز فطري توجه کرد و از خداوند خواست کـه
آن سرزمين را از نعمت "امنيت" برخوردار سازد.
﴿وإَ َ َ َعلَةَا الَبَد َي َ َمًلَابَ ق لَلةُ َ
داس َوأ ََمةقدا﴾ (2)2آن جا را چون خانه
خداوند بنا به آيه َ
امني براي مردم قرار داد و نيز حرم الهي و سرزمين مکه را بـه امـن تعبيـر

( )1سوره بقره.126 :
( )2سوره نور.55 :
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ميکند :جعلنا حرماً امنا ،وهمچنان ميفرمايد﴿ :أَو ََل ةددروا أ َُا ع َلةدا حرمداق َ
آمةداق
َ َ َ ََ
ََ ََ
اه ةکنروَ﴾ (1 )1
و ةدِ ََئُف الةُاس َم حوَلََم أَ َبَال َ
َباط َا ةد َؤَمةو ََ َو بَةَ َع َم َ َُ َ َ َ
َ
َ ََ َ
همچنين امنيت را ارمغاني الهي ميشمرد که در اين حرم مقدس پروردگـار
وارد شوند اعطا ميگردد" :و م دخله کاَ امةا"
 -3در قرآن شهري که از نعمت امنيت برخوردار باشد ،بـه عنـوان سـرزمين

ب ُ
اه َمدًلَالق قَد َرةَد ق کانَد َ
آرماني و مثالي معرفي شده است و بنا بـه آيـه ﴿ َو َ
ض َدر َ
َ
ِ ََّللَنَدعد َدم َُ
اه َهَ اقَدزددا ُ َ
آمةَ د ق مئَمةَةُد ق هَ يزددا َرَقزددا ردَددداق َم د کد َدا مکد ت
داس
داَ َ َک َند َدر َ
َ
َ نَ
َ َ
َ
اه لبد َ
(2 )2
وع و َ َ
صةَعو ََ﴾
اْلََوف َِبا کانوا ةَ َ
ا َْل َ َ
و خداوند براي"عاقبت طغيان و کفران نعمت" مثلـي زده :مجتمعـي را کـه
آسوده و آرام "از دشـمن و حـواد " بودنـد ،روزيشـان فـراوان از همـهجا
ميرسيد ،پس نعمتهاي خدا را ناسپاسي کردنـد ،خداونـد هـم بـه سـزاي
آنچه ميکردند لباس گرسنگي و ترس را به آنها پوشانيد و طعم آن را بـه
آنها چشانيد .خداوند به عنوان الگو و نمونه ،قريهاي را مث ميزند که امن،
آرام و مطمئن بوده و همواره روزياش به طور وافر از هر مکـاني فرارسـيده
است.
 -4امنيت بزرگترين پاداشي است که در تميز اه حق از باطـ  ،بـه اهـ
ف أَخاف ما أَ َش َرَکِ َم َو ال ََتا و ََ أَنُک َم أَ َش َدرَکِ َم
حق اعطاميشود .ميفرمايدَ ﴿ :و َک َي َ

( )1سوره عةكبوِ.67 :
( )2سوره حنا.112 :
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َِب َُ
َي الَ َندرة َق َ َ
َحد ُّ َِب َْلَ َمد َ إَ ََ ک َةدِ َم َد َعلَمدوَ﴾ (1)1و
ه مدا ََلَ ةدةَد نَ َل بَ َده َعلَ َديک َم سدلَئااق َده ُّ
ني أ َ
چگونه من از آنچه شما شريک خدا کرده ايد بترسـم در حـالي کـه شـما از
اينکه چيزي را که خدا درباره او دليلي بر شـما نـازل نکـرده شـريک خـدا
نمودهايد نميهراسيد؟ پس کدام يک از دو گـروه "موحّـدان يـا مشـرکان"
سزاوارتر به ايمني است ،اگر ميدانيد؟! موحّدان خود را از طرف جمادات بي
سود و زيان در امـن ميداننـد و مشـرکان از جانـب مالـک همـه سـودها و
زيانها .يعني کدام يک از دو دسته شايسته امنيت هستند؟ در آيات متعدد
قرآن در مورد اهميت امنيت سخن گفته است ،حتي امنيت را باعـث نـزول
تمام برکات آسماني و وفوري نعمتها ميداند.
امنيت از منظر روايات:
در مورد اهميت و جايگاه برجستة امنيت در اسمم ،همين نکته کافي اسـت
که امنيت در روايت مشهوري در زمرة يکي از دو نعمتي قـرار گرفتـه اسـت
که انسان قدر آن را نميشناسد ،مگر اينکه به مصيبتي گرفتـار شـود{ :کدا
املسددلم عل د املسددلم ح درام دمدده ومالدده وعرضدده (2)2دو نعمــت اســت کــه مــورد
قدرناشناسي و ناسپاسي است؛ يکي نعمت امنيت و دومي نعمت سـممتي و
نشاط آدمي ،امنيت در اين روايت در مرحله اول قرار گرفته که شام کليـة
ابعاد اين مفهوم ميباشد .اساسا واژة امنيـت بـه ايـن شـک يـا بـه صـورت
"امنية" در متون اسممي موجود نيست و بيشتر توجه بـه ايـن موضـو بـا
( )1سوره انعام.81 :

( )2لحيح مسلم.2564 :
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عبارات و مشتقاتي از ثمثي مجرد "اَمِنَ" صورت پذيرفته است .ريشة لغـوي
واژة امنيت از ثمثي مجرد"امن" و با مشتقاتي مانند "استيمان"" ،ايمان" و
"ايمني" است که بهمفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و فقدان خوف،
دلهره و نگراني تعريف شده است.
در سخنان بزرگان راويان حديث :مطالب فراواني در بارة اهميـت و ضـرورت
امنيت وجود دارد .از جمله پيامبر اکرم ميفرماينـد« :مد ألدبح معداى يف
بدنه آمةاق يف سربه عةده قوِ ةومه ،که نّنا حي ِ له الدنيا حب ا ي ا»
هر که تنش سالم است و در جماعت خويش ايمن است و قوت روز خويش
(1)1

دارد ،جهان سراسر مال اوست .قـال رسـول اهلل« مدا دو ِبدؤم مد َل همد
اره بوائقه»
کسي را که همسـايهاش از آزار و اذيـت او در امـان نباشـد ،مـؤمن دانسـته
(2 )2

نميشود .و همينگونه رسول خدا فرموده« :کدا املسدلم علد املسدلم حدرام دمده
وماله وعرضه»
خدا ،خون و مال و آبروي مسلمان را محترم شمرده .و براي او حريم (امن)
قرار داده و گمان بد بردن به مسلمان را حـرام کـرده .و از امنيـت پرنـدگان
غفلت نکرده« :تا پرندهاي در النه خود است ،کسـي حـق نـدارد او را صـيد
کند» و بر حفا حريم مؤمن از نظر آبرو ،مـال و جـان تاکيـد کـرده و الزم
(3)3

( )1اب حباَ ،رقم حدةث.671 :

( )2مصةف اب ابی شيبه ،حدةث رقم ( )7ج  ،6ص .102
( )3لحيح مسلم.
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دانسته که مـؤمن از هـر نظـر محتـرم باشـد .حضـرت بـا بعضـي از قبايـ
غيرمسلمان اطراف مدينه پيمان بست تا امنيت مرکز اسمم حفا شود ،و با
تشکي نيروي کارآزموده رزمي و جنگي در ايـن جهـت تـمش کـرد .او در
آواخر سال اول هجرت ،با نيروي کم و ادوات محدود جنگـي ،هسـته اوليـه
ارتش اسمم را ساخت.
در جنگ تبـو کـه از غـزوات مهـم پيـامبر در مقابـ دشـمن بـزرگ
خارجي بود ،شرايط مدينه بسيار حساس شده بود ،براي مقابله بـا تحريـک
منافقان داخ مدينه و احتمـال توطئـه و حملـه دشـمنان اطـراف مدينـه،
حضرت علي کرم اهلل وجهه را جانشين خود در مدينه قـرار داد تـا در نبـود
خودشان ،فردي نيرومند ،مرکز نو بنياد اسممي را اداره و از هرگونه توطئـه
جلوگيري کند.
حضرتش از فعاليت اطمعاتي براي تأمين امنيـت هـم اسـتفاده کـرد .بـراي
نمونه به عمويش عباس ماموريت داد تـا مسـلماني خـود را مخفـي کنـد و
اخبار مشرکان را به ايشان برساند .و به بعضي ماموريت ميداد کمين کننـد
و اخبار دشمن را به او برسانند .او قب از غزوه بدرکبري جاسوس فرستاد تا
درباره قافله قريش به کسب خبر بپردازند ،پاسداري و نگهباني در شب براي
حفا امنيت مردم رفک نياز ديگران و پناه بودن براي مـردم ،انجـام وظـايف
الهي بدون ترس از مممت مـردم ،دسـت کشـيدن از حـرام ،حفـا چشـم.
احاديث فراوان که اهميت امنيت جـاني ،مـالي ،عـرض و آبـرو و نـاموس را
محترم شمرده و براي تأمين آنها تأکيداتي فروان نموده است کـه در ايـن
مقال ذکر تمام آنها نميگنجد .يف الصدحيحني عد أيب رةدرة عد الةدي
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قال :أمرِ أَ أقا ا الةداس حدي ةقولدوا ال إلده إال هللا .مد قدال :ال إلده إال هللا عصدم
مي ماله وننسه إال حبقه وحسابه عل هللا ع و ا .ويف رواة ملسدلم حدي ةشدزدوا أَ
ال إله إال هللا وةؤمةوا يب.

(1 )1

پيمان نامة عموميدر مدينه منوره براي تأمين امنيت:
در آغاز ورود پيامبر به مدينه ،ميان مسلمانان و يهوديان ،تفا هم نسـبي
وجود داشت؛ زيـرا هـر دو خداپرسـت و بتشـکن بودنـد و يهوديـان تصـور
ميکردند که با تقويت اسمم از حمـمت مسـيحيان روم ،در امـان خواهنـد
ماند .و انگهي ميـان آنهـا و اوسـيان و خزرجيـان بسـتگيها و پيمانهـاي
ديرينه نيز وجود داشت روي اين جهات پيامبر" قرار داد داير بر وحدت
مهاجر و انصار نوشت و يهوديـان مدينـه "اوس و خـزر "نيـز آن را امضـا
کردند ،پيامبر آئين و ثروت آنها را طي شرايطي محترم شمرد که متن
کام آن را سيره نويسان ضبط کرده اند .از آنجا که اين قرارداد يـک سـند
تاريخي زند ه است و حاکي از آن اسـت کـه چگونـه پيـامبر" بـه آنـان
احترام ميگذاشته و با ايـن پيمـان توانسـتند يـک جبهـة متحـد در برابـر
دشمنان به وجود آورند ،نقاط حساس اين سند را ذکـر مـيکنيم .البتـه در
مفاد قرارداد به روشني قيد شده است که مسلمانان امـت واحـدهاي جـدا از
مردم ديگر هستند "اهنم ام واحدة م دوَ الةداس" و ارتباط بـين مسـلمانان و
کافران نيست و نبايد بين مسلمانان دوري باشد.
1ـ هيچکس حق ندارد بدون اجازه «محمد» از اين اتحاديه بيرون برود.

( )1لحيح البَاری ،رقم حدةث .19 :و مسلم برقم احلدةث.32 :
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2ـ خون هر مجروحي (تا چه رسد به مقتول) از اين افراد ،محتـرم اسـت ،و
هر کس خون کسي را بريزد قصاص او دامنگير او شده و سـرانجام خـود و
اه بيت خود را هم کرده است مگر اينکه قات ستمديده باشد.
3ـ در جنگهايي که يهوديان و مسلمانان دوشادوش هم ميجنگند ،هزينـه
هر کدام بر عهده خود آنها است ،و هر کـس کـه بـا متحـدان ايـن پيمـان
بجنگد بايد متحدا با او جنگيد.
4ـ مناسبات هم پيمان بر اسـاس نيکـي وخـوبي اسـت وبايـد از بـدي دور
باشند.
5ـ هيچ کس نبايد در حق هم پيمان خود ستم کند ،در چنين صورت بايـد
ستمديده را ياري کرد.
 -6داخ "يثرب" براي امضـا کننـدگان ايـن پيمـان منطقـة حـرم اعـمم
ميگردد.
7ـ جان همسايگان کساني که پناه داده شده اند ،بسان جان ما است ،نبايـد
به او ضرر رسانيد.
8ـ مسلمانان و يهوديان امت واحده اند و مانند يک ملت در مدينـه زنـدگي
خواهند کرد و هر يک دين خود را دارند.
صلح نامه حديبيه:
 -1قريش و مسلمانان پيمان ميبندند که در ده سال ،با يک ديگر نجنگنـد
و به يکديگر شبيخون نزنند.
 -2هرگاه فردي از مکه از ميان قـريش بگريـزد و بـه مسـلمانان پنـاه آورد،
محمد بايد او را به قريش باز گردانند ،ولي اگر يکي از مسـلمانان بـه سـوي
قريش گريخت ،قريش موظف به بازگرداندن او نيست.
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 -3قريش و مسلمانان آزادند با هر قبيلهاي که خواستند پيمان ببندند.
 -4محمد و پيروان او بايست اين سال به مدينه بازگردند و در سال آينده و
سالهاي پس از آن ،ميتوانند براي زيارت کعبه به مکـه بياينـد ،بـه شـرط
آنکه سه روز بيشتر در مکه نمانند و سـمحي جـز شمشـير در غـمف ،بـه
همراه نداشته باشند.
 -5مسلماناني که در مکه هستند ،به موجب اين پيمان ،در انجام تکـاليف و
اعتقادات مذهبي خود آزادند و کسي حق نـدارد بـه آنـان آزار برسـاند و يـا
آنها را مسخره کند ،و يا آنان را بـه رهـا کـردن آيـين اسـمم ،وادار کنـد؛
بتپرستان قريش نيز در انجـام عبـادات مـذهبي در مدينـه آزاد هسـتند و
مسلمانان حق تعرض به آنها را ندارند.
 -6قريش و مسلمانان پيمان ميبندند کـه امـوال يـکديگر را بـه رسـميت
بشناسند.
 -7مسلماناني که از مدينه به مکه وارد ميشوند ،جـان و مالشـان محتـرم
است و کسي حق تعرض به آنان را ندارد.
با توجه به مفاد پيمـان نامـههاي يـاد شـده بـه ايـن نتيجـه ميرسـيم کـه
پيامبر" براي ايجاد احساسات مشتر ملي و ديني تمش فراوان نمـوده
اند و به شهادت تاريخ موفقيتهاي قاب توجهي نيز بـه دسـت آورده اسـت
که يکي از راههاي اساسي در جهت تحقق وحـدت امـت اسـممي و تـأمين
امنيت سرتاسري در آن عصر و زمـان مطـرح بـوده اسـت و امـروزه نيـز بـا
تمسک به سيره و روش اين پيامآور الهي ما ميتوانيم مشکمتي موجود را از
طريق مکانيزم و شيوه اين اسوه بزرگ ح نموده وحدت و همبستگي ملـي
را ايجاد نماييم و درسايه همدلي و برادري از نعمت صلح و امنيت بهرهمنـد
شويم.
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فلسفه سالم ،طلب امنيت است:
يکي از آداب پسنديدة دين اسمم سمم دادن ميباشد که در مورد آن تاکيد
فروان شده شده است.
سمم چيست؟ سمم در لغت ،به معناي سممت از هرگونـه نقـو و عيـب و
فناست و چون خداونـد فناناپـذير و منـزه از عيـب و نقـو اسـت ،يکـي از
نامهاي او «سمم» است.
هر گونه اظهار محبت در آغاز ممقات "تحيت" است .پـس در اصـ  ،سـمم
همان تحيت ،از ماده حيات و به معناي دعا کردن بـراي سـممتي و حيـات
ديگران است ؛ خواه اين دعا به صورت "السمم علـيکم" باشـد يـا "السـمم
علينا" يـا "حَيـا اهلل" .بنـابر ايـن ،روشـنترين مصـداق تحيـت و آرزوي
سممتي ،سمم کردن است.
روشن است که هر ملتي براي اظهار محبت ،در ممقـات بـا يکـديگر نـوعي
تحيت دارد که گاهي نمود عملي مييابد و نشانه محبـت و احتـرام اسـت و
گاهي نيز لفظي است .در اسمم ،سمم کردن نشـانه تحيـت لفظـي اسـت و
بنابر برخي آيهها و روايتها ،تحيت بهشتيان نيز سمم است:
َتي وسالما ﴾ (1)1
َ َ
﴿أولَةَ َ
ك َُي َ َو ََ الَغ َرَ َ َِبَا َ
ل ََبوا َوةدلَ ُق َو ََ َيزا َ ُ ق َ َ َ ق
اينان همان کساني هستند که به خاطر صبري کـه داشـته انـد ،غرفـههاي
بهشت را پاداش يابند و در آنجا به درود و سممشـان بنوازنـد .همچنـين در
سوره ابراهيم خداوند به اين نکته اشاره کرده آنجا کـه خداونـد ميفرمايـد:
تحيت اه بهشت ،سمم است.
( )1سوره رقاَ.75 :
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همچنان در سـوره فرقـان ميفرمايـدَ ﴿ :د َعدوا َم يزدا س َدبحانَ َ أَللنزد ُم َو َََتيدِز َم
ب الَعالمني﴾ (1 )2
َ
ََ
َ
يزا َس ٌ
الم َو آخر َد َعوا َم أََ ا َحلَ َمد نه َر َن َ َ
َ
اِ ةن ت
َ َ
داِ ََْدري َمد َ ََتََِ َزدا اَْل ََهندار
آمةوا َو َع َملوا ن
الصداحل َ
ميفرمايدَ ﴿ :و أ َدخ َا الُ ة َ َ
َتيِزم يزا سالم﴾ (2 )1
َ
َ ََ َ
َ ٌ
خالدة َ يزا ِبََ ََ َرنّب َم َ َ
ميفرمايدَ ﴿ :و لََق َد ائَ َ رسلَةا ابرا يم َِبلَبشري قالوا َسدالماق﴾ (3)2و بـه تحقيـق
فرستادگان ما به همراه بشارت ،نزد ابراهيم آمدند و گفتند :سمم .نيز به اين
مضـــمون اشـــاره دارد﴿ :ولق دد دداُِ رسددلةا إَب ددرا َ يم َِبلَبشددرً قددالوا سددالما﴾()3
َ ََ َ َ َ َ
َ ََ َ ََ َ ََ ق
4احاديث زيادي در مورد اهميت سمم کردن آمده است از آنجمله:
رسول خدا ميفرمايـد « َوالُد َ ي نَد َن َسدي بَيَ َددهَ ال َد َدخلوا اْلَةُد َ َح ُدي د َؤَم َةدوا ،وال
د َؤَمة ددوا ح د ُدي ََت ددابُّوا ،أَو ال أدلُّك ددم علَد د َش د ت
دالم
ديُ إَ َا َد َعلَِم ددوه ََتَ ددابَد َبِمل أَ َش ددوا ال ُ
َ َ
َ َ
سد َ
َ
بيدةَكم»( :)5سوگند به ذاتي که جانم در دست اوسـت ،بـه بهشـت وارد نمـي
شويد ،تا ايمان آوريد و مؤمن بشمار نمي رويد تا با هم دوسـتي کنيـد .آيـا
شما را به کاري راهنمائي نکنم که چون آن را عملي کنيد با هـم محبـت و
دوستي مي نمائيد؟ سمم را در ميان تان پخش کنيد.
جايگاه سالم و پيام آن:

( )2سوره ةونس.10 :
( )1سوره ابرا يم.23 :
( )2سوره ود.68 :
( )3سوره ود.69 :
 )4(5سة ايب داؤد ،حدةث .5195
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 - 1سمم ،يکي از نامهاي خداوند و به معنـاي سـممت از عيـب و در امـان
بودن از فناست.
 - 2سمم ،نشانه محبت و احترام قلبي به طرف مقاب است
 - 3سنت سمم کردن در مل گذشته وجود داشت.
 - 4ســمم يـعنــي طلــب امنـيــت و ســممتي بــراي امــت ،انبيـا و همــه
موجودات است.
 -5خداوند بر بندگان برگزيدهاش سمم ميکند.
 - 6فرشتگان به اه بهشت سمم ميکنند.
 - 7اجر و پاداش سمم کردن بسيار زياد است.
 - 8وجوب جواب سمم ،حتي در حال نماز ،نشانه اهتمام اسمم به اهميـت
امنيت است.
 - 9شرو کردن سخن با سمم است.
 - 10پاداش کسي که سمم ميگويد ،بيش از کسي است که سمم را پاسـخ
ميدهد.
 - 11سمم دادن به کودکان ،سبب تقويت خوي فروتني در سـمم کننـده و
ايجاد شخصيت و خودباوري در کود

ميشود.

 - 12شار مقدس ،کلمه سمم را تنها کلمهاي ميداند که احکام خاصي در
پيدارد .بسياري از فقها ميگويند حتي در نماز هم جواب سمم فرض است.
انواع امنيت:
امنيت را ميتوان به گونههاي ،دنيايي و اخروي تقسيم نمود اما دنيوي:
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 .1امنيت فردي :حالتي است که در آن فرد فارغ از ترس آسـيب رسـيدن
به جان يا مال يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي کند/
 .2امنيت خانواده :هنگاميکه خـانواده و اعضـاي آن بـراي ايجـاد رفـاه و
آسايش و امنيت شان از هر گونه مشک و خطر بينديشند و به ح هر چـه
سريک تر آن بپردازند.
 .3امنيت اجتماعي :حالت فراغت همگـاني از تهديـدي اسـت کـه کـردار
غيرقانوني دولت يا دستگاه يـاي فـردي يـا گروهـي در تمامييـا بخشـي از
جامعه پديد آورد .در نظام حقوقي جديد ،فرض بر اين است کـه قـانون ،بـا
تعريف و حدگذاري آزاديها و حقوق فـرد و کيفـر دادن کسـاني کـه از آن
حدود پا فراتر گذشتهاند ،امنيت فردي و اجتماعي را پاسباني ميکند.
 .4امنيت فرهنگي :امنيت فرهنگي يکي از مهمترين ابعاد امنيـت ملـي و
به مفهوم آن است که از يک سو فرهنگ جامعه از مولفههاي عقمنـي ،واقـک
بينانه ،سازنده ،عادالنه ،پويا و منطبق بـا معيارهـاي مطلـوب علمـي شـک
گرفته باشد و از سوي ديگر فرهنگ و توليدات فرهنگي جامعه نيز ضمن در
امان بودن از خطر تهديدها ،از رونـد رشـد فزاينـدهاي برخـوردار باشـند .از
منظر اسممي ،امنيـت فرهنگـي بـه معنـاي از بـين بـردن کليـه تنو هـا و
تفاوتهاي موجود در بين افراد اجتما در حوزه فرهنگـي و يکسـان سـازي
آنها نيست .البته الزم است در هر نظام سياسي مواظبت شود تـا تفاوتهـا
به شکافهاي عميق تبدي نشوند و اين شکافها دائماً ميبايستي از حيـث
عمق و سطح توسط دولتها کنترل شود تا جامعه دچـار از هـم پاشـيدگي
نگردد .از سوي ديگر مقابله با تهاجم فرهنگي در تضـمين امنيـت فرهنگـي
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بسيار مهم است که داراي سه صورت تحمي فرهنگي ،تخريـب فرهنگـي و
تهديد فرهنگي ميباشد.
 .5امنيت سياسي :امنيت سياسي به معناي تامين آرامش و طمانينه الزم
توسط حاکميت يک کشور براي شهروندان قلمـرو خـويش از راه مقابلـه بـا
تهديدات مختلـف خـارجي و همچنـين تضـمين حقـوق سياسـي آنـان در
مشارکت جهت تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسـي آنهـا ميباشـد .نظـام
سياسي در راسـتاي امکانبخشـي و تسـهي مشـارکت و دخالـت مـردم در
تعيين سرنوشت خود و جامعه ميبايستي امنيـت و حضـور آزادانـه و برابـر
ايشان را فراهم آورد و هيچکس را به داشتن بـاور سياسـي خاصـي وادار يـا
بازداشت نکند.
 .6امنيت اقتصادي :از سال  1945ميمدي ،ايده امنيت اقتصادي جايگـاه
وااليي در دستور کار نظامهاي سياسـي يافتـه اسـت .و همـه آنهـا تـمش
نمودهانــد کــه بــراي مــردم خــود امني ـت اقتصــادي ايجــاد کننــد .از نظــر
«رابرتماندل» امنيت اقتصادي عبارت است از ميزان حفا و ارتقـاي شـيوه
زندگي مردم يک جامعه از طريق تأمين کاالهـا و خـدمات؛ هـم از مجـراي
عملکرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين المللي.
 .7امنيت محيط زيست :از جمله ابعاد نوين امنيت ،بعد زيست و شـرايط
اقليميهر کشور ميباشد .محيط زيست از آن جنبه کـه ميتوانـد موجبـات
تقويت بنيههاي اقتصادي و سممت جسميو رواني کشـور را فـراهم سـازد،
عاملي مطلوب و تقويت کننده در جهت اهداف امنيت ملي به شمار ميآيـد.
امنيت محيط زيست ،به مفهـوم وجـود شـرايطي اسـت کـه امنيـت نسـبي
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مطلوبي را در برابر خطرها و تهديدهاي ناشي از فعـ و انفعالهـاي گهـوارة
زمين ،پديدههاي جوي ،آلودگي خا  ،آب و هوا ،آلودگي صوتي و اشاعه ي
بيماريها براي ادامه ي حيات سالم ،ثمربخش و با نشاط انسـان ،جـانوران،
گياهان و به طور کلي تمامي موجودات زنده و عدم تخريب جامدات ،فـراهم
ميسازد .اخوان کاظمي ،بهرام ،امنيت در نظام سياسي اسمم.
نظامهاي سياسي با مطالعه دقيق وي گيهاي زيست محيطي کشورهايشـان
و برنامهريزي علمي در ايـن راسـتا و رعايـت اسـتانداردهاي حفـا محـيط
زيست ،موجبات تقويت امنيت ملي و منطقهاي را فراهم خواهند سـاخت)1(.
 .81امنيت عمومي :حالتي است که ملتـي فـارغ از تهديـد از دسـت دادن
تمام يا بخشي از جمعيت ،دارايي ،يا خا خود به سر برد .امروزه ،کمابيش
در همهٔ کشورها نوعي پليس سياسي امنيتي وجود داردکـه مقصـود از آن
بنابرفرض ،جلوگيري از نفوذ عوام محر و ويرانگر و جاسـوس بـه داخـ
کشور و سرکوبي کسانيکه از راههاي غيرقانوني تهديد کنندة نظم سياسـي
موجود به شمار ميآيند .هرچه نظامي تماميـتخواهتر باشـد قـدرت پلـيس
سياسي و شدت و خشونت آن در آن نظام بيشتر است .اينگونـه نظامهـاي
سياسي که مجالي براي مخالفت علنـي و قـانوني نميگذارنـد ،مخالفـان يـا
دشمنان خود را همواره به نام "دشـمنان امنيـت ملـي" يـا نامهـاي ديگـر
سرکوب ميکنند.
 .9امنيت بينالمللي :حالتي است که در آن قـدرتها در حالـت تعـادل و
بدون دستيازي به قلمرو يکديگر به سر برند و وضک موجود در خطر نيفتد.
( )1اخوان کاظمي ،بهرام ،امنيت در نظام سياسي اسمم.
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هرگاه يکي از قدرتها از محدوده ٔخود پا فراترگذارد ،از لحاظ قدرت (و يا
قدرتهاي) مخالف ،امنيت بينالمللي در خطر افتاده است.
 .10امنيت اخروي :در برخي آيات که از امنيت اخروي حکايت ميکند،
 –1کساني که ايمان کام دارند :در سوره انعام آ ميفرمايد :کدام يک از دو
َي الَ َند َرة َق َ َ
ني
گروه بتپرستان و خداپرستان شايسته تر به ايمني هسـتند؟ ﴿ َده ُّ
َح ُّ َِب َْل ََم َ إَ ََ ك َةدِ َم َد َعلَمو ََ﴾ در همان در مورد مقايسه بـين مـومنين و اهـ
أَ
دك ََلددم َاْل ََم د َو د َدم
باطــ ميفرمايــد﴿ :الُد َ ة َ آ ََمةددوا َوََلَ ةَد َلبَسددوا إَمدَ َ
داهن َم بَ َلد تدم أولَةَد َ
م َزَِدو ََ﴾ آنها که ايمان آوردند و ايمان خـود را بـا شـر و سـتم نيالودنـد،
ايمني تنها از آنِ آنهاست؛ و آنها هدايت يافتگانند! (1 )1
 -2آنان که از برنامه هدايتي خداوند پيروي ميکنند:
(2 )2
َ َ َ
َ
ف َعلََي َز َم َوَال َم َََي َنو ََ﴾
اي َ َال َخ َو ٌ
﴿ َإ ُما َهَ يَةُك َم م َني قدً َ َم َ َب َع َد َ
هرگاه هدايتي از سوي من براي شما آمد ،کساني که از آن پيروي کنند ،نـه
بيمي بر آنهاست و نه غمگين شوند.
 -3کسانيکه به خدا و قيامت ايمان دارند و اعمال شايسته انجام ميدهند:
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
دا
ُص َارً َوال ُ
صابَةَ َ
﴿إَ َُ الُ ة َ آ ََمةوا َوالُ ة َ ادوا َوالة َ
ني َمد َ آ ََمد َ ِب ُه َوالَيَ َدوم َاْلَخد َر َو َعم َ
(3)3
لَ
ف َعلََي َز َم َوَال َم َََي َنو ََ﴾
احلقا َدلَز َم أَ َ ر َم َع َة َد َرنّبََ َم َوَال َخ َو ٌ
َ
کساني که ايمان آوردهاند و کسـانيکه بـه آيـين يهـود گرويدنـد و نصـارا و
صابئيان هرگاه به خدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورنـد ،و عمـ صـالح انجـام

(َ )1ترةج آايِ قبالق گ شِه.
( )2سوره بقره.38 :
( )3سوره بقره.62 :
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دهند ،پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هيچگونه تـرس و انـدوهي
بر آنها نيست.
 -4نيكوكاران و تسليم شدگان به خدا:
﴿بدلَد م د أَس دلَم و زدده ََُ
ف َعلَد َدي َز َم َوَال د َدم
ه َو د َدو َحم َس د ٌ َدلَدده أَ َ ددره َع َة د َد َربَند َده َوَال َخد َدو ٌ
َ َ َ َ َ َ ََ
(1 )4
َََي َنو ََ﴾
آري کسي که روي خود را تسليم خدا کند و نيکوکار باشـد ،پـاداش او نـزد
پروردگارش ثابت است؛ و "اين گونه کسان" نـه ترسـي بـر آنهاسـت و نـه
غمگين ميشوند.
يا َُ
 -5انفاق کنندگاني که منت نميدهند﴿ :الُد َ ة َ ةد َة َنقدو ََ أ ََم َدوا ََل َم َيف َسدبَ َ
اه ُثُ
ف َعلَ د َدي َز َم َوَال د َدم
َال ةد َِبَعد دو ََ َم ددا أَنَد َنق ددوا َمةا ددا َوَال أَ قً ََل د َدم أَ َ ددر َم َع َةد د َد َرنّبََد َدم َوَال َخ د َدو ٌ
َي نوَ﴾ (2 )1
ََ َ َ
کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند ،سپس به دنبـال انفـاقي
که کـرده انـد ،منـت نميگذارنـد و آزاري نميرسـانند ،پـاداش آنهـا نـزد
پروردگارشان است؛ و نه ترسي دارند و نه غمگين ميشوند..
 - 6اولياي خدا نيز امنيت دارند:
(3 )2
﴿أ ََال إَ َُ أَولَياُ َُ
ف َعلََي َز َم َوَال َم َََي َنو ََ﴾
اه َال َخ َو ٌ
َََ
آگاه باشيد اولياي خدا ،نه ترسي دارند و نه غمگين ميشوند.

( )4سوره بقره.112 :
( )1سوره بقره.262 :
( )2سوره ةونس.62 :
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﴿إَُال م د آَم د و َع َمددا لد َ
ف َِبدَدا َع َملددوا و ددم َيف الَغرَد َ
ضد َدع َ
داِ
دك ََلد َدم َ د َاُ ال َن
داحلقا َهولَةَد َ
ََ َََ َ َ
َ َ
َمةوَ﴾ (1 )3
آَ َ
به جز کساني که ايمان آورند و عم صالحي انجـام دهنـد؛ کـه بـراي آنـان
پاداش مضاعف در برابر کارهايي است که انجام دادهاند و آنها درون غرفهها
در امنيت خواهند بود.

( )3سوره سبه.37 :
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عوامل امنيت:
 – 1کشمکشهاي داخلي بين نخبگان سياسي و اجتماعي.
 – 2نبود وحدت و انسجام ملي بين اقوام و مليتهاي ساکن درکشور.
 – 3فشارهاي چون ،تبعيض قومي و عصبيتهاي قبيلهايي.
 – 4عدم احساس اطمنان اقوام بيرون از قدرت نسبت به حاکمان سياسي.
 – 5تبعيضهاي قومي ،قبيلهاي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي.
 – 6نفوذ مداخله جويانه کشورهاي خارجي.
 - 7افزايش قدرت مانور دولتها و قدرتها در عرصه بين المل .
فوايد امنيت:
 - 1منفعت عمومي :اصوالً منافک اهداف عام و هميشگي است که ملـت در
راه تحقق آنها فعاليت ميکند .هر جامعه بايد بـه مثابـه يـک کـ و داراي
مسئوليت و هنجارهاي مشتر بـراي تمـامي شـهروندانش در نظـر گرفتـه
شود .هرچه در راستاي سعادت ،خير و خوشبختي جامعه تحقق پيـدا کنـد
منفعت جامعه است.
 - 2سعادت جامعه :موجودات بر و بحر و ارسال تمام انبيـاي الهـي همـه
براي سعادت بشر خلق شده است تا خدا را عبادت کند"َ ﴿ :و مدا َخلَ َقد ا َْلَد ُ
اْلنَس إَالُ لَي َعبد َ
داى
وَ﴾ ﴿أَ َ َح َس َبِ َم أَُّنَا َخلَ َقةَاك َم َعبًَلقا َوأَنُك َدم إَلََيةَدا َال د َر َ عدو ََ * َدَِ َع َ
َو ََ َ َ
ب ال ََع َر َ
ُ
ش الَ َك َر َي﴾
اه ال ََملَك ا َحلَ ُّ َال إَلَهَ إَُال َو َر ُّ
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 - 3امنيت باعث سالمت روحي و رواني انسان استت :انسـان خليفـه
دال َربُّد لَل ََمالئَکده َإَنن
خداوند بـر روي زمـين اسـت سـوره بقـرهَ ﴿ 30 :و َإ َ ق َ
َ
َ
َ
َ
ماُ﴾...
اع ٌا ى ََاْل َر َ
ض َخلي َنه قالوا َأ ََْ َعا يزا َم َ ة َنسد يزا َو ة َسن ال ند َ
ب ُ
اه َمدًلَالق
 – 4تمام بركات ا لهي در سايه امنيت ميسر استتَ ﴿ :و َ
ض َدر َ
قَدرةد ق کانَد َ َ
ِ ََّللَنَدعد َدم َُ
آمةَد ق مئَمةَةُد ق هَ يزددا َرَقزددا ردَددداق َمد کد َدا مکد ت
اه َهَ اقَد َزددا
داَ َ َک َند َدر َ
َ نَ
ََ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
وع َو َ
صدةَعو ََ﴾ و هزاران فوايد ديگر که ذکـر تمـام
باس ا َْل َ
اْلََوف َِبا کدانوا ةَ َ
اه ل َ
آنها در اين مقال مختصر نميکنجد و ما در اين چند جملـه از آيـات الهـي
بسنده ميکنيم.
 - 5سالمتي روح وروان درگرو امنيت است :در اسـمم همانگونـه کـه
برخي از اماکن ،اماکن امن به حساب آمده است برخـي از ماههـا و زمانهـا
نيز زمانهاي امن به حساب آمده اسـت .ماههـاي چهارگانـه حـرام (رجـب،
ذيقعده ،ذيحجه و محرم) که اسمم بر حرمت آن تاکيـد جـدي دارد نشـانه
اهميت و امنيت در نگاه اسمم است ،تا انسان در امان بماند.
 - 6بهره مندي از زندگي امن و آسوده و خالي از خوف و خطر ﴿ :إَ َُ
َ َ َ
َ
َ
ت
ت
َ
دا
سد َدالتم آَمةَد َ
الَمُِقد َ
دني َيف َ ةُدداِ َوعي دوَ ،ا َدخلو َ ددا ب َ
دنيَ ،ونَد َ َعةَددا َمددا َيف لدددوَر َم م د َ دد تن
(1)1
َ
إَ َخو قاا َعلَ سرتر مَِد َقابَلَنيَ ،ال مََ ُّ َ
ني﴾
ب َوَما َم م َةد َزا َِب ََ َرَ َ
َ
سز َم َيزا نَ َ
صٌ
َ
 – 7آزادي فردي در سايه امنيت ميسر است :که بتواند از حقوق تضيک
شده خود دفا کند .آزادانه و بدون خوف و خطر رفت و آمد و تردد نمايد.

( )1سوره حجر.48 -45 :
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ضررهاي نا امني:
 – 1از بـيـن رفتن جان انسانها ،مجروحيتها و معلوليتهاي بـي شـماري
از شهروندان.
 – 2بيسرپرست شدن خانوادهها ،يتيم و محروم نمـودن اطفـال بيگنـاه از
نعمت والدين.
 – 3نابود نمودن زير ساختها و بنيهاي اقتصادي کشور.
 – 4خســارت هــاي جبــران نـاپـذيـــر بــه منـــابک ملــي ،محيطزيســتي
واکوسيستم کشور.
 – 5نابودسازي اعتماد ملي در بين اقوام و تودههاي مردم.
 – 6از بين رفتن آثار تاريخي و فرهنگي که جز افتخارات يک کشوراند.
 – 7اشاعه فرهنگ آدم کشي ،قت  ،غارت ،قصاوت و بي رحمي.
 – 8ضعف و ناتواني کشور در برابر تجاوزات کشورهاي بيگانه.
 – 9گسترش ناهنجاريهاي اجتماهي از قبي  :بيبند و باري ،فسـاد اداري،
فساد اخمقي ،دزدي ،اعتياد وو....
 – 10فرار گسترده جوانان که سرمايه اصلي جامعهاند.
 – 11فرار نخبگان علميدر بيرون از مرزهاي کشور.
 – 12خار شدن سرمايههاي نقد و تجار ملي.
 – 13ضعف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي در عرصه بين المللي.
 – 14شيو انوا بيماريهاي واگيردار و عدم کنترول آنها.
 – 15اشاعه مرضهاي عصبي و رواني در بين جامعه.
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 – 16وجود فقر ،بيکاري ،تنگدستي.
 – 17بـيـجا شـدن خانواده ها و مهاجرت هاي تحميلي در داخـ و خـار
از کشور.
 – 19تحقير و توهين ملت توسط کشورهاي پذيرنده.
 – 20محــروم شــدن از امنـي ــت و ســممت کــه از بزرگتــرين نعمتهــاي
خداوند است.
راههاي تحقق امنيت:
 -1تمسک به قرآن و سنت و روش رسول در شيوههاي رفتاري و تعام
به همديگر.
 –2تقويـت روحيـه اتحاد و هبـسـتگي ملي بين اقوام و مليتهـاي سـاکن
در جامعه.
 – 3ايجاد فضاي تحم  ،همديگرپـذيري ،صـلح و سـازگاري بـين نخبگـان
سياسي و قومي.
 – 4پرداختن به مساي کمن ملي ،بدور از جهتگيريهاي قومي ،مـذهبي
و منطقهاي.
 - 5رعايت عدالت اجتماعي ،در ساختار سياسي ،اداري اقتصادي و فرهنگي
در سطح کشور.
 – 6اجرا و تعميـم عدالت و قانـون به طور يکسان و نفي هرگونه تبعـيض
در جامعه.
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 – 7اعمن آشتي ملي در سرتاسرکشور و گذاشتن سمح برزمين و توس به
قانون اساسي که يکـي از سـرمايههاي ملـي کشـور نمـاد قـدرت و امنيـت
ميباشد.
 - 8بسترسازي و تمهيد حيات مادي و معنوي مردم.
 - 9تأمين حقوق شهروندان و در امان بودن غيـر مؤمنـان و تـأمين حيـات
مادي ايشان.
 - 10تأمين امنيت و استيفاي حقوق مردم به وي ه مظلومان.
 -11به سامان رساندن نظام اقتصادي براي ادارة صحيح و توانمند جامعه
نتيجه گيري:
با توجه به مطالب باال و ماهيت اسمم ،نقش دين در شک گيري و شکوفايي
تمدن بشري از ديدگاه بسياري از مورخان و جامعهشناسان اديان قاب انکار
نيست .پيامبران الهي پيامآوران خوشبختي دنيوي مـردم در کنـار سـعادت
اخروي آنهـا بودهانـد و آخـرين پيامبرخـدا در مـورد خـوش بختـي و
سعادت بشر بيشترين زحمت را کشيده انـد و راهکارهـاي مناسـبي در ايـن
زمينه ارايه نموده است .امنيت در طول تاريخ يکي از مولفههاي بسيار مهـم
در زندگي بشر مطرح بوده حتي فلسفه ارسال انبيا (علـيهم السـمم) بـراي
نجات بشر از اين بمي خانمانسوز بوده اند .تا با نداي و حياني ،انسـان را از
گرداب جه  ،ناداني ،خشونت و بدبختي برهانند .امروزه يکـي از مهـمتـرين
دغدغههاي مشتر مردم ما امنيت بوده است .قريب چه سـال اسـت روز
بروز در حجم ناامني افزوده شده ،از امنيت کشور کاسته شده است .ما امروز
بيش از هر زماني دغدغه امنيت رواني ،فردي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصـادي،
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اجتماعي و ملي داريم .با عنايـت بـه آيـات قـرآن کـريم و جمـمت نـوراني
پيامبر و تبيين مضرات جبران ناپذيري اشاره شده است .در اين خطبـه
سعي شده است تا با استدالل به آيـات از قـرآن کـريم و روايـاتي از پيـامبر
اسمم ،در مورد جايگاه امنيت و اهميت آن در سممت جامعه بپردازيم و
انوا امنيت ،مضرات و پيامدها و راهکارهاي براي رسيدن به صلح و امنيـت
را به معرفي بگيريم.
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إن احلم ددحن د م ددحن

د د ينه

وفا به عهد

ددهلل ند ر ددف ن وم

دد ،

ددن ر ددف د ديأت

معم لن رف يهحن هللا فال رضل له رف يضدلله فاله ديده لده مندهحن من إلده إ هللا
حددحن

ن د يک لدده منددهحن من مددحنا عسددحن و ددهللله .ب ددحن ق د هللا هللا اس د وع ا د لی

معهلل ند رف الشيط ن ال جيم ب م هللا ال محف ال حيم
ِ (1)1
َّ ِ
يف آ اارنُهللا ما ْ فُهللا ِنلْ ُ ُقهللد﴾
﴿ اَيمايدُّ اه الذ ا
و ميفرمايد ﴿ :ما فُهللا بِ ْه ِحني مُ ِ
ف بِ ا ْه ِحن ُك ْم﴾ ("2)2به پیمان من ( کنه یيمنان و
اْ ا
کردیر نیک و باور به پیغمبرین یست که بعد یز موسي آمده یند) وفا کنید بنه
پیمان شما(که پادیش نیکو و بهشت بري یست) وفا کنیم"
"و با پیمان که با م بستهیيد وفا کنید تا م نیز به پیمان شما وفا کنم"
(3 )3
﴿ ا ما ْ فُهللا ِنلْ ا ْه ِحن إِ َّن الْ ا ْه احن اك ان ار ْ ئُهللً ﴾
"و به عهد وفا کنیدکه یز عهد پرسیده خویهد شد
و ميفرمايد ﴿ :ما فُهللا بِ ه ِحن َِّ
اَّلل إِ اا اع اه ْحن ُْت﴾
ا ْ اْ
( )1هللو ر ئحن .1
( )2هللو بق

.40

( )3هللو ا اء .34
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و بعهد خدی وفا کنید ،چون عهد و پیمان نموديد"
ق هللا و هللهللا هللا « إمي ن ملف مر ة له ديف ملف عهحن له»
"یيمان ندیرد آنکه یمانت ری مریعنا نميکنند و دين نندیرد آنکنه عهند و
پیمان ندیرد".
نمازگزیرین مؤم و مسلمانان محترم!
خدیوند ری سپاسگزیرم که بریي ما و شما فرصت دید تا يکبنار ديگرغنر
یدیي فريضۀ یلهي که همانا نماز جمعه ميباشد در یي مکان مبارک گنردهم
آيیم و به وعظ و تبلیغ پیام یلهي گوش فری دهیم!
موضوع مورد بحث یمروزي ما ،مطلب مهميیست که در زندگي يومیۀ فردي
و یجتماعي ما نقش بس بزرگ و سازنده دیرد که عبار یز« :وفا بنه وعنده»
ميباشد.
دوستان محترم و نمازگزیرین مؤم !
در زمان خالفت عمر ب یلخطاب سنه نرنر در حالیکنه ينک جنوین ری
دستگیر کرده بودند ،نزد یو آمدند و گرتند :یي یمینر یلمنؤمنی ! میخنویهیم
یي جوین ری قصاص کني که پدر ما ری کشته یست عمنر بن یلخطناب
گرت :چری پدر آنها ری کشتي؟ گرت :من چوپنان یشنترین هسنتم ،يکني یز
یشترین برگهاي درخت پدر آنها ری خورد ،پدرشان شترم ری با سنن زد و
شترم مرد ،م آن سن ری بردیشته و پدرشان ری زدم ،یو نیز کشته شد.
(1 )1

( )1ابف حس ن 194 /ر نحن امححن وقم ححنيث .12406
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عمر ب یلخطنابگرنت :درين صنور حند ری بنر تنو یجنری منيکنم.
قاتل گرت :سه روز بریيم فرصت دهید ،پدرم وفا يافته و ذخیرهیي ری بریي
م و بریدرکوچکم ترکه گذیشته یست .یگنر منری بکشني آن ذخینره و بنریدر
کوچکم نا بود ميشنوند .عمنر بن یلخطناب فرمنود :آينا کسني تنو ری
تضمی ميکند؟ قاتل بسوي مردم نگاه نموده گرنت :یين منرد ری تضنمی
ميکنید؟ عمر ب یلخطاب گرت :یي یبنوذر! آينا یين منرد ری تضنمی
ميکنننني؟ یبنننوذر گرنننت :یي یمیریلمنننؤمنی مننن یو ری تضنننمی
ميکنم.عمرگرت:یي یبو ذر!تو یوری نميشناسي ،یگر فریر نمود ،قصاص ری برتو
یجری ميکنم.
یبوذر گرت ميپذيرم .قاتل رفت ،روز یول ودوم سپري شد ،همه نگرین
بودند که قاتل فریر کند و قصاص بر یبوذر مورد یجری گردد .روز سوم قاتل بنا
خستگي و ماندگي رسید و در پیشگاه خلیره یيستاد و گرت :ذخیره و بنریدر
کوچکم ری به ماماهايم تسلیم نمودم و یکنون قصاص ری بر من یجنری کنیند.
عمر ب یلخطاب متعجب گرديند و گرنت :چنه چینزي تنو ری ویدیر بنه
برگشت نمود در حاليکه ميتوینستي فریر کني؟ قاتل گرت :ترسیدم که بعد
یز م خویهند گرت که وفا بنه عهند یز مینان منردم رفتنه یسنت .عمنر بن
یلخطاب یز یبوذر پرسید :چگوننه و چنری یو ری تضنمی نمنودي؟ یبنوذر
گرت :ترسیدم که مردم خویهند گرت :خیر و نیکي یز میان منردم بردیشنته
شده یست.
یوالد مقتول هم یز یي حالت متأثر شدند و قاتل ری مورد عرو قریر دیدند عمر
ب یلخطاب گرت :چری یو ری عرو کرديد؟
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فرزندین مقتول گرتند :ترسیديم یز آنکه گرته شود که عرو کردن یز مینان
مردم رخت بسته یست.
حضار محترم! یي خود یهمیت و یرزش وفا به وعنده ری در ثبنا و پايندیري
که بر یعتماد و باور در بی آحاد یفرید جامعه یسنتویر باشند نشنان ميدهند،
پس بايد بدینیم وفا به وعده يعني چه؟ چه فویيند در آن مضنمر یسنت و در
صور فقدین آن چه تبعا بدي ری بریي فرد و جامعه خویهد یشت؟
تعريف وعده (عهد و پيمان):
وعده و عهد ،يعني :پیمان ،معاهده شرط و قنریر دید .وفنا بعهند و پیمنان یز
یساسيتري شریيط زندگي یجتماعي یست و بندون آن هیچگوننه همکناري
یجتماعي صور نميگیرد و ینسنان بنا یز دسنت دیدن زنندگي یجتمناعي و
یثری مثبت آن ری یز دست ميدهد ،روي همی منظنور در مننابع یسنالمي
یعم یز قرآن و حديث روي یي موضوع (وفا بعهد و پیمنان) تأکیند زيناد بنه
عمل آمده و کسانيکه به عهد و پیمان خود پابندي ندیرنند ،زيناد نکنوهش
هللد﴾ ()1
گرديده یست .خدیوند متعال ميفرمايدَ﴿ :يمايدُّهد الَّ ِدذيف اآرنُدهللا ما فُدهللا ِنلْ ُقد ِ
ا ا
ُ
ا ا ْ
1یي مؤمنان! به تمام تعهدی وفا کنید.
(2)2
در جناي ديگنري منيفننرمايد ﴿ :ا ما ْ فُهللا ِنلْ ا ْه ِحن إِ َّن الْ ا ْه احن اك ان ار ْ ئُهللً ﴾
و به عهد خود وفا کنید بیگمان «هرکسي» در مورد عهد «خويش» سنؤیل
ميشود)
( )1هللو ر ئحن .1

( )2هللو ف ح .10
1253

وفا به عهد

خطبه هاي جمعه

در مورد پیمنان شنکني و وعنده خالفني و نقن عهند چننی ميفرمايند:
ِ
دث اعلاددَ اد ْ ِ د ِده ا ارد ْدف ما ْ ا ِباد اع اه د احن اعلاْيددهُ َّ
اج د ًا
دث فاِ َّاد ياد ْن َُد ُ
﴿فا امد ْدف ا اَد ا
اَّللا فا ا دديُ َْاِيه م ْ
ِ
يم ﴾ "هر کسي پیمان شکني کند به زيان خود پیمنان شکسنته یسنت و
اعظ ً
آن کسي که نسبت به عهدي که با خدی بسته وفا کند به زودي (خدیوند) به
یو پادیش بزرگي ميدهد"1 )1( .
در مورد گروهي یز منافقان که قبالً با خدی عهد و پیمنان بسنته بودنند و بنا
پیامبر یسالم تعهد سپرده بودند که پشت به دشنم نکننند و یز یسنالم
ورسول یکنرم دفناع کننند ،وقتني عهند خنود ری نقن کردنند ،چننی
اَّلل ِر ددف قادس ددل ا يدهلللُّددهلل ان ْاعا ْدنو اكد د ان عهد د ُحن َِّ
اَّلل
اْ
ميفرمايننند ﴿ :ا لااقد د ْحن اكد د ُهللا اع اهد د ُحن ا َّا ْ ْ ُ ُ ا
اا ا
ر ئهلل ﴾ (2 )2
ا ُْ ً
"بيگمان آنها پیش یز یي با خدی عهد بسته بودند کنه بنه دشنم پشنت
نگردینند و عهد خدی پرسیده ميشود" یز همی جاست کنه گرتنه ميشنود
يکي یز مهمتري عناصر صدیقت وفا به وعده ،يکي یز صرا بسیار نیکو و بنا
یرزش یست که هر ینساني بايد خود ری بنا آن آریسنته کنند ،چنری کنه عامنل
یساسي سرمايه یعتماد در زندگي یست و یمروز به عننوین يکني یز مهمتنري
صرا با یرزش ینسانهاي متمدن محسوب ميشود و جامعۀ متمدن شنديدیً
خود ری مکلف به رعايت آن ميدیند ،یز همی جاست که قرآنکريم ،مردم ری
به رعايت یي صرت پسنديده دعو ميکند و یسماعیل ذبنیح ری بنه خنارر
( )1هللو ف ح .10

( )2هللو احزاب .15
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پايبندي به وفا به وعده مورد تمجید و ستايش قریر دیده ميفرمايد ﴿ ا ا ْ ُكد ْ
حن ك ن و هلل سِي ﴾ (1 )3
ِ ِ ِ ِ ِ
ص ِد اق ال اْهلل ْع ِ ا ا ا ا ُ ً ا ًّ
يل إِ َّهُ اك ان ا
ِف الَْا ب إ ْْسا ع ا
"در کتاب آسماني (قرآن) یز یسماعیل ياد ک  ،آن کسنيکه در وعندههايش
بسیار ریست بود".
انواع وعدهها:
ینسان در زندگي ،تعهدی فریویني دیرد ،وفا به یي تعهندی یز ضنرور هاي
زندگي یجتماعي یست و بدون وفا بنه یين وعندهها و تعهندی  ،زنندگي بنه
خوبي پیش نخویهد رفت.
در مورد تعهد و پیمان عظیم ،بنی خدیونند متعنال و بنندگان ،خدیونند
اخ اذ وبُّ ا ِ
اد ام ِر ْف ظُ ُههللِوِه ْم ُ ِويدَّا ُه ْم ا ما ْن اه احن ُه ْم اعلادَ ما ْد ُ ِ د ِه ْم
ك ر ْف باِِن آ ا
ميفرمايد ﴿ :ا إِ ْ م ا ا
(2 )1
ِِ
ِ ِ
ي﴾
مالا ْ ُ
ت بِابِ َُ ْم قا لُهللا بادلاَ ان ِه ْحن اَن ما ْن اد ُقهلللُهللا ياد ْهلل ام الْقيا ارة إِ ََّن ُكنَّ اع ْف اه اذا غا فل ا
"و (به خارر بیاور) زماني ری که پروردگار یز پشنت و صنلب فرزنندین آدم،
ذريۀ آنها ری بر گرفت ،و آنها ری گویه برخويشت سناخت و (فرمنود) آينا من
پروردگار شما نیستم؟ گرتند :چری گویهي ميدهیم! (خدیوند چنی کنرد تنا
مبادی) روز رستاخیز بگويید ما یز یي غافل بوديم (یز پیمنان فطنري بيخبنر
مانديم)".
که آيا فوق سخ یز عهد و پیماني به میان ميآورد که به رور سربسته یز
فرزندین آدم گرفته شنده یسنت .زينری هنگامیکنه آدم آفرينده شند،
( )3هللو ر مي .54

( )1هللو اع اف .172
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فرزندین آيندۀ یو تا آخري فرد بشنر یز پشنت یو بنه صنور ذریتني بینرون
آمدند ،آنها دیریي عقل و شعور کافي بنریي شننیدن سنخ و پاسن گرنت
بودند ،در یي هنگام یز ررف خدیوند به آنها خطاب شد« :آيا پروردگار شنما
نیستم؟ همگي در پاس گرتند« :بلدي ندهحنَن» «بلي ،بر یي حقیقنت همگني
گویهیم» یي بزرگتري پیماني یست کنه بنی خدیونند و بنندگانش ینجنام
يافت .بندون ترديند خدیونند ینسنان ری بنا قندر خنويش آفرينده و بنا
نعمتهاي بيکرین خويش پروريده و یز وي ميخویهد کنه یين حقیقنت ری
بدیند و به آن یعتریف نمايد و یجازه ندهد که گمریهيها و محبت دنیا سنبب
نشود یي پیمان مهم و بزرگ ری به فریموشي بسپارد.
اد ام ما ْن ا اد ْسُد ُحن ا َّ
الش ْديطا ان إِ َّدهُ لا َُ ْدم
یهلل متعال ميفرمايد﴿ :ما اَلْ ما ْع اهد ْحن إِلا ْدي َُ ْم اَي با ِدِن آ ا
ص اط ر ِقيم﴾ (1 )1
اع ُحن ٌّ رسِ ن ِ
ِ
ُ
ي ا مان ا ْعسُ ُحن ِِن اه اذا ا ن ُ ْ ا ن
یي فرزندین آدم! مگر م به شما سرارش ننمودم و یمر نکردم که شیطان ری
پرستش نکنید؟ چری که یو دشم آشنکار شماسنت ،و آينا بنه شنما دسنتور
ندیدم یي که مری بپرستید و بس ،که ریه ریست همی یست و بس) .یسنا و
پايه کریمت دننینايني و سنعاد آخنر ینسنان ،در وفناي بنه یين عهند و
پیمان یست".

وفا به وعده در معامالت:

( )1هللو يس .61 -60
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دي مبی یسالم سرارش ميکند که مردم قریردیدهاي مالي و غیرماليشنان
ری محترم بدینند و شروري ری که در آنها آمده یست به یجری بگذیرند و بنه آن
وفا کنند.
در حديثي آمده یست «امل لمهللن عنحن ن طهم» مسنلمانان بنه شنروري کنه
بسته یند وفا دیرند ،و شروط خويش ری نگه ميدیرند و به مقتضنیاتش عمنل
مينمايند .بدون شک ینتشار و گسنترش یعتمناد در زمیننۀ تجنار وسناير
معامال یقتصادي ،بر یسا ویجب بودن وفا به تعهدی قنریر دید بنوده و یز
یي رريق یعتماد به وجود ميآيد ،یلبته شروري که وفا بدینها ویجب یسنت
بنايد مطابنق چارچوب بناشنند در غیر آن ،مسلمانان مکلنف بنه وفناي بنه
آنها نیستند.
وفاي تعهدي که شوهرین به همسرین شان نموده یند:
دي مبی یسالم به عهد و پیمانهاي یزدویج بیشنتري یهمینت ری دیه و آننری
مورد توجه خاص خويش قریردیده یست .رسول یکرم ميفرمايد «إن حد
ر في م به رف الش ط ر ا حلل م به ال ج»
"بدون شک سزیویرتري شروري که ویجب یست به آنها وفا کنید ،شنروري
یست که به هنگام یزدویج ميبنديد و با آنها زنان نا محنرم ری برخنود حنالل
ميکنید".
لذی زن با مردي که یزدویج کرده یست حق ندیرد حتي يک درهم یز حق آننری
ناديده بگیرد و در آن خیانت کند .و شنروط شنرعي کنه قبنل یز یزدویج در
بریبر همسرش متعهد شده یست ،بايد بعد یز یزدویج بدون کم و کاستي آننری
مورد تطبیق قریر دهد ،و به ینجام آن وفا نمايد.
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وفا به تعهد اداري و کاري:
ینسان در بریبر پدر ،مادر ،خویهر ،بریدر ،دوستان ،آشنايان ،یستادین ،مربیان و
مسئوالن تعهدیتي دیرد و بايد به یي تعهدی عمل کند و در منویردي عمنل
نکردن به آن گناه یست و جزی دیرد .يکي یز تعهدیتي کنه منا دیرينم و نقنش
بزرگي هم در زندگي دیرد ،تعهد یدیري و کاري یست .شما در یدیرۀ یستخدیم
ميشويد و همه فورمههاي مربوط به یستخدیم ری یمضا ميکنید .با یي یمضنا
متعهد ميشويد که درآن مؤسسه يا یدیره کار کنید ،یي عهندي یسنت بنی
شما و مسئول آن یدیره ،و در حقیقت ،عهندي یسنت در بنی شنما و نظنام
یجتماعي کشور .وفا به یي عهد ،ضروري بوده و عمل نکردن بنه آن خنالف
عهد یست که قطعاً گناه شمرده ميشود و نبايد مرتکب آن شد.
قصۀ وعدۀ حضرت حذيفه به ابوجهل:
حضر حذيره ب يمان صنحابي مشنهور و ریزدیر رسنول یهلل و پندرش
يمانپس یز مشرف شدن به یسالم ،به قصند مالقنا حضنر رسنول
یکرم به سوي مدينه مننوره حرکنت کنرده بودنند کنه در یثنناي ریه بنا
یبوجهل و لشکرش مویجه شدند .آنها حضر حذيره و پندرش ری دسنتگیر
نموده و مورد بازجويي قریر دیدند که :کجا ميرويند؟ آن دو پاسن دیدنند:ما
جهت مالقا آن حضر  به مدينه منوره میرويم .یبوجهنل گرنت :پنس
شما ری آزید نخویهم کرد زيری شما پس یز رسیدن به مدينه بنا لشنکر یسنالم
پیوسته و علیه ما ميجنگید.
یظهار دیشتند :نه ،هدف ما فقط مالقا با حضر رسول یکرم یست ،منا
در جن شرکت نخویهیم کرد .یبوجهل گرت :آنها ری آزید کنید .یز قضا وقتي
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که رسول یکرم همریه صحابۀ کریم یز مدينه عازم بدر شده بودنند،
حضننر حذيرننه و پنندرش یز ریه رس نیدند و در ریه مالقننا ینجننام گرفننت.
نخستی نبرد میان جبهۀ حق و بارل شروع ميشود .یي پیکاري یست کنه
قرآنکريم یز آن به عنوین «يدهللم ال قد ن» يناد کنرده یسنت ،شنرکت در آن یز
یفتخاری بزرگ شمرده ميشود .حضر رسنول یکنرم در بنارۀ یصنحاب
بدر ،پیشگويي فرمودند که خدیوند تمام گناهنان یهنل بندر ری بخشنوده
یست .حضر حذيره آنچنه ری مینان یو و یبوجهنل بنود ،بنریي رسنول
یکرم بازگو نمود و سپس یظهار دیشنت :یي رسنول خندی! شنما بنه بندر
تشريف ميبريد ،آرزو دیريم در رکاب شما در یين معرکنه شنرکت نمنايیم،
وعدهیي که آنها یز ما گرفتند به زور شمشیر بوده یست ،یگر وعده نميدیديم،
آزیدمان نميکردند .لطراً به منا یجنازۀ شنرکت در یين جنن بدهیند تنا یز
فضیلت و سعاد آن بهرهمند گرديم .حضر رسول یکرم فرمود :چنون
شما وعده دیده یيد به آن وفا کنید ،بنابري م بنه شنما یجنازه شنرکت در
جن ری نميدهم.
یي ها همان جاهايي یند که یز عملکرد ینسان در بریبر وعدهیي که دیده یست
یمتحان به عمل ميآيد که چقدر آنری رعايت ميکند ،یگنر کسني مثنل منا
ميبود هزیر توجیه و تأويل ميکرد و ميگرت :وعدۀ ما یز صنمیم دل نبنود،
مجبور شديم وعده بدهیم ،درست یست که وعنده دیدينم ،یمنا یکننون بننابر
شریيط بحریني و جن و جهاد علیه کرر ،در رکاب حضر رسول یکنرم
یز وفا به وعده معذوريم ،چری که به سبب کنم بنودن تعندید مسنلمانان ،هنر
نرري که به لشکر یسالم یضافه شود بسیار یرزش دیرد.
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اضرار وعدهخالفي و تعهد شکني:
وعدهخالفي يا پیمان شکني يکي یز ینویع دروغ یست و یي صنرت ننا پسنند
نشاندهندۀ نقص شخصیت کسي یست که با وعده خالفي ،بنیان دوسنتي و
محبت موجود در بی یفرید ری متزلنزل ميسنازد و ضنررهاي فریوینني ری بنه
بارميآورد ،یوقنا منردم ری ضنايع ميسنازد و بنه دروغ ديگنرین ری یمیندویر
مينمايد ولي سرینجام سرگردینشان ميسازد و به همنی دلینل یسنت کنه
پیغمبننر وعننده خالف ني ری یز صننرا منننافقی بننه حسنناب مننيآورد و
ميفرمايننند« :آي دة املن د ف ددال

إ ا حددحن

ددذب إ ا عددحن مخل د

إ ا ا ددف

خد ن»( )1نشانۀ منافق سه صرت یست :به هنگام سخ دروغ ميگويند ،یگنر
وعده دید خالف ميکند ،یگر یمی قریر دیده شد خیانت ميکند".
يکي یز ضرور هاي یجتناب ناپذير زنندگي ینسنانها ،وعنده دیدن ،قنریردید
نمودن ،پیمان بست  ،و وفا به وعده و قریردید یسنت کنه بسنیاري یز رویبنط
یجتماعي و یقتصادي بر محور همی وعدهها ميچرخد و چنانچه تزلزلني در
آنها به وجود آيد و سرمايۀ یعتماد یز بی برود ،هرج و مرج وحشنتناکي بنر
جامعه حاکم خویهد شد ،زيری مهمتري سرمايۀ جامعه ،یعتماد متقابل یفنرید
یجتماع به يکديگر یست ،در حقیقت آنچه جامعه ری یز صور یفرید پریگننده
بیرون ميآورد و همچون زنجیر به هم پیوند ميدهند همنی یصنل متقابنل
یعتماد یست ،یما زماني که عهد و پیمانها شکسته شود ديگنر یثنري یز یين

 )1(1صحيح خب وي ححنيث .33
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سرمايه بزرگ و یعتماد عمومي باقي نخویهد ماند و وحد ظناهري جامعنه
گسسته خویهد شد.
متأسرانه یمروزه در جامعۀ یسالميشاهد یي پديدۀ شوم هستیم .بسنیاري یز
یفرید وعده ميدهند و به آن عمل نميکنند ،یي گروه وقتي نسبت به ینجام
وعدۀ خويش تخلف ورزيدند و آبروي خود ری در حال یز بنی رفنت ديدنند
عذرهاي دروغی ميتریشند و گرفتاريهاي فنریوین ری بهاننه ميکننند و بنه
عذرخویهي ميپردیزند تا تخلف خود ری موجه جلوه دهند ،در حاليکه بیشتر
یي عذرها موجه نميباشد.
بنا بر یي ینسان مؤم بايد در وعدههاي خود یلتزیم و پابندي دیشته باشند.
برخي یفرید بدون فکر و بریي یي و آن وعده ميدهند و در وقنت عمنل بنه
وعدههاي شان خالف ورزيده و زمینۀ نا رضايتي ديگرین ری فنریهم ميسنازد
شاعرچه زيبا ميسریيد:
قسيح قدهللهللا ب حن م
ح ف قسل دم قهلللک
إن ب دحن م ف حشة فسال فأبحنا إ ا خ ت النحنم
(پیش یز آنکه ینسان به کسي "بلي" بگويد بهتر آن یست کنه جنویب "ننه"
بدهد ،چون گرت "نه"پس یز گرت "بلني" قبنیح و زشنت ميباشند .پنس
شرط عقل آن یست که ینسان وقتي نميتویند کاري ری ینجنام بدهند ،جنویب
منري بدهد تا دچار شرمساري و خجالت نگردد".
مؤمناني که نسبت به وعدهها و عهدها ،یهمیت قايل هستند ،منورد تمجیند
خدیوند ویقع شده یند .خدیوند متعال در کتاب منزل خنويش ميفرمايند:
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ِ
ِ
ص د احنقُهللا ار د اع اه د ُحن ا َّ
ضددَ اْساددهُ ا ِر د ْن ُه ْم ارد ْدف
اَّللا اعلاْيد ِده فا ِم د ْن ُه ْم ارد ْدف قا ا
﴿رد ادف ال ُْمد ْدَرنِ ا
ي ِو اج د نهللا ا
(1 )1
ياد ْندا ِظ ُ ا ار با َّحنلُهللا اد ْس ِحن ًيال﴾
"یز میان مؤمنان یفریدي هستند که به پیماني که با خندی بسنتند ،صنادقانه
عمل کردند ،برخي یز آنان به شهاد رسیدند و برخي در ینتظاریند و تغیري
در پیماني که بستند ندیدند"
َّ ِ
يف آ اارنُدهللا ما ْ فُدهللا
قرآنکريم مسلمانان ری مخارب قریر دیده ميفرمايد ﴿ :اَيمايُّد اه الدذ ا
هللد﴾ (2 )1
ِنلْ ُق ِ
ُ
"یي مؤمنان به عهدها وفا نمايید".
خدیوند در مورد یفریدي که خنالف گرتنهها و وعندههاي خنويش عمنل
َّ ِ
يف آ اارنُدهللا َِلا اد ُقهلللُدهلل ان ارد ا اد ْ الُدهلل ان
مينمايند ،یهلل متعنال ميفرمايند ﴿ :اَي مايدُّ اهد الدذ ا
(3)2
اكُب ر ْق ِع ْن احن َِّ
اَّلل ما ْن اد ُقهلللُهللا ار ا اد ْ الُهلل ان﴾
ُا ا ً
"یي کسانيکه یيمان آوردهیيد! چری سخني ميگويید کنه عمنل نميکنیند؟!
نزد خدی بسیار موجب خشم یست که سخني بگويید که عمل نميکنید!"
زبان ترجمان دل یست ،و یگر ریه یي دو یز هم جدی شود ،نشانۀ نراق یسنت،
و مینندینیم ینسننان منننافق ،یز سننالمت فکننر و روح برخننوردیر نیسننت.
یز بدتري بالهايي که ممک یست بر يک جامعه مسلط شنود ،بنالي سنلب
یعتماد و یرمینان یست ،و عامل یصلي آن جندی ي گرتنار یز کنردیر و وعنده
( )1هللو احزاب .23
( )1هللو ر ئحن .1

( )2هللو ص ت .3-2
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خالفي یست ،مردم و ملتي که ميگويند عمنل نميکننند و ينا خنالف آننری
ینجام ميدهند ،هرگز نميتوینند بر يکديگر یعتماد کنند و در بریبر مشکال
و نابسامانيها همآهن

باشنند ،هرگنز بنریدري و صنمیمیت در مینان آنهنا

حاکم نخویهد شد ،هرگز یرزش و قیمتي نخویهند دیشت و هنیچ دشنمني یز
آنها پروی نخویهد کرد .يکي یز شعریي روش ضمیر حال یي چنی منردم ری
یي گونه به تصوير ميکشد:
دوش مننيگنرنت بلبلننني با باز
توکه زشتي و بد عبو و مهیب
مسنت و آزید روي دسنت شهان
م بدي نارقي و خنوشخویني
قرسم مسک یست و روزم ،شب
باز گرتا کننننه ریست منيگويي
دأب تنو گرت یست و ناکننردن

کز چه حال توخوش تریست یز م
تو که اللي و گن و بسته ده
با دو صننند ناز ميکني مسک
با خوش یندیميو ظنننريري ت
بهرهیم غصه یست و رنج و مح
لیک سننرش بننود بسي روش
خوي م کنردن یست و ناگرت
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احلمدهلل الذي أنعم على عباده مبا أخرج هلم من اليببناو حأ نم هلنم ممنذلقما بهن

ن

أ نندا م ح ننر علننبكم مننا ق ن ن رننربد أ نندا م ح عه ن هلم حأشننكد أن ا ال ن
ح ده شر ك ل ل امللك حل احلمد حأشكد أن حممندا عبنده ح بلن ل البانن المنذ ر
صلى علب حعلى آل حأصحا حم ببعكم إب سان ىل الد حللم بسلبما.
متعننام میفرما ند :اع ن اب هللا م ن الا نبيان الننر بم سننم الننرل الننر بم ﴿ اَي
انْننا احاألا َم ا ب َ ن م ن َ اع ام نم ال ِ
آمم ن اَ ِْلنانا َ
ان َنبياان
اوا َمننر احال اَم َبسننر احاأل ا
أاُّن اكننا الِننذ ا ا
(1)1
فاا َ تامب ه لا اعلِق َم بن َفلح ان﴾
اي مؤمنان! مَي خوارگي و قماربازي و بتان (سنگي که در کنار آنهاا قببااني
ميکنيد) و تيبها (و سنگها و اوراقي که بباي بخا آزماايي و غيابگويي
بکارمي ببيد ،هماه و هماه از لحاا منناوي) پليدناد و (ناشاي از تائ ين و
تلقين) عمل شيطان مي باشند ،پس از (اين کارهاي) پلياد دوري کنياد تاا
اينکه رستگار شويد.
رسول اهلل فبموده اند« :أومر أ اوبائث» (2)2شباب ما در پليديهاس .

( )1ل به مائده.90 :

( )2املعجم ا حلط لليرباين بقم د ث.3667 :
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انسان بب فنالي روزمبۀ زندگي و تالشهايي که انجام ميدهاد و باه تکااپو
مشغول ميگبدد ،دچار خستگيهاي مفبط ميشود ،بنابب اين نياز به تجديد
قوا پيدا ميکند؛ اما به جاي اينکه از راههاي درس قاواي خاود را تجدياد
نمايد دچار و سوسهها و فبيبهاي شيطاني شده و باه راه کاا ب و انحابا
ميرود و به خيال اينکه بتواند تجديد قوا نماياد بايقياد و شابط از هاواي
نفس پيبوي کبده و به شباب و مواد مخدر روي ميآورد تاا نشاا ي آناي و
زودگذر به او دس دهد و از بفاي ديگاب عمابي پشايمان باشاد و تماام
سبمايه عئت و شباف و افتخار و نام نيکو و ناموس و عقل و دين را يکجا از
دس داده و انگش ندام و حسبت را به دندان گئد.
در اين مطلب سني ميشود که نوشيدن شباب را از ديدگاه قابآن و سان ،
شبع و عقل ،منطق و ب ببرسي کبده و مضبات آن را بيان کبده ،و عواقب
وخيم آن را متذکب شويم.
در هب دين و آييني رعاي و پاس داشتن پنج چيئ ضبوري باوده و محتابم
شمبده شده اند و به تنبيبي ديگب از مصوني تام ببخوردار بودهاند:
 -1دين؛  -2عقل؛  -3نفس؛  -4مال؛  -5ناموس.
در هب کدام از احکام شبين اسالم اين پنج ماورد ساني شاده کاه هتا
نشود ،بطور مثال ،ارتداد بخا بحفظ دين تحبيم شده ،شباب بخاا ب حفاظ
دين و عقل و نفس و مال و ناموس حبام شده ،حد سبق باه خاا ب حفاظ
مال تجويئ شده ،و زنا و فحشا به خا ب حفاظ نااموس حابام شاده اسا و
رجم هم به خا ب آن مشبوع قبار داده شده اس .
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اما شباب باعث ميشود تا اين پنج چيئ را از دس انسان بببد و تهيدسا
و فقيب بماند و سخبۀ ديگبان و کودکان قابار گيابد و از موقنيا وجهاهاي
اجتماعي شايستة خود سقوط کند ،اما افبادي که به دنباال سابگبم کابدن
خود به صورت انحبافاي هساتند روي باه مشابوب آورده و دساتور اکياد و
قطني خداوند را فباموش کبده و شکار وسوسههاي شيطاني شده ،زياان
دنيا و آخبت را نصيب خود ميکنند.
در صورتيکه خداوند به آن عنوان پليدي داده و از نئدي شادن باه آن
ببحذر داشته تا آلوده به آن نشوند ،و رسول اکبم از حضاور در مکاان و
بب سفبهاي که شباب مي باشد به شدت ببحذر داشته اسا ؛ ولاي مابدم از
آن به عنوان مقوي و اشتهاآور و سبگبم کننده ياد کبده و به دلخواه خاود
تن به ارتکاب منصيتي به اين بئرگي و با عواقب بسيار خطبناک مي دهند.
شراب ابزاري اهريمني:
عبب و ديگب اقوام از ديب زمان عاادت باه نوشايدن شاباب داشاتند ،وقتاي
رسال اسالم ظهور کبد الزم بود تا اين ابئار اهبيمناي از باين بابده شاود؛
بنابب اين ،اسالم در چند مبحله به صورت تدريجي در تحابيم شاباب پايش
رف و حکم هم اين را متقاضي بود تا ايان کاه افاباد عاقال و زيابک در
مباحل اوليه ،زيانها آن را درک کبده و هم زمينهاي مساعدي باباي اعاالم
تحبيم قطني آن فباهم شود.
افبادي که به تجارت شباب مشغول بودند ببايشان به راحتي قابل پاذيبش
نبود که از تجارت آن دس بکشد ،بنابباين به صورت حکيمانهاي تدبيب کار
در نظب گبفته شود.
1266

حرمت شراب

خطبه هاي جمعه

ْنوا اأ احأاننت َم لن اق ااب
آممن اَ ا بان َه ار ن اَ ال ِ
اول :اهلل متنال ميفبماياد ﴿ :اَي أانُّ اكنا الِنذ ا ا
َّت بنعلم ا ما بنه ل ن﴾ (3 )1
ا ِا ا َ ا َ ا ا ا
اي کسانيکه ايمان آورده ايد در حاليکه مس هستيد به نماز نايساتيد تاا
آنگاه که ميدانيد چه ميگوييد.
ك اعن َ
نم فبك امننا َ اَبننن احاممانناف للمِننا
دوم :ميفبماي اد ﴿ :ا َسنلال نا ا
اوا َمننر احال اَم َبسننر قن َ
ح َْثكمآ أاَرب م ننِفعكما﴾ (4 )2
ا ا َا
َ ا
در باره باده و قمار از تو سوال ميکنند ،بگو :در آنهاا گنااه بئرگاي اسا و
منافني هم بباي مبدم در ببدارند .ولي گناه آنها بيش از نفع آنها اس .
سااوم :ميفبمايادِْ ﴿ :لنانا ر نند ال ِ
َننا د َ
اوا َمننر
ان َنبياان أان قن ا ان َبننماقم ال اَعن اد ااحأا احالَباْلَ ا
دَم ع ابَر اّلل حع الْوأ فنكم أانتم ممتك ن﴾ (5)3
احال اَم َبسر احاْ ِ َ ا َ
ُّ ا ا
ا ا ِ ا اا َ
شيطان ميخواهد از بيق ميخوارگي و قماربازي در ميان شاما دشامني و
کينهتوزي ايجاد کند و شما را از ياد خداوناد و خوانادن نمااز بااز دارد.
پس آيا (از اين دو چيئي که پليدند ،و دشمني و کينه توزي مي پباکنند ،و
بندهگان را از ياد خدا غافل ميکند ،و ايشاان را از هماهاي عباادات ،باه
ويژه نماز که مهتبين آنهاس  ،بازمي دارد) دس ميکشيد و بس ميکنيد؟!
آممن اَ ِْلانا َ
انْنا احاألا َم ا
اوا َمنر احال اَم َبسنر احاأل ا
چهارم :و ميفبمايد ﴿ :اَي أانُّ اكنا الِنذ ا ا
ابيان فا تمب ه لعلِقم بنفلح ن﴾ (6)4
ب َ م َ اع امم ال ِ َ ا ا َ ا ا ا َ َ ا
( )1ل به نسا .43 :

( )2ل به هره.219 :
( )3ل به مائده.91 :
( )4ل به مائده.90 :
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اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (سنگي که در کناار آنهاا قببااني
ميکنيد) و تيبها (و سنگها و اوراقي که بباي بخا آزماايي و غيابگويي
بکار ميببيد ،هماه و هماه از لحاا منناوي) پليدناد و (ناشاي از تائ ين و
تلقين) عمل شيطان مي باشند ،پس از (اين کارهاي) پلياد دوري کنياد تاا
اينکه رستگار شويد.
امام فخب رازي مقايسه جالبي بين شباب و زنا کبدهاند که بين انسان در
زنا کبدن اين اس که وقتي ي بار مبتکب شود ديگب عالقاهاي در او باباي
زنا بار دوم باقي نميماند و از آن متنفب و منئجاب ميشاود ،ولاي در شاباب
ببعکس اس هب بار که بنوشد عالقه و ميال او باه آن تجدياد ميشاود تاا
جايي که عادت کبده و در آن غبق ميشود ،ايشان چنين مينويسد:
"همانا يکي از خواص اين منصي (شباب نوشي) اين اس که هبچه انسان
به آن بيشتب مشغول شود ميل به آن بيشتب و انگيئۀ نفس قويتب ميگبدد
ببخال سايب گناهان ،مثالً زاني اگب ي بار زنا کند رغب و عالقة وي ديگاب
سس ميشود ،هب چند تکبار شود نفبت و انئجار از زنا کاملتب ميشاود اماا
شباب هبچه به آن بيشتب دس بئند نشاط و عالقاه و ميال وي بيشتاب و
تمامتب به اين منصي ميشود تا جاييکه انسان به مبحلاهاي ميرساد کاه
غبق در لذات جسماني شده و از ياد آخبت و روز قيام غافل ميشود و باه
جمع غافالن و بيخبابان از خداوناد ميپيونادد و خداوناد هام او را از يااد
ميببد.
در نتيجه :شباب عقل را از بين ميببد چون عقل زوال ياباد تماام زشاتيها
جمع ميشود .اين اس منناي آنچه که رسول اهلل فبمودهاناد" :اومنر ا
اوبائث"؛ شباب اساس (مادر) پليديهاس ".
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آيا چيزي بدتر از شراب وجود دارد؟
بلي! شباب سبشار از الکل ميباشد ،و الکل اثبات زيان باري بب انساان دارد
به ويژه باعث ميشود که انسان مس شود و در عين مستي حقيق جاويي
را از دس بدهد و دچار افکار با ل شود.
شراب و زوال عقل:
الکل با زايل کبدن عقل ،و قدر و منئلتي باباي آدماي بااقي نميگاذارد ،باا
مستي همة مفاسد روحي و اجتماعي پديد ميآيد و همه موانع خالق درهم
ميشکند چون عنان نفس از کف بدر رف آنچه که آدمي را باز ميداش و
به خويشتنداري وا ميداش از ميان بب ميخيائد و عقلاي نيسا کاه باه
آدمي نهيب زند اين کار را بکن و اين کار را مکن ،اين سخن را بگوي و لاب
از فالن گفتار فبوبند.
منافع شراب در مقايسه با مضرات:
بطور کلي ،وقتي بحث از شباب و حبما آن ميشاود بنضاي از منحبفاان
جامنه استدالل ميکنند که شباب داراي فواياد مايباشاد ،در جاواب آناان
ميگويم:
اين که نياز به اعتبا شما نداشا  ،بلکاه آن را قابآن مجياد بياان داشاته
اس ؛ اما از اين غافل شدهايد که فقط به منفنا آن چشامتان افتااده و از
مقدار کم منفن و کثبت ضبرها و زيانهاي شباب چشم را فابو بساتهايد،
نم فبك امنا َ اَبنن احامماناف للمِنا
بنگبيم اهلل متنال در قبآنکبيم ميفبمايد﴿ :ق َ
ح َْثكمآ أاَرب م ننِفعكما﴾ (7 )1
ا ا َا
َ ا
( )1ل به هره.219 :
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بگو در شباب و قمار گناه بئرگ و منافع باباي مابدم هسا  ،و گنااه آن دو
بئرگتب از نفع آنهاس .
مسلم اين اس که مقايسه بين سود و زيان را به فباموشي سپبده اند ،نفاع
آني و يا فقط مالي اس  ،اما زيان و ضبر دايمي و کلاي ،ماالي و غيبماالي و
ديني و دنيوي اس  ،به عنوان مثال يکي از گناهاان بائرگ شاباب ،رباودن
سبمايهاي عقل درک و شنور انسان اس .
امام فخب رازي مينويسد :همانان عقل انسان شبيفتبين صفات او ميباشد،
و شباب دشمن عقل اس و هبچاه دشامن شابيفتبين باشاد پسا تبين
اس  ،وجه تسمية عقل از اين قبار اس مانند عقال شتب (زاناو بناد) عمال
ميکند ،و آنبا از گبيئ و بيهودگي منع ميکند.
عقل انسان را نيئ از هبزگي مانع شده و باز ميدارد چون وقتي بع انساان
او را به ارتکاب کار زش وادار کند ،عقل او را از انجام آن باز ميدارد ،وقتي
شباب بنوشد بين انسان بيمهار و لجام گسيخته شده و عقلي که وجاود
ندارد تا او را از فنل زش باز دارد ،زوال عقل همان ،و نئدي شدن به گناه
و کار زش نيئ همان!.
زيانهاي ميگساري:
زيانهاي ميگساري بسيار متندد اس  ،مهمتبين آنها از دس رفتن ايماان
از فبد ميگسار و الکلي اس  .حضبت عثمان فبموده اس  :همانا بخدا
سوگند ايمان و اعتياد به شباب يکجا با هم جمع نمي شوند ،مگاب ايان کاه
يکي شان ي جا بيبون رود .و اين مطلب در کتاب" االستيناب" نيائ آماده
اس .
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 .1زيان مالي:
شباب ،سبمايه و ثبوت انسان را فنا ميکند ،به اين صاورت کاه تماام ماال
خود را کم کم و به تدريج صب جلسات سبگبمي و ميگساري مي نماياد،
يا اينکه در حال مستي آتش بئند ،و يا اينکه از او بببايند.
 .2زيان اجتماعي:
يکي ديگب از زيانهاي ميگساري اينس که جنگ و درگيبي و نارضايتي و
بغض و عداوت و کينه توزي بين خود ميگساران و بين آنان و افباد کاه باا
آنان زندگي ميکنند ،به کمتبين بهاناهاي پايش پاا افتااده و سااده کاه از
خانواده و عيال آنان صورت گيبد.
 .3زيان رواني و روحي:
ميگساري افشاي راز را به دنبال دارد که اين مسئله داراي زيان هاي بسيار
خطبناکي بباي کانون خانواده و جامنه و روابط اجتماعي اس .
 .4زيان ديني:
فبد مس عبادت درستي انجام نميدهد ،باه وياژه ساتون ديان – نمااز را
تبک ميکند ،از اين باب قبآن مجيد فبماوده اسا  ﴿ :احاْن ِدَ َم اعن اب ََنر اّلل
ْواأ فان اك َم أانتم ُّممتاك ان﴾
اح اع ال ِ
(شباب) شما را با نوشيدنش از ياد خدا و نماز باز ميدارد.
 .5زيان بهداشتي:
عالمه احمد مصطفي مباغي در کتاب تفسيب خود زيانهاي متندد بهداشتي
شباب را يکجا آورده اس که به شبح زيبند" :فاساد کابدن مناده ،از باين
(8 )1

( )1ل به مائده.91 :
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ببدن لذت و خوشي غذا ،ببجسته شدن چشمان ،گنده شدن شکم ،پبيادن
رنگ بدن و صورت ،امباض کبد و جگب ،از قبيل بئرگ شدن کباد ،ساف و
سخ شدن کبد ،ناساا ي زودرس کباد ،بيماريهااي کلياوي ،سال -ايان
بيماريها با وجود تدابيب شديد بهداشتي و گساتبده در اروپاا باا توجاه باه
کوشش هاي بنمل آمده در اروپا بالي جان اروپا يان شاده اسا چنانکاه
بند از تبويج نوشابه هاي الکلي دامنگيب مصبيها شد .با وجود اينکاه جاو
آن داراي زيببناي مذهبي بود و بباي تبويج نوشابه هاي الکلي مساعد نبود-
پيبي زودرس بباي ميگساران و باده نوشان.
جلوگيبي از گبدش خون ،در نتيجه توقف و ايسا قلباي ناگهااني ،ساف
شدن و تصلب شبا ين و حنجبه ،گبفتگي صدا ازدياد سبفه.
يکي ديگب از زيانهاي نوشيدن شباب ،انقطاع نسل و غبيائه جنساي و دچاار
ضنف شدن فبزندان ميباشاد و تحقيقاات نشاان داده اسا کاه فبزنادان
الکليها ضينف و نوههايشان ضيفتب از فبزندان بوده و از کمتابين ميائان
عقل و فهم ببخوردار هستند و اين امب در بقات ديگب اوالد آنان يکي بناد
از ديگبي ادامه داشته و ضنيفتب و ضنيفتب ميگبدند تا به ور کامل نسل
شان منقطع شود به ويژه وقتي که فبزندان همان عملکبد پدرانشاان را در
پيش گيبند و اغلب نيئ چنين اس .
از اينجا ارزش اين حديث رسول اکبم درک ميشود که ميفبمايند:
«ما الکرکثنه فهلبل را ».
آنچه مصب زيادش سکبآور باشد مصب مقدار اندک آن نيئ حبام ميباشد.
(9)1

( )1برمذي بقم احلد ث .1865 :مسمد الد بقم د ث.5648 :
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پس اين تبليغات که ميگويناد :شاباب زمااني اثاب ساو ميگاذارد کاه در
مصب آن زياده روي شااود و مقادار کام آن ضابر ناادارد ،پاياه و اسااس
درستي ندارد.
بالهاي تهديد کنندۀ جامعه بشري:
منبو اس که چهار بال جامنه را تهديد مي کند:
 -1سفليس؛  -2سب ان؛  -3سل؛  -4الکل.
و الکل از همه بدتب اس زيبا مبتاليان به آن سه تا در مبحله ابتال قاادر باه
کار و زندگي ميباشند ولاي الکلاي در هماان ابتاداي بيمااراش از پااي در
ميآيد و به حال اغما مي افتد.
چقدر خانوادههايي هستند که زنجيبۀ آنها بب اثب شباب از هم پاشيده شده و
يتيم و بيوه تحويل جامنه و سب بار آن کبدهاند" .مستي (ناشي از شاباب) و
زنا دو تا قيچياند که مل ها را قيچي ميکنند".
گفته اند" :اگب جامنه الکل را نکشد الکل جامنه را ميکشد".
استفاده از شباب و يا الکل سابب بيمااريهاايي از قبيال عاوارض قلباي و
عبوقي ،ايجاد اختالل در دستگاه تبشحي ،دستگاه هاضمه ،دستگاه تنفساي،
دستگاه عصبي و ...ميشود.
الکل و حواس پنجگانه:
چنانکه تا حال کبشد هيچ بخش از بدن نيسا کاه الکال اثاب ناامطلوب
خود را بب آن نگذارد ،بنابب اين حواس پنجگانه به ويژه بيناي انساان از ايان
اثب نامطلوب بي نصيب نمانده اس .
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داکتبصفدر صانني مينويسد" :ضاينات الکل بيشتب از همه در حس بيناايي
اس  ،بب اساس آماار يکاي از بيمارساتانهاي بابلن  %52از الکليا هااي
(مشبوب خواران) که به آن بيمارساتان مباجناه کابده اناد داراي ضااينات
عصب بصبي و شبکهاي چشم و نئدي بيني ،فلجهااي چشامي و ناشاي از
خونريئي موضني در هسته هاي مبکئي اعصاب چشم ميباشد".
 .6دريدن پرده شرم و حياء:
دريدن پبده حيا و شبم يکي از ديگب ضبرهاي شاباب اسا کاه انساان را
بباي گناه و پليدي ميکشاند و بي پبوا به جناي دس ميزناد و مشابوب
عامل بسيار خطبناکي اس که ميتواند پبده حيا را پاره کابده و احسااس
شبم را از صفحه خا ب بئدايد و فبد را چنان جسور و بيباک ميسازد که از
هيچکس و در هيچ شبايطي مننفل نشده و مبتکب هب جناي ميشود.
چون شبم و حيا از بين رف در نهاي ارتکاب اعمال شنيع و قبايح باباي
اشخاص مس به عل ضاايع شادن قاوه درک قباحا تساهيل ميشاود.
جناي جنسي ،آدم کشاي ،ضابب و جابح ،دزدي ولگابدي در بساياري از
موارد متناقب استنمال نوشابه هاي الکلي رخ ميدهد.
الکل شبم و حيا را از بين مي ببد پبده عف را از هم مي درد و شاخ را
از کليه قيود و رسوم اجتماعي ،مذهبي و اخالقي آزاد کبده ،نداي وجدان را
خفه ميسازد و فبشته را تبديل به اهبيمن مينمايد ،اولين قدم که از جااده
عفا بيبون نهاده ميشود اغلب در عين مستي اس  ،زيبا مستي کاه آماد
عقل و وجدان بدر ميرود ،و در غياب عقل و وجدان؛ عف مفهومي ندارد.
قيس بن عاصم منقبي وقتي شباب نوشيد مس شده دس به شکم دختاب
خود ببد و به مادر و پدر خود ناسئا گف  ،و مقدار زيادي از مال خاود را باه
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شاباب فبوش داد ،وقتاي باه هاوش آماد او را از مااجبا بااا خبااب کبدناد
چنين گف :
"فوح اشرهبا صحبحا ح اشفي هبا ا دا لهبما فنان اومنر بفَنش شناب بكا حجتمنبكم
هبا ا مر العظبما"
تبجمه :به خدا سوگند در هب حال آنبا نمينوشم ،و باا آن هايچ مبيضاي را
شفا نميدهم ،بباي تجويئ نميکنم ،چون شباب نوشندهاش را رسوا ميکند،
و او را وادار به ارتکاب کارهاي خطبناک ميگبداند.
 .7شراب نوش مورد مضحکه ديگران:
شباب نوش به اثب نوشيدن شباب مضحکه و مسخبۀ ديگبان ميگابدد ،و باا
ادار و فضوالت خود بازي ميکند ،چه بسا که آنبا به صاورت خاود بمالاد ،و
بنضي افباد الکلي را ديده اند که فضوالت خود را به صاورت خاود مالياده و
دعا ميکبدند( .اهلم اجلعلين م الت ا ني حاجلعلنين من املتيكنر ) باار الهاا! مابا از
توبه کنندهگان و هارت کنندگان قبار بده.
بايد بدانيم که اسالم بباي تحقق مصالح بندگان آماده اسا  ،اماام عائ بان
عبدالسالم ميفبمايد:
" ن الار عة کلكا مْاحل ما دب مفالده اجللب مْاحل".
شبين همهاش مصالح ،دفع فساد و جلب مصالح اس .
و عالمه ابن قيم مينويسد :اساس و مبنااي شابين باب حکما و رعايا
مصالح بندگان در زندگي آخبت اس  ،و شبين سباساب عادل و رحما و
مصالح و حکم اس .
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شراب و عالج بيماريها:
بنضي از مبدم ميگويند که شباب باباي منالجاه اماباض توصايه ميشاود
بنابباين عدهاي به اين هد به شاباب روميآورناد .اماا باا تفاصايل کاه از
ديدگاه قبآن و سن و نظب متخصيصان علوم پئشاکي و آزمايشگااهي کاه
پيش از اين گذش هيچ جاي تبديدي باقي نمي ماند که شباب عامل مهام
و موثب در پيدايش بيماريهاس  ،و اين بديهي اس که عامال بابوز بيمااري
خود نمي تواند درمان بيماري باشد ،به همين هد حضبت رسول اکبم
در جواب سوال فبموده اس :
"أن لب دحا حلکم دا "؛ شباب دوا نيس وليکن مبض اس .
عالمه محمد تقي عثماني (مدظلاه) مينويساد (" :نن لنب ندحا ) حلکمن دا ؛
هذا دم علي حترمي التداحي هللاومر حهن منذهب اکثرالفهكنا "؛ اين حديث داللا
بب حبام قبار دادن منالجه و مدوا بوسيله شباب ميکند و مذهب اکثاب فقهاا
همين اس .
تحريم شراب:
بنابب اين اسباب و علل و عواقب خطبناک ،خداوند شاباب را حابام قابار
داده و آنبا به عنوان "ب م عمنم الانبيان"؛ پليدي و عمل شيطان اسا .
ياد کبده و حضبت رسول اکبم از آن بنام ماادر (اسااس) پلياديها يااد
کبده اس .
در زمان رسول اکبم وقتي شباب حبام شد ،همة مبدم کوزههاي شاباب
را شکسته و حتي در جامهاايي کاه قابالً در آن شاباب ماي نوشايدند آب
نمينوشيدند.
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حکم اسالم در مورد شراب خوردن:
اسالم بباي تطهيب جامنه از پليديها و جلوگيبي از منکبات و باباي تحقاق
ضبوريات پنجگانه سابقالذکب ،بب مشبوب خواران  80ضببه شالق را تجاويئ
کبده اس .
عالمه ابن تيمياهمينويساد " :حاد شابب از سان رساول اهلل از
اجماع مسلمانان ثاب اس  .چون رسول اهلل بب مشبوب خواران حد اجبا
نموده اس .
بايد بدانيم که قوانين دنيوي اسالم باباي تکميال حياات پسانديده آخابت
اس نه از روي هوا و هوس حسن و قبح عقلي وضع شده باشند ،و ما نباياد
به هنگام تقابال احکاام اساالم باه آرزوهااي شايطاني و هاوس از هواهااي
شيطاني پيبوي کنيم ،چون اهلل تنالي ميفبمايد:
﴿فالا ِما ام طاْلاى احآثان ار ا َحلابااأا ُّ
ناَ ام اهنا ا اب ن
بم ه اي ال اَمل اَح احأا ِما ام َ اخ ا
الدنَنباا فاإ ِن ا َجلاح ا
(10 )1
اح ااى المِ َف ا اع ا َهلاا فاإ ِن ا َجلامِةا ه اي ال اَمل اَح ﴾
پس اما کسي غيان کبد و زندگي دنيا را تبجيح داد هماناا جهانم جايگااه
اوس  ،و اما کسي که از مقام و منئل پبوردگارش تبسيد و نفس را از هاوا
باز داش همانا بهش جايگاه اوس .
پس اگب بباي پبکبدن اوقات فباغ خاود از راه شابين منحاب شاويم و
سني کنيم که با منصي پبکنيم دچار قهاب و غضاب اهلل تناالي ميشاويم،
خداوند همه مسلمانان را از اين نوع بالها نجات بدهد.
( )1ل به انمعاو.41 -37 :
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دادگاه عقل و خرد:
شباب با اين همه مفاسد وزيان هاي بيشاماري کاه در باب دارد ،خابد هام
حکم مي نمايد که شباب چيئي قبايح و زشا اسا و خبياد و فابوش و
حمل و مناون در آن حبام بوده و بب آن نفبين شده اس .
عالمه شاه ولي اهلل دهلويمي نويسد " :آگاه باشايد کاه در رابطاه باا
زايل کبدن عقل با نوشيدن مسکب ،عقل قضاوت ماي نماياد کاه يقينااً کاه
مسکب قبيح اس چون نوشيدندش باعث اندا ختن جاان انساان بهيميا و
دوري از صفات ملکي اس .
و تغيب خلق اهلل اس زيبا عقل را که از اننام هااي خصوصاي اهلل باه ناوع
انسان اس و بب آنان با اين اننام من گذاشته فاسد کبده اس .
مفسد کبدن مصلح خانوادگي و اجتماعي و ضايع کبدن مال و در منابض
حاالت زش قبار دادن خود ،امبي اس که بچه ها او را به خناده گبفتاه و
مسخبه ميکنند ،و خداوناد هماه ايان منناي و اهادا را در ايان آياه
بصورت صبيح و تلويحي يکجا جمع کبده اس :
اهلل متنال ميفبمايدِْ ﴿ :لاا ر د ال ِ
ا َبياان أا َن قن ا ان َبنماقم ال اَعن اد ااحأا﴾ (11)1همانا که
شيطان ميخواهد که عداوت ايجاد کند ،بنابب اين ،تمام مل ها و فبقهها باب
قبيح و زش بودن آن ي دس و متفقاند.
پس اي ببادران و خواهبان مسلمان ،دستور اهلل رب النئت را به جاان و دل
قبول کبده و از پيبوي کبدن راه شيطان باز بيايم تا راه سنادت و هاداي را

( )1ما ده.91:
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پيموده و در بهش ببين اهلل تنالي به رضاي او تنالي مفتخاب گابديم ،و راه
نفو شيطان و نوکبان او را در دنيا بب خودمان مسدود نماييم.
به اميد اينکه بدن سالم ،جامنه سالم و فبزندان سالم و دين سالم به دور از
منصي با پاکيئگي تمام داشته باشيم.

1279

حرمت شراب

خطبه هاي جمعه

خاتمه
الحمدهلل و کفي والسالم علي عباده الذين اصطفي و بند:
به فضل و توفيق خداوند قدوس واليئال کتاب خطباه هااي جمناه حساب
نيازمندي هاي جامنه تادوين و اقباال چااا يافتاه اسا  .از تماام علماا ،
دانشمندان و نويسندگان وسايب دوستاني که به نحوي از انحا در انجاز ايان
مأمول ما را ياري بخشيده اند ،مجدداً اظهار سپاس و قدر داناي نماوده و از
خداوند متنال بباي شان اجب عظيم و توفيق مئيد ،استدعا مي نماييم.
اميد اس که اين اثب علمي و تحقيقاي باباي علمااي کابام ،دانشامندان و
بالخصوص امامان ،خطباي مساجد و سايب دعوتگبان ،در جه ارتقاي سطح
آگاهي و دانش مل غيور افغانستان ممد و مؤثب واقع گبدد.
شايان کب اس که محتويات مندرج اين کتااب ،از مياان ( )364مضامون
علمي ببگئيده شده اس  ،و حسب تقاضاي روز و روح زمان و آنچه انتظار و
عطش جامنه ضبورت بود؛ مطابق حوصله کتااب تنظايم و تادوين گبدياده
اس .
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از آنجايي که عمل هاب انساان در منابض خلال و نقصاان اسا از علماا ،
دانشمندان ،دعوتگبان و سايب عالقمندان مطالنه اين کتاب ،رجامناديم کاه
در قسم کاستي ها و اصالح اغالط چااپي ايان اثاب گبانبهاا ،ماا را يااري
رسانند ،تا در چاا هااي بنادي نظبياات و پيشانهادات ايشاان ،راهگشاا و
راهنماي ما در جه بهبود هب چه بهتب اين اثب علمي شده باشد.
و أخب دعوانا أن الحمدهلل رب النالمين و صلي اهلل تناالي علاي خياب خلقاه،
سيدنا محمد و علي آله و أصحابه أجمنين.
رياس تدقيق و مطالنات علوم اسالمي وزارت ارشاد ،حج و اوقا
آدرس :چهاراهي فيض محمد خان ،شهبنو ،کابل ،افغانستان.
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