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    سرمقاله

  مربيان در صف مقدم
  جهاد كبير

  
پـنج شاخصــه اصـلي و مهــم    14/3/95در تـاريخ  اي  حضـرت امـام خامنــه  

اين پنج شاخص اگر در كسـي  «  گري را موارد زير بر شمرده و فرمودند: انقالبي
مختلـف   ... وجود داشته باشد، قطعاً انقالبي است؛ حـاال درجـات انقالبـي بـودن    

  »است.
  .هاي اساسي انقالب ارزش پايبندي به مباني و ـ1
  .ها هاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به آن گيري آرمان هدفـ 2
  .ي كشور جانبه پايبندي به استقالل همه ـ3
  .ي دشمن و عدم تبعيت از او حساسيت در برابر دشمن و كار دشمن و نقشهـ 4
  تقواي ديني و سياسي كه اين بسيار مهم است.  ـ 5

  ي شاخص چهارم فرمودند: هايشان دربار
 ...ي او را فهميد و از تبعيت دشمن سر باز زد  بايد دشمن را شناخت، نقشه« 

  .»نام نهاده است "جهاد كبير"قرآن اين عدم تبعيت را كه 
  باره فرمودند: در سخنان مبسوطي در اين 3/3/95 ايشان همچنين در تاريخ

امروز] جنگ نظامي مطرح نيست؛ امروز براي كشور ما جنگ نظاميِ سـنّتي  [
و متعارف احتمال بسيار بسيار ضعيفي است لكن جهاد بـاقي اسـت؛ جهـاد يـك     

معنـاي جنـگ نظـامي     معناي قتال نيست، فقط به چيز ديگر است. جهاد فقط به
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تري دارد. در بين جهادهـا جهـادي هسـت     عناي بسيار وسيعنيست؛ جهاد يك م
ِجهـاًدا    َو ٰجاِهـدُهم بِـه« نـام نهـاده:   » جهاد كبيـر «كه خداي متعال در قرآن آن را 

ِهـدُهم اجٰ «يعني به قرآن، »  بِـه«؛ )52(آيه ي فرقان است ي مباركه در سوره » َکبيـًرا
. اين آيـه در مكّـه نـازل    هـادًا َکبيـًراجِ ها جهاد كن؛  ي قرآن با آن وسيله يعني به»  بِـه

هاي عزيـز! در مكّـه جنـگ نظـامي مطـرح نبـود؛        شده. درست توجه كنند جوان
كردند كـار   ها مي ها مأمور به جنگ نظامي نبودند، كاري كه آن پيغمبر و مسلمان

گويد:  ي شريفه مي ديگري بود؛ همان كار ديگر است كه خداي متعال در اين آيه
. آن كارِ ديگر چيست؟ آن كارِ ديگر، ايستادگي و مقاومت ِجهاًدا َکبيًرا  م ِبهِهدهُ اَو جٰ 

از مشــركين  ؛ِجهــاًدا َکبيــًرا  ِهــدُهم بِــهاِفريَن َو جٰ افَــال ُتِطــِع الٰکــو عــدم تبعيــت [اســت.] 
اطاعت نكن. اطاعت نكردن از كفّار همان چيزي است كه خـداي متعـال بـه آن    

بندي جهاد اكبر و جهـاد اصـغر    بندي غير از تقسيم گفته جهاد كبير. اين تقسيم
تر است، جهاد با نفْـس اسـت، همـان چيـزي      است: جهاد اكبر كه از همه سخت

كند؛ جهاد اصغر، مجاهدت بـا دشـمن    است كه هويت ما را، باطن ما را حفظ مي
جهـاد  «است، منتها در بين جهاد اصغر يك جهاد هست كه خداي متعـال آن را  

يعنـي چـه؟ يعنـي اطاعـت     » جهـاد كبيـر  «. هاده كه آن همين استنام ن» كبير
ي بـا تـو قـرار گرفتـه      نكردن از دشمن، از كافر؛ از خصمي كه در ميدان مبـارزه 

ت نكـردن در       ت نكـن. تبعيـ ت؛ تبعيـ اطاعت نكن. اطاعت يعني چه؟ يعني تبعيـ
ر هاي مختلف؛ تبعيت در ميـدان سياسـت، در ميـدان اقتصـاد، د     كجا؟ در ميدان

هاي مختلف از دشمن تبعيت نكن؛ اين  ميدان فرهنگ، در ميدان هنر. در ميدان
  »جهاد كبير«شد 
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  ايشان سپس در اين باره افزودند:
قدر مهم است كه خداي متعال پيغمبر خود را مكرّر بـه   اين تبعيت نكردن آن

ــي ــه آن توصــيه م ــد. آي ــان كن ــده ي تك ــه ي اول ســوره دهن ي احــزاب:  ي مبارك
ِاتـَِّق اَهللا َو «فرمايـد]   [مي؛ ِفرينَ اال ُتِطـِع الٰکـَو الرَّحيم * ٰياَيـَُّها النَِّبیُّ اتَِّق اَهللا   الرَّحمنِ   اهللاِ   ِبسمِ 

ت نكـن؛     »! ال ُتِطـِع الکِفـرين ِانَّ اَهللا کـاَن پيغمبر! تقوا داشته بـاش و از كـافران تبعيـ
م فشـارهايي كـه بـر تـو وارد     داني دانيم مشكالت تو را، ما مي ، ما ميَعليًمـا حکيًمـا

ا   ـ  كننـد  كنند، تطميع مـي  تهديد ميـ كنند تا تو را وادار به تبعيت كنند   مي امـ
؛ ِفريناَو ال ُتِطـِع الٰکـ، حواست جمع باشـد.  ِاتـَِّق اهللاَ شما مراقب امر و نهي الهي باش، 

خـداي متعـال بـا     اين اطاعت نكردن از كافرين، آن چيز بزرگ و مهمي است كه
  زند. ين لحن با پيغمبرش حرف ميا

ِالَيـَک ِمـن رَبـَِّک   َو اتَِّبع ما يـوحی« كار كن؟  خب، اطاعت از كافرين نكن، پس چه
ِفريَن و اال ُتِطــِع الکــ يـَُّهــا النَِّبــیُّ اتَّــِق اَهللا وَ اَ يٰ  فرمايــد:] . [مــيِانَّ اَهللا کــاَن ِبمــا َتعَملــوَن َخبيــًرا

ــ ــع مــا يــوحیِفقيَن ِانَّ اَهللا کــاَن عَ االُمن ــا * َو اتَِّب ــا حکيًم ــَک ِمــن رَبِّــَک ِانَّ اَهللا کــاَن ِبمــا   ليًم ِالَي
ت نكـن؛ تـو برنامـه داري؛ تـو برنامـه       ؛ از آن»َتعَملـوَن َخبيـرا ي كـار داري،   ها تبعيـ

ي زندگي داري؛ وحي الهي تو را تنها نگذاشته است؛ قـرآن در اختيـار تـو     برنامه
ي اسالم در اختيار تو است؛ اين راه را بـرو.   برنامه است، اسالم در اختيار تو است،

ِاتـَِّق اَهللا َو ال ي احزاب است؛ پشت سر هم؛ اول،  ها همه آيات اول سوره ببينيد اين
]،  پشــت ســر [آن  ِالَيــَک ِمــن رَبِّــک  َو اتَِّبــع مــا يــوحیبعــد،  ؛ِفقيناِفريَن َو الُمنــاُتِطــِع الکــ

َو تـَوَکَّـل َعَلـی اِهللا آورنـد؛   جواب اين سؤال است كه خب، خطر وجود دارد، فشار مي
ي اين فشارها به خدا تكيه كن؛ به خدا تكيه كن.  ؛ در مقابل همهبِـاِهللا وَکـيال  َو َکفی

توكّل معنايش اين نيست كه كار را رها كنيد بنشينيد تا خدا بيايد عـوض شـما   
جام بدهد؛ اين نيست؛ توكّل اين است كه شما راه بيفتيد، عـرق بريزيـد،   كار را ان

وقت يقين داشته باشيد كه خداي متعال شـما را كمـك خواهـد     تالش كنيد، آن
  ي جمهوري اسالمي اين است. كرد؛ امروز مسئله
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  ايشان همچنين به نكته مهم ديگري  اشاره فرمودند:
هـي و انقالبـي كارهـاي فرهنگـي     اللّ هـاي مـؤمن و حـزب    كه گفتيم جوان اين

هاي فرهنگـي كشـور را    ي دستگاه خودجوش را رها نكنند و دنبال بكنند، و همه
كنيم كه در اين جهت حركت كنند، اين، بخش فرهنگيِ اين  دعوت كرديم و مي

  عدم تبعيت است، اين جهاد بزرگ است، جهاد كبير است.
  فرمودند:ي خصوصيت اين جهاد هم  اي درباره امام خامنه

اين جهاد هوشمندي الزم دارد، اين جهاد اخالص الزم دارد. اين جهـاد مثـل   
شان  جا بدرخشند و چه شهيدشان، چه زنده جهاد نظامي نيست كه كساني در آن

كنيم به اين  كه ماها افتخار ميـ و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند  
جهاد جهادي است كه ممكن است كسي اين  ـ  شهدا و اين جانبازان و ايثارگران

كـس نشناسـد؛ اخـالص الزم دارد     ي او را هيچ خيلي هم زحمت بكشد، اما چهره
  اين جهاد.

  و درباره شرط مهم اين جهاد فرمودند:
امروز اين جهاد كبير به ميزان زيادي متوقّف به تبيـين اسـت؛ تبيـين، بيـان     

يـابي،   ها را با عمق نيد ذهنكردن، روشنگري؛ امروز روشنگري الزم است. سعي ك
  به اعماق حقايق و مسائل برسانيد.

  حفظ شعارها هم از لوازم اين جهاد كبير است
جهـاد  ـ هاي بزرگ اين جهاد عظـيم    ] از بخش يكي از كارهاي بزرگ و [يكي

دهند،  ها را نشان مي عبارت است از حفظ شعارهاي انقالب. شعارها هدف ـ بزرگ
هـايي هسـتند كـه در راه     دهند، شعارها مثل عالمت نشان ميشعارها راه را به ما 

  .كه انسان راه را اشتباه نكند ذارند براي اينگ مي
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ِفريَن َو افَـال ُتِطـِع الٰکـ در توضـيح آيـه    همچنـين   العـالي    مـد ظلـه   اي    امام خامنه 
  :فرمودند )52/فرقان(  ِجهاًدا َکبيًرا ِهدُهم ِبهاجٰ 

ي  كه حاال كلمه  قرآن است، با اين    ،» بِـه «اند مراد از اين ضمير        در تفاسير گفته  
قرآن در عبارت نيامده است كه ضمير به آن برگردد لكن، هـم مرحـوم طبرسـي           

ي   ي طباطبائي؛ مرحوم عالّمـه      ، هم مرحوم علّامه   ] گفته است [» البيان  مجمع«در  
؛ »بالقرآن«يعني  »  بِـه «دهد كه مراد از      گويند سياق كالم نشان مي     طباطبائي مي 

 همين را در سخنراني گفتم؛ بعد كه آمدم، به ذهنم رسيد كه يك             جا نآبنده هم   
، يعنـي   »  ِهـدُهم بِـهاِفريَن َو جٰ افَـال ُتِطـِع الٰکـ «جا وجود دارد كه      وجه اوضحي در اين   

 يعنـي آن مـصدري كـه فعـل از آن انـشقاق پيـدا                االطاعـة   عدم؛  »بعدم االطاعة «

، يعنـي   ،  »  ِهـدُهم بِـهاِفريَن َو جٰ اِع الٰکـفَـال ُتِطـ «،  و مستتر در آن فعل است     ] كند مي[
شد جهاد كبير؛ اين معنا اقرب       االطاعة  دمع، جِهادا كَبيرًا؛ پس     االطاعة  دمعبه اين   

  6/3/95 .به ذهن است
*******************  

 سوره فرقان كه مـورد نظـر امـام          52البيان ذيل آيه     عالمه طبرسي در مجمع   
  : سدنوي مي»  كبيراًجهاداً(اي بود  خامنه
ترين  شود كه برترين و پرشكوه     از آيه شريفه اين درس بزرگ دريافت مي       « 

ها در پيشگاه خدا، جهاد علمي و فكري و فرهنگي اسـت؛ جهـاد               جهادها و تالش  
ها و شبهات بدانديـشان و       ها و ساخته   كساني است كه با روشنگري خويش بافته      

را با روح و جان ديـن خـدا و          زدايند و مردم     گمراه گران را از اذهان و افكار مي       
  ».سازند هاي بلند آن آشنا مي هدف



  جهاد كبير مربيان در صف مقدم
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  :فرمايد در ذيل همين آيه مينيز عالمه طباطبايي 
 به شـهادت سـياق      "به" اين جمله متفرع است بر معناي آيه قبلي و ضمير            «

 بـه معنـاي جـد و        "جهاد" و نيز    "مجاهده"گردد و كلمه     آيات، به قرآن برمي   
ايت نيرو در دفع دشمن است؛ و چـون گفتـيم ضـمير بـه               جهد و به كار بردن نه     

با قرآن با دشمنان جهاد كن، يعني قـرآن       : شود كه  گردد معنا اين مي    قرآن برمي 
را بر آنان بخوان و معارف و حقايق آن را بر ايـشان بيـان كـن و حجـت را بـر                       

  ».ايشان تمام نما
   .بنابراين، جهاد كبير، جهاد عملي، فكري و فرهنگي است

  تيجهن
به معناي عـدم اطاعـت      (طور كه در خالل مطالب روشن شد جهاد كبير            همان

دستوري الهي است كه امروزه به آن نياز بيشتري داريـم و محـور              ) از مستكبران 
از طرفي اين موضوعات نياز بـه تبيـين دارد و           .  فكري و فرهنگي است    ،اين جهاد 

  .سالح اصلي جبهه حق در اين نبرد قرآن است
مقدمات روشن است كه در جبهـه مقـدم ايـن نبـرد مقـدس مربيـان                 با اين   

نگري در قـرآن    عقيدتي سياسي بسيج قرار دارند و براي خط شكني نياز به ژرف           
و آشنايي هر چه بيشتر با آن دارند تا بتوانند با اين صالح جهاد كبير را به پـيش                   

 پس. ي نمايند  و بر شعارهاي انقالب كه همان شعارهاي اسالم است پافشار          ببرند
يادگيري مفهومي قرآن و عمل به آن براي تشويق ديگران بـه ايـن عمـل بـراي                  

  .مربيان عزيز از اولويت برخوردار است
اي براي مربيان محتـرم در        هاي ويژه   رسد براي اين مهم بايد دوره       به نظر مي  

نظر گرفته شود يا اين عزيزان خود به دنبال شركت در محافـل قرآنـي علمـا و                  
  .گان دين باشندبزر



40شميم معرفت ـ شماره  

 

10 

  ؟!مهجور قرآن 
  

  قرآن چراغ هدايت
  :فرمايد   ميخداوند عزّ و جل در باره قرآن

ِز يـ ِصـَراِط اْلَعزِ  َك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإلَى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإلىَ يِكَتاٌب أَنَزْلَنُه ِإلَ « 
   دِ يمِ حَ الْ 

ى شـرك و  (ها  يكيدم را از تارم، تا مريكتابى است كه بر تو نازل كرد      ) نيا(ـ  
فرمان پروردگارشان  ه  ب) مان و عدل و آگاهى،    يا(ى  يبه سوى روشنا  ) ظلم و جهل،  
  )1/ميابراه(» .ديز و حميسوى راه خداوند عزه در آورى، ب
  :فرمايد   ميو نيز

ُدوِر َو ُهـدًى َو رَْحَمـٌة  الـصُّ یَها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َو ِشفاٌء ِلما فِ يا أَ ي« 
   نَ يِلْلُمْؤِمن
اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و درمانى بـراى            ! اى مردم ـ  
ت و رحمتى است براى     يو هدا ) هاى شما  درمانى براى دل  (هاست   نهيچه در س   آن

  )57/ونسي(» .مؤمنان
  :و درباره نزول آن فرموده است

     َو اْلُفْرقان ناٍت ِمَن اْلُهدىيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َو بَ يْنِزَل ف أُ یَشْهُر َرَمضاَن الَّذ« 
ت، يهاى هدا  ى مردم، و نشانه   يماه رمضان است ماهى كه قرآن، براى راهنما       ـ  

  )185/بقره(» .ان حق و باطل، در آن نازل شده استيو فرق م
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 يادآوري نمـوده كـه      شبيه اين آيات در قرآن بارها تكرار شده است و به مردم           
   .اين كتاب تنها راه هدايت و رفع مشكالت دنيوي و اخروي آنان است

  . قرآن شفاي روح و جسم است
   َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو رَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنينَ « 

 )82/اسراء(» .كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى

السالم نيز توجه زيادي به قرائـت قـرآن و            ي در روايات اهل بيت عليهم     از طرف 
  . وارد كردن آن به متن زندگي داده شده است

  :اند وسلم فرموده وآله عليه اهللا به عنوان نمونه پيامبر اسالم صلي
  

  :د كهيخواه اگر مىـ   :  أََرْدمتُْ  ِإنْ 

  د،يى كنهمچون سعادتمندان زندگـ    ، السَُّعَداءِ  َعْيشَ 

  د،يا برويدان از دنيو همچون شهـ    ،َو َمْوَت الشَُّهَداءِ 

  د،يابيو در روز حسرت نجات ـ    ،َو النََّجاَة يـَْوَم احلَْْسَرةِ 

  د،يبانى داشته باشيو در روز گرماى سخت ساـ    ،َو الظِّلَّ يـَْوَم احلَُْرورِ 

  د،يى بر راه راست بروو در روز گمراهـ    ،َو اْهلَُدى يـَْوَم الضََّالَلةِ 

  ديقرآن را بخوانـ    ،فَاْدُرُسوا اْلُقْرآنَ 

  كه كالم رحمان است،ـ    ،فَِإنَُّه َكَالُم الرَّْمحَانِ 

  طان،يو حرزى در برابر شـ    ،َو ِحْرٌز ِمَن الشَّْيطَانِ 

  1».نى ترازوى اعماليسنگ  و سببـ    ،َو ُرْجَحاٌن ِيف اْلِميَزان

                                            
 232ص 4جالوسائل   مستدرك. 1
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  مهجوريت قرآن
گونـه كـه بايـد رو بـه            متاسفانه جمعيت مسلمانان و حتي افراد انقالبي آن        اما

وسـلم در     وآلـه   عليـه   اهللا  اند و همين امر سبب شكايت پيـامبر  صـلي            قرآن نياورده 
  .گردد   ميقيامت

فرمايد هنگامي كه قيامت بر پا شـود رسـول              مي خداوند كريم در قرآن مجيد    
  :فرمايد كه   مي1لم از امت خود گاليهوس وآله عليه اهللا گرامي اسالم صلي

وسـلم    وآله  عليه  اهللا  صليامبر  ي پ ـ  اتََّخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً یا َربِّ ِإنَّ قـَْومِ يَو قاَل الرَُّسوُل « 

ن قـرآن را رهـا      يـ قوم من ا  ! پروردگارا: ديگو مى) ت  يامت از روى شكا   يدر روز ق  ( 
  )30/فرقان(ـ».كردند
  2 .شود با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل مىى ي، جدا»هجر«

هـا باشـد،    نـه يد دائمى و در تمـام زم يان انسان و كتاب آسمانى، با     يى م  رابطه
ز رابطـه   يـ ان انـسان و آن چ     يـ رود كـه م    ى به كار مى   يدر جا » هجر«ى   را كلمه يز

   3 .باشد
ان ز هـم چنـ    يـ وسلم امـروز ن     وآله  عليه  اهللا  امبر صلي يت پ ين شكا ين سخن و ا   يا

بـرد كـه     ت مـى  يشگاه خدا شكا  يمى از مسلمانان به پ    يادامه دارد، كه از گروه عظ     
له يات اسـت و وسـ  يـ ن قرآن را به دست فراموشى سپردند، قرآنـى كـه رمـز ح           يا

روزى و حركـت و ترقـى اسـت، قرآنـى كـه مملـو از                يـ نجات، قرآنى كه عامـل پ     
                                            

  ويد و آن حضرت چـون     گ  سخن مى  وسلم  آله و عليه اهللا ى پيامبر اسالم صلى    اين آيه، از گاليه   . 1
 )250 ص6 تفسير نور ج. (كند است نفرين نمى» رحمةً للْعالَمينَ«

 مفردات راغب. 2

 كلمات القرآن التحقيق فى. 3
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ن مدنى و   ي براى قوان  ن قرآن را رها ساختند و حتى      يباشد، ا  هاى زندگى مى   برنامه
  !گران دراز كردنديى به سوى ديشان دست گدايجزائ

ر يها كه ز   خصوص آن به  ارى از كشورهاى اسالمى     يهم اكنون اگر به وضع بس     
م قـرآن در    ينـ يب م مـى  يفكنـ يكنند نظر ب   سلطه فرهنگى شرق و غرب زندگى مى      

را با صداى فاتى درآمده است، تنها الفاظش   يك كتاب تشر  يها به صورت     ان آن يم
هـاى   يكنند، و جاى آن در كاشـى كـار   هاى فرستنده پخش مى جالب از دستگاه  

ا حفـظ مـسافر، و      يـ مساجد به عنوان هنر معمارى است، براى افتتاح خانه نو، و            
  .كنند ماران، و حد اكثر براى تالوت به عنوان ثواب از آن استفاده مىيشفاى ب

هاى خود   يشداوريشان اثبات پ   هدفند  ينما حتى گاه كه با قرآن استدالل مى      
  .ر به رأى استيات با استفاده از روش انحرافى تفسيبه كمك آ

   در بعضى از كشورهاى اسالمى مدارس پر طول و عرضى بـه عنـوان مـدارس               
مى از پسران و دختران بـه حفـظ         يشود، و گروه عظ    ده مى ي د " ظ القرآن ي تحف "

ها گـاهى از غـرب و گـاه از شـرق، و              هاى آن  شهيقرآن مشغولند، در حالى كه اند     
گانگـان از اسـالم گرفتـه شـده اسـت، و قـرآن فقـط                يشـان از ب    ن و مقررات  يقوان

  .شان يها يپوششى است براى خالفكار
قـوم مـن    ! اي خـدا  " :زند اد مى يوسلم فر   وآله  عليه  اهللا  امبر صلي يآرى امروز هم پ   

شه و  يـ روك از نظـر اند    مهجور از نظر مغز و محتوا، متـ       ! "قرآن را مهجور داشتند   
  1 .اش هاى سازنده تفكر و متروك از نظر برنامه

م يت در آوريم تا قرآن را از مهجور     يد تالشى همه جانبه داشته باش     ين با يبنابرا
ت يم تـا رضـا    يى ابعاد زندگى، محور علمى و عملى خود قرار ده          و آن را در همه    

                                            
 77 ص15 تفسير نمونه ج. 1
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  .ميز اسالم را جلب كنيامبر عزيپ
ر قرآن بر قرآن، محور قرار ندادن آن، تـدبر نكـردن            يح غ ينخواندن قرآن، ترج  

ق مهجور كـردن    يگران و عمل نكردن به آن، از مصاد       يم ندادنش به د   يدر آن، تعل  
رد ولى آن را كنار گذارد و بـه آن نگـاه            يكه قرآن را فرا گ      حتّى كسى . قرآن است 

  1.ز قرآن را مهجور كرده استينكند و تعهدى نداشته باشد، او ن
  د اقل قرائتح

پس يك مسلمان بايد هر روز قرآن را بخواند و در آن تدبر نموده و آيـاتش را                  
  .چراغ راه زندگي قرار دهد

  : ه السالم فرمودي صادق علامام
َرأَ ْقــي َعْهــِدِه َو َأْن یْنظُــَر ِفــي لِْلَمــْرِء اْلُمــْسِلِم َأْن یْنَبِغــياْلُقــْرآُن َعْهــُد اللَّــِه ِإَىل َخْلِقــِه فـََقــْد  «
قرآن عهد خداوند و فرمان او اسـت بـر خلقـش پـس         ـ   ةً يـ آنيَ ْوٍم َمخْـسِ يـ ُكلِّ یِمْنُه فِ 

ن عهـد و فرمـان خـدا نظـر افكنـد و             يسزاوار است براى شخص مسلمان كه در ا       
  2 ».ه از آن بخوانديروزى پنجاه آ

  :فرمودوسلم  وآله عليه اهللا به نقل از پيامبر اعظم  صليالسالم  و امام باقر عليه
ًة ُكتِــَب ِمــَن يــ آنيَ  َو َمــْن قـَــَرأَ َمخْــسِ نيَ ْكتَــْب ِمــَن اْلغَــاِفلِ يلَــٍة ملَْ ي لَ یاٍت فِــيــَمــْن قـَــَرأَ َعــْشَر آ« 
اِكرِ    وَ نيَ ٍة ُكتِـَب ِمـَن اْخلَاِشـعِ يـ آی َو َمـْن قـَـَرأَ ِمـائـَتَ نيَ ٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلَقـانِتِ يـَن َو َمْن قـََرأَ ِمائَـَة آيالذَّ
َن َو يٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلُمْجَتِهـدِ يـَن َو َمـْن قـَـَرأَ َمخْـَسِماَئِة آيٍة ُكتِـَب ِمـَن اْلَفـائِزِ يـ َثَالَث ِماَئِة آَمْن قـََرأَ 

ــَرأَ أَْلــَف آ ــَمــْن قـَ ــَف ِمثْـَقــاٍل ِمــْن َذَهــٍب َو ي ــُه ِقْنَطــاٌر ِمــْن تِــْربٍ اْلِقْنَطــاُر َمخْــَسَة َعــَشَر أَْل ٍة ُكِتــَب َل

                                            
 609 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1

 250، ص6 تفسير نور، ج. 2
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ـــِل ُأُحـــٍد َو َأْكبَـُرَهـــا َمـــا بَـــريَ  َو ِعـــْشُروَن قِ اْلِمثْـَقـــاُل أَْربـََعـــةٌ  ـــُل َجَب  الـــسََّماِء ِإَىل نيَ اطـــاً َأْصـــَغُرَها ِمْث
، و هـر  ن نوشته نشوديه از قرآن بخواند از غافليك شب ده آيهر كس در  ـ   اْألَْرضِ 

ه بخوانـد در    ين نوشته شود و هر كس صد آ       يه بخواند در زمره ذاكر    يكس پنجاه آ  
ن نوشته شـود، و     يه بخواند از خاشع   يست آ ين نوشته شود، و هر كه دو      يزمره قانت 
ه بخوانـد از   يـ ن نوشته شود، و هـر كـه پانـصد آ          يه بخواند از فائز   يصد آ يهر كه س  

ك يـ ) ثواب انفاق (ه بخواند براى او     يهزار آ   ن نوشته شود، و هر كه     يجمله مجتهد 
ـ طار از طال نوشته شودنق طال است، كه هـر مثقـالى    و قنطار پانزده هزار مثقال  
ـ راط استيست و چهار قيب ن ياندازه كـوه احـد و بزرگتـر   ه ن آنها بي كه كوچكتر 

  1 ».ن و آسمان استيان زميآنها باندازه آنچه م
شود كه اگر كسي الاقل هـر شـب ده آيـه از قـرآن                   مي از اين حديث برداشت   

و غافلين طبق فرمايش قـرآن از  . نخواند ممكن است از جمله غافلين نوشته شود   
  .ترند چهارپايان پست

   نُ يْم َأْعـُهـا َو لَ َهـوَن بِ ْفَقُهـيْم قـُلُـوٌب الَّ ُهـِس لَ نْـ َو اْالِ نِّ ِجـًرا مِّـَن الْ يَو َلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكثِ « 
َعـــاِم بَـــْل ُهـــْم َأَضـــلُّ ُأْولَئـــَك ُهـــُم َهـــْسَمُعوَن بِ يـــْم َءاَذاٌن الَّ ُهـــا َو لَ َهـــْبـــِصُروَن بِ يالَّ  ا ُأْولَئـــَك كَاْألَنـْ

هـا   م؛ آنيديـ ارى از جـن و انـس را بـراى دوزخ آفر   ين، گروه بسيقي ـ به  اْلغَـاِفُلون
فهمند؛ و چـشمانى     نمى) كنند، و  شه نمى ياند(ى دارند كه با آن      ي] ها عقل[ها   دل

انند؛ يها همچون چهارپا شنوند؛ آن ى كه با آن نمىيها نند؛ و گوشيب كه با آن نمى
ت، يگونه امكانات هـدا    چرا كه با داشتن همه    (نان همان غافالنند    يا! تر بلكه گمراه 

 )179/اعراف(» )! باز هم گمراهند
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 قـرآن .  خيـري نيـست    و البته اين قرائت بايد همراه با تدبر باشد وگرنه در آن           
  :فرمايد  مي

ا يـ كننـد، آ   ـ چرا در قرآن تدبر نمى اُلهـا قـُلُـوٍب َاقْـفَ  ىَتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َاْم َعلَ يَا َفال « 
  )24/ محمد(» شان قفل زده شده است؟ يها بر دل

  : اند ه السالم فرمود و اميرالمؤمنين علي عليه
خواندنى كه تـدبر  ) قرآن(ـ آگاه باشيد در  َهـا تَـَدبـُّرٌ يَس فِ ي قِـرَاَءٍة لَـی فِـريَ َأَال َال خَ « 

  1 ».رى نيستينباشد خ
  شود قرآن كهنه نمي

  .شود از طرفي قرآن براي تمام اعصار و قرون نازل شده و هيچگاه كهنه نمي
از پدرش نقل فرمود كه كـسي از امـام          ه السالم   يامام على بن موسى الرضا عل     

  :ال كردؤالسالم س صادق عليه
رَاَسِة ِإالَّ َغـَضاَضةً يَما بَاُل اْلُقْرآِن َال «  اى است كـه    چه واقعهـ ْزَداُد ِعْنَد النَّْشِر َو الدِّ

  » ؟ند باز تازگى دارديقرآن را هر چه نشر دهند و درس گو
  : حضرت در پاسخ فرمود

   َزَمانٍ   ُكلِ ی َو لَِناٍس ُدوَن نَاٍس فـَُهَو فِ َعْلُه ِلَزَماٍن ُدوَن َزَمانٍ جيْ ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل ملَْ « 
 ـ خداوند قرآن را براى زمان خاصى قـرار   اَمـةِ يْوِم اْلقِ يـٌد َو ِعْنَد ُكلِّ قـَـْوٍم َغـضٌّ ِإَىل يَجدِ 

 در هر زمـانى تـازه و نـزد هـر            به همين دليل  ت خاصى، و    ينداده و نه براى جمع    
  2 ».تى با طراوت استيجمع

                                            
 36 ص1 ج) اإلسالمية.ط(الكافي . 1

ـ اين حديث در عيون أخبار الرضـا عليـه الـسالم،             280ص 2 ج)  بيروت -ط  (بحار األنوار   . 2
 .  هم با اندكي تفاوت ذكر شده است87 ص2 ج
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كنـد كـه قـرآن مخلـوق      قت مـى ين حقيى به ايتار اشاره پرمعنان گفيامام با ا
سـت كـه گـرد و غبـار فرسـودگى بـا       ير بشر نيجهان ماده و افكار زودگذر و متغ

ند، بلكه از علم و دانش خداونـد بزرگـى سرچشـمه    ينشيگذشت زمان روى آن ب
گرفته كه وجودش ازلى و ابدى است و به همـين دليـل هـر چـه آن را بخواننـد      

  ن است.يهاى عظمت قرآن هم كى از نشانهيتر است و  تر و جالب تازه
  هر چه قدر بخواني باز كم است

قرآن درياي بي پاياني است كه هر چه آن را بخوانيم و در آن تحقيق و تـدبر  
ايم. بزرگان دين كه تمام عمـر خـود را وقـف قـرآن      كنيم باز هم كم كاري كرده

انـد. بـه    چرا بيشتر به قرآن رجوع ننمـوده  خوردند كه  مي اند هميشه تأسف نموده
  كنيم.  مي قلنعنوان مثال از سه تن از ايشان مطالبي 

  قدس سرهامام خميني 
م يد و قرآن كريزيق! بپاخيهاى اهل تحق ه و دانشگاهيهاى علم اى حوزه  هان« 

(جاهالن زاهدنما و عالمان پـرده در     را از شرّ جاهالن متنسك و عالمان متهتك
د. يـ تازند، نجات ده تقوا) كه از روى علم و عمد به قرآن و اسالم تاخته و مى بى و

م از عمر به باد رفته خود در راه يگو نجانب از روى جِد، نه تعارف معمولى، مىيو ا
هــا و  اى فرزنــدان برومنــد اســالم! حــوزه اشــتباه و جهالــت تأســف دارم. و شــما

د. يـ دار كنيـ ار مختلـف آن ب يابعـاد بسـ   دانشگاهها را از توجه به شئونات قـرآن و 
اى از آن را محطّ نظر (مورد توجه؛ منظورنظر) و مقصد  س قرآن در هر رشتهيتدر

رى بر شما يد. مبادا خداى ناخواسته در آخر عمر كه ضعف پياعالى خود قرار ده
   1 »سنده.يد همچون نويام جوانى بخوريمان و تأسف بر ايها پش هجوم كرد از كرده

                                            
 93، ص 20 صحيفه نور، ج. 1
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  درا قدس سرهمالص
ى ھمار به مطالعه كتب حكما پرداختم تا آنجا كه گمان كردميبس ه كمى ي كسى ھستم، ول ن ك
در آخر عمر به فكر رفتم كـه      . دمي باز شد، خودم را از علوم واقعى خالى د         رتميبص

ن كردم  يقي. السالم بروم  هميمحمد عل  ات محمد و آل   يبه سراغ تدبر در قرآن و روا      
ستاده يـ ه ا يرا در طول عمرم به جاى نـور در سـا          ياس بوده است، ز   اس كه كارم بى  

د، تـا رحمـت الهـى دسـتم را     ياز غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله كـش         . بودم
ر و تدبر در قرآن كـردم، درِ        يگرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا كرد و شروع به تفس           

دم فرشتگان به من    يها كنار رفت و د     دم، درها باز شد و پرده     يى وحى را كوب    خانه
تان باد اين  گواراي! سالم بر شما ـ  نَ يُكْم ِطْبـُتْم فَاْدُخُلوهـا خالِـدِ يَسالٌم َعلَ  « :نديگو مى

   1) 73/زمر (».داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد! ها نعمت
  ض كاشانى قدس سرهيف

 ك از علوم دوائى   يچ  يقاتى كردم، ولى در ه    يها نوشتم، تحق   ها و رساله   كتاب« 
دم و به سوى خدا فرار و انابه        يافتم، بر خود ترس   يبراى دردم و آبى براى عطشم ن      

  2 ».ت كرديث هدايق تعمق در قرآن و حديكردم تا خداوند مرا از طر
  جاي خالي قرآن

گونه كه بايد پر نيست، و ما آداب          متاسفانه امروزه جاي قرآن در زندگي ما آن       
طور كلي سبك زنـدگي خـود را بـر اسـاس              هو اخالق و رفتار و منش و قانون و ب         

آله و ائمه اطهار همه       و  عليه  و  اهللا  در حالي كه پيامبر ما صلي     . ايم  قرآن تنظيم نكرده  
  .فرمودند چيز خود را با قرآن تنظيم مي

                                            
 واقعه  مقدمه تفسير سوره . 1

 رسالة االنصاف . 2
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  :وقتي از همسر پيامبر درباره اخالق آن حضرت سؤال شد در پاسخ گفت
  1 ».ى بود قرآنطور كامل بهاخالق رسول خدا اخالقى « 

  :همچنين از همان همسر پيامبر نقل شده است كه
 پيـامبر عبـارت      اخالقـ   خلق النيب ص ما تضمنه العشر األول من سـورة املـؤمنني« 

  2». است از آن مطالبى كه ده آيه اول سوره مؤمنون بيان كرده
****************************  

َلَح اْلُمْؤِمُنونَ     )1( شدندمؤمنان رستگار   َقْد َأفـْ

   )2(ها كه در نمازشان خشوع دارند آن   الَِّذيَن ُهْم فِى َصَالِتِهْم َخاِشُعونَ 

   )3(گردانند ها كه از لغو و بيهودگى روى و آن   َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 

   )4(دهند ها كه زكات را انجام مى و آن   َو الَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة َفِعُلونَ 

   )5(كنند حفظ مى) عفتى از بى(ها كه دامان خود را  و آن   َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ 
ِإالَّ َعلَى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم 

ُر َمُلوِمينَ     فَِإنـَُّهْم َغيـْ
شـان دارنـد، كـه      تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزان      

   )6(شوند  آنان مالمت نمىگيرى از در بهره
تَـَغى    )7!(و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند    َورَاَء َذاِلَك فَُأْولَئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  َفَمِن ابـْ

   )8(كنند ها و عهد خود را رعايت مى ها كه امانت و آن  َو الَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهْم َو َعْهِدِهْم رَاُعوَن 

   )9(نمايند شان مواظبت مى ها كه بر نمازهاي و آن    َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ  َو الَِّذيَن ُهْم َعلىَ 

   )10(ها وارثانند آن) آرى،(   ُأْولَئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ 
  

                                            
در پـي نوشـت ايـن حـديث     ) يوسف قرضاوى: تهنوش (667ص» قرآن منشور زندگى « ترجمه كتاب   . 1

 .اند  و نيز صاحبان سنن آورده746، ح »صالة المسافرين«اين حديث را مسلم در باب : آمده است

 382 ص68 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 2



40شميم معرفت ـ شماره 

 

20 

  تحكيم خانوادهو قرآن 
  

  توضيح مطلب
ون زندگي اسـت.  ئقرآن چراغ راه هدايت انسان در تمام ش

به همين دليل بايد قرآن را فرا گرفته و آن را در متن زنـدگي  
  پياده نماييم.

ترين ايـن مسـائل تحكـيم و انسـجام جامعـه و       يكي از مهم
هـاي   حركت آن به سـوي تعـالي اسـت. امـا جامعـه از واحـد      

ي به نام فاميل و خانواده تشكيل شده است كه تـا ايـن   كوچك
  اجزا اصالح نشوند جامعه اصالح نخواهد شد.

قرآن براي ساخت اين واحدهاي كوچك دسـتورات الزم را  
كار گيري آن همت الزم را به  داده است ولي متاسفانه ما در به

  دهيم. خرج نمي
 76تـا  63خوانيـد برداشـتي از صـفحات     چه در پي مـي  آن
اهللا العظمـي   نوشـته حضـرت آيـت   » جامعـه در قـرآن  «كتاب 

تحكـيم جامعـه از   اهللا است كه به موضـوع   ي آملي حفظهدجوا
  خانواده در قرآن پرداخته است.طريق تحكيم 
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  ل جامعهيعوامل تشك
توانـست   يا انـسان نمـ    يـ د آمدن جامعـه شـده اسـت؟ آ        ي سبب پد  يچه عوامل 

 بگذرانـد و بـا   يي موجودات در تنهـا    يش را مانند برخ   ي و عمر خو   ي زندگ يانفراد
، ي داشته باشد؟ دانشمندان علوم اجتمـاع      ي آرمان يا يش زندگ يها شهيافكار و اند  

. اند نه بحث كردهين زمياند، كمتر در ا  دانستهيعي و طبين مسئله را فطريچون ا 
جـاد  يتـوان چنـد عامـل مهـم را برشـمرد كـه در ا               ين پرسش م  ي پاسخ به ا   يبرا

  . دارندياسجامعه، سهم اس
  يستيعامل ز. 1

را او  يست، ز يات ن ي قادر به ادامه ح    يي است كه به تنها    يا خلقت انسان به گونه   
ازمند است كه بـه     ي ن ييست خود به ابزارها   يه ز ي اول يازهاين و تدارك ن   ي تأم يبرا

ن يتـر  يهيغذا و لباس و مـسكن بـد       . ها را فراهم سازد    تواند آن  ي نم يصورت فرد 
ـ      يات است، چون او نم    يمه ح  ادا ياز او برا  ين ن امـور   يـ  بـه ا   يتواند زنده باشـد؛ ول

گر همنوعانِ خود ي دي او را به سوين امور اوليضرورت حاجت به ا   . محتاج نباشد 
ن مجتمـع   ي در مجتمع است كه ا     يات او، زندگ  ين تنها راه ادامه ح    يبرد، بنابرا  يم

دامنه موضـوع   . شود يمده  يالملل كش  نيقوم و ملت و ب     از خانواده آغاز و به سطح     
  .شود ي شروع مي از خانواده و جامعه انسانيالملل ني و بيجهان

 پا نهادن به صـحنه جامعـه و عرصـه           ين گام برا  يد بتوان گفت كه نخست    يشا
ن يـ م ضمن اشاره به ا    يقرآن كر . ل خانواده است  ي، ازدواج و تشك   ي اجتماع يزندگ

ع آن،           و ورود انـسان بـه جامعـه، ازدواج و ا           ياز ضرور ين نتخـاب همـسر و بـه تَبـ
آورد و همسر را لباس و پوشش  ين عامل به شمار ميتر ن و مهميخانواده را نخست

  .خواند ينت و آرامش ميه سكي مايعنين كّسز ميو ن
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 و دربرگـرفتن    يوانيـ  ح يرون آمـدن انـسان از زنـدگ       يـ  ب يخداوند سبحان برا  
  : ندك ي ميگر معرفيكدي، زن و مرد را لباس يپوشش انسان

ـُتمْ   َلُكمْ  باسٌ ل   ُهنَّ «  هـا لبـاس شـما هـستند؛ و شـما لبـاس        آن ـ   َلُهـنَّ   لِبـاسٌ   َو أَنـْ
  ) 187/بقره(» ـها آن

د؛ يـ از دار يگر ن يكديستن به   ي ز ين است كه شما زن و مرد برا       يخطاب خداوند ا  
ن يـ وان بـا انـسان در ا      ي كه ح  ياز جنس ي و صرف ن   ي نفسان ي هوا ي ارضا ياما نه برا  

ن يـ د و الزمِ ا   يكند كه با پوشش باش     يجاب م يامر مشترك است، بلكه كرامت شما ا      
  :گر آن آرامش استياثر د. پوشش، كنار هم قرار گرفتن شما زن و مرد است

َهــ«  ُفــِسُكْم َأْزواجــاً لَِتــْسُكُنوا ِإلَيـْ  يهــا  و از نــشانهـــا َو ِمــْن آياتِــِه َأْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أَنـْ
ــد ا ــخداون ــي ــما زوج ن اس ــنس ش ــه از ج ــا ت ك ــ آفرييه ــار او آرام  ي ــا كن د ت

  ) 21/روم(ـ».ديريگ
ــ  ِإلَْيهــا  ِمْنهــا َزْوَجهــا لَِيــْسُكنَ   واِحــَدٍة َو َجَعــلَ   نـَْفــسٍ   ِمــنْ   َخَلَقُكــمْ  ُهــَو الَّــذي«   اوســت ـ
قـت همـسر او را      يد و از همـان حق     يـ قـت آفر  يك حق ي كه همه شما را از       ييخدا
  )189/اعراف(» .ردي آرام گد تا با او اُنس ويآفر

  . پوشش؛ آرامش: ازمند استيز نياتش به دو چي تداوم حيانسان برا
 او را فـراهم كـرده       يات اجتمـاع  يـ نه ح ين دو امر مهم، زم    ين ا يخداوند با تأم  

  .ط نداردين مقدمات و شراي به ايازي ني فرديرا زندگياست، ز
م يه فرهنگ قرآن و تعـال     ژيد كه و  يآ يف به دست م   يات مزبور دو نكته ظر    ياز آ 

  :اسالم است
 يجـاد صـورت انـسان     يست، بلكـه ا   ي ن ي نفسان ي هوا يهدف از ازدواج، ارضا   . 1

 فـََقـْد َأْحـَرَز   تـَـَزوَّجَ  َمـنْ « : ديفرما يموسلم   وآله  عليه  اهللا   صلي  كه رسول اكرم   است، چنان 
ن از منظـر  يـ  د1». هر كه ازدواج كند نصف دين خود را حفـظ كـرده    ـ     ِديِنه ِنْصفَ 

                                            
  196مكارم األخالق، ص. 1
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  .يوانيزه حي غرينگرد؛ نه از مجرا يملكوت به انتخاب همسر م
  .ات انسان، داشتن پوشش و آرامش كامل استيالزمِ ح. 2

ساز باشد، وگرنـه     تواند تمدن  يشود و م   يط حاصل م  ين شرا ي با ا  يجامعه انسان 
  . استيوانيشود، بلكه اجتماع ح ي نميند، جامعه انسانيهرچند افراد گرد هم آ

  يخواه كمال. 2
 مطلـق، ذات    يغن. ش است ي كمال خو  يرو، درپ  نير است، از ا   يانسان فطرتاً فق  

  :  استياج و فقر جزو ذات انساني است و احتيربوب
ـ ديــ الَحمی اِهللا واهللاُ ُهــَو الَغِنــیَهــا النّــاُس أنــُتُم الُفَقــراُء إلَــيا أيــ«  شــما ! هــا  انــساني ا 

  )15/فاطر(» .ده استي پسنديغند و خداوند يرينسبت به خداوند فق
 يات اجتمـاع يـ  و مالزم بـا ح يعي طبي انسان، امريخواه ن اساس، كمال  يبر ا 

 او ي بـرا يگران وصـول بـه كمـالِ انـسان    يمعاشرت و اختالط با د  ي ب يعنياوست؛  
ات يـ ابـد و ح   يات تحقق   يد در حالِ ح   يرا اوالً كمال و سعادت با     يست، ز يمقدور ن 
 ظهور و بروز قـوا و       ياً كمال به معنا   ي نخواهد داشت؛ ثان   اجتماع حاصل  يب انسان،
ج بـا عوامـل     ي نهفته در انسان اسـت كـه بـه تـدر           يدن استعدادها يت رس يبه فعل 

  .تواند آشكار گردد يمختلف م
ان همنوعان خود بوده و با آنان حشر        ي در م  ي است كه و   يت قوا زمان  ين فعل يا

 ي مـصداق  يل اخالقـ  يـ ل و رذا  يا فـض  ي انفراد يو نشر داشته باشد، چون در زندگ      
 ي، همانـا جامعـه انـسان      يل اخالق يل و رذا  ي بستر بروز فضا   يعنينخواهند داشت؛   

گونـه از    نيـ  وجـود ندارنـد تـا ا       ي عـوامل  ينينـش  است؛ با عزلت و وحشت و گوشه      
ش بـه   ي خـو  ي ظهـور قـوا    ي ظاهر گردنـد، پـس انـسان بـرا         ي انسان ياستعدادها

  .ازمند استيگران نيمعاشرت با د
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  يحس كنجكاو. 3
 برخـوردار اسـت كـه حالـت ثبـات و      ير موجودات از حس يانسان بر خالف سا   

 يايدرونش همانند در  . دارد ي را به حركت وام    يرد و دائماً و   يگ يسكون را از او م    
ا           يم.  است كه همواره در تالطم است      يمواج خواهد آرام و قرار داشـته باشـد؛ امـ
  .ته است گرفي از درون، آرامش را از ويعنصر

م   دا ه دل  نِ  درون  ت                                               ت   ا وغا غان و   م و او   و ن      
داردش تـا در امـور عـالم بـه           ي انسان است كه وام    ين، همان حس كنجكاو   يا
د و از    آشنا گرد  يخواهد كه به اسرار هست     يوجو بپردازد و از او م      ق و جست  يتحق
ان خـود و    ي م يا سهيابد و مقا  ي يزان توان همنوعان آگاه   يص موجودات و م   يخصا

  .ابديزان قدرت خود معرفت يگران انجام دهد تا به ميد
د و بـه    يـ رون آ ي، سبب شده كه او از حالت عزلت و وحشت ب          ين حالت درون  يا

ه  از علوم و فنون شـد      ياريد آمدن بس  يه پد ين حس ما  يهم. ده شود ياجتماع كش 
ق و  يـ  رسانده است، پس حـس تحق      ي جامعه آن را به رشد و تعال       يريگ و با شكل  
تـوان گفـت    ي تكون و تشكل جامعه است و مي براي انسان، عامل مهم   يكنجكاو

  .گشت يدار نميشد، جامعه پد يه نمي در نهاد او تعبين كششيكه اگر چن
  :خالصه

وجـو در    ت دارد و حـس جـس      ينش خاص و دانش مخصوص    ي ب يهر فرد ) الف
  .عت سپرده شده استيهمگان به ود

  .شه استيه تضارب آرا و تناكح اندي آنان ماي جمعيزندگ) ب
  .ن تناكح مبارك استيد علم، محصول ايتول) ج
 يشوران اسـت و مبـان     يـ  از اند  يه بعـض  ي كه سرما  ي تجرب ين مباد يجمع ب ) د
و بـاطن و     ظاهر   يينه گردهما ي از صاحبدالن است، زم    يه برخ ي كه دلما  يديتجر

  .ملك و ملكوت را فراهم خواهد كرد
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  يعامل همسرخواه. 4
آغـازد و    يجا مـ    است كه جامعه از آن     يا ن هسته يتر ييد، خانواده ابتدا  يترد يب

ره و  يك و دور سپس به عـش      يكند و به ارحام نزد     ي خود را شروع م    يجيرشد تدر 
گـر  ي دياره از سوسو و روستا و شهر و كشور و ق    كيله و قوم و امت و ملت از         يقب

  .كند يدا ميتوسعه پ
  : ديفرما يش آن ميدايشه پيان شالوده اجتماع و ريم در بيقرآن كر

 َنُكم َمــَودًَّة ويــَجَعــَل بَ  هــا وَ ياجــاً لَِتــسُكنوا إلَ زوَ نُفــِسُكم أَ أَ  ن َخَلــَق َلُكــم ِمــناتِــِه أَ يِمــن آ وَ « 
ن اسـت كـه از      يا] خداوند[ او   يها  از نشانه  ـ ونتَـَفكَّـرُ يَـ اٍت ِلَقوٍم ي ذِلَك َآل یرَحَمًة إنَّ ف

 يتان دوست انيد و م يريها آرام گ   د تا بدان  ي شما آفر  ي برا يهمسران خودتان] نوع[
 ييهـا  شند قطعاً نشانه  ياند ي كه م  ي مردم ين نعمت برا  ي، در ا  يآر. و رحمت نهاد  

  )21/روم(» .است] از خدا[
 يچـك، همـسرخواه    كو يا ل جامعـه  ي تـشك  ي برا يعيشه طب ين ر ي نخست يآر

تر به نام جامعـه      د جامعه بزرگ  يبود، شا  ي در انسان نم   يا زهين غر ياست و اگر چن   
 از عوامل مهـم     يكي را   يزه همسرخواه يتوان غر  يپس م . گرفت ي شكل نم  يانسان
  .ل جامعه برشمرديتشك

   استحكام خانوادهياركان اساس
د بـه   يـ ست، با  جامعه ا  ين مطلب كه خانواده هسته اصل     يپس از روشن شدن ا    

نـه عناصـر    (ابد  ي ي قوام م  ين نكته توجه داشت كه خانواده فقط با دو ركن اصل          يا
ه يزان مهر ين باال بودن م   ي، بنابرا )َنُكم َمَودًَّة ورَحَمـةيَجَعَل بَ  و: (مودت؛ رحمت ): گريد

ل خـانواده و    ي تـشك  يقـ ي همانند آن، هرگـز عوامـل حق       يه و امور  يزيو مقدار جه  
 عاقالنـه   ير از دوسـت   يـ  نادرسـت اسـت كـه غ       ين، پندار يا. دستنياستحكام آن ن  
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) رحمـت (گر  ي همـد  يهـا  و گذشت مهربانانه از لغـزش     ) مودت(گر  يكدينسبت به   
اكنـون بـه اختـصار بـه هـر دو ركـن             . م بخـشد  يه خـانواده را تحكـ     يـ تواند پا  يم
  :ميپرداز يم

  : مودت. )الف
 نخواهـد   ي و دوامـ   زه باشـد، قـوام    يـ  بر اسـاس غر    ي خانواده تا وقت   يريگ شكل
ش بـه همـسر     يزه گـرا  يـ را هرچه بر سـن همـسران افـزوده گـردد، غر           يداشت، ز 

جه يگردد، در نت   يتر م   است سست  يزي كه مودت غر   يه زندگ يتر شده و پا    فيضع
ش سنِ شوهر و    ي بر اساس عقل باشد، با افزا      يپاشد؛ اما اگر دوست    يخانواده فرو م  

گـردد،   يتـر مـ    محكـم ي عقلـ يه زنـدگ يشود و پا يتر م ي قويهمسر، تجارب عقل  
قـت،  يدر حق . شـوند  يتـر مـ    تـر و مهربـان     يمي خانواده با هم صم    يجه اعضا يدرنت

شـود و    ي مـ  يزيـ ر هي بر اساس منطق و استدالل و عقل پا        ي گاه يمحبت و دوست  
ست، يكسان ن ين دو نوع مودت     يقوام ا . يزيه عواطف و احساسات غر    يبر پا  يزمان

 كه با مالك عقل و منطق همراه        يمحبت: داري ناپا يگري و د  دار است ي پا يكيبلكه  
 باشـد،   يزيـ ارش عاطفه و حـس غر     ي اگر مع  ي مستحكم دارد؛ ول   يا باشد، شالوده 

  .اش سست و متزلزل است هيپا
  :  رحمت)ب
س و  يل دوم در تأس   يگر، عامل اص  يكدي يعي و طب  ي عاطف يازهاي به ن  يدگيرس

الـسالم همـه      هميعلـ  از حضرات معصومان  ر  يگر، غ ي د ياز سو . دوام خانواده است  
 اسـتحكام اسـاس   ين بـرا يقه باشد، بنـابرا  يلغزش دارند، گرچه بر اثر اختالف سل      

 كـه بـر     يا خـانواده . ستيگر ن يكدي جز گذشت رئوفانه از اشتباهات       يخانواده راه 
 ي اساسـ  يرد، دارا يـ  شـكل گ   ييمحور دو ركـن مـودت و رحمـت قـرارداد خـدا            
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د كه خداونـد سـبحان      يآ ي به بار م   ي فرزند يا  خانواده نيمستحكم است و در چن    
  : ديفرما يبه او م
ُلَغنَ «  ــبـْ َهْرُهمــا َو قُــْل   ِعْنــَدكَ  ِإمَّــا يـَ  اْلِكبَـــَر َأَحــُدُهما َأْو ِكالُهمــا فَــال تـَُقــْل َلُهمــا ُأفٍّ َو ال تـَنـْ

 یانيَـرَبـَّ  اْرَحْمُهَما َكَما   ْحَمِة َو ُقل رَّبّ  ِمَن الرَّ   َو اْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلّ  …َلُهما قـَْوًال َكريماً 
 رسـند،  يريـ نزد تو به سـنّ پ ] پدر و مادر[ا هر دو ي از آن دو يكيهرگاه  ـ  ارَ يَصغ
ده و  يف و سنج  ياد مزن و گفتار لط    يها روا مدار و بر آنان فر        به آن  ين اهانت يتر كم

ش را از محبـت و لطـف در         ي تواضـع خـو    يهـا  و بـال  ... شان بگـو    يبزرگوارانه به ا  
ت يـ  ترب يهـا مـرا در كـوچك       گونه كه آن   همان! پروردگارا: برابرشان فرود آر و بگو    
  )24 و 23/اسراء(» .شان قرار ده كردند، مشمول رحمت

بلكه با سـخن   د،يگو يه قوام خانواده است كه به پدر و مادر اف نم       ي ما يفرزند
شـان   ي و رحمـت را بـرا      ي مهربـان  كنـد و بـال ذلّـت و        يها رفتار مـ    مانه با آن  يكر
  .گستراند يم

ن ي خداونـد بــه مــرد كـه مــسئول تــأم  يبـر اســاس همـان دو عنــصر محــور  
 با زن معاشرت معروف داشته  يي زناشو يدهد كه در زندگ    يدستور م  هاست نهيهز

  : باشد
  )19/نساء(» .دي رفتار كنيستگيها به شا و با آنـ  عاِشروُهنَّ بِالَمعروف و« 
ز همـان را امـضا      يـ  شناخته شده و نقـل معتبـر ن        يكيد عقل به ن    كه نز  يزيچ

ه اسـتحكام   يـ هـا، ما   گونـه مـنش    نيـ د، ا يـ ترد يب. كرده است، معروف خواهد بود    
  .اند خانواده

  ح به احسانيامساك به معروف و تسر
 نباشد، فرمـان خداونـد      ي مشترك عمل  يقه ادامه زندگ  ياگر بر اثر اختالف سل    
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د و همـسر را     يـ  كن ي در كمال احـسان بـا هـم زنـدگ          اين است كه    يبه شوهران ا  
  : ديا در كمال ادب و احسان او را آزاد كنيد؛ يدار نگه

 طالق دو بار اسـت؛ پـس از    ـ   بِِإْحسان  َأْو َتْسريحٌ   ِبَمْعُروفٍ   فَِإْمساكٌ   َمرَّتانِ  الطَّالقُ « 
  )229/قرهب(» . آزاد كرديستگيا به شايداشت؛   نگهيد زن را به خوبيا بايآن 

 اسـت   يا ح به احسان، همانند مواد آماده     يمعاشرت و امساك به معروف و تسر      
ل ي عامـل تـشك    ين دو ركن اصـل    يها هست، چون ا    ن گردونه يكه در درون همه ا    
ز فرزندان نسبت به آنان و      يگاه پدر و مادر نسبت به فرزندان و ن         خانواده است؛ آن  

 ين مـدار صـفا و وفـا زنـدگ         گر، در همـا   يكـد ين زن و شوهر نـسبت بـه         يهمچن
  .كنند يم

نه رشد و گـسترش جامعـه بـزرگ         يرا زم ) خانواده(ن جامعه كوچك    ياسالم ا 
شوند كه درباره آنـان بـه تقـوا دسـتور            يدهد و پس از آن ارحام مطرح م        يقرار م 

  : دهد يم
گر ي به نـام او از همـد   كهيي و از خداـ   َو اْألَْرحـامَ   بِـهِ   َتسائـَُلونَ   الَّذي َو اتـَُّقوا اللَّهَ « 

  )1/نساء(» .ديبرشاوندان مينهار از خويد و زيد پروا كنيكن يدرخواست م
گونـه كـه      سبحان همان  ي مهم است كه خدا    يت ارحام در اسالم به قدر     يرعا
م آنـان بهـا     يكنـد و بـه تكـر       ياد مـ  يداشت پدر و مادر را كنار شكر از خود          يگرام

  :دهد يم
  )14/لقمان(» .شكرگزار من و پدر و مادرت باشـ  كي وِلواِلدَ یأِن اشُكر ل« 

  :ديزيد از خدا و ارحام بپرهيفرما يت آن ميز به سبب اهميدرباره ارحام ن
   » َو اْألَْرحامَ   ِبهِ   َتسائـَُلونَ   الَّذي َو اتـَُّقوا اللَّهَ « 

خـدا و   «گـر از    يه د يـ اسـت و در آ    » خدا و پـدر و مـادر      «ه سخن از    يك آ يدر  
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  .ت اسالم به خانواده استيت اهمين نشانه نهايو ا» ارحام
است و اگـر    » رحامت«د  يفرما يوند با آن امر م    ي كه خداوند به پ    ي از امور  يكي
مشمول لعنت   زير   فهيه شر يشاوندان خود قطع رابطه كند، به حكم آ       ي با خو  يكس
  . استياله

ُقــُضونَ  َو الَّــذينَ «  ــ  ِمــنْ   َعْهــَد اللَّــهِ   يـَنـْ ــِه َأْن يُوَصــَل َو  هِ  بـَْعــِد ميثاِق  َو يـَْقَطُعــوَن مــا َأَمــَر اللَّــُه ِب
اِر  مـان خـدا را   ي كه پي و كسانـيـُْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض ُأولِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َو َلُهْم ُسـوُء الـدَّ

گسلند  يوستن آن فرمان داده م    يچه را خدا به پ     شكنند و آن   يپس از بستن آن م    
شان ي ا ي آن سرا  يز بدفرجام يشان لعنت است و ن     ي، برا كنند ين فساد م  يو در زم  

  )25/رعد(» .است
كه خداوند متعال چه در جانب اثبات و چه در جانب سـلب، اركـان                جه آن ينت

 را امـر    يوند با بـستگان نَـسب     يرا هم پ  يخانواده و ارحام را مستحكم كرده است، ز       
ره در  ي كـه عـش    يامها فرمـان داده اسـت و هنگـ         ز از قطع آن   يكرده و هم به پره    

ان آنـان قـرار داده      يـ  متقابـل را م    يگاه حقوق مال   داخل رحامت شكل گرفت، آن    
هـا و    مـت ي ارث را تا طبقه سوم مقرر كرده و ارحـام را در غن             عنوان مثال   بهاست؛  
 خطـا   ي از رو  يك كرده و فرموده است كـه اگـر كـس          يها شر  ن در غرامت  يهمچن
ن اسالم همه آنان را در ساختار خانواده،         بر عاقله اوست، چو    يه و ي كرد، د  يخالف

قـانون  . م كـرده اسـت    يز سه ي ن يحقوق به صورت واحد فرض و همه را در مسائل        
 يك جامعه كوچك را در احكام حقـوق       يه بر عاقله، صله رحم و مانند آن         يارث، د 
 كوچك خانواده كه در     يها ن جامعه يدهند و ا   يوند م ي به هم پ   يتي و ترب  يو عاطف 

دهند كـه    يتر را شكل م     بزرگ يا كنند، جامعه  ي م يت زندگ يميو صم كمال صفا   
  .ز خردمند، رئوف و مهربان استيآن ن
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  يقرآن و ارشادات اخالق
ت نفـوس و    يـ كـرد بـه ترب    ي، پـس از رو    ي و اخالقـ   يم در امور ارشاد   يقرآن كر 

ها دستور   پردازد و به شخص درباره انذار آن       يه درون، به خانواده م    يب و تزك  يتهذ
  : دهد يم

  )214/شعراء(» .ك خود را هشدار دهيشان نزديو خو ـ نيَرَتَك األقَربيأنِذر َعش و« 
ا يآورد و گو   يت خود شخص م   يت خانواده را كنار دستور به ترب      يز فرمان ترب  ين
 شـخص هـم از      يعنـ يستند؛  يـ  ن ين دو از هم جدا شـدن      ي دارد كه ا   يامين پ يچن

  : اش مراقبت كند خودش و هم از خانواده
مـان  ي كـه ا ي كـسان ياــ   ُقوُدَهـا النَّـاُس َو اْلِحَجـارَةُ   نَـارًا وَ    َو َأْهِليكمُ   ُقوْا أَنُفَسكمُ  «
هاسـت    كه سوخت آن، مردم و سـنگ       يتان را از آتش    خودتان و خانواده  ! ديا آورده

  )6/ميتحر(» .ديحفظ كن
  : دهد ين دستور ميز چنيامبر خود نيخداوند به پ

 انجـام ده و  يپس آنچه بدان مأمور ـ    اْلُمـْشرِكين  َعـنِ  تـُْؤَمُر َو َأْعـِرضْ  ِبما  فَاْصدَعْ « 
  )94/حجر(» . برتابياز مشركان رو

ن يـ شان را از آتش نجـات دهنـد كـه ا           د كه مردم خود و خانواده     يفرما يهم م 
  امبر اكــرميــت اســت و هــم بــه پيــب و ارشــاد و تربيدســتور بــه اصــالح و تهــذ

ك و ارحـام و     يـ د كه بـستگان نزد    يفرما يها م   انسان يالگووسلم   وآله  عليه  اهللا  صلي
گر يگاه نوبت به افراد د     مناك كن؛ آن  يب يها را از عذاب اله     ات را حفظ و آن     لهيقب

ت شد و به    ي به نام خانواده در كمال نزاهت ترب       يا رسد، پس اگر هسته    يجامعه م 
ل شده  يوارسته تشك  يها ن هسته يز كه از ا   يوست جامعه بزرگ ن   يجامعه بزرگ پ  

  . متمدن و متشكل خواهد بوديا جامعه
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دهند كـه رشـد و نمـو         ي مورد توجه قرار گرفت نشان م      متنن  ي كه در ا   ياتيآ
ره و  ي از خانواده آغاز و به ارحام و عش        يعني جامعه از زن و شوهر و اوالد         يجيتدر

 و  تيـ ت و سعادت جامعه در گـرو ترب       يهدا. گردد يسپس به جامعه بزرگ ختم م     
جه اعوجاج و انحـراف     يت افراد و خانواده است و ضاللت و شقاوت جامعه، نت          يهدا

 يا قت خانواده يهاست و اگر كانون خانواده اصالح گردد، جامعه كه در حق           خانواده
  .گردد ي رهنمون ميتر است به رستگار عيوس

   در نگاه قرآنيت اجتماعيترب
ن آن، اهتمـام    يل و تكـو   يتشكت  يفيت جامعه در اسالم و ك     ي اهم يها از نشانه 

كه جامعـه بتوانـد بـه        ني ا يبرا.  در خانواده و جامعه است     يتيقرآن به مسائل ترب   
جــاد نــشود، ي در آن ايرد و اســاس آن اســتوار گــردد و تزلزلــيــ شــكل گيخــوب
شـمرد و نخـست بـه        يار مهم مـ   يت نفوس را در آن بس     يب و ترب  يم تهذ يكر قرآن
گاه جامعه را مورد توجه قرار   و آن پرداخته  ان  شيكان و خو  ي سپس نزد  ،ت فرد يترب

ن است كـه تـا   يشان و جامعه به سبب ايب فرد، اهل و خو    يت ترت يرعا. داده است 
ت خواهند شـد و     ي ترب يفرد ساخته نشود و خود را مهذّب نسازد، اهلش به سخت          

ت جامعه دشوار اسـت، پـس سـاختار         ي كه اهل خانواده اصالح نشوند، ترب      يمادام
ن مراحـل  يـ ب ايـ ات در اهتمام بـه ترت يد آيرگرفته از خانواده است و تأك   جامعه ب 

  .درخور توجه است
 يد تا بـه تبـاه  يخودتان محافظت كن   ابتدا از  يعني »ُكم نارايقوا أنُفَسُكم وأهل« 

 به گناهان   يسپس اهل خود را از افتادن در آتش جهنم بر اثر ابتال           . ديآلوده نشو 
  .ديحفظ كن

  : ديفرما يز مين
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خانواده خود را به نماز فرمـان ده؛ و بـر    ـ   بِالصَّالِة َو اْصطَِبْر َعَلْيها َو ْأُمْر َأْهَلكَ « 
  )132/طه(» انجام آن شكيبا باش

ز به  يات را ن   ، خانواده ياد خدا شد  ي و اهل ذكر و      يت كرد ي خودت را ترب   يوقت
  .ابدي يم مت نفوس استحكاي خانواده و جامعه با تربيرا بناين كار وادار، زيا

 يكند بلكه به معرفـ  ين حد بسنده نمين امر به هميها به ا   ق انسان ي تشو يبرا
ن امـر اهتمـام داشـتند، اسـوه         يـ  را كه به ا    يامبران اله يپردازد و پ   يالگو و نماد م   

  : شناساند يگران ميد
 بـه نمـاز و زكـات       اش را  او همواره خـانواده   ـ    بِالصَّالِة َو الزَّكاةِ   يَْأُمُر َأْهَلهُ  َو كانَ « 

  ) 55/مريم(» .داد فرمان مى
ت خـود را بـه      يـ است كـه اهـل ب     السالم     عليه ليه درباره حضرت اسماع   ين آ يا

  .داد ي زكات فرمان مياقامه نماز و ادا
  : كند ين نقل ميچنالسالم  عليهم يز از زبان حضرت ابراهيو ن
مرا برپا كننده نماز قـرار ده،  : ردگاراپرو ـ  یتـيِمن ُذرِّ  َم الصََّالِة وَ ي ُمقیَربِّ اجَعلن« 

  )40/ابراهيم(» )نيز چنين فرما(و از فرزندانم 
سـپس فرزنـدان مـرا    و كنندگان نماز و از عباد صالح   نخست مرا از اقامه   يعني

  . ن افراد قرار دهيدر زمره ا
گاه رسالت، نخست   يدن به جا  يدهد كه پس از رس     يز دستور م  يخدا ن  به رسول 

  :  بترسانديشان خود را از عذاب الهيكان و خوينزد
  )214/شعرا(»  و خويشاوندان نزديكت را انذار كنـ  نيَرَتَك األقَربيأنِذر َعش و« 

قـت  يدر حق. ت اسـت يـ ب، ارشـاد و ترب يات، دستور به اصالح، تهذين آيهمه ا 
ت يـ  سالم بوده است كه بـر ترب       يا ل جامعه يا اهتمام به تشك   يفه انب ين وظ يتر مهم
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 يآر.  كننديت زندگيميها در آن با سازش و صفا و صم استوار بوده و انسانافراد 
ن درباره ي سالم و سعادتمند آمدند و هر چه جز ا         يا م جامعه ي تحك يا برا يهمه انب 

  .آنان گفته شود، نادرست است
  دگاه قرآنيم جامعه از ديتحك

د يفرما ي اشاره ميم جامعه به نكاتي است، درباره تحك   يچون قرآن كتاب زندگ   
 جامعـه  ييايـ  در اسـتحكام و پو يتواند نقـش مـؤثر   يها م  و عمل بدانيكه آگاه 

آغـازد، قـرآن نگـاه       ي از خانواده م   يجا كه اساس اجتماع انسان     از آن : داشته باشد 
ن يـ شتر به خانواده معطوف داشته و تالش و اهتمام شارعِ مقدس ا يمخاطبان را ب  

 يرا تـا وقتـ    يـ ه را اسـتحكام بخـشد، ز       خـانواد  يعنيه جامعه   ياست كه نخست پا   
زان وسـعت قلمـرو آن، ضـعف و تزلـزلش     يـ ف و متزلزل باشد، بـه م  يخانواده ضع 
  .ابدي يگسترش م

ا يـ ها و هرگونه تزلـزل       زان استحكام خانواده  يم جامعه به م   ياز نگاه قرآن، تحك   
ده و عمل  ي كانون خانواده وابسته است، عق     يداري در جامعه به ناپا    يضعف و سست  

 ي از خـود بـر جـا   يد و آثـار ي در مراحل مختلف، فوايني د يها م و آموزه  يه تعال ب
ت فـرد، در جنبـه      ي شخـص  ي، موجـب ثبـات و تعـال       يگـذارد؛ در جنبـه فـرد       يم

م جامعه خواهد   يه تحك ي، ما ي، عامل استحكام خانواده و در بعد اجتماع       يخانوادگ
  .بود

ا يـ تواننـد جامعـه متعـادل        ي نمـ  يا متالش ي متزلزل   يها هرگز افراد و خانواده   
م جامعه ي تحكيم برايل است كه قرآن كرين دل يبه هم .  را به وجود آورند    يمتعال

م افـراد در خـانواده   يت و تعلـ يب فرد و تربي به تهذ  يجاد جامعه سالم و متعال    يو ا 
  .ورزد يد مين همه تأكيا
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  1؟ حجاب چرا
  

 مقدمه

 و اخالقـي  دينـي،   تربيتـي،   هـاي   زمينـه  در مـسلم  و حقيقي نيازهاي از يكي
 مراتـب  داراي حجـاب  الگوهـاي  هرچـه  است؛ عفاف و حجاب مـسئله فـرهنگي،

 جامعـه  و فـرد  دينداري و معنويت بر تري بيش تأثير باشند، تري متعالي و تر عالي
ت،  باشـد،  تـر  متعـالي  اجتماعي و فردي حجاب چه هر و  گذاشت خواهند نورانيـ 
 هـر  و بود خواهد بيشتر اسالمي جامعه تعالي و رشـد و اخـالقي حرمت و تقدس

 و  رشـد  و سالمت هاي  آسيب و مشكالت  باشد،  تر محسوس  زمينه اين در خأل چه
 .است تر فزون اجتماعي و فردي امنيت

 اسـت،  تكـراري  و هنكُ مـسئله يـك ظاهر به عفاف و حجاب مسئله چند هر
 را زوايـا  ايـن  از بعـضي   توان  مي  سخني هر و كلمه هر با كه دارد  نويني  ابعاد  ولي
  بـه   كـه  اسـت  ايـن  عفاف و حجاب توسعه و گسترش هاي  راه از يكي .نمود يافت

 آن و بـپردازيم  عفاف و حجاب آثار و فوايد تـبارشناسيِ و يابي پيـشينه و  كـاوش
 فوايـد  از پرسـش  و جـستجو  .دهـيم  ارائـه  جامعـه  به گـوناگون هاي  قـالب در را

  تحكيم و تعميق و توسعه سبب آن، آثار ناپيداي و پيدا  سطور  بازخواني و حجاب
 يابي  شاخصه نقل و عقل در عـفاف و حـجاب مـسئله .شود  مي قلوب در آن  مباني

                                            
 در نـشريه  تحريريه توسط زيادي تغييرات ولي .بود گرديده منتشر »شيعه بانوان مجله « نشريه در مقاله اين كليات .1
 .است گرديده نشر باز و شده ايجاد آن
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 اثبـات  بـر  سعي آن فوايد اهم بر مروري بـا حـاضر، مقاله  در . است  شده تأكيد و
  .است شده عفاف و حجاب مسئله  لزوم و  حقانيت

 حجاب مسئله حقيقي سيماي

 و خـانوادگي  محـيط  بـه   جـنـسي   هـاي   كــاميابي   مـحدوديت اسالم نظر از«
 از و  كنـد   مـي   كمـك  اجتماع روانـي بهداشت به رواني جنبه از مشروع، همسران

  بـين  كامـل  صـميميت  برقـراري  و خـانواده  روابط تحكيم سبب خانوادگي جنبه
 فعاليـت  و كــار  نــيروي  اســتيفاي  و حفـظ  موجب اجتماعي جنبه از و  زوجين
 برابر در زن ارزش شود  مي سبب مرد، برابر در زن وضع نظر  از و گردد  مي اجتماع
 سرچـشمه  تـر  اساسـي  و تـر  كلـي  مـسئله  يك از اسالم در حجاب .رود  بـاال  مـرد
 چــه  ــ  جـنـسي  التـذاذهاي  انـواع  خواهد مي اسالم  كه  است اين آن و گيرد مي

 قانوني ازدواج به كار در و خانوادگي محيط در ـ  ديگر  نوع  چه و لمسي و بـصري
 پوشـش  فلـسفه  .باشـد  فعاليـت  و  كـار   بـراي  مـنحصرا اجـتماع و يابد اختصاص
ـ  روانـي جـنبه ها  آن از  بعضي  است؛ چيز چند ما نظر به اسالمي  بعـضي  و ـددارن
 بردن باال به مربوط  بعضي  اجتماعي، جنبه ديگر بعضي و خانوادگي و خانه جنبه

  1».او ابتذال از جـلوگيري و زن احـترام

 فوايد حجاب

 الهي ـ اطاعت امر1

  بــا   كــه  اســت  داري دامنـه  و وسيع تحقيقات موضوع  انسان  شناخت  امروزه
 اسـت  مانده پاسخ  بي انسان درباره سؤال هزاران هنوز ولي شود؛  مي دنبال اشتياق

                                            
  ـ مسئله حجاب433ص ،19 ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه .1
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 بسا چه و ايد  مي دست  به تجربه و آزمون اساس بر و ناقص علمي بشري علم زيرا
 .بدانـد  مـضر  را آن بعـد  هـا   سـال  و داده تـشخيص  نـافع  امـروز  را اي  مسئله علم

   .است بوده چنين گذشته در كه چنان
 انسان وجـودي  ابـعاد  بـر لكام احاطه  با  كه  الهي قوانين تنها جهت همين  به

 خواهـد  گـردد،   مـي  وضـع  هـستي  تكامـل  سـير  بـا  همسو و  جانبه  همه  ارزيابي و
 فوايـد  الهـي  قوانين پيروي مسلم طور  به  .نمايد  تأمين را انسان سـعادت تـوانست

 از يــك  هــر  گـرفتن   ناديـده  و آورد خواهد  ارمغان  به  جامعه براي  را  شماري  بي
  بهتـرين   آري .داشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  را شـماري   بي هاي  زيان و هاپيامد ها  آن

 كـرده  ارائـه   زندگي  تنظيم  براي  را  قانون بهترين آفـريده، بـهترين براي آفريدگار
  .اسـت

 باشد  مي اسـالم ضـروري احكام از كه است حجاب قانون قوانين ايـن از  يـكي
  آشـنايي   انـدكي  اسـالم با كس هر بلكه داشته، اعتقاد  آن  به  اسالمي فرق همه و

 اهميـت  بـه  توجـه  بـا  كـه يابد  مـي الهـي قوانين اوليـن جـزء را  آن  باشد  داشته
 منكر شيعه فقهاي و اند نموده آن حفظ بر فراواني تأكيد روايـات و قـرآن حجاب،

 بيني،  كوته و نظري  تنگ از الهي قوانين ترديد  بـي .اند  دانـسته كفر به محكوم  را او
  .دارد اي فـلسفه خـود براي و باشد مي مبرا تـعصب و نگري سطحي
   :فرمايد مي حجاب  مـورد  در عليه اهللا ترحـم خميني امام

 و دارد را ضروري منكر حكم آن منكر و است ضروريات از حجاب حكم اصل«
  داخــ   منكـر  كه بـاشد مـعلوم كه ايـن مگر است؛ كفر به مـحكوم ضـروري منكر
   1».نيست رسول يـا

                                            
  253ص  3 ج اتئاستفتا .1
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  آيات حجاب
 در قرآن راجع بـه مـسئله حجاب و نگاه و كيفيت رابطـه زن و                 متعددى  آيات

  :شود ها اشاره مى  آن ترين مهم  به  ذيل مرد وارد شده است كه در
    احـزاب  سوره 59 آيه )الف

بِيـِبِهنَّ َذالِـَك  اْلُمْؤِمِنيَن يُـْدنِيَن َعلَـْيِهنَّ ِمـن َجَال ْزَواِجَك َو بـََناِتَك َو ِنَساءِ ِألَ  ُقل    ا النَّبىِ هَ أَيـُّ ايَ 
 َأْدنَى َأن يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤَذْيَن َو كَاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًما

هاى  روسرى(ها   جلباب:  مؤمنان بگو   به همسران و دخترانت و زنان     ! اى پيامبر 
كه شناخته شوند و مـورد        براى اين اين كار   . را بر خويش فرو افكنند     خـود) بـلند

  ها سرزده توبـه  آزار قـرار نـگيرند بهتر است؛ و اگر تاكنون خـطا و كوتـاهى از آن  
  » .خداوند همواره آمرزنده رحيم است.  كنند
  :فرمايد مىوسلم  وآله عليه اهللا صلي سوره نور خطاب بـه پيامـبر 31 ه آي)ب
ْحَفْظَن فـُُروَجُهنَّ َو َال يـُْبـِديَن زِيَنـتَـُهنَّ ِإالَّ َمـا َن ِمْن أَْبَصرِِهنَّ َو يَ َو ُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضضْ « 

َها َو ْلَيْضرِْبَن بِ  ِهنَّ َو َال يـُْبِديَن زِيَنـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبُـُعـولَِتِهنَّ َأْو َءابَـائِهنَّ َأْو  ُجُيوبِ  ُخُمرِِهنَّ َعلىَ َظَهَر ِمنـْ
َناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَنِى ِإْخـَواِنِهنَّ َأْو بَنـِى َأَخـَواِتِهنَّ َأْو َءابَاِء بـُُعولَِتِهنَّ  َنائِهنَّ َأْو أَبـْ َأْو أَبـْ

 لَـْم ِنَسائِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهنَّ َأِو التَّـاِبِعيَن َغْيـِر ُأْولـِى اْالْربَـِة ِمـَن الرَِّجـاِل َأِو الطِّْفـِل الـَِّذينَ 
ْخِفـيَن ِمـن زِينَـِتِهنَّ َو ُتوبُـوْا ِإلـَى  َعْورَاِت النِّـَساِء َو َال يَـْضرِْبَن بِـَأْرُجِلِهنَّ لِـيُـْعَلَم َمـا يُ  َيْظَهُروْا َعلىَ 

   تـُْفِلُحونَ   اللَِّه َجِميًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّكمُ 
فروگيرنـد، و  ) آلـود  از نگـاه هـوس  (هـاى خـود را       نان با ايمان بگو چشم    زو به   

ـ دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقـدار كـه نمايـان اسـت         
تـا گـردن و     (هاى خود را بر سينه خود افكنند         روسرى) اطراف(آشكار ننمايند و    

شان،  ، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهران         )سينه با آن پوشانده شود    
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شـان، يـا    شـان، يـا پسـران همسـران     شان، يا پسران شان، يا پدر شوهران يا پدران
شان،  كيش شان، يا زنان هم شان، يا پسران خواهران شان، يا پسران برادران برادران

]، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكـانى   شان شان [كنيزان يا بردگان
ن پاهاى خود را به كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند و هنگام راه رفت

شان دانسته شود (و صداى خلخال كه برپا دارنـد بـه    زمين نزنند تا زينت پنهاني
  .»سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد هگوش رسد). و همگى ب

و تـواريخ و روايـات، در مجمـوع اسـتفاده       با مراجعه به كتب لغـت و تفاسـير  
و بـه  در آيه بعد به آن اشاره شده اسـت)  (كه » خمار«جمع » خُمر«شود كه  مى

  پوشاند. ها را مى سينه گردن و  روى  و روسرى بلندى است كه  مقنعه معناى
به معناى ملحفه، چادر يا شنل بلنـدى اسـت   » جلباب«هم جمع » جالبيب«

  1 .گيرد شود وسراسر بدن را دربر مـى ها پوشيده مى ساير لباس  كه روى
معمـول پوشـيده اسـت، بـا     طـور   بـه ر اعــضاى بــدن   كه ساي بـا توجه به اين

  حجـاب   حـد  پوشاندن موى سر و گردن و باالى سينه بر اساس مفادآيات، تقريباً
  شرعى را قرآن به صراحت بيان كرده است.

  33ج) سوره احزاب آيه 
ــن در  ــا    اي ــه زن ــاب ب ــد خط ــرآن مجي ــريم در ق ــد ك ــه خداون ــامبر  نآي پي
  د:فرماي وسلم مي وآله عليه اهللا صلي
ت نخسـتين (در    ـ  َو ال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْلجاِهِليَِّة اْألُولى«  و همچـون دوران جاهليـ

 »برج وار و فريباگرانه ظاهر نشويد. ميان مردم)

گرفتـه   "برج " به معنى آشكار شدن در برابر مردم است، و از ماده "تبرج "«
                                            

 در همين نشريه مراجعه بفرماييد.» جلباب و خمار چيست؟«به مقاله  .1
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  .شده كه در برابر ديدگان همه ظاهر است
 همان جـاهليتى اسـت كـه        ظور از جاهليت اولى چيست؟ ظاهراً     كه من  اما اين 

طورى كه در تواريخ آمـده در        بوده، و به  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليمقارن عصر پيامبر    
هاى خود را بـه پـشت          روسرى ي  آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنباله       

هـاى    و گوشـواره  طورى كه گلو و قسمتى از سينه و گردنبنـد            انداختند به   سر مى 
  ...ها نمايان بود آن

دهد كه جاهليـت ديگـرى همچـون جاهليـت عـرب در               اين تعبير نشان مى   ...
پيش است كه ما امروز در عصر خود آثار اين پيشگويى قرآن در دنيـاى متمـدن                 

   بينيم مادى را مى
 همان جاهليت قبل از اسالم اسـت كـه در           " جاهليت اولى  " ظاهر اين است  ...

 و سـوره  143سوره آل عمـران آيـه    (قرآن نيز به آن اشاره شده است        جاى ديگر   
 ، جاهليتى است كـه بعـداً      " جاهليت ثانيه  " و) 26 و سوره فتح آيه      50مائده آيه   

   1 )همچون عصر ما(پيدا خواهد شد 
  ـ نجات از عقوبت 2

ها زينت حساب شده و قرآن فرموده است كـه زنـان بايـد                در زنان حجم اندام   
  . از طرفي بوي خوش و صدا نيز شامل اين حكم است. را بپوشانندزينت خود 

جا تنهـا     هاي عمليه توضيح داده شده است و در اين          در اين خصوص در رساله    
  .نماييم به چند روايت در اين موضوعات اشاره مي

آرايـي   هر زني كـه خـود     « : فرمايد ميوسلم    آلهو  عليه  هللا   صليپيامبر اكرم   ) الف
تـرين لباسـش از خانـه بيـرون رود تـا ايـن كـه مـردم او را بنگرنـد،                      كند و با به   

                                            
 290، ص17 مونه، جتفسير ن .1
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  1 ».ها او را لعنت و نفرين خواهند كرد گانه و زمين  هفتهاي فرشتگان آسمان
الـسالم روايـت كـرده كـه           حسنى از امام جواد عليه      در روايتي عبدالعظيم  ) ب

م نقـل كـرد كـه       الـسال  پدرم به واسطه آباء گرامش از اميرمؤمنـان علـيهم          فرمود  
  : فرمود

سـلم وارد شـديم،       و  آلـه   و  عليه  اهللا  عليها بر رسول خدا صلي      اهللا  من و فاطمه سالم   
  گريست يافتيم،  پس ايشان را در حالى كه سخت مى

چه باعث شده كه شما ايـن       ! اللَّه  من عرض كردم پدر و مادرم فدايت يا رسول        
  كنيد؟  چنين گريه مي

زنـانى  ) يعنى معراج (بى كه مرا به آسمان بردند       ش! اى على : در پاسخم فرمود  
را در عذابى شديد نگريستم و آن وضع براى من سخت گـران             ) ده گروه (از امتم   

شـان را    ام از جهت عذاب سخت آنان است كه به چشم خويش وضـع             آمد و گريه  
  . ديدم

  ... جوشيد زني را ديدم كه به موي سر آويخته بودند و مغز سرش مي
  .پوشانيده است موي خود را از مردهاي نامحرم نمي) ليل كهبه اين د(

خـورد و آتـش در زيـرش شـعله         و زني را ديدم كه گوشت بـدن خـود را مـي            
  ... كشيد مي

  .كرده است بدن خود را براي مردم زينت مي) به اين دليل كه(
هـاي آتـشين      و زني را ديدم كه گوشت بـدن او را از جلـو و عقـب بـا قيچـي                   

  . ..بريدند مي
  1 .داده است خود را به مردان نمايش مي) به اين دليل كه(

                                            
 329 ص73بحار ج .1
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  :وسلم فرمود وآله عليه اهللا رسول اكرم صلي) ج
ـا النّـاَس ، : ِصْنفاِن ِمن أهِل الّناِر َمل أَرُمها «  َقوٌم َمعُهم ِسياٌط كأذناِب البَـَقِر يَـْضرِبوَن 

ُسُهنَّ كأْسِنَمِة الُبْخـِت املائلَـِة ، ال يَـْدُخْلَن وِنساٌء كاِسياٌت عارِياٌت ، ُممِيالٌت مائالٌت ، رؤو 
  .اجلَّنَة وال جيَِْدَن رَِحيها ، وإّن رَِحيها لَيوَجُد ِمن َمسريَِة كذا وكذا 

هايي مانند دم    گروهي كه تازيانه  : ام من نديده  ]هنوز  [ دو گروه از دوزخيان را      
تـن  [زناني كه پوشش    ] يگرگروه د [زنند؛ و  گاو در دست دارند ومردم را با آن مي        

ديگـران را نيـز بـه كجـروي تـشويق            رونـد و   اند، كج راهه مي    برهنه دارند و ] نما
اينـان بـه    . شان همچون كوهان شتر خراساني فروهـشته اسـت         كنند، سرهاي  مي

بـه  ) بـسيار زيـاد   (اي چنين وچنان     بوي بهشت را كه از فاصله      روند و  بهشت نمي 
  2 ».ندكن رسد، استشمام نمي مشام مي

  :فرمود السالم شنيدم كه مي از امير مؤمنان عليه: اصبغ بن نباته گويد) د
َـــاٌت  ِـــْسَوٌة َكاِشـــَفاٌت َعارِي ـــِة ن ـــَو َشـــرُّ اْألَْزِمَن ـــسَّاَعِة َو ُه ـــِرتَاِب ال ـــاِن َو اْق ـــُر ِيف آِخـــِر الزََّم َيْظَه

ــــاِئَالٌت  ــــَنتِ َم يِن َداِخــــَالٌت ِيف اْلِف ــــدِّ ــــَن ال ــــْسرَِعاٌت ِإَىل اللَّــــذَّاِت ُمَتبَـرَِّجــــاٌت ِم ــــشََّهَواِت ُم ِإَىل ال
ٌت لِْلُمَحرََّماِت ِيف َجَهنََّم َخاِلَداتٌ     ُمْسَتِحالَّ

                                                                                         
 10 ص2 أخبارالرضا  ج عيون .1

ذكـر  » مميالت«و» مائالت«در متن حديث تعبيرهاي  ـ  3418 ح481 ص2ميزان الحكمه ج .2
 يعني زناني كـه بـا كرشـمه راه          مائالت: نويسد العرب درباره اين تعبيرات مي     لسان. شده است 

: نهند؛ يا  روسري و مقنعه خود را كج و تا نيمه بر سر مي           : ربايند؛ يا  روند و دل مردان را مي      مي
زناني كه بـه ديگـر      : ؛  مميالت  گذارند آيند و خود را به نمايش مي       با آرايش وزيور بيرون مي    

بـه  . روند با تبختر وكرشمه راه مي: ؛ يا)در بي حجابى(ها رفتار كنند    دهند مانند آن   زنان ياد مي  
كننـد؛ و    ها، موهـاي خـود را شـانه و آرايـش مـي             كاره ه مانند بد  مائالت يعني زناني ك   : قولي

 )زنان آرايشگر(كنند  مميالت زناني هستند كه ديگران را به اين گونه آرايش مي
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شـوند   هاست، زناني ظاهر مي     در آخر الزمان و نزديك قيامت كه بدترين زمان        
ها داخلند   شوند و در فتنه    حجابند و از دين خارج مي       و بي    و برهنه   كننده كه بزك 

شـمارند و    ها شتابانند، محرمـات را حـالل مـي           شهوات مايل و به سوي لذّت      و به 
  1 ».ها در جهنّم براي هميشه جاودان خواهند بود آن

  : فرمود وسلم  وآله عليه اهللا پيامبر اعظم صلي) ح
َجـاِل أُمَّـِيت ِيف تـَـْرِك َهَالُك نِـَساِء أُمَّـِيت ِيف اْألَْمحَـَرْيِن الـذََّهِب َو الثـِّيَـاِب الرِّقَـاِق َو َهـَالُك رِ « 

  اْلِعْلِم َو َمجِْع اْلَمال

و پوشـيدن   حرص به جمع نمودن طال    : هالكت زنان امت من به دو چيز است       
  2»آوري مال  و هالكت مردان امت در ترك علم و جمعهاي نازك لباس
  عطر زدن) و

نْ       أَي امرَأَةٍ تَتَطَي  « :سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي   مـ ت خَرَجـ ثُـم ب
بيتها فَهِي تُْلعنُ حتَّى تَرْجِع إِلَى بيتها متَى رجعت ـ هر زنى كـه خـود را معطّـر     

اش باز گـردد مـورد لعنـت و          كند و از خانه خود بيرون رود، تا زمانى كه به خانه           
  3 ».گيرد قرار مى) فرشتگان نگهبان خود(نفرين 

امرأة استعطرت ثم خرجت فمرّت علـى قـوم ليجـدوا ريحهـا             أيما  « : و فرمود 
فهي زانية ـ هر زنى عطر بزند و بيرون رود و بـر گروهـى بگـذرد كـه بـوى او را       

  4 ».دريابند زنا كار است
                                            

 390 ؛ ص3 من ال يحضره الفقيه ؛ ج .1

 183ص 1 ج) للديلمي(إرشاد القلوب إلى الصواب  .2

 259ثواب األعمال النص ص .3

 359نهج الفصاحة ص .4



  ؟حجاب چرا 

 

43 

ا            « : السالم فرمود   امام باقر عليه   نْهـلْ م قْبـي ا لَـم جِهـورِ زغَيل تبرَأَةٍ تَطَيا اممأَي
لَاةٌ حا ـ هر زنى كه براى غيـر شـوهر    صهتنَابنْ جا مهلا كَغُسيبِهنْ طلَ متَّى تَغْتَس

عطر بزند خداوند نمازش را قبول نكند تا از آن غسل كند چنـان كـه از جنابـت                   
  1 ».كند غسل مى

 متعالي هاي  ارزش احـياـ 3

 و ريظـاه  امتيـازات  .شـوند   مـي  هـم  مثل همه باشند، حجاب داراي زنان اگر
  متوجـه   هـا   ذهـن  گـاه   آن .گـردد   مـي  مــحو  مــقام  و  زيـور  جـسمي،  هاي  زيبايي
 هـا   آن تحـصيل  در و شود  مي اخـالق و هـنر ادب، علم، نـظير واقـعي هاي  ارزش
 را  پيـشرفت  و ترقـي  راه جامعـه  و شـكوفا  اسـتعدادها  نتيجه در گردد؛ مي كـوشا

 هـاي    ارزش احــياگر  ابحجـ  كـه  جهـت  آن از آري  .نمـود   خواهد طي سرعت  به
  .اسـت كـرده مـعرفي زن بـرتري مـالك را بيگانه از پوشش اسالم است، معنوي

   :دنا ودهفرم آله و عليه اهللا صـلي اسـالم پيامبر
 و عفيـف  و محبـت  و عاطفه با و آورد مى زياد بچه كه است آن زنان بهترين «

 .باشد فروتن و متواضع وهرش براى و محترم، و عزيز اش خانواده در باشد، پوشيده
  2».باشد خوددار و مستور )مردان از( ديگران به نسبت و گر مزاح و شوخ شوهر با

 زنـان  بـدترين  دربـاره   ديـگر حـديثي  در وسلم وآله عليه  اهللا  صلي  اعظم  پيـامبر
  :ندا هفرمود

                                            
 215مكارم األخالق ص .1

ي  الْعزِيـزَةُ  الْعفيفَـةُ  الْـودود  الْولُود  نسائكُم خَيرَ إِنَّ ـ  324ص 5 ج )اإلسالمية - ط( الكافي .2 فـ 
 إِذَا و أَمرَه تُطيع و هقَولَ تَسمع الَّتي غَيرِه علَى الْحصانُ زوجِها مع الْمتَبرِّجةُ بعلها مع الذَّليلَةُ أَهلها
 .الرَّجلِ كَتَبذُّلِ تَبذَّلْ لَم و منْها يرِيد ما لَه بذَلَت بِها خَلَا
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 بوده، مقدار بى و خوار خويش خانواده در كه است زني شما زنان ترين پست «
 فخـر  خـود  شـوهر  بـه  و آورد بـشمار  عزيـز  و بزرگ را خود شوهر خانه در بعد و

 غيـر  بـراى  را خـود  و نكند، پروا زشت كار از كه آن بوده، توز كينه و نازا و فروشد،
  1».نمايد خوددارى آرايش از شوهر بودن در و بيارايد، همسر نبودن در

 پروردگار نزد حضور لباسـ 4

 مسئوليتي آن در موجودي هر كه  است  شده  طراحي اي  گونه به آفرينش نظام
 زيــرا؛  .دارد كــامل   تناسـب  وجـودش  كيفيـت  و طبيعت با مسئوليت اين .دارد
  مـسئوليت  آن براي الزم و مناسب مواهب و عطايا بر متوقف مسئوليتي هر ايفاي
 هـايش   مسئوليت انسان فطري و طبيعي هاي  داده اساس بر جهان پروردگار .است

 گــذاشته  آزاد راه انتخـاب  در را انسان اختيار، اعطاي با و است فرموده ظيمتن را
 بنـابراين  سـاخت؛  فطري زن، نهاد در را حيا و عفت آفرينش تدبير دسـت .است
 همـين   بـه  اسـت؛  فطـري  امـر  اين حفظ بر متوقف زن هاي  مسئوليت همه ايفاي
 محفـوظ   بيرونـي   حــفاظ  بـا دروني امر تا نمود واجـب را حـجاب خداوند جهت
 خداونـد  آري .شـود  مهيـا  خـود  اجتماعي طبيعي وظايف انجام براي زن و گردد
  .دارد دوست پوشش اين با را او و بينند حجاب با را لطيف موجود اين خواهد  مي
 در زن كـه  آنگـاه  جهـت  همـين  بــه  !اش  بـنده و خدا ميان پيوند زيـباست  چـه

 بگويد، سخن خدايش با تا ايستد مي ازينم به و گردد مي حاضر معبودش پيشگاه
 مقبـول  و بوده صحيح نيايشش و نماز تا نمايد رعايت كامل طور به  را حجاب بايد

  .گـيرد قـرار خداوند
                                            

ي  الْحقُود الْعقيم بعلها مع الْعزِيزَةُ أَهلها في الذَّليلَةُ ـ   391ص 3 ج الفقيه يحضره ال من .1 لَـا  الَّتـ 
عرنْ تَوةُ قَبِيحٍ مرِّجتَبإِذَا الْم ا غَابنْها علُهعانُ بصالْح هعضَرَ إِذَا مح 
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 و  خودشناسـي   مقدمـه  و كند  مي جلوگيري بيگانگي خود از حجاب سان  بدين
 .گردد مي تعالي  حق  به  قرب و خداشناسي نتيجه در

 اسـالمي  شـعائر  تعظيم حجاب آن؛ پرچمدار زنان و است ماسال پرچم حجاب
  :است
  را  خداونـد  شعائر كس هر ـ  اْلُقلُـوب  تـَْقَوى  ِمنْ  فَِإنَّها  اللَّهِ  َشعاِئرَ   يـَُعظِّمْ   َمنْ  وَ   ذِلكَ  «

  )32/حج( ».اوست درونـي تقواي و قلب پاكي نشانه امر اين كند، تعظيم
  .است  پروردگار  پيشگاه  در حضور باسل تنها و بهترين حجاب بنابراين

 اجتماعي هاي مـسئوليت انجام بهتر ـ5

 اسـت؛  عـام  مسئوليت، ايـن .است مسئول خود جـامعه بـرابر در فـردي هر«
  .مردها شامل هم و شود مي ها زن شامل هم يعني

 حجـاب  اگـر  زن .دارد  بـستگي   آنـان  حـجاب به زنان هاي  مسئوليت از اي  پاره
 و شخـصيت  و گيـرد   مــي  دوش بــر  را هـا   مـسئوليت گونه  ايـن  بـار  باشد،  داشته

 انجـام   عهده  از  بدرد، تن از را حجاب مقدس جامه اگر اما رود؛  مـي بـاال عظمتش
   »آيد برنمي ها، مسئوليت گونه اين

  جامعه اخـالق سالمت  ـ6
 كــن  ريــشه  زنـد،   مــي  لطمـه  جامعه اخالق سالمت به هرچه بـايد هـمواره

  .گردد تقويت كند، مي تضمين را جامعه  اخالق  سـالمت  هـرچه و شـود
 اجتمـاعي،  و اخالقـي  مفاسـد  از يابـد،  شدت حجاب  به جامعه گرايش هرچه

    .است اسالم عاليه اهداف از جامعه، اخالق سالمت .شود مي كاسته
  وده،بيهـ  و سـازد   مـي  پابرجـا  و استوار را خـانواده خـود، شرعي پوشش با زن
 مفـسده  بـه  را مردهـا  و انگيـزد   نمـي  بـر  را هـا   هـوس  و كند نمي تحريك را  افراد
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 به را خدمات ترين ارزنده و ترين بزرگ اسالمي، حجاب پذيرش  با  زن  كشاند. نمي
 را فضـيلت  و پـاكي  و اخـالق زيـرا كند؛ مي  جامعه  باالخره و ها جوان و ها خانواده
  بخشد. مي رواج و رونق

 از چشـمي  هـر  دهند، اجازه كه دانند مي آن از پربهاتر را خود  جسم  كه  زناني
 اند. نشسته فـضيلت واالي مـسند بر يابد، گرايش بدان هوسي هر  گيرد،  تمتع آن
 و تكميـل  منظـور  بـه  پيـامبران،  بعثت زيرا است؛ گونه پيـامبر  زنـان  گونه اين كار

  است. اخالق تتميم
 بـا  كـه  هاينـد  ايـن  زيـرا  اسـت؛  متنفـر  و بيزار حجابيبد و  حجابي بي از اسالم
 لگــدمال  و ضـعيف  مـردم،  بـين  در را اســالم   فـضيلت، و  اخالق كردن متزلزل

 و حجـاب  بـي  زنـان  و  اخـالق  و ديـن  واقعـي  ارزخدمتگ باحجاب، زنان كنند. مـي
  .اخالقند و دين كني بنيان و براندازي عامل بدحجاب،

د بـن سـنان مكتـوبى       السال حضرت امام رضا عليه م در جـواب سـؤاالت محمـ
  سوى او ارسال داشتند. در آن آمده: مرقوم و به

ُحــرَِّم النَّظَــُر ِإَىل ُشــُعوِر النَِّســاِء اْلَمْحُجوبَــاِت بِــاْألَْزَواِج َو َغــْريِِهنَّ ِمــَن النَِّســاِء ِلَمــا ِفيــِه ِمــْن 
]   اْلَفَسـاِد َو الـدُُّخوِل ِفيَمـا َال حيَِـلُّ َو َال حيمـل [َجيُْمـلُ تـَْهِييِج الرَِّجاِل َو َما يَـْدُعو التـَّْهيِـيُج ِإَىل 

 َو َكَذِلَك َما َأْشَبَه الشُُّعور
نگاه كردن به موهاى زنان مستور و بانوان شوهردار و غير ايشان حـرام اسـت   
زيرا اين نگاه مرد را تهييج و تحريك نموده و تهييج شخص را به فساد و چيـزى  

كشاند و همچنين است حكم غير مو كه نگاه مرد  سنديده نيست مىكه حالل و پ
  1 »ها حالل نيست. به آن

                                            
  565ص  2 علل الشرائع ج .1
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 زن شخصيتافزايش  ـ7

 و اسـت   انـسان   يـك  اخالقيـات  و عادات و عواطف و افكار مجموعه شخصيت،
 و نيـست   او  وجـود  از بيـرون  شـود،   مـي  مربـوط  شــخص  يـك به هرچه خالصه

  بـه   او اگر .دانيم  مي او حجاب را زن  شخصيت  نبرد  باال راه تنها .اوست شخصيت
 بـه  شـوند   مي ناچار مردها، .شود  مي قوي اش  گي  خانواده پايگاه آورد، روي حجاب
  .كنند  تـوجه واقعاً  خـود  هـمسران به و نهند ارج  خود،  خانوادگي زندگي
 كمـال  و مـادري  كمـال  و همـسري   كمـال   كه است اين در زن شخصيت  علو
  شكـست  مادري، و همسري بـعد در  حجاب  بي  .كند احراز خود براي را ياجتماع
 خــواه  و شــده   ملعبـه  و بازيچـه  و ابـزار  اجتماعي،  هاي  فعاليت  بعد در و خورده
  .است كرده سقوط نـاخواه

 اسـت  بـوده  مرمـوزى  وسائل از يكى مرد و خود ميان زن داشتن نگه حريم «
  .است كرده استفاده آن از مرد برابر در خود موقع و مقام حفظ براى زن كه

 اسـالم  .كنـد  اسـتفاده  وسـيله  ايـن  از كـه  اسـت  كـرده  تـشويق  را زن اسالم
 حركـت  تر عفيف و باوقارتر و تر متين اندازه هر زن كه است كرده تأكيد مخصوصاً

  .شود مى افزوده احترامش بر نگذارد مرد براى نمايش معرض در را خود و كند
 :فرمايد مى بپوشانند را خود زنان كند مى توصيه كه آن از سپ احزاب سوره در

 شـناخته  عفـاف  بـه  كه اين براى كار اين يعنى 1» يـُـْؤَذْين فَـال  يـُْعـَرْفنَ   َأنْ   َأْدنى  ذِلكَ  «

                                            
  أَدنى  ذلك جالَبِيبِهِنَّ منْ علَيهِنَّ يدنينَ الْمؤْمنينَ نساء و بناتك و لأَزواجِك قُلْ النَّبِي أَيها يا .1
 زنـان  و دخترانـت  و همـسران  بـه  !پيـامبر  اى ـ  رحيمـاً  غَفُوراً اللَّه كانَ و  يؤْذَينَ فَال  يعرَفْنَ  أَنْ

 كـه  اين براى كار اين فروافكنند، خويش بر را خود ]بلند هاى روسرى[ ها جلباب« :بگو مؤمنان



40شميم معرفت ـ شماره 

 

48 

 درنتيجـه  و است بهتر دهند نمى قرار مردان اختيار در را خود شود معلوم و شوند
  1»گردد. مى سبكسر فرادا مزاحمت مانع ها آن حشمت و باش دور

 بـه  آن بـه   دسترسـي  و  شـود  مي يافت  جا  همه در كه اشـيايي كـلي طـور  به
 همـواره  بشـر  طـرفي از است. برخوردار كمتري ارزش از گيرد، مي صورت  آساني
  خاص  اي شيوه  به و دارد مي نگه دور ديگران دسترس  از  را خود قيمت ذي اشياي

 داراي و هسـتي  هـاي ب گــران  گــوهر  را زن كـه   اسـالم   يد.نما مي مـراقبت آن  از
 بـراي   وسـيله   بهتـرين   صـدف  همچون را حجاب داند، مي انساني كامل شخصيت

 آرايـش  به تشويق را  زنان  كه  آنان  است.  كرده  معرفي شخصيت آن ثبات و حفظ
 دفــاق  را زن حقيقـت  در نماينـد،  مي خود جسمي هاي زيبايي نمايش و تزيين و

 هـاي  زيبـايي  نمـايش  و تـزيين  بـا  بايـد  كـه  شمارند مي انساني روح و شخصيت
 مطلـب  اين نيز تجربه آورد. دست به را خويش مناسب اجتماعي منزلت جسمي،

  است. كرده ثابت را
 دختـر   يـك   داشــتن  بـلكه نداشتند؛ ارزشي زنان تنها نه اسالم، ظهور از قبل

   آمد: مي حساب به ننگ
 بـه  گاه هر كه حالى در ـ َکِظيمٌ  ُهوَ  وَ  ُمْسَودًّا َوْجُههُ  َظلَّ  بِاألُنَثی َأَحُدُهمْ  رَ ُبشِّ  ِإَذا وَ «
 سياه ناراحتى) فرط (از صورتش شده، تو نصيب دختر دهند بشارت ها آن از يكى
   )58/(نحل_»گردد. مى خشمگين شدت به و شود؛ مى

                                                                                         
 سـر  ها آن از وتاهىك و خطا كنون تا اگر (و است؛ بهتر نگيرند قرار آزار مورد و شوند شناخته

 )59احزاب/( است. رحيم آمرزنده همواره خداوند كنند) توبه زده

 443ص ،19 ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه .1
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 اسالم .داشت رواج ،بود ارزشي بي آن عالمت كه حجابي بي اي جامعه چنين در
 قـانون  آوردن بـا  و داد قـرار  تــكريم  مــورد  را او شخصيت و برد باال را  زن  مقام

   .كرد بيمه  هميشه  براي را شخصيت اين دوام و حفظ حجاب
 در را خويش موفقيت تا زن خـدمت در  اسـت اي  وسيله حجاب اساس، اين بر
  .بخشد فزوني را خويش احترام و  شخصيت و  كرده تحكيم جامعه

 خانواده استحكام ـ8

 سـبب  و خـانوادگى  پيونـد  تحكـيم  موجـب  كـه  چيزى هر كه نيست شك «
 بايد آن ايجاد در و است مفيد خانواده كانون براى گردد زوجين رابطه صميميت
 روابـط  سـستى  باعـث  كـه  چيـزى  هـر  بـالعكس  و شود، مبذول كوشش حداكثر
 آن  با بايد و است زيانمند خانوادگى زندگى حال به گردد آنان دلسردى و زوجين
 خانوادگى محيط به جنسى التذاذهاى و استمتاعات يافتن اختصاص .كرد مبارزه

 اتـصال  موجب و سازد مى محكم را شوهرى و زن پيوند مشروع، ازدواج كادر در و
 از جنـسى  كاميـابى  منـع  و پوشـش  فلـسفه  .شـود  مـى  يكديگر به زوجين بيشتر

 از شخص قانونى همسر كه است اين خانوادگى اجتماع ظرن از مشروع، غيرهمسر
 سيـستم  در كـه  حـالى  در بـرود؛  شـمار  به او كردن خوشبخت عامل روانى لحاظ
 زنـدانبان  و مـزاحم  و رقيب نفر يك روانى لحاظ از قانونى همسر كاميابى، آزادى

 گـذارى  پايه نفرت و دشمنى براساس خانوادگى كانون درنتيجه و رود مى شمار به
  1 ».شود مى

 ديــگران  و شـخـصي  خـانواده  تحكـيم  موجـب  خـود  حجاب با زنان بنابراين
 خـود  پـاكي  بـه   را  شوهرشـان   اعتماد و اطمينان شان حجاب با چراكه شوند؛  مـي

                                            
 437ص ،19 ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه .1
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 تحكـيم  در آنــان  نــقش  امــا  گردند؛  مي  خانواده  تحكيم باعث و كنند  مي جلب
 محـدوده  از خـارج  تمتعـات  زا مـردان  كـه  اسـت  لحاظ بدين ديگر، هاي  خانواده

   .كنند مي توجه بيشتر خود همسران به طبعاً و  شوند مي  مـحروم  زنـاشويي
  انزنواقعي  آزادي ـ9

 مـردان  ناحيـه  از دسـتوري  و  زور  كــنند،   رعــايت  را حجاب بايد زنان كه اين
 را حجاب كه اسـت آنـان شرعي وظيفه بلكه  كنند،  سلب را آنان آزادي تا نيست
 آزادترنـد؛  خـود،  آمـدهاي  و  رفــت  و ها  فـعاليت در حـجاب با زنان .كنند رعايت

  شـوند؛   نمـي   ملعبـه  و طعمـه  هـا،  ايـن  كـه  دارنـد اطـمينان بوالهوس مردان زيرا
  .كنند مي مزاحمت ايجاد ها آن بر كمتر بنابراين
 و خــانه  در دليل همين به و  است  شده شناخته عفاف مـظهر حـجاب، با زن

  خـويش   هـاي   مـسئوليت  و كارها دنبال آزادانـه و .نـدارد مـزاحمتي خانه ـارجخ
  .است

 آيـه  در كـه  ايـن  يكي .است  كرده  اشاره  مطلب اين به مورد دو در كريم قـرآن
   :فرمايد مي احزاب سوره 59

 شان هاي پوشش كـه بـگو مؤمن زنان به و خود دختران و زنان به  پيامبر  اي «
 عفـاف  و پـاكي  بــه  كـه  ايــن  بـه  اسـت  تـر   نـزديك ايـن، كـه  بپيچند  خود به را

 خداونـد  و نگيرنـد  قرار اذيت و آزار مورد هرزه افراد طرف  از  كـه  شـوند شناخته
  ».است مهربان و ندهزرآم

 :گويـد   مـي  وسـلم   وآلـه   عليـه   اهللا  صلي اسالم گـرامي پيـامبر همسر  سلمه،  ام «
 خود چنان خانه، از خـروج مـوقع در  انـصار  زنان د،ش نـازل آيـه اين كه هنگامي

 چـون  و بود نشسته كالغ ها  آن  سر روي گويا كه پوشيدند  مي سياه پوشـش در را
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  1 ».بود گرفته  شان سراپاي  كه بـودند پوشـانده خود به سياه اي كيسه
 سـبب  :فرمـوده  كـه  كـرده  نقل معصوم از آيه اين ذيل در قمى تفسير در و «
 و آينـد،  مـسجد  بـه  تا شدند مى بيرون خانه از زنان كه بود، چنين آيه اين نزول
 زنان و شد، مى شب چون و بخوانند، نماز وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي خدا رسول دنبال
 و نشـستند،  مـى  آنـان  راه سـر  جوانـان  آمدند، مى بيرون عشاء و مغرب نماز براى

  2 ».فرمود نازل را آيه اين تعالى خداى شدند، مى ايشان متعرض
 امــا   كند؛  مـي  مزاحمت ايجاد ها  زن بـراي بـدحجابي، و حجابي  بـي  بـنابراين

  .نيست آنان بر مزاحمتي باشند، حجاب اهل كه هنگامي
   :فرمايد مي  خداوند  ديگر آيه در
بَـــ َال  وَ  بـُيُـوِتُكنَّ  فـىِ  قـَـْرنَ  وَ  « بَــ ْجنَ رَّ تـَ  خــود هــاى خانــه در و ـــ  اْألُولــىَ  اْلَجاِهِليَّـةِ  رُّجَ تـَ

ــت دوران همچـــون و بمانيـــد، ظـــاهر )مـــردم ميـــان در( نخـــستين جاهليـ 
  )33/احزاب(».نشويد

   :فرمايد مي همچنين
 الـَّذي  فـََيْطَمـعَ  بِـاْلَقْولِ  َتْخـَضْعنَ  فَـال اتـََّقْيـُتنَّ  ِإنِ  النِّـساءِ  ِمـنَ  َكَأَحـدٍ  لَـْسُتنَّ  النَِّبيِّ  ِنساءَ  يا «
ْلِبهِ   في  كنيـد  پيـشه  تقـوا  اگر شما پيامبر، همسران اى ـ َمْعُروفـاً  قـَْوالً  قـُْلنَ  وَ  َمَرضٌ  قـَ

 كه كسى تا مريزيد عشوه و ناز گفتارتان با پس نيستيد، )عادى( زنان ديگر مانند
 دور و( نيكو گفتارى و ورزد، طمع )شما در( است )فجور و فسق( مرض او دل در
  )32/احزاب( ».بگوييد )ريبه و تحريك از

 اى ساده زندگى و بوده سالخورده و پير بيشترشان كه پيامبر زنان به وقتى «
                                            

 221ص ،5 ج الدرالمنثور، از نقل به ـ 517ص ،16 ج الميزان، تفسير ترجمه .1

 196، ص 2 تفسير قمى، ج از نقل به ـ 517ص ،16 ج ان،الميز تفسير ترجمه .2
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 زيبا و جوان زنان نگويند، سخن ناز و كرشمه با كه شود مى داده هشدار داشتند
 سخن كرشمه با )دهد مي نشان آيه اين زيرا( .بكنند را خود كار حساب بايد

  1 ».است تقوايى بى زن، گفتن
 نگاه او باشد؛ طورى اين لباسم خواهم مى من چه؛ ما به گويند مى ها بعضى «
 او كه كنم كارى نبايد من اما دارد، مشكل است دل بيمار كه كسى گرچه .نكند

  .بشويد ديگران گناه سبب نه كنيد گناه نه گويد مى آيه اين .شود تحريك
 فساد به جمعى يك اگر يعنى »الذين  فيطمع« :گويد نمى كه اين ديگر نكته

 حتى اگر يعنى نفر، يك يعنى »الَّذى« گويد مي بلكه نكنيد، را كار اين افتند مى
 يك فتنه سبب حتى .برداريد كار آن از دست بايد شما افتد مى گناه به نفر يك
 خود به رسد چه تا كرد مبارزه بايد هم گناه آرزوى و هوس با .نشويد هم نفر
  .آن انجام نه است طمع بحث چون .گناه

 به را آلوده هاى چشم شيكى، آن كه اين شرط به اما است، مهم پوشى شيك
 نگاه كه كسى كه بپوشد لباس جورى يك انسان يعنى .نكند جذب انسان
  2 ».نشود ايجاد برايش اى مسأله است، مرض قلبش در كه بود كسى اگر كند مي

 سـخن  بـه  است؛ تطميع و تحريك اسـت، منع و نهي مورد چه آن  حقيقت  در
  .ديگر نحوي هر به يا  باشد  نهخاضعا
  طهارت و  پاكيـ 10
 حكـم  فـالن  فلـسفه  كـه  است شده  تصريح  بسياري موارد در مجيد،  قرآن  در

 َصـَدَقةً   َأْمـَواِلِهمْ   مــِنْ  خــُذْ  « :يـد فرما مـي  زكـات  دربـاره  لامث عنوان  به است؛ طهارت
  )103/توبه( ».بخشي طهارت را ها آن  تا  بگير زكات  ايشان  اموال از ـ ُتَطهُِّرُهم

                                            
 358ص 9 ج نور، تفسير .1

 قرائتي محس شيخ والمسلمين االسالم حجت آثار افزار نرم قسمت هفت از برداشتي .2
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 را شـما  كـه  خواهد  مي بلكه بيندازد، مشقت به را شما كه خواهد  نمي  خداوند
 و  هـا   گيـري   سـخت  بــا  را مــطلقه  هـاي   زن نبايـد   كـه  اين  درباره .بخشد طهارت
 ــ  َأْطَهـرُ  وَ  َلُکـمْ  َأزَْکـی  َذِلُکـمْ  «:فرمايـد   مي بازداشت، مجدد  ازدواج  از  ها  تراشي  اشكال

  1)232/بقره( » است تر پاكيزه و تر دهنده رشد شما براى اين
 چيـزي   پيامبر  زنان از هرگاه :كه دهد  مي دستور احزاب، سوره در كه هنگامي

 ــ  قــُُلوِبِهنَّ  وَ   ِلُقُلوِبُکمْ   َأْطَهرُ   َذِلُکمْ  « :فرمايد  مي بـخواهيد، پرده پشـت از خواهيد  مي
  )53/احزاب( »است مفيدتر ها، آن هاي دل و شما هاي دل طهارت  براي  ايـن

 و نظـر  از عـورت،  و چـشم  فروپوشيدن دستور مؤمن، مردهاي به كه هنگامي
 تكامـل  و رشــد  بـراي اين ـ َلُهـمْ  َأزْکـَی َذِلکَ «  :گويد  مي دهد،  مي نامشروع آميزش
  2 )30/نور( ».است سودمندتر ايشان،

                                            
1. إِذا و طَلَّقْتُم لَغْنَ  النِّساءنَّ  فَـب لَهـنَّ  فَـال  أَجضُلُوه نَ  أَنْ تَعـحنْك نَّ  يـ هـواجا  اإِذ أَزتَراضَـو  منَه يـب 

رُوفعبِالْم كظُ ذلوعي نْ بِهكانَ م نْكُمنُ مؤْمي بِاللَّه مِ وورِ الْيخĤْال كُمكـى  ذلأَز   لَكُـم  رُ  و أَطْهـ و 
اللَّه لَمعي و ون ال أَنْتُملَمه پايان به و داديد طالق را زنان چون و ـ   تَعرا هـا  آن رسـيدند  خود عد 
 ميـان  در اگـر  )كـرد  خواهنـد  انتخـاب  كـه  آنـان  يـا  سابق شوهران( خود شوهران با ازدواج از

 روز و خـدا  بـه  كـه  شـما  از كـسانى  )دستور( اين با .مداريد باز كنند توافق نيكى به خودشان
 خـدا  و است، تر پاكيزه و تر دهنده رشد شما براى اين .شوند مى داده پند آورند مى ايمان آخرت

 )232/بقره (.دانيد نمى شما و داند ىم

ك  فُـرُوجهم  يحفَظُوا و أَبصارِهم منْ يغُضُّوا للْمؤْمنينَ قُلْ .2 كـى   ذلـأَز   م إِنَّ  لَهـ  ه  بِمـا  خَبيـرٌ  اللـَّ
 عـورت  مانند است حرام ديدنش چه آن از ( را خود چشمان كه بگو باايمان مردان به ـ  يصنَعونَ
 قـرار  ديـد  معـرض  در كـه  ايـن  از ( را خود هاى عورت و بندند، فرو )اجنبى زن بدن و ديگران
 آگـاه  دهنـد  مـى  انجـام  چه آن از خداوند همانا .است تر پاكيزه ها آن براى اين كنند، حفظ )گيرد
 )30/نور (.است
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  اصل اين به كه كاري هر و است ارواح و قلوب طهارت و پاكي اصل، اسالم، در
 در او موفقيـت  رمـز  زن، طهـارت  و پـاكي  .اسـت  مبغـوض  و مـردود  بزند،  لطمه

 بـراي  و ال،  ايـده  همـسري  شـوهر  بــراي  زنــي  چنـين  .اسـت  اجتماع و خانواده
  .است قهرمان خدمتگذاري جامعه  براي و نمونه مادري فرزندان،
 و روييـده  مزبلـه  در كـه  است سبزي علف همچون بگيري، زن از را پاكي اگر
 و خلقـت  عــالم  يــكتاي   گـوهر   بداري، ارزاني او به را  پاكي  اگر و است آور  نفرت
 بمانـد،  بـاقي  خـود  پوشـش  و بـستر  در كـه  زني .است اجتماع و خانواده مـفخر
 زني اما شود؛  نمي  تـباه و پرپر بدخواهان، دست  به و دارد طراوت و شكوه همواره

 اعـالم  را خــود  وجــود  خـزان بگسترد، دامن و آيد بيرون پوشش، و بستر از كه
  .دهد مي دست از را خود زنانگي ارزش و كرده
 حجاب دفاعي نقشـ 11

 را خود زن كه  اين و حـجاب     اهـميت و نقش به ديگر، بار بجاست مقام اين در
  اشد،بــ  تقـوا  و  ايمـان  بـا  همـراه  اگـر  كـه  ،گـردد  توجه بپوشاند بيگانه مردان از

 دخواهنـ  امـان  در پليد و پست مردان فريب و اغفال و مكر و كـيد از صـددرصد
 راهـي   او  دل  بـر  فاسـدان  درونـي،  حــجاب  يعني تقوا، و ايمان بركت از زيرا  بود؛

  جهـت      بـه  كه ايـن از نظر صرف سازند؛ منقلب را آن و كرده نفوذ آن در تا ندارند
  از  زن صـورت  حتـي  و حـساس  جوارح و ضااع ماندن پوشـيده و بـودن محجوب

  مورد كه زني به آنان نه و شود  مي واقع اغفالگران و مفسدان توجه مورد نه  اغيار،
 خـود   بــه  را او اغفـال  و چيني  دسيسه زحمت تا يابند  مي طمع نشده واقع توجه
 جلـب  رنگـي  چـادر  و حجابي  بي از كمتر كه 1سياه چادر و ظاهري حجاب دهند؛

                                            
 شميم معرفت مراجعـه     28در شماره   » مشكي مكروه؟ « توانيذ به مقاله      در اين خصوص مي    .1
 .توانيد مقاله را تهيه نماييد اگر نشريه در دسترس شما نيست از طريق سايت نشريه مي. اييدنم
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 و پوشـش  با را خود زن وقتي چراكه  دارد مؤثري نقش بال رفع در ،كند  مي توجه
 هـاي   دل در شـدت  بـدان  طمعـي  نكند، خودنمايي و  نكرده  عرضه جالبي آرايش
 قرار ديگران استفاده سوء و توجه مورد كه شود  نـمي ايـجاد بيمار و پليد و پست
 وقـوع  از قبـل  را قعـه وا عالج« حكم  در  خود و عاقالنه است دفاعي حجاب .گيرد
 محترمانـه؛  و مؤقرانـه  بـسيار  صـورت  بـه  امـا  است؛ خطر از پيشگيري و »كردن
 غيـر  در كـه  زن حقيقـي  شرافت و  عصمت و عفت و نفس عزت حفظ بـا هـمراه

  .است محاالت جمله از حفاظتش يا تحصيلش سنگر، اين
ا بهتـرين   باشـد، امـ   اند، حجاب حتماً بايد بـا چـادر مـشكى       در اسالم نگفته  « 

هاى گوناگون يك نوع جذبه دارد و قـرآن دربـاره    رنگ.  است حجاب چادر مشكى 
شى علَـى    ": فرمايـد  كنـد، مـى    ها وقتى تعريف يك دختر را مـى        راه رفتن زن   تَمـ

ياءحترفـت كـه     يعنى دختر شعيب در كوچه به نحـوى راه مـى          ) 25/قصص ("اس
كـه   تر و رنگش سيرتر باشد، در ايـن        لباس هر چه ساده   . دريايى از حيا و وقار بود     

  1 .كند، اثر بيشترى دارد ها را جذب نمى چشم
 جاذبه و حجاب ـ12

 .كنـد   مي بـيشتر  را  آن جـذابيت مطلوب، ء  شي از دوري و كمتر ارتباط اصوالً
  جذابيت  زن پوشش بنابراين ؛»دوستي و دوري« :گويد  مي كه معروف است مثلي

 فزونـي  وصـال  بـراي  را پيگيـرش  تــالش  و كند  مـي تربـيش مخالف نظر در را  او
 و ليلـي  نظيـر  هـايي   داسـتان  نگـارش  ادبـي،  هـاي   ذوق  شكوفايي  .بخشيد خواهد

 تحقـق  مـرد  مهجوري و زن حجاب سايه در  همه  ...و  شيرين و فـرهاد و مـجنون
 محبوبيـت  افـزايش  و  مـوفقيت  تـحكيم  خـواهان زنان اگر حتي پس است؛ يافته

                                            
 10 صوانواع آداب-لباس )5(تبليغى هاى فيش مجموعهاالسالم قرائتي؛  نرم افزار آثار حجت .1
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  .آورند  دست به حجاب پناه در را آن بايد ند،خويش
   :اند فرموده وسلم وآله عليه اهللا صلي اعظم پيامبر

  1 ».است حريص و آزمند دارند باز او از چه آن به آدمي همانا «
  مـن  :گويـد   مـي  دارد، سـازي   فـيلم  فن در كه اي  تـجربه بـا هيچكاك، آلفرد «

  را خـود مـاهيت يـعني باشد؛ رآنتريكپ و پرهيجان فيلمي مثل بايد زن  معتقدم
 زنان .دهد زحمت خود به  بيشتر ها  آن  كشف براي مرد بگذارد و دهد نشان  كمتر
 و نمودنـد   مـي  جـذاب  خـود   خودبـه  حجاب، خاطر به پيش سال  چـند  تـا شرقي
  زنـان  كه  تالشي  با تدريج  به اما داد؛  مي ها  آن  بـه  نـيرومندي جاذبه مسئله همين

 و حــجاب  دهنـد،   مــي  نــشان   خـود   از غربـي  زنان با برابري براي  كشورها ناي
 از  نآ همـراه  و رود  مـي  ميان از  بود،  شده كشيده شرقي زن بر ديروز كه پوششي
  2 ».شود مي كاسته  هم  او جنس جـاذبه
 جواهرات حفاظت از ـ13

 مــرجان  و  ياقوت  همچون بود، خواهد جايگاهش بهشت كه اسالم آل  ايده زن
  مخـصوص  پوشـش  در را هـا   آن  فروشان جواهر كه  است  اصلي  جواهرات سـاير و

 قـرار  آن و ايـن  دسـترس  در آساني  به بدلي جواهرات هـمچون تـا دهند  مي  قرار
  :نـگيرد

َلُهمْ  ِإنْـــسٌ  َيْطِمـــثْـُهنَّ  لَـــمْ   الطَّـــْرفِ   قاِصـــراتُ   فـــيِهنَ  « ـــبـْ  وَ  َيـــاُقوتُ الْ  َكـــأَنـَّهُّنَّ ...  َجـــان ال وَ  قـَ
 عـشق  خـود  همـسران  بـه  جز كه هستند زنانى بهشتى هاى باغ آن در ـ اْلَمْرَجـان

                                            
  منع ما علي لَحريص آدم ابنَ إنّ ـ 803ح  27ص  3ج الحكمه ميزان .1

 و بختيـاري  اللـه  ترجمـه  شـيرازي،  عبـدالكريم  نوشـته  ، »تـاريخ  طول رد زن مظلوميت«  .2
 78 ص تبرائيان، حسن محمد
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 هـا  آن ...اسـت  نگرفتـه  تماس آنان با ها اين از پيش جنّ و انس هيچ و ورزند؛ نمى
  )58و56/الرحمن(»!مرجانند و ياقوت همچون
 صدف در پوشـيده مـرواريد عنيي  ؛1» اْلَمْكنُـونِ  اللُّْؤُلو َكَأْمثَالِ  « قرآن  آل  ايده  زن
   . خورند مـي  چـشم  به پوشش بدون جا هر در كه بدلي جواهرات مثل نه است،
 احترام  حس و حجاب ـ14

   مـرد  خـود  مـصلحت  و صـالح  هـم و زن حـال رفاه هم كه  داشـت  توجه  بايد
 را  زن وجودي ارزش كه است آن در )او واقعي سعادت و نفس سـالمت نـظر از (
 او، حرمـت  حريم مراعات در تـا كـند درك و دريابد آسماني الگوهاي و معيار به

 وراي از تــماس  صــورت  ايـن  در و بدانـد  داري  خـويـشتن  بــه  مـوظف را خود
 بـه  تبـديل  جامعـه  در را زن هـم  كـه  اســت  كــافي  نگري  پاك با  همراه  حجاب

 ــ  زن جـمال ديـدار آفت و و گزند از را مرد هم و نمايد احترام شايان موجودي
 بــراي  آفــتي  و پـاك  قــلوب  صاحبان راه سـر بـر است دامي حكم در خود  كه

 و حـد  طبيعـت  در اعم  طور  به زيبايي زيرا دارد؛ مـصون ـ واقعي ايمان صاحبان
  زن، جمـال  بـا بـرخورد و ديـدار كـثرت از كـه كرد باور توان  نمي و ندارد  مرزي
 حساسيتي كمترين ديگر كه نمايد عادت و  بگيرد  خو بدان قدر آن بـتواند  مـردي

 پيـدا  مردانـي  غـرب  در اگـر و نـدهد نـشان خود از زيبايي چهره هيچ مقابل در
 در غــرق  و آلـوده  پا تـا  سـر  جـواني دوران سـرنهادن پشـت از بعد كه شوند  مي

 بلكـه  نيـست،  زن به عادت نتيجه اعتنايي  بي اين هستند، اعتنا  بي زن به شهوات،
 افراطـي   روابـط  و  بوالهوسـي   در افـراط  اثـر  در است زن به نسبت نفرت از ناشي

                                            
1. و ورينٌ حثَالِ * عكْنُونِ اللُّؤْلُو كَأَممرواريـد  همچون * دارند حورالعين از همسرانى و ـ الْم 
 )23و22/واقعه( !پنهان صدف در
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 معرفـت  و خويشتنداري روي از اعتنايي  بي« مـسئله با كه غرب در رايج نامشروع
  .دارد فاصله بسيار »زن به  نسبت بصيرت و

 حـس  د،باشـ  منـد   بهـره  حقيقي تقواي و  ايمان  از  مرد اگر كه پيداست ناگفته
 توانـد   مـي  معرفـت  و  بـصيرت      و  فهم و درك روي از صرفاً زن به نسبت او احترام
 داشـته  نقـشي  توانـد   نمي  زن  جواني و پيري يا زيبايي و زشتي آن در كـه بـاشد
 زن  زيبـايي  و زشـتي  حجـاب،  وراي از محترمانـه  تمـاس  در كه طور  همان باشد؛
 ايــمان  ادعاي آيا  ولي رود؛ شمار به سبب و علت احترام حس ايجاد در تواند  نمي

 باشد؟ تواند مي آگاه و سليم عقول و افكار صاحبان ولبق قابل مردي هر از  تـقوا و
 و افكـار  و رفتـار  و اعمـال  تمـام  در تقـوايي،  و ايمان چنان عالئم و آثار بايد بلكه

ـ  مـورد  يـك در نـه و گردد متجلي و منعكس مردي چـنان حـاالت  !خـصوص  هب
 زن بـه  نـسبت  هم احترامي اگر كه است آن در حجاب وراي از مرد تماس يازامت

 جــمال  بـا  ارتبـاطي  و بوده حقيقي احترام حس آن كه است  مسلم  بدارد، مرعي
 ايـن  حجـابي   بـي  در بالعكس و نـدارد خـبر او زيبايي و زشتي از زيرا نـدارد؛ زن

 با رويارويي در كه است يباق همواره مرد و زن  اجتماعي  روابط در اساسي مشكل
 و خـضوع  و احتـرام  حـس  ناخودآگـاه  دارد، اي  بهـره  زيبـايي  و جمال از كه زني

 خـود  بـه  را طـرف  نظر تا دهد  مـي دسـت  بوالهوسي  مرد هر به محيالنه خشوعي
 و سـردي  بـا  باشـد،  امتيـازي  چنـان  فاقـد  زنـي  اگـر  كـه  جا آن تا دارد، معطوف

  كـه  شود  مي  روبرو ريايي و تصنعي احترام  با  يا و يدنما  مي برخورد او با اعتنايي بي
 زن به توهين و تحقير و حرمت هتك جز چيزي خود سهم بـه مخالفش مـفهوم

  .باشد تواند نمي
 خـاطر   بـه   تنها زن وي نظر از كه است حـقيقت  اين  گوياي  خود زبان به زيرا
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 تـرين   بـزرگ  ايــن  و !زنـد   نـمي دل بـه چنگي گرنه و بس و دارد ارزش جمالش
 زيبـايي  و جمـال  و جـواني  از اگـر  كـه   بـانوان   عـالم   به هاست  توهين و تحقيرها

 و پـست  هـستند  موجـودي  گــرنه  و     عـزيزند مردي هر پيش در  بودند، مند  بهره
   !ارزش بي

 زيبايي پايدارتر ـ15

  :فرمود  السالم عليه علي امام اميرالمؤمنين
  . ماِهلاجلَِ  دَومُ أَ  وَ  اِهلاحلِ  أنَعمُ  املرأةِ  ِصيانَةُ 

   1 .كند مي پايدارتر را اش وزيبايي تر خوش را او روز و حال زن، نگهداريِ

 حقيقي  شجاعت ـ16

  بايـد   فـوق،  نـامبرده  مـسلمات  بـه  دسترسي با و اصول گرفتن نظر در با حال
 نـسبت  بيجـا  سوءظن معلول  يـا  تـرس و جـبن  نشانه  حجاب آيا كه شود روشن

 شـهامت  و شـجاعت  نتيجـه  نيز عادي زن در حجابي  بي متقابالً و  بـوده  مـرد هبـ
  بود؟ تواند اين  از غير به امر واقعيت يا و  است

 و شـهامت  كـه  نـيـست  اســتدالل  و  بــحث  بـه  نيـازي  و اسـت   روشن  پاسخ
  معلـول  يـا  و اوسـت  جـهالت و  غـفلت نتيجه يا حجاب  بي زن در كذايي شجاعت
 از دوري و روحـي   تحـول  و تغييـر  نتيجـه  يعنـي   مـرد؛   روح با او  يروح  سنخيت
 و تحقيرهـا   متوجـه   نــه  كــه  زمــان،  شـرايط  تـأثير  تحت زن پاك اوليه فطرت
 الابـالي  و القــيد   مـردان   آلـوده   هـاي   نگـاه  از  ناشـي   هاي  حرمتي كم و ها  توهين

 حـدي  به هم  آن ،خود طبيعي و روحي مواهب دادن دست از نگران نه و  گردد  مي
                                            

 405  صالكلم درر و الحكم غرر تصنيف .1
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 روي از  يـا  و  نمايـد   تــحمل   را مـردان شـهواني هاي  نگاه است قادر  راحتي  به  كه
 تـفـسير  و تأويـل  را مـردان  همـه  آلوده نگاه و نظر جهالت، و غفلت و  فكري  كوته

  مردان  با  مستقيم  تماس و برخورد در نتيجه، در تا  نمايد  صحت  بر حمل نـموده،
  نـنمايد؟ ناراحتي احساس  كمترين  مختلف
 امنيـت  عدم مورد در نامبرده مستند آمارهاي و گزارش همه اين وجود با آيـا
 چنـان  يـا  و بيني  خوش كه پذيرفت توان  مي جهان، سـرتاسر  در زن بـراي كـامل

 اصــالت  از و بــوده  انديـشي  مـĤل  و بينـي   واقع روي از مقام اين در زن شجاعت
 زن خبـري   بـي  و ناآگـاهي  و  جهالـت  معلـول  لعكسبـا  !اسـت  برخـوردار  كـاملي

 اسـت،  زن در اخــالقي  و روحـي انحطاط بلكه و انحراف محصول يا و حجاب  بي
 عـلت به مرد، شهواني  هاي  نگاه  آلودگي و نيت فساد درك از كه حدي به هم آن

 بـرعكس  بلكه و نمايد  نمي ناامني و ناراحتي گونه  هيچ احساس روحـي، سـنخيت
  است  گواه خود سهم بـه كـه  !كند  مي  خرسندي و خوشي احساس آن از نيز خود
 و مــاهيتش  تغييـر  و او خـدادادي  مواهـب  شدن ضايع و زن روح شدن فاسد بر

 اخالقي مفاسد  البالي  در خويش اصلي »هويت و شخصيت« كردن گـم بـاالخره
  !جهالت از نـاشي شجاعتي محصول مگر نيست  اين و جامعه؛

 از آگـاهي  و علـم  علـت  بـه  مـرد،  از باحجاب زن ترس معني است هـمچنين
 سـادگي  ايـن  بـه   كـه   مـردي  ناحيـه  از بــاطني  و ظـاهري نـاامني مراتب غايت
 و ها  مـراقبت نـيز و گـذرد در زني هر جمال از و كند مهار را خود ميل تواند  نمي
 و تـرس   نـين چ  ذات در كـه  است هايي  ناامني از پيشگيري و الزم هاي  بيني  پيش
  :است او در موجود اخالقي و روحـي امـتياز دو از ناشي خود خوفي
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 و خودنمـايي  از پيـشگيري  و نفس مهار در كه است  شجاعتي و شهامت يكي
 معرفـت  و علم حصول ديگري و شود  مي ديده نـامردي و مـرد هر  به  خود  عرضه

 و علـم  بـا  يعنـي  است؛ خـويش زمـاني موقعيت  درك     و  ديگران و خود احوال در
 واالي هـاي   سـرمايه  و هـا   ارزش درك و  جهـان   نــاامني  بـه نـسبت كامل آگاهي

 و ارزش و شـرف  و عـزت   از دفـاع  مـقام در )عـاطفه و عصمت و عفت( خدادادي
 و دفــاعي  سـنگر  عنوان به را حجاب عصمتش، و عفت كامل حفظ و خود احترام
 پس نمايد؛  مـي انـتخاب اغيار، حـيواني ايه  هـوس و شهوات آن با مقابله وسيله
 توانـد   مـي  شود، حاصل مـعرفت روي از »تـرس يا خوف« وقتي كه است مـسلم
 شــجاعت  اعـالي حد زن كه وقتي خصوص هب بگيرد؛ سرچشمه  شجاعت از خود

 حــجاب  خــود  كـه  اين چه باشد؛ داده نـشان نيز عمالً خود رفتار و اعمال در را
  .بيگانه مرد به  اسـت  زن عرضه و خودنمايي از اعراض نشانه

 نفـس  مهـار  عهـده  از كـه  اسـت  زني آن از واقعي شهامت و شجاعت بنابراين
  انگيز  شهوت  آرايـش و پوشـش بـا مردان نظر جلب و يخودنماي مـيل از و بـرآيد

 مـرد  شـهوت  جلـب  مــنظور  بـه را خود« :گاندي قول بـه و بـپرهيزد جامعه در
 ـ  بـرآمد اي  امـاره نفس عهده از كه آنگاه و »نرود خفتي چنين ننگ يرز و نيارايد

 و زر و مــنال  و مــال  و جمـال  چــون  امـتيازاتي به دسترسي سبب به را او كه
  وادار و كـرده  بيخـود  خـود  از انگيـز   شــهوت  آرايـش  و نمـا   بـدن  پوشش و زيـور
 و پيــر  دل در سرتح آتش وضعي،  بدترين  به  خود كردن عرضه با تا  ساخت  مي

 و واقــعي  شـجاعت يـك از او شرايطي چنين در گفت توان  مي ـ بيفروزد جـوان
 و بـزدل  و  جبـون  و تـرسو بـرعكس و است؛ برخوردار حقيقي  اخـالقي  شـهامت
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 شـهوت،  و ميـل  روي از ولو بيگانه مردان اگر ترسد  مي كه است زني شخصيت  بي
  خـارج  آدميـت  جرگـه  از او باشـند،  اعتنا  بـي او بـه نـسبت و  نكرده  او به عنايتي

 از محـروم  و جــبون  تــرسو،  پـس  شــود؛  ســپرده  فـراموشي دسـت به و شود
 و رأي خـود  از كـه  اسـت  زنـي   ،»شـجاعت  و  شـهامت « اخالقيِ و روحي فضيلت

 مانـده  محـروم  قـدر  آن نفس به اعتماد و درست ادراك  از و باشد نداشته اي  اراده
 از او چـون  و است گشته ديگران  اراده  تابع و سردرگم و بين  دهن اينك كه باشد
 بـرايش  ديگـران  تـا  اسـت  نشـسته  انتظار  در  ندارد،  مستقلي اراده و تصميم خود

  .بگيرند تصميم
 آرايـش  و پوشـش  با خود طوالني، ً  ظاهرا  انتظار  اين از تمام حوصلگي  بي با اما
 نمايـد؛  جلـب  خـود  به  را  بيگانه مردان نظر خواهد  مـي حـال هر در انگيز،  شهوت
 است جامعه در  خود  حقيقي  ارزشمند مقام و جا وجوي  جست در زن اگر بنابراين

 از  واقعـي   صـورت  بـه  و باشـد  همگـان  توجه مورد محترمانه همواره خواهد  مي و
  شـهامت   از بايـد  ابتـدا  صـورت  ايـن  در باشـد،  بـرخوردار جـامعه در الزم احترام
 خـود،  همـه،  از قبـل  و نمايـد  نظـر  صـرف  )ها  عفتي  بي انواع و حجابي  بي(  كذايي
 كـردن  مهـار  از پـس  و باشد داشـته خـويش نفس عزت و  عفت  حفظ به عنايتي

 از كـه  آميـز   تحريك اطوار و ادا و آرايش و پوشش با »خـودنمايي«  هـوس و  ميل
 پاكي سايه در هراًق است، خودراضي از و خودخواه  زنان  همه  روحي عوارض جمله

 عزت و عصمت و عـفت و اخـالقي شهامت مانند  به مهمي  فضيلت  به پاكدامني و
 شـهامت  و شـجاعت  مـسلم  هـاي   نـشانه   جمله  از كه يافت خـواهد دسـت نفس،

  .رود مي شمار به حقيقي
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   به مردانهاي اخالقي توصيه
   مــردان   بــه  هـا را توصـيه اخالقـي    توان آن روايات زيادي وجود دارد كه مـي   

و از طرفي   . نسبت به زنان شمرد كه از خطرهاي تماس مردان با زنان آگاه باشند            
  .توجه داشته باشند كه نسبت به حجاب خانواده خود مسئولند

  :فرمايد قرآن مي
ُفـــَسُكْم َو َأْهلـــيُكمْ يـــا أَيـَُّهـــا الَّـــذيَن آَمُنـــوا  رَُة َعَلْيهـــا ُقوُدَهـــا النَّـــاُس َو اْلِحجـــا  وَ  نـــاراً  قُـــوا أَنـْ

  َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما َأَمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُروَن 
. خود و خانواده خـويش را از آتـش نگـه داريـد            ايد   اى كسانى كه ايمان آورده    

هاست ؛ آتشى كه فرشتگانى بـر آن گمـارده           ها و سنگ    هيزم آن انسان   آتشي كه 
چـه را    كنند و آن   تگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى       شده كه خشن و سخ    

  )6/تحريم( »!نمايند اجرا مى) به طور كامل(اند  فرمان داده شده
الـسالم بـه فرزنـدش امـام مجتبـي             عليـه    علـي   اميرالمؤمنيندر همين رابطه    

  : فرمايد السالم چنين توصيه مي عليه
. ن بيگانـه معاشـرت نداشـته بــاشد         كه زن تو با مردا       كن   كاري  تواني  تا مي « 

طور كه بيرون رفتن آنـان از         كند؛ همان   نمي   حفظ   را  هـيچ چيز بهتر از خانه، زن     
شان مضر و خطرناك اسـت،        در خارج خانه براي      بيگانه  خانه و معاشرت با مردان    

 در داخـل خـانه به او دادن نيز          معاشرت  آوردن مرد بيگانه به داخل خانه و اجازه       
   را   ديگري  جز تو مرد  ] همسرت[ كاري كني كه       بتواني  اگر. ضر و خطرناك است   م

  1»نشناسد، چنين كن

                                            
نْ   علَـيهِنَ   اكْفُـف  و  ـ  30 ص20 ج الرسـول  آل أخبـار  شـرح  في العقول آةمر .1 نَ   مـارِهص أَبـ  

ابِكجنَّ  بِحاهةَ فَإِنَّ إِيدابِ شجرٌ الْحخَي لَك نَّ ونَ لَهابِ  م يـتارال و  سنَّ  لَـيهخُـرُوج  نْ  بِأَشَـد مـ 
 فَافْعل الرِّجالِ منَ غَيرَك يعرِفْنَ لَا أَنْ استَطَعت فَإِنِ هِنَّعلَي بِه تَثقُ لَا منْ دخُولِ
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چـه اسـالم      تـوان دريافـت كــه آن         توجه به اين روايت و روايات ديگـر مـي           با
 حـد ممكـن       تـا    كه   اين است   كند،   مي   صورت يك امر اخالقي توصيه       به  كم  دست

  .د باش اجتماع مدني غير مختلط
  :اين حديث نيز در همين موضوع است

  :از على عليه السالم روايت شد كه فرمود« 
: وسلم نشسته بوديم كه آن حضرت فرمـود         وآله  عليه  اهللا  ما نزد رسول خدا صلي    

  ؟چه چيزى براى زنان بهتر استبه من بگوييد كه 
ه را  چـ  همه ما از جواب بازمانديم و متفرّق شديم، و من نزد فاطمه آمدم و آن              

  .كه پيامبر از ما پرسيده بود و ما نتوانسته بوديم جواب دهيم، براى او باز گفتم
بهترين چيز براى زنـان آن  دانـم،   ولى من جواب اين سؤال را مى      : فاطمه گفت 

  .است كه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را نبينند
وسلم بازگشتم و     وآله عليه  اهللا  من به نزد رسول خدا صلي     : السالم گويد  على عليه 

دانـم و آن ايـن       من پاسـخ آن سـؤال را مـى        ! اى رسول خدا  : به آن حضرت گفتم   
هـا را    بهترين چيز براى زنان آن است كه مردان را نبينند و مردان نيز آن             : است كه 
  .نبينند

چرا هنگامى كه نزد من بودى اين       : وسلم فرمودند   وآله  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  
  كردى، بگو بدانم چه كسى آن را به تو تعليم داده است؟جواب را بيان ن

  السالم، فاطمه عليها: گفتم
همانا : وسلم از اين امر تعجب كردند و گفتند         وآله  عليه  اهللا  پس رسول خدا صلي   

  1 ».اى از تن من است فاطمه پاره
                                            

ي  فَقَالَ ص اللَّه رسولِ عنْد جلُوساً كُنَّا  قَالَ ع علي عنْ  ـ  67ص 20 ج الشيعة وسائل .1 أَخْبِرُونـ 
أَي شَي رٌ ءخَي اءلنِّسيِينَا لفَع كتَّ كُلُّنَا بِذَلتَفَرَّقْنَا ىح تعةَ  إِلَى فَرَج مـا  فَاط هـلَيع  لَاما  الـس رْتُهـفَأَخْب 

 أَنْ للنِّساء خَيرٌ أَعرِفُه لَكنِّي و فَقَالَت عرَفَه لَا و علمه منَّا أَحد لَيس و ص اللَّه رسولُ لَنَا قَالَ الَّذي
ا  فَقُلْت ص اللَّه رسولِ إِلَى فَرَجعت الرِّجالُ يرَاهنَّ لَا و الرِّجالَ يرَينَ لَا ولَ  يـ سـر  ه أَلْتَنَا  اللـَّ سـ أَي 
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  : وسلم فرمود وآله عليه اهللا صليرسول خدا همچنين 
َا َرُجلٍ «   َو َال يَـْأَمثُ َمـْن يُـَسمِّيهِ  َديـُّوثٌ   َدارَِهـا فـَُهـوَ   بَـابِ   ِمـنْ   َو َختْرُجَ   اْمَرأَتِهِ   بِتَـَزيُّنِ   َرِضيَ  أَميُّ
َو اْلَمــْرأَُة ِإَذا َخَرَجــْت ِمــْن بَــاِب َدارَِهــا ُمتَـَزيـَِّنــًة ُمتَـَعطِّــَرًة َو الــزَّْوُج بِــَذاَك رَاٍض بـُـِينَ ِلَزْوِجَهــا  َديُّوثــاً 

  ٍم بـَْيٌت ِيف النَّارِبُكلِّ َقدَ 
غيـرت   اگر مردي راضي شود به آرايش نمودن و خارج شدن زن از خانـه، بـي               

غيرت بنامد گناهي نكرده است و زن هنگامي كه          است و كسي كه اين مرد را بي       
اش با آرايش و عطر خارج شود و شوهرش به اين عمل رضـايت دهـد بـه               از خانه 

  1 ».شود اي در جهنم ساخته مي ر او خانهدارد براي شوه هر قدمي كه زن بر مي
  : اند السالم نيز خطاب به مردم عراق فرموده عليهحضرت علي 

  يَا َأْهَل اْلِعرَاِق نـُبِّْئُت َأنَّ ِنَساءَُكْم يَُداِفْعَن الرَِّجاَل ِيف الطَّرِيِق أَ َما َتْسَتُحوَن « 
ها با مردان برخورد     ها و راه   ها و خيابان   هاى شما در كوچه    ام زن  اى اهل عراق شنيده   

  2 ».گونه اعمال شرم نداريد ها با هم تماس دارند شما از اين هاى آن كنند و بدن مى
  :و در حديث ديگري فرمود

   أَ َما َتْسَتُحوَن َو َال تـََغاُروَن ِنَساؤُُكْم َخيُْرْجَن ِإَىل اْألَْسَواِق يـُزَاِمحَْن اْلُعُلوج« 
آيند و بـا مـردان        نداريد، زنان شما به بازارها در مي       كنيد و غيرت   آيا حيا نمي  

  3 ».كنند نامحرم برخورد مي

                                                                                         
شَي رٌ ءخَي اءلنِّسل رٌ ونَّ خَينَ لَا أَنْ لَهرَيالَ يالرِّج نَّ لَا ورَاهالُ ينْ قَالَ الرِّجم رَكأَخْب  فَلَـم  ه لَمـتَع و 
ي أَنْتنْدع ةُ قُلْتمفَاط بجفَأَع كولَ ذَلسر ص اللَّه ةَ إِنَّ قَالَ ومة فَاطضْعب 

 158ص) للشعيري(جامع األخبار .1

 )ق. ه600نوشته علي بن حسن طبرسي متوفاي ( 237ص ر؛مشكاة األنوار في غرر األخبا .2

 )ق. ه600سن طبرسي متوفاي نوشته علي بن ح( 237ص ر؛مشكاة األنوار في غرر األخبا .3
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  ي؟نحجاب از چه س
تان را قبل از رسيدن به سن تكليـف بـه    فرمايد: فرزندان حتي اسالم عزيز مي
شان وادار نماييد تا قبل از رسيدن به بلوغ، احكام الهي را  نماز و روزه در حد توان

. شان آمادگي قبول تكاليف حضرت احديت را داشته باشـد  روح و جسمبياموزد و 
  كند. ي ديگر احكام الهي از جمله حجاب صدق مي همين امر درباره

ها قبل از تكليف يك نـوع تمـرين و عـادت بـراي اوسـت و       حجاب دختر بچه
دهد كه الزم است  السالم) را به ما نشان مي روش امامان معصوم (عليهم همچنين

  .مان را در اين سنين بپوشانيم اندختر
  راوي مي گويد:

السـالم را بـه مهمـاني دعـوت      هاشم امـام رضـا عليـه    زماني چند تن از بني« 
ها دختر كوچكي حضور داشت و آنان طبق معمول دختـر   در خانواده آن نمودند.

كــه دختــر نــزد  را نــزد خــود نشــاندند و مــورد نــوازش قــرار دادنــد بعــد از آن 
  حضرت پرسيد چند سال دارد؟ گفته شد: پنج سال.ند، لسالم آوردا امام(عليه

  1 ».السالم) او را از محضر امام دور كردند بعد (به اشاره امام (عليه
  السالم پرسيد:  نعمان از امام علي عليه بن در روايت ديگري احمد

دخترى شش ساله پيش مـن اسـت كـه بـا او خويشـى و محرمـى نـدارم،         « 
  2 »ت منشان و او را مبوس.فرمود: به دامن

                                            
ه فَـأَتَى   ـ   533ص  5 اإلسالمية) ج -الكافي (ط  .1 لـنْ أَهةٍ ماعمج عم اهعمٍ داشي هنب ضعأَنَّ ب

ا فَقنِّهنْ سأَلَ عس نْهم نَتا دفَلَم هِميعاً إِلَيمسِ جلجلُ الْما أَهنَاهفَأَد ةٍ لَهبِيبِصسيلَ خَم  نْها عاهفَنَح .  
ـ سأَلَه أَحمد بنُ النُّعمانِ فَقَالَ عنْدي جويرِيةٌ لَيس بيني و بينَها رحم   223مكارم األخالق ص .2

  .و لَها ست سنينَ قَالَ فَلَا تَضَعها في حجرِك و لَا تُقَبلْها
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  سلم فرمود:  و آله و عليه اهللا و رسول خدا صلي
ِإَذا بـََلَغـــِت اْجلَارِيَـــُة ِســـتَّ ِســـِنَني فَـــَال تـَُقبـِّْلَهـــا َو اْلغُـــَالُم َال تـَُقبـِّْلـــُه اْلَمـــْرأَُة ِإَذا َجـــاَوَز َســـْبَع « 
پـس از   ـ چون دختر به شش سالگى رسد، ديگر او را نبوسيد، و زن پسر را  ِسـِنني

  1 ».هفت سالگى نبوسد
  السالم نيز روايت شده:  از امام صادق عليه

ِإَذا بـََلَغـــِت اْجلَارِيَـــُة ِســـتَّ ِســـِنَني فَـــَال يـَُقبـُِّلَهـــا اْلغُـــَالُم َو اْلغُـــَالُم َال يـَُقبِّـــُل اْلَمـــْرأََة ِإَذا َجـــاَز « 
ا نبوسـد، و  ـ دخترى كه سنّش به شش سالگى رسيده پسـر بچـه او ر     َسـْبَع ِسـِنني

  2 »پسر بچه كه از هفت سال گذشته است زن نامحرم را نبوسد.
 پايان

چه در اين مقاله آمد تمام فوايد و ظرايـف حجـاب نبـود، بلكـه بـه انـدازه        آن
ـ اثبات تقدس و بضاعت نويسندگان مطالبي مطرح شد. اما  و   حجـاب   هـاي  هجاذب

عفـاف در بـين زن و   و   حجـاب   ساز گسترش فرهنگ عفاف در متون ديني سبب
بدون توجه به حجاب و   اجتماعي  سازي نـهادهاي مرد جامعه خواهد شد و سـالم

شناسـايي حجـاب سرچشـمه در ضـرورت       اهميـت   نيسـت.   پذير آن امكان  فوايد
زا دارد و خأل محسوس عـدم وجـود الگوهـاي مناسـب      معنوي  شخصيت  پردازش

شـود.   جــامعه مـي    زل حـجاب درسبب انتخاب الگوهاي نا  براي حجاب و عفاف
و عفـاف مسـتلزم     در خصوص ترويج مسئله حجـاب   معرفتي  هاي اصـالح هندسه

اسـت كه بـدون آن    حدي  كه فوايد حجاب در ارائه فوايد و آثار آن است؛ چه اين
  جدي خواهند شد.  دچار لغزش و آسيب  و جامعه  فرد

                                            
  223مكارم األخالق ص .1
  437ص 3 اليحضره الفقيه ج .2
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  1؟ جلباب و خمار چيست
  

 مقدمه
 هفـت  ايـن  در كلمـه  معناى و است آمده كريم قرآن در بار هفت حجاب واژه
  .شود ديگر چيز شدن ديده مانع جهت هر از كه است چيزى، مورد

  مانع مادى
  :آيه اين در كه چنان

من اين : گفتـ  َرْت بِاْلِحجـابِ  َحتَّـى تَـوا  ِذْكِر رَبِّي  اْلَخْيِر َعنْ   ُحبَ   َأْحَبْبتُ   ِإنِّي َفقالَ « 
ها در جهاد اسـتفاده   خواهم از آن و مى(خاطر پروردگارم دوست دارم ه  اسبان را ب  

 )32/ص(».تا از ديدگانش پنهان شدند) كرد كنم، او هم چنان به آنها نگاه مى
: گوينـد  مفـسران  بعـض  و 2 .اسـت  افـق ،  حجـاب  از مقصود: گويد اثير ابن كه
  .است فتابآ شدن پنهان مقصود
   : آيه اين در نيز و

َتَمثََّل َلها َبَشرًا َسِويًّا  ُدوِنِهمْ   ِمنْ  فَاتََّخَذتْ «  و ميان خود   ـ    ِحجاباً فََأْرَسْلنا ِإلَْيها ُروَحنا فـَ
 در ايـن    .)تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد        (و آنان حجابى افكند     

عيـب و    اديم؛ و او در شـكل انـسانى بـى         سوى او فرسـت   ه  هنگام، ما روح خود را ب     
 )17/مريم (»!نقص، بر مريم ظاهر شد

  3.است ديوار، حجاب از مقصود اند گفته كه
                                            

به رشـته  » حجاب در قرآن   « اين مقاله توسط مرحوم استاد دكتر سيد جعفر شهيدي تحت عنوان             .1
  .تحرير درآمده بود كه با اضافاتي از سوي تحريريه نشريه منتشر شده است

   ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و األثر، ماده حجب.2

 102  ص7جطوسى، محمد بن حسن  نوشته  التبيان فى تفسير القرآن .3
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  :استوسلم  وآله عليه اهللا  صليخدا رسول زنان درباره كه آيه اين در نيز و
ى كــه چيــزى از و هنگــامـــ    َوراِء ِحجــابٍ  َو ِإذا َســأَْلُتُموُهنَّ َمتاعــاً فَــْسئَـُلوُهنَّ ِمــنْ « 

خواهيـد از پـشت      مى] همسران پيامبر [از آنان   ) بعنوان عاريت (وسايل زندگى را    
  )53/احزاب(» .پرده بخواهيد؛

  .پرده چون آنان شدن ديده از مانع است پوششى مقصود كه
 ديـدن  مـانع  كـه  گرفـت  محسوس چيزى نيز آيه اين در را حجاب توان مى و
  :شود

نَـُهما ِحجابٌ «  و در ميان آن دو  ـ    يـَْعرُِفوَن ُكـالًّ بِـسيماُهم  رِجالٌ   اْألَْعرافِ  َعَلى َو  َو بـَيـْ
مردانى هستند كه هر يك از      » اعراف«، حجابى است؛ و بر      ] بهشتيان و دوزخيان  [

  )46/اعراف (.شناسند شان مى آن دو را از چهره
 مانع معنوى

  : آيه اين در كه چنان
و شايــسته هــيچ  ـ     ِإالَّ َوْحيــاً َأْو ِمــْن َوراِء ِحجــاب  اللَّــهُ  َمــهُ َو مــا كــاَن لَِبــَشٍر َأْن ُيَكلِّ « 

» . انسانى نيست كه خدا با او سخن گويد، مگـر از راه وحـى يـا از پـشت حجـاب         
  ) 51/شورى(

 بـه  آن از مجـازاً ،  نيـست  ممكـن  حـسى  ديـده  بـا  تعالى بارى ديدن چون كه
  .است شده تعبير پرده پشت از مكالمه
  : آيه اين يا و

و ميان ما و تو حجـابى وجـود    ـ    فَاْعَمـْل ِإنَّنـا عـاِمُلونَ   ِحجابٌ   بـَْيِننا َو بـَْيِنكَ  َو ِمنْ « 
ــو بــ   ــس ت ــل       ه دارد پ ــود عم ــراى خ ــم ب ــا ه ــاش، م ــود ب ــل خ ــال عم دنب

  )5/فصلت(ـ». كنيم مى
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 يـا  و استوسلم  وآله عليه اهللا صلي مبراپي با كافران تلفاخم مقصود اند گفته كه
  .دين در او با مخالفت

  : آيه اين در يا و
و ـ ً  ال يـُْؤِمنُـوَن بِـاْآلِخَرِة ِحجابـاً َمْسـُتورا  الـَّذينَ   َو بـَـْينَ   َجَعْلنا بـَيـَْنكَ   اْلُقْرآنَ   َو ِإذا قـََرْأتَ « 

آورنـد،   ها كـه بـه آخـرت ايمـان نمـى      خوانى، ميان تو و آن هنگامى كه قرآن مى
 )45ء/اسرا( ».دهيم حجاب ناپيدايى قرار مى

  .است كـافرانتوسط  قرآن معنــاى درنيـافتن، حجـاب از مقصود كه
 كـه  اسـت  چيـزى  يـا  پرده معناى به حجاب ها آيه اين در، بينيم مى كه چنان

 بـا  و ديگر هايى آيه ضمن، ماست منظور كه شرعى حكم آن اما .شود ديدن مانع
، نوشتيم كه نانچ زيرا .بليغ نهايت تعبيرى ،است آمده حجاب كلمه جز تعبيرى
  .است ديدن مانع حجاب
  : فرمايد مى را مسلمانان كه احزاب سوره 53 آيه
 پرده سوى آن از، خواستيدوسلم  وآله عليه اهللا صلي پيغمبر زنان از چيزى اگر« 

 ديـده  از جهـت  هر از آنان و نبينند را پيغمبر زنان كه است دستورى، »بخواهيد
 براى حجاب از كه صورتى در، نشود ديده مه شان جسم كه چنان، مانند پوشيده

 دسـتور  جهـت  بدين .ماند پوشيده نيز آنان جسم قطر كه نيست آن مقصود زنان
  :خوانيم مى چنين ها آيه ديگر در را زن پوشش
ـ    َجالَبِيـِبِهن  ِمـنْ   َعلَـْيِهنَ   يُـْدنينَ   َو ِنسـاِء اْلُمـْؤِمنينَ   َو بَناتِـكَ   ِألَْزواِجـكَ   قُـلْ   يا أَيـَُّها النَِّبيُ « 

 نزديـك  را خـود  هاى جلباب تا بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنان به پيغمبر اى
  )59احزاب/» (.آرند
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  :آيه اين نيز و
 آشـكار  وـ    ُجيُـوِبِهن  َعلـى  ِبُخُمـرِِهنَ   ِإالَّ مـا َظَهـَر ِمْنهـا َو ْلَيْضـرِْبنَ   زيَنـتَـُهنَ   َو ال يـُْبـدينَ « 
 بـر  را خـود  خمارهـاى  بزننـد  و، آن از است پديد چه آن جز را خود زينت مكنند
  )31نور/» (.خويش هاى جيب

 كاربرد و است آمده شريفه آيه دو اين در كه چند هايى واژه معناى بايد اكنون
 خـــدا رســـول عصـــر مســـلمانان عـــرف در و عـــرب زبـــان در را هـــا واژه آن

  .گردد اركآش ماست مقصود چه آن تا، كرد روشنوسلم  وآله عليه اهللا صلي

  جلباب
 واژه ،انـد  نشناسـانده  درسـت  را كلمـه  ايـن ، نوشـت  خـواهم  كه چنان لغويان

  .تجلبب و جالبيب، جلباب
اميرالمـؤمنين   قصـار  كلمـات  و ها نامه، ها خطبه در چندبار) پوشيدن جلباب(
، 10 هـاى  نامه و 183، 153، 87، 66، 4 هاى خطبه: (است آمده السالم عليه على
  .است چيزى به مشبه جلباب موارد همه در كه، )112 قصار مهكل و 65، 19

  :است عايشه حديث يكى، نبوى درحديث اما
فاسـتيقظُت باسـرتجاعه حـني عـرفىن، فخّمـرُت  و كان رآىن (صفوان) قبـل احلجـاب، « 

  ».وجهى جبلباىب
  :مناسك باب، دارمى سنن در ديگر و

ا من رأسها على وجِهها«    .»َسَدلت إحدانا جلبا
، عـرب  قـديم  لغويـان ؟ است پوششى چگونه و چيست جلباب ديد بايد اكنون

   .اند نشناسانده دقيق را كلمه، است بوده آنان عادت كه چنان
 اى كشـته  سـوك  در هـذيل  از زنـى  »است ملحفه جلباب«: نويسد مي جويرى



40شميم معرفت ـ شماره 

 

72 

 همچـون ، رفتنـد  مـى  او سـوى  بـه  خـاطر  اطمينـان  بـا  هـا  كـركس « : است گفته
 شناسـانده  بـدان  را جلبـاب  كه ،ملحفه تعريف در و 1»پوشيده جلباب دوشيزگان

  ».است مالحف يكيِ ملحفه« : نويسند، است
  :نويسد منظور ابن
 زن كـه ، رداء از تر كوتاه، خمـار از تر فراخ است اى جـامه، بود قميص جلباب« 
 از تـر  كوتـاه ، فـراخ  اسـت  اى جامـه ، انـد  گفتـه  و .پوشاند را خود سينه و سر بدان

  ».حفهمل
  :نويسد اثير ابن و
 اسـت  مقنعـه  چون آن و است ملحفه اند گفته و .است) رداء( و) ازار( جلباب«
 210 ».بود جالبيب آن جمع و، پوشاند مى را خود سينه و پشت و سر بدان زن كه

  :آرد فارس ابن نوشته از فيومى و
 311 ».آن جز و جامه، بپوشانند را خود بدان كه است چيزى جلباب« 

  :است چنين فارس ابن نوشته ماا
 و اسـت  چنـين  نيـز ) جلب( و كوه همانند است ابرى) جلبه( گويد ابوعمرو« 
 4»و البصفا صلد عن الخير معزل و لست بجِلبٍ جلبِ ريجٍ و قرَّةٍ :اند سروده

 جالبيـب  آن جمع و بود پيراهن، جلباب و است كلمه اين از جلباب اشتقاق و
                                            

  تمشى النسور اليه و هى الهية مشى العذارى عليهنّ الجالبيب .1

 ذيل لغت جلبب النهايةو سان العرب ل .2

 ، ماده جلببالمصباح المنير .3

لعرب به جاى كلمه (ريج)، (ليـل)   ا اى تأبط شرّاً (لسان العرب ماده جلب) در لسان ه هبيت از سرود .4
 آمده است.
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 كـرده  نقـل  ،  شـد  آورده هـذليين  ديـوان  از كه را بيتى سپس (اند سروده و است
   1 ).است

 =ابـر  (جلـب  ريـشه  بـا ) جلباب (كلمه پيوند در عربى نويسان فرهنگ كوشش
 كـه  باشـد  تـر  صـحيح  جفرى نوشته ظاهراً و،  رسد نمى نظر به درست 2 )پوشاننده

  :است نوشته دزى چه آن نيز و3،روپوش معنى به است حبشى كلمه اصل
 را خـود  سرتاپاى خانه از شدن بيرون هنگام زنان،  شرق در كه زرگىب چادر« 

   4 ».پوشانند مى آن در
  نهج البالغهجلباب در 

 هـاى  نكتـه  الـسالم  عليـه  علـى  اميرالمؤمنين گفتار در واژه اين استعمال از اما
  .بنگريم حضرت آن سخنان در آن استعمال مورد به نخست .يافت توان را ديگر

 در مـورد  نُـه  كلمـه  ايـن  از ساخته فعل و جمع و مفرد،  شد اشارت كه چنان
  :است آمدهالسالم   عليهامام سخنان

 اْلغَـْدِر َو أَتـَـَومسَُُّكْم ِحبِْليَـِة اْلُمْغتَــرِّيَن َحـىتَّ َسـتَـَرِين َعـْنُكْم  َما زِْلُت أَنـَْتِظـُر ِبُكـْم َعَواقِـبَ «  .1
هد شكنى شما بـودم، و عالمـت فريـب    پيوسته در انتظار عواقب ع ـ   ِجْلَباُب الدِّين

چـشم پوشـيم از شـما بـه خـاطر پنهـان             . ديـديم  خوردگان را در چهره شما مى     
  5 ».بودنتان زير لباس دين بود

                                            
 470 ص1جمعجم مقاييس اللغة،  .1

 470 ص1جمعجم مقاييس اللغة،  .2

 102 ص جفرى، آرتور نوشته لغات دخيل قرآن .3

 117 صفرهنگ البسه مسلمانان، .4

 4 خطبه 51ص ) للصبحي صالح( نهج البالغة .5
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  1» اى از مدارا بپوش  ـ پس براى آنان جامه فَاْلَبْس َهلُْم ِجْلَباباً ِمَن اللِّني « .2
هر كس ما اهل بيت را دوست  ـ  َتِعدَّ لِْلَفْقـِر ِجْلَبابًـاَمْن َأَحبـََّنا َأْهَل اْلبَـْيِت فـَْليَـسْ  « .3

  2 ».دارد بايد براى پوشيدن جامه تهيدستى مهيا باشد
 ـ تا    َغْفلَـِتِهم  َجَالبِيـبِ   ِمـنْ   َو اْسَتْخَرَجُهمْ   َجزَاِء َمْعِصَيِتِهمْ   َعنْ   َهلُمْ   ِإَذا َكَشفَ  َحىتَّ  « .4

شـان   هـاى غفلـت   شان را بر ايشان آشـكار كـرد و از پـرده    چون كيفر نافرمانى 
 3» ..بيرون آورد

 َأْن تـَُردَّ َمـا َشـاَع ِيف الـسََّماَواِت ِمـْن َتَألْلُـِؤ   َسَواِد اْحلََناِدسِ   َجَالبِيبُ  َو َال اْسَتطَاَعتْ  « .5
رخـشش مـاه را كـه در    و چادر سياه شب قدرت بر طرف كـردن د  ـ  نُوِر اْلَقَمـر

  4 ».آسمانها پخش است ندارد
چــه خــواهى  ـ    ِفيــه  َمــا أَنْــتَ   َجَالبِيــبُ  َو َكْيــَف أَنْــَت َصــاِنٌع ِإَذا َتَكــشََّفْت َعْنــكَ  « .6

  5 » .اى به كنار شود هاى رنگين كه پوشيده كرد، اگر اين جامه
نَـَة طَاَلَمـا َأْغـَدَفتْ  فَِإنَ  « .7 هايش را  فتنه دير زمانى است كه پرده ـ  ا َجَالبِيبَـَهـ  اْلِفتـْ

 6». بر چهره افكنده

ـ اى گروه مسلمانان، ترس       اْسَتْشِعُروا اخلَْْشَيَة َو َجتَْلَبُبوا الـسَِّكيَنة َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمنيَ  « .8
 7 ».از حق را لباس زيرين خود قرار دهيد، و آرامش را لباس روى خود سازيد

                                            
 19خطبه  376ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .1
 488ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .2
 213ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .3
  261ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .4
   369ص)  للصبحي صالح(نهج البالغة  .5
  456ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .6
  97 ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .7
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   َو َجتَْلبَـبَ  بِّ ِعَباِد اللَِّه ِإلَْيِه َعْبداً َأَعانَُه اللَّـُه َعلَـى نـَْفـِسِه فَاْستَـْشَعَر اْحلُـْزنَ ِإنَّ ِمْن َأحَ  « .9
اى است كه خداوند بـه   ترين بندگان در پيشگاه خداوند بنده محبوب ـ   اْخلَـْوف

تسلّط بر نفسش او را يارى داده، پس اندوه را شـعار خـود كـرده، و خـوف از                    
 1 ». ا تن پوش خويشعذاب ر

 رفتـه  كـار  به مجاز به پوشيدن جلباب و جلباب،  مورد نُه اين همه در هرچند
  :آورد دست به توان مى را زير نكات آن استعمال از اما، است
 دو در چـه ،  كنند مى بر به ها پوشش ي  همه روى كه است پوششى،  جلباب .1
 كـه  گوينـد  شـعارش  هتج آن از و است زيرين لباس كه آمده شعار مقابل مورد
 2 .كند مس را بدن موى

  .است آشكار 5 و 1 فقره از كه چنان، پوشاند مى را تن سراسر جلباب .2
 تقريبـاً  بلكه،  نيست زنان خاص پوششى خمار و مقنعه چون،  لباس جلباب .3

 و گيـرد  مى پايين به گردن از را بدن سراسر كه است كار لباس يا روپوش مرادف
 8، 6،  4 ،   2 و 1 هـاى  فقـره  در زيرا .پوشند مى را آن كار هنگام به مردان و بانوان

، جلباب اگر كه است بديهى و،  اند مردان دهد مى خبر آنان از كه آن يا و مخاطب
 كـه  اسـت  معلوم چه ،رفت نمى كار به مردان مورد در،  بود تنهايى به زنان پوشش

  .يفكندب خود سر بر را تقوا چادر گفت توان نمى مثالً مرد به
  :اند گفته چه باره دراين تفسيرنويسان ببينيم اكنون
  :آورد مجاهد و عباس ابن از طوسى شيخ

                                            
 118 ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .1

 193  ص3جمعجم مقاييس اللغة،  .2
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 بـدان  را خود سر و پيشانى كه است اى مقنعه آن و،  است زن خمار،  جلباب« 
، جالبيـب : نويـسد  حسن گفته از و .آيد برون خانه از كارى براى كه گاهى پوشد
   1».آورد مى خود رهچه بر را آن زن كه هاست ملحفه
 ظـاهر  لـيكن ،  اسـت  آورده البيـان  مجمـع  در طبرسـى  را اول احتمال نظير و

 خمـار  كـه  دهـد  مـى  نشان نور مباركه سوره يكم و بيست آيه با آيه اين مقايسه
  2 .جلباب جز است پوششى
  :نويسد قرطبى، مفسر دو اين نوشته مقابل در
 و عبـاس  ابـن ،  خمـار  از تر بزرگ است اى جامه آن و جلباب جمع،  جالبيب «
 كه است آن درست و،  است قناع اند گفته و است رداء آن كه اند آورده مسعود ابن
 3».بپوشاند را تن ي همه كه است پوششى آن

 اسـت  آورده را تفسير همين نظير مبرّد از،  نيز نثرالمرجان مؤلف،  غوث محمد
 4 ».ملحفه چون بپوشاند را تن همه كه است پوششى آن«  ككه نويسد و

  :نويسداهللا عليه  رحمت طباطبايى عالمه و
اى است سرتاسرى كه تمامى بـدن    ، و آن جامه     است   جلباب   جمع " جالبيب« 
شـود، و    پوشاند، و يا روسرى مخصوصى است كه صورت و سر را سـاتر مـى               را مى 

، ايـن اسـت كـه آن را         " پيش بكشند مقدارى از جلباب خود را       "منظور از جمله  
  5 ».هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد پوشند كه زير گلو و سينهطورى ب

                                            
 327  ص8جالتبيان،  .1

 .در ذيل اين كلمه توضيح بيشترى داده خواهد شد .2

 سوره احزاب 59ذيل تفسير آيه  ،الجامع ألحكام القرآن .3

 435  ص5جنثر المرجان، چاپ سنگى،  .4

 510  ص16 ترجمه تفسير الميزان، ج .5
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اى اسـت     آن جامـه   " خمار " ، و   جمع خمار است   ؛ به دو ضمه   " خمر "كلمه« 
و . كنـد  اش آويـزان مـى     پيچد، و زايد آن را به سـينه        كه زن سر خود را با آن مى       

عـروف   به فتح جيم و سكون ياء است كه معنـايش م           ؛ جمع جيب  " جيوب "كلمه
ها است، و معنايش اين است كه به زنان دستور بده            است، و مراد از جيوب، سينه     

  1 ».هاى خود انداخته، آن را بپوشانند ها را به سينه تا اطراف مقنعه
 بـه  جلبـاب  تفـسير  كـه  شـود  مـى  دانسته چنين،  شد نوشته چه آن مجموع از
 يـا  روپـوش  همـان  آن درست تعريف و،  است تسامحى تنه نيم يا و مقنعه،  خمار
 دانـسته ) يـدنين  (امـر  از نيـز  و .فراگيـرد  را انـدام  سراسـر  كـه  است لباسى روى
 دوش بـر  كـه  شـنل  هماننـد ،  جلوبـاز  اسـت  بـوده  پوشـشى  جلبـاب  كه شود مى
 نزديـك  هـم  بـه  را آن طرف دو كه است شده داده دستور آيه در و اند افكنده مى

 .كنند

 خمار

 و جـاهلى  شـعرهاى  در آن كـاربرد  و ستا سر پوشش،  جلباب خالف بر خمار
  .است معنى همين به اسالمى دوره

  :گويد باران وصف در امرؤالقيس
 2كرؤس قطعت فيها خُمر و ترى الشجراء فى ريقها

 سـرهاى  بـه  مانـده  بـرون  آب از كـه  را درختان سرهاى بيت اين در شاعر كه
  .است كرده همانند مانده خمار در بريده

                                            
  156  ص15 ترجمه تفسير الميزان ج .1
 121ايلياحاوى، امرؤالقيس،  .2
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  :انصارى ثابت بن انحس از بيت اين و
 1تتلطّمهنّ بالخُمر النساء تظلّ جيادنا مستمطرا

 شـتاب  بـه  مـا  اسبان گويد و كند سرزنش را مكه مردم و ابوسفيان آن در كه
 .راندند مى باز را آنها چارقد با شما زنان و رفتند مى

 بخارى حديث در كه چنان،  خمار به صورت يا و است سر پوشيدن) تخمير (و
 2 ».فخّمرت وجهى جبلباىب«    :گذشت

 جيب

 ديگر بار و نمل سوره 12 آيه در بار يك كلمه مفرد،  )جيوب (آن جمع،  جيب
 و آمـده ) نـور  سـوره  31 (بحـث  مـورد  آيه در آن جمع و قصص سوره 22 آيه در

  .شود باز پيراهن يقه از كه است گريبان آن معناى
، نـور  مباركـه  سـوره  در ها كلمه دركاربردهاى دقت و ها توضيح اين مجموع از

  :شود مى روشن نكته چند البالغه نهج و عرب شعر از نيز و ديگر هاى آيه و احزاب
 كه است پوششى جلباب و است پوشش خمار ،نيست يكى جلباب با خمار .1

  .پوشاند مى) پايين به گردن از ظاهراً (را بدن سراسر
 لـب  دو انـد  شده ورمأم مسلمان زنان و،  باز جلو است بوده پوششى جلباب .2
  .كنند نزديك يكديگر به را آن

 انـد  شـده  مـأمور  مـسلمان  زنـان  كـه  اسـت  بـوده  دار دامنه سرپوش،  خمار .3
  .بپوشانند بدان را سينه و گلو و بياورند خود گريبان تا را سرپوش هاى دامن

                                            
 8  صديوان حسان بن ثابت، دارصادر، .1

 149  ص5جبخارى، نوشه المغازى  .2
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  حديث حيا
خانم پروانه نجاتي  10/4/94در تاريخ شعرخواني جمعي از شاعران كشور  در محفل   

هايي از اين  بخش.  قرار گرفتاي خامنهامام حضرت شعري خواند كه بسيار مورد توجه 
  .خوانيد  قرائت كرد در زير ميرهبر معظم انقالبشعر را كه ايشان در حضور 

  ي دختران اين سرزمين كاوك و همهاي تقديم به دخترم چ مادرانه
  بيا صميمي باشيم! چكي مامان

  مثل دو تا دوست قديمي باشيم
  بيا با هم حرف بزنيم بخنديم

  مـها ببندي هـدر ر به روي غص
  نگرون توام دل! ومـبهار خان

  وامـزون تـواپس روز خـدل
  اين روسري يعني كه تو نجيبي

  يبيـه سـر يـطـعـه مـوفـكـش
   پرچم اعتقادهاين روسري

  ير بادهـه گلبرگا اسـنباش
  بايد بدوني زندگي بازي نيست

  وهم قرصاي اكستازي نيستـت
  مرداي خوب كاري و اهل دلن

  ون ولنـيابـ خيوـمرداي بد ت
  خوان مرداي خوب فقط نجابت مي

  خوان رت ميـون غرور و غيـاز زنش
  هـشـيـمـه مرد نـن كـعالف موفش

  ريشهتا لنگ ظهر به رختخواب سي

  مردي كه قيچي ميزنه به ابرو
  ازوـراغ زور بـر سـيـاز اون نگ

  مردي كه بند انداخته مرده؟ نه نيست
  ك درده؟ نه نيستـريـي شـسـرا كـب
  هـالـداره، زغـردي نــر مـوهــج

  نه مرده و نه زن؛ تو حس و حاله
  برق لب و كرم كه اومد تو كار

  !رو خدا نگه دارـي بـگـردونـم
  برا كسي بمير كه راستي مرده

  چه، برنگردهـيـپـه، نـزنـر نـج
  بله به كسي بگو كه عاشق باشه

  اشقونه صادق باشهـرف عـتو ح
  يعني بايد شيفته روحت باشه

  وهت باشهـمه شكـنه چشـتش
  سرت ر درد نيارم! آره گلم
  بازيا ر دوس ندارم اين لوده

  د راه نروـراي بـاي دختـپـمـه
  مامان توي چاه نروبا چشم باز 

  :اي در پايان شعر خانم پروانه نجاتي به ايشان فرمودند امام خامنه
آفرين آفرين خيلي خوب بود، واقعاً مادرانه و حكيمانـه، خيلـي خـوب،              « 

كار بگيرنـد و ايـن        جور زبان فاخر و مؤثر را به        مادران بتوانند اين   ي  كاش همه 
  ».لي خوب بود، ممنونحقايق را به دختران جوان ياد بدهند، خي
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  گناه آثار
  

 مقدمه
 و  بــرف و  شــديد ســرماى ماننــد، غيرطبيعــى و طبيعــى اتفاقــات و حــوادث
، كشاورزى محصوالت رفتن بين از بر عالوه كه،  زمـستان در سابقه بـى  يخـبندان

 شـديد  كاهــش ،  شود مى مردم زندگى در مشكالتى  بروز و بسيار خسارات سبب
 فوت،   جهانى  سابقه بى تورم،  آب بودكم و  خشكسالى آن تبع به و آسمانى نزوالت

 و فـردى تـصادفات،  پايين سنين در آشنايان و دوستان از بـسيارى انتظار از دور
 هـا  ده و غنـى  و فقيـر  سـردرگمىِ ،  خـانوادگى  اختالفات گسترش،  بسيار گروهى
  .دهد مى رخ ما  زندگى و، اطراف در كه است امورى، ديگر گوناگون مشكل
 جـستجو  علـت  چند يا يك،  فوق موارد از يك هر براى توان مى گذرا نگاهى با
 و  نويسندگان باره اين در كه يافت دست عملى راهكارهاى به بـتوان شايد و كرد

 بررسـى  جـاى  بـه  برخى. اند كرده بحث آن از و گفته سخن تفصيل به  گويندگان
 كـه  ندازندا مى اهميت كم عوامل گردن به را گناه،  زيربنايى و اصلى عوامل و علل
 را خيـالى  و خرافـى  و موهـوم  عوامـل   يـا  و  اند نداشته عـهده بـه را اساسى نقش
  .كنند مى مطرح

 هـا  آن مخرّب هاى سياست و بيگانگان به را خود بدبختى علت تمام نيز برخى
  مخـالف  و  موافـق  گـردش  مولـود  را حـوادث  اين همه،  اى عده و دهند مى نسبت
 مفهـوم  بـه  ــ  قـدر  و قـضا  دامـن  به دست اى عـده،  مسـرانجا. پندارند مى افالك
 و تلـخ  حـوادث  همـه  و زننـد  مـى  اقبـال  و طـالع  و شانس يا و ـ اش يافته تحريف
 بـه  دين نگاه از  كسى  تر كم  متأسفانه اما كنند؛ مى توجيه طريق اين از را شيرين

  .كند مـى تـحليل را آن و  پرداخته  مسئله  اين
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، آزمـايش : جملـه  از دارد؛ مختلفى علل ها گرفتاري و هابال،  اسالم دين نگاه از
 بـا  رابطه در كه... و پاداش و  اجر،   تأديب،   هشدار،  ايمان تقويت،  تكامل،  شكوفايى

ا  دارد؛ وجـود  متعـددى   روايـات  و  آيات،  يك هر از يكـى  بـه  نوشـتار  ايـن  در امـ 
  .است شده پرداخـته گـناه يعـنى، بالها علل ترين مهم

   حـوادث  همم  عامل

 تأكيـد  آن  بـر  و شـمارد  برمى حوادث براى مهم عاملى را بشر اعـمال،  اسـالم
  : فرمايد مى قرآن كه چنان ورزد؛ مى

  مـصيبتى   هــر  ـ  َكثيـرٍ   َعـنْ  يـَْعُفوا وَ   أَْيديُكمْ   َكَسَبتْ  فَِبما ُمصيَبةٍ   ِمنْ  َأصاَبُكمْ  ما وَ  «
ـ  كه اسـت اعمالى سبب به،  رسد شما به  عفـو  نيـز   را  بـسيارى  و،  ايـد  داده ـجامان
 )30/شوري (».كند مى

 :داشت توجه آن به بايد كه است نكاتى، آيه اين در

 آدمــى  دامــنگير  كـه  مـصائبى  از برخـى ،  دهد مى نشان  خوبى  به  آيه اين. 1
 اين به و دارد استثنائاتى چند هر است؛  هشدار و  الهى  مجازات نوع يك، شود مـى

 .شود مى  روشن  زندگى  مشكالت و دردناك حوادث دالئل از كىي، تـرتيب

 پيـامبر  كه خوانيم مى السالم عليه  على اميرمؤمنان از حديثى در كه اين جالب
  :  فرمود  وآله عليه اهللا صلى خدا گرامى
 ِاالَّ  قَـــَدمٍ   َنْكبَـــةِ   الَ وَ   ُعـــودٍ  َخـــْدشِ  ِمـــنْ  َمـــا َعلِـــىُّ  يَــا اْآليَـــةُ  َهـــِذهِ  اللّـــهِ  ِكتــــَابِ  فــــِى آيَـــةٍ  خـــَيـْرُ «

نـَْيا ِىف  َعْنــهُ  الّلــهُ  عـــََفا َومـــَا بِــَذْنبٍ  نـَْيا ِىف  َعَلْيــهِ  َعاقَــبَ  َوَمــا  ِفيــهِ   يـَُعــودَ  أنْ  ِمــنْ  اَْكــَرمُ  فـَُهــوَ  الــدُّ  الــدُّ
 آيـه  بهتـرين ...) ُمـصيَبةٍ   ِمـنْ  َأصاَبُكمْ  ما وَ  ( آيه  اين ـ َعْبِدهِ  َعَلى يـُثـَىنَِّ  أنْ  مـِنْ  أعـَْدلُ  فـَُهوَ 
 وارد ] انـسان  تـن  بـر [  چـوبى   از كه خراشى هر !على اى. اسـت مـجيد قـرآن در
 و ] اسـت  زده سـر  او  از  هكـ [  اســت  گــناهى  اثـر  بر،  قدمى لغزش هر و،  شود مى
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 آن در  ] قيامـت   در[  كـه  اسـت  آن از تر گرامى،  كند مى عفو دنيا در خداوند چه آن
 از تـر  عادل،  است  فرموده  عقوبت دنيا اين در كه را ـچه نآ و،  فـرمايد نظر تجديد

 1 ».دهد كيفر ديگر بار، آخرت در كه است آن

 دانـست  بايـد  ولـى  گيرد؛ برمى در را مصائب  هـمه و  اسـت عـام،  آيه ظاهر. 2
 اوليـاء  از برخـى  و الـسالم  اطهارعليهم  ائمه و  انبيا دامنگير كه مشكالتى و مصائب
  همچنـين . اسـت  بـوده  هـا  آن آزمايش يا مقام  ترفيع  بـراى،  سـتا شده مى الهى
 جــنبه  يـا  گيـرد  مــى  را غيرمعـصوم  افـراد  گريبـان  كـه  هايى گرفتاري از  برخى

  : فرمايد مى صراحت به قرآن  كه چنان ؛ دارد امتحان و آزمـايش
ُلَونَُّكمْ  وَ  «  الثََّمـراتِ  وَ  اْألَنـُْفـسِ  وَ  اْألَْمـوالِ  ِمـنَ   نـَْقـصٍ  وَ   اْلُجـوعِ  وَ   اْلَخـْوفِ   ِمـنَ  ءٍ  ِبَشيْ  لََنبـْ

 در كـاهش  و،  گرسـنگى ،   تـرس   از چيـزى  با را شما همه قطعاً  ـ الـصَّاِبرينَ  بَـشِّرِ  وَ 
  بـشارت   كننـدگان  اسـتقامت  بـه  و كنيم مى آزمايش،   ها مـيوه و ها جـان و ها مـال
 )155/بقره (».ده

 حــاصل  امـور  در انگـارى  سـهل  و ردننكـ  مـشورت ،   دقتى بى  اثر بر نيز گاهى
 . است  انسان خود اعمال تكوينى اثـر كه شود مـى

 اســت؛  جــمعى   گناهـان   محصول و،   دارد جمعى دسته جنبه،  مصائب گاه. 3
  :  خوانيم مى چنين قرآن در  كه  گونه همان
 َعِملُـوا الـَّذي بـَْعـضَ  لِيُـذيَقُهمْ  اسِ النَّـ أَيْـِدي َكـَسَبتْ  ِبمـا اْلَبْحـرِ  وَ  اْلبَــرِّ   ِفي اْلَفسادُ  َظَهرَ  «
 نتيجـه   تا  شد  آشكار مردم  اعمال  سبب به دريا و خشكى در فساد ـ يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ 

 )41/روم (».گردند باز شايد بچشاند؛ ها آن به  را شان اعـمال بـرخى
  : است آمـده چـنين ديگـرى آيه در و
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ـُروا  َحتَّـى  ِبَقْومٍ  ام يـَُغيـِّرُ  ال  اللَّهَ   ِإنَ  « ُفـِسِهمْ  مـا يـَُغيـِّ  َمـَردَّ  فَـال ُسـْوءاً  ِبَقـْومٍ  اللَّـهُ  َأرادَ  ِإذا وَ  بِأَنـْ
 چه آن آنان كه اين مگر دهد؛ نـمى تـغيير را جمعيتى هيچ سرنوشت،  خداوند ـ لَـهُ 
  قـومى  بـه  سـوئى  اراده خـدا كه هـنگامى و.  دهـند  تغيير  اسـت خـودشان در را
 )11/رعد (».شد نخواهد آن مانع چيز  هيچ ؛ كنـد  ] شان اعـمال  خاطر  به[

 در كـس  هـر  و صـادق  هـا  انـسان فـرد فرد باره در قضيه اين است ممكن گاه
 و امــوال  يـا  جــان  و جـسم   در مـصيبتى  بـه  شود مـى مرتكب كه گناهى مقابل

 .است آمـده فـوق آيه در كه گونه همان شود؛ گرفتار متعلقاتش

 جـديد  بـالهاى و  جديد هانگنا

 و فــردى  مـشكالت  همـه  اين عـامل،  خـدا فـرمان از نافرمانى اگر راستى به
 بـه  چرا پس،  شود مى جامعه همه گـريبانگير،  اى عـده گناه اگر و است اجـتماعى

 امـع وج برخـي  در گنـاه  قبح  چرا شوند؟ نمى  شرمنده كاران گناه و اند توجه بى آن
 فــرقى  حــرام  و حـالل  مـال  ميـان ،  برخـى  چـرا  اسـت؟  فــته ر بـين از كنونى
 از يكى  از  چـرا است؟ تفاخر عامل،  مقام و تـجمالت و ثـروت فـقط و گذارند نمى
 نماز به چرا نيست؟ خبرى،  منكر از نهى و معروف به  امر  يعنى،  واجبات ترين مهم
 بـه ،  زكـات  و خمـس  پرداخـت  و شـده  تـوجهى  بـى،  اسـت دين اصلى ستون كه

  در  مهمـى  نقـش  كـه  عــفاف  و  حــجاب   چــرا  اسـت؟  شــده  سـپرده فراموشى
 برخـى  در مـرد  و زن اختالط آيا است؟ شده مواجه توجهى بى بـا،   دارد اجـتماع
، فرزنـدان  بـر  والـدين  نظـارت  چـرا  و شـود  نمـى  محسوب بزرگ گناهى،  مجالس
 شود؟ نمى گـرفته جـدى

 شــده  نـوجوانان و  جوانان  ويژه به و ها خانواده،  اجتماع بالى چه آن مـتأسفانه
 روز كـه  اسـت  اى تازه انحرافات و متنوع هاى سـرگرمي و جـديد مـعاصى،  اسـت

 و پـسر  هـاى  دوسـتي  و روابـط ،  امـروزه  متأسفانه. شود مى افزوده ها آن بر روز به
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، هماهوار: همچون  وسايلى از  ناصحيح  استفاده،  مخدر مواد انواع از استفاده،  دختر
 مشاهده كه گونه همان است؛ شده تبديل عادى اى مسئله بـه... و موبايل،  اينترنت

... و بلوتـوس  توسـط  آن ارسال و موبايل با  غيراخالقى هاى عكس گرفتن،  شود مى
 هجـوم  مقابـل  در والدين برخى و است  شده  تبديل  فحشا اشاعه براى وسايلى به

 آنـان  و گذاشـته  آزاد را جوانـان ،  مــبتذل  و غــيراخالقى  هـاى  عكـس  و ها فيلم
  . اند دين ضروريات از گرفتن فاصله  حال   در، ناخواسته

  جديـد   بالهـاى   عامـل  را جديـد  گناهـان ،  كالمـى  در السالم عليه على حضرت
  :فرمايد مى، كرده معرفى

 َمـا الْـَبَالءِ  ِمـنَ  َهلُـمْ  اللَّـهُ  َدثَ َأْحـ يـَْعَمُلونَ  َيُكونُوا ملَْ  َما  الذُّنُوبِ   ِمنَ   النَّاسُ   َأْحَدثَ  ُكلََّما «
  به ها آن براى اى تازه  بالى خداوند،  بكنند تازه گناه مردم هرچه ـ يـَُعـدُّون َيُكونُـوا ملَْ 

 1 ».اسـت نداشته سابقه كه آورد مى  وجود

 از بـسيارى  تـا  اســت  شـده باعث والدين و جامعه توجهى بى،  ديگر طـرف از
 بـر  افـزون  كـه  باشـند  اطـالع  بـى  هـايى  سرگرمي چنين مخرب مفاسد از جوانان

 .شود مى جامعه در فحشا اشاعه  باعث، فردى ضررهاى

  : فرمايد مى كريم قرآن
نْيا ِفــي أَلــيمٌ  َعــذابٌ  َلُهــمْ  آَمُنــوا الَّــذينَ  ِفــي اْلفاِحــَشةُ   َتــشيعَ   َأنْ   ُيِحبُّــونَ   الَّــذينَ   ِإنَ  «  وَ  الــدُّ

ـُتمْ  وَ  مُ يـَْعلَـ اللَّهُ  وَ  اْآلِخَرةِ   ميـان  در هـا  زشـتي  دارند دوست كه  كسانى ـ تـَْعَلُمـونَ  ال أَنـْ
 و اسـت  آخـرت  و دنيـا  در آنـان  بـراى  دردناكى عذاب،  يابد شيوع ايمان با مردم

 )19/نور (».دانيد نمى شما و داند مى خداوند

                                            
  410 ص العقول تحف .1



 آثار گناه

 

85 

 فـحشا اشـاعه
 نآ در كـه  بزرگـى  جامعـه ،  اسـت  اجتمـاعى   موجـود   يك،  انسان كه جا آن از

 حـريم  همچـون  آن حـريم  و،  اسـت  او خانه همچون نظر يك از،  كند مى زندگى
 به آن آلودگى و كند مى  كمك  او پاكى به جامعه پاكى شود؛ مى محسوب او خانه

 مـسموم  را جامعه جـو كه كارى هر بـا اسـالم در،  اصل همين طبق. اش آلودگى
 بـا ،   دينـى   هـاى  آمـوزه   در بينيم مى اگر. است شده مبارزه شدت به،  كند آلوده يا

، غيبـت  كـه  اسـت  ايـن  هـايش  فلسفه از يكى،   است  شده  مـبارزه شدت به غيبت
  .كند مـى دار جـريحه را جـامعه حرمت و سازد مى آشكار را پنهانى عيوب
  پوشـى  عيـب  دسـتور  و شـده  منع شدت به گناه به  تظاهر  از،   اسالم در بينيم مى اگر
 معصيت بينيم مى اگر. نشود هـمگانى    ،  گـناه كه است اين لشدلي يك،  است شده  داده

  .اسـت اسـاس هـمين بر،  است  پنهان و  مستور گناه از بيش اهميتش، آشكار
 تــَُعجِّلُ   بِاْلَمعاصـى ُسـْبحانَهُ  اللَّـهِ  ُجماَهَرةُ « : فرمايد  مي السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

  1»بخشد مـى شتاب كيفرها به، كردن نـافرمانى را نسـبحا  خـداى  آشكارا ـ  النـَِّقمَ 
 روشـن  جامعـه  از اى نقطـه  در آتش اين  وقتى. است آتش همانند،  گناه اصوالً

 زده دامن،   آن  به  اگر اما شود؛ محاصره كم دست يا،  خـاموش تا كوشيد بايد،  شود
 گرفت خواهد فرا را جـا  هـمه،   حريق،  شود برده ديگـر نقطه به اى نقطه از و شود

 .بود نخواهد آن كنترل بر قادر كسى و
 از جامعـه  ظـاهر  حفـظ  و مـردم  عامـه  نظـر   در  گنـاه   پليـدى ،  گذشته اين از

 و گنـاه  نـشر  و فحـشا  اشـاعه  كه است  فساد  برابر  در بزرگى سد خود،  ها آلودگي
 را آن بـه  آلودگى و كند مى  كوچك  را  گناه،  شكند مى را سد اين،  فـسق به تجاهر
 .نمايد مى ساده
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  :خوانيم مى وسلم وآله عليه اهللا صلى  اسالم پيامبر از حديثى در
َا َواْلُمْسَتِرتُ  َخمُْذولٌ   بِالسَّيَِّئةِ   اَْلُمِذيعُ  «  دهـد  نـشر  را گنـاه  كـه  فـردى  ــ  لَـه َمْغُفورٌ  ِ

 الهــى  آمــرزش  مـشمول ،  دارد مـى  پنهان را آن كه آن و  است  مطرود و  مخذول
 1 ».است

 : دارد مختلفى اَشكال» فحشا اشاعه «كه  است  الزم نيز نكته اين ذكر
 بـازگو  آن و ايـن  بـراى  و بزننـد   دامـن   تهمتى و  دروغ به كه است اين به گاه
 بــه  گــاهى . آيـد  وجود  به  فحشا نشر و فساد مراكز كه است اين به زمانى. كنند
 به را ها آن،  نحوى به يا و  گيرد  قرار  مردم اختيار در معصيت وسائل كه است اين
 مأل در گناه ارتكاب و دريده  حيا  پرده  كه است اين به هم گاه. كنند تشويق گناه
 .است»  فحشا  اشاعه «مـصداق اينـها همه. شود ترويج عام

 ايستادگى ديگران منكر از نهى و معروف به امر برابر در برخى كه آن خالف بر
  برخى و فردى را گناه آثار برخى اسالم،  دانند مى خود به مربوط را  آن و  كنند مى
 :كند مـى مـعرفى اجتماعى  را

  گناه فردى آثـار
 در مـشكالت   از  بسيارى كه رسيم مى نـتيجه اين بـه روايات و آيات  بررسى  با

 فـرد ،  مهـم   اين  گرفتن نظر در بدون،  افراد و است الهى معصيت از متأثر،  زندگى
 كـه  اســت  آن،  پنـدار اين  عـلت.  پندارند مى  خويش مشكالت  مقصر  ار جامعه يا
  بــيش  و كـم ،  شـود  مــى  ناشى آن از كه مصيبتى با گناه رابطه،  موارد  برخى  در

  علـت   دنبـال ،  شـخص  و نيست محسوس،  موارد بسيارى در اما است؛ درك  قابل
 .گردد مى ديگرى
 شـود؛  مــحروم  عــبادتى  انــجام  از انـسان  شـود  مـى   سـبب   گناه ارتكاب گاه
  : فرمايد مى السالم عليه صادق امام كه چنان
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  ِمـنَ   َصـاِحِبهِ  ِىف  َاْسـرَعُ   ءِ  السَّـىيِّ   َعَمـلَ   ِانَّ  وَ  اللَّْيـلِ  َصـَالةَ  فـَُيْحَرمُ  الذَّْنبَ   لَُيْذِنبُ   الرَُّجلَ  ِانَّ «
 مــحروم  شــب  نــماز  از آن اثر بر و كند مى گناه گاهى  آدمى ـ اللَّْحـمِ  ِىف  السِّكِّنيِ 

  1 .»است  گوشت  در كارد تأثير از تر سريع انسان  در  زشت كار تأثير. شود مى
 مشكل وقتى كه است  گناه و ها مصيبت و ها محروميت بـين  ارتـباط  سبب  به
  بــاعث    كـه  اند كرده خطايى چه كردند مى فكر، آمد مى پيش بزرگان برخى براى
، رنـج  و گرفتـارى ،  بيچـارگى  و  ذلّـت ،  قلـب  قسـاوت . اسـت  هشـد  مــصيبت  اين

 الهى هاى نعمت تـغيير، زنـدگى در تـنگدستى و سختى، ادراك مراكز  شدن بسته
 .رود مى  شمار  به  گناه آثار از برخى... و

ــن ُأَمــمٍ  ِإلــىَ  َأْرَســْلَنا َلَقــدْ  وَ «  ــ وَ  بِاْلَبْأَســاءِ  فََأَخــْذنَاُهم قـَْبِلــكَ  مِّ ــ َلَعلَُّهــمْ  اءِ رَّ الضَّ    * ُعونَ رَ يـََتضَّ
 يـَْعَملُـونَ  َكانُواْ  َما الشَّْيَطنُ  َلُهمُ  زَيَّنَ  وَ  مْ هُ قـُُلوبُـ  َقَستْ  َالِكن وَ  ُعواْ رَّ َتضَ  بَْأُسَنا َجاَءُهم ِإذْ  َال فـََلوْ 
 هنگـامى  و( فرسـتاديم؛ ) پيامبرانى، (بودند تو از پيش كه هايى امت سوى به ما ـ

 نـاراحتى  و رنـج  و شـدت  بـا  را هـا  آن،) برخاستند مخالفت به نپيامبرا اين با كه
 گردنـد!  تسليم و كنند خضوع،) حق برابر در و شوند بيدار( شايد ساختيم؛ مواجه

 نشـدند؟!  تسـليم ) و نكردند خضوع، (رسيد آنان به ما مجازات كه هنگامى چرا *
 در، كردنـد  مـى  كـه  را كـارى  هـر ، شيطان و كرد؛ پيدا قساوت آنها هاى دل بلكه

  )43 و 42 انعام/ ( » داد! زينت نظرشان
ــ لََنــا ُيْخــِرجْ  رَبَّــكَ  لََنــا فَــادْعُ  اِحــدٍ وَ  َطَعــامٍ   َعلــىَ  نَّْصــِبرَ  لَــن  ُموســىَ ا يَــ قـُْلــُتمْ  ِإذْ  وَ «   تُنِبــتُ  اِممَّ
ــاِقثَّائِ  وَ  بـَْقِلَهــا ِمــن اْألَْرضُ  ــا وَ  َه   َأْدنــىَ  ُهــوَ  الَّــِذى ْبِدُلونَ َتْســتَ  أَ  َقــالَ  َبَصــِلَها وَ  َعَدِســَها وَ  ُفوِمَه
لـَّةُ  َعلَـْيِهمُ  ُضـرَِبتْ  وَ  َسـأَْلُتمْ  مَّـا َلُكـم فَِإنَّ  ِمْصًرا اْهِبُطواْ  رٌ َخيْـ  ُهوَ  بِالَِّذى  ؤُ بَـا وَ  اْلَمْسـَكَنةُ  وَ  الذِّ

 َذالِـكَ    اْلَحـقّ  رِ ِبَغْيـ النَّبِـيِّنَ  ونَ يـَْقتُـلُـ وَ  اللَّـهِ  ايَـاتِ بِ  َيْكُفـُرونَ  كـاَنُواْ  نـَُّهمْ بِـأَ  َذالِـكَ  اللَّـهِ  مِّنَ  ِبَغَضبٍ 
 موسى! اى: گفتيد كه را زمانى) بياوريد خاطر به نيز( و ـ يـَْعتَـُدونَ  َكانُواْ  وَّ  َعَصواْ  اِبمَ 
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 آنچه از كه بخواه خود خداى از كنيم! اكتفاء غذا نوع يك به نيستيم حاضر هرگز
 فـراهم  مـا  بـراى ، پيـازش  و عدس و سير و خيار و سبزيجات از، روياند مى زمين
 كنيـد؟!  مـى  انتخـاب  بهتر غذاى جاى به را تر پست غذاى آيا: گفت موسى. سازد

 چـه  هر زيرا آئيد؛ فرود شهرى در) بيابان اين از بكوشيد، است چنين كه اكنون(
 زده هـا  آن پيشـانى  بـر ، نياز و ذلت) مهر( و.» هست شما براى آنجا در، خواستيد

 كفـر ، الهـى  آيـات  بـه  نسـبت  آنان كه چرا شدند؛ خدايى خشم گرفتار باز و شد؛
 گناهكار كه بود آن خاطر به ها اين. كشتند مى ناحق به را پيامبران و ورزيدند؛ مى
 )61 بقره/( .»بودند متجاوز و

ـ  مصيبتى هر ـ َكِثيـرٍ  َعـن يـَْعُفواْ  وَ    أَْيِديكمُ  َكَسَبتْ  فَِبَما مُِّصيَبةٍ  مِّن َبُكماَأصَ  َما وَ «   هب
ـ  رسد شما  عفـو  نيـز  را بسـيارى  و، ايـد  داده انجـام  كـه  اسـت  اعمـالى  خـاطر  هب
 ) 30 / شورى »(كند! مى

 ِمـنَ   يـَْرضـىَ  َال  َمـا يـُبَـيِّتُـونَ  ِإذْ  َمَعُهـمْ  ُهـوَ  وَ  اللَّهِ  ِمنَ  َيْسَتْخُفونَ  َال  وَ  النَّاسِ  ِمنَ  َيْسَتْخُفونَ « 
 پنهــان مــردم از را خــود زشــتكارىِ هــا آن ـــ يطًــاُمحِ  يـَْعَملُـونَ  ِبَمــا اللَّـهُ  نَ كــاَ  وَ  اْلَقـْولِ 
 سـخنانى ، شـبانه  مجالس در كه هنگامى و، دارند نمى پنهان خدا از اما دارند؛ مى
، دهنـد  مـى  انجـام  آنچـه  بـه  خـدا ، بود آنها با خدا، گفتند مى نبود راضى خدا كه

  )108نحل/.»(دارد احاطه
 هـر  و ــ   َأْعَمـى اْلِقَيَمـةِ  يـَـْومَ  ُشـُرهُ َنحْ  وَ  َضـنكاً  َمِعيَشـةً  َلهُ  نَّ فَإِ  ِذْكِرى َعن َأْعَرضَ  َمنْ  وَ « 
 روز و داشـت؛  خواهـد  تنگـى ) و سخت( زندگى، شود گردان روى من ياد از كس

 )124طه/» (كنيم! مى محشور نابينا را او، قيامت
ــًرا يَــكُ  لَــمْ  اللَّــهَ  َأنَّ بِــ َذالِــكَ «  َعَمَهــ نـِّْعَمــةً  ُمَغيـُّ ــوْ   َعلــىَ  اأَنـْ ــرُ   َحتــىَ  مٍ قـَ  َأنَّ  وَ  بِأَنُفِســِهمْ  َمــا واْ يـَُغيـُّ

 گروهى به كه را نعمتى هيچ، خداوند كه است آن خاطر هب، اين ـ َعِلـيمٌ  َسـِميعٌ  اللَّـهَ 
 و شـنوا ، خداوند و دهند؛ تغيير را خودشان ها آن كه آن جز دهد؛ نمى تغيير، داده

 )53انـفال/ »(داناست!
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  زندگى در تنگدستى و سختى. 1
 بسـته  درهاى با زند مى كارى هر  به  دست  انـسان  كه  شود مـى  مشاهده بسيار

 برابـر  در را خـود ، آورد مـى  روى جــا  هـر به عكس به گاهى و، شود مى رو به رو
 بـرابر در گرهى و بست بن و است فراهم كار  هر مقدمات، بيند مى گشوده درهاى

 .نـيست او
 و پول بسا! اى. دارد كمى درآمد كه يستن علت اين به معيشت تنگى گـاهى
 كنـد؛  مـى  تنگ او بـر را  زنـدگى،  آز و حرص و بخل ولى است؛ هنگفت درآمدش

 كنــند؛  اسـتفاده  او زنـدگى  از ديگـران  و باشد باز اش خانه در ندارد ميل تنها نه
 فرمـوده  بـه ،  فردى  چنين. بگشايد خويش روى به را آن خواهد نمى گـويى بـلكه
 ثــروتمندان  و اغــنيا  هماننـد  و كنـد  مى زندگى فقيران همچون السالم ليهع على

 .دهد مى پس حساب
ـــهُ  الَّـــِذى اْلَفْقـــرَ  َيْســـتَـْعِجلُ  لِْلَبِخيـــلِ  َعِجْبـــتُ «  طــــََلبَ   اِيَّـــاهُ   الَّـــِذى اْلِغـــَىن  يـَُفوتُـــهُ  وَ  َهـــَربَ  ِمْن

نـَْيا فـــِى فـــََيِعيشُ  ــ اْالَْغِنَيــاءِ  ِحَســابَ  اْآلِخــَرةِ  ِىف  ُحيَاَســبُ  وَ   اْلُفَقــراءِ   َعــْيشَ  الــدُّ ــل از ـ  در بخي
 بـه  و ورزد مـى  شــتاب ، اسـت گـريزان آن از كه فقرى به رسيدن براى كه شگفتم

 فقيـران  همچون دنيا در كند؛ نمى پيدا  دسترسى  است آن خواستار كه  نيازى بى  آن
 1 ».دهد پس ثروتمندان حساب چون حسابى بايد آخرت در و، كند مـى زنـدگى
  :  فرمايد مى، دانسته حق ياد از اعراض را مسائل اين اصلى عامل كريم قرآن

 هـر  و ــ   َأْعَمـى اْلِقَيَمـةِ  يـَـْومَ  ُشـُرهُ َنحْ  وَ  َضـنكاً  َمِعيَشـةً  َلهُ  نَّ فَإِ  ِذْكِرى َعن َأْعَرضَ  َمنْ  وَ « 
 روز و داشـت؛  خواهـد  تنگـى ) و سخت( زندگى، شود گردان روى من ياد از كس

 )124طه/» (كنيم! مى محشور نابينا را او، امتقي
  فــراموش ، اســت   شــهامت  و  تقـوا ، جان آرامش مايه خدا ياد كه گونه همان
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 .شود مـى زندگى در سختى و نگرانى، ترس، اضطراب مايه او كردن
 منظـور «: پرسيدند السالم عليه صادق  امام از كه خوانيم مى اسـالمى روايات در

 از اعــراض «: فـرمود» چيست؟»  َضـنكاً  َمِعيَشةً  َلهُ  نَّ فَإِ  ِذْكِرى َعن َأْعَرضَ  َمنْ   «آيه از
  1 ».است السالم عليه مؤمنان امير واليت

 و گـشاده   زنـدگى    ،   بـگيرد الگـو السالم عليه على حـضرت از كه شـخصى،  آرى
  در دنيـا  تمـام  كـه  اسـت  ابــرمردى  هــمان  الگويش زيرا داشت؛ خواهد وسيعى

 دل خــدا  بـه  چنـان  آن او نتيجـه  در. بود تر ارزش كم درخت برگ يك  از  ظرشن
 امـا  يابـد؛  مى وسعت اش زنـدگى و شود مى كوچك نظرش در جهان  كه بندد مـى
 سـخت  زنــدگى  گـرفتار،  شرايطى  هر  در،  كنند فراموش را  الگـوها اين كه ها  آن

 .هستند

  قلب زنگار. 2
 فطـرىِ  صـفاى و نـور و،  گرفته زنگار شان اعمال سبب به ها انسان برخى قلب
  همچـون  كـه  حقيقـت  چــهره ،  دليل هـمين بـه. است داده دست از را نخستين
 در وحى انوار پرتو و،  نـدارد بـازتابى آنان در هرگز،  درخشد مى عـالمتاب آفـتاب

  : فرمايد مى افراد اين باره در قرآن. شود نمى منعكس وجودشان
 پندارند؛ مـى ها آن كه  نيست  چنين ـ َيْكـِسُبونَ  َكانُواْ  مـَّا قـُُلوِبِهم  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ «
 )14/مطففين (».است نشسته شان هاي دل بـر زنـگارى چـون شان اعمال بـلكه

 سـخن ،  دل ساختن تاريك در گناه تأثير از صراحت با قرآن از مـتعددى آيات
  :فرمايد مى مؤمن سـوره در كه چـنان است؛ هكرد  تأكيد  آن بر و آورده ميان به

 هــر  قلـب  بـر  گونه  اين،  خـداوند ـ جــَبَّارٍ  مــَُتَكبِّرٍ  قـَْلبِ  ُكلِّ  َعَلى الّلهُ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ «
 )35/غافر (».نهد مى مهر طغيانگرى مـتكبر
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  :فرمايد مى عنود و لجوج كاران گنه از گروهى باره  در  ديگر جاى در همچنين
 ــ  َعِظـيمٌ  َعـَذابٌ  َلُهمْ  وَ  ِغَشَوةٌ  أَْبَصرِِهمْ   َعَلى وَ  سـَْمِعِهمْ   عـََلى وَ  قـُُلوِبِهمْ   َعَلى اللَّهُ  مَ َختَ «

 هايشان چشم بر و ها گوش  بر  همچنين و،  نـهاده مـهر ها آنـ هـاى دل بـر خـداوند
  )7 بقره/( .»است بزرگى عذاب ها آن براى و  است  افتاده  فرو اى پرده
 ِفـى الَِّتـى اْلُقلُـوبُ  تـَْعَمـى َوَلِكـنْ  اْالَْبَصـارُ  تـَْعَمـى الَ  فَِإنـََّهـا : «خوانيم مى ديگرى آيه در

 جـاى  هـا  سـينه  در كه هايى دل بلكه شود؛ نمى  نابينا،  ظـاهر  هاى چشم ـ الصُّـُدورِ 
 ) 46 / حج ( .»شود مى  نابينا،  دارد

  علم نور بردن ميان از و، قلب ساختن كتاري، آن ادامه و گناه اثر بدترين، آرى
 و، شود مـى سرازير قلب سوى به جوارح و  اعضا  از  گناهان. است تشخيص حس و

 راه، آدمى كه جاست اين. سازد مى مبدل گنديده و متعفن باتالق  يك به را قـلب
  را  همـه   كـه  شـود  مـى  عجيبـى  اشتباهات مرتكب و، دهد نمى تشخيص را چاه و

 و  زنـد  مــى   خـويش  سـعادت  ريشـه  به تيشه خود دست با يعنى كند؛ مى حيران
 .دهد مى فنا باد به را خويش خوشبختى سـرمايه
  : فرمايد مى وسلم وآله عليه اهللا صلى خدا رسول

 َصــَقلَ  اْســتَـْغَفرَ  وَ  نـَــزَعَ  وَ  َتــابَ  َفــِانْ  قـَْلِبــهِ  ِىف   َســْوَداءَ   ُنْكَتــةُ   َكانَــتْ  اَْذنَــبَ  ِاَذا اْلُمــْؤِمنَ  ِانَّ «
 َمـا قـُُلوِبِهمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ  ِكَتاِبهِ  ِىف  اللَّهُ  ذََكَرهُ  الَِّذى  الرَّْينُ   َفَذِلكَ   زَاَدتْ  زَادَ  ِانْ  وَ  مـِْنه قـَْلَبهُ 
، شود مى پيدا او قلب در سياهى هقطن، كند گناه بنده  كه  هنگامى ـ َيْكِسـُبونَ  َكـانُوا
 صــيقل  گنـاه  از را قلـبش ، كند اسـتغفار و بـردارد دست  هگنا  از و كند توبه اگر
 فـرا  را قلـبش  تمام [تا شود مى افزون سياهى، كند  زياد  را  گناه اگر و اسـت داده
 چنـين : اسـت  كرده ذكر قرآن در خداوند  كه  است زنگارى همان، اين ].گيرد مى

 نشسته شان هاي دل رب  زنگارى  چون  شان اعمال بلكه پندارند؛ مى ها آن كه نيست
   1 .»اسـت
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 عمر كوتـاهى. 3

 رو ايـن  از ؛ اسـت   عاليه درجات كسب براى ايمان اهل سرمايه ترين بزرگ، عمر
 ؛ انـد  كـرده  مـى   طلـب   منـان  خداوند از را خويش عمر طول هميشه، الهى اولياى
  : كند مى طلب گونه اين، خداوند از السالم عليه عسكرى حسن امام كه چنان
 بـراى  را عمـرم  خـواهم  مـى  تـو  از ! خدايا ـ  طَاَعتِـكَ  ِىف  عــُُمرِى ُتِطيـلَ  اَنْ  ـْأَُلكَ َاسـ«

  1 .»فرمايى طوالنى اطاعتت
، كارهــا  برخى كه گونه همان السالم اطهارعليهم ائمه  از  متعددى روايات طبق

 يكـى . كاهد مـى  انسان  عمر از نيز موارد برخى، شود مى انسان عمر افزايش باعث
 .است گـناه، آنـها زا

  : فرمايد مى السالم عليه صادق امام
ـــلُ  الَّـــِىت   الـــذُّنُوبِ   ِمـــنَ  بِاللَّـــهِ  نـَُعـــوذُ « يَارَ  ُختِْلـــى وَ  اْآلَجـــالَ  تـَُقـــرِّبُ  وَ  اْلَفَنـــاءَ  تـَُعجِّ   ِهـــىَ  وَ   الـــدِّ
 را نـابودى  كـه  گناهـانى  از بريم مى  پناه  خدا به ـ الْـِربِّ  تـَـْركُ  وَ  اْلعـُُقوقُ  وَ    الرَّحـِمِ   َقِطيَعةُ 
 قطـع  آنهـا  و كنــند  ويـران   را  هـا  خـانه و سـازند نزديك را مرگها و دهند شتاب
 2 .»است نيكى و احسان  واگذاردن و،  مادر و  پدر نافرمانى و  آزردن و،  رحم

 اثـر  بر كه نىكسا ـ بِاْآلَجـالِ  َميُـوتُ  ِممـَّنْ  اَْكثـَرُ  بـِالذُّنُوبِ   َميُوتُ   َمنْ : «فرمايد مى نيز و
 3 .»ميرند مى اجل  رسيدن اثـر بر كه كسانى از  ترند بيش،  ميرند مى گناهان
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  فـراموشى. 4
 روانـى  و  فيزيـوژيكى   مختلف عوامل،  فراموشى. شود مى فراموشى  باعث،   گـناه

  رسـول .  آيـد  مـى  شـمار  به عوامل آن از يكى،  خدا نافرمانى. باشد داشته تواند مى
  قـوه  ضعف را  گناهكاران  براى  الهى هاى عقوبت از يكى وسلم  وآله ليهع اهللا خداصلى
  : فرمايد مى، كرده بيان  يادآورى

 الـَِّذى اْلِعْلـمَ  بِـهِ  فـَيَـْنـَسى الـذَّْنبَ  لَيُـْذِنبُ  اْلَعْبدَ  ِانَّ  لِْلَخيـْرَاتِ  مـَْمَحَقةٌ  فَِانـََّها  الذُّنُوبَ   اِتـَُّقوا«
 مرتكـب   آدمى.  برد مى  بين از  را  ها نيكي كه كنيد دورى اهانگن از ـ  َعِلَمه َقدْ  َكانَ 

 1».كند مى فراموش را گرفته فرا قبالً كه علمى، آن اثر  بر و شود مى گناهى
  سـبب ،   ببـرد  يـاد  از را خـود ،  انـسان   شود مى  باعث مـعصيت كه اين بر افزون
) 32(الهـى  هـاى  نـشانه  و)  31 ( گذشـته  گناهـان ) 30(، قيامـت  و  مرگ  فراموشى

 كنـد؛  فرامـوش  را متعـال  خداونـد ،  انـسان  شـود  مـى  باعـث  نتيجه در و شود مى
  را  خدا ـ  فـََنِسيَـُهمْ  الّلهَ  نـَُسوا «: فرمايد مى افرادى چنين باره  در  كريم  قرآن كه چنان

 قطـع  هـا  آن از را رحمـتش  و[ كرد فراموش را ها آن ]نيز[ خدا و،   كردند  فراموش
  )  67/توبه(».كرد

َيا اْلَحَيــوةُ  َغــرَّتْـُهمُ  وَ  َلِعًبــا وَ  َلْهــًوا ِديــنَـُهمْ  اتََّخــُذواْ  الَّــِذينَ «  نـْ  نَــُسواْ  َكَمــا نَنــَسئُهمْ  فَــاْليَـْومَ  الــدُّ
 را خـود  آيـين  و ديـن  كـه  هـا  همـان  ــ  َحـُدونَيجْ  بِايَاتِنَـا َكـانُواْ  َمـا وَ  َهاَذا ِمِهمْ يـَوْ  ِلَقاءَ 

 را هـا  آن ما امروز ساخت؛ مغرور را آنان دنيا زندگى و گرفتند؛ بازيچه و سرگرمى
 مـا  آيات و كردند فراموش را روزى چنين لقاى كه گونه همان،  كنيم مى فراموش

 ) 51 / اعراف(» .نمودند انكار را
ــْومَ «  ــثـُُهمُ  يـَ َع ــا اللَّــهُ  يـَبـْ يُـَنبِّــئُـُهم َجِميًع ــواْ  ِبَمــا فـَ ــُسوهُ  وَ  اللَّــهُ  َأْحــَصئهُ  َعِمُل     كــلُ   َعلــىَ  هُ للَّــا وَ  َن

 انجام كه اعمالى از و انگيزد برمى را ها آن همه خداوند كه روز آن در ـ يدَشـهِ  ءٍ   شىَ 
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 هـا  آن و داشـته  نگـه  را آن حسـاب  خداونـد  كـه  اعمـالى ، سازد مى خبر با دادند
 )6 مجادله/ (  .»است ناظر و شاهد چيز هر بر خداوند و كردند؛ فراموشش

 گونـه  آن: فرمايـد  مـى  ـ  تُنسى اْليَـْومَ  َكَذاِلكَ  وَ  افـََنِسيتَـهَ  َءايَاتـَُنا تـَْتكَ أَ  َكَذاِلكَ  قَالَ « 
 فرامـوش  تـو  نيـز  امـروز  كـردى؛  فرامـوش  را آنها تو و، آمد تو براى من آيات كه

 )126 طه/ » (شد! خواهى
 دعا نشدن مستجاب. 5

 متعـال  ندخداو  توجه جلب راه تنها و هستى خالق با ارتباط راه ترين مهم دعا
  : فرمايد مى قـرآن كه چـنان است؛ خويش به

 ارزشـى  و ارج شـما  بـراى  پروردگـارم : بگو ـ ُدَعـآؤُُكمْ  لَـْوَال  رَبـِّى ِبُكمْ  يـَْعبَـُؤاْ  َما ُقلْ «
 )77 فرقان/(.» نباشد شما دعاى اگر، نيست قائل

، دعــا  هنگام معنوى حال رفتن بين از، توفيق سلب  سبب،  معصيت همچنين
 .شود نمى مـستجاب دعـا كه اسـت چنين و شود مى دعا حبس بـاعث زنـي و

 َشـْأنِهِ   ِمـنْ   فـََيُكـونُ  اْحلَاَجـةَ  اللّـهَ  َيْسـَألُ  اْلَعْبـدَ  ِانَّ  : «فرمايـد  مـى  السـالم  باقرعليـه  امام
 الَ  لِْلَملَـكِ  تــََعاَىل  اللّـهُ  ُقولُ فــَيَـ  َذنْبـاً  اْلَعْبـدُ  فـَيُـْذِنبُ  ءٍ  َبِطـى َوْقتٍ  ِاَىل  اَوْ  َقرِيبٍ  َاَجلٍ  ِاَىل  َقَضاُؤَها
  اى بنــده ـــ ِمـىنِّ  اِحلْرَمـانَ  اســْتَـْوَجبَ  وَ   ِلســـََخِطى  تـََعـرَّضَ  فَِانـَّهُ  اِيَّاَهــا اْحرِْمـهُ  وَ  َحاَجتَـهُ  تـَْقـضِ 

 در يا را او حاجت، خداوند كه است اين اقتضاء و، خواهد مى خداوند از را  حاجتى
 كـه  اى بــنده  ]، فاصـله   اين [در. كند برآورده طوالنى مدتى در يا و نزديك وقتى
 [مـأمور  فرشـته  بـه  خداونـد ، شود مى گناهى مرتكب، است  كرده  حـاجت طـلب

 كـن!  محـرومش  و نياور بر را حاجتش دهد مى دستور ]،او هاى خواسته بـرآوردن
 مـن  ناحيـه  از  محروميت  مستحق و داده قرار من خشم معرض در را خود او زيرا
 1 .»اسـت شده
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 انـكار و الحـاد. 6
  :فرمايد مي خداوند

بُواْ  َأن السُّـوَأى اْ وُ اُ َأسـ الـَِّذينَ  َعاِقَبةَ  كَانَ  ثُمَّ «   ــ  َيْسـتَـْهزُِءون اَهـبِ  كـاَنُواْ  وَ  اللَّـهِ  ايَـاتِ بِ  َكـذَّ
 خـدا  آيات كه رسيد جايى به شدند مرتكب بد اعمال كه كسانى سرانجام سپس

 )10روم/» (گرفتند! مسخره به را آن و كردند تكذيب را
  : فرمود گفتارى ضمن در نيز وآله عليه اهللا صلى اكرم رسول

َـــا َيْســـتَـْوِىل  اْلَمَعاِصـــىَ  فَـــِانَّ «  َوِصـــىِّ  َوالَيَـــةِ  َردِّ  ِىف  ُتوِقَعـــهُ  َحـــىتَّ  صــــَاِحِبَها عــــََلى اْخلِـــْذَالنُ  ِ
 َدفــْعِ  ِىف  ُتوِقَعـهُ  َحـىتَّ  بِـَذِلكَ  اَْيضـاً  يـَـزَالُ   الَ  وَ  اللّـهِ   نَـِىبِّ   نـُبـُـوَّةِ  فْـعِ رَ  وَ  وآلـه عليـه اهللا صلى  الّلهِ  َرُسولِ 
ْحلَـادِ  وَ  اللّـهِ  تـَْوِحيدِ   بـر  را ] گمراهى [و ياورى و يار  بى، گناهان همانا ـ اللّـهِ  ِديـنِ  ِىف  اْالِ
 خـدا  رسول وصى امامت و واليت رد به را  او  كه  جا آن تـا كند مـى مسلط كار گنه
، منـوال  همـين  بـه  و وآله عليه اهللا صلى پيامبر نبوت انكار و وسلم وآله عليه اهللا صلى
 1 .»سازد مى آلوده، خدا دين در كفر و  الحـاد   و  خـدا يكتـايى انكار
  آخرت در الهى عذاب. 7

 خـدا  نــافرمانى  آثــار  از را قيامـت  سـوزان   آتش و  سخت  عذاب، مجيد قرآن
  : فرمايد مى، برشمرده

ــيَِّئةِ  َجــآءَ  َمــن وَ «  و ـــ تـــَْعَمُلونَ  ُكنـــُتمْ  مـــَا ِإالَّ  ُتْجــَزْونَ  َهــلْ  النَّــارِ  ِفــى  ُوُجــوُهُهمْ  َفُكبَّــتْ  بِالسَّ
 ها آن به [و شوند مى افكنده آتش  در  صورت به، دهند انجام  بدى اعمال كه ها آن

ــه ـــى گفت ــود] م ــا ش ـــزايى آي ــز ج ــه آن ج ــل چ ــى عم ــد م ــد، كردي  خواهي
 ) 90نمل/(ـ»!داشت؟
  : فرمايد مى ديگر جاى در
 و خـدا  كـس  هـر  ــ َو َرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه ناَر َجَهنََّم خاِلديَن فيهـا أَبَـدًا   اللَّهَ   يـَْعصِ   َمنْ  وَ  «

ــولش ــانى را رسـ ــد نافرمـ ــش، كنـ ــت آن از دوزخ آتـ ــه و اوسـ  آن در جاودانـ
 )23جـن/(ـ.»ماند مى
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  عبادت و دعا حال گرفتن ـ8
 و  سـختى  تنهـا  نـه ، كنـيم  مى گناه قدر هچ هر ما كه كنند ادعـا ـرخىب شايد

 جـواب  در. شـود  مى بهتر ما زندگى روز هـر بـلكه كنيم؛ نـمى مشاهده  تنگدستى
  : گفت بايد افراد گونه اين

فــرمان  از ســرپيچى  عـلت به زندگى در كمبودها و ها نكبت از بسيارى: لاو 
  .داند نمى را آن علت، انسان هك حالى  در ؛ آيد مى پديد خدا

: گفـت  و پرسـيد السالم پيامـبرعليه شعيب از مردى كه است سؤالى اين: دوم
  سـوى   از» كنـد؟  نمـى  عقوبـت  مـرا  خداوند ولى كنم؛ مى گناه همه اين من چرا«

.» دانـى  نمـى  و هسـتى  هـا  عقوبت بـدترين گـرفتار تو: «آمد پاسخ متعال خداوند
 :كند مى بيان گونه اين را داستان اين مولوى

   شعيب عهد در گفت مى يكى آن
   ها جـرم و  گـناه من از ديد چند
   شعيب گوش در گفت تعالى حق
    گناه  من كردم چند بگفتى كه

   يهـسف  اى  مغلوب و گويى مى عكس
  خبر بـى تو و گيرم چندت چند
   سياه ديگ اى توست بر  تو  زنگ

  رهازنگا بر زنگار دلت بر

    عيب است  ديده بسى مـن از خـدا كه
  مرا گيرد نـمى يزدان كرم  وز
   غـيب راه از فـصيح او جواب در
   اله جرمم در نگرفت كرم  ز و

   تـيه بـگرفته و ره كرده رها اى
   سـر بـه تـا پا اى مانده سـالسل در

    تباه را درونـت سـيماى، كرد
  اسرارها ز شد كور تا شد جمع

 تـو  و كـرد  مـى  عقوبـت  را  تــو ،  خداوند  اگر. كنى مى فكر عكس بـر تـو يعنى
 عـذاب ، تـو  عــقوبت  بــود   ممكـن   وقـت  آن، داشتى را مجازاتى چـنين قـابليت
  چـه ـ آن  امـا شد؛ مى تو بيدارى سبب احياناً زيرا باشد؛ رحمت و لطف بلكه نباشد؛
  1 .اسـت عـقوبت صـد در صد، هستى آن گرفتار،  اكنون

                                            
 160 ص، مطهرى مرتضى، الهى عدل. 1



 گناه آثار

 

97 

  :است آمده مضمون همين نيز قدسي حديث در
 َسـْبِعينَ  ِمـنْ  ِبِعْلِمـهِ  َعاِمـلٍ  َغْيرِ  ِبَعْبدٍ  َصاِنعٌ  أَنَا َما َأْهَونَ  َأنَّ  ع َداُودَ  ِإَلى تـََعاَلى اللَّهُ  َأْوَحى «
ْلِبـهِ  ِمنْ  ُأْخِرجَ  َأنْ  بَاِطِنيَّةً  ُعُقوبَةً   وحـي  السـالم  عليـه  داود بـه  خداونـد  ـ  ِذْكـِري َحـَالَوةَ  قـَ

 بـه  كـه  اي بنـده  بـه  نسـبت  دهـم  مـي  انجام كه چيزي ترين كم: فرمود و فرستاد
 درونـى  و بـاطنى  عذاب و عقوبت هفتاد به را او: كه است اين، نكند عمل علمش
  1». برم مى قلبش زا را ذكرم شيرينى كه است اين ترينش كوچك كه كنم مى دچار

  گناه اجتماعى آثار
  اسـت  آن، رسـيده  ما به السالم عليهم  معصومان هاى فـرموده و قرآن از چه آن
 شــهيد اســـتاد. گيــرد برمــى در نيــز را جامعــه،  فــردي  گناهــان آثــار حتــي كــه

 : فرمايد مى جامعه بر فرد گـناه اثـر تبيين در عليه اهللا ترحمـ مطهرى
 واحد يك مجموعش واقعاً. اجتماع روى فرد و گذارد مى اثر فرد روى اجتماع«
 كسـى  البته كه است عجيبى مطلب يك، اين. دارد عمر، دارد  روح خودش، است
 در ايشان. است طباطبايى عالمه، است پرورانده و كرده استنباط خوب را اين كه

 قائـل  شخصـيت ، اجتمـاع  براى  قرآن  كه كند مى استنباط قرآن از وضوح كمـال
 َيْسـَتْأِخُرونَ  َال  َأَجُلُهـمْ  َجـآءَ  فَـِإَذا َأَجـلٌ  ُأمَّـةٍ    ِلُكـلِ  وَ ": است قائل عمر اجتماع براى. تاس

 و اسـت) مـعينى( سرآمد و زمان، جمعيتى و قوم هر براىـ  َيْسـتَـْقِدُمونَ  َال  وَ  َسـاَعةً 
ـ  نـه  و، كننـد  مى تأخير آن از ساعتى نه، رسد فرا ها آن سرآمد  كه  هنگامى  آن رب
 )34 اعراف/( ".گيرند مى پيشى

 و سـعادت  اجتماع براى، است قائل سالمت و بيمارى، اجتماع براى، همچنين
 . است قائل مسئوليت در شـركت اجـتماع براى،  است  قائل شقاوت
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 اقليـت  ،  انـد  كـرده  گناه قومى يك ] اكثريت[ اگر چرا پرسند مى افرادى گاهى
 شـوند؟  مـى   معـذب   قـوم   آن عـذاب  بـه  تاسـ  قـوم  آن ميـان  در كه هم صالحى

 عضوي در كه وقتي. دارند را پيكر  يـك  اعـضاي  حكم،  اجتماع افراد كه دانند نمى
  از  بايد هم ما چرا بگويند توانند  نمي ديگر اعضاي،  بشود پيدا سرطان پيكر يك از

 و داريد پيوند و ريشگى هم و  اتصال  يكديگر با شما كه دليل همان به. برويم  بين
 او بـدبختى از دليل همان به،  هستيد مند بهره او سـعادت از كه دليل هـمان بـه
. اسـت   جـدايى  دنياى كه است دنيا آن فقط. باشيد متضرر اجتماع  در  بـايد  هـم
 خوشـى  و ناخوشى در واقعاً و اند متصل يكديگر به واقعاً اجتماع افراد دنيا اين در

 .هستند شريك يكديگر  سعادت و  عـذاب  در اًواقـع و اند شـريك يكديگر

 از جنـاحى  اگـر  كـه   كنـد  مـى   ايجـاب  هـم عـلمى قاعده و قانون دنيا اين در
  بـال   ايـن ،   بكـشد  اجتمـاع  سوى به را باليى توانست كه شد فاسد قدر آن،  اجتماع
،  نيـا د  ايـن   در. گيرد مى هم با را ناسالم و سالم و شود مـى هـم ديگـر افراد شامل

  يعنـى ،  اند خشك اصطالح به كه ها آن نظر از منتها،  سوزند مى هم بـا خشك و تر
 داشــته  دنــباله  هـم دنيا آن در شايد و است الهى عذاب،  هستند  سوختن  آماده
 آن در و اسـت  ابـتال  و مـصيبت ،  انـد  نداشته استحقاق كه ها آن  نظر  از ولى باشد؛
 1». ودش مى  داده  اجـر ها  آن به دنيا

  بـه  امـر  از و دانـسته  خـويش  بـه  مربـوط  را گناه كه كسانى سخن ،  اين بنابر
 و  عقـل  كه چرا است؛ منطق از خارج،  آيند مـى خـشم بـه منكر از نهى و  معروف
 آلـوده  نــيز  را جــامعه ،  نــاخواسته  يا خواسته،  فرد آلودگى كند مى  حكم  منطق

 .كند مى
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  : از  اند عـبارت اوندخـد نافرمانى اجتماعى آثار برخى
از اين موارد از آثار فردي هم هست ولي چون اثر اجتمـاعي آن بيشـتر   برخي 

 است در اين بخش آمده است.
  باران نباريدن و  خـشكسالى. 1

 باعـث  كـه  كردارهـايى  از يكى، السالم عليهم اطهار ائمه از متعدد روايات طبق
ــازل ــاران  نشــدن ن ــرداختن،  شــود مــى  ب  رســول كــه چـــنان اســـت؛ زكــات نپ
  : فرمود وآله عليه اهللا صلي خدا
 يـُْعِلُنوَهـا َحـىتَّ  قـَطُّ  قـَْومٍ  فـِي اْلَفاِحَشةُ  َتْظَهرِ  ملَْ   ِمنـُْهنَّ   بِاللَّهِ  وافـَتَـَعوَّذُ  أَْدرَْكُتُموُهنَّ  ِإنْ  َمخْسٌ «

ــــُْقُصوا ملَْ  وَ  َمَضـــْوا الَّـــِذينَ  َأْســـَالِفِهمُ  ِيف   َتُكـــنْ   ملَْ  الَّـــِيت  اْألَْوَجـــاعُ  وَ  الطَّـــاُعونُ  ِفـــيِهمُ  َظَهـــرَ  ِإالَّ   يَن
ــِننيَ   ُأِخــُذوا ِإالَّ  اْلِميــزَانَ  وَ  اْلِمْكَيــالَ  ــْلطَانِ  َجــْورِ  وَ  اْلَمُئونَــةِ  ِشــدَّةِ  وَ   بِالسِّ  الزََّكــاةَ   َميْنَـُعــوا  ملَْ   وَ  السُّ

ُقُضوا ملَْ  وَ  ُميَْطُروا ملَْ  اْلبـََهاِئمُ  َال   َلوْ   وَ  السـََّماءِ  مـِنَ  اْلَقْطرَ  ُمِنُعوا ِإالَّ   َرُسولِهِ  َعْهدَ  وَ  اللَّهِ  َعْهدَ  يـَنـْ
  اللَّـهُ  أَنـْـَزلَ  َمـا ِبغَـْريِ  َحيُْكُمـوا ملَْ   وَ   أَْيِديِهمْ   فـِي مـَا  بـَْعضَ   َأَخُذوا وَ  َعُدوَُّهمْ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ   لَّطَ سَ   ِإالَّ 
ـنَـُهمْ  بــَْأَسُهمْ  جــَلَّ  وَ  عـَزَّ  اللَّهُ  َجَعلَ  ِإالَّ  َجلَّ  وَ   َعزَّ   هـا  آن بـه  اگـر  كه  است  چيز پنج ـ بـَيـْ

 آن كه نشود  پيـدا  زنـا مـردمي در هرگز: بريد  پناه  خدا به ها آن از  كرديد برخورد
 هـا   آن گذشـتگان   در  كـه  دردهايي و طاعون ايشان در كه اين جز كنند؛ آشكار را

 و  قحطي به كه اين جز،  نگذارند  كم ترازو و پيمانه  از و  شود  پديدار نداشته سـابقه
 نكنند؛ منع زكات دادن از و، شوند گـرفتار سـلطان ستم و زندگي مخارج  سختي

  پايـان   چهـار  سبب  به  اگر و شـود مـمنوع ها آن بر آسمان  باران  آمدن كه اين جز
 نشكنند را   خـدا رسول و خدا نپيما و عهد و. نبارد  ها آن بـر بـاران هـيچ ،  نبود
 دسـت  در چـه  آن از بخشـي  و  شـوند   مسـلط  هـا  آن بـر  شـان  دشـمنان  آنكه مگر
 مــگر  نــكنند  اسـت   كـرده  نـازل خدا چه آن  غير  به  حـكم و  بـگيرند،  هاست آن
 1 .»دهد قرار ها   آن بـين در را شدت و سختي، جليل و عزيز خداوند كه آن
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  : فرمايد مى  نيز  السالم عليه باقر  امام
 جــَلَّ  اللَّـهَ  ِانَّ  َيشـاءُ  حــَْيثُ  َيَضـُعهُ   اللَّـهَ   َلِكـنَّ  وَ   َسـَنةٍ   ِمـنْ   مــََطراً   اَقــَلَّ  َسَنةٍ  ِمنْ  لَْيسَ  اِنَّهُ  اَما«
 ِاَىل  السَّـَنةِ  تِْلـكَ  ِىف  اْلَمطَـرِ  ِمـنَ  َهلُمْ  َقدَّرَ  كانَ  مـا عـَْنهُ  َصَرفَ  بِاْلَمعاِصى قـَْومٌ  َعِملَ  ِاذا جـَالَلهُ 
 اْلمــََطرِ  بــَِحْبسِ  حــُْجرِها ِىف  اْجلَُعلَ  لَيـَُعذِّبُ  اللَّهَ  ِانَّ  وَ  اْجلِبالِ  وَ   اْلِبحارِ  وَ  اْلَفياِىف   ِاىل وَ  َغْريِِهمْ 

ا َمنْ  ِخلَطايا ِمبََحلَِّتها هـِىَ  الَّتـِى اْالَرضِ  َعنِ   َمْسـَلكٍ   ِاىل السَّـِبيلَ  َهلـا اللَّـهُ  َجَعـلَ  قــَدْ  وَ  بــَِحْضَرِ
 ـ  اْالَْبصـار ُاولِـى يـا فــَاْعَتِبُروا السـالم عليـه جــَْعَفرٍ  اَبُـو قـالَ  ُمثَّ   قـالَ   اْلَمعاِصـى اَْهـلِ  َحمَلَّـةِ  ِسَوى
 بــه ، بــبارد  خــواهد  جـا  هـر را آن خـدا ولى نيست؛ تر باران كم سالى از سالى

 آنهـا  بـراى  بـاران  چـه  آن جالله  جل  خداى، كنند نـافرمانى مردمى چون راستى
 بـه . فرسـتد  مـى كوه و دريا و ها بـيابان به و ديگران براى سال آن در است مقدر

  خــطاى  بــه  ســوراخش  در را)  غــلطان   ســرگين  سوسـك ( جعل خدا راستى
 عـذاب ، دارد قـرار  او كـه  زمينـي  در باران نباريدن بـا اوينـد محل در كه  سانىك

 كـه  بــرود  ديگــرى   محـل   به كه گذاشته باز را راه برايش خداوند چون كند؛ مي
 !بـصيرت صـاحبان اى: فرمود السالم عليه پنجم امام سپس. نباشند  معصيت  اهـل

 1 .»بـگيريد عـبرت

  آفات و بـال نـزول. 2

 تـر  پـيش  چـه  چنـان  و شود مى جامعه و فرد براى آفات و بال نزول باعث، گناه
 بـه  را جديـدي  هـاى  گرفتـاري  و آفـات  و  بال،  جامعه در جديد معاصى، شد گفته
 مخـدر  مـواد  گسـترش ، ايـدز : مثـل  جــديدى  هاى بيماري. داشت خواهد همراه
 هـاى  بيماري حد از بيش افزايش، جوانان در ويژه به ناگهانى؛ فوت افزايش، جديد
 .است جديد گناهان  وضعى اثرات  نوعى  به... و روانى و روحى
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  : فرمودند السالم عليه صادق امام
 اْالَْخـذُ  قَـالَ  اللّـهِ  َسـَطَواتُ   َمـا وَ  َلهُ  قـُْلتُ  قَالَ  النـََّهارِ  وَ  بِاللَّْيلِ  الّلهِ  سـََطَواتِ  ِمنْ  بِاهللاِ  تـََعوَُّذوا «
 از ببريـد  پناه خدا به، شب و  روز  در  خدا چيرگي و غلبه از ارههمو ـ  اْلَمَعاِصـى َعَلى

 1 ». گناهان بر عـذاب و مـؤاخذه: فرمود چيست؟ خدا غلبه كه شد سؤال ايشان
  الهى هاى نعمت  تغيير  . 3
 ؛ است  شده  معرفى، الهى هاى نعمت تغيير، گناه آثار از يكى كريم قرآن در

  : نيمخوا مى انفال سوره در كه چنان
َعَمَها نـِّْعَمةً  ُمَغيـًِّرا َيكُ   َلمْ  اللَّهَ  بـَِأنَّ  َذِلكَ «  اللَّـهَ  َأنَّ  وَ  بِأَنُفِسـِهمْ  َمـا يـَُغيـُِّروا  َحتَّى قـَْومٍ   عـََلى أَنـْ
، داده گروهـى  بـه  كه را نعمتى هيچ، خداوند كه  است  آن براى، اينـ   َعِلـيمٌ   َسـِميعٌ 
 و شـنوا ، خــداوند  و دهــند  تغييـر  را ودشـان خ ها آن كه آن جز دهد؛ نمى تغيير

 )53(انفال/ .»داناست
 الهـى   هاى نعمت تغيير سبب، گناه و ظلم: مانند عـواملى، مـتعدد احاديث در

، حـق  مسـير  در حركـت  و انحراف و گناه از بازگشت كه چنان اند؛ آمده حساب به
  .است پروردگار هاى نعمت انواع شدن سرازير سبب

 ؛ كنـد  مـى   دور خـداوند لطـف از ورى بهره لياقت از را انسان، ها ستم و گناهان
 در و اسـت  كـرده  اشـاره  بـدان  قاصعه خطبه در السالم عليه على حضرت كه چنان
  : خوانيم مى كميل دعاى
  ..»النـَِّعمْ  تـَُغيـِّرُ  الَِّىت  الذُّنُوبَ  ِىلِ  اْغِفرْ  اَللَُّهمَّ «
، اجتماع از جناحى اگر  كه  كند مى جاباي هم علمى قاعده و قانون دنيا اين در

 شـامل  بـال  ايـن ، بكشـد  اجتماع سوى به را باليى تـوانست كه شد فـاسد قدر  آن
  گيرد مى هم با را ناسالم و سالم و شود مى هم ديگر افراد
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  : خوانيم مى اشتر مالك به السالم عليه على حضرت  نـامه  در
 هـيچ  ـ  ظُْلـم َعلَـى اِقَاَمـةٍ  ِمـنْ  نِْقَمتِـهِ  تــَْعِجيلِ  َ و اللّـهِ  نــِْعَمةِ  تـَْغيِـريِ  ِاَىل  اُْدَعـى ءٌ  َشى لَْيسَ  «
   آمــدن   فـرود   در  تعجيـل  و خداوند نعمت تغيير موجب،  ستم و ظلم مانند چيز

  1 ».شود نمي متشغن و بـال 

   انسان  سرنوشت تغيير. 4
 را الهـى  عمـومى  و كلـى  قوانين از يكى رعد مباركه سوره در متعال خـداوند

  : فرمايد مى كه چنان كند؛ مى بيان
 و ( قـوم  هيچ سرنوشت، خداوند ـ  بِأَنُفِسِهمْ  َما يُغـَيـُِّرواْ   تَّىحَـ  ِبَقْومٍ  َما  يـَُغيـِّرُ   َال   اللَّهَ  ِإنَّ «
 تغييـر ،  اسـت  خودشـان  در را چـه  آن،  آنـان  آنكـه  مگر دهد؛ نمى تغيير را) ملّتى
 )53/انفال(» .دهند
 دهنـده  هـشدار  و  آفـرين  حركـت  و  ساز سرنوشت قانونى،   آمد آيه دراين چه آن
 اسالم  در  شناسى جامعه و بينى جهان اساسى اىه پايه از يكى كه قانون اين. است
  شما  خود دست در كس هر و چيز هر از قبل شما مقدرات گويد مى ما بـه،  است
 خـود  بـه  اول درجـه  در اقوام بدبختى و خوشبختى در دگرگونى هرگونه و،   است
 . كند مى  بازگشت  شما

 پايـه  كدام هيچ ها   اين دمـانن و فلكى اوضاع تأثير،  تصادف،  اقبال،  طالع،  شانس
 و پيـروز ،  سـرفراز ،  سـربلند  بخواهـد  خـود  ملتى كه  است  آن  مهم. ندارد اساس و

 حتـى  دهـد؛  در تن،  شكت و زبونى و  ذلت  به خودش،  عكس به يا و،  باشد پيشرو
 بلكـه  گرفت؛ نـخواهد را  مـلتى  هيچ  دامان،  مقدمه بى،  او مجازات يا خداوند لطف
  مـستحق   را ايـشان  كـه  هاسـت  آن درونـى  تغييرات و ها ملت ستخوا و اراده اين

 .سازد مى خدا عذاب مستوجب يا لطف
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 بـه  دادن پايـان  بـراى   كـه   اسـت   آن اسـالم  مبـين  ديـن  دسـتورهاى  از يكى
 و  فكرى  انـقالب يك،  بـزنيم درون از انقالبى به دست بايد ها ناكامي و ها بدبختي
 ها بدبختي چنگال در گرفتارى هنگام به و،  القىاخ و ايمانى انقالب يك،  فرهنگى

 آب بـا  را هـا  آن و،  بپردازيم خويشتن ضعف هاى نقطه جستجوى  به  درنگ بى  بايد
 آن پرتو در تـا بـشوييم خـود جان و  روح  دامان  از،  حق سوى به بازگشت و توبه

 ايـن  كـه  ايـن  نـه  ســازيم؛  مــبدل   پيـروزى   بـه را ها شكست و ها ناكامي بتوانيم
 مكتـوم   خودخواهى  هاى پوشش زير در،  است شكست عوامل كه ضعف هاى نقطه
  در خــود و بگــرديم جامعــه بيــرون در شكــست عوامــل جــستجوى بــه و بمانــد
 1 .بـمانيم سـرگردان  ها بـيراهه

  جامعه در فساد. 5
 اثـر  افراد وضع  در  آن طـريق از و جـامعه وضع در خالفى  كار  هر،   شك بدون

 و  خـالف   كار و گناه. شود مى اجتماعى سازمان در فساد نوعى باعث و ،  گذارد مى
 بـدن   ســازمان   در كـه  اســت   مـسموم  و  ناسالم غذاى يك همانند،  شكنى قانون
 گرفتار،  انسان و،  گـذارد خواهد نامطلوب  تأثير  نخواهيم چه و بخواهيم چه انسان

  . شود مى آن طبيعى واكنش
  :  فرمايد مى كريم قرآن

 عــَِمُلوا الـَِّذى  بـَْعـضَ   لِيُـِذيَقُهم النَّـاسِ  أَيْـِدى َكـَسَبتْ   ِبَمـا اْلَبْحـرِ  وَ  اْلبَـرِّ  ِفى اْلَفَسادُ   َظَهرَ  «
 انجـام  مـردم  كـه  كارهـايى  سـبب  بـه  دريـا  و خـشكى   در،  فساد ـ  يـَْرجـُِعونَ  َلعـَلَُّهمْ 
  آنـان   بـه  را شـان  اعمال بعضى هنتيج  خواهد مى  خـدا. اسـت شده آشكار،  اند داده

 )41/روم (».بازگردند)  حق  سوى به (شايد،  بچشاند
 در كه است هايى مباالتي بى و گناه از ناشى مـا اجـتماع مـشكالت  از  بسيارى
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،  همگـان   اخـتيار در دشـمنان تـبليغات با البته و  جديد  وسايل با اخير هاى سال
 صـحيح استفاده طرز تا است  مبلّغان و مربيان بر. است  گرفته  قرار  جوانان ويژه به
 آنـان ،  شـوند   يادآور  جوانان ويژه به،  همگان به را ابزار و وسـايل اين از شـايسته و
  عنايـت  و  توجـه  جــلب  هـاى  راه و،   كنند  آگاه  جديد و  شايع  گناهان عواقب از را

 و پـسران  هـاى  دوسـتي  ،بـدحجابى  گـسترش  كـه  چرا ؛1شوند يادآور را پروردگار
، موبايـل :  همچـون   وســايلى   از فــاسدكننده  و مــخرب  اسـتفاده  نيـز  و دختران
 نـداده  وعـده ،  متعـال  خداوند و كشاند  خـواهد انـحطاط به را جامعه... و اينترنت

 روايـات  طـبق كه چنان كند؛ حفظ هميشه براى را اسالمى نظام نعمت اين است
 و اشـرار  تـسلط  باعـث ،  گناهان برخى السالم عليهم معصوم پيشوايان از مـتعددى
 . است  جامعه بر ستمگران
  :فرمايد مـى السالم عليه بـاقر امـام

 مــن  از  بــعد   زنا هرگاه كه يافتيم  وآله عليه اهللا صلي  رسول  حضرت كتاب در« 
، شـود  خيانـت  كيـل  و وزن در هرگـاه  و. شود مى زياد ناگهانى مرگ،  شود آشكار
 زكـات  مـردم  هرگاه و. كند مي مـؤاخذه خـشكسالى و قحطى به را ردمم خداوند
 و. كنـد  مـى  منـع  ها مـعدن و ها  مـيوه،  زراعـت  از  را خود بـركات،  زمـين ،  ندهند
. كنند مي كمك دشمني و ستم بر را همديگر مـردم، بـدهند ظالمانه حكم هرگاه

 و. كنـد  مـى  مـسلط  هـا  آن بـر را شان دشـمنان خداوند،  كنند عهد نقض هرگاه و
 هنگامى و. گيرد مى قرار دشـمنان دسـت در ها آن  اموال،  كنند  رحـم  قطع هرگاه

، نكننـد  پيـروى  من خاندان  نيكان از و،  نكنند منكر از نهى و مـعروف بـه امر كه
 كننـد  دعـا  چـه   هـر   نــيكان  و  سـازد  مــى  مسلط ها آن بر را شان بدهاي خداوند

 2 ».شود نـمى مـستجاب
                                            

السالم عوامل بسيارى را براى جـلب عـنايت پروردگار و آمرزش گناهان ذكـر              عليهم  اطهار  ائمه. 1
 . زياد، توسل، نماز و عبادت، از جمله آنان اسـتاند كه استغفار، توبه، صدقه دادن فرموده
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  وقتي انس پيدا شد
وقتي انس با قرآن پيدا شد، آن وقت اين مجال به وجود خواهد آمـد كـه انسـان از    

ي مسائل گوناگون زندگي بخواهد و بشنود.               قرآن استفتاء كند، سخن قرآن را در زمينه
ر جور نيسـت كـه قـرآن را هـ     ي انس با قرآن انجام خواهد گرفت؛ والّا اين  اين در سايه

اي، همين طور باز كند، يك مطلبـي را از تـوي او لزومـاً                  كسي بدون هيچ انسي، سابقه
تواند خود را به مفاهيم قرآني  دهد، دل نمي پيدا كند؛ نه، خيلي اوقات قرآن دست نمي

  31/5/88    .و معاني قرآني نزديك كند. انس كه باشد، چرا؛ اين عملي خواهد شد
هاي ما  كه ما هنوز از قرآن خيلي دوريم و خيلي فاصله داريم. دل حقيقت اين است

بايد قرآني بشود. جان ما بايد با قرآن انس بگيرد. اگر بتوانيم بـا قـرآن انـس بگيـريم،     
ي مـا قرآنـي    معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهيم، زنـدگي مـا و جامعـه   

مان،  ذاري ندارد. اصل اين است كه دلخواهد شد؛ احتياج به فعاليت و فشار و سياستگ
  24/4/89  .مان حقيقتاً قرآني باشد مان و معرفت جان

المى با انس روزافزون بـا قـرآن اسـتحكام درونـى پيـدا      ى اس نظام اسالمى و جامعه
هاى مطلوب خودشان و  كند؛ و استحكام درونى آن چيزى است كه جوامع را در راه مي
هـا بـه جوامـع     سازد و قدرت برخورد بـا چـالش   هاى خودشان قادر مي سوى مطلوب به
آن حاصل دهد. بايد در درون مستحكم بود؛ اين استحكام درونى به بركت انس با قر مي
كند، اعتماد بـه   كند، توكّل به خدا را زياد مي شود. انس با قرآن ايمان را تقويت مي مي

كنـد،   كند، ترس و خوف از مشكالت مادى را در انسان كم مي ى الهى را زياد مي وعده
هـاى تقـرّب بـه خـدا را      دهـد، راه  كند، اعتماد به نفس مي ها را تقويت روحى مي انسان

  8/4/93 ند.ك براى انسان روشن مي
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  هاي امر به معروف الشچ
 مقدمه

  ي هجامعـ   در متقابـل  و همگـاني  مسـؤوليت   مــنكر  از نهـي  و معـروف  به امر
 و سـعادت  ضــامن  منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  روح احياي و است اسالمي
  . است فالح و تـكامل و تـرقي و توسعه و پيشرفت
 موانـع  و مشـكالت  اب طرف دو از منكر، از نهي و معروف به امر اجراي و احياء
 يـك  از. ندارنـد  قـرار  مطلوب  وضعيت  در مأمور و آمر زيرا است، مواجه گـوناگون

 از نهـي  و معـروف  بـه  امر از را ملت و دولت داردكه وجود متعددي عوامل طرف
 سـرانجام  و گـردد  مي وظيفه انجام در سستي و كوتاهي باعث و دارد مي باز منكر
 ديگـر  طرف از و سازد، مي فراهم را منكر از نهي و معروف به امـر  تـرك  اتموجب

 معروف به امر پذيرش براي موانعي نيز منكر از نهي و معروف به امر مخاطبان در
 بـه  امــر  گــوناگون  داليـل  بـه  مختلف اقشار و افراد و دارد وجود  منكر  از نهي و

ـ  آمران هاي تالش و اقدامات و پذيرند نمي را منكر از نهي و معروف  و معـروف  هب
 و  معـروف   به امر از بازدارنده عوامل  بايد  رو  اين از. گردد مي اثر بي منكر از ناهيان
 شناخت را منكر از نهي و معروف بـه امـر قبول عدم علل و موانع و منكر، از  نهي

 و گسـترش  و منكر از  نهي و  معروف  به امر اجراي و احياء راه و نمود يابي ريشه و
 برخـي . سـاخت  برطـرف  را دينـي  سـازي   فرهنـگ   موانع و گشود را نآ ي هتوسع

 در و اسـت  مــشترك  عـنه، مـنهي و ناهي و مأمور و آمر هاي چالش و مشكالت
 راسـتاي  در مقالـه  اين. است حاكم اي ويـژه مـوانع و  مـشكالت  نيز  بخش دو هر

 در منكـر  از نهـي  و معـروف  به امر قبول عدم علل« تحليل و  شناسايي و بررسي
 از نهي و معروف به امر  انجام و  احـياء  بـه مـسير اين از و دارد مي بر گام» جامعه
  .پردازد مي منكر
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   كلي علل
 ناهيـان  و معروف به آمران سوي از منكر از نهي و معروف  به  امر  آداب رعايت

. زدسـا  مي فراهم را شنوندگان و مخاطبان سوي از  آن  قـبول مـوجبات مـنكر، از
 از نهـي  و معـروف  به  امـر  ي هويـژ آداب به آمران و گويندگان ناآراستگي بنابراين
  .است شنوندگان و مخاطبان پذيرش و قبول عدم اصلي عامل منكر،

بـراي هـر   ـ    أَْمـٍر أََدب  ِلُكـلِ  « :انـد  فرمـوده السالم  عليه عـلي  امـام  اميرمـؤمنان
  1« است  ادبي  چيزي

 هـاي  شـيوه  و هـا  روش رعايـت  به بـستگي اهـداف، تحقق و كارها ثمربخشي
 و  بخشـي   نتيجـه   راهبردهـاي  و كارهـا  راه شناسـايي . دارد آن زيبـاي  و متناسب
  به مخاطبان كشش و جاذبه افزايش در ها، آن بـه آراسـتگي و مـقصد به رسيدن
 .دارد بنيادي نقش ها بدي از رهايي و ها خوبي  سوي

  : اند فرموده شناسي ادب راهبرد تبيين درالسالم  هعلي عـسگري حـسن امام
 غيـر  از چـه  آن از  تــو  دوري و اجــتناب ـ    َغْريِك  ِمنْ   َما َتْكَرهُ   أََدباً َجتَنُُّبكَ   َكَفاكَ  «
  2 ».است كافي ادبت براي  پسندي نمي و  شماري مي زشت خود

 از كـه  چيـزي  هـر  زا فردي، ارتباطات در منكر از نـاهي و  مـعروف  به آمر اگر
  تأثيرگـذاري   ي هزمـين كـند پرهـيز آيد، نمي خوشش و  پسندد نمي  ببيند ديگري
 و  جـذب   مـانع  و كننـده  عـايق  كارها، و سخنان قبيل  اين  چون.  گردد مي فراهم
 ديگران، تنفرآميز و زشت و بد رفتار و گـفتار از» اجـتناب« بـنابراين. است تأثير
  .شد خواهد مـنكر  از نـاهي و معروف به آمر انفراو  توفيق  عامل

                                            
 247صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم  .1

اهللا،  عبـد  ـ نوشـته: ابـو    45القديمـة ص  -الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة بـا ترجمـه (ط    .2
  الدين، محمد بن مكى بن محمد شامى عاملى جزينى، معروف به شهيد اول شمس
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 ي همرحلـ  فراگيرتـرين  و  تـرين  گسـترده  ، زبـاني  منكر از نهي و معروف  به  امر
 بـه  امـر   در  جامعـه  ي هكارنامـ  در آفـات از بـسياري. است آن ي هگان سه مراحل
  : فرمايد مـي مـتعال  خداي.  دارد زبان با  ارتباط ، منكر  از نهي و معروف
   )؛ 83(بقره/» .بـگوييد سـخن نـيكو مردم باـ   ُحسناً   ِللنَّاسِ  ُقوُلوا« 

 آيـه  ايـن  تفسـير  درالسـالم   عليه  بـاقر  امـام است، گفته جعفي يزيد بن جابر
با مـردم بــهتر از آن چــه    ـ   َأْن يـَُقـاَل فِـيُكمْ   َما حتُِبُّونَ   َأْحَسنَ   ُقوُلوا لِلنَّاسِ  : «فرمودند
  1»گفته شود، سخن بگوييد  شـما  اريـد بـرايدوست د

 از نهي و معروف به امر  در  ديگران با گفتن  سخن  ادب  شـريف  حـديث  اين در
 فراگيــر اساســي شــاخص و معيــار و اســت شـــده داده آمـــوزش لســاني منكــر

  مــنكر   از  نـاهي  و معـروف  به آمر بـايد اسـت گرديده  تبيين  سخنان  زيـباسازي
 سـخن  او بـا  دارد دوسـت  كـه  چه آن از بهتر و بگذارد مخاطب  جاي  را  خـودش

  .بـگويد سخن شود گفته
 نـقش و اهـميت ي هدرباروسلم  آله و عليه اهللا صـلي محمد حضرت اعظم پيـامبر

  : اند فرموده مـنكر از نـهي و معروف  به امـر در روش
نمايـد   ر كه امر به معروف ميهـ   أمره ذلك مبعروف  فليكن  من كان آمرا مبعروف «

  2 »خوب و زيبا و با روش مـعروف بـاشد.  ي شيوه  بايد امر او بـه مـعروف با
 و معروف به امـر هاي شيوه و است متفاوت و گـوناگون كـارها انـجام هاي روش

  بـه .  گيـرد  مـي  جـاي  منكر و معروف و زشت و زيبا ي هدست دو در نيز منكر از نهي
 منكـر  از نـهي و مـعروف بـه امر هاي شيوه و ها روش بايد نبوي ثحـدي ايـن حكم

                                            
 165ص 2 اإلسالمية) ج -الكافي (ط  .1

 739 وسلم ص آله و عليه اهللا صـلينهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول  .2
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  امـر  بـراي  جذاب و بخش نتيجه و مـشروع هاي روش .باشد معروف و زيـبا نـوع
 امامـان  و پيـامبر  گفتـار  و رفتـار  و سـيره  از  بايـد   را منكـر  از هـي ن و معـروف   به

 و اختســ عمليـاتي  زمـان  مقتضـيات  بـا  هــمراه  و گــرفت  فــرا  السـالم  علـيهم 
  نهي و معروف به امـر ي هتـوسع و سـازي فـرهنگ و اجـتماعي تـعامل كارهاي راه
  .كرد  اجرا و  نمود شناسايي را منكر  از

  :فرمايد مي نيكي و رّبِ تعريف و بيان در متعال خداي
نيكـي  ـ    تـُْفِلُحـون  َلَعلَُّكـمْ   للَّهَ أَْبواِبها َو اتـَُّقوا ا  ِمنْ   َو ْأُتوا اْلبُـُيوتَ   اتَّقى  اْلِبرَّ َمنِ   َو لِكنَ  «

ها وارد شـويد و تقـوا پيشـه كنيـد تـا       در خانه  و از  اين است كه پرهيزكار باشيد
  )189بـقره/(.» رستگار شويد
  : اند فرموده آيه اين تفسير درالسالم  عليه باقر امام است جابرگفته

امـور و كارهـا هـر      يعنـي ـ    نوجههـا، يف أي األمـور كـا  األمـور عـن  يـأيت  أن  يعين «
  1 »امري باشد از راهش انجام شود.

  : اند فرمودهالسالم  عليه باقر امام نيز ديگر حديث در
 آن  مناسـب   صـورت  و  روش و راه از را امـور  و كارهاـ  َوْجِهَهـا  اَئْـُتوا اْألُُموَر ِمـنْ  «
  2 ».دهيد انجام

 و جـذاب  هـاي  روش و بـا زي درهـاي  منكـر  از نهـي  و معـروف  بــه  امـر براي
 پـذيرش  هاي زمينه توان ميها  آن به بندي پاي با كه  دارد   وجود فراواني تأثيرگذار

 عــامل  نــيز هـا   آن به توجهي بي و نمود فـراهم را  مـنكر  از  نهي و معروف به امر
 جامعـه  در منكـر  از نهـي  و معـروف   به امر پذيرش عدم ي هبرجست علت و بزرگ
  .باشد مي

                                            
 408ص 1 البرهان في تفسير القرآن ج .1

 105ص 2 بيروت) ج -بحار األنوار (ط  .2
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  : اند فرموده نيزالسالم  عليه رضا امام
 و كـــار كــس  هــرـ   َو ِإْن َزلَّ ملَْ َختُْذلْـُه اْحلِيلَـة  يَـزِلَ   ملَْ   َوْجِهـهِ   اْألَْمـَر ِمـنْ   طَلَـبَ   َمـنْ  «
 هـا  شـيطنت  و ها حيله دهد رخ لغزشي اگر و نلغزد بخواهد، خود روش از را امري

  1 ».كرد نخواهد خوار را او
 انجـام  خواركننـده،  هـاي  لغـزش  از گيري پيش راه رضوي ديثح  اين براساس

 هـا   روش به توجه اهميت و ضرورت حقيقت، اين و است آن مناسب روش از امور
 را منكـر   از  نهـي  و معـروف  بـه  امـر  اجراي و احيا در مطلوب و زيبا هاي شـيوه و

 بـه  گيبسـت  منكـر  از نهي و معروف به امر تأثيرگذاري و مديآكار. دهد مي نشان
 و زيبـا  و مناسـب  هاي روش از آگاهي و آداب با آشنايي و دارد آن اجراي ي هنحو

  .دارد مخاطبان سوي از پذيرش در زيادي  نـقش ، ها آن كـارگيري بـه و رعايت
  گوينده با مرتبط علل

 شخصـيت  با جامعه در مـنكر از نهي و معروف به امر پذيرش عدم علل برخي
 را علل ايـن بـايد. دارد ارتـباط منكر از ناهيان و  معروف  به آمران گفتار و رفتار و

 را منكـر  از نهـي  و معروف به امر پايداري و مديآكار موانع اين و كرد بازشناسي
  .نمود برطرف

   بـصيرت و   مـعرفت و آگاهي عدمـ 1
  اسـتمرار  و  برگناه  اصرار« و» ضرر و مفسده فقدان« و» اثر  احتمال« و«  علم«
  2 .است منكر از نهي و معروف به امـر وجـوب ي هچـهارگان شرايط» زشت كار

.  است معرفت منكر از نهي و معروف بـه امر  وجوب  شرط  ترين مهم و نخستين
  : اند نوشته اول شرط در عليه اهللا رحمت خميني  امام

                                            
 36ص )القديمة -الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة با ترجمه (ط  .1

 536تا 529فحات، ص1، جعليه اهللا رحمت مام خمينياترجمه تحريرالوسيله  .2
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  فـــالجيب نکر،مـــ أو معــروف أرتکبــه أو املکلــف مـــاترکه أن النــاهی أو اآلمــر يعــرف أن «
 چـه  آن بدانـد  نـاهي   يـا  آمر ـ  الوجـوب شرط العلم و املنکر، و باملعروف  اجلاهل  علی

  بـه  جاهـل  بـر  پـس  اسـت  منكـر  يا معروف گرديده، مرتكب يا كرده ترك مكلف
  1 ».است وجوب شرط آگاهي و علم و نـيست واجب  منكر و  معروف

 از مجريـان،  برخي ي هجاهالن  هاي حركت و  مسلمانان برخي ناآگاهانه اقدامات
 بصـيرت  و معرفـت  كمبـود  و ضـعف  يـا  ناآگاهي. است موفقيت و مقبوليت موانع
  . است بار زيان و  خطرناك  بسيار ، ناهيان و آمران

  فرمايد: عليه مي اهللا شهيد مطهري رحمت
امر به معروف كه يكـى از اركـان اسـالمى اسـت، جـزء الينفـك تعليمـات        « 

از ابواب فقه اسالم است و در فقه همواره مانند نماز و روزه و  اسالمى است، يكى
حج و جهاد و مانند بيع و اجاره و وكالت و نكاح و طـالق و ماننـد ارث و قضـا و    

كه متأسفانه چند صد سال اسـت   شهادات و حدود و قصاص مطرح است (گو اين
مـى بـاقى   هاى عمليه خارج شده است و فقط در متن فقه فنـى و عل  كه از رساله

  2 »مانده است و اين خيلى عجيب است)
 و شـناخت  و هـا  آگـاهي  ي هحوز در ، كاستي و  ضعف عـوامل از يـكي خأل اين
  معـروف   به  امر احياي در پيشگامعليه  اهللا رحمت خميني امام. است عمومي رشد

ــر از نهــي و ــال در منك ــه ي هرس ــال در ايشــان. اســت عملي  در و فارســي ي هرس
 طريـق  ايـن  از و اند نوشته را منكر از نـهي و مـعروف به امر  احكام ، يلهالوس تحرير

 از نهي و معروف به امر با ارتباط درآنان  اجتماعي رشد و  مردم  سازي  مند توان در
 و معرفـت  وكسـب  منكر از نهي و معروف  به  امر احكام يادگرفتن. اند افزوده منكر

  .  باشد مي  واجب  مـكلفان بـر مـوضوع، اين در بصيرت
                                            

 363صتحرير الوسيلة  .1

 248ص 1 جعليه  اهللا ي شهيد مطهري رحمتها يادداشت .2
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  : اند نـوشته ارتـباط ايـن درعليه  اهللا رحمت خميني امام
جيب تعّلم شرائط األمر بـاملعروف و النهـي عـن املنكـر، و مـوارد الوجـوب و عدمـه و  «

يـه  يف  اجلواز و عدمه؛ حّىت ال يقع فــراگيري و آمـوختن شـرايط     ـ   املنكر يف أمـره و 
،  و مــوارد وجــوب و عـدم آن و جـواز و عـدم آن     امر به معروف و نهي از منكـر  

  1».اش در منكر واقع نگردد نهي است تا مكلف در امر و  واجب
  : فـرمودوسلم  آله و عليه اهللا صـلي خـدا پيـامبر

امـر بـه   ــ   بـه  تـأمر  مـا تعلم و عاملا تکون حتی املنکر عن  التنه و  باملعروف  تأمر ال«
  بـه  كـني و بـداني  پيدا  تا دانا گردي و علم و آگاهي  مكن  معروف و نهي از منكر

  2 ».كني چيزي امر مي  چه
 بـه  امـر  اجـراي  هــنگام  مـنكر در وقوع جاهالنه،  اقدامات  بزرگ زيان و خطر
  .  است  منكر از نهي و معروف

  از  دوري و فساد و ضـاللت مـوجب اصالح جاي به معرفت، بي نارواي اقدامات
  : اند فرمودهوسلم  آله و عليه اهللا صـلي محمد حضرت خدا پيامبر. گردد مي هدف
 عمل دانش بي كس هرـ    َأْكثـَـَر ِممـَّا ُيْصـِلح  َمـا يـُْفِسـُدهُ   َكانَ    َغْريِ ِعْلمٍ   َعَلى  َعِملَ   َمنْ  «
  بـه   نابسـاماني  و نمايـد  مي افساد دهد سامان و كـند  اصـالح  كه آن از بيش كند

  3 ». آورد مي  وجود
  :  اند فـرمودهالسالم  عليه علي امام مؤمنان امير

 4 ».علم، عامل گمراهي است عمل بيـ   ] َضَالل [ِبَغْريِ ِعْلمٍ   ِبَال ِعْلمٍ   اْلَعَملُ  «
                                            

 8مسئله 364صتحرير الوسيلة  .1

 5560، حديث 74، ص3في سنن االقوال و االفعال ج كنزالعمال .2

  208ص 1 بيروت) ج -بحار األنوار (ط  .3
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  :  اند فرموده و نيز
َر ِيف اْلَعَملِ  «  1 ». نيست يخير  علم بي  اقدام و  عمل  در  ـ   ِبَال ِعْلم  َال َخيـْ
   :اند فرمودهالسالم  عليه ادقص امامو 
ــْريِ ِإالَّ بـُْعــدا  َعَلــى  اَْلَعاِمــلُ  « ــائِِر َعَلــى َغــْريِ َطرِيــٍق َال يَزِيــُدُه ُســْرَعُة السَّ ــ  َغــْريِ َبِصــريٍَة َكالسَّ ـ

 و رود مـي  كژراهـه  و راهه بي بر كه  اسـت كـسي مـثل بصيرت بي عامل و مجري
 2 »!افزايد نمي راسـت و اصـلي راه از اش دوري بر جز او، سير سرعت و شتاب

  قـدر   منكـر،آن  از نهـي  و معروف به امر اجراي ي هحوز به ناآگاهان ورود خطر
 افراد اين بازداشتنعليه  اهللا رحمت خميني امام كه اسـت بـرانگيز چالش و جدي

 معرفـت  شرط تبيين در و شمارند مـي واجـب را منكر از نهي و معروف به امر از
  : دنويسن مي

 عــنهما نــهيه غـريه علـی جيـب لـه الجيـوز مـورد فـی املـنکر عـن  نـهی  أو باملعروف امر لو«
  جــايز  بــرايش  كـه  مـوردي  در  كنـد   منكـر  از نهي و معروف به امر كسي اگرـ 

 مــنكر  از نــهي  و بــازدارد  نهـي  و امــر  از را او اســت  واجب ديگري بر ، نيست
  3 ».نمايد
  منطق و نقشه و برنامه نداشتنـ 2

 و  طـرح  و ريـزي  برنامـه  نــيازمند  مــنكر   از نــهي  و معروف به امر در توفيق
 مــنكر  از نـهي و مـعروف بـه امـر. اسـت خردورزي و منطق و عملياتي  ي هنقش

  .است توصلي واجب بلكه نيست، تعبدي واجب
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  فرمايد: عليه مي اهللا رحمت خميني امام
هـا   صد قربت و اخالص معتبر نيست، بلكه ايندر امر كردن و نهى نمودن، ق« 

باشند، البته  كن كردن فساد و بپا داشتن واجبات مى براى ريشه  توصلى  دو واجب
اگر قصد قربت داشته باشـد در مقابـل امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر مـأجور         

  1 »باشد. مى
  :گويد مي نظريه اين فلسفه ي هدربارعليه  اهللا رحمت مطهري شهيد

 دوايـي  دردي هــر  كـه  اسـت  اين خاطر به معروف، به  امر بودن تعبدي رغي«
  2».بود بسته چشم نبايد جا اين در حال هر به و شود عمل نقشه با بايد و دارد

  : نويسد مي و دارد تأكيد منطق و مكانيسم بر  وي
 بـه  امـر  وارد منطـق  بــايد . اسـت الزم منكرات با مبارزه براي عملي برنامه« 

  3 .»بشود منكر از نهي و معروف
 امـر  مديآكار مانع تفكر، و عقل نيروي كارگيري به عدم و  عملي  تدبير فقدان

  .گردد مـي آن پذيرش عدم موجب و منكر از نهي و معروف به
  تـدبير  و عقـل  كاركرد و پيوند با ارتباط درالسالم  عليه علي امام امـيرمؤمنان

  :  اند فرموده
 بــر  دليـل  بهتـرين  و خير باالترينـ   التَّـْدِبري  ى َغزَاَرِة اْلَعْقـِل ُحْسـنُ ٍء َعلَ  أََدلُّ َشيْ  «

  4 ».اسـت او نـيكوي تدبير انسان، هر عقل بـسياري
                                            

 13مسئله   528ص 1 (ترجمه فارسى) ج تحرير الوسيلة .1

  251ص 1 ها ج يادداشت .2

  251ص 1 ها ج يادداشت .3
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  :  اند فرموده يديگر بيان در
  1 ».نيست تدبير  مانند  عقلي  هيچـ  َكالتَّْدِبري   َال َعْقلَ  «

  : اند فـرموده لغزش و پشيماني از گيري پيش در تدبير نقش  ي هدربار
  2»سازد. تدبير پيش از كار از پشيماني ايمن ميـ   النََّدم  يـُْؤِمنُ   اْلَعَملِ   التَّْدِبُري قـَْبلَ  «

در كارها و مشاوره با ابـرار و متخصصـان     و تفكر  با عقل و خردمندي و بينش
بـر    مفيـد و   كه برنامه و نقشه و منطق و تدبير نيك و مؤثر  است  و مخلص  مؤمن

رود اما  گردد و مـيزان پذيـرش اجتماعي باال مي ها حاكم مي گفتار و رفتار انسان
بـا    و منطـق   هـاي بـدون برنامـه و نقشـه و تـدبير      و تـالش   خردانـه  بـي   اقدامات
 . يابد شود و پذيرش اجتماعي كاهش مي مواجه مي  افراد  منفي  العمل عكس
  اند:  فرمودهالسالم  عليه علي امام

  3».گردد باطل او تـدبير بـاشد گمراه مشاورش كس  هرـ   َتْدِبريُه  َبَطلَ   ُمِشريُهُ   َضلَ   َمنْ  «
  مراتب رعايت  عدمـ 3
 .اسـت  عملـي  و  زباني و  قلبي مرتبه سه داراي مـنكر از نـهي و معروف به امر

   .رسد نمي بعدي ي همرحل  به  نوبت شود حاصل قبلي  ي همرتب با مقصود اگر
  : اند نوشته  مراتب  رعايت لزوم ي هدربـارعليه  اهللا رحمت خـميني  امـام

همانا براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است كه در صورت حصول « 
ـ جايز نيست كه به مرتبه   آن  حصول  حتى با احتمالتر ـ   مطلوب از مرتبه پايين

 4 »باالتر تعدى نمود.

                                            
   376صلصدوق) التوحيد (ل .1
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 ، قـلبي منكر از  نهي و  معروف  به  امر  هاي نمونه و قساما يادآوري پي در ايشان
 در تر پايين و تر آسان ي هدرج به اكتفاي بلكه و قلبي ي همرتب به اكـتفا و  اقـتصار
 ي هدرجـ  بـه  ورود و دانسـته  واجـب  منكر،  رفع و  اثر  احتمال با را قلبي ي همـرتب
  1 . اند شمرده  جايز  غير  را  باالتر

 رعايـت  عـدم  منكر، از نهي و معروف بـه امـر اجتماعي پذيرش موانع از يكي
 يقين بـا سـوم يـا دوم ي همرتب  به  آنان ورود و ناهيان و آمران  سوي  از آن مراتب

 آن نمادهـاي  و اقسام و نخستين ي همرتب در هدف به رسيدن احتمال و گمان يا
 و  مصـاديق  و قلبـي  ي همرتبـ  در مقصـود  حصول امـكان بـا كه صورتي در. است

 از نـاهي  و آمــر  اقـدامات و اسـت حرام سوم يا دوم ي همرتب به ورود آن،  مظاهر
  . شد خواهد مجاز غير شرعي نظر

 در  كـه  صـورتي در تر آسـان ي همرتب از گذر جواز عدم و مراتب بودن ترتيبي
 خاطبـان م در قبـول  ي هزمينـ  شدن فراهم براي يابد، تحقق هدف ي همرتب  همان
 .باشد مي ها انسان هدايت  براي اسالم خردمندانه ي هبرنام ي هنـشان و اسـت

  رفتار و گفتار در تناقضـ 4

 منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه امـر  وجوب  شرايط  از» عمل« و» عدالت« گرچه
ــا ،نيســت ــغ« ام ــي تبلي ــزرگ» عمل ــرين ب ــرين شــريف و ت ــرين لطـــيف و ت  و ت

   اسـت منكر از نهي و معروف به رام  نوع   تـأثيرگذارترين
 آن از نـاهي  پيراسـتگي  عـدم و كند مـي امر آن  به  چه  آن به آمر نـاآراستگي

  .است پذيرش عدم عامل و موفقيت  مانع دارد، بازمي آن از را ديگران چه
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 ثـمالي ي هابـوحمز  به و ناميده منافق را فردي چـنينالسالم  عليه سـجاد امام
  : اند فرموده

كند از چيـزي   مـنافق نـهي ميـ   ، َو يَْأُمُر ِمبَا َاليَـْأِيت  َو َاليـَْنَتِهي  يـَْنهى  ِإنَّ اْلُمَناِفقَ  «
  1 »دهد. كند به آن چه خود انجام نـمي نمايد و امر مي كه خود از آن دوري نمي

 زيبـا  گــفتار  و رفتـار  را افـراد  اصـالح  راهالسـالم   عليه  علي امام امـيرمؤمنان
  : اند داده دستور و تهدانس
 رفتـار  بـا  را بدكارـ    َمَقالِـك  اْخلَـْريِ ِجبَِميـلِ   َعَلى  َء ِحبُْسِن ِفَعاِلَك َو ُدلَ  َأْصِلِح اْلُمِسي «
 2 ».بنما راهنمايي خير سـوي بـه زيبايت  گفتار  با و كن اصالح نيكت

  : اند فرموده عملي دعـوت ي هدربـارالسالم  عليه صـادق امام
ـــ  لِيَــَرْوا ِمــْنُكُم اِالْجِتَهـاَد َو الصِّــْدَق َو الْــَورَعَ   ونُـوا ُدَعــاًة لِلنَّـاِس بِــاخلَْْريِ ِبغَـْريِ أَْلِســَنِتُكمْ كُ  «

زبان به خوبي فرا بخوانيد تا در شـما عـمل و كوشش و راسـتي و    غير  مردم را با
  3 »صداقت و ورع مشاهده كنند.

  : اند فرموده ديـگر حـديث در
َنــا بَِأْعَمــاهلِِْم َو َجمُْهــوِد طَــاقَِتِهم  اللَّــهُ   َرِحــمَ  « ــ   قـَْومــاً َكــانُوا ِســرَاجاً َو َمَنــاراً َكــانُوا ُدَعــاًة ِإلَيـْ ـ

 بــا  را مـردم  و انـد  هـدايت  منـاره  و چراغ كه كند رحمت را جمعيت آن خداوند
  4 ».خوانند مي فـرا ما سوي به شان توان نهايت و اعـمال

 و قلـب  بــين   نــاهماهنگي  و  رفتـار  و  گفتار مـيان پنـهان و رآشـكا تـعارض
 از نهـي  و معـروف  بـه  امر پذيرش عدم در  اي برجسته  نقش ، ناهيان و آمران زبان
 .دارد منكر
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  : اند فـرمودهالسالم  عليه صادق امام
ـ   َكَمـا يَـزِلُّ اْلَمطَـُر َعـِن الصَّـَفا   اْلُقلُـوبِ   نِ عَ   َمْوِعظَُتهُ   َزلَّتْ   ِبِعْلِمهِ   يـَْعَملْ   ِإَذا ملَْ   اْلَعاملَِ   ِإنَ  «

گـردد آن   هـا زايـل مـي    اش از دل هـرگاه عـالم به علمش عمل نكند، اثر موعظـه 
  1« لغزد مي  صاف  چنان كه باران از روي سنگ

  مخاطب اقناع در ناتوانيـ 5
 يدرست و كـالم، نمودن هضم و  مخاطب فهميدن جهت سخن رواني و بالغت

  را منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امر پذيرش وي، شدن قانع براي مدارك و اسناد
 رفتـار  و گفتـار  از و برهـان  و اسـتدالل  از نـاهي  و آمـر  نـاتواني .  سـازد  مي  آسان

  .گردد مـي وي سخنان پذيرش عدم موجب كننده،  بيدار و  بخش آرامش
 و اعتماد  جلب و  مخاطب  دل در نفوذ توان ناهي و آمر سخنان است شـايسته

  است  حقيقتي معروف. باشد دارا را وي هدايت و پرورش و بازآفريني و وي جذب
  . دنياب مي آرامش و دنگير مي انس آن با ها دل  كه

  :  است  آمده مـعروف تسميه وجه در
 چون اند ناميده معروف  را  معروف ـ  إليـه تسکن النفوس ألن بذلک ّمسی  املعروف «
  2 ».يابد مي آرامش نآ با ها دل

  :  است نـوشته نـيز الموارد اقرب
  معـروف ـ   إليـه تطمـئن و اخلـري مـن الـنفس تعرفـه مـا کــل هــو و املنکر  ضد  املعروف «
  آن  بـا  و شناسـد  مي خير را آن انسان نفس كه است چيزي هر و است منكر  ضد

  3 ».يابد مي آرامـش و  اطـمينان
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 و پـذيرش  و وي وآرامـش  مخاطـب  اقـناع در گـوينده، روش و محتوا چينش
  . است  مؤثر فوري قبول

  بـا   آميخته و معني پر و مناسب و جا به و رسا و گويا و كوتاه سخنان با انسان
  . رسد مي هدف به ، منطق
  : اند فرمودهالسالم  عليه صادق امام
ـَــ  لَْيَســـتِ «  ـــَرِة اْهل ِة اللَِّســـاِن َو َال ِبَكثْـ ـــدَّ ـــُة ِحبِ ـــَىن َو َقْصـــُد اْلَبَالَغ ـــا ِإَصـــابَُة اْلَمْع َذيَاِن َو َلِكنـََّه
 رساندن  بالغت  بلكه نيست، بسيار پالگويي و پرت و زبان تندي به بالغتـ   احلُْجَّة
  1 ».است درست برهان و دليل آوردن و معنا

  : اند فرموده ديگر حديث در
َاللَـــُة اْلَبَالَغــُة التـََّقـــرُُّب ِمــْن َمْعــ  َثَالثَــٌة فِــيِهنَ  « َىن اْلبـُْغيَــِة َو التَّبَـعُّـــُد ِمــْن َحْشــِو اْلَكــَالِم َو الدَّ

  : است چيز سه  در  بالغتـ  بِاْلَقِليِل َعَلى اْلَكِثري
   ، نـظر  مورد  معناي به شدن نزديك
   زايد، و حشو گفتار از كردن دوري

 2 »!كم عبارت با زياد  معناي  رساندن و
 و بفهمانـد  وي به را  حقيقت و  بيابد را مخاطب در ذنفو راه بـايد نـاهي و آمـر
  .  كند تمام  را  حجت
   :اند فرموده استدالل نيروي و قدرت ي هدربارالسالم  عليه علي  امام

ــِة َأْعظَــُم ِمــْن قـُــوَِّة ُســْلطَاِن اْلُقــْدَرة  قـُــوَُّة ُســْلطَانِ  « ــرويـ    احلُْجَّ ــده ني  و  حجــت  دارن
  3 ».است  قدرت دارنـده ينـيرو از بـيشتر استدالل
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  سخاوت عدمـ 6
 و  جـود  و  مـالي   همكـاري  و مــواسات  و اطعـام  و انفـاق  و كـردن   خـرج   پول

 از نهـي  و  معـروف   بـه  امـر  در توفيق  هايرازيكي از  ، سخاوت و كـرم و بـخشش
  .است منكر

  : اند فرموده سخاوت آثار ي هدربارالسالم  عليه علي امام
  ».نشاند مي  ها دل  در را محبت سخاوتـ  اْلَمَحبَّة  رَعُ السََّخاُء يـَزْ  «
  ».دهد مـي نتيجه را  صفا سخاوتـ  السََّخاُء يـُْثِمُر الصََّفاء «
  ».كند مي كسب و انگيزد برمي را ستايش سخاوت ـ احلَْْمد  السََّخاُء َيْكِسبُ  «
َياَدِة السََّخاء  َسَببُ  «   1 ». است  آقايي و  بزرگي و  سرور سبب سخاوت ـ السِّ

ــرمايه ــذاري س ــراي در گ ــر اج ــه ام ـــعروف ب ـــهي و م ــر، از ن ــرين منك  بهت
 با و ملت و دولت سوي از آن  براي الزم هاي هزينه تأمين با و است گذاري سرمايه
 منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امر اجراي و احيا راه در ثروت نمودن هزينه و انفاق

  .رود مي بين از عياجتما هاي چالش و موانع از بسياري
  آميز ترحم  نگاه  فـقدان و خـشونتـ 7

 آفريـده  توحيـدي  فطـرت  بـر  هـا  انسان و ندارد وجود بد آدم اسالم ديدگاه از
 رذايـل  از پيراسـتگي  و فضـايل  بـه  آراسـتگي  و سعادت و تربيت امكان و اند شده
 هـا  انـسان بـرخي و دارد وجـود بيمار  آدم  فقط. دارد وجود ها انسان ي ههم براي

 آنان سالمت و رواني بـهداشت بـراي و كنند مـي پيدا رواني و روحي هاي بيماري
  .كرد كوشش بايد
  . اند ترحم  قابل  معصيت اهل اسالم منظر از
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  : اند داده  هشدار چنينالسالم  عليه علي امام
َــا يـَْنَبغِــي « ــَالَمِة َأْن يـَْرَمحُــوا َأْهــَل الــذُّنُوِب َو اْلِعْصــَمِة َو اْلَمْصــُنوِع ِإلَــْيِهْم   ِألَْهــلِ   ِإمنَّ ِيف السَّ

 سـالمت   از و  انـد  عصـمت  اهـل  و ندارنـد  گناه كه كساني است سـزاوارـ اْلَمْعِصـَية 
  1 ».نمايند ترحم معصيت اهل و  گناهكاران  به برخوردارند، ديني

  : نويسد مي خـطبه ايـن ي هدربـارعليه  اهللا رحمت مطهري شهيد
 ذكـر  را كلـي  اصـل  يــك  اما است، غيبت از نهي مقام در گرچه بهخط اين« 
 ضـعف  و بيچارگي بر انسان بايد ترحمند قابل  معصيت  اهل كه اين آن و كند مي
 را هـا  انسـان  رحمـت  گرفتـار،  بيمـار  يـك  كــه  طــور  هـمان. آورد رحمتها  آن

  مصـلح  رطشـ ... است ترحم قـابل و گـرفتار و بيمار هم گناهكار يك انگيزد برمي
  2 .»عناد نه باشد رحمت اش انگيزه  كه است  اين

 منكـرات،  اهـل  و گناهكـاران   هـاي  بــيماري  بــهبود  در آميـز  مـوفقيت روش
 و  اســت   آنـان  درمـان  براي فداكاري و دستگيري و لطف و دلسوزي و مهرورزي
  .گردد مي مشكالت و ها چالش موجب روحيه ايـن  فـقدان

  بــيت  اهــل  و مـحمد حضرت آنان آخرين و بهترين يژهو به و الهي پيامبران
 راه در خلق حسن و عفو و حلم و مدارا و نرمي  با   اجمعين عليهم اهللا ايشان صلوات

  .اند برداشته بشرگام هدايت و اصالح
 روش در عليهاالسـالم  هـارون  بـرادرش  و موسـي  حــضرت   بـه  متعال  خداي

   :دهد مي دستور چنين فرعون با گفتگو
ـْوًال لَّيـِّنًـا  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  اْذَهَبا ِإلىَ «   سـوي  بـه ـ    شـىَ لََّعلَّـُه يـَتَـذَكَُّر َأْو َيخْ  * فـَُقـوَال لَـُه قـَ
 شـايد  بگوييـد  سـخن  او بـا  نرمـي  به امـا * اسـت كرده طغيان  كه  برويد فرعون
 )؛ 44و  43(طه/ ».بترسد خدا از يا شود متذكر
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 الهـي  رحمـت  از ناشـي  راوسلم  آله و عليه اهللا صـلي اسـالم رپيـامب نـرمي قرآن
 و ارتبـاط  مـانع  را خشـونت  و شـمارد  مـي  مـردم   جذب عامل را همان و داند مي

  .داند مي اثرگذاري
ْعُف فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَِّه لِنَت َلُهْم َو َلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَـا« 

] نـرم (و   ـ بـه (بركـت) رحمـت الهـى، در برابـر آنـان [مـردم        ُهْم َو اْستَـْغِفْر َلُهمَعنْـ 
شدند. پس  مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى

 )159عـمران/ آل( »آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب!
 معـروف  بـه  امـر  پـذيرش  عـدم  عامل ناهيان، و آمران فعلي يا قولي خـشونت

   .است جـامعه در مـنكر از ونـهي
   نـتيجه  از  غفلت و هدف توجه به عدمـ 8

 بـر  مخاطـب  واداشـتن  و تشـويق  منكر، از نهي و معروف به امر نـهايي هـدف
 تـرك  و معـروف  انجـام  شـوق  بايـد . است منكر از  وي  بازداشتن و معروف اجراي
 و تشـريفات  و زدن حــرف  و دادن شـعار  دفهـ .  نمود  ايجاد  مخاطب در را منكر

 و  شكسـتن  و تحقيـر  و نـاهي  و آمـر  درونـي  لـذت  و خوشـي  و كارنامـه  پركردن
 .نيست مخاطب سرزنش و وي از انتقام و مخاطب  شخصيت  كوبيدن
 آمر شدن دور باعث گروي، نتيجه و  انديشي هدف  با مرتبط قوانين رعايت عدم

. گردد مي وي شكست و كار بودن نتيجه بـي نجامسـرا و تكليف الزامات از ناهي و
 و  شود منتهي مطلوب ي هنتيج و هدف به كه داد انجام اي گونه به را  تكليف  بايد
 بـه   رسـيدن   مشـروع   ابزارهـاي  و وسايل شناسايي در كوتاهي و هدف درك  عدم
 از نهـي  و معـروف  به امر پذيرش عدم  اسباب  از ها، آن كـارگيري به عدم و هدف
  اجراي و احياء در ناروا و الهي  غير و  انحرافي هاي انگيزه دادن دخالت. است منكر
 را مـنكر از  نهي و  معروف به امر اجـتماعي نـهضت منكر،  از  نهي و  معروف به  امر

 .كشاند مي شكست و ناپايداري به و كند مي تـضعيف
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  ها اولويت و  ها علت و  ها ريشه به توجهي بيـ 9
 و معـروف  بـه   آمران  ناكامي عوامل از ها، علت  از غفلت و ها معلول به رداختنپ

 برخـي  روشــن  و شــده  شـناخته  هاي علت به كـه جـا آن.  است  منكر از ناهيان
  راه شـود،  اصـرار  و تأكيـد  هـا  معلـول   بـه   تنهـا  و شـود  تـوجهي  بـي  ها ناهنجاري

 .گردد مي  بسته  تأثيرگذاري
 بـا  نبـرد  و هاسـت  معلـول  با مبارزه  از تر مهم فساد علت  با  مبارزه  است بديهي
  از  غفلـت  و دارد اولويـت  منكـرات  سـاير  بـر  خطرناك و بار زيان و بزرگ منكرات

 قبـول  فرآيند  در  ها چالش  زايش  اسباب  از ها، اولويـت به نـسبت تـغافل و ها علت
 .است منكر از نهي و معروف  به  امر

  مخاطب مشكالت و زهانيا درك عدمـ 10
 وي سـاختن   رها و  مخاطب  مشكالت و نيازها و ها رنج و دردها بـه توجهي بي

 بـه  امـر   بـه   وي  متقابـل   توجهي بـي  مـوجب ، نـيازهايش اندوه و ها غصه و غم در
 گشايي مشكل و ها انسان حاجت ساختن برآورده. گردد مي منكر از نهي و معروف

 .است منكر از نهي و معروف به امر پذيرش بـراي  بيمـناس فرصت ها، آن از
  : اند فرمودهالسالم  عليه  حسين امام

  ِمْن نَِعِم اللَِّه َعَلْيُكْم َفَال َمتَلُّوا النـَِّعَم فـََتَتَحوََّل ِإَىل َغْريُِكم  ِإلَْيُكمْ   النَّاسِ   َحَواِئجَ   اْعَلُموا َأنَ  «
 از  پس  شماست بر خـداوند هاي نعمت از شما، به مردم نيازهاي و حوائج بدانيدـ 

 ســخت  و نـاگوار  شـما  بـر  هـا  نعمت اين و مباشيد افسرده و اندوهگين ها نعمت
 1 ».يابد مي انـتقال ديـگران به كه نباشد

 و جسـمي  وضـعيت  از غفلـت  و مخاطـب  هاي ويژگي و شرايط از پوشي چشم
 كاهش موجب آزاد، مختار جودمو با مكانيكي  برخورد و ، وي هاي توانايي و روحي

 .گردد مي منكر از نهي و معروف به امر آثار
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  مردم آزادي به تجاوزـ 11
 واجـب  منكر  از  نهي و معروف به امر حرام،  از  رهايي و واجـب برپاداشتن براي

 اسـت،  گذاشته ها انسان خود اختيار در خداوند كه» الفراغ منطقة« به ورود. است
  مــنكر  از نـهي و معروف  به  امر. گردد مي روبرو افراد مخالفت با و پذيرش عدم با

 اسـت  گذاشـته  آزاد را انسان خداوند كه جا آن و است تخلف مهار و كنترل  براي
  . است ممنوع آن به ورود و است نگرفته صورت تخلفي

  : نويسد مي رابطه اين درعليه  اهللا رحمت مطهري شهيد
 و كفـش  بنـد  بـه  كه است اين مـعروف بـه امر ي هدربار  ما  مردم عامه تصور«
 كـه  صـورتي  در بگيـريم،  ايـراد  مردم ي هجام دوخت و سر موي و لباس ي هدگم
 جـو  و  محـيط  از  غيـر   افـراد  آزادي ي همنطقـ . است مردم آزادي ي همنطق ها اين

 چـه  در كـه  شـود  روشـن  بايـد  مطلب اين حدود كلي طـور بـه... است اجتماعي
  در  فقـط  و نـدارد  حـق  مواردي چه در و دارد اجرا بر نظارت حق  جامعه مسائلي
  1»دارد مداخله حق شود مي ثابت تخلف كه  اي زمينه
   مناسب   جايگزين ي هارائ عـدمـ 12

 مشـروع  جايگزين به نياز ها، آن درمان و مـنكرات از بـرخي دفـع و رفع براي
 منكـرات  رفـع  بـراي  مطلـوب  گزينجـاي  ي هارائ از ناتواني و  دارد  وجود  مناسب و

  كند. امر به معروف را كم مي تأثيرگذاري
 امــر  فرهنگ و  تفكر تا داد آموزش و هاي جايگزين مشروع را بايد شناخت راه

  .گردد بارور و يابد گسترش منكر از نهي و مـعروف بـه
 و معـروف  به امر هاي شيوه و ها روش بهترين السالم عليهم بيت اهل سنت در
 در خردمندانـه  و زيبـا  هـاي  شـيوه  و هـا  روش و اســت  شـده بـيان منكر از نهي
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 به و شناخت را ها روش آن بايد. است بـوده جاري امامان گفتار و  رفتار و انديشه
 .نمود عملها  آن

 شـده  يادآوري السالم عليهم بيت اهل حديث و قرآن در كه هايي روش از يكي
 . است» معروف با مـنكر دفـع« اسـت
. انـد  آموختـه  را روش ايـن خـويش اصحاب بهالسالم  حسن مجتبي عليه  امام
 .اند نموده توصيف را روش همين» سداد« پيرامون پرسشي پاسخ در ايشان
  ؟ چيست سـداد ،»؟ َما السََّدادُ  : » شد سؤال حضرتش از

 بـا  منكـر  كوبيدن و كردن رد و برگرداندنـ    اْلُمْنَكِر بِاْلَمْعُروفِ   َدْفعُ  : «فـرمودند
  1 ».است معروف

 مطـابق  و درسـت  و محكـم  رفتـار  و گفتار معناي به سين فـتح بـا» سـداد«
 و اسـت  شــدن  نــقص  و عيـب  بــي  و صافي و راستي و  درستي و  منطق و عقل
 .است برگرداندن و گرفتن و كردن سد و بستن سين كسره با سداد

 رفتـاري  درست روش پاسخ و پرسش ايـن درالسالم  عليه مـجتبي حسن امام
» مـــعروف  بـــه  منكــر  دفــع« را منكــر از نهــي و  معــروف  بــه  امــر در گفتــاري و

 قرآن و الهي وحي كه را روشي همان گفتگو اين در دوم امام واقع در. اند دانـسته
 امـر  از كه مواردي ي ههم در  قرآن  زيرا ، اند نـموده تـبيين اند آموخته جهانيان به
 و معـروف  بـه  امـر  نخسـت  اسـت، گـفته سـخن هم با منكر از  نهي و  معروف به

 و رسـم  و راه بهتـرين   ي هدهنـد   نشـان   اين و كند مي ذكر را منكر از نهي سپس
 و روش» معـروف  بـا   منكـر  دفـع . «اسـت  اجرايـي  و عــملياتي  و مـطلوب روش
 اركـ  ســودمندي  افــزايش  و اثــرگذاري  باعـث  كـه  است اي خردمندانه ي هشيو
  .گردد مي
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  . است  نهفته  اصل و  نكته دو روش اين در
 و» مــعروف »  رفــتار  و  گــفتار  با منكر دفع و منكر از نهي است شايسته اول

   باشد، درست و زيبا
 . گردد  دفع  منكرات» مـعروف بـه امر« با منكر از مستقيم نهي جاي به دوم
 بـا   منكـر   دفـع   هـم  و ستا الزم منكر از نهي در فعل و قول بودن معروف هم

 .گردد انجام منكر براي مناسب كردن جايگزين و مـعروف آمـوزش
 چسـب  دل و جـذاب  و زيبا روش با منكر از نـهي و  مـعروف  به  امر كه جا آن
 و مــعروف  بـه  امـر  درسـت  روش انتخـاب   با.  بود خـواهد اثـربخش قـطعاً باشد،
 .شد نخواهد اثر بي آنان  اقدامات  هرگز ، ناهيان و آمران سوي از منكر از نـهي

» اثــر  احتمـال « شـرط  همـواره  درسـت،  يابي روش و شناسي روش با بنابراين
 .بود خواهد سـودمند و مـؤثر تـكاليف انجام و  دارد  وجـود
  وقـت كمبود و شتابزدگي عجله،ـ 13

 و وقـت  صـرف  نيازمنـد  منكـر  از نهـي  و معـروف  به  امر  در  هدف به رسـيدن
 از فـوري،  اثــر   توقـع  و  وقـت  كمبـود  و زدگي شتاب. اسـت هـمكاري و همراهي
 افراد  سـاختن و  تـربيت.  است منكر از نهي و معروف بـه امـر اثرگذاري مشكالت

  . كـرد اقدام وقت صرف و مدارا و تحمل و صبر و حوصله با بايد و برد مي زمان
  : اند فـرموده عجله خطر  بيان  درالسالم  عليه  علي امـام

 1»شـتابزدگي مـوجب لغزش استـ  اْلِعثَار  يُوِجبُ   اْلَعَجلُ  «
گرمــي و  دقــت و حوصــله و آرامــش موجــب پشــتـ   اِالْســِتْظَهارَ   يُوِجــبُ   التَّــَأينِّ 

 2 ».پيشرفت است

                                            
   267تصنيف غرر الحكم و درر الكلم  .1

 477صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم  .2
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  : اند فرموده  نيزالسالم  عليه صادق امام
آرامــي و حــوصله و     بـا ـ   النََّداَمـة  اْلَعَجَلِة َتُكـونُ   عَ السََّالَمُة َو مَ   َتُكونُ   التَّثَبُّتِ   َمعَ  «

  1 »شتابزدگي پشيماني است.  و با  اسـت  سالمت از خطا و انحراف ؛درنـگ
 در هنجارسـازي  و نگـرش  تغييـر  و  سـازي   حساس و آشناسازي براي بنابراين
  عمـل  و  دهارا و آرمان و انديشه و شناخت زيـرا نـيست، روا شتابزدگي مخاطبان،

  .برد مـي زمـان
  ديگران  حـضور  در و عـلني اقـدامـ 14

 ديگـران  حضـور  بـي   چهـره   بـه  چهره و پنهاني منكر از نهي و  مـعروف  بـه  امر
  در نــفوذ  بــاعث  و نـاهي  و آمر خيرخواهي و دلسوزي و صداقت ي هدهند نشان

 . است بيشتر تأثيرگذاري و  مـخاطب
 و نــاآرامي   بــاعث  ، ديــگران  چــشم  پيــش  عـلني و  آشكار ارشاد و موعظه
 بـه  را او و گـردد  مي وي شخصيت تحقير  موجب و  مخاطب رنج و زجر و ناراحتي
 و  خـود   از دفاع براي تالش و معروف  پذيرش  عدم و ناهي و آمر برابر در مقاومت
 .  كشاند مي  خود زشت كار  توجيه
 و گـردد  نمـي  رعايـت  مخاطـب  حرمـت  و  كرامت و  عزت عـلني، ي هموعظ در
 .  رسد مي صفر به مواردي در و يابد مي كاهش قبول براي انگيزه
  : اند فرمودهالسالم  عليه علي  امام

َـَإلِ تـَْقرِيـع  بني  النُّْصحُ  «
و درهـم    ، كوبيـدن  نصيحت علنـي و در ميـان مـردم   ـ    امل

  2 »قرار ساختن است. شكستن و بي

                                            
   100ص 1 الخصال ج .1

 908حكمت  341ص  20 شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج .2
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  : اند فرموده علني ي هموعظ  نكوهش  در السالم نيز هعلي  عسگري  حسن  امام
هر كس بـرادرش را  ـ    َو َمْن َوَعظَُه َعَالنَِيًة فـََقـْد َشـانَه  ِسرّاً فـََقْد زَانَهُ   َوَعَظ َأَخاهُ   َمنْ  «

است و هر كس او را علني موعظه نمايد،   آراسته  را  او  كند  موعظه  پنهاني و سرّي
  1 »ساخته اسـت. او را رسوا و مفتضح

  در و پنهاني و نجوا و خلوت در مـنكر از نـهي و معروف به امر است شـايسته
 ايـن  در تنها. بماند مأمور و آمر بين رازي و شود انجام شخصي و فردي ارتباطات
 مــطلوب  ي هنــتيج  به تكليف به عمل و ساخته شاد و زيبا و آراسته را او صورت
 كوبيدن ديگران، وگوش چشم پيش و  عـلني  ي همـوعظ و نصيحت. رسيد خواهد

 بـد  و ساختن مفتضح و رسوا و نمودن مالمت و كردن مذمت و شكستن درهم و
 و دارد بـازمي  هدف به رسيدن از را ناهي و آمر كه است اي زننده برخورد و گفتن
 .گردد مـي مـخاطب پذيرش  عدم  موجب

  عوامل ساير فهرست

عوامل سلب اعتماد و موانـع نفـوذ و     نيز ازل زير عوام شد ذكر چه برآن افزون
شدن امر به معروف و نهي از منكـر   اثر مكي در مخاطبان است و باعث رتأثيرگذا

  گردد. مـي
   ،»سيستمي و گروهي نه فردي اقدامات« )15
   ،»كردن مسخره« )16
    ،»ترس و بزدلي« )17
   ،»خودپسندي و عجب« )18
   ،» لجاجت و لجبازي« )19
  ،» تهمت« )20

                                            
  93ص  1 كنز الفوائد ج .1
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   ،»نظمي بي« )21
   ،»پاكيزگي و نظافت عدم« )22
   ،» ناپسند  نگاه« )23
   ،»قولي بد« )24
   ،»بدگماني و ظـن سـوء« )25
   ،»دروغـگويي« )26
    ،»تكبر و غرور« )27
   ،»عدالتي بي« )28
   ،»مخاطب به نظر ابراز براي ندادن فرصت« )29
   ،»دهان بد بوي« )30
   ،« رفتاري و گـفتاري هاي تيك و ها كالم تكيه« )31
   ،»احتياطي  بي« )32
    ،» مناسب و  زيبا پوشش عدم« )33
   ،»اسـتمرار و گيري پي و مداومت عدم« )34
   ،»انـصافي بـي« )35
   ،»راز افشاي« )36
   ،»آبروريزي« )37
   ،»طلبي قدرت« )38
   ،»طلبي رياست« )39
   ،»ورزي كينه« )40
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   ،»گيسليق بي« )41
  ،»گذاشتن منت« )42
   ،»آزمندي« )43
 ،»جويي عيب« )44

   ،»خيانت« )45
   ،»فريبكاري« )46
   ،»زبـاني و   نـژادي هاي تعصب« )47
   ،»پرتي حواس« )48
   ،»يفخرفروش« )49
   ،»كار بر تمركز عدم و ها مسؤوليت و  كارها  كثرت« )50
   ،»حماقت« )51
   ،»سـوزي فرصت« )52
   ،»مـشاوره عـدم« )53
   ،»راني هوس« )54
   ،»جويي سود« )55
   ،»اكراه و اجبار« )56
   ،»حسادت« )57
   ،»حيايي بي« )58
   ،»سـپردن فردا به را امروز كار و تسويف« )59
   ،» حكومتي الزم قوانين نبود« )60
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  ،»مناسب وكارهاي ساز نبود و مطلوب  سازمان و تشكيالت  فقدان« )61
   ،»مـخاطب ذهن ساختن آماده بـه توجهي بي« )62
   ،»ها آن  ستودن و مخاطب هاي خوبي و امتيازات از غـفلت« )63
   ،»مخاطب خرد مقدار و گنجايش و ظرفيت درك عدم« )64
   ،»حكم ي هفلسف  تبيين  از  ناتواني يا فراموشي« )65
   ،»مطلوب ازيمدس و الگوسازي و الگودهي در ناتواني« )66
   ،»عكس به و انذار و بشارت جابجايي« )67
   ،»مخاطب  خـانوادگي   و  محيطي شرايط از ناآگاهي« )68
   ،»بعدي يك اقدامات« )69
   ،» گناه از تنفر ايجاد و معروف سازي محبوب در ناتواني« )70
   ،» گيري سخت« )71
   ،»نظري  تنگ« )72
   ،»مخاطب مصلحت به توجهي بي« )73
   ،»تجسس« )74
   ،»تعيير« )75
   ،»شماتت« )76
   ،»فاسد فرزندان يا همسر داشتن« )77
  » آن هدايت و دهي جـهت و انـگيزه ايجاد و انگيزش در  ناتواني« )78
 »استمرار و تكرار عدم و خستگي« )79

  »محيط آلوده« )80
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وجود برخي صفات منفي و عـدم وجـود بعضـي    گونه كه در قبل آمد  همانالبته 
، به معناي اين نيست كه نبايد امر به معروف و نهـي  صفات مثبت ذكر شده در افراد

ـ در ضمن انجام فريضه بكوشد تا  از منكر نمايد، بلكه به اين معنا است كه بايد ود خ
تـا امـر و نهـي او     از خود دور كند، را به زيور صفات خوب بيارايد و صفات منفي را

  .تأثير بيشتري داشته باشد
 وضـعيتي  بـه  را مـردم  جامعه، در مر به معروف و نهي از منكرا از غـفلتزيرا 

  .است آمده نبوي حديث در كه رساند مي
  :فـرمودوسلم  آله و عليه اهللا صـلي پيامبر است گفته  خدري  سعيد ابو
بـر مـردم زمـاني    ــ   املــنکر عـن الينهی و باملعروف اليأمر من خريهم زمان الناس عـلی يـأتی«

  1 »نـكند.  مـنكر  از  و نهي كه امر به معروف  شود  كسي  خواهد آمد كه بهترين آنان
  : فـرمود وسلم  آله و عليه اهللا صـلي اهللا رسـول اسـت، كرده گزارش عباس ابن و
 مــم قـــيل املـــاء،  فـــی  امللــح  يــذوب کمــا املــؤمن قلــب فيــه يــذوب زمــان النــاس علــی يــأتی«
 آن در كــه  آيـد  مـي زماني مردم برـ   يغـّريه اليسـتطيع املنکـر مـن يری مما: قال؟ ذاک
 پيـامبر ؟ چـرا  و چگونـه :  شد  گفته.  شود مي ذوب آب در نمك همانند مـؤمن دل

  2 ». دهـد  تغيير را آن تواند نمي و بيند مي منكر از چه آن از: فرمود
ــع   ــي در مجمـ ــوم طبرسـ ــان از  مرحـ ــه حذالبيـ ــحابي يفـ پيــــامبر صـ

  :   وسلم نقل كرده است كه گفت آله و عليه اهللا صـلي
علــی النــاس زمــان ألن يکــون فــيهم جيفــه محــار أحــب إلــيهم مــن مــؤمن يــأمرهم   يــأتی«

  آيد كه بودن مـردار االغ در بـين   بر مردم زماني ميـ  باملعروف و ينهاهم عن املنکـر
آنان را امـر بـه مـعروف كند و نهـي   تر و بـهتر است از مؤمني كه مـحبوب  آنـان

  3 »از منكر نمايد.
                                            

 8468، حديث 275، ص3في سنن االقوال و االفعال ج كنزالعمال .1

 8459حديث  275، ص3في سنن االقوال و االفعال ج كنزالعمال .2

 807ص  2 مجمع البيان فى تفسير القرآن  ج .3
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  كردم اگر او را درك مي
  

  :السالم فرمود امام باقر عليه
اند و حق را     بينم كه از مشرق قيام كرده      گويا گروهي را مي   

شـود و دوبـاره طلـب     هـا داده نمـي   كنند كه بـه آن   طلب مي 
شود وقتي وضع را چنـين       ها داده نمي   كنند باز هم به آن     مي

شان  نانكنند و دشم   ديدند اسلحه به دست گرفته و نبرد مي       
كنند  ها قبول نمي   دهند، ولي آن   ها تن مي   هاي آن  به خواسته 

برسند و دولت تشكيل دهنـد       كه خودشان به حكومت    تا اين 
يعنـي امـام    (و آن حكومت را به كسي مگر به صـاحب شـما             

كننــد و   واگــذار نمــي)الــشريف فرجــه تعــالي اهللا  عجــل زمــان
  . ها شهيدند هاي آن كشته

كـردم خـود را در       بدانيد كه اگر من آن زمان را درك مـي         
  .دادم ها قرار مي خدمت و اختيار رهبر آن

273كتاب الغيب للنعماني ص  
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  تئوري نفوذ
  راهبردها و راهكارهاي مقابله

  

  مطلب توضيح
اي  اهللا عليــه و حضــرت امــام خامنــه حضــرت امــام خمينــي رحمــت

العالي، در تمام دوران انقالب اسالمي خطر نفوذ و رخنـه دشـمنان    مدظله
  اند. در انقالب اسالمي را بارها تذكر داده

شده تا اين خطر  توجهي مسئولين و مردم به اين موضوع باعث اما كم
 94 تر گردد. به همين دليل در طول سال  هاي اخير بسيار پررنگ در سال

اي عالوه بر تذكر خطر نفوذ بـه تبيـين و توضـيح ايـن خطـر       امام خامنه
  اند. كارهاي مقابله را نيز ترسيم فرموده پرداخته و حتي راه
 فرمودند: رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ايشان در ديدار

اند براي نفـوذ؛ انـواع و    ريزي كرده اند و برنامه الن هم شروع كردها
كردم با خودم، ديدم شايد حـدود ده   اقسام طُرق را ـ من محاسبه مي 

كننـد؛   اند و دارند عمل مي راه مهم را ـ براي نفوذ در كشور پيدا كرده 
 )1394/12/20(كنند.  همين حاال دارند عمل مي
و  94 ا با تكيه بر فرمايشات ايشـان در سـال   در اين مقاله بنا داريم ت

كارهـاي مقابلـه بـا آن     بنـدي موضـوعي آن بـه تبيـين نفـوذ و راه      دسته
  بپردازيم.
اي اسـت   تر نوشته شده فرمايشات امام خامنـه  چه در متن پررنگ آن

  كه در پايان هر فرمايش تاريخ آن نيز آمده است.
دفتر حفظ و نشر آثـار حضـرت   « اي كه توسط  درختوارهدو اين متن بر اساس 

  تهيه گرديده است.در دو قسمت منتشر شده، » اي  اهللا العظمي خامنه آيت
  تهيه نماييد.  AbbasDavudi.irتوانيد از سايت  درختواره را ميدو 
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  قسمت اول
  
   نفوذمنشاءـ 1

خـواران دانـسته و       اي منشاء نفوذ را طبيعت متجاوز جهان        حضرت امام خامنه  
  :اند  خصوص فرموده در اين
ٍة َو ِمـن رِّبـاِط الَخيـِل َو َاِعـّدوا َلُهـ« : كنـد   مي كه قرآن به ما امر     اين م مَّـا اْسـَتَطعُتم مِّـن قـُـوَّ
بايست حضور شما، وضعيت شما، حركت شـما جـوري           1»  َعـُدوَّ اِهللا َو َعـُدوَُّکم تُرِهبوَن بِـه

دشـمن متجـاوزِ بـالطّبع اسـت؛ طبيعـت          . باشد كه دشـمن را دچـار رعـب كنـد          
ـ            جهان ه انـداختن اسـت،     خواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرّف اسـت، پنج

كنـد؛ بايـد جـوري        مي ريز شما قابل نفوذ باشد، نفوذ       است؛ اگر خاك  ها     اين طبيعت
  )15/7/94( .تواند نفوذ كند حركت كنيد كه او احساس كند نمي

   نفوذزمينهـ 2
شود تا دشمن زمينه نفوذ پيدا كنـد محكـم نبـودن در برابـر                 چه باعث مي    آن

. توان به راحتي از آن عبور كرد نرم كه ميريز  يعني مانند يك خاك  . دشمن است 
  :اند ايشان فرموده

   ِشـقاقٍ   فـي  تـََولـَّْوا فَِإنَّمـا ُهـمْ  فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل ما آَمْنُتْم ِبِه فَـَقِد اْهتَـَدْوا َو ِإنْ  «:اسالم اين است  
 »َحـريٌص َعَلـيکم«وقت در بين مسلمانان     آن].  است[اين معناي قرآن     2»  اللَّـه َفَسَيْكفيَكُهمُ 

نسبت به مؤمن  3»َحريٌص َعَليکم بِـالُمؤِمنيَن رَءوٌف رَحـيم« فرمايد كه   مي ي پيغمبر   درباره ؛

                                            
هـاى   اسـب ) همچنـين (و  ! ، آماده سـازيد   ] دشمنان[ها     آن هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با        .1

 )60/انفال! (، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد)براى ميدان نبرد(ورزيده 
انـد؛ و اگـر سـرپيچى         ايت يافتـه  ايد ايمان بياورند، هد     چه شما ايمان آورده    نيز به مانند آن   ها     آن اگر .2

 )7 /بقره. (كند  را از تو دفع مىها   آناند و خداوند، شر  كنند، از حق جدا شده
ـ به يقـين، رسـولى     بِـاْلُمْؤِمنيَن َرُؤٌف رَحـيمٌ   َعَلْيُكمْ  َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنـُْفِسُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحريصٌ  .3

بت هاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نـس               سويتان آمد كه رنج   ه   ب از خود شما  
  )128/توبه (.به مؤمنان، رئوف و مهربان است
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كـه بـا شـما     در مقابـل كسـاني   1» َاِشّداُء َعَلی الُکّفاِر رَُحمـآُء بَيـنَـُهم « داراي رأفت [اما]
باشـيد؛ مثـل   باشيد؛ يعني سـخت  » َاِشـّداء«كنند و دشمن شما هستند  مي دشمني

خاكريزِ نرم نباشيد كه دشمن از هرجا خواست بتواند در شما نفوذ كند؛ مسـتحكم  
هايتان با هم صاف باشـد،   ، بين خودتان، دل»رَُحمآُء بَيـنَـُهم«باشيد، ايستاده باشيد اما 
ها نتواند شما را از هم جدا كند، مرزهاي جغرافيايي نتواند  با هم مهربان باشيد؛ اسم

ها را در مقابـل هـم قـرار      ا هم دشمن كند، مرزهاي جغرافيايي نتواند ملّتشما را ب
 )1393/10/19( هاي پيغمبر است. بدهد؛ اين از آن درس

  نفوذ ماهيتـ  3
  هاي مختلف است. جانبه در زمينه اي همه ماهيت اين طرح دشمن هم حمله

اعـالم   ي فرهنگي و اعتقـادي و سياسـيِ   جانبه ي همه ما مواجهيم با يك حمله
كنيد لكن اطّالع   مي گويم، قاعدتاً از من قبول  مي نشده؛ يعني شما حاال كه من دارم

افتـد؛     مي چه دارد اتّفاق افتد؛ بنده اطّالع دارم از آن  مي چه دارد اتّفاق نداريد از آن
 )7/94/ 13( .افتد  مي بينم چه دارد اتّفاق  مي من دارم

  نفوذ مقدماتـ 4
  له مقدماتي الزم است. اما براي اين حم

 ]؛ انواع و اقسـام.  هاي برخورد با اسالم و دشمني با اسالم هم متنوع [است شيوه
كننــد بــراي نفــوذ كــردن، بــراي  مــي كننــد، راه پيــدا مــي نشــينند فكــر  مــي
  )31/5/94(_زدن. ضربه

  ـ مصداق1/4
  از مصاديق مراكزي كه براي اين دشمني تشكيل شده موارد زير است: 

اقدام رژيـم صهيونيسـتي در اوايـل انقـالب بـراي تشـكيل جمعيـت        ـ 1/4ـ1
  مطالعاتي درباره تشيع.

                                            
ـنَـُهمْ  ُمَحمَّدٌ  .1 اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحماُء بـَيـْ  محمد (ص) فرستاده خداست؛ و كسانىـ  َرُسوُل اللَِّه َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

 )29. (فتح/ا او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانندكه ب



  راهبردها و راهكارهاي مقابله ـ تئوري نفوذ

 

137

هاي اول پيروزي انقالب اسالمي بـود كـه مـا اطّـالع پيـدا كـرديم رژيـم                    سال
داده كـه بنـشينند     هـا      اين صهيونيستي يك جمعيتي را معين كرده است و پول به         

طالعه كنند، بررسي كننـد؛ خـب، ايـن         راجع به اسالم و راجع به شيعه فكر كنند، م         
شـود ايـن      جور مـي    مطالعه براي چيست؟ اين مطالعه براي اين است كه ببينند چه          

  ]كـه  اين[اسالمي را خنثي كرد؛      )بيداري( ي  عامل عظيم را، اين بيداري را، اين يقظه       
، اند كه قدرت دارنـد  اند، فهميده  هاي مسلمان كه بيدار شده     شود به ملّت    طور مي   چه

  )31/5/94 (.ها خرج كردند نشستند پول. توانند كار كنند ضربه زد اند مي فهميده
  برگزاري جلسات متعدد در اروپا و آمريكاـ 1/4ـ2

كه بعضي را خبر داريم، بعضي را ها مركز و كانون ـ   اش بود؛ ده كه گفتم، يكي اين
 بعـضي از    ـ در اروپـا، در آمريكـا، در رژيـم صهيونيـستي، در            زنيم    هم حدس مي  

هـا   كـه ببيننـد راه   وجود آمد، بـراي ايـن   بهها   اينكشورهاي وابسته و تحت فرمان  
  )31/5/94(. چيست

  دست آمدن نفوذ هاي به راه ـ 2/4
  :اند و مقدمه نفوذ است عبارتند از برخي از نتايجي كه به آن رسيده

  ايجاد اختالفـ 2/4ـ1
  خشونتايجاد ـ 2/4ـ2
  ـ بد نام كردن اسالم2/4ـ3
  ـ تجزيه كشورهاي اسالمي2/4ـ4
  هاي مسلمان به جان هم انداختن ملّتـ 2/4ـ5
  به جان هم انداختن آحاد يك ملّتـ 2/4ـ6

  :اند اي فرموده امام خامنه
بينيد ايجاد اختالف را، ايجاد خشونت را، بدنام كردن اسـالم را،                مي وقت شما   آن

هاي مـسلمان را و بـه        ملّتتجزيه كردن كشورهاي اسالمي را، به جان هم انداختن          
 )31/5/94(. دانند  ميجان هم انداختن آحاد يك ملّت را جزو كارهاي الزم خودشان
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  راهكارـ 5
كارهـاي     راه  برخي از اين  . كارهايي الزم است    بعد از اين مقدمات براي نفوذ راه      

  .اند به شرح زير است اي پرده از آن برداشته دشمن كه امام خامنه
  عنوان فرشته نجات  آمريكا بهبزك كردنـ 1/5

كه از ابليس بـدتر   ـ  ها اصرار دارند اين شيطان بزرگ را با اين خصوصيات بعضي
گـري   كنـار، انقالبـي   چرا؟ دين به. بزك كنند و به شكل فرشته وانمود كنند ـ  است

شود؟ كدام عقلي و كدام       مي شود؟ عقل چه    مي كنار؛ وفاداري به مصالح كشور چه       به
عنـوان دوسـت،      دهد كه انسان قدرتي مثل قدرت آمريكـا را بـه            مي جازهوجداني ا 

 هـستند؛    ]گونـه   [ي نجات انتخاب بكند؟ اين      عنوان فرشته   عنوان مورد اعتماد، به     به
آرايند؛ با ظاهر اتوكشيده، با كـراوات، بـا             مي بله، خودشان را  . حقيقت امر اين است   

لوح جور ديگري      در چشم افراد ساده    ظاهر چشمگير، خودشان را    هادكلن، با ظواهر ب   
اين در مورد مـا اسـت؛ در مـورد          . استها     اين دهند؛ حقيقت رژيم آمريكا     مي جلوه

ملّت بزرگ ايران اين شيطان بزرگ را از كشور         . جور است   كشورهاي ديگر هم همين   
بيرون كرد؛ نبايد بگذاريم دوباره برگـردد؛ نبايـد بگـذاريم از در رفـت، از پنجـره                  

 )18/6/94( .شود تمام نميها   ايند؛ نبايد اجازه بدهيم نفوذ پيدا كند؛ دشمنيبرگرد

  .اعتقادات سياسي و سست كردن اعتقادات ديني ـ 2/5
  .ها در داخل كشور تقويت نارضاييـ 3/5
ال و اثرگـذار در سـطوح          خصوص جوان  هها ب  جذب جوان ـ  4/5 هاي فعـ

  .مختلف براي مقاصد خودشان
شـان   ي ابزارهايي كه براي     ر سياسي دشمن با همه    گو لش ر فرهنگي دشمن    گلش

اند به ما براي سست كردن اعتقادات ديني ما، سست كردن             ممكن بوده، حمله كرده   
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خـصوص   هها ب  ها در داخل كشور، جذب جوان       اعتقادات سياسي ما، تقويت نارضايي    
ـ                 جوان  ارهاي فعال و اثرگذار در سطوح مختلف بـراي مقاصـد خودشـان؛ دارنـد ك
اللّهـي،    هاي حـزب    گيرد؛ بچه   مي كارهايي دارد انجام  ها     اين خب، در مقابل  . كنند مي

 دهند لكـن بـيش از       مي مردمان مؤمن، مسئوالن باتعهد كارهاي خوبي دارند انجام       
هاي مهم، همين است كـه ايـن مفـاهيم           يكي از قلم  . بايد در كشور كار بشود    ها    اين

ي شـهيد،     هادت، مفهوم شهيد، مفهوم خانواده    باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم ش     
 )7/94/ ( .مفهوم صبر براي خدا، احتساب هللا بايد زنده بماند

  هدفـ 6
ها،  تغيير باورها، آرمان  ، نفوذ نيـز   در راستاي كارها    هدف دشمن از انجام اين    

، زيرا وقتـي باورهـاي       است ها و سبك زندگي مردم و افراد مؤثر جامعه          نگاه
  .و در كشورشان كاري سهل خواهد بودها   آنكرد نفوذ دريك ملت تغيير 

 ايجاد خلل در باورها اسـت؛ بـاور انقالبـي، بـاور             ...هاي ورود و نفوذ       يكي از راه  
هـا     اين كنند؛ رخنه كردن در     مي هاي انقالبي و ديني اختالل ايجاد      در معرفت . ديني
اگوني هم دارند؛ اسـتاد     هاي گون  كنند و آدم    مي ي طرق هم استفاده     و از همه  . ..است

ي فكري و علمـي هـم دارنـد؛           دانشگاه هم دارند، فعال دانشجويي هم دارند، نخبه       
 )25/6/94(. ها هستند جور آدمي براي ايجاد اين رخنه همه

افراد را جذب كنند، دور هم جمـع كننـد؛ يـك       ] از اهداف دشمن اين است كـه       [
توانند در جامعـه      را، افرادي كه مي    هدف جعلي و دروغين مطرح كنند و افراد مؤثّر        

آن سـمت مـورد نظـر       . اثرگذار باشند، بكشانند به آن سمت مورد نظـر خودشـان          
ها، تغيير سبك     ها، تغيير نگاه   چيست؟ آن عبارت است از تغيير باورها، تغيير آرمان        

  )4/9/94(. زندگي
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  نتيجهـ 1/6
 بر كشور بي قيد و شرطط لتسهـم   كند نهايي كه دشمن دنبال مي  نتيجه

  است.
هـاي   گيـري  هاي مختلـف و قيافـه   همه هم بدانند كه هدف دشمنان ما با ريخت

زنند،  مي كنند، گاهي لبخند مي گاهي اخمـ   دهند مي مختلفي كه از خودشان نشان
 تسلّط بر كشور است. دشـمن ـ   كنند مي دهند، گاهي تهديد مي گاهي اوقات وعده

دشـمن  ... قيدوشرط خود بـر ايـن كشـور؛     يي ب خواهد برگردد به دوران سلطه مي
ي تالش دشمن براي ايـن اسـت كـه جلـوي حركـت       گري است و همه دنبال سلطه

ي پيشرفت و ترقّي و اوج اين ملّت اسـت   اسالمي نظام جمهوري اسالمي را كه مايه
هاي تروريست تكفيـري   مدار آمريكايي گفته بود كه گروه سياست بگيرد. يك كهنه

چه براي ما مهم است، ايـران   ها اهميتي ندارند، باشند عيب ندارد، آن براي ما غربي
 )14/3/94(.اسالمي است؛ چون ايران اسالمي درصدد ايجاد يك تمدن عظيم است

  ها عرصهـ 7
هـا   آن ي هاي مختلفي را انتخاب كرده و در همه دشمن براي نفوذ خود عرصه

باشد ولي دشـمن در   متفاوت ميها  در حال فعاليت است. البته اهميت اين عرصه
  فعال است.ها  آن تمام

العالي بـه مـوارد زيـر تقسـيم      اي مدظله ها در فرمايشات امام خامنه اين عرصه
  گردد. مي

  نفوذ فرهنگيـ 1/7
ي فرهنگي، باورهاي جامعه را دگرگون كند؛ و آن  كند در زمينه مي دشمن سعي

هـا   آن جا كند، خدشـه در  گه دارد جابهباورهايي را كه توانسته اين جامعه را سرِپا ن
 لياردها خرجيم كنند؛ مي ها وجود بياورد. خرج بهها  آن وارد كند، اختالل و رخنه در
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 )25/6/94( .كنند براي اين مقصود؛ اين رخنه و نفوذ فرهنگي است مي

  اهميتـ 1/7ـ1
ذ اي از نفـو     ترين راه نفوذ است كه طبق تأكيد امـام خامنـه            نفوذ فرهنگي مهم  

  .تر است اقتصادي و امنيتي نيز مهم
 )25/6/94( .تر، نفوذ سياسي و نفوذ فرهنگي است از همه مهم

   راهـ 1/7ـ2
  انقالبـي  و. دينـي هاي    و معرفت  يايجاد خلل در باورها   راه نفوذ فرهنگي هم     

  .است
ايجاد خلل در باورها اسـت؛ بـاور انقالبـي، بـاور             ... هاي ورود و نفوذ     يكي از راه  

هـا     اين كنند؛ رخنه كردن در     مي هاي انقالبي و ديني اختالل ايجاد      در معرفت . ديني
 )25/6/94(. است

  ـ ابزار1/7ـ2ـ1
هاي گوناگوني هم دارند؛ اسـتاد       كنند و آدم    ي طرق هم استفاده مي      از همه ) الف

ي فكري و علمـي هـم دارنـد؛           دانشگاه هم دارند، فعال دانشجويي هم دارند، نخبه       
  )25/6/94 (.ها هستند  براي ايجاد اين رخنهجور آدمي همه

هاي روزافزون محيط مجازي در خدمت تحقق اهداف جنگ           ي پيشرفت   ههم) ب
 افـزاري، لـشكر عظـيم    هاي سـخت  تر از اين امكانات و پيشرفت نرم است اما مهم

هاي   ي ارتباطات و رشته     سياسي، ادبي، اجتماعي، و فعاالن برجسته      فكري، نخبگان
افزاري قوي و تأثيرگذاري را براي تحقق اهـداف           ي نرم   است كه عقبه   مختلف هنري 

  )20/7/94(. فراهم آورده است جنگ نرم
هـا لطمـه     هـا و انقـالب     ي كه از اين قيـام     يها المللي و قدرت    مستكبران بين ) ج
ي توان سياسـي و امنيتـي و مـالي، بـراي              مانند و با همه    بيكار نمي ها     آن .اند  ديده

ابزار آنـان،   . آيند    مي دان مي ي نفوذ و قدرت خود در اين كشورها، به          رهبرقراريِ دوبا 
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ها نشان داده است كه درميان خواص، هستند          تجربه. تطميع و تهديد و فريب است     
شود و ترس و طمع و غفلت، آنان را دانسته            مي كساني كه اين ابزارها در آنان كارگر      
دار جوانان و روشنفكران و عالمان      چشم بي . آورد  يا ندانسته به خدمت دشمن درمي     

 )14/8/90 (.دقت مراقبت كنده ديني بايد ب

  ـ راه مقابله1/7ـ2ـ2
بايد معرفت به انقالب يك معرفت آگاهانه، روشن، جامع بوده باشد؛ انقالب            ) الف

اي   ي كارهاي فرهنگي در اين مورد، كاسـتي         اگر در زمينه  ].  شناخت[را درست بايد    
بايستي برادران و خـواهران     . ايد برطرف بشود؛ نگاه كنيد ببينيد     وجود دارد، حتماً ب   

  .سپاه از صدر تا ذيل مجهز باشند به منطق مستحكم انقالب
جـور آدمـي بـراي         همـه  ...شود  مي چون ضد انقالب امروز از طرق مختلفي وارد       

برادران در سطوح مختلف سپاه بايستي اين آمادگي را و          . ها هستند   ايجاد اين رخنه  
 )25/6/94 (.اين اقتدار منطقي را داشته باشند

ها   ها و سبك زندگي اسالمي ايراني و ممانعت از رخنه           ارزش  ترويج هنجارها،   ) ب
جانبـه    هاي فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همـه               و آسيب 

 )14/6/94( .فرهنگي و نيز ارتقاي فرهنگ كاربري و سواد فضاي مجازي جامعه
هاي گوناگون،   در بخش . هاست هاست، متعلق به جوان    امروز كشور مال جوان   ) ج
بـا نفـوذ دشـمنان، بـا تـأثير فرهنگـي            . ها بايد خودشان را آماده نگه دارند       جوان

ها  كند، شما جوان    مي اي كه دشمن در جامعه تزريق       كننده  دشمنان، با عوامل سست   
جـاتبخش مـادي و معنـوي بدانيـد و          اسالم را بـه عنـوان ن      . مقابله و مبارزه كنيد   

 )23/7/90( .بشناسيد

  نفوذ امنيتيـ 2/7
ها، ارتبـاط بـا دانـشمندان،         اش راه علمي است؛ از طريق ارتباط با دانشگاه          يكي

در بـاطن  ] ولـي [ظاهر علمـي   هاي به كنفرانس ـ  ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو
يكـي از   . ]اسـت [ها    د؛ اين يكي از راه    فرستن  مي جا افراد امنيتي را اين   ـ   براي نفوذ 

هـاي امنيتـي را       مـأمور مـستقيم دسـتگاه     . هاي فرهنگي و هنري اسـت       ها، راه   راه
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كنند   مي ي موسيقي معين    هنر براي، فرض كنيد، جشنواره      عنوان يك فرد صاحب     به
. كه بفرستند؛ كه البتّه خوشبختانه وزارت اطّالعات فهميد، زودتر جلويش را گرفت           

كسي  ـ  ي موسيقي مثالً جشنواره ـ  ي هنري عنوان حضور در يك جشنواره  بهيعني
 ]فـرد [عنوان    كنند كه اين آدم، صددرصد سياسي و امنيتي است؛ به           مي را انتخاب 
 )94/12/20(فرستند؟   ميخب، براي چه. فرستند  ميجا هنري اين

  مسئول مقابلهـ 2/7ـ1
 امنيتي را سپاه و مسئولين مربوطـه        اي مسئول مقابله با نفوذ      امام خامنه ) الف
 .اند دانسته

 ـ  از جمله خـود سـپاه   ـ  نفوذ امنيتي عوامل خودش را دارد، مسئولين گوناگون
 )25/6/94( .گيرند  ميشاءاهللا جلوي نفوذ امنيتي دشمن را با كمال قدرت ان

 آنان را نيز در     حكم انتصاب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي      و البته در    ) ب
  .ردي مسئول اين بخش اعالم كردندموا

جانبه فضاي مجازي كـشور و نيـز          سازي و حفظ امنيت همه      اهتمام ويژه به سالم   
اندازي بيگانگـان در      حفظ حريم خصوصي آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست           

 )14/6/94( .اين عرصه

  نفوذ اقتصاديـ 3/7
هاي نفوذ     و اقسام گوناگون، راه    انواع. ديگر است ] هاي  از راه [نفوذ اقتصادي يكي    

 )94/12/20 (.دارند؛ ما بايستي مراقب باشيم، بايد مواظب باشيم
هاي اقتصادي نقاط ضعفي  ريزي هاي اقتصادي و برنامه گيري ي تصميم ما در زمينه

ايم؛ اين نقاط ضعف موجب شده است كه دشمن احساس كنـد بـا تحـريم و                   داشته
د كند؛ اين فرصتي است براي ما تا اين نقاط ضعفمان را تواند رخنه ايجا امثال آن مي
 )29/8/92 (.شاءاهللا برطرف خواهيم كرد را برطرف كنيم و انها   آنبشناسيم،

  ـ اهميت3/7ـ1
ت   نفوذ اقتصادي ممكن است، كـه البتّـه كـم          يـتـرين آن نفـوذ اقتـصادي         اهم

 )25/6/94(ـ.است
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  ـ هدف3/7ـ2
ايـشان  . است هاي اقتصاد مستحكم  پايهتزلزلهدف دشمن از نفوذ اقتصادي،    

  :اند فرموده
هاي بيناي مسئولين اقتصادي بايستي باز باشـد و          هاي اقتصادي، چشم    در زمينه 

ي   نفوذ اقتصادي پيدا نكنند؛ چون نفـوذ دشـمن پايـه          ]  دشمنان[مواظب باشند كه    
 )25/6/94(. كند  مياقتصاد محكم را متزلزل

  ـ راه مقابله3/7ـ3
پيگيـري   با نفوذ اقتصادي دشـمن  راه مقابلهاي تنها    ش امام خامنه  طبق فرماي 

  .است اقتصاد مقاومتي با تمام توان
هايي كـه    اقتصاد مقاومتي عامل استحكام است در مقابل آن كساني و آن قدرت           

 اي و امنيتي خودشان دارند اسـتفاده        ي ظرفيت اقتصادي و سياسي و رسانه        از همه 
يكـي از   . ه اين ملّت و اين كشور و اين نظام ضربه وارد كننـد            كه ب  كنند براي اين   مي
اين هـشدار را مـا      . هايي كه فعالً پيدا كردند عبارت است از رخنه از راه اقتصاد             راه

هـاي    ها است مطرح كرديم و گفتيم؛ مسئولين هم هر كدام به فراخور توانـايي              سال
ت     ان، بـا همـه    ي تـو    هاي خوبي كردند لكن ما بايد با همـه         خودشان تالش  ي ظرفيـ

شود تقواي اجتماعي ما در       مي موضوع اقتصاد مقاومتي را در داخل دنبال كنيم؛ اين        
 )2/4/94( .ي اقتصادي ي مسئله زمينه
  ـ مصداق3/7ـ4

ولي امر مسلمين جهان درباره مصداق نفوذ اقتصادي به مشكل كشور مـالزي             
  :اند اشاره كرده و فرموده

جاهايي كه توانـستند خودشـان را بـر          ي كردند، آن  جاهايي كه نفوذ اقتصاد    آن
. سوار بكنند، پـدر آن كـشورها درآمـد         ها مثل يك بختكي    اقتصاد كشورها و ملّت   

اينجا ده پانزده سال قبل از اين، رئيس يكي از همين كشورهايي كه جزو كشورهاي               
 گفت ي ما بود، در سفري كه به تهران داشت و پيش ما آمد به من             ي منطقه   پيشرفته

 آقا ما به خاطر نفوذ اقتصادي در ظرف يك شب تبديل شديم به فقير، به گدا؛ راست
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كند اين كشور را به زانو   ميخاطر فالن خصوصيت اراده دار، به فالن سرمايه. گفت مي
كنـد كـه اقتـصاد آن         مي كشد بيرون يا تصرّفاتي     مي ي خودش را    سرمايه: دربياورد

 )25/6/94(. كشور به زانو دربيايد

  ـ نفوذ سياسي4/7
  . نفوذ استهايشكلترين  اي يكي از مهم  در فرمايش امام خامنهنفوذ سياسي

ت    در مقابل نفوذ فكري و فرهنگي و سياسي، كم        ) نفوذ اقتصادي و امنيتي   ( يـاهم
  )25/6/94 (.است
  ـ علت اهميت4/7ـ1

ايان رسيده و از     اين نفوذ اين است كه دوران روش استعماري در جهان به پ             اهميت دليل
توانند   گيران و كساني كه در رأس امور جامعه هستند اگر تحت نفوذ باشند مي               طرفي تصميم 

  .اهداف دشمنان را در كشورها پياده كنند
دارند كه يك نفر از خودشان را بر يك كشوري مسلّط بكننـد،              ها دوست نمي   آن

 ايـن كـار را كردنـد؛ از          در هند  20 و اوايل قرن     19مثل آن چيزي كه در اواخر قرن        
امـروز ايـن    . خودشان آنجا مأمور داشتند؛ يك نفر از انگلـيس رئـيس هنـد بـود              

  )25/6/94 (.پذير نيست امكان
  ـ مصداق4/7ـ2

  . استسازي گيري و تصميم نفوذ در مراكز تصميم نفوذ سياسي نيز مصداق
ـ   گيري، و اگر نشد تصميم      نفوذ سياسي هم اين است كه در مراكز تصميم         ازي، س

  )25/6/94(. نفوذ بكنند
  )مصداق ذكر شده (ـ نتيجه4/7ـ2ـ 1

كند هم اين است كه مسئولين يك        اي كه دشمن از اين نفوذ دنبال مي        نتيجه
  .گيري نمايند تصميمها   آنكشور بر طبق مصالح

بهتر اين است كه از خود آن ملّت كساني در رأس آن كشور باشند كه ها   آنبراي
هـا    آنو بـر طبـق مـصالح    هـا      آن اراده كنند، مثل  ها     آن نند، مثل فكر ك ها     آن مثل

  )25/6/94(. تصميم بگيرند؛ اين نفوذ سياسي است
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  ـ نتيجه4/7ـ3
اگر نفوذ سياسـي دشـمن تحقـق پيـدا كنـدحركت يـك كـشور طبـق اراده                   

  .مستكبرين خواهد بود
تـأثير    هاي مـديريتي يـك كـشور تحـت          هاي سياسي و دستگاه     وقتي دستگاه 

ها در اين كشور بر طبـقِ         گيري  ي تصميم   وقت همه   نان مستكبر قرار گرفت، آن    دشم
. شـوند  ي مستكبرين انجام خواهد گرفت؛ يعني مجبـور مـي           خواست و ميل و اراده    

گيري آن    وقتي يك كشوري تحت نفوذ سياسي قرار گرفت، حركت آن كشور، جهت           
ـ ها     آن ي  هاي مديريتي، بر طبق اراده      كشور در دستگاه   هـم همـين را    هـا      آن ت؛اس

  )25/6/94 (.خواهند مي
  ـ راه مقابله4/7ـ4

كار مهم ارائه فرمودند كـه بـه           با نفوذ سياسي هم چند راه       مقابله رهبر معظم انقالب براي   
  .شرح زير است

   در مقابل دشمنملتبيداري ـ 4/7ـ4ـ 1
         الف ـ كه نتيجه اين بيداري نا اميدي دشمن خواهد بود

  هاي انقالب استحكام پايهـ 4/7ـ4ـ 2
  استحكام فكر انقالبي بين نخبگان انقالبيـ 4/7ـ4ـ 3

اند  منتظر نشستهها   آن.نااميد خواهد شدها   آنچه ما بيدار باشيم، اميد اگرچنان
كه يك روزي ملّت ايران و نظام جمهوري اسالمي ايران خوابش ببرد؛ منتظـر ايـن                

ايران آن ايران نيست و ديگـران هـم كـه           دهند كه ده سال بعد،        مي وعده. هستند
نبايد گذاشـت ايـن فكـر و ايـن اميـد            . تصورشان اين است  ! كنند ديگر كاري نمي  

هاي انقـالب و فكـر انقالبـي در           چنان پايه   شيطاني در دل دشمن پا بگيرد؛ بايد آن       
جا مستحكم باشد كه مردن و زنده بودن اين و آن و زيـد و عمـرو، تـأثيري در                     اين

ي   ي اساسـي نخبگـان سـپاه و همـه           انقالبي اين كشور نگذارد؛ اين وظيفه     حركت  
 )25/6/94 (.نخبگان انقالبي اين كشور است
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  قسمت دوم
  مصداق ابزارـ 8

اي براي مثال به دو       كند كه امام خامنه     دشمن براي نفوذ از ابزارهاي مختلفي استفاده مي       
  .اند نمونه از اين ابزار اشاره فرموده

  اي ه دشمن از توافق هستهاستفادـ 1/8
 اي، هرجا فرصت پيدا كردنـد و        در همين مذاكرات مربوط به مسائل انرژي هسته       

شان جمع بـود   هاي ايراني بحمداهللا حواس كه البتّه طرف ـ  داده شدها   آندان بهمي
يـك   يك نفـوذي كردنـد،   ـ  هايي پيدا كردند فرصتها   آناما يك جاهايي باالخره

  )15/7/94(.چه ممنوع است اين است منافع ملّي انجام دادند؛ آنحركت مضرِّ براي 
   ـ اقدام مقابل ما1/8ـ1

بـستن راه نفـوذ سياسـي و         حركـت دشـمن    در مقابـل ايـن       اقدام مقابل ما  
  .بود اقتصادي و فرهنگي با همه توان

اي پيدا كنند بـراي       ها اين بود كه از اين مذاكرات و از اين توافق، وسيله             نيت آن 
طور قاطع خواهيم بست؛ نه      ما اين راه را بستيم و اين راه را به         .  در داخل كشور   نفوذ

ها   ها را در كشورمان اجازه خواهيم داد، نه نفوذ سياسي آن            نفوذ اقتصادي آمريكايي  
كه اين توان ي توان ـ  ها را؛ با همه ها را، نه نفوذ فرهنگي آن را، نه حضور سياسي آن
 ـ مقابلـه خـواهيم كـرد؛ اجـازه نخـواهيم       زيـادي اسـت  هم بحمداهللا امروز توان 

 )26/5/94(ـ.داد
   ـ تذكر به مسئولين1/8ـ1ـ 1

  :در همين راستا ايشان تذكر مهمي به مسئولين دادند كه
وجه اجازه داده نشود كه به بهانه نظارت به حريم امنيتي و دفـاعي كـشور                هيچ  به

  .نفوذ كنند
كنـيم، ايـن اسـت كـه       شما هم عرض مـي    به مسئولين محترم تذكّر داديم و به      

به حريم امنيتي و دفـاعي      ها     اين ي نظارت،   وجه اجازه داده نشود كه به بهانه        هيچ  به
وجه مأذون نيستند كـه بـه         هيچ  مسئولين نظامي كشور به   . كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً   
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هـا، بيگانگـان را بـه حـريم و           ي بازرسي و مانند اين حرف       ي نظارت و به بهانه      بهانه
ي دفاعي كشور را متوقّف كننـد؛         حصار امنيتي و دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه        

ي نظامي،    ي دفاعي كشور، توانايي دفاعي كشور، مشت محكم ملّت در عرصه            توسعه
تـر بـشود؛ يـا حمايـت مـا از بـرادران               اين بايستي همچنان محكم بماند و محكم      

مطلقاً نبايستي در مذاكرات مـورد خدشـه قـرار          ها     اين ط مختلف؛ مان در نقا   مقاوم
 )20/1/94( .بگيرد

  ها به مذاكره با جمهوري اسالمي ـ اصرار آمريكايي2/8
هـا بـه      مصداق دومي كه رهبر معظم انقالب ذكـر فرمودنـد اصـرار آمريكـايي             

  .مذاكره با جمهوري اسالمي ايران است
ظام جمهوري اسـالمي اسـت و هـر كـار           براي دشمني، ن  ها     آن بيشترين تمركز 

زننـد، بـراي نفـوذ        مـي  و اين هـم كـه دم از مـذاكره و گفتگـو            ] كنند مي[بتوانند  
 )5/7/94(ـ.است

   ـ موضع ما2/8ـ1
  .اما موضع جمهوري اسالمي براي مقابله با اين نفوذ عدم مذاكره است

ايـم،     اهل مـذاكره   ما. كنيم  با آمريكا نمي   ]اما[كنيم،    مي ي دنيا ما مذاكره     با همه 
ها، هم مـذاكرات در سـطح اقـوام، هـم            اهل تفاهميم؛ هم مذاكرات در سطح دولت      
كنيم جز با آمريكا؛ و   ميايم و با همه مذاكره مذاكرات در سطح اديان؛ ما اهل مذاكره

جاي خود محفوظ كه اصـل وجـود رژيـم صهيونيـستي،        هالبتّه رژيم صهيونيستي ب   
 )18/6/94(. استوجود نامشروع و دولت جعلي

   ـ دليل ما2/8ـ1ـ 1
هاي ايـن دولـت مـستكبر         ها و سوء استفاده      براي عدم مذاكره با آمريكا توطئه      دليل ما اما  
  .ها از مذاكره تنها نفوذ تسلط بر كشور ايران است زيرا هدف آن. است

هـاي اقتـصادي،    مذاكره آمريكا با جمهـوري اسـالمي ايـران يعنـي نفـوذ در زمينـه       
  سياسي و امنيتيفرهنگي، 
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ي دنيـا   ي با همان معناي امروزي مخالفتي نداريم؛ مـا االن بـا همـه    ما با مذاكره  
هـاي    كنـيم، بـا دولـت       مـي  هاي اروپايي مذاكره   ما با دولت  . كنيم  مي داريم مذاكره 

اي  مذاكره است؛ ما با مذاكره مسئلهها   ايني ؛ همه] كنيم  ميمذاكره[آمريكاي التين  
كنيم اين نيست كـه بـا اصـل          گوييم با آمريكا مذاكره نمي      مي كه  اين معناي. نداريم

ايـن يـك علّتـي دارد، ايـن را          . ي با آمريكا مخالفيم     مذاكره مخالفيم؛ نه، با مذاكره    
چنان   كنيم، آن   مي انسان هوشمند بايد بفهمد كه چرا؛ والّا با ديگران هم كه مذاكره           

ها   آنتفاوتند، با دشمنند، بعضي بيها  ن آبعضي از ـ چاك ما كه نيستند دوستان يقه
ي آمريكـا بـا جمهـوري اسـالمي      اما مذاكره ـ  كنيم مشكلي هم نداريم  ميمذاكره

خواهند  ميها     آن براي مذاكره كردند اين است و     ها     آن ايران، يعني نفوذ؛ تعريفي كه    
كا است؛  امروز غول عظيم تبليغاتي دنيا در مشت آمري       . راه را براي تحميل باز كنند     
شدت دشمن بشريت و دشمن فضيلت، با آمريكا، هـر          ه  امروز جريان صهيونيستيِ ب   

. آيـد بيـرون و بـا هـم هـستند              مـي  شان از يك آستين    دو در يك لباسند، دست    
ي   كـه بتواننـد، هـم در زمينـه         يعني راه را باز كردن بـراي ايـن        ها     اين ي با   مذاكره

هاي سياسي و امنيتيِ كشور نفـوذ          زمينه ي فرهنگي، هم در     اقتصادي، هم در زمينه   
 )5/7/94( .كنند

شماري كه دارد و منفعتـي        خاطر ضررهاي بي    ي با آمريكا ممنوع است به       مذاكره
كند با مذاكره با فالن دولتي كه نه چنين امكاناتي دارد،             كه اصالً ندارد؛ اين فرق مي     

 )5/7/94 (.فهمند  اين را نميبا همديگر متفاوت است،ها   ايناي دارد؛ نه چنان انگيزه

  ها هدف آمريكايي ـ 2/8ـ2
هاي خود بـر   تحميل خواسته ها از مذاكره تنها يك هدف دارند و آن        آمريكايي
  .است ملت ايران

مذاكره بهانه است، مذاكره وسـيله      ] اما[ي با ايرانند؛      دنبال چيزي به نام مذاكره    
  )18/6/94( .ها است تبراي نفوذ است، مذاكره وسيله براي تحميل خواس
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   ـ تذكر2/8ـ3
انـد كـه بايـد مـد نظـر            اي دو تـذكر مهـم داده        در اين موضوع هم امام خامنه     

  .همگان قرار گيرد
  .اي با آمريكا مذاكره كرديم ي هسته تنها در زمينه) الف
  .كنيم هاي ديگر اجازه نداديم و با آمريكا مذاكره نمي در عرصه) ب

 به داليل مشخّصي كه مكرّر هم اين داليـل را ذكـر             اي  ي هسته   ما فقط در قضيه   
بحمـداهللا  . ايم، موافقت كرديم برونـد مـذاكره كننـد؛ خـب مـذاكره كردنـد                كرده

  .كنندگان ما هم در اين عرصه خوب ظاهر شدند مذاكره
ي مـذاكره نـداديم و بـا آمريكـا مـذاكره              هـاي ديگـر مـا اجـازه         اما در عرصه  

  )18/6/94(ـ.كنيم نمي
  قابلهراه مـ 9

ولي امر مسلمين جهان، كارهايي كه براي مقابله كلي با نفـوذ آمريكـا در ايـران و جهـان                    
  . اند اسالم بايد انجام شود را نيز برشمرده

  در مقابل نفوذو مردم هشياري مسئولين ـ 1/9
در صـدد   هـا      ايـن  هوشيار باشيم؛ من چند روز قبل از اين، در صحبت گفتم كه           

ردنند؛ اين رخنه از جاهاي مختلفي ممكـن اسـت باشـد؛            نفوذند، در صدد رخنه ك    
  )4/6/94(. مواظب باشيد

هـاي فرهنگـي      ي فرهنگي باشـند؛ رخنـه       مسئوالن فرهنگي، بايد مراقب رخنه    
خواهيم بگـوييم    نمي. بسيار خطرناك است؛ بايد حساس باشند، بايد هشيار باشند        

هم مقـصريم؛ مـسئوالن     هاي فرهنگي كار بيگانگان است؛ نه، خود ما           ي آسيب   همه
ها    اين ها،  كاري  ها، غلط   كاري  مختلف، مسئوالن فرهنگي، مسئوالن غير فرهنگي، كم      

ا حـضور دشـمن را هـم در             تأثير داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمي         اندازيم؛ امـ
  )1/1/93(. توانيم فراموش كنيم ي مسائل فرهنگي نمي زمينه

ها  هائي كه از اين قيام     المللي و قدرت    بينهاي مستكبران     هشياري در برابر حيله   
ي تـوان    ماننـد و بـا همـه       ها بيكار نمـي    آن. ]الزم است [ اند ها لطمه ديده   و انقالب 

ي نفوذ و قدرت خود در اين كشورها،          سياسي و امنيتي و مالي، براي برقراريِ دوباره       
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  )14/8/90 (.آيند به ميدان مي
  مصداق اهميتـ 1/9ـ1

  :اند  رهبر معظم انقالب دو مصداق را بيان فرمودهدر اين باره نيز
  ها عنوان مثال در مهد كودك هاي فرهنگي از رخنه دشمن به غفلت مجموعه)  الف
  ها و رفت و آمدهاي گوناگون امكان رخنه دشمن در همه دستگاه) ب

شود كه فرض بفرماييد فالن سازمان آمده يك بخـشي از             مي يك وقت آدم خبر   
ي   ـ  ها را مثالً فرض كنيد مهدكودك ـ  گي ما راي فرهن مجموعه به يك شكل خاصـ

بينـد كـار      مـي  شـود   مي فهمد، بعد كه نزديك     مي كند؛ اين را آدم     مي دارد هدايت 
ا [خطرناكي و كار بزرگي است       ه نداشـته؛    ] امـ رخنـه اسـت؛ در     هـا      ايـن  آدم توجـ

ي   همــهوآمــدها، در هــاي اقتــصادي، در رفــت هــاي گونــاگون؛ در زمينــه زمينــه
 )4/6/94(ـ.ها دستگاه

  تشكيل يد واحد از اقوام و مذاهب گوناگون شيعه و سنيـ 2/9
  طبق فرمايش ايشان دومين راه مقابله با نفوذ اتحاد اقوام مختلف است

در داخل كشور، خواهران و برادران از اقوام مختلف، از مذاهب گوناگون، در كنار              
نگذارنـد   ـ   بحمداهللا تا امروز بوده اسـت كه همچنان ـ  هم يد واحده تشكيل بدهند

طـور    در سطح وسيع و گسترده هم همـين       . دشمن نفوذ كند در قلمرو دنياي اسالم      
دارد اصـل   ]  هـست كـه   [برادران سنّي و شيعه در كنار هـم بداننـد كـه دشـمني               

 )14/3/94 (.اين هم يكي از خطوط اساسي. كند  ميموجوديت اسالم را تهديد

و مسئولين به نحوي باشد كه دشمن احساس كند         حركت مردم   ـ  3/9
  تواند نفوذ كند نمي

هاي مقابله با دشمن را نا اميد كردن دشمن از            اي يكي ديگر از راه      امام خامنه 
  :اند نفوذ دانسته و فرموده

ٍة َو ِمـن رِّبـاِط الخَ « : كنـد   مي اينكه قرآن به ما امر     يـِل َو َاِعـّدوا َلُهـم مَّـا اْسـَتَطعُتم مِّـن قـُـوَّ
 بايست حضور شما، وضعيت شما، حركت شـما جـوري          1 » َعـُدوَّ اِهللا َو َعـُدوَُّکم تُرِهبوَن بِـه

                                            
هـاى   اسـب ) همچنـين (و  ! ، آماده سـازيد   ] دشمنان[ها     آن هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با        .1

 )60/انفال! (، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد)براى ميدان نبرد(ورزيده 
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دشـمن متجـاوزِ بـالطّبع اسـت؛ طبيعـت          . باشد كه دشـمن را دچـار رعـب كنـد          
خواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرّف اسـت، پنجـه انـداختن اسـت،                 جهان

كنـد؛ بايـد جـوري        مي ابل نفوذ باشد، نفوذ   ريز شما ق    است؛ اگر خاك  ها     اين طبيعت
 )15/7/94(.تواند نفوذ كند حركت كنيد كه او احساس كند نمي

ي   زنده نگه داشتن مفاهيم با ارزش مانند جهاد، شهادت، خانواده         ـ  4/9
  شهيد، صبر براي خدا، احتساب هللا

ن باال  اند عنوا   راه ديگري كه ولي امر مسلمين براي مقابله با نفوذ بيان فرموده           
  .است كه در متن زير آمده است

شـان   ي ابزارهايي كه براي     لشكر فرهنگي دشمن و لشكر سياسي دشمن با همه        
اند به ما براي سست كردن اعتقادات ديني ما، سست كردن             ممكن بوده، حمله كرده   

خـصوص  ه  ها ب  ها در داخل كشور، جذب جوان       اعتقادات سياسي ما، تقويت نارضايي    
 ل و اثرگذار در سطوح مختلف بـراي مقاصـد خودشـان؛ دارنـد كـار               هاي فعا  جوان
اللّهـي،    هاي حـزب    گيرد؛ بچه   مي كارهايي دارد انجام  ها     اين خب، در مقابل  . كنند مي

 دهند لكـن بـيش از       مي مردمان مؤمن، مسئوالن باتعهد كارهاي خوبي دارند انجام       
مين است كـه ايـن مفـاهيم        هاي مهم، ه   يكي از قلم  . بايد در كشور كار بشود    ها    اين

ي شـهيد،     باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، مفهوم شهيد، مفهوم خانواده         
 )13/7/94( .مفهوم صبر براي خدا، احتساب هللا بايد زنده بماند

  مخالفت اسالم با بازگشت سلطه دشمن به كشور ـ دليل مقابله ماـ 10
ي مـا و دسـتورات الهـي اسـت      دليل اصلي مقابله ما با نفوذ هم، اعتقادات دين        

  .كهبا نفوذ دشمنان مخالفند
هـاي    گيـري   هاي مختلـف و قيافـه      همه هم بدانند كه هدف دشمنان ما با ريخت        

زنند،   ميكنند، گاهي لبخند  ميگاهي اخم ـ  دهند  ميمختلفي كه از خودشان نشان
ـ . تسلّط بر كشور است ـ  كنند  ميدهند، گاهي تهديد  ميگاهي اوقات وعده  مندش

قيدوشرط خود بر اين كشور؛ چون اسالم بـا           ي بي   خواهد برگردد به دوران سلطه     مي
ي دشـمن     شدت مخالف است و نيروي مقاوم در مقابل ايـن توطئـه           ه  اين برگشت ب  
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 خـاطر ايـن اسـت كـه     مخالفت دشمن با اسالم به. است، با اسالم مخالفند  » اسالم«
سد مستحكمي درست كرده ها   آنابلدانند معارف اسالمي، احكام اسالمي در مق مي

 )14/3/94( 1.است
                                            

  : فرمايد ه عنوان مثال قرآن مي ب.1
 ـ افراد با ايمان نبايـد   ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفريَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَّـهِ 

اى با   هبه جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابط                 
 )28/ال عمران. (خدا ندارد

ُهْم َأْولِياء كننـد كـه شـما هـم       ــ آنان آرزو مـى َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسواًء َفال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ
انتخـاب   و سرپرسـت     هـا دوسـت    بنا بر ايـن، از آن     . مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد       

 )89/انس (.نكنيد

 يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْلكاِفريَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمـْؤِمنيَن َأ ُتريـُدوَن َأْن َتْجَعلُـوا ِللَّـِه َعلَـْيُكْم ُسـْلطاناً ُمبينـاً 
آيـا  ! گـاه خـود قـرار ندهيـد        غير از مؤمنان، كافران را ولّـى و تكيـه         ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ  
 )144/نسا! (دليل آشكارى بر ضد خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟) با اين عمل،(خواهيد  مى

ُهْم ِإنَّ  يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َو النَّصارى  َأْولِياَء بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض َو َمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمنـْ
و دوسـت و  (يهـود و نـصارى را ولّـى    ! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده ـ  ال يـَْهـِدي اْلَقـْوَم الظـَّاِلمينَ اللَّـَه 
ها اولياى يكديگرند؛ و كسانى كه از شما با آنـان دوسـتى كننـد، از                 آن! انتخاب نكنيد ) گاه خود،  تكيه
 )51/مائده(كند  ها هستند؛ خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى آن

ـْبِلُكْم َو اْلُكفَّـاَر يا أَ  يـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُكْم ُهـُزوًا َو َلِعبـاً ِمـَن الـَّذيَن ُأوتُـوا اْلِكتـاَب ِمـْن قـَ
 را به باد استهزاء افرادى كه آيين شما! ايد اى كسانى كه ايمان آوردهـ  َأْولِياَء َو اتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمنينَ 

 خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيـد         دوست و سرپرست   )از اهل كتاب و مشركان     (گيرند و بازى مى  
 )57/مائده (.اگر ايمان داريد

ـ   َكَفُروا ِبما جاءَُكْم ِمَن اْلَحـقِّ يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَُّكْم َأْولِياَء تـُْلُقوَن ِإَلْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َو َقدْ 
شما نسبت به آنان اظهار    ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد       ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    

 )1/ممتحنه.(اند چه از حقّ براى شما آمده كافر شده ها به آن كنيد، در حالى كه آن محبت مى
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  انواع نفوذـ 11
بنـدي    اي انـواع نفـوذ را بـه دو شـكل دسـته              اهللا العظمي خامنـه     حضرت آيت 

دسته اول نفوذ فرهنگـي، اقتـصادي، امنيتـي و سياسـي بـود كـه در                 . اند  فرموده
 آن  مطالب قبل گذشت و دسته دوم نفوذ فردي و جرياني اسـت كـه در زيـر بـه                  

  .پردازيم مي
يك نفوذ موردي است، نفوذ فردي است؛ يك نفـوذ جريـاني       : نفوذ دو جور است   

  )4/9/94(. است
  نفوذ فرديـ 1/11
  عنوان دوست با چهره بزك شده معرفي يكي از افراد دشمن به ـ معنا ـ 1/11ـ1

نفوذ موردي خيلي نمونه دارد، معنايش اين است كـه فـرض كنيـد شـما يـك                  
شـده،    ي آرايـش    داريد، يك مسئولي هستيد؛ يك نفر را بـا چهـره          ودستگاهي    دم

ي شما بفرستند؛ شما خيـال كنيـد دوسـت اسـت      شده، با ماسك در مجموعه    بزك
  )4/9/94( .كه او دوست نيست، تا او بتواند كار خودش را انجام بدهد درحالي

   ـ انواع1/11ـ2
  استترين نوع نفوذ فردي  جاسوسي، كه كم اهميت ـ 1/11ـ2ـ 1

ترينش جاسوسي    اهميت  گاهي جاسوسي است كه اين كمترينش است؛ يعني كم        
  )4/9/94( .است، خبركشي و خبردهي است

  سازي، عوض كردن تصميم مديران و مسئوالن به نفع دشمن تصميم ـ 1/11ـ2ـ 2
شـما يـك    . كنـد   مي گاهي كارش باالتر از جاسوسي است، تصميم شما را عوض         

توانيد يـك حركـت       مي گير هستيد،   لي هستيد، تصميم  مديري هستيد، يك مسئو   
جور انجام بدهيد اين به       چه اين حركت را اين     بزرگ يا مؤثّري انجام بدهيد، اگرچنان     

جور انجـام بدهيـد؛       كند كه شما حركت را اين       مي آيد كاري     مي نفع دشمن است، او   



 راهبردها و راهكارهاي مقابلهـتئوري نفوذ

 

155

ـ    ي دستگاه سازي. در همه يعني تصميم هـاي   تگاهها سابقه هم دارد؛ فقـط هـم دس
 هم هميشه وجود داشتهها  اين هاي روحاني و ديني و مانند سياسي نيست، دستگاه

  )4/9/94( .]است[
  . مثال .

مرحوم آقاي آسيد حسن تهامي كه از علماي بزرگ كشور ما و سـاكن بيرجنـد   
 بود، رفته بود در بيرجند مانده بود؛ ملّاي خيلي بزرگي بود، اگـر در قـم يـا نجـف    

شد؛ مرد بسيار دانايي بود. ايشان خودش بـراي مـن    مي تماً مرجع تقليدماند، ح مي
؛ 1918]  در [سـال ـ   جنگيدنـد  مي ها ها با انگليس وقتي كه عراقي نقل كرد؛ گفت آن

يكي از مراجع وقت، يك نوكري داشت كه خيلي مرد خوبي ـ   قريب صد سال پيش
شنا بود، با همه رفيـق بـود؛   كرد، با همه آ مي گرفت، صحبت مي ها گرم بود، با طلبه

ها غلبـه پيـدا    گفت؛ من يادم نيست. گفت بعد كه انگليس مي اسمش را هم ايشان
كردند و عراق را تصرّف كردند و آخرين جا نجف بود كـه وارد نجـف شـدند، خبـر     

ها كه اين نوكر فالن آقا، يك افسر انگليسي اسـت! گفـت مـن بـاور      رسيد به طلبه
وِيش    مـي  ود چنين چيزي؟ بعدش مي نكردم؛ گفتم مگر بـازار  ـ   گفـت در بـازار حـ

رفتم، ديدم هفت هشت ده نفر افسر انگليسي و  مي داشتمـ   معروفي است در نجف
ـ   كردنـد  مي وآمد وقت با اسب رفت آنـ   آيند  مي نظامي انگليسي سوار اسب دارند

رد شـوند؛  بيايند ها  اين شان است؛ خب، من كنار ايستادم كه يك افسري هم جلوي
وقتي رسيدند به من، ديدم آن افسري كه جلو بود، از آن باال گفـت: آقـاي آسـيد    

طور است! نگاه كردم ديدم بله، همان آقايي است كه نـوكر فـالن    هحسن، حالت چ
جوري اسـت؛ نفـوذ شخصـي     ديديم. گاهي نفوذ اين مي ها ما اين را مرجع بود؛ سال
هاي سياسي هـم   شوند. در دستگاه مي كسيي كسي، وارد دستگاه  است؛ وارد خانه

ماشاءاهللا از اين قبيل وجود داشته است؛ امروز هم ممكـن اسـت باشـد؛ البتّـه      الي
 )4/9/94( خطرناك است.
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  ـ نفوذ جرياني2/11
يك نفوذ موردي است، نفوذ فردي است؛ يك نفـوذ جريـاني       : نفوذ دو جور است   

  )4/9/94(. است
  )4/9/94(. تر، نفوذ جرياني است ناكخطر ]نفوذ فردي[منتها از اين 

   معناـ 2/11ـ1
  هاي جنسي وسيله پول و جاذبه شبكه سازي در داخل ملت؛ بهـ 2/11ـ1ـ 1

ي پول كه نقش پـول و         وسيله  سازي در داخل ملّت؛ به      نفوذ جرياني، يعني شبكه   
؛ يكـي   ] است[ترين وسيله دو چيز       عمده. شود  مي جا روشن   نقش امور اقتصادي اين   

  )4/9/94(. هاي جنسي ول، يكي هم جاذبهپ
  كه در سرنوشت كشور مؤثرندي نفوذ نسبت به اشخاصـ 2/11ـ1ـ 2

افراد را جذب كنند، دور هم جمع كنند؛ يك هدف جعلي و دروغين مطرح كنند               
توانند در جامعه اثرگذار باشند، بكشانند به آن سمت           و افراد مؤثّر را، افرادي كه مي      

  )4/9/94( .مورد نظر خودشان
  هدفـ 2/11ـ2

  : كه هدف از نفوذ جرياني عبارت است از اين
  كند   ميشخص مورد نفوذ همان چيزي را فكر كند كه آن آمريكايي فكر

افراد را جذب كنند، دور هم جمع كنند؛ يك هدف جعلي و دروغين مطرح كنند               
انند به آن سمت    توانند در جامعه اثرگذار باشند، بكش       مي و افراد مؤثّر را، افرادي كه     

آن سمت مورد نظر چيست؟ آن عبارت است از تغييـر باورهـا،              .مورد نظر خودشان  
ها، تغيير سبك زندگي؛ كاري كنند كه اين شخـصي كـه              ها، تغيير نگاه   تغيير آرمان 

مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثير نفوذ قرار گرفته، همان چيزي را فكـر كنـد                 
جوري نگاه كنـي بـه        ؛ يعني كاري كنند كه شما همان      كند  مي كه آن آمريكايي فكر   

البتّه يك سياستمدار آمريكايي، به مـردم   ـ  كند  ميمسئله كه يك آمريكايي نگاه
ي سـيا   رتبـه  جوري تشخيص بدهي كه آن مأمور عـالي  همان ـ  آمريكا كاري ندارد

خيال بنابراين  . خواهد  مي دهد؛ در نتيجه همان چيزي را بخواهي كه او          مي تشخيص
كه الزم باشد خودش را به خطـر بينـدازد و وارد عرصـه               او آسوده است؛ بدون اين    
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كني؛ هدف اين است، هدف نفوذ اين اسـت؛ نفـوذ             مي بشود، شما براي او داري كار     
اگر اين نفوذ نسبت به اشخاصـي       . اي، نفوذ گسترده؛ نه موردي      جرياني، نفوذ شبكه  

ي كـشور تـأثيري       ، سياست كشور، آينده   در سرنوشت كشور  ها     اين انجام بگيرد كه  
هـا   ها تغيير پيدا خواهند كـرد، ارزش       افتد؟ آرمان     مي دارند، شما ببينيد چه اتّفاقي    

ها تغيير پيدا خواهد كرد، باورها تغيير پيدا خواهـد           تغيير پيدا خواهد كرد، خواست    
 )4/9/94( .كرد

  ـ گروه هدف2/11ـ3
ـ  گروه هدف در نفوذ جرياني       گيـران يـا      ان، افـراد مـؤثر، تـصميم      عمدتاً نخبگ

  .هستند سازان تصميم
آماج نفوذ هم چه كساني هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افـراد مـؤثّر، عمـدتاً               

شـود    مي هستند كه سعي  ها     اين آماج نفوذند؛ ها     اين سازان،  گيران يا تصميم    تصميم
 بزرگـي   نفوذ انجام بگيـرد؛ بنـابراين نفـوذ خطـر اسـت؛ نفـوذ خطـر               ها     اين روي
  )4/9/94(ـ.است
  ـ مكمل2/11ـ4

تخطئـه   اين تالش دشمن براي نفوذ هـم         مكملاي    طبق فرمايش امام خامنه   
  .فشارند   ميها پاي كه بر نگاه درست، اصالت و ارزش ]است[كساني 

اي است؛ يكي از چيزهايي كه مكمل اين نفوذ          مكمل اين نفوذ هم كارهاي حاشيه     
 هـا پـاي   ها، بـر نگـاه درسـت، بـر ارزش     بر اصالتي كساني است كه    است، تخطئه 

 )4/9/94(. فشارند؛ اين مكمل نفوذ است مي
  ـ مصداق2/11ـ4ـ 1

هـاي مختلـف،      كـه بـا زبـان      ]هـستند [كساني  ها هم      اين مكمل  قديمصايكي از   
  .كنند   ميدارند نفوذ را تكميل ]اينان[كنند،    ميگري متهم بسيج را به تندروي و افراطي

كننـد بـه      مـي  كنند، متّهم   مي م بگويم آن كساني كه بسيج را تخطئه       خواه نمي
كننـد؛    مـي  گري و تندي و چه و چه، آگاهانه دارند بـا نفـوذگران همكـاري                افراطي
كنم، خبر ندارم اما واقع قضيه اين است كـه           كنند؛ بنده اين ادعا را نمي       مي همراهي
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هاي مختلـف، بـسيج را        زبان هاي مختلف، با   هايي كه در بخش    اين. اين كمك است  
گري و چه و چه و چه، دارند در واقـع نفـوذ را                كنند به تندروي، به افراطي      مي متّهم

شود؛ چون بـسيج      مي دارد تكميل ها     اين ي  وسيله  ي نفوذ به    كنند؛ پروژه   مي تكميل
ريز مستحكمي اسـت؛ ايـن        ريزهاي مستحكم است؛ بسيج يك خاك       جزو آن خاك  

 )4/9/94(. سست كردريز را نبايد  خاك

  اي تذكر امام خامنهـ 12
ها و اقداماتي كـه در ايـن خـصوص            ي اصل مسئله نفوذ و صحبت       تذكر مهم ايشان درباره   

  :هاي سياسي و مردم اين بود كه شود به همه مسئولين، جناح انجام مي
  .هاي گوناگون درباره نفوذ موجب غفلت از اصل واقعيت نشود بحث

  . شده استذكر اتفاق بيفتد الزاماتي در فرمايش ايشان براي اين كه اين مهم
  الزاماتـ 1/12
  ها به يكديگر ي جناحي و اتهام متقابل جناح پرهيز از سوء استفادهـ 1/1/12
  ي موضوع نفوذ هاي بيهوده درباره پرهيز از بحثـ 2/1/12
  پرهيز از طرح اسم نفوذ بدون محتواي الزمـ 3/1/12

خت است؛ بمبي بيندازند، تيري بزنند، تروريـستي        جور دشمني، دشمنيِ س     يك
ي   هاي نرم است كه من از چندي پيش مـسئله           جور دشمني، دشمني    يك. بفرستند

گـوييم، حـاال      مي نفوذ كه ما  . ي مهمي است    نفوذ را مطرح كردم؛ نفوذ خيلي مسئله      
 ي جنـاحي  ي نفوذ جناحي شد، استفاده مسئله! دهند؛ آقا  ميها واكنش نشان  بعضي

ي جناحي نكنند، بحث بيهوده       خب، استفاده . ها كاري ندارم   كردند؛ من به اين حرف    
را ما كاري ها   ايني نفوذ نكنند، اسم نفوذ را بدون محتواي الزم مطرح نكنند؛         درباره
ت نفـوذ       ]شود مي[شود، هر كار جدي       مي  ولي هر حرفي زده    ،نداريم از اصل واقعيـ ،

 از اصـل قـضيه غفلـت        ...من درصدد نفوذ اسـت    غفلت نشود؛ غفلت نكنيم كه دش     
ها همديگر را متّهم نكنند؛ اين بگويد آقا شما كه گفتي مقصودت ايـن               جناح. نكنيم

بود، آن بگويد نه، شما كه گفتي مقصودت اين بود؛ خيلي خب، حاال مقصود هرچـه                
  )4/9/94(  .كند  ميباالخره واقعيت فراموش نشود؛ دشمن دارد براي نفوذ طرّاحي. بود
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  خوانندگان محترمسخني با 

ـ بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بـدون يـاري و            1
نامه صفحه بعـد را بـه         تقاضا داريم پرسش  . حمايت شما كاري دشوار است    

دقت تكميل نموده و ارسال نماييد تا از نظرات و رهنمودهاي ارزنـده شـما               
  .كار بنديم  به برده و در تقويت كمي و كيفي نشريه بهره
جا كه شما گراميـان در خـط مقـدم جبهـه فرهنگـي در حـال                   ـ از آن  2

مجاهدت هستيد و بيش از هر كس ديگر با نيازهاي امروز اعـضاي بـسيج ـ    
ويژه جوانان ـ آشنايي داريد، شبهات، موضوعات و مطالبي را كه احساس   به
ـ             مي ست، بـراي مـا     كنيد نياز امروز متربيان و مخاطبان شما و حتي نشريه ه

گيري از اهل فن و كارشناسـان         هاي بعدي با بهره     ارسال فرماييد تا در شماره    
  .ها مطالبي را ارائه نماييم مرتبط، در خصوص آن

هاي اخالقي و تربيتي، اعتقادي و        ـ مقاالت و تحقيقات خود را در زمينه       3
ردي معرفتي، بصيرتي و مهارتي، با لحاظ نمودن رويكردهاي آموزشي و كارب        

بديهي است در صـورت اتقـان محتـوايي و          . به نشاني نشريه ارسال فرماييد    
هـا را در      نويسي، بـا افتخـار آن       برخورداري آثار شما از استانداردهاي مقاله     

  . بعدي منتشر خواهيم نمودهاي هشمار
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 پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقاالت، جدول زير را تكميل نموده و آن لطف نموده
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن

  

يف
رد

  

لي  موضوعات نظر خواهي
عا

وب  
خ

سط  
متو

يف  
ضع

  

          ها گزينش مقاالت و كيفيت ارايه آن  1

          جم مجلهتعداد مقاالت و ح  2

          ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

          تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

          جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5
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