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 مقدمه

یکی از کماالت انسانی است که خداوند متعال اسباب « غیرت»

آن را در وجود آدمی تعبیه کرده است. غیرتورزی در حد عالی 

الزمه انسانیت و مخصوصاً ایمان و پرهیزکاری است. امام صادق 

خداوند غیور است و هر »می فرمایند:  –علیه السالم  –

همچنین وجود غیرت در جامعه  1«غیرتمندی را دوست دارد.

انسانی تا آنجا ضروری است که شارع مقدس در تشریع احکام 

 به آن عنایت داشته است.

آگاه باشید که خداوند محرمات را حرام و حدود را وضع کرد و »

هیچ کس غیورتر از خداوند نیست که ازروی غیرت زشتیها را 

 2«حرام کرد.

یرت پی برده میشود که از آنچه گذشت به اهمیت و ضرورت غ

 یکی از تجلیهای غیرت، غیرتورزی در خانواده است.

غیرت به عنوان یک خصوصیت انسانی، عبارت از حساسیت و 

مراقبت شدید نسبت به ارزشهای مادی و معنوی باانگیزه ایمانی 

است طبعاً غیرت به عنوان امری فطری در وجود انسان اعم از 

ر آموزههای دینی دارای آثاری مرد و زن نهاده شده است که د

 است. 

بنابراین الزم است با توجه به اهمیت بحث غیرت و نقش آن در 

رشد و تعالی انسان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و افزون 

 بر آن آثارش در خانواده تبیین شود که هدف مقاله حاضر است.

و در این پژوهش کتابهایی مانند مسئله حجاب، اخالق اسالمی 

غیرتمندی و آسیبها و همچنین مجموعه آثار و کتابهای دیگر 

 مورد بررسی قرار گرفته شده است.

به واکاوی مفهوم غیرت و همچنین  همچنین در این پژوهش

آثار غیرتورزی زن و مرد و آثار مشترک غیرتورزی پرداخته شده 

با توجه به اینکه غیرت در این دوره از زندگی بشر به  است.

رنگتر شده الزم است آثاری که غیرتورزی در خانواده نوعی کم

                                                           
 . 535، ص5کلینی، اصول کافی، ج« ان اهلل یحبُّ کلّ غیورِ. »1

من غیرتِهِ حَرَّم أال و إنّ اهلل حَرّمَ الحرامَ و حَدَّ الحُدودَ و ما اَحدٌ اَغیَرَ من اهللِ و . »2

 .427مفید، األمالی، ص« الفواحشَ

گذاشته است را مورد بررسی قرار داد لذا محقق درصدد است در 

 این تحقیق به معرفی آثار غیرتورزی در خانواده بپردازد.

 مفهوم شناسی غیرتورزی

 تعریف لغوی و اصطالحی غیرت:

 5أنفه 4دیه،3واژه غیرت در کتابهای لغت به معانی نفع رساندن،

که  7است و حمیّت 6که به معنی کراهت، استنکاف و خودداری

میکند، استفاده شده  8به معنی خشم و غضبی است که طغیان

 است. 

علمای اسالم تعاریف مختلفی از غیرت ارائه دادهاند که از نظر 

لفظ با هم تفاوتهایی دارند؛ اما از نظر معنا مشترک هستند. 

یاد شده عبارتند از: دفاع، محافظت معانی مشترک در تعریفهای 

و نگهبانی از چیزی که برای انسان مقدس یا محترم یا مهمّ 

 است.

 مال احمد نراقی در کتاب معراج السعادۀ میفرماید:

حمیّت و غیرت، آن است که آدمی نگاهبانی کند دین خود و »

عرض خود و اوالد و اموال خود را. و از برای محافظت و 

یک، طریقهای است که صاحبان غیرت و حمیّت از نگاهبانی هر 

 9«آن تجاوز نمیکند.

عالمه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان، غیرت را چنین 

 تعریف می کند:

غیرت یکی از اخالق حمیده و ملکات فاضله است و آن عبارت »

است از دگرگونی حالت انسان از حالت عادی و اعتدال، به 

اع و انتقام از کسی که به یکی از طوری که انسان را برای دف

                                                           
 .13، ص2. ابن سیره، المحکم و المحیط األعظم، ج3
 .775، ص2. جوهری، الصحاح، ج4
 .5048، ص8. حمیری، شمس العلوم، ج5
 .397، ص10. صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج6
 .42، ص5. ابن منظور، لسان العرب، ج7
مه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، . راغب اصفهانی، ترج8

 .547، 1ج
 .194. نراقی، معراج السعاده، ص9
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مقدساتش اعم از دین، ناموس، و یا جاه و امثال آن تجاوز کرده 

 1«از جای خود می کَند.

 بنابراین غیرت را می توان چنین تعریف کرد:

غیرت نیرویی است که انسان را در خصوص هجمههای احتمالی 

ر، به خطوط قرمز و شکستن حدود و هتک حریمها، دائماً هشیا

حساس و به حالت آمادهباش نگه میدارد و از بیتفاوتی انسان 

دربارۀ آنچه در اطرافش اتفاق می افتد، جلوگیری می کند، 

بنابراین غیرت باعث می شود انسان در خصوص شکسته شدن 

 حریمها، احساس مسئولیت و حساسیت کند.

غیرت، زمانی فضیلت است که در چارچوبی که آیات و روایات 

کردهاند قرار گیرد، در این صورت موجب حفاظت از تعیین 

خانواده و افزایش استحکام و انسجام آن و گسترش حیا و عفت 

 2در جامعه میشود.

 آثار غیرتورزی مردان در خانواده

صفت غیرت در مردان مانند پاسبانی است که موجب ثبات 

خانواده می گردد و غیرتمند با تعصب حسنه و حمیّت و حفظ 

خود، جلوی انحراف های احتمالی را خواهد گرفت. مرد  نوامیس

غیور نه تنها نسبت به خانواده خود بلکه نسبت به ناموس 

دیگران نیز حساس است. زیرا وظیفه حراست را منحصر در اهل 

و عیال خود نمی داند بلکه در سطحی گستردهتر در اجتماع و 

و آفریده حتی در سراسر جهان خود را غیرتمند می بیند زیرا ا

 خالقی غیرتمند است.

خداوند غیرتمند است و هر انسان غیرتمندی را هم دوست »

دارد و چون غیور است، گناهان زشت چه آشکار و چه پنهانش 

 3«را حرام کرده است.

در برابر کسانیکه غیرتمند نیستند و مخالف آن مشی میکنند 

علیه و صلی اهلل  -ذلیل و خوار خواهند شد، چنانکه رسول خدا 

 می فرمایند:  –آله و سلم 

                                                           
 .175، ص4. طباطبائی، المیزان، ج1
 .140. الهامی نیا، اخالق اسالمی، ص2
 وَ ظاهِرَها الْفَواحِشَ حَرَّمَ وَلِغیرَتِهِ غَیُور کُلَ یُحِبُّ غَیُورٌ اللّهَ اِنَّ. »3

 .535ص ،5؛ کلینی، الکافی، ج«باطِنَها

خداوند بینی مؤمن و مسلمانی را که غیرت ندارد به خاک »

 4«ذلّت می مالد.

 آثار غیرتورزی مردان را می توان در موارد ذیل نام برد:

  . سالمتی نسل انسان:1

استاد مطهری در مورد مهمترین اثر غیرتورزی در مردان می 

د نمی بود که محل بذر را اگر حس غیرت هم در مر»نویسد: 

همیشه حفاظت و پاسبانی کند، رابطه نسلها با یکدیگر به کلی 

قطع می شد، هیچ پدری فرزند خود را نمی شناخت و هیچ 

فرزندی نمی دانست پدر خود کیست. قطع این رابطه، اساس 

 5«اجتماعی بودن بشر را متزلزل می سازد.

  . کامل شدن ایمان:2

ورزیدن، تکامل ایمان است، زیرا غیرت  از دیگر برکات غیرت

در  –علیه السالم  –نشانهای از آن می باشد. امیرالمؤمنان علی 

 این باره میفرماید: 

 6«غیرت مرد )عین( ایمان است»

یعنی برای کامل شدن ایمان غیرت از عوامل ضروری است. آقا 

 جمال خوانساری، در توضیح این حدیث می نویسد: 

ننگ داشتن « غیرت»ایمان است، مراد به  غیرت داشتن مرد»

است از چیزی که سبب عیب و نقص باشد، در خود یا در اهل و 

متعلقان خود، و ظاهر است که این معنای ایمان است یعنی 

ناشی از ایمان می شود، یا از جمله اجزای ایمان یا شرایط آن 

  7«است یا سبب کمال ایمان و قوّت آن است.

 . احساس امنیت بانوان: 3

غیرت مرد در همسرش تأثیر متقابل دارد، هرقدر او از ناموسش 

پاسداری کند، همسرش احساس محبت و امنیت بیشتری می 

کند و با تمام وجود در خدمت خانواده قرار می گیرد. زنان 

فطرتاً احساس نیاز به یک فرد حمایتگر را در خود دارند که از 

ها محافظت کند و این مسئله  ارضات و آسیبآنها در مقابل تع

                                                           
؛ حرّ «المسلمین و المومنین من الیغار من انف اهلل جدع. »4

 .176عاملی، وسائل الشیعه، ص
 .415، ص19. مطهری، مجموعه آثار، ج5
 .124. غَیرۀ الرَّجلِ ایمانٌ؛ نهج البالغه، حکمت 6
 .377، ص4. خوانساری، غررالحکم و دررالکلم، ج7
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برای آنها بسیار خوشایند است که این  نیاز با غیرت مرد 

 1برآورده می شود.

  . مدیریت صحیح خانواده:4

حساسیت در مقابل آسیبهایی که به جایگاه رفیع خانواده وارد 

می شود و دفاع از آن، در سیره خوبان عالم اهمیت به سزا دارد. 

 در این مورد می فرمایند:  –علیه السالم  –امام صادق 

مرد در خانه و نسبت به خانوادهاش نیازمند رعایت سه روش »

اری، گشادهدستی است، هرچند در طبیعت او نباشد، خوشرفت

 2«به اندازه و غیرتی همراه با خویشتنداری.

 آثار غیرتورزی زنان در خانواده

در روایات متعددی غیرت، نه تنها فضیلتی صرفاً مردانه قلمداد 

شده است، بلکه حتی این صفت برای زنان مذموم دانسته شده 

 و از غیرت زنانه به نوعی حسد تعبیر شده است.

تمایل به عفاف و پاکی زن وجود دارد و هر از طرفی، در مرد 

مرد باایمانی رغبت دارد که همسرش پاکدامن باشد و منحصر 

در او باشد، همچنان که در خود زن نیز تمایل به اینکه شوهر با 

 زن دیگر رابطه و آمیزش نداشته باشد وجود دارد.

دستهای از روایات وجود دارند که معنای عام را از غیرت در بر 

در برابر ناموس، چه غیرت مرد « غیرتمداری»گیرند، اصل  می

نسبت به مرد، و چه غیرت زن نسبت به مرد، ضامن حفظ بنیان 

خانواده و عاملی مؤثر جهت حفظ امنیت روانی جامعه خواهد 

 بود. 

این نوع از غیرت مداری، به معنای حساسیت در برابر ناموس به 

نی او در برابر بایدها و معنای عام و مراقبت از عفت و پاکدام

نبایدهای الهی است. افراد غیور در این نگرش نهایت دقت را در 

پوشش ناموس خود به کار میبرند و همواره مراقبت نوع رفتار و 

                                                           
 Sadeghin.net. مجمع جهانی صادقین. 1
 خِاللٍ ثالثِ إلى عِیالِهِ و مَنزلِهِ في یَحتاجُ المَرءَ إنّ. »2

 سَعَةٍ و جَمیلةٍ، مُعاشَرَةٍ: ذلكَ طَبعِهِ في یَكُن لَم إن و یَتَكَلَّفُها

 .322حرانی، تحفه العقول، ص.« بتَحَصُّنٍ غَیرَةٍ و بِتَقدِیرٍ،

ارتباط او با نامحرم هستند. در این رویکرد، خداوند نیز غیرتمند 

 می فرمایند: –علیه السالم  –است و امام صادق 

است و هر غیوری را دوست دارد و از غیرتمندی  خداوند غیور»

 3«.اوست که زشتکاری های پیدا و پنهان را حرام کرده است

در این رویکرد، همانگونه که بر رعایت عفاف به زنان توصیه 

شده است، به مردان نیز توصیه شده است، شاهد صریح این 

ن به مردان باایما»مطلب آیه ی  شریفه ی قرآن است که فرمود:

بگو: دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند ... و به زنان باایمان بگو: 

دیدگان خود را ]از هر نامحرمی[ فرو بندند و پاکدامنی ورزند و 

زیورهای خود را مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان آشکار 

 4«نگردانند.

دستهای دیگر از روایات متعدد وجود دارند که در آنها غیرت، 

در این خصوص، روایات  5قلمداد شده است فضیلتی مردانه

مهمی در منابع معتبر روایی وجود دارد که اوالً مضمون این 

روایات با سندهای مختلف بیان شده است، ثانیاً در معتبرترین 

کتب شیعه بیان شده است ثالثاً در نهج البالغه هم آمده که 

 6«.غیرت مرد از ایمان است و غیرت زن از کفر»

دیگر نیز تأیید می کنند که غیرت خصلتی مردانه  و روایاتی

 است و این روایات مختصراً از این قرارند.

 فرمود:  –علیه السالم  –( امام صادق 1

خدای بلندمرتبه غیرت را در وجود زنان قرار نداد و تنها زنان »

ناشایسته غیرت می ورزند ولی زنان مؤمنه ]حقیقی[ نه. همانا 

در مردان قرار داد. از اینرو، برای مرد چهار  خداوند غیرت را تنها

 7«زن را حالل فرمود ولی برای زن جز شوهرش را حالل نکرد.

 فرمود:  –علیه السالم  –( امام باقر 2

                                                           
 . 229، ص11. کلینی، اصول کافی، ج3
 .31-30. نور: 4
 .94، ص5الیحضره الفقیه، ج. صدوق، من 5
 .119. نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 6
 .2، ح505، ص5. کلینی، اصول کافی، ج7
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غیرت زنان حسد است و حسد ریشۀ کفر است. زنان وقتی »

غیرت میورزند خشمگین میشوند و وقتی خشمگین شدند 

 1«سلمه.کفران می ورزند، مگر زنان مُ

تا به حال غیرت او را آزمودهای؟ مرد گفت: نه! امام فرمود: 

غیرتش را بیازما! سپس آن مرد چنین کرد و زنش هم ثابت قدم 

ماند ]و حسادت نورزید[. خبر را به امام داد و حضرت فرمود: زن 

تو حقیقتاً همانگونه است که تعریف کردی! چون حسود نیست 

شریکهای جنسی حالل شوهرش را  و چشم دیدن هوو و یا سایر

 2دارد.

براساس این روایات غیرت زنان معنای جدای از غیرت مردانه 

می نماید و آن تالش زن برای حفظ همسر از روابط نامشروع 

می باشد. اهمیت این مقوله تا به حدی است که روایات توصیه 

هایی دارند از جمله استفاده از روش های گوناگون آرایشی و 

صلی اهلل علیه و آله و سلم  –یشی برای همسر، رسول خدا پیرا

 در حدیثی می فرمایند:  –

بهترین زنانتان آن زن زایا و بسیار مهربان و پاکدامن است که »

برای شوهرش خودآرایی کند و از غیر او خود را محفوظ نگه می 

 3«دارد و حرف شوهرش می شنود و فرمان او را اطاعت کند.

ای اسالمی غیرتی در زنان پسندیده است که براساس آموزهه

 موجب آثار ذیل شود:

 . حفظ اموال شوهر: 1

یکی از وظایف زن در خانواده آن است که در نبود شوهر در 

نگهداری اموال او بکوشد و بدون اجازه او خرج یا بخشش نکند، 

سوره نساء این وظیفه به روشنی بیان شده است که  34در آیه 

 ایند: خداوند می فرم

                                                           
 .4، ح505، ص5. همان، ج1
 .5، ح505، ص5. کلینی، اصول کافی، ج2
 فِي اَلْعَزِیزَةُ اَلْعَفِیفَةُ اَلسَّتِیرَةُ اَلْوَدُودُ اَلْوَلُودُ نِسَائِكُمُ خَیْرَ إِنَّ . »3

 غَیْرِهِ عَنْ اَلْحَصَانُ زَوْجِهَا مَعَ اَلْمُتَبَرِّجَةُ بَعْلِهَا مَعَ اَلذَّلِیلَةُ أَهْلِهَا

، 5؛ کلینی، اصول کافی، ج«أَمْرَهُ تُطِیعُ وَ قَوْلَهُ تَسْمَعُ اَلَّتِي

 .324ص

 آن واسطه به است نگهبانی حق و تسلط زنان بر را مردان»

 واسطه به هم و داشته مقرر بعضی بر بعضی برای خدا که برتری

 مطیع شایسته زنان پس دهند، نفقه خود مال از مردان آنکه

 که رو آن از باشند( آنها حقوق) حافظ آنان غیبت در و شوهران

 از که زنانی و. است فرموده حفظ( را زنان حقوق) هم خدا

 را آنان نخست باید بیمناکید( همسری حقوق در) آنان نافرمانی

 گزینید دوری آنان خوابگاه از( نشدند مطیع اگر) و کنید موعظه

 چنانچه کنید، تنبیه زدن به را آنان( نشدند مطیع باز اگر) و

 بزرگوار خدا همانا که مجویید، آنها بر راهی دیگر کردند اطاعت

 4«.است الشأن عظیم و

 . حفظ عفت و وفاداری به شوهر: 2

از نظر اسالم زن باید در نبود شوهر عفیف و پاکدامن باشد، 

پاکدامنی وظیفه دینی او در حراست خانواده است. زن نباید 

بدون اجازه شوهر، بیگانگان را به داخل خانه راه دهد و باید 

ند در قرآن کریم نسبت به حفظ ناموس خود غیرت ورزد و خداو

 میفرمایند: 34سوره نساء آیه 

زنان صالح زنانی هستند که حقوق شوهر را در نبود او حافظند »

و مرتکب خیانت مالی، ناموسی و شخصیتی نمی شوند پس زنان 

 5.«شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ باشند ... 

 آثار مشترک غیرتورزی در خانواده

غیرتورزی زن و مرد به صورت جداگانه  پیش از این به آثار

پرداخته شده و اکنون میخواهیم این را مورد بررسی قرار دهیم 

که وقتی زن و مرد تحت عنوان یک خانواده در کنار هم قرار 

بگیرند چه آثاری می توانند بر خانواده داشته باشند از جمله 

 آثار مشترک ، می توان موارد  زیر را نام برد:

                                                           
 لَىعَ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ. » 4

 حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ

 فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّاتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَیْبِ

 تَبْغُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ

 .34؛ نساء: «کَبِیرًا عَلِی ّا کَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ

 .34. نساء: 5
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  انواده:. ثبات خ1

یکی از آثار مشترکی که غیرت به دنبال دارد ثبات و تحکیم 

خانواده است. جامعهای که مردانش نگهبان و حافظ ارزشها 

هستند، افراد مزاحم و هوسران امنیت ندارند، مردان، با خیال 

 راحت به سر کار و  زندگی خود می روند و زنان با 

ر عرصه اجتماع ظاهر آسودگی خاطر و بدون نگرانی می توانند د

شوند و آنجا که مردم بیتفاوت باشند، دختران و زنان پاکدامن 

 1در اجتماح احساس امنیت نمی کنند.

 . عزّت و سربلندی خانواده:2

از آثاری که غیرت داشتن زن و مرد با هم بر خانواده دارند، می 

توان عزّت و سربلندی خانواده  را نام برد و آنان که در فکر و 

اندیشه و ارزش های الهی خود دارای صالبت هستند و اهل 

سازش و مسامحه نیستند، از عزت و محبوبیت خاصّی 

 برخوردارند. 

ه یک شهر برای انسان مؤمن بسیار دیده شده که یک محل و گا

غیور که موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم ندارند 

احترام می نماید و از او حساب می برد، برخالف آنان که در 

خط حزب باد هستند و با هر موجی همسو می شوند، چنین 

افرادی در جامعه عددی محسوب نمی شوند و کسی از آنها 

 حساب نمی برد.

  فساد: . جلوگیری از3

به همان اندازه که بیتفاوتی و بیغیرتی زمینهساز فساد و مایۀ 

آلودگی خانواده و در مرتبه ی باالتر جامعه است، غیرت و 

حساسیت در برابر منکرات نقش بازدارندهای دارد، گاه یک 

انسان غیرتمند می تواند جوّ فساد یک جلسه و محل را تغییر 

 حساب می برند. دهد و افراد آلوده از چنین فردی

وقتی یک فرد چه زن و چه مرد از فساد جلوگیری کند و ضد 

فساد باشد می تواند خانوادهای سالم داشته باشد و فساد را به 

 خانه راه ندهد.

                                                           
 .38. اکبری، غیرتمندی و آسیبها، ص1

جوانی بود که اگر به مجلسی می رفت و کوچکترین گناهی در 

آن مجلس می شد، عکسالعمل نشان می داد. او می گفت: حتی 

ک شده که جلوی فساد را به تنهایی می گیرم. در محیط پار

جوان دیگری آنچنان به مفاسد اجتماعی حسّاس بود که یکتنه 

در مقابل مفاسد میایستاد. او میگفت: تا جان در بدن دارم هرگز 

در برابر صحنههای گناه خاموش نخواهم بود و غیرت خواهم 

 2داشت.

 . عفت و پاکدامنی: 4

از عوامل اساسی عفّت و حفظ  غیرت و تعصّب ناموسی یکی

حریم خانواده است. کسی که برای ناموس خود حرمت قائل 

است و نسبت به آن تعصّب دارد، به خود اجازه نمی دهد که به 

 ناموس دیگران خیانت کند.

او میداند که اگر به ناموس دیگران نظر سوئی داشته باشد، به 

خواهد گرفت.  یقین ناموس او نیز مورد سوء نظر دیگران قرار

علیه  –بنابراین، غیرتش به او اجازه بیعفّتی نمیدهد، امام علی 

 فرمودند:  –السالم 

 3«.شخص باغیرت هرگز زنا نمیکند»

هر اندازه این صفت اخالقی در فرد تقویت شود، بر عفّتش 

 افزوده می گردد.

 فرمودند:  –علیه السالم  –امام علی 

 4«اوست.عفّت هرانسانی به اندازه غیرت »

 شهید مطهری میفرمایند:

انسان این حالت را دارد که هرچه بیشتر در گرداب شهوت فرو »

رود و عفت و تقوا را از دست بدهد، احساس )غیرت( در 

وجودش ناتوان می گردد. شهوتپرستان از اینکه همسران آنها 

مورد توجه دیگران قرار بگیرند رنج نمی برند و احیاناً لذّت هم 

و از چنین کارهایی دفاع میکنند  و افرادی که با شهوات میبرند 

نفسانی مبارزه می کنند غیورتر و نسبت به همسران خود 

حسّاستر می گردند. اینگونه افراد حتی نسبت به ناموس دیگران 

                                                           
 .45. اکبری، غیرتمندی و آسیبها، ص2
؛ محالتی، ترجمه کتاب غررالحکم، «ما زنی غیورٌ قطٌّ. »3

 . 30، ص2ج
 .47نهج البالغه، حکمت ؛ «غَیْرَتِهِ قَدْرِ عَلى عِفَّتُهُ. »4
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نیز حساساند؛ یعنی وجدانشان اجازه نمی دهد که به ناموس 

 1«دیگران بیحرمتی شود.

عفّتی روزی به شوهرش گفت: قدر پاکدامنی بانوی محترمه و با 

مرا نمی دانی، من که اینگونه پاکدامن هستم، بیشتر به من 

 احترام کن.

شوهرش گفت: عفت تو بستگی به عفت من دارد این من هستم 

که تو را پاکدامن نگه داشتهام آن روز بانوی مذکور، این سخن 

وزی آن زن از را از شوهر نپذیرفت، مدتی از این ماجرا گذشت، ر

بازار عبور می کرد، مرد هوسرانی به سوی او دست دراز کرد و 

 لباس او را گرفت، ولی بیدرنگ رها ساخت.

زن به خانه بازگشت و به شوهرش گفت: امروز در بازار مردی 

بانظر بیعفتی به من نگریست و مزاحم من شد. دست درازی 

 کرد و چادرم را گرفت ولی زود رها کرد.

ت: اهلل اکبر، اتفاقاً من مدتی قبل به زنی نگاه کردم و شوهر گف

لباسش را گرفتم ولی بیدرنگ توبه کردم و دستم را کشیدم. این 

 برخوردی که به تو شده مکافات همان عمل من است.

زن گفت: اکنون دریافتم که سخن تو حق است که عفت و 

پاکدامنی زن بستگی به عفت و پاکدامنی شوهرش دارد، اگر 

شوهر به هر اندازه به ناموس دیگران خیانت کند، دیگران به 

همان مقدار به ناموس او خیانت خواهند کرد، چرا که جهان دار 

مکافات است و خیانت به ناموس دیگران، نوعی قرض و بدهی 

محسوب می شود که دیر یا زود و باید ناموسش آن را پرداخت 

 2کند.

 نتیجه گیری

رزی در خانواده یکی از مسائلی است که پرداختن به آثار غیرتو

میتواند خانواده مستحکم و قوی را ایجاد کند، در آنچه  گذشت 

 به چند محور پرداخته شده که نتایج آن از این قرار است:

 

( در مفهومشناسی غیرت به این نتیجه رسیدیم که غیرت 1

یعنی حمیّت، دفاع کردن و نگاهبانی کردن از اوالد و اموال 

و غیرت یک نیرویی است که انسان را در خصوص هتک  خود،

                                                           
 .64. مطهری، مسئله حجاب، ص1
 .154. الهامی نیا، اخالق اسالمی، ص2

حریمها و خطوط قرمز هشیار می کند و بیتفاوت از اطرافش 

نمیباشد و همچنین غیرت وقتی فضیلت است که در چارچوب 

آیات و روایات قرار گیرد که در این صورت باعث حفظ خانواده 

ه میشود، پس غیرت از عوامل ضروری  حفظ و صیانت از خانواد

 است.

 

( صفت غیرت در مردان یک صفت پسندیده است و بسیار به 2

آن تأکید شده است و کسی که غیرت نداشته باشد خداوند 

بینی آن فرد را به خاک ذلّت میمالد، بیهوده نیست که غیرت 

یک صفت پسندیده در مردان شمرده شده است چون با غیرت 

چنین غیرت داشتن مرد نسلی سالم و پاک خواهیم داشت و هم

مرد عین ایمان است و باعث کامل شدن ایمان می شود و اگر 

مردی غیرت بر ناموس خود داشته باشد، زن در سایهی او 

احساس امنیت میکند و این امر برای یک زن خوشایند است و 

نیز مرد، باغیرت خود نشان میدهد که می تواند خانواده را 

 اسیت داشته باشد.صحیح مدیریت کند و در مقابل آسیبها حس

( در مورد غیرتورزی در زنان نیز روایات متعددی در دست 3

داشتیم که به بعضی از آن روایات پرداختیم که غیرت داشتن 

زن را مذموم دانستند و از غیرت زنانه به نوعی حسد تعبیر شده 

است ولی براساس آموزههای دینی غیرت در زنان در بعضی از 

باشد مثالً زمانی که همسرش نبود، در  مواقع میتواند پسندیده

نبود او اموال شوهر را حفظ کند و همچنین عفیف و پاکدامن 

 باشد و به همسر خود وفادار بماند.

( در انتها به این نتیجه می رسیم که زن و مرد به عنوان 4

اعضای خانواده در کنار هم با داشتن غیرت می توانند آثار 

ه باشند از جمله می توانند در کنار مشترکی را بر خانواده داشت

هم به ثبات خانواده کمک کنند و باعث سربلندی و عزت 

خانواده شوند و همچنین باعث جلوگیری از ورود فساد به 

خانواده  شوند که این عفت و پاکدامنی اعضای خانواده را نیز به 

 همراه خواهد داشت.
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ش، 1388مترجم: خسروی حسینی غالمرضا، تهران: انتشارات مرتضوی، چاپ چهارم، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، مؤلف حسین بن محمد،  -

 .1جلد 

 ش، جلد دوم.1378، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ دوم، ترجمه کتاب غررالحکم و دررالکلمولی محالتی، هاشم، رس -

 ، جلد نوزدهم.1386، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دهم، مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  -

 .1396، 114، تهران، انتشارات صدرا، چاپ مسئله حجاب............................،  -

 ق، جلد پنجم.1404ترجمه غفاری علی اکبر، قم: مؤسسه النشر االسالمی، چاپ دوم، من الیحضره الفقیه، ابن بابویه، محمدبن علی )شیخ صدوق(،  -

 ق، جلد دوم.1421لبنان: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،  –، محقق: هنداوی عبدالحمید، بیروت المحکم و المحیط األعظمابن سیره، علی بن اسماعیل،  -

 ق، جلد پنجم. 1375-1374لبنان: دارالفکر الطباعه و النثر و التوزیع، چاپ اول،  –، بیروت لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم،  -

، جلد 1404ء التراث العربی، چاپ پنجم، لبنان: داراالحیا –مترجم: اسماعیل بن حماد، محقق: عطار، احمدبن الغفور، بیروت  تاج اللغه و صحاح العربیه، ابی نصر، جوهری، -

 دوم.

 ق.1363، تصحیح غفاری علی اکبر، مترجم حسن زاده محمد صادق، قم: مؤسسه النشراالسالمی، چاپ دوم، تحفۀ العقولحرّانی، ابن شعبه،  -

 ق. 1414دوم، ، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهحرعاملی، محمدبن حسین،  -

 ، جلد هشتم.1420سوریه: دارالفکر، چاپ اول،  –، محقق: عمدی حسین، دمشق شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلومحمیری، نشوان بن سعید،  -

 .1389، ترجمه: دشتی محمد، قم، طلیحه سبز، چاپ زائر، نهج البالغهشریف الرضی،  -

 م، جلد دهم. 1994بیروت: عالم الکتب، چاپ اول،  –، محقق: آل یاسین محمد حسن، لبنان المحیط فی اللغهصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،  -

 ، جلد چهارم.1374، ترجمه: موسوی همدانی محمدباقر، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، تفسیر المیزانطباطائی، محمد حسین،  -

 ق، جلد پنجم.1365چاپ اول،  کلینی، یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیه، -

 ق.1413، مترجم: استاد ولی حسین و غفاری علی اکبر، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، األمالیمفید، محمد بن محمد،  -

 ش.1348، تهران: حوزه علمیه اسالمی، چاپ اول، معراج السعادۀنراقی، مالاحمد،  -
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 چکیده                                                           

 

 

 ایران بود. اسالمی انقالب فعاالن و شیعه فقیهان و ازمجتهدان )رحمه اهلل علیه(خمینی مصطفی سید

 و مادر طرف از هم ایشان در خانواده ای اهل علم و ادب به دنیا آمدند. در چنین خانواده ای اصیل که

اسالمی داشت زمینه رشد و پیشرفت برای سید مصطفی  معنویت و فرهنگ در ریشه پدر طرف از هم

د مدارج عالی را از لحاظ دینی و معرفتی و علمی فراهم بود. ایشان در این شرایط خانوادگی توانستن

از جمله خصوصیات اخالقی که ایشان داشته اند: تواضع و ساده زیستی، دل به دنیا  .کسب کنند

نبستن، شجاعت داشتن، احترام به دیگران و مهربانی کردن با آنها و دقت و پشتکار بوده است. بزرگان 

سید مصطفی را بیان کرده اند، ولی شناخت مردم از این  زیادی ویژگی های روحی، علمی و اخالقی

ایشان را  اخالقی عالم بزرگوار کافی نبود. محقق به خاطر آشنایی بیشتر با این عالم برجسته سیره ی

 به اینکه   توجه با تحقیق روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است. این. مورد بررسی قرار داده است

 دو بعد رفتاری ایشان در خصوصیات به شخصیت سید مصطفی و ق استموضوع مربوط به حوزه اخال

 پرداخته است. اجتماعی فردی،

 سیره اخالقی، مصطفی خمینی اخالق، :کلید واژه ها
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 مقدمه

 فقیهان و مجتهدان از( ش1356-1309)خمینی مصطفی سید

 خمینی امام ارشد ایران و فرزند اسالمی انقالب فعاالن و شیعه

 آثار خمینی مصطفی. است اسالمی گذار جمهوری بنیان

 ابتدای از او. است نگاشته تفسیر و اصول فقه، در متعددی

 های فعالیت وارد پهلوی، حکومت علیه خمینی امام حرکت

 به نیز او پدرش، تبعید و دستگیری از پس مدتی و شد سیاسی

 به و دستگیر ساواک دست به ایران ملی امنیت علیه اقدام اتهام

 شد. تبعید عراق به پدرش همراه به سپس و ترکیه

صحیح،  های روش و ها شیوه تربیتی، مناسب عوامل و ها زمینه

 از مواردی و عمل و قول در حسنه های اسوه و الگوها داشتن

برای او فراهم کرد تا بتواند به  را مناسبی شرایط قبیل این

         درجات باالی اخالقی برسد.

 با تولد از قبل روزهای از حتی (رحمه اهلل علیه)مصطفی سید برای

 مثبت شرایط و ها خوبی همه این از مناسب بستری بودن فراهم

 پدر طرف از هم و مادر طرف از هم که اصیل ای خانواده در

 زمینه داشت، اسالمی ادب و علم و معنویت و فرهنگ در ریشه

 از مادری وجود با. بود مهیا جانبه همه و شرایط تعالی و رشد

 و تهذیب درس تنها نه که پدری و ادب و علم اهل ای خانواده

 معلمان و اساتید ترین موفق از یکی خود که گرفته خودسازی

 در آن جامعیت در را دین و است بوده نفوس تهذیب و اخالق

 در گرفتن قرار با سید مصطفی ساخته، متجلی خویش وجود

 ذاتی های قابلیت و راسخ عزم و اراده با موقعیتی، چنین

 به عمل در و کرد عمل موفق ها خوبی دریافت در خدادادی

 هر در که جا آن تا یافت دست باالیی توفیقات به ها یافته

 طبیعی طور به و پراکند می خوبی خود، به خود جمعی،

 و تعین هر از چند هر گرفت می قرار صدر در و شد می شاخص

 می زندگی مردمی و ساده و تافت بر می روی شدنی شاخص

 .کرد

 کرد، می دریافت پدر از که اسالمی ناب تعالیم پرتو در او

 جامعه در چه اجتماعی پیشامدهای و حوادث در که بود آموخته

 به اتکا با و علمی بحث و درس محیط در چه و مردم بین و

 فرزند عنوان و اسم به اتکا بدون و خویش ساخته خود شخصیت

 غیر و مستقل شخصیت اهلل، روح آقا همچون پدری و لو کسی

 ساخته خود و مستقل انسانی او. کند تعریف خود را خود وابسته

 از نه و باشد مطرح هست چه آن که داشت تالش همیشه و بود

 . ها وابستگی و انتسابات طریق

تربیت چنین شخصیت هایی در اجتماع باعث رشد و شکوفایی 

سعادت آن جامعه می شود. پس ضرورت دارد که چگونگی  و

رسیدن به این درجه و مقام مورد بررسی قرار گیرد و از این 

جهت اهمیت دارد که با بودن این اشخاص در بین مردم زمینه 

 برای عاقبت بخیری آنان افزایش پیدا می کند.

از همان دوران زندگی سید مصطفی خمینی، اخالق و روحیات 

رد بررسی قرار گرفت و دوستان و نزدیکان او در مورد او مو

چگونگی رفتار ایشان سخن می گفتند و لی از زمان شهادت 

 ایشان بیشتر به این موضوعات پرداخته شد.

دراین خصوص محقق مقاله و یا کتاب با این عنوان پیدا نکرده 

 لذا این مقاله از این منظر نو و بدیع است. 

 سوال اصلی: 

 القی سید مصطفی خمینی چگونه بوده است؟سیره اخ

 سوال فرعی:

 ابعاد شخصیتی سید مصطفی خمینی چگونه بوده است؟ -1

 بزرگان در مورد سید مصطفی چه دیدگاهی داشته اند؟  -2
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 حوزه به ورود تا تولد از مصطفی خمینی سید

 آذرسال 21 در قم، مقدس شهر در خمینی مصطفی سید

 آمد. به دنیا هجری 1349 رجب 12 با مطابق شمسی 1309
 خانه در عشقعلی محله نزدیک الوندیه محله در سید مصطفی1

 پدری و مهربان دامان مادری در آالیش از دور به و ساده ای

 چگونگی با رابطه در یافت. پرورش برجسته ویژگیهای صاحب

 اصرار من را است: مصطفی گفته خانم ثقفی او نام انتخاب

 محمد من پدر اسم گفتم من .محمد باشد گفت می داشتم و آقا

 خانواده زنده آدم اسم که نیست رسم ایرانیها ما میان در و است

 لقب مصطفی باشد، اسم شد قرار بگذارند فرزندشان روی را

 روایتی در نوشت. البته قرآن پشت در و پذیرفت و آقا محمد

 آقا»کرده اند. گذاری را اینگونه بیان  نام علت امام همسر دیگر

 مصطفی را فرزند نام من خواسته و پدرش اسم اعتبار به

 و یاد داشتن نگه زنده برای خمینی امام حقیقت در« گذاردیم.

 .برگزیدند را نام این پدرشان خاطره

 تا که ای گونه به کرد باز زبان معمول حد از دیرتر مصطفی سید

 سال دو اما کند بیان می توانست را کلمه چند فقط سالگی چهار

 سکونتشان محل نزدیکی در ای مکتب خانه به را او بعد

 نگرانی و داشت بسیاری تأثیر حرف زدنش در و فرستادند

مشق  ابتدا همان از او شد رفع موضوع این با رابطه در اطرافیان

 مسئول سالگی 6 سن و در کرد می تمرین را پذیری مسئولیت

 به مصطفی سید شمسی 1315 بود. درسال خانه گوشت خرید

 رفت. دبستان

 می و بود جدی بسیار فرزندش مباحثه و درس به امام نسبت

 مصطفی جالب اینکه نشود. ایجاد امر این در ای وقفه تا کوشید

 وارد امام با دروس برخی در تحصیل به ممارست مدتی از پس

 .کرد می اشکال شده ارائه برخی مطالب به و گردید می بحث

 نمودند، می سختگیری آقا مصطفی حاج تربیت به نسبت امام

 و باشد نداشته نادرستی رفتار و حرکت هیچ که بودند مواظب

 تربیتی امور در داشتند خود در که را پاکی و همان صداقت

 کردند. می اعمال برومندش فرزند

                                                           

 10. جواد، مالیی پور، شهید مصطفی خمینی در نگاه تاریخ، ص1

 به مصطفی و گردید واقع مؤثر هم پرمایه این پرورش های 

 کرد، را سپری شکوفایی مراحل صدیق و متدین انسانی عنوان

 دوستی در و کرد نمی جاری زبان بر حقیقت خالف سخنی هیچ

 داشت. قوی و اعتقادی بود استوار و قاطع خود

 سنایی و باقریه مدارس در را ابتدایی تحصیالت مصطفی سید

 به دو جهت به را مصطفی سید رساند. پایان به قم شهر

 روحانیون درنظر که دلیل این به یکی .نفرستادند دبیرستان

 سید اینکه مهمتر دلیل نبود و امری پسندیده دبیرستان به رفتن

 به آقا براین بنا .بود نداده نشان درس به چندانی عالقه مصطفی

 این به هم مدتی او کند. شروع را حوزوی کرد دروس توصیه او

 داد او رخ در انقالبی ناگهان اما داد می نشان توجهی بی دروس

 با داد اجازه آقا که رفت پیش حوزوی درس های در چنان و

  .کند شرکت فلسفی ایشان درسهای در کم وسال سن وجود

 مدتی در را حوزه مقدماتی دروس استعداد این اثر در همچنین

 پیشنهاد سالگی هفده در امام و معمول گذراند حد از کمتر

 برای و بپوشد روحانیت لباس و بگذارد سر بر عمامه که کردند

 دعوت بزرگان و دوستان از داده ترتیب رسمی مراسمی این کار

 بیشتر هرچه و عالقمندی تشویق موجبات موضوع این و کرده

 کرد. فراهم حوزوی تحصیل به را مصطفی سید

 رشد طلبگی در دروس سید مصطفی بعد به زمان این از 

 مصرانه و تالش خواند می درس خوبی به و داشت چشمگیری

 ای طلبه اینکه تا داشت علمی پیگیری مسائل زمینه در ای

 گردید اجتهاد نایل مقام به سالگی 27 سن گردید و در فاضل

 در که اگرچه است. بوده خمینی امام طرف از او اجتهاد واجازه

 درجه این به قبل سال دو از اطرافیان او و اساتید از بعضی نظر

 27 سن همان در نیز ایشان جواز کسب با رابطه بود. در رسیده

 سید شدن مجتهد با رابطه در امام از آقای اشراقی سالگی

و  سکوت و بودند کرده سکوت امام که بودند پرسیده مصطفی

 در تقریبا است. شده عنوان رضایت بر ای نشانه لبخند ایشان

 سطوح در علمی وتحصیل درجات طی با همزمان ایام همین

 علوم تدریس به و شد دار عهده نیز را امرتدریس حوزه عالیه

 کرد. اقدام متعدد تألیفات و به پرداخت نقلی و عقلی
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)رضوان اهلل خصوصیات اخالقی حاج آقا مصطفی خمینی

 تعالی(

 خصوصیات فردی:

 تواضع و زیستی ساده( الف

 ساده بزرگوارش، پدر از تأثیرپذیری با خمینی مصطفی سید

 زندگی الگوی و پایدار روش اش زندگی ادوارهمه در را زیستی

 در پیرایگی بی و زیستی ساده وی حیات طول در. داد قرار خود

 همه و خورد می چشم به آشکارا ایشان زندگی مختلف جوانب

 تأیید را موضوع این دارند، آشنایی وی زندگی با که افرادی

به  زندگی، وضع سادگی لحاظ از حاج آقا مصطفی .کنند می

 رفتار، لحاظ از لباس، لحاظ از بود؛ زاهد کلمه واقعی معنای 

 زاهدی و دنیا مُعرِض از آدمِ واقعاً خانواده؛ به رسیدگی خوراک،

  1بود.

 آغاز تشریفات از پرهیز و سادگی با ابتدا از مصطفی آقا زندگی

 امام حضرت از عروسی، بود. بعد روال همین بر پایان تا و شد

خریدند.  ایشان برای کهنه و دار نیم چهار در سه قالی قطعه یک

 درست کته هم گاهی و بود آبگوشت خانواده اغلب این خوراک

مصطفی  آقا حاج شهادت زمان تا زیستی ساده این و کردند می

 آالیش بی و ساده قم، چون نیز عراق در زندگی داشت. استمرار

 جز منزل در نبود، مصطفی باز آقا حاج دست مالی نظر از و بود

 و بود آورده ایران از و داشت گذشته از که معمولی فرش چند

 نیز نجف در نداشت. دیگری چیز ساده زندگی لوازم و زیلو چند

مالی  امکانات از توانست می مصطفی آقا حاج آنکه وجود با

 در توانست می که بود مجتهدی خود و کند استفاده فراوانی

 عادی ای همچون طلبه کند تصرف شرعی و مالی وجوهات

 ویژگی همین و داشت ای ساده زندگی وضع کرد، می زندگی

 موفق سیاسی و علمی های در عرصه بتواند که کرد می کمک

 حدود در مساحتی بود اختیارش در نجف در که ای باشد. خانه

 بسیار ظاهری وضع و امکانات لحاظ از و داشت متر مربع پنجاه

 فروخت داشتقم  در که را منزلی همسرش آنکه تا بود فرسوده

                                                           

. نور شرق، زهرا، پایان نامه ارشد زندگینامه سیاسی علمی سید مصطفی، 1

 53ص

 مکه به هم با دو هر سرمایه این با و آورد عراق به را پولش و

 اش خانواده نمودند. مرتب را خانه بازگشت، ظاهر از پس و رفتند

 برای سادگیش که کردند می زندگی ای خانه کف هم طبقه در

 دوم طبقه در ایشان مطالعه اتاق نبود، انکار قابل دید می هر که

 و نگارش و احیانا مطالعه به اتاق این در را شبها بود، منزلشان

 2بود. اش خانواده اعضای با ظهرها و گذراند می امور ریزی برنامه

)رحمه اهلل تواضع ایشان هم در حدی بود که وقتی امام خمینی

 منزل در حتّی داشتند؛ ای روضه فاطمیّه ایّام چند روز در علیه(

 صورت به  امام دُوروبَر مصطفی حاج آقا امام، ی روضه و امام

 بعد. بود امام عاشق آقازادگی خود را نشان نمی دادند، با اینکه

 امام منزل سرشب، و عصرها شد، شروع مبارزات 41 سال در که

 می دیدیم روز هر و همیشه ما و می شد فراوانی و آمد رفت 

 دیده آنجاها کمتر که آدمی این نشسته؛ در دَم مصطفی آقا حاج 

 ی قضیّه در 41 سال از شد شروع مبارزه وقتی از می شد،

می  پیدا حضور آنجا روز هر مصطفی آقا حاج  مرحوم انجمن ها،

 .بود مبارزاتی مَنِش مَنِش، یعنی نشست؛ می و کرد

 آن های ویژگی از فروتنی و تواضع»گوید:  می معرفت اللّه آیت

 فرزندی دلیل به ایشان، هم که بود حالی در این و بود مرحوم

 موقعیت از فردی، هایی ویژگی خاطر به هم و سره( )قدسامام

 بزرگوارشان پدر از جلوتر ایشان باالیی برخوردار بود. اجتماعی

 والد جدا از را مرحوم آن توان نمی اصوال و زد، نمی حرف

 ابعاد تمام در ایشان که داشتند اعتقاد افراد از خیلی دانست.

 «بودند. جوانی در سنین سره قدس امام که است زمانی همانند

 حاج فروتنی تواضع»گوید:  می نجف در ایشان دوستان از یکی

 به نسبت مختلف و عطوفت طبقات ارادت موجب مصطفی آقا

 کسبه حتی نداشت، فرقی عجم و عرب او بود. برای شده ایشان

 احوال وی از و کردند می بوسی دست و آمده به خدمتشان نجف

 به که نمودند، گاهی می مطرح داشتند سؤالی اگر و کرده پرسی

 خود عبای آمد، می )علیه السالم(علی حضرت مطهر حرم و صحن

 عادی زوار و طالب با و می نشست زمین روی نمود، می پهن را

 می مشرف کربال زیارت برای وقتی و گردید می صحبت هم

 کربالیی و نجفی های عرب سوگواری و شادی در مراسم گردید،

                                                           

 60. همان، ص2
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 عشایر روستائیان و کربال تا نجف مسیر در  یافت. می حضور

 افراد از بسیاری و بودند مصطفی آقا حاج رفتار و اخالق شیفته

 امام حضرت مقلد که و افغانستان سوریه لبنان، عراق، در ساکن

 عالقه حضرت آن به برومندش فرزند طریق از گردیدند، خمینی

 و صحیح روش دلیل به و ایشان با معاشرت اثر در شدند و مند

 مطیع حضرت و شیفته مصطفی آقا حاج جذاب منش و برخورد

 گشتند. امام

 مانند را خود و نبود پرتوقّع ها آقازاده از بسیاری خالف بر او 

 نیز اش معیشتی و خانوادگی زندگی و کرد می تلقّی ها طلبه دیگر

 در مصطفی، سید خواهر مصطفوی، فریده. نبود آنها از متفاوت

 :گوید می چنین باره این

 از پس. داشت طلبگی معمولی زندگی یک ،1342 سال از پیش

 شد؛ فراهم برایش بیشتری امکانات شد، تبعید ترکیه به اینکه

 در نجف، در. نکرد فراموش را خود طلبگی زیّ حال، این با ولی

 با کمی فاصلۀ حویش که نام به ای محله در متری 45 منزل یک

 بود بریده دنیا از .کرد می زندگی داشت، رحمه اهلل علیهامام  منزل

 حسابی هیچ مادیات روی اصوالً. نبود آن توسعۀ دنبال به و

 رسید، می دستش به پولی هم وقتی کردن خرج در. کرد نمی

 1.گرفت می سخت و کرد می دقت

 توجه عدم و زیستی سادهزمینه در که مهمی مستندات از یکی

 تجمل به پرداختن و ثروت و مال آوری جمعبه  مصطفی سید

 دنیا اموال از اش وصیتنامه در. باشد می باشد،وصیتنامه ایشان می

 احتیاط نیز آنها مورد در و شمارد برمی را کتابهایش فقط

 خریداری شرعیه وجوه از نیز آنها که شود می یادآور و کند می

 نکند، تحصیل را قدیمه علوم حسین، فرزندش، اگر و اند شده

 نجف در بروجردی  اللّه آیتمدرسه کتابخانۀ به را آنها است بهتر

 .دهند تحویل

 شرط به دهم می قرار حسین اختیار در را خود کتابهای ...جمیع

 کتابخانۀ به صورت این غیر در و کند قدیمه علوم تحصیل آنکه

 آنکه چه دهند؛ تحویل اشرف نجف در بروجردی آقای مدرسۀ

 ارث که است آن احتیاط خالف و شده تحصیل وجوه، از نوعاً

                                                           

 390ص، 2. خمینی، یادها و یادمان ها، ج1

 هم آن است، مختصر بعضی مگر ندارم دیگری چیز. شود برده

 2.ندارد گفتار به احتیاج دیگر

 عنوان و نام از استفاده سوء ب( عدم

 به توان می خمینی مصطفی اهلل آیت رفتاری های ویژگی دیگر از

 مصطفی آقا حاج .کرد اشاره عنوان و نام از وی سوءاستفاده عدم

)رحمه اهلل خمینی امام همچون شخصیتی فرزند اینکه برخالف

 بکند؛ زیادی برداری بهره موقعیت این از توانست می و بود علیه(

 کنندۀ تعیین آقازاده، یک عنوان به نکرد تالش وقت هیچ اما

 بلکه 3باشد، )رحمه اهلل علیه(امام کنار در جریانات و سیاست

 تفکر صاحب مستقل شخصیت یک عنوان به امام هم که کوشید

 اینکه هم و کنند جلوه دیگران میان در خاص، مشی خط با

. باشد داشته پیرو و تبعی شخصیت یک خودش نخواست

 و اخالق ناظر و شاهد نزدیک، از سالها که االسالم دعایی حجت

 :گوید می زمینه این در بوده، مصطفی سید رفتار

 و وابسته شخصیت یک بودن دارا و آقازادگی از همیشه ایشان»

 نفرت گیرد، قرار احترام مورد بودن، فرزند کسی دلیل به اینکه

 و موقعیت از وی درک عدم معنای به این البته داشت؛

 همان دلیل به بلکه نبود، پدری چنان وجود از او برخورداری

. بود خود برای اصیل شخصیت یک داشتن و مستقل درک

 آنچه عنوان به خواست می که بود ای نمونه و خودساخته انسان

 البته و. انتسابات و وابستگی ها دربارۀ نه و باشد مطرح هست

 رفتار این. باشد می کمال به فرد این شدن نزدیک بر دلیل این،

 هیچ هم رحمه اهلل علیهامام  که بود ظریفی رابطه همان در دقیقاً

 امور در عاطفی و خانوادگی مسائل که دادند نمی اجازه گاه

امام . شود دخیل روحانیت اجتماع و حوزه مسائل یا و مبارزاتی

 تافتۀ جدا فرزندشان که بودند کوشیده ابتدا از رحمه اهلل علیه

 این البته و شود مطرح دیگران مانند نبوده، حوزه در ای بافته

 جوّ یک در بتواند مرحوم آن که بود شده باعث تربیت، شیوۀ

                                                           

 19 ص ،21 ش ، حضور؛«پیام و نامه چند». 2

 1397. سیری در سیره ی عملی و رفتاری آیت اهلل مصطفی خمینی، 3
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 و لیاقت خاطر به ساخته، را خود علمیه، حوزۀ در وابسته غیر

 1«.برسد علمی مستقل مقام آن به خود پشتکار

 بود آور شگفت: »ای خامنه اهلل انقالب، آیت معظم رهبر فرموده به

 این واردین از یکی مانند امام منزل در مصطفی آقا حاج  که

 آمد و رفت خانه این در طبیعی طور به که بود کسانی و منزل

 و است امام فرزند او کرد نمی احساس کسی که چنان کردند، می

 با رابطه در او اخالق. بود دیگران حد در امام به او مراجعه حتی

 حوزه در روزها آن در مردم دیگر با تساوی جنبه حفظ و امام

 منزل در خمینی مصطفی آقا حاج که گفتند می همه. بود معروف

 فرقی مراجعین از یک هیچ با که کند می رفتار ای گونه به امام

 نام یا و امام به انتساب هرگز بود، همین هم واقعیت و ندارد

 .« شد نمی محسوب ای وسیله او برای ایشان

 آقا خصوصیت همین به اشاره با نیز دیگر جای در ایشان

 آقازادگی مطلقا مصطفی، آقا حاج مرحوم: »فرمایند می مصطفی

 زندگی نه کفشش، نه عبایش، نه لباسش، نه. نداشت

 از آقازادگی تفاخر بوی هیچ مطلقا، اش، خانه نه اش، خصوصی

 .«آمد نمی آن

 بودند، آشنا خمینی مصطفی سید شهید با که کسانی همه

 االسالم حجت. دارند اذعان او خصوصیت این به استثنا بدون

 روحیه هرگز: »گوید می زمینه این در رحیمیان محمد حسن

 شکل به زیستی ساده اوج در و نبود ایشان وجود در آقازادگی

 .«کرد می زندگی واقعی طلبه یک

 اداره اینکه با: »کشمیری محمد جواد االسالم حجت گفته به

 اهلل آیت عهده به آمدها و رفت و کارها بر نظارت و امام بیت امور

 مطرح صدد در هرگز حال این با اما بود خمینی مصطفی آقا

 جلو را خودش خواست نمی وقت هیچ و نبود خود کردن

 .«بیندازد

 حاج: »گوید می رابطه همین در روحانی حمید االسالم حجت

 آن از ایشان. بود واالیی شحصیت دارای خمینی مصطفی سید

 و زادگی اهلل آیت آقازادگی، های عنوان از که نبود افرادی

 کسب شخصیت خود برای راه این از و بگیرند بهره زادگی امام
                                                           

 191 ، همان، ص«پیام و نامه چند» . 1

 با که نظران تنگ و خودباختگان از برخی رفتار از او... کنند

 به کنند، می کسب شهرت خود برای زاده اهلل آیت و آقازاده عنوان

 و مسلمان انسان یک شأن دون را آن و داشت انزاجار سختی

 را خود گاه هیچ زاده اهلل آیت عنوان به رو این از. دانست می آزاده

 .«نکرد معرفی

 دنیا به اعتنایی ج( بی

 به توان می خمینی سید مصطفی عملی مهم های مؤلفه دیگر از

 محمد االسالم حجت. کرد اشاره دنیا مال به وی اعتنایی بی

 مسائل به ایشان: »گوید می رابطه این در بجنوردی طاووسی

 چیزی. بودم ایشان با مکه به سفر در. بود اعتنا بی بسیار دنیایی

 اثاث تمام برگشت هنگام به اینکه بود جالب خیلی من برای که

 مصطفی آقا حاج. آمدند و کردند رها خود حال به فرودگاه در را

 و دوستان اذعان به. داشتند خاصی اعتنایی بی دنیایی مسائل به

 خمینی مصطفی اهلل آیت مواجهه نحوه و زندگی وضع نزدیکان،

 توانست نمی طریق هیچ به دشمن که بود ای گونه به دنیا مال به

 2دهد. فریب را او دنیا زیور و زر و مادی های زمینه در

 به روز یک»کرده اند که:  مطرح گونه این ایشان خانه خادم

 نمیخری؟ گفت خانه چرا است ای اجاره ات خانه آقا گفتم ایشان

 توی من که خواهی می تو وقت آن است، ای اجاره خانه دنیا ننه

 خانه بخرم؟ دنیا این

 د( تحصیل همراه با تهذیب

 آقا حاج با نجف در که روحانی حمید سید االسالم حجت

 به ای در صاحبه اند داشته آشنایی و نزدیک ارتباط مصطفی

از »گوید:  می و کند می اشاره ایشان اخالقی های ویژگی از یکی

 همانند سال و سن درآن را ویژگی های ایشان که کمتر کسی

 اکبر است جهاد و نفس با جهاد تحصیل همراه با ام دیده ایشان

 که روحانیون اگر که دارند عنایت خیلی آن به خمینی امام که

 ناخواسته خدای می کنند تحصیل اسالمی علوم های رشته در

 نمی ناخواه خواه نپردازند اخالق تهذیب به علم تحصیل همراه

 از ایشان و باشند اجتماع برای فرد مؤثری یک درآینده توانند

                                                           

. بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت آیت اهلل سید 2

 مصطفی خمینی
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به  خوشبختانه و داشت خاصی توجه مسئله این به جوانی همان

 برای کامل آمادگی و بودند کرده تهذیب را خودشان حد کافی

 داشتند. اساسی نقش وگرفتن اجتماع به ورود

 مقابل در که بودند شخصی مصطفی آقا حاج شهید مرحوم اصوال

 دیگر از دادندنمی  ظالم به تن و نداشتند تحمل ناحق

 معنویتی براثر و فرمودند عنایت ایشان به خداوند که ویژگیهایی

 شدید خیلی عاطفه و اخالق آوردند، حسن دست به که بود

 عطوفت بود. بسیار و طالب و روحانیون برادران به نسبت ایشان

 برد می بسر نجف در که دورانی در حتی کرد می مهربانی و

 بودند، رفتار آواره وطن از که برادرانی برادران مخصوصا با طوری

 1«بیگانگی نکنند. و غربت احساس گونه هیچ به که کردند می

 این به ایشان عبادی های ویژگی خصوص در بجنوردی اهلل آیت

 ایشان که سالی در این سیزده چهارده»که:  کنند می اشاره نکته

پیاده،  صورت به کربال زیارت در مکرر طور به بودند نجف در

 زیارت مثل دیگر های مناسبت در در کربال جمعه شب های

)سالم اهلل حضرت زینب و زیارت مفرده و عمره سامرا و کاظمین

 به ایشان مسافرت ها این تمام در بودیم. در خدمتشانعلیها( 

 در شود. اما داشت بحث اصرار و داشت عالقه بسیار علمی بحث

 کارشان کردکه می خیال دید می را او اگر عبادت، انسان وقت

 است.  عبادت فقط

 برای کاردارند، وقتشان سرو علمی مسایل با که معموال آنهایی

 به آنها که یا است کمتر عبادت به اشتغال و مستحبات انجام

 علمی مسایل با کارشان و سر پردازند می مستحبات و عبادت

 این دیدم می ایشان من در که جالبی چیزهای از اما است کمتر

 و طلبگی وقت در یعنی بود کرده جمع را دو هر ایشان که بود

 بود و پرکار مجد طلبه یک کلمه معنای به تمام علمی اشتغاالت

مسایل  با اصال که کرد می خیال انسان هم عبادت وقت و در

 عبادات و مستحبات در منحصرا و ندارد کاری هیچ علمی

 طیار مقید نماز جعفر خواندن به شبها از است. بسیاری مشغول

 اثرات که خواند می مخصوصی دعاهای و اذکار بود. ایشان

 و در عرفان مسایل در و بعد اذکار در داشت. بنابراین تکوینی

                                                           

 73-72سوره حمد، ص. تحریرچی، سر منزل انسانیت، تفسیر اخالقی 1

 و کرد می و بود کرده کار خود روی بسیار اهلل الی انقطاع مسایل

 «دارد. سازی خود حالت مشهود بودکه کامال

وی با خدا چنین یاد کرده است:  همسر او از رابطه شبانه

همیشه شب ها بیدار بود و تا صبح به دعا و نیایش می »

پرداخت و من اکثراً صدای او را که با صدای بلند گریه می کرد، 

 .«می شنیدم

این ها، اعمال معمولی وی بود. در روزهای ویژه بیش تر عبادت 

می کرد. در ماه مبارک رمضان، نیمه های شب به حرم 

می رفت و زیارت جامعه کبیره و  (علیه السالم)یرالمؤمنین علیام

را می خواند و « قَدر»زیارت های ویژه و هزار بار سوره مبارکه 

تا سحر به شب زنده داری و مناجات مشغول بود. در دهه سوم 

ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه معتکف می شد و به عبادت 

  2می پرداخت.

 ویژه جایگاه باطن تزکیه و تهذیب د،شهی استاد درس حوزه در

 دانشجویان شرایط از را سازی خود آموزش، بر مقدم و داشت ای

 از برخی نیکوی سنت براساس روی این از دانست می دین علوم

 خوانده دین پیشوایان از آموزی پند درس، حدیث آغاز علما، در

این  و بر کرد می آغاز معنویت عطر با را درس حوزه و شد می

 داشت. فراوان تأکید امر

 این گونه را ایشان عملی و عبادی سیره ای خامنه اهلل آیت

 آقا مصطفی حاج مرحوم با من آشنایی» کند:  می توصیف

 که زمانی از یعنی دارد، سابقه زمان دیر از علیه( اهلل )رحمهخمینی

 شناختم می را ایشان و نرفته بودم قم به تحصیل برای هنوز من

 سالها از خیلی و بودند فاضلی طلبه بودم. ایشان آشنا ایشان با و

 مشهد در من و آمدند می مشهد به زیارت تابستان برای در

 معتقد و و فاضل شخصی که شناختم می و دیدم می را ایشان

 نزدیک از ایشان با آمدم، قم به که هم بعد هوشمندیست. طلبه

 ندارم یاد به دقیقاً را در قم مجدد آشنایی این و شدم آشنا بیشتر

 سال اولین یا ماهها اولین در که دانم می اما بوده، کجا و کی از

 بارها شد. گسترده و صمیمانه خیلی این آشنایی قم، به ورودم

دو  یکی و آمدند می بود حجتیه مدرسه در که من اتاق به ایشان
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 من و بودند ایشان با دیدارها این در غالباً هم دوستانشان از نفر

 می مستفیض این بزرگوار اخالق و معنویت و فضل از همیشه

 1شدم.

 ( شجاعت سید مصطفی خمینیه 

 به طوری که سرِ یکی از خصوصیات اخالقی ایشان شجاعت بود.

 فریاد و نشست می هم عقب می کرد؛ اشکال امام اصول درس

 می کرد اشکال! پسر با پدر این برخورد بود تماشایی می کشید؛

 بلندتر خُرده یک کند، اشکال می خواست هم وقتی امام؛ به

باشد.  چهره معلوم خیلی که نشست می جوری یک- نشست می

 هم امام می کشیدند؛ داد سرشان گاهی طور همین امام هم

. می شد بحث می زد و حرف بلند پسر این با متقابالً طور همین

 یعنی بود؛ ساز مبنا  و مبنا برانداز آدم یک اصول در امام خود

 درست مبنا امام، خود نمی گشت؛ دیگران حرف های دُوروبَر

 و جمعی مبانیِ صاحب که اصولیّینی و فقها ی جمله از می کرد؛

 بزرگان از بعضی مثل است؛ بزرگوار امام یکی هستند، جامع

 اینها؛ امثال و نائینی مرحوم مثل آخوند، مرحوم مثل دیگر،

 یک حاال که نبود جور این یعنی بود؛ شخصیّتی چنین یک یعنی

 بتواند هرکسی که می گوید دارد اصول درس و است ملّایی

 . می کرد اشکال جوان این امّا کند؛ اشکال

که  شجاعت ایشان به حدی بود که امام در مورد ایشان فرمودند:

 جامعیّت خاطر به  این بود، اسالم ی آینده امید سید مصطفی

 نفْس، از مراقبت و نفْس تهذیب علمی، لحاظ از هم بود؛ آدم این

شجاعت در سطح باالیی بود. شجاعت ایشان به  لحاظ از هم و

 قرار مردم امور مرجع بخواهد که مرجعی یک- عنوان یک مرجع

 را جامعه مسائل بتواند باید باشد؛ داشته شجاعت باید بگیرد،

 انصافاً -کند اقدام کند، اقدام است الزم که آنجایی و بفهمد؛

 بود. جور این (علیه تعالی هللا رضوان)مصطفی آقا حاج 

 ( دقت و پشتکارو

و  پیشرفت عنصر تحصیل، مهمترین در دقت و پیگیر تالش

 پژوهی شهید دانش است. استاد علمی مبانی و دانش بر احاطه
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و  دقت دانش، در کسب آغاز همان از را موفقیت رمز که بود

نکرد.  رها را خود ذاتیش اتکای استعداد به او 2بود. یافته پشتکار

 نعمت این از برخورداری وجود با که بود کسانی از استاد

 بال دو با و نکاست علمی تالش و کوشش گاه از خدادادی، هیچ

 دانش و از ای درجه به بسیار توانست دقت و پشتکار و استعداد

 از است. یکی یافتنی دست کسی کمتر برای که آید نایل کمال

است،  بوده ایشان هم درس با طلبگی دوران آغاز از که بزرگان

داشت،  وجود استاد در که ذاتی ازاستعداد گذشته دارد اعتقاد

 او بسیار پشتکار و تالش و سعی موفقیت وی مهم ازعلل یکی

 نمی کنم فراموش من»او در این باره می فرماید:  3است. بوده

 آفتاب اول از بودیم، بحث هم ایشان با که روزهایی از یکی در که

 بود بررسی و تتبع و نوشتن و مطالعه بحث مشغول آن مورد در

 با را بحث و شد پیدا نمی او برای راه این در خستگی هیچ و

 «می نوشت. جزئیات و خصوصیات تمام

 به بسیار سره قدس گوید: امام می برادر مورد در مصطفوی، زهرا

 در او»فرمودند:  1345سال  در و داشتند اعتقاد و اعتماد برادرم

« است. بهتر بودم، او سن به من که زمانی از هست که سنی

 های بهره ایشان از کسی که بر سر سفره چنین استادی بنشیند

آقا مصطفی)قدس  حاج شهید برادرم شناخت برد. خواهد فراوان

 است. ممکن سره قدس امام حضرت شناخت کنار در دقیقاً سره(

 وجود هم ایشان در جمله شجاعت، از پدرم، اخالقی های ویژگی

 و جسارت نیز علمی مسایل در او بود. یافته کمال و داشت

 سره قدس امام حضرت با وی مباحثات و خاصی داشت شهامت

 تحت تأثیر وجه هیچ به برادرم بود. همه زبانزد بزرگان، دیگر و

 شهامت با را حرفش پیوسته و گرفت نمی قرار گوینده عظمت

 پیوسته که بودم نجف شاهد در بود. الذکر دائم او زد. می

 بر هرگز و بود ریاضت اهل بود. ذکر و مستحبی نماز مشغول

 هموراه خوابید. نمی نرم تشک روی و نمی نشست نرم زیرانداز

پاهای  شاهد ما و کرد می سفر کربال به نجف از پیاده پای

 پدرمان به نسبت خاصی ارادت. بودیم او پای های زخم و خونین

 سره( )قدسامام گویی می دید، او وجود در فانی را خود و داشت
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 گونه به رفتارش و داشتند را مرید و مراد حکم بود. او وجود همه

 ندارد. مقصدی و مقصود حضرتشان حفظ جز که گویی بود ای

 غذا ای لقمه امام تا گرفت می کار به را مختلفی های روش

 هم اگر و نشوند بیمار ایشان که داشت مراقبت پیوسته و بخورد

 و نوشت می دقت به را دستورات پزشکی همه شدند، می

 کرد. می مراعات

 شرعی وجوهات از استفاده در ز( دقت

 خمینی، مصطفی اهلل آیت شهید زندگی مهم های مؤلفه دیگر از

 به. کرد اشاره شرعی وجوهات از استفاده در او دقت به توان می

 از توانستند می که این با ایشان: »دعایی االسالم حجت گفته

 که بودند مجتهدی خود و کنند استفاده فراوانی مالی امکانات

 این با کنند، تصرف شرعی و مالی وجوهات در توانستند می

 نیز.« داشتند حضور ها حوزه در عادی طلبه یک مثابه به ، وجود

 با مصطفی حاج آقا: »روحانی حمید االسالم حجت گفته به بنا

 مردم وجوهات امام تبعید از پس و بود وکیل امام جانب از که آن

 به آن از توانست می نیز شرعی نظر از و داشت قرار او اختیار در

 کمال با و کرد نمی را کار این لیکن بردارد، خود نیاز اندازه

 .«کرد می زندگی دستی تنگ در عسرت

 ستاری علی االسالم حجت خاطرات به توان می رابطه همین در

 تمام به مصطفی آقا زندگی: »گوید می وی. کرد استناد نیز

 از ها طلبه سایر مانند و بود معمولی طلبه یک زندگی معنی

 خواست می که بود گونه این او زندگی. کرد می استفاده شهریه

 دهند، می مردم که وجوهاتی از و کند رفتار ها طلبه مانند

 .«ننماید استفاده

 اجتماعی:خصوصیات 

شهید حاج آقامصطفی رحمه اهلل در جامعه به عنوان دانشمندی 

روحانی و سید، محترم، باوقار، باادب، خوش اخالق، مهربان، 

فروتن و دوست داشتنی شناخته شده بود. او به صله رحم مقید 

بود و آداب معاشرت را رعایت می کرد. با مجتهدان و استادان 

کمال احترام و ادب، سخن می  هم نشین می شد و با آنان در

گفت. به عیادت بیماران می شتافت و در کمک به نیازمندان 

پیشگام بود. این چنین بود که اکنون استادان، دوستان و 

 .شاگردان او، از وی به نیکی یاد می کنند

 داری الف( مردم

 توان می خمینی مصطفی سید اخالقی مهم های مؤلفه دیگر از

. دستگیری از نیازمندان و پشتیبانی کرد شارها وی داری مردم به

مصطفی  از محرومان و مظلومان، از جمله ویژگی های حاج آقا

این  (علیهم السالم)خمینی بود. او به پیروی از امامان معصوم

اخالق نیک را فراموش نمی کرد و برطرف کردن نیاز دیگران و 

دانست؛ شاد ساختن دل آنان را موجب خشنودی پروردگار می 

از این رو در کمک رساندن به خویشاوندان، دوستان، همسایگان 

 خمینی مسعودی االسالم حجت 1.و آشنایان کوتاهی نمی ورزید

 مردم به نسبت خمینی مصطفی سید اهمیت و توجه مورد در

 گذشتیم. می خیابان از ایشان با. آمد می برف روز یک: »گوید می

 محض به ایشان اما م،نشد متوجه من خورد زمین به شخصی

 و گرفت را بالش زیر دوید، او سوی به سرعت به فهمید، که این

 روی از را کالهش تکاند، را او های برف عبایش با کرد، بلند

 دید بعد. کرد نوازش را او کشید دست او سر بر و برداشت زمین

 او به درآورد پول مقداری خودش جیب از است، مفلوکی آدم

 دست وقت آن. بخر چیزی خانه برای و بگیر را این: گفت و داد

 .«برد نبود برف که خیابان سمت آن به و گرفت را او

 نقل ای خاطره رابطه همین در ناصری محمدرضا االسالم حجت

 حالت که بود ای ژولیده مرد سفر، در گاهی: »گوید می و کند می

 و سالم آمد می. کرد می هم شلوغ و نداشت سالمی کامال روانی

 اما. نشست می مصطفی آقا حاج کنار و کرد می پرسی احوال

 نشاند، می خود کنار را او و کرد می تعارف او به مصطفی آقا حاج

 خواستند می دوستان از بعضی اوقات گاهی. داد می هم پول او به

 ایشان اما شوند، مصطفی آقا حاج نزد او آمدن از مانع که

 نباشد؟ بهتر ما از که دانید می کجا از بیاید، بگذارید نه،: گفت می

 .«باشد تر مقرب ما از شاید

 ب( خوش رفتاری

مصطفی با مراجع، استادان، دوستان، خانواده،  حاج آقا

بسیار خوش برخورد بود و همیشه  همسایگان و هم سفران

تبسّمی بر لب داشت. در سالم دادن پیشی می گرفت و در 
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می کرد. خوشرو، مهمان  جلسه ها بامتانت، وقار و ابهت شرکت

نواز، مهربان، با ادب، باصفا و صمیمی بود. به دیدار خویشاوندان، 

دوستان و آشنایان می رفت و با آنان با محبت و احترام رفتار 

بیماران درنگ نمی کرد. در پیشگاه امام در عیادت  .می کرد

و با ادب بود و از وی اطاعت می  خمینی رحمه اهلل با محبت

 کرد.

با علما و مجتهدانی مانند: آیت اللّه العظمی خویی رحمه اهلل،  او

آیت اللّه العظمی حکیم رحمه اهلل، آیت اللّه العظمی مرعشی 

نجفی رحمه اهلل، آیت اللّه العظمی شاهرودی رحمه اهلل، آیت 

اللّه حائری رحمه اهلل و آیت اللّه سبحانی ارتباط داشت و 

قابل توجهی کرده بود، هرچند خود از جهت علمی پیشرفت 

همیشه در برابر آنان، روحیه شاگردی و حالت فروتنی خود را 

 .حفظ می کرد

حاج آقامصطفی در حوزه نجف به عنوان یک مجتهد، مشهور 

خارج می شد، زودتر می  بود، ولی وقتی همراه استادش از اتاق

دوید و کفش استاد را جفت می کرد؛ او دست استادانش را می 

 د.هرچه از لحاظ علمی رشد می کرد، مردمی تر می شبوسید و 

برخورد او به گونه ای بود که هیچ کس با او احساس غریبی  

نمی کرد. با عرب زبانان نیز رابطه و گفت وگو داشت، چه 

روحانی، چه غیر روحانی. با نژادهای دیگر مانند لبنانی ها، 

کستانی سوری ها، مصریان، سعودی ها، افغانان، هندی ها و پا

ها هم رابطه برقرار کرد. وقتی کسی به او مراجعه می کرد و 

مطلب علمی می پرسید، با حوصله و وقار به او پاسخ می داد و 

 1صحبت می نشست. گاهی، مدتی طوالنی با وی به

 سید مصطفی اخالقی و علمی روحی، های ویژگی

 سبحانی اهلل آیت روایت به خمینی
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 چاپ خمینی مصطفی سید علمی آثار: گوید می سبحانی اهلل آیت

 در ایشان ذوق و فکری ذکاء و عظمت نشانه خود، که شده

 2.است اصولی و فقهی فلسفی، مسایل

 استعداد اول درجه در درس، در ایشان خصوصیّات جمله از

 فهم خوش اشخاص غالباً. داشت هم ای قوی حافظۀ بود؛ قویّشان

 در ایشان ولی نیستند؛ برخوردار ای قوی حافظه از فکر، خوش و

 حافظۀ دارای داشت، بسیار دقتی و خوب فهمی که حال عین

 ابن الفیه همۀ ایشان من اصرار با دلیل، همین به. بود هم خوبی

 هم خوب بلکه کرد، می حفظ تنها نه  و کرد حفظ را مالک

 نقل علما زندگی دربارۀ مطالبی من که گاهی. خواند می

 نخبـۀ» کتاب از بخش آن که شد عالقمند ایشان کردم، می

 علما به راجع که( رجال و تراجم موضوع در کتابی) را «المقال

 خواندند، می دیگران نزد را معقول که بعدها. کند حفظ بود،

. خواندند می و بودند کرده حفظ هم را منظومه اشعار از قسمتی

 دارای دو این کنار در و داشت ذکاوت هم و فکری عمق هم

 .بود قوی ای حافظه

 یک در گاهی. بود زایا فکر داشت ایشان که مواهبی از یکی

 داشت، حوصله و حال ایشان مثل هم مقابل طرف اگر مسأله،

 مسأله توانست می ایشان. کردند می بحث نیم و ساعت یک شاید

 مزایای از یکی. کند بحث مقابل طرف با ممتد صورت به را

 مجلس اگر مثالً. شد می بحث مجالس در که بود این حوزه

 در و مطرح فرعی مسألۀ یک روضه، پایان از پس بود، ای روضه

 در و بود عالقمند ها بحث این به ایشان. شد می بحث اطرافش

 .است بحّاثی آدم ایشان که بود معروف هم حوزه

 گردنش بر حقّی که کسانی به نسبت ایشان بارز صفات از

 در ایشان اگرچه مثال، طور به. بود آنان برابر در تواضع داشتند،

 در خود بعدها ولی بود، خوانده درس ما پیش جوانی، دوران

 منتقل نجف به که هم بعد و بودند شده علمی شخصیتی حوزه

 امام فرزند اینها، همۀ کنار در و داشتند تدریس آنجا در شدند،

 . بودند هم

                                                           

  1396. ویژه نامه آئینه روح اهلل، 2
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 به اینجانب که شعبان ماه در ،1356سال بهار اواخر حال، این با

 هم با همانجا و بود آمده هم ایشان و بودم شده مشرّف عمره

 ایشان محبّت مورد آنقدر من داشتیم، گفتگوهایی و ها مالقات

 .کردند می تعجب دیگران که قرارگرفتم

 فاضل  اللّه ویژگی رفتاری سید مصطفی به روایت آیت

 لنکرانی موحدی

 پدر مبارزۀ شروع از قبل دوران در چه خمینی مصطفی شهید

 در چه و ایران در چه مبارزه، شروع دوران در چه و بزرگوارش

 با ها، دوره این تمامی در کردند، می زندگی نجف در که موقعی

 و بسیط بسیار سطح یک در ایشان داخلی زندگی بودیم، ایشان

 یک صورت از اصالً ایام این تمامی در ایشان زندگی بود، عادی

 که بود این خاطر به این و شد نمی خارج متوسط عادی طلبۀ

 مورد آنچه. نداشت دلبستگی هیچ زندگی ها آن گونه به ایشان

 مسائل هم؛ یکی و علمی جهات مسألۀ یکی؛ بود، ایشان عالقه

 و کرد نمی فکر هیچ مسأله، دو این غیر در. بود مبارزه به مربوط

 .اندیشید نمی

 شهادت سید مصطفی خمینی

 در مبارزه و تالش از پر دورانی از پس ، خمینی سید مصطفی

 القعده ذی با نهم برابر» 1356 ماه آبان اول یکشنبه سحرگاه

 خود خانه در نجف در سالگی 47 سن در «ق. ه 1397

 نیز را دیگران و شد آگاه این واقعه از که کسی اولین 1درگذشت.

 .بود خانم صغرا نام به مصطفی آقا حاج منزل خادمه نمود، مطلع

 پدر حیات زمان در را فرزند این که دید مصلحت منان خداوند

 ایشان خود از من را، امام مرحوم کند رحمت خدا. بگیرد او از

 که بزرگوارش پدر از آبادی شاه مرحوم استادم فرمود که شنیدم

 صاحب مرحوم که کرد نقل بود، جواهر صاحب مرحوم شاگرد

 را پسرش جنازۀ. کرد فوت فرزندش بود، ما استاد که جواهر

 جنازه. شد غروب و نشدند دفن به موفق اما. کردند تشییع عصر

 گذاردند (علیه السالم)امیرالمؤمنین صحن های مقبره از یکی در را

. کنند دفن را او فردا و بخوانند قرآن مقداری برایش شب آن تا

                                                           

 233. خمینی، روح اهلل، صحیفه امام، ص1

 در شب همان جواهر صاحب مرحوم که بودم شاهد خود، من

 بعد و خواند قرآن مقداری دانشمندش، و عزیز فرزند جسد کنار

 شب هر اگر مثالً شد؛ آنجا در شب هر کارهای بقیه مشغول

 در شب آن را مقدار همان نوشت، می را جواهر کتاب از مقداری

 که نیست معنا آن به این،. نوشت عزیزش فرزند جسد کنار

 عین در. است اهلل قضی بما رضا نشانۀ بلکه، سوزد، نمی قلبش

 راضی الهی قضای به ریزد، می اشک و سوزد می قلبش که این

 و خواند می را قرآن هم. دهد نمی نشان العمل عکس لذا و است

 .نویسد می را کتاب هم

 نجف در من (رحمه اهلل علیه)مصطفی آقا حاج فوت هنگام در

. بود داده رخ مسأله همین هم، آنجا که شنیدم اما. نبودم

،  خمینى  مرگ مرحوم حاج آقا مصطفىگویند وقتى خبر  مى

فرزند رهبر عظیم الشأن انقالب را به حضرت ایشان دادند، 

، بعد فرمودند: پروردگار عالم « إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»فرمودند: 

اى دارد و این مرگ مصطفى یکى از الطاف خفیه  الطاف خفیه

بعد به « ا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَإِنَّ»، نه این که فقط بگوید: «خداست

دنبالش هزاران کفر بگوید، بلکه باید به راستى باور داشته باشیم 

که هر چه براى انسان پیش بیاید اگر دست خودش نباشد، از 

 2.الطاف خفیه خداست

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 111. مظاهری، حسین، جهاد با نفس، ص2
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 نتیجه گیری

بوده است.  شیعه فقیهان و مجتهدان از خمینی مصطفی سید

اسالمی  جمهوری گذار بنیان خمینی امام ارشد ایشان فرزند

بودند و به خاطر داشتن خانواده ای با تقوا و زاهد به درجات 

باالیی در زمینه اخالقی و سیاسی و اجتماعی رسیدند. پس از 

 بررسی سیره اخالقی ایشان این نتایج به دست آمده است:

ی که برای سید مصطفی به علت تهذیب نفس و تالش زیاد -

خودسازی انجام می دادند، از لحاظ اخالقی مثال ساده زیستی، 

تواضع، شجاعت و بی اعتنایی به دنیا در سطح باالیی قرار 

 داشتند تا جایی که دیگران از ایشان الگو می گرفتند. 

و عطوفت  ارادت موجب مصطفی آقا حاج فروتنی تواضع و  -

 عجم و عرب او برایبود.  شده ایشان به نسبت مختلف طبقات

 دست و آمده به خدمتشان حتی افرادی در نجف نداشت، فرقی

 داشتند سؤالی اگر و کرده پرسی احوال وی از و کردند می بوسی

نمودند و ایشان با توجه به علمی که داشتند جواب  می مطرح

 می دادند. 

 ودیعه به خداوند سوی از هرکس در ذاتی هوش و استعداد -

 و اصلی پیشرفت مایه خمیر حقیقت ت. پس دراس شده نهاده

 تنهایی به ذاتی توانایی این دارد، ولی را گوناگون ابعاد در تعالی

 و استعدادها نمودن بارور باشد. فضیلتی انسان برای تواند نمی

 شخص که است فضیلت و دانش کسب طریق در آن شکوفایی

 یابد.  دست چشمگیری موفقیتهای به آن به وسیله تواند می

 در طریق و بود مند بهره سرشاری استعداد از مصطفی آقا حاج -

 مطالب درک و فهم کرد. قدرت می تالش آن از بهینه استفاده

 در را استاد سوی از مطرح شده اندیشه که بود ای گونه به ایشان

 را آن همزمان و سپرد می ذهن به و کرد می دریافت آغاز همان

 برای که را مفیدی و درپی پی اشکالت و کرد و پرسشها می نقد

 کرد. می بود، مطرح کار سرمایه شاگرد و استاد

 ویژه جایگاه باطن تزکیه و تهذیب شهید، استاد درس حوزه در -

 دانشجویان شرایط را از سازی آموزش، خود بر مقدم و داشته ای

 از برخی نیکوی سنت براساس روی این از دانسته می دین علوم

می  دین پیشوایان از آموزی پند درس، حدیث آغاز علما، در

این  و بر کردند می آغاز معنویت عطر با را درس حوزه خواندند و

داشت. این نشان از ایمان سرشار ایشان بوده و  فراوان تأکید امر

این اعتقاد که در کسب علوم دینی نباید معنویت فردی کنار 

 ل صالح بودند.گذاشته شود. ایشان مصداق بارز ایمان و عم

 منابع و مآخذ

 1396، بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت آیت اهلل سید مصطفی خمینی -1

 1362، تهران، انتشارات اله اال هو، سر منزل انسانیت: تفسیر اخالقی سوره حمد و زندگینامهتحریرچی، محمد،  -2

  1376، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، 2 ج خمینى، مصطفى سید  اللّه آیت از یادمانها و یادهاخمینی، مصطفی،  -3

 1368تهران،  مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی،  ، 3ج امام، ی صحیفهخمینی، روح اله،  -4

 1397، خمینی سیری در سیره ی عملی و رفتاری آیت اهلل مصطفی -5

 1376 تهران، انتشارات صدرا، ،خمینی مصطفی آقا شهید آثار و علمی زندگی به نگاهی عباس، میری، -6

 1383، قم، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، مرکز پژوهشهای اسالمی، شهید مصطفی خمینی در نگاه تاریخمالیی پور، جواد،  -7

 1377 شاهد، نشر تهران، کنگره، علمی یتۀکم کوشش به ،خمینی سید مصطفی اهلل آیت شهید مقاالت کنگرۀ مجموعه -8

 1383، چاپ هشتم، قم، انتشارات فدک فاطمی، 1، ججهاد با نفسمظاهری، حسین،  -9

 1396، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پایان نامه ارشد زندگینامه سیاسی و علمی سید مصطفی خمینینورشرق، زهرا،  -10
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 چکیده

 گوناگون سیاسی،فرهنگی،پیشرو وبالنده نیازمند داشتن الگوی متعالی واثربخش در زمینه های  جامعه

 سیاری از کشورها را با چالش مواجاقتصادی است و نبود یک الگوی صحیح در مصرف، ب اجتماعی و

 تعالی فردی واجتماعی و حدودی دارد که انسان رادر رشد درنگرش الهی، ساخته است درحالیکه مصرف،

 آسیب می بیندازاین روآن چه دراسالمیاری می دهدواگر ازحدود آن کم یابرآن افزوده شودنظام معیشت 

 اهمیت دارد،مدیریت مصرف است زیرا اصالت دادن به مصرف وهدف قراردادن رفاه ودارایی مصرف گرایی

 درسطح ملی مانند ویا پاش اموال شخصی، ریخت و مانند نام دارد که یادرسطح شخصی صورت می گیرد

 بخش مهارتهای شناختی همچون دردو گوی مصرف بایدامکانات کشور؛بنابراین اصالح ال هدردادن منابع و

 رعایت میانه روی واعتدال مهارتهای رفتاری مانند اصالح نگرش درباره دنیاوتغییرنگرش درمفهوم زیبایی و

 درامورزندگی، قناعت وصرفه جویی،شناخت شیوه های صحیح مصرف، اتخاذ الگوی عملی مناسب وارتباط با

 دانشجویان اجرای این اصالحات به کمک رسانه ها، نخبگان ،حوزویان ، پذیرد ومحروم صورت  و اقشارفقیر

 مسئوالن کشور مقدور ومیسر می گرددوبنابه فرموده مقام معظم رهبری این امر نیازبه یک اقدام همگانی و

 محوریتبا  گرد آوری این مقاله به روش  کتابخانه ای و روش بیان مطالب تحلیلی و توصیفی و که دارد 

 بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است.                

 مصرف،مصرف گرایی،اسراف ،خانواده.،: اصالح الگوی مصرفواژگان کلیدی
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                          مقدمه                                                                                                                         -1

است.این «اقتصادومعیشت»یکی از ابعاد اصلی زندگی، مسئله 

نیز از « خانواده»موضوع در چارچوب مناسبات ومسائل حوزه 

اهمیت خاصی برخوردار است.مصرف گرایی ونبود یک الگوی 

صحیح در مصرف، امروزه بسیاری از کشورهارا با چالش 

                                                                                                                  فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مواجه ساخته است.           

الگوی مصرف بیش از آنکه تابع عناصر مادی باشد،متاثر از 

عناصر فرهنگی است؛ازاین رو الزم است الگویی هماهنگ با دین 

و فرهنگ ملی طراحی شود تا کشور را از تبعات مصرف نادرست 

 مصون نگاه دارد  .                                                                         

میت اصالح الگوی مصرف در کشور،با توجه به اهتمامی که اه

مقام معظم رهبری در سالهای اخیربه این مسئله داشته اند،بر 

کسی پوشیده نیست.اگرچه در این زمینه پژوهش های فراوانی 

صورت گرفته است اما پژوهش حاضر در صدد ارائه راهکار بر 

مقاله اساس منویات مقام معظم رهبری می باشد.در این 

راهکارهای پرهیز از اسراف و مصرف گرایی در خانواده با تکیه بر 

                                             بیانات رهبری بیان گردیده است.                                                                                                

الب، جامعه علمی کشور را در محافل از آن جا که رهبر انق

گوناگون،به تحقیق در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی دعوت 

درباره مشکالت اجتماعی، که در کشور وجود »کرده وفرموده اند:

دارد،تحقیق کنیم وراه ریشه کن کردن آن هارا پیداکنیم وبه 

 دنبال این برویم که راه مبارزه با اسراف چیست؟ راه مبارزه با

این پژوهش با هدف اجرای امر ...« مصرف گرایی چیست؟ 

رهبری، آگاهی بخشیدن به خانواده ها، فرهنگ سازی اصالح 

الگوی مصرف وارائه سبک زندگی اسالمی دربهره برداری با 

 نعمات الهی انجام شده است.                                                                             

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق -2  

 تعریف مصرف 2-1

خرج »مصرف واژه ای است عربی، ازریشه صرف به معنای 

درزبان فارسی از آن به هزینه   (363: 1386آذرنوش، )«کردن

مصدر »(خود واژه مصرف،604: 1385تعبیر می شود.)حییم،

میمی واسم زمان ومکان است.ازاین رو باید آن را به معنای 

: 1388کالنتری،«)کردن وزمان ومکان خرج کردن دانست.خرج 

23) 

مصرف فرآیندی است که در آن ارزش »دراصطالح اقتصاددانان،

استفاده، چه به صورت تبدیل آن در فرآیند تولیدوچه به صورت  

استفاده ناب وساده آن در هنگام مالکیت برای ارضای نیازها، 

  (35: 1374رازقی،«)ازبین می رود

 یف اسراف تعر 2-2

اسراف به معنای تجاوز کردن از حد در هر کاری است که از 

انسان سر بزند.گرچه استعمال آن در موارد زیاده روی در مال 

بیشتر است وگاهی به خروج از اعتدال در مقدار خرج مال 

وزمانی هم به چگونگی بذل مال ومورد آن اطالق می 

 (1412:407شود.)اصفهانی،

ه بسیار جامعی است که هرگونه زیادهروی ، کلم«اسراف»واژه 

در کمیت و کیفیت و بیهودهگرایی و اتالف و مانند آن را شامل 

 (.149: 7ج ،  13 74می شود.) مکارم شیرازی و دیگران،

 تعریف مصرف گرایی 2-3

براساس بیانات رهبرمعظم انقالب ، مصرف گرایی جزیی 

مصرف :»ازفرهنگ عمومی است که اینگونه تعریف میشود 

گرایی یعنی اینکه ماهرچه گیرمی آوریم،صرف اموری کنیم که 

 «جزو ضروریات زندگی ما نیست.

مصرف گرایی به رسم و آیین و راه وروشی در زندگی داللت می 

کند که وجود انسان را فراگرفته است وتاثیر عمیقی  بر تفکرات 

ورفتار و در نهایت خوشبختی انسان می گذارد. مصرف گرایی 

مایل وگرایش به صرف کردن افراطی در انواع کاالها وخدمات ت

است ولذا نماینده فرهنگی جدید وقدرتمند در زندگی انسان 

است.رگه های آن را می توان از انقالب صنعتی در غرب 

 (197: 1390پیگیری کرد.)توحیدی اردهائی،حیدری زاده،

مادی،  های دادن به مصرف و هدف قراردادن رفاه و دارایی اصالت

گرایی را به معنای برابر  مصرفگرایی نام دارد. برخی، مصرف

های مادی و مصرف  دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی

گرایی، جامعه، از ،جامعه تولیدی به  اند. در پروسه مصرف گرفته
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جامعه مصرفی تبدیل شده، اصل در جامعه، حداکثرسازی 

ر تبدیل جامعه به گرایی میشود. برای تسریع د مصرف و لذت

ها، تأسیس  های برگزاری نمایشگاه جامعه مصرفی، از سیاست

ای، ورود و ظهور کاالهای مصرفی  های بزرگ و زنجیره ه فروشگا

قیمت در حجم فراوان استفاده شده است. قبالً مصرف  ارزان

کاالهای فراوان، ویژه طبقه ثروتمندان و مرفه بود؛ اما در جامعه 

کاالها برای مردم عادی نیز رواج مییابد.  مصرفی، مصرف این

قیمت و با کیفیت باال،  البته در مصرف کاالها، کاالهای گران

تر،  قیمت و با کیفیت پایین ویژه ثروتمندان است و کاالهای ارزان

 (3:  13مخصوص مردمان عادی است. )باکاک، 

 الگوی مصرف 2-4

فرد یا جامعه  شیوه یا برنامه متداولی است که»الگوی مصرف    

عادتا بر اساس آن برنامه عمل می کند؛ خواه هنگام عمل به آن 

برنامه وقوف وتوجه داشته باشد و یا ناخودآگاه ازآن برنامه 

تبعیت کند،یابطور سنتی وبدون قصد واراده آگاهانه از شیوه 

(یا در جای 18: 1388ناصری،«)های مصرفی خاصی پیروی کند.

فراد خانوارها یا کل جامعه در انتخاب رفتار ا»دیگر آمده است،

خرید ومصرف کاالها و خدمات ، به عنوان الگوی مصرف ارائه 

 (18: 1388دودانگه،«)شده است.

در زمینه پرهیز از اسراف ومصرف گرایی مقاالت و تالیفات 

 متعددی صورت گرفته است ازجمله آنها می توان به :

به  1390درسال  که« عوامل موثربراصالح الگوی مصرف»مقاله

قلم فاطمه توحیدی اردهائی و الهه حیدری زاده به رشته تحریر 

درآمده است؛ ابتدا ضمن پرداختن به اهمیت موضوع وارائه 

تعاریفی از اصالح الگوی مصرف، چالش های تاثیرگذار براصالح 

الگوی مصرف ومصرف گرایی ازدیدگاه برخی صاحب نظران 

رائه الگوی قیمت بررسی شده است .درپایان ضمن ا

گذاری،راهکارهای عملی جهت استفاده بهتر از منابع وامکانات 

 موجود درجامعه پیشنهادشده است. 

که « بازشناسی الگوی صحیح مصرف درقرآن وحدیث»مقاله

توسط مهدی ممتحن،اخترسلطانی ومحمدامین  1390درسال 

رودینی نگاشته شده است.دراین مقاله بیان شده است که 

جوامع نیازمند ارائه الگوی مطلوب است از این رو پیشرفت 

دراین مقاله با ارائه تعریف الگوی مصرف، مبانی نظری اصالح 

الگوی مصرف را به عنوان پیش درآمد ارائه الگوی آرمانی مصرف 

صحیح به رشته تحریر درآورد وبا بررسی آیات وروایات مهم 

حلیل ودرپایان ترین علل وعوامل بازدارنده این اقدام بزرگ رات

 آثاروبرکات اصالح الگوی مصرف رابه خواننده عرضه می کند.

درآمدی بربحران مصرف گرایی،راهکارهای اصالح الگوی »مقاله

توسط مریم  1390مریم رضایی لرستانی در سال« مصرف

رضایی لرستانی نگاشته شده است. نویسنده معتقداست که 

رف درجامعه مصرف گرایی ناشی از فقدان الگوی صحیح مص

است ازاین روفشارهای اقتصادی زیادی رابرمردم تحمیل می 

کند.اسالم برای جلوگیری از تحمیل هرگونه فشار اقتصادی 

برمردم،بایدها ونبایدهایی را درزمینه مصرف مطرح کرده است 

ازجمله ممنوعیت اسراف،ممنوعیت تبذیر ونفی زراندوزی؛ 

در دوبعد فردی   وسپس به ارائه راهکاراصالح الگوی مصرف

 وخانوادگی می پردازدمی پردازد.

سبک زندگی قرآنی)راهکارهای برون رفت جامعه »درمقاله 

نوشته محمد اسماعیل «اسالمی ازمصرف گرایی واسراف(

به چاپ «مطالعات قرآنی»درفصلنامه 1392عبداللهی که درسال

رسیده است،به بررسی اسراف ومصرف گرایی ازمنظر آیات 

اخته است وبیان شده است که درآموزه های قرآن وروایات پرد

وعترت مسئله قناعت وصرفه جویی یک مسئله تاثیر گذار 

درجامعه محسوب میشود واهمیت آن به حدی است که این 

مقوله همواره بعنوان یک فضیلت موردتشویق قرارگرفته است 

واسراف همواره موردنکوهش بوده است ودرآخرباتاملی عمیق در 

م راهکارهای برون رفت ازمصرف زدگی همچون قرآن کری

قناعت وصرفه جویی،اعتدال ومیانه روی و...مطرح گردیده است 

ودرانتهابیان می دارد که روش الهی در بهره گیری ازنعمات 

 «بخورید وبیاشامید واسراف نکنید.»دراین آیه خالصه می شود:

که  «اقتصادمقاومتی مبانی،سیاست ها وبرنامه عمل»کتاب

توسط حجت اهلل عبدالملکی، در نه فصل تدوین  1394سالدر

شده است و به معرفی نظریه اقتصادمقاومتی فلسفه آن ومبانی 
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اقتصادی انقالب اسالمی و... می پردازدودرفصل هشتم به برنامه 

 عملی در اصالح فرهنگ اقتصادی وسبک زندگی می پردازد.

        سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف دربیانات رهبری

ـ  اصالح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج 1

فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، 

های  گرایی و مصرف کاالی خارجی با استفاده از ظرفیت تجمل

 ها بویژه رسانه ملی. فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه

 موزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.  ـ  آ2

وری با ارائه و تشویق الگوهای  ـ  توسعه و ترویج فرهنگ بهره3

های کارآمدی،  موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص

                                مندی.                                                     پذیری، انضباط و رضایت مسوولیت 

سازی مصرف در کلیه  نههای بهی ـ  آموزش اصول و روش4

 های تخصصی دانشگاهی. وزشهای آموزش عمومی و آم پایه

ی عمومی در های دولتی و نهادها پیشگامی دولت، شرکت-5

 رعایت الگوی مصرف.   

گرایی و ابراز حساسیت عملی  مقابله با ترویج فرهنگ مصرف  -6

رهنگی مروج اسراف و نسبت به محصوالت و مظاهر ف

 گرایی.  تجمل

ای متعادل از  جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه صرفه -7

شاخص »ور کاهش مستمر اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظ

 «.شدت انرژی

تمام  وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در ارتقاء بهره -8

 ها بویژه بخش کشاورزی  بخش

اصالح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود   -9

و « تولید و تبدیل گندم به نان»ط و کیفیت فرآیندهای شرای

تعیین وابالغ کلی سیاست های اصالح الگوی «.)مصرف نان»

 (15/4/1389مصرف،

 روش شناسی -3

باتوجه به عنوان تحقیق روش جمع آوری مطالب روش کتاخانه 

ای یعنی فیش برداری ازاسنادمعتبر بوده است.بنابراین روش 

تحقیق به لحاظ استفاده از منابع معتبر تحلیلی ـ توصیفی است 

 که به توصیف وسپس تحلیل موضوع پرداخته شده است. 

 مصرف کاال وخدمات  -4

است. « اقتصادومعیشت »مسئله ی یکی از ابعاد اصلی زندگی،

 «خانواده»این موضوع درچارچوب مناسبات و مسایل حوزه ی 

 نیز ازاهمیت خاصی برخورداراست.

رهبرانقالب اسالمی همواره توصیه ها وتذکراتی درزمینه 

موضوعات ومسایلی همچون مدیریت مصرف،خریدکاالی 

 داشته اند. ایرانی،پرهیز از ریخت وپاش مالی،مبارزه بااسراف و...

مصرف درنگرش الهی حدودی دارد که انسان را دررشدوتعالی 

فردی وجمعی یاری می دهدواگر از حدود آن کاسته  یا برآن 

 افزوده شود،نظام معیشت آسیب می بیند.

امساک درهزینه کردن ونیزمحروم کردن دیگران ازنعمت های 

ی الهی بخل است وزیاده روی در هزینه کردن اسراف شمرده م

شود؛بنابراین مصرف از هردوسو محدودیت داردوتجاوز از آن 

نکوهیده است وتنها اعتدال ومیانه روی در آن سفارش شده 

 (1391:631است.)جوادی آملی،

در قرآن، واژههایی مانند: انفاق، اسراف، اتراف، تبذیر و حالل 

طیب، بر نگرش قرآن و اسالم به مسئله مصرف داللت دارد. 

ز طبیعی است و گریزی از آن در زندگی دنیایی مصرف، یک نیا

نیست؛ اما آنچه از منظر اسالم اهمیت دارد، مدیریت مصرف 

وَ کُلُواْ وَ اشرْبُواْ وَ لَا تُسرْفُواْ إِنَّهُ لَا »است. خداوند کریم میفرماید: 

یحُبُّ الْمُسرْفِین، بخورید و بیاشامید؛ اما زیادهروی نکنید. همانا 

 (31اعراف، «) کنندگان را دوست نمیدارد. خداوند اسراف

کلمه اسراف برخالف تبذیر تنها یک واژه اقتصادی نبوده،و 

کاربرد آن منحصر در امور مالی نیست؛ بلکه این واژه قبل از 

آنکه نشانه جرمی اقتصادی باشد،بیانگر وضعیت نامناسب وغیر 

معتدل اخالقی وفرهنگی شخص ویا جامعه مسرف است وآن 

جاوزگری وبی اعتنایی به قوانین وحدود شناخته شده حالت ت

 شرعی وانسانی است.

ببینید اسراف چکار »رهبرمعظم دراین زمینه می فرمایند:

میکند!اسراف در نان،اسراف درآب،اسراف دربرق،اسراف درمصالح 

ساختمانی،اسراف در انواع واقسام کاالهای گوناگون،اسراف 

تی!این اسراف همان کاری دراسباب بازی بچه ودروسایل تجمال
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راباکشور می کند که دشمن میخواهد! اواز آن طرف بوسیله 

نفت،بوسیله تحریم اقتصادی وانواع و اقسام ضربه ها برملت 

ایران ضربه وارد می کند؛ازاین طرف هم خود ما با اسراف 

بیانات «)وصرفه جویی نکردن ،ضربه اوراتکمیل می کنیم!

 (1/1/1371رهبری 

بخورید،بیاشامید،بپوشید وصدقه »رم )ص( فرمودند:پیامبر اک

 (1395:633)جوادی آملی،« دهید؛ولی اسراف نکنید.

براندازی شده که  مصرفزدگی در جامعه امروز ایران، بالی خانمان

عالوه بر ایجاد مشکالت اقتصادی فراوان خرد و کالن، کیان 

: خانوادهها را به خطر انداخته است. رذایل اخالقیای مانند

طلبی و فخرفروشی، این بال را  وهمچشمی، زیادت چشم

خوبی این مسئله را  دوچندان کرده است. رهبر انقالب به

برای جامعه، بالی بزرگی »شناخته و به آن اشاره کرده است: 

روز در آن زیاد شود و همه به  است که میل به مصرف، روزبه

خوردن،  کردن، بیشتر خوردن، متنوع بیشتر مصرف

های مد و هر چیز تازه برای وسایل  پوشیدن و دنبال نشانه عمتنو

از بیانات رهبر «) زندگی و تجمالت آن رفتن، تشویق بشوند.

 (.1381آذر  15معظم انقالب، خطبههای عید فطر، 

هایی که روز اول علیه  آرائی ی آن صف امروز بدون تردید همه

عضی این انقالب بود، وجود دارد؛ بعضی شکل عوض کرده، ب

ها هم به مرور زمان اضافه شده است. امروز متأسفانه  آرائی صف

ی  گرائی و مسابقه طور که این جوانها گفتند، مصرف همان

ی پول درآوردن و تالش برای پول  پرستی و مسابقه تجمل

ی جدیدی درست کرده است. نظام اسالمی با  کردن، یک طبقه

لف نیست، بلکه تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد ثروت مخا

مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و 

بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار الزم را جامعه به دست 

نخواهد آورد؛ این یک اصل اسالمی است. اما اینی که آحاد 

ی اشرافی گری، برای  مردم دلشان لک بزند برای مسابقه

بسیار نامطلوب است؛ این چیزی پرستی، این یک چیز  تجمل

طور که قبال هم  است که متأسفانه در درون ما هست؛ همان

گرائی افراطی.)بیانات در دیدار اساتید  ام: اسراف و مصرف گفته

                         ( 14/2/1387ودانشجویان دانشگاه شیراز،

 معانی ومفاهیم مصرف گرایی ازنگاه رهبری 4-1

 ایرانی -گرانبودن ازمصادیق سبک زندگی اسالمی( مصرف 1

( مصرف گرانبودن،از بخش های متنی،اساسی وحقیقی تمدن 2

 نوین اسالمی

 ( مصرف گرانبودن جزو عقل معاش وبخش نرم افزاری تمدن3

 ( درست مصرف نکردن4

 ( بجا مصرف نکردن 5

 ( ضایع کردن مال6 

 ( مصرف را کارآمد وثمربخش نکردن7

 گرایی، یکی ازبیماریهای خطرناک ملت( مصرف 8

 ( مصرف گرایی، زیان زننده به فضای معنوی9

 ( مصرف گرایی، ازمناسبات اقتصادی واجتماعی غلط10

 ( مصرف گرایی، بالی بزرگ جامعه ومانع کمک به فقرا11

 ( مصرف گرایی، بی انضباطی اقتصادی ومالی12

 ( حرص به متاع وکاالی دنیا13

 وعی اشرافی گری ودنیا گرایی( مصرف گرایی،ن14

 (1396:6( مصرف گرایی،مقابل قناعت انقالبی)جلوداریان،15

نماید برای  کننده مسلمان تالش می از آنجا که یک مصرف

پیداکردن مسیر صحیح و معقول در زندگی ـ که ضامن سعادت 

و خوشبختی اودر دنیا و آخرت باشد ـ از وحی الهی )قرآن 

الگوبرداری نماید و با رعایت تقوای کریم( و سیره معصومان 

الهی و پایبندی به حدود شرعی، به کارهایش ارزش بدهد. 

رو، در اتخاذ الگوی صحیح مصرف، رعایت حدود و مقررات  ازاین

دهد. اسالم برخالف نظام  الهی را در درجه اوّل اهمیت قرار می

سرمایه داری که در آن تولید و مصرف با هدف به حداکثر 

سود و مطلوبیت مادی کامالً آزاد است، برای حفظ  رساندن

مصالح فرد و جامعه، برای تولید و همچنین مصرف، حدود و 

موازینی قرار داده است. این حدود و قوانین، در شریعت انسانی 

تبیین شده است؛ اما باید گفت یک اصل بر همه این حدود 

دینی، حاکم است؛ اصل اوّلیه در مسئله مصرفگرایی، از منظر 
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اعتدال و میانهروی است. این اصل، برآمده از سیره و سنّت 

پیامبر گرامی)ص( است. در خبر آمده است که امام حسین)ع( 

فرمود: از پدرم امیرمونان)ع( درباره سیره رسول خدا)ص( در 

رسول خدا در همه امور معتدل »خارج از منزل پرسیدم فرمود: 

«) کرد تفریط نمی رو بود؛ گاهی افراط و گاهی و میانه

کَانَ رَسُولُ اللَّه مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ : »151:  16، ج   1404مجلسی،

 «(غَیرَ مُخْتَلِفٍ.

سیره رسول گرامی اسالم)ص( در رفع نیازهای مادی و فرهنگی 

خویش، رعایت اعتدال و میانهروی بود. در سیره حضرت نقل 

نمود و در شده که ایشان هرگز سیر غذا نخورد و شکمپرستی ن

 خرج بود. طول زندگی خویش، بسیار ساده و کم

خورد، این  اوّلین چیزی که در سیره پیغمبر)ص( به چشم می

خرج، لباس و خوراکش و همچنین   است که مردی بود سبک

 در نشست و برخاست و مسافرت، بسیار ساده بود.

 مصادیق مصرف گرایی 4-2

 زیر باشد: ممکن است مصرف گرایی دریکی از زمینه های

 الف ( مصرف گرایی درسطح شخصی :

 اسراف وزیاده روی وریخت وپاش اموال شخصی  -

 وسایل تشریفاتی زیاد درمهمانی ها  -

 بیشترومتنوع ترخوردن -

 متنوع ترپوشیدن -

 دنبال مدوهرچیزتازه برای وسایل زندگی وتجمالت آن رفتن -

 رهبر معظم در این زمینه می فرمایند:

گذارد دست کسانی که توانایی کمک  یکی از عواملی که نمی»

گرایی و تجمل در  ی مصرف دارند، به یاری فقرا دراز شود، روحیه

جامعه است. برای جامعه بالی بزرگی است که میل به مصرف، 

روز در آن زیاد شود و همه به بیشتر مصرف کردن، بیشتر  روزبه

های  شیدن و دنبال نشانهخوردن، متنوع تر خوردن، متنوع تر پو

مد و هر چیز تازه برای وسایل زندگی و تجمالت آن رفتن، 

رود  تشویق شوند. چه ثروتها و پولهایی که در این راهها هدر می

و از مصرف شدن در جایی که موجب رضای خدا و رفع 

)بیانات در خطبه « ماند. مشکالت جمعی از مردم است، باز می

 (15/9/1381های نماز عیدفطر،

کسانی که اهل اسراف اند بدانند،این اسراف وزیاده روی »

وریخت وپاش که دراسالم این همه مذمت شده است سرنوشت 

اقتصادملی راتعیین می کند، اگرچنانچه ازاسراف وزیاده روی 

وریخت وپاش اموال شخصی ،چه آب چه نان ،وسایل تشریفاتی 

قیه مراسم وچه زیادی درمهمانی ها ،درعقدها ،درعروسی ها،درب

« بقیه چیزهای دیگر پرهیزبشود ،به اقتصادملی کمک می کند.

 (     1/1/1394)بیانات درحرم مطهررضوی

 ب ( مصرف گرایی در سطح ملی                                                                                

  هدر دادن منابع وامکانات کشور -

 انرژیهدردادن  -

 هدر دادن حامل های انرژی )بنزین وگازوئیل( -

 هدر دادن منابع عمومی -

 هدر دادن آب -

 از بین بردن خاک -

 تجمالت اداره ومحل کار -

 سفرهای بیهوده مسئوالن -

اسراف فقط درزمینه فردی نیست؛در سطح ملی هم اسراف » 

می شود .همین برق وانرژی که گفتیم اسراف می شود.بخش 

ازاین اسراف در اختیار مردم نیست؛ دراختیار مسئولین  مهمی

 کشور است. 

اسراف درسطح سازمان هم اتفاق می افتد.روسای سازمان های 

گوناگون مصرف شخصی نمی کنند،اما بی رویه درمورد سازمان 

خودشان اتفاق می افتد؛تجمالت اداره، اتاق کار، تزئیناتش، 

؛بایدبا مراقبت ونظارت سفرهای بیهوده، مبلمان های گوناگون

 ازاین کارها جلوگیری کرد.

هم درسطح دولت ،هم درسطح آحاد مردم، هم درسطح 

سازمانها باید نگاه عیب جویانه به اسراف وجودداشته 

 (1/1/1388بیانات رهبری «)باشد.

الگوی مصرف، یکی از شاخص های پیشرفت اقتصادی در هر 

رایی خود،مصرف کشور است.کشوری که بتواند بدون کاهش کا
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خود را کاهش دهد، کشوری است که به عنوان یک کشور 

پیشرفته تر ویک کشور موفق تر در حوزه اقتصادی شناخته می 

شود.متاسفانه به لحاظ این شاخص، ایران وضعیت مطلوبی 

 ندارد.

درحوزه انرژی آمارها نشان می دهدکه ایران از لحاظ مجموع 

داردیعنی چیزی حدود دو  مصرف انرژی رتبه سیزدهم جهان را

 برابر مصرف چین وچهار برابر کشور هند!

در مورد آب هم همینطور،به طور متوسط گفته می شود که 

ازالگوی جهانی مصرف آب  70٪مقدار مصرف آب در ایران

 بیشتر است.

دربحث اقالم خوراکی هم می شود نشان داد که ایران وضعیت 

ان،شکر وروغن الگوی مطلوبی ندارد.بعنوان مثال در مورد ن

مصرف مناسبی در ایران وجود نداردوباالتر از میانگین مصرف 

جهانی است؛که عالوه بر زیان های اقتصادی ناشی ازالگوی 

نامطلوب مصرف، مسایل بهداشتی و پزشکی راهم شامل می 

: 1394ندازد.)عبدالملکی،شود وسالمت جامعه را به خطر می ا

174-172) 

                      بررسی راه های برون رفت از اسراف ومصرف گرایی   -5 

کردن پرهیز از  در ادامه این نوشتار، راهکارهای نهادینه   

مهارتهای »مصرفگرایی و تجمل را در خانواده، ذیل دو بخش 

 ارائه میگردد:« مهارتهای رفتاری»و « شناختی

 مهارت های شناختی  5-1

رفتارهای انسان برآمده از نگرشها و باورهایش به  از آنجا که   

مسائل مختلف است، بخش عمدهای از راهکارهای تغییر و 

گرایانه، ناظر به تغییر نگرش درباره  اصالح رفتارهای مصرف

مصرف و مقولههایی مانند زیبایی است. در اینجا دو راهکار ناظر 

 گردد: به حوزه ادراک و شناخت  بررسی می

 الح نگرش درباره دنیااص 5-1-1

حرص به متاع وکاالی دنیاراباید کم کنیم.تایک شایعه ای »

درست می شودکه فالن چیز کم است،مردم هجوم می 

آورندبرای آنکه بیشترآن راجمع کنند،که مبادادچارکمبود آن 

شوند،درحالیکه آن شی ممکن است ازچیزهای الزم زندگی هم   

 (   14/11/1390خطبه های نمازجمعه تهران،«.)نباشد

توجه به این مسئله که زندگی و حیات دنیوی، مقدمهای    

است برای زندگی و حیات اخروی، نگرشی بنیادین است که 

ت تمام انگیزهها، اهداف، ارادهها و رفتارهای انسانی را جه

میدهد. انسانی که به این نگرش کلی معتقد باشد، در طول 

زندگی مادی خویش، در رفتارهای مصرفی مربوط به حوزه 

مدیریت خانه یا بدن و ظاهر خویش، راه میانه را طی میکند و 

بر اساس معیارهای برآمده از آن نگرش کلی تصمیم گرفته، 

بسیاری بر انتخاب میکند. اینکه دین و قرآن کریم، در آیات 

مسئله معادباوری و خداباوری تأکید دارد و داستانهای انبیای 

الهی را در جهت تقویت و تذکر همین دو مسئله بنیادین نقل 

کرده، داللت بر این مطلب دارد که باور به این دو مسئله، همه 

دهد و از جمله،  ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می

  وَ إِنِ» صالح و مدیریت میکند.انتخابهای مصرفی ما را ا

ذُو نِعْمَۀٍ فَافْعَل، اگر بتوانی   اللَّهِ  وَ بَیْنَ  بَیْنَکَ  لَا یَکُونَ  أَنْ  اسْتَطَعْتَ

در امر معیشت ، بین خود و خدای خود از مخلوق ، کسی را 

 « واسطه و میانجی قرار ندهی بهتر است.

 تغییر نگرش در مفهوم زیبایی  5-1-2

میل به زیبایی و محبوبیت، در طبیعت و سرشت هر انسانی     

وجود دارد و این مسئله، وی را به سوی مصرف کاالهایی می 

کشاند که این میل و نیاز طبیعی را تأمین کند. قاعده کلی در 

اینجا، آن است که مصرف باید به شکل معقول و منطقی باشد. 

رهیز از مصرفگرایی هایی که میتواند موجب پ یکی از پیش فرض

و تجمل شود و یک مصرف منطقی را به ارمغان آورد، نگرش 

دهی کند.  انسان به زیبایی است که میتواند رفتارهای او را جهت

از منظر قرآن کریم، آنچه جایگاه انسان را نزد خداوند باال 

 برد، زیبایی درونی یا تقواست: می

اکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ، در حقیقت، إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْق»

حجرات: ) «ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست.

13) 
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رو، هرچه انسان از جنبه ظاهری زیبا باشد، ولی از زیبایی  ازاین

ای نداشته باشد، ارزشی نزد پروردگار نخواهد  معنوی بهره

بیرونی، نگاه  کردن زیبایی به زیبایی ظاهری و داشت. خالصه

های غیرالهی به انسان و فلسفه زندگی اوست. از منظر  مکتب

ویژه مکتب اسالمی، اصالت با پوششِ معنوی  های الهی، به  مکتب

تقوا و زیباییِ درونی ایمان است؛ هرچند در اسالم بر اهمیت 

 شود.       پوشش و آراستگی بیرونی نیز تأکید می

ونی، نگرش انسان را از تجمالت تقسیم زیبایی به درونی و بیر 

ظاهری به آراستگیهای باطنی میکشاند و همین مسئله، موجب 

پرهیز از مصرفگرایی و تجملپرستی میشود. البته در این میان، 

نمیتوان از فشارهای اجتماعی غافل بود. فشارها و هنجارهای 

اجتماعی نیز در کنار میل ذاتی به تنوع و مصرف، اشتهای 

ای بهداشتی ـ آرایشی را دوچندان میکند و سبب مصرف کااله

 شود. انحراف در نگرش انسان به موضوع زیبایی می

 مهارت های رفتاری 5-2 

برخی از مهارتهای رفتاری که موجب پرهیز از اسراف و 

 گرایی میشود، عبارتند از: مصرف

 میانه روی و اعتدال در امور زندگی 5-2-1

آنچه که دین از ما خواسته ماوظیفه داریم که خودرا طبق »

است وعقل سلیم از ما می طلبد،آن طور تنظیم کنیم.زیاده 

روی، زیادخریدن، زیاد مصرف کردن ،دورریختن چیزهایی که 

پیام .«)قابل استفاده است،این ها همه تضییع نعمت خداست... 

 (1376نوروزی سال 

ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از » 

  (14/2/1387)دانشگاه شیراز،« زیادی ها بزنیم.

قــرآن مجیــد انســان را بــه اقتصــاد و میانــه روى در بــه 

کارگیــرى مــال و بهره برداری از ثروت فرمان می دهد ، از 

طرفی صفت بخــل را نکوهش و از طــرف دیگــر اســراف در 

دد از بخــل و زندگی را مذمــت می کند. قرآن در آیــات متع

آز، نهــی نموده و عواقب زیان بار آن را گوشــزد می کند و می 

آنــان کــه خداونــد از فضــل و کرم خویــش، » گوید:

نعمــت و ثــروت فــراوان بــه آنــان داده اســت، از بذل و 

بخشــش خوددارى می کنند، خیال نکنند که این عمل به 

ــرر آن هاســت، زیرا همــان ســود آن هاســت بلکه به ض

اموال را به زودى همانند طوقی بر گردنشــان می افکننــد و 

آن چــه در آســمان ها و زمیــن اســت، ملــک خــاص و 

آل «.)مانــدگار خداســت و خداوند بر اعمال شــما آگاه اســت

 (180عمران ،

ــش در برابر این گروه آیات که انســان را به بذل و بخش 

تشــویق می کند، آیات دیگرى نیز وجود دارد کــه از اســراف 

و تبذیــر نهــی کــرده، مــردم را از مفاســد آن بر حذر مــی 

را  واسراف نکنید زیرا خداوند مسرفان»دارد وچنین می فرماید:

 (141انعام ،«)دوست نمی دارد.

ه از در اســالم همــان طور که تجمــل گرایــی افراطی کــ

آن به تجمل پرســتی تعبیر شــده، مردود اســت؛ محروم 

کردن خــود از زیبایی های پاک و حــالل ماننــد لباس زیبا و 

مناســب و زیبایی های طبیعت و... پســندیده نیســت؛زیرا 

 انســان زیبایی پســند اســت.

ز زندگی اســرافگرانه عالوه بر اینکه روح عاطفی و انســانی را ا

بین می برد و انســان را از درد و ســوز دیگــران بــی خبــر 

می ســازد، از نظر اقتصــادی نیز به شــخص مســرف و بلکه 

به اجتماع آســیب می رســاند؛ چرا که سرمایه ها را پایــان 

می بخشــد و فــرد و جامعه را به نابودی می کشــاند. امام 

ا خیر بنده ای را خواهد، میانه چون خد»علی)ع( می فرمایــد: 

روی وحسن تدبیر را به اوالهام می کند، وازتدبیر بد واسراف 

(بنابراین راه 303: 6،ج1387)حکیمی ،« دورش می دارد.

نجــات و موفقیت در اعتدال اســت و این روش باعث ثبات و 

بلکه پیشــرفت می شود. کسی کــه آن را تــرک کند، بی 

ها می شــود و ســرانجام به هالکت معنوی از ترید گرفتار آفت 

 یک سو و تهی دستی از سوی دیگر دچار خواهد شد.

در جایــی دیگــر قرآن کریم میانــه روی را الگوی مصرف و 

و » عامل پایداری جامعه و خانواده معرفی میکند ومی فرماید:

 کســانی کــه هر گاه انفــاق کنند،  نه اســراف می نماینــد و
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نــه ســخت گیرى بلکه در میــان این دو، حــد اعتدالی 

 (67فرقان، «.)دارند.

میزانی اســت که اسالم براى مصرف اموال تعیین « قوام» 

، «قوام»فرموده و به معنای حد وسط می باشد. در دو سوى 

قرار دارد کــه هــر دو ممنوع اســت. به « تقتیر»و « اسراف»

مصرف نعمتهاى الهــی، نــه مجــاز  این معنا که انســان در

اســت، بــر خــود و خانــواده اش چنان ســخت بگیــرد، که 

زندگی دشواروتحمل ناپذیر شود ونه حق دارد در مصارف خود 

الحیاۀ  مرتکب اسراف و تبذیر شود.)ر.ک ترجمه

 (273-6:276،ج1387،حکیمی،

 قناعت و صرفه جویی)رعایت حد کفاف ( 5-2-2

قناعت را جدی بگیرید . منظورم از قناعت این نیست موضوع »

که دست به نعمت های الهی نزنید و از آنها بهره مند نشوید. 

مقصود این است که حد و اندازه نگه دارید زیاده روی و اسراف 

)بیانات در اجتماع « نکنید نعمت های الهی را ضایع ننمایید.

قدس )ره ( مشهد م بزرگ مردم در صحن امام خمینی

 ( 1/1/1376رضوی

از نظــر لغــوی قناعت یعنی : بــه معنــای اکتفا کردن به 

انــدک از آنچه مورد نیاز انســان ( به معنای زیاد دیگری نیز 

 (1412:413آمده است.)اصفهانی،

راضی شدن به اندازه نیاز بسنده کردن و صرف کردن. زیاده 

چیزی انــدازه طلبی نداشتن در خــرج و صــرف مــال و هر 

نگه داشــتن و... و همچنین به معانــی صرفــه جویــی، 

روحیــه بــی نیــازی، حرص و طمــع نداشــتن و ضد اسراف 

 کاری می باشد.

اصلی ترین عنصر اعتدال در مصرف، مصرف درحد کفایت 

است.درآموزه های دینی، به روشنی حد کفاف درمصرف بیان 

سفارش های دین وموجب بقای شده است.رعایت حد کفاف از

 (25،:  13منابع و امکانات ودرنتیجه فراوانی کاالهاست.)نوریان،

درحد کفاف، تامین نیازهای طبیعی وضروری برای تشکیل یک 

زندگی آبرومندانه شرط الزم است ومصرف باید معقول ومنطقی 

باشد. اعتدال جوهره عقالنیت وبه عبارت دقیق تر عین عقالنیت 

هرکس عاقالنه »کاظم)ع( دراین باره می فرمایند: است.امام

بیندیشد،به زندگی درحد کفایت قانع است وهرکس به زندگی 

  «در حد کفایت قانع باشد،بی نیاز خواهدبود.

 (342: 3،ج1387)حکیمی،

اعتدال و قناعت در مصرف، موجب بقای نعمت و پدیدآورنده 

انسان  زمینه مناسبی برای رشد صفات و کماالت معنوی در

های سیره معصومان این است که انسان  است. از جمله آموزه

اهلِ تولید و انفاق زیاد باشد؛ ولی در مصرف شخصی به حداقل 

 (120: 13قناعت نماید.). فدایی، 

صرفه جویی و قناعت در زندگی و هزینه های مختلف، مایه 

آرامش روحی و روانی است و کسی که آن را سرلوحه زندگی 

ر دهد، از فقر و بدبختی نجات می یابد و شرافت و عزت خود قرا

 اجتماعی و رضایت و خشنودی الهی را به دست می آورد. 

 انضباط اقتصادی و مالی  5-2-3

ی ما بسیار مهم است،  ی دیگر که آن هم برای جامعه توصیه   

است. من این را از آحاد ملت و « انضباط اقتصادی و مالی»

مسؤولین کشور و مأمورین دولت، امسال تقاضا دارم. انضباط 

اقتصادی و مالی یعنی مقابله با ریخت و پاش، زیاده روی و 

رج کردن و زیاده اسراف. ریخت و پاش مالی و زیاده روی در خ

روی در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبی نیست. نه اسمش 

جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشی است. فقط اسمش 

خود خرج  است. کسانی که بی« انضباطی اقتصادی و مالی بی»

کنند و زیادی برای خودشان مصرف  کنند؛ زیادی خرج می می

مکانات اقتصادی کنند و رعایت موجودی جامعه را از لحاظ ا می

انضباط از لحاظ  کنند، انسانهایی هستند که از نظر من بی نمی

امکانات اقتصادی و مالی هستند. اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا 

خود  کند، این ملت کارش مشکل خواهد شد. به کسانی که بی

کنند، اگر بگوییم شما چرا این قدر خرج کردید و چرا  خرج می

جهت را با این همه ریخت و پاش  و بیخود  این میهمانی بی

کنیم! آیا این دلیل کافی  گویند داریم و می ترتیب دادید؟ می

توانم خرج کنم؟ نه؛ این دلیل به هیچ وجه  است که دارم و می

ای نیست. باید به قدر نیاز و حاجت، خرج و  دلیل قانع کننده
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مصرف کرد. بخصوص کسانی که اموال عمومی را مصرف 

حساب و  آنها هم مانند کسانی که اموال خودشان را بی کنند. می

کنند، مخاطب این مطلبند و نباید زیادی مصرف  کتاب خرج می

شاءاهلل از راه حالل  کنند.بعضی افراد، پولدارند و درآمدی ان

آنها که از راه حرام کسب درآمد کنند که وضعشان بدتر  -دارند 

زندگی و تجمالت  اینها هم اگر در خرج کردن و وضع -است 

جا و اعیان منشی، ریخت و پاش و اسراف کنند،  بیهوده و بی

اند. این کارها اسمش  انضباطی مالی و اقتصادی انجام داده بی

« وپاش امری نکوهیده و ناپسند است. وپاش است و ریخت ریخت

 (1374مقام معظم رهبری آغاز سال  )متن پیام نوروزی

 مصرفشناخت شیوه های صحیح   5-2-4

رهبرمعظم انقالب درزمینه اصالح الگوی مصرف تاکیدات   

فراوانی دارند ومیتوان گفت درموارد متعددی به اصالح الگوی 

حرکت درسمت اصالح الگوی مصرف، »مصرف اشاره نموده اند:

جلوگیری از ولخرجی ها وتضییع اموال جامعه است؛ این 

ین مطلب را بسیارمسئله مهمی است.البته بار اولی نیست که ا

مطرح می کنیم. من درهمین دیدار اول سال،درنوبت های 

متعددی درهمین جا خطاب به مردم عزیزمان درباره 

اسراف،درباره ولخرجی وتضییع اموال ولزوم صرفه جویی مطالبی 

راعرض کردم؛اما این مسئله تمام نشده است؛ این مقصود، آن 

ست بعنوان یک چنان که بایدوشاید براورده نشده است؛الزم ا

سیاست، مامسئله صرفه جویی را درخطوط اساسی برنامه ریزی 

هایمان درسطوح مختلف اعمال کنیم...عادتهای ما، سنت های 

ما، روش های غلطی که ازاین وآن یاد گرفته ایم ماراسوق داده 

است به زیاده روی درمصرف به نحو اسراف. اسراف، هم لطمه 

گی می زند.بنابراین مسئله اقتصادی می زند،هم لطمه فرهن

صرفه جویی واجتناب ازاسراف، فقط یک مسئله اقتصادی 

نیست؛هم اقتصادی است، هم اجتماعی، هم فرهنگی است؛آینده 

 «کشوررا تهدید می کند.

باید خودمان را اصالح کنیم. باید الگوی مصرف جامعه و کشور »

 اصالح شود.ما الگوی مصرفمان غلط است. چه جوری بخوریم؟

چه بخوریم ؟چه بپوشیم؟ تلفن همراه توی جیبمان گذاشته 

ایم؛ به مجرد اینکه مدل باالتر وارد بازار می شود، این را کانّه 

دور می اندازیم وآن مدل جدید را باید بخریم ؛ چرا؟ این چه 

یانات درحرم )ب« هوس بازی است که ما به آن دچار هستیم.

 (1/1/1388مطهر رضوی،

های صحیــح مصــرف و رعایــت آن و  شــناخت شــیوه

قــدرت تشــخیص ضرورت هــا و اولویت ها بــر مصــارف و 

نیازهایــی کــه در ردیف بعــدی از نظر اهمیت قرار دارند و 

نیز آشــنایی راه های صحیح اســتفاده از ســرمایه و ابزار کار 

می و لوازم زندگی ازمسائل بسیار مهمی است. در جامعه اســال

قابل قبول نیســت که افراد آن با وجــود برخورداری از 

فرهنــگ غنــی و پربار اســالمی، که در هــر زمینه و نیز در 

ایــن مورد بهترین تعالیــم و راهنمایی هــا را در خــود دارد، 

از برخــی جوامــع کــه از داشــتن آن محروم اند وصرفا 

جویی وپرهیز از اسراف  مالحظات مادی آنان را به صرفه

واداشته است، عقب بمانند؛بلکه باید با بهره گیری از این 

 تعلیمات دراین زمینه خود الگوی سایرجوامع باشند.

 (105: 1392)عبداللهی،

 ازجمله راه های صحیح مصرف عبارت است از :

 الف ( پرهیز از خرید انبوه

یکی از مشکالت اساسی در بخش مصرف، عادت نکردن مردم    

به خرید به اندازه نیاز است.بیشتر مردم ترجیح می دهند 

نیازهای خود به ویژه نیازهای خوراکی را به صورت یکجا وانبوه 

وبدون بسته بندی تهیه کنند، برخی خریدهای فله ای وانبوه را 

دانند و خریدهای  مایه تفاخرونشانه دست و دل بازی خود می

 به اندازه و کم را به خساست تعبیر می کنند.

 ب ( پرهیز از اسراف در پذیرایی ها وپخت وپز

بسیاری از غذاها که با هزینه فراوان تهیه شده است، پس از    

پایان مهمانی بدون اینکه حتی دست خورده باشد، روانه زباله 

ذا دست نخورده دانی می شود ویا حتی دررستوران ها اضافات غ

رها می شود.درحالیکه می توان از میهمان دار تقاضای ظرف 

نمود وباقی مانده غذا را باخود به خانه آورد.متاسفانه این 

فرهنگ در کشور ما فراگیر نشده است.این در حالی است که در 
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اسالم، حتی دور ریختن آب باقی مانده پس از مصرف اسراف 

خدا اسراف را »( می فرمایند:شمرده شده است؛ امام صادق)ع

دشمن دارد، هرچندبه دور انداختن هسته خرمایی باشد که 

برای چیزی مفید است وحتی اگر دور ریختن مانده آبی 

 (634: 1395جوادی آملی،«)باشد.

در روایت ما » رهبر معظم انقالب در این زمینه می فرمایند:

ده های نان هست که از دانه خرما استفاده کنید.تا این حد! خر

را استفاده کنید.آن وقت در هتل ها میهمانی درست کنند وبه 

یک عده ای میهمانی دهند؛ بعد هرچه که غذا ماند به بهانه 

اینکه بهداشتی نیست، توی سطل آشغال بریزند! این مناسب 

 یک جامعه اسالمی است؟ اینطور می شود به عدالت رسید؟

وی مصرف جامعه و کشور باید خودمان را اصالح کنیم باید الگ

بیانات «)لط است.اصالح شود. ما الگوی مصرفمان غ

 (1/1/1388رهبری،

 ج ( استفاده درست از پوشاک

انسان باید در استفاده از پوشاک هم الگوی صحیح وجامعی   

داشته باشدو بکوشد که جانب اعتدال را رعایت نماید.اسراف در 

نمی باشد بلکه  لباس، فقط خریدن لباس های متعدد ومتنوع

استفاده نابه جا و نادرست از لباس هم شامل اسراف می 

شود.مثال یکی بودن لباس مهمانی با لباس کار،خوابیدن با لباس 

مهمانی و... همگی تحت عنوان اسراف می باشد. موید این 

اسحاق بن عمار »مطلب فرمایش امام موسی کاظم )ع( است. 

ظم گفتم : مردی ده پیراهن می گوید: به ابو ابراهیم امام کا

دارد، آیا در این کار اسراف است؟ فرمود:نه، واین باعث دوام 

بیشتر جامه های اوست؛ بلکه اسراف آن است که لباس آبرومند 

 خود را در جاهای آلوده بپوشی)و آن را ضایع

 (212: 6،ج1387حکیمی،«)کنی(

 د ( نگهداری اصولی از وسایل زندگی 

« ت؛ بلکه هنر نگهداری از داشته هاست.خرید کردن هنر نیس»

دقت وتوجه به این جمله می تواند در استفاده درست وبهره 

وری اثرگذار باشد. امروزه افراد بیشتر می کوشندوسایلی را 

بخرند،ولی برای نگهداری از آن هیچ کوششی را انجام نمی 

نگه داشتن »دهند؛ در حالی که حضرت علی)ع( می فرماید:

ت توست برای تو بهتر است از در خواست چیزی آنچه در دس

 (24: 1390رضایی لرستانی،«)ن است.که در دست دیگرا

 ه ( توجه به الگوی مناسب

 ائمه اطهار)علیهم السالم(

نبی اکرم وائمه طاهرین)ع( باالترین نمونه های عینی الگوی 

مصرف در اسالم اند. آن بزرگواران همواره کناره گیری راهبانه از 

لذات مشروع را محکوم می کردند و خود نیز هیچ گاه به 

رهبانیت روی نیاوردند.گر چه برخی از آنان مانند 

امیرالمؤمنین)ع(، به دلیل مناسبت های اجتماعی یا حکومتی، 

از بســیاری بهره وری های مادی به شدت دوری می کردند 

ولی در همان حال به دیگران توصیه می کردند که این تکلیف 

شــما نیست و فرمان اســتفاده به حق و مشــروع از نعمت 

های الهی را صادر می نمودند. از طرفــی آن حضــرات، در 

قناعــت و مناعــت نفــس در باالتریــن درجــه خود بودند و 

نیز بیشترین حساسیت و دقــت را در مورد رعایت اعتــدال و 

شــی اقتصادی خود پرهیز  از اســراف و تبذیر در زندگی و م

داشته اند به گونه ای که مثال حضرت صادق)ع( با آن شخصیت 

وبزرگواری، آن چه که از سفره یاظرف غذا می افتاد، برداشــته 

می خوردند و دیگران را نیز بدان توصیه می کردند و می 

: 1392)عبداللهی،ف می کنــد.فرمودنــد: این عمل فقر را برطر

107) 

 ۀ اهلل علیه(امام خمینی)رحم

امام وقتی وضو می گرفت، نمی »دکتر حسن عارفی می گوید:   

گذاشت شیر آب باز باشد تا وضویشان تمام بشود. شیر آب را باز 

می کرد، به اندازه یک مشت آب برمی داشت وشیر را می بست؛ 

  13)رجایی، «بعد دوباره اگر نیاز داشت شیر آب را باز می کرد.

 (105: 4،ج

آقا می گفت: گاهی اوقات ما دو دستمال کاغذی از  حاج احمد

یک قوطی بیرون می آوردیم، امام ناراحت می شد ومی 

فرمود:این چه کاری است؟ خودش هر وقت می خواست از 
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دستمال کاغذی استفاده کند، یک دستمال را چهار تکه می 

 (109:   13کردواز هر تکه جداگانه استفاده می کرد.)رودسری،

 رهبری مقام معظم

ساده زیستی مقام معظم رهبری برای همگان ازجمله بزرگان    

دیگر کشورها مشهود است وحتی معاندان نظام هم بر سر این 

مسئله اتفاق نظر دارند.ایشان پس از گذشت چندین دهه از 

رهبری خود همچنان درمنزلی بی آالیش وساده زندگی می 

 کنند.

سرلوحه عملشان نیزبوده ساده زیستی نه تنها شعارایشان بلکه 

عزیزان من، یکی از شعارهای ما  »است چنان که می فرمایند:

نه شعارهای انقالب، شعارهای  -قبل از پیروزی انقالب 

هایی که با  ی رفاقتی و مجموعه ی خودمان در مجموعه دوستانه

ساده » -هم بودیم، با هم فکر میکردیم و کار و مبارزه میکردیم 

های دنیا!  گی ساده و کمتر بهره بردن از جلوهبود؛ زند« زیستی

بعد که انقالب، پیروز شد، سعی کردیم باز هم همین روش، 

بیانات در «)همین شعار و همین مبنا را دنبال کنیم.

 دیدارشرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب،

15/12/1377) 

 ارتباط با اقشار فقیر و محروم 5-2-5

رسیدگی کنید یکی از عواملی که نمی  به همسایه ها و فقرا»

گذارد دست کسانی که توانایی کمک دارند، به یاری فقرا دراز 

 شود، روحیه مصرف گرایی وتجمل در بین جامعه است....

مصرف گرایی برای جامعه بالی بزرگی است. اسراف، روز به روز 

شکاف های طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق 

)بیانات در خطبه های نماز عید فطر،  «ند....تر می ک

15/9/1381) 

یکی از دستورات دینی در حوزه مسائل مالی، برقراری ارتباط با 

اقشار ضعیف است. این مسئله، دو اثر دارد: اواّلً، موجب میشود 

نگرش انسان به مسائل دنیوی و مالی تغییر یابد و رفتارهای 

زیرا با مالحظه افرادی که در ناخودآگاه کم شود؛   مصرفگرایانه

برآوردن ضروریات اوّلیه زندگی ناتوان هستند، تحت تاثیر قرار 

موجب  گرفته و رفتار مصرفی اش کنترل خواهد شد. ثانیاً،

فراخور توانایی خویش به آنان کمک کرده و با همدلی و  میشود

همیاری، رفتارهای خیرخواهانه در او تقویت شده، زمینه اسراف 

 یر نیز از بین برود.و تبذ

 ترویج فرهنگ پرهیز از مصرف گرایی 5-2-6 

برای ترویج فرهنگ پرهیز از مصرف گرایی در فرمایشات    

رهبر معظم انقالب راهکارهایی بیان شده است که ازجمله آن ها 

می توان به نقش رسانه ها اشاره کرد.ایشان در تعیین وابالغ 

رت اصالح فرهنگ سیاست های اصالح الگو مصرف به ضرو

مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی 

گرایی و مصرف کاالی  و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل

های فرهنگی، آموزشی و هنری و  خارجی با استفاده از ظرفیت

ها بویژه رسانه ملی تاکید می نمایند.همچنین می فرمایند:  رسانه

در دنیا، فکر، فرهنگ،رفتار ودر حقیقت ،هویت امروز رسانه ها، »

فرهنگی انسان ها را القا می کنند و تعیین کننده هستند.رسانه 

ها می توانند در بهبود وضعیت زندگی انسان موثر 

 (26/2/1385بیانات رهبری،«)باشند....

 الف ( رسانه ملی

صداوسیمای جمهوری اسالمی به عنوان ارگان رسمی    

م مدعی ترویج اسالم و احکام آن باید سمت و وتبلیغاتی نظا

سویی مشخص و عملکردی در چارچوب تبلیغ دین و ارزش 

های اخالقی داشته باشد. بنابراین، رسانه ملی هم مانند دیگر 

رسانه ها دارای هدف است ونمی توان برای آن حداقل در حد 

نوشتار، هدفی قائل نبود.رهبر انقالب در باب هدفمند بودن 

در جمهوری اسالمی امکان ندارد که »ه می فرماید:رسان

صداوسیما هدفی نداشته باشد هدف صدا وسیما در جمهوری 

اسالمی چیست؟ طبیعی است تاثیر گذاشتن برروی انسان ها، 

کشاندن آنها به سمت آن انسانی که اسالم و بینش انقالبی 

حسینی «)اسالمی آن را می خواهد بسازد و به وجود آورد.

 (72: 1390،هرندی

برخالف گذشته ها، امروزه تنها مدرسه وسازمان های    

آموزشی، انحصار آموختن را در دست ندارند،بلکه آموزش در 

همه جای جامعه به چشم می خورد. آموزشی که رادیو 
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افراد »وتلویزیون ورسانه ها عرضه می کنند، چند بعدی است.

د به آموزشی ضمن گذراندن زمانی خوش با تلویزیون می توانن

که جنبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد، 

بپردازندوسایل ارتباط جمعی چنان چه به درستی به کار آیند، 

همچون مدرسه ای بزرگ برتمامی حیات انسانی پرتو می 

افکنند وحتی نقشی باالتر از مدرسه دارند؛زیرا محدودیت زمانی 

 «ها هستند. نداشته وبرای تمام سنین وتمامی انسان

 (161: 1367)ساروخانی،

با این مقدمه به نقش رسانه وجایگاه آن درعرصه ترویج     

فرهنگ پرهیز از مصرف گرایی واسراف پی برد.بیان نقش 

آفرینی رسانه در این عرصه می تواند مقدمه ای بر کارکرد آن 

تلقی شود،مانند: ایجاد رشد فکری وفرهنگی،مدیریت وهدایت 

واخالق رفتاری جامعه،سالم سازی فضای عمومی،... فکر وروحیه 

،پرهیز از تضعیف برنامه اقتصادی نظام واطالع رسانی فعالیت 

 (10: 1388های اقتصادی به مردم.)جعفری،

بنابراین نقش رسانه را در مقوله ترویج  فرهنگ پرهیز از    

 اسراف و مصرف گرایی این گونه می توان دانست:

 ی در  صدا وسیما( نکوهش مصرف گرای 1

( لزوم جریان سازی فرایندی در صداوسیما درباره مصرف  2

 گرایی مانند:

 پررنگ کردن زیان بی انضباطی در مصرف  -

در برنا مه های تبلیغی یا آموزشی رسانه باید از یک سو، زیان 

بی انضباطی های ناشی از بی انضباطی های مصرفی، پررنگ 

که مصرف کننده از طریق  وبزرگ شود وازسوی دیگر منفعتی

اسراف وتبذیر به دنبال آن است،به صورت کامال جدی زیر سوال 

 برود.

  دستمایه قرار گرفتن پی آمد های مصرف غلط -

دست مایه برنامه های تولیدی می تواند زیانی باشد که استفاده 

غلط از کاالها را به دنبال دارد. تشریح این زیان وتاکید بر آن 

گیزه الزم را برای اصالح رفتارهای مصرفی در مردم می تواند ان

پدید آورد؛بطور کلی هرنوع مصرف غلط، زیانی را به شخص 

مصرف کننده یا عموم مردم وارد می کند ولی معموال محسوس 

نبودن این زیان یا منفعت زیادتری که به گمان مصرف کننده 

  به دست می آید موجب نادیده گرفتن آن می شود.

 قبت درباره ترویج مصرف گرایی در برنامه ها مانند: ( مرا 3

به تصویر نکشیدن خانه ها و اشخاص اعیانی و اشرافی در   -

 فیلم ها و سریال ها.

 به تصویرکشیدن فضای زندگی متواضعانه. -

پرهیز از تبلیغاتی که مردم را به طرف مصرف گرایی سوق می  -

 دهد.

سریالهایی ساخته میشود  ی عدالت اجتماعی فیلمها و در مقوله»

های این فیلمها  ی شخصیت های مورد استفاده که غالباً خانه

طوری  اعیانی و اشرافی است! واقعاً وضع زندگی مردم ما این

هایی  است؟ آیا یک زوج جوان یا یک زن و شوهر در چنین خانه

زندگی می کنند!؟ این کار چه لزومی دارد؟ سالها قبل بعضی از 

ه از سیما پخش می شد، هرچند کیفیت آنها مثل سریالهایی ک

لیکن فضای زندگی در آنها،  -تر بود  عقب -سریالهای االن نبود 

طوری خوب است.  ی معمولی بود؛ آن متواضعانه و در یک خانه

زندگی را لزوماً نباید اعیانی و اشرافی و متجمالنه معرفی کرد. 

ته گاهی در این طوری باشد. الب فضای تبلیغی صدا و سیما این

خصوص هم به ما تذکر می دهند و مطالبی می گویند. تبلیغات 

های خیلی پُررنگ که مردم را به طرف  یی و گاهی تبلیغ رسانه

اید  ای که فرضاً شما ساخته گرایی سوق می دهد، با برنامه مصرف

گرایی را تقبیح کنید، عمالً در تناقض است؛ با هم  تا مصرف

یدار با مسئوالن صدا و سیما و برنامه ) د «هماهنگ نیست.

 (11/9/83سازان رادیویی و تلویزیونی ،

 ب ( اقدام همگانی

نخبگان موظفند،حوزه موظف است،دانشگاه موظف است،   

رسانه ها موظفند،تریبون دارها موظفند،مدیران بسیاری از 

دستگاه ها بخصوص دستگاه هایی که با فرهنگ و تربیت وتعلیم 

رند موظفند،کسانی که برای دانشگاه ها یا برای سر و کار دا

مدارس یرنامه ریزی آموزشی می کنند در این زمینه )پرهیز از 

مصرف گرایی( موظفند،کسانیکه سر فصل های آموزشی را برای 

کتاب های درسی تعیین می کنند موظف اند؛این ها همه یک 
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وظیفه ای است بر دوش همه.باید ما همگی به خودمان نهیب 

بزنیم در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم.)بیانات در 

 (23/7/1391دیدار جوانان استان خراسان شمالی،

طبق این فرمایش رهبری کار برای اصالح الگوی مصرف یک   

تالش همگانی می طلبد ودر راستای این اقدام همگانی تمامی 

شگاه، نهادها از جمله: نخبگان فکری وسیاسی، جوانان،حوزه، دان

تریبون دارها،دستگاه ها ومدیران دست اندر کار تربیت وتعلیم 

،و برنامه ریزان آموزشی در دانشگاه ها ومنادیان و محافظان 

ز اسراف و مصرف فرهنگ ، همگی در احیای فرهنگ پرهیز ا

 گرایی مسئول اند.

 آثار اصالح الگوی مصرف -6

رخی ازاین اصالح الگوی مصرف آثارمثبت فراوانی دارد که ب  

 آثار عبارتند از:

: داشتن الگوی صحیح در مصرف موجب  الف ( جلب نظر الهی

خشنودی خداوند می شود.چراکه استفاده مطلوب از نعمتهای او 

در مسیر رسیدن به هدف نهایی و قرب به حق، تنها در پرتو 

 رعایت این اصل ممکن است.

براساس آموزه های دینی وبر پایه  ب ( پیدایش رفاه اقتصادی:

حکم عقل و تجربه، داشتن الگوی صحیح در مصرف تاثیر به 

سزایی در ساماندهی امور اقتصادی وکاهش هزینه ها ودر نتیجه 

 پیشگیری از فقر وعقب ماندگی جامعه دارد.

: خدای متعال همواره درهای رحمتش را به ج ( هدایت یابی 

ل پیامبران، همگان را برای رسیدن روی بندگان گشوده وبا ارسا

به کمال وقرب الهی فراخوانده است؛اما گاه عواملی باعث می 

شود که انسان در این مسیر قرار نگرفته و از هدایت الهی 

محروم بماند.یکی از عواملی که باعث محرومیت انسان از هدایت 

می شود نداشتن الگوی صحیح در مصرف است .همانطور که 

خدا اسراف کار دروغگو را هدایت »ال می فرماید:خداوند متع

 (28غافر:«)نمی کند.

: بیشتر مردم سعی می نمایند  د ( رسیدن به آسایش و آرامش

که آسایش و راحتی خود رابا به دست آوردن مال وکسب مقام 

وتجمالت زندگی سازند وهرگاه موفق نشوند،نگران شده وخودرا 

دشده نه تنها موجب آسایش بدبخت بدانند؛در صورتیکه امور یا

وراحتی انسان فراهم نمی شود بلکه بیشتر موجب ناراحتی 

وسلب آسایش می باشد.آنچه موجب آسایش و راحتی جسم و 

 روح انسانی است،قناعت و بی توجهی به امور مادی دنیاست.

داشتن الگوی صحیح بویژه در مصرف  ه ( سالمت جسم وجان :

م وجان فرد است.زیرا زیاده مواد خوراکی، ضامن سالمتی جس

روی در مصرف، عامل بسیاری از بیماری هاست وتاثیراتی منفی 

برجسم وروان آدمی می گذارد،چنانکه خداوند متعال می 

 (31)اعراف:« بخورید وبیاشامید واسراف نکنید.»فرماید:

یکی دیگر ازآثار داشتن الگوی صحیح در  و ( آبادانی آخرت :

ی باشد چرا که اسراف از هرنوعی که مصرف، آبادانی آخرت م

پس وعده »باشد،انسان را به نابودی می کشاند.خدامی فرماید:

خود به آنان را راست گردانیدیم وآن ها وهرکه را خواستیم 

( 9انبیا: «)نجات دادیم واسراف کاران را به هالکت رساندیم.

 (166-170: 1390)ممتحن،سلطانی،رودینی،

 نتیجه گیری  

لگوی مصرف که به معنای نهادینه کردن روش صحیح اصالح ا  

استفاده ازمنابع کشور است، سبب ارتقای شاخص های زندگی 

وکاهش هزینه ها شده وزمینه ای برای گسترش عدالت است.از 

این رو جامعه برای پیشرفت نیازمند الگوی اثربخش در زمینه 

 اقتصادی است.

شها و باورهایش به از آنجا که رفتارهای انسان برآمده از نگر

مسائل مختلف است، بخش عمدهای از راهکارهای تغییر و 

گرایانه، ناظر به تغییر نگرش درباره  اصالح رفتارهای مصرف

مصرف و مقولههایی مانند زیبایی است؛ وبخش دیگر ناظر به 

 مهارتهای رفتاری فرد است.

یکی از شیوه های مهم آموزه های دینی، برای مقابله با    

راف ومصرف گرایی ومفاسد اقتصادی،تقویت باور انسان ها به اس

مبدا ومعاد است.این اعتقاد همچون ناظری درونی،اجرای صحیح 

 دستورهای الهی را تضمین می کند.
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تقویت ارزش هایی چون زهد، قناعت، میانه روی، داشتن 

انضباط مالی، داشتن الگوی عملی مناسب ورابطه داشتن با فقرا، 

 های رفتاری پرهیز از اسراف ومصرف گرایی است.از مهارت 

یکی دیگر ازعوامل بروز اسراف،جهل وناآگاهی است. بنابراین 

اطالع رسانی ودادن آگاهی صحیح وکافی در ورد موضوع به 

مردم وبیان پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی ومعنوی آن در 

 کاهش روحیه اسراف ومصرف گرایی بسیار موثراست.

جمهوری اسالمی به عنوان ارگان رسمی وتبلیغاتی صداوسیمای 

نظام مدعی ترویج اسالم و احکام آن باید سمت و سویی 

مشخص و عملکردی در چارچوب تبلیغ دین و ارزش های 

اخالقی داشته باشد. بنابراین نقش رسانه را در مقوله ترویج  

ف گرایی این گونه می توان فرهنگ پرهیز از اسراف و مصر

وهش مصرف گرایی در  صدا وسیما،لزوم جریان نک دانست:

 سازی فرایندی در صداوسیما درباره مصرف گرایی مانند:

پررنگ کردن زیان بی انضباطی در مصرف، مراقبت درباره  

 ترویج مصرف گرایی در برنامه ها مانند: 

به تصویر نکشیدن خانه ها و اشخاص اعیانی و اشرافی در فیلم 

یرکشیدن فضای زندگی متواضعانه، پرهیز ها و سریال ها، به تصو

 از تبلیغاتی که مردم را به طرف مصرف گرایی سوق می دهد.

نظارت همگانی بررفتار واعمال افراد که درآموزه های دینی 

باتعبیر امر به معروف ونهی ازمنکراز آن یاد می 

شود.ازکارآمدترین شیوه های تثبیت ارزش ها ومقابله با مفاسد 

 ت.وانحراف هاس

بنابراین تحکیم باورهای دینی،تقویت ارزش ها،تغییر نگرش 

ها،نظارت همگانی،کنترل برنامه های رسانه ها همگی از راه های 

 اصالح الگوی مصرف وکنترل اسراف است.
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 چکیده

 

 آموزه های دینی همواره نقش به سزایی در تصحیح داشتن بینش صحیح و بصیرت برآمده از

 افعال انسان داشته است، و بخشی از مفهوم اصلی نیّت و حسن فاعلی در همین عنصر نهفته است.

 بصیرت قوه ای است نفسانی که به مدد نور الهی پدید آمده و موجب گردیده تا صاحب آن، حقیقت

 های با بصیرت، توانسته اند حق وحقیقت را از باطلباطن امور را چنان که هست در یابد. انسان و

 تشخیص داده، صحیح بشنوند و بیاندیشند. انسان زمانی که پای در مسیر تعالی و کسب سعادت

 اخروی گذاشت باید این ویژگی را به خوبی دارا باشدتا از مسیر حق و حقیقت منحرف نشود و

 صیرت به معنای واقعی آن یعنی حاکم شدن احکامعاقبت امر خویش را ختم به خیر گرداند، چرا که ب

 و دستورات شرع مقدس و به یک معنا جاری شدن همه خیرها و نیکویی ها در ابعاد فردی و اجتماعی

 بوده و به تحقیق استیالی حق و خیر، محو شدن شرّ و باطل را به دنبال داشته است.امّا این بصیرت

 نگی و اقتصادی و...حاصل نشده است بلکه بصیرت مولود عواملصرفاً با انباشت اطّالعات سیاسی و فره

 عمیق نهفته در الیه ها ی درون آدمی است، با بررسی کالم گهربار امیر المؤمنین علیه السّالم از عوامل

 و اهل صلّی اهلل علیه وآلهتقوا، عبرت، تفکر، یادخدا، تالوت و تدبُر در قرآن کریم، تمسک به سیره پیامبر 
 ، عقل، عدم وابستگی به دنیا، خود سازی، تعلیم و تربیت، تفکر وتجزیه تحلیل مسائل، برطرفلیه السالمبیت ع

 کردن شبهات دینی، عبرت گرفتن، دور اندیشی در امور به عنوان عوامل ایجاد بصیرت و روشن بینی یاد

 در پژوهشست.شده است که به وضوح و به دفعات در خطابه ها و حکمت های ایشان مشاهده شده ا

 حاضر که به روش  توصیفی  با منابع کتابخانه ای  گرد آوری شده است با موضوعی اخالقی راه های

 رسیدن به بصیرت از منظر نهج البالغه را  مورد بررسی قرار داده  است.

 ، بصیرت، بینش، نهج البالغهعلیه السالمامام علی  کلید واژه ها :
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 مقدمه 

موضوع بصیرت در جامعه اسالمی جایگاه ویژه ای دارد و 

پرداختن به آن از ضروریّات جامعه دینی  می باشد. همان طور 

نیز  علیه السالمو حضرت علی  صلّی اهلل علیه وآلهکه در عصر پیامبر 

بصیرت و آگاهی از مهمترین مسائل بوده است و این بزرگواران 

به این موضوع تأکید کرده اند، قابل نیز در سخنان خود بسیار 

ذکر است که تاریخ جدید بسیاری از نشانه ها و ویژگی های 

تاریخ گذشته را با خود دارد و روح تاریخ جدید با شکل و نام 

های جدید جریان می یابد و یک انسان بصیر می تواند از ورای 

 پوسته ظاهری به عمق آن برسد.

ه در آن احکام و دستورات جامعه اسالمی، جامعه ای است ک

شرع مقدّس جایگاه ویژه ای دارند و و هم چنین همانند سایر 

جوامع و ملل ها دارای حوادث و پیچیدگی هایی است، این 

حوادث و پیچیدگی ها به یک بعد زندگی منحصر نمی شود 

بلکه مربوط به تمام ابعاد زندگی هم فردی و هم اجتماعی است. 

در بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی،  انسان در جامعه امروز

اقتصادی، فرهنگی، دینی و مذهبی هم داخلی و هم خارجی 

غوطه ور است که هر فرد و حزب و گروه در هر یک از این ابعاد 

سخنان و عقاید مختلفی دارند، و یا در برخورد با یک حادثه، 

مسئله یا مشکل واکنشی متفاوت دارند، اینکه انسان در مواجهه 

با این مسائل در کدام جهت موضع گیری و یا تصمیم گیری  

نماید کار بسیار سخت و مشکلی است، چه بسا تصمیم گیری 

در مواضع مختلف باید هم مطابق مسائل شرعی و دینی باشد و 

هم صالح فرد و جامعه و هم منطبق بر حق و حقیقت و به ازای 

ای جامعه آن، به پیشرفت و سازندگی و جبران عقب ماندگی ه

 بپردازد .

ودر مقابل باطل بایستد و به شناخت مسیر آینده و به حداقل 

رساندن آسیب ها کمک نماید. مقام معظم رهبری در بیاناتشان 

باید فکر  جوان ها» همواره مسئله بصیرت را گوشزد می کنند 

کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند، معلمان 

ن موجود در جامعه ی ما از اهل سواد و روحانیِّون، متعهّدا

فرهنگ، از دانشگاهی، از حوزوی باید به مسئله ی بصیرت 

اهمیّت بدهند، بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در 

 «1 شناخت دشمن و برداشتن موانع، الزم است.

از آنجایی که بصیرت بینش و آگاهی عمیق است فقط با افزایش 

یک حالت درونی می باشد که  بلکه اطالعات حاصل نمی شود

 عقاید و افکار نقش مهمی را در آن ایفا می کنند .

بصیرت را خداوند متعال بوسیله ولیّ خودش که واسطه بین 

حق وخلق است به فرد یا امّت عطا می کند ، این عطا زمانی 

است که شخص، قابلیّت عطا را داشته باشد و این قابلیّت فقط با 

ت شکل می گیرد بنابر این بهترین راه برای فهم پیوند با والی

است . از این رو  علیهم السالم چیستی بصیرت رجوع به معصومین

با رجوع به روایات وسخنان گهر بار حضرت امیر المؤمنان علیه 

السالم به بررسی در چگونگی دستیابی به بصیرت می پردازیم .و 

کتاب خاصی  با توجه به مطالعات بنده در باره این موضوع

نوشته نشده بود، امّا در مورد مقاالتی و پایان نامه هایی که با 

این موضوع مرتبط بودند می توان به پایان نامه آقای مسعود 

زنده بودی با موضوع واژه بصیرت در قرآن و نهج البالغه با 

رویکرد به تفاسیر اهل سنّت و شیعه و مقاله آقای عباس علی 

ین عوامل سلبی و ایجابی بصیرت در نهج رهبر با موضوع مهمتر

البالغه و پایان نامه خانم اعظم چراغی ابداالنی با موضوع مفهوم 

 و شاخصه های بصیرت از منظر آیات و روایات اشاره کرد.

 مفهوم شناسی بصیرت

بصیرت به معنى بینائى دل است، راغب گوید: بدرک قلب » 

معنى، مرادف معرفت و بصیرت و بصر )بر وزن فرس( گویند این 

درک است و همان است که از صحاح و اقرب الموارد نقل شد 

أَدْعُوا إِلَى »  ى که یکى از معانى بصر، علم است. طبرسى در آیه

آنرا معرفت و بینائى دل فرموده است. و از « 2بَصِیرَةٍ أَنَا  اللَّهِ عَلى

حاح و اند.در ص اینجاست که بصیرت را عقل و زیرکى معنى کرده

                                                           
1 سید علی ، پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب اسالمی .  خامنه ای ،   

 .108(: 12یوسف) 2
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قاموس و غیره، حجّت و دلیل را یکى از معانى بصیرت 

اند، این ظاهرا بدان جهت است که حجّت و دلیل سبب  شمرده

بصیرت و بینائى دل است، میشود گفت که نام مسبّب را بسبب 

  اند.جمع بصیرت، بَصَائِرُ و أَبْصَار هر دو آمده است مثل گذاشته

، و آن پنج بار در قرآن تکرار شده « 1بِّكُمْبَصائِرُ مِنْ رَ  قَدْ جاءَکُمْ»

إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً »  ها و دلیل هاست و مثل و به معنى بصیرت

، طبرسى و بیضاوى آنرا: ذوى البصائر و ذوى « 2الْأَبْصارِ  لِأُولِي

وَ »  و مثل« 3الْأَبْصارِ  فَاعْتَبِرُوا یا أُولِي»  اند و مثل العقول گفته

« 4عِبادَنا إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ أُولِي الْأَیْدِي وَ الْأَبْصارِاذْکُرْ 

 «5.ها بودند صاحبان نیروها در طاعت حق و صاحبان بصیرت

 عوامل بصیرت یابی

 .یاد خدا 1

ذکر خدا چه به صورت قلبی و چه به صورت قلبی و زبانی آثار و 

جمله آن هاست . یاد خیرات فراوانی دارد که بصیرت فزونی از 

خدا دل را از انواع آلودگی ها شستشو می دهد و آن را برای 

دریافت حقایق بیرونی و تفکّر باطنی وکسب بصیرت آماده می 

 سازد .

 بر آن تصریح می کنند : علیه السالمامیر المؤمنان 

بِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّکْرَ جِالء  لِلْقُلُو» 

 «6،...ِةوَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ

همانا خدای سبحان وتعالی ،یادخدا را روشنی بخش دل ها » 

قرار داد ، تا گوش پس از ناشنوایی بشنود و چشم پس از کوری 

 « بنگرد ، و انسان پس از دشمنی رام گردد. 

واضح است که مقصود حضرت شنوایی و بینایی ظاهری نیست ، 

ی بلکه یاد خدا باعث شنوایی وبی بصیرتی و بینایی باطنی یعن
                                                           

 .104(: 6انعام) 1
 .13(: 3آل عمران) 2
 .2(: 59حشر) 3
 .45(:38ص) 4
 .196-195، ص 1قاموس قرآن، ج 5
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بصیرت میگردد. چه بسا نابینایی ظاهری بهتر از بی بصیرتی و 

نابینایی باطنی است . بینش و بصیرت نوری است که به سبب 

روشنی دل حاصل می گردد و روشنی قلب بواسطه یاد خدا به 

 دست می آید .لذا آن حضرت در جایی دیگر می فرمایند : 

 « 7مَن ذَکَرَ اهلل اِستبصَر.َ» 

 «ا را یاد کند بصیر می شود.هر کس خد »

امام علی علیه السالم در بیان حاالت وخصوصیات اهل ذکر می 

 فرمایند : 

وَ إِنَّ لِلذِّکْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْیَا بَدَلًا فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لَا  ...» 

یَهْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ بَیْعٌ عَنْهُ یَقْطَعُونَ بِهِ أَیَّامَ الْحَیَاةِ وَ 

فِي أَسْمَاعِ الْغَافِلِینَ وَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ یَأْتَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ 

الْمُنْكَرِ وَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ؛ ]فَكَأَنَّهُمْ[ فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْیَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ 

 «8...فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ هُمْ

اهل ذکر مردمانی هستند که یادخدا را به جای دنیا برگزیده » 

اند و تجارت و خرید و فروش آنان را مانع نشود.سراسر عمر را 

با یاد خدا گذرانند و با سخنان بازدارنده محرمات الهی را به 

دهند و خود بدان گوش غافالن می خوانند به عدالت فرمان می 

عمل می کنند ، از زشتی نهی می کنند و خود آن را ترک 

گویند . گویی از دنیا بریده و به آخرت پیوسته اند و در آن به 

 «سر می برند. گویی بر احوال پنهان برزخیان آگاهند.

 .تقوا 2

از مهمترین عوامل ایجاد بینش صحیح تقوا می باشد، و اوّلین 

نسان این است که برای اعمال و رفتارهای شرط، درمسیر کمال ا

خود، معیار و ضابطه هایی در اختیار داشته باشد و هواهای 

 نفسانی را تحت کنترل بگیرد.

                                                           
 .580، ص1. آمدی ، غررالحکم ودررالکلم ، ج 7
 .408، ص  222شیروانی ، علی ، نهج البالغه ، خطبه  3
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ترجمه ی صحیح کلمه تقوا ، خود نگهداری است که » تقوا 

 «1همان ضبط نفس است و متّقین یعنی خودنگهداران.

در نهج البالغه به  امام متّقیان علیه السالم درموارد متعدّدی

رابطه ی میان تقوا و آگاهی و بصیرت و روشن بینی اشاره 

 فرموده اند و اوصاف متّقین را چنین بیان می دارند :

عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْیُنِهِمْ، فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ ...» 

نَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا کَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُ

 « 2.... مُعَذَّبُونَ

خداوند درجانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند، بهشت » 

برای آنان چنان است که گویی آن را دیده اند و در نعمت های 

آن به سر می برند وجهنّم را چنان باور دارند که گویی آن را 

 «در عذابش گرفتارند.دیده و 

از مفهوم کلّی تقوا در نهج البالغه چنین برداشت می شود که 

تقوا نیرویی است روحی، نیروی مقدّس و متعالی که منشأ 

کششش ها و آلودگی های مادّیست، از نظر نهج البالغه، تقوا 

حالتی است که به روح انسان شخصیّت و قدرت می بخشد و 

و مالک) خود ( می نماید .در نهج آدمی را مسلّط به خویشتن 

البالغه بر این معنا تأکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه 

زنجیر و زندان و محدودیّت، بسیارند کسانی که میان ) مصونیّت 

 ( و ) محدودیّت ( فرق نمی نهند و با نام آزادی 

و رهایی از قید و بند به خرابی حصار فتوا می دهند. در همین 

 ه حضرت  می فرمایند : رابط

أَلَا وَ بِالتَّقْوَى ... اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ»...

 «  3.تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَایَا

ای بندگان خدا ، بدانید که تقوا  دژی محکم و شکست ناپذیر » 

را می توان است ....آگاه باشید که با پرهیزکاری ، ریشه گناهان 

 «برید. 
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بر این اساس ، تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد یعنی او »  

را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته آرزو طمع 

و حسد و شهوت را از بین می برد.مادامی که بنده پول ومقام و 

راحت طلبی نباشند ، هرگز زیر بار اسارت ها و رقیّت ها نمی 

 «4روند.

 مانطور که حضرت می فرمایند : ه

 « 5....فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ»..

همانا تقوا و ترس از خدا ، داروی بیماری دل ها ، روشنی قلب » 

 «ها ،و....است . 

امام علی علیه السالم در یکی از خطابه های خود صفات 

ان وسالکان طریق حق و بصیرت را با عالی ترین پرهیزکار

اِنَّ مِن اَحَبَّ اهلل اِلیهِ عبداً اَعانَهُ »مضامین این گونه بیان فرمودند :

قَدْ أَبْصَرَ طَرِیقَهُ وَ سَلَكَ سَبِیلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ ....اهللُ عَلَي نَفسِهِ

بِأَوْثَقِهَا وَ مِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا فَهُوَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى 

 «6.مِنَ الْیَقِینِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ

از محبوب ترین بندگان نزد خدا ،کسی است که اورا در راه »

پیروزی بر ) هواهای سرکش ( نفسش یاری کرده است ) این 

ی این راه را فرد ( بصیرت را دریافته ودرآن گام نهاده ونشانه ها

خوبی شناخته و از امواج متالطم شهوات گذشته است .از میان 

دستگیره های هدایت به مطمئن ترین آنها چنگ زده و از رشته 

های نجات به محکم ترین آنها متمسّک شده است ) به همین 

دلیل ( در مقام یقین ) به آنجا رسیده است ( که حقایق را 

  «همانند نور آفتاب می بیند. 

آن حضرت در این خطبه تقوا را از مقدّمات ضروری بصیرت 

برمی شمارند ، به عبارت دیگر تا آدمی به نور تقوا مزیّن نگردد 

و لباس تقوا بر تن نپوشیده باشد . هرگز چراغ هدایت قلبش 

روشن نشده و به نور بصیرت منوّر نمی گردد . فروزان شدن 
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گرو تقواست و به  چراغ هدایت در قلب انسان  پرهیزکار در

 «1.... .اتَّقُوُا اهلل َوَ یُعَلِّمُكُمُ اهللَ» ....تعبیر قرآن کریم 

از خدا پروا کنید و خدا ) بدین گونه( به شما آموزش می دهد » 

» . 

کسی که خداوند او را در پیکار با نفسش یاری دهد  ، چراغ 

هدایت در قلبش روشن شده و دشواری ها بر او آسان می شود 

 نانچه حضرت می فرمایند :چ

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَیْهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ » 

فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ وَ 

 «2....  نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ ذَکَرَ فَاسْتَكْثَرَ....بِهِ أَعَدَّ الْقِرَى لِیَوْمِهِ النَّازِلِ

ای بندگان خدا ،همانا بهترین ومحبوب ترین بنده نزد خدا ، » 

بنده هایی است که خدا در پیکار با نفس یاری داده است  . آن 

کس که جامه های زیرین او اندوه ولباس زیرین او ترس از خدا 

روشن شده و وسایل الزم برای ست ، چراغ هدایت در قلبش 

روزی او فراهم آمده .......همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیکو 

 «فراوان انجام داده است....

در نتیجه تقوا ، شناخت و ساخت خویشتن است که انسان را در 

آخرت به مقام واالی محبوبیّت می رساند و در این دنیا نیز با 

را که باید سپری کند با بینایی بینایی نافذ می نگرد و راهی 

شایسته تشخیص داده ، مشعل فروزان الهی را در دست گرفته و 

همواره حق را از باطل تمییز می دهد و خود را به مقصد می 

 رساند.  

 .تالوت و تدبّر در قرآن3

قرآن کریم تنها منبع غنی و مورد اطمینان مسلمین است که  

بعد از گذشت هزاران سال هنوز هم راهنما و هدایتگر انسان ها 

می باشد و باگذشت زمان نه تنها قدیمی نمی شود بلکه هر روز 

و هر ساعتی که می گذرد مفاهیم جدید و تازه ای را برای 
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ت که عالمان مسلمان و انسان به ارمغان می آورد، و می توان گف

غیر مسلمان با گذشت سال های طوالنی تنها به گوشه ای شاید 

بسیار ناچیز از مفاهیم قرآن پی برده اند، حال جای این سئوال 

است که وقتی چنین منبع عظیمی در اختیار انسان است جای 

 هیچ تردید وناآگاهی باقی می ماند؟

 حضرت امیر علیه السالم می فرمایند : 

مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، زِیَادَةٍ وَ ... »

 «  3.فِي هُد ى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَم ى

کسی با قرآن هم نشین نمی شود مگر اینکه با فزونی و » 

 «کاستی کور بینی. کاستی برخیزد ، فزونی هدایت و بصیرت ، و

 ین می فرمایند :و هم چن

 «4تَدَبَّرُوا آیاتِ القُرآنِ وَ اِعتَبِروا بِه فَاِنَّهُ اَبلَغَ العِبَر.» 

در آیات قرآن تدبّرکنید و بدان ها پند گیرید که آنها رساترین » 

 «پند ها هستند. 

حضرت در بخشی از سخنانشان قرآن را این گونه معرفی می 

 کنند: 

فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَ أَرْسَلَهُ عَلَى حِینِ » 

انْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ، فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِیقِ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ النُّورِ 

الْمُقْتَدَى بِهِ، ذَلِكَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُکُمْ 

ا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یَأْتِي وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ عَنْهُ. أَلَ

 «5 نَظْمَ مَا بَیْنَكُمْ

را هنگامی فرستاد که پیامبران صلّی اهلل علیه وآله خداوند پیامبر » 

حضور نداشتند و امّت ها در خواب غفلت بودند و رشته های 

به  وآله صلّی اهلل علیهته بود پس پیامبر دوستی و انسانیّت از هم گسس

میان خلق آمدند در حالی که کتاب های پیامبران پیشین را 

تصدیق کردند ، و با نوری هدایتگر انسان  ها شد که همه باید از 
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آن اطاعت کنند . آن نور ، قرآن کریم است . از قرآن بخواهید تا 

ا از معارف سخن بگوید ، هرگز سخن نمی گوید امّا من شما ر

آن خبر می دهم ، بدانید که در قرآن علم آینده وحدیث 

روزگاران گذشته است شفادهنده دردهای شما ، و سامان 

 «دهنده امور فردی و اجتماعی شما است.

قرآن کریم همه چیز را برای هدایت دارد حضرت در این باره 

طِقٌ لَا یَعْیَا لِسَانُهُ وَ بَیْتٌ وَ کِتَابُ اللَّهِ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ، نَا» می فرمایند:

 «1لَا تُهْدَمُ أَرْکَانُهُ وَ عِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ

کتاب خدا در میان شماست ،سخنگویی است که زبانش از » 

گفتن خسته نمی شود ، سرایی است که ارکانش ویران نمی 

 «گردد، و عزّتی است که یارانش شکست نمی خورند.

کِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ  » لذا حضرت توصیه مي فرمایند: و 

بِهِ وَ تَنْطِقُونَ بِهِ وَ تَسْمَعُونَ بِهِ وَ یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یَشْهَدُ 

بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَ لَا یَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ وَ لَا یُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ 

 « 2.عَنِ اللَّهِ

نهایت دیدگاه کور دالن است که آن  و همانا دنیا»

سوى دنیا را نمى نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا 

عبور کرده از پس آن سراى جاویدان آخرت را مى 

 .بیند

پس انسان آگاه به دنیا دل نمى بندد و انسان کور دل 

 .تمام توجّه اش دنیاست

توشه  بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا براى دنیا

 .« .فراهم مى کند

که بوسیله قرآن خواسته های خود را از خدا بخواهید و با 

 درستی قرآن به خدا روی آورید.

این فراز از کالم حضرت که می فرمایند ) تُبصّرُونَ بِهِ ( یعنی 

بوسیله قرآن می بینید، اشاره به این است که قرآن مشتمل بر 

این است که  حکمت است و وجه شباهت قرآن با حکمت 

نادانان بوسیله حکمت ها و موعظه هایی که در آن است به 
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مقاصد و مصالح دنیا وآخرت خود راهنمایی و بینا می شوند و 

کسانی را که در سایه انوار آن گام برمی دارند، راه حق بیرون 

 نمی برند و رسانیدن آن ها به مقصد اصلی تخلّف نمی ورزد .

تالوت قرآن بویژه همراه تدبّر عمیق به دل و درون انسان جال 

می دهد و آیینه قلب را برای انعکاس حقایق و جوشش معارف 

 شفاف می سازد . 

 .تمسّک به سیره نبوی و سنّت اهل بیت علیهم السالم 4

بعد از قرآن کریم بزرگترین منبع برای هدایت و راهنمایی 

پیامبر بزرگ اسالم صلّی اهلل  تمسّک به سیره وسنّت است این

علیه وآله بود که شبهه و جاهلیّت ها و غفلت ها و نا آگاهی ها 

بزرگوار  علیهم السالمرا با دلیل بر طرف نمودند و سپس اهل بیت

ایشان معدن و مرجع حکمت و هدایت بشر هستند.امام متقیّان 

همواره برلزوم پیروی از این بزرگواران تأکید داشتند، در 

أَلَا إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِی »رمایشی از ایشان داریم که: ف

أَیُّهَا    الْخَیْرِ طَرْفُهُ، أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْکِیرَ وَ قَبِلَهُ. 

ا مِنْ النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَۀِ مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ وَ امْتَاحُو

فَاللَّهَ اللَّهَ أَنْ تَشْکُوا إِلَى مَنْ لَا ... صَفْوِ عَیْنٍ قَدْ رُوِّقَتْ مِنَ الْکَدَرِ

إِنَّهُ لَیْسَ عَلَى یُشْکِی شَجْوَکُمْ وَ لَا یَنْقُضُ بِرَأْیِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَکُمْ

فِی الْمَوْعِظَۀِ وَ الِاجْتِهَادُ فِی  الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، الْإِبْلَاغُ

النَّصِیحَۀِ وَ الْإِحْیَاءُ لِلسُّنَّۀِ وَ إِقَامَۀُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهَا وَ إِصْدَارُ 

 « 3السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا

ای مردم، از شعله چراغ آن پند دهنده ای که خود پند پذیر »

)گوینده با عمل ( روشنایی بگیرید، و از آن چشمه ی زاللی که 

تیره و گل آلود نشده برای خود برگیرید ....خدا را خدا را، از 

اینکه نزد کسی شکایت آورید که اندوه شما را برطرف نمی 

ار فروبسته ی شما باز نمی سازد، و با اندیشه خود گره ای از ک

کند. امام جز آنچه خداوند بدان فرمانش داده وظیفه ای بر 

دوش ندارد و آن تکلیف این است که اندرز و موعظه نماید و در 

خیر خواهی بکوشد، سنّت را زنده بدارد، حدود را بر کسی که 
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سزاوار است اقامه نماید و سهم بیت المال را به مستحقّانش 

 «برساند. 

با استناد به فرمایش حضرت در می یابیم که نکته اوَّلی که 

ذکر می فرمایند  علیهم السالمحضرت در لزوم پیروی از  اهل بیت 

این است که هدایت و راهنمایی را از کسی بگیرید که او فقط 

گوینده نیست بلکه عمل کننده نیز هست این نکته بسیار 

وص که در ظریفی در دست یافتن به بصیرت است به خص

جامعه امروز افراد بسیاری هستند که فقط حرف می زنند بدون 

اینکه عمل عملی داشته باشند مثالً در جریانات سیاسی و 

اقتصادی داخلی یا خارجی و یا در انتخابات،نکته بعدی که امام 
به آن اشاره می کنند این است که گره و مشکل کار  علیه السالم

گره ای از شما باز نمی کند بلکه خود را پیش کسی نبرید که 

نزد منبع حکمت و هدایت بروید که در دنیا هیچ کس را نمی 

یافت و در واقع این  علیهم السالمتوان واالتر و غنی تر از اهل بیت 

بزرگواران برای هدایت بشر آمده اند و همه ی همّ و غمّشان را 

 برای استعانت به بندگان خدای متعال گذاشتند .

چه بسا بنده ای که به دو راهی های زندگی و تصمیم گیری 

هایی میرسد که نیاز به آگاهی و بینش واقعی دارد، این آگاهی 

و بینش واقعی دست یافتنی نیست مگر اینکه به منبع غنی و 

و امامان معصوم  صلوات علیهسرشار علم و معرفت یعنی پیامبر اکرم 
 مراجعه کند. علیهم السالم

 .عقل 5

کی ازمنابع عظیم بینش انسان، عقل می باشد. تفکر و اندیشه ، ی

کاری است که در نظام آفرینش بر عهده عقل نهاده شده است. 

مراد از عقل در این جا عقلی است که این مقدار شناخت برایش 

حاصل شود که بتواند راه سعادت خویش را تشخیص دهد، 

کِفَاکَ مِن » ند : می فرمای علیه السالمچنان چه که حضرت امیر 

 « 1عَقلُكِ مَا اَوضَحَ لَكَ سَبِیلَ غِیكَ مِن رُشدِکَ.

عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از رستگاری نشانت » 

 «دهد.

                                                           
 .731-730، ص 7محمدی ری شهری ، میزان الحکمه ، ج 1

وَ العَقلُ حسامٌ قاطِعٌ و قاتل ٌ هواکَ » هم چنین می فرمایند : 

 « 2بِعَقلِكِ.

با هوای نفس عقل شمشیر برّانی است، از آن استفاده کنید و »

 «خود بجنگید.

مَن طالَ » فکر را عامل بصیرت معرّفی می نمایند : علیه السالمامام 

 «3فِكرُهُ حسن نظره.

 .«هرکس فکرش طوالنی شود ، بینایی او نیکو می شود » 

اهمیّت عقل و حجیّت  آن، چنان مورد عنایت شریعت می » 

و روایت در  باشد که در قرآن وسنّت به تعداد بسیار زیادی آیه

این زمینه موجود است. خصوص واژه ) عقل ( در قرآن به کار 

نرفته است ولی مشتقّاتی از واژه مانند تعقلون و یعقلون حدود 

 « 4پنجاه بار در این کتاب مقدّس بکار رفته است.

صدر و ساقه ی قرآن ، برهان و استدالل است که در مواضع 

خورد.افزون بر آن، قرآن در بیش بسیاری در قرآن به چشم می 

از سیصد آیه جامعه انسانی را به تعقل و تفکّر و تدبّر با تعابیری 

یعقلون و یتفکّرون و تتفکّرون و یعلمون و تعلمون و یتدبّرون فرا 

 می خواند.

در روایات ائمه اطهار علیه السالم نیز بر اعتبار عقل تأکید و گاه 

 ستفاده شده است . از آن به عنوان ) دلیل ( نیزا

عقل در شناخت و آگاهی نسبت به قضایا و گزاره های دینی 

بسیار نیرومند است و در نتیجه به دلیل تأثیری که علم در 

پاالیش ایمان صحیح و سالم دارد، بین علم و ایمان صحیح، 

تالزم وجودی بوده ولی مالزمه ی عدمی نیست و بر همین 

یمان و عبودیّت افراد در گرو اساس دربسیاری از متون دینی، ا

آگاهی و علم قرار داده شده است، که صریح ترین آیه ای که به 

                                                           
 .731-730، ص 7همان ، میزان الحکمه ، ج 2
 .155، ص  5غررالحکم ودررالکلم ، جمحدث ، شرح  3
 .29علی دوست ، فقه وعقل ، ص  4
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 إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَي إِنَّما »...این تالزم پرداخته آیه 

 می باشد.« 1.غَفُورٌ عَزيزٌ اللَّهَ

 .عدم وابستگی های مادّی:6

علیه از دیگر عوامل و زمینه های بصیرت افزایی که امیرالمؤمنین 

بدان اشاره فرمودند، عدم دنیا پرستی است آن حضرت در  السالم

چند عبارت کوتاه آن چنان زیبا دنیا را وصف نموده اند که 

 آدمی را به شگفت وا می دارد: 

أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ! فِي حاَلَلِهَا حِسَابٌ، وَ مَا »

فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ. مَنِ اسْتَغْنَى فِیهَا فُتِنَ وَ مَنِ افْتَقَرَ فِیهَا حَزِنَ، وَ مَنْ 

 « 2... .سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ

یا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و چگونه خانه دن» 

مشقّت، و پایان آن نابودی است ، در حالل دنیا حساب، و در 

حرام آن عذاب است ، کسی که ثروتمند گردد فریب میخورد. و 

آن کس که نیازمند باشد، اندوهگین است، و تالش کننده دنیا 

 «به آن نرسد، و به رها کننده آن، روی آورد.

السالم گرایش به دنیا را از صفات انسان های  حضرت امیر علیه

کور دل می شمردند که ورای دنیا نمی بینند، ولی فرد بصیر 

 گرفتار دنیا نمی شود و از دنیا توشه بر می دارد:

اِنَّمَا الدُّنیَا مُنتَهَي بَصَرَ االَعمَي وَ لَا یُبصِرَ عَمَّا وَرَاءَهَا شَیئاً ، وَ » 

صَره و یَعلَمُ اَنَّ الدّارَ وَرءها ، فالبَصِیرٌ مِنها شَاخِصٌ البَصِیرٌ یَنفِذُها بَ

 «3و االَعمَي اِلیها شَاخِصُ البَصیرُ مِنها مُتَرَودٌ وَ األَعمَي لَهَا مُتَزَوِّدٌ

و همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردالن است که آن سوی دنیا را » 

از پس آن  نمی نگرند ، امّا انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور کرده

، سرای جاویدان آخرت را می بیند ، پس انسان آگاه به دنیا دل 

نمی بندد و انسان کوردل تمام توجهش دنیاست. بینا زاد وتوشه 

غرض حضرت، «می گیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می کند.

تنفیر از دنیا و توبیخ کسی است که نظرش را به سوی دنیا 
                                                           

 .28: (35)فاطر 1
 .120، ص82ترجمه شیروانی ، نهج البالغه ،خ 2

 .276-275، ص8محدث ، شرح غررالحکم ودررالکلم ، ج 3

، به زیبایی تفاوت این دو را بیان می کوتاه کند، در این فراز

( که مقابل هم می ) اِلي( و مِن فرمایند.با استفاده از کلمات ) 

( انتها را نشان می اِلي ( ابتدا و کلمه ی ) مِن باشند کلمه ی ) 

 دهد بوضوح نشانگر اختالف این دو صنف است .

شخص بصیر از این منزل کوچ نموده دنیا را به منزله راه 

ن به وطن میداند. شخص فاقد بصیرت به دنیا ناظر است. رسید

زیرا او بعد از آنکه در این دنیا چیزی را شناخت، گمان می کند 

اینجا قرار گاه است و تمامی نظرش را مصروف آن می کند و لذا 

 حضرت می فرمایند:

 « 4.أَعْمَتْهُوَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَیْهَا .... »

کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و » 

 «آن کس که چشم به دنبال دنیا دوزد، کور دلش می کند.

هرکس که نگاهش به دنیا، نگاهی ابزاری و برای سیر در 

کماالت انسانی باشد موجب بینش و بصیرتش می گردد امّا اگر 

ه باشد و دنیا را هدف نهایی نگاهش به دنیا، نگاهی مادّی گرایان

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ »ه شریفه شمارد و بر آن چنگ زند، و مصداق آی

توجه به این نکته نیز حائز اهمّیّت است که  «5فَهُمْ ال یَرْجِعُونَ

در نظر حضرت نگاه به دنیا در دو وجه متصوّر است یکی اینکه 

بازدارندگی از خود دنیا، مطلوب بالذّات باشد که در این هنگام 

یاد حق است و دوم اینکه غرض از دنیا، بصیرت یافتن و هدایت 

 یافتن توسط آن باشد که چنین نگاهی بسیار مطلوب می باشد.

 .تعلیم وتربیت7

ضرورت دستیابی به تعلیم و تربیت مخصوص به دوره ای 

مخصوص از زندگی و یا گروهی خاص و یا موقعیّتی معیّن در 

زندگی نبوده و برای همه دوران های عمر و همه افراد و گروه ها 

وموقعیّت ها عمومیّت دارد . و یکی از روشن ترین دالیل الهی 

آن درس نا خوانده و  بودن دین اسالم این است که با اینکه بانی

خط ننوشته و استاد ندیده بود، این گونه از دانش و معرفت 

                                                           
 .120، ص82ترجمه شیروانی ، نهج البالغه ،خ  4
 .18: (1)بقره 5

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=35&AID=28
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=35&AID=28
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حمایت نموده و لذا با رعایت شرط توانایی و امکان، به عنوان 

 وظیفه ای الزم برای همه مسلمین تلقّی گردیده است .

این مضمون که انسان مسلمان باید واقعیّت را بجوید و توجّهی 

داشته باشد، در منابع اسالمی فراوان آمده به ابراز کننده آن ن

الْحِکْمَۀُ ضَالَّۀُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِکْمَۀَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ :» است، مانند

 « 1.النِّفَاقِ

حکمت گمشده مومن است پس بگیر حکمت را اگر چه از »

با آنکه صفت نفاق در هر کس باشد دین و «منافق باشد.

سلب می نماید، و شدیدترین کیفر برای منافق انسانیّت را از او 

تعیین شده است.با این حال بدان جهت که ارتباط با واقعیت 

برای شناخت، در اسالم به هر حال مطلوب است، و بر همین 

اساس  می توانیم بگوییم یکی از علل سرعت پیشرفت و ترقّی 

مسلمین در علوم این بوده است که دراخذ علوم و فنون و 

ع و هنرها تعصّب نمی ورزیدند و علم را در هر نقطه و در صنای

دست هر کس می یافتند، ازآن بهره می بردند. حضرت امیر 

 علیه السالم در همین راستا می فرمایند :

 «2جَاوَرَ العُلَمَاءُ ، تَستَبصِرُ» 

 .«هم نشینی با علما موجب بصیرت و بینایی است » 

در منتفی ساختن جهل خود تا بر عهده نادانان است که باید » 

آخرین حدّ ممکن بکوشند و بدانند  و همین مضمون در بعضی 

از آیات قرآنی صریحاً گوشزد شده است و بر عهده دانایان است 

 «3که حتماً باید نادانان را بوسیله علم ومعرفت روشن بسازند.

 .تفکّر و تجزیه تحلیل مسائل 8

داشتن فکر و اندیشه و تجزیه تحلیل مسائل از دیگر عوامل 

کسب بینش و بصیرت است. حضرت علی علیه السالم با عبارات 

 الفِكرُ یَهدِي» و تعابیر مختلفی این حقیقت را بیان می فرماید : 

فکر موجب هدایت وراهنمایی است و هم چنین آن حضرت « 4

                                                           
 .119، ص80،حکمت ترجمه شیروانی ، نهج البالغه 1

 .387، ص 3، ج ودررالکلم غررالحکم  2
3
 .227، ص 16جعفری ، ترجمه و تفسیر نهج البالغه ، ج  

 .291، ص2محدث ، شرح غررالحکم ودررالکلم ، ج 4

فکر رشد « »5رُشدٌ  الفِكرُ»فکر را سبب رشد عقلی می دانند 

فکر عقل را نورانی می »،« 6 الفِكرُ یُنیرُ اللُّبَ» و « عقلی است

« فکر مفید به حکمت است.» ، «7الفِکرُ یُفِیدُ الحِکمَۀَ » و « کند

هر کسی باید در مسائل زندگی از امور اجتماعی و سیاسی و... 

خویش، چنان دقّت داشته باشد که بتواند از راه نشانه ها 

قیقت را کشف کند و در ادامه با تقوای سیاسی در مسیر گام ح

بر دارد و از هیچ نشانه کوچک و جزیی نگذرد و با تیز بینی هر 

چه تمام تر در امور، مسائل را تحلیل کند چرا که کوچکترین 

خطایی ممکن است انسان را در گردابی فرو رود که هیچگاه 

 نتواند خود را نجات دهد.

 شبهات دینی .برطرف کردن 9

شبهات بی جواب، ذهن را مشغول، فکر را اسیر، دل را مردّد و 

انگیزه ی عمل را کور می گرداند.در این صورت، سیر حرکت 

رشد انسان اگر منحرف نشود، حتماً با انجماد و توقّف مواجه می 

 گردد.

در اُحد،  صلّی اهلل علیه وآلهریب و تردید باعث می شود یاران پیامبر 

علی در صفّین و برخی سرداران امام حسن علیه السالم   اصحاب

در ماجرای صلح، دوستان کوفی امام حسین علیه السالم در 

کربال ....امام خویش را تنها گذاشته و تاریخ سرگذشت ها و 

سرنوشت ها را به دست تغییر بسپارند این امر باعث می شود تا 

جمل به شبهات  در بحبوحه ی جنگ علیه السالمامیر المؤمنین 

اعتقادی سربازانش رسیدگی کند و در جواب کسانی که به 

پرسش کننده اعتراض می کردند بفرمایند، اصالً منظور ما 

پس از جنگ علیه السالم ازجنگ همین پرسش هاست.امام علی 

صفّین و ماجرای حکمیّت در تعریف شبهه ولزوم برطرف کردن 

 آن می فرمایند :

تِ الشُّبْهَۀُ شُبْهَۀً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ»

فَضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ 

                                                           
5
 .291همان، ص 

6
 .291همان، ص 

 .291همان، ص7
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 مَنْ الْمَوْتِ مِنَ یَنْجُو فَمَا .فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلَالُ وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَى

 « 1.خَافَهُ وَ لَا یُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّه

شبهه را از این جهت شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد . » 

امّا اولیای خدا چراغشان در فضای شبهه ناک یقین است و 

راهنمایشان خود راه هدایت است . و امّا دشمنان خدا در شبهه 

د ، و راهنمایشان کوری است چنان ها به ضاللت فرا می خوانن

نیست که هر کس از مرگ بترسد از آن رهایی یابد ، و هر کس 

 «که دوستار جاودانگی باشد به آن دست یابد.

شبهه تشخیص حق از باطل را سخت می کند زیرا همانطور که 

امام فرمودند شبهه، شبیه به حق است پس وقتی چیزی شبیه 

واقعیّت آن را تمییز داد و  به حق است به سختی می تواند

انسان برای رسیدن به بینش صحیح می بایست شبهه ها و به 

خصوص نیرنگ های دشمنان در شبهه افکنی را بشناسد و برای 

 آن ها پاسخ مناسب بیابد.

 .عبرت 10 

عبرت انگیزی از دیگر عوامل کسب بصیرت و بینش است، امام 

 می فرماید : علیه السالم علی 

 « 2اهلل ُ اِمرَءٌ تفكَّرَ فاِعتَبِر وَ نَظَرَ فابَصِرَ  و انتَفعَ بِالعِبَر. رَحِمَ» 

همانا انسان بصیر کسی است که شنید و اندیشه کرد و از »

 .«عبرت ها سود برد 

از نگاه ایشان مؤمن واقعی کسی است که نگاهش به دنیا، نگاه 

 پند گیرانه و عبرت آموز باشد

 « 3ي الدّنیَا بِعَینِ االِعتِبَارِ.المُؤمِنُ یَنظُرُ اِلَ» 

 «مومن با چشم عبرت آموزی به دنیا نگاه می کند» 

چرا که این شیوه تربیتی اسالم است.امام در جایی دیگر می  

 « 4اِنَّ في کُلِّ شئٍ موعظةٌ و عبرةٌ لِذَوي اللُّبُّ و االِعتِبَارُ.» فرمایند:

                                                           
  .88، ص38ترجمه شیروانی ، نهج البالغه ،خ1

 .73، ص2ودررالکلم ، جمحدث ، شرح غررالحکم  2
 73، ص2محدث ، شرح غررالحکم ودررالکلم ، ج 3
 .71همان، ص  4

ندگیران ،پند و به راستی در هر چیزی برای خردمندان و پ» 

 «عبرتی است. 

عبرت انگیزی به انسان کمک میکند که در تصمیم گیری ها و 

موضع گیری ها درست عمل کندزیرا کسی که با دیده قلب 

بنگرد و با روشن بینی وارد عمل شود آغاز کارش این است که 

عملی قصد انجام آن را دارد تا چه اندازه صحیح است ؟ اگر به 

ن است انجام دهد در غیر این صورت آن را ترک سود او و دیگرا

 کند .

 دوراندیشی در امور:

از دیگر اموری که موجب بصیرت یافتن انسان می گردد آینده 

فرموده  علیه السالمنگری و تدبیر در مسائل می باشد حضرت  علی 

 «5 مَن استَقَلَ االُمُورَ بَصَرَ»اند 

کارها برود بینا هرکس از قبل پیش بینی کند و به پیشواز »

 «گردد.

 نتیجه گیری 

به طور کلی بصیرت به معنای دانایی و بینایی دل و هوشیاری و 

زیرکی است و در احادیث معصومین علیه السالم نیز به معنای 

جامع نگری و آینده نگری علمی و عملی است و کسانی بصیر 

نامیده می شوند که در پرتو بینش صحیح، در جهت تأمین 

مادی و معنوی، و دنیا و آخرت خود حرکت کنند منافع 

ادراکات انسان های بصیر، در محسوسات خالصه نمی شود، هم 

 خانه دنیا را می بینند و هم خانه آخرت را درک می کنند.

در نهج البالغه نیز چنین  علیه السالمبا نگاهی به کالم امام علی 

بر دستیابی به معنایی را در می یابیم. امامان معصوم ما همواره 

بصیرت تأکید فرموده اند و راه رسیدن به بصیرت را نیز رهنمون 

راه های رسیدن به بصیرت در کالم موال تقوا، تالوت  شده اند و

و اهل  صلّی اهلل علیه وآلهو تدّبر در قرآن کریم، تمسک به سیره پیامبر 

م و ، عقل، عدم وابستگی به دنیا، خود سازی، تعلی علیه السالمبیت 

                                                           
 .57، ص 3محدث ، شرح غررالحکم ودررالکلم ، ج  5
 



52 
 

تربیت، تفکر وتجزیه تحلیل مسائل، برطرف کردن شبهات 

 دینی، عبرت گرفتن، دور اندیشی در امور می باشد.

با اهمیّتی که موضوع بصیرت به خصوص در جامعه امروز شیعی 

دارد و اینکه هر کسی باید در امور زندگی خویش چه امور 

اجتماعی و چه امور سیاسی، چنان دقّت داشته باشد که بتواند 

حقیقت را کشف وشهود کند و دستیابی به این مهّم در شرایطی 

ه درکمین نشسته که موج شبهّات بیداد می کند و دشمن هموار

تا دین دنیای مسلمین را از آنها بستاند، کار بس دشواری است 

و هیچ کس نمی تواند از این گرداب خود را نجات دهد مگر 

اینکه بصیرت و آگاهی عمیق داشته باشد و در رسیدن به بینش 

کمک  علیهم السالمو آگاهی از راهنمایی های قرآن و اهل بیت 

بگیرد.
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