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اصول كلي شناخت 
قرآن

حضرت آيه اهلل جوادی آملی

بسم اهلّل الرحمن الرحيم و به نستعين
شناخت  قرآن،  از  جستن  بهره  و  تفسيري  مباحث  در  ورود  براي 
بدانها پرداخته  اين مقال  معيارها و اصول كلي الزم است كه در 

شده است:
خداوند برترين معرف قرآن کريم

1. خداي سبحان كه متكلم قرآن و نازل كننده ی  آن است، از هر 
موجود ديگري قرآن را بهتر مي شناسد و در تعريف او شايسته تر 
اقدس  ذات  بودن  سزاوار  بلكه  است؛  ديگر  نظر  صاحب  هر  از 
الهي قابل سنجش با صالحيت ديگران نيست؛ زيرا آنان يا اصاًل 
قرآن شناس نيستند و يا در پرتو معّرفي خداوند آن را شناخته و 
مي شناسند؛ بنابراين، برجسته ترين تعريف، همانا تعريفي است كه 

خداوند درباره ی اين كتاب عظيم آسماني نموده است.
روشن وروشنگر بودن قرآن کريم

2. خداي سبحان، قرآن كريم را به عنوان نور به جهانيان شناسانده 
و چنين فرمود: )يا أّيها الناس قد جاءكم برهاٌن من ربّكم و أنزلنا 

إليكم نوراً مبينًا(1؛ )قد جاءكم من اهلّل نور و كتاب مبين(.2
خاصيت نوراني بودن قرآن آن است كه هم معارف آن روشن و 
از هرگونه  را  تيرگي است و هم جوامع بشري  و  ابهام  از  مصون 
تاريكي اعتقاد يا تيرگي اخالقي يا ابهام در شناخت يا سرگرداني 
در انتخاِب راه يا تحّير در ترجيح هدف و مانند آن مي رهاند و به 
»عدن«  بهشِت  راستيِن  هدف  و  مستقيم  صراط  روشن  شبستان 
إلي  الظلمات  من  الناس  لتخرج  إليك  أنزلناه  )كتاب  مي رساند؛ 

النور(.3
تناسب تجلّي خداي سبحان در قرآن كريم، اقتضاي چنين سمتي 
را براي اين كتاب آسماني دارد؛ زيرا كالم مبدئي كه )نور السموات 

و األرض(4 است، حتمًا بايد روشن و روشنگر باشد.
بيان موجبات سعادت در قرآن

3. خداي سبحان، قرآن كريم را به عنوان تبيان همه چيز به انسانها 

شناسانده و چنين فرموده است: )و نّزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكّل 
شي ء و هدًي و رحمًة و بشري للمسلمين(؛5 يعني هر چيزي كه در 
تأمين سعادت انسان سهم مؤثر دارد، در اين كتاب الهي بيان شده 
است و اگر انجام كاري عامل فراهم نمودن سعادت بشر است، در 
آن آمده و اگر ارتكاب عملي مايه ی شقاوت بشري مي گردد، پرهيز 

از آن به صورت يك دستور الزم در آن تعبيه شده است.
اشتمال قرآن بر همه ی معارف و اخالق و اعمال الهي و انساني به 
طور رمز يا ابهام يا معّما و مانند آنها كه از قانون محاوره و اسلوب 
تعليم و تربيت جداست، نمي باشد؛ بلكه به طور روشن است؛ زيرا 
خداي سبحان از جامعّيت قرآن نسبت به همه ی اصول اسالمي به 

عنوان »تبيان« ياد كرده است.
جبران  خارج  از  تا  نيست  كتاب  اين  در  كمبودي  هيچ گونه  پس 
شناخت  كمبود  نه  و  انساني  دستورهاي  و  قانون  كمبود  نه  شود؛ 
لحاظ  از  هم  يعني  آنها؛  تبيين  در  قصور  نه  و  اسالمي  معارف  و 
محتوا و مضمون، بي نياز از مطالب بيگانه است و هم در تعليم و 
تفهيم آنها بياني رسا و لساني گويا دارد كه از زبان ديگران بي نياز 
و از قلم بيگانگان مستغني است؛ زيرا خاصيت »تبيان كل شي ء« 

بودن، همين است.

 

يادداشت سردبير
خدارابسيار شاكريم كه بعد از سه پيش شماره ، انديشه 
پويا توانست مجوزی برای رونمايی خود بگيرد و اولين 
از  شماره خودرا راهی دلهای شما نمايد . ومی تواند 
دريچه خود با مخاطبين بيشتری ارتباط برقرار كند و بر 
رشدو بالندگی خويش بيافزايد . نيازی به گفتن نيست 
كه چينش و انتخاب مقاله ها به شيوه پيش شماره های 
قبلی است ضمن اينكه بعضی از دوستان فرهيخته ما 
، برای بهره برداری بيشتر، در خواست تشريح وتوضيح 
بعضی از مقاله هارا خواسته بودند .در پاسخ به اين  نياز 
بايدگفته شودكه تمامی اساتيد مدرسه علميه در هرحال 
آمادگی دارند تاموارد درخواستی را تبيين وتشريح نمايند، 

كافی است با آنان ارتباط برقرار شو د.
ضمن اينكه به تاسی از حضرت نبی اكرم صلوات اهلل 
عليه وآله  كه از خدا طلب می نمود كه» رب زدنی 
علما«  ما نيز از خدا بخواهيم كه فهم را روزی مان كند 

تا ازگردنه های سخت  دانش عبور كنيم .
در آخر اذعان می كنيم كه استمرار  انتشارفصلنامه ، 
نيازمند هوشياری وتوجه بيشتر اساتيد صاحب فن ونظر 
را می طلبد كه پيش از گذشته انديشه پويارا مورد التفات 
خويش قرار دهند، باشد كه انديشه پويا به رشد وتعالی 
نزديك شود و بتواند رتبه در خور خويش را صاحب 

گردد. 
                                                                                                          
واليه المصير
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تعليم قرآن و بيان، سرآغاز نعم الهي
كتاب  اين  ی  باإلصاله  و  بالذات  معلّم  را  خود  سبحان  خداي   .4
علّمه  اإلنسان*  خلق  القران*  علّم  )الّرحمن*  مي داند:  آسماني 
استشهاد  نكته  اين  به  قرآني مي توان  اهمّيت علوم  در  و  البيان(6 
نعمتهاي ماّدي و مجرِد  كرد كه خداي سبحان، سرآغاز همه ی 
ظاهري و باطني را كه در سوره ی »الرحمن« يادآور شده و همه 
ی مكلفان را به اعتراف فرا خوانده و راه هرگونه تكذيب منكران 
كه  انسان  بيان  تعليم  نيز  و  قرآن  تعليم  نعمت  كرده،  مسدود  را 

محصول آموزش قرآن كريم است، مي شمارد.
جامعيت همه ی شئون رحمت  از  كه حاكي  رحمان  اسم شريف 
است و در مشهد بعضي از ارباب شهود، اين نام همانند نام مبارك 
اسماي  همه ی  جامع  و  است  برخوردار  خاص  عظمت  از  »اهلّل« 
حسناي ديگر مي باشد، مبدأ تعليم قرآن قرار گرفت تا انسانها در 
مكتب خداي رحمان درس رحمت مطلقه بياموزند و از قيد انتقام 
آزاد شوند و از بند غضب رها گردند و از دام َسَخط پرواز كنند و از 
زندان ستم بيرون آيند و همچون آورنده ی اين كتاب، )بالمؤمنين 
او  راستين  اصحاب  و  همراهان  همچون  و  شوند  رحيم(7  رءؤف 
)رحماء بينهم(8 گردند و قبل از رحمت به ديگران بر جان خويش 
ترّحم نمايند و بر بدن ناتوان خود رحم كنند كه نه جان را طاقِت 
را  نه جسم  و  است  األفئدة(9  علي  تّطلع  الّتي   * الموقدة  اهلّل  )نار 
ليذوقوا  غيرها  جلوداً  بّدلناهم  جلودهم  نضجت  )كلّما  تحّمِل  تواِن 

العذاب(10مي باشد.

ناتواني انسان عادي از درک مستقيم وحي

5. خداي سبحان، اين كتاب عظيم الهي را از مبدأ تنّزل تا پايان 
نزول، در كسوت حق و در صحبت حقيقت قرار داد تا به جايگاه 
اصيل خود كه قلب انسان كامل و محقق در آن و متحقق به آن 
فرود آيد؛ )و بالحّق أنزلناه و بالحّق نزل(11، )نزل به الروح األمين 
* علي قلبك لتكون من المنذرين(12 و قبل از آنكه به قلب مبارك 

انسان كامل نزول كند و از آن جايگاه پاك به ديگران منتقل شود، 
ادراك معارف آن، بالواسطه ميسور انسانهاي عادي نيست؛ چون 
هر قلبي ظرفيت خاّص به خود دارد و هرگز نمي تواند قرآن را كه 
به تعبير الهي قول سنگين و وزين است: )إنّا سنلقي عليك قواًل 

ثقياًل(13، تحّمل نمايد.

از اين جهت، پيامبر گرامي)صلي اهلل عليه و آله و سلم( كه مظهر 
تامِّ خداوند است، سمت تعليم قرآن و تبيين معارف آن را دارد؛ لذا 
آله و سلم( را به  حضرت حق تعالي رسول اكرم)صلي اهلل عليه و 
عنوان معلّم كتاب و حكمت و مبّين قرآن كريم معّرفي نمود؛ )كما 
يعلّمكم  يزّكيكم و  اياتنا و  يتلوا عليكم  أرسلنا فيكم رسواًل منكم 

الكتاب و الحكمة و يعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون(.14
از اينكه فرمود: پيامبر گرامي)صلي اهلل عليه و آله و سلم( كه حامل 
نمي توانيد  شما  كه  مي آموزد  چيزي  انسانها  شما  به  است،  قرآن 
آن را از نزد خود ياد بگيريد، استفاده مي شود كه عقل بشر براي 
تشخيص راه، گرچه نورافكن نيرومندي است، ولي هرگز به تنهايي 
كافي نيست؛ زيرا براي تأمين سعادت انسان، چيزهايي الزم است 
كه هيچ انساني به فكر بشري خود به آن راه نمي يابد و اين آيه 
همانند آيه ی )رساًل مبّشرين و منذرين لئاّل يكون للناس علي اهلّل 
ضرورت  ادلّه ی  از  حكيمًا(15،  عزيزاً  اهلّل  وكان  الرسل  بعد  حجة 

نبّوت عامه است. 
آوران  پيام  به  نيازي  بود،  كافي  تنهايي  به  انسانها  عقل  اگر  زيرا 
الهي نبود و حّجت خدا بر انسانها با عقل آنها تمام بود؛ در حالي كه 
خداي سبحان مي فرمايد: اگر پيامبران فرستاده نمي شدند، انسانها 
مي توانستند احتجاج كنند و به خداوند بگويند: ما اگر گمراه شديم، 
براي آن بود كه تو براي ما راهنما نفرستادي؛ )و لو أنا أهلكناهم 
بعذاٍب من قبله لقالوا ربّنا لوال أرسلت إلينا رسواًل فنّتبع اياتك من 

قبِل أن نذّل و نخزي(.16
چيزهايي  سلم(  و  آله  و  عليه  اهلل  اكرم)صلي  پيامبر  آنكه  خالصه 
رسيد  نخواهد  آنان  فكر  به  هرگز  كه  مي آموزد  انساني  جوامع  به 
علوم  ی  همه  سلم(  و  آله  و  عليه  اهلل  حضرت)صلي  آن  چون  و 
به  ديگران  دست  و  مي گيرد  فرا  واسطه  بدون  قرآن،  از  را  الهي 
آنها نمي رسد، لذا وظيفه ی تفسير و تبيين اين كتاب عظيم نيز به 
عهده ی آن حضرت)صلي اهلل عليه و آله و سلم( قرار گرفت؛ )و 
أنزلنا إليك الذكر لتبّين للناس ما نُّزل إليهم و لعلّهم يتفّكرون(17 و 
انسانهاي هر عصري مأمورند كه از سّنت و سيرت آموزنده ی آن 
حضرت)صلي اهلل عليه و آله و سلم( در همه ی شئون، مخصوصًا 
در بحثهاي تفسيري استفاده نمايند؛ )و ما اتاكم الّرسول فخذوه و 

ما نهاكم عنه فانْتهوا و اتقوا اهلّل إّن اهلّل شديد العقاب(.18
اين سمت پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( كه تبيين قرآن 

چون  ندارد؛  منافات  او  تبيان  با  و  قرآن  بودن  نور  با  است،  كريم 
همين كتاب نوراني و مبين، در كمال ظهور، رسول گرامي را مفّسر 
و بيانگر خود مي داند و بسياري از معارف روشن قرآن است كه فقط 
ديده ی بينا و باصره ی نيرومند و درونْ بين پيامبراكرم )صلي اهلل 

عليه و آله و سلم( مي بيند، نه ديگران.

بنابراين، در عين حال كه قرآن كريم نور و تبيان است، بهره برداري 
مردم از همه ی احكام و معارف آن نيازمند به تبيين رسول اكرم)صلي 
اهلل عليه و آله و سلم( و همچنين ائمه ی اطهار)عليهم السالم( كه 

جانشينان رسول گرامي اسالم اند، مي باشد.
از  كه  است  اين  به  معصومين)عليهم السالم(  تفسيرهاي  مرجع 
مخزن بي كران قرآن و از باطن عميق آن استنباط مي كنند و براي 
قرآن  از  خارج  و  بيگانه  مطالب  اينكه  نه  مي نمايند؛  بيان  ديگران 

مي آورند؛ گذشته از آنكه بسياري 
از رواياتي كه در زمينه ی تفسير 
آيات قرآن رسيده است، ناظر به 
تطبيق محتواي آنها بر مصاديق 
خارجي است كه جداي از تبيين 

معنا و تفسيِر مفهوم آنهاست.
كه  ديگر  مفّسران  آراي  چون 
نمي باشد،  حّجت  نيستند  معصوم 
از اين جهت محذوري در پذيرش 
يا نفي آنها نيست؛ البته به عنوان 
يك نظر علمي و رأِي فّني، مورد 
احترام خواهند بود و از اين حيث 

نيز با نوراني بودن قرآن و تبيان بودن او منافاتي ندارد.
6. خداي سبحان، اين كتاب عظيم الهي را شايسته ی بقا و اليق 
مصون  مانعي  هر  گزند  از  را  او  و  كرد  معّرفي  جاودانگي  و  خلود 
ال  و  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  )ال  كه:  فرمود  چنين  و  دانست 

من خلفه(.19
ابدّيت  بادوام و  از احكام  ممكن است توّهم شود كه نسخ بعضي 
از بين بردن  مطالب قرآن مناسب نيست، زيرا نسخ يك حكم و 
يك قانون، همان ابطال آن است و چون نسخ در بعضي از احكام 
قرآن راه دارد، پس بطالن به حريم قرآن راه مي يابد، در حالي كه 

چنين ادعا شده است كه هرگز بطالن به حريم قرآن راه ندارد.

پاسخ اين شبهه آن است كه گرچه نسخ قانون يا حكم از طرف 
بعضي از قانونگذاران يا حّكام، همراه با ابطال آن است، ليكن اين 

از خصوصيت مورد است؛ نه الزمه ی حقيقت نسخ.
توضيح آنكه گاهي در اثر جهل يا فراموشِي قانونگذار، قانون باطل 
آن  اشتباه  يا  جهل  به  عمل،  حين  در  و  مي شود  جعل  ناروايي  و 
و  اعالم مي گردد  قانون  آن  زوال  و  آنگاه نسخ  برده مي شود،  پي 
به جاي آن، قانون ديگري جعل مي شود و گاهي در اثر اقتضاي 
زمينه و مناسب بودن شرايط، قانون خاّصي جعل مي شود تا شرايط 
شرايط  براي  و  است  محدود  قانون  اينكه  به  علم  با  شود  عوض 
مخصوص است و هنگامي كه شرايط دگرگون شد، همان طوري 
قبلي  قانون  نسخ  مي كرد،  پيش بيني  و  مي دانست  قانون گذار  كه 
اعالم مي شود و قانون جديدي به جاي آن جعل مي گردد و روح 

نسخ به اين معنا، همان تخصيص زماني قانون است؛ ليكن چون 
ظاهر آن قانون، دوام و گسترش بود، چنين پنداشته مي شود كه آن 
قانون نسخ شد؛ در حالي كه عصاره ی آن اين است كه آن قانون، 

تخصيص زماني يافت؛ نه نسخ شد.
باطلي  امر  كه  است  نشده  اخذ  چنين  نسخ  حقيقت  در  بنابراين، 
اعالم  و  جعل  قانون،  عنوان  به  قانونگذار  نسيان  يا  جهل  اثر  در 
در  كه  نسخهايي  تمام  بلكه  شد؛  آشكار  آن  بطالن  و سپس  شد 
بود؛  خواهد  زماني  تخصيص  قبيل  از  مي شود  يافت  الهي  قوانين 
زيرا قانونگذار آنها خداي سبحان است كه چون ذات اقدسش عين 
علم و شهود به ذات خود و به حقايق تمام اشياست، نه جهل در او 
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راه دارد: )و ما يعزب عن ربّك من مثقال ذّرة في األرض و ال في 
السماء(20 و نه فراموشي را به حرم امن آن ذات اقدس راهي است؛ 

و ما كان ربّك نسّيًا.21
همين معنا كه روح نسخ در قوانين الهي، همان تخصيص زماني 
است، گاهي در متن قانون قبلي يادآوري مي شود؛ يعني در هنگام 
وضع قانون اول گفته مي شود كه اين قانون تا اّطالع ثانوي قابل 
اجراست و بعداً عوض مي شود؛ نظير آنچه يك طبيب حاذق و آگاه 
از همه ی خصوصيات بيمار و مّطلع بر كيفيت درمان تدريجي او، 
نتيجه ی آن، مورد  تا اعالم  اين داروي معّين  اعالم مي دارد كه 
استفاده قرار مي گيرد و گاهي هم ممكن است كه به بيمار اطالع 

داروي  اين  از  بهره برداري  كه  ندهد 
مشخص، موّقت است.

اخذ  نسخ  حقيقت  در  آنكه  غرض 
جاهل  بايد  قانونگذار  كه  است  نشده 
يا ناسي باشد و در نتيجه، قانون اّولي 
باطل بوده و در اثر جهل يا فراموشي 
است  ممكن  بلكه  است؛  شده  وضع 
قانونگذار آگاه باشد و مصلحت واقعي 
ايجاب كند كه يك قانون موّقت وضع 
قانون  شرايط،  دگرگوني  با  تا  گردد 
جديد ديگري جعل شود؛ حّتي ممكن 
است همين توقيت هم در متن قانون 

بزهكاري  جريان  در  اينكه خداي سبحان  مثل  اعالم شود؛  قبلي 
بعضي از زنان چنين فرمود: )فأمسكوهّن في البيوت... أو يجعل اهلّل 
لهّن سبياًل(؛ 22 يعني حّد خطاي آنان حبس ابد است، تا اينكه راه 
ديگري و قانون جداگانه اي وضع گردد و اين تعبير، مثل آن است 
اّولي اعالم شود كه ارزش اين قانون تا  كه در حين جعل قانون 
اطالع ثانوي است؛ چنان كه درباره  حّد گناه، قانون ديگري جعل 

شد كه مشروح آن در كتاب حدود آمده است.
بهره مندي صاحبان قلب سالم از درک قرآن

7. خداي سبحان، ادراك معارف اين كتاب عظيم الهي را مخصوص 
كساني دانست كه داراي قلب اند و آن را مركز علم حقيقي مي داند 
و گروهي كه قلب خود را از دست داده اند يا آن را بيمار كرده اند، 
از فهم اسرار قرآني محروم اند. منظور از قلب در تعبيرهاي عربي 

يا عنوان دل در تعبيرهاي فارسي، همان روح مجّرد و لطيف الهي 
دريافت  استعداد  و  نموده  مرحمت  انسانها  به  خداوند  كه  است 
او  تبه كاري  هرگونه  و  دنيا  به  تعلق  و  داراست  را  كمالي  هرگونه 
را از اوج كمال يا لياقِت تكامل اسقاط مي كند و پرده ی ضخيمي 
جلوي آن مي آويزاند كه حقايق را نبيند و فقط به خاطرات نفساني 
و آرمان هاي شيطاني كه از قواي دروني يا وسوسه هاي شيطان سر 

بر مي آورند، مي نگرد و به تحّقق بخشيدن آنها مي كوشد.
چون انديشه و علم، يك وجود مجرد است، نيل به آن، نه در اختيار 
مغز ماّدي است و نه در عهده ی قلب ماّدي كه در تمام حيوانها 
دستگاه  كه  است  انساني  مجّرد  روح  بلكه مخصوص  دارد؛  وجود 
ماّدي مغز و مانند آن كارهاي فيزيكي 
و مقدمات ماّدي آن را به عهده دارند و 
وجود متافيزيكي آن فقط به عهده ی 

روح مجّرد است.
گرچه بحث تفصيلي تجّرد روح و اينكه 
استعمال  حديث  و  قرآن  در  كه  قلب 
انساني  مجّرد  روح  همان  مي شود، 
موكول  خود  مناسب  محل  به  است، 
كه  شواهدي  از  برخي  ولي  مي شود، 
داللت مي كند بر اينكه منظور از قلب، 

همان روح مجّرد است، نقل مي شود.

تجرد محتواي قرآن و فرشته وحي

الف. قرآن بر قلب پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( نازل شده 
است: )نزل به الروح األمين * علي قلبك لتكون من المنذرين(23؛ 
از تعّدي و دگرگون  از هر جهت، امين  يعني فرشته ی وحي كه 

كردن است، قرآن را بر قلب تو )اي پيامبر( فرود آورد.
قرآن  كه  غيبي  اخبار  و  علم  و  معارف  هم  كه  نيست  شك 
حضرت  هم  و  ماّده اند  و  طبيعت  از  مجّرد  آنهاست،  حاوي 
جبرئيل)عليه السالم( و ممكن نيست اين اموِر مجّرد از ماده و منّزِه 
آيند.  فرود  ماّدي  مغز  بر  يا  صنوبري  قلب  بر  طبيعت  تنگناي  از 
گاهي در هنگام نزول بعضي از سوره ها هزاران فرشته آن را بدرقه 
نموده تا در جايگاه اصيل خود كه قلب مطّهر رسول اكرم)صلي اهلل 
عليه و آله و سلم( است مستقر شود و هرگز نمي توان اين نزول 

نازل شوندگان را ماّدي پنداشت.  امر ماّدي دانست و آن همه  را 
معارف است،  آن  پس، قلب كه محل تجلّي آن علوم و حامالن 

يقينًا مجرد است.

اسناد اطاعت و عصيان به قلب

ب. كتمان شهادت در محكمه ی عدل، گناه دل است؛ )و ال تكتموا 
الشهادة و من يكتمها فإنّه اثم قلبه(؛24 يعني از اداي شهادت حق 
در حضور حاكم عادل خودداري نكنيد و آن را كتمان ننماييد؛ زيرا 

هركس شهادت حق را مستور كند، قلب او گناهكار است.
ترديدي نيست كه اطاعت و عصيان، مخصوص روح آدمي است؛ 
نه اعضا و جوارح او كه ابزار امتثال اوامر يا تمّرد از آنها هستند و 
شك نيست كه قلب طبيعي و ماّدي كه عهده دار پااليش خون و 
ساير كارهاي طبيعي است، اطاعت و عصيان تشريعي ندارد. پس، 
كه  است  انساني  روح  همان  موارد،  از  اين گونه  در  قلب  از  مراد 

حقيقت انسان به اوست.
دل هوا پرست از ياد خداوند غافل است؛ )و ال تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا و اتّبع هواه و كان أمره فرطًا(25؛ يعني از كسي كه ما 
قلب او را از ياد خودمان در اثر تداوم تبه كاري و استمرار هوا پرستي 
غافل نموديم، پيروي نكن و او تابع هواي خويش است و كار او 

تجاوز از مرز بندگي و تعّدي از عدل است.
هر  از  مجّرد  و چون خداي سبحان،  دارد  عالم طبيعت  به  تعلّق   
قيد ماّدي است، ياد خداوند كه همان توجه به سوي او و گرايش 
به سمت اوست، يقينًا منّزه از ماّده است و قلبي كه به ياد اوست، 
حتمًا مجّرد است و قلبي كه از ياد او غافل است، از تجّرد خود بهره 
نمي برد و بر چهره ی جاِن مجّرد انساِن غافل، پرده ی پندار باطل 
آويخته است، چنان كه رخسار جان انسان متذّكر، از پوشش پرده 
ربّك في نفسك  اذكر  )و  َوْهم و حجاِب خيال، مصون است؛  ی 
تضّرعًا و خيفًة و دون الجهر من القوِل بالغدّو واالصال و ال تكن 
من الغافلين(26 . در اين كريمه، ياد خداوند را به نفس نسبت داده 
است كه همان نفس ناطقه ی انساني است و همان در حقيقت، 

عهده دار ياد خدا و مسئول غفلت از ياد حق تعالي است.

اسناد سالمتي و بيماري به قلب

ج. براي دل در فرهنگ قرآن كريم، سالمت و مرضي است كه 

هيچ ارتباطي به قلب ماّدي ندارد و خداوند سبحان، بعضي از امور را 
مرض قلب مي داند و برخي از دلها را بيمار مي شمارد. گاهي عقيده 
ی تباه و جهان بيني باطل و ايمان ناصواب را مرض مي شمارد و 
گاهي روابط سياسي و برخوردهاي سوء آن را مرض قلب مي داند.

مثاًل نفاق را مرض مي داند؛ )في قلوبهم مرض فزادهم اهلّل مرضًا(27 
را مرض  اجنبي  نامحرم و  به آهنگ زن  و همچنين گرايش مرد 
آله و سلم(  و  پيامبراكرم)صلي اهلل عليه  به همسران  و  مي شمارد 
دستور مي دهد كه در هنگام سخن گفتن، صدايتان را رقيق نكنيد 
تا مردي كه قلب او مريض است، طمع نكند؛ )فال تخضعن بالقول 

فيطمع الّذي في قلبه مرض و قلن قواًل معروفًا(.28
 همين طور گرايش سياستمداران كاذب را به بيگانگان، مرض دل 
مي شمارد و به آنان كه رابطه ی مرموزي با بيگانگان دارند، اعالم 
مي نمايد كه اين گرايش سياسي مرض دل است و هشدار مي دهد 
كه همين مايه ی رسوايي آنها خواهد شد: )فتري الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة فعسي اهلّل 
أن يأتي بالفتح أو أمٍر من عنده فيصبحوا علي ما أسّروا في أنفسهم 
نادمين(29؛ يعني مي بيني )تو اي پيامبر( كساني را كه در دلهاي 
آنان مرض است، به َسْمت كّفار و بيگانگاْن شتابزده گرايش دارند 
و بهانه ی آنان كه به عنوان منطق سوء آنها مطرح است، اين است 
كه مي گويند: ما مي ترسيم برگشت وضع سياسي به ما اِصابت كند 
و  مي شود  دگرگون  سياسي  وضع  )احتمااًل  برساند  آسيب  را  ما  و 

مشركان پيروز مي گردند و مسلمين شكست مي خورند(.
سياسي  بيماري  اين  بردن  بين  از  و  پندار  اين  ابطال  در  خداوند 
اميد آن مي رود كه پروردگار، فتح مهّمي نصيب مسلمين  فرمود: 
در  آنچه  بر  دل  بيماْر  اين گروه  و  آورد  پيش  ديگري  كار  يا  كند 

نهادشان مستور داشتند، پشيمان گردند. 
در موارد ياد شده و مشابه آن كه فراوان است منظور از قلب، همان 
در  را  مرض  اثر  قلبي،  متخصص  هيچ  وگرنه  است؛  انساني  روح 
دل منافق نمي يابد و هيچ قلب شناس حاذقي اثر بيماري را در دل 
مردي كه به زن نامحرم طمع دارد، مشاهده نمي كند و هيچ طبيب 
محققي كه ساليان متمادي در شناخت امراض گوناگون قلب كار 
كرده است، و راه هاي درمان آن را مي شناسد، اثر مرض را در قلب 
سياستمداري كه به بيگانگان گرايش سوء دارد، احساس نمي كند؛ 
يا در عنفوان شبابند و  بلكه گاهي همه ياين گروههاي ياد شده 
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كهولت  ی  دوره  به  اگر  يا  و  برخوردارند  قلب  كامل  سالمتي  از 
رسيده اند، از گزند مرضهاي ماّدي قلب و از آسيب بيماريهاي قلب 

ماّدي، مصون مانده اند.
معلوم مي شود كه منظور از قلب در اين موارد كه گاهي به مرض و 
زماني به سالمت متصف مي شود مانند: )إذ جاء ربّه بقلب سليم(30، 
)إاّل من أتي اهلّل بقلب سليم(31 همانا نفس ناطقه ی آدمي است؛ 
قلب  مرض  را  سياسي  سوء  گرايش  كه  آيه اي  ذيل  در  چنان كه 
مي داند، مي فرمايد: )فيصبحوا علي ما أسّروا في أنفسهم نادمين(32؛ 
يعني بر آنچه در نفوسشان نهان كرده اند، پشيمان مي شوند. پس، 

مراد از قلب، همان روح مجّرد انساني است.

تعليم و تزکيه، محور اساسي قرآن

گرچه  دانست.  چيز  همه  تبيان  را  كريم  قرآن  سبحان،  خداي   .8
ممكن است منظور از )تبيانًا لكل شي ء(33 اين باشد كه هرچه در 
جهان تكوين و عالم خارج وجود دارد، قرآن كريم از لحاظ علمي 
حاوي آنهاست؛ زيرا اين كتاب عظيم الهي از مبدأ اعال تنزيل يافت 
و در آن مقام، همه ی حقايْق وجوِد جمعي دارند: )إْن من شي ء إاّل 
عندنا خزائنه(34 و براي قرآْن همان طوري كه ظاِهر أنيق است، 

باطِن عميق مي باشد و برخي از روايات نيز همين اشتمال قرآن بر 
تأييد مي كند؛ ليكن محور اساسي  را  همه ی علوم جهان هستي 
و  اخالق  و  عقيده  راه  در  انسانها  تزكيه ی  و  تعليم  همان  قرآن، 
تحصيل  را  خود  سعادت  رهگذر،  اين  از  تا  است،  شايسته  اعمال 
نموده، به هدف نهايي كه لقاي خداوند سبحان است، نايل گردند.

اّما ساير دانشهاي ماّدي و علوم و صنايع تجربي و حرفه هاي هنري 
و آداب و سنن اعتباري و مانند آن، دور از هدف اصيل آن است 
لذا آنچه بيش از هر چيْز مورد عنايت اين كتاب عظيم الهي است، 
تشريح اصل شناخت و تعليل معيارهاي اساسي آن و اعالم طرز 
تعّقل و كيفّيت استنتاج از مقدمات عقلي و پرهيز از تقليد جاهلي و 
نيز اجتناب از مغالطه در تفّكر و مانند 
آن است كه به عنوان شرط درست 

انديشيدن يا مانع آن خواهند بود.
و  معلوم  اصيل ترين  به  آنگاه 
مهم ترين معروف كه خداي سبحان 
و  حضرت  آن  حسناي  اسماي  و 
ذات  آن  جالل  و  جمال  تعريف 
اقدس و تبيين صفات ذات و اوصاف 
فعل آن حضرت و تعليل توحيد ذاتي 
و صفاتي و فعلي و نيز تشريح توحيد 
ربوبي و عبادي و مانند آن مي باشْد 
كيفّيت  به  همچنين  و  مي پردازد 
تدبّر خداي سبحان نسبت به جهان 
آفرينش، توّسط قضا و قدر و لوح و 
و  الكتاب  اُّم  و  اثبات  و  محو  و  قلم 
نظاير  و  امورند  مدبّر  كه  فرشتگاني 

آن پرداخته و از آنها بحث مي كند.
از روح مجّرد و جسم  انسان و ترّكب وي  آفرينش  نيز درباره ی 
ماّدي و تطّور او در عوالم متعّدد، از آنچه قبل از دنيا داشت و آنچه 
هم اكنون در نشأه ی طبيعت دارد و آنچه بعد از ارتحال از دنيا پيدا 
مي كند و اينكه انسان گرچه از علوم ماّدي و تجربي تهي بود، ولي 
از دانش فطري برخوردار بود و با همان سرمايه ی آگاهي از فجور 
و تقوا به جهان ماّده ديده گشود و در انتخاب راه آزاد است و نه جبر 
در كار است و نه تفويض و مسائل فراوان ديگري كه بخش مهّم از 

تعاليم قرآن را تشكيل مي دهد.
همچنين درباره ی وحي و نبّوت و رسالت و سيره ی پيامبران و سّنت 
مردان الهي در مبارزه با نفس در جبهه ی جهاد اكبر و جنگ با ظالم 
در صحنه ی نبرد اصغر و كيفّيت پيروزي صابران و علّت انحطاط 
ظالمان و مترفين و مسرفين و كيفيت واليت تكويني و كرامت و 
اعجاز انبياي عظام و اولياي كرام و نيز واليت تشريعي مردان الهي 
در اداره ی امور اّمتهاي اسالمي و تشكيل حكومتهاي ديني و مانند 

آن مبسوطاً گفت وگو مي كند.

بي نيازي محتوا و داللت قرآن از علوم ديگران

9. خداي سبحان، قرآن كريم را به عنوان نور و هدايت و اوصاف 
كمالي ديگر معّرفي نمود و الزمه ی اين توصيف، آن است كه قرآن 
در  و  است  بشري  قوانين سعادت بخش  و  معارف  حاوي همه ی 
روشن نمودن آنها نيز همانند نورافكن نيرومند، قوي و غني است؛ 
يعني هم در محتوا بي نياز از علوم ديگران است و هم در داللت بر 
آنها مستغني از چاره جويي اغيار. لذا كسي نمي تواند مطلبي از خود بر 
مطالب قرآن كريم بيفزايد يا از آن بكاهد و نيز نمي تواند روش تبيين 

و داللت خاّصي را بر او تحميل كند.
ليكن اين معنا مستلزم آن نيست كه انسان با قرآن كريم برخورد 
اندوخته است، آنها را  جاهالنه نمايد و آنچه از علوم و معارف كه 
ناديده بگيرد و همانند يك فرد بسيط تحصيل نكرده، در حضور اين 
كتاب عظيم الهي قرار گيرد؛ زيرا بين تحميل كردن و تحّمل نمودن 
فرق است. آنچه صحيح است آن است كه كسي حق ندارد، چيزي از 
يافته هاي بشري را بر آن وحي الهي تحميل نمايد و در نتيجه، قرآن 
را بر هوا و ميل خود معطوف دارد و بر رأي خاص خويش تفسير كند؛ 
ولي تحصيل علوم، ظرفيت دل را گسترش مي دهد و مايه ی تحّمل 
مايه ی شرح صدر  و  قرآن مي سازد  معارف  توّجه  قابل  و  صحيح 

خواهد بود؛ »إّن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها«.35
هر قلبي كه از انديشه هاي مستدْل برخوردار است، آمادگي آن قلب 
براي تحّمل و دريافت علوم قرآني بيشتر است و هرچه انسان در 
مدرسه ی جهان آفرينش از آيات كتاب تكويني خداوند بهره مي برد 
و آگاه مي شود، قدرت تحّمل او نسبت به آيات كتاب تدويني افزون تر 
مي گردد؛ زيرا با صدر مشروح، قرآن را تالوت و آن را استماع و به 

سوي او انصات و همچنين گرايش پيدا مي كند.

در  كه  آن  مانند  و  تجربي  علوم  ی  فرضيه  تحميل  آنكه  خالصه 
طّي اعصار دگرگون مي گردد، بر علوم قرآني كه معصوم از تحّول 
و مصون از بطالن است، صحيح نيست؛ ولي تحّمل علوم قرآني در 

پرتو علوم و معارف انساني رواست.
تقوا و عدم تمرد از دستورات الهي،شرط فراگيري علوم قرآني

10. خداي سبحان، خود را معلّم قرآن كريم معرفي نمود و تقواي 
انسانها را شرط فراگيري علوم حقيقي قرار داد و چنين فرمود: )إْن 
تتقوا اهلّل يجعل لكم فرقاناً(36 ؛ يعني اگر با تقوا بوديد و با پرهيز از 
تمّرد، دستورات الهي را همواره رعايت كرديد، خداوند نوري كه با آن 
فرق بين حق و باطل ميسور است، به شما مي دهد و مهم ترين عاملي 
كه فاِرق بين صواب و ناصواب است، همانا قرآن كريم مي باشد و از 

جمع اين دو مطلب، نصاب آشنايي با قرآن كامل مي گردد. 
در  كه  پارساست  انسان  قلب  ياب،  فيض  مبدأ  طرف  يك  از  زيرا 
استفاضه ی معارف از هر گزندي مصون است و چون انساْن همانند 
موجودات ديگر ذاتاً نيازمند به خداي سبحان است، و اين نيازمندي 
مقّوم ذات هستي اوست، همان طوري كه بي نيازي عين ذات خداوند 
است، بنابراين، انسان وقتي مي تواند از خداي سبحان فيض دريافت 
دارد كه همواره وارسته از گناه و پيراسته به پرهيزگاري باشد؛ يعني 
شرط مذكور، هم در حدوْث دخيل است و هم در بقا و اگر لحظه اي 
خود را بي نياز از پروردگار پنداشت، همين پندار شرك آلوْد زمينه ی 
هبوط او را فراهم مي كند و از پيك سخط خداوند، فرماِن )فاهبط 

منها(37فرا مي رسد.
نور  آن  با  آشنايي  و  قرآن  باطن  از  بهره برداري  شرط  تنها  زيرا 
مخصوص، همان پرهيز از گناه است و كسي كه در ابتداي امر، خود 
را نيازمند مشاهده كند و با فراگيري پاره اي از علوم و آيات حق، خود 
را مستغني بپندارد و از كسوت زّرين آيات الهي به در آيد: )فانسلخ 
منها(38 و اِخالد به زمين و گرايش به عالم طبيعت پيدا كند: )أخلد 
إلي األرض(39، هرگز صالحيت شاگردي خداوند را نخواهد داشت؛ 
چون طبق همان آيه ی ياد شده، وقتي خداوند فرقان عطا مي كند 
كه انسان با تقوا باشد. پس، اگر تقوا اصاًل حاصل نشد يا دوام نداشت، 

فيض خداوند قطع مي گردد.
نتيجه آنكه گرچه فاعل )خدا( تاّم اإلفاضه است، ولي قابليت قابل 
هم الزم است؛ زيرا قرآن كريم، همان طوري كه تقوا و سرسپردگي 
دانست، طغيان و  از خداوند  انسانها  براي فيض يابي  را شرط الزم 
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از فيض  بهره برداري  مانع هرگونه  را  الهي  از دستورهاي  سركشي 
الهي دانست و در قبال )ُهدًي للمتقين(40 چنين فرمود: )أفال يتدبرون 
القران أم علي قلوب أقفالُها(41؛ يعني تقوا مايه ی اهتداي متقيان 
است و طغيان و تمّرد، مايه ی محروميت طاغيان.زيرا پرهيز از گناه، 
مايه ی شرح صدر و گسترش دل است، و تمّرد از دستورهاي الهي، 
لذا  و بستن در دل و قفل شدن آن مي باشد.  پايه ی ضيق صدر 
فرمود: )ال تطغوا فيه فيحّل عليكم غضبي و من يحلل عليه غضبي 
فقد هوي(42؛ يعني درباره يحكْم طغيان نورزيد؛ زيرا طغيان، مايه ی 

غضب خداست و كسي كه مغضوب خدا شد، سقوط مي كند.
اين مطلب عميق به صورت قياس منطقي، چنين تبيين مي شود: 
»كّل من طغي يحلل عليه غضب اهلّل و كّل من يحلل عليه غضب 
است،  به سوي كمال  تقوا شرط صعود  اگر  فقد هوي«. پس،  اهلّل 
طغياْن مايه ی سقوط از آن خواهد بود، و چگونه كسي كه اصاًل واجد 
تقوا نبوده يا قباًل واجد آن بوده، ولي بعداً به دام خيال افتاده و خود 
را بي نياز پنداشته و در اثر اين پنداِر سرابي، خود را ساقط كرده است، 

توان بهره مندي از قرآن را دارد؟!
تأثير سوء طغيان به قدري زياد است كه در آيه ی ياد شده، از سقوط 
قطعي طاغيان به فعل ماضي ياد شده است. پس، قرآن كه حبل 
خداست، تنها با تقوا مي توان به آن اعتصام نمود و در نتيجه رفعت 
يافت، چنان كه وعده ی الهي به ترفيع مؤمنان، مخصوصاً عالمان از 
اهل ايمان، در قرآن تثبيت شده است؛ )يرفع اهلّل الذين آمنوا منكم و 
الذين أُوتوا العلم درجات(43 و طغيان، عبارت از رهايي آن حبل الهي 
است و چون تمام نعمتها و قدرتها از ناحيه ی خداوند است، كسي كه 
با ترك طناب تقوا و رها كردن ريسمان الهي ارتباط خود را از مبدأ 

كمال و هستي بُريد، يقيناً سقوط كرده، هالك مي شود.
كامل  تقواي  و  سليم  قلب  همگان  به  سبحان  خداي  اميدواريم 
و  عصمت  اهل بيت  سخنان  و  قرآن  معارف  از  تا  فرمايد  اعطا 

طهارت)عليهم السالم( بهره مند گردند

پی نوشت:
1ـ سوره ی نساء، آيه ی 174
2ـ سوره ی مائده، آيه ی15

3ـ سوره ی ابراهيم، آيه ی 1
4ـ سوره ی نور، آيه ی 35

5ـ سوره ی نحل، آيه ی 89

ارزش ایمان در كالم 
معصومان)ع(

آن چه پيش رو داريد گزيده ای از سخنان حضرت 
آيت اهلل مصباح يزدی)دامت برکاته( در دفتر مقام 
ايراد  تاريخ ۸۷/۷/۲۴  در  که  است  رهبری  معظم 
فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها چراغ فروزان راه 

هدايت و سعادت ما قرار گيرد.

ايمان، کليد سعادت
يكی از ضروری ترين معارف اسالمی اين است كه سعادت 
حقيقی انسان در گرو ايمان است و الزمه ايمان انجام اعمال 
صالح است. هر چه ايمان قوی تر و راسخ تر باشد، اعمال 
انسان هم صالح تر خواهد بود و هر چه ايمان ضعيف تر  
باشد، اعمال انسان هم ضعف پيدا می كند و گاهی حتی 
مبتال به معصيت هم می شود. در دوره های قبل درباره اين 
مطلب با استفاده از آيات كريمه قرآن بحث شد؛ آياتی كه 
مراتب ايمان قوی و اعمالی كه الزمه ايمان  است را معرفی 

می كند.
در مقابل، آياتی حاكی از اين است كه اگر انسان ايمان 
نداشته باشد هر كار خيری كه انجام بدهد، برای سعادت 

ابديش نتيجه ای ندارد و خدای متعال در 
را  پاداشش  دنيا  نعمت های  از  دنيا  همين 
خواهد داد؛ اما بعد از رفتن از اين عالم و 
حقيقی  حيات  اصل  كه  ابدی،  حيات  در 
اگر  بود.  انسان است، دست خالی خواهد 
آيه  صدها  به  كند  مرور  را  قرآن  كسی 
برخورد می كند كه نشان می دهد ايمان و 
عمل صالح مالك سعادت است: إاِّل الَِّذيَن 
الَِحاِت1، الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
الَِحاِت 2؛ و متقابال ً آيات ديگری كه  الصَّ
می فرمايد: اگر ايمان نباشد و كسی مبتال 
به كفر شود هر كار خوبی انجام دهد برايش 

نتيجه ای نخواهد داشت.

خاکستری در باد
دو آيه اين مطلب را به صراحت بيان می كند: آيه اول در 
سوره ابراهيم است كه می فرمايد: َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم 
يُح ِفی َيْوٍم َعاِصٍف اَل َيْقِدُروَن  ْت بِِه الرِّ أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ
اَلُل الَْبِعيُد3؛ كسانی كه  ا َكَسُبوا َعلَی َشْیءٍ َذلَِك ُهَو الضَّ ِممَّ
كفر ورزيدند كارهايی كه انجام می دهند مثل خاكستريست 
كه به دست طوفان سپرده می شود؛ يعنی اعمال چنين 
كسانی مثل مشتی از خاكستر است كه باد شديدی به آن 
بوزد؛ تمام زحمت هايی كه كشيده اند و كارهايی كه انجام 
و  باد خواهد رفت؛ چيزی عايدشان نمی شود  به  داده اند، 
نمی توانند به آنها برسند و از آن ها استفاده كنند؛ َذلَِك ُهَو 
اَلُل الَْبِعيُد، اين گمراهی خيلی دوری است؛ يعنی هرگز  الضَّ

به هدايت نخواهند رسيد.

کفر، ظلمت محض
آيه دوم هم در سوره نور است كه می فرمايد: َوالَِّذيَن َكَفُروا 
ْمآُن َماًء َحتَّی إَِذا َجاَءُه لَْم  أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعة َيْحَسُبُه الظَّ
ُ َسِريُع الِْحَساِب  َ ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَسابَُه َواهللَّ َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهللَّ
یٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن  * أَْو َكُظُلَماٍت ِفی بَْحٍر لُجِّ
َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت بَْعُضَها َفْوَق بَْعٍض إَِذا أَْخَرَج َيَدُه لَْم َيَكْد 

6ـ سوره ی الرحمن، آيات 1 ـ 4
7ـ سوره ی توبه، آيه ی 128

8ـ سوره ی فتح، آيه ی 29
9ـ سوره ی همزه، آيات 6 ـ 7
10ـ سوره ی نساء، آيه ی 56

11ـ سوره ی اسراء، آيه ی 105
12ـ سوره ی شعراء، آيات 193 ـ 194

13ـ سوره ی مّزّمل، آيه ی 5
14ـ سوره ی بقره، آيه ی 151

15 ـ سوره ی نساء، آيه ی 165
16 ـ سوره ی طه، آيه ی 134
17ـ سوره ی نحل، آيه ی 44
18ـ سوره ی حشر، آيه ی 7

19ـ سوره ی فّصلت، آيه ی 42
20 ـ سوره ی يونس، آيه ی 61

21ـ سوره ی مريم، آيه ی 64
22 ـ سوره ی نساء، آيه ی 15

23ـ سوره ی شعراء، آيات 193 ـ 194
24ـ سوره ی بقره، آيه ی283
25ـ سوره ی كهف، آيه ی 28

26ـ سوره ی اعراف، آيه ی 205
27ـ سوره ی بقره، آيه ی 10

28ـ سوره ی احزاب، آيه ی 32
29ـ سوره ی مائده، آيه ی 52

30ـ سوره ی صافات، آيه ی 84
31ـ سوره ی شعراء، آيه ی 89
32ـ سوره ی مائده، آيه ی 52
33 ـ سوره ی نحل، آيه ی 89
34ـ سوره ی حجر، آيه ی 21
35ـ نهج البالغه، حكمت 147
36ـ سوره ی انفال، آيه ی 29

37ـ سوره ی اعراف، آيه ی 13
38ـ سوره ی اعراف، آيه ی 175
39ـ سوره ی اعراف، آيه ی 176

40ـ سوره ی بقره، آيه ی 2
41ـ سوره ی محمد)صلي اهلل عليه و آله و سلم(، آيه ی 24

42ـ سوره ی طه، آيه ی 81
43ـ سوره ی مجادله، آيه ی 11
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ُ لَُه نُوًرا َفَما لَُه ِمْن نُورٍ،4 در اين دو آيه  َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعِل اهللَّ
برای كافر و اعمالی كه انجام می دهد دو تشبيه به كار رفته 
است: اول مثل تشنه ای كه در بيابانی به دنبال آب می گردد 
و از دور سرابی را می بيند و خيال می كند آب است؛ با شتاب 
بدنبال آب می رود كه رفع تشنگی كند؛ اما وقتی به آنجا 
می رسد، می بيند آبی در كار  نيست. در اين جا تعبير لطيفی 
هم دارد كه وقتی به آن جا می رسد آبی نمی بيند؛ ولی خدا 
را آنجا می يابد، در حالی كه به حساب اعمال او رسيدگی 
می كند و كيفرش را هم می دهد. تشبيه ديگر به دريای 
بسيار عميقی است؛ خود عمق دريا باعث می شود كسی كه 
در آن قرار می گيرد نور به او نرسد؛ عالوه بر اين تاريكی، 
روی سطح دريا موج شديدی وجود دارد كه روی آن هم 
موج ديگری سوار است؛ روی اين دو موج را هم ابر تيره ای 
فرا گرفته است، ُظُلَماٌت بَْعُضَها َفْوَق بَْعٍض؛ انواع ظلمت هايی 
كه بعضی روی بعضی ديگر سوار شده و هيچ جايی برای 
نفوذ نور باقی نگذاشته است. كسی كه در چنين موقعيتی 
واقع شده، حتی دست خودش را هم نمی بيند؛ چون نوری 
ُ لَُه نُوًرا َفَما لَُه  نيست كه چيزی را ببيند؛ َوَمْن لَْم َيْجَعِل اهللَّ
ِمْن نُورٍ؛ كسی كه خدا برايش نوری قرار ندهد، از كجا نور 
پيدا كند؟ چون كفر ظلمت است و نور از ايمان است، كه 

كافر بهره ای از آن ندارد.
از  بلكه  محكمات،  از  مطلب  اين  كه  می دانيم  اجمااًل 
ضروريات همه اديان الهی است كه سعادت حقيقی انسان، 
كه همان سعادت آخرت است، در گرو ايمان به خداست، و 
اعمال صالح زمانی مفيد است كه ناشی از ايمان باشد؛ بدون 
ايمان اگر كسی كار خيری انجام دهد نتيجه اش را در همين 
دنيا خواهد ديد و بعد از آن ديگر خبری نيست؛ َوَما لَُه ِفی 

اآلِخَرة ِمْن نَِصيٍب5؛ َوَما لَُه ِفی اآلِخَرة ِمْن َخاَلٍق,6

نعمت عروة الوثقی
در دوره های قبل اين مطلب را از آيات قَرآن استفاده كرديم. 
اكنون مناسب است مروری هم بر اين مفاهيم از منظر 
اول  فايده  فايده دارد:  اين كار چند  باشيم.  روايات داشته 
اين كه شكر نعمت واليت است. اولين مرتبه شكر يك 

نعمت اين است كه انسان از آن نعمت استفاده كند. ما كه 
واليت اهل بيت و معارف اهل بيت)ع( را برای خود نعمت 
بزرگی می دانيم، اولين قدردانی از آن اين است كه ببينيم 
اين نعمت چيست. جفاست كه دسترسی به فرمايشات اهل 
بيت _ صلوات اهلل عليهم اجمعين _ داشته باشيم و به آن ها 
مراجعه نكنيم؛ چه رسد به اينكه بخش زيادی از مطالعات 
ما از گفته های غيراهل بيت)ع(، بلكه از گفته های دشمنان 
ايشان باشد كه باعث شرمندگی است. اولين فايده  اين بحث 

اين است كه به لطف خدا مقداری با احاديث آشنا شويم.
فايده دوم اين كه در دورانی كه امواج انحرافات فكری بر 
همه ی جوامع، و از جمله جوامع اسالمی وارد می شود و 
در عصری كه اعتقادات، ارزش ها و معارف ما از راه های 
مختلف، دائما در معرض هجمه ها و حمله های شياطين 
است، ما بايد در مقابل آنها پناهگاهی داشته باشيم و سالحی  
كه به جنگ آنها برويم. حال چه عروه ی وثقايی قوی تر 
و مستحكم تر از فرمايشات اهل بيت)ع( كه به آنها پناه 
ببريم تا در مقابل هجمه های شياطين مصونيت پيدا كنيم؟ 
نكته ديگر اين كه عوامل مختلف طبيعی، اجتماعی و به 
خصوص عوامل شيطانی، از شياطين جن و انس، دائماً به 
بشر القاء می كنند كه مطلوب های حقيقی انسان لذايذ مادی 
است و او را به سوی چيزهايی كه منشأ لذت های مادی 
می شود سوق می دهند؛ چيزهايی از قبيل خوراك، پوشاك، 
مسكن، اتومبيل، همسر، وسايل زينتی و چيزها ديگری، تا 
برسد به پست، مقام، عنوان و حتی اوصاف و القابی مثل 
آيت اهلل و دكتر و پروفسور؛ حتی گاهی آدميزاد به جايی 
از  ارزشمندتر  ديگری  چيز  نمی شود  باورش  كه  می رسد 
اين ها وجود دارد؛ و اگر از او بپرسند چه چيزی ارزش دارد، 
خيلی هنر كند، می گويد سالمتی؛ اما در عمق دلش ارزش 
را برای پول و امثال آن می داند، چون: ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ 
َهَواِت,7 و اگر با دليل عقلی يا به واسطه شنيدن آيه و  الشَّ
روايتی متوجه  شود كه نوری مثل هدايت الهی، ايمان و 
محبت و معرفت اهل بيت)ع( از نعمت های بزرگ خداست، 
خيلی اين مسأله را جدی نمی گيرد.  خدا نعمت های زيادی 
به ما داده و ما هم چنان كه به خاطر سالمتی، همسر خوب، 

خانه، و نعمت های مادی ديگر خدا را شكر می كنيم، بايد 
شكرگزار باشيم كه خدا به ما نعمت ايمان را داده؛ اما اين را 
خيلی جدی نمی گيريم، چون به نظر ما اينها حاشيه است 
و نعمت های اصلی نعمت های مادی است. حتی گاهی كار 
ا  انسان به جايی می رسد كه مصداق اين آيه می شود كه: َفأَمَّ
َمُه َفَيُقوُل َربِّی أَْكَرَمِن8؛  اإلِنَساُن إَِذا َما ابَْتاَلُه َربُُّه َفأَْكَرَمُه َونَعَّ
اگر خدا به او نعمت های مادی عطا كند می گويد خدا به 
من اكرام كرد؛ اما اگر خدا روزيش را تنگ كند، مشكالتی، 
مصيبتی يا  گرفتاری برايش پيش بيايد َفَيُقوُل َربِّی أََهانَِن9؛ 
خيال می كند وقتی خدا به او نعمت مادی نداد، چيز ديگری 
نعمت نيست؛ با اين كه نعمت ايمان، واليت، معرفت، و 
نعمت محبت خدا و اهل بيت)ع(، نعمت هايی نيست كه با 

همه نعمت های دنيا قابل مقايسه باشد.
اگر همه نعمت های دنيا از ابتدای آفرينش تا پايان دنيا را كه 
به همه مخلوفات داده شده و می شود، همه  را جمع كنند و 
در يك كفه ترازو بگذارند، سر سوزنی از معرفت خدا بر همه 
آنها ارزش دارد؛ يك جو محبت اهل بيت)ع( بر همه اين 
نعمت ها برتری دارد. در روايت معروفی نقل شده است كه 
يكی از اصحاب خدمت امام)ع( رسيد و از فقر و دست تنگی 
خود نزد امام  شكايت كرد. حضرت در جواب به او فرمودند: 
تو خيلی ثروت داری. او تعجب كرد و قسم خورد كه من 
چيزی ندارم و چقدر مقروضم. باز حضرت فرمايش خود را 
تكرار فرمودند؛ او تعجب كرد. امام به او فرمودند: آيا حاضری 
ثروت فراوانی در اختيار تو قرار بگيرد و محبت اهل بيت)ع( 
نكند. حضرت  كنی؟ گفت: خدا  معاوضه  ثروت  آن  با  را 
فرمودند: پس تو ثروت زيادی داری؛ تو ثروتی داری كه بر 
همه نعمت ها می ازرد؛  پس چطور می گويی چيزی ندارم.10 
امام خواستند به او توجه بدهند كه ارزش نعمت های معنوی 
از نعمت های مادی بيشتر است. اگر كسی بداند ايمانی كه 
خدا به او داده يعنی چه و چه گوهری است، آن  وقت اگر 

همه نعمت های دنيا هم از دستش برود اهميت نمی دهد.
البته باور كردن اين مسأله مشكل است، و عمل كردن و 
التزام به آن مشكل تر. به همين دليل بايد گاهی به روايات 
و آيات توجه بيشتری داشته باشيم تا ارزش ايمان و فروع 

آن، از تقوی و محبت اهل بيت)ع( و واليت و تشيع را درك 
كنيم و ببينيم ما چه داريم.

بدانيم،  را  ايمان  ارزش  كه  اين  برای  اساس،  همين  بر 
_صلوات اهلل عليهم  بيت  اهل  نورانی  بيانات  از  مقداری 
اجمعين _ استفاده می كنيم تا بفهميم چه گوهری را رايگان 
خدا در اختيار ما گذاشته است؛ نعمتی كه برای كسب آن 

زحمتی نكشيديم؛ اما بر همه نعمت های عالم ارزش دارد.
برای اينكه اين مسأله را بهتر درك كنيم مناسب است با 
استفاده از روايات بحثی در اين زمينه داشته باشيم كه اصل 
ايمان، ارزش مؤمن و مراتب ايمان چيست و بعد ببينيم 
ايمانی كه چنين بركات و آثاری دارد چه ايمانی است و 
كسانی  می دانيم  چون  كرد.  كسب  را   آن  بايد  چگونه 
ادعای ايمان می كنند، ولی خدا و پيغمبر ايمان آنها را قبول 
ندارند. قرآن می فرمايد: َقالَْت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقْل لَْم ُتْؤِمُنوا11، 
بعضی از اعراب گفتند ما ايمان آورديم؛ اما خدا بالفاصله، 
به پيامبر)ص( فرمود: در جواب آن ها بگو ايمان نداريد؛ 
ا َيْدُخِل اإلِيَماُن ِفی ُقُلوبُِكْم، هنوز  َولَِكن ُقولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّ
ايمان در قلب شما وارد نشده است. بنابراين ما بايد بفهميم  
ايمان حقيقی چيست و چه لوازمی دارد. آيا ما كه می  گوييم 
مؤمن و شيعه هستيم و واليت داريم، اهل بيت _ صلوات 
اهلل عليهم اجمعين _ ما را به شيعه بودن قبول دارند، يا اين 

كه می فرمايند شما را به شيعه بودن نمی شناسيم؟
در كتاب های روايی ما معمواًل بخشی به بحث درباره ايمان 
و كفر اختصاص داده شده و هزاران روايت در زمينه ايمان 
و كفر، اوصاف مؤمن و صفات شيعه در آن گردآوری شده 
است. اين مسأله نشان دهنده اهتمام بزرگان ما نسبت به 
اين موضوع است. ما به عنوان نمونه، از هر مقوله ای چند 
حديث را قرائت می كنم و ان شاءاهلل اگر خدا توفيقی داد 

توضيحی هم درباره آن ها عرض می كنيم.

ايمان، حقيقتی غير قابل توصيف
در روايتی عظمت ايمان و قدر و منزلت مؤمن را در حدی 
معرفی می كند كه اصاًل حقيقت آنها قابل شناختن نيست. 
 ، ِ َعزَّ َو َجلَّ می فرمايد: اَل َيْقِدُر الَْخاَلئُِق َعلَی ُكْنِه ِصَفِة اهللَّ
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»خاليق« جمع محلی به »الف و الم« است و ظاهرا حاكی 
از  استغراق است، يعنی هيچ يك از خاليق نمی توانند كنه 
صفت خدا را درك كنند. اين اصل را همه قبول دارند كه 
كنه خدا را نمی توان شناخت. در ادامه  می فرمايد: َفَكَما اَل 
ِ َعزَّ َو َجلَّ َفَكَذلَِك اَل ُيْقَدُر َعلَی  ُيْقَدُر َعلَی ُكْنِه ِصَفِة اهللَّ
ِ)ص( َو َكَما اَل ُيْقَدُر َعلَی ُكْنِه ِصَفِة  ُكْنِه ِصَفِة َرُسوِل اهللَّ
ُسوِل)ص( َفَكَذلَِك اَل ُيْقَدُر َعلَی ُكْنِه ِصَفِة اإْلَِماِم)ع( َو  الرَّ
َكَما اَل ُيْقَدُر َعلَی ُكْنِه ِصَفِة اإْلَِماِم)ع( َكَذلَِك اَل ُيْقَدُر َعلَی 
ُكْنِه ِصَفِة الُْمْؤِمن12؛  همان طور كه خدا را نمی شود درست 
شناخت، پيغمبر را هم نمی شود شناخت و همان طور كه 
امام را هم نمی شود درست  را نمی شود شناخت،  پيغمبر 
شناخت و همان طور كه امام را نمی شود شناخت، مؤمن 
را هم نمی شود شناخت. اين حديث احتياج به تأمل زيادی 
دارد و به نظر بنده بهترين تعبيريست كه علو مرتبه و مقام 

ايمان را معرفی ميكند.

مؤمن محترم تر از کعبه
امام صادق)ع( در روايت ديگری می فرمايد: الُْمْؤِمُن أَْعَظُم 
ُحْرَمًة ِمَن الَْكْعَبة13؛  احترام مؤمن از كعبه بيشتر است. روايت 
مفصل تر ديگری به اين مضمون از پيغمبر اكرم _ صلی اهلل 
عليه و آله و سلم_  نقل شده كه در مسجد الحرام رو به 
كعبه كرده و فرمودند: َما أَْعَظَمَك َو أَْعَظَم ُحْرَمَتَك َعلَی 
14ِ؛ چقدر مقام و احترام تو نزد خدای متعال عظيم است!  اهللَّ
بعد فرمودند: ولی احترام مؤمن پيش خدا از تو بيشتر است. 
در ادامه فرمودند: تو يك احترام داری؛ ولی مؤمن سه احترام 
دارد: هم خودش، هم جانش و هم ِعرض و آبرويش احترام 
دارد و از همين جهت احترامش از كعبه بيشتر است. روايات 
متعدد ديگری هم به اين مضمون داريم كه حرمت مؤمن 

از كعبه بيشتر است.

ترديد خدا در قبض روح مؤمن
در دعايی كه مستحب است بعد از هر نماز بخوانند اين 
َصلََواُتَك  َق  الُْمَصدَّ اِدَق  الصَّ َرُسولََك  إِنَّ  شده:  وارد  گونه 
َفاِعُلُه  أَنَا  تََردَّْدُت ِفی َشیْ ءٍ  َما  ُقلَْت  إِنََّك  َقاَل  آلِِه  َو  َعلَْيِه 

َكَتَردُِّدی ِفی َقْبِض ُروِح َعْبِدَی الُْمْؤِمِن َيْكَرُه الَْمْوَت َو أَْكَرُه 
َمَساَءتَه15 اين مضمون در چند روايت آمده است؛ از جمله از 
ُ َعزَّ َو َجلَّ َما  امام باقر)ع( نقل شده است كه: َقاَل َيُقوُل اهللَّ
تََردَّْدُت ِفی َشیْ ءٍ أَنَا َفاِعُلُه َكَتَردُِّدی َعلَی الُْمْؤِمِن16؛ خدای 
متعال می فرمايد من در هيچ چيزی ترديد ندارم، همه چيز را 
جزماً می دانم كه كدام اصلح است و آن را بدون ترديد انجام 
می دهم اما در يك چيز ترديد دارم. در اين جا اين توضيح 
خداوند  برای  ترديد  معنی  درباره  بزرگان  كه  است  الزم 
بياناتی دارند كه حاصل آن ها اين است كه گاهی مصالح 
فعل و ترك كاری مساوی است؛ در اين صورت اقتضائی 
برای هيچ يك از طرفين وجود ندارد.در چنين موردی جا 

دارد كه بگوييم ترديد وجود دارد.
اما چه چيزی است كه خداوند در آن ترديد دارد؟ خداوند 
كنم؛  را مالقات  مؤمن  بنده  دارم  می فرمايد: من دوست 
يعنی او را قبض روح كنم؛ ولی مؤمن مرگ را دوست ندارد 
و می خواهد زندگی اش ادامه داشته باشد تا وسيله تقرب 
به خدای متعال بيشتر برايش فراهم شود. در اين روايت 
خداوند می فرمايد: َما تََردَّْدُت ِفی َشیْ ءٍ أَنَا َفاِعُلُه َكَتَردُِّدی 
َعلَی الُْمْؤِمِن،   أِلَنِّی أُِحبُّ لَِقاَءُه َو َيْكَرُه الَْمْوَت، من لقاء مؤمن 
را دوست دارم اما او مرگ را دوست ندارد؛ َفأَْزِويِه َعْنُه، من 
به خاطر اين كه او مرگ را دوست ندارد اجلش را به تأخير 

می اندازم.

خداوند، مونس مؤمن
در پايان اين روايت می فرمايد: َو لَْو لَْم َيُكْن ِفی اأْلَْرِض 
إاِلَّ ُمْؤِمٌن َواِحٌد اَلْكَتَفْيُت بِِه َعْن َجِميِع َخلِْقی. می دانيم كه 
حكمت آفرينش اين عالم و آفرينش انسان اين است كه 
عالی ترين رحمتی كه قابل اعطا به مخلوقی است ظرفيتش 
پيدا شود. تا زمانی كه انسان خلق نشده بود ظرفی برای 
پذيرش رحمت خاصی كه به انسان مؤمن در قيامت داده 
می شود وجود نداشت. انسان آفريده شد تا در ميان همه 
انسان ها كسانی ظرفيت دريافت عالی ترين رحمت خدا را 
پيدا كنند. در اين روايت خداوند می فرمايد: َو لَْو لَْم َيُكْن ِفی 
اأْلَْرِض إاِلَّ ُمْؤِمٌن َواِحٌد اَلْكَتَفْيُت بِِه َعْن َجِميِع َخلِْقی. اگر 

درعالم فقط يك مؤمن وجود  داشت، و همه مخلوقات ديگر 
از بين می رفتند، هدفی كه من از خلقت دارم با وجود آن 
مؤمن حاصل می شد و من به اين مؤمن از ساير مخلوقات 
بسنده می كردم. در اين جا اين سؤال به ذهن می آيد كه 
اگر يك مؤمن بخواهد به تنهايی در اين عالم زندگی كند 
وحشت او را فرا می گيرد و اگر كسی را پيدا نكند كه با 
او انسی بگيرد و آرامش پيدا  كند، از تنهايی خيلی ناراحت 
خواهد بود. خداوند اين تصور ما را  كه با قياس وضعيت 
خود ماست، اين گونه دفع می فرمايد كه برای مؤمنی كه 
تنها است انسی با خود قرار می دادم كه هيچ وحشتی او را 
فرا نگيرد و آن چنان با خودم مأنوس می شد كه از تنهايی 
احساس هيچ نگرانی نمی كرد. َو َجَعلُْت لَُه ِمْن إِيَمانِِه أُنْساً اَل 

َيْحَتاُج ِفيِه إِلَی أََحٍد.
خداوند ميزبان مؤمن

روايتی ديگر را اسحاق بن جعفر، برادر امام كاظم)ع( به 
واسطه آن حضرت، از پدرانشان، از پيغمبر اكرم)ص( نقل 
كرده كه در نوع خود كم نظير است. حضرت می فرمايد: 
ُ َعزَّ َو َجلَّ َعْبداً ِمْن ِعَباِدِه َيْوَم الِْقَياَمِة َفَيُقوُل َعْبِدی  ُيَعيُِّر اهللَّ
َما َمَنَعَك إِْذ َمِرْضُت أَْن تَُعوَدنِی17 ؛ خدای متعال در روز 
قيامت بعضی از بندگانش را سرزنش می كند؛ در  اين تعبير 
اين نكته لطيف نهفته است كه بعضی از مؤمنين از عذاب 
خدا و جهنم نگرانی چندانی ندارند؛ بلكه آنچه بيشتر از آن 
می ترسند اين است كه خدا از آنها گله مند شود. از بزرگانی 
هم نقل شده كه بعد از وفاتشان از ايشان پرسيدند با شما 
چگونه معامله كردند. آن ها هم در پاسخ ناراحت بودند كه 
از ايشان گله كردند چرا فالن حرفی را زدی يا فالن كاری 
را انجام دادی. در اين روايت می فرمايد خدا روز قيامت از 
بنده ای گله می كند و با سرزنش می گويد: بنده ی من؛ چرا  
وقتی كه من مريض شدم به عيادت من نيامدی؟ آن بنده 
تعجب می كند و می گويد: خدای متعال تو منزهی از اين كه 
درد يا بيماری داشته باشی! خداوند می فرمايد: برادر مؤمنت 
تِی َو َجاَللِی لَْو  مريض شد، ولی تو به ديدنش نرفتی؛ َو ِعزَّ
ُعْدتَُه لََوَجْدتَنِی ِعْنَدُه، به عزت و جاللم قسم اگر به عيادت 
لُْت  برادر مؤمنت می رفتی من را آنجا می يافتی؛ ُثمَّ لََتَكفَّ

بَِحَوائِِجَك َفَقَضْيُتَها لََك؛ ممكن است به ذهن شخص اين 
عذر بيايد كه من كار و گرفتاری داشتم و نتوانستم بروم؛ 
اما خداوند اين گونه دفع دخل می فرمايد: كه اگر به عيادت 
برادر مؤمنت می رفتی به احترام او من خودم حوائجت را 
برآورده می كردم، و الزم نبود تو برای آنها زحمت بكشی، 
لُْت بَِحَوائِِجَك َفَقَضْيُتَها لََك َو َذلَِك ِمْن َكَراَمِة َعْبِدَی  لََتَكفَّ
الُْمْؤِمِن. خدا عيادت يك مؤمن را به منزله عيادت خودش 

حساب می كند.
می فرمايد  كه  است  ديگری  روايت  روايت،  اين  مشابه 
وقتی كسی به زيارت برادر مؤمنش می رود و هيچ قصد 
دنيوی ندارد، خدا ملَكی را می فرستد كه از او بپرسد برای چه 
آمده ای؟ او هم در جواب می گويد: برای ديدن برادر مؤمنم 
18، تو در  آمده ام. خدا هم می فرمايد: إِيَّاَی ُزْرَت َو ثََوابَُك َعلَیَّ

واقع به ديدن من آمده ای و پذيرايی تو به عهده من است.
پی نوشت:

1 . شعراء / 227؛ ص / 24؛ انشقاق / 25؛… .
2 بقره / 25؛ همان / 82؛ همان / 277؛ آل عمران / 57؛… 

3 . ابراهيم / 18
4 . نور / 40-39
5 . شوری / 20
6 . بقره / 102

7 . آل عمران / 14
8 . فجر / 15
9 . فجر / 16

10 . ر.ك:  بحاراألنوار، ج 64، ص 147، باب الرضا بموهبة اإليمان و أنه من  
اِدِق )ع( َفَشَكا إِلَْيِه الَْفْقَر َفَقاَل لَْيَس اأْلَْمُر  اعظم النعم؛ إِنَّ َرُجاًل َجاَء إِلَی َسيِِّدنَا الصَّ
ِ َيا َسيِِّدی َما اْسَتَبْنَت َو َذَكَر ِمَن الَْفْقِر  َكَما َذَكْرَت َو َما أَْعِرُفَك َفِقيراً َقاَل َو اهللَّ
بُُه إِلَی أَْن َقاَل َخبِّْرنِی لَْو أُْعِطيَت بِالَْبَراَءِة ِمنَّا ِمائََة ِديَناٍر  اِدُق )ع( ُيَكذِّ ِقْطَعًة َو الصَّ
ُجُل َيْحلُِف أَنَُّه اَل َيْفَعُل َفَقاَل لَُه  ُكْنَت تَأُْخُذ َقاَل اَل إِلَی أَْن َذَكَر أُلُوَف َدنَانِيَر َو الرَّ

َمْن َمَعُه ِسلَْعٌة ُيْعَطی َهَذا الَْماَل اَل َيبِيُعَها ُهَو َفِقيٌر.
11 . حجرات / 14

12 . بحاراألنوار، ج 64، ص 65، باب فضل اإليمان و شرائطه.
13 . همان، ص 71

14 . همان.
15 . مستدرك الوسائل، ج 5، ص 78

16 . همان، ص 66
17 . بحاراألنوار، ج 64، ص 69، باب فضل اإليمان و شرائطه.

18 . بحاراألنوار، ج 71، ص 345، باب تزاور اإلخوان و تالقيهم.
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عبادت و بندگی
آنچه پيش روی شماست  متن سخنرانی مرحوم حضرت آيه 
اهلل ميرخانی است که در تاريخ جمعه هفدهم رجب 139۸ه.

برابربا دوم خرداد 135۷ در جمعی عالقمند ايراد فرمودند .

داً َو ِقياماً « فرقان/64 »َو الَّذيَن َيبيُتوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
كسانی كه هنكام شب برای خدا بيدارمی مانند درحاليكه 
سجده و قيام دارند. عالمت )عباد الرحمن( بندگان خدا 

عبادت و پرستش خدا در شب است.
اصوال عبادت و بندگی خدا در هر 
موقع خوب و دارای آثار گرانبهائی 

می باشد .
عبادت و بندگی خدا باعث تكامل 
روح انسانی است ولی اگراين عبادت 
و بندگی در شب اتفاق افتاد آن هم 
درجات   ، نماز  پيكره  و  صورت  در 
اثرات آن بيشتر خواهد بود ؛ زيرا در 
روز ممكن است عبادت به ريا برخورد 
برای  فقط  عبادت  شب  ولی  كند. 
خداست و انسان كسی را در نظرندارد 
زيرا در آن موقع غير از خدا كسی 

بيدار نمی باشد.
كمترين اثری كه ياد خدا در انسان می گذارد اينست كه به 
خودخواهی های انسان خاتمه داده و يا الاقل آن را كاهش 
می دهد وحتی دوری از خدا و ياد او مايه غفلت از خدا و كيفر 

های اوست .
آنانكه عبادت و توجه به مقام ربوبی را فراموش كرده اند مانند 
پيمانه ی كوچك آبی هستند  كه ارتباط آنها از اقيانوس و 
درياها قطع گرديده ، پيداست كه چنين آبی به زودی رو به 

تبخير نهاده از بين می رود .
علت اينكه در آيه ی مزبور سجده را قبل از قيام ذكر كرده 
شايد اين باشد كه مستحب است چون از خواب بيدار شدی 
فوری سر روی سجده گذاری و بگوئی » الحمد اهلل الذی 
احيانی بعد ما امتنی و اليه النشور «و چون وضو گرفتی قبل 
از آنكه نماز شب را بخوانی سر روی خاك گذاری و بگوئی 
» اسئلك الروح و الراحه عند الموت والعفو عنی حين القاك«.

فرموده  خوب  بندگان  بحالت  اشاره  ديگری  ای  آيه  در 
َيْدُعوَن  الَْمضاِجِع  َعِن  ُجُنوبُُهْم  : »تََتجافی   ، می فرمايد 
ا َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقوَن  «سجده /16 .  َربَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً َو ِممَّ
بندگان خوب خدا شبها پهلوهای خودشان را از خواب دور 
می كنند و خداوند خود را از خوف عذاب و طمع ثواب 
می خوانند و از آنچه به  آنها روزی داده ايم در راه خدا 

انفاق می كنند .
» فال تعلم نفس « ، هيچ نفسی از نبی مرسل و ملك 
مقرب نمی داند  » ما اخفی لهم  « آنچه را كه پنهان 
شده از برای نماز شب خواندن » 
كه  چيزهائی  از   » اعين  قرة  من 
چشمشان به آن روشن می شود .

در تفسير منهج الصادقين نقل می 
كند كه در تورات نوشته شده است 
: »تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
ما ال عين رأت و ال اذن سمعت و 
ال خطر علی قلب بشر و ال يعلمه 
مل مقرب «. رسول اكرم – صلی 
اهلل عليه و آله – فرمودند : چون 
بنده ای برای خواندن نماز شب از 
بستر برخيزد و چشمهای او خواب 
آلوده باشد خداوند به اين بنده بر 
مالئكه فخرو مباهات می كند و می فرمايد آيا نمی بينيد 
بنده ی من را كه بستر خود را رها كرده و از خواب لذيذ 
خود صرف نظر كرده برای خواندن نمازی كه بر او واجب 
نكرده بودم شاهد باشيد كه او را آمرزيدم ولی بايد دانست 
كه اين قبيل اشخاص در بين مردم كمند ، مردمی كه از 
هر ده نفر آنها سه يا چهار نفر نماز می خوانند و از بين 
هر ده نفر نماز خوان شايد يك نفر نماز شب خوان باشد 
. پس تعداد اين اشخاص كم است لذا خداوند می فرمايد 
بِاأْلَْسحاِر ُهْم  َيْهَجُعوَن، َو  اللَّْيِل ما  َقلِياًل ِمَن  : »  كانُوا 
َيْسَتْغِفُرون .«ذاريات/17-18 الهجوع خواب شب را گويند 

نه خواب روز  را . 
حضرت امام صادق عليه السالم  به عبد اهلل بن جندب 
فرمود : خواب خودت را كم كن و روز كم سخن بگو. 
مادر سليمان  به سليمان گفت : ای پسر جان من بپرهيز 
از خواب يعنی كمتر خواب كن و زياد مخواب زيرا خواب 

زياد تو را محتاج می كند در آن روزيكه مردم به اعمال 
محتاجند .

در حديث قدسی است كه حق تعالی خطاب به موسی 
عليه السالم فرمو د : » يا ابن عمران ، كذب من زعم أنه 
يحبني فاذا جنه الليل نام عني ، أليس كل محب يحب 
خلوه حبيبه ؟ ها أنا ذا يابن عمران ، مطلع علي أحبائي اذا 
جهنم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ، و مثلت عقوبتي 
بين أعينهم ، يخاطبوني عن المشاهده ، و يكلموني عن 
الحضور . يا ابن عمران ، هب لي من قلبك الخشوع ، و 
من بدنك الخضوع ، و من عينيك الدموع في ظلم الليل 
، و ادعني فانك تجدني قريبا مجيبا « بحاراالنوار ، ج 84 

، ص 139.
مرا  پندارد  می  آنكه  گويد  می  دروغ  عمران  پسر  ]ای 
دوست دارد و شب كه او را فرا می گيرد نسبت به من 
در خواب است . آيا هر عاشقی خلوت معشوق را دوست 
نمی دارد ؟ هان ! ای پسر عمران من از دوستداران خود با 
خبرم كه شب هنگام چشمانشان به سوی من می گردد و 
عقوبت من در برابر ديدگانشان شكل می گيرد . با مشاده 
مرا می خوانند و در حضور ، با من سخن می گويند . 
هان ای پسر عمران در تاريكی شب ، از بدنت خضوع و 
از قلبت خشوع و از چشمانت اشك بمن هديه كن تا مرا 

نزد خود بيابی[.

لطائف
الخضوع و من قبلك  لطيفه ای كه »هبنی من بدنك 
الخشوع و من عينك الدموع« است اينكه خداوند در باره 
َ اْشَتری  ِمَن الُْمْؤِمنِيَن  ی مؤمنين می فرمايد : » إِنَّ اهللَّ
أَنُْفَسُهْم، َو أَْموالَُهْم، بَِأنَّ لَُهُم الَْجنَّة« ولی درباره ی محبين 
به من ممكن  ببخش  فرمايد هبنی  اين حديث می  در 
است اين باشد كه بيع از عقود است و طرفين دارد كه 
مورد ايجاب و قبول واقع شود و خيارات دارد كه در بعضی 
بايع و مشتری می توانند بيع را فسخ كنند ولی در هبه 
خيار نيست . خدا می فرمايد ای بنده ی من ببخش بمن 
سه چيز را كه در آن خياری نباشد يعنی اگر اين سه را 
بمن بخشيدی من خودم نگهدار آن هستم تا روزی كه 

بتو برگردانم .

لطيفه ی دوم
اگر كسی خانه ای را به كسی هبه كرد تا مادامی كه به 
تصرف او نداده اين هبه صحيح نيست و هر وقت بخواهد   
می تواند فسخ كند ولی اگر به او بخشيد و در تصرف داد 

و او هم در آن نشست ، ديگر نمی تواند پس بگيرد . 
در اين عبارت خدا به بنده می فرمايد : » هب لی « بمن 
ببخش . معلوم می شود كه بنده آنقدر بايد به خدا نزديك 
باشد مثل دو رفيق شفيق كه هر كدام برای ديگری هبه 
با خلوص نماز شب  انسان  . چشم و روشنی می دهند 
و گريه را به خدا هديه می دهد همانطور كه در هديه 
كسی را شريك نمی كند و روی يك عالقه و محبتی 
به ديگری هديه می دهد بنده هم بايد نست به خدا اين 
قسم باشد اگر اين قسم شد رجوعی در اين هديه نيست 

و باقی خواهد ماند.
در حاالت مردان پرهيزكار می گويند : » رهبان فی اليل 
اسد فی النهار  « . شب را به مناجات خدا می پردازند و 
روز را مانند شير نيرومندند . مشغول كسب و كار و تهيه 

ی روزی برای خود و اياالت خود می باشند .
در بين مردم شب زنده دار بايد ديد هدف كدام يك از آنها 

باالتر و بهتر است .
امام صادق عليه السالم فرمود : » گروهی خدا را از جهت 
ترس از عذاب می پرستند و عبادت می كنند اينها مانند 
می  بندگی  خود  آقای  ترس  ار  كه  كه  بندگانی هستند 
كنند و گروهی برای كسب پاداش او را می پرستند آنها 
هم مانند كارگری هستند كه به جهت مزد كار می كنند 
ولی دسته ی ديگری هستند كه خدا را از روی عشق و 
محبت می كنند عبادت اينان بهترين عبادت است « . 
تو  از روزی كه عاشق  يوسف گفت  به  زليخا كه  مانند 
بودم و تو را می می خواستم بهتر از تو نداشتم ولی امروز 
كه خدا دارم ديگر عشق و عالقه ی او نمی گذارد  كه 
به  مردم عالقه  اينكه  . علت  باشم  داشته  تو عالقه  به 
عبادت وشب زنده داری ندارند بواسطه ی نداشتن محبت 
َو   «: فرمايد  می  خدا  لذا  است  خدا  به  نبودن  عاشق  و 
َ َفَأنْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُولئَِك ُهُم  ال تَُكونُوا َكالَّذيَن نَُسوا اهللَّ
الْفاِسُقوَن «حشر19 شما مؤمنان مانند آن كسانی نباشيد 
كه بكلی خدا را فراموش كردند خدا هم توفيق عبادت را 

از آنها گرفت يا لذت عبا دت را از آنها برد .
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پژوهشي پيرامون 
غيـبـت

الهام خيام طلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولي عصر)عج(

چکيده :
درباره حكم غيبت ومقام وجايگاه غيبت درآيات واحاديث 
بسيار سخن گفته شده است.  آنچنانكه ازبزرگترين گناهان 
است كه از زنا هم بدترشمرده شده است ؛چون هم حق اهلل 
و هم حق الناس است. غيبت كردن مانند خوردن گوشت 
برادر مرده است. و شنيدن غيبت انگيزه ايجاد مي كند كه 
طرف مقابل به غيبت كردن ترغيب شود. غيبت منحصردر 
گفتار نيست، بلكه  ممكن است نوشتاري يا كرداري وحتي 
با اشاره باشد.به طور كلي  هرحالتي كه باعث مي شود فرد 

پشت كسي صحبت كند غيبت صورت گرفته است .
 اگر بخواهيم فرق غيبت را بابهتان بيان كنيم مي توان گفت 
كه اگر كسي عيبي داشت كه نميحواست ديگران بدانندو 
غيبت كننده آن رافاش كرد، آن غيبت است ولي اگر در 

كسي عيبي نبود و آن را بيان كرد، آن بهتان است .
براي غيبت دو درما ن علمي وعملي  بيان شده كه در اين 
مقاله ضمن تبيين مواضع ومعناي غيبت به آن نيز اشاره 

شده است .
 كليد واؤه: غيبت ، اخالق، درمان عملي ، زنا

 غيبت از معضالت اخالقی است كه گريبان گير انسان 
متكی به اميال نفسانی است، اما همواره امكان محو اين 
رذيله ی اخالقی ممكن است به شرط آن كه ماهيت و 

عوامل آن كامال شناخته شود. 
غيبت كه از چهارحرف تشكيل مي شود گاهي اوقات  باعث 
متالشي شدن روابط بين خانواده ها مي شود و در آخرت 
ابزار سرگرمي  به عنوان  ..وگاهي  تباهي مي شود  باعث 
دربين افراد رواج پيدا مي كند . غيبت به اين معني است 
كه  مسئله اي را كه ديگران نمي دانند وفرد مقابل دوست 
ندارد درباره ي آن كسي چيزي بداند ، بگويدو در بين مردم 

فاش كند. 
غيبت هم حق اهلل وهم حق الناس كه هر دو بايد در كنار 
هم قرار گيرد تابتواند غيبت را دور كند .بهترين كار ذكر وياد 

اگر ما از عبادت و نماز شب لذت می برديم مثل مقدس 
اردبيلی كه از چاه آب می كشيد برای خواندن نماز شب 
و دلو پر از جواهر بيرون می آمد و خالی می كرد و می 
گفت: خدايا احمد از تو آب می خواهد كه نماز شب بخواند 

اين جواهر به چه درد من می خورد ؟

اسالم و ارزش جوانی
برای همه  آن كه ذكر شد  بيداری  و  اين عبادات شب 
مردم اهميت دارد بالخصوص نسل جوان . همينطور كه 
آيين   ، اهميت می دهد  به نسل جوان  ما  امروز  دنيای 
های  برنامه  قبل ضمن  قرن  چهارده  در  اسالم  مقدس 
و  مادی  نظر  از  را  جوانان   ، وسعادت بخش خود  جامع 
را  اين موضوع  و  است  داده  قرار  مراقبت  معنوی تحت 
با عبارات مختلفی به مسلمين خاطر نشان نموده است 
. قال علی عليه السالم »شيئان ال يعرف فضلها اال من 
فقدها ، الشاب و العافيه » دوچيز است كه قدر و قيمت 
آن را نمی داند مگر آنكس كه آنها را از دست داده باشد 
، يكی جوانی و ديگری تندرستی و عافيت است . در اين 
حديث حضرت علی عليه السالم نعمت جوانی را در رديف 

بزرگترين نعمتهای الهی قرار داده است .
 

به پيری خاك بازيگاه طفالن می كنم بر سر 
كه شايدبشنوم زانخاك بوی نو جوانی را

رسول اكرم صلوات اهلل عليه وآله فرمود در قيامت هيچ 
بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد تا به اين پرسشها پاسخ 
دهد كه عمرش را در چه راهی فانی نموده و جوانی اش 
را چگونه ودر چه راه تمام كرده است . از اين حديث به 
خوبی استفاده می شود كه اسالم تا چه پايه به جوانی و 
ارزش آن توجه مخصوص دارد . اين سرمايه در پيشگاه 
الهی به اندازه ای مهم است كه روز حساب از صاحبش 
سوال می شود كه چگونه آن را صرف كرده است . آيا 
در گوشه سينما و كاباره  بوده يا در مسجد و هيئت ؟ آيا 
رمان و روزنامه و مجله خوانده يا كتاب حديث و مسائل 
؟ آيا شطرنج برای زيادی ذهن ياد گرفته يا احكام دين؟ 
اگر چه جوانی يك قسمت ازعمر است و وقتی از عمر 

سوال شد از جوانی هم سوال شده ولی معذلك چون پايه 
هر چيز در جوانی است اگر تحصيل علم است در جوانی 
است اگر عبادت و شب زنده داری است در جوانی است ، 

از صاحبش سوال می شود .
ُيِظلُُّهُم اهلل في  عن النبی صلوات اهلل عليه وآله »َسْبَعٌة 
نََشَأ في  إِماٌم عاِدٌل ، وشابٌّ   : ِظلُُّه  ِظلِِّه يوَم ال ِظلَّ إاِل 

ِعبادة اهلل تعالی«
فرمود خداوند هفت  وآله  عليه  اهلل  اكرم صلوات  رسول 
گروه را در سايه رحمت خود جای می دهد روزی كه سايه 
ای جز سايه اونيست . اول زمامداران دادگر . دوم جوانانی 

كه در عبادت خدا پرورش يافته باشند .
جوانا ره طاعت امروز گير

    كه فردا نيايد جوانی زپير
قضا روزگاری زمن در ربود    

  كه هرروزش از پی شب قدر بود 
من اين روزرا قدرنشناختم بدانستم اكنون كه در باختم 

اين شاعر می گويد در پيری انسان قدر جوانی را می داند 
ولی بايد دانست كه وقتی مرگ گريبان انسان را گرفت و 
سر انسان به سنگ لحد خوردآنوقت قيمت عمر وجوانی 
را خواهد فهميد ولی افسوس كه فايده ای ندارد .الناس 
ينام فاذا ماتوا انتبهوا ]مردم در خوابند وقتی مردند آگاه 

می شوند [
امام باقر عليه السالم فرمود »لو اتيت بشباب من شباب 
الشيعه ال يتفقه فی الدين لضربته«;.اگر جوانی از شيعيان 
را ببينم كه مسائل مذهبی خود را نمی آموزد اورا به وضع 

درد ناكی مجازات خواهم كرد . 
اوالدكم  بادروا  فرمود«  السالم  عليه  عبداهلل  ابی  عن 
بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئة«احاديث اسالمی 
را به نوجوانان خود بياموزيد ودر انجام اين وظيفه تربيتی 
تسريع نمائيد پيش از آنكه مخالفين گمراه بر شما پيشی 
گيرند و سخنان نادرست خود را در ضمير پاك آنان جای 

دهند و گمراهشان سازند. 
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خداست كه آرامش دهنده  ومي تواند اين معضل اخالقي 
را ريشه كن كند.

غيبت در لغت  واصطالح 
جرجاني در كتاب تعريفات خود ذيل ماده ی غيبت می گويد :
غيبت يادكردن بدي هاي كسي در غياب اوست به شرط 

آنكه شخص داراي آن 
بدي ها باشد در غير اين 

صورت بهتان است .
صاحب مجمع السكوك 

نيزگويد:
اگر  است  آن  غيبت   
مسلماني چيزي بفهمد 
نيايد،  خوشش  آن  واز 
خواه با آن او را يادكرده 

باشي .
غيبت ،از رذايل اخالقي 
به مفهوم سخن گفتن از 
كسي كه او در بيان آن 

سخن رضايت نداشته باشد غيبت در اخالق مفهوم دانسته 
از حاالت واعمال ديگران  شده وبه مفهوم متذكر شدن 
است .و باعث كدورت ونفاق مي گردد از جهتي از ياد خدا 
غافل شده وفقط براي آرامش روح خود قصد دارد ديگري را 
طوري بد جلوه دهد كه در نظر ديگران فرد بسيار نادرستي 

نمايان مي شود.  

مفهوم غيبت دراخالق:
 غيبت چنان كه از اسمش پيداست اين است كه در غياب 
كسي سخن گفتن است منتها سخني كه عيب كسي را 
فاش كند خواه آن عيب جسماني يا اخالقي در اعمال او 
باشد ؛ يا در سخن گفتن و حتي در هراموري مي توان 
باشد . اگر كسي صفات ظاهر و آشكارديگري را بيان كند 
غيب نخواهد بود مگراينكه قصد مذمت وعيب جويي داشته 

باشدكه در اين صورت حرام است .

امام صادق عليه السالم مي فرمايند :
   ] الغيبة ان تقول في اخيك ما ستره اهلل عليه ، واما االمرو 
الظاهر فيه ، مثل الحدة و العجلة ، فال و البهتان ان تقول 

ما ليس فيه [1
 معني :غيبت آن است كه درباره ي مسلمان چيزي را 
بگويي كه خداوند آن را پنهان داشته است اما چيزي كه 
ظاهري است مانند تند خويي 
وعجله داخل غيبت نيست . 
اما بهتان اين است كه چيزي 
را بگويي كه در او وجود ندارد.
غيبت يكي از گناهان و لغزش 
هاي بزرگ زبان است قرآن 
نهي  آن  از  شدت  به  كريم 
نكوهش  در  كه  است  كرده 
آن احاديث فراواني به دست 

ما رسيده است .
مي  السالم  عليه  كاظم  امام 

فرمايند: 
بما  خلفه  من  ذكررجال  ]من 
هو فيه مما عرفه الناس لمن يغيبه ومن ذكره من خلفه 
بما هو فيه مما اليعرفه الناس اغتابه ومن ذكره به ماليس 

فيه فقد بهته[2
   هر كس پشت سر كسي چيزي بگويد كه ديگران از آن 
خبردارند غيبت نكرده است اما اگر كسي چيزي بگويد كه 
حقيقت دارد ولي مردم ازآن بي خبراند غيبت كرده است 

چيزي بگويد كه حقيقت ندارد بهتان زده است. 
حاالت شنونده يا شنوندگان غيبت بر دوقسم است:

 1- با شنيدن غيبت خوشحال نمي شوند؛ ولي با زبان آن 
را بد ومنكر نمي دانند ودر دل نيز برايشان خوشايند است. 

  2- از شنيدن آن خوشحال مي شوند واز راه نفاق تصديق 
نمي كنند وگاهي از روي ريا وتظاهر به زهد ، منع مي 
كنند در حالي كه قلبا« طالب آن هستند منشأ اصلي و 
علت نخستين غيبت توجه به مردم ومراقبت اعمال وحاالت 
آنان است كسي كه خضوع وخشوع وتوجه اش به پروردگار 

و  بيشتر  غير خدا  با  او  وتماس  ارتباط  قهرا«  باشد  كمتر 
عميق تر شده وچون قلبش صفا و روحانيت كامل نيافته 
در اثربرخوردها و انس واختالط ، مبتال به سوء ظن ، حسد 

، تكبر و .... شده و منجر به غيبت وبد گويي خواهد شد .
ترك غيبت هنگامي ميسر است كه قلب از صفات رذيله 
واخالق سوء حيواني ، تزكيه شود ؛ لذا از كسي بدگويي يا 

غيبت نخواهد كرد .
درآيات روايات ، غيبت مذ مت شده ،

 از امام صادق عليه السالم در اين مورد بسنده مي شود كه 
مي فرمايد : ]الغيبه حرام علي كل مسلم .... و الغيبه تاكل 

الحسنات كما تاكل النار الحطب[ 3
غيبت برهر مسلماني حرام است .... وغيبت نيكويي ها را مي 

خورد – همان گونه كه آتش هيزم را نابود مي كند.
درغيبت صفت هاي خود بيني ، خودنمايي ، خودستايي 

،حسد ،بخل ومحبت به دنيا درگوينده كشف شود.
غيبت از بزرگترين مهلكاتي است كه خداوند به صراحت در 
قرآن آن رامذمت كرده وغيبت كننده را به خورنده گوشت 
بعضا«  بعضكم  واليغتب  ]والتجسسوا  كرده:  مردارتشبيه 

ايحب احد كم ان ياكل لحم اخيه ميتا« فكره تموه[4
كنجكاوي ]در احوال مردم [ نكنيد وبرخي پشت سربرخي 
ديگر بدگويي نكنند ؛ آيا يكي از شما دوست دارد كه گوشت 

مرده ي برادراش رابخورد ؟ همه اين را ناخوش ميدارديد .
]وما يلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد[5

]انسان[ سخني ادا نكند مگر اين كه نزد اومراقبي آماده 
است .

رسول اكرم صلي اهلل عليه وآله روايت شده : آياميداند غيبت 
چيست ؟

گقتند : خداورسول او داناترند .
فرمودند : اين است درباره ي برادر مسلمانت چيزي بگويي 

كه خوشش نيايد .
شخصي عرض كرد اگرآنچه بگويم در او باشد چطور؟

فرمودند : اگر آنچه مي گويي دراوباشد غيبت كرده اي واگر 
نباشد بهتان زده اي .

امام صادق عليه السالم فرمودند :

 غيبت آن است كه درباره ي برادرت چيزي بگويي كه خدا 
براو پوشانده است واما چيزي كه در او آشكاراست مانند 

تندخويي وشتابزدگي ) گفتن آن ( غيبت نسيت.6
 بايد دانست آنكه غيبت را مي شنود نيز حكم غيبت كننده 
را دارد همجنان كه در احاديث وارد شده است همچنان كه 
غيبت كنندگان افساد دارد غيبت شنوندگان نيزچنين اند چه 
آن كسي كه درحضوراوغيبت مسلماني مي شود ، يا با آن 
خوشحال نمي شود وبدش هم نمي آيد . پس گناه شنونده 
غيبت مثل غيبت كننده است مگراينكه در مقام انكار برآيد 
سخن وسحن آن شخص را قطع كند يا از مجلس برخيزد 

واگر قدرت براينها نداشته باشد، در دل غضبناك گردد. 
 حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه وآله فرمودند :

هركه غيبت كند مرد مسلمان يا زن مسلمان را خدا چهل 
اينكه  قبول نمي كند مگر  اورا  نماز وروزه ي  شبانه روز 
ازكسي كه غيبت اوشده طلب عفو كند. وفرمود هركه غيبت 

مسلماني بكند در ماه رمضان از براي او روزه نخواهد بود.
از گناهان بزرگ غيبت آن است كه باعث مي شود كه 
اعمال خير آن كسي كه غيبت كرده در عوض آن غيبت، 
به نامه ي عمل شخصي كه غيبت او شده منتقل مي شود 
وچه نادان كسي است كه به واسطه ي يك سخن در روز 

قيامت به اندازه ي پربال چيزي را متحمل گردد. 
بنده را به عرصا ت حاضر مي كنند ونامه  درروز قيامت 
اعمال اورا به دست او مي دهند چون درآن نگاه كند چيزي 
ازحسنات در داخل آن نباشد آنجا عرض مي كند پروردگارا 
! اين نامه عمل من نيست چيزي از طاعات خويش درآن 
نمي بينم خطاب رسيد كه اي بنده پروردگارتو خطا وسهو 
نمي كند اعمال خيرتو به غيبت مردم ازبين رفت وديگري را 
مي آورند وديوان اعمال رابه او مي دهند در آن جا طاعات 
بسياروعبادات بي شمار مشاهده مي كند عرض مي كند اين 
كتاب من نيست اين اعمال از من به وجود نيامده است . 
خطاب مي كنند به فالن شخصي كه غيبت تو راكرده واين 

اعمال طاعات اوست كه در عوض به توداده است .
 پس عاقل بايد تامل كند كه آن كسي را كه غيبت اومي 
كند اگر دوست وصديق اوست چه بي انصافي است كه 
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او را درنزد مردمان گويد  زبان به غيبت اوگشايد و بدي 
واگر دشمن اوست چه بي عقل وسفاهتي است كه كسي 
متحمل وزر و وبال دشمن گردد واگر طاعتي اندوخته باشد 

به اوبدهد.7
قال الصادق عليه السالم :

] الغيبه حرام علي كل مسلم ماتوم صاحبها في كل حال[
غيبت كردن حرام است وغيبت كننده آثم وگناهكار است 
در هرحال خواه غيبت كرده باشد صالح باشد وخواه طالح ، 
وخواه مخالف باشد وخواه موالف وصفه الغيبه ان تذكر احدا8  

بما ليس هو عنداهلل عيب 9وتذم مالحمده اهل العلم فيه.
خداوند عالم وحي كرد به حضرت موسي عليه السالم كه : 
غيبت كننده  اگرتوبه كند واز غيبت نادم وپشيمان شد آخر 
همه داخل بهشت مي شود و اگر توبه نكرد پيش از همه 

داخل جهنم مي شود .  
خدا در قرآن از انسان سوال مي كند كه : ايحب احدكم 
ان  يا كل لكم اخيه ميتا« فكر هتموه 10آيا دوست مي 
داريد كه شما بخوريد گوشت برادر مومن راكه مردار بوده 
، يعني غيبت كسي كردن به مثابه ي خوردن گوشت بدن 

برادر مرده است . 

شنيدن غيبت :
غيبت گناهي است كه بدون شنونده غيبت در تحقق اين 

گناه نقش چشمگيري دارد .
 شنونده ي غيبت يكي از دو غيبت كننده است . 11

پس نه تنها كوش كردن به غيبت كردن حرام است بلكه 
برشنونده واجب است كه غيبت كننده را نهي كند واز غيبت 

شنونده دفاع كند. 12

اقسام غيبت :
گفتاري : غيبت گفتاري مشهور ترين نوع غيبت است ؛ 

يعني انسان نقص برادر مومنش را به ديگري بگويد.
وشتاري : شخص ، عيبي را كه مي خواهد بگويد بنويسد ؛ 

در اين صورت به جاي شنونده خواننده وجود دارد .
كرداري : فرد عيب ديگري را با نمايش به ديگران بفهماند .

كنايي : كسي با استفاده از جمله هاي كنايي ، عيب ديگري 
را در غياب او به ديگران بفهماند جمله هاي مثل ) خداراشكر 
كه به ما رياست نداد( يا ) از بي حيايي به خدا پناه مي برم كه 

كنايه از بي لياقتي و بي حيايي شخص غايب است .
اشاره : يعني با اشاره اي دست و ساير اعضاء عيب ديگري 

رابازگويد كه اشاره مي تواند لفظي يا عملي باشد. 13
خداوند در قرآن مي فرمايد : 

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنو لهم عذاب 
اليم 14

 همانا براي كساني كه دوست دارند زشتي در بين كساني 
كه ايمان آورند شايع شود عذاب دردناكي است.

رابطه غيبت با زنا : 
براين اساس كه هر چيزدر هر عالمي ظهور خاص ومناسب 
با همان عالم دارد ، عمل در دنيا بصورتي ودر قيامت به 
صورتي ديگر ظهور مي كند .و آن عمل كه در قيامت به 
صورت مخصوص ظهور كرده عين همان عمل است كه 
دردنيا بود اوچون درظهور جدا گانه است گفته مي شود : آن 
عمل جزاي اين عمل است وگرنه درحقيقت همان عمل 
دنياست كه به آن صورت ظهور كرده وبه عمل كننده ارائه 

مي شود.
غذاي آلوده كه در قرآن با تعبير )صديد(15 )غسلين(16)چركابه( 
)ضريع(17 )خارخشك( آمده حقيقت وعين گناهاني چون 
غيب ، زنا ، زبان گزنده ، قلم ، خط مش و سيره ي گزنده 

است ؛ 
نتيجه قراردادي آن از اين رو در قيامت آنگاه كه اين غذاي 
كه  كننده  غيبت  رابه شخص  وتيغ  وخون  وچرك  آلوده 

بصورت سگ در آمده است .18 مي خورانند مي گويند: 
) ذوقوا ماكنتم تعلمون ( 19     )وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم 

تكسبون ( 20  آنجه را مي يابيد عين عمل شماست .21
زناكار ، گزنده گو و هتك كننده ي حثيثت ديگران است.

پيامبر صلي اهلل عليه وآله فرمودند : ) الغيبه اشد من الزنا 
الزنا يتوب  فقيل:يا رسول اهلل لم ذلك ؟ قال:اما صاحب 
فيتوب اهلل  عليه و اما صاحب الغيبه يتوب فال يتوب اهلل 

عليه حتي يكن صاحبه الذي يحله (22
 غيبت از زنا بدتر است . گفتند علتش چيست يا رسول اهلل ؟ 
حضرت فرمودند : زنا كار توبه مي كند وخدا توبه اش را مي 
پذيرد ؛ ولي غيبت كننده توبه مي كند اما خدا توبه اش را 

نمي پذيرد تا طرف مقابل حاللش كند .

صورت باطني در قيامت :
در تفسير آيه ) يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا(23

از پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله نقل شده است : گناه كاران 
روز قيامت به ده صورت حاضر مي شوند : 

1– برخي به شكل ميمون  2- بعضي به شكل خوك 
3 – عده اي به شكل معكوس ) صورت هايشان پايين و 

پاهايشان باال ( 4 -  دسته اي كور و.......24
ونيزروايت است كه عده اي هم در قيامت زبانشان به اندازه 

اي دراز مي شود به اهل قيامت  ازروي آن مي گذرند.25
پس كسي كه با غيبت و هتاكي آبروي ديگري را ببرد اين 

زبان دراز او در قيامت بدين صورت ظهورمي كند.26
پس چنان كه اميرمومنان علي عليه السالم فرمودند: )اجتنب 

الغيبه فانها ادام كالب النار ( 27

درمان غيبت : 
علم   

و   
عمل        

                        

درمان عملي از نظر اخالق : 
از آنجا كه ترك غيبت بسيار مشكل است در آغاز راه بايد 
با نفس  زحمت بسيار متحمل شد ودر كار زاري سخت 
در آويخت تا مهار زبان از دست نفس اماره بيرون آمده 
و دراختيار عقل قرار گيرد . براي رسيدن به اين هدف ، 
نخست بايد با خود پيمان ببندي كه مدتي اين گناه را انجام 
از خود مراقبت نموده وخويشتن را  اين مدت  ندهي ودر 
محاسبه كني وچون مدت پيمان به سر آمد پيمان جديد 

منعقد كني .
به اين ترتيب كار آسان مي شود وپس از مدتي احساس 
خواهي كرد از غيبت نفرت پيدا كرده واز ترك آن لذت 

مي بري 28

درمان علمي از نظر اخالق :
درمان علمي غيبت به صورت اجمالي آن است كه انسان 
فوايد وزيان هاي غيبت را باهم مقايسه كند ، در اين مقايسه 
معلوم مي شود كه فايده ي غيبت يك فايده ي خيالي است 
ودر حقيقت هيج فايده اي ندارد زيراانسان چند دقيقه اي 
بذله گويي كرده و با بيهوده گويي ، مجلس آرايي مي كند 
و از اين راه چيزي جز ارضاي آني نفس ،عايد او نمي شود 
ولي زيان هايي  كه در دنيا و آخرت به بار مي آورد از حد 
محاسبه بيرون است زيرا در دنيا انسان را در نظر ديگران 
بي اعتبار مي كند و ممكن است خداوند متعال نيز او را رسوا 
كند . عالوه بر اين ممكن است انسان در دنيا به واسطه ي 
غيبت گرفتار بد عاقبتي شود چون غيبت به مثابه كاشتن بذر 

دشمني با غيبت شونده در قلب انسان مي باشد . 
اگر معلوم شود  هنگام مرگ كه حقايق آشكار مي شود 
شخص غيبت شونده مورد مرحمت حق تعالي قرارگرفته 
است غيبت كننده بغض خداي تعالي را در دل مي گيرد وبا 

كفر از دنيا خارج مي شود 29
از نظر روحي  از نظر روانشناسي هم باعث مي شود كه 
ورواني دچاره اظطراب و هيجان شود چون تعادل فكري و 
روحي نخواهد داشت غيبت باعث مي شود نه دردنيا بلكه در 

آخرت هم دچار عصيان وگرفتاري شود .
درنتيجه براي مرض غيبت كردن دونوع معالجه در نظر 

گرفته شده است  : 
1 – معالجه ي اجمالي، به اين صورت كه كه ديده ي 
بصيرت را گشوده و ساعتي در آيات قرآن و احاديث فراواني 
كه در باب مذمت اين صفت خبيثه وارد شده تتبع نموده 
واز غضب حق سبحانه و تعالي وعذاب روزجزا ياد آوري و 
بعدازآن مفاسد دنيويه ي آن را به نظردرآوري چه آگاه هست 
كه غيبت آن كسي را مي كني به او برسد واين منشا بغض 
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و عداوت او گردد ودر مقام اهانت يا غيبت  يااذيت تو بر آيد 
وبسا باشد كه امر به جايي منجرشود كه چاره ي آن نتواند 
كرد پس از اينها تامل كند كه اگر كسي غيبت تو را در نزد 

غير بگويد چگونه آزورده وناتوان خشمناك خواهد شد . 
2 – معالجه تفصيلي نيزآن است كه باعث و سبب غيبت 
كردن خود را پيدا كند و سعي در قطع آن نمايد وبيان اين 
مطلب آن است كه براي غيبت كردن سببهايي وجود دارد : 
اول : غضب هرگاه از شخصي آزرده باشي وبر او خشم گيرد 
او حاضر نخواهد شد دراين وقت به مقتضاي طبع زبان به 

مذمت او گشايي تا به آن وسيله غيظ خود را فرو نشاني . 
دوم : عداوت وكينه است كه با كسي دشمني داشته باشد و 

از راه عداوت بدي اورا ذكر كند . 
سوم : حسد است چنان كه مردم كسي را تعظيم و تكريم 
كنند وتو از راه حسد تحمل نكني به اين سبب مذمت او 

كني و عيوب اورا ظاهر كني . 
چهارم : محض مزاح وشوخي واوقات به خنده ولهو ولعب 
گذارنيدن به نقل احوال و اقوال و افعال مردم حتي بدون 

قصد اهانت و خواركردن .
پنجم : قصد استهزاء دراهانت ،چه استهزاء چنان چه در 

حضور مي باشد غايبانه نيز محقق مي شود .
ششم : فخر و مباهات است يعني اراده كني كه فضل و 
كمال خود را ظاهر سازي به وسيله پست كردن غير چنان 
كه گويي فالن كس چيزي نمي داند يا رشدي ندارد ،يابه 
خيال حاضران اندازي كه تواز آن بهتر وباالتري و معالجه 

اين شش نوع به عالج است.30

نتيجه :
غيبت كننده از دو جهت مديون است نخست نسبت به 
خداي تعالي كه فرمانش را ناديده گرفته وبا او مخالفت 

كرده است .
دوم نسبت به كسي كه آبرويش به وسيله غيبت لطمه ديده 
است . بنابراين كسي كه مي خواهد توبه كند از هردوجهت 

تسويه حساب كند 
براي اعاده حق اهلل طبق قاعده ي عمومي، توبه الزم است 

كه از كرده ي خود پشيمان و متاسف باشد و تصميم بگيرد 
ديگر اين گناه را مرتكب نشود. براي اعاده حق الناس قاعده 
كلي آن است كه صاحب حق را راضي كني .در مورد غيبت  
پاره اي از اخبار نيز برلزوم طلب حالليت از صاحب حق 

داللت دارند.

نوشت:  پي 
1اصول كافي ، جلد 2 – باب الغيبه .

2كافي – جلد 2 ، صفه 358 ← كتاب علم اخالق / جباران ، محمدرضا
3-محدث نوري : مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 117 ، 118

4-حجرات / 12
5-ق / 18

6- دايره المعارف شيعه  صفحه  5
7- كتاب معراج السعادة ← عالم رباني مالاحمد نراقي

8– المحجه البضاء ، چاپ مكتبه الصدوق به جلو چنجم : كتاب منات السان : 
ص 257 ، في مصابح الشريعه

9– كذا در همه نسخ . وشايد صحيح : ]بغيب [ باشد.
10-حجرات / 12

11-شرح اصول كافي ، ج 10 ، ص 41
12-علم اخالق / جباران ، محمد رضا
13-علم اخالق /جباران ، محمدرضا

14-نور 24 / 19
15-ابراهيم / 16 /تسنيم

16-حافه / 36/تسنيم
17-غاشيه/ 6 /تسنيم

18-بحاراال انوار/ج 72 /ص 262/247
19-عنكبوت/34

20-زمر/45
21-بحاراالانوار – ج 72 – ص 242 علم اخالق – جباران – محمد رضا

22-نباء / 18
23-مجمع البيان / ج 9 -10

24-كنز العمال / ج 14
25-تفسير قرآن جوادي آ ملي / ج 14

26-االماني ، صدوق / ص 174
27-چهل حديث امام )ره( / ص 268 /علم اخالق – جباران / محمدرضا

28-چهل حديث امام )ره( / ص 7 – 266 / علم اخالق – جباران / محمدرضا
29- كتاب علم و اخالق – جباران – محمد رضا

30- علم اخالق / جباران – محمد رضا

شيطان 
ولی  حضرت  مدرسه  سوم  پايه  طلبه  محمدی  علی  نرگس 

عصر)عج(
چکيده:

و  است  شده  آفريده  آتش  از  و  اجنه  جزء  شيطان 
او موجودی  بلكه  نيافريد  اول شيطان  از  را  او  خداوند 
از موجودات و مخلوقی از مخلوقات خداوند بوده است 
و به علت عبادات طوالنی به درگاه خداوند همنشين 
از  فرمانی  نا  از  بعد  بود ولی  با فرشتگان  و هم مرتبه 
فرشتگان  از صف  انسان  بر  سجده  بر  خداوند  دستور 
طرد شد و ملعون تمامی موجودات گشت. نام شيطان 
از درگاه  از طرد شدن  قبل  بلكه  نبود  ابتدا شيطان  از 
الهی حرث )يا حارث( بوده ووقتی همنشين فرشتگان 
بوده است آن را » عزازيل« می ناميدند. البته شيطان 
متعددی می  نامهای  الهی  از درگاه  از طرد شدن  بعد 
دارای  شيطان  ابامره  ،ابليس،  خناس   : جمله  از  گيرد 

ذريه و اوالديست كه برای گمراه كردن فرزند آدم از 
آنها كمك می گيرد و هر كدام از آنها كاری انجام می 
ولهان.  و  متكون،مذهب  رها،  زوال،قفندر،  مثل  دهند 
خاطر  به  كدام  هر  نيز  آنها  و  شيطانند  ياران  از  اينها 
گرفته  را   خاص  نامهای  اين  كنند  می  كه   كاری 
اند ثبر،  اند. مفسران برای شيطان پنج فرزند گماشته 
اعور، مبسوط، زلنبور كه آنها نيز مامور كارهای خاصی 

هستند.
کليدواژگان :شيطان، فرشته ، آتش، اجنه.  

مقدمه :
از چهره هائی كه دشمن ديرينه ی  بدون شك يكی 
جمله  از  و  است  می شود »شيطان«  انسان محسوب 
مساول پيچيده ای كه دسترسی كامل به حقيقت آن 
است.  شيطان  مسأله  همين  نيست  ميّسر  انسان  برای 
آنچه در اذهان عوام از شيطان وجود دارد به افسانه و 
خيال نزديكتر است تا به واقعيت. زيرا وقتی از شيطان 
می  تصور  بالفاصله  آنچه   آيد  می  ميان  به  سخن 
گردد يك موجود وحشتناك و بد قيافه است . ظاهراً 
سابقه ی تاريخی اين گونه تصاوير به دوران جاهليت 
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به  هيبت  بدين  را  هائی  بت  و  مجسمه  كه  برميگردد 
منظور پرستش می ساختند.

 اين مسأله به  حّدی است كه حتی برخی  از مفسرين 
گفته اند:ابليس يك قوه  ای است  كه آدمی را به شرو 

فساد دعوت می كند.
شيطان )ابليس( يك قوه نيست بلكه موجودی خبيث 
فريبنده  و  مكار  دشمن  كريم-  قرآن   تعبير  است-به 
است،كه  بر سر راه تكامل  انسان به سوی كمال به 
كمين نشسته است و تمام هّم خويش را در راه فريب  
انسان مصروف می دارد.خداوند در سوره نساء  آيه 60 
می فرمايد:» وشيطان عزم را جزم نموده تا انسانها را 

به گمراهی بكشاند و از سعادت دورشان كند.« 
دشمن  چيست؟چرا  او  كيست؟راه  شيطان  براستی 
ماست؟ و اين گونه سؤاالت در مورد شيطان ذهن ما 
را به خود مشغول می كند.  و قرآن در پاسخ به اين 
دشمن سر سخت  شيطان  فرمايد:»براستی  می  سؤال 
شماست پس شما هم او را دشمن بدانيد و با او مدارا 

نكنيد.«
در اين مقاله سعی شده  است به سؤاالتی كه در مورد 

شيطان وجود دارد به طور  اختصار پاسخ داده شود.
تعصب  و  غرور  حوا  و  آدم  با  شيطان  دشمنی  علت 
خاصی بود كه بر او چيره شد كه او برتر از انسان است 
آتش  از جنس  و  آفريده شده  زودتر  انسان  از  و چون 
است ولی شيطان از خاك و گل بد بو است به همين 
او سجده كند ولی  بر  بايد  انسان است كه  اين  خاطر 
همين غرور و تعصب بيجا باعث شد كه از مقام خود 
نزول پيدا كند و از بهشت بيرون رانده شود و از درگاه 
اين مقاله به آن  الهی طرد شود. نكته  جالبی كه در 
پرداخته شده است اين   است كه شيطان چگونه پس 
و حوا  آدم  باز گشتو  بهشت  به  دوباره  رانده شددن  از 
را فريب داد. با توجه به تحقيقات به عمل آمده جايی 
كه آدم و حوا وشيطان در آن قرار داشتندبهشت جاويد 
نبوده است بلكه يكی از باغهای سر سبز و روح افزای 

متطقه ای در زمين بوده است.   

 شيطان تا زمان حضرت موسی توسط پيامبران الهی 
را  آنها  و  گفته  می  سخن  آنها  با  و  شده  می  رويت 
گمراهی  به  برای  شيطان   . كرده  می  اندرز  وو  پند 
از  دهد  می  انجام  متعددی  كارهای  انسان  كشاندن 
گناه  و  زشت  كارهای  اينكه  يا  كردن  وسوسه  جمله  
در  اينكه  يا  و  دهد  می  نشان  زيبا  انسان  در چشم  را 
غافل  خدا  ياد  از  تا  كند  می  ايجاد  فراموشی  انسان 
اينكه  يا  و  كند  می  انگيزی  فساد  انسان  بين  و  شود 
با دادن وعده های زيبا به انسان او را گمراه می كند 
يا در وقت احتضار باعث می شود انسان  كافر از دنيا 
برود البته  دامهايی هم وجود دارد كه شيطان با آنها 
انسان را فريب می هد و گمراه می كند از جمله دنيا 
و هوا پرستی و گاهی از راه عبادت دروغين و گاهی 
پهن  نماز  شدن  قضا  برای  دامی  يا  و  زنان  طريق  از 
می كند و يا از راه تفرقه انسان را گمراه می كند ولی 
روزه گرفتن و ذكر و  و  نماز خواندن  از طريق  انسان 
، استغفار و توبه و قرايت قرآن و استعاذه  و  ياد خدا 
خواندن  ذكرهای  مختلف می تواند از دامهای شيطان 

رهايی پيدا كند.   
حقيقت و خلقت شيطان  

واژه شناسی شيطان
از ماده »َشَطَن« و »شاط« گرفته شده است  شيطان 

كه هر كدام به يك معنا هستند.
واژه »َشَطَن« به معنای دور شده است زيرا كه شيطان 
از حق دور شد. در اين صورت وزن شيطان »َفيعال« 

می باشد.1
بر  داللت  و  است  شده  نابود  معنای  به  »شاط«  واژه 
اين  ودر  كند  می  شدنی  نابود  و  گرا  باطل  موجودی 

صورت شيطان بر  وزن »َفعالن« است.2
واژه شيطان در قرآن كريم به صورت مفرد هفتاد بار 
و  است  شده  استعمال  بار  هجده  جمع  صورت  به  و 
احيانا  و  شرير  متمرد  موجود  هر  برای  است  عام  اسم 
در روايات بر موجودات موذی و مضر هم اطالق می 
شود و اين كلمه در واقع وصف است نه اسم علم، اكثر 

لغت شناسان اصل كلمه شيطان را از »شطن يشطن« 
به معنای دور شده از خير می دانند و در مورد عربی 
بودن با غير عربی بودن اين كلمه ميان لغت- شناسان 
اختالف وجود دارد ولی اكثر لغت شناسان آن را عربی 
و مشتق از ابليس می دانند كه به معنای كسی است 
نيز  ابليس  است.كلمه  مايوس شده  خدا  رحمت  از  كه 

يازده بار در قرآن كريم آمده است.3
حقيقت و جنس شيطان

محسوس،  موجودات  از  جدای  آفرينش،  عالم  در 
وجود  كه  دارند  وجود  نيز  غيرمحسوسی  موجودات 
آنها به واسطه آيات الهی اثبات شده است.يكی از آن 
كه  است.  »فرشته«و»جن«  محسوس  غير  موجودات 
برای ما در  شرايط عادی، قابل درِك حسّی نيست؛ و 
از آنجايی كه شيطان نيز از جّن است- چنانچه خواهد 
آمد-بديهی است كه  آن هم از موجودات واقعی غير 

محسوس می باشد.
قرآن كريم خلقت جّن و شيطان را در چند آيه چنين 

بيان فرموده است:
1-»َوالجانَّ خلقناُه ِمن قبُل ِمن  نار الُسموم«4

وجاّن را پيشتر، از آتش زهرآگين آفريديم.
خلَق  َو  كالَفّخاِر   َصلصاٍل   ِمن   نساَن  ااِل  2-»َخلََق 

الجانَّ  ِمن ماِرٍج  من  ناٍر«5
خدا انسان را ازصلصال خشك-ِگلی مانند  ِگل كوزه 
گران- آفريد، جّنيان را از شعله ای از آتش خلق كرد.

و كالم ابليس كه  گفت:
3-»َخلَقَتنی ِمن ناٍر َو َخلَقَتُه  ِمن طيٍن«6

مرا از آتش خلق كردی و او )انسان( را از گل آفريدی.
مالحظه می شود كه قرآن كريم خلقت و حقيقت جّن 
آيه  در  چند  هر  كند.  می  معرفی  را»آتش«  و شيطان 
اّول »نار الّسموم« و در آيه دّوم »مارٍج ِمن ناٍر« از اين 
حقيقت ياد فرموده است؛ اّما اين دو آيه هيچ منافاتی 
با هم ندارند، زيرا »مارج از آتش« شعله ای است كه 
و  آيه فوق مبدأ خلقت جن  باشد؛ پس دو  همراه دود 
شيطان را باد سموم معرفی می كند كه مشتعل گشته 

و به صورت مارجی از آتش درآمده است.
بنابراين شيطان طبق  آيات قرآن ، از اجّنه و از آتش 
آفريده شده است. شيطان مانند انسان موجودی مادی 
است با اين تفاوت كه انسان از خاك،و شيطان از آتش 
دارای روح است؛ شيطان  انسان  اسًت و همانطور كه 
نيز دارای روح است. و ما بين روح و جسم هم تأثير 

متقابل وجود دارد.7
فرمايد:  می  شيطان  حقيقت  درباره  مجلسی  عالمه 
اجسام  از  شيطان  كه  نيست  مسلمين  بين  اختالفی 
لطيف و دارای حركات سريعی می باشد، و در مجرای 

خون بنی آدم نيز می تواند حركت كند.8
و  است؛  غالب  آنان  در  هوا  و  آتش  جنبه   شياطين 
لطافت  نهايت  در  كه  است  طوری  بدنشان  ساختمان 
بدنشان  توانند  می  آنها  باشد.  می  قوی  كاماًل  و  بوده 
يا   ، شوند  رد  سوراخی  از  كه  كنند  كوچك  چنان  را 

خودشان را آنقدر بزرگ كنند كه مكان
از يك  اند: شيطان عبارت است  نيز گفته  البته برخی 
آيد  می  پديد  انسان  خاطر  در  كه  فاسد  خيالی  قّوه 
با  كالم  اين  كه  صورتی  در  ندارد؛  خارجی  وجود  و 
آياتی كه در وجود خارجی داشتن آنها تصريح می كند 

مخالفت دارد و درست نيست.
آيا شيطان جزء مالئکه )فرشتگان( بود؟

درگاه  به  كه  عبادات طوالنی  سابقه  به خاطر  شيطان 
كه  بطوری  بود  بااليی  مقام  دارای  داشت  خداوند 

فرشتگان می پنداشتند  شيطان از آنهاست .
عبادت  درباره  قاصعه  خطبه  در  )ع(  اميرالمومنين 
شيطان  درباره  خداوند  كار  فرمايد:»از  می  شيطان 
بندگی طوالنی و جهد و كوشش  زيرا  بگيريد،  عبرت 
بسيار او را بخاطر كبر و سركشی يك ساعت، باطل و 
را عبادت  تباه ساخت؛در حاليكه شش هزار سال خدا 
به  آيا  دانيد(كه  نمی  نيست)شما  معلوم  كه  بود،  كرده 
آن  روز  هر  كه  اخروی  يا  است  دنيايی  سالهای  شمار 

هزار يا پنجاه هزار سال دنيا است.9 
يك  با  طوالنيش،  عبادی  سابقه  آن  با  شيطان  باری، 
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و  پست  چنان   ، آدم  بر  سجده  يعنی  الهی،  آزمايش 
مطرود گرديد كه به  او خطاب  شد:»از صف ساجدان 
تو  بر  تا روز جزا  و   رانده شده ای،  تو  بيرون رو، كه 

لعنت باد.«10
از  شيطان  كه  كنيم  ثابت  توانيم  می  دليل  چند  به 

فرشتگان نبوده است:
1-شيطان دارای اوالد وذرّيه است و فرشتگان دارای 
او)ابليس( »چرا  فرمايد:  می  نيستند،زيراخداوند  فرزند 

خود  شمايند،دوستان  دشمنان  كه  را  فرزندانش  و 
فرزند  ندارند،چون  فرزند  وفرشتگان  گيريد«11  می 
و  مًونث  وفرشتگان  آيد،  می  وجود  به  نروماّده  از 
را  فرشتگان  فرمايد:»و  می  خداوند  زيرا  مذكرندارند، 
مگرموقع  شمارند  مؤنث  رحمانند  خدای  بندگان  كه 

خلقت ايشان حضور داشتند«12
كريم  قرآن  در  هستند،چنانكه  معصوم  2ـفرشتگان 
آمده است:» فرشتگان،هرگز نافرمانی خدا را نخواهند 
كرد و آنچه  به حكم شود فوراً انجام دهند.13در حالی 
از جنس  كه  است  لذا الزم  نيست،  چنين  شيطان  كه 

نباشد. فرشتگان 
فرموده  به  بنا  است،  شده  آفريده  آتش  از  3-شيطان 
خداوند كه از زبان او حكايت می فرمايد:»مرا  از آتش 
آفريدی و آدم را از خاك و گل  خلق نمودی«14 اّما 

فرشتگان  از نور  آفريده شده اند.
اميرالمومنين )ع( در خطبه معروف قاصعه می فرمايد:» 
قرار نيست كه خداوند سبحان، كسی از  آدميان را با 
داشتن همان امری)تكّبر( كه فرشته ای)شيطان( را به 

خاطرش  از آن بيرون راند.به بهشت ببرد«15
به »ملك«  تعبير  از شيطان ملعون  امام )ع(  اينجا  در 
يعنی فرشته نموده است؛ و از آنجايی كه قرآن تصريح 
بر جّن بودن او دارد ،مفّسران اين كالم  حضرت را به 
جن  چون  اند،  نموده  شرح  و  تفسير  شيطان  و  ابليس 
نيز از حيث پنهان بودن  مانند فرشتگان غير قابل ديد 

و رويت است.
روايت  اين  بين  بهترين صورت جمع  شايد  رو  اين  از 

نبودن  فرشته  بر  تصريح  ديگری  روايت  و  وآيات 
زمره  در  عبادت  كثرت  خاطر  به  دارندو  شيطان 
پنداشتند  می  مالئكه  و  شده  می  محسوب  فرشتگان 

كه از خود ايشان است.
آيا خدا شيطان را ، شيطان آفريد؟

يكی از مطالبی كه در خصوص فلسفه وجودی »شيطان« 
به آن توّجه شده اين  است كه  خداوند از ابتدا شيطان 
را به عنوان شيطان نيافريد، بلكه موجودی از موجودات و 
مخلوقی از مخلوقات خداوند بود و بعد شيطان شد. به اين 
دليل كه او سالهاهمنشين فرشتگان و بر فطرت پاك بود، 
ولی بعد از آزادی خود سوء استفاده كرد و وقتی در مقابل  
امر الهی مبنی  بر سجده بر آدم قرار گرفت بنای طغيان 
و سركشی  گذارد، پس خلقت او مانند سايرمخلوقات پاك 

بوده  است و انحرافش بر اثر خواست خودش بود.
نامهای شيطان

به طور كلی می توان شش نام برای شيطان گفت:
اّول:شيطان ؛ دّوم: ابليس ؛ سّوم: حارث يا حرث ؛  چهارم: 

خّناس ؛ پنجم: ابامره ؛  ششم:عزازيل
شيطان: به اين خاطر به او شيطان می گويند زيرا فساد و 

شرارت زيادی در او وجود دارد.
ابليس: از»ابالس« به معنی ياس و نااميدی است. و چون 
خداوند او را از رحمت خود طرد و مايوس كرد به اين نام 

خوانده شد.
حارث يا حرث: از امام  رضا )ع( نقل شده كه فرمود:» نام 

ابليس حرث)حارث( بوده است.16  
 ابن عربی در اين باره می نويسد:» اولين كس از جن كه 

» شيطان« ناميده شد )حارث( بود .17
خّناس: از صيغه مبالغه، از  فعل  »خنس« به معنی: پنهان 
شد، باز پس رفت، خود را جمع كرد است.  ابو بصير از 
امام صادق)ع(درباره »خّناس« پرسيد؛ حضرت فرمودند: 
»ابليس اطراف قلب و دل انسان را فرا می گيرد و چون 
كسی خدا را ياد كند عقب نشينی كرده و پنهان می شود، 

به همين خاطر به او خّناس گفته شده است.18
ابامره: كنيه شيطان می باشد. 

از  شدن  رانده  و  شدن  طرد  از  قبل  نام  اين  عزازيل: 
درگاه احديت جل و عال متعلق به او بوده است.

فرزندان و ياران شيطان
كند  معلوم می  كه  دارد  وجود  ای  آيه  كريم  قرآن  در 
ابليس دارای نسل و فرزندانی است ،ولی چگونگی اين 

زاد و ولد برای ما مجهول است. چنانكه می خوانيم:
19» يَّتُه  اَولِياَء ِمْن ُدونی َو ُهْم لَُكْم َعُدوٌّ »اََفتتَِّخُذونَُه ذرِّ

آيا مرا فراموش كرده و شيطان و فرزندانش را دوست 
و ولی خود گرفتيد؟

اتباع  »ذرّيه«همان  كه  اند  داده  احتمال  بعضی  البته 
اسامی  از  بعضی  نيز  روايات  باشند.دربرخی  شيطان 
ذرّيه شيطان و ياران و اتباع او عنوان شده كه به چند  

نمونه از آنها اشاره می كنيم:
1ـزوال20:كه كارش شراكت  در نكاح و آميزش حرام 

است.
طنبور  روز  چهل  اش  خانه  در  هركس  2ـقفندر21:كه 

نوازد قفندر بر تمام اعضای او 
می نشيند و غيرت را از او زايل می كند. 

نماز شب  برای  بندگان  بيدارشدن  مانع  كه  3-رها22: 
می شود.

4-متكّو23: كه به هرصورتی درمی آيد، چه به صورت 
كوچك وچه به صورت بزرگ، و مردم را به اين وسيله 

گول می زند.
مگر  شود  ظاهرمی  هرصورتی  به  كه  5-مّذهب24: 

پيغمبر)ص( و يا وصی پيامبر ممثل نمی شود.
گرفتن  وضو  هنگام  به  است  مامور  كه  6-ولهان25: 

وسواس ايجاد كند.
دارد  فرزند  پنج  ابليس  اند:  گفته  مفسّران  از  7-برخی 
يا  رابه كاری گماشته است:»ثبر  ايشان  از  كه هر يك 

بثور«،»اعور«،»مبسوط يا مشوط«،»داسم«و »زلنبور«
اّما »ثبر« صاحب معاصی است كه واويال گفتن و جامه 
دريدن  و بر روی زدن و سخن جاهلّيت بر زبان راندن 
را )داغ ديده( دستور دهد؛»اعور« صاحب زنا است كه 
انسان را به  ارتكاب ان عمل تحريك نموده  و ان را 

 « است؛  دروغ  دهد؛ »مبسوط« صاحب  جلوه می  زيبا 
داسم« آن  است كه  با مرد سوی اهل و عيال  او رود 
و عيبهای ايشان را به  او نمايد  تا خشمش را برافروزد؛ 
بازار  او اهل  بازار است و به سبب  و »زلنبور« صاحب 

هميشه درمانده كار باشند.26 
علت دشمنی شيطان با آدم و حّوا چه بود؟

علّت دشمنی شيطان وانگيزه او در مخالفت امرخداوند 
متعال مبنی بر سجده بر آدم)ع(، كبر وغرور و تعّصب 
خاّصی بود كه برفكر او چيره  شد. او چنين می پنداشت 
كه از آدم برتر است،و نمی بايست دستور سجده بر آدم 
بر او داده شود، بلكه وی بايد مسجود باشد و آدم بر  او 

سجده نمايد. عذر نا موّجه او چنين بود:
»اَنَا َخيٌرِمنُه َخلَقَتنی ِمن ناٍرَو َخلَقَتُه ِمن طيٍن«27من از 
او بهتر و برترم، به دليل اين كه مرا از آتش آفريده ای 

و او را از خاك و گل.
او،  كردن  وسوسه  و  آدم  به  نسبت  خود  دشمنی  با  و 
و  خطا  معرض  در  انسان   بودكه  اين  اثبات  صدد  در 
گناه است، پس چطور امر به سجده بر آنها می دهی؟ 
بر آدم موجب مطرود  از سجده  اينكه خودداری  ضمن 
شدن او گرديد و اين امر نيز بر دشمنی هايش افزود. 
و به اين ترتيب خودبينی و خودخواهی، محصول يك 
عمر ايمان و عبادت او را بر باد داد، و آتش به خرمن 

هستی او افكند.                  
 حضرت اميرالمؤمنين علی)ع( در خطبه قاصعه در مورد 
فرمايند:»حمد  می  آدم)ع(  بر  شيطان  نكردن  سجده 
دو  آن  و  پوشيده  را  كبريا  و  لباس عزت  كه  را  خدايی 
را برای خود اختيار كرده نه خلقش، و بر غير خود حرام 
كرد. و آن دو را برای جالل خود برگزيد و بندگانی را كه 
در آن دو با وی منازعه كنند لعنت كرد.سپس فرشتگان 
مقّربش را بدان بيازمود تا متواضعان را از مستكبران جدا 
سازد. خدای سبحان كه عالِم به درون و دانا از پوشيده 
های غيبها است فرمودد: من آفريننده بشری هستم از 
گل، پس آنگاه كه او را مستوی ساختم و از روح خود در 

او دميدم، بر او به سجده افتيد.
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كه  شيطان  مگر  كردند  سجده  فرشتگان  همه  آنگاه   
افتخار  آدم  خلقتش،بر  سبب  به  شد.آنگاه  تّكبر  دچار 
خدا،  دشمن  نمود.پس  تعصب  خويش  اصل  بر  كردو 
پيشوای متعصبين و پيشتاز مستكبرين است كه اساس 
عصّبيت را نهاد و در ردای جبرّيت و حاكميت، با خدا 
و  ذلت  پوشش  و  پوشيد  را  تعزز  ولباس  كرد  منازعه 
بينيد چگونه  حقارت را در برابر خداوند بركند.آيا نمی 
خداوند اورا به سبب تكّبرش كوچك نمود و به جهت 
ترّفعش پست كرد؟ پس او را در دنيا مطرود ساخت و 

آتش  او  برای  آخرت  در 
نمود.اگر  آماده  سوزان 
آدم   خواست  می  خدا 
بيافريندكه  نور  از  را 
چشمها  آن  درخشش 
زيبايی  و  بربايد،  را 
رويش عقلها را مغلوب ، 
را   نفسها  خوشش  وبوی 
می  چنين  سازد،  معطر 
صورت  اين  در  كردكه 
خاضع  او  برای  گردنها 
آزمون  و  شدند  می 
او  سبب  به  فرشتگان 
يافت.ولی  می  تخفيف 
خلقش  سبحان  خدای 

را به چيزی می آزمايد كه اصلش را نمی دانند تا در 
آزمايش از هم تميز داده شوند و استكبار از آنان زايل 

و تكبراز ايشان دور گردد.28
قرآن كريم درباره وسوسه شيطان و به خطا افتادن آدم 
َفاخُرج  كند:»قاَل  می  خطاب  شيطان  به  چنين  حّوا  و 
ِمنها َفاِ نََّك َرجيٌم«29خداوند فرمود:از بهشت خارج شو 

كه به درستی تو رانده شده و مطرودی.
مطرح  سوال  اين  ديگر،  آياتی  و  آيه  اين  به  توجه  با 
است كه چگونه می شود شيطان ملعون در بهشت آدم 
ممنوع  آن  به  ورود  از  كه  در صورتی  كند  وسوسه  را 

نكته عنايت  به دو  بايد  اين پرسش  به  پاسخ  بود؟ در 
و توّجه شود :

بهشت  داشتند،  قرار  حّوا  و  آدم  كه  اّول-جايی  نكته 
افزای  روح  و  نعمت  پر  های  باغ  از  يكی  نبود.بلكه 
يكی از مناطق سرسبز زمين بوده است ؛ زيرا »بهشت 
موعود قيامت«نعمت جاودانی است و بيرون رفتن  از 
شيطان  برای  بهشت،  آن  در  نيز  نيست.و  ممكن  آن 
آلوده و بی ايمان راهی و جايی نخواهد بود. در بعضی 
روايات هم به اين موضوع تصريح شده است.از جمله، 
حديث  راويان  از  يكی 
می  نقل  صادق  امام  از 
كندكه : از امام صادق)ع( 
آدم  بهشت  به  راجع 
جواب  در  پرسيدم،امام)ع( 
باغهای  از  »باغی  فرمود: 
و  خورشيد  كه  بود  دنيا 
و   تابيد،  می  آن    بر  ماه 
بود،  جاودان  بهشت  اگر 
هرآدم از آن بيرون  رانده  
اينجا  از  شد.«30  نمی 
روشن می شود كه ُهبوط 
و نزول آدم به زمين نزول 
مكانی،  نه  است  مقامی 
يعنی از مقام ارجمند خود 
و از آن بهشت سرسبز پايين آمد.                              

در  بهشت  اين  كه   شده  داده  نيز  احتمال  اين   البته 
كرات آسمانی بوده است، هر چند بهشت جاودان نبوده 

است.
نكته دّوم-به فرض كه آدم در بهشت بوده است،دليلی 
وسوسه  جهت  بهشت  به  شيطان  ورود   بر  قرآن  از 
آيد،  پيش   اشكالی  تا  ندارد  وجود  حّوا،  و  آدم  نمودن 
و فقط در بعضی روايات  غير متواتر اين مطلب آمده 
است كه در آن احتمال نقل به معنی از  ناحيه راوی 
نيز  می رود. و تنها آيه ای كه می توان از آن دخول 

شيطان به بهشت  را  استفاده كرد آيه ای  است  كه به 
عنوان حكايت شيطان،چنين می گويد:» خدا  شما  را 
از اين )هِذِه( نهی نكرد جز برای اينكه مبادا دربهشت 
دو پادشاه شويد يا عمر جاودان يابيد.«31 چه  آن كه 
ضمير اشاره )هِذِه( برای اشاره  به نزديك استفاده می 
شود، وبنابراين شيطان در بهشت  در نزديكی درخت  
ممنوع  حاضر بوده است كه با  ضمير اشاره )هِذِه(  به 
آن  اشاره كرده است . ولی  بايد توجه داشت كه اگر 
فقط  لفظ )هِذِه( دراين آيه داللت بر نزديكی و قرب 
مكانی  كند ،در آيه ديگر كه خداوند می فرمايد: »َو ال  
مكانی  قرب  به  بايد  َجَرَة«32همچنين  شَّ ال  تقَرباهِذِه  
خداوند سبحان به درخت نمايد. كه بطالن و  سستی 

آن واضح است.
اندرزهای شيطان 

اندرزهايی  و  سخنان  حكايات،  و  روايات  برخی  در 
به  كه  رسيده  ثبت   به  پيامبران  بعض  به  از  شيطان 
تعدادی از آنها اشاره می شود تا شايد تنبيه و  بيداری 

حاصل گردد.
اندرز شيطان به نوح نبی                                               

باقر)ع(  روايت  شده كه  فرمود:»هنگامی كه  ازامام 
نوح قوم خود را نفرين  كرد و همه  آنها  جز  ايمان 
او  مقابل  ملعون  او  غرق شدند شيطان  به  آوردگان  
می   كه  داری  من  بر  حّقی   نوح،تو  ای  وگفت:  آمد 
سوگند،   خدا   فرمود:به  كنم.نوح  جبران  را  آن  خواهم 
نعمتی  تو حّق  بر   مرا  ناگوار است كه  بر  من بسی  
قوم  به   آری،  گفت:  دارم؟  تو  بر   حّقی  چه   باشد، 
خود  نفرين كردی، پس  ايشان غرق  شدندو  كسی  
باقی  نماندكه او را  گمراه  نمايم و هم اكنون دوران  
و  آيد  به  وجود  تا نسل ديگری  استراحت  من است 
من گمراهشان كنم. نوح فرمود نصيحتت چيست ؟                                                                                                             
شيطان گفت : مرا در سه جا ياد كن و بدان در اين سه 

جا من حتمًا حضور دارم.
اول : هنگامي كه مرد بيگانه اي با زني بيگانه با هم 

خلوت كرده اند من سومين آنها هستم

 دوم : هنگام خشم
سوم : به هنگام حكم قضاوت«                                                     
اندرز شيطان به حضرت موسی                                            
نشسته   موسی)ع(  زمانی  فرمود:»  )ص(  اكرم  پيامبر   
آمد... موسی  گفت:  او  ناگاه شيطان سوی   كه  بود  
مرتكب  آدميزاد  چون  كه  گناهی  از  ده  خبر  من   به  
او  اومسلط شوی؟ شيطان گفت: هنگامی كه  بر  شود 
و  شمارد،  زياد  را  وعملش   آيد،  خوشش  خودش،  از 

گناهش در نظرش كوچك شود...« 33      
در روايات آمده كه شيطان تا زمان حضرت يحيي بن 
زكريا عليهم السالم بر پيامبران وارد مي شده و با آنان 
سخن مي گفته است و آنان  را نصيحت ميكرده ولی 

بعد از آن هرگز كسی را نصيحت نكرد.
عمل شيطان   

از آنجايی كه شيطان به خاطره تمّرد از فرمان  الهی 
و استكبار، از رحمت خدا و سعادت ابدی، دور شده و 
است،  گشته  او  خداوند، الزمه  لعن  اثر  در  دوری  اين 
راه  سر   بر   گذاردن  دام  با  تا  است  در صدد  پيوسته 
انسان، و به  هر طريق ممكن آدمی را مانند  خويش  
از  درگاه  الهی دور  نمايد و كاری  كند كه بين  خدا 
و  بندگانش  فاصله اندازد. اّما كارهايی كه به  او اجازه  
يا خود مدّعی  انجام دهد  تكوينًا  داده  شده است كه 
است كه انجام خواهد  داد، در قرآن كريم و روايات،در 

موارد بسياری يادآوری شده است..
وسوسه

شايد  كه  است  »وسوسه«  شيطان  كار  نخستين 
كارهای ديگر او نيز به همين باز ميگردد. و اين كاری  
است كه در  مورد آدم و حّوا انجام داد و  باعث خروج 

آنها از بهشت گرديد:
َعلی  َُّك  اَُدل َهل  آَدُم  يا  قاَل  يطاُن  الشَّ اِلَيِه  »َفَوسَوَس 
او وسوسه كرد و گفت  الُخلِد...«34 شيطان در  َشَجَرِة 
ای آدم، می خواهی تو را به درخت جاودانگی رهنمون 

سازد؟
در مقابل اين كار شيطان وظيفه انسان اين است كه  
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از سرای دل خويش دربانی كند، زيرا خداوند خانه دل 
هر كسی را به امانت سپرده تا از آن در برابر دزدان و 
سارقان محافظت نمايد. دزد سرای آدمی، نفس اّماره 
و شيطان و وساوس اوست كه اگر لحظه ای از دربانی 
دل غفلت ورزيم، به آن  راه  پيدا كرده و به غارت و 
انسان  می پردازند. لحظه  انسانّيت و معنوّيت  سرقت 
ای غفلت از آنها ممكن است عمری پشيمانی به دنبال 
درباره وسعت وسوسه شيطان  آورد. رسول خدا )ص( 
آدمی  درون  در  »شيطان  فرمايد:  می  آن  فراگيری  و 
مانند خون جريان دارد، پس مجاری او را با گرسنگی 

تنگ كنيد«.35
زينت دادن گناه و کارهای زشت

های  برنامه  لوحه  سر  كه  شيطان  ديگر  كارهای  از 
اوست؛ زينت دادن  كارهای  بد در نظر آدميان است. 
می  بيان  چنين  را  شيطان  گفتار  كريم  قرآن  چنانكه 
اَجَمعی غِوَينَُّهم  اَلُ ااَلرِض و  لَُهم ِفی  َزيَِّننَّ  فرمايد: »اَلُ

َن«36                                        
و  آرايم  می  زمين  روی   را(بر  بد  )كارهای  درنظرآنها 

همگی را گمراه خواهم كرد. 
َوَزيََّن  ُقُلوبُُهم،  َقَست   »َولِكن   خوانيم:  می  همچنين 
آنها  دلهای  ولی  َيعَمُلوَن«37  كانُوا  ما  يطاُن  الشَّ لََهَم  
قساوت پيدا كرد و شيطان هر كاری را كه می كردند 
در  نظرشان زينت داد. يعنی بر اثر گناهان بسيار، قلب 
ناپذير شده  انعطاف  آنها  روح  و  و سخت،  تيره  انسان 
را در   از روح هواپرستی اعمالش  با استفاده  و شيطان 
نظرش زينت داده و هر عمل زشتی  را كه انجام می 
دهد زيبا و هر كار   خالفی را صواب می پندارد.                                            
آری،از دامهای بزرگ شيطان اين است كه چيزهايی 
را كه در آن  رضای  خدا نيست بيشتر جلوه و زينت 
می دهد و بيش از حّدی كه به طور طبيعی لّذت دارد، 
در ذائقه انسان لذيذ  نشان می دهد، چنانكه فكر می 

كند راه حرام دلچسب تر و دلپذير تر است.
 زينت در 46 آيه از آيات قرآن به كار رفته است، كه 
با دقت در اين آيات معلوم می شود زينت بر دو نوع 

به  قريب  اكثر  و  مذموم؛  زينت  ممدوح،  زينت  است: 
اتفاق دررابطه با زينت مذموم است. و از نظر تزيين ، 
گاهی  با الفاظی همچون: تسويل، به معنی جلوه دادن 
چيزی كه نفس  آدمی بر آن حريص است به گونه ای 
كه  زشتی هايش همه در نظر زيبا شود.و ترغيب ،و 

وسوسه كردن نيز تعبير شده است.
دزدی ايمان و خراب کردن عمل 

عمل ديگر شيطان اين  است كه تا می تواند  نگذارد 
الهی  برسد و به  از فرزندان  آدم)ع( كسی به قرب  
تا  اّول  از همان  او  يابد،  انسانی  دست  عاليه  مقامات 
بكيرد  را  ايمان  اصل  كه  است  تالش  در  قيامت  قيام 
وگر نه كاری   كند كه ايمان آدمی را ضعيف و كمتر 
كند؛ و اگر از راه ايمان نتوانست  وارد  شود، درفساد 
خواسته  به  تا  كند  می  تالش  شيطان  كند.   كوشش 
های انبيا عمل نشود، او در صراط مستقيم كمين می 
كند، اين  شيطان ره زن، مانند سنگ دهانه رود است،  
نه ايمان دارد نه حاضر است يك انسان مؤمن را ببيند 
و جلوی راه تكامل او را نگيرد،نه خود عمل صالح دارد 

و نه می گذارد  كسی  كار شايسته ای   انجام دهد.
ايجاد فراموشی  در انسان 

است  شيطان  ديگر  عمل  انسان  در  فراموشی  ايجاد 
و  شده   غافل  آدمی  كه   اتگيزد  برمی  است.وسايلی 
می  كريم  قرآن  در  چنانكه  كند.  فراموش  را  خدا  ياد 
كری  يطاُن َفال تَقُعد بَعَد الذِّ خوانيم:»َو اِّما  ُينِسَينََّك الشَّ
ياد  )از  را  تو  الّظالِميَن«38و چون  شيطان   الَقوِم  َمَع  
 ، )خدا(  يادآوردن  از  پس  اندازد،  فراموشی  به   خدا( 
ديگر با گروه ستمكاران منشين.   لحظه ای غفلت از 
شيطان، غفلت از ياد خدا و ذكر خدا را به دنبال دارد.

رفيق  دو  از  يكی  خواب  تعبير  در  يوسف)ع(  حضرت 
زندانيش گفته بود: تو به همين زودی آزاد می شوی 
ملك  نزد  كه  آزادی  از  بعد  كه  كرد  توصيه   او  به  و 
روی  می  مصر«  مملكت  »پادشاه  اختيارت  وصاحب 
ذكری از من به ميان آور شايد  بی گناهی من  بر  او  
ثابت شود.ولی آن غالم  بعد  از آزادی فراموش  كرد . 

شيطان در آن حال برای حضرت يوسف )ع( فراموشی 
ايجاد كرد و ياد خدا را از نظرش ببرد، بدين سبب در 

زندان چند سال ديگر بماند.39
نَْزغ و فسادانگيزی

يكی  ديگر از كارهای شيطاِن پليد اين است كه  برای 
فسادانگيزی  مردم  بين  در  خود  اهداف  به  رسيدن  
كه  يوسف)ص(  حضرت  داستان  در  چنانكه  كند.  می 
كه  خوانيم  می  است  معروف  الِقصص«  »احسن  به 
اش  ميرسدوخانواده   سلطنت  به  اينكه  از  بعد  يوسف 
آنها  كند،برای   می  دعوت  مصر   به  كنعان  از   را  
درباره مشكالت زندگی خود فقط از زندان  مصر می 
گويد،ولی به خاطر برادران،سخنی  از چاه كنعان نمی 
گويد      ! سپس اضافه می كند: »َو جاَء بُِكْم ِمَن الَْبْدِو ِمْن 
اِْخَوتي«40و خداوند  بَْيني  َو  بَْيني  ْيطاُن  الشَّ نََزَغ  اَْن  بَْعَد 
)چقدر به من لطفكرد كه( شما را از بيابان كنعان  به 
و  من  ميان  در  شيطان  كه  آن  از  بعد  آورد،  جا  اين 

برادرانم »فسادانگيزی« نمود.        
 »نزغ« به  معنی وارد شدن در كاری به قصد فساد 
خرابكاری  برای  امری  در  مداخله   و  است،  وافساد 

كردن می باشد.وعده  دادن به انسان
به  دعوت  را  او  دهد  می  وعده  انسان   به  شيطان 
سوی بديها می كند. زمانی كه مردم به عرصه قيامت  
يابند كه جايگاهشان دوزخ  وارد می شوند  و در می 
است،باهم مجادله می كنند وهريك می گويند تقصير 
گويی  بود،و  شيطان  تقصير  گويند  بود،وهمه  ديگری 
شيطان رابه محاكمه می كشند؛اّما شيطان به  آنها می 
گويد:»ما كاَن لَِی َعلَْيُكْم ِمْن ُسلْطاٍن  ااُّل اَْن َدَعْوُتُكْم 
نداشتم،فقط   ای  سلطه  برشما  لی«41من  َفاْسَتَجْبُتْم 
دعوتتان می كردم وشما هم لبيك می گفتيد.پس هر 
چند كه دعوت مردم به وسيله شيطان به سوی شرك 
است،و  دعوت  خداست،ولی صرف  اذن  به  معصيت  و 
تسلط است وتسلط  نيست يعنی خداوند شيطان را بر 
كاری  به  كردن  دعوت   است،چون  نكرده  مسلط  ما 
حقيقتش تسلّط دعوت كننده بر كاری كه ديكری  را  

بر آن دعوت كرده نمی باشد، اگر چه شخص دعوت 
كننده يك نوع تسلّطی بر اصل دعوت پيدا  كند.لذا  به 
دنبال نفی سلطنت خويش بر مردمبا به كار بردن فاء 
تفريع اين نتيجه را می گيرد كه:»َفال تَُلوُمونی َولُوُموا 
اَنُْفِسُكْم«. يعنی وقتی كه من به هيچ از وجوه سلطنتی 
بر شما ندارم،پس هيچ  يك از مالمت  هايی كه  به 
نمی  من  به  شود  می   شما  متوّجه  گناهانتان  خاطر 
چسبد، زيرا اختيارتان به دست خودتان  بود. خودتان 

كرديد كه  لعنت بر خودتان باد!  
مشارکت در اموال و اوالد مردم 

و  دراموال  مشاركت  شيطان  كارهای  از  ديگری  يكی 
حرام  به  را  اوالد  و  اموال  كه  كاری  است،يعنی  اوالد 

آميخته می كند .چنانكه در قرآن كريم می خوانيم:
ْوالِد«42 ْمواِل َو ااْلَ »َو شاِركُهم  ِفی ااْلَ

و دراموال و اوالدشان شركت كن.
هم  نطفه  و  كند  می  شركت  وقاع  عمل  در  شيطان 
كه  است  مطلب  ازاين  كنايه  است  شيطان  از  نيمی 
كه  اين   نه  برد،  می  ای  بهره  عمل  اين  از  شيطان 
بلكه  او هم جماع می كند و  نطفه می ريزد،  راستی 
از  باب تمثيل و مجسم ساختن  مقصود است، و نظاير 

اين گونه  كنايه ها در روايات زياد ديده می شود.
نجوای شيطانی

يكی ديگر از كارهای  شيطان اين  است كه در خواب  
يا بيداری  به انسان چيزهايی را  القا می كند كه  وی 
را  محزون نمايد،زيرا وقتی  شيطان  با كوشش زيادی 
كه در  اغوای مؤمنين از خود نشان  می دهد نتوانست 
از طريق  حّق و حقيقت منحرف  گرداند و  را  مؤمن 
حواس او را به خود جذب نمايد، در خواب يا  بيداری  
چيزهايی به وی القا  می  كند. به خصوص در خواب 
كه عقل آدمی به طور موقت قوايش را رها می  نمايد 
و برای  استراحت  بدن، حواس  را به خود وامی گذارد،  
آن وقت شيطان بيشتر  تسلّط پيدا می كند.                                                                       
  خداوند متعال در قرآن كريم در  سوره مجادله آيه 
گفتن)به سخن  راز   و  نجوا   »همانا   فرمايد:  10می 
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بد( از  شيطان است تا  كسانی كه  ايمان  آورده اند 
محزون نمايد.«.

امر به فحشا و منکر
از  را  آن  بعضی  كه  شيطان،  كارهای  از  ديگر  يكی 

عالئم كارها و وساوس شيطان محسوب كرده اند
امر به  فحشا و  بدی است. در قرآن كريم در سوره 

مجادله آيه10 می خوانيم:
»كسی كه از گامهای شيطان پيروی می كند، پس او 

به كار ناشايسته و ناپسند فرمان می دهد.«    
نخست  بايد  شيطان  دسيسه   اين  با  مبارزه  برای 
وسوسه ها را ريشه كن كند، زيرا  نفوذ افكار و اعمال 
است،  كمرنگ  و  تدريجی  صورت  به  گاهی  شيطانی 
وقتی  نشود،  كنترل  نخست  گامهای  درهمان  اگر  و 
است،  گذشته  كار  از  كار  كه  ميگردد  متوجه  انسان 
اشاعه  های  وسوسه  نخستين  كه  هنگامی  بنابراين 
فحشا يا هر گناه ديگر آشكار می شود بايد همان جا 

در مقابل آن ايستاد تا آلودگی گسترش نيابد.
ايجاد دشمنی بين مردم با شراب و قمار

آيه  مائده  درسوره  كريم   قرآن   در  متعال  خداوند 
آورده  ايمان  كه   كسانی  »ای  فرمايد:  می  90و91 
ايد،جز اين نيست كه  شراب و قمار و بت ها، يا سنگ 
هايی كه برای  قربانی  نصب  شده و چوبه های قرعه 
، پليد  و از عمل شيطان است. پس دوری كنيد از آنها، 
شيطان   كه   نيست  اين  جز  شويد.و  رستگار  كه  شايد 
بين شما عداوت  به وسيله شراب و  قمار  می خواهد 
و خشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد، 

پس آيا  دست بردار از آنها  هستيد؟!«
»رْجس« و شيطانی بودن  شراب  و ساير امور مذكور 
به  را  آدمی  اينها  كار  اين جهت است كه  از  آيه   در 
است  شيطان  به  مخصوص  كه  زشتی  اعمال  ارتكاب 
كه  ندارد  كاری  اين  جز  هم  شيطان  و  كشانند،  می 

وسوسه های خود را در دلها راه داده و گمراه كند.

هجوم در وقت احتضار 
تالش  و  سعی  شيطان  كه  كارهايی  از  ديگر  يكی 
وقت  در  كه  است  اين  كند  آن می  را صرف  بسياری 
احتظار انسان را وادار به كفر كرده و در دينش تشكيك 
می  باره  اين  در  السالم(  )عليه  صادق  امام  بيندازد. 
مگر  نيست  مرگ  زمان حضور  در  فرمايد:»هيچ كس 
اين كه ابليس بعضی از شياطين را بر او موكل می كند 
تا او را به كفر وادار كنند و در دينش تشكيك بيندازند 
تا آنكه روح از بدنش مفارقت كند.اگر محتضر، مؤمن 
به  را  او  يا  و  زايل  كند  را  او  ايمان  ندارد  قدرت  باشد 
شك اندازد پس در هنگام مرگ شخص محتضر، كلمه 

شهادتين را به ايشان تلقين كنيد تا روح جدا شود«.43
دامهای شيطان

دانه  وبرآن  كند  می  پهن  را  دام  شكارچی  ايد  ديده 
می  را  دانه  فقط  آمد  شكار  وقتی  ريزد،  می  طعمه  و 
دانه جلو می  به طمع  است،  بی خبر  دام  از  ولی  بيند 
نيز  افتد.شيطان  به دام می  را نگرفته  رود و هنوز آن 
شيطان  دام  گناه،  فراوان.  دامهای  با  است  صيادی 
دامهای  از  يكی  آدمی.  دل  صياد  شيطان  و  است، 
فراگير ومستحكم شيطان دنيا است چنانچه خداوند در 
قرآن كريم در سوره يونس آيه 8 می فرمايد:»آنانكه 
دلبسته دل  دنيا  زندگی  به  و  ندارند  اميد  ما   لقای  به 
دوزخ  آتش  جايگاهشان  كه  هستند  همانها  خوشند 
كرده  كسب  دنيا  اين  در  آنچه  واسطه  بود.به  خواهد 

اند«.                    
ترين  مهم  ديگراز  يكی  و  شيطان  نفوذ  راه  مؤثرترين 
شيطان  پايگاه  و  است  هواپرستی  شيطان  دامهای 
خود  كه  چيزی  همان  و  نيست  هواپرستی  جز  چيزی 
الهی   قرب  مقام  از  و  كرد  سقوط  آن  بخاطر  شيطان 

طرد شد. 
 يكی ديگر از دامهای شيطان و راه های فريبكاری او 
آنها محسوب می شود  از خطرناك ترين  كه در واقع 
اين است كه از راه عبادت، انسان را از  مسير حق و 
با  توجه به خداوند منحرف كرده و دور می گرداند و 

اين كار كاله سر آدمی می گذارد از راه مقّدسی او را 
به كفر  به حرام و سپس  تا  دارد  وا می  مباح  امور  به 
بكشاند.                                                        

كه  است  اين  نقل شده  اين  جندب  در  كه  درحديثی 
از تورهای شيطان خوابيدن است تا اينكه نماز واجب 
بسياری  كه  است  دامی  هم  شود.اين  فوت  انسان  از 
خصوصا«  شوند  می  گرفتارش  مسلمان  انسانهای  از 
جوانان و به ويژه شبهای كوتاه بهار در حالی شب را 
دير خوابيده باشند درآن هنگام شيطان دام خود را می 
گستراند و آنقدر وسوسه  می كند تا بستر نرم را ترك 
نكند و نماز واجب الهی فوت شود.                                                                                                   
تفرقه  شيطان  فريب  راههای  و  دامها  از  ديگر  يكی 
می  خصوص  اين  در  السالم  عليه  علی  امام  است. 
برای شما  را  راه های خويش  فرمايند:»همانا شيطان 
استواری   ، گره  گشودن  با  خواهد  می  و  كند  آسانمی 
دين شما را سست گرداند و به جای اتحاد، تفرقه و در 
اثر تفرقه، فتنه و فساد توليد نمايد. از افسون های او 
رويگردان شويد و از كسی كه پند و اندرزرا برای شما 
خويش  برای  را  آن  و  بپذيريد  است  آورده  ارمغان  به 

نگه داريد.«45
راههای مبارزه با شيطان

پيوسته  انسان  گر  حيله  و  ديرينه  دشمن  اين  شيطان 
كمر همت بسته تا آدمی را با وساوس خويش به وادی 
گمراهی و شقاوت بكشاند. از اين رو بايد برای نجات 
خويش به دفاع از مملكت وجودمان به جنگ و محاربه 
مرزهای دل  به  تعرض  از  را  او  و  برخيزيم  با شيطان 
وجانمان دور نگه داريم.  انسان هميشه با افكار درونی 
و وسوسه های شيطانی محاصره شده است اين افكار 
 . آورد  می  فشار  انسان  قلب  بر  و  آميزد  می  هم  به 
نيابد،حيات  به سوی خدا  افكار  اين  از  راه گريز  وقتی 
و زندگانی او تباه گشته و راه هدايت را گم می كند.از 
اين رو ضروری است انسان به نبرد با هوای نفسانی 

برخيزد و به پروردگار خود بازگردد. 
است،  استعاذه  شيطان  با  مبارزه  راههای  از  يكی 

استعاذه يعنی پناهنده شدن به خداوند از شر شيطان و 
جيم«. استعاذه عبارت  يطاِن الرَّ گفتن»اَُعوُذ بِاهللِّ ِمَن الشَّ
انسان  كه  خداست  بهدرگاه  دعا  و  شيطان  از  گريز  از 
را از گرفتار شدن در چنگال شيطان و صدمه ديدن از 
نيرنگ های او نجات می بخشد. استعاذه و پناه بردن 
به خدا طريق انس و آرامش انسان در دنبا و آخرت و 

گذر گاهی فراسوی سالمت روانی است.
يكی از عواملی كه می تواند هم در جهت پيشگيری 
و هم درمان جان  آدمی بسيار مفيد و مؤثر باشد اين 
است كه انسان در ابتدا و آغاز هر كاری بگويد »بِْسِم 
از  يكی  شريف  جمله  اين  زيرا  حيم«  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل 
بزرگترين مصاديق» ذكراهلل« است در صورتی كه بر 
آن مداومت شود هيچ گاه فراموش نگردد درس عميق 
نام خدا  با  را كه  اگاه می دهد كه كاری  انسان  به  را 
همراه  شيطانی  وساوس  و  آلودگی  با  نبايد  شود  آغاز 
و  دفع  در  تنها  نه  حيم«  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل  باشد.»بِْسِم 
دور  و  دفع  در  بلكه  است  مفيد  شيطان  از  جلوگيری 

كردن او نيز بسيار مؤثر است.
يكی ديگر از عوامل دفع و رفع شيطان كه در مبارزه 
با او صالح تيز و برانی محسوب می شود نماز است . 
در سوره بقره آيه 45 می خوانيم» با نماز و روزه از خدا 
فرمايد:»شيطان  می  خدا  رسول  و  كنيد«  ياری  طلب 
از فرزند آدم مادامی كه نمازش را به وقت و  پيوسته 
با شرايط  وآداب می خواند در وحشت و هراس است. 
ولی  اگر نماز را ضايع نموده و در وقت مقرر آن را به 
گناهان  در  را  او  و  او چيره شده  بر  نياورد شيطان  جا 

كبيره می اندازد.« 46
روزه نيز از عواملی است كه باعث می شود روزه دار 
كند  حفظ  بيرون  و  درون  شيطان  نيرنگ  از  را  خود 
و  گرفته  قرار  او  هجوم  مورد  اگر  تواند  می  هم  و 
مملكت  از  را  شيطان  حقيقی  روزه  با  شد  گرفتارش 
دل، بيرون براند. زيرا حضرت رسول می فرمايد:»روزه 

صورت شيطان را سياه می كند.« 47
با شيطان رجيم استغفار  از راههای مبارزه  يكی ديگر 
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شده  مرتكب  كه  كاری  از  انسان  وقتی  است  توبه  و 
آمورزش  استغفار و طلب  با  و  پشيمان می شود  است 
به  بزرگی  نمايد ضربه  بازگشت می  و  توبه  از خداوند 

شيطان وارد می كند.
مسلح  شيطان  با  مبارزه  راههای  ترين  مفيد  از  يكی 
می  اكرم  پيامبر  چنانچه  است  دعا  سالح  به  شدن 
فرمايند:»دعا سالح مؤمن است«. دعا يكی از بهترين 
و  به خدا  و قرب  نفس  استكمال  و موجب  عبادت ها 

دوری شيطان می شود.
ياد  و  ذكر  شيطان،  با  مبارزه  راههای  از  ديگر  يكی 
حايل  برای  است  عاملی  حال،  همه  در  كه  خداست 
نهايت  در  و  شيطانی  وساوس  و  انسان  بين  شدن 

موجب دوری از گناهان و خطاها می شود .
راه  در  را  انسان  كه  دارد  وجود  ديگری  زياد  عوامل 
دادن،  مانند:صدقه  دهد  می  ياری  شيطان  با  مبارزه 
تسبيحات  خواندن  صالح،  عمل  الكرسی،  آيه  خواندن 
و  توحيد  سوره  قرائت  عليها،  اهلل  سالم  زهرا  حضرت 

قدر، قرائت قرآن و اذكار مختلف.
نتيجه

ابليس موجودی است از آفريده های پروردگار كه مانند 
انسان دارای اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر 

نموده و او را به سوی گناه سوق می دهد
با  آيد،  وجود  به  انسانی  اينكه  از  قبل  موجود  اين 
نداشته  آنان  به   نسبت  برتری  و  می زيسته  مالئكه 
است و پس از اينكه آدم )ع( پا به عرصه وجود گذاشت 
وی از صف فرشتگان خارج شده بر خالف آنان در راه 
شر و فساد افتاد، و سرانجام كارش به اينجا رسيد كه 
در  كه  باطلی  و  گمراهيها  شقاوتها،  انحرافها،  تمامی 
به يك حساب مستند  بپيوندد همه  به وقوع  نوع بشر 

به وی شود.
اين  آيد  می  بدست  فوق  ازبحث  كه  ديگری  مطلب 
از  دارد  يارانی  و  اعوان  كارهايش  در  ابليس  كه  است 
فرزندان خود و از جن و انس، كه هر كدام به طريق 
دستور  آنان  به  او  و  می كنند  اجرا  را  او  اوامر  خاص 

می دهد كه در كار بشر مداخله نموده از دنيا و هر چه 
در آن است، هر چيزی كه با زندگی بشر ارتباط دارد 

در آن تصرف واخالل ايجاد نمايد.
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زنان   حامی  والیت 
شيرزن  البنين  ام  حضرت  مشخصات  و  نام 

حامی واليت 
بانوی نمونه تاريخ اسالم حضرت ام البنين بعنوان زنی كه 
نسبت به واليت بصيرت كامل دارد و خودشناسی اونيز در 
مرحله كاملی ازيك انسان وارسته قرار دارد و چالش های 
وجود خويش را كامل می شناسد ومی داند كه چگونه بايد 
از آنها عبور كند. نامش فاطمه و كنيه اش امُّ البنين )مادر 
پسران( است. پدرش ِحزام، و مادرش ثمامه يا ليالست. 
همسرش علی بن ابی طالب عليه السالم و فرزندانش 
عباس عليه السالم ، عبداهلّل ، جعفر و عثمان هستند كه 
هر چهار نفْر در سرزمين كربال و در ركاب امام حسين 
عليه السالم به شهادت رسيدند. آرام گاه وی در مدينه 

منّوره و قبرستان بقيع است.

والدت ام البنين عليهاالسالم
البنين اطالعی  در مورد تاريخ دقيق والدت حضرت ام 
در دست نيست و تاريخ نگاراْن سال والدت او را ثبت 
نكرده اند، ولی ياد آور شده اند كه تولد پسر بزرگ ايشان، 
اتفاق  ق  سال 26  در   ، السالم  عليه  ابوالفضل  حضرت 

افتاده است.
برخی از تاريخ نگاراْن زمان والدت ايشان را در حدود پنج 

سال پس از هجرت تخمين می زنند.

بانويی 
دالوران  تبار  از 

عرب
تاريخ گواهی می دهد كه پدران و داييان 

حضرت ام البنين از دليران عرِب پيش از اسالم 
بوده و از آن ها به هنگام نبرد، دليْرمردی های فراوانی 

نقل شده است كه در عين شجاعْت بزرگ و پيشوای قوم 
خود نيز بوده اند، آن چنان كه حاكمان زماْن در برابرشان 
سرتسليم فرود می آورند. اينان همانان هستند كه عقيل 
ـ نسْب شناس بزرگ عرب و برادر علی عليه السالم ـ 
از  ميان عرب  السالم گفت: »در  عليه  اميرالمؤمنين  به 

پدرانش شجاع تر و قهرمان تر يافت نمی شود«.
انتخاب ام البنين عليهاالسالم برای همسری علی عليه 
السالم ـ به اميرالمؤمنين عليه السالم گفت: »در ميان 
عرب از پدرانش شجاع تر و قهرمان تر يافت نمی شود«.

انتخاب ام البنين عليهاالسالم برای همسری 
علی عليه السالم

ابی  از شهادت فاطمه زهرا عليهاالسالم ، علی بن  بعد 
طالب عليه السالم برادرش عقيل را ـ كه آشنا به علم 
نسب شناسی عرب بود ـ فرا خواند و از او خواست كه 
برايش همسری از تبار دالوران برگزيند تا پسر دليری 

برای موال به ارمغان آورد.
عقيل، فاطمه كالبيه را برای حضرت برگزيد كه قبيله 
و خاندانش، بنی ِكالب، در شجاعت بی مانند بودند، و 

حضرت علی عليه السالم نيز اين انتخاب را پسنديد.
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خواستگاری از ام البنين عليهاالسالم
بعد از اين كه عقيل شجره نامه های اَعراب را بررسی 
و ام البنين را انتخاب كرد، حضرت علی عليه السالم ، 
او را نزد پدر ام البنين فرستاد. پدرخشنود از اين وصلت 
ميان  در  را  موضوع  و  شتافت  خود  دختر  نزد  مبارك، 
گذاشت. ام البنين نيز با سربلندی و افتخاْر پاسخ مثبت 
داد و پيوندی هميشگی بين وی و موالی متقيان علی 

بن ابی طالب عليه السالم برقرار شد.
سترگ،  عقلی  همسرش  در   ، السالم  عليه  علی  امام 
ايمانی استوار، آدابی واال و صفاتی نيكو مشاهده كرد 
و او را گرامی داشت و از صميم قلب در حفظ ُحرمت 

او كوشيد.

اولين روز زندگی مشترک
روز اولی كه ام البنين عليهاالسالم پا در خانه علی عليه 
السالم گذاشت، حسن و حسين عليهماالسالم مريض 
افتاده بودند. عروس تازه ابوطالب، به  بوده و در بستر 
دو  آن  بالين  به  را  خانه شد، خود  وارد  آن كه  محض 

عزيز عالم وجود رسانيد و هم چون مادری مهربان به 
دلجويی و پرستاری آنان پرداخت.

تغيير نام
فاطمه كالبيه، بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترك 
كرد  پيشنهاد  اميرالمؤمنين  به   ، السالم  عليه  علی  با 
وی  اصلی  و  قبلی  اسم  كه  »فاطمه«،  جای  به  كه 
بوده، او را ام البنين صدا زند تا فرزندان حضرت زهرا 
به  پدرشان،  توسط  او  اصلی  نام  ذكر  از  عليهاالسالم 
ياد مادر خويش، فاطمه زهرا عليهاالسالم نيفتند و در 
نتيجه، خاطرات گذشته، در ذهن آن ها تداعی نگردد 

و رنج بی مادری آن ها را آزار ندهد.
محبت بی دريغ ام البنين عليه السالم به فرزندان زهرا 

عليهاالسالم

ام البنين بر آن بود كه، در زندگی جای خالی حضرت 
كند؛  پر  ايشان  فرزندان  برای  را  عليهاالسالم  زهرا 
مادری كه در اوج شكوفايی پژمرده شد و آتش به جان 

فرزندان خردسال زد: فرزندان فاطمه زهرا عليهاالسالم 
در وجود اين بانوی پارسا، مادر خود را می ديدند و رنج 

فقداِن مادر را كمتر احساس می كردند.
رسول  گرامی  دختر  فرزندان   ، عليهاالسالم  البنين  ام 
خدا صلی اهلل عليه و آله را بر فرزندان خود مقّدم می 
متوجه  را  و عالقه خود  و بخش عمده محبت  داشت 
آنان می كرد و آن را فريضه ای دينی می شمرد؛ زيرا 
خداوند متعال در كتاب خود، همگان را به محبت آنان 

دستور داده است.

فرزندان ام البنين عليهاالسالم
ثمره زندگی مشترك ام البنين عليهاالسالم با حضرت 
علی عليه السالم ، چهار پسر بود كه به دليل داشتن 
می  پسران  مادر  يعنی  البنين،  ام  را  او  پسران،  همين 
از:  عبارتند  ترتيب  به  ايشان  فرزندان  نام  خواندند. 
قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ، 

عبداهلّل، جعفر و عثمان.
فرزندان ام البنين همگی در كربال به شهادت رسيدند و 
نسل ايشان از طريق ُعبيداهلّل فرزند حضرت ابوالفضل 

عليه السالم ادامه يافت.

مادر چهار شهيد
با شهادت چهار فرزند ام البنين عليهاالسالم در كربال، 
نائل  بودن  مادر شهيدان  افتخار  به  بانوی شكيبا،  اين 
بر  ديگر  افتخاری  بودن،  شهيد  همسر  دركنار  و  آمد 

صفحه افتخاراتش افزوده شد.
سرشك  رسيد،  او  به  فرزندانش  شهادت  خبر  وقتی 
در  قوی  ای  روحيه  با  و  ريخت  فرو  ديده  از  اشك 
را  فرزند رشيدم عباس  اشعاری گفت: »ای كسی كه 
فرزندان  تاخت،  دشمنان  بر  پدرش  همانند  كه  ديدی 
بيشه شجاعتند. شنيده  السالم همه شيران  عليه  علی 
ام بر سر عباس عمود آهنين زدند، در حالی كه دست 
پسرم  بدن  در  دست  اگر  بودند؛  كرده  قطع  را  هايش 
بود، چه كسی می توانست نزد او آيد و با او بجنگد؟«

فرزندانم به فدای حسين عليه السالم
عليه  سجاد  امام  فرستاده  كه  ديد  را  بَشير  البنين  ام 
السالم بود و به مدينه آمده بود تا مردم را از ماجرای 
با  السالم  عليه  حسين  امام  كاروان  بازگشت  و  كربال 
خبر سازد. به او فرمود: ای بشير! از امام حسين عليه 
السالم چه خبر داری؟ بشير گفت: خدا به تو صبر دهد 
كه عباس تو كشته گرديد. ام البنين فرمود: از حسين 

عليه السالم مرا خبر ده!
او را هم اعالم كرد،  بقيه فرزندان  بشير خبر شهادت 
ولی ام البنين پيوسته از امام حسين عليه السالم خبر 
می گرفت و می گفت: فرزندان من و آن چه در زير 

آسمان است، فدای حسينم باد.
چون بشير خبر شهادت امام حسين عليه السالم را به 
بشير!  ای  گفت:  و  كشيد  ای  داد، صيحه  آن حضرت 
رگ قلبم را پاره كردی و سپس صدا به ناله و شيون 

بلند كرد.
اين عالقه او به امام حسين عليه السالم دليل كمال 
معنويت اوست كه آن همه ايثار را در راه مقام واليت 

فراموش كرد و تنها از رهبرش سخن به ميان آورد.

ام البنين، پاسدار خاطره عاشور
از ويژگی های بسيار مهم ام البنين، توجه به زمان و 
مسائل مربوط به آن است. وی پس از واقعه عاشورا، 
تا ندای  استفاده كرده  از مرثيه خوانی و نوحه سرايی 
آينده  های  نسل  گوش  به  را  كربالييان  مظلوميت 
عباس  پسِر حضرت  همراه  به  روز  هر  ايشان  برساند. 
كربال  در  مادرش  همراه  كه  عبيداهلّل   ، السالم  عليه 
حضور داشت و سند زنده ای برای بيان وقايع عاشورا 

بود، به بقيع می رفت و نوحه می خواند.
در  هم  و  بازگو  را  كربال  حماسه  اشعار، هم  اين  با  او 
می  اعتراض  نوعی  وقت  حكومت  به  عزادارْی  قالب 
كرد و مردم را كه اطراف او جمع می شدند، از جنايات 

بنی اميه، آگاه می نمود.
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فرزانگان  ف
 سمانه ذوالفقاريان طلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولی عصر)عج(

ميرزاابوالحسن جلوه استاد آيه اهلل شاه آبادی)ره(

دوران کودکی و نوجوانی 
»سيد محمد مظهر« پدر جلوه از شعرا و حكمای دوره 
قاجاريه است كه برای تكميل دانسته های طبی و ادبی 
خويش راهی هندوستان گرديد و مدت ها در اين سرزمين 
اقامت داشت و در سال 1238 ق. در احمدآباد گجرات 
هند صاحب فرزندی شد كه او را ابوالحسن ناميد، همان 
شخصی كه بعدها به ميرزا ابوالحسن جلوه مشهور گرديد. 
»مظهر« به تقاضای برادرش مير محمدحسين دوم كه 
انسانی فاضل و پروا پيشه بود همراه خانواده از هند به 
زواره  يعنی  در مولد و موطن خود  غالباً  و  آمد  اصفهان 
اقامت داشت تا آن كه به سال 1252 ق. در اين شهر 
دارفانی را وداع گفت و در جلو بقعه پدرش فقيه نامدار مير 
محمدصادق طباطبايی مدفون گرديد. در اين هنگام جلوه 
دوران نوجوانی را سپری می نمود و چهارده سال داشت. 

او تحصيالت مقدماتی قرائت و ادبيات فارسی و بخشی 
از علوم عربی و حتی خط و كتابت را در زواره فراگرفت و 
با وجود آن كه در اين دوران از دست دادن پدر روانش را 

آزرده ساخته بود از كسب دانش دست برنداشت. چنانچه 
خود در شعری می گويد: 

با همه سختی و رنج محنت، نگذشت 
 جز پی تحصيل اين شب و سحر من 

تحصيل در اصفهان و تهران 
آن عنصر سخت كوش با وجود آن كه امكاناتی نداشت به 
منظور پيگيری تحصيالت، موطن خود را به قصد اصفهان 
ترك گفت. مدرسه ای كه حكيم جلوه در آن اقامت گزيد 
از بناهای امير محمد مهدی معروف به حكيم الملك )از 
نوادگان سيد روح اهلل طباطبائی اردستانی( است. حجره ای 
كه جلوه در اين مدرسه انتخاب كرد و در آن بيتوته نمود 
همان جايی است كه سيد حسين طباطبائی متخلص به 
مجمر شاعر زواره ای در سال 1209 در آن اقامت داشت.

اين حال شوق تحصيل، تفكر و تحقيق در سراپای  در 
با  او  جويی  حقيقت  طبع  و  می زد  موج  جلوه  وجود 
انديشه های دينی به خصوص افكار فلسفی و عرفانی آشنا 
گرديد. چنانچه خود می نويسد: »چون فطرت ها در ميل 
به علوم مختلف است خاطر من ميل به علوم عقليه كرد و 
در تحصيل علوم معقول از الهی و طبيعی و رياضی اوقاتی 

صرف كردم«.
ميرزا ابوالحسن جلوه در اصفهان از محضر علمايی چون 
عبدالجواد  مال  و  چينی  ميرزا حسن  نوری،  ميرزا حسن 
تونی خراسانی بهره برد و اصواًل در پيمودن طريق حكمت 
به موازات شركت در دروس اين اساتيد مطالعات شخصی 
داشت و در اين راه آنی نياسود و در بحث های فلسفی و 

عرفانی با طالب كاماًل موفق بود. 
در سال 1273 ق. در حالی كه جلوه 35 بهار را پشت سر 
نهاده بود اصفهان را ترك كرد و به قصد تهران عزيمت 
نمود. مدرسه ای كه در تهران جلوه به منظور اقامت در آن 
برگزيد دارالشفاء نام داشت كه نخست به دستور فتحعلی 
صورت  به  بعدها  ولی  شد  ساخته  بيمارستان  برای  شاه 

مدرسه درآمد.
تدريس  به  سال   41 مدت  به  مدرسه  اين  در  جلوه 
عصر  در  و  بود  مشغول  رياضيات  و  فلسفه  و  حكمت 

سفارش به دفاع از واليت
ترك  آهنگ  السالم  عليه  حسين  امام  كه  هنگامی 
به  هجرت  آْن  دنبال  به  و  حج  برای  تشرف  و  مدينه 
همراهان  به  عليهاالسالم  البنين  ام  كرد،  عراق  سوی 
كرد:  می  سفارش  چنين  السالم  عليه  حسين  امام 
»چشم و دل مواليم امام حسين عليه السالم و فرمان 

بردار او باشيد«.
ام البنين عليهاالسالم ، واسطه فيض الهی

ام البنين، همسر علی عليه السالم و مادر سردار كربال، 
خداوند  نزد  چون  دارد،  ويژه  جايگاهی  مسلمانان  نزد 
به  مقاْم  اين  و  است،  برخودار  واال  منزلتی  و  مقام  از 
واسطه تقديم خالصانه فرزندان در راه خدا و استواری 
و عبوديت ايشان است. از اين رو، مؤمناِن حاجت مند 
و  شفيع  تعالی  باری  درگاه حضرت  به  را  او  دردمند  و 
زيارت  با  را  واندوهشان  غم  و  دهند،  می  قرار  واسطه 

مزار آن بانو می زدايند.
اهل بيت عليهم السالم و ام البنين عليهاالسالم

محبت بی شائبه ام البنين در حق فرزندان رسول خدا 
راه  در  وی  فرزندان  فداكاری  و  آله  و  عليه  اهلل  صلی 
سيدالشهدا، در تاريخ بی پاسخ نماند. اهل بيت عليهم 
بزرگ داشت وی كوشيدند و  احترام و  السالم هم در 

بسيار از او قدردانی كرده، او را سپاس گفتند.
مدينه،  به  رسيدن  از  پس  عليهاالسالم  كبری  زينب 
او  به  را  فرزندانش  شهادت  و  شتافت  محضرش  به 
تسليت گفت. ايشان هم چنين در مناسبت های ديگر 
البنين  ام  محضر  به  احترام،  ادای  برای  عيدها،  مثل 

عليهاالسالم مشّرف می شد.
سخن بزرگان در بيان فضايل ام البنين عليهاالسالم

عالم جليل القدر، زين الدين عاملی، شهيد ثانی درباره 
حضرت ام البنين عليهاالسالم می گويد: »ام البنين از 
خاندان  به  نسبت  بود.  فضيلت  پر  و  معرفت  با  بانوان 
نبوت، محبت و دلبستگی خالص و شديد داشت و خود 
نيز  نبوت  بود. خاندان  به آن ها كرده  را وقف خدمت 
برای او جايگاه وااليی قائل بودند و به او احترام ويژه 

می گذاشتند.« هم چنين عالمه سيد محسن امين می 
البنين عليهاالسالم ، شاعری خوش بيان و  گويد: »ام 
علی  علی محمد  بود.«  و شجاع  اصيل  ای  خانواده  از 
بانوی  اين  وصف  در  عرب  معاصر  نويسنده  ُدَخيِّل، 
بزرگوار می نويسد: »عظمت اين زن )ام البنين( در آن 
جا آشكار می شود كه وقتی خبر شهادت فرزندانش را 
به او می دهند، به آن توجه نمی كند، بلكه از سالمت 
حضرت امام حسين عليه السالم می پرسد؛ گويی امام 

حسين عليه السالم فرزنِد اوست نه آنان«.

روزهای آخر
البنين  ام  مبارزه  و  عاطفه  و  مهر  سراسر  زندگی 
همسر  عنوان  به  او  بود.  پايان  به  رو   ، عليهاالسالم 
و  رسانيد  پايان  به  خوبی  به  را  خويش  رسالت  شهيد، 
فرزندانی تربيت كرد كه فدايِی واليت و امامت بودند.

وداع  را  فانی  دار  عليهاالسالم  كبری  زينب  از  بعد  او، 
متفاوت  را  او  ارتحال  سال  نگاران  تاريخ  ولی  گفت، 
را سال 70 ق  آن  ای  به طوری كه عده  اند،  نگاشته 
مادر  آن  وفات  تاريخ  ديگری  عده  و  اند  كرده  بيان 
دانسته  64 ق  الثانی سال  را، سيزدهم جمادی  فداكار 
اند كه نظر دوم از شهرت بيشتری برخوردار است. ام 
عليه  مجتبی  حسن  امام  جوار  در  بقيع،  در  را  البنين 
السالم، فاطمه بنت اسد عليهاالسالم و ديگر شخصيت 

های اسالمِی مدفون در آن جا به خاك سپردند.

شد جان او آزرده از رنج زمانه 
بر سينه اش چون الله داغی آتشين است 
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و  مدرسی  علی  آقا  و  قمشه ای  محمدرضا  آقا  نامبرده 
جلوه سه استاد كامل فلسفه و حكمت بشمار می رفتند 
حوزه  از  معرفت  مشتاقان  و  دانشوران  از  كاروانی  كه 
تدريس آنان استفاده می كردند و با رحلت آن دو حكيم 
جلوه  درس  مجلس  به  عقلی  علوم  ناصری  دوره  در 

انحصار يافت.
و بعد از حاج مال هادی سبزواری در مكتب وی فلسفه 
و  پارسا  مدرسه  اين  گوشه  در  او  يافت.  تازه ای  جان 
بی پيرايه، فروتن و انديشمند می زيست و می كوشيد تا 
فارغ  كند.  روشن  نور حكمت  به  را  تاريك  های  جان 
در  و  می گذراند  را  زاهدانه ای  زندگی  نشان  و  نام  از 
حدود نيم قرن پرتوی از انديشه های خود را در اختيار 
خويش  عصر  در  بعدها  خود  كه  داد  قرار  شاگردانی 

دانشوران مشهوری به حساب می آمدند. 

شاگردان 
را  زيادی  تدريس شاگردان  قرن  نيم  حكيم جلوه طی 

تربيت كرد كه برجسته ترين آنان به شرح زيرند: 
1. ميرزا محمدطاهر تنكابنی: وی پس از وفات آخوند 
ابوالحسن  ميرزا  درس  به  قمشه ای  صهبا  محمدرضا 
جلوه رفت و كتاب تمهيد القواعد ابن تركه را نزد وی 
می نويسد:  جلوه  درسی  روش  درباره  تنكابنی  خواند. 
تصحيح  را  كتابی  تا  كه  بود  اين  بر  عادت  را  ميرزا 
تمهيد  آن  نمی نمود.  آن  در  بحث  به  شروع  نمی كرد 
بوديم  خوانده  قمشه ای  محمدرضا  آقا  نزد  كه  القواعد 

گاهی سطر به سطر افتاده داشت و او به نيروی بيان 
مرحوم  ليكن  می نمود.  تقرير  را  كتاب  مطالب  عرفانی 
را اصالح می نمود سپس درس  تمام كتاب  ابتدا  جلوه 
می گفت و از اين مقايسه كوچك طرز دقت و تحقيق 
ميرزای جلوه نسبت به نحوه تدريس مرحوم قمشه ای 

كاماًل آشكار بود.
در  فلسفه  مسلم  اساتيد  از  تنكابنی  محمدطاهر  ميرزا 
آراء  و  متون  به  نامبرده  احاطه  و  است  اخير  دوران 
رياضيات،  در  و  است  بوده  شگفت انگيز  سلف  فالسفه 
هيئت، نجوم و طب نيز مهارت داشت. از سال 1310 
ش. دوران مشقات اين حكيم آغاز شد و از پی تعبيدها 
در  سرانجام  رضاخان(  با  مبارزه  دليل  )به  ها  زندان  و 
سال 1320 از دار غرور به سرای سرور كوچ نمود و در 

جوار قبر استادش جلوه مدفون شد. 
اين  آبادی:  شاه  محمدعلی  ميرزا  العظمی  اهلل  2.آيت 
علوم  و  مقدمات  فراگيری  از  پس  عارف  فقيه 
احمد  شيخ  اهلل  آيت  خود  بزرگ  برادر  و  پدر  نزد 
بيدآبادی و عالمه ميرزا محمد هاشم چهار سوقی 
شاه  ناصرالدين  غضب  مورد  پدرش  كه  هنگامی 
قاجار واقع شد و تبعيد گرديد در سال 1304 ق. 
شد  تهران  راهی  خويش  بزرگوار  والد  همراه  به 
فلسفه،  و  گرفت  پی  را  اسالمی  علوم  تحصيل  و 
حكمت و عرفان را نزد حكيم جلوه آموخت و پس 
و  رفت  اشرف  نجف  به  تهران  در  اقامت  سال   16 از 
خراسانی  محمدكاظم  مال  آخوند  محضر  از  جا  آن  در 

استفاده كرد. 
در سامرا نزد ميرزای شيرازی نيز شاگردی كرد و پس 
آمد و در خيابان  تهران  به  اقامت در عراق  از 8 سال 
شاه آباد سابق سكونت گزيد. به همين دليل او را شاه 
تهران  در  اقامت  در مدت 17 سال  آبادی گويند. وی 
به نشر معارف مذهب حقه تشيع و مبارزه با نظام جور 
و  گماشت  همت  سخنرانی  و  درس  جلسات  طريق  از 
قبل از به قدرت رسيدن رضاخان كراراً چهره مزدورانه 
شاه آبادی  اهلل  آيت  محضر  در  می نمود.  افشا  را  وی 

ها  آن  برجسته ترين  كه  شدند  تربيت  چند  دانشورانی 
امام خمينی، حضرت آيت اهلل مرعشی نجفی  حضرت 
از  قم  در  كه  می باشد  آملی  هاشم  ميرزا  اهلل  آيت  و 
تأليفات  از  بردند.  فيض  متشرع  عارف  اين  محضر 
و  البحار  رشحات  المعارف،  شذرات  نامبرده  گرانقدر 

مفتاح السعاده در خور ذكرند.
متولد 1293 ق. در  بادكوبه ای: وی  3.آقا سيد حسين 
آذربايجان است.  بادكوبه جمهوری  از روستاهای  يكی 
و  فلسفه  و  آمد  تهران  به  مقدماتی  تحصيل  از  پس 
عازم  مدتی  از  پس  فراگرفت.  جلوه  نزد  را  رياضيات 
نجف شد و در اين شهر مقدس نزد آخوند خراسانی و 
شيخ حسين مامقانی فقه و اصول را آموخت. فيلسوف 
و  رياضيات  طباطبايی  عالمه  كبير  مفسر  و  معاصر 

الهيات شفا را نزد اين حكيم در نجف تحصيل نمود.
مجتهدين  و  فقها  از  مرحوم  آن  آملی:  محمد  مال   .4
به  كه  است  روحانی  مراجع  مشاهير  و  پرهيزكار 
اهلل  فضل  شيخ  با  مشروعه  مشروطه  از  دفاع  منظور 
نوری همكاری داشت. وی پس از نشو و نما در آمل 
تهران  روانه  شهر  اين  در  مقدماتی  علوم  فراگيری  و 
جلوه  حكيم  خصوصًا  شهر  اين  افاضل  از  و  گرديد 
استفاده كرد و خود به تدريس و انجام وظايف شرعی 
محسوب  عظام  مراجع  از  و  پرداخت  دينی  خدمات  و 
پيوست  ايزدی  رحمت  به   1336 سال  در  وی  گرديد. 
مقبره  جوار  در  فراوان  احترام  و  تجليل  با  جنازه اش  و 

جلوه دفن گرديد.
شاگردان  از  كه  نامبرده  كرمانشاهی:  حسن  5.ميرزا 
انتقال  مهم  اركان  از  يكی  است  جلوه  مبرز  و  مسلم 
زيادی  شاگردان  می باشد.  متأخر  طبقات  به  فلسفه 
فاضل  فيلسوف  ها  آن  مشهورترين  كه  نموده  تربيت 
حواشی  وی  تأليفات  از  است،  زرآبادی  موسی  سيد 
شفای  و  اسفار  و  اشارات  شرح  بر  كه  است  فراوانی 

ابوعلی سينا نوشته است.
ديگر شاگردان جلوه عبارت اند از: حكيم ميرزا ابراهيم 
زنجانی،  هيدجی  محمد  مال  حكيم  زنجانی،  حكمی 

ميرزا  زواره ای،  ضياءالحكمای  مازندرانی،  عبدالرسول 
ميرزا  يزدی،  حكيم  علی اكبر  ميرزا  آشتيانی،  مهدی 
محمود مدرس كهكی قمی، حاج شيخ عبدالنبی نوری، 
مرعشی  حسينی  محمود  سيد  شاهرودی،  عباس  سيد 
نجفی )پدر حضرت آيت اهلل مرعشی نجفی( حاج ميرزا 
سبزواری  هادی  مال  حاج  فرزند  سبزواری  عبدالكريم 

و...

آثار ماندگار 
فلسفه  و  با حكمت  را  خود  روان  جوانی  اوان  از  جلوه 
َيشاُء«  َمْن  الِْحَكَمَه  »ُيؤتِی  از سرچشمه  و  داد  آشنايی 
كامروا و سيراب گرديد. آفتاب حكمت بر ذهنش تابيد 
و به نور معرفت آراسته گرديد. قدرت كم مانند وی در 
مباحثه و مناظره و تسلط عالی به آثار فلسفی، احاطه بر 
انديشه های حكمای سلف به همراه فروتنی و مهربانی 
مدرسه  در  را  درسش  جلسه  شيرين،  و  شيوا  كالم  و 

دارالشفاء با هيجان و پر ازدحام نمود. 
بر انديشه های فلسفی وقوف داشت و اقوال مخالف و 
ابحاث حكمی و عرفانی بررسی می كرد.  را در  موافق 
از داالن ترديد سريع عبور می كرد و شوارع سالم تر را 
برای عبور از مباحث فلسفی برمی گزيد. تخصصی ويژه 
در تدريس انديشه های ابوعلی سينا داشت و در فلسفه 

مّشاء استادی نامور بود.
 تأليفات ابن سينا را ارزشمند دانسته، به تدريس آن ها 
می نمود  تدريس  نيز  را  آثار مالصدرا  كرد.  می  افتخار 
و مأخذ بعضی نقل قول های مندرج در اسفار اربعه را 

مشخص می نمود.
مطالعه،  صرف  حكيم  اين  بابركت  عمر  اكثر  تقريبًا 
اشتغال  امور  اين  به  اگر  و  می شد  تفكر  و  تحقيق 
عبادی  امور  و  خويش  خدای  با  نياز  و  راز  به  نداشت 
می پرداخت. با وجود توانايی های فكری و انديشه های 
بيت  اهل  مقدس  ساحت  به  نوشتن  هنگام  در  عالی 
های  روان  آن  و  می جست  توسل  طهارت  و  عصمت 
خود  از  مبادا  تا  می طلبيد  امداد  به  را  مقدس  و  پاك 
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نوشته ای بر جای نهد كه عبث باشد يا خوراكی شبهه 
ناك را متوجه اذهان نمايد. 

به  تراجم  كتب  و  تذكره ها  از  پاره ای  در  را  جلوه 
مدرس و مبلغ فلسفه مّشاء و بی توجه و حتی مخالف 
گرايش  بررسی  با  اما  نموده اند  معرفی  اشراق  حكمت 
واقعيت  اين  اشعارش  و خصوصًا  نوشته ها  برخی  و  ها 
آشكار می شود كه آن آرامش روحانی را كه خاطرش 
از آغازين دوران بحث و تحقيق در آثار فلسفی جويای 
آن بود به دست نمی آورد و اين گونه مباحث فلسفی 
شكل هايی را برايش پديد آورده كه شناخت عرفانی 
از اين  او را  اقبال به سلوك روحانی و سير معنوی  و 

داالن ترديد می رهاند. 
او كه با صميميت و جديتی وافر در جستجوی حقيقت 
بود در دهه های آخر زندگی راه قلب را برای رسيدن 
استقبال  به  اين طريق  از  و  برمی گزيند  اين مقصد  به 
نفخه های روحانی می رود چنان چه در شعری به اين 

واقعيت اذعان دارد. 
عقل كاالی نفيسی است به بازار جهان 

      ما ز عشق آتش سوزنده به كاال زده ايم
ما ز كشتی بگذشتيم پی شوق وصال 

      خويش از جان بگذشتيم و به دريا زده ايم.
و در مطلع غزلی می گويد: 

گر چه ندانم كجاست بارگه و كوی دوست 
      ليك به دل می رسد از همه سو بوی دوست.

و در بيتی ديگر گفته است: 
مرا به دل همه شوق بهشت بود به عمر 

      چو نور روی تو ديدم نماند شوق بهشت
يكی از آثاری كه پرتوی از انديشه های عرفانی جلوه 
را به ثبوت می رساند تعليقه ای است كه آن حكيم بر 
مقدمات شرح فصوص الحكم قيصری نوشته است كه 

نسخه ای عكسی از آن در اختيار نگارنده است.

اهم آثار جلوه به شرح زيرند: 
1. حاشيه بر شفاء.

2.حواشی بر كتاب اسفار مالصدرا.
3. اثبات الحركه الجوهريه كه رساله ای است به زبان 
بر  عالوه  حركت  كه  مطلب  اين  اثبات  درباره  عربی 

اعراض   در جوهر نيز وجود دارد.
4. رساله ای در بيان ربط حادث به قديم كه در حواشی 

شرح هدايه مالصدرا در تهران چاپ شده است.
رساله  انضمام  به  كه  مالصدرا  مشاعر  بر  حواشی   .5

عرشيه مالصدرا در تهران طبع گرديده است.
6. حواشی بر مبدأ و معاد مالصدرا )نشر يافته در سال 

1313 ق(.
7.رساله أی در تركيب و احكام آن.

و  جلوه  تقرير  كه  آن  اقسام  و  وجود  در  رساله أی   .8
تحرير شاگردش حاج سيد عباس شاهرودی می باشد.

ابهری)متوفای660  االثيريه  هدايه  برشرح  حاشيه   .  9
ق(.

منبع: 
تلخيص از كتاب گلشن ابرار، جلد 1، صفحه 394 

گزارشی اجمالی ازفرا ما سونری 

درجهان

محبوبه نائب كبيرطلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولی عصر)عج(

اين گزارش در مورد بررسی سازمان فراما سونری و سيطره 
همه جانبه آن بر جهان است . و ضروری است پيش از آغاز 

بحث ،اشاره ای هر چند اندك به ريشه اين واژه شود.
واژه فراماسون مركب از واژه : ماسون  به معنی بّنا  وفری به 
معنی آزاد است كه واژه مركب فراماسون  به معنی بّنای آزاد 
را تشكيل داده اند. فراما سونری تشكيالتی منظم و جهانی 
است كه براركان دولت ها واكثر وجوه زندگی سياسی ، 
اقتصادی و فرهنگی جوامع سلطه يافته و بسيار آزادانه عمل 
می كند. در ادامه به ويژگی های اين سازمان و سيطره آن 

برخی كشورها اشاره خواهيم كرد.
عقايد فرا ما سونری

با صرف نظر از عقايد متفاوت گروه های ماسونی می توان 
به اعتقادات مشتركی در ميان آنان دست يافت كه مهمترين 
آن تقديس شيطان است . اين سازمان بدان علت كه درپی 
تشكيل حكومتی جهانی به رهبری )لوسيفر( يا)شيطان( 
است، بزرگداشت شيطان را نمادی برای مخالفت با اديان 

الهی قرار داده است.
الهه  به  نهادن  ارج  فراما سونری  اعتقادات مهم  از ديگر 
های مصرباستان ازجمله ايزيس  و اوزير يس    است. از 
مهمترين عقايد ماسونی می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

- ادعای روشنی بخش بودن شيطان 
- بزرگداشت شيطان و نمادهای شيطانی 

- اعتقاد به نيمه خدا بودن زن و مرد اوليه وخلق انسان 
توسط آنها

- اعتقاد شديد به آداب و رسوم مصر باستان 
- اعتقاد به اومانيسم 

- اعتقاد به ماترياسيم )ماده گرايی(
- اعتقاد به پادشاه ،جادوگر وماسون اعظم بودن حضرت 

سليمان )ع(
هدف فرا ما سونری

همانگونه كه پيش ازاين ذكر شد ، هدف نهايی فراما سونری 
تشكيل حكومتی جهانی به رهبر شيطان يا همان لوسيفر 
است وبرای رسيدن به اين هدف تمام تالش خود را به كار 
گرفته است . دراين ميان مبارزه با تمام مظاهر توحيد و يكتا 
پرستی در سراسر جهان، دراختيار گرفتن قدرت و حكومت 
در سراسر جهان و تخريب مسجد االقصی و كشف معبد 

سليمان )ع(در راستای تحقق هدف آنان قرار دارد.

نماد های فرا ماسونری 
هر سازمان و تشكيالتی برای معرفی خود هر چند به افراد 

مرتبط با سازمان، نمادها و نشانه هايی دارد كه شبكه عظيم 
فراما سونری نيز ازاين امر مستثنی نيست.

1- پرگارو گونيا
ميان  در  شود  می  مشاهده  تصوير  در  كه  هماهنگونه   
پرگار و گونيا حرف )G( قرار دارد كه حرف اول واژه )بز 
= GOAT(است .، زيرا ماسون ها شيطان را در هيئت بز 
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شورای اسالمی است كه باطراحی و اجرای معمار مقيم 
كشور امريكا، ساخته شده است.

نماد شوم ابليسك همان نمادی است كه پيش از اين زائران 
خانه خدا در مناسك رمی جمرات آن را سنگ باران می 

كردند و اكنون به همت آل سعود ديواری معمولی جايگزين 
آن شده است.

غفلت آل سعود تا آنجا پشرفته است كه اكنون »كارلرد 

  

فاستر« معمار و ماسون نامدار در حال ساختن نماد ابليسك 
با نام »ابراج البيت«، مشرف بر كعبه است.

از ديگر نمادهای فراماسونری اعداد هستند. مشهور ترين 
اعداد فراماسونری ، اعداد 666، 13و 33 هستند كه، با توجه 
به عقايد ماسون ها هر كدام معنايی ويژه دارند. به طور مثال 
عدد 666 نماد دجال يا ضد مسيح است يا عدد 33 نشان 

دهنده باالترين درجه در تشكيالت فراماسونری است.
اين اعداد را می توان در نمادهای گوناگون اين تشكيالت 

مشاهده كرد .

قياسی  شود  می  اشاره  بدان  مبحث  اين  خاتمه  در  انچه 
اجمالی ميان فراماسونری و دجال با توجه به برخی روايات 

است.
بين«   ،نماد »چشم جهان  فراماسونری  نمادهای  از  يكی 
است. بررسی های انجام شده نشان می دهد كه نماد چشم 
جهان بين فراماسونری با شكل و حالت چشم چپ انسان 
مطابقت دارد. اين ويژگی بارز به همراه ساير ويژگی های 
روايات همچون »يك چشم  لسان  در  وآنچه  تشكيالت 
يهودی  ريشه  در   ، دجال  چشم  »درخشيدن   ، داشتن« 
دجال«، » عمر بسيار طوالنی دجال« ،»سوء استفاده دجال 
از نام مسيح)ع( «، »ثروت و قدرت دجال« و...درباره دجال 
آمده است ، محققان را بر آن داشته تا فراماسونری را همان 
دجال آخر الزمان بدانند كه اين امر چندان دور از نظر نيست.

فراماسونری در صنعت غذا
تشكيالت  سيطره 
فراماسونری تا آنجا 
كه  است  پيشرفته 
حتی صنايع غذايی 
تاثير  تحت  نيز  را 
خود قرار داده است 

. از جمله می توان به رستوران های زنجيره ای و مشهور 
»مك دونالد« اشاره كرد. با اندكی دقت در لوگوی معروف 
اين رستوران ها كه ظاهراً حرف)M( است، می توان ماهيت 

ماسونی صاحبان آن را دريافت.
 همانگونه كه مشاهده می شود لوگوی رستوران  های مك 

دونالد تلفيقی از حرف »M« و »دست شاخدار«است.

تصور می كنند ، بنابراين حرف )G ( برای اين تشكيالت 
نماد شيطان است.

Baphomet 2- ستاره پنج گوش معكوس يا
نماد  نيز  نماد  اين 
همان  يا   Goat

شيطان است .
يا  شيطان  دست   -3

دست شاخ دار
4- صليب شكسته يا 

swastika
نماد  يابيم كه  در می  اندكی دقت  و  تصوير  به  توجه  با 
مذكور، نماد آشكار هيتلر و نازيسم است و ثابت می كند 
كه بر خالف ادعای جوامع غربی، نه تنها مسئله هولوكاست 

منتفی است كه نازيسم و يهوديت مسيحی يكی هستند.
5- جمجمه و استخوان 

هر يك از نمادهای مذكور نمونه اعتقادی در فراماسونی 
است، اما آنچه بيش از ساير نمادها اهميت دارد و بنا های 
بسياری در سراسر جهان با توجه به آن ساخته شده اند، نماد 

»ابليسك« است.

ابليسك نمادی از آلت تناسلی شيطان به معنای دخول 
شيطان در كالبد انسان يا تسليم روح خود به شيطان است. 
بدين علت ابليسك از دير باز » آلت تناسلی بعل«   خوانده 
می شد؛ زيرا بعل به معنی استاد و ارباب است كه خدای 
كهن اديان غير ابراهيمی در تمدن های شرق مديترانه و 
بين النهرين بوده است. همان خدايی كه با نام هايی چون 
مردوخ، نمرود، داگان، او زيريسو ... مور د خطاب قرار می 

گرفته است.
آنچه بيانگر اهميت ويژه اين نماد برای تشكيالت جهانی 
فراماسونی است، اقدام وسيع آنان برای ساختن اين نماد در 
سراسر جهان است. ساخت اين نماد در كشورهای گوناگون 

چنان با غفلت يا عمد صورت گرفته است كه حتی ايران 
اسالمی را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. 

تصاوير فوق، نمايی از بخش های داخلی ساختمان مجلس 
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شده است كه به كلی اين نماد كهن اسالمی را تحت الشعاع 
خود قرارداده اند.اين نمادها كه در مدخل كنونی شهر شيراز 
قرار دارند بسيار به برج 
)روسيه( ساخته لرد فاستر 
شباهت  بنگ  تيمس 

دارند. 
آنچه درمورد هتل بزرگ 
است  توجه  قابل  شيراز 
آن  زمين  كه  است  اين 
عبدالحسين  به  متعلق 
دهقان ،ماسون بلند پايه 
واز رهبران فرقه 

بهائيت است. 
نمای  بررسی 
خارجی اين هتل روشن می سازد كه قسمت فوقانی اين بنا 
ناتمام است . اين بنا در واقع يك ابليسك ناتمام است كه 

اتمام آن با ظهور لوسيفر خواهد بود.

عربستان
برخی از محققين آل سعود را از نسل ))مرد خای (( يكی از 
يهوديان بصره می دانند.عالوه براين »فهد بن عبدالعزيز« 
پادشاه  سابق عربستان و برادرش »عبدا...بن عبدالعزيز« 
 of( )the bath پادشاه فعلی اين كشور با گروه ماسونی

order ارتباط دارند
 of( )the دراين تصوير ملك فهد با گردبند گروه ماسونی
bath order دركنار رهبر اين گروه يعنی »ملكه اليزابت 

دوم« قرار دارد.

اردن
آن  سردمداران  كه  است  كشورهايی  جمله  از  نيز  اردن 
 )the bath order of( فراماسون وعضو گروه ماسونی
هستند. شريف حسين بنيان گذار خاندان هاشمی اردن عضو 
اين گروه بوده واعقاب وی ازجمله »ملك حسين » پادشاه 
سابق اردن و فرزندش »ملك عبدا... دوم« پادشاه فعلی 

اردن نيز از اعضای اين گروه ماسونی به شمار می روند.

مصر
مصر همان سرزمينی است كه فراماسونری عقايد خودرا از 
تعاليم كهن آن دريافت كرده است ؛بنابراين بسيار طبيعی 
است كه اين كشور همچنان درسيطره فراعنه قرار داشته 
باشد. ازجمله فراعنه جديد مصر«انورسادات«رئيس جمهور 
سابق وعضو لژ بزرگ فراماسونری عربی است كه برای 
شناخت.رئيس  رسميت  به  را  فراماسونری  بار  نخستين 
جمهور ديكتاتور ومخلوع مصر يعنی »حسنی مبارك« نيز از 
مهره های قدرتمندی بود كه درخدمت فراماسونری جهانی 

قرار داشت.

ترکيه
كشور تركيه ازجمله كشور هايی است كه فراماسونی سيطره 
سياسی       گوناگون  های  عرصه  در  وقدرتمند  آشكار  ای 
اقتصادی،فرهنگی ونظامی آن داراست ونشريات ماسونی 
بيشماری چون »معمار سينان«  »نشريه ماسون ترك« 
منتشر می شوند.همچنين  درآن  بزرگ«  و«نشريه شرق 
به ظاهر  اين كشور كه  فعلی  »عبدا...گل«رئيس جمهور 
 order of(افتخاری گروه ماسونی اسالم گراست،عضو 
the bath( بوده و مقام شواليه را از )ملكه اليزابت دوم(
دريافت كرده است.در پايان ذكر اين نكته ضروری است كه 
اگر چه فراماسونی فعاليت خود را در برخی كشورها آشكار 
نكرده است ،اما اين دست های پنهان فراماسونی است كه 

هدايت آنها را  برعهده دارد.

نفوذ فراماسونری در خاور ميانه
برقراری  هدف  با  فراماسونری  وقدرتمند  عظيم  شبكه 
حكومت جهانی شيطان همواره در تالش و تكاپو بوده است 
و در هر نقطه از جهان ردی از خود بر جای گذاشته است. 
از سوی ديگر كشور های خاور ميانه با توجه به ويژگی 
های آنها همواره در ديد چشم شوم فراماسونری بوده واغلب 
سردمداران آنها مهره های فراماسونری  هستند؛ البته ايران 
در ميان كشورهای خاور ميانه تنها كشوری است كه در 
حال حاضر ، مسئولين آن هيچگونه پيوندی با فراماسونری 
ندارد. در ادامه نفوذ فراماسونری در برخی كشور های خاور 
ميانه از جمله ايران، پيش از انقالب اسالمی بررسی می 

شود.

ايران 
پيش از اين اشاره شد كه تشكيالت جهانی فراماسونری  
بر تمامی  كشور های جهان سيطره دارد كه از جمله اين 

كشور ها ايران، پيش از انقالب اسالمی است.
نخستين آشنايی ايرانيان با فراماسونری به سفرهای آنان 
نيز  و  كشور  از  خارج  به  دانشجو  اعزام   ، هندوستان  به 
امپراطوری عثمانی باز می گردد. برخی نخستين فراماسون 
ايران را »ميرزا ابوالحسن خان ايلچی« می دانندكه با كمك 
او يهوديان به دستگاه های حكومتی ايران راه يافتند. از 
اثر  نخستين  گذار  بنيان  خان«  »ميرزاملكم  ديگر  سوی 
با  آن  بساط  كه  است  ايران  در  فراماسونری  رسمی  غير 
هوشياری مرحوم حاج مالعلی كنی برچيده شده، اما تالش 
فراماسونری برای نفوذ در ايران همچنان ادامه داشت تا 
در سال 1317 ه.ق پس از مرگ ناصرالدين شاه انجمن  
اخوات با ظاهری عّيار گونه و درويش مسلك، اما باطنی 
فراماسون تشكيل شد؛ و در ادامه آن در سال 1322 ه.ق 
يهوديان و دگرانديشان ايرانی نخستين اثر رسمی ماسونی 
به نام »اثر بيداری« را تأسيس كردند. از سال 1324ه.ق 
فراماسونری در ايران به دوشاخه اعتدالی وافراطی تقسيم 
شد كه شاخه افراطی آن نقش فراوانی در آشفتگی هاو 
اغتشاشات دوران مشروطه بر عهده داشت ،به گونه ای كه 

منجر به انحراف انقالب مشروطه از مسير اصلی واهداف 
اوليه آن وقرار گرفتن هدايت آن در دستان جامعه ماسونی 

ودر نهايت كودتای 1299 ه.ش وحاكميت رضا خان شد.
نقش فعال فراما سونری درايران آن سال ها را حتی در 
تدوين قانون اساسی نيز می توان مشاهده كرد كه سه 
تن از اعضای اين سازمان به نام های تقی زاده ،فروغی 
های  كشور  اساسی  قانون  ترجمه  با  هدايت  اهلل  نصر  و 
فرانسه ،بلژيك وانگلستان قانون اساسی ايران را تدوين 
كردند. عالوه بر اين يهوديان ماسونی توجه ويژه ای به 
قله دماوند داشته وآن را مقدس می دانند.در اساطير ايرانی 
دماوند زندان ضحاك )نماد ابليس( است و او در دماوند به 
بند كشيده شده است . در ديدگاه يهوديان ماسونی ، دماوند 
)موعود( خروج  ومحل  نور«  »استادان  ومخفيگاه  مامن 
كوه  تنها  دماوند  ديگر  از سوی  است.  ايشان  )منجی(  و 
مخروط و مثلث نمای بزرگ در ميان كوه های جهان به 
شمارمی رود كه ازاين منظرمی توان بزرگترين نماد طبيعی 
ابليسك باشد ، ازاين رو دماوند در باورهای ماسونی جايگا 

هی مقدس وبرجسته دارد.
با پيروزی انقالب اسالمی  شايان ذكر است كه اگر چه 
ازسيطره فراماسونری بر ايران كاسته شد، اما اين به معنی  
قطع كامل ريشه آن درايران نيست، به گونه ای كه اخيراً 
ساخت برخی ازنمادهای آن در كشور رو به افزايش است 
، از مهمترين اين بناها ساختمان مجلس شورای اسالمی، 

دروازه قرآن شيراز و هتل بزرگ شيراز است .
با توجه به اينكه به ساختمان مجلس شورای اسالمی اشاره 
شد،به دروازه قرآن شيراز وهتل بزرگ شيرازبررسی می 

شوند
دروازه قرآن : دروازه قرآن واقع در شيراز درزمان حكومت 
به  )مسير شيراز  دروازه شمالی شيراز  در  ديلميان  شيعی 
شدن  متبرك  برای  قرآن  ويك  شد  ساخته  اصفهان( 
مسافران در باالی آن قرار داده شد، اما آنچه امروز شاهد 
آن هستيم ،عدم استفاده از اين دروازه وساخت بزرگراهی 
ديگر با استفاده از نمادهای ابليسك است.درسال های اخير 
در دوسوی بنای كهن دروازه قرآن دوبنای جديد احداث 

ابليسك»شاتاور«لرد 
فستر در »مركزتجاری 

جهانی« مسكو

ابليسك»شاتاور«)برج 
روسيه( لرد فستر در 

»مركزتجاری جهانی« 
مسكو
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از دجال های دیجيتالی 
تا منبرهای مجازی

)شناخت محيط اينترنت و نقش طالب در تبليغ آن(
فاطمه ابوالحسنی طلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولی عصر )عج(

چکيده:
تبليغ در لغت به معني رسانيدن و در اصطالح  رساندن 
پيام به ديگري از طريق برقراري ارتباط بمنظور ايجاد 
دگرگوني در بينش و رفتاراست و بر سه عنصر اصلي 
پيام دهنده، پيام گيرنده و محتواي پيام مبتني است. و از 

آنجا كه وظيفه هر مسلمان مخصوصا طالب تبليغ دين 
است، بايد با توجه به شرايط زمان و مكان و توجه به 
شرايط، ابزار و محتوا انجام گيرد. يكی از ابزار های به 
روز بشر برای تبادل اطالعات اينترنت می باشد كه به 
سال 1389م  و در ايران به سال 1371ش باز ميگردد.

ها، وبالگ  به سه دسته سايت  را  اين فضای مجازی 
ها و مسنجر)گفتگو( قسمت كرده كه پيرامون هر كدام 

توضيحاتی ارائه ميشود.
سايت ها و وبالگ ها نشريه های اينترنتی هستند كه 
افراد با توجه به ساليق و روحيات به نشر و توضيع متون 
سهولت  بر  عالوه  كه  ميپردازند  منابع  ديگر  يا  و  خود 
چون  ديگری  فوايد  به  ميتوان  آن  ساخت  در  ارزانی  و 
و...  لينك،نظرات،آرشيو،جستجو  عقيده،  و  عمل  آزادی 

اشاره كرد.
اتاق های گفتگو عالوه بر متون ، صوت، تصوير، فيلم 
و .. را به صورت آنالين در اختيار عموم قرار داده است 

تفكرات گوناگون است  مردم و مؤمنين، عرصه كارزار 
. امروز ما در يك ميدان جنگ و كارزار حقيقی فكری 
قرار داريم . اين كارزار فكری به هيچ وجه به زيان ما 
نيست؛ به سود ماست. اگر وارد اين ميدان بشويم و آنچه 
را كه نياز ماست - از مهمات تفكر اسالمی و انبارهای 
معارف الهی و اسالمی - بيرون بكشيم و صرف كنيم، 
قطعًا بُرد با ماست؛ ليكن مسأله اين است كه ما بايد اين 

كار را بكنيم«. 3
در اين نوشتار به ابزار تبليغ در اينترنت اشاره و برای هر 
كدام روشی ارائه خواهيم كرد. قابل ذكر است با توجه به 
محدوديت منابع و تجربيات نويسندگان در اين موضوع 
از تجربيات شخصی و تصاوير انتخابی خود برای فهم 

بهتر مطلب استفاده شده است.

تبليغ چيست؟
معني  به  و  ريشه  ازيك  ابالغ هر سه   و  بالغ  تبليغ،   

رسانيدن است.
اَلَّذيَن ُيَبلِّغوَن ِرساالِت اهلل4ِ يعني حجاب ها و مانع ها را 
بايد  كه  مركزي  به  حق  رساندن سخن  و  درنورديدن، 

برسد.
و  گويد:»البلوغ  القرآن  غريب  في  المفردات  در  راغب 
البالغ، االنتها الي اقصي المقصد و المنتهي، مكانا كان 
او زمانا او امرا من االمور المقدره... و يقال بلغته الخبر 
و ابلغته: مثله،و بلغته اكثر، قال تعالي:»ابلغتكم رساالت 

ربي...«5
ديگر لغت نامه هاي عرب تبليغ را بدين گونه توضيح 
به  و  نظري  و  فكري  امر  يك  رساندن  تبليغ  اند.  داده 
شيي  رسانيدن،يك  مورد  در  پيام  يك  ديگر  عبارت 

خارجي و عيني است.
»تبليغ در مفهوم كلي آن عبارتست از: رساندن پيام به 
ديگري از طريق برقراري ارتباط بمنظور ايجاد دگرگوني 
در بينش و رفتار او و بر سه عنصر اصلي پيام دهنده، 

پيام گيرنده و محتواي پيام مبتني است.
يا  روش  از  است  عبارت  »تبليغ  اند  گفته  همچنين 

كه فضای بسيار خوبی را برای مبلغان فراهم ميسازد.
برای فعاليت بايد به اهداف و شيوه آن دقت داشت.چرا 
كه عدم وجود دقت و تجربه باعث پراكندگی شبهات و 
عدم رساندن پيام اصلی خواهد شد . برای اين مشكل 
نيز راه كار هايی چون وجود اساتيد و هماهنگی با آنان 

و... پيشنهاد ميشود.
كليد واژه: اينترنت، طالب، تبليغ

مقدمه: 
»اولئك الذين يعلم اهلل ما فی قلوبهم فأعرض عنهم و 
عظهم و قل لهم فی انفسهم قوال بليغا«1؛ آنها كسانی 
هستند كه خدا آنچه را در دل دارند، می داند. از مجازات 
بيانی رسا  با  و  اندرز ده  را  آنها  و  آنان صرف نظر كن 

نتايج اعمالشان را گوشزد نما. 
تبليغ به معنی رساندن است و رساندن پيام دين نيز بر 
عهده طالب می باشد. با توجه به ضرورت تبليغ و نقش 
با  بايد  مبلغ  يك  اسالمی  ناب  فرهنگ  ترويج  در  آن 
شناخت شرايط، ابزار و محتوا و به فراخور زمان و مكان  
با استفاده از بهترين و به روز ترين راه های ارتباطی به 

وظيفه خود كه امر تبليغ می باشد بپردازد.
تبليغي كه اسالم به آن امر مي كند هم جنبه الهي و هم 

جنبه انسانی دارد، »لَُتَبيُِّننَّه لِلّناِس َو ال تَكُتمونَه2
مقام معّظم رهبری در اين رابطه می فرمايند::

»امروز وظايف حوزه های علميه با گذشته تفاوت های 
اقامه  برای  فقط  علميه  است. حوزه های  كرده  زيادی 
اگر  هم  سّنتی  صورت  به  رفتن  منبر  نيست.  جماعت 
نيست.  كافی  باشد،  نداشته  مغزی  پر  و  عالی  محتوای 
امروز ببينيد وسايل تبليغ در دنيا چقدر متنوع شده؛ اين 
طرف دنيا يك نفر جوان پای يك دستگاه كوچك می 
نشيند و افكار، تصورات، تخيالت، پيشنهادهای فكری 
و پيشنهادهای عملی را از سوی هر كسی - بلكه هر نا 
كسی - از آن طرف دنيا دريافت می كند . امروز اينترنت 
ارتباطی بسيار متنوع وجود دارد و  و ماهواره و وسايل 
افكار  ميدان  رسد.  دنيا می  به همه جای  آسان  حرف، 
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برای  مجموعه(  يك  غالب  پيوسته)در  بهم  روش های 
بسيج و جهت دادن نيروهای اجتماعی و فردی از طريق 
آن ها  احساسات  و  عقايد  و  افكار  شخصيت،  در  نفوذ 
هدف  اين  كه  مشخص  هدف  يك  به  رسيدن  جهت 
نامشروع  و  مشروع   ... و  فرهنگی  دينی،  است  ممكن 

باشد«. 6

ضرورت تبليغ
به  حال طالب  است،  دين  تبليغ  مسلمان  هر  وظيفه   
بايد هدف خود را بر اين پايه  فراخور رشته و راه خود 
حجت  جناب  كشور  موفق  مبلغ  ديدگاه  از  و  بگذارند. 

االسالم و المسلمين قرائتي اينگونه است: 
» اكنون كه كفار براي نابودي اسالم متحد شده و قصد 
دارند تا با استفاده از ابزارهاي تبليغي، مردم مسلمان را از 
راه مستقيم منحرف سازند و آنان را از اعتقاداتشان جدا 
كنند ، چه كسي ضرورت تبليغ و لزوم استفاده از روش 
هاي صحيح تبليغي را براي دفاع در مقابل اين هجوم 

فرهنگي انكار مي كند?
با استفاده از سالح برنده تبليغ است كه نقشه هاي شوم 
جهان خواران نقش بر آب و توطئه هاي شيطاني آنان 

خنثي مي شود.
بار  تاريخ،  طول  در  اخالص،  با  و  فداكار  مبلغان  اگر 
سنگين پيام رساني و آگاه نمودن مردم مسلمان را بر 
دوش نمي كشيدند در اين زمان، پرچم ))ال اله اال اهلل 
و محمد رسول اهلل(( در مناطق مختلف جهان برافراشته 

نبود.
با  بايد  و  نيست  تبليغ  ضرورت  در  ترديدي  بنابراين 
توكل به خدا و با اراده اي استوار، مخلصانه در اين راه 
بزرگ قدم گذاريم كه خداي متعال در قرآن كريم مي 
يامرون  الخير و  الي  امه يدعون  لتكن منكم  فرمايد:)و 

بالمعروف و ينهون عن المنكر(7
»از ميان شما مسلمانان بايد گروهي باشند كه مردم را 
به خير دعوت كنند و به نيكي دستور دهند و از بدي 

باز دارند.«

بي توجهي به مساله تبليغ، قهر الهي را بدنبال خواهد 
لسان  اسرائيل علي  بني  الذين كفروا من  )لعن  داشت. 
داوود و عيسي بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 

كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه (8
))كافران بني اسرائيل بوسيله داوود و عيسي بن مريم 
لعنت شدند زيرا از حكم حق سركشي كرده و به حقوق 
ديگران تجاوز مي نمودند و يكديگر را از اعمال زشت 

باز نمي داشتند((9
حال سوال پيش می آيد كه: 

شرايط يك مبلغ خوب چيست ؟
راهكار ها و ابزار چيست؟
محتوای آن چگونه است؟

شرايط يک مبلغ دين
يك پيام رسان خوب )طلبه( بايد دارای شرايط زير باشد 
1- شناخت كامل و همه جانبه ازمكتب اسالم به گونه 
ابزار های تبليغ،  ای كه اسوه باشد، 2-شناخت تمامی 
اسالم 5-  دستورات  به  عامل   4 راستی،  و  تواضع   -3
شجاع و با شهامت باشدو صبور و با استقامت باشد كه 
تمام اين موارد به سهولت از آيات و روايات و همچنين 

كتب معتبر دينی برداشت می شود.
برای نمونه به چند مورد اشاره ميكنيم:

سيره  همچنين  و  متعدد  روايات  و  كريم  قرآن  در 
چنانكه  است.  شده  تأكيد  روش  اين  بر  معصومين)ع( 
قرآن كريم می فرمايد: »لقد كان لكم فی رسول اهلل 
اسوه حسنه لمن كان يرجوا اهلل و اليوم االخر«10 و »قد 

كانت لكم اسوه حسنه فی ابراهيم والذين معه11و...
امام صادق)ع( نيز می فرمايد: »كونوا دعاه الناس بغير 
السنتكم ليروا منكم الورع واالجتهاد والصاله والخير فان 
ذلك داعيه؛ دعوت گر مردم با غير زبان هايتان باشيد تا 
پاكدامنی، كوشش، نماز و نيكی را از شما مشاهده كنند 

كه اين خود دعوت كننده است«12
قرآن درباره شجاعت يك مبلغ می فرمايد: الَّذيَن ُيَبلُِّغوَن 
َ؛  اهلّل  إاِلَّ  أََحًدا  َيْخَشْوَن  ال  َو  َيْخَشْونَُه  َو  اهللِّ  ِرساالِت 

آنان  كه پيام های الهی را به مردم می رسانند و از خدای 
خودشان می ترسند و از احدی غير خدا بيم ندارند. 13

هود،  35؛  آيه  احقاف،  چون   بسياری  آيات  قرآن  در 
آيه112پيامبر اسالم را به صبر و استقامت فرا می خواند. 
تَُكْن  ال  َو  َربَِّك  لُِحْكِم  َفاْصبِْر  می فرمايد  جمله  از 
َكصاِحِب الُْحوِت ؛ در برابر حكم الهی صابرباش و مانند 

همراه ماهی مباش.14
و  صبور  »آدم   : می  فرمايد  نيز  علی)ع(  مؤمنان  امير 
پرحوصله، پيروزی را از دست نخواهد داد، هر چند مدت 

درازی برای رسيدن به آن طول بكشد. 15
7. پيام رسان بايد قبل از ديگران به دستورات الهی عمل 
كند. امام علی)ع( می فرمايد:من نصب نفسه للناس إماما 
فليبدأ بتعليم نفِسه قبَل تعليم غيره«»هر كس كه خود 
را پيشوای مردم سازد، بايد پيش از ديگران، خود را تعليم 
دهد.فرق اساسی ميان مكتب انبيا با ساير مكاتب، در اين 
است كه آنان قبل از كه از ديگران تقاضای عمل بكنند، 
خودشان عمل می كردند و لذا پيام ايشان تا اعماق روح بشر 
نفوذ می كرد. قلب و احساسات بشر را در تصّرف خويش در 

می آورد.16
قابل ذكر است در پاسخ سؤال دوم نمی توان تنها به يك 
روش يا چند روش در تعليم و تبليغ دين و ارزش های آن 
بسنده كرد؛ زيرا مقتضيات زمان و مكان ، روحيات هر فرد 
و جهان بينی هر مردم متفاوت است و بايد برای هر كدام از 
روش های خود استفاده كرد...در دنيای مجازی نيز با توجه 
به گستردگی اقوام و ديدگاه ها بايد از راه صحيح وارد شد، 
پر واضح است كه تبليغ ابزار انتقال دانش است پس اگر 
تبليغاتی نباشد يا آنقدر ضعيف و ناقص يا كوتاه مدت باشد 
حق ادا نميشود و ضربه مهلك تری برای دين خواهد بود! 

چنانچه امام خمينی)ره( در اين باره می فرمايد:
يعنی  حّساس؛  و  اهمّيت  پر  است  مسئله ای  »تبليغات،  
دنيا با تبليغاْت حركت می كند. آن قدری كه دشمنان ما از 
حربه تبليغات استفاده می كنند، از طريق ديگری نمی كنند 
و ما بايد به مسئله تبليغات، بسيار اهّميت دهيم و از همه 

چيزهايی كه هست، بيشتر به آن توجه كنيم17

ابزار های تبليغ
با توّجه به آنچه درباره ی شرايط يك مبلغ گفتيم، ابزارهای 
تبليغی كه با رشد فزاينده ای در حال پبشرفت هستند، 
باتوجه به  غرائض، احساسات و حتی فطريات انسانی 
رقابتی سخت دارند و عرصه را برای ديگر مبلغان تنگ 
پيشرفت  با  نيز  ابزار  شد  گفته  كه  همانطور  اندو  كرده 
در زمان و مكان مختلف تغيير خواهد كرد اما هدف و 

محتوای پيام يكسان است.
و  است  فرهنگ غرب  نوين،  ابزارهای  اكثر    سرمنشأ 
دارد  آنها  اومانيستی  و  تفكرات سكوالريستی  ريشه در 
داده  قرار  خداوند  جای  به  را  تكنولوژی  ميكند  وسعی 
كه  است  اينترنت  نيز  آنها  ابزار  از  دهد.يكی  توسه  و 
منبر  برپايی  با  عرصه  اين  به  ورود  با  ميتوانند  مبلغان 
های مجازی خود به گونه ای از اين ابزار استفاده بهينه 

داشته باشند. 
وسيله ای كه »پيام دهنده« برای انتقال »پيام« خود به 

»پيام گيرنده« از آن بهره می گيرد.
شكل  به  است  ممكن  »پيام  نويسد:  می  شرام  ويلبر 
برق،  جريان  هوا،  در  صوتی  امواج  كاغذ،  روی  جوهر 
تكان دادن دست يا پرچم يا هر نوع عاليمی باشد كه 

قادر به تفهيم معنی باشد.«(18

محتوای تبليغ
هدف، نشر قانون خدا و مبارزه با ظلم و دعوت به عدالت 
و تقوی است. و اتمام حجت و ارشاد و امر به معروف و 
نهی از منكر است. بنابراين تبليغ كار بسيار ارزشمندی 
است كه در درجه اول مسئوليت آن از طرف خداوند بر 
دوش انبيا و اوليا عليهم السالم و سپس بر دوش علمای 
ربّانی گذارده شده است. لذا تبليغ يك حرفه نيست، منبع 

درآمد نيست، بلكه يك وظيفه الهی و انسانی است.
محتوای تبليغ تمام انبيا عليهم السالم يكی بوده است:

اجتناب  الّطاغوت(»از طاغوت  اجَتنِبوا  َو  اهلّل  اعبدوا  )اَِن 
كنيد و تنها خداوند را اطاعت نماييد«.

میفرمايد:)َدعاكم  تبليغ،  از  اسالم  هدف  باره  در  قرآن 
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لما يحييكم( »دعوت انبيا برای زنده كردن شماست«
میفرمايد:  البالغه  نهج  در  السالم  عليه  علی  حضرت 

انبيا آمدند تا عقل های خفته را برانگيزانند.
معاون  گلميرزاده،  حسين  سيد  االسالم  حجت   ،
در  امروز  گيالن،  اسالمی  تبليغات  ادارهكل  فرهنگی 
نشست كارگاه آموزشی شبهه شناسی در مسائل دينی 
ارزيابی كردن  با مهم  ويژه روحانيان مستقر در رشت، 
تبليغ  گفت:  جامعه،  سطح  در  اسالم  مبين  دين  تبليغ 
كارآمددين و احكام اسالمی نيازمند ابزار روز است. وی 
هدف تبليغ در مكتب انبيا را نجات مردم از طاغوت ها، 
هواهای نفسانی، جهل، تفرقه، شرك، دعوت به ايمان 
به خداوند و قانون آسمانی و معاد دانست و افزود: بنا به 
فرمايش قرآن محتوای تبليغ همه انبيای الهی يكسان 

بوده است.19
اهميت اين موضوع مورد تأييد يافته های علمی روان 
شناسان نيز واقع شده است. كه نوشتار آن در اين مقاله 

نمی گنجد.
حال به بررسی فضای مجازی )اينترنت( و ارائه راهكار 
توضيح  به  ابتدا  كه  پردازيم،  می  مرحله  هر  در  هايی 

مختصری از هر كدام بسنده ميكنيم.
از دجال های ديجيتالی تا منبرهای مجازی

ابتدا به توضيحی مختصر پيرامون واژه اينترنت، وب و 
تاريخچه آن در ايران و جهان ميپردازيم

اينترنت چيست ؟
اينترنت ، در ساده ترين تعريف ، عبارتست از كامپيوتر 
به هم متصل هستند، شبكه  دنيا  در سراسر  كه  هايی 
ای كه اين كامپيوترها را به يكديگر متصل می سازد، و 

متدهای انتقال اطالعات روی اين شبكه .
روی  پيوسته  بهم  اطالعات  تمام  از  عبارتست  وب  و   
اينترنت، اينترنت اوليه فقط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی 
را به هم متصل می كرد و چون تحت كنترل دولت قرار 
داشت افراد و شركتهای خصوصی راهی به آن نداشتند. 
اوضاع  اين  اما  داشت.  ادامه   1991 سال  تا  وضع  اين 

علوم  ملی  بنياد  سال  اين  در  شد.  دگرگون  بسرعت 
)NSF(، كه بزرگترين تامين كننده مالی اينترنت بود ، 
سرمايه خود را از آن جا خارج كرد و اينترنت را بر روی 
شركتهای تجاری گشود و به سيل خروشانی ، كه امروز 
آنرا می شناسيم تبديل شد، و شروع اين رشد انفجاری 

با شبكه تار عنكبوتی جهانی )وب( همراه بود.

 وب )WEB( چيست؟
شبكه تار عنكبوتی جهانی )وب( مدتها پس از اينترنت 

پا به عرصه وجود گذاشت.
و  اطالعات  تبادل  برای  اساسا  اينترنت  اوليه  كاربرد   
پست الترونيك بود. تولد وب به سالهای 1989 تا 1991 
در  لی   - برنزی  تيم  نام  به  دانشمندی  كارهای  به  و 
آزمايشگاه اروپايی فيزيك ذرات )CERN( در سوئيس 

بر می گردد. 
های  سرويس  از  گوناگونی  بسيار  انواع  به  اينترنت 
تا كابل های  ، از خطوط ساده تلفنی گرفته  مخابراتی 
، متكی است.  نوری پرسرعت و كانالهای ماهواره ای 
اكر اين كانال های مخابراتی را بزرگراه اينترنت بدانيم، 
انتقال  بر  كه  كامپيوترهايی   -routers( ياب  مسير 
اطالعات بين نقال مختلف نظارت می كنند( پليس های 
راهنمايی آن هستند. صفحات ابر متن وب با استفاده از 
از  گسترشی  كه   HTML ابرمتن  عالمتگذاری  زبان 
 SGML )Standard Gneralized Markup
 SGML شوند.  می  طراحی  باشد  Language(می 
يك استاندارد بين المللی )ISO 8879( است كه برای 
وجودی  فلسف  ميرود.  بكار  متنی  اطالعات  پردازش 
SGML اين است كه به گونه ای اطالعات را آرايش 
ديگر  های  برنامه  و  چاپ  ديگر  سيستمهای  كه  كند 
وسيله  به  كه   HTML نمايند.  استفاده  آن  از  بتوانند 
SGMLتعريف می شود, يك زبان عالمتگذاری لغات 
ومتون است كه روش به نمايش درآمدن آنها را تعيين 

می كند.20

تاريخچه اينترنت در جهان 
می گردد؛  باز  ميالدی   1960 دهه  به  اينترنت  پيدايش 
زمانی كه دولت اياالت متحده آمريكا براساس طرحی 
تحقيق  آژانس  مخفف   )ARPA( آرپا  به  موسوم 
كاركردهای  برای  زمان  آن  در  پيشرفته كه  پروژه های 
دفاعی بوجود آمده بود، اين طرح را اجرا نمود. طرح اين 
بود كه كامپيوترهای موجود در شهر های كه هر كدام 
اطالعات خاص خود را در آن ذخيره داشتند بتوانند در 
صورت نياز با يكديگر اتصال بر قرار نموده و اطالعات 
بستر  ايجاد  در صورت  يا  و  كنند  منتقل  يكديگر  به  را 

مناسب اطالعات را در حالت اشتراك قرار دهند.
تبادل  كه  آمد  بوجود  سيستم هايی  دوران  همان  در 
بخش های  به  نامه  ارسال  امكان  و  نموده  اطالعات 
اين  به  اكنون  كه  می كردند  فراهم  را  سازمان  مختلف 
اما  می گويند.  الكترونيك  پست  نامه  ارسال  سيستم 
و  كوچك  شبكه های  اين  دادن  ارتباط  و  اتصال  برای 
پراكنده كه هر كدام به روش و استانداردهای خودشان 
كار می كردند استانداردهای جديد و مشخصی كه همان 

پروتكل ها هستند توسط كارشناسان وضع شد.
سرانجام درسال 1961 ميالدی تعداد 4 كامپيوتر در 2 
ايالت مختلف با موفقيت ارتباط برقرار كردند و با اضافه 
 )ArpaNet( شدن واژه نت به طرح اوليه، نام آرپانت
برای آن منظور شد. در دهه 1970 ميالدی با تعريف 
امروز  به  تا  كه   TCP جمله  از  جديدتر  پروتكل های 
 )Host( رواج دارد و نيز مشاركت كامپيوترهای ميزبان
برخی  به  آن  شدن  گسترده  حتی  و  آرپانت  به  بيشتر 
اياالت متحده، آرپانت شهرت  از مرزهای  نواحی فراتر 
بيشتر  با جزييات  اينترنت همراه  ايده  و  يافت  بيشتری 
اينكه  تا  گشت  مطرح  كامپيوتری  شبكه های  به  راجع 
مختلف  شبكه های   1970 دهه  پايانی  سال های  طی 
ارتباط  يكديگر  با  شبكه ای  صورت  به  گرفتند  تصميم 
انتخاب  اصلی  هسته  بعنوان  را  آرپانت  و  نمايند  برقرار 
كردند. بعدها در سال 1993 ميالدی نام اينترنت روی 
 WWW اين شبكه بزرگ گذاشته شد. وب يا همان

تار  فارسی:  )به   World Wide Web كه مخفف 
فيزيك  اروپايی  آزمايشگاه  توسط  جهان گستر( می باشد 
و  مرتب تر  دسترسی  به  آنها  نياز  بخاطر   Cern ذرات 
ابداع گشت.  اينترنت  آسان تر به اطالعات موجود روی 
در اين روش اطالعات به صورت مستنداتی صفحه ای بر 
روی شبكه اينترنت قرار می گيرند و بوسيله يك مرورگر 
كاركردهای  اكنون  هم  و  هستند  مشاهده  قابل  وب 

بسياری دارند.21
 تاريخچه اينترنت در ايران

سال 1371: تعداد كمی از دانشگاه های ايران، از جمله 
دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه گيالن، توسط مركز 
 UUCP تحقيقات فيزيك نظری و از طريق پروتكل
به اينترنت وصل می شوند تا با دنيای خارج ايميل رد و 

بدل كنند. 
سال 1372 : در سال 1372 هجری شمسی ايران نيز 
به شبكه اينترنت پيوست. نخستين رايانه ای كه در ايران 
به اينترنت متصل شد مركز تحقيقات فيزيك نظری در 
ايران بود. در حال حاضر نيز اين مركز يكی از مركزهای 
خدمات اينترنت در ايران است .مركز تحقيقات فيزيك 
نظری و رياضيات،  بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو 
قلمرو  اين  می شود.  شناخته  رسميت  به  ايران  در   ].ir[
فضای  در  ايران  هوّيت  برای  شده  تعيين  مشّخصه 

اينترنت است. 
پس  می شود.  تأسيس  رايانه  ندا  مؤسسه   :  1373 سال 
)BBS(، در عرض يك  بورد  بولتن  اّولين  راه اندازی  از 
سال نيز اّولين وب سايت ايرانی داخل ايران را راه اندازی 
می كند. همچنين، اين مؤسسه روزنامه همشهری را به 
اّولين  اين  كه  می كند،  منتشر  اينترنت  در  فارسی  زبان 
روزنامه رسمی ايرانی در وب محسوب ميشود. در همين 
سال بدنبال اتصال به اينترنت از طريق ماهواره كانادائی 
فعاليت  رايانه  ندا  مؤسسه   ،)Cadvision( ويژن  كد 
اّولين شركت خدمات سرويس  بعنوان  را  بازرگانی خود 

اينترنتی )ISP( آغاز می كند. 
سال 1374 : مجلس ايران تأسيس شركت امور ارتباطات 
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ديتا تحت نظر شركت مخابرات ايران را تصويب می كند 
و مسؤليت توسعه خدمات ديتا در سطح كشور را بطور 

انحصاری در اختيار آن شركت قرار می دهد. 
سال 1377 : پروژه يونيكد در ايران با قرارداد شورای عالی 
انفورماتيك و همكاری بنياد دانش و هنر واقع در انگلستان 
و با نظارت و مديريت فّنی دانشگاه صنعتی شريف تحت 
عنوان »فارسی وب« آغاز می شود. هدف پروژه اينست 
كه با گنجاندن كامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد 
و  اينترنت  مخصوصاً  كامپيوتر،  در  فارسی  نشر  يونيكد، 
وب، استاندارد شود و اصواًل مشكل قلم )فونت( های غير 

استاندارد موجود در نرم افزارهای ايرانی حل شود.22

از تار نوشت تا غار نوشت
در زمان های بسيار دور انسان ها برای برقراری ارتباط 
ها  غار  روی  بر  نقوش  يا كشيدن  آتش  ابزاری چون  ار 
استفاده می كردند تا آنكه با تكلم و نوشتار به تبادل افكار 
پرداختند. امروزه تكنولوژی صدا و تصوير چون نور فراتر 
رفته و از طريق نشريه های شيشه ای با يكديگر به گفت 
و گو می پردازند. حال با شناخت صفحات وب و ابزار هايی 
چون اتاق گفتگو ، بلند گوهای مدرن را برپا خواهيم كرد 

و نقش مهمی در تبليغ دين خواهيم داشت.

وبالگ و سايت چيست؟
وبالگ يك صفحه اينترنتی تحت وب است كه توسط 
يك فرد يا گروهی به روز رسانی می شود ، آنها ، داستان ، 
شعر ، قطعه هاي ادبي ، عكس و يا مطالبي شبيه ساير وب 

سايت ها را به وبالگ خودشان پست مي كنند. 
شايد ساده ترين توصيف از وبالگ همان يادداشتهاي روي 
وب باشد. به عبارت ديگر وبالگ يك دفترچه يادداشت 
براي شماست تا شما اطالعات، نظرات، خاطرات، حرف 
دل،و هر نوع مطالب ديگر را روي آن نوشته و با ديگر 

كاربران به اشتراك بگذاريد. 
عاملي كه باعث محبوبيت و رشد سريع پديده وبالگ در 
ميان كاربران اينترنت شده است، راحتي استفاده از اين 

ابزار مي باشد. با استفاده از سيستم هاي موجود وبالگ، 
بدون نياز به صرف وقت و هزينه براي طراحي كامل يك 
با پر كردن چند فرم تحت وب  تنها  سايت اختصاصي، 
مي توانيد شروع به نوشتن مطلب در قالب يك ســايت 

اختصاصي كنيد.

تفاوت وبالگ و وب سايت:
تفاوت عمده ی وبالگ ها با سايت های اينترنتی، رايگان 
بودن، محتوا و روزآمدی آنها است؛ يعنی هر انسان زنده 
ای می تواند از طريق يكی از سايت های ويژه، فضايی 
را در پهنای اينترنت به تمليك خود در آورد و درباره ی 
هر موضوعی كه می پسندد، به هر زبانی كه دوست دارد، 
برای هر خواننده ای كه حضور می رساند، بنويسد. اين 
برتری ها، اكنون چندان به چشم نمی آيند، اما به زودی 
زود، تأثير خود را در جذب همه ی صاحبان قلم و انديشه، 
برای وبالگ،  آنچه  داد. شمردن همه ی  نشان خواهند 
امتياز به شمار است، به چندين تحقيق گسترده با دو پس 
محتاج  قلم  شناسی  روان  و  ارتباطات  علوم  های  زمينه 
است. آنچه در پی می آيد، گزيده ای است كه اگر چه 
اما رنگ و بويی خاص  ندارند،  سمت و سويی سنجيده 

دارند. 
حال بايد بررسی كرد هركدام چگونه در اين امر موثر بوده 

و يا كدام تاثير بيشتری دارد؟

ويژگی های وبالگ ؟ 
وبالگ به دليل سهولت و كاربرد فراوان و آسان دارای 
ويژگی های بسياری است كه عالقمندان بسياری را به 
خود جذب كرده است. برای مثال به مهمترين آنها اشاره 

ميكنيم:
1. آزادی عمل و قلم: نويسندگان وبالگ ها آزادند كه هر 
چه می خواهند و هر قدر كه می توانند بنويسند. هرچند 
وبالگ نويسی مجبور به پيروی از هنجارهای ملّی و بلكه 
فراملّی است؛  اما برخی از اين آزادی عمل سوء استفاده 

ميكنند.

هستند  هايی  آدرس  ها،  لينك   :)Link( لينك   .2
مطالب  و  ها  سايت  به  را  ما  آنها،  روی  بر  كليك  كه 
ديگری در اينترنت می برد.اين لينك ها گاهی صوتی يا 
تصويری هستند يعنی به خواننده اين امكان را می دهند 
كه به هنگام گشت و گذار در وبالگ، گوش و چشم خود 

را نيز به كار گيرد. 
از جالب  يكی   :)Comment( كاِمْنت   / نظردهی   .3
ترين قابليت های وبالگ ها كامنت های آنها است كه 
كند. هر  فراهم می  را  از خوانندگان  نظرخواهی  امكان 
خواننده می تواند نظر خود را ـ اعم از موافقت، مخالفت 
يا پيشنهاد ـ در زير هر نوشته وبالگی بنويسد و به سمع 

و نظر نويسنده و خوانندگان پس از خود برساند.
كه  وبالگ  در  است  مكانی   :)Archive( آرشيو   .  4
همه ی مقاالت و مطالب گذشته ی خود را يك جا در 
اختيار قرار ميدهد. نويسنده وبالگ می تواند آرشيو خود 

را ترتيب موضوعی يا زمانی بدهد و دسته بندی كند .
مطالب  تمام  ميان  از  ميتوان   :)search( جستجو   .  5

وبالگ به دنبال موضوع دلخواه گشت.
شما  به  كه  است  اين  به  آن  مزيت   :)Edit( اديت   .6
امكان ويرايش مطلب ارسالی را در همان لحظه ای كه 
می نويسد و يا حتی بعداز آن می دهد در حالی كه اگر 
مطلبی را در روزنامه چاپ كنيد ديگر امكان ويرايش آن 
را در همان لحظه نداريد بلكه در شماره و چاپ بعدی 

می توانيد آن را اصالح كنيد.
7. آسانی و ارزانی: امتياز مهم ديگری كه می توان برای 
وبالگ شمرد، سادگی ساخت آن است به گونه ای كه 
شما ميتوانيد با چند كليك كوتاه صاحب وبالگ شويد 
در  كنيد..!  ويرايش  و  ايجاد  را  خود  مجازی  روزنامه  و 

كمترين زمان و هزينه! 
www.blogger. تا چند سال قبل سايت هايی مانند
co سرويس هاي وبالگ رايگان را ارائه می دادند كه 
استفاده از آن ها برای كاربران فارسی زبان مشكل بود، 
فارسی  وبالگ  دهنده های  آمدن سرويس  به  با  امروز 
و   Persianblog، Parsiblog، Blogfa مثل 

pelakfa  وبالگ نويسی برای كاربران فارس و حتی 
عرب زبان آسانتر شده است. كه ميتوان با ايجاد ارتباط 
فكری آزاد و فضايی دينی در قالب وبالگ ايجاد ارتباط 
پايگاه های جديد در حوزه  به معرفی  افراد داشت و  با 
و  اسالمی  ناب  فرهنگ  نشر  و  دين  و  علم  و  فرهنگ 
ترويج عقايد به زبان فارسی پرداخت. با تمام اين تفاسير 
يا نمی توانيد آن را  اگراكنون وبالگی در اختيار نداريد 
ايجاد كنيد، ميتوانيد اتصال به اينترنت و بازديد و مطالعه 
ی يادداشت های هر وبالگ، به قسمت نظرخواهی در 
انتهای جديدترين يادداشت آن وارد شده و مطالب خود 

را در آن بنويسيد. 
اين روش گرچه راه آسانی برای تبليغ است، اما معايبی 
از  شد.  خواهد  آشنا  ها  آن  با  تدريج  به  كاربر  كه  دارد 
جمله اين كه در قسمت نظرخواهی بيشتر از چند جمله 
نمی توان نوشت حدود هزار حرف، ممكن است صاحبان 
اّما اين مزيت را دارد كه  وبالگ ها آن را حذف كنند. 

می توان يك مطلب را در چندين وبالگ تبليغ كرد. 
 

)تبليغ به روش های نوين )اتاق گفتگو(
مجازی  های  اتاق  در  اينترنت  طريق  از  گفتگو  امروزه 
رو به گسترش است و اين مسأله ضرورت توجه به اين 

مقوله را دو چندان ساخته است. 
تا كنون از سوی برخی از مراكز فرهنگی از قبيل سازمان 
ارتباطات اسالمی و آستانه حضرت معصومه عليها السالم 
و آستان قدس رضوی و ... اتاق هايی ايجاد شده است 
كه به طور ويژه به مباحث دينی و پاسخگويی به شبهات 
PALTALK می پردازند و عمومًا در قالب نرم افزار

بدون  عمومی  و  آزاد  مجازی  های  اتاق  اما  باشد.  می 
هدايت و حمايت فرهنگی رها شده اند و عموم جوانان 
به  كمتر  و  كنند  می  استفاده  عمومی  های  اتاق  از  نيز 

سراغ اتاق های ويژه مباحث علمی - دينی می روند! 
 yahoo , msn , افزار های چت  نرم  معروف ترين 
ياهو  از محيط  بيشتر  ايرانی  جوانان  كه  باشند  aolمی 
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استفاده می كنند. 
اين طرح، بر آن است كه روش بهره برداری از پتانسيل 
نرم افزار Yahoo) (Messengerو استفاده بهينه از 

آن را در جهت تبليغ فرهنگ دينی ارائه دهد. 
ذكر اين نكته الزم است كه اين طرح به صورت اجمالی 
می باشد و در صورت لزوم به طور دقيق تر و مشروح 

ارائه خواهد شد. 

ويژگی های ياهو مسنجر
از  به برخی  افزار ويژگی های زيادی دارد كه  نرم  اين 
اشاره می  گيرد،  قرار می  استفاده  مورد  بيشتر  كه  آنان 

شود. 
1. محيطی ساده و بسيار جذاب 

اين نرم افزار كه معروف ترين نرم افزار چت می باشد، 
آورده است. و  را پديد  از نظر گرافيكی محيطی جذاب 
به دليل گويا بودن برنامه، اكثر كسانی كه با اينترنت و 
رايانه آشنا هستند ابتدا با اين نرم افزار آشنا می گردند و 

به راحتی با آن كار می كنند. 
2. اتاق های عمومی و ويژه 

اين نرم افزار از اتاق هايی با موضوعات گوناگون ايجاد 
ورزش،  اديان،  های  اتاق  مثال  عنوان  به  است؛  شده 
خود،  مندی  عالقه  طبق  كاربری  هر  تا   ،... و  موزيك 
چت كند. اتاق هايی نيز در ياهو مسنجر وجود دارد كه 

عمومی هستند و به موضوع خاصی مربوط نيست . 
اتاق های منطقه آسيا دارای 150 تا 180 اتاق مجازی 
است و هر اتاق 40 الی 50 نفر ظرفيت دارد. اين اتاق ها 
مملو از مخاطب ايرانی است. به جرأت می توان گفت 
كه 98 درصد آنان ايرانی هستند كه آمار كاربران حاضر 

در ساعات شبانه روز بين 4 تا 6 هزار نفر متغير است. 
3.چت در اتاق عمومی و خصوصی 

كاربر با ورود به هر يك از اتاق های مجازی با ليست 
افراد حاضر در اتاق روبرو می شود كه می تواند با هر 
كدام از آنان به طور خصوصی چت كند و هر پيامی را 
برای  كند،  تايپ  اتاق  به  عمومی«  »ارسال  قسمت  در 

تواند  ارسال می  اين  آيد.  در می  نمايش  به  افراد  همه 
به صورت نوشتاری يا صوتی و يا حتی تصويری باشد. 

4. دعوت به كنفرانس 
را  افراد خاصی  اجازه می دهد كه  به كاربر  امكان  اين 
به  آنان  با  و  به كنفرانس دعوت كند  دارد،  نظر  در  كه 

گفتگو بنشيند. 
5. ارسال عكس ، صوت و يا هر فايل ديگری به مخاطب 

6. اضافه نمودن ID افراد به ليست 
اضافه  خود  ليست  به  را  افراد  دی  آی  تواند  می  كاربر 
نمايد. همچنين اين امكان را در نظر گرفته است كه می 
توان افراد را طبق عالقه مندی تقسيم نمود. به افرادی 
Offlineنيز  در حالت  اضافه می شوند،  ليست  به  كه 

می توان پيام فرستاد. 
7. ضبط گفتگوها به صورت آرشيو

ياهو مسنجر اطالعاتی كه در هنگام چت ميان دو طرف 
داری می  نگه  آرشيو  به صورت  را  بدل می شود  و  رّد 
كند و هر زمان كه كاربر خواست، می تواند آرشيو خود 

را مطالعه نمايد. 
Antiboot و boot 8. استفاده از نرم افزارهای

امكان  و  باشد  آزاد می  ياهو مسنجر  اتاق های  فضای 
استفاده از نرم افزارهای بوت نيز وجود دارد و كسانی كه 
با اين نرم افزارها كار كرده اند، می توانند هر كسی را 
كه بخواهند از محيط ياهو مسنجر و يا حتی از اينترنت 
خارج كنند. در مقابل، نرم افزارهای آنتی بوت نيز وجود 

دارد كه می تواند از اين كار جلوگيری نمايد. 
9. امكان ارسال پيام های كوتاه يا smsبه تلفن های 

همراه 
10. ساير امكانات 

... كه كمتر مورد  و  به صورت آن الين  بازی  قبيل  از 
استفاده قرار می گيرد. 

کارکرد فعلی ياهو مسنجر 
 . باشند  می  دنيا  نقاط  تمام  از  افزار  نرم  اين  كاربران 
فارسی زبانان از گوشه و كنار ايران و جهان با اين نرم 

انگيزه های چت را می توان به 4  افزار كار می كنند. 
قسمت تقسيم نمود:

اجتماعی و سياسی: بی شك  فرهنگی،  تأثيرگذاری   .1
اسالمی  فرهنگ  بر  منفی  تأثيرگذاری  برای  ای  عده 
ايرانيان در فضای اتاق ها تالش می كنند. ارسال پيام 
ها و لينك هايی درباره مسيحيت و ارائه شبهات و ... از 

جمله اين موارد است. 
2.دوست يابی: كه معمواًل به دنبال جنس مخالف می 

گردند. 
اينكه  خاطر  به  ای  عده  روانی:  و مشكالت  تنهايی   .3
خود را تنها احساس می كنند و جايی برای ابراز عقايد 
ندارند و مشكالت خود را به نزديكان هم نمی گويند، به 

چت روی می آورند . 
4. سرگرمی: عده ای نيز ترجيح می دهند اوقات فراغت 

خود را به چت كردن بگذرانند. 
جذب  كوچكتر  مناطق  و  ها  شهرستان  از  كه  كاربرانی 
بر  آلوده حاكم  به خاطر فضای  محيط چت می شوند، 

اتاق ها خيلی زود تحت تأثير قرار می گيرند! 
استفاده بهينه از فضای چت 

فضای  ها،  اتاق  بر  موجود  فضای  شد،  اشاره  چنانچه 
به  را  آن  توان  می  ريزی  برنامه  با  اّما  نيست.  مطلوبی 
دينی«  »فرهنگ  تبليغ  و  عرضه  برای  مثبت  فضايی 

تبديل ساخت. 
اكثر كسانی كه وارد اين فضا می شوند، با باطنی پاك 
و بی آاليش می باشند كه از يك سو، اعتقادات و مبانی 
فكری ضعيفی دارند و از سوی ديگر، بی عالقه به مبانی 
دينی هم نيستند. به همين خاطر، می توان به صورت 
غير محسوس به اصالح رفتار و تقويت بنيه های دينی 

آنان پرداخت. 
های  روش  و  ها  راه  كنيم  می  سعی  بخش،  اين  در 

تأثيرگذاری فرهنگ دينی را بيان نماييم:
1. تبليغ چهره به چهره 

نوع  تأثيرگذارترين  عنوان  به  چهره،  به  چهره  گفتگوی 
اينترنتی كه  »تبليغ« محسوب می شود و در گفتگوی 

نوعی گفتگوی مستقيم هست، به دليل اينكه دو طرف 
می  را  خود  حرف  راحت  خيلی  بينند،  نمی  را  همديگر 
زنند. آنان تصور می كنند كه با يك دوست كه حاضر 
بدهد،  ارزش  نظراتشان  به  و  بشنود  را  آنان  شده حرف 
چت می كنند و تصور نمی كنند كه با يك فرد مذهبی 
بی  و  ُرك  خيلی  لذا  گويند؛  روحانی سخن می  يا يك 
رودرواسی حرف خود را مطرح می كنند. اين نوع گفتگو، 
از چت قابل  از طريقی غير  فرصتی است كه هيچ گاه 

دسترسی نيست. 
اين گفتگو، پی بردن به دغدغه ها و مشكالت  نتيجه 
فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی طرف 
می  آن  با  مقابله  راههای  به  دستيابی  امكان  و  مقابل 

باشد.
۲. بهره وری از دعوت به کنفرانس 

پس از مّدتی چت كردن كاربر می تواند مخاطبان خود را 
به چند گروه تقسيم نمايد؛ گروه هايی از قبيل: اعتقادی، 
سياسی و اخالقی، و چون محور گفتگو با افراد هر گروه 
تفاوت می كند، می تواند اين افراد را به كنفرانس دعوت 
نمايد و ضمن آشنايی آنان با يكديگر، بحث را به صورت 

ميزگرد مجازی پی گيری نمايد. 
3. فضای اتاق های اصلی 

سه استفاده مهم از فضای اتاق های اصلی، قابل بهره 
برداری است. 

الف: ارسال پيام های آموزنده و هشدار دهنده و ارسال 
آدرس های مثبت و جذاب اينترنتی برای افراد حاضر در 
اتاق. معمواًل پس از ارسال لينك ها 20 الی 30 نفر به 
كه  كنند،  نظر می  اظهار  و  كنند  مراجعه می  ها  لينك 

هميْن مقدمه آشنايی با آن افراد است. 
ب: به دست گرفتن كنترل محتوايی اتاق ها كه از طريق 
افزارهای بوت صورت  نرم  با كمك  voice )ويس( و 
آزاد بودن فضای  از امكان  می گيرد متأسفانه عده ای 
اتاق ها سوء استفاده كرده و محيط اتاق ها را آلوده می 
سازند، كه می توان با طرح يك موضوع جذاب اين روند 
را تغيير داد و افراد را به اظهار نظر در رابطه با آن موضوع 
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هدايت نمود. 
آن دسته افرادی كه اين وضعيت را برنتابند، به وسيله 

نرم افزارهای بوت اخراج می شوند. 
ج: استفاده سوم از اين فضا، آشنايی با افراد است كه از 

طريق همين اتاق ها صورت می گيرد. 
4. استفاده از اسامی افراد اضافه شده 

افراد  بندی  گروه  امكان  گرديد،  ذكر   2 بند  در  چنانچه 
وجود دارد. با انجام اين تقسيم بندی اين امكان به وجود 
لينك های مفيد برای آن دسته  پيام ها و  آيد كه  می 

مورد نظر جمع آوری شود و برای آنان ارسال گردد. 
ويژگی اين روش آن است كه اگر افراد اضافه شده به 
 off هم نباشند، پيام ارسالی به صورت online ،ليست

برای آنان ارسال می گردد. 
كه  افرادی  برای  كه  دارد  وجود  امكان  اين  همچنين 
شماره تلفن همراه آنان در اختيار هست، پيام های كوتاه 

يا sms ارسال نمود. 
5. استفاده از آرشيو مذاكرات 

آرشيو مذاكرات، دو فايده مهم دارد:
الف: امكان مطالعه و بررسی مجدد مطالب بيان شده و 

پيش بينی مطالب آينده. 
ای  ويژه  در شاخه  را  اطالعات  اين  توانند  كاربران می 
كه برای آن شخص ايجاد كرده اند، نگهداری كنند. و 
او مناسب است نيز در  مطالب و لينك هايی كه برای 
همان شاخه ذخيره شود تا به مرور زمان برای او ارسال 

نمايند. 
ب: ارائه گزارش از روند چت و محور گفتگوها. 

و همچنين در كل مجموعه، اين امكان وجود دارد كه 
بولتن های آماری از روند كلی چت ارائه شود. 

نتيجه گيری ، اهداف و نياز ها 
پس از ذكر ويژگی های چت در ياهو مسنجر و امكانات 

و ميزان بهره وری آن، اهداف طرح را ارانه می كنيم:
1. شناخت معضالت فرهنگی، اجتماعی و سياسی نسل 

جوان و ارائه راهكارهايی برای حّل معضالت. 

2. ارائه فرهنگ غنی اسالم و افكار و منويات مقام معظم 
رهبری به طور غيرمستقيم. 

و  اورژانسی  فرهنگی  بيماران  دارد  اين طرح تالش   .3
مراكز  از  يكی  به  و  را شناسايی كرده  فرهنگی  آوارگان 

زير ارجاع دهد:
الف: سايت ها و اتاق های گفتگوی مطمئن. 

ب: آشنايی با سی دی ها و محصوالت فرهنگی مفيد. 
ج: ارتباط با شخصيت های مؤثر. 

د: ارتباط با بخش های پاسخگويی به شبهات در اينترنت. 
ه: ارتباط با كتب علمی و مفيد. 

ميزان و درصد مشكالت  از  آماری  بولتن های  ارائه   .4
موجود در جامعه و ارائه مهم ترين دغدغه ها. 

می  كه  مذهبی  قشر  از  منطقی  و  مثبت  چهره  ارانه   .5
تواند پس از اعتماد سازی و جذب كامل مخاطب به وی 

اعالم شود. 
نيازها

با توجه به اهداف واالی اين طرح و بيان ويژگی ها و 
پتانسيل نرم افزار ياهومسنجر نيازهای اجرايی اين طرح 

ارائه می گردد: 
1. مكان مناسب 

برای سامان دادن به نيروها و كارايی بهتر و هماهنگی 
بيشتر بين نيروها و برگزاری جلسات مداوم درون گروهی، 
به يك مكان مناسب نياز می باشد. اين مكان بايد حداقل 
شامل سه اتاق باشد يا سالنی كه به اين اندازه فضا داشته 

باشد. 
حداقل به پنج خّط تلفن نياز هست، و نيز يك تلفن همراه 
و  مكان  بودن  غير محسوس  برای  كارتی  تلفن  يك  و 

شهر. 
2. سخت افزار 

حداقل 10 سيستم برای آغاز به كار نياز می باشد . يك 
عدد scaner و يك عدد printerبرای فعاليت های 
جانبی و همچنين برای هر سيستم micو... نياز می باشد.

 

 ISDL 3. خط پرسرعت اينترنت
با بخش  اينكه نيروهای اين مجموعه معمواًل  به دليل 
از  است  بهتر  دارند،  كار  و  سر  نيز  اينترنت  ديگر  های 
خطوط پرسرعت استفاده شود تا با قطعی مواجه نباشند. 

4. جذب نيرو
در مرحله اول طرح 10 نفر از طالبی كه شرايط زير را 

دارا باشند، استفاده خواهد شد: 
الف: تحصيالت حوزوی بين 8 الی 10 سال. 

عليهم  بيت  اهل  زمينه  در  و  باشند  تحقيق  اهل  ب: 
السالم و علوم تربيتی، سياسی و عقايد، مطالعه و آشنايی 

داشته باشند. 
داشته  را  ها  جوان  برای  مخصوصًا  تبليغی  تجربه  ج: 

باشند. 
د: با رايانه كاماًل آشنا باشند. 

ه: دارای سعه صدر و تحمل باال باشند. 
و: حداقل روزی 5 ساعت در اختيار دفتر باشند. 

ز: متأهل باشند. 
5. امكانات تحقيقی 

های  پاسخ  و  پرسش  زمينه  در  كه  هايی  كتاب  تهيه 
نوشته  سياسی  و  اسالمی  علوم  های  رشته  در  شبهات 
شده است كه حدود 100 جلد می باشد. و همچنين به 
يك سری نرم افزارهايی كه در راستای عرضه فرهنگ 

اسالمی كاربرد دارند، نياز می باشد. 
6. كالس های آموزشی 

در ابتدای شروع كار، يك دوره آموزش فشرده چت حرفه 
ای و كار با نرم افزارهای بوت و آنتی بوت و آشنايی با 
سايت های مختلف و متنوع، ضروری به نظر می رسد. 

7. استاد ناظر
وجود يك استاد ناظر بر روند چت نيز ضروری به نظر 
با  و  ذوق  از فضالی خوش  كه  ناظر  استاد   . رسد  می 
با نيروها در  باشد،  تبليغی و تحقيقی بااليی می  سابقه 
ارتباط بوده و در جلسات مداوم نيروها شركت می كند و 

در ارائه پاسخ ها به نيروها مشاوره می دهد. 
در پايان، يادآور می شويم كه در صورت اجرايی شدن، 

تواند شامل  و می  دارد  قابليت گسترش هم  اين طرح 
اتاق های عربی و انگليسی نيز گردد. 

پی نوشت:
1.نساء / 63

2.آل عمران: 187
3.سخنان مقام معّظم رهبری - مّد ظلّه العالی - در جمع طاّلب كرمان 

).1384 / 2 / 11(
4.احزاب: 39

5.)المفردات في غريب القرآن،ماده دعا(
6.)مبانی تبليغ، ص 89
7.- آل عمران 104 .

8.مائده 78 و 79 .
9.جناب حجت االسالم و المسلمين قرائتي در كتاب »قرآن و تبليغ«:

10.احزاب، آيه 21
11.« ممتحنه، آيه 4

12.اصول كافی، كلينی، ج 3، ص 81
13.احزاب، آيه 39

14.قلم، آيه 48
15.نهج البالغه، كلمات قصار، شماره153

16.مرتضی مطهری، حكمت ها و اندرزها، )تهران: صدرا، 1374(، ص 224
17.صحيفه نور، ج 17، ص 157.

18. ارتباط شناسی، مهدی محسنيان راد، 189
http://www.rasanews.ir/NSite/ رسا  خبررسانی  پايگاه   .19

99160=FullStory/?id
 World Wide Web آموزشی  كتاب   .)1377( جو  20..)كراناك، 

ترجمه محمدرضا آيت اهلل زاده. تهران انتشارات كيومرث., ص. 7(
21. خالصه برداری از تحقيق  »تاريخچه پيدايش اينترنت« ، امير حسين 
.http://es-moshaver8 اسماعيلی ،كارشناس ارشد حقوق به لينك

aspx.2-blogfa.com/post
22.همان
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هر طلبه یک 
پژوهشگر

پيام حجه االسالم والمسلمين محمودرضا جمشيدی )مدير حوزه های 
علميه خواهران سراسر كشور(به مناسبت هفته پژوهش

اختالف  و  االرض  و  السموات  خلق  فی  ان 
الذين  االلباب  الولی  اليات  النهار  و  الليل 
يذکرون اهلل قياما و قعودا و علی جنوبهم و 
ربنا  االرض  و  السماوات  يتفکرون فی خلق 
عذاب  فقنا  سبحانک  باطال  هذا  خلقت  ما 

النار سوره آل عمران 191-190

تا  داريم  می  گرامی  را  پژوهش  هفته  ديگر  بار 
جايگاه علم ودانش و خرد و انديشه در مكتب حيات 
بخش اسالم، همواره تابناك و فروزان باقی بماند و 
يادآور اين واقعيت باشد  كه اسالم اصيل به بركت 
و  دانشمندان  قلم  پويای  جوهره   و  شهيدان  خون 

است. مانده  استوار  انديشمندان چنين 
وارثانی  عهده  بر  گذشتگان،  گرانبهای  ميراث  حفظ 

از  بخشی  همواره،  كه  است  علميه  حوزه های  نظير 
ناپذير  پايان  اشتياق  بركت  به  و  بوده اند  علم  تاريخ 
امام  كه  چنان  مانده اند.  باقی  سرشار  و  غنی  علماء، 
از  بزرگوارشان  اجداد  واسطه  با  السالم  عليه  صادق 
فرموده اند:  نقل  آله  و  عليه  اهلل  صلی  اكرم  پيامبر 
َينفوَن  ُعُدولُُه،  َخلٍف  ُكلِّ  ِمن  الِعلَم،  هذا  َيحِمُل   «
تأويَل  و  الُمبِطليَن  اِنتِحاَل  و  الغاليَن  تَحريَف  عنه، 

المغيث،ج1،ص357 فتح   » الجاِهليَن 

اكنون، رسالت بزرگ حوزه های علميه، ايفای نقشی 
تاريخی و افتخار آفرين در اين سلسله نورانی است. 
ستادی  عوامل  از  زير  موارد  انجام  راستا،  همين  در 
علميه  حوزه های  پژوهشی  امور  با  مرتبط  صفی  و 

انتظار است: خواهران مورد 

برنامه ريزان  و  سياست گزاران 
تقويِت  ضمن  مديريت،  مركز 
آموزشِی  نظاِم  در  پژوهش 
طراحی  به  نسبت  موجود، 
نظام  آموزشِی پژوهش محور، 
عزيز،  طالب  تا  نمايند  اقدام 
حسب استعداد و عالقه مندی، 
نظام  از  بهره مندی  امكان 
با  يافته،  را  خود  نظر  مورد 
به رشد  فراهم شدن زمينه ها، 

برسند. بالندگی  و 

سخت  مؤسسان  استانی،  گرامی  مديريت های 
مصالح  حفظ  با  امناء،  محترم  هيئت های  و  كوش 
استانی،  ظرفيت های  بسيج  و  علميه  حوزه های 
به  نسبت  را  مادی  و  معنوی  پشتيبانی  حداكثر 
برنامه های علمی – پژوهشی مدارس تحت پوشش 
به عمل آورند و ضمن تعامل با مراكز علمی همسو، 
اولويت بندی  و  شناخت  در  را  مدارس  برنامه ريزان 

نيازهای بومی ياری رسانده و زمينه اجرای طرح ها و 
نمايند. فراهم  را  پژوهشی  برنامه های 

تالش  پر  معاونان  و  گرامی  اساتيد  محترم،  مديران 
پژوهشی، شناسايی، پرورش و شكوفايی استعدادهای 
طالب را جزو اصلی ترين وظايف خود دانسته، ضمن 
خالقيت  ابتكار،  با  طالب،  توانمندی  باور  و  شناخت 
را  خود  ارتقائی  برنامه های  و  طرح  همفكری،  نيز  و 
شك  بدون  دهند.  ارائه  بومی  اقتضائات  با  متناسب 
برای  گزينه  بهترين  علميه،  مدارس  در  برنامه ريزان 
نيازهای علمی و معنوی مناطق مختلف به  شناسايی 
ابتكار  مدارس  است  شايسته  بنابراين  می آيند.  شمار 
در  خود  توانايی  مقدار  به  و  گيرند  دست  در  را  عمل 

آفرينی كنند. تاريخی، نقش  ماندگار  اين حركت 

در  اثرگذاری  بسيار  عنصر  كه  گرامی  استادان  به 
رهبر  فرمايشات  مفاد  هستند،  علميه  حوزه های 
روحيه  داشتن  كه  می كنم  يادآوری  را  انقالب  فرزانه 
كنجكاوی، پرسشگری و حق جويی بزرگ ترين عامل 
برای آموختن و تعميق دانش است. اين روحيه را در 
كالس های  در  نقاّدی  فضای  نماييد.  تقويت  طالب 
حوزوی می بايست ايجاد شود و طالب، آزاد انديشی 
را در آن فضا تمرين كنند. آنها را نه به تعبد علمی و 
اين  از  بلكه به تفكر وا داريد، زيرا تنها  حفظ كردن، 
طريق است كه پرده از چهره ی حقيقت كنار می رود 

و مجهوالت بشری به معلومات مبدل می شود.

نظام  ارزشمند  سرمايه ی  كه  عزيز،  طالب  شما  اما 
سخنم  روی  اكنون  می رويد،  شمار  به  اسالمی 
كه  گرفته ايد  قرار  زمانه ای  در  بدانيد  شماست؛  با 
نابودی اسالم عزيز  اولويت نخست دشمنان حقيقت، 
به  اسالم  امروز  كه  داريد  باور  نيز  را  اين  و  است 
نياز  تك تك سربازان خود در صحنه ی جهاد علمی 
اگرچه  آن  ابالغ  و  دين  اقامه   دين،  آموختن  دارد. 

گاه  شرايط،  فراخور  اما  است،  حوزوی  هر  وظيفه ی 
تعليم  زمينه ی  گاه  و  نيست  فراهم  دين  ابالغ  ابزار 
آن. اّما آنچه همواره برای بانوان حوزوی مّيسر است، 
تعميق دانش، مبتنی بر وحی است كه اگر محققانه و 
نتيجه  بيشترين  ابزار،  كمترين  با  شود  انجام  روشمند 
اجتماعی  محدوديت های  آنكه  بی  داشت.  خواهد  را 

نمايد. ايجاد  فرد  بالندگی  برای  مانعی  بتواند، 

امروزه به فضل الهی، زمينه فعاليت های پژوهشی در 
بسياری از مدارس علميه فراهم آمده است و طالب 
پژوهشی،  هسته های  و  كانون ها  قالب  در  می توانند 
نوين  شيوه های  داده،   جهت  و  عمق  را  خود  دانش 

بياموزند. دين پژوهی را 

پژوهشگر«  يک  طلبه،  »هر  عنوان  كه  اكنون 
است  اميد  شده،  برگزيده  امسال  محوری  شعار  برای 
طالب  واالی  همت  و  خدمتگزاران  جمعی  تالش 
و  نشيند  ثمر  به  دور  چندان  نه  آينده ای  در  گرامی 
و  نخبگان  ظهور  شاهد  خواهران،  علميه  حوزه های 

باشد. علمی  مختلف  رشته های  در  صاحب نظرانی 

نهاده  ارج  را  اندركاران  دست  همه  تالش  پايان،  در 
و از پيشگاه باری تعالی، موفقيت روز افزون همگان 
مسئلت  فداه  ارواحنا  عصر  امام  عنايات  ظل  در  را 

می نمايم.

والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته 
بيست ودوم آذزماه يك هزارو سيصدونود
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محّرمت را نيز باید 
َمحَرم بود

استاد  ارشد زبان وادبيات فارسی و  ليالحقيری طلبه سطح2وكارشناسی 
ادبيات مدرسه علميه حضرت ولی عصر)عج(

می گويند اشك برای شما كليد رهايی ار آتش است. راست 
می گويند آقا؟پس چگونه است هرسال و هر ماه و ...برايت 

اهل  نامحرميم؟هنوز  هنوز  و  گرييم  می 
حرم نشده ايم؟ 

چيزی در خاطرم حديث فرزندتان حضرت 
باقر عليه السالم را به يادم می آورد كه 

خطاب به جابر  فرمودند:
ای جابر آيا كسی كه ادعای تشيع كرده 
دارد  بيت  ما،اهل  محبت  به  اعتراف  و 
به همين مقدار از ادعا اكتفا می كند در 
ما  شيعه  از  سوگند  خدا  به  كه  صورتی 
محسوب نمی شود مگر كسی كه تقوای 
فرمان خدا  اطاعت  و  پيشه كرده  را  خدا 
نمايد. ای جابر آنان نيز شناخته نمی شوند 

بودن،روزه  خدا  ياد  به  تواضع،افتادگی،امانت،زياد  به  مگر 
از  به حال همسايگان  والدين،رسيدگی  به  نماز،احسان  و 
فقيران و مستمندان،بدهكاران و يتيمان،راستگويی،تالوت 
قرآن و بازداشتن زبان از گفتار درباره مردم مگر به نكويی.

آنان چنانند كه در ميان قبيله و فاميل خوشتن نسبت به 
تمام امور امين شناخته می شوند.

جابر گفت:يا بن رسول اهلل)صلی اهلل عليه و آله وسلم(،ما كه 
امروز احدی را با چنين صفت نمی شناسيم!

را  فرمود:ای جابر،مسلك ها و مذهب های گوناگون تو 
از راه بيرون نبرند.مرد چنين می پندارد كه )تنها مالك 
نجات و سعادتش اين است كه( بگويد: علی عليه السالم 
را دوست می دارم و او را به واليت می پذيرم و در عين 
حال اهل عمل و فعال)در انجام وظايف(نباشد.در صورتی 
كه اگر بگويد: من رسول خدا)صلی اهلل عليه و آله وسلم( 
را دوست می دارم-با آنكه رسول خدا بهتر از علی )عليه 

السالم( است- ولی از سيره و رفتار او پيروی ننمايد و سنت 
و احكام شريعت او را به كار نبندد،تنها محبت او به حال 
وی نافع نخواهد بود)وبه او مصونيت از عذاب خدا نخواهد 
داد(؛بنابراين تقوای خدا را پيشه خود سازيد و برای رسيدن 
به پاداش های الهی كار كنيد)و اين را بدانيد كه(بين خدا و 

احدی از بندگان،رابطه خوشاوندی نيست.
محبوب ترين بندگان نزد خداوند عّز و جّل و گرامی ترين 
انجام  در  آنها  ترين  كوشا  و  گارترين  پرهيز  او  نزد  آنان 

وظايف بندگی است.
ای جابر،به خدا قسم باری تقرب به جستن به خداوند تبارك 
و تعالی هيچ وسيله ای جز طاعت و عمل به دستورات 
شريعت در كار نيست و ما)از جانب خدا(فرمان تبرئه و امان 
دادن از آتش در دست نداريم و احدی را بر خدا حجتی 

نيست.1
و  ما  ولی  كه  است  است،او   خدا  فرمان  مطيع  هركس 
دوستدار ما است و هركس متخلف از فرمان خدا است او 
دشمن ما است و راهی برای رسيدن به واليت و محبت ما 

نيست جز راه»عمل« و»ورع«.
حال می دانم چرا نامحرم هست مو می دانم چرا ولی زمانم 

بی ياور مانده...
پی نوشت:

1.اصول كافی،جلد،3 كتاب ا يمان و كفر،باب اطاعت و تقوا

پشت پرده برندهای پرسروصدا

نفيسه عليزاده                                                                                        
گرايش جوان امروز به خريد لباس و زيور آالت با ماركهای 
خارجی و عدم توجه به توليد كنندگان اين اقالم و اهدافشان 
به صورت معضلی جدی گريبانگير جامعه شده است . چه 
باليی بر سر نسل جوان امروز انقالب آمده است كه  مارك 
گروه های شيطان پرست و هم جنس باز و القيد را نشانی 
برای پز وكالس خود می دانند. شايد فكر كنيد D&G نام 
يك شركت تبليغاتی لوازم پوشاك است كه فقط پوشاك را 

توليد وعرضه می نمايد.                    
اما به نظر می رسد كمی خوشبينانه است وما  اشتباه كرده ايم!

هيچ وقت فكر كرده ايم كه چرا اين نوع 
شركتها بزرگ است وپر طرفدار ، و فكر 
كرده ايد كه ما D&G را بزرگ كرده ايم 

باز هم اشتباه كرده ايد!
دو مرد، در جوانی به همجنسگرايی مبتال می شوند، وبعدها 
اين نوع ارتباط را با عنوان ازدواج به صورت رسمی اعالم 
می كنند. D&G مخفف DOLCE & Gabana نام 
همين دو مرد است. آنها پس از مدتی برای تسخير دنيا با 
افكار همجنسگرايانه خود دست به توليد كارخانه پوشاك می 
زنند.و طبق معمول در اين ميان باز  سر و كله صهيونيست 

و اسراييل پيدا می شود.
و برای تحقق اهداف خود از اين دو نفر حمايت می كند. 
امروزه اين شركت يكی از بزرگترين و معروفترين توليدات 
پوشاكی دنياست  و كار وقتی خراب تر ميشود كه بدانيم اين 
مارك مثل ساير نشانه های شيطان پرستی و ماسونی دارای 
اثر وضعی بر استفاده كننده آن است. و ما اگر هم ندانسته 
اقدام به استفاده از اينگونه لباسها كنيم در ترويج  مقاصد ضد 
الهی آنان كوشيده ايم ودر صورتی كه پشت پرده اهداف 
آنها را بدانيم و عمدا از اين نوع برند استفاده كنيم كه خود را 
به لباس كفر ملبس كرده ايم واين با مبانی زندگی وحيانی 

كامال منافات دارد .
و متاسفانه ما... بهتر است بدانيم كه هم اكنون شيعيان 

اميرالمومنين نيز مروج اينگونه پوشاك شده ا ند. ماركی مانند 
D&G كه نماد هم جنس بازيست نبايد مارك لباس جوان 
مؤمن و مذهبی ما باشد ، پيراهن مشكی ما در عزای سيد 
الشهدا ع نبايد مزين به مار ك channel كه نماد روابط 
آزاد جنسی است باشد. مهم نيست كه ماركی كه استفاده 
ميكنيم اصل و توليد خارجی باشد بلكه مهم اين است كه 
تو ناخواسته نماد يك حركت پليد خواهی شد و از يك فكر 

شوم حمايت خواهی كرد.
درجايی ديگر تو نوشابه ميخوری و كودك فلسطينی گلوله..... 
پول  برای خريد كااليی  اسالمی  در جوامع  ما مسلمانان 
می دهيم كه كه سودش گلوله ای بر سينه كودك مظلوم 

فلسطينی در  فلسطين اشغالی  می شود
:  ميدانيد كه مولكول های  لطفا چند لخظه تأمل كنيد 

مولكولهای  فرم  مايعات 
می  خود  به  را  ظرف 
گيرد. يعنی تمام مولكول 
های كاكوال به شكل ال 
مكه ال محمد است.  باز 
ميدانيم كه دو سوم بدن 
ما آب است و به همين 
ال  ما  بدن   %70 راحتی 
مكه ال محمد می شود. 

بايد بدانيم كه در پس هر 
است  ممكن  ما  انتخاب 
تفكری نهفته باشد پس 
آگاهانه انتخاب كنيم .تا 

سالم زندگی كنيم.

السالم( است- ولی از سيره و رفتار او پيروی ننمايد و سنت 
و احكام شريعت او را به كار نبندد،تنها محبت او به حال 
وی نافع نخواهد بود)وبه او مصونيت از عذاب خدا نخواهد 
داد(؛بنابراين تقوای خدا را پيشه خود سازيد و برای رسيدن 
به پاداش های الهی كار كنيد)و اين را بدانيد كه(بين خدا و 

احدی از بندگان،رابطه خوشاوندی نيست.
محبوب ترين بندگان نزد خداوند عّز و جّل و گرامی ترين 
انجام  در  آنها  ترين  كوشا  و  گارترين  پرهيز  او  نزد  آنان 

وظايف بندگی است.
ای جابر،به خدا قسم باری تقرب به جستن به خداوند تبارك 
و تعالی هيچ وسيله ای جز طاعت و عمل به دستورات 
شريعت در كار نيست و ما)از جانب خدا(فرمان تبرئه و امان 
دادن از آتش در دست نداريم و احدی را بر خدا حجتی 

نيست.1
و  ما  ولی  كه  است  است،او   خدا  فرمان  مطيع  هركس 
دوستدار ما است و هركس متخلف از فرمان خدا است او 
دشمن ما است و راهی برای رسيدن به واليت و محبت ما 

نيست جز راه»عمل« و»ورع«.
حال می دانم چرا نامحرم هست مو می دانم چرا ولی زمانم 

بی ياور مانده...
پی نوشت:

1.اصول كافی،جلد،3 كتاب ا يمان و كفر،باب اطاعت و تقوا
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یادی ازنخبگان عرصه علم
منفرد زهرامحمدی 

چکيده
بزرگترين  از  يكی  حسابی  سيدمحمود  پروفسور 
دانشمندان معاصر ايرانی است. كه در مسير علم آموزی 
و توجه به امور معنوی و اخالقی بسيار كوشا بوده است. 
در اين پژوهش، زندگينامه و جلوه های زندگی ايشان: 
به روحانيت،  غيرت ملی،  احترام  دينی،  ايمان، غيرت 
به  اهميت  و  توجه  مكان،  و  زمان  هر  در  آموزی  علم 
خانواده، برخوردهای تربيتی، نظم و برنامه ريزی، ساده 
قرار  بررسی  مورد  جسم،  سالمت  و  ورزش  زيستی، 

گرفته است. 
سيره  كه  بزرگ  دانشمند  اين  رفتار  و  زندگی  به  توجه 
»عليهم  معصومين  و  آله«  و  عليه  اهلل  »صلی  پيامبر 
تواند  می  است،  داده  قرار  خود  راه  چراغ  را  السالم« 

الگوی مناسبی برای ما باشد. 
كليدواژه : پروفسور حسابی ، معنويت،

مقدمه 
يكی از مفاخر بزرگ ايران، دانشمند برجسته پروفسور 
سيدمحمود حسابی است. او از مردان بزرگی است  كه 

علم و دين و اخالق را به شايستگی در خود ايجاد نموده 
است. 

نشناختن و شناساندن ابعاد مختلف زندگی چنين مردان 
عميق  و  بسيار  توجه  كنار  در  كه  بزرگی 
دينی  تربيت  و  معنويت  به  آموزی،  علم  به 
بسيار  دادند،  می  نشان  اهميت  اخالق  و 

ضروری می نمايد. 
به  نياز  ما،  كشور  امروز  جوانان  و  نوجوانان 
دستورات  از  پيروی  با  كه  دارند  الگوهايی 
دينی و معصومين )ع( تمام عمر خود را در 
راه علم آموزی وكسب معارف دينی و اخالق 

صرف نموده اند. 
از  شمسی   1281 سال  در  حسابی  دكتر 
از  و  متولد  تهران  در  تفرشی  مادری  و  پدر 
و  دمشق  در  سپس  و  بغداد  در  چهارسالگی 
همزمان  شد.  تحصيل  به  مشغول  بيروت 
قرآن كريم، گلستان و بوستان، غزليات حافظ و منشئات 
پايان  تا  ابتدا  از  او  آموخت.  خود،  مادر  از  را  مقام  قام 
از  كه  خود  های  ای  دوره  هم  ميان  در  تحصيالت، 
كشورهای مختلف بودند همواره رتبه نخست را داشت.1

و  موفقيت  كسب  از  پس  علم،  برجسته  چهره  اين 
و  راه  مهندسی  علوم،  و  ادبيات  ليسانس  مدارك  اخذ 
ساختمان، مهندسی برق، مدرك زيست شناسی، ستاره 
شناسی و سپس اخذ دكترای فيزيك در سال 1306 به 
در  خود  حيات  های  لحظه  آخرين  تا  و  بازگشت  ايران 
كرسی تدريس، چند هزار شاگرد متخصص تربيت نمود 
كه اكثر آنها از اساتيد و مديران بلندپايه كشور هستند. او 
در فيزيك نوين، نظريات تازه ای داده و نشان »كومان 
دولوژين دوتور« - بزرگ ترين نشان علمی فرانسه – را 
به دليل ارائه و اثبات تئوری »بی نهايت بودن ذرات« 

دريافت نمود. 
ايشان بر چهار زبان زنده دنيا يعنی فرانسوی، انگليسی، 
آلمانی و عربی تسلط داشتند و در مطالعات و مكالمات، 
اين زبان ها را به كار می گرفتند. همچنين به زبان های 

تركی،  اوستايی،  پهلوی،  يونانی،  التين،  سانسكريت، 
تحقيقات  در  را  آن  و  داشتند  اشراف  روسی  و  ايتاليايی 

علمی خود به كار می بردند. 2
ارائه  و  علمی  خدمات  بر  افزون  مبتكر،  انديشمند  اين 
و  بنيادين علمی  ايجاد تحوالت  در  نظريه های جديد، 
برداشت  ايران گام های مهمی  تكنولوژی و تحقيقاتی 
نخستين  تأسيس  تهران،  دانشگاه  تأسيس  جمله:  از 
اولين  و  هواشناسی  ايستگاه  اولين  عالی،  دانشسرای 
دانشگاه  اندازی  راه  ها،  ماهواره  تعقيب  رصدخانه 
دانشگاه  ژئوفيزيك  موسسه  گذاری  پايه  و  راديولوژی 

تهران و تأسيس مركز اتمی ايران.3
او تنها شاگرد ايرانی پروفسور آلبرت انيشتين بود. در سال 
)1990 م( از سوی جامعه علمی جهانی به عنوان »مرد 
»شصت  كنگره  در  و  شد  برگزيده  جهان«  علمی  اول 
سال فيزيك ايران« )1366 هـ. ش( ملقب به »پدر علم 
ايران« گرديد، و سرانجام در  فيزيك و مهندسی نوين 
دوازدهم شهريور ماه سال 1371 وفات يافت و خانه وی 

به موزه تبديل شد.4
جلوه هايی از زندگی 

دكتر حسابی حكيمی بود از شجره حكمت آموختگان، 
با شاخ و برگ تازه و ماندگار. او همه دوران تحصيل و 
جوانی خود را در كشورهای اروپايی سپری كرد ولی در 
پرتو معنويت و پرتو دينی، هرگز از فرهنگ بيگانه متأثر 
نشد و رنگ نباخت و فطرت سليم و اصالت خود را از 
مراكز  ای  ناپاكی  آلوده  را  و شخصيت خود  نداد  دست 
علمی و آموزشی اروپا و آمريكا نساخت. اين مرد بزرگ 
صفات نيكو داشت و ويژگی هايش زبانزد عام و خاص 

بود.5
1- استاد و ايمان 

عميق  ای  ريشه  حسابی  پروفسور  مذهبی  اعتقادات 
داشت. ايشان در دوران طفوليت حافظ قرآن كريم شدند 
و در مباحث همواره به آيات قرآن و روايات به عنوان 
شواهد و داليل محكم استفاده می كردند. استاد اعتقاد 
داشتند كه طبيعت تحت آهنگ موزون و عرفانی خود 

بيست  گفتند: »شايد  ايشان می  است.  نيايش  در حال 
شاگرد ممتاز درس بخوانند و فارغ التحصيل شوند، ولی 
كسی كه ديد و نظری جديد دارد، بايستی تقوا نيز داشته 

باشد، چنين افرادی نسبت به ديگران برتری دارند.«6
۲- غيرت دينی 

علم  با  و  سرشته  ايمانشان  با  را  غيرت  مومن،  مردان 
دكتر  برند.  می  آن سود  از  مسير صحيح  در  آگاهی،  و 
حسابی در پرتو تربيت صحيح، غيرت دينی داشت و آن 
را در مسير صحيح به كار می گرفت. در زمان اداره اولين 
بيمارستان خصوصی در ايران )بيمارستان گوهرشاد سال 
1312 هـ. ش( با وجود جو حاكم، كاركنان خانم ملزم به 
رعايت كامل حجاب بودند و اين نشانی از پايبندی استاد 

به مبانی و اصول اعتقادی بود.7
هنگام انتخاب همسر، دختری از خانواده روحانی برگزيد. 
و فرزندان خود را از كودكی ملزم به فراگيری و انجام 
فرائض دينی می نمود و نيز آنان را به تالوت آيات با 
می  تشويق  معانی  كامل  درك  و  عربی  صحيح  لهجه 

كرد.8
3- احترام به روحانيت 

يكی از ويژگی های بارز اين دانشمند فرزانه، عالقه و 
ارتباط  كه  طوری  به  بود،  روحانيت  به  گذاشتن  احترام 
نيز  امام راحل را  امام خمينی )ره( داشت و  با  صميمی 
با  ايشان  بودند،  قائل  خاصی  عالقه  و  احترام  او  برای 
و  داشته  معاشرت  مطهری  شهيد  و  جعفری  عالمه 

جلسات علمی متعددی با اين دو بزرگوار داشتند. 
)ره( می گفت: »من سه اصل مهم  امام  مورد  در  وی 
محبت، احترام و راستگويی را در وجود امام )ره( ديده 
ام و به خوبی می دانم كه نوجوانان و جوانان كشور چرا 
حاضرند به راحتی جان خود را در راه حضرت امام )ره( 

فدا كنند تا انقالب اسالمی پيروز شود.9
شهيد  به  خاصی  احترام  و  عالقه  حسابی  پروفسور 
مطهری داشت. به طوری كه با دستان خود يك صندلی 
صندلی  اين  ساخت.  مطهری  شهيد  استاد  برای  چوبی 

بيست سانتی متر ازصندلی خودشان و ديگر صندلی 

یادی ازنخبگان عرصه علم
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می  مطهری  شهيد  به  خطاب  همواره  و  بود  بلندتر  ها 
دانشگاهيان  ازما  باالتر  حوزويان  شما  »جايگاه  گفتند: 
است.« در روزگاری كه كسی اجازه نداشت كتاب های 
مرحوم مطهری را بخواند و به آن توجه نمی كرد، آقای 
به  و  برد  می  دانشگاه  به  را  ايشان  های  كتاب  دكتر، 

شاگردانشان هديه می داد.10
۴- غيرت ملی 

دكتر حسابی با وجود آنكه می توانست در غربت غرب بر 
صدرنشيند اما همه اين امتيازات را وانهاد و برای او هيچ 
امتيازی برتر از سربلندی ايران نبود. از همين رو از لحظه 
ورود به كشور از هيچ تالشی در راه اين هدف فروگذار 
نكرد. ايشان آرزو داشت كه ايران به مقام اوليه خودش 
از لحاظ پيشرفته بودن در علم و پژوهش برسد. وی می 
گفت: »اين كشور در دانش پيشقدم بوده و مشهور هم 
بوده است. بايد برگردد به آن مقامی كه اليقش است.«11

استفاده  از  پرهيز  و  فارسی  زبان  احترام  به  همچنين 
لغات خارجی توجه بسيار داشتند. با حمايت های ايشان، 
فرهنگستان ايران بنيان نهاده شد واز ابتدا به عنوان عضو 
پيوسته آن، فعاليت های شايسته توجهی را برای سربلندی 

زبان ملی ايران پی گرفتند. 
استاد براساس اعتقاد عميقی كه به حفظ زبان فارسی در 
برابر هجوم لغات بيگانه داشتند،مطالعات گسترده ای را 
در زمينه ريشه يابی و برابر سازی علمی انجام دادند و 
با اتكاء به اشراف كامل بر زبان های گوناگون، به مدد 
همياران هم انديش خود، طی هفتاد سال خدمت مستمر 
با برابرسازی علمی در برابر واژگان بيگانه وارد شده به 
زبان فارسی، زبان مادری را اساس وحدت ملی می باشد، 
محكم و پايدار نگاه داشت. نمونه ديگر از فعاليت های 
استاد برای غنای زبان روز علمی ايران، تدوين فرهنگ 
حسابی است. او در اين مجموعه ظاهرا يك جلدی، لغات 
اصيل فارسی را در برابر لغات التين )انگليسی( معرفی 
مترجمين  و  اساتيد  پژوهندگان،  برای  امروزه  كه  كرده 
يك  قابليت  نوين،  علوم  زمينه  در  خصوص  به  متعهد، 

راهنمای برجسته را دارد. 12

5- علم آموزی در هر زمان و مکان 
بود  علم  طلب  و  جستجو  در  همواره  حسابی  دكتر 
و  عليه  اهلل  »صلی  خدا  رسول  اين سخن  همواره  و 
آله« بر زبان او بود. كه اگر دانش در ثريا هم باشد، 

يافت.  بر آن دست خواهند  از فارس  مردانی 
چندانكه  بود.  دلدادگی  حكايت  دانش،  با  او  حكايت 
تا آخرين لحظه حيات در اين كره خاكی از معشوق 
خود دست نكشيد. دكتر محمود حسابی شاهد مثالی 
نبوی  حديث  به  عامالن  و  دوستی  دانش  از  زنده 
اشتياق  اگر  بود.  اللحد«  الی  المهد  من  العلم  »اُطُلُبو 
لحظات  تا  اندوزی  دانش  بر  حسابی  دكتر  امثال 
ابوريحان  از  پافشاری  تصور  شايد  نبود،  پايانی 
بسيار  در هنگام مرگ،  ای  بردانستن مساله  بيرونی، 
هر  كه  اشتياق  ثبت  با  امروز  اما  نمود.  می  سخت 
وا  تحسين  و  حيرت  به  را  بيگانگان  حتی  ناظری 
حسابی  دكتر  كه  است  تصويری  از  دارد. سخن  می 
اميد  قطع  وجود  با  و  زندگی  لحظات  آخرين  در  را 

13 دهد.  نمايش می  مطالعه  در حال  پزشكان، 
خطاب  آموزی  علم  ارزش  مورد  در  حسابی  دكتر 
انسان  های  دانسته  دنيا  »در  گويد:  می  پسرش  به 
است.  ناچيز  خيلی  داند،  نمی  آنچه  با  مقايسه  در 
بيند  می  وقتی  آدم  نكيم.  تلف  را  وقت  است  حيف 
چيزی  و  است  سالم  چشمشان  كه  هستند  كسانی 
نمی خوانند، حيفش می آيد. زمان می گذرد و برای 
كمی  وقتی  انسان  شود.  نمی  متوقف  هم  هيچ كس 
مطالعه می كند، تازه می فهمد كه چيزی نمی داند. 
لحظه  لحظه  قدر  و  باشد  مواظب  آدم  كه  بهتر  چه 
است.  سالم  وقتی  خصوص  به  بداند.  را  عمرش 
از  بيشتر  بايد  دارد،  حوصله  و  است  تر  جوان  وقتی 
آموزد،  می  چيزی  انسان  وقتی  كند.  استفاده  وقتش 
آن گاه می فهمد كه هيچ چيزی در زندگی، ارزشی 
آگاه  فهميدن،  خواندن،  ندارد.  را  آموختن  از  باالتر 
و  زحمات  از  تشكر  و  عبادت  نوع  يك  مثل  شدن 

است.«14 خداوند  دستاوردهای 

6- توجه و اهميت به خانواده 
دكتر حسابی به همسر و فرزندان خود عشق می ورزيدند 
و به آنها احترام می گذاردند. با وجود مشغله های بسيار، 
و  نظر  تبادل  برای  فرصتی  از هر  كوشيدند  همواره می 
همنشينی با آنها استفاده نمايند. هر شب دو ساعت را به 
آموزش مطالب گوناگون و پاسخگويی به سواالت درسی 

فرزندانشان اختصاص می دادند.15
به  ايشان  همنشينی  به  اهميت  مورد  در  حسابی  ايرج 
خانواده چنين می گويد: »پدر بدون استثناء هر سه وعده 
و  سفره  چيدن  در  كردند.  می  ما صرف  كنار  در  را  غذا 
جمع كردن آن هميشه به مادر كمك می كردند. ما را نيز 
تشويق می كردند كه در امور خانه به مادر كمك كنيم. 
با تأمل غذا را صرف  ايشان عقيده داشتند وقتی آرام و 
كنيم، در حقيقت با هر لقمه ای به دو فلسفه عمل كرده 
ايم: يك بار از خداوند سپاسگزاری كرده ايم و شكر نعمت 
ها و بركت های او را به جا آورده ايم و از طرف ديگر 
اعتقاد داشتند با طرز زيبای غذاخوردن از خانم خانه نيز 
تشكر كرده ايم، زيرا مادر برای تهيه هر غذا چند ساعت از 
وقت خود را صرف می كند تا ما غذايی سالم و خوشمزه 
بخوريم. هميشه سر سفره با بهانه ای شروع به تعريف از 
غذا می كردند و مادر از نكته سنجی های پدر خوشحال 

می شدند.«16
۷- برخوردهای تربيتی 

استاد در مورد تربيت بر اين عقيده بود كه ارتباط والدين 
با فرزند بايد بر پايه محبت و صداقت باشد. او پيوسته می 
گفت: »بچه براساس سه اصل محبت، احترام و راستگويی 
پدر و مادر بزرگ می شود و بچه می خواهد كه حرف پدر 
و مادرش را قبول كند نه اينكه ترديد كند. بايد به بچه 
راست بگوييد. نبايد دروغ بگوييد. كاری كه می خواهيد 
بيانجامد. اگر  اينكه به نارضايتی بچه  بكنيد بگوييد ولو 
احترام او را نگه داريد، او هم احترام پدر و مادر را نگه می 
دارد، نه اينكه چون كوچك است، با بی احترامی با او رفتار 
كنيد. بايد همان احترامی را كه برای يك شخصی بالغ 

قائل هستيد، برای بچه هم قائل باشيد.«17

۸- نظم و برنامه ريزی
برنامه ريزی و رعايت نظم به زندگی نظام می بخشد، 
از  را هموار می سازد،  را روشن و مسير حركت  هدف 
و  روند كمی  بر  و  كند  جلوگيری می  وقت  رفتن  هدر 
كيفی كار می افزايد، نظم ثابت حاكی از رويه سالم و 

پر نشاط است. 
اخالقی  و  تحقيقاتی  نظام علمی،  فرزانه،  دانشمند  اين 
در  فرزندشان  نهاد.  بنيان  استوار  نظم  پايه  بر  را  خود 
كارهای  بر  خاصی  تربيت  و  »نظم  گويد:  می  باره  اين 
زير  – 38 سال كه در  بود و در طی 37  ايشان حاكم 
يك سقف بوديم، خللی در اين برنامه های منظم نديدم. 
ايشان سر ساعت 7:30 صبحانه صرف می كرد كه در 
ظرف اين مدت، كمترين تغييری پيدا نكرد. حدود ساعت 
9 در اتاقشان روی لغات فارسی كار می كردند و ساعت 
11 صبح روی نظريه علمی خودشان كه مورد تصويب 
انيشتين هم بوده است، كار می كردند. بعد از صرف ناهار، 

يكی، دو ساعت استراحت می نمودند. 
ساعت 4 به مطالعه كتاب های فيزيك می پرداختند و بعد 
به اخبار گوشه و كنار جهان گوش می دادند. ساعت 8:30 
موقع شام شان بود و 9:30 مجالت خارجی را می ديدند 

و ساعت 12:30 روی زبان آلمانی كار می كردند.«18
ايشان نمونه كامل وصيت امام علی )ع( می باشد. حضرت 
علی )ع( به پيروان خود، در هر عصر و نسل وصيت می 
كنند: »اوصيكما و جميع ولدی و اهلی و من بلغه كتابی 
بتقوی اهلل و نظم امركم«19 من شما )حسن و حسين )ع(( 
و همه فرزندانم و كسانم و آن را كه نامه من به او رسد، 

به ترس از خدا و نظم در كارها سفارش می كنم. 
9- ساده زيستی 

آرمان خواه، زهد و ساده زيستی  و  وارسته  انسان های 
را سيره خود می سازند و بی توجه به تجمالت دنيا، به 
تكامل معنوی و علمی خود می انديشند. دكتر حسابی با 
جايگاه علمی و موقعيت جهانی كه داشت، می توانست 
در جهانی از تجمل قرار گيرد و به يك قطب سرمايه 

داری تبديل شود ولی از مدار تربيتی و مكتبی خود 
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هدایت ها وارزش ها
فرازی از دعای مكارم 

اخالق
ٍد  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
ٍد ، َو أَبِْدلْنِی  َو آِل ُمَحمَّ
َنآِن  ِمْن بِْغَضِه أَْهِل الشَّ
ِمْن َحَسِد  َو   ، الْمَحبََّه 
َه ، َو  الَْمَودَّ الَْبْغِی  أَْهِل 
اَلِح  ِمْن ِظنَِّه أَْهِل الصَّ
َعَداَوِه  ِمْن  َو   ، الثَِّقَه 
اأْلَْدنَْيَن الَْواَلَيَه ، َو ِمْن 

َه ، َو ِمْن ِخْذاَلِن اأْلَْقَربِيَن النُّْصَرَه،  ُعُقوِق َذِوی اأْلَْرَحاِم الَْمَبرَّ
، َو ِمْن ُحبِّ الُْمَدارِيَن تَْصِحيَح  الِْمَقِه ، َو ِمْن َردِّ الُْماَلبِِسيَن 
الِِميَن َحاَلَوَه ااْلََمَنِه ااْلََمَنِه  َكَرَم الِْعْشَرِه ، َو ِمْن َمَراَرِه َخْوِف الظَّ
بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و درباره من 
تغيير ده دشمنی سخت دشمنان را به دوستی ، و رشك 
بردن سركشان از حق را به محبت ، و بدگمانی نيكان را 
به اطمينان ، و دشمنی آشنايان را به دوستی ، و بدرفتاری 
خويشان را به خوشرفتاری ، و خوار گردانيدن نزديكان را به 
ياری كردن ، و دوستی مدارا كنندگان ) دوستان ظاهری ( 
را به دوستی واقعی ، و اهانت آميزش كنندگان را به آميزش 
نيك ، و تلخی ترس از ستمكاران را به شيرينی ايمن بودن 

) از ايشان (
تبديل بغض ها به دوستی ها 

جايگزينی  دعا  از  قسمت  اين  در  امام  خواست  در  اولين 
كينه دشمنان به دوستی است . اساسا دين اسالم توجه 
خاصی به روابط اجتماعی بين مسلمانان داشته و همواره 
بيان موجبات و موانع  آمد و  ارائه دستورالعملهايی كار  با 
روابط صميمانه تالش نموده است .قلوب امت اسالم را به 
همنزديك كند ، زيرا پيوند قلوب چه در زمينه فردی و چه در 

عرصه اجتماعی بركات فراوانی را خواهد داشت .

تبديل حسادت به مودت 
از  است كه  اين  دراين قسمت  امام سجاد  دومين دعای 
خدا طلب می كند كه 
پروردگارا حسادت اهل 
ستم را به مودت نسبت 
بفرما  تبديل  من  به 
در  دعا  اين  با  ايشان 
واقع از خدا استدعا می 
كند ، كسانی كه با ظلم 
به ايشان حسادت خودرا 
آشكار می كنند از اين 
باعث  كه  بزرگ  گناه 
هاست  آن  شقاوت 
دست بردارند وهم اينكه امام ع دچار زحمات و گرفتاری 

حاصل از اعمال ايشان نگردد.
تبديل بدگمانی به اعتماد 

يكی ديگر از خواسته های امام چهارم )ع( در بهبود روابط 
اجتماعی ، تبديل سوء ظن اهل خير و صالح به اطمينان 
ووثوق است ، جالب اينجاست كه برای امام سوءظندافراد نا 
صالح هيچ اهميتی ندارد ، زيرا اگر اين افراد كه تاثير گذار 
بر جامعه هستند به امام ع بدگمان شوند مردم نيز به تبع از 
اطراف امام دور شده وخود را از معارف ناب اسالم محروم 

می كنند.
اصالح روابط فاميلی

امام در سه جمله بعد به مواردی اشاره می فرمايد كه در 
واقع بهبود دهنده روابط خانوادگی و خويشاوندی است . 
می فرمايد:خدايا !دشمنی نزديكان را به دوستی و نزديكی 
، وجدايی بستگان را به نيكی و پيوستگی ، وعدم ياری 
خويشاوندان ، به حمايت و ياری ، تبديل فرما . در اين فراز 
از دعا امام عليه السالم به مدارا با مردم و معاشرت كريمانه  

وهمچنين جايگزينی ترس به امنيت  اشاره می فرمايد. 

منبع:
 ره توشه راهيان نورج 93 دفتر تليغات اسالمی حوزه علميه قم

لذات ماندگار  نداد و  به دنيا نشان  غافل نشد و رغبتی 
معرفت و معنويت را با لذات زودگر مادی عوض نكرد و 
تا پايان عمر در خانه قديمی و ساده اش زندگی كرد و 
آنچنان كه خود استاد می گفت: »علم و بزرگی واقعی، 

با فروتنی و سادگی همراه است.«20
جمالت برجسته از پروفسور حسابی۲1
زندگی يعنی پژوهش و فهميدن چيزی جديد. 

عشق  و  شرم  عدالت،  مردانگی،  پيشرفت:  اصل  چهار 
است. 

يك عمل درست، بهتر است از هزار نصيحت. 
راه پيشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقيق، احترام به 

معلمين، اساتيد، دانش آموزان و دانشجويان است. 
را  نبوغ  )از غرب(، خطری است كه چشمه های  تقليد 

خشك می كند. 
حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی واجب است. 
فعال باشيم ولی ماليم، عادل باشيم ولی با گذشت. 

سادگی و عشق از عوامل موفقيت است كه در قلب ما 
ايرانيان است. 

ايران، جزيره هوش و ذكاوت است. 
شخصيت يك ملت را ادبای آن ملت می سازند. 

بزرگ ترين خوشحالی من در زندگی، هوش و استعداد 
جوانان ايرانی است. 

سه اصل عاشقی: محبت، احترام و راستگويی است. 
نظر يكی از اساتيد )يكی از شاگردان استاد(: 

خستگی  تالش  و  كار  نسل  سه  با  حسابی،  پروفسور 
ناپذير، هفت نسل استاد و دانشجو را برای كشور تربيت 

نمودند. 
پروفسور حسابی، سخن كم  و كوتاه می گفتند، ايشان 

بيشتر گوش می كردند و بيشتر تعقل می نمودند 
ايشان ايستادگی و مبارزه علمی را به شكل علمی و با 

متانت و تعقل انجام می دادند. 
وقت را تلف نمی كردند و از تمام لحظات استفاده می 

نمودند. و منظم و كامال با برنامه بودند.
پروفسور حسابی، نجيب، متين و دور از تظاهر بودند. 

نتيجه گيری: 
توجه به زندگی و رفتار دانشمندان بزرگ مانند پروفسور 
حسابی ما را به اين نتيجه می رساند كه ايمان، معنويت، 
اخالق و استفاده از وقت برای رسيدن به مدارج علمی 
از مهمترين ويژگی های آن ها است. و با الگو گرفتن 
از اين شخصيت ها می توانيم به پيشرفت های بزرگی 

برسيم. 

پی نوشت:
  - بهاره شفيعی، زندگينامه مشهورترين دانشمندان و مخترعان، ص 47

2 - رضا مختاری اصفهانی، زندگينامه پروفسور حسابی، ص 12 
3 - محمود اكبرزاده، مرد نخستين، ص 90.

4 - فرزانه كريمی، 365 پرسش و پاسخ علمی برای بچه ها، ص 57.
5 - جعفروفا، مقاله »دكتر حسابی دانشنامه ناخوانده«، مجله مربيان، ص 

 .116
6 - ايرج  حسابی، استاد عشق، ص 179

7 - همان، ص180. 
8 - جعفروفا، همان، ص 117 – 118.

9 - محسن گلدانساز، پروفسور حسابی )از مجموعه چهره های درخشان(، 
ص 69.

در  )مصاحبه   .66 شاهدياران، ص  مجله  حسابی،  ايرج  با  مصاحبه   -10
بخش ضميمه آمده است.(

ايران،  نوين  مهندسی  و  فيزيك  علم  پدر  حسابی،  پروفسور  بنياد   -  11
ص 3

12 - ايرج حسابی، مقاله »پروفسور حسابی و حافظ« مجله زبان و ادبيات، 
ص 48. 

در  لحظه  اين  )تصوير   .8-7 همان، ص  اصفهانی،  مختاری  رضا   -  13
بخش ضميمه آمده است(.

14 - از بزرگان بياموزيم، مجله پيوند، ص 28.
15 - ايرج حسابی، استاد عشق، ص 186

16 - از بزرگان بياموزيم مجله پيوند، ص 28. 
17 - جعفر وفا، همان،  ص118

18 - ايرج حسابی، استاد عشق، ص 184. 
19 - سيدرضی، نهج البالغه، نامه 47.
20 - جعفر وفا، همان، ص 120-119

21- سايت پروفسور حسابی
22- ايرج حسابی، استاد عشق، ص 187
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یک آیه وچند نکته
تنظيم ازمريم گلچين

الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِی َو َرِضيُت لَُكُم 
اإْلِْسلََم ِديناً )مائده/6( 

طبق روايات شيعه وسّنی، اين قسمت از آيه: »اليوم 
اكملت...« پس از نصب علیّ بن ابی طالب عليه السالم 

به امامت در غديرخم نازل شده است. 
را  همين  نيز  عقلی  تحليل  نقلی،  دالئل  از  غير  د: 
می رساند، چون چهار ويژگی مهم برای آن روز بيان 
شده است: 1- روز يأس كافران، 2- روز كمال دين، 
3- روز اتمام نعمت الهی بر مردم، 4- روزی كه اسالم 
به عنوان »دين« و يك مذهب كامل، مورد پسند خدا 

قرار گرفته است. 
حال اگر وقايع روزهای تاريخ اسالم را بررسی كنيم، 
مّكه،  فتح  هجرت،  بعثت،  مانند  مهمی  روز  هيچ 
كه  ارزشهايی  همه ی  با  و...  جنگ ها  در  پيروزی 
داشته اند، شامل اين چهار صفت مهم مطرح شده در 
اين آيه نيستند. حّتی حّجةالوداع هم به اين اهمّيت 
نيست، چون حج، جزئی از دين است نه همه ی دين. 
* اّما بعثت، اّولين روز شروع رسالت پيامبر اكرم صلی 
اهلل عليه وآله است كه هرگز نمی توان گفت روز اّول 

بعثت، دين كامل شده است. 
* اّما هجرت، روز فرار پيامبرصلی اهلل عليه وآله به 
فرمان خداست، روز حمله ی كّفار به خانه پيامبر است 

نه روز يأس آنان. 
* اّما روزهای پيروزی در جنگ بدر وخندق و... تنها 
كّفاری كه در صحنه ی نبرد بودند مأيوس می شدند، 
نه همه كفار، در حالی كه قرآن می فرمايد: »اليوم 

يئس الّذين كفروا...« همه كفار مأيوس شدند. 
را در محضر  آداب حج  اّما حّجةالوداع كه مردم   *
پيامبرصلی اهلل عليه وآله آموختند، تنها حج مردم با 

آموزش پيامبر كامل شد، نه همه ی دين در حالی كه 
قرآن می فرمايد: »اليوم اكملت لكم دينكم«

* اّما غديرخم روزی است كه خداوند فرمان نصب 
حضرت علی را به جانشينی پيامبرصلی اهلل عليه وآله 
صادر كرد، تنها آن روز است كه چهار عنوان ذكر شده 
در آيه »اكملت، اتممت، رضيت، يئس الّذين كفروا« 

با آن منطبق است. 
* اّما يأس كّفار، به خاطر آن بود كه وقتی تهمت 
وجنگ وسوءقصد بر ضد پيامبر، نافرجام ماند، تنها 

اميد آنها مرگ پيامبرصلی اهلل عليه وآله بود. نصب 
علیّ بن ابی طالب عليه السالم به همه فهماند كه اگر 
آن حضرت پسری می داشت، بهتر از علی نبود وبا 
مرگ او دين او محو نمی شود، زيرا شخصی چون 
علیّ بن ابی طالب عليه السالم جانشين پيامبرصلی اهلل 
عليه وآله و رهبر اّمت اسالم خواهد بود. اينجا بود كه 

همه ی كّفار مأيوس شدند. 
* اّما كمال دين، به خاطر آن است كه اگر مقّررات 
وقوانين كامل وضع شود، لكن برای اّمت و جامعه، 
رهبری معصوم وكامل تعيين نشود، مقّررات ناقص 

می ماند. 
قرآن  كه  است  آن  خاطر  به  نعمت،  اتمام  اّما   *
بزرگ ترين نعمت را نعمت رهبری وهدايت معّرفی 
كرده است، اگر پيامبر اكرم صلی اهلل عليه وآله از دنيا 

برود ومردم را بی سرپرست بگذارد، كاری كرده كه 
يك چوپان نسبت به گله نمی كند. چگونه بدون تعيين 

رهبری الهی نعمت تمام می شود. 
* اّما رضايت خداوند، برای آن است كه هرگاه قانون 
كامل ومجری عادل بهم گره بخورد رضايت پروردگار 

حاصل می شود. 
اگر هر يك از اكمال دين، اتمام نعمت، رضايت حّق 
و يأس كّفار به تنهايی در روزی اتفاق افتد، كافی 
است كه آن روز از اّيام اهلّل باشد. تا چه رسد به روزی 
مثل غدير، كه همه ی اين ويژگی ها را يك جا دارد. 
به همين دليل در روايات اهل بيت عليهم السالم عيد 

غدير، از بزرگ ترين اعياد به شمار آمده است. 
آثار اشيا، گاهی مترتّب بر جمع بودن همه اجزای آن 
است، مثل روزه، كه اگر يك لحظه هم پيش از اذان، 
افطار كنيم، باطل می شود، از اين جهت كلمه »تمام« 
به كار رفته است: »اتّموا الصيام الی الليل« و گاهی به 
گونه ای است كه هر جزء، اثر خود را دارد، مثل تالوت 
آيات قرآن، كه كمالش در تالوت همه ی آن است و 
هر قدر هم خوانده شود، ثواب دارد. گاهی بعضی اجزا 
به گونه ای است كه اگر نباشد، يك مجموعه ناقص 
است، هر چند همه ی اجزای ديگر هم باشد، مثل 
خلبان و راننده كه هواپيما و ماشين بدون آنها بی ثمر 

و بی فايده است. 
رهبری و واليِت حّق هم چنين است، چون انسان 
را با خدا گره می زند و بدون آن، آفريده ها و نعمت ها 
به نقمت تبديل می شود وانسان را به خدا نمی رساند.

پيام ها
1. مهم ترين روزنه ی اميد كّفار، مرگ پيامبر بود كه با 
تعيين حضرت علی عليه السالم به رهبری، آن روزنه 

بسته شد. »اليوم يئس..« 
نبايد  مسلمانان  باشد،  جامعه  در  غدير  رهبر  2.اگر 

ترسی داشته باشند. »فالتخشوهم«
3. اگر دشمن خارجی هم شما را رها كند، دشمن 

داخلی وجود دارد كه بايد با خشيت از خدا به مقابله او 
رفت. »فالتخشوهم واخشوِن«

دست  غدير  رهبری  خط  از  مسلمانان  اگر   .4
برنمی داشتند، هيچ خطری، از سوی كّفار متوّجه آنان 

نمی شد. »فالتخشوهم«
5. كّفار، از ديِن كامل می ترسند، نه دينی كه رهبرش 
مردمش  و  تاراج  منابعش  تعطيل،  جهادش  تسليم، 
متفّرق باشند. »اليوم يئس... اليوم أكملت لكم دينكم«
6. اگر كّفار از شما مأيوس نشده اند، چه بسا نقصی 
از نظر رهبری در دين شماست. »اليوم يئس... اليوم 

اكملُت«
7.دين بدون رهبر، كامل نيست. »أكملت لكم دينكم«
8. قوام مكتب به رهبری صحيح است و تنها با وجود 
با چيز ديگر. »اليوم  نه  كّفار مأيوس می شوند،  آن، 

يئس الّذين كفروا... اليوم اكملت لكم دينكم«
9.همه ی نعمت ها بدون رهبری الهی ناقص است. 

»اليوم...أتممت عليكم نعمتی«
اتمام نعمت  10.نصب علی عليه السالم به امامت، 
است، »اتممت عليكم نعمتی« و رها كردن واليت 
او كفران نعمت و ناسپاسی نعمت، عواقب سوئی دارد 
»فكفرت بأنعم اهلّل فأذاقها اهلّل لباس الجوع والخوف 

بما كانوا يصنعون«
»اليوم  نيست.  مورد رضای خدا  بی رهبر،  11.اسالم 

رضيُت لكم االسالم«

منبع:
 تفسيرسوره نور ، محسن قرائتی
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گام های 
محکم 

جهت  ر د
ه  د ا نو خا

بهشتی
:مريم گلچين

خانواده همواره مورد تهاجم عوامل گوناگونی است 
و  نقد  مورد  اين عوامل  آن  استحکام  برای  بايد  و 
بررسی قرار گيرد. در اين جا به صورت مختصر به 

اين عوامل پرداخته ميشود. که عبارت اند از :

آگاهی  و  شناخت  عدم   .1
مشترک  زندگی  اصول  به 

»توانايی« در »دانايی« است. 
برای ازدواج و زندگی مشترك موفق، 
كسب دانايی هايی الزم است و مانند 
های  مهارت  بايد  ديگری  امر  هر 
مربوط به آن را كسب كرد و در فرآيند 
برخی  در  كاربرد.  به  مشترك  زندگی 
شناخت  عدم  علت  به  ها  خانواده  از 
به يكديگر، عدم  زن و شوهر نسبت 
آگاهی نسبت به اهداف و انگيزه های 
ازدواج، بی انصافی ها، پيش داوری ها، 
فريبكاری ها،عدم احساس مسووليت 

و بی توجهی به اصول اخالقی، بنياد خانواده متزلزل می 
شود. مهمترين عاملی كه موجب آسيب پذيری خانواده 
می شود، عدم شناخت و انحراف از هدف های ازدواج 
تشكيل  و  ازدواج  های  كه هدف  و شوهری  زن  است. 
خانواده را نشناخته اند و يا فراموش كرده اند، در كدام 
مسير حركت می كنند؟ كدام روش و وسيله را برای نيل 
انتخاب می كنند؟ هنگامی كه راجع به  به كدام هدف 
خانواده صحبت می شود،معموال زن ها و شوهرها به گونه 
يی برخورد می كنند كه گويا همه چيز را درباره خانواده 
می دانند. هركس به خود اجازه می دهد راجع به خانواده 
اظهار نظر كند و چون هركس در خانواده رشد كرده ، 
تصور می كند دانش و آگاهی الزم را دارد. در حالی كه 
اين طور نيست و برای انجام هر كاری و ايفای هر نقشی 
به آموزش، كارآموزی و مهارت آموزی نياز است. برای 
ايفای نقش يك همسر موفق و توانا بايد مهارت ها و 

آگاهی های الزم را كسب كرد.از اين رو توصيه می شود 
با شركت در جلسه های آموزشی و مطالعه كتاب های 
مربوط به تعليم و تربيت، روان شناسی و جامعه شناسی 
خانواده، آيين همسرداری و نظاير آن، به دانش و مهارت 
خود بيفزاييد و از اين طريق تعادل و سالمت خانواده را 

حفظ كنيد..

 ۲.سست شدن باورهای مذهبی
شايد مهمترين عاملی كه بنياد خانواده 
را تهديد می كند، سست شدن باورهای 
فقدان  و  اخالقی  اصول  و  مذهبی 
در  شوهر  و  زن  هرگاه  باشد.  معنويت 
روابط خود، خدا را فراموش كنند و در 
ای  گونه  به  يكديگر  غياب  و  حضور 
با  است،  غايب  خدا  كه  كنند  برخورد 
به سوی  را  خانواده  كانون  دست خود 
تزلزل و نابودی سوق داده اند.يكی از 
رسم های پسنديده هنگام عقد ازدواج، 
گذاشتن قرآن بر سر سفره عقد است. 
زن  كه  است  آن  معنای  به  رسم  اين  رسد  می  نظر  به 
و شوهر به قرآن اعتقاد دارند و آنچه را كه قرآن گفته 
عمل می كنند و قرآن را در زندگی و پيوند مشترك خود 
ناظر  و  را حاضر  و خداوند  قرار می دهند  داور  و  حاكم 
به اعمال، رفتار و گفتارشان می دانند. حال چنانچه اين 
وضعيت تغيير كند و اين اعتقادات و باورها سست شود 
و از بين برود، سالمت و تعادل خانواده به خطر می افتد.

زمانی كه ارزش ها، نگرش ها و باورهای حاكم بر روابط 
زن و شوهر براساس لذت طلبی، مصلحت گرايی، ماده 
گرايی و سودطلبی استوار باشد، بی شك روابط انسانی 
از معنويت تهی می شوند. اين نوع روابط بسيار سست 
و شكننده خواهند بود و به محض بروز موقعيتی خاص 
مانند بی پولی، تنگدستی ، بيماری، كهولت و افزايش سن 
و نظاير آن از درون متالشی می گردد و با هر بهانه ای 

از هم می گسلد .

3. عدم صداقت و فريبکاری 
جوهر روابط سالم ميان زن و شوهر صداقت است. صداقت 
اعتماد را بنياد می نهد. زن يا شوهری كه با همسر خود 
صادق نيست و با دادن وعده و وعيدها می خواهد زندگی 
كند، با رفتار خود كانون گرم و صميمی خانواده را دچار 
تزلزل می كند. زن و شوهری كه از واقعيت ها دور هستند 
و در عالم اوهام و تخيالت زندگی می كنند،آيا می توان 
گفت كه زندگی زناشويی موفقی خواهند داشت؟ گاهی 
اوقات پنهان كردن حقايق )مخفی كاری( و فريب دادن 
)فريب كاری( موجب می شود اركان خانواده متزلزل شود 
و روابط زن و شوهر آسيب ببيند.برای مثال شوهر يا زن، 
آمد و شد، معاشرت ها، درآمد و هزينه خود و نظاير آن را از 
يكديگر پنهان می كنند. غافل از آن كه روزی اين حقايق 
آشكار و منجر به تيرگی روابط بين آنان خواهد شد. اين 
گونه رفتارها به صورت عوامل نهفته در زندگی مشترك 
باقی می مانند و چنانچه زوجين بدان توجه نكنند، زمينه 

های از هم گسيخته شدن بنياد خانواده را 
فراهم می كنند.

۴.عدم توجه به نيازهاي همسر
كه  هستند  كساني  موفق  هاي  زوج 
خود  همسر  نيازهاي  ارضاي  صدد  در 
يا شوهرش  بنابراين هر زن  باشند.  مي 
روحي  و  جسمي  نيازهاي  دارد  وظيفه 
ارضاي  مقام  در  و  بشناسد  را  همسرش 
آنها برآيد.ارضاي نيازها به طريق درست 
ايجاد  و  جانبه  همه  رشد  به  مطلوب  و 
امنيت رواني زوجين منجر مي شود و در 
نتيجه سالمت خانواده تأمين مي گردد. 

 ، «، »محبت«  امنيت   « به  نياز  انساني  هر  مثال  براي 
»توجه و احترام « دارد. لذا هرگاه اين گونه نيازها از طرف 
همسر تأمين نشود ، فرد احساس ناامني رواني مي كند 
و بهداشت رواني خانواده مختل مي شود. بديهي است 
توجه به نيازهاي همسر، فقط به نيازهاي زناشويي ختم 

نمي شود. احترام و پذيرش ، نگاه مهربان به يكديگر، در 
كنار هم حضور داشتن ، در فعاليت هاي مشترك شركت 
كردن ، و نظاير آن نشانه توجه به نيازهاي همسر است . 

5.ابهام و افراط در انتظارها 
به طورمعمول مشخص كردن انتظارها در روابط ، باعث 
در  شود.  مي  افراد  روابط  حدود  و  وظايف  شدن  معين 
خانواده هايي كه انتظارهاي متقابل زن و شوهر مشخص 
نشده است، روابط آسيب پذيراست و زوجين دقيقاً نمي 
دانند نسبت به يكديگرچه و ظايفي به عهده دارند. براي 
شما  با  داريد  انتظار   ، شويد  مي  خانه  وارد  وقتي  مثال 
گفته  به همسرتان  به حال  تا  آيا  برخورد شود؟  چگونه 
ايد كه چه انتظارهايي از او داريد ؟ آيا از همسرتان انتظار 
داريد به شما احترام بگذارد؟ در صورتي كه پاسخ شما 
مثبت است ، آيا شما هم وظيفه خودتان مي دانيد كه 
به همسرتان احترام بگذاريد؟ به همين ترتيب آيا انتظار 
دوست  را  شما  داريد همسرتان 
كه  صورتي  در  باشد؟  داشته 
پاسخ شما مثبت است ،آيا شما 
هم همسرتان را به قدر خودتان 

دوست داريد؟ 
در هر صورت تفاوت و تعارض 
شود  مي  موجب  انتظارات  در 
فضايي نامساعد و كينه توزانه به 
داشتن  اوقات  گاهي  آيد.  وجود 
همسر،  از  حد  از  بيش  توقعات 
مثل اين كه انتظار داشته باشيم 
يا   ، باشد  فرشته  همچون  او 
معلومات بسياري داشته باشد ، 
يا در نظم و ترتيب سرآمد ديگران به حساب آيد، سالمت 

خانواده را در معرض تهديد قرار مي دهد. 

6.دخالت ديگران
اكثر پژوهش های انجام شده در ايران درباره طالق ، اين 
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حقيقت را منعكس كرده كه دخالت ديگران مانند  اقوام 
ورشدن  شعله  موجب  يا شوهر  زن  والدين   ، آشنايان  و 
اختالفات زن و شوهر می گردد و در نهايت به طالق 
و  جدايی منجر می شود. زن يا شوهر به ويژه در اوايل 
زندگی مشترك توسط ديگران به طور ناشيانه راهنمايی 
اوقات  شوند.گاهی  می  تحريك  موارد  برخی  يا  در  و 
مادرشوهر يا پدرشوهر و مادرزن يا پدرزن عليرغم عالقه 
آسيب  و  ها  مزاحمت  فرزندانشان  در  زندگی مشترك   ،

هايی را به وجود می آورند.

۷.  مسائل اقتصادی و مالی
انسان ها نيازهای مادی دارند كه بايد در حد متعادل ارضا 
را تحت  الشعاع  امور  نبايد همه  مادی  اما مسائل  شود، 
و  زن  و  دارد  فراز  و  نشيب  زناشويی  زندگی  دهد.  قرار 
شوهر بايد با رعايت صرفه جويی، قناعت و عدم  تجمل 
گرايی، مسائل اقتصادی زندگی مشترك خود را تنظيم و 
اقتصادی  بهانه  اوقات مسائل مالی و  اداره كنند. گاهی 
هستند و زمانی كه از زن يا شوهر سؤال می شود كه چرا 
با يكديگر سازش نداريد؟ به اين گونه مسائل اشاره  می 

نمايند و در نهايت »عدم توافق« و »عدم تفاهم« را عامل 
اصلی طالق و جدايی معرفی می كنند. بديهی است  كه 
اين عامل كلی و مبهم ) عدم توافق ( نمی تواند ما را 
را تهديد  به سوی شناخت عواملی كه سالمت خانواده 

می كنند، هدايت كند.   

۸.موانع فرهنگی و طبقاتی
يا تضاد،  تناسب  به لحاظ عدم  يا مرد  گاه فرهنگ زن 
سالمت خانواده را تهديد می كند. برای مثال  ناهماهنگی 
فرهنگی و طبقاتی زن و شوهر ) مانند فرهنگ شهری در 
مقابل فرهنگ روستايی ( گاهی باعث تهديد  بنياد خانواده 
می شود.  متأسفانه بعضی افراد به تعهدات اخالقی و ارزش 
های حاكم مقيد نيستند و اين مسئله موجب می شود زن 
و شوهر  در ظاهر زير يك سقف با يكديگر زندگی كنند، اما 
روح آنها از همديگر فاصله داشته باشد. در اين وضعيت زن 
 يا شوهر با » منم منم« گفتن !! و تفاخر به اصل و نسب 
خود، سعی می كند همسر خود را سرزنش و تحقير كند. 
 بديهی است در چنين خانواده ای احساس حقارت هر يك از 
زوجين موجب می شود فضای روانی و عاطفی  نامساعدی 

به وجود آيد و زوجين از يكديگر متنفر شوند.

9. هوسرانی و ازدواج مجددعامل
 ديگری كه سبب آسيب زايی خانواده می شود تنوع طلبی 
يا هوسرانی است كه فرد به فرمان احساسات خود ، با فرد 
ديگری غير از همسر خود ارتباط برقرار می كند و رابطه 
خود با همسر  قبلی را سست می نمايد . در اين شرايط 
موجب  مقابل  ثروت طرف  يا  و  زيبايی  قبيل  از  عواملی 
گرايش به روابطی  خارج از چارچوب خانواده يا برقراری 
روابط پنهانی می شود. اين وضعيت موجب می شود روابط 
زن و شوهر  مخدوش گردد، بنياد خانواده سست شود و 

سرنوشت فرزندان به خطر افتد.   

10.سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات 
مهمترين عامل آسيب پذيری خانواده ، بروز سوء تفاهم 
ها و سوء ارتباطات است. بنابراين هر يك از زن و شوهر 
 به سهم خود مسئوليت دارند كه از به وجود آمدن سوء 
تفاهم ها و سوء ارتباطات پيشگيری كنند,ودر اولين فرصت 
ممكن به حل وفصل آنها بپردازنندزيرا سوء تفاهم  ها و سوء 
ارتباطات به صورت يك فرآيند مخرب و پيشرونده عمل 
می كنند . گاهی يك سوء تفاهم ساده در صورت مرتفع 
نشدن همچون يك گلوله برفی كوچك به تدريج به يك 
بهمن بزرگ تبديل می شود ، بنياد زندگی زناشوئی را از بيخ 

وبن بر می كند و متالشی می سازد.

11. انتقام گيری و بهانه جويی
انتقام گيری، بهانه گيری و عيب جويی از مهمترين عوامل 
آسيب زايی خانواده و روابط زن و شوهر به شمار می آيند 
. طرح مكرر » دلخوری ها « ، نقاط ضعف و نارسايی ها 
، ساختمان روابط زناشويی را تهديد و تخريب می كند. 
بنابراين در مواقع اختالف و خطا سعی كنيد همسرتان را 
عفو كنيد ؛ نقاط مثبت او را ببينيد و »كهنه قباله ها« را 
زنده نكنيد ! همچنين سعی كنيد به قول معروف از »كاه« 
، »كوه« نسازيد و با ديده اغماض به رفتار و گفتار يكديگر 

نگاه كنيد . راستی زن و شوهری كه قصد آزار و اذيت 
يكديگر را دارند، كانون خانواده را در چه وضعيتی قرار می 

دهند؟

1۲. سلطه گری شوهر يا زن
 خانواده ، كانون محبت  ، آزادی ، تفاهم  و مشورت است. 
هرگاه روش شوهر يا زن در زندگی مشترك ، سلطه جويی 
و سلطه گری باشد و هركدام بخواهند نظرات خود را به 
اعضای خانواده تحميل كنند، فضای خانواده به يك فضای 
استبدادی و نامطلوب تبديل می شود. در چنين فضايی 
و  امر  دهند،  می  دستور  ديگران  به  مرتب  زن  يا  شوهر 
نهی می كنند و هنگام بروز يك رفتار نامطلوب ، اعضای 
خانواده را تهديد می كنند و يا اجازه صحبت به ديگران نمی 
دهند . اين وضعيت سالمت خانواده را به خطر می اندازد و 
اعضای خانواده احساس حقارت می كنند. نتيجه اين وضع 
، سركشی ، نافرمانی و لجاجت در رفتار اعضای خانواده 
مشاورت  و  مشاركت  ای  خانواده  چنين  در  بود.  خواهد 
معنا ندارد و شوهر يا زن تنها تصميم گيرنده و همه كاره 
است . در هر صورت » مرد ساالری« يا » زن ساالری« 
بنيان خانواده را متزلزل می كند و موجب بروز ستيزه های 

خانوادگی می شود.

13- عدم توجه به امور خانه وخانواده 
گاهی اوقات بی توجهی به برخی مسائل ، عدم توجه به 
امور خانه وعدم مشاركت در فعاليتهای خانوادگی موجب 
می شود زن يا شوهر اين وضعيت را به بی توجهی و بی 
عالقگی به شخص خود تعميم يا نسبت دهند مثل اينكه 

شير آب منزل خراب است 
يا دكمه پيراهن آقا چند وقت است افتاده و كسی به فكر 
موجبات  توجهی  بی  .اين  نيست  آن  اصالح  ويا  دوختن 

دلسردی بين طرفين خواهد شد.

منبع : 
ازدواج موفق و خانواده سالم ، چگونه تاليف دكتر احمد به پژوه انتشارات انجمن 

اوليا ومربيان 
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نيم نگاهی به مساله حجاب
فاطمه حاجی پور

حجاب وعفاف به لحاظ معنا اندكی  باهم تفاوت دارند زيرا 
يكی به ظاهر وديگری به باطن مربوط می شود .اما هرچه 
عفاف درونی وباطنی انسان بيشتر باشد رعايت حجاب و 
پوشش ظاهری بيشتر و بهتردر مقابل با نامحرمان خواهد 
بود. وهرچه حجاب و پوشش ظاهری انسان بيشتر و بهتر 
باشد اين حجاب و پوشش ظاهری بيش تر در تقويت 
و پرورش روحيه ی باطنی عفاف تاثير خواهد گذاشت. 
.داستان حضرت آدم و حوا كه در قرآن ذكر شده است 
بيان كننده فطری بودن  حجاب است و پوشش انسان، 
تاريخی به درازای عمر خود انسان دارد. و در طول تاريخ 
مقوله حجاب و پوشش انسان گرچه فراز ونشيب های 
زيادی را پيموده است ولی هيچگاه اصل آن به طور كامل 
يا خواست  امری تصادفی  پوشاك   . نرفته است  بين  از 
فردی نبوده است پوشاك بر مبنای تفكرات و نيازهای 
اقليمی ، مادی ومعنوی اقوام بوجود آمده وآينه تمام نمايی 

از تاريخ زندگی بشر می باشد.
به  ونزديكی  قرب  دراسالم  احكام  تشريع  اصلی  هدف 
بدست می  وتقوا  تزكيه نفس  بوسيله  خداوند است كه 

آيد .
نيزفوايد  وپوشش  حجاب  برای  كه  است  ذكر  به  الزم 
آن  مهمترين  كه  كرد  بيان  توان  می  فراوانی  بسيار 

سالمت روح است .
نيز  برخوردارند، كمبودی  روحی  از سالمت  بانوانی كه 
احساس نمی كنند و در نتيجه تمايلی نيز به جلب توجه 
ديگران ندارند. ولی زنانی كه دارای عقده حقارت هستند 
با پوشيدن لباس  شهرت )لباسی كه جلب توجه كند ( 
ونمايش زينت ها و زيبايی ها و استفاده كردن از لباس 
های رنگارنگ وجذاب در بيرون از منزل ودر مواجه با 
نامحرم می كوشند تا احساس حقارت وكمبود خودرا به 

نحوی مرتفع نمايند.

معرفی كتاب
فرشته طالبلو

شرح نراقی 
مولف: علی محمدحيدری نراقی 

حقوق ، مفهومی عام است كه شامل مجموعه مقررات 
، قواعد و اصولی می شود كه روابط و مناسبات ميان 
اجتماعات و افراد جامعه را به نحو متقابل تنظيم می كند 
. نظام حقوقی در مكتب انبياء به ويژه در اسالم ،جامعه 

، جامعه را براساس 
انسان  كرامت 
وبر  دانسته  استوار 
و  معارف  مبنای 
صحيح  عقايد 
كند  می  بازسازی 
ها  ارزش  نفی  وبا 
و  نژادی  كاذب  ی 
قومی ،همه مومنين 
را از قبايل ، طوايف 

و نژادهای گوناگون ، سفيد وسياه و عرب وعجم را به 
عنوان جامعه واحدی می شناسد . قوانين اسالم هماهنگ 
با فطرت است و نيازها وتمايالت انسان را در مسيری 

معتدل مورد توجه قرار می دهد . 
براين اساس ازقديم ، كتاب های اخالقی وحقوقی فراوانی 
تدوين يافته ، ولی كم ترنويسنده  وصاحب مكتبی را 
گفته  عينی  ونمود  عمل  كامل  نمونه  كه  داريم  سراغ 
ها و انديشه ها ی خود باشد ، مگرانبيای عظام و ائمه 
معصومين عليهم السالم .امام سجاد عليه السالم يكی 
از انسان های شاخصی است كه حقوق مبتنی بر كرامت 
انسانی را به صورت علمی وعملی  ارائه فرموده است كه 
توسط علی محمد حيدری نراقی ترجمه وشرح داده شده 
است .در اين كتاب 51  حق  ذكر می شود: ازجمله حق 
خداوند، حق نفس، حق زبان و ..خواندن اين كتاب  به 

همه طالب اهل مطالعه توصيه می شود. 

 كوتاه ولی خواندنی 
تنظيم از مريم گلچين

ابن عباس می گويد : من به همراه امام حسن 
مجتبی در مسجدالحرام بوديم . اومعتكف بود و دور 
كعبه طواف می نمود .مردی از شيعيان و پيروان 
حضرت به حضورش رسيد و گفت :يابن رسول 
اگر   ، بدهكارم  و  دارم  به فالنی دينی  ! من  اهلل 
می توانيد آن را از طرف من پرداخت كنيد .پس 
اين خانه  پروردگار  به   : فرمود  السالم  عليه  امام 
)كعبه( االن چيزی نزدم نيست .پس آن مرد گفت 
: اگر می توانيد از او برايم مهلت بگيريد ، چون 
مرا تهديد به حبس وزندان نموده است .پس امام 
حسن  عليه السالم طواف را نيمه تمام رها گذاشت 
و با او حركت كرد . به او گفتم يابن رسول اهلل !آيا 
فراموش كردی كه معتكف هستيد ؟امام فرمود »نه 
.ولی از پدرم شنيدم كه می فرمود : از رسول خدا 
شنيدم كه فرمود :كسی كه حاجت برادر مومنش را 
برآورده سازد ،مثل كسی است كه خدا را نه هزار 
سال عبادت كرده ، در حالی كه روزهای آن روزه و 

شبهای آن در قيام )برای عبادت( باشد.

منبع: 
حوزه  اسالمی  تليغات  دفتر   93 نورج  راهيان  توشه  ره 

علميه قم
 

غير قابل تصور 

سارا سراجی
پوشيده   ، زمين  و  آسمانها  تمام  وسعت  به  سرزمينی 
از باغ های بزرگ و قصرهای باشکوه وزيبا ، رودهايی 
جای  به  آن   درون  در  که  زالل  وآب  عسل  و  شير  از 

سنگريزه و خاک ، دانه های مرواريد غلتانند . 
بهشت پاداش خداوند به مومنان ،

خوش  فرشتگان  و  شود  می  گشوده  بهشت  درهای   
از  جا  اين   . آيند  می  بهشتيان  استقبال  به  گويان  آمد 
و  بيماری  از   ، ناراحتی  و  خستگی  از   ، اندوه  و  ترس 
کمال  با  بهشت  در  فرشتگان   . نيست  خبری  کسالت 
ادب و احترام از بهشتيان با ميوه های بهشتی پذيرايی 
اما  دارد  وجود  هم  شراب  حتی  بهشت  در   . کنند  می 
بهترين شرابی  اين شراب   ، و حرام  نه شراب نجس 

است که در آخرت است )شراب بهشتی (
بهشتيان روی تخت ها و صندلی های راحت ، با لباس 
های سفيد و زيبا از حريرهای گل دار گردهم می آيند وبا 
ونيکوکاران  ومومنان  السالم  عليهم  پيامبران  و  امامان 
هم نشين اند وبا يکديگر در باره ی کارهای نيک گفت 
وگو می کنند .اين ها فقط گوشه ای از بهشت است . 
می  بيشتر  برايشان  را  ها  نعمت  اين  شيرينی  چه  آن 
آنها  از  نعمت های خداوند  اين است که هيچ گاه  کند 
با  ابد در بهشتی که خودشان  تا  و  گرفته نخواهد شد 
اعمالشان ساخته اند زندگی می کنند .« لَُهْم ما يَشاُؤَن 

ِفيها َو لََديْنا َمِزيد«
منبع: 35 سوره ق
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استفتائات
زن بايد بدن وموی خود را از مرد نا محرم بپوشاند بلكه 
احتياط واجب آن است كه بدن وموی خود را از پسری هم 
كه بالغ نشده ولی خوب وبد را می فهمد) وبه حدی رسيده 

كه مورد نظر شهوانی است ( بپوشاند.
آيت اهلل صافی : ...واز نگاه كردن تحريك وتهييج شهوت او 

عادتا ممكن باشد بدن وموی خود را بپوشاند.
آيت اهلل بهجت : زن بايد بدن وموی خود را از مرد نا محرم 
بپوشاند اگرچه كمك به حرام وقصد لذتی در بين نباشد 
بالغ ، كه  ،بلكه احتياط  واجب آن است كه از پسر غير 
خوب وبد را می فهمد نيز خود را بپوشاند ،وهمچنين احتياط 
واجب آن است كه مرد هم بدن خود را از نامحرم بپوشاند 
اگر چه كمك به حرام نباشد ،و اگر كمك بر حرام باشد 
پوشاندن بدن قطعا واجب است همانطور كه پوشاندن عورت 
از نامحرم واجب است ونيز احتياط واجب آن است كه مرد 
بدن خود را از دختر نا محرمی كه نه سالش تمام نشده ولی 
خوب وبد را می فهمد بپوشاند ، اگر چه قصد لذتی در بين 

نباشد .
سيستانی : زن بايد موی سر وبدن ؛ غير از صورت و دستهای 
خود را از مرد نا محرم بپوشاند و احتياط الزم آن است كه 
بدن وموی خود را از پسری هم كه بالغ نشده ولی خوب وبد 
را می فهمد واحتمال می رود كه نگاهش به بدن زن موجب 
تحريك شهوتش شود بپوشاند ، ولی زن می تواند صورت و 
دستهايش را تا مچ از مرد نا محرم نپوشاند مگر در صورتی 
كه بترسد به حرام بيفتد يا به قصد مبتال كردن مرد به نگاه 

حرام باشد كه پوشانيدن در اين دو صورت واجب است .
مكارم : واجب است زن بدن وموی خود را از نامحرم بپوشاند 
و احتياط مستحب آن است كه از پسر نا بالغ كه خوب و بد 
را می فهمد وبه حدی رسيده كه مورد نظر شهوانی است 
مستور دارد ولی پوشانيدن صورت و دستها تا مچ واجب 

نيست .
منبع: توضيح المسائل محشی امام خمينی )شش مرجع(انتشارات هاتف چاپ  

1386سوم 

فواید وضرورت 
خالصه نویسی 

 اكرم صالحی

باتوجه به محدوديت فرصت وزمان ونيز فراوانی آثار ونوشته 
ها،»چكيده نويسی «ضرورت پيدا می كند.

ما هميشه نمی توانيم همه كتابها را همراه داشته باشيم 
.هميشه مجال شرح وبسط مطالب  برای ديگران نيست 
.پس بايد به هنر »خالصه نويسی « مجهز بود تا از زمان 
ونيز از امكانات چاپ وتكثير و يادداشت ، بيشترين استفاده 

را كرد .
برای تهيه جزواتی فشرده وكم حجم برای امتحان از برخی 

دروس ومتون  هم ، نيازمند به چكيده نويسی هستيم .
گاهی هم به صورت شفاهی ، الزم است گزارشی كوتاه و 
توضيحی خالصه در باره موضوعی داشته باشيم .مجموع 
اين گونه  نيازها ، ايجاب می كند كه باروش »خالصه 

نويسی«آشنا شويم .
- بهره گيری از يادداشتها ی خالصه ، در مراحل بعد ، 

بوسيله مراجعه مجدد به آنها 
- تمرينی برای كار قلمی و رشد نيروی نويسندگی انسان 

- تقويت بينش ورشد فكری انسان در سايه اين گزينش 
و تلخيص

در   ، ومقاالت  كتب  محتويات  از  برخورداری  تسهيل   -
حجمی اندك 

-  ايجاد انگيزه در دانش آموزان برای مطالعه 
-  كمك به در خاطر سپردن مطالب و از ياد نرفتن آنها

با توجه به اينكه در خالصه نويسی ،بايد به »كاهش حجم 
نوشته «پرداخت ، بی آنكه هدف نويسنده و گوينده و پيام 
اصلی نوشته و سخن ازبين برود ، ضروری است كه مهارت 

الزم در اين امر كسب شود .
تفاوت خالصه  نويسی و يادداشت برداری اينست كه در 
يادداشت برداری ، نكات مورد نظر و مورد عالقه شخص ، 

درود

اللهم صلی علی

      محّمد و آل محّمد 

          با ذكر این درود 

               با نای این سرود 

                    با شور عرشيان 

                          آوا ی  قدسيان 

                              سر می دهم نوا

جاری روانه ای 

      همسویه می شوم

                با كوثر بقا

پيمانه می برم 

    از دستهای عشق 

        سرشار از حيات 

             همخانه می شوم 

                   با عشق در بهشت

جام قرابت را 

    ال جرعه می نوشم 

         این نوش جان آنک

             باالتر از بهشت

                  باالتر از بهشت                
                     

      1378/5/21  زهرا ميرخانی

 یادی از شهيدان
طلبه شهيد يوسف شاكری در اول بهمن سال 1342 در 
ميان خانواده ای متّدين در محيطی پاك و بی آاليش 
و  ابتدايی  تحصيالت  دوران  متولد شد. وی  دماوند  در 
راهنمايی را با موفقيت سپری كرد و در محيط مدرسه 
و روستا دربسط و گسترش شعاع نهضت اسالمی نقش 
خوب  اخالقی  از  شاكری  شهيد  كرد.  ايفا  را  بسزايی 
و  برخوردار  قوی  ايماين  و  گشاده  رويی   ، وپسنديده 
نامه  از وصيت  در قسمتی  بود.  مهربان  و  رئوف  بسيار 
اين شهيد عزيز می خوانيم: » قسم به كسيكه جانم در 
دست اوست همانا اگر هزار زخم گلوله های دشمن را بر 
بدنم احساس كنم، نزد من هزار بار از مردن بهتر است 
چرا كه از موال علی )ع( در س گرفته ام و از حسين )ع( 
آموخته ام كه اگر دين اسالم با خون من زنده ميشود 
پس چه بهتر كه من كشته شوم و جانم را فدای دينم 
كنم.« اين عاشق دلباخته مكتب اهل بيت با گشايش 
به دليل عالقه وافرش در  امام صادق)ع(  حوزه عليمه 
آخرين  در  وارد حوزه شد.  شهيد شاكری  سال 1361 
حضور خويش در جبهه درتاريخ دهم اسفند ماه 1362 
در منطقه عملياتی جزيره مجنون به ديدار يار شتافت 
و پيكر مطهر اين شهيد در روستای اهران آرام گرفت.   
                                                                                        
روحش شاد و ياد و خاطرش گرامی باد
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ساخت نامه 
الکترونيکي 

)Email(
سيده فاطمه ميری

با مراجعه به سايت www.yahoo.com مي توان يك 
ايميل شخصي با پسوند yahoo.com ساخت، اما براي 

ساخت Gmail بايد به سايت Google مراجعه كرد.
اما براي ساخت ايميل از طريق سايت yahoo بعد از باز 
 Sign شدن كامل سايت در باالي صفحه، بر روي گزينه
Up كليك مي كنيم كه صفحه اي با سه بخش مجزا باز 

مي شود كه به شرح ذيل مي باشد:
در بخش اول مشخصات فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، 

جنسيت، سال تولد، تابعيت و زبان وارد مي شود.
مي توان در اين كادر نام و نام خانوادگي دلخواه را وارد كرد 
كه مهمترين بخش ساخت ايميل همين قسمت مي باشد 
زيرا ياهو از روي نام و نام خانوادگي وارد شده ساده ترين 
آدرس ايميل را به شما پيشنهاد مي دهد كه هيچ آدرس 

ايميل ديگري با اين نام موجود نيست.
  Name
در كادر بعدي جنسيت وارد مي شود و به همين ترتيب 
مشخصات زير بايد تكميل گردد كه با انتخاب درست سال 
ميالدي و ماه و روز تولد، سن واقعي به سال ميالدي در 
ايميل درج مي گردد و با انتخاب كشور مورد نظر تابعيت 
توان كشور  البته مي  ايميل مشخص مي شود.  صاحب 
ديگري به جاي ايران نيز انتخاب كرد و همچنين ورود زبان 
دلخواه در كادر مشخص شده نيز به دلخواه وارد مي شود.

Gender
   Birthday
Country
Language

در بخش دوم Select an ID and password با 
 yahoo ID and Email كليك بر روي كادر مقابل
نام  و  نام  روي  از  ايميل  آدرس  چند  ياهو  كه  بينيد  مي 
خوانوادگي شما كه قبال هم موجود نبوده به شما پيشنهاد 
ميدهد و شما مي توانيد يكي را به دلخواه انتخاب كنيد. البته 
مي توان آدرس دلخواهي غير از اين آدرسها درون كادر 
تايپ كرد اما ممكن است اين آدرس تكراري بوده و ياهو 
آن را نپذيرد. راه دوم ايجاد تغييرات در نام و نام خانوادگي 
است تا پيشنهادات ياهو نيز تغيير كند و آدرس مورد نظر 
شما را ارائه دهد. همچنين پسوند ايميل خود را نيز مي توانيد 
rocketmail. و يا ymail.com يا yahoo.com

com انتخاب كنيد.
                                        Yahoo ID and Email                                  @                                   

سپس password )رمز عبور( مورد نظر را وارد كرده و 
حتما آن را به خاطر بسپاريد و يا در جايي مطمئن آدرس و 
رمز عبور خود را يادداشت كنيد، در غير اين صورت اگر يكي 
از آنها را فراموش كنيد نمي توانيد وارد ايميل خود شويد. 
خواهد  مي  شما  از   Retype password قسمت  در 
براي اطمينان بيشتر رمز عبور خود را مجدد وارد كنيد و 
مراقب باشيد كه دقيقا همان password را تايپ كنيد. 
هرچه تعداد كاراكترها )حروف( رمز عبور بيشتر باشد ميزان 
ايمني ايميل شما بيشتر خواهد بود و ميزان قدرت ايمني آن 
نيز در قسمت password strength با روشن شدن 
چراغهاي زرد و قرمز نشان داده مي شود كه چراغ قرمز 

ميزان ايمني بيشتر را نشان مي دهد. 
Password
Retype password

در بخش سوم In case you forget با پاسخ دادن به 
دو سئوال دلخواه شما ميتوانيد ميزان اطمينان ايميل خود را 
باال ببريد كه اگر رمز عبور خود را فراموش كرديد بتوانيد آن 

را به راحتي تغيير دهيد. 
  1 Secret question
Your answer         
2 Secret question

First name   نام  Last name    نام خانوادگی  

Famle   زن  Male   مرد 

Year   سال  
Famle   زن  

Famle   زن  

Month   ماه  Day   روز 

scool.valiasr yahoo.com

 ?What is your favorite book
 Quran

  ?Who is your best friend 

از جاهای مختلف نوشته می شود . ولی در خالصه نويسی 
، عنايت روی يك كتاب يا مقاله يا متن خاصی است كه 
چكيده همه آن آورده می شود ، نه آنكه از هر بوستانی گلی 

چيده  شود .
در امر خالصه نويسی ، مراحل زير پيشنهاد می شود :

مطالعه يا مرور اجمالی 
مشخص ساختن ميزان ودرصد تلخيصی كه بايد انجام شود 
هنگام  فرعی،  و  اصلی  مطالب  و  موارد  كردن  مشخص 

مطالعه 
حذف مطالب غير عمده و باقی گذاشتن نكات اصلی 

حفظ امانت واصالت در عبارات و محتوا
دور،  يك  ابتدا  است  خوب   ، تلخيص  به  اقدام  از  پيش 
كتاب يا مقاله را بخوانيم .هنگام مرور مقدماتی ، می توان 
فصلهای اصلی و فرعی و مطالب عمده را از حواشی و 
زوايد ، جدا كرد و عالمت گذاشت  تا تلخيص ، آسانتر شود 
.ميزان تلخيص نيز بايد از آغاز ، معلوم باشد  .فرضا يك 
كتاب 300 صفحه ای را اگر قرار باشد در حد نصف ، يا يك 
چهارم يا يك دهم خالصه كنيم ، در هريك ، ميزان حذف 
مطالب و باقی گذاشتن مطالب ديگر به نسبت آن معيار ، 

متفاوت خواهد بود .
در هر نوشته  يا سخنرانی يا درس ، يك سری حرفها اصلی 
و عمده است  ويك سری مطالبی است كه در توضيح ، 
وتشريح و تاكيد نسبت به آن مطالب اصلی بيان می شود ، 

كه به اينها نكات غير عمده گفته می شود .
اجمالی از مطالب غير اصلی را می توان چنين شمرد :

توضيحات برای روشن كردن مساله اصلی 
نمونه های تاريخی و شاهد مثالها

مطالب حاشيه ای و غير مرتبط با موضوع 
لفاظی ها وعبارت پردازيها ی غير دخيل در مطلب اصلی 

موارد تكرار شدن مطلب 
عبارات و جمالت مترادف و هم مضمون 

جمالت معترضه و اشارات تفسيری كه آوردنش مالل آور 
است .

اگر از يك نوشته يا سخن ، محورهای فوق را جدا كنيم، 

آنچه می ماند ، جوهره اصلی مطلب است كه قابل درج در 
خالصه  است .البته  تشخيص اين كه اين موضوع ، اصلی 
است يا حاشيه ، بحث عمده است يا توضيح ، احتياج به 

دقت بيشتری دارد .
 دراينكه خالصه نويسی را بايد با استفاده از قلم و جمله 
پردازی خودمان بنويسيم يا با حفظ عبارات اصلی ، موارد 
و  عنايت   , اصلی  متن  الفاظ  روی  .گاهی  است  مختلف 
تاكيدخاصی است كه دخل وتصرف در عبارات ، مساله ساز 
وگاهی تحريف می شود .آنجا بايد تلخيص را با بهره گيری 
از عين عبارات اصلی انجام داد .اما اگر يك داستان يا حادثه 
تاريخی ،يا گزارشی از روزنامه را ، يا درس معلم را بخواهيم 
خالصه نويسی  كنيم . ضرورتی ندارد كه حتما از عبارات 
اصلی استفاده كنيم ، می توانيم مفهوم را گرفته ، با تعابير و 
جمله بندی خودمان بنويسيم .در هرحال پيام و هدف اصلی 
نويسنده ، نبايد مورد تحريف يا تغيير قرار گيرد و اين نيازمند 

تعهد ومهارت است .
در تلخيص يك متن يا بحث منسجم ، سعی شود انسجام 

وپيوستگی مطالب ، در»خالصه «هم حفظ شود
جمالت كوتاه وكلمات ساده ، بكار گرفته شود .

متن مورد تلخيص ، درجزوه خالصه معرفی شود ، يعنی نام 
نويسنده ،ناشر،ميزان صفحات ،  درصد تلخيص، خالصه 
نويس ،تاريخ تلخيص و مشخصات ديگر نوشته اصلی يا 
نوار وسخنرانی و جلسه و سمينار و درسی كه به صورت 

خالصه در آمده است ، نقل شود 
نكات دستوری و نيز هماهنگی و يكنواختی و زمان افعال و 

سبك و سياق نوشته رعايت گردد
سليقه و نظم در نگارش خالصه ، صفح آرايی و فصل بندی 

نيز از ياد نرود.
... ادامه دارد

برگرفته  از كتاب روشها ، جواد محدثی نشر معروف . 
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المپياد علمی
به منظور ايجاد انگيزه مطالعه ورقابت سازنده بين طالب 
و همچنين ارتقاء سطح علمی  و شناخت  طالب ممتاز 
در هرسال تحصيلی مسابقاتی  در پايه های مختلف دوم 
تا پنجم در سه مرحله مدرسه ای ، منطقه ای و كشوری از 
طرف مركز مديريت قم برگزار می گردد؛ كه در هرمرحله 
طالب پس از كسب حداقل 70-60 درصد از امتياز آزمون 
به مرحله باالتر راه می يابند و با اهدا جوايز ارزنده از آنان 

تقدير بعمل می آيد .
امسال نيز طبق سنوات گذشته سومين دوره المپياد علمی 
)مرحله مدرسه ای( در تاريخ 90/9/26برگزار شد كه تعداد 
17 نفر از طالب پايه های دوم وسوم در اين طرح شركت 
نمودند وبرگزيدگان مدرسه علميه  به مرحله منطقه ای راه 
پيدا خواهند كرد ودر تاريخ90/12/5 در منطقه به رقابت 

خواهند پرداخت.

  Your answer         

در آخر كد نشان داده شده را در كادر پايان صفحه به درستي 
وارد كرده و دكمه Create my Account را فشار 
دهيد. با نمايش اطالعات وارد شده با كليك بر روي دكمه 
Continue و تأييد مجدد آن وارد ايميل خود مي شويد.

   Type the code shown

Yahoo اولين ايميل را براي ما ارسال مي كند و ثبت 
ايميل را تبريك و خوشامد مي گويد. 
    

 Yahoo Welcome 

  Maryam

W m t Yr

W m t Yr

پژوهش 
حلی)ره(  عالمه  جشنواره  چهارمين  برگزاری  آستانه  در 
از  نفر  به همت هشت  برگزار می گردد  زودی  به  كه  
طالب مدرسه علميه حضرت ولی عصر)عج( 14 مقاله در 
موضوعات اخالقی – علوم قرآن وعلوم انسانی وتربيتی به 
دبيرخانه اين جشنواره ارسال گرديد. ضمن عرض تبريك 
آنان  برای  اين جشنواره  در  كنندگان  تمامی شركت  به 

آرزوی موفقيت می نمائيم.


