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  مطلب توضيح
 سـال  مـاه   دي نـوزدهم  در قـم  مـردم  ديـدار  در العـالي   مدظلـه  اي  خامنـه  امام

 اسـالمي  انقـالب  مانـدگاري  موضـوع  بـه  خـود  فرمايشات از بخشي در نودوچهار
 كـه  جهـان  سـطح  در ناكـام  ولـي  بزرگ هاي انقالب به اشاره با ايشان .پرداختند
 مانـدگاري  راز ي  دربـاره  تا خواستند نجوانا ويژه  به ملت عموم از نبودند؛ ماندگار
 و تحقيـق  بـه  نيـاز  مطلب اين چه اگر .نمايند تحقيق و تفكر ايران اسالمي انقالب
 خـواهيم  آن به نشريه بعد هاي  شماره در شاءاهللا  ان كه ـ دارد بيشتري بسيار تعمق

 مـسلمين  امـر   ولـي  فرمايـشات  موضـوع  بهتـرين  كـار  شروع براي ولي ـ پرداخت
  .است ماندگاري همين ي درباره
 بركت پر دوران طول در ايشان فرمايشات از اي    گزيده خوانيد  مي پي در چه  آن
 ترتيـب  بـه  و موضـوع  تبيـين  بـه  بنـا  ايـم  نموده سعي كه است مسلمين امر واليت
  .نماييم نقل هم دنبال به را ها آن اهميت،

  
  ايران مردم نهضت ماندگاري و ها انقالب ديگر شكست
 اجتمـاعي  و سياسي هاي انقالب بارزش ي  نمونه كه دهد، مي رخ جامعه در گيبزر تحوالت

 آن براي كه است شرائطي معلول البته كه آورد؛ مي وجود به نسلي يك ... را تحول اين .است
 .اسـالمي  انقـالب  مثل بود؛ نيامده پيش قبل هاي نسل و قبل نسل براي اما آمده، پيش نسل
 بـه  نـسل  ايـن  ي  وسيله به تحول اين وقتي كه است اين يا :دآم خواهد پيش حال دو از يكي
 ادامـه  كننـد،  مـي  تكميـل  كننـد،  مـي  دنبال گيرند، مي پي را اين بعدي هاي نسل آمد، وجود
َفـعُ  اَمـ َأمَّـا وَ  «شـد؛  خواهد ماندگاري جريان يك اين صورت، اين در .دهند مي   فـََيْمُكـثُ   النَّـاسَ   يـَنـْ
 هاي نسل نه، كه است اين يا .شود مي مستقر شود، مي جايگزين يعني شد؛ خواهد 1» اْألَْرضِ   ِفي
 انحراف دچار شوند، مي ركود دچار كنند؛ نمي دنبال را كار گوناگون، عوامل تأثير تحت ... بعد

                                            
 )30/رعد(. ماند مى زمين در رساند مى سود مردم به چه آن ولى .1
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 دسـت  از مـردم  بـراي  را فوائـدش  تحـول  آن صـورت،  اين در .شوند مي زاويه دچار شوند، مي
 جبـران  و مانـد  مي مردم براي آيد،  مي پيش تحول يك در خرهباال كه ييها خسارت و دهد مي
  .شود نمي هم

 افتـاده،  اتفاق است، بزرگ هاي انقالب قرن كه اخير، قرن سه دو طول در كه تحوالتي در
 ي  دوره در كـه  تحـولي  اسالمي، انقالب مثل كه نكردم پيدا را موردي ... كردم نگاه من هرچه
 سـوي  بـه  هـا،  هـدف  همان با شكل، همان با بعد، هاي دهه يا دبع هاي  دوره در آمد، پديد اول

 انقـالب  مثل نكرده، پيدا ادامه اصالً يا .كند پيدا ادامه ها گيري جهت همان با و ها آرمان همان
 بـا  همـراه  زمـاني،  طـوالني  ي  فاصـله  يـك  با فترتي، يك با منتها كرده، پيدا ادامه يا شوروي؛
  1.فراوان هاي سختي و ها محنت و ها مرارت

  محال امر يك وقوع
 با ايران مثل كشوري در ... بود محالي امر دنيا متعارف محاسبات برحسب انقالب پيروزي
 ايـن  بـر  آمريكـا  سـنگين  ي سايه با و ... داشتند آن روي استكباري هاي قدرت كه حساسيتي

 اعتقـاد  يمبنـا  بـر  ديـن،  مبناي بر انقالب يك كه بود محال عادي محاسبات حسب به كشور
 پيـروزي  بـه  شـاخص  روحـاني  و تقليـد  مرجع رهبري با مردم، دست به مردم، ايمان و ديني
 ايـن  كه بزند حدس نتوانست دنيا در اطّالعاتي دستگاه هيچ كه بود لذا .بود محال اين برسد؛
 يـك  كـشوري،  چنين يك در .آمد  نمي جور عادي محاسبات با اصالً چون افتاد؛ خواهد اتّفاق

 كنـد،  درسـت  نظـام  انقـالب  ... نـشود  ناكـام  هـم  انقـالب  ايـن  و بدهد رخ جوري اين انقالب
 و بمانـد  طور همين اسالمي جمهوري اين و بيايد وجود به اسالمي جمهوري كند، سازي نظام
 چنـين  اي مادي ي محاسبه و مادي ي قاعده هيچ .بشود ستبرتر و دارتر ريشه تر، قوي روز روزبه
 بر كه است اين ي دهنده نشان شد، كه اين .شد اما دانست نمي ممكن د؛كر نمي قبول را چيزي

 شناسند؛ نمي را قوانين آن ماده اهل كه است حاكم قوانيني وجود، عالم اين بر ن،كُو عالم اين
 قَـدْ   الَّتـي  اللَّـهِ  ُسـنَّةَ  « :ديگـر  جاي در 2»قـَْبـلُ   ِمـنْ  َخلَـْوا  الـَّذينَ   ِفي  اللَّهِ  ُسنَّةَ  « بينند؛ نمي را قوانين آن

 سرتاسـر  در وجـود،  عالم در دارد وجود قوانيني الهي؛ قوانين يعني خدا سنّت 3» قـَْبلُ   ِمنْ   َخَلتْ 
 و سـتارگان  قـانون  مثـل  جاذبـه،  قانون مثل طبيعي، قوانين مثل قوانين اين .عظيم نكُو اين

 طبيعـي  قـانون  اسـت؛  قـانون  ها اين روز، شبانه در خورشيد و ماه رفت و آمد و ماه و خورشيد
                                            

  19/5/1390 دانشجويان از جمعي ديدار در فرمايشات .1
  )62 و 38/احزاب. ( است يشينپ اقوام در خداوند سنّت اين .2
  )23/فتح (.است بوده نيز گذشته در كه است الهى سنّت اين .3
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 هـاي  چـشم  با ماده اهل را قوانين اين دارد، وجود انساني جوامع در قوانيني جور همين .است
 بـه  را قـوانين  ايـن  ي زمينـه  مـا  كه وقتي خب، .دارد وجود اما بكنند درك توانند نمي سو كم

 بايد دارد، سوزندگي شآت .كند مي حكَّمم را قانون متعال خداي كرديم، فراهم خودمان دست
 بگيريـد،  آتـش  روي را مرطـوب  غيـر  جسم كنيد، روشن را آتش بكنيد، فراهم را زمينه شما
 بايـد  .كـرد  خواهـد  را خـودش  كـار  طبيعي قانون بكنيد، فراهم را زمينه گرفت؛ خواهد آتش
 انـد،  فتـه گ مـا  بزرگان را ها حرف اين .كرد فراهم را زمينه اين ايران ملّت كرد؛ فراهم را زمينه

ه  كلمـات  در هم است، فرموده مكرّر قرآن هم الم  علـيهم ( ائمـخـدا  رسـول  كلمـات  در ،)الـس 
ـا « .دارد وجـود  هـا  اين ،)سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي(   أَنـْـَزلَ  وَ   اْلَكْبـتَ  ِبَعـُدوِّنَا  أَنـْـَزلَ  ِصـْدقَـَنا  اللَّـهُ   رََأى فَـَلمَّ

نَـا  ايستادگي بشويد، ميدان وارد صادقانه « :فرمايد مي البالغه نهج در اميرالمؤمنين 1»النَّـْصر َعَليـْ
 ايـن  ».داد خواهـد  نـصرت  شما به و كرد خواهد سركوب را شما دشمن متعال خداي بكنيد،
  .كرد پيدا تحقّق انقالب در قاعده اين .است قانون و كلّي ي قاعده
  است ما مال پيروزي درست عمل با
 از دشـمن  وسـيع  ي  جبهـه  .داريـم  خودمـان  ابـل مق در دشـمن  وسـيع  ي  جبهـه  يـك  ما

 اسـتكبار  عوامـل  و ايـادي  ديگر تا آمريكا، دولت سردمداران تا صهيونيستي رژيم سردمداران
 عظيم طيف يك .است عظيمي ي  جبهه چه ببينيد يعني داعش؛ تا تكفيري، عوامل تا جهاني،

 .دارد وجـود  اي جبهـه  كي ]پس[ اند؛ اسالمي جمهوري نظام دشمن همه ها  اين نامتجانس؛ و
 هاي رسانه هاي دستگاه اين تمام كنند، مي تبليغاتي حمالت بكنند، توانند مي هم كارها خيلي
 .پراكننـد  مـي  خواهـد  مـي  شـان  دل هرچـه  اسالمي جمهوري عليه .است ها اين مشت در دنيا

 نيتيام هاي نظام است، ها اين دست سياسي هاي قدرت است، ها اين دست اقتصادي كليدهاي
 جمهـوري  نظـام  مقابـل  در ها اين است؛ ها اين مال اطّالعاتي هاي سرويس است، ها اين دست

 .ريـزد  مـي  شـان  دل افتد، مي جبهه اين به شان چشم وقتي اي عده يك خب، .هستند اسالمي
 همـين  خـب،  .كننـد  مـي  غفلـت  الهي سنّت مهم ي كليدواژه آن از كه است اين خاطر به اين

 همـان   هـم  امـروز  .شـد  پيروز انقالب بود؛ انقالب خود با ها دشمني اين از ترباال و ها دشمني
 شـد؛  خواهيد پيروز شما بكنيد، عمل لوازمش به چه اگرچنان شما هم امروز است؛ ها دشمني
 و مـن  .اسـت  قصـاد  هم امروز اين ؛» اْلَكْبتَ  ِبَعُدوِّنَا  أَنـَْزلَ  ِصْدقَـَنا  اللَّهُ   رََأى فَـَلمَّا « .ندارد بروبرگرد

                                            
  56 خطبه ؛ 92ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج .1
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 بـه  بـصيرت  كنـيم،  ايستادگي بكنيم، عمل لوازمش به بشويم، ميدان وارد صادقانه وقتي شما
 وارد صـادقانه  بكنـيم،  عمـل  درسـت  بـزنيم،  حـرف  درست بكنيم، اقدام موقع  به بدهيم، خرج

  أَنـْـَزلَ  وَ   ْبـتَ اْلكَ  ِبَعـُدوِّنَا  أَنـْـَزلَ  « :دارد وجـود  فرموده اميرالمؤمنين كه حرفي همان بشويم، ميدان
َنا    .است دشمن به متعلّق سركوبگري و كبت است، ما مال پيروزي ؛»النَّْصر َعَليـْ

  است انقالب ماندگاري بردن بين از دشمن هدف
 در چـه  آمريكـا،  در چـه  ــ  اسـتكبار  دنياي در سياسي ي انديشه و فكر مراكز ي همه االن
 درخت اين بتوانند كه كنند كار چه كه است اين متوجه ـ استكباري ديگر كشورهاي از بعضي

 حـاال  و ببرند بين از را آن نتوانستند و بود باريكي نهال يك روزي يك كه را تناور درخت را،
 را مانـدگاري  ايـن  كـه  اسـت  ايـن  آنـان  همت ي  همه ... كنند، كن ريشه شده، تناوري درخت

 افـزايش  را مانـدگاري  ايـن  كه دباش اين بايد شما و من همت ي  همه بزنند؛ هم به جوري يك
 خـاطر  بـه  تحميلي جنگ :ببرند بين از را اين كه بودند اين فكر در دائم انقالب اول از .بدهيم
 اقتـصادي  ي محاصـره  بـود؛  همـين  خاطر به كشور اطراف در ها قوميت هاي جنگ بود؛ همين

 همـين  بـراي  كردند برقرار اخير هاي سال اين در كه شديدي هاي تحريم بود؛ همين خاطر به
 ايـن  كه است همين براي همه ما كشور غرب در و شرق در تكفيري هاي گروه تشكيل است؛
 است،  دردآور و سخت و آور بهت بسيار ها اين براي كه را ماندگاري اين ببرند، بين از را انقالب

  .است اين شان همت ي همه ببرند؛ بين از
  باشد هدف بايد انقالب ماندگاري

 چگونـه  كـه  بـود  فكر اين در و داشت نظر در هدف يك عنوان به بايستي را دگاريمان اين
 بايـد  را عناصـر  آن ؟چيـست  انقـالب  مانـدگاري  عناصـر  ببينيد كنيد نگاه .شد خواهد تأمين
   .كنيم تأمين ما تك تك

  است ها رويش افزايش انقالب، ماندگاري معناي
 هـاي  عرصـه  در سـخنور؛  مبلّـغ،  نّـاور، ف عـالم،  هنرمنـد،  نويـسنده،  مـؤمنِ  جوان همه اين

 سرسـبز  هاي رويش انقالبند، هاي رويش ها اين .خارجي مسائل در داخلي مسائل در گوناگون،
 عمـل  انقـالب  ي زمينـه  در مـان  وظـايف  به ما اگر بنابراين، .است ارزش با خيلي اين آماده؛ و

  1.است ها رويش ناي شدن انبوه و ها رويش اين افزايش ماندگاري اين، معناي كنيم،
                                            

  19/10/1394  قممردم ديدار در فرمايشات .1
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  انقالب ماندگاري هاي شاخص و رازها برخي
 اجزايي و عناصر همه اسالمي، جمهوري نظام مهندسىِ و ساخت در )عليه  اهللا  رحمت( امام

 تمـام  مهـارت  با و داد قرار مالحظه مورد كند، ماندگار و استوار را نظام اين توانست مي كه را
 اصـلي  عناصـر  ايـن  .گذاشـت  كـار  مـستحكم  و شامخ بناي اين درون در را اصلي عناصر اين

  1.ستيزي دشمن و قانونگرايي مردم، اسالم، از است عبارت
  ها ايمان و خدا به اتكاي

 وقتـي  مـردم  ... خداسـت  بـه  اتكـاي  سـت؛ ا هـا  ايمان به اتكاي انقالب، اين ماندگاري راز
 ايـن  .ميـدان  يتـو  آينـد  مـي  اسـت،  ايستاده اسالمي نظام مقابل در دشمن كنند مي احساس
اين است، ايماني حركت آن در ييخـدا  ي  انگيـزه  كـه  اسـت  چيـزي  اين است؛ قلبي حركت 
 من امثال و من دست چيزها اين است؛ الهي ي  اراده دست خداست، قدرت دست دارد؛ وجود
 شـد،  ييخدا حركت وقتي .است پروردگار ي  اراده مقهور ها  اراده .خداست دست ها دل .نيست
 اللَّهَ   ِإنَّ  « :فرمايد مي لذا .كند مي دفاع جور اين متعال خداي بود، كار در اخالص ،شد خدا براي
  3»2.آَمُنوا  الَّذينَ   َعنِ   يُداِفعُ 

  واال اهداف
 كـه  كنـد  مـي  پيـدا  مانـدگاري  و درخـشندگي  و يابد مي معنا وقتي ملت يك جهاد
 واالي اهـداف  ايران، تمل عظيم ي  مبارزه .باشد وااليي اهداف آن، ي  شده  تعريف اهداف
 و پـدر  و رهبر و اسالمي جمهوري نظام و ايران ملت .كرد ترسيم و تعريف را خود الهىِ
 پـاس  را هـا   هدف اين ـ )عليه  اهللا  رحمت( ما بزرگوار امام ـ نظام اين و انقالب اين معمار

 راه ايـن  در را خـود  معنـوي  و مـادي  ي  سـرمايه  و كردنـد  حركت آن سوي به داشتند؛
  .شتندگذا

 اهداف اين نيست؛ ها  انسان زندگي از بخش يك به منحصر شده، تعريف اهداف اين
 سـعادتمند  و خوشـبخت  را خود مردم اسالم .است مردم معنوي و مادي زندگي شامل
 دسـت   به هم عبادت و ذكر با فقط آيد؛  نمي دست  به پول با فقط سعادت اين .خواهد مي
 و معنويـت  بـه  رسـيدن  راه آن، در كه است يا  يزندگ اسالمي، ي  طيبه حيات .آيد  نمي

                                            
  14/3/1380 عليه اهللا رحمت خميني امام رحلت سالگرد مراسم در فرمايشات .1
  )38/حج. (كند مى دفاع اند آورده ايمان هك كسانى از خداوند .2
  19/11/1388ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش  در فرمايشات .3
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 دنياي اسالم .كند مي عبور مردم دنيايي زندگي از راه، اين نهايىِ هاي  سرمنزل و اهداف
 از اسـت  عبارت نهايي هدف .نيست نهايي هدف دنيا آبادي منتها كند؛ مي آباد را مردم
 و آســودگي از مناســب، و شايــسته معيــشت از دنيــوي زنــدگي در هــا انــسان كــه ايــن

 و تعالي سمت به طريق اين از و باشند برخوردار انديشه و فكر آزادي از و خاطر،  امنيت
 1.است ـ دو هر ـ آخرت و دنيا شامل اسالمي ي طيبه حيات .كنند حركت معنوي فتوح

  گوناگون ابعاد وجود
 و عنـوي م صـرفاً  انقـالب  يك نه است؛ متفاوت ديگر هاي انقالب ي  همه با اسالمي انقالب
 يـك  اسـت؛  سياسـي  صرفاً انقالب يك نه است، اقتصادي صرفاً انقالب يك نه است، فرهنگي
 اخالقـي  و معنـوي  ابعاد اسالم كه طوري همان .است اسالم خود مثل .است جانبه  همه انقالب
 سياسـي،  بعـد  اقتـصادي،  بعد است؛ مردم زندگي به ناظر حال عين در دارد، الهي ابعاد دارد،
 ماندگاري راز و بود مختلف ابعاد داراي هم اسالمي انقالب دارد؛ وجود اسالم در اعياجتم بعد

 ابعـاد  همـين  جهـان،  و منطقـه  سطح در انقالب اين شدن تر  زنده روز  روزبه و اسالمي انقالب
  2.است همراه و متوازن بشر نيازهاي با كه است آن گوناگون

  اسالميت و جمهوريت
 است گرفته انجام انتخابات تقريباً بار سي مدت، اين در .ذردگ مي انقالب عمر از سال سي

 ايـن  درون در سياسـي  گونـاگون  سـالئق  مختلـف،  هـاي  گرايش كه سال سي اين طول در ...
 گرفتـه  انجـام  احتـرام  بـا  مهربـاني،  با آرامش، با قدرت انتقال شدند، جايگزين عظيم ظرفيت

 با كه كساني ي  همه ... است شده ستد به دست سال سي اين طول در يياجرا قدرت و است
 ايـن  هاي توانائي به ناخواسته، يا خواسته اند،                              گرفته قرار نظام اين درون در مختلف ايه    انگيزه
 از ناشـي  عظـيم،  ظرفيـت  ايـن  كـرد؛  نگاه دقت با بايستي حقيقت اين به .كردند كمك نظام

 كه است اين است؛ اسالمي و ديني ساالري                         مردم همين از است؛ اسالميت و جمهوريت همين
 ناپـذيري                               آسـيب  و مـصونيت  و مانـدگاري  راز و .اسـت  آورده وجـود  بـه  را عظيم ظرفيت اين

 آن شـاءاللَّه                               ان و دارد خود ذات در اسالمي جمهوري را اين و است اين هم اسالمي جمهوري
  3.كرد خواهد حفظ همواره را

                                            
  18/2/1384   رفسنجان شهرستان مردم ديدار در فرمايشات .1
  14/3/1387  )ره( خميني امام حضرت ارتحال سالگرد نوزدهمين مراسم در فرمايشات .2
  12/5/1388 جمهوري رياست دوره دهمين حكم تنفيذ سممرا در فرمايشات .3



39شميم معرفت ـ شماره  

 

10 

  گرايي مردم و گرايي اسالم
 نظـام  در گرايـي   اسـالم  كـه  اسـت  اين ام،  كرده تأكيد آن بر بارها بنده كه اي  اساسي مسأله
 مـا  وقتي .دارد اسالمي ريشه اسالمي، نظام در گرايي مردم .نيست جدا گرايي مردم از اسالمي،

 مـردم  حـقّ  اساسِ و پايه .وندش گرفته ناديده مردم كه ندارد امكان ،»اسالمي نظام« گوييم مي
 داراي ــ  اسـت  دينـي  ساالري  مردم كه ـ ما ساالري  مردم لذا است؛ اسالم خود انتخاب، اين در

 ايـن  د؟نباشـ  اعتبـار  داراي مـردم  رأي بايـد  چرا دهند؟ رأي مردم بايد چرا .مبناست و فلسفه
 بـسيار  مبنـاي  يـك  بـر  متّكي نيست؛ اعتبارات بر مبتني و پوچ و توخالي احساسات بر متّكي

 تأكيـد  آن بر همواره )عليه  اهللا  رحمت( امام كه هايي  عرصه از يكي پس .است اسالمي مستحكم
 مـسأله  كرد، ماندگار را آن هميشه براي و گذاشت كار اسالمي نظام ساخت در را آن و كرد مي

 ردممـ  خواسـت  و اراده بـه  ها مسؤوليت شدن منتهي و نظام مسؤوالن انتخاب در مردم حضور
  1.است

  گري انقالبي هاي شاخص شناخت
 هـا  شـاخص  بـدانيم  واقعـاً  يعنـي  است؛ مهم خيلي هم گري انقالبي هاي شاخص ي مسئله
 از بكنـيم،  مـشخّص  خودمان ذهن در كنيم، پيدا درست را گري انقالبي هاي شاخص چيست،
 انقـالب،  انـدگاري م ايـن  بگيرد، انجام كارها اين اگر .بپرسيم هستند ما از تر مطّلع كه كساني
  2.بود خواهد ترديد، بدون

  مواضع شفّافيت
 ايـران  ملّـت  است، شده تر  روشن روز  روزبه الهي توفيق به اسالمي جمهوري نظام ي  چهره

 نظام ماندگاري راز .كرد خواهد پيدا ادامه روش اين و اند؛  شده آبرومندتر دنيا در روز  روزبه هم
 همـين  ،)عليـه  اهللا  رحمـت ( بزرگـوار  امـام  اصلي طوطخ بر و انقالب ريل بر اسالمي جمهوري
 مقابـل  در .داد دسـت  از را صـراحت  ايـن  را، شـفّافيت  اين نبايستي هيچ است؛ بوده صراحت
 شـفّافي  مواضع بايد اسالمي جمهوري مواضع دشمنان، مقابل در دوستان، مقابل در مخالفان،

ا  [ كننـد،  عـوض  تواننـد  مـي  را كـار  هاي  شيوه كنند، عوض توانند مي را ها تاكتيك .باشد امـ[ 
  3.است كشور پيشرفت راز و انقالب استحكام راز اين بماند؛ بايد مستحكم همچنان اصول،

                                            
  14/3/1380 عليه اهللا رحمت خميني امام رحلت سالگرد مراسم در فرمايشات .1
  19/10/1394  قممردم ديدار در فرمايشات .2
  19/11/1392ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش  در فرمايشات .3
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  ستيزي سلطه و ستيزي دشمن
 كـار  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  هاي  پايه در را آن )عليه  اهللا  رحمت( امام كه ... اساسي عنصر
 .اسـت  سـتيزي   سلطه و ستيزي  دشمن مسأله ـ شد نظام ماندگاري مايه بحمداللَّه و ـ گذاشت

 گذاشت نه و كرد غفلت دشمن حيله و مكر و كيد از خود نه لحظه يك )عليه  اهللا  رحمت( امام
 هـاي  دسـتگاه  منـافع  كـه  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  مثـل  نظـامي  .كنند غفلت مسؤوالن كه

 اسـت،  كـرده  تهديد مياسال كشورهاي از بسياري در و عالم از نقطه اين در را دنيا استكباري
 بـر  ماري مثل متمادي هاي سال ها اين ما، عزيز ايران در .است دشمني مورد كه است بديهي
 و غاصـب  سـلطنتىِ  نظـام  در .بودند زده چنبره كشور سياسي هاي دستگاه و ملي منابع روي

 و تحقيـر  را ملـت  تا بودند شده كشور اين وارد كه كساني به داشت جرأت كسي مگر وابسته،
 جـرأت  كـسي  ؟!كنـد  اهانتي اندك دارند،  نگه مانده  عقب را او و كنند غارت را او منابع و فقير

 غـارتگران  ديگر و ها صهيونيست و ها امريكايي !ابروست تان چشم باالي بگويد ها آن به نداشت
 ستسيا .بردند  مي و رفتند مي آمدند، مي ايران به آرامش و امنيت كمال در دنيا، چپاولگران و

 مملكـت،  شاه بردن و آوردن ها؛ آن دست در ها، حكومت رفتن و آمدن ها؛ آن دست در كشور،
 كـشور،  سياسـي  هـاي  گيري موضع و ها؛ آن صوابديد با وزيران،  نخست تعيين ها؛ آن اختيار در

 كل  به را بساط اين و آمد اسالمي جمهوري نظام .بود ها آن منافع و ها  خواسته جهت در تماماً
 تعـرّض  و نـشيند  نمـي  سـاكت  دشمن اين كه دانست مي )عليه  اهللا  رحمت( امام .ريخت هم به
 تعـرّض  باز تا كند مي نشيني  عقب موقّتاً خورد، تودهني و كرد تعرّض اي  برهه در اگر .كند مي

 آن خواسـته  طبـق  كـساني  كـه  بينم مي متأسفانه من امروز .بود بيدار و هشيار بايد لذا كند؛
 مـسؤوالن،  مردم، كه خواهد مي را همين دشمن !است توهم اين كه كنند يم تبليغ دشمنان،
 تهديـد  از مردم، زندگي امور قانونگذاران و طرّاحان و كشور كنندگان  اداره حكومت، كارگزاران

 آن ايـن  .شـناخت  را او دشـمنىِ  هاي  شيوه و دشمن بايد داد؛ اجازه نبايد .كنند غفلت دشمن
 نكتـه  ايـن  روي بـر  )عليـه   اهللا  رحمت( امام و بماند ما ياد به يشههم براي بايد كه است چيزي
 سـر  بـر  داريـد،  فرياد هرچه« :فرمود مي )عليه  اهللا  رحمت( امام ديديد مي كه  اين .كرد مي تأكيد
  1.است اين خاطر به ،»بكشيد امريكا

  خردمندانه مبارزه
 نظـام  حفظ...  نبود؛ پذير  قتحق نظام اين مبارزه بدون آمد، وجود  به مبارزه با اسالمى نظام

 امـام  ى  مبـارزه  اگـر  نبـود،  مـردم  ى  مبـارزه  اگـر  آمـد؛  وجـود   به مبارزه با هم نظام پايدارى و
 ىبـاق  نظـام  ايـن  نبـود،  مختلـف  هاى ميدان در مسئوالن ى  مبارزه اگر نبود،) عليه  اهللا  رحمت( 

 هـم  دور مـا  از كـه  ــ  دنيـا  از نقاطى يك در بينيد  مى كه  همچنان .رفت مي بين از و ماند  نمي
                                            

  14/3/1380 عليه اهللا رحمت خميني امام ترحل سالگرد مراسم در فرمايشات .1
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 فرصـت  صـاحبان  را فرصـت  اين لكن آيد،  مى پديد فرصتى آيد،  مى پيش اى  حادثه ـ نيستند
 ديگر جاهاى بعضى در و آفريقا شمال در ببينيد دهند؛ مي دست از را آن دارند،  نگه توانند نمي
 بـه  درى كه بيايد پيش اسالمى جمهورى براى توانست مي سرنوشت اين عيناً .است خبر چه

 وجـود  بـه  بـراق  و رنگـين  شـعارهاى  با اسالمى نظامى و بيايد وجود به حركتى و بخورد تخته
 ايـن  نگذاشـت  چـه  آن .برود بين از و بشود دگرگون اوضاع كلى هب اندكى از بعد هم بعد بيايد،
  1.نكنيم فراموش ما را اين خردمندانه؛ و جدى و صميمى ى مبارزه بود؛ مبارزه بيفتد، اتفاق

  ي شجاعت حفظ روحيه
 در ديـدار اعـضاي سـتاد بزرگداشـت امـام خمينـي            العـالي     مدظلهاي     خامنه امامحضرت  

گون شخـصيتي امـام راحـل، خـصوصيت شـجاعت را از             اشاره به ابعاد گونـا     با عليه  اهللا   ترحم
 ي  اين روحيه « : ي امام دانستند و تصريح كردند       هاي جاودانه   مهم و يكي از درس     هاي  ويژگي

بـزرگ پيـروزي    ي امام بزرگوار همراه با توكل بر خدا و عزم راسخ، موجب پديد آمدن حادثـه          
انقـالب   پايـداري  يگانه رمز   شد و  انقالب اسالمي در ايران و نهضت بيداري اسالمي در جهان         

  2».ي شجاعت است در آينده نيز حفظ روحيه
  مردم دائمي سازي آگاه

 سـازي   آگاه لزوم از است عبارت مردم، به )عليه  اهللا  رحمت( امام توجه ]هاي  عرصه از يكي [
 هـر  از ــ  پيرمـردي  حـال  بـا  ــ  عمر باالي سنين در )عليه  اهللا  رحمت( امام خود .مردم دائمي

 تبليغـاتي  هـاي  دسـتگاه  در .كنـد  بيان مردم براي را حقايق كه  اين براي كرد استفاده صتيفر
 )عليه  اهللا  رحمت( امام كه است خطرناكي العاده  فوق نقش سازي،  گمراه و تحريف نقش جهاني،

 وسـيع  هـاي   حوزه در شان فرمايشات كه كساني چه ـ افراد ي  همه امروز ... داشت توجه آن به
 مثـل  شـود؛  مـي  واقـع  مـؤثّر  شان سخنان تر كوچك هاي  حوزه در كه كساني چه رد،دا كاربرد
 و حقـايق  ديدنـد  اگـر  و مـسؤولند  ـ غيره و كارگري هاي محيط و دانشگاه و كالس و مدرسه

 سـكوت  نبايد كنند؛ تبيين دارند وظيفه گيرد، مي قرار تحريف مورد انقالب و اسالم محكمات
 كه است چيزهايي از يكي اين و .كرد مي توجه بسيار نكته اين به )عليه  اهللا  رحمت( امام .كنند
  3.است مندرج آن در نظام پايداري و ماندگاري و استحكام راز

  انتخابات در شركت
 اسـالمي  جمهـوري  نظـام  كـه  شـود  مي موجب اين كنند؛ شركت انتخابات در بيايند بايد همه
  4.بماند باقي كامل امنيت حصار در كشور د،بشو تأمين آن ماندگاري و آن پايداري بشود، تقويت

                                            
  4/3/1393ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي   در فرمايشات .1
2.    3/3/1382  
  14/3/1380 عليه اهللا رحمت خميني امام رحلت سالگرد مراسم در فرمايشات .3
  19/10/1394  قممردم ديدار در فرمايشات .4
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  !!!ديكتاتوري نعلين؟؟؟
ايـن هـم از بركـات نگـاه روشـن و عميـق امـام                . انتخابات واقعاً نعمت بزرگي است    

حكومت اسـالمي   ]  وقتي[كساني در همان زمان بودند كه معتقد بودند         . بزرگوار ما بود  
است، انتخابات لزومي ندارد؛ امام فرمود نه، انتخابات بايد باشد و منشأ اثر باشد، مـردم                

ي ايـن    نتيجـه . خواهنـد بـشود    چه مـردم مـي     م بگيرند، مردم انتخاب كنند و آن      تصمي
سياست، اين شد كه مردم در كنار انقالب و در وسط ميدان بـاقي ماندنـد و تـا امـروز                     

كنند، خود مردمند كـه   اند؛ چون خود مردمند كه دارند انتخاب مي  بحمداهللا باقي مانده  
   .ت بزرگي استانتخابات نعم. گيرند دارند تصميم مي

شان، شب را روز،     هاي سياه و تاريك    دشمنان ما كه حاضرند براي خاطر تشفّي قلب       
  . ها كنند به ديكتاتوري و اين حرف و روز را شب جلوه بدهند، كشور را متّهم مي

ديكتـاتوري  «: گفتنـد  گفتند، اوايل انقالب هم مي  هم مي ) عليه  اهللا  رضوان(زمان امام   
طبيعت نعلين طبيعت ديكتاتوري نيـست؛      !  قابل ديكتاتوري نيست   نعلين اصالً . »نعلين

امام فرمود كه واليت فقيه جلوي      . آن طبيعت چكمه است كه طبيعت ديكتاتوري است       
گيرد؛ اين فرمايش امام بود و خيلي حـرف عميـق و پرمغـزي اسـت؛                 ديكتاتوري را مي  

  . واقع قضيه هم همين است
مـا  . هـست ]  در جمهوري اسالمي  [است كه بحمداهللا    ي چيزهايي     انتخابات از جمله  

كـه بگوينـد    دشمنان ما هم دريـغ نكردنـد از ايـن   ] اما[ايم  همه هم انتخابات داشته     اين
هاي خودشان هـستند      ديكتاتورهاي منطقه رفيق   ]كه  درحالي. [جا ديكتاتوري است   اين

ـ       و بر سرِ خوان غارت و يغماي ملّت     هـا چيـزي    ه آنهـا بـا هـم شـريكند و سـهيمند، ب
ا   ـ  دانيـد  بينيد و مـي  كنيد و مي هايي كه مشاهده مي مثل همين دولتـ گويند   نمي امـ

] بلكـه [اگر انتخابات نبود، اين ديگر تهمـت نبـود          . كنند جمهوري اسالمي را متّهم مي    
شد، حرف دشمن راسـت      شد؛ يعني اگر حقيقتاً از مردم اين حق گرفته مي          واقعيت مي 

اهللا اين حق به مردم داده شده است، انتخابات هم هست، انتخابات هم             بحمد. آمد  درمي
  .بحمداهللا آزاد است

 1394/10/14   در ديدار ائمه جمعه سراسر كشورالعالي اي مدظله بخشي از فرمايشات امام خامنه
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  مقدمه
از ابتداي بعثت انبياء و دعـوت مـردم بـه ديـن، همـواره زورمـداران و مـستكبرين وقتـي           

 بـراي  بـوده اسـت ـ بايـستند،     1كه يك امر فطريـ خواهي مردم   نتوانستند در برابر موج دين
پذيرفته ولـي   ظاهر   بهي حكومت خود بر مردم و فرو بردن آنان در جهالت، اصل دين را                 ادامه

  . اند و حقايق ديني را وارونه جلوه دادند ه تحريف آن زدهدست ب
  :اند باره فرموده العالي در اين اي مدظله حضرت امام خامنه

 عوضـى  را راه و كنـد   مـى  اسـتفاده  تحريف از دين، اهل جماعات ميان در شيطان هميشه«
 و شـهوات  طريـق  از تا كند،  مى را كار اين ،"بگذار كنار را دين" بگويد بتواند اگر. دهد  مى نشان

 كـه  كنـد   مـى  را كـار  ايـن  نـشد،  ممكـن  آن اگـر . بگيـرد  مردم از را دينى ايمان مضر، تبليغات
 سنگ آن ببينيد كنيد،  مى حركت اى  جاده در شما كه  اين مثل بگذارد؛ عوضى را دين هاى  نشانه
 را آن آمـده  خـائنى  دسـت  كـه  حـالى  در دهد؛  مى نشان را طرفى ـ راهنما ى  نشانه آن ـ نشان
  2».است داده نشان طرف آن به را مسير و كرده عوض

هاي آسماني مثـل تـورات و     تحريف محتواي كتاب،لاعمابراي مسلمانان مشهودترين اين  
غافـل  ولي متاسفانه از تحريفـاتي كـه در دنيـاي اسـالم صـورت گرفتـه اسـت                   . انجيل است 

يتگر كـه موجـب سـعادت دنيـا و          تحريفاتي كه اسالم را از يك دين پيـشرو و هـدا           . اند  مانده
تاجايي كه حضرت امام خميني     . گردد، تبديل به مذهبي خنثي نموده است        ها مي   آخرت انسان 

ها در قرن اخير، اسالم را به دو بخش اسالم ناب  عنوان منادي هدايت انسان     اهللا عليه، به    رحمت
 و بارهـا در خـصوص   و اسـالم امريكـايي تقـسيم فرمودنـد       ) وسـلم   وآله  عليه  اهللا  صلي(محمدي  

  .انحراف اسالم امريكايي تذكر دادند
                                            

يِن َحنيفـاً ِفطْـَرَت اللَّـِه الَّتـيَفَأِقْم َوْجهَ . ١ يُن اْلَقـيِّم  َفطَـَر النَّـاسَ  َك ِللـدِّ  ـ پـس     َعَلْيهـا ال تـَْبـديَل ِلَخْلـِق اللَّـِه ذلِـَك الـدِّ
ها را بر آن آفريده؛  اين فطرتى است كه خداوند، انسان! روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن   

 )30/روم. ( است آيين استواردگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين

  23/01/1378ـ  الحرام محرم ماه ى آستانه در مبلغان و روحانيون و علما ديدار در بيانات. 2

لزوم مقابله با تحريف
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  عليه اهللا  در فرمايشات امام خميني رحمتاسالم ناب و اسالم امريكايي
  :اند توسط وهابيت فرموده ترويج اسالم امريكايي حضرت امام خميني در خصوص

ه و جاسوسى   هاى فتن  بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون         مگر مسلمانان نمى  « 
سفيان، اسالم ملّاهاى كثيـف دربـارى،    اند، كه از يك طرف اسالم اشرافيت، اسالم ابو        مبدل شده 

هاى علمى و دانشگاهى، اسالم ذلت و نكبت، اسـالم پـول و              شعور حوزه  نماهاى بي  اسالم مقدس 
 و  داران بـر مظلـومين     زور، اسالم فريب و سازش و اسارت، اسالم حاكميـت سـرمايه و سـرمايه              

كنند؛ و از طرف ديگر، سر بـر آسـتان     را ترويج مى " امريكايى  اسالم"ها، و در يك كلمه       پابرهنه
  1 ».گذارند سرور خويش، امريكاى جهانخوار، مى

   :فرمودند تعريف اسالم امريكايي درهمچنين 
ه مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسالم و وفادار ب                « 

مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و  
در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمين، اسالم مستضعفين، اسـالم رنجديـدگان تـاريخ،           
اسالم عارفان مبارزه جو، اسالم پـاك طينتـان عـارف، و در يـك كلمـه، مـدافع اسـالم نـاب                       

دارى، اسـالم   و افرادى را كه طرفدار اسالم سـرمايه . وسلم ـ باشند  وآله عليه هاللَّ محمدى ـ صلى 
طلبان، و   طلبان، اسالم فرصت   درد، اسالم منافقين، اسالم راحت     مستكبرين، اسالم مرفهين بى   

  2». هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند  امريكايى در يك كلمه، اسالم
  : نيز فرمودندبلزوم تبيين اسالم نا در خصوص

 از پيچيدگى خاصى برخوردار است كه تمـامى زوايـاى آن              امريكايى  راه مبارزه با اسالم   « 
هاى اسالمى  بايد براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ كه متأسفانه هنوز براى بسيارى از ملت

و اسـالم    و اسالم پابرهنگان و محرومان،       "اسالم ناب محمدى  " و   " امريكايى  اسالم"مرز بين   
درد، كاملًـا مـشخص نـشده         خدانشناس و مـرفهين بـى       داران نماهاى متحجر و سرمايه    مقدس
و روشن ساختن اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يـك آيـين دو فكـر                    . است

متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسى بسيار مهمى است، كـه اگـر ايـن كـار                    
ورت پذيرفته بود، به احتمـال بـسيار زيـاد سـيد عزيـز مـا، عـارف                  هاى علميه ص   توسط حوزه 

  3».حسين، در ميان ما بود
                                            

  )598قبول قطعنامه ( ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه80 ص21 صحيفه امام ج. 1
 )سالمى و اخالقى در تبليغات كانديداهاحفظ شئونات ا(ـ پيام به ملت ايران 11 ص21 صحيفه امام ج. 2
 )شهادت سيد عارف حسين حسينى( پيام به ملت مسلمان و علماى پاكستان ـ 120 ص21 صحيفه امام ج. 3
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 و تحجرگرايـى    1بايد تالش كنيم زهد و قدس اسالم ناب محمدى را از زنگارهاى مـĤبى             « 
ما اگـر توانـستيم نظـامى بـر         .  جدا كرده و به مردم مستضعفمان نشان دهيم          امريكايى  اسالم
ه غربى واقعى و اسالم پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفى نمـاييم،       هاى نه شرقى ن    پايه

  2».انقالب پيروز شده است
ها گـاهي از همـين مـسئله          آن. بسيار است  هاي دشمنان اسالم ناب     پيچيدگي توطئه 

رهبر كبير انقالب در . نمايند لزوم مبارزه با انحراف، براي ايجاد انحراف و گمراهي استفاده مي         
  :اند باره فرمودهاين 

ها افرادى را براى شكست انقالب اسالمى در آسـتين           امريكا و استكبار در تمامى زمينه     « 
. ام نماها را كه خطر آنان را بارها و بارهـا گوشـزد كـرده              ها مقدس  ها و دانشگاه   دارند، در حوزه  

اى حق بـه   ها با قيافه اين. كنند اينان با تزويرشان از درون محتواى انقالب و اسالم را نابود مى       
ها به خـدا پنـاه       بايد از شرّ اين   . كنند دين معرفى مى   جانب و طرفدار دين و واليت همه را بى        

كنند  و همچنين كسانى ديگر كه بدون استثنا به هر چه روحانى و عالم است حمله مى               . بريم
پويند كه خـداى      مى نمايند راهى بس خطرناك را      معرفى مى    امريكايى  ها را اسالم   و اسالم آن  

  3».شود ناكرده به شكست اسالم ناب محمدى منتهى مى
  ترين مظهر شرك بزرگ

حـضرت امـام    . تحريف مباني ديني، و وارونه كردن دستور خداوند از مظاهر شرك اسـت            
ترين مظهـر     را بزرگ   ي تحريف بزرگ جدايي دنيا از آخرت، آن         العالي درباره   اي مدظله   خامنه

  :اند ودهشرك ناميده و فرم
 از مـادى  زنـدگى  و آخـرت،  از دنيـا  تفكيك حاضر، عصر در شرك مظاهر ترين بزرگ از« 

 و زورگويـان  و جبـاران  - معاذاللَّـه  - دنيـا  خـداى  گـويى . اسـت  سياسـت  از ديـن  و عبادت،
                                            

) راغـب اصـفهاني   (در مفردات الفـاظ قـرآن       . لغت مĤب ريشه عربي دارد و به معني بازگشت است         . 1
يعنـى  ) غاشـيه / 25 - ِإنَّ ِإَلْينا ِإيابـَُهمْ : (، و مĤباً، خداى فرمايد    ، أَوباً، إِياباً    آب -شود گفته مى «: آمده است 
 اسم مكـان، اسـم   -كه مĤب ) نبأ/ 39 - َمآباً   رَبِّهِ  َفَمْن شاَء اتََّخَذ ِإلى(سوى ما است، و آيه       هشان ب  بازگشت

يعنى توبـه  ) آل عمران/ 14 - َو اللَُّه ِعْنـَدُه ُحـْسُن اْلَمـآبِ : ( است، خداى فرمايد- أوب-زمان و مصدر از   
و در ظاهر وقتي رفتار كسي به موضـوعي بازگـشت           » .و بازگشتن نيكو به پيشگاه خداى تعالى است       

مĤبي بوده يعني كـساني   جا ظاهرا اين است كه مقصود مقدس    در اين . شود  كند از كلمه مĤب استفاده مي     
 .اند اي نبرده كه ادعاي تقدي دارند ولي از تقدس بهره

  143 ص21 يفه امام جصح. 2
 )598قبول قطعنامه ( ـ پيام به ملت ايران در سالگرد كشتار خونين مكه87 ص21 صحيفه امام ج. 3
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 و علـو  و خاليـق  اسـتثمار  و اسـتعباد  و استـضعاف  و جنايتكارانند، و ها ابرقدرت و چپاولگران
 آسـتان  بـر  اطاعت پيشانى بايد همگان و هاست، آن مسلّم حق خدا بندگان به نسبت استكبار
 تـسليم  آنـان  مهـار   بـى  ى  اراده و ميـل  و غـارتگرى  و زورگويى برابر در و ساييده ها آن تفرعن
 آورد برخواهند فرياد "باعورا بلعم" نوادگان و السالطين وعاظ كه چرا نكنند؛ اعتراض و باشند

  !سياست؟ به چه را اسالم و كرديد، سياست در دخالت كه
 آن از را اسـالم  و خـود  دامـن  برائـت،  اعـالم  با بايد مسلمانان امروز كه است شركى همان اين،
 سـبب  قـرآن  مانـدن  مهجور و مسلمين غفلت ها سال كه  اين است، تأسف جاى چه آن. كنند تطهير

 و داده جـاى  اذهـان  در را بـاطلى  سـخن  هـر  ديـن،  نـام  بـه  بتواننـد  تحريـف  هـاى  دست كه شد
 قـرآن  آيـات  مضمون و پوشانده توحيد ى  جامه را شرك و شوند منكر را خدا دين اصل ترين بديهي

  1».داند مى رسل ارسال از هدف را قسط ى اقامه قرآن كه حالى در و كنند، انكار دغدغه بى را
                                            

َزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلميزاَن ِليَـُقوَم النَّـاُس بِاْلِقـْسطِ  َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلبَـيِّناتِ « . 1  ـ ما رسوالن خود را بـا    َو َأنـْ
) شناسايى حقّ از باطـل و قـوانين عادالنـه    (و ميزان   ) آسمانى(ها كتاب    يل روشن فرستاديم، و با آن     دال

  بِاْلِقـْسطِ  ُكونُـوا قـَـوَّامينَ «  خطاب با كه حالى در و) 25/حديد(».نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند       
 قـسط  ى  اقامـه  بـراى  تـالش  بـه  موظـف  را مؤمنين ى  همه) 135/نساء(».ـ كاملًا قيام به عدالت كنيد     

 خـود  پيـروان  به و سازد  مى ممنوع را ستمگران به اعتماد قرآن، ى  كريمه آيات كه حالى در و كند،  مى
َتَمـسَُّكمُ   الَّذينَ  َو ال تـَرَْكُنوا ِإَلى «: فرمايد مى شـود    ـ بر ظالمان تكيه ننماييد، كـه موجـب مـى     النَّـار  ظََلُموا فـَ

 و شـمرد   مـى  ايمـان  بـا  منـافى  را طـاغوت  ظلم به نهادن گردن  و )113/هود(».آتش شما را فرا گيرد    
ْبِلـَك يُريـُدوَن َأْن يـََتحـاَكُموا ِإلَـى   َأ َلْم تـََر ِإَلى الَّذيَن يـَْزُعُمونَ «: گويد  مى  َأنـَُّهْم آَمُنوا ِبما أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قـَ

هـاى   از كتـاب (چـه   كننـد بـه آن    ـ آيا نديدى كسانى را كه گمان مـى  ْكُفُروا بِـهالطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن يَ 
خواهند براى داورى نزد طـاغوت       اند، ولى مى   بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده        ) آسمانى كه 

 كفر و) 60/نساء(».ها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند         كه به آن   با اين ! و حكّام باطل بروند؟   
 َو يـُـْؤِمْن بِاللَّـِه فقـد اسَتْمـَسَك   َيْكُفـْر بِالطـَّاُغوتِ  َفَمـنْ  « دهـد؛   مـى  قـرار  خدا به ايمان كنار در را طاغوت به

كافر شود و بـه خـدا ايمـان    ] بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر[ ـ كسى كه به طاغوت   بِاْلُعْرَوِة الْـُوْثقى
 توحيـد،  اسـالم،  شعار نخستين كه حالى در و) 256/بقره(». آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است      

 اولين كه حالى در و بود، باجان و جان  بى هاى بت ى  همه و سياسى و مادى هاى قدرت ى   همه نفى يعنى
 يـا  و بـود،  جامعـه  سياسى ى اداره و حكومت تشكيل هجرت، از پس وسلم وآله عليه اهللا   صل پيامبر اقدام
 كـه  شـوند   مى پيدا كسانى باز كند،  مى حكم سياست و دين پيوند بر كه ديگرى نفراوا شواهد و داليل
 .بپذيرند ها آن از را اسالمى ضد سخن اين كه شدند پيدا هم كسانى و جداست، سياست از دين بگويند

  14/04/1368 الحرام اهللا بيت حجاج به پيامـ 
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  تحريف هدف مهم دشمن
  :اند العالي فرموده اي مدظله حضرت امام خامنه

 كـشور  داخـل  در وقت يك اگر. بود تاريخ و حقايق تحريف دشمن، مهم اهداف زا يكى« 
 كـرد،   مـى  تحريـف  را اسـالم  و انقالب و جنگ حقايق كه شد  مى پيدا مزدورى قلم يا حنجره

 هـم  امـروز . است طور همين نيز امروز. شود  مى بلند دنيا اطراف از تشويق فريادهاى ديديد  مى
 اسـالم  دشمنان كردن راضى و استكبار دل كردن خوش اطرخ به كسانى كشور داخل در اگر
 و انقـالب  تـاريخ  و اسالم تحريف آن در كه بنويسند و بگويند چيزى كشور اين و ملت اين و

 او بـراى  اسـتكبار  تبليغاتى هاى دستگاه طرف از دنيا در كه بينيد  مى باشد، انقالب هاى  چهره
 بينش تابع ها انسان. است مهمى بسيار موضوع ،تبيين! كنند  مى تشويق را او و كشند  مى هورا

 واقع در يعنى كند، تحريف مردم چشم در را حقايق بتواند كسى اگر. هستند خودشان ديد و
 كـه  اسـت  چيـزى  همـان  ايـن . است كشانده گمراهى سمت به را مردم ى اراده و بازو و عمل

   1».خواهد مى دشمن
  از دشمن انتظاري جز تحريف نيست

  :ترين دشمن مسلمانان يهود و مشركين هستند ش قرآن بزرگطبق فرماي
تـرين   ـ به طـور مـسلّم، دشـمن    َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعداَوًة ِللَّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َو الَّذيَن َأْشـرَُكوا« 

  » .مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافت
  . هستند جز تحريف حقايق انتظار ديگري نيستنشا پس از اينان و كساني كه تحت تسلط

 "أفـََتْطَمعـون أْن يـُْؤِمنـوا َلُكـمْ ": فرمايـد   سوره بقره مـى    75ه  در آي «  :فرمايد  شهيد مطهري مي  
ها هستند كـه بـا       ها همان  ها به شما راست بگويند؟ اين      ايد كه اين   شما طمع بسته  ! مسلمانان

شان كـه    گشتند، در ميان قوم    جا كه برمى    همان شنيدند، از  رفتند، سخن خدا را مى     موسى مى 
َتْطَمعـوَن أْن يـُْؤِمنـوا َلُكـْم وَ . كردنـد  خواستند نقل كنند، زير و رويش مـى        مى ُهْم  أفـَ قَـْد كـاَن َفريـٌق ِمـنـْ

 بياورند، بـا  شما ايمان) آئين( ـ آيا انتظار داريد به  َيْسَمعوَن َكالَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفونَُه ِمن بـَْعِد ما َعَقلوهُ 
كردنـد،   شنيدند و پس از فهميدن، آن را تحريف مى         اى از آنان، سخنان خدا را مى       كه عده  اين

فهميدنـد و    كه نمى  كردند نه از باب اين     تحريف هم كه مى    در حالى كه علم و اطالع داشتند؟      
خوب كه  در عين اين. فهميدند كردند؛ نه، ملت باهوشى هستند، خوب هم مى عوضى بازگو مى

  2».كردند كردند، برعكس براى مردم بيان مى ذلك سخنان را كج مى فهميدند مع مى
                                            

  14/03/1380) ره (خمينى امام مطهر مرقد زائران اجتماع در بيانات. 1
 68ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 2
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  آفت بزرگ دين
تحريف و قلب و بـدعت، آفـت بـزرگ          «  :اند  اهللا مطهري فرموده    عالمه شهيد حضرت آيت   

جـاى  ه برد، ب  كند، خاصيت اصلى را از ميان مى        تحريف، چهره و سيما را عوض مى       .دين است 
جاى تشويق بـه سـوى عمـل صـالح، مـشوق معـصيت و گنـاه                 ه  آورد و ب    مى هدايت، ضاللت 

ـ    مى تحريـف، از پـشت خنجـر زدن اسـت، ضـربت            . آورد جـاى فـالح، شـقاوت مـى       ه  شود و ب
يهوديـان كـه قهرمـان تحريـف در         . تر است  غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم خطرناك      

السالم  على عليه. اند يم وارد كرده  هاى خود را از طريق غيرمستق      اند هميشه ضربت   تاريخ جهان 
قطعـاً  . صـورت دشـمنانه   شود خراب كرد تا به را دوستانه و از طريق تحريف، بهتر و بيشتر مى   

تـر و   ضرباتى كه از طرف دوستان جاهل على بر على وارد شده، از ضـربات دشـمنانش كـارى         
رزه اسـت بـا اسـتفاده از        تحريف، مبا . العمل است  تحريف، مبارزه بدون عكس   . برّاتر بوده است  

  1».نيروى خود موضوع
تحريـف ضـربت غيرمـستقيم اسـت كـه از ضـربت             . العاده زياد اسـت    خطر تحريف فوق  « 

اگر كتابى تحريف بشود، چه تحريف لفظى و چه تحريف معنوى، اگـر             . تر است  مستقيم كارى 
ل بـه كتـاب   شود، اگر كتاب سعادت باشد تبدي كتاب هدايت باشد تبديل به كتاب ضاللت مى       

برد، در اثـر تحريـف رو بـه پـايين            اگر كتابى باشد كه انسان را رو به باال مى         . شود شقاوت مى 
كند، بلكـه اثـر      كند؛ نه تنها بدون خاصيت مى      كلى آن حقيقت را عوض مى     ه  اساساً ب . آورد مى

  2 ».بخشد معكوس مى
  السالم تحريف اهداف قيام امام حسين عليه

لفي كه عليه اسالم صورت گرفتـه اسـت، تحريفـات عاشـورا از              هاي مخت   در ميان تحريف  
السالم در طول تاريخ باعث زنـده         اي برخوردار است، زيرا نهضت سيدالشهدا عليه        اهميت ويژه 

  . داشتن اسالم اصيل و لزوم مبارزه با مفاسد اجتماعي بوده است نگه
ود، انگيـزه اصـلي     بديهي است وقتي اين حركت مهم تحريف شده و وارونه جلوه داده شـ             

  .گرانه از بين رفته و اسالم رو به افول خواهد گذاشت هاي اصالح حركت
  :اند ولي امر مسلمين جهان در اين خصوص فرموده

 را دنيـا  توانـد  مى على بن حسين امروز! السالم عليه على  بن  حسين به مؤمنين من؛ عزيزان« 
  3 ».نكنند غشوشم را او ى چهره تحريف، با كه آن شرط به دهد؛ نجات

                                            
 611ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
 123ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 2
 03/03/1374 محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانيون ديدار در بيانات. 3
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  :اند اهللا عليه هم فرموده اهللا مطهري رحمت عالمه شهيد حضرت آيت
 هاى لفظى ايم، هم تحريف در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا ما هزاران تحريف وارد كرده         « 

 راجع به اصل قضايا، مقدمات قضايا، متن و حواشى مطلـب، و هـم در    ـ  يعنى شكلى و ظاهرىـ
هـاى لفظـى اسـت و هـم دچـار            با كمال تأسف اين حادثه، هم دچار تحريف       . ..تفسير اين حادثه  

شود، گاهى الاقل هماهنگى با اصـل مطلـب دارد،          هايى كه مى   و باز تحريف  . ..هاى معنوى  تحريف
ـ           ولى گاهى تحريف نه تنها كوچك      كلـى واژگـون    ه  ترين هماهنگى ندارد بلكه قضيه را مـسخ و ب

باز هم با كمـال تأسـف بايـد         . آيد كه به صورت ضد خودش در مى      آورد   كند، به شكلى در مى     مى
هايى كه به دست ما مردم در اين حادثه صورت گرفته است، همـه در جهـت                  عرض كنم تحريف  

اثـر كـردن قـضيه       خاصيت كردن و بى    پايين آوردن و مسخ كردن قضيه بوده است، در جهت بى          
  1».اند و هم مردم  تقصير داشتهبوده است و در اين امر، هم گويندگان و علماى امت

گويد دنيـاى    در كمال صراحت مى   ... حسين بن على خودش دليل نهضتش را بيان كرد        « 
اند، قيام كردم براى اصالح، من يك مرد اصالح  ما را مفاسد گرفته است، امت جدم فاسد شده    

   2. هدفى جز امر به معروف و نهى از منكر ندارم...طلبم
                                            

 70ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
َـا َخَرْجـُت « : الـسالم فرمـود     م حسين عليـه   اما. 2 َأينِّ ملَْ َأْخـرُْج َأِشـراً َو َال َبِطـراً َو َال ُمْفـِسداً َو َال ظَاِلمـاً َو ِإمنَّ

ْصَالِح ِيف أُمَِّة َجدِّي ص أُرِيـُد َأْن آُمـَر بِـاْلَمْعُروِف َو أَنـَْهـى َعـِن اْلُمْنَكـِر َو َأِسـَري بِـِسريَِة َجـدِّ  ــ    ي َو َأِيب ِلطََلِب اْإلِ
من از سرِ مستى و طغيان و فسادانگيزى و ستمكارى قيام نكردم، تنها براى اصالح در امت جدم به پـا           

خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به روش جدم و پـدرم علـى بـن ابـى طالـب                         مى. خواستم
 160ص 2 ج)  الحسين عليه الـسالم    مقتل(تسلية المجالس و زينة المجالس      ـ  » . السالم رفتار نمايم   عليه

 188، ص1مقتل الحسين، خوارزمى، ج ـ 329ص 44 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار ـ 
َأ َال تـَـَرْوَن ِإَىل اْحلَـقِّ َال يـُْعَمـُل بِـِه َو ِإَىل اْلَباِطـِل َال يـُتَـنَـاَهى َعْنـُه لِيَـْرَغـِب اْلُمـْؤِمُن ِيف ِلَقـاِء َربـِِّه « : همچنين فرمـود  

نگريـد كـه بـه حـق عمـل        ـ آيا نمى  َحّقاً َفِإينِّ َال أََرى اْلَمْوَت ِإالَّ َسَعاَدًة َو اْحلََياَة َمَع الظَّاِلِمَني ِإالَّ بـََرماً َحّقاً 
اشـتياق  ) شـهادت (گردد؟ با اين وضع مؤمن بايد به لقـاى خـدايش        شود، و از باطل جلوگيرى نمى      نمى

 ».نگرم ى با ستمگران را جز مالمت و ناراحتى نمىيابد، همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگ
اللهـوف علـى    ـ  68ص 4 ج) البن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب ـ  88جنزهة الناظر و تنبيه الخاطر 

 ـ  32ص 2 ج)  القديمـة -ط (كـشف الغمـة فـي معرفـة األئمـة      ــ   79 ص)ترجمه فهرى(قتلى الطفوف 
ــ   276ص 2 ج) مقتـل الحـسين عليـه الـسالم    (جالس تسلية المجالس و زينة الم ـ  44صمثيراألحزان 
  381ص 44  جو 192ص 44 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار 
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جا  دو تا تحريف معنوى بسيار عجيب در اين       .  يك چيز ديگرى گفتيم    ...وقت ما آمديم   آن
كـه كفـاره گناهـان     على قيام كرد كه كشته بشود براى ايـن     بن  يك جا گفتيم حسين    ...كرديم

. مسلمان خيلى چيزها را ندانسته از دنياى مسيحيت بر ضـد اسـالم گرفـت              ملت   ...امت باشد 
 ...دار رفتن عيسى كفاره گناه امت شد  رفت و اين بهدار گويند عيسى به  مى...يكى همين است  

فكر نكرديم اين حرف مال دنياى مسيحيت است و با روح اسـالم سـازگار نيـست، بـا سـخن            
  . ..حسين سازگار نيست

 ...تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربال رخ داد اين بود كه گفتنـد                 
اگر بگويند حـسين چنـين      .  يعنى قابل پيروى نيست    ...يك دستور خصوصى فقط براى او بود      

گويد حسين از يك دسـتور خـصوصى پيـروى كـرد، بـه مـا مربـوط                   مى! كرد، تو چنين بكن   
   ...نيست

ـ امام حسين در كمال صراحت فرمود اسالم دينى است كه به هيچ مؤمنى  حتى نفرمـود   
ـ به امام امام حـسين  . تفاوت بماند گناه بىدهد كه در مقابل ظلم و ستم، مفاسد و   اجازه نمى 

ولى اسالم  مكتب او همان مكتب اسالم است،. مكتب به وجود آورد ولى مكتب عملى اسالمى    
  . بيان كرد و حسين عمل كرد

كه اين حادثه را از مكتـب بـودن          براى اين ]  تحريف كرديم [ ماهرانه    را مكتب عملى اسالم  
وقتى از مكتب بـودن خـارج شـد، ديگـر           . ج كنيم خارج كنيم و قهراً از قابل پيروى بودن خار        

شـود اسـتفاده     وقتى كه قابل پيروى نشد، پس ديگر از حادثه كربال نمـى           . قابل پيروى نيست  
  .كرد

آيا خيانتى از اين بـاالتر هـم در دنيـا           . السالم خيانتى است به حسين بن على عليه        ]اين[
  1»صورت گرفته است؟
  نمونه تحريف

حـديثى از شـما روايـت    : السالم و عـرض كـرد     ت صادق عليه  شخصى آمد خدمت حضر   « 
آيـا  . راجع به واليت و مـسئله عمـل اسـت         . خواهم بدانم درست است يا نادرست      اند، مى  كرده

 يعنى هر وقت معرفت بـه امامـت   " اذا َعَرْفَت َفاْعَمـْل مـا ِشـْئتَ " : ايد راست است كه شما فرموده    
بلـى مـن ايـن جملـه را          :حـضرت فرمـود   . خواهى عمل كن   و هرچه مى  درست شد هر اندازه     

 آيا معنى حرف شـما ايـن اسـت كـه اگـر كـسى                " ؟ َو اْن َسـَرقَ  َو اْن َزىن ": عرض كرد . ام گفته
خواهد ولو زنا و يا دزدى بكند؟ تا اين جمله را            معرفت به امام پيدا كرد هركارى كه دلش مى        

معنى اين  ! فهميد؟ جور معنى كالم ما را مى      ر شما، شما اين   واى ب : گفت امام برآشفت و فرمود    
                                            

 110ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
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ايد؛ مقصود من اين است كه وقتـى امـام را            اى كه من گفتم اين نيست كه شما فهميده         جمله
خواهد عمل صالح انجام دهيد،      تان مى  شناختيد و معرفت به امام پيدا كرديد، آنگاه هرچه دل         

همى چه جور عمل صالح انجام دهى، شرط قبول عمـل           ف اى و مى   كه امام را شناخته     براى اين 
اى، حـاال كـه      شـناس شـده    اى، حـاال كـه علـى       شـناس شـده    حـاال كـه امـام     . اى را پيدا كرده  

من كى گفتم وقتى امام را شـناختى        . خواهى عمل خير كن    اى، هرچه مى   شناس شده  حسين
  1»و فجورى را كه خواستى انجام بده؟هر فسق 

  : تاصل حديث نيز چنني اس
 َمـا   َفاْعَمـلْ  قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اللَِّه ع َحِديٌث ُرِوَي لَنَـا أَنـََّك قـُْلـَت ِإَذا َعَرْفـتَ : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َمارٍِد َقالَ « 
ــْوا َأْو َســَرُقوا َأْو َشــرِبُوا اخلَْْمــَر فَـَقــاَل ِيل  ِشــْئتَ  ــاَل قـُْلــُت َو ِإْن َزنـَ ــِه  نَّــا لِلَّــهِ  إِ   فَـَقــاَل َقــْد قـُْلــُت َذلِــَك َق  َو ِإنَّــا ِإلَْي

َا قـُْلُت ِإَذا َعَرْفتَ  راِجُعونَ  ُهْم ِإمنَّ    َمـا ِشـْئتَ   َفاْعَمـلْ   َو اللَِّه َما أَْنَصُفونَا َأْن َنُكوَن ُأِخْذنَا بِاْلَعَمِل َو ُوِضَع َعنـْ
  2 ».ِمْن قَِليِل اخلَْْريِ َو َكِثريِِه َفِإنَُّه يـُْقَبُل ِمْنكَ 

  رزه با تحريفلزوم مبا
از مطالب گذشته مشخص شد كه تحريف امر بسيار خطرناكي براي دين است، به همـين                

  .دليل مبارزه با آن نيز از اهميت زيادي برخوردار است
اهللا عليـه فرمودنـد اگـر مـرز بـين اسـالم نـاب و اسـالم                    ذكر شد كه امام خميني رحمت     

سيد عارف حسين   « حتمال بسيار زياد    هاي علميه مشخص شده بود به ا        امريكايي توسط حوزه  
  .رسيد رهبر شيعيان پاكستان به شهادت نمي» حسينى

  :اند العالي فرموده اي مدظله ي لزوم مبارزه با تحريف حضرت امام خامنه درباره
 چـه  دارد، كـاربرد  وسـيع  هـاى   حوزه در شان بيانات كه كسانى چه ـ افراد ى همه امروز« 
 و كـالس  و مدرسـه  مثـل  شـود؛   مى واقع مؤثر شان ن     سخنا تر كوچك هاى  حوزه در كه كسانى
 و اسـالم  محكمـات  و حقـايق  ديدنـد  اگر و ولندؤمس ـ غيره و كارگرى هاى محيط و دانشگاه
 ايـن  به امام. كنند سكوت نبايد كنند؛ تبيين دارند وظيفه گيرد،  مى قرار تحريف مورد انقالب
 و مانـدگارى  و اسـتحكام  راز كـه  اسـت  چيزهـايى  از يكـى  ايـن  و. كـرد  مى توجه بسيار نكته

  3».است مندرج آن در نظام پايدارى

                                            
  442ص 25  احياى تفكر اسالمى جـمطهرى  شهيد استاد آثار  مجموعه. (1
 464، ص2 ، ج)اإلسالمية. ط(الكافي . 2
  14/03/1380) ره (خمينى امام مطهر مرقد رانزائ اجتماع در بيانات. 3
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  :اند همچنين فرموده
 و مبـارك  ى  چهره از را ها دل و ها چشم غلط، و آميز  تحريف كارهاى و مفاهيم نگذاريد « 
  1».كنيد مقابله تحريف با. كند منحرف ،الصالةوالسالم عليه سيدالشهدا منور

اذا َظَهـَرِت اْلبِـدَُع  ": فرمود وسلم  وآله  عليه اهللا  صليپيغمبر اكرم   «  :اند   نيز فرموده  شهيد مطهري 
شـود،   ها ظـاهر مـى    ها و دروغ   جا كه بدعت   آن 2" ىف امَّىت فَـْلُيْظِهِر اْلعاِملُ ِعْلَمُه َواّال فَـَعَلْيـِه َلْعنَـُة اللَّـهِ 

ام، بـر    شود كه مـن نگفتـه      لى پيدا مى  شود كه در دين نيست، مسائ      جا كه چيزهايى ظاهر مى     آن
آن كـسى كـه كتمـان       . آيـد  نمـى   شان عهده دانايان است كه حقايق را بگويند ولو مردم خوش         

انَّ الـَّذيَن َيْكُتمـوَن  ": باالتر از اين را خود قرآن كريم فرموده اسـت   . كند، لعنت خدا بر او باد      مى
  بـَْعِد ما بـَيـَّّناُه ِللّناِس ِفى اْلِكتاِب اولِئَك يـَْلَعـنـُُهُم اللّـُه َو يـَْلَعـنـُُهُم الّالِعنـونَ  ِمنْ  ما أنـَْزْلنا ِمَن اْلبَـيِّناِت َواْلُهدى

كننـد،   داننـد، ولـى كتمـان مـى     ها مـى  ايم و آن  آن دانايانى كه حقايقى را ما گفته      ) 159/بقره("
  3».ها باد ى بر آنا ها و لعنت هر لعنت كننده كنند، لعنت خدا بر آن پوشانند، اظهار نمى مى

  جرح راوي و غيبت واجب
دانيد كه غيبت حرام است، چه غيبت زنده باشـد و چـه غيبـت                مى«  : است  شهيد مطهري فرموده  

 علمـاى   ي  ولى غيبت يك مواردى دارد كه استثنا شده است يكى از موارد استثناى غيبـت كـه همـه                  . مرده
 آن چيـزى  ...داننـد  دانند بلكه احيانـاً واجـب مـى     مىاند و اين غيبت را الزم        بزرگ مرتكب اين غيبت شده    

كنـد، از    كند، از پيغمبر حديث روايـت مـى        يك كسى حديث روايت مى    . نامند  مى "جرح راوى "است كه   
كند، آيا شما فوراً بايد قبول كنيد؟ نه، بايد تحقيق كنيد كه اين چگونه آدمى اسـت؟            امام حديث روايت مى   

ـ ر در زندگى او يك نقطه ضعفىگو؟ اگ ست يا دروغ اگو راست ـ عيبى، نقصى، دروغى، فسقى    را كـشف   
ها اين آدم را رسوا كنيـد، بگوييـد          جا بر شما نه تنها جايز است، بلكه الزم است در متن كتاب             كرديد، اين 

فالن كس، مثلًا اسحق بن احمرى نهاوندى، كه فالن روايت را مثلًا روايت شهربانو را ولـو در كـافى نقـل                      
ايـن  . او را در مقابل تاريخ بايد رسـوا كنيـد         . گويى بوده است   وضّاع و دروغ   ه است، يك آدم جعال و     كرد

كه غيبت و بدگويى است و غيبت و بدگويى نه از مرده جايز است و نـه                  با اين .  است "جرح"كار اسمش   
  4». كنيدگو را رسوا جا كه پاى تحريف و قلب حقايق است بايد شما دروغ از زنده، ولى در اين

                                            
 03/03/1374 ،محرم ماه ى آستانه در وعاظ، و روحانيون ديدار در بيانات. 1
 54 ص1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 131ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 3
 132ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 4
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  : فرمايد  سوره حجر مي94خداوند عزّوجلّ در آيه 
و از ! چه را مأموريت دارى، آشكارا بيان كـن  ـ آن   ِبما تـُْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِكينَ  فَاْصدَعْ « 

  »)!ها اعتنا نكن و به آن(مشركان روى گردان 
  : ي اين آيه آمده است در تفسير نمونه درباره

در برابر هياهوى مـشركان     : گويد دهد و مى   مى وسلم  وآله  عليه  اهللا  صليى به پيامبر    فرمان قاطع « 
چـه    آشكار آن  " به خود راه مده و ساكت مباش، بلكه         و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستى        

  1» را با صراحت برمال ساز  و حقايق دين"را ماموريت دارى بيان كن
  :نويسد هاي اين آيه مي خش پيامالسالم والمسلمين قرائتي نيز در ب حجت

  2»َو َأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكينَ «. مبلّغ نبايد به هياهوى مخالفان اعتنا كند
  عوام هم مسئولند

ُهْم امِّيّـوَن ال": السالم درباره آيه شريفه شخصى از امام صادق عليه  «  يـَْعَلمـوَن اْلِكتـاَب اّال  َو ِمـنـْ
كنـد عـوام چـه      سـؤال مـى  ،كنـد  جا انتقاد مـى  وام يهود در آن   كه خدا از ع    )78/بقره("  أماِنىَّ 

بعضى از مسائل اسـت كـه بـشر بـه فطـرت سـليم آن را درك                  : مسؤوليتى دارند؟ امام فرمود   
بعد امام مثال   . خواهد، سالمت عقل كافى است     اين ديگر مدرسه و كتاب و معلم نمى       . كند مى

وا دعوت كند ولى همان كه مردم را به زهد          كه يك عالمى مردم را به زهد و تق         زد، فرمود اين  
ها را ببينند    كند خودش بر خالف زهد و تقوا عمل كند، و مردم عوام هم اين              و تقوا دعوت مى   

كنند، آيا آين آدم بايـد درس خوانـده و معلـم             گويند و بر ضد گفته خودشان عمل مى        كه مى 
ى اليق پيروى نيـست؟ عـوام     ديده باشد و كالس طى كرده باشد تا بفهمد كه يك چنين آدم            

اْضـطُّروا  وَ "كردنـد،    ديدند و به عقـل خودشـان درك مـى          ها را به چشم خودشان مى      يهود اين 
كردند كه از چنين كسانى نبايـد پيـروى     با يك معرفت فكرى اين را درك مى     3"ِمبَعاِرِف قُلـوِِمْ 

  4 ».كردند، پس مسؤولند كرد، معذلك پيروى مى

                                            
 140 ص11 تفسير نمونه ج. 1
 483 ص4 تفسير نور ج. 2
 299التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، ص. 3
  ـ با تلخيص122ص 17 مطهرى ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 4
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  .تفكر در عبادت.
يعنـي عبـادتي   . اسالم در انجام امور عبادي از بندگان، كيفيـت خواسـته اسـت نـه كميـت             

  .ارزشمند است كه داراي عمق باشد و زيادي عبادت بدون اين عمق و فهم، داراي ارزش نيست
  : فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

ُلوَُكمْ     .كنيد بهتر عمل ميتان  ا را بيازمايد كه كدامتا شمـ   َعَمالً   َأْحَسنُ   أَيُُّكمْ  لَِيبـْ
   )7/ ـ هود2/ملك(

خواهـد بلكـه    خداوند كثرت عمـل را نمـى  « : السالم درباره اين آيه فرمود      امام صادق عليه  
  )16ص2 ج؛اإلسالمية.ط؛الكافي(» .خواهد درستى عمل را مى

بـادتى كـه تفكـر نباشـد         در ع  آگاه باشيد « : اند  ه  فرمودهم  السالم    اميرالمؤمنين علي عليه  
  )36ص1  ج؛اإلسالمية.ط؛الكافي( ».يستخيرى ن

ه        دو ركعـت    «: اسـت   هفرمـود آلـه نيـز       و  عليه  و  اهللا  اكرم صلي پيامبر   از شـب     نمـاز بـا توجـ ،
  بحاراالنوار؛ به نقل از 16آشنايى با نماز، استاد قرائتي؛ص( ».دارى غافالنه بهتر است زنده

هر كه دو ركعت نماز بخواند و بداند با كـه سـخن              « :فرمايد مى نيز السالم عليهامام صادق   
   ».شود گويد، گناهانش بخشيده مى گويد و چه مى مى

  )وافىاز   نقل؛ به27صاستاد قرائتي؛پرتوى از اسرار نماز، (
  :اند ي قرائت قرآن فرموده حضرت امام خامنه اي با توجه به همين دستورات درباره

 درنـگ  جمـالت  روى اصـال  كه است اين تأمل، بى هاى خواني قرآن كار در عمده اشكال« 
 آن بـه  بايـد  شنويد،  مى را آميزى  حكمت سخن يا حكيمى، سخن وقتى شما خوب؛. كنند  نمى
ـ  ــ  عادى كتاب هر. فهمد  نمى را مراد انسان اصالً كه دادن دل بدون بدهيد؛ دل  خـصوص ه  ب
 همـين  ــ  باشـد  نوشته را آن بزرگى ى هفرزان حكيم اگر خصوصه  ب باشد، پرمغزى كتاب اگر

 مـرا ": گويد  مى قرآن. فهميد  نمى چيزى آن از شويد، رد و بخوانيد سرسرى اگر. دارد را حالت
 اسـت  ايـن . است وجود عالم معرفت ى  قله از است؛ مقام ترين  عالى از قرآن "نخوانيد سرسرى

 هركـسى  اسـت،  زيـاد  يلـى خ مفـاهيم،  اين و آيات اين عمق چون و كند تأمل بايد انسان كه
  .كرد خواهد استفاده آن از كند، تأمل

  )18/7/1377 عليها اهللا سالم زهرا ى فاطمه حضرت ميالد مناسبت به شنود و گفت(
  55 در صفحه دومقسمت 
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  مقدمه
الـسالم ، باعـث شـده تـا           هاي غلط به مراسم عزاداري اهل بيـت علـيهم          ورود روش 

ر چنـد   دهـاي غلـط كـه         يكي از اين روش   . بزرگان دين بارها در اين موارد تذكر دهند       
  .باشد زني مي سال اخير مورد توجه قرار گرفته برهنه نمودن بدن در هنگام سينه

 داليـل طرفـداران انجـام ايـن عمـل بـه تحليـل               اين مقاله بر آن است تا با بررسي       
  1.موضوع بپردازد

  است عزاداري كردن منحرف دشمن هدف
 الحـسين  اباعبـداهللا  مرهون شيعه حق بر مكتب و اسالم دين موجوديت شك بدون

 نگـاه  زنـده  بـه  الـسالم   علـيهم  بيـت  اهل مؤكد و زياد بسيار سفارش .است السالم  عليه
 حـضرت  آن عـزاي  بـر  سوگواري آن هاي  راه بهترين از يكي كه عاشورا حماسه داشتن
  .است دليل همين به نيز است

 مخـالف  حسيني عزاي برگزاري با تاكنون اميه بني زمان از جور و ظلم هاي حكومت
 رفتـار  .كننـد  محـو  اذهـان  از را حـضرت  آن نـام  و يـاد  تا اند كوشيده همواره و اند بوده

 هـاي  نمونـه  از ايـشان  زائـرين  و حضرت آن هرمط مزار با عباسي متوكل مانند خلفايي
 هرگونـه  برگـزاري  بـا  شـديد  مخالفـت  و ممنوعيـت  هم معاصر عصر در .است تاريخي
 و نتوانـسته  كـسي  اما .است آن هاي نمونه ديگر از پهلوي شاه رضا زمان در عزا مجلس

  .نمايد خاموش را هدايت چراغ اين تواند نمي
 عزاداري و نموده منحرف را راه اين كه اند دهش برآن اسالم دشمنان دليل همين به

                                            
ها فقط    به دليل كمبود فضا در نشريه، عبارات عربي بسياري از روايات را حذف نموده و در بسياري از مثال                  . 1

هـاي   براي مطالعه متن كامل اين مقاله به همراه تـصاوير و فـيلم  . ايم يك نمونه از آيات و روايات را ذكر نموده   
 . مراجعه نماييدAbbasDavudi.irانيد به نشاني تو مي... اي، بيان احكام و كوتاه از سخنان امام خامنه

 از لُخت شدن ، تا لَخت شدن



   لَخت شدناز لُخت شدن، تا

 

27 

بـر  علماي اسـالم نيـز      در مقابل    .نمايند خالي محتوا از را السالم عليه الحسين اباعبداهللا
  .اند حفظ عزاداري از تحريفات و خرافات تأكيد داشته

  :اند فرموده عليه اهللا رحمت خميني امام حضرت
 در كـه  اسالمى مبارك دستجات اين ظحاف اسالمى، هاى سنت اين حافظ بايد ما «

 كـه  كنـيم  تأكيد ]باشيم؛[ افتند،  مى راه به مقتضى مواقع در صفر، و  محرّم در عاشورا،
 دسـت  و سـابق  اسـت  بـوده  نـاروايى  چيزهـاى  يـك  اگـر  البته ...باشند دنبالش بيشتر

   1».بشود تصفيه قدرى يك بايد ها آن بوده، اسالم مسائل از اطالع بى اشخاص
   :است فرموده باره اين رنيز د مطهري مرتضي اهللا آيت حضرت شهيد هعالم

 ذكـر  در تحريفـات  .شـود  اصـالح  بايـد  امـا  بمانـد،  محفـوظ  بايد ها   مصيبت ذكر «
ه   ماشـاء   الـى  قضايا اين در وضع دروغ، جعل، .است ماشاءاللَّه الى ها مصيبت  و اسـت  اللـَّ

 مـصيبت  ذكر و روضه اصل الّا و كرده اثر كم را ها  مصيبت ذكر و ها    روضه كه هاست  اين
 حـسين  امـام  بـراى  ريخـتن  اشـك  و السالم عليه حسين امام مسئله و بماند باقى بايد
 هـا   اين تمام آمدن، بيرون دسته و محرّم براى تظاهرات و عاشورا و محرّم و السالم عليه
 قاجاريه زمان از كه شكلى آن به بايد حتماً گويم    نمى من البته ولى .بماند محفوظ بايد

 بايـد  هـم  هـا   اين حتماً و شود انجام آمده طرف اين به قفقاز از بيشتر كه شده معمول
 و نيست درست ها  اين از بسيارى آمده، بيرون از كه است جديدى كارهاى ها  اين .باشد
  2».كنيم اصالح را ها عزاداري بايد

 اورشـليم  در خيبر، عمليات در اسالم رزمندگان پيروزي از پس شمسي 60 دهه در
 كنفـرانس  ايـن  در فوكويامـا  بحـث  موضوع .شد برگزار ها صهيونيست توسط كنفرانسي
 يـك  ، دارد بـال  دو كـه  است اي پرنده شيعه « :گويد مي او .بود شيعه هويت بازشناسي

 .اوسـت  خـواهي  عـدالت  و مهـدويت  همان پرنده اين سبز بال .سرخ بال يك و سبز بال
 اميـدوار  انـسان  و اسـت  اميـدوار  يعهشـ  .بـرد  مـي  سـر  به عدالت انتظار در شيعه چون

 كــه اسـت  طلبــي شـهادت  ، شــيعه سـرخ  بـال  گفــت همچنـين  .اســت ناپـذير  شكـست 
                                            

 331، ص15 صحيفه امام، ج. 1

 ـ آينده انقالب اسالمى ايران277 صفحه 24مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى جلد . 2
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 فناناپـذير  را شيعه مسأله اين كه دارد حسيني عاشوراي و كربال در ريشه طلبي شهادت
 آگينزهـر  تيرهـاي  و باالسـت  خيلـي  پـروازش  افـق  بـال،  دو اين با شيعه .است كرده

 1».رسد نمي آن به نظامي و اخالقي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،
 مهـم  عناصـر  از طلبـي  شـهادت  و عاشورا فرهنگ و روحانيت مرجعيت، كه جا آن از

 تـالش  تمـام  غـرب  است، ضداستعماري هاي جنبش و اسالمي انقالب تداوم و پيروزي
 وارد اسـالمي  انقـالب  بـه  را نهايي بهضر دو، اين كردن سست با تا گرفته كار  به را خود
 امريكـا  در 2» الهي مكاتب جدايي براي هايي نقشه « نام به كتابي راستا همين در .كند

 معاونـان  از يكـي  ،3»برانت لكماي« دكتر با مفصلي وگوي گفت آن در كه يافته انتشار
   :گويد مي زمينه اين در او .است شده انجام )امريكا اطالعاتي سازمان( سيا سابق
 و ايـران  مـذهبي  رهبـر  قـدرت  كـه  رسـيديم  نتيجه اين به تحقيق ها مدت از بعد«

 ايـن  بـه  همچنـين  ما .است بوده تأثيرگذار ايران انقالب در شهادت فرهنگ از استفاده
 در .هستند پويا و فعال اسالمي، مذاهب ديگر از بيشتر شيعيان كه يافتيم دست نتيجه

 و گيرد صورت بيشتري تحقيقات شيعه، مذهب روي بر كه شد تصويب گردهمايي اين
 دالر ميليون چهل منظور همين به .باشيم داشته هايي ريزي برنامه تحقيقات، اين طبق

 از پـس  .شـد  انجـام  مرحلـه  سـه  در پـروژه  ايـن  و داديـم  اختـصاص  آن بـراي  بودجه
 و يـافتيم  دسـت  مهمـي  نتـايج  به جهان، سراسر از اطالعات آوري جمع و ها نظرسنجي

                                            
انتـشارات  : ها چه رويايي در سر دارند؟، ترجمه حسين معصومي همداني، ،تهران           ، ايراني )1377(ميشل فوكو . 1

روح، ترجمـه نيكـو سـرخوش و افـشين           روح يـك جهـان بـي      : ، ايران )1380(ميشل فوكو ـ   هرمس، چاپ سوم  
، بازخواني كوتـاه رويكـرد فوكـو نـسبت بـه      )1386(شهريار زرشناس ـ  نشر ني، چاپ دوم: جهانديده، ، تهران

 نقـل نمـوده   بار روزنامه كيهان اين مطلب را رسد اولين نظر مي  ـ به  انقالب اسالمي ايران، سايت باشگاه انديشه
 در يكـي از     89سـي، در سـوم اسـفندماه        .بي.است ولي ظاهراً فرانسيس فوكوياما در گفتگويي تلويزيوني با بي         

چه بـه او نـسبت داده        هاي مطرح اختصاص دارد، همه آن       كه به گفتگو با شخصيت    » به عبارت ديگر  «هاي    برنامه
البتـه  . ده و چنان سخناني بـه زبـان نيـاورده اسـت        شد را دروغ خواند و اظهار كرد در كنفرانس اورشليم نبو            مي
آيد  بدون شك وقتي چنين اظهارنظري از كنفرانس ضد شيعي بيرون مي          . توان به صداقت او اطمينان داشت       نمي
 .هايي كشيده خواهد شد طور يقين براي از بين بردن آن هم نقشه به
2 .A Plan to Devide and Desolate Theology 
3 .Michael Brant 
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 ايـن  ...باشـد  مـي  روحانيـت  و مراجـع  دسـت  در شيعه مذهب قدرت كه شديم متوجه
 رو در رو شيعه مذهب با توان نمي مستقيم طور به كه رساند نتيجه اين به را ما تحقيقات

 همـين  در ...كنـيم  كار پرده پشت بايد و است سخت بسيار آن بر پيروزي امكان و شد
 .كـرديم  طـرح  خـود  مدت بلند هاي سياست براي را يا گسترده هاي ريزي برنامه راستا،
 بـودن  كـافر  تـرويج  و دارنـد  نظـر  اخـتالف  شيعه مذهب با كه افرادي از حمايت مانند

 جهـاد  اعـالم  مـذاهب  ديگـر  توسط ها آن عليه مناسب زمان در كه اي گونه به شيعيان
 صـورت  عهشـي  دينـي  رهبران و مراجع عليه را اي گسترده تبليغات بايد همچنين  .شود
 كه مواردي از ديگر يكي .بدهند دست از مردم ميان در را خود مقبوليت ها آن تا دهيم
 هرسـاله  كـه  بـود  طلبـي  شهادت و عاشورا فرهنگ موضوع كرديم، مي كار آن روي بايد

 بـا  گـرفتيم  تصميم ما و دارند مي نگه زنده را فرهنگ اين مراسمي، برگزاري با شيعيان
 مراسم گونه اين اصلي برگزاركنندگان و مداحان و سخنرانان خيبر از مالي هاي حمايت

 فرهنــگ و شــيعه هــاي بنيــان و عقايــد هــستند؛ طلــب شــهرت و ســودجو افــراد كــه
 بـه  آوريـم،  وجـود  بـه  آن در انحرافـي  مسايل و كنيم متزلزل و سست را طلبي شهادت

 1».آيد نظر در خرافاتي جاهلِ يك شيعه، كه اي گونه
  دين در تعقل
 شـده  تاكيد موضوع اين به قرآن از بسياري آيات در .است تفكر و تعقل دين ماسال

   .نمايد تحقيق دين اصول در بايد كه است معلوم اي شيعه هر بر .است
 و نقلـي  دليل يا باشد داشته عقلي دليل بايد يا انسان نيز فروع قبول براي طرفي از
 عمل يك يا دين عنوان به را  آن و كرد جعل را عبادي مطلب يك خود پيش از توان نمي

  .نمود قلمداد مستحب حتي يا واجب
 ايـشان  ماننـد  دقيـق  طـور   به كه اند  داشته تأكيد نكته اين بر السالم  عليهم بيت اهل

  .ايم رفته اشتباه به را راه ما از بعضي اوقات برخي متاسفانه اما .نماييم عمل
  :بفرماييد توجه زير مطلب به

                                            
 .متن كتاب. 1
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  نكنيد اضافه چيزي خود از
  :فرمود السالم عليه صادق حضرت كه گويد مي سنان بن اللَّه عبد
 داريـد  را آن از خروج علم نه كه آمد خواهد پيش اى  شبهه شما براى زودى اين در

 افرادى ماند خواهيد سرگردانى در و كند، حل شما براى را شبهه كه هست امامى نه و
  .بخوانند را غريق دعاى بايد نندك پيدا ىيرها شبهات گونه اين از بخواهند كه

  است؟ كدام غريق دعاى كردم عرض
  »دينك على قلىب ثبت القلوب مقلب يا رحيم، يا رمحان يا اللَّه يا« :ىيگو مي :فرمود
  »دينك على قلىب ثبت االبصار و القلوب مقلب يا« :گفتم
 دادم ردسـتو  مـن  كـه  طـور  همـان  ليكن و هست االبصار و قلوبال مقلب خداوند :فرمود
  1»دينك على قلىب ثّبت القلوب مقلب يا« :بگو و كن قرائت

 دقيـق  طـور  بـه  را دعا فرمودند روايت اين در اسالم  عليه صادق امامنماييد كه    توجه
 اضـافه  حتـي  عبـادي  عمـل  ايـن  در و بخـوانيم  است رسيده بيت  اهل از كه گونه همان
  .ندادند اجازه را كلمه يك نمودن

  شدن لُخت
 برهنـه  كـه  است اين اين آن و شود  مي مطرح سؤال يك آمد باال در كه يمقدمات با
 مـالي  گل مانند ديگر اعمال از بسياري البته و عزاداري براي زني  سينه هنگام در شدن

 دسـتور  كدام طبق .است آمده كجا از ديگر 2هاي  زني و زني، قفل زني،  قمه بدن، نمودن
   .است السالم عليهم اطهار ائمه سيره يا

                                            
 352 فحه ص2 لدالدين ج كمال. 1
كه طبق فرموده عالمـه     ... مثل زنجيرزني، زدن طبل و سنج و آالت موسيقي و درست كردن نخل و كرسي و               . 2

البته اين موضوع بايد مورد     . ها از قفقاز و ديگر جاها آمده و درست نيست           اهللا مطهري بسياري از اين      شهيد آيت 
 ي   و زنجيرزنى، مـن بـا همـه         زنى سرايى و سينه    نوحه« : اند  ، زيرا خود ايشان در بياني فرموده      تحقيق قرار بگيرد  

مجموعـه آثـار    (».كه شعارها شعارهاى حسينى باشد، نه شعارهاى مـن درآوردى          ها موافقم ولى به شرط اين      اين
هـا كـه در        حـداقل  ـ البته اين موافقت را بايـد بـه حـساب همـان موضـوع              ) 187 ص 17 استاد شهيد مطهرى، ج   

 .ي آن صحبت خواهيم كرد گذاشت هاي بعد درباره قسمت
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 ها  آن ادامه در كه اند  نموده مطرح را برهنه شدن در عزاداري داليلي     طرفدارانالبته  
  .نماييم مي بررسي را

  كلي پاسخ
 سـيره  يـا  و روايات از برداشت كه است اين زير موارد تمام به مشترك و كلي پاسخ

 و است )مرجع( الشرايط  جامع فقيه كار بزرگواران، آن اصحاب و السالم  عليهم بيت اهل
 يـا  روايـت  يك با كه ندارند حق ندارند جامع و كامل آشنايي دين مباني به كه كساني

 را آن و كرده گذاري  پايه را ديني حركت يا نمايند ابداع چيزي خود پيش از سيره يك
  .بنامند عبادت

 از دانيـد،   ىنمـ  اگـر  ــ  تـَْعَلُمـون َال  ُكنـُتمْ  ِإن الـذِّْكرِ  َأْهـلَ  فَـْسئَـُلوا « :فرمايد  مي كريم قرآن
  )7/انبياء و 43/نحل(».بپرسيد آگاهان

 و مـادى  زنـدگى  هـاى  زمينـه  تمـام  در اسـالمى  اساسى اصل يك بيانگر فوق آيه «
 اطالعـش  اهل از دانند  نمى را چه آن كه كند  مى تاكيد مسلمانان همه به و است معنوى
 مسأله" رتيبت اين به .نكنند دخالت ندارند آگاهى كه مسائلى در خود پيش و بپرسند
 شـناخته  رسـميت  به قرآن سوى از دينى و اسالمى مسايل زمينه در تنها نه "تخصص

 همـه  بـر  حـساب  ايـن  روى و اسـت،  تاكيـد  و قبول مورد ها   زمينه همه در بلكه شده،
 هـا  زمينـه  همه در نظر صاحب و آگاه افراد زمان و عصر هر در كه است الزم مسلمانان

 ايـن  ذكـر  ولى .كنند مراجعه ها آن به دانند نمى را سائلىم كسانى اگر كه باشند داشته
 و صـداقت  كـه  كرد مراجعه نظرانى  صاحب و متخصصان به بايد كه است الزم نيز نكته

 و آگـاه  طبيـب  يـك  بـه  هرگـز  مـا  آيـا  اسـت،  محقق و ثابت ها آن نظرى  بى و درستى
 مـئن مط خـود،  كـار  همـان  در درسـتكاريش  و صداقت از كه خود رشته در متخصص
 مرجعيـت،  و تقليـد  بـه  مربـوط  مباحـث  در دليل همين به !كنيم؟  مى مراجعه نيستيم
 بايـد  هـم  تقليـد  مرجع يعنى اند، داده قرار اعلميت يا و اجتهاد كنار در را عدالت صفت
 را ديـن  مـسائل  « پـس  1».پرهيزكار و تقوا با هم و باشد اسالمى مسائل به آگاه و عالم
  2».دارد دين با آشنايى اندك كس هر نه سيد،پر  دين  كارشناس از بايد

                                            
 245 ص11 تفسير نمونه؛ ج. 1
 525 ص4 ج) جلدى10(تفسير نور . 2
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 انـد،  فرمـوده  مرقـوم  شـان  اصـحاب  بـه  كه مفصلي رساله در السالم عليه صادق امام
 تعـالي  خـداي  كه درستي به ،)شيعه( رستگار و خدا رحمت مورد گروه اي « : اند آورده
 كـه  نيست او امر و الهي علم از كه بدانيد .است كرده تمام شما حق در را نعمت و خير

 كنـد؛  عمل قياس و خود نظر و رأي و هوس و هوي به خدا دين در مخلوقات از احدي
 اسـت  شده بيان آن در روشني به خدا احكام كه است كرده نازل را قرآني خداوند زيرا
 را آن فهـم  اهليت و شايستگي كه داده قرار را كساني آن احكام آموزش و قرآن براي و

 قيـاس  و رأي بـه  يا و نفس هواي به خدا دين در كه نيست جائز هم آنان براي و دارند
 ــ  كنند سؤال آنان از است داده دستور خداوند كه ـ ذكر اهل به بايد بلكه كنند؛ حكم

  1».نمايند مراجعه
 يأر بـه  تفـسير  دام در افتـادن  دينـي،  كارشـناس  بـه  مراجعه عدم خطرات از يكي
   .است دين احكام و روايات قرآن،
 كريم قرآن مانند هم احاديث كه است اين است، الزم تذكرش كه ديگرى مطلب «
 خـصوص  بـه  و است، شايع بسيار احاديث ميان در رمز و اشاره و دارد، متشابه و محكم

 و قلـم،  و لـوح،  ماننـد  )اسـت  عـاجز  دركـش  از بـشر  فهم كه( حقايق گونه اين مثل در
 اسـت  الزم دانشمند فرد يك بر جرم ال مسجور، بحر و معمور، بيت و آسمان، و حجب،

  2».آورد دست به را كالم قرائن كند سعى كالم واقعى معناى آوردن دست به براى كه
  :كنيم مي نقل را روايت چند خصوص اين در
 هـم  وسـلم   آلـه   و  عليه  اللَّه  صلّى پيغمبر امر « :فرمود السالم    عليه علي اميرالمؤمنين ـ1
 خـدا  رسـول  گـاهى  دارد، متشابه و محكم و  عام و خاص و منسوخ و ناسخ قرآن مانند
 مثـل  خـاص  سخنى و عام سخنى :فرمود مي سخن طريق دو به وسلم  آله  و  عليه  اللَّه  صلّى
مـا آتـاُكُم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه َو مـا َنهـاُكْم َعْنـُه  :فرمـوده  كتـابش  در جـلّ  و عـزّ  خداى و .قرآن

تَـُهوا   كـرده  تان نهي چه آن از و كنيد اخذ آورده تان براي پيغمبر را چه آنـ  ) 7/حشر(فَـانـْ
                                            

 37، ص27   ـ وسائل الشيعة، ج6، ص8 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1

 40، ص2 ترجمه تفسير الميزان، ج. 2
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 مـشتبه  او بر )امر( نكند درك و نفهمد را رسولش و خدا مقصود كه كسى ـ ايستيد باز
  1».شود
  :اند فرموده نيز السالم عليه رضا امام رابطه همين در ـ2
 شده هدايت راست راه به دهد، ارجاع آن محكمات به را قرآن متشابهات كس هر «
 بـراي  دارد، وجـود  متشابه و محكم قرآن همانند نيز ما اخبار در :فرمودند سپس است،
 آن متـشابهات  دنبـال  بـه  فقـط  و دهيد ارجاع آن محكمات به را آن متشابهات همين
  2».شويد مي گمراه كه نرويد

  رجا نيت
 كـه  گونـه   همـان  و دهـيم   مـي  انجـام  رجا نيت به را عمل اين ما كه معتقدند برخي
 قبـول  هـم  را فارسـي  زبـان  بـه  دعـا  خداوند و ندارد اشكالي مثال مورد يدعا خواندن

 بـه  نزديكـي  و رجا نيت به تواند  مي هم عمل اين رود،  مي آن براي ثواب اميد و كند  مي
  .شود واقع قبول مورد خداوند
 بـه  تـوان  نمـي  را عملـي  هر و نيست حساب بي هم رجا نيت كه گفت بايد پاسخ در
  .باشد رسيده جايي از بايد شكل هر به عمل اصل .داد انجام رجا نيت

 وارد زيـارت  آداب در رويـم   مـي  اسـالم   عليه رضا امام زيارت به وقتي مثال عنوان  به
 از صـلوات  اصـل  چـون  ولـي  بفرستيد صلوات و بايستيد ضريح روبروي كه است نشده
 اگـر  ولـي  باشد قبول قابل رجا نيت به تواند مي عمل اين انجام است رسيده اطهار ائمه

 سـر  بر بار ده رجا نيت به مثال عنوان به و بايستد حضرت مقدس ضريح روبروي كسي
 بـه  را اعمـال  ايـن  سليمي عقل هيچ بزند، كف يا كند پاره را خود پيراهن يا بزند خود
   .است نشده تأييد جايي در آن اصل زيرا پذيرد نمي رجا نيت

                                            
 1 ـ الخـصال ج 195العقول النص، ص  ـ تحف 623 ص2 اب سليم ج ـ كت 64، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1

 213 ص1 العقول ج  ـ مرآة120ص) للصدوق(اإلماميه   ـ اعتقادات256ص

 290ص 1  ج؛السالم عيون أخبارالرضا عليه. 2
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  ارباب شدن برهنه ياد به
 سـه  و شـد  برهنـه  كوفه سپاه توسط السالم  عليه حسين ماما چون گويند  مي برخي

  .نماييم مي برهنه را خود بدن حضرت آن ياد به ما ماند، صحرا در برهنه شب دو و روز
  :نماييم مي مرور هم با را مطلب اصل نظر اين بررسي براي

 يـُْرَغـبُ  ال بِثـَـْوبٍ  ائْـتُـوين« :فرمـود  كرد، ميدان عزم السالم عليه حسين  امام كه هنگامى
 كسى كه بياوريد اى كهنه جامه برايم ـ  َمـْسُلوبٌ  َمْقتُـولٌ  فَـاينِّ  اَجرَُّد، ال ثِياِيب، َغيـْرَ  اْلِبُسهُ  فيِه،
 زيرا نكنند، برهنه مرا شهادتم از بعد و بپوشم هايم لباس زير را آن تا نكند رغبت آن به
 آوردنـد  كوتـاهى  و نـگ ت لبـاس  .»شد خواهد ربوده هايم لباس شهادت از پس دانم مى
مَّـةِ  ْهـلِ اَ  لِبـاسُ  هذا« :فرمود و نپوشيد را آن السالم عليه امام ولى ه  اهـل  لباس اين ؛الذِّ ذمـ 

 سـپس  پوشـيد  را آن السالم عليه امام .آوردند بلندترى لباس .»است )كتاب اهل كفّار(
  1.كرد خداحافظى حرم بانوان با

  :است آمده ديگرى روايت در و
ابـَْعُثوا ِإَيلَّ ثـَْوباً َال يـُْرَغُب ِفيِه َأْجَعْلُه َحتَْت ثِيَـاِيب لِـَئالَّ ُأَجـرََّد «  :فرمود السالم يهعلحسين   امام

لَِّة فأخذ ثوبا خلقا فخرقه و جعلـه حتـت ثيابـه  َفُأِيتَ بِتُبَّاٍن فـََقاَل َال َذاَك لَِباُس َمْن ُضرَِبْت َعَلْيِه بِالذِّ
عى احلـسني ع بـسراويل مـن حـربة ففزرهـا و لبـسها و إمنـا فزرهـا لـئال فلما قتل جردوه منه مث اسـتد

 كـه  بياوريد من براى پيراهن يك ـ  و تركه ع جمردا أجبر بن كعب   سلبها ،يسلبها فلما قتل
 شهيد از پس( كه دهم قرار هايم لباس زير را پيراهن آن من .نكند رغبت آن در احدى
 مـن  منظور :فرمود .آوردند حضرت آن براى تنگ پيراهن يك .نماند برهنه بدنم )شدن
 يـك  بزرگوار آن سپس .باشد شده ذلت دچار كه است كسى آن لباس اين نيست، اين

 هنگامى .پوشيد خود هاى لباس زير در و كرد سوراخ سوراخ را آن و گرفت كهنه لباس
 2شـلوار  يـك  بعـداً  .بردند غارت به بدنش از هم را پيراهن آن شد شهيد حضرت آن كه

 كـه  كرد سوراخ سوراخ را آن لحاظ بدين .پوشيد و نمود سوراخ سوراخ را آن و خواست

                                            
 119، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج . 1
ر آن حـضرت بـاقي بـود كـه          ظاهر نقل اين است كه حضرت شلواري داشت كه به غارت رفت ولي لباس زي              . 2

 319ص 45  ج)  بيـروت -ط ( بحاراألنوار .خواست كمربند آن لباس زير را به يغما ببرد كه فلج شد  سارباني مي 
  .مطالعه نماييد» جنايت ساربان«با عنوان   AbbasDavudi.irتوانيد در نشاني  ـ متن و ترجمه اين نقل را مي
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 و بـرد  غارت به "كعب بن ابجر" را آن شد شهيد كه هنگامى ولى .نبرند يغما به را آن
  1».نهاد برهنه را حضرت آن بدن

  :نكات
 ايـن  تالشش تمام حضرت و است مذمومي كار روايت اين ساسا بر شدن برهنه ـ1
 امـام  دشـمنان  كـه  مـذمومي  كـار  انجـام  نتيجه در .نكند برهنه را ايشان كسي كه بود

  .نيست صحيح حضرت آن به تشابه براي اند؛ داده انجام السالم عليه حسين
 نقـل  ايـن  از شـود   مي آيا بردند، غارت به هم را حضرت شلوار كه است آمده نقل اين در ـ2

  .بزنند سينه و بپوشند لباس استخر مانند مهه ها هيأت در پس اين از كه نمود برداشت
  السالم عليه حسين امام اصحاب به تأسي

 بـراي   يـد تـوان و با     اند كه مـي     كرده گيري  نتيجه و نموده نقل را عابس برخي مقتل 
  .زني برهنه شد سينه

  .پردازيم مي آن بررسي به سپس و نموده مرور را »عابس« مقتل ابتدا
 را او اسـت  آمـدن  حـال  در ] عـابس [ ديـدم  وقتـى  :گفت ] همدانى[ تميم بن ربيع« 

 شـما  از كـسى  اسـت،  شبيب أبى پسر اين است، سياه شير اين !مردم اى :گفتم ؛شناختم
 تن به تن هم، با تا نيست كسى آيا !زد؟  مى فرياد پيوسته ] عابس[ !نكند مبارزه او با تنها

 بـه  سو هر از رو اين از !درآوريد زانو به باران سنگ با را او :گفت سعد بن عمر !بجنگيم؟
 را خـودش   كـاله  و زره ديـد،  را صـحنه  ايـن  وقتـى  ] عابس[ !كردند پرتاب سنگ سويش
 ] كوفـه [ مـردم  طـرف  بـه  ] پيـراهن  با تنها و[ 2)هِمْغَفـر فلّما رأى ذلك ألقى درعه و ( انداخت

                                            
 54 ص45 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 1
  :درباره ريشه و مشتقات اين دو لغت موارد زير آمده است. 2

 704، ص2 ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج. پوشاند  سر را مى كه»  خُود كُاله«: مغْفَر
 هنگـام جنـگ آن را روى     شود و در قديم به      مى   بافته   ريز فوالدى   هاى  از حلقه    كه  زره:  أَْدرُعو   ُدُروع   ج - الـدِّرْع
 390فرهنگ ابجدى، متن، ص. كردند ها بر تن مى لباس
رأةَ  -او را زره آهنين پوشانيد،: ه]  درع [َتْدرِيعاً  - َدرَّعَ 

َ
  390فرهنگ ابجدى، متن، ص. بر تن آن زن پيراهن پوشانيد: امل

 388فرهنگ ابجدى، متن، ص.  باز باشد  جلو آن  كه اى جبه، قبا، جامه:   َدرَاريع  ج-الدُّرَّاَعة
. بگيريم به معناي بخشش الهي اسـت      » مغفرة«دهد زيرا اگر به       فقط معني كاله خود مي    » مغفره«با توجه به اين مطالب      

كار رود ممكن است معني پيـراهن بدهـد و احتمـال ضـعيفي                به معني زره است و اگر درباره زنان به        » درعه«همچنين  
 .پوشند ها نمي اي را در زير لباس ست، ولي چنين جامهاي باشد كه جلوي آن باز ا هست كه به معناي جامه
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 .راند  مى عقب به را ] دشمنان[ از تن دويست از بيش ديدم اهللا و ]گويد راوى[ برد، حمله
  1.]باد او بر خدا رحمت[ .شد كشته عابس و آمدند او سراغ طرف هر از ها آن سپس

  :نكات
 هجوم برابر در تنها كربال دالور اين شد، برهنه عابس كه مشهور حرف خالف بر ـ1
 نيامده كربال در وي شدن برهنه از گزارشي و انداخت را خود ودخُ كاله و زره ،ها سنگ
 زره درآوردن برخـي  سفانهأمت و آمده عربي عبارت همين تاريخي اسناد متما در .است
   .اند نموده ترجمه شدن برهنه را،

 بيشتري عمل سرعت دشمن سپاه قلب به حمله در كه بوده اين براي كار  اين شايد
 و سنگباران در ها  آن ذبوحانه حركت از كه بدهد نشان دشمن به كه  اين يا باشد داشته

  .ندارد هراسي ودننم تيرباران
 و حرم مقابل در نه بوده، جنگ ميدان در شدن محاصره از بعد »عابس« كار  اين ـ2

  .السالم عليه حسين امام برابر در جبهه به اعزام ابتداي در نه
 اسـت،  نمـوده  را كـار   اين كه است فردي تنها باشد، شده برهنه عابس اگر حتي ـ3
 عبـاس  حـضرت  به ويژه  به و كربال شهداي گردي به عابس، به تأسي جاي  به نيست بهتر
 خواهـد  تـر  مناسب بسيار برداري الگو براي ايشان قطع طور  به .نماييم تأسي السالم  عليه
  .بود

 ارتبـاطي  چـه  امر اين باشد، شده برهنه نبرد ميدان وضعيت دليل به عابس اگر ـ4
  ؟كند پيدا عزاداري در شدن برهنه به تواند مي

                                            
  ـ اين كتاب بازسازى شده اخبار ابو مخنف ازدى درباره واقعـه كـربال و برگرفتـه از     236: وقعة الطف، ص. 1

ابومخنـف  . كتاب تاريخ طبرى است كه محقق معاصر استاد يوسفى غروى آن را جمع آورى و تحقيق كرده است    
داشته كه اكنون موجود نيست ولى هشام كلبـى آن را روايـت كـرده و طبـرى                  ) ع( تل الحسين مق  كتابى با عنوان  

 .كند روايات هشام كلبى را شيخ مفيد نيز در كتاب االرشاد نقل مى. ها را در تاريخ خود آورده است آن
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  برهنگي زشتي
 بدن تا نمودند تالش بسيار السالم  عليه حسين امام آمد قبل قسمت در كه ورط همان

   .دارد برهنگي زشتي از نشان اين و نشود برهنه دشمن وسطت شهادت از بعد ايشان
 از كـه  جوانـاني  و نوجوانان براي خصوص به زني سينه هنگام در بدن نمودن برهنه

 باشـند،  مـرد  همـه  جـا    آن در هچـ  اگـر  نيـست  صـحيحي  كار برخوردارند زيبايي بدن
   .كند برخورد يكديگر به ها بدن زني سينه موقع و باشد تنگ جا اگر خصوص به

  :است آورده السعادات جامع سنگ گران كتاب در نراقي مهدى محمد مال بزرگوار عالم
 از اگـر  )انـد   نيـاورده  صـورت  بر موى كه مو،  بى( امرد پسران بر مردان كردن نظر «
 هـر  اخيـار  و دين بزرگان رو اين از و .است شده حرام باشد فتنه موجب و شهوت روى
 گفتـه  آنـان  از يكى حتّى نمودند، مى احتراز پسران روى به كردن نظر از ديارى و عصر
 ترسـى  از بيـشتر  نـشيند   مـى  امرد پسر با كه زاهدى و عابد جوان براى من ترس :است
  1».دارم خطرناك هاى درنده از او براى كه است

  :است نوشته السعاده معراج در نيز نراقي احمد مال
 جهـت،  ايـن  از و .باشـد  شهوت از اگر امرد، پسران به مردان كردن نظر شد حرام«

  2».امرد پسران روى به كردن نظر از نمودند مى احتراز اعصار در اخيار و دين بزرگان
 اهـل  اراند  دوست از همگي كه هيأت افراد براي حرف اين بگويد كسي است ممكن

 سـخن  در اگر اما .است توهين حتي و نيست صحيحي حرف هستند السالم  عليهم بيت
 صـورت  بـه  نگـاه  از عصر هر بزرگان كه اند گفته نماييد، دقت اخالق علم بزرگ دو اين

 خود تواند  نمي كس  هيچ زيرا است، روشن هم آن دليل ـ .كردند  مي احتراز امرد پسران
 احتـراز  ايـشان  صـورت  بـه  نگـاه  از هـا  آن اگـر  حـال  ــ  نـد بدا مصون شيطان دام از را

  .كند مي طلب بيشتري بسيار پرهيز آنان برهنه بدن به نگاه يقين به نمودند، مي
 .شـويم  طمع مانع ديگران براي هم و خود براي هم بايد ما كه است اين ديگر نكته

  :است گفته باره اين در قرائتي استاد
 َضْعنَ ْخـتَ  فَـَال  « :فرمايـد   مـي  پيـامبر  زنـان  به خطاب احزاب سوره 32 آيه در خداوند

 آن )مبـادا ( تـا  نگوييد سخن كرشمه و نرمى به پس ـ َمـَرض قَـْلِبـهِ  فىِ  الَِّذى فَـَيْطَمعَ  بِاْلَقْولِ 

                                            
 السعادات  ـ ترجمه جامع14 ص3اسالمى ج  اخالق  علم. 1
 319ص 2جالسعادة  معراج. 2
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  :است گفته آيه اين ي درباره قرائتي استاد ».كند پيدا طمعى است بيمارى دلش در كه
 بازها هوس دل به را قالب كه است  اين است مهم كه  آن نيست، مهم مرد و زن جا  اين

  .باشند داشته حجاب بايد هم مردها .نيست زن براى فقط كه حجاب  .اندازى مى
 .نكنـد  نگـاه  او باشـد؛  طـورى  اين لباسم خواهم مى من چه؛ ما به گويند  مى ها  بعضى

 يـك تحر او كـه  كـنم  كـارى  نبايد من اما دارد، مشكل است دل بيمار كه كسى گرچه
  .بشويد ديگران گناه سبب نه كنيد گناه نه گويد مى آيه اين .شود

 فـساد  بـه  جمعـى  يـك  اگـر  يعنـى  »الـذين   فيطمـع « :گويد  نمى كه  اين ديگر نكته
 يـك  حتـى  اگـر  يعنى نفر، يك يعنى »لـَّذىاَ « گويد  مي بلكه نكنيد، را كار اين افتند  مى
 هـم  نفـر  يـك  فتنـه  سبب حتى .ريدبردا كار آن از دست بايد شما افتد  مى گناه به نفر

 بحث چون .گناه خود به رسد چه تا كرد مبارزه بايد هم گناه آرزوى و هوس با .نشويد
 مـرد  اصـالً  !نـه  ببنديم؟ را پيراهن دكمه اين كه است الزم آيا .آن انجام نه است طمع
 قَـْلِبـهِ  فـى ذىالـَّ فَـَيْطَمـعَ    دهى  مى نشان كه را ات  سينه اما .باشد پيدا هم شكمش تواند  مى
  1».كنند مي طمع شما در بيماردالن ـ َمَرض
 برابـر  در نـازك  لبـاس  بـا  حتـي  ،عبادت هنگام در كه است شده سفارش طرفي از

 بـا  بـودن  حـالل  يـا  حرام بين تفاوت البته( .شدن برهنه به برسد چه نايستيم، خداوند
  )است آمده بعدي مطالب در سفارش

  َرقَ   ثـَْوبُـهُ   َرقَ   َمـنْ   فَِإنـَّهُ   الثـِّيَـابِ   ِمـنَ   بِالـصَِّفيقِ   َعَلْيُكمْ « :مايندفر  مي السالم  عليه علي حضرت
ــ يَــِصُفه ثـَــْوبٌ  َعَلْيــهِ  وَ  َعــزَّ  وَ  َجــلَّ  َربِّــهِ  يَــَديْ  بـَــْنيَ  َأَحــدُُكمْ  يـَُقــوَمنَّ  َال   ِدينُــهُ  ــر ـ ــما ب ــاد ش ــه ب  ك

 نـاتوان  و نـازك  هـم  يـنش د بپوشد،  نازك  لباس كس هر كه بپوشيد ضخيم هاى لباس
  2».نايستد متعال خداوند برابر در نما بدن لباس با شما از كدام هيچ .شد خواهد
 كـه  هنگـامى  مـرد  ــ  فَاْسـَتِرتُوا ِفيـهِ  َفَطِمـعَ  الـشَّْيطَانُ  ِإلَْيـهِ  َنظَـرَ  الرَُّجـلُ  تـََعرَّى ِإَذا « :فرمود و
   3».بپوشانيد را خود سپ بندد مي او به طمع و نگرد مي او به شيطان شود برهنه

                                            
 االسالم والمسلمين شيخ محس قرائتي افزار آثار حجت تي از هفت قسمت نرمبرداش. 1
 113العقول النص ص تحف. 2
 630 ص2 خصال ج. 3
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  عرف
 صـادق  امـام  كـه  معتقدنـد  آمـد  خواهـد  آن اصـل  كـه  روايتـي  به استناد با اي عده

 عـزاداري  خودشـان  عـزاداري  مراسـم  در كـه  همانگونـه  كه اند  داده دستور السالم  عليه
 عـزا  عنوان  به كاري اگر گويند  مي و شود عزاداري السالم  عليه حسين امام براي كنند  مي

  .است صحيح السالم عليه اباعبداهللا سوگواري در آن انجام شد، عرف
  .نماييم مي بررسي را نظر اين سپس و نقل را روايت اصل ابتدا

 آن محـضر  بـه  :گويـد  مـى  )الـسالم  عليـه  صـادق  امام ياران از يكى( مكفوف هارون
 گونـه  اين « :فرمود .خواندم برايش ».بخوان مرثيه برايم« :فرمود شدم، شرفياب حضرت

 و »بخوان خوانيد، مى مرثيه السالم عليه حضرت آن قبر كنار در كه گونه آن خواهم، نمى
  :خواندم من

  »... بگو او پاك هاى استخوان آن به و كن گذر السالم عليه حسين قبر كنار از«
  .دادم ادامه بده، ادامه :فرمود ولى كردم، سكوت افتاد، گريه به حضرت آن ديدم
  :رسيدم بيت اين به تا خواندم »نبخوا هم باز« :فرمود

 الـسالم  عليـه  حـسين  بـر  ات گريـه  با و كن ندبه خود موالى بر و برخيز !مريم اى«
  .»كن طلب رستگارى
 شـدند،  آرام وقتى .دادند سر شيون بانوان، و كرد گريه السالم عليه صادق امام ديدم
  :فرمود حضرت

 بگرياند، را نفر ده و بخواند ثيهمر السالم عليه حسين امام بر هركس !ابوهارون اى «
  .»است بهشت او پاداش

  :فرمود و رسيد نفر يك به تا كرد كم نفرات تعداد از همچنان حضرت آن سپس
 نمايـد  گريـان  را نفـر  يـك  و بگويـد  شـعر  الـسالم  عليه حسين عزاى در كه كسى«

  ».است بهشت جزايش
 گريـان  و بيـاورد  خـاطر  بـه  را السالم عليه حسين امام كسى هر« :فرمود آن از پس

  1».باشد مى او جزاى بهشت شود
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  :بررسي
 الـسالم  عليـه  حـسين  امـام  قبر كنار در كه همانگونه فرمود حضرت روايت اين در ـ1
 كه است اين ظاهر .خوانيد  مي خودتان ترحيم مجالس در كه گونه  آن نه خوانيد،  مي شعر
  .بود كرده عوض را خود خواني همرثي نوع السالم عليه صادق امام حال رعايت براي راوي
 عرف .پذيرفت بودن عرف دليل به فقط را آن توان  نمي شد، عرف غلطي كار اگر ـ2
 رسـوم  از بـسياري  وگرنه .باشد داشته مطابقت دين دستورات با كه است صحيح وقتي

 از السالم  عليهم اطهار ائمه و اكرم رسول و خداوند، كه بوده عرف كفار بين در جاهليت
  .اند فرموده نهي ها آن

  اند داده مي انجام گذشتگان كه كاري
 حتـي  و شـدند   مـي  برهنـه  زدن سينه براي همگي ما گذشتگان « :گويند  برخي مي 

 ناگهـان  كـه  شـد  طـور   چـه  شدند،  مي لخت عزاداري براي جبهه در شهداء و رزمندگان
  »شد؟ بد زني سينه براي شدن لخت

  :اييمنم اشاره بايد نكته چند به پاسخ براي
 سـوء  عـدم  يا كم شيوع دليل به كه است بوده گذشته در اشتباه كارهاي برخي ـ1

 كاري آن با علما و عقال است، نبوده زياد آن انحراف درجه كه  اين يا و دشمنان استفاده
  .دادند نمي انجام را آن خود اگرچه نداشتند،

 اسـت  درستي ارك كردند  مي فكر گذشته در كه است بوده اشتباه كارهاي برخي ـ2
 درسـتي  كـار  كه  اين فكر با را كار آن كه ها  آن .است اشتباه كه ايم  شده متوجه امروز و

 آن نبايد كسي كه نيست معنا بدان اين اما .برند  مي اجر و ثواب شاءاهللا  ان اند  داده انجام
 جـر ا آن انجـام  با دوباره است، اشتباه كه فهميديم امروز ما اگر و كند اصالح را اشتباه
  .ببريم

 وَ  لَـهُ  َكـانَ  فَـَصنَـَعهُ  ءٍ  َشـيْ  َعلَـى الثـَّـَوابِ  ِمـنَ  َشْيئاً  مسَِعَ  َمنْ  « :فرمود السالم عليه صادق امام
 ثواب آن آورد، جا به را آن و بشنود عملى بر را ثوابى كه كسى ـ بـََلغَـهُ  َما َعَلى َيُكنْ  ملَْ  ِإنْ 
  1».نباشد رسيده او به كه چنان چه اگر .ببرد را
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 چـرا  كه است اين شود مي مطرح شده ذكر حديث به استناد با كه ديگري حرف ـ3
 چـرا  برنـد  مي ثواب كه حال كنند؟ عزاداري دارند دوست كه طور هر مردم گذاريد نمي
   .نمايند مي استناد مثنوي در شبان و موسي داستان به بعد كنيد؟ مي روشن را ها آن

 بخـشي  روشـني  و جالـب  بـسيار  مطلـب  رهبـا  اين در قرائتي االسالم  حجت حضرت
  :خوانيد مي زير در كه اند گفته
 را  شبانى يك موسى ديد" ...است شعر اين ...است غلط نب از كه شعرهايى از يكى«

 كـه  هستى كجا خدا :گويد مى و كند مى مناجات دارد چوپان كه ديد را چوپانى " راه  به
 من .هستم تو چاكر من .بزنم تو به عطر .كنم درست را روسريت .كنم شانه را موهايت
 حـضرت  .كـرد  مى مناجات چوپانى زبان به داشت .هستم تو نوكر من .هستم تو مخلص
 كـه  كرد دعوا موسى با خدا هم بعد گويى؟ مى كه چيست مزخرفات اين :فرمود موسى

 هـر  واقعاً هركسى اگر خوب .بگو بگويى، خواهد مى دلت هرچه :بگو چوپان آن به و برو
 پـس  باشـند،  نداشـته  هـا  آن بـه  كـارى  هم انبياء و بگويد خواهد مى را مزخرفى حرف

 بدهنـد  نجـات  انحـراف  از را مـردم  كه اين براى انبياء اصلًا شود؟ مى چه انبياء خاصيت
 عمـل  دارد اش وظيفـه  طبـق  پيغمبـر  .زند مى بيهوده حرف دارد منحرفى يك .اند آمده
 نبـوت  اصل باشد، درست اگر شعر اين ...نكن عمل ات وظيفه به :گويد مى خدا .كند مى

 آسـمان  :گويد مى قرآن كه اين براى .است دروغ شعر اين كل 1.است لغو موسى حضرت
 الـسَّماواتُ  َتكادُ " :فرمايد  مي قرآن شده؟ چه ).چرا؟( .بشكاف كوه .بشكاف زمين .بشكاف
 َتِخـرُّ  وَ « .بـشكافد  زمـين  "اْألَْرض تـَْنـَشقُّ  وَ " .بشكافند هستند نزديك ها آسمان "يـَتَـَفطـَّْرن
ا اْلِجبالُ   قـرآن  بشكافد؟ آسمان و زمين كه است خبر چه .بشكافد كوه )90 /مريم( »َهـدًّ

 اگـر  .دارد اوالد خـدا  :گفت كسى يك )88 /مريم( »اَولَـدَ  نُ الـرَّْحمٰ  اتََّخذَ  قاُلوا وَ « :گويد مى
 چوپـانى  يـك  حـاال  .بجاسـت  بـشكافد  آسـمان  و زمـين  دارد، اوالد خـدا  :بگويد كسى
 بـا  خدا :بگوييم ما وقت آن دارد، جا بشكافد آسمان و زمين است، جسم خدا :گويد مى

 حـال  و بنگـريم  را درون ما« !بگو خواهد مى تنگت دل هرچه :بگو كه كرد دعوا موسى
 هـر  بـه  هركسى خوانيم؟ مى نماز قبله به رو چرا پس باشد طور اين اگر .است غلط ،»را
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 خواهـد  مـى  زبانى هر با هركسى بخوانيم؟ نماز عربى زبان چرا اصلًا .بخواند ازنم سمتى
  1».كند مى هوا را دين كل شعر اين .بخواند نماز

 .است فرموده نهي گذشتگان غلط روش پيروي از قرآن، متعدد آيات در خداوند ـ4
   .نماييم مي اشارهزير  آيه به نمونه عنوان به

   بِاْلَفْحــشاءِ  يَــْأُمرُ  ال اللَّــهَ  ِإنَّ  قُــلْ  ِبهــا اَأَمَرنَــ اللَّــهُ  وَ  اآباَءنَــ َعَلْيهــا َوَجــْدنا قــاُلوا ةً اِحــشَ فَ  فَـَعلُــوا ِإذا وَ 
 چنـين  را خـود  پدران گويند كنند زشت كارى چون وـ   تـَْعَلُمـونَ  ال مـا اللَّـهِ  َعَلى تـَُقوُلونَ  أَ 

 خـدا  بـه  آيـا  دهد نمى وردست زشتى به خدا بگو داده، فرمان آن به مان خداي و يافتيم
  )28/أعراف(دانيد؟ نمى كه دهيد مى نسبت چيزى

  غلط مشهور
 چنـد  عوموضـ  ايـن  براي .نيست صحيح لزوماً بوده مشهور گذشته در كه چيزي هر
  :نماييم مي ذكر مثال

  زخم چشم براي قرباني
 كنـيم  مى عوض را مان خانه وقتى كه است اين ما معمول: فرمايد  شهيد مطهري مي  

 جـارى  اى چـشمه  اگـر  يـا  .كـشيم  مـى  گوسفند يك برويم جديد خانه به خواهيم ىم و
   .كشيم مى گوسفند يك كنيم، مى ىينو كار كنيم، مى

 َعـنْ  نـََهـى« :اكرم پيغمبر كه كند مى نقل صدوق االخبار معانى از ،الشيعه  وسائل كتاب
 قـديم  در هـا  ايـن  اسـم  شـود  مـى  معلوم 2 ».كرد نهى جن ذبايح از پيغمبر ـ اْجلِـن َذبَـاِئحِ 

 َمـا وَ  اْلَعـْنيَ  يَـْسَتْخرِجَ  َأوْ  الـدَّارَ  الرَُّجـلُ  يَـْشَرتِيَ  َأنْ  ُهـوَ  وَ « :فرمـود  بعد .است بوده »اجلن ذبيحة«
 يـا  كنـد  مـى  جارى و استخراج را اى چشمه يا خرد مى اى خانه كسى يعنى ـ َذلِـك َأْشـَبهَ 
 بـراى  كـشند  مـى  را گوسفندى بعد ـ لِلطِّيَــَرةِ  بِيَحـةً ذَ  لَـهُ  فـَيَـْذَبحَ  ـ كند مى ها اين مثل كارى
 كار اين اگر ـ اْجلِـنِّ  ِمنَ  ءٌ  َشيْ  ُيِصيَبهُ  َأنْ  يـَْفَعلْ  ملَْ  ِإنْ  َخمَاَفةَ  ـ بگيرند را مردم چشم جلو كه  اين
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 شـود  مـى  معلـوم  زخـم،  چـشم  گـوييم  مـى  مـا ( .رسانند مى آسيب او به ها جن نكنند را
 نـََهـى وَ  ص النَّـِيبُّ  َذِلكَ  َفأَْبَطلَ  .)كند مى را كار اين آيد مى جن گفتند مى جاهليت هاى عرب
 در مرتبـه  دو كـه ( را جاهليت رايج سنت اين وسلم  آلهو  عليه  هللا  صلي اكرم پيغمبر ـ َعْنـهُ 

   1».كرد باطل )است شده رايج ما ميان
  بد وليمه
 العـرس طعـام الطّعـام بـئس « :انـد   فرمـوده  سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي اسالم گرامي رسول

 بخورند آن از ثروتمندان كه عروسىِ غذاى است بد چه ـ  املـساكني مينعـه و األغنيـاء يطعمه
   2 ».مانند محروم فقيران و

  اجلائع عنه حيبس و الّشبعان إليه يدعى الوليمة طعام الطّعام شرّ  « :فرمود حضرت همان و
 گرسنه و كنند مى دعوت آن خوردن به را سير كه است اي  وليمه غذاى غذاها بدترين ـ
   3».دارند مى باز آن از را

 پيـامبر  روايـت  ايـن  مطـابق  آيـا  اسـت؟  چگونـه  دادن وليمه واقعاً ما ميان در حال
  .بود نخواهد اسالمي سنت دادن وليمه اين است چنين اگر نيست؟
   استه ناميده شد مهدي الشريف فرجه تعالي اهللا عجلعصر  حضرت ولي چرا

 است آن مهدى به ،الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عجل زمان امام شدن ناميده اصلى  حكمت
 هدايت اسالم واقعى احكام يعنى اند؛  شده دور آن از كه چه آن به را مردم حضرت  آن كه

 قيـام  مـا  قـائم  وقتـي  « :است السالم  عليه صادق امام حديث اين شاهدش .كرد خواهد
 و شـده  كهنـه  كـه  چيزي سوي به و نمايد مي دعوت اسالم ويس به نو از را مردم كرد

 بـه  چون شده؛ ناميده مهدي جناب، آن .كند  مي هدايت اند،  افتاده دور آن از مردم عموم
 پـا  بـه  براي چون شده ناميده قائم و شود  مي هدايت اند  شده دور آن از مردم كه چيزي
  4».كند مي قيام حق داشتن
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  بحرالعلوم سيد داستان
 كـربال  به زيارت براى بود، نجف بزرگ علماى از كه بحرالعلوم سيد ر است كه  مشهو

 ناگهـان  .ايـستد   مى طويريج عزاداراى هيئت تماشاى به حرم، راه مسير در .بودند آمده
ت  داخـل  بـه  و گـذارده  كنارى به را عمامه و عبا بحرالعلوم سيد بينند  مى مردم جمعيـ 
  .كند مى ياحسين !ياحسين و رفته

ا  نـشود؛  له پا و دست زير تا دهند نجات جمعيت داخل از را آقا روند  مى ها  هطلب امـ 
 ايـن  علّـت  است، كردن غش آستانه در سيد بينند  مى عزادارى از بعد .دهند  نمى اجازه

 حـضرت  بـودم،  هيئـت  تماشاى مشغول كه همين :گويد  مى سيد پرسند؟  مى را حركت
 سر به عزاداران ميان در عمامه، بدون سر و هنهبر پاى با كه ديدم را السالم عليه مهدى

  .باشم تماشاچى كه كردم شرم من زند، مى سينه و
 را برهنه؛ بدن عبارت »برهنه پاي« جاي به واقعه اين تحريف با برخي متاسفانه ـ1

  .دهند مي قرار زني سينه هنگام در شدن برهنه دليل را آن و گذاشته
 در بحرالعلـوم  سـيد  خود و است سينه به نهسي شده نقل روايت يك مطلب اين ـ2
 ايـن  كـسي  هـم  بحرالعلـوم  سـيد  به نزديك يا عصر هم علماي از است، ننوشته جايي
 اسـتناد  و دليـل  تـوان   نمـي  را نقل اين دليل همين به ننموده، نقل كتابش در را واقعه
  .دانست كاري انجام
 ي همـه  ولـي  آمده يمختلف هاي  كتاب در و است مشهور بسيار نقل اين چه اگرـ  3
 صـحت  در طـويرج  واقعـه  تاريخي بررسي طرفي از .گردد مي بر معاصر دوران به ها نقل
  .كند مي ايجاد تشكيك نقل اين

 عـزاداريِ  ايـن  پيـدايش  طويريج، شهر سالمندان گفتارهاي و شفاهي روايات بر بنا
 سـال،  آن عاشوراي در .گردد  مي باز مريق 1303 سال عاشوراي روز به فرد به منحصر
 مهـدي  سيد فرزند سيدصالح، منزل در ساله هر  سنت به طويريج  مردم از زيادي شمار

 بـه  تـا  بودنـد  كـرده  تجمـع  طـويريج  شـهر  عالمـان  از )قمري 1304 متوفاي( قزويني
 متـأثر  چنـان   آن خواني  مقتل ميان در قزويني سيدصالح .فرادهند گوش او خواني  مقتل
 كـه  مجلس در حاضران .دويد كربال شهر سوي به اختيار بي و آمد فرود منبر از كه شد
 شـدت   به كربال در ايشان ياوري  بي و السالم  عليه حسين امام شهادت كيفيت شنيدن از



   لَخت شدناز لُخت شدن، تا

 

45 

 بـه  دادنـد،   مـي  سر »!حسين يا« فرياد مرتب كه حالي در بودند،  شده منقلب و محزون
   1.افتادند راه به او دنبال

 1257سـال  در كـه  اسـت  قزوينـي  صالح دسي طويريج عزاداري دسته مؤسس پس
  2.يافت وفات مريق1304  سال در و متولد قمري
 تقليـد  مرجـع  همان بحرالعلوم به ملقب بروجردي طباطبايي مهدي محمد سيد اما

ــشهور ــيعيان م ــه ش ــتان ك ــاي داس ــادي ه ــات از زي ــاي مالق ــا وي ه ــام ب ــان ام  زم
 در و متولـد  قمـري  1155 السـ  در ايـشان  .است شده نقل الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عجل

  3.درگذشت قمري هجري 1212
 و .اسـت  فاصـله  سال 45 قزويني صالح سيد تولد تا بحرالعلوم عالمه درگذشت بين

 صحت داستان اين اصل اگر !سال91 بحرالعلوم سيد وفات تا عزاداري دسته شروع بين
 شـهرت  حرالعلـوم ب به كه است ايشان نوادگان از يكي ي  درباره قطع طور  به باشد داشته
  4.است داشته

  كند نمي توجيه را وسيله هدف
 خـوب  زيـاد  آن ظـاهر  شايد كه نمود كارهايي بايد ها  جوان جذب براي گويند  مي بعضي

  .نماييم ارشاد را ها آن سپس و بيايند ها بهانه اين به مردم و ها جوان بگذاريد ولي نباشد
 از تـوان   مـي  كـه  دارد ثـواب  قـدر   آن السالم  عليه حسين امام عزاي مجلس كه  اين يا
  .كرد پوشي چشم چيزها بعضي

  .خوانيد مي زير در مطهري اهللا آيت فرمايشات از استفاده با را مطلب اين پاسخ
 هـر  از كـه  اسـت  زيـاد  قـدر  آن ثـوابش  حسين امام بر گريه گفتند آمدند اى عده «
 اى فلـسفه  چـه  روى گريـستن  ايـن  حاال ...كرد استفاده شود  مى كار اين براى اى  وسيله
 وسـيله  چـه  بـه  .گريـست  بايـد  خـوب،  بـسيار  .گريست بايد ندارند؛ آن به كارى است،

 يـك  اگر .شد شد، هرچه وسيله است، مقدس كه هدف .شد كه وسيله هر به بگريانيم؟
                                            

  http://www.tebyan-zn.ir/up/fardsaeid/428684/default.html: نشاني .  1
 حسن بن ي صالح بن مهدديس. 2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%86� 
http://lib.eshia.ir/23022/2/452 

 مركز پژوهش و سنجش افكار سازمان صداوسيما ـ نامه عالمه سيد محمدمهدي بحرالعلوم ويژه. 3
 . شوند ويژه كربال حضور دارند و به نام بحرالعلوم شناخته مي در عراق و بهخاندان وي تا كنون . 4
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 جـارى  اشـكى  :گفتنـد  نيـست؟  درست يا است درست بسازيم هم آور  اهانت هاى  تعزيه
 كرديـد  كـارى  هـر  شـود،   مـى  جـارى  اشـك  كه قدر ينهم شود؟  نمى جارى يا شود  مى

 بپوشـانيم،  زن لباس مرد بدن به كنيم، كارى معصيت بزنيم، طبل بزنيم، شيپور .كرديد
 ايـن  حسين امام دستگاه در :گفتند .كنيم تحريف و جعل كنيم، درست قاسم عروسى
 اگـر  .داسـت ج ديگران دستگاه از السالم  عليه حسين امام دستگاه .ندارد مانعى ها  حرف
 كـردى،  تحريـف  اسـت؛  بخـشيده  كـردى،  جعـل  اسـت؛  بخـشيده  گفتى، دروغ جا  اين

 بخشيده كردى، زن لباس مرد تن به است؛ بخشيده كردى، سازى  شبيه است؛ بخشيده
 نتيجـه  در .است مقدس خيلى هدف .است بخشيده كردى، جا  اين كه گناهى هر است؛
  .كند مى تعجب انسان كه اند زده تحريف و جعل به دست قضيه اين در افرادى يك

 بـراى  اسـت  جـايز  اى  وسـيله  هـر  از كـه  اسـت  كنى خراب شريعت حرف چه اين ...
 .اسـت  حـسين  امـام  گفته خالف بر قسم خدا به كرد؟ استفاده حسين امام بر گرياندن

 سنن كه شد كشته حسين امام...  برود باال اسالم كه شد شهيد السالم عليه حسين امام
 اسـالمى  سـنن  روى پا كه شود اى  بهانه كه اين نه شود، زنده اسالمى قوانين و مقررات و

  1».ايم درآورده كن خراب اسالم ـ العياذباللَّه ـ صورت به را حسين امام ما .بگذارند
  مذهب وهن از جلوگيري

 غلـط  روش بـه  نـسبت  بيـشتري  حساسيت تا شده باعث امروزه كه داليلي از يكي
 زنـي   سـينه  در تـري   غلط هاي  روش كه است اين بيايد وجود  به عزاداري در شدن برهنه
 غلـط  مقـدار  همـان  از دشـمنان  طرفي از .است مذهب وهن باعث كه است شده ابداع
  .نمايند مي شيعه مذهب دادن جلوه بد در زيادي هاي استفاده سوء قبل

 ركـا  انجـام  عدم دليل ها  آن استفاده سوء و است فرعي مسائل اين شود گفته شايد
  .است شده رد قرآن در منطق اين ولي نيست،

   :فرمايد مي مجيد قرآن در كريم خداوند
 اى ــ  أَلِـيمٌ  َعـذابٌ  ِلْلكـاِفرِينَ  وَ  اْسـَمُعوا وَ  اْنظُْرنَـاُ  ُقوُلوا وَ  ااِعنَ رَ  تـَُقوُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يا «
 "نگوئيـد  )كنيـد  مى قرآن آيات درك ىبرا مهلت تقاضاى پيغمبر از كه هنگامى( ايمان با افراد

                                            
 48 ص1  ـ كتاب حماسه حسيني ج90 ص17آثار استاد شهيد مطهرى ج مجموعه . 1
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 را مـا  "بمعنـى  هم و بده مهلت را ما معنى به هم اول كلمه زيرا( "انظرنا "بگوئيد بلكه "راعنا
 شـود  مـى  داده دسـتور  شما به آنچه و )است دشمنان براى دستاويزى و باشد مى "كن تحميق
  )104/بقره( ».است دردناكى عذاب )كنندگان استهزاء و( كافران براى و بشنويد
  :است آمده آيه اين ذيل نمونه تفسير در
 پيـامبر  كه هنگامى اسالم صدر مسلمانان :كند مى نقل معروف مفسر "عباس ابن "
 كـرد  مـى  الهـى  احكـام  و آيـات  بيـان  و بود گفتن سخن مشغول وسلم  آله  و  عليه  اهللا  صلي
ـ  بتواننـد  تـا  بگويـد  سخن تأنى با كمى خواستند مى او از گاهى  درك خـوب  را بمطال
  جملـه  درخواسـت  ايـن  براى نمايند، مطرح نيز را خود هاى خواسته و سؤاالت و كنند،

  .بردند مى كار به است دادن مهلت معنى به "الرعى"ماده از كه "راعنا"
 حماقـت  و كـودنى  معنـى  به كه "الرعونه "ماده از را "راعنا   "كلمه همين يهود ولى
 در ولـى  "بده مهلت ما به"است اين مفهومش اول صورت در( كردند مى استعمال است

  !)."كن تحميق را ما" كه است اين دوم صورت
 كـه  اى جملـه  همـان  از استفاده با كه بود شده پيدا دستاويزى يهود براى جا اين در

  .كنند استهزاء را مسلمانان يا پيامبر گفتند، مى مسلمانان
 بـه  داد دسـتور  مؤمنـان  به ستفادها سوء اين از جلوگيرى براى و شد نازل فوق آيه
 و رسـاند،  مـى  را مفهـوم  همـان  كـه  برنـد  كـار  به را "انظرنـا" جمله ،"راعنا" جمله جاى

  .نيست لجوج دشمن براى دستاويزى
 و بـود  دشـنام  نـوع  يـك  يهـود  لغت در "راعنا " جمله كه اند گفته مفسران از ديگر بعضى
  !.خنديدند مى و كردند مى تكرار را جمله اين "نشنوى هرگز كه بشنو"بود اين مفهومش
 گفتنـد  مـى  "راعينـا " ، "راعنا" جاى به يهود كه اند كرده نقل نيز مفسران از بعضى

 قـرار  مخاطـب  را وسـلم   آله  و  عليه  اهللا  صلي اسالم پيامبر و است، "ما چوپان" معنيش كه
ـ  تضادى هم با ها نزول شان اين .كردند مى استهزا راه اين از و دادند مى  ممكـن  و داردن

  .باشد صحيح همه است
 مراقـب  خـود  هـاى  برنامه در بايد مسلمانان كه شود مى استفاده خوبى به آيه اين از
 است ممكن كه كوتاه جمله يك از حتى ندهند، دشمن دست به بهانه هرگز كه باشند
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 بـراى  صـراحت  بـا  قـرآن  جوينـد،  احتـراز  گـردد  دشـمنان  استفاده سوء براى اى سوژه
 يـك  گفـتن  از حتـى  كـه  كند مى توصيه مؤمنان به مخالفان استفاده سوء از جلوگيرى

 تـضعيف  بـه  و كنـد  قـصد  ديگـرى  معنـى  آن از دشمن است ممكن كه مشترك كلمه
  .كنند پرهيز بپردازد مؤمنان روحيه

 تكليـف  شـود،  داده دشمنان دست به بهانه دهد نمى اجازه اندازه اين تا اسالم وقتى
 كـه  زند مى سر ما از اعمالى گاهى اكنون هم است، روشن تر رگبز مسائل در مسلمانان

 گيـرى  بهـره  و سـوء  تفـسيرهاى  سـبب  المللـى  بين محافل يا داخلى، دشمنان سوى از
 و بپرهيزيم جداً كارها اين از كه است اين ما وظيفه شود، مى آنان تبليغاتى بلندگوهاى

  1.مندهي خارجى و داخلى مفسدان اين دست به بهانه جهت بى
  فقهي حكم

 در شـدن  لخـت  دربـاره  سـؤالي  بـه  پاسـخ  در شيرازي مكارم ناصر اهللا  آيت حضرت
   :اند فرموده سينه مجالس

 اين غير در و است حرام باشد، نامحرم مقابل در اگر زني سينه هنگام شدن برهنه «
 از كمي گذاشتن باز ولي شود ترك بايد احتياط بنابر است وهن سبب چون نيز صورت
   2».ندارد مانعي زني زنجير براي پشت از كمي يا زدن سينه براي سينه جلوي

 لخـت  حـسيني  عـزاداران  كه است آن احتياط « :اند  فرموده ديگري پاسخ در ايشان
 آداب جـزء  اين شود لخت اگر پدرش ترحيم مجلس در فردي آيا نشوند؛ عريان نشوند

 تـوان   مي عزاداري براي اما ...ندباش نداشته اصرار شدن لخت بر برادران !است؟ عزاداري
 شـد   مي دكمه آن از قسمتي كه بود هايي  پيراهن سابقاً .گذاشت باز را سينه از مقداري

 كـار  ايـن  بـا  .باشـد  نمـا  بـدن  كه شدند  نمي هم لخت و كردند  مي باز را سينه جلوي و
  3».كنند سرزنش توانند نمي هم دشمنان

                                            
 385 تا 383اي از صفحات  ، خالصه1 تفسير نمونه، ج. 1

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=972&CatID=-2  2 
http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=189179   3 
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 موضـوع  دو روي بـر  مراجـع  بقيـه  اننـد، د نمي جايز را شدن برهنه كه ايشان جز به
 موجـب  كـه   ايـن  دوم و نباشـد  ها زن نگاه معرض در كه آن اول .دارند نسبي نظر اتفاق
  .نگردد مذهب وهن

 در قبلـي  مطالب به را عزيز خوانندگان نكنند، نگاه ها  زن كه مطلب اين به پاسخ در
  .مدهي مي ارجاع »نفر يك براي حتي طمع ايجاد از جلوگيري« خصوص
 مطلـب  در كـه  كـرد  نگـاه  جهان كنوني وضعيت به بايد هم بودن وهن خصوص در

  .پرداختيم آن به وهن از جلوگيري
 كـه  انـد   گفتـه  عزاداري در شدن برهنه فقهي حكم بيان در فقها بيشتر كه  آن ضمن

 در را مذهب وهن همچون اي  مفسده عمل اين همچنين و نباشد نامحرم كه  صورتي در
 بايـد  نكتـه  دو هـا   پاسخ اين پيرامون ولي .ندارد اشكالي و بوده جايز د،نباش نداشته پي

  :گيرد قرار توجه مورد
 رفتارهـا  ايـن  انجام استحباب يا و لزوم به حكم معناي به جواز، به حكم كه اين اول
 مثـال  عنـوان   بـه  نيـست،  جـواز  به حكم اين مقابل در هم نهيي هر كه  همچنان نيست،
 بـا  ولـي  بدانند، حالل خود خودي به را ها  خوراكي از ياريبس مصرف فقها است ممكن

 بعضي از اجتناب و غذاها بعضي مصرف به توصيه افراد، سالمتي استمرار براي حال  اين
 تـأمين  را اي  تغذيـه  نيازهـاي  تنها  نه غذاها از بعضي مصرف شك  بي زيرا شود،  مي ديگر
 بـراي  مـدت   طـوالني  در آن صرفمـ  و بوده انسان اي  تغذيه اهداف مغاير بلكه كند،  نمي
  .دارد هم ضرر افراد

 جـواز  بـراي  كـه  را شرايطي عزاداران، از بعضي است ممكن اگرچه كه اين دوم نكته
 كـه  هستند نيز افرادي كرد، پيدا گسترش عملي كه  هنگامي ولي كنند، لحاظ شد بيان
 بـه  مختص هاتن رفتارها اين منفي تبعات صورت اين در كنند،  نمي لحاظ را شرايط اين
 اي چهـره  رفتارهـا  ايـن  مـذهب،  وهـن  موضـوع  در خـصوص  به زيرا نيست، ها آن خود

 .بـود  خواهد عزاداران همه براي آن منفي تأثيرات و كند  مي ارائه ها  عزاداري از متفاوت
 بـه  رفتارهـا  ايـن  و شود گرفته رفتارهايي چنين گسترش جلو بايد حداقل رو همين از

  .نيابند رواج متداول و پسنديده هايي روش عنوان
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  العالي مدظله اي خامنه امام نظر
 همـين  در سـوالي  بـه  فقهـي  مسائل كارشناس زاده،  فالح والمسلمين االسالم  حجت

 حـضرت  آثـار  نـشر  و حفـظ  دفتـر  رسـاني   اطـالع  پايگـاه  « در كه اند  گفته پاسخ رابطه
 نظـر  حـتم  طـور  بـه  نتيجـه  در .است شده منتشر » اي  خامنه سيدعلي العظمي  اهللا  آيت

  :باشد مي له معظم
 و نـشود  فيلمبـرداري  اگر چيست؟ عزاداري در شدن برهنه مورد در آقا نظر :سؤال

  را؟ كار اين دانند مي حرام ايشان فقهي، نظر از آيا طور؟ چه نبينند نيز زنان
 برهنـه  هـا   عـزاداري  در كـه  مـداحان  از برخي به فرمودند توصيه آقا حضرت :پاسخ

 اگـر  خـب  .اسـت  حـرام  بگـوييم  ما كه نيست فقهي فتواي يك عنوان به ناي اما .نشوند
 اسـتفاده  سـوء  دشـمنان  نيـست،  مترتـب  آن بـر  سويي مسئله اگر نيستند، نامحرماني

 هـستند  محـدودي  جمع يك مثالً نباشد؛ هم حرام بگوييم است ممكن خب كنند  نمي
 سـينه  و درآوردند تن از را پيراهن حاال هستند مردان فقط كنند،  نمي هم فيلمبرداري

 در كـه  ــ  توصـيه  يـك  عنـوان  بـه  ــ  هست اين ايشان توصيه كلي طور  به اما زنند؛  مي
 نامحرمان ديد معرض در هم است ممكن چون چرا؟ .نشوند برهنه مردها هاي  عزاداري
 مكتـب  عليـه  تبليـغ  بـراي  كننـد  سواسـتفاده  مـسئله  ايـن  از باز دشمنان هم و باشند
  1.السالم عليهم بيت اهل

 :انـد   فرموده عزاداري در شدن لخت از تلويحي انتقاد با ديگري فرمايش در له  معظم
 است، شهادت خاطر  به او عظمت كه ــ را سيدالشهدا مدح و عزاداري مجلس ما كه اين« 

 از گذشـت  اسـت؛  گذشـت  خـاطر   به او عظمت است، خدا راه در فداكاري خاطر  به او عظمت
 سبك، ي  نقطه يك به كنيم تبديل ــ ها مطلوب ي  همه از ا،ه  خواسته ي  همه از چيز، همه
 چـه  نداننـد  و پـايين  بپرند هوا، بپرند بشوند، لخت جوان تعدادي يك كه جايي يك به
  2»داده؟ شما به خدا كه است نعمت اين شكر اين است؟ درست گويند، مي

                                            
ــ مؤسـسه   ) العالي ظله مد(اي  العظمي سيدعلي خامنه اهللا رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت پايگاه اطالع . 1

  پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988 

 20/1/94السالم بيت عليهم  مداحان اهل در ديدارفرمايشات. 2
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  احسن انتخاب و توصيه به عمل
 فقيـه  ولـي  كـه  نماييم يادآوري بايد داابت شود بيان درست مطلب اين كه  اين براي

 عمـل  ماننـد  ايشان توصيه به عمل و است الشريف  فرجه تعالي اهللا  عجل زمان امام نائب
  .است زمان امام توصيه به

 الـسالم   عليـه  حـسين  امام فرستاده و نائب السالم  عليه مسلم حضرت مثال عنوان به
 بـه  مـردم  كـه  بود اين زيباتر نمود،  مي كوفه مردم به اي  توصيه ايشان اگر .بود كوفه به

  .نمايند عمل السالم عليه حسين امام احترام به توصيه اين
 اسـت  ايـن  بهتر )نيست كه( بود خوبي كار عزاداري در شدن برهنه اگر حتي يعني

  .برگزينيم است نشدن برهنه كه را تر خوب كار كه
 را )تـرين   خـوب ( ناحـس  عمل كه داند  مي كساني را خردمند هاي  انسان كريم قرآن
  .را )تر خوب( حسن عمل نه كنند، مي انتخاب

 الـَّذينَ  * ِعبَـادِ  فَـبَـشِّرْ   اْلبُـْشَرى مُ َلُهـ اللَّـهِ  ىلَـاِ  نَـابُواْ اَ  وَ  يـَْعبُـُدوَها نْ اَ  الطـَّاُغوتَ  ااْجتَـَنُبو  الَِّذينَ  وَ  «
 كسانى و ـ ْلبـابِ اْالَ  ولُـوااُ  ُهمْ  ولِئكَ اُ  وَ  اللَّهُ  اُهمُ َهدَ  الَّذينَ  ِئكَ ولَ اُ  َأْحَسَنهُ  فَـَيتَِّبُعونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتِمُعونَ 

 آن از بـشارت  بازگـشتند،  خداونـد  سـوى  بـه  و كردنـد  پرهيـز  طـاغوت  عبـادت  از كه
 از و شـنوند  مـى  را سـخنان  كـه  كسانى همان * !ده بشارت مرا بندگان پس هاست؛ آن

 هـا  آن و كرده، شان هدايت خدا كه هستند كسانى آنان كنند مى پيروى ها آن نيكوترين
 )18و17/زمر( ».خردمندانند

 نيـست،  بد و خوب بين انتخاب الهي، آزمايش موضوعات ترين  مهم از يكي طرفي از
  .است ترين خوب و تر خوب بين انتخاب بلكه
ُلَوُهمْ  اَلهَ  زيَنةً  اْألَْرضِ  َعَلى امَ  َجَعْلنا ِإنَّا «  زمـين  روى را چـه  آن ما ـ َعَمـالً  َأْحـَسنُ  أَيـُُّهمْ  لَِنبـْ
 »!كننـد  مـى  عمل بهتر شان كدامين كه بيازماييم را ها آن تا داديم، قرار آن زينت است

  )7/كهف(
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  قبولي و گناه مرز روي حركت
 بـه  10 ي نمره مانند عمل، يك نبودن يا بودن گناه مرز و حد كه داشت توجه بايد
 گنـاه  بحـث  عملـي  در اگـر  نـي يع !ماند مي درس يك در شدن رد يا قبولي مرز عنوان
 10 بـا  نبـود  گنـاه  اگر و ايم گرفته 10 زير يعني بود گناه اگر آمد، پيش نبودن يا بودن
  .ايم شده قبول

 نمـره  بـدانيم  تـا  كنند، مي مشخص فتاوا با را داري دين كالس حداقلِ هميشه علما
 از تـر  ستردهگـ  خيلي دينداري وادي اما !؟نه يا شويم مي قبول ببينيم تا !كجاست؟ 10

  .است نبودن يا بودن گناه و قبولي مرز در ماندن و 10 نمره روي ماندن
 اسـت،  شـده  بيـان  شـرايطي  نمـاز  صـحت  بـراي  اسالم مقدس شرع در مثال؛ براي

 گنـاهي  مرتكب و است صحيح نمازش كند، رعايت را شرايط اين كه كسي هر شك  بي
 بايـد  نمـاز  معنـوي  ارزش بـه  يـافتن  دسـت  بـراي  نمازگزار شك  دون  ب اما است، نشده

 از را او كـه  عـواملي  از همچنـين  و كند رعايت را باطني و ظاهري آداب از اي  مجموعه
  .نيست قبول ولي است صحيح نمازش وگرنه ،ورزد اجتناب دارد، بازمي خشوع و خضوع
اي در كـار     مفـسده  ؛ صحبت كردن با محتواي سالم بـا نـامحرم اگـر           عنوان مثال   به

شده است، اما تنهـا بـا        جا انسان قبول   در اين . مفسده نباشد، گناه نيست   نباشد و بيم    
نامحرم تبعاتي به همراه دارد      دانيم كه حتي صحبت سالم با      زيرا همه مي  ! 10نمره ي   

  . كند و از تعالي روح جلوگيري مي
 از همين صحبت سالمِ غير ضروري كه گناه نيست اما تبعات دارد دوري شود،             ر  حاال اگ 

  . كند مي اي باالتر اخذ ، نمره 10داري و رستگاري به جاي نمره  ن در اين كالس دينانسا
 فقط عورت خود را بپوشاند و بقيه بدنش برهنه باشـد و نمـاز                در نماز    اگر مرد كه    يا اين 

  بخواند، نمازش صحيح است، اما آيا چنين نمازي شايسته است؟ يا به آن توصيه شده؟
رام حـ  خـود  خودي  به ها  صورت و رفتارها از بسياري است نممك نيز عزاداري درباره

 اهـداف  از هـا   عـزاداري  شـود   مي موجب ها  روش اين ترويج كه است مسلم ولي باشند،ن
 و افـراد  معنـوي  سـطح  ءارتقـا  راسـتاي  در عـزاداري،  بر حاكم روحيه و شود دور خود

   .نباشد جامعه هاي آگاهي
 اما .است داده قرار رستگاري و داري دين كالس سطح ترين نازل ار نكردن گناه خداوند،
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  .كند نمي توقف حداقل روي است، روحي اعتالي و تعالي مشتاق كه مؤمن فرد
  .دارد پي در را مردودي نمره به سقوط شديد خطر 10 نمره روي بر ماندن طرفي از

 عـالوه  اعمال بايد است، حداقل بيت اهل دستگاه در اعمال گرفتن قرار تأييد مورد
  .بگيرد قرار بيت اهل تشويق مورد تأييد، بر

  :فرمايد مي كريم قرآن
يَ  سَّسَ اَ  َفَمنْ  اَ  « يَ  سَّـسَ اَ  مَّنْ  مْ اَ  رٌ َخيْـ  ِرْضَوانٍ  وَ  اللَّهِ  ِمنَ   تـَْقَوى  َعلىَ  نَهُ ابـُنـْ  ُجـُرفٍ  َشـَفا  َعلـىَ  نَـهُ ابـُنـْ

 بنـا  او خشنودى و الهى تقواى بر را آن شالوده كه كسى آيا ـ َجَهـنَّمَ  نَـارِ  فىِ  ِبهِ  ارَ هَ فَانْـ  َهارٍ 
 ناگهـان  كـه  نموده بنا سستى پرتگاه كنار بر را آن اساس كه كسى يا است، بهتر كرده
 )109/توبه(»ريزد؟ مى فرو دوزخ آتش در

  شدن 1لَخت
  .ندارد ثوابي عزاداري در »شدن لُخت« كه است اين مطالب از استفاده حداقل

   :اند فرموده السالم عليه علي اميرالمؤمنين
   ـ   يـُْنِجيه َال  ِفيَما ُعُمَرهُ  ُيَضيِّعَ  َأنْ  َغْفَلةً  بِالرَُّجلِ  َكَفى«

 او نجـات  سـبب  كـه  چيـزي  در را خود عمر كه است كافي همين مرد غفلت براي
  2 ».كند ضايع نيست
 هـم  هنوز اگر شد، آورده عزاداري در نَشدن لُخت براي داليل همه اين كه  آن از بعد
 مرتكـب  شـايد  چـه  اگر باشد، داشته عمل اين انجام بر اصرار دليل داشتن ونبد كسي
  .شد خواهد سست خود دين در تدريج به اما نشود، گناه

 كـس  آن ــ   الْـَوْهن َلزَِمـهُ  اْحلَـقَّ  َعانَـدَ  َمـنْ  « :است فرموده السالم  عليه علي اميرالمؤمنين
  3».گرايد سستى به كند ستيزه حقّ با كه

 و دليـل  هـيچ  نيـستند  حاضـر  و آورده لجاجـت  بـه  رو امـر  اين در خيبر سفانهأمت
  :بپذيرند را صحبتي

                                            
 حال سست و بي. 1

 3063 شماره 160صغررالحكم . 2

  95العقول ص تحف. 3
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 را تـدبير  لجاجـت  ــ   الـرَّْأي تَـُسلُّ  اللََّجاَجـةُ   « :اسـت  فرموده السالم عليه اميرالمؤمنين
  1».كند مى سست
 عـادات  و رسـوم  از تفكـر  بـدون  شد، سست خود اعتقادات در انسان كه هنگامي و
  .نمايد مي پيروي مردم
 و سـست  او يقـين  كه هر« :كه است مروى السالم عليه صادق جعفر امام حضرت از
 و شـود  وسـايط  و اسـباب  بـه  لمتوس كه كند مى راضى را خود ،باشد ضعيف او اعتقاد
  2».نمايد مردم گفتگوهاى و عادات و رسوم پيروى
  .بكشد انكار سوي به را فرد است ممكن موضوع اين و

   :فرمايد مي كه زير آيات ذيل در قرائتي محسن شيخ والمسلمين االسالم حجت
 را سـخن  ايـن  آيـا  ــ  ُتَكـذِّبُونَ  نَُّكـمْ اَ  ِرْزَقُكـمْ  َتْجَعلُـونَ  وَ  * ُمـْدِهُنونَ  نـُْتمْ اَ  اْلَحِديثِ  َذاَفِبهٰ  اَ «

 را آن شـده  داده شـما  به كه هايى روزي شكر جاى به و * شمريد، مى كوچك و سست
 انگارى، سهل« :است نوشته آيه هاي  پيام قسمت در )82و81/واقعه(»!كنيد؟ مى تكذيب
  3».كند مى وادار انكار به را انسان تدريج به ، دين در سازش و  سستى

 توسـط  را آنـان  نظـر  و كنـد  حركت السالم  عليهم بيت اهل دنبال به بايد مؤمن ي  شيعه
 جلـوتر  بخواهـد  كس هر زيرا .اندبم عقب نه و بيفتد جلو ها  آن از نه و بيابد دين كارشناسان

  .است )زاهق( شده هالك بماند، عقب كس هر و )مارق( دين بي كند، حركت ايشان از
  :خوانيم مي شعبانيه صلوات در را مطلب اين

 اهـل  شـما  از هـركس  ــ  الِحـق َهلُـمْ  الالزِمُ  وَ  * زَاِهقٌ  َعنـُْهمْ  خِّرُ اَ اْلُمتَ  وَ  َمارِقٌ  َهلُمْ  اْلُمتَـَقدِّمُ 
 شما همراه هركس و شود  مي هالك بماند عقب هركس و است دين  بي بيفتد جلو بيت
  .رسد مي حقيقت و حق به باشد،

  :گوييم مي بزرگواران آن به خطاب كبيره جامعه زيارت در را مطلب همين
  قزَاهِ  َحقُِّكمْ  ِيف  اْلُمَقصِّرُ  وَ  *  الِحقٌ  َلُكمْ  الالزِمُ  وَ  *  َمارِقٌ  َعْنُكمْ  فَالرَّاِغبُ 

                                            
  501ص) للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1
 َو   بِاْالَْسـَبابِ   تـََعلَّـقَ   يَِقينُـهُ   َضـُعفَ  َمـنْ «:  ـ متن عربي حديث به اين شـرح اسـت   113ص 2جالسعادة  معراج. 2

 178الشريعة، ص مصباح»  َو اََقاِويَل النَّاِس ِبَغْريِ َحِقيَقة  اْلَعاَداتِ   َو اتـََّبعَ   ِبَذِلكَ  لِنَـْفِسهِ   َرخَّصَ 
 444، ص9 تفسير نور، ج. 3
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  .ختم قرآن يا فهم قرآن.
ويژه در ماه مبـارك رمـضان جلـساتي بـراي            بسيار مرسوم شده است كه در طول سال به        

امـا از  . شـود  ختم قرآن برگزار و ساعاتي به قرائت به صورت ترتيل و سريع اختصاص داده مي            
 در حـالي  . گيـرد   جا در اين جلسات هدف ختم قرآن است، در آيات الهي تدبر صورت نمي               آن

ر داده استكه خداوند در همين قرآن دستور به تدب.  
بـَُّروا آياتِهِ  َزْلناُه ِإلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ ايم تا  بركت كه بر تو نازل كرده اين كتابى است پرـ  ِكتاٌب اَنـْ

  )29/ص (.در آيات آن تدبر كنند
كننــد، آيــا بــر  چــرا در قــرآن تــدبر نمــى ـ  ْقفاُلهــااَ  قـُلُــوٍب  ْم َعلــىاَ  فَــال يـََتــَدبـَُّروَن اْلُقــْرآَن اَ 
  )24/ محمد (شان قفل زده شده است؟ هاي دل

خواندنى كه تدبر نباشد    ) قرآن( در   آگاه باشيد « : اند  ه  السالم فرمود   اميرالمؤمنين علي عليه  
  36ص1 ج) اإلسالمية.ط(لكافي ا(».يستخيرى ن

ـْرتِيًال « درباره آيه    و آن حضرت   يعنى او را خـوب    « : ندا  هفرمود) 4/مزمل(»  َو رَتِِّل اْلُقْرآَن تـَ
هاى  شتاب مخوان، و مانند ريگ آن را پراكنده مساز، ولى دل  ا  بيان كن و همانند شعر آن را ب       

آخر ه  وسيله آن به بيم و هراس افكنيد، و همت شما اين نباشد كه سوره را ب                هسخت خود را ب   
  614ص 2 ج )اإلسالمية.ط(الكافي (.ديرسان

 سرعت و شتاب خوانده شود، و بايـد    يد با انبقرآن  « : ندا  ه   السالم نيز فرمود    امام صادق عليه  
  617ص2 ج)اإلسالمية.ط(الكافي (».شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود

 داشـته  حتمـاً  را قـرآن  تالوت« : اي هم در اين خصوص فرموده است        حضرت امام خامنه  
 كـه  ىا عجلـه  تالوت. بخشد  مى اثر تدبر و تأمل با هم قرآن تالوت. است ممكن چه هر باشيد؛
 قرآن تالوت از مطلوب نفهمد، درست يا نفهمد هم را معانى و برود و بخواند انسان طور  همين
 نفـس  خداست، كالم اين دارد توجه كه  همين انسان باالخره ـ باشد فايده  بى كه  اين نه نيست؛

 از را كـسى  نبايد و است مغتنم هم همين ودخ و است ارتباطى ى   رشته يك و تعلق يك اين
 اسـت،  مأموربـه  و مرغـوب  و مطلوب كه قرآنى تالوت ليكنـ   كرد منع خواندن قرآن طور  اين

  ».بفهمد را الهى كلمات و بخواند تدبر با انسان كه است مطلوب قرآنى تالوت. نيست
  ) 17/7/1384 دولت هيأت اعضاى ديدار در(

  107م در صفحه سوقسمت 
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  مقدمه

السالم در طول تاريخ شيعه بـا تغييـرات و تحـوالت              عزاداري سيدالشهدا عليه  
ـ ها باعث وهن مذهب       زيادي روبرو بوده است تا جايي كه برخي از آن          ده و  گردي

نه هنوز هم شاهد اضافه شدن برخي       أمتاسف. از سوي بزرگان دين نهي شده است      
اي كه جايي در شـرع و آداب          اختههاي خود س    شيوه. ها هستيم   كارها به عزاداري  

از طرفي برخي به عزاداري سنتي هـم اشـكال كـرده و از آن نهـي                 . ديني ندارند 
ها را بررسي نموده و عالوه بر         در اين مقاله برآنيم تا بعضي از اين روش        . كنند  مي

هاي ولي امر مسلمين را هـم در انجـام دادن يـا              شرعي بودن يا نبودن آن، توصيه     
  .ا، مالحظه نماييمه ندادن آن

البته موضوع اشك ريختن در مصائب اهل بيت چون از بديهيات اسـت مـورد           
زني و قفل زني هم چون حكم مشخص از  بررسي قرار نگرفته و كارهايي مثل قمه      

  1 .اي در رد آن وجود دارد، مطرح نشده است سوي امام خامنه
                                            

ايم، در صورت تمايل به مطالعـه         به دليل كمبود فضا در نشريه مجبور به خالصه نمودن مطالب شده           . 1
در نـشاني   » از لُخـت شـدن، تـا لَخـت شـدن          «توانيد به قسمت دوم و سوم مقالـه           تر مي   بيشتر و دقيق  

AbbasDavudi.irمراجعه نماييد  . 
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  سينه زني
را لطـم   ابتـدا معنـي دقيـق لغـت         براي بررسي اين شكل از عزاداري الزم است تـا           

  .بدانيم
  لطممعني 

. اسـت » زدن با كف دست بر بدن     «باشد، به معناي     لطم كه مصدر مرّه آن لطمه مي      
شناسـان در معنـاي آن، فقـط زدن بـر صـورت را مطـرح كـرده و                    گرچه برخي از لغت   

 كـف   يعنـي لطـم عبـارت از زدن بـا    1»هالـضرب علـی الوجـه ببـاطن الراحـ: اللطم«: اند گفته
شناسان و مـوارد كـاربرد ايـن         دست بر صورت است، ولي از دقت در كلمات ساير لغت          

آيد كه صورت، خصوصيتي ندارد بلكه زدن با كف دست بر هر جـاي               واژه، به دست مي   
 را نيـز بـه      2»صـفحات اجلـسم«شناسـان    كـه بـسياري از لغـت       چنان. باشد بدن، لطم مي  

  .اند معناي لطم افزوده
 لطم منحصر بـه صـورت نـشده    السالم يه عل روايت جابر از امام باقر طور كه در   همان

در . (مطرح شده است  » لطـم الوجـه و الـصدر«بلكه صدر نيز بدان اضافه شده و به عنوان          
  )4ادامه خواهد آمد ـ حديث شماره

بنابراين معناي لطم، زدن با كف دست بـر سـر، صـورت، سـينه و سـاير                  
   .اعضاي بدن است

هـاي فارسـي جـستجو     نامـه  است كه معناي اين واژه را نبايد در لغت   نكته مهم اين    
به همين  . نمود زيرا اين لغت عربي بوده و در فارسي معناي آن كمي تغيير كرده است              

دليل در لغت فارسي لطمه به معناي جراحت است كـه چنـين معنـي از آن در عربـي                    
  .شود استفاده نمي

                                            
 المرأة وجهها لَطْماً      لَطَمت  يقال. الضرب على الوجه بباطن الراحة    :   اللَّطْم   ؛ 162 ص 6 البحرين ج   مجمع .1

 .ضربته بباطن كفها: من باب ضرب

 12 العـرب ج  ضرب الخد، و صفحات الجـسم ببـسط اليـد ـ لـسان     :   ؛ اللَّطْم433 ص7 العين ج كتاب. 2
 و صفْحةَ الجسد ببسط اليدضَرْبك الخد :   ؛اللَّطْم542ص
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   از منظر رواياتزني سينه
اي از عزاداري وجود داشته اسـت و اهـل            عنوان نشانه    دير باز در مراسم عزا به      زني از   سينه

ها اين عمل را براي  السالم نيز از آن نهي نكرده و حتي در مواردي وابستگان به آن بيت عليهم
  .اند عزاداري انجام داده

  :گردد چند مورد نقل مي براي نمونه
  :خوانيم ـ در لهوف مي1

از شام بازگشتند و به كشور عراق رسيدند به         السالم   عليهحسين  امام  چون زنان و عياالت     
راهنماى قافله گفتند ما را از راه كربال ببر پس آمدند تا به قتلگاه رسيدند ديدند جابر بن عبد 

انـد    سـلّم آمـده    و آلـه  و عليه اللَّه هاشم و مردانى از اوالد پيغمبر صلّى       اللّه انصارى و جمعى از بنى     
بـا  السالم پس همگى به يك هنگام در آن سرزمين گرد آمدند و             ارت قبر حسين عليه   براى زي 

مجلـس   1)َتَالقَــْوا بِاْلُبَكـاِء َو اْحلُـْزِن َو اللَّطْـِم (  و    با هـم مالقـات كردنـد        زنى  گريه و اندوه و سينه    
د جمع شدند   كرد بر پا نمودند و زنانى كه در آن نواحى بودن           دار مي  ها را جريحه   عزايى كه دل  

  2».و چند روزى به همين منوال گذشت
السالم فرمايد من در آن شبى كه پدرم فرداى آن كشته  ـ حضرت على بن الحسين عليه    2

كرد، در آن هنگام پـدرم       ام زينب نيز نزد من بود و از من پرستارى مي            شد نشسته بود و عمه    
. خوانـد  مي) داد اعتبارى دنيا مي  بىوفائى و را كه خبر از بى  (اشعاري  .. به خيمه خويش رفت و    

كـه مـن آن را فهميـدم و مقـصود او را      و اين اشعار را دو بار يا سه بار از سـر گرفـت تـا ايـن      
دانستم، پس گريه گلوى مرا گرفت ولى خوددارى كرده خاموش شدم، و دانـستم بـالء نـازل                  

زن بود و زنان دل نازك و       چه را من شنيدم و او چون         ام پس او نيز شنيد آن       گشته، و اما عمه   
اى (وا ثكـاله    : نـزد آن حـضرت دويـده گفـت          باشند نتوانست خوددارى كند و به      تر مي   تاب  بى

مـادرم  ) چنان ماند كـه   (كاش مرگ من رسيده بود و زنده نبودم، امروز          ) عزاى و مصيبت من   
ى دادرس اى بـاز مانـده گذشـتگان، و ا    ! انـد   فاطمه و پدرم على و برادرم حسن از دنيـا رفتـه           

                                            
ــ   2 ج) الـسالم  مقتـل الحـسين عليـه   (تـسلية المجـالس     ــ    196 ترجمه فهرى ص   ،اللهوف على قتلى الطفوف   . 1

  252ص 1 رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار جـ  146ص 45 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار 
نـد، امـا شـهيد       دا ر اربعين به كربال را بعيد مـي       اگرچه شهيد مطهري به نقل از محدث نوري رفتن اهل بيت د           . 2

داليل بسياري بـر    » اولين اربعين در كربال   «سيد محمد علي قاضي طباطبايي در كتابي با عنوان            اهللا    محراب آيت 
 .آمدن اهل بيت در اربعين به كربال ارائه نموده است
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... »خواهرم، شكيبائيت را شيطان از دستت نربايـد       « :  به او نگاه كرده فرمود     پدرم! بازماندگان
و تـن بـدان     (اى واى بر حال من آيا تو به ناچارى خود را بـه مـرگ سـپردى                  « :  گفت ام  عمه
سپس به  ) اين سخن را گفت   (تر است     ؟ اين بيشتر دل مرا ريش كند، و بر من سخت          )اى  داده
ُمثَّ َلَطَمْت َوْجَهَها َو َهَوْت ( » !ت زد و دست بگريبان برده چاك زد و بيهوش به زمين افتاد          صور

َهـا روى خواهر پاشـيد   ه  السالم برخاسته آب ب    حسين عليه  ) ِإَىل َجْيِبَها َفَشقَّْتُه َو َخـرَّْت َمْغـِشّياً َعَليـْ
ات   به آن شكيبائى كه خـدا بهـره  آرام باش اى خواهر، پرهيزكارى پيشه كن، و       : او فرمود ه  و ب 

ميرند و اهل آسمان به جاى نمانند، و همانـا هـر        سازد بردبارى كن، و بدان كه اهل زمين مي        
چيز هالك گردد جز خداوندى كه آفريدگان را به قدرت خود آفريـد، و مـردم را برانگيـزد، و                    

ا به ايـن سـخنان و ماننـد آن          و خواهر ر  ... همتا،  دوباره بازگرداند، و او است يگانه و يكتاى بى        
 يَـا ُأَخيَّـُة ِإينِّ أَْقـَسْمُت فَـأَِبرِّي قَـَسِمي َال تَـُشقِّي َعلَـيَّ َجْيبـاً َو َال َختَْمـِشي« : دلدارى داد و به او فرمـود      

دهـم و   وگند مي ـ خواهر جان من ترا س َعَليَّ َوْجهاً َو َال َتْدِعي َعَليَّ بِاْلَوْيِل َو الثُُّبوِر ِإَذا أَنَـا َهَلْكـت
گريبان چاك  ) در كشته شدن و ماتم من     (بايد بدين سوگند رفتار كنى چون من كشته شدم          

  1».براى خود مخواه) هالكت(و ثبور ) واى(مزن، و روى خود مخراش و ويل 
) سـوى بغـداد    بـه (الـسالم را     عليه) موسى بن جعفر  (هنگامى كه ابو ابراهيم     : مسافر گويد ـ  3
السالم دستور داد كه هميشه تا وقتى كه خودش زنده است، هر شـب               رضا عليه بردند به امام     مي

ما هر شب بستر امـام رضـا را در       : در منزل آن حضرت بخوابد تا خبرش به او برسد، مسافر گويد           
خوابيد، و صبح به منزل خـويش        آمد و مي     بعد از شام مى     انداختيم، و آن حضرت    دهليز خانه مي  

ها بستر حضرت را انداختند ولى او ديـر          بدين منوال گذشت، شبى از شب     رفت، تا چهار سال      مي
. كرد و باالخره هم نيامد، اهل خانه نگران و هراسان شدند و مـا را از نيامـدنش دهـشتى گرفـت           

چون فردا شد، آن حضرت به منزل آمد و نزد اهل خانـه رفـت و متوجـه ام احمـد شـد و بـه او                       
ــ ناگـاه ام    َو َلَطَمْت َوْجَهَهـا َو َشـقَّْت َجْيبَـَهـا  َفَصَرَختْ  « ده بياور،چه را پدرم به تو سپر   آن: فرمود

حضرت جلـو او را گرفـت و        » احمد فرياد كشيد و سيلى به رخسارش زد و گريبانش را دريد             
  2»مبادا سخنى بگويى و آن را اظهار كنى تا خبر به حاكم برسد«: فرمود

  .احمد را از ضربه زدن به صورت نهي نفرمود م امالسال دقت بفرماييد كه امام رضا عليه
                                            

الم از لطمـه زدن نهـي نفرمـود بلكـه از     الـس   ـ دقت فرماييد امـام حـسين عليـه    93، ص2 ج) للمفيد(اإلرشاد . 1
 .خراشيدن و هالك خواستن نهي كرد ـ خالصه اين حديث را نقل نموديم

 381، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
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َو قَـْد َشـَقْقَن اْجلُيُـوَب َو َلَطْمـَن  «: الـسالم آمـده اسـت       در انتهاي حديثي از امام صادق عليـه       ـ  4
و به راسـتي،  ـ يُـوُب اْخلُُدوَد اْلَفاِطِميَّاُت َعَلى احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ ع َو َعَلى ِمْثِلِه تـُْلَطُم اْخلُـُدوُد َو تُـَشقُّ اجلُْ 

هاي خود را پاره كردند و بر صورت          پيراهن السالم  عليهدر سوگ حسين    ) فاطميات(هاشم   زنان بني 
  1.گردد ها پاره مي شود و گريبان ها زده مي  بر صورتالسالم عليهسوگ مثل حسين  خود زدند و در

ها فريـاد    تابي  ترين بى    سخت :جابر بن عبد اللَّه انصارى از امام باقر نقل كرده كه فرمود           ـ  5
  . ويــال و نالــه كــشيدن و زدن بــه صــورت و بــر ســينه كوبيــدن و مــوى كنــدن اســت  بــه وا

كـسانى كـه    )  النـََّواِصي  َو َلْطُم اْلَوْجِه َو الصَّْدِر َو َجزُّ الشَّْعِر ِمنَ   َو اْلَعِويلِ   بِاْلَوْيلِ  َأَشدُّ اجلَْزَِع الصُّرَاخُ ( 
اند و هر كس صبر و بردبارى پيشه كنـد    بر پا كنند، صبر بر مصيبت نكرده      سرايى    جلسه نوحه 

و خدا را حمـد و ثنـا گويـد عالمـت            )  يعنى بگويد إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونَ       (و استرجاع نمايد    
باشد و كسانى كه صبر نكنند قـضا         رضايت او از كار خدا است و اجر او بر خداى عز و جل مى              

 2.شود در حالى كه مذمومند و اجر ايشان ضايع شده است م الهى بر ايشان جارى مىو حك
  : و در حديث ديگري فرموده است

ــزع و   ـ   )الــسََّالمُ  َعَلْيــهِ  (  اْحلُــَسْنيِ   َو اْلُبَكــاِء َعَلــى  اجلَْــزَعِ   ِســَوى  َو اْلُبَكــاِء َمْكــُروهٌ   اجلَْــزَعِ  ُكــلُ « ــر ج ه
  3.السالم  عليه است مگر جزع و گريستن بر شهادت امام حسينگرى و گريستن ناپسند  نوحه

  4 . اجلَْزَعِ  آمده و در اين حديث فقط َأَشدُّ اجلَْزَعِ  در حديث قبل :دقت بفرماييدكه
  :السالم فرمود ـ اميرالمؤمنين علي عليه6

  ْلَباِكَي ُمثَّ َال يـَْعَتِرب َو اللَِّه َال َأُكوُن َكُمْسَتِمِع اللَّْدِم َيْسَمُع النَّاِعَي َو َحيُْضُر ا
به خدا، من چون آن كس نباشم كه بر سينه زدن، ناله برآوردن، و گريه كردن ـ بر مـرده   

  5.را ـ شنود و ببيند، پس سر خود گيرد، و پند نپذيرد
دهد كه سـينه زدن در هنگـام           استفاده شده است و نشان مي      6اللَّـْدمِ در اين روايت از واژه      

                                            
  325، ص8 ، ج)تحقيق خرسان(تهذيب األحكام . 1
 222، ص3 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
  280ص 44 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار ـ  282ص 3 الشيعة ج وسائل ـ  162ص) للطوسي(األمالي . 3
 .در بخش جراحت در عزاداري درباره اين حديث بيشتر توضيح خواهيم داد. 4
 206ص ) للصبحي صالح(نهج البالغة . 5
دم   46 ص 8 العـين ج   كتـاب .كار رفتـه اسـت       زنان به  ي  معني اين لغت، نزديك به لطم است، فقط بيشتر درباره         . 6 :   ؛ اللـَّ
 بـه معنـاي    :لدم ضرْب المرأَةِ صدرها ؛ :   ؛ اللَّدم539 ص12 العرب ج رب المرأة صدرها و عضديها في النياحة ـ لسان ض
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  . حضرت مرسوم بوده استعزا از زمان آن
   )زمـاني كـه پيـامبر خـدا از دنيـا رفـت              : ( نويـسد   ابن هشام بـه نقـل از عايـشه مـي          ـ  7
زديم و من بـه   من به همراه بقيه زنان پيامبر سينه ميـ   َوْجهـي  النِّـساء و َأْضـِرب  مـع  أَْلَتِدمُ  ُقْمتُ 

  1.زدم صورتم مي
  :نويسد م جواد محدثي مياالسال گونه منابع است كه حجت بر اساس همين

هـا بـه هنگـام وارد شـدن           ها رواج داشته است آن      ويژه در ميان عرب   ه  اصل اين سنت ب   « 
ـ ها به طرف صـورت باشـد   اي كه كف دست به گونهـ صورت ضربدري   ها را به مصيبت، دست   

ـ         ا كاري كه هم  ( زدند  روي هم قرار داده و به نشانه عزا به سينه مي           ان كنـون نيـز در ميـان زن
زني به مرور زمان به صـورت موجـود در آمـده كـه بـا انتخـاب                   سينه). عرب بسيار رواج دارد   

گري ابتدا به صورت فردي       گونه نوحه   اين.. .خورد  هاي سنگين حركات دست بر سينه مي       نوحه
   2».بوده، اما با مرور زمان به شكل گروهي و دستجات سوگواري درآمده است

  ر مسلمينسينه زني در فرمايش ولي ام
خـوانى بـه       و نوحـه    زنى  دستجات سينه «  :اند  اهللا عليه فرموده    حضرت امام خميني رحمت   

ها، به همين    خواني  همان قوت خودش باقى باشد و بدانيد كه حيات اين ملت به همين روضه             
  3». اجتماعات، به همين دستجات است

ي  بر سر زدن، به نـوعي نـشانه       دست  «  :اند  العالي نيز فرموده    اي مدظله   حضرت امام خامنه  
آيـد، بـر سـر و        شـان پـيش مـي      ايد، كساني كه مصيبتي بـراي      عزاداري است؛ شما بارها ديده    

  4».ي عزاداريِ معمولي است اين نشانه. كوبند ي خود مي سينه

                                                                                         
البحـرين    ـ مجمـع  به معناي به سينه و صورت زدن زنـان در مـصيبت اسـت   :  و التدام زنان...به سينه زدن زن مي باشد

:  املـرأَةُ  و اْلتَـَدَمتِ  ؛ 646 ص17  ـ تاج العروس من جواهر القاموس ج  ر و نحوهضرب الوجه و الصد:   ؛ اللَّدم161 ص6 ج
 . َضَرَبْت َصْدَرها َو َوْجَهها يف النِّياَحِة و َلَطَمتْ 

، 75 ص 6الـسيرة النبويـة ج    ــ   199 ص 3ها ج   و در بعضي نسخه    232 ص 2 ج )طبري (تاريخ األمم و الملوك   . 1
 ـ تمـام   63 ص8مـسند أبـي يعلـى ج   ــ   243 ص1ساب األشـراف ج أنـ  274 ص 6جحنبل مسند ـ  26391ح

 .ها از كتب اهل سنت است نشاني
 237فرهنگ عاشورا، نشر معروف، ص. 2
 337 ص15 صحيفه امام ج. 3
4   .17/3/1373 
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  زني حدود سينه
  :اند اي در پاسخ به استفتايي فرموده حضرت امام خامنه

 حجاب و پوشيدن لباس خاصي كه بدن آنان را بپوشـاند، در             آيا جايز است زنان با حفظ     : سؤال
 زني و زنجيرزني شركت كنند؟ هاي سينه دسته

 1.زني شايسته نيست زني و زنجير هاي سينه شركت زنان در دسته: وابج
هـاي    اندازي دسـته    زني و راه    هايي سينه   كه در چه مناسبت     ي اين   له همچنين درباره    معظم

  :اند رمودهعزاداري داشته باشيم ف
اين را بدانيد كه روضه خواندن و . زني بايد باشد؛ اما نه در هر عزايي سينهخواني و  وضهر« 

. ي ائمه نيست؛ متعلق به بعضي از ائمه اسـت   مربوط به همهـ  2 آن سنت سنيهـگريه كردن  
شـود و   شـان نـرم مـي    ي دلا خواند، عده ي ميا حاال يك وقت در جمع و مجلسي كسي روضه     

زني   سينهخواني و     اصالً عزاداري كردن يك حرف است، روضه      . كنند؛ اين عيبي ندارد    يه مي گر
زنـي راه انـداختن، مخـصوص امـام           سـينه خـواني و      روضـه . راه انداختن يك حرف ديگر است     

مثالً در شـب و     . حسين است؛ حداكثر مربوط به بعضي از ائمه است؛ آن هم نه به اين وسعت              
زني و عزاداري و  سينهويكم ماه رمضان،  خصوص، در شب و روز بيسته بروز تاسوعا و عاشورا  

 بـا   ــ ) الـسالم   عليـه (بـن جعفـر      برپايي جلسات خوب است؛ ولي مثالً در مورد حضرت موسي         
بيـنم كـه     مـن لزومـي نمـي   ـخـواني اسـت     هاي داراي روضه كه وفات آن بزرگوار از وفات اين

مناسبتي ندارد كه ما ) عليها اللَّه سالم(ادت حضرت زهرا  يا مثالً در سالگرد شه.زني بشود سينه
شان گفتـه    زني كنيم؛ بهتر اين است كه در آن موارد، شرح مصايب           سينهخواني و     بياييم نوحه 

   3».آور است شرح مصايب، گريه. بشود
ظـاهراً  دقت بفرماييد كه اين فرمايش در ديدار اعضاي گروه معـارف راديـو بيـان شـده و           

گـردد    ر به پخش از صدا و سيما داشته است، اما از اين فرمايش ايشان مشخص مي               بيشتر نظ 
گي خاصي داشته باشد و نبايد بقيه موارد عزا را            السالم بايد ويژه    كه عزاداري امام حسين عليه    

اگر مراسم عزاداري حضرت زهرا     . گي حفظ شود    به اين وسعت و شكل برگزار كرد تا اين ويژه         
شود را با ايـام محـرم مقايـسه بفرماييـد، متوجـه          كه در بيت رهبري برگزار مي     عليها   اهللا سالم
  .شود زني بسيار كوتاه انجام مي شويد كه در آن بيشتر ذكر مصائب است و سينه مي

                                            
 1455 ، سوال 324االستفتائات ص اجوبه. 1
 بلند مرتبه= سنيه . 2
 1370/12/13   داي جمهوري اسالمي ايران در ديدار اعضاي گروه معارف اسالمي صفرمايشات. 3
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  جراحت زدن به بدن
استدالل تمام كساني كه وارد كردن جراحـت بـه بـدن را جـايز و حتـي مـستحب                    

طـور    ت كه در قسمت قبل توضيح داده شـد كـه بـه            اس» لَطم«دانند، همان روايات      مي
ويـژه سـينه و سـر         هاي مختلـف بـدن بـه        كلي اين لغت به معني ضربه زدن به قسمت        

اي معني فارسي لطمه را براي اين عبارات در نظر گرفته و به اشتباه                باشد، ولي عده    مي
  .اند كه در بخش قبل توضيح داده شد آن را وارد كردن جراحت ترجمه نموده

  .كنيم تر شدن مطلب، مجدد چند روايت را بررسي مي اما براي روشن
الـسالم آمـد كـه         قسمت قبل به نقـل از امـام سـجاد عليـه            2ـ در حديث شماره     1

ولي امـام   »  ُمثَّ َلَطَمـْت َوْجَهَهـا «: عليها با دست به صورت خود زد       اهللا  حضرت زينب سالم  
: نفرمود، بلكه از خراشيدن صورت نهي كـرد   كار نهي     السالم ايشان را از اين      حسين عليه 

ــود    َعَلــيَّ َوْجهــاً  َال َتــُشقِّي َعَلــيَّ َجْيبــاً َو َال َختَْمــِشي«  ــزن، و روى خ ــاك م ــان چ ــ گريب ـ
  .باشد استفاده نفرمود» لطم«و در هنگام نهي از لغتي كه از ريشه   1»مخراش

گيـرد    قـرار مـي   هم كه بسيار مورد استناد    ) قسمت قبل  4شماره(ـ در حديث زير     2
كه بـه معنـاي ضـربه زدن بـه دو     »  تـُْلطَـُم اْخلُـُدوُد «و »  َلَطْمَن اْخلُُدوَد «هم فقط عبارت    

  .طرف صورت است آمده و صحبتي از وارد كردن جراحت نيست
 َو ِإَذا َخَدَشـِت «طور دقيق جراحت زدن جايز دانسته نـشده اسـت، در عبـارات                و به 

  »ْدِش ِإَذا َدِمَيْت ِيف اخلَْ « و  » اْلَمْرأَةُ 
  بـه معنـي    زبـان عـرب      در» خـدش  «.متفاوت اسـت  » لطم«و  » خدش«زيرا معني   

  2.است» دار كردن  جريحه ودار كردن خدشه خراشيدن، پاره پاره كردن، دريدن،« 
  .موجب كفاره است» خدش«جايز و » لطم«پس اگر به اين حديث استناد كنيم 
  :طور كامل بخوانيم  حديث را بهبراي درك بيشتر مطلب بهتر است تا

                                            
 93، ص2 ج) للمفيد(اإلرشاد . 1
مْزُق اجللـد، قـّل :  ؛ اَخلْدشُ  292 ص6  مزق الجلد قل أو كثر ـ لسان العرب ج   ؛ الخَدش166 ص4 كتاب العين ج. 2

چيـز را پـاره كـرد،     از او عيبجـوئى كـرد، آن        :  خَدشاً ه  -  ؛ خَدش  357ـ فرهنگ ابجدي عربي فارسي ص     َأو كثـر 
  ِمْن بَاِب َضَرَب َجَرْحُتُه ِىف ظَاِهِر اْجلِْلِد و َسَواٌء َدِمَى اْجلِْلدُ )  َخْدشاً : ( َخَدْشُتهُ  ؛   165 ص 2 المنير ج  خراشانيد ـ المصباح  
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 مردي سؤال كردم كه براي      ي  درباره   السالم   عليه از امام صادق  : گفت خالد بن سدير  
آيا اين   (؟پدر يا مادر يا برادر يا يكي از نزديكانش، پيراهنش را پاره كرده است             ] مرگ[

موسـي  . اردپاره كردن گريبان اشكالي نـد     :  فرمود السالم   عليه امام) است؟ عمل او جايز  
 البتـه پـدر بـراي       .السالم براي برادرش هارون پيراهن پاره كـرده اسـت           بن عمران عليه  

توانـد در عـزاي شـوهرش        براي زنش نبايد پيراهن پاره كند ولـي زن مـي           فرزند و مرد  
كند و هرگاه شوهر در مرگ زنش يا پدر در مرگ فرزندش، پيـراهن پـاره                 پيراهن پاره 

دو، مـادامي كـه كفـاره را          و نماز اين   .اره شكستن قسم است   كفاره آن همانند كف    كند،
  . نداده باشند، پذيرفته نيست

رد و يـا بكَنــد،    زمـاني كـه زن بـه صـورت خـود چنــگ بزنـد و يـا موهـايش را         ببـ  
 صورت بـراي  در اين  ) ِإَذا َخَدَشِت اْلَمْرأَُة َوْجَهَها َأْو َجزَّْت َشْعَرَها َأْو نـَتَـَفْتـُه َفِفـي َجـزِّ الـشَّْعرِ (

بريدن مو بايد غالمي را آزاد كند، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شـصت فقيـر       
  . را غذا بدهد

 طور در كندن مو     همين و در صورتي كه صورتش را خراش بدهد و خون خارج شود          
  .  شكستن قسم استي ه، كفار)َو ِيف اخلَْْدِش ِإَذا َدِمَيْت َو ِيف النَّْتِف  (

َء ِيف اللَّطْـِم َعلَـى  َو َال َشـيْ ( . اي نيـست   و توبه، كفّـاره    ها، جز استغفار    بر گونه  ضربهدر  
    )اْخلُُدوِد ِسَوى اِالْسِتْغَفاِر َو التـَّْوبَةِ 

هـاي    پيـراهن  الـسالم   عليهدر سوگ حسين    ) فاطميات(هاشم   و به راستي، زنان بني    
 بـر   الـسالم   عليـه ل حـسين    سـوگ مثـ     در خود را پاره كردند و بر صورت خود زدنـد و          

  .گردد ها پاره مي شود و گريبان ها زده مي صورت
   ِمْثِلـــهِ   َو َعَلـــى  ع  َعِلـــيٍ   بْـــنِ   اْحلُـــَسْنيِ   َعَلـــى اْخلـُــُدوَد اْلَفاِطِميَّـــاتُ  َلَطْمـــنَ  َو   اْجلُيُـــوبَ  َو قَـــْد َشـــَقْقنَ 

  1 ».  اْجلُُيوبُ  اْخلُُدوُد َو ُتَشقُ   تـُْلَطمُ 
                                            

 آمده است و چند كتاب محدود هم كه آن          325، ص 8 ، ج )تحقيق خرسان (اين حديث فقط در تهذيب األحكام       . 1
  .اند اند، همگي از تهذيب نقل كرده  آوردهرا كامل

باشـد آمـده اسـت، ولـي برخـي سـند آن را          اگر چه اين روايت در كتاب تهذيب كه يكي از كتب اربعه شيعه مي             
باشـد، زيـرا     سند ايـن روايـت ضـعيف مـي        «:گويد االفهام در اين باره مي      شهيد ثاني در مسالك    .دانند  ضعيف مي 
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عليهـا سـفارش      اهللا  آله هـم بـه حـضرت زهـرا سـالم            و  عليه  و  اهللا  م صلي پيامبر اسال ـ  3
َختِْمـِشی َعلَـیَّ  ِمـتُّ فَـَال   أَنَـا«. نمودند كه در وفات ايشان، جراحت به صـورت وارد نكننـد           

هـا رابـراي    عليهـا شـديدترين گريـه    اهللا دانيم حضرت زهرا سالم  در حالي كه مي    1»َوْجهاً 
  .اند آله داشته و عليه و اهللا پيامبر صلي

 اللَّـه اخلامـشة وجههـا و الـّشاّقة جيبهـا و  لعـن« : همچنين از آن حضرت نقل شده اسـت       
خدا لعنت كند آن زنى را كه در مصيبت، صورت خود را بخراشـد،   ـ  2الّداعيـة بالويـل و الثّبـور

  3).ثبور يعنى هالكت. (و گريبان خويش را پاره كند، و فرياد واى و ثبور سر دهد
  :  قسمت قبل نيز يادآور شديم كه5در شماره ـ 4

بـا توجـه   . ذكر شده است  اجلَْزَعِ  آمده و در حديث دوم فقط     َأَشدُّ اجلَْزَعِ در حديث اول    
به ديگر روايات كه در قسمت قبل ذكر شد و ضربه زدن به سر و سينه را در عزا جـايز                     

طور كل جـايز   موي كندن است به كه شامل َأَشـدُّ اْجلَـزَعِ رسد كه  نظر مي شمرده است، به 
باشد، براي عزاي امـام حـسين         نيست، اما به سينه و سر زدن و ناله كردن كه جزع مي            

  .السالم جايز است عليه
الـسالم توصـيه شـده اسـت      اگر به رواياتي كه در آن به جزع براي امام حسين عليه  

                                                                                         
همچنـين شـيخ   ). 27 ، ص10مـسالك االفهـام، ج  ( ».باشـد  ت فردي غير موثق مـي  خالدبن سدير كه در سند آن اس      

شـيخ طوسـي و علـي بـن         ) 430 ، ص 1مصباح الفقيه، ج  . (صدوق در مورد او گفته كه روايات كتابش جعلي است         
 رضـا همـداني     يمحقـق بزرگـوار آقـا     ) منبع پيـشين بـه نقـل از الفهرسـت         . (اند بابويه نيز روايات او را نپذيرفته     

اين روايت به خاطر ضعف سندش و اعـراض اصـحاب از آن، صـالحيت بـراي دليـل واقـع شـدن را              «: نويسد مي
ضمناً يكي ديگر از كساني كه در سلسله راويان اين حديث است، محمـدبن         )430 ، ص 1مصباح الفقيه، ج  (» .ندارد

 بـن بابويـه و بـسياري    دانسته است؛ شيخ صـدوق، علـي   ) غلو كنندگان (عيسي است كه شيخ طوسي او را غُالت         
 )140 بنگريد به الفهرست، ص. (دانند هاي او را غيرقابل اعتماد مي ديگر از علما نيز او را ضعيف دانسته و نقل

  527ص 5 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
  452 ص2  ـ مستدرك الوسائل ج93 ص79 ج)  بيروت-ط ( ـ بحاراألنوار 108مسكن الفؤاد  ص. 2
الفؤاد به آن، قابل توجه بودن        ديث از طريق اهل سنت نقل شده ولي استناد شهيد ثاني در مسكن            اگرچه اين ح  . 3

 .رساند حديث را مي
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 ناله شديد است و ها منظور از جزع اشك و     شويم كه در تمام آن      دقت كنيم، متوجه مي   
  .صحبتي از كندن مو يا وارد كردن جراحت به بدن نيست

  .به عنوان نمونه به روايات زير توجه بفرماييد
 َمـا   َمـا َجـزِعَ   ُكـلِ   لِْلَعْبـِد ِيف   َمْكـُروهٌ   اْلُبَكاَء َو اجلَْزَعَ  ِإنَ « : السالم فرمود   امام صادق عليه  ) الف

 تـابي و  ي خدا، گريه و بـي  براي بنده ـ  ْنيِ ْبِن َعلِـيٍّ ع فَِإنـَُّه ِفيـِه َمـْأُجورٌ َخَال اْلُبَكاَء َعَلى احلُْسَ 
تـابي در مـصيبت    جزع نمودن براي هر مصيبتي، مكروه است به جز گريه و نالـه و بـي          

  1».، پس به درستي كه او، به واسطه اين كار مأجور استالسالم عليهحسين بن علي 
كه در حـال مناجـات بـا        نقل شده است كه     السالم     عليه امام صادق از   همچنين) ب

  :فرمودند خداوند متعال مي
 َو اْرَحــْم تِْلــَك اْألَْعــُنيَ الَّــِيت َجــَرْت ُدُموُعَهــا َرْمحَــًة لََنــا َو اْرَحــْم تِْلــَك اْلُقلُــوَب الَّــِيت َجزَِعــْت َو ...«

بر آن چشماني كه به ترحم بر ما، گريه ...  ـ  ...اْحتَـَرَقْت لََنا َو اْرَحِم الصَّْرَخَة الَِّيت َكاَنْت لَنَـا 
هايي كه جزع كردند و بـراي مـا آتـش گرفتنـد و بـر آن                  كردند، رحم كن؛ و بر آن دل      

  2»...شود، رحمت نازل نما هايي كه براي ما بلند مي ضجه
: الـسالم بـه مـن فرمـود        روزي امام صادق عليه    :گويد مسمع بن عبدالملك مي   « ) ج

چه را بر او روا شده، متذكّر شوي؟         السالم را ياد كني و آن        حسين عليه  شود كه  هيچ مي 
آري بـه خـدا     : عـرض كـردم   ) قَـاَل فـََتْجـزَُع ( ؟  كني آيا جزع مي  : فرمود. بله: عرض كردم 

بينند و دست از      اي كه نزديكان من اثر آن را در من مي          و اشك مي ريزم به گونه     ! قسم
خـدا رحمتـت   : السالم فرمود امام عليه. من ديده شودكشم تا اثر آن در سيماي       غذا مي 

بدان كه تو از زمره كساني هستي كه اهل جـزع كـردن             ! هايت را بدهد   كند و اجر گريه   
  3») لََنا  اجلَْزَعِ   َأْهلِ   ِمنْ   يـَُعدُّونَ   الَِّذينَ   ِمنَ   أََما ِإنَّكَ -  َدْمَعَتكَ   اللَّهُ  َرِحمَ ( .بر ما هستند

                                            
  507ص 14 الشيعة ج وسائلـ  100كامل الزيارات ص. 1
  309ص 18 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج ـ 583، ص4 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 101كامل الزيارات ص. 3
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   محملكوبيدن سر به
  : در بحاراالنوار مطلبي آمده است به اين مضمون

ابن زياد مرا خواست تا داراالماره كوفه را تعمير         :  مسلم گچكار نقل شده كه گفت      از
كردم ناگاه شنيدم فريادهايى از اطراف   در آن حينى كه من درها را گچكارى مي        . نمايم

 كـه كوفـه دچـار ضـجه         چه شـده  : من متوجه خادم خود شدم و گفتم      . كوفه بلند شد  
 ؟!گرديده است

  .اند ها را كه بر يزيد خروج كرده است آورده الساعه سر يكى از خارجى: گفت
من صبر كـردم    . السالم است   حسين بن على عليه   : ؟ گفت !آن خارجى كيست  : گفتم

صورت خـود زدم كـه ترسـيدم چـشمم نـابود              چنان طپانچه به   تا خادم خارج شد و آن     
 از دست خود شستم و از پـشت قـصر فـرود آمـدم و وارد كناسـه         ها را  سپس گچ . شود

  .كوفه شدم
در آن حينى كه من ايستاده بودم و مردم در انتظـار ورود اسـيران و سـر شـهيدان               
بودند ناگاه ديدم تعداد چهل هودج بر پشت چهل شتر نصب شده كه زنـان و دختـران     

الـسالم را    ى بن الحـسين عليـه     ناگاه حضرت عل  . ها جاى دارند   فاطمه زهراء در ميان آن    
هـاى گـردنش روان بـود و آن بزرگـوار در             ديدم كه سوار بر شتر عريان و خـون از رگ          

  ...فرمود حالى كه گريان بود اشعارى را مي
ناگاه صداى ضجه بلند شد و سر شهيدان را كه سر امام حسين در جلـو آنـان بـود                    

  .آوردند
تـرين    ـ سرى بود نورانى، نظير ماه، شبيه لَّهو هو رأس زهرى قمرى اشبه اخللق برسول ال

وسلم محاسن شريف امام حـسين نظيـر شـبه            وآله  عليه    اهللا  مردم بود به رسول خدا صلي     
نيزه . صورت آن حضرت مثل ماه تابان و گرد بود        . مشكى و رنگ خضاب از آن رفته بود       

مى كه زينب   هنگا. داد طرف راست و چپ حركت مي       سر و محاسن آن امام مظلوم را به       
  .السالم متوجه سر مبارك امام حسين شد عليها

 ـ پيشانى خود را به نحوى به جلو محمل زد كـه ديـدم    فنطحـت جبينهـا مبقـدم احملمـل
سين سپس با يك قطعه پارچه به سـر امـام حـ    .  آن بانو خارج شد    ي  خون از زير مقنعه   
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  )از جمله (:اشاره كرد و اشعارى را خواند
  ! تو كه بر ما مهربان بود اكنون چه شده كه به ما قسى و سفت گرديده استآن قلب ! اى برادرم
  .ديدى كه اسير شده و به علت غم يتيمى طاقت خوددارى ندارد كاش على بن الحسين را مي! اى برادر

  .تزند كه ذليل و اشگش ريزان اس نمايند در حالى تو را صدا مي وسيله ضربه اذيت و آزار مي چه كه وى را به آن
  .على بن الحسين را در بر بگير و به خود نزديك كن و قلب وى را كه دچار ترس شده تسكين بده! اى برادرم
  1 !شنود زند ولى جواب نمى قدر ذليل است در آن موقعى كه پدر خود را صدا مي يتيم چه

  بررسي
ـ   مجهـولي اسـت،    راوي اين داستان فـرد    ـ  1 كـه  ) گچكـار (نـام مـسلم جـصاص     ه   ب
  .د در سلسله اسناد معتبر باشدتوان نمي

  :نويسد اآلمال بعد از نقل اين داستان مي ـ شيخ عباس قمي در منتهي2
كه ذكر محامل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نيست، و اين خبـر را                : مؤلف گويد 

گرچه عالمه مجلسى نقل فرموده لكن مأخذ نقل آن منتخب طريحـى و كتـاب نـورالعين                 
اب بر اهل فنّ حديث مخفى نيـست، و نـسبت شكـستن سـر بـه                 است كه حال هر دو كت     

السالم و اشعار معروفه نيز بعيد است از آن مخدره كه عقيله هاشميين،              جناب زينب عليها  
  )باشد.(تسليم است و عالمه غير معلّمه و رضيعه ثدى نبوت، و صاحب مقام رضا و

شتران بوده كه جهاز ايشان     شود حمل ايشان بر       چه از مقاتل معتبره معلوم مى      و آن 
پالس و روپوش نداشته، بلكه در ورود ايشان به كوفه موافق روايت حذلم بن ستير كـه                 

اند چون خوف فتنه      اند به حالتى بوده كه محصور ميان لشكريان بوده          شيخان نقل كرده  
هـايى كـه خـارج شـهر          و شورش مردم كوفه بوده چه در كوفه شيعه بسيار بـوده و زن             

  2.نمودند دند گريبان چاك زده و موها پريشان كرده بودند و گريه و زارى مىآمده بو
كه شيخ عباس قمـي بـدان اشـاره         ي كتاب نورالعين في مشهد الحسين        نويسندهـ  3

مشخص نيست و تنها برخي آن را به ابراهيم بن محمد نيشابوري اسفرايني نسبت              نمود،  
اعتبـاري   بسياري از علما به بي    . بوده مذهب و شافعي مسلك      اند كه شخصي اشعري    داده

اهللا حاج ميرزا محمد ارباب در خـصوص         چه عالم بزرگوار آيت    اند؛ چنان  آن صحه گذاشته  
                                            

 114 ص45 ، ج) بيروت-ط (بحار األنوار . 1
  939ص 2 ج) فارسى(منتهى اآلمال فى تواريخ النبى و اآلل عليهم السالم. 2
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  1.هاي مسلم جصاص تاكيد دارد اساس بودن گفته اعتبار بودن كتاب نورالعين و بي بي
جراحـت زدن بـر     الـسالم، از     ، امام حسين عليه   آمدطور كه در روايات قبل       همانـ  4
عليهـا، كـه از اوليـاي      اهللا  طور ممكن است حضرت زينب سالم      هچ. نهي كرده بودند  بدن  

الـسالم،   اند، بـرخالف تـذكّر امـام عليـه         مند بوده  خاص الهي هستند و از علم لدني بهره       
   .چنين عملي را مرتكب شده باشند

رت امام حـسين  ، حضداستان در بيتي از اشعار منتسب به حضرت زينب در اين            ـ5
   .دلي و قساوت قلب متهم شده است السالم به سنگ عليه

َنا   َما َلُه َقْد َقَسى َو َصاَر َصِليَبا    يَا َأِخي قـَْلُبَك الشَِّفيُق َعَليـْ
آن قلب تو كه بر ما مهربان بود اكنون چه شده كه به ما قـسى و سـفت                   ! اى برادرم 
  ! گرديده است

طـور قطـع بـه امـام حـسين            چنين سخني را به   هاشم   ي بني  ديهي است كه عقيله   ب
  .السالم نگفته است عليه
السالم در شعر گفته شـده        بن الحسين امام سجاد عليه      ي علي   ـ مطالبي كه درباره   6

شود  ي يك طفل كوچك صحبت مي بسيار سطح پايين بوده و مثل اين است كه درباره         
  ».قلب وي دچار ترس شده است«: خصوص كه آمده است به

حتي اگـر فـرض كنـيم ايـن داسـتان صـحت داشـته باشـد و حـضرت زينـب                      ـ  7
بار سر برادرش را بر نيزه ديده است  كه براي اولين   عليها در آن وضعيت بحراني      اهللا  سالم

سرخود را به محمل زده باشد، اين حاكي از شدت تأثر و اندوه آن حضرت است و هيچ                  
 كار را كرده باشـند و دليلـي بـر جـواز           معلوم نيست كه ايشان به قصد سرشكستن اين       

تـوان در شـرايط مـشابه     اين كار در شرايط عادي نيست؛ در آن صورت نيـز فقـط مـي              
  . گذشته، آن را تجويز كرداعليه اهللا سالمچه بر حضرت زينب  آن

  2.در نتيجه اين داستان از اساس دروغ است
                                            

 232االربعين الحسينيه، چاپ اسوه، ص. 1
ولي اين زيارت يك متن ساختگي      . عليها آمده است    اهللا  البته اين مطلب در زيارت مفجعه حضرت زينب سالم        . 2

حتـي  . بيت نرسيده است    دانسته ساخته است و چنين زيارتي از اهل          بر اساس تاريخي كه خود مي      است كه فردي  
 .هاي انجام شده از اين زيارت، نوشته شده است كه كه به نيت رجا خوانده شود در اكثر چاپ
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  استفتاء
  :اند دن در پاسخ به دو استفتاء فرمودهاي در رابطه با ضرر جسمي به ب حضرت امام خامنه

  اعم از جسمي يا روحي چيست؟،معيار شرعي ضرر: والس
 1.معيار، ضرري است كه در نظر عرف، قابل توجه و معتنابه باشد: وابج

صدمه وارد كردن به بدن در حد كوبيدن سر به ديوار، چنگ زدن به صورت، بـه                 : سؤال
ـ ولو جزئيـ ها   هزني تا حدي كه سين صورت زدن، سينه كـه از بـدن     آسيب ببيند و يا اين 

  خون جاري شود، چه حكمي دارد؟
اهللا تعـالي و موجـب       ي مرسوم و سنّتي از اعظم قربات الـي          عزاداري به شيوه  : وابج

. اجر و ثواب است، لكن بايد از هرگونه كاري كه موجب وهن مذهب باشد، پرهيز شـود                
  2. براي انسان داشته باشد، حرام استهمچنين هر عملي كه ضرر قابل توجهي

  :اند اي گفته ي نظر امام خامنه زاده هم درباره االسالم فالح حجت
ها به صورتش دست بزند تا جايي كـه صـورتش زخـم              رسيدند اگر شخصي در روضه    پ

  شود، حتي كبود شود، آيا اين عمل مشكلي دارد؟
 است با زنجير زدن بـا       در پاسخ بايد عرض كنيم در حد كبود شدن كه حاال ممكن           

سينه زدن بدن كبود شود، اگر ضرر معتنابهي براي بدن نداشته باشد به نظـر حـضرت                 
ها كه ممكن اسـت دشـمنان سـوء اسـتفاده            اما كارهايي فراتر از اين    . آقا اشكالي ندارد  

كنند، مثل مجروح كردن خود يا بدن را زخم كردن و قمه زدن يا مثـل عبـور از روي                    
دهند، چون به هر حـال        ها كه در بعضي جاها برخي از افراد انجام مي          اينآتش و امثال    

ها نه وارد شده است، نه سيره بـر ايـن بـوده              ها اعمال مستندي نيست، در عزاداري      اين
الـسالم و     بيـت علـيهم     گونه اعمال عليـه مكتـب اهـل        است و امروزه هم دشمنان از اين      

كنند، اگـر در آن حـد باشـد بلـه اشـكال       ميالسالم سوءاستفاده  بيت عليهم   پيروان اهل 
شـان   زننـد بـدن     زنند زنجير مـي    اما اگر در همين حد كه متعارف است سينه مي         . دارد

 كبود شود، در حد متعارفش كـه ضـرر معتنـابهي بـراي بـدن                ،ممكن است سرخ شود   
  3.نداشته باشد، اشكالي ندارد

                                            
 1462 شماره325االستفتائات ص اجوبة. 1
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  ...زنجير و طبل و 
مشخص نيست كـه زنجيـر و طبـل و سـنج و         طور دقيق    هاي تاريخي به   در بررسي 

  .السالم راه يافت شيپور از چه زماني به مراسم عزاداري امام حسين عليه
، علنى نبود   السالم  عليه ، عزادارى براى امام حسين     هجري قمري  قبل از قرن چهارم   

بـا قـدرت گـرفتن آل بويـه         گرفـت؛ امـا در نيمـه دوم قـرن چهـارم،               و نهانى انجام مى   
عمـوم مورخـان    . يافـت    روز عاشورا آشكار و در كوچـه و بـازار انجـام مـى              سوگوارى در 

انـد؛ از قبيـل    مورخانى كـه وقـايع را بـه ترتيـب سـنواتى نوشـته      خصوص  به ـاسالمى  
 ةالبدايـ«كثير در كتاب       و ابن  »الكامـل«اثير در كتاب       و ابن  »منـتظم«الجوزى در كتاب      ابن

 ـ و ذهبـى و ديگـران    »اليقظان  و عربةاجلنان مرآت«يافعى در بن اسعد  عبداهللا و »ةو النهاي
هاى بعد از آن، كيفيت عزادارى شـيعه را در روز              و سال  352در ضمن ذكر وقايع سال      

  .اند عاشورا نوشته
بويه شيعيان در انزوا قـرار گرفتنـد و تـا روي كـار آمـدن صـفويه                    بعد از سقوط آل   

پس از صفويه به دليـل      . ير علني گرديد  السالم، دوباره غ    عزاداري براي امام حسين عليه    
ولـي در تمـام گزارشـات         .ترى به خود گرفت     ترويج تشيع، عزادارى شكل عام و علنى      

  .به ميان نيامده است... تاريخي قبل از صفويه صحبتي از زنجير و طبل و
  : نويسد باره مي در كتاب خود در اين 1محقق مشهور چلكووفسكي

در . بويه در ميان شيعيان رايج گرديـد       زني از زمان آل    ههاي سين  راه افتادن دسته  « 
كـه  ـ زني همراه با خواندن اشعار با آهنگ يك نواخت   هاي سينه عصر صفوي نيز دسته
. گـشتند  ها و خيابان مـي   در كوچه ـ  سروده شده بودالسالم عليهدر سوگ امام حسين 

                                            
 از دانشمندان متخصص  وتبار  آمريكايي لهستانييك )Peter J. Chlkowski(چلكوفسكي. پيتر ج. 1

 به تهران آمد و در اولين سفر خود به تماشاي يك مجلس             1330 او در اواخر دهه      .فرهنگ ايران است  
 ادامـه مطالعـاتش دربـاره    ي  او دربـاره .شـد » همان شب عاشق تعزيه   «قول خودش   ه  تعزيه نشست و ب   

تـرين كتابخانـه     بسيار درباره تعزيه مطالعه كردم، به واتيكان سفر كـردم تـا بـزرگ             « : گويد تعزيه مي 
 نيز عاشـق تعزيـه بـود و ايـن           1955-1950سفير ايتاليا در ايران در سال هاي        . تعزيه در دنيا را ببينم    

 نـسخه تعزيـه در واتيكـان نگهـداري          1055. آوري كرده و به كتابخانه واتيكان سپرد       ها را جمع   كتاب
 » از ايران تا كارائيب سفر كردم تا گسترش تعزيه را بيابم . شود كه تنها متعلق به ايران است مي
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هاي عزاداري،    دسته دراين عصر براي افزايش هيجان مردم و هر چه شكوهمندتر شدن          
كه در ميدان رزم كاربرد ـ  گرديد و ادوات جنگي  نواختن طبل و كوبيدن سنج معمول

ـ داشت  حركـت دادن كتـل،    و شيپورزني، علم گرداني وگونه مجالس راه يافت  به اين 
  1».مورد استفاده سوگواران قرار گرفت

 : نويسد ـ هم در كتاب خود مي اولين سفير امريكا در ايران ـ ساموئل گرين ويلر بنجامين
زني اضافه شد،  هاي سينه به دسته) صفويه(از جمله چيزهايي كه بعد از اين عصر       « 

زدن به فرق سر با توجـه        عبارت بود از خون آلود كردن سر و صورت با تيغ زدن و قمه             
هايي كه در عصر قاجار موجود است، اين عمل در آن زمـان معمـول و رايـج              به گزارش 

 2». استبوده

زنـى و زنجيرزنـى و    قمـه «  :اهللا مطهري هم فرموده اسـت       عالمه شهيد حضرت آيت   
هاى قفقاز سرايت كرد بـه ايـران و چـون روحيـه               بلند كردن طبل و شيپور از ارتدكس      

  3».ها مثل برق شايع شد مردم آمادگى داشت براى پذيرفتن اين
حتماً بايـد بـه آن شـكلى    ) عزاداري(گويم      من نمى « : ايشان همچنين فرموده است   

كه از زمان قاجاريه معمول شده كه بيشتر از قفقاز به اين طـرف آمـده انجـام شـود و                     
ها كارهاى جديدى است كه از بيرون آمـده، بـسيارى از              اين. ها هم بايد باشد     حتماً اين 

  4».ها را اصالح كنيم ها درست نيست و بايد عزاداري اين
مـال از اهـل بيـت نرسـيده و بعـدها بـه عنـوان            به هر شكل قطعي است كه اين اع       

اند، اما جـايز بـودن يـك          و اگر چه علما فتوا به جواز آن داده        . عزاداري رايج شده است   
  5.باشد عمل به معني توصيه به آن نمي

                                            
  10 ص1تعزيه هنر بومي ايران، ترجمه داوود حاتمي، ج. 1
 248  ص1، جايران و ايرانيان، ترجمه محمد حسين كرد. 2
 373، ص3 ها، ج يادداشت ـ 154صالسالم   عليه جاذبه و دافعه علي.3
 ـ آينده انقالب اسالمى ايران277 ص24مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ج. 4
ــه دو مطلــب  .5 ــه توصــيه و انتخــاب احــسن «ب ــولي «و » عمــل ب ــاه و قب ــه » حركــت روي مــرز گن   در مقال
 . نماييدمراجعه» از لُخت شدن تا لَخت شدن«
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  الفاظ زشت
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
شـود و    ها استفاده مي    ها و نوحه    مورد الفاظي كه در عزاداري    ظر حضرت آقا در     ن: سؤال

ن يك مسلمان و حتي انسان نيست و نسبت دادن يكسري الفاظ ركيك به خود چه                أدر ش 
  حكمي دارد؟

هم بايـد از    . .. در عزاداري آن نزاكت و سنگيني و وزانت عزاداري بايد حفظ شود            اًكلّ
 پرهيز ـالسالم   سبت به ائمه اطهار عليهم مثل كذب مثل غلو نـمطالبي كه حرام است  

 اسـالم   اصـالً . ن يك مسلمان است، پرهيـز شـود       أشود و هم بايد از مطالبي كه دون ش        
هـاي    شما نگاه كنيد از جمله لباس     . پسندد  ، سنگين و باوقار مي     پيروان خودش را وزين   

ن يـك   أحرام، لباس شهرت است و لباس شهرت يعني لباس سبك، لباسي كـه در شـ               
مسلمان نيست، لباسي كه از نظر رنگ، دوخت يا كيفيت پوشيدن يا حتي اندراس بـه                

ن يـك   أشـود، ايـن در شـ        نمـا مـي     اي است كه اگر طرف بپوشد در جامعه انگشت          گونه
ها ولو حاال در مقـام اظهـار    شود در نوحه    لذا در تعابيري كه خوانده مي     . مسلمان نيست 

ن يـك   أالـسالم باشـد، امـا در شـ           اباعبداهللا عليه  السالم يا به    ارادت به معصومين عليهم   
  1.پرهيز شود من نيست چنين الفاظي به كار ببرد، و در عزاداري از آنؤم

  حركات زشت
طور قطع    هايي مانند اين كه من سگ حسينم، شايسته نباشد، به           وقتي گفتن حرف  

 اداي سگ   مالند و   بدعت جديدي كه راه افتاده و در جلسات عزاداري پوزه به خاك مي            
اي   مؤيد ديگـر ايـن مطلـب فتـواي امـام خامنـه            . آورند هم محل اشكال است      را در مي  

  .خيز رفتن در حرم ائمه است ي سينه درباره
خود را به زمين بيندازد و همانند       ) السالم  عليهم( هاي ائمه   اگر انسان در زيارتگاه   : ؤالس

 تا از آن خون جاري شـود و بـه           مالند  زمين مي  بعضي از مردم كه صورت و سينه خود را بر         
 شوند، عمل كند چه حكمي دارد؟ همان حالت وارد حرم مي

 اين اعمال كـه بـه عنـوان اظهـار حـزن و عـزاداري سـنّتي و محبـت ائمـه                     : وابج
شوند از نظر شرعي اعتباري ندارنـد، بلكـه اگـر منجـر بـه           محسوب نمي ) السالم  عليهم(

 2.، جايز نيستضرر بدني قابل توجه و يا وهن مذهب شوند
                                            

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .1 
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  خواني تعزيه و شبيه
العـالي    اي مدظلـه    اهللا عليـه و هـم امـام خامنـه           هم حـضرت امـام خمينـي رحمـت        

 اين شكل از عزاداري جايز است ولي بهتر است به جاي            ،اند كه با حفظ شئونات      فرموده
  .آن مراسم عزا بر پا نمايند

 به مقدسـات و شـعائر   خوانى اگر مشتمل بر محرّمات شرعيه و موجب اهانت         تعزيه«
خـوانى    مذهبى نباشد مانعى ندارد، ولى بهتر اسـت مجـالس عـزا برپـا نمـوده و روضـه                  

  .نمايند
خوانى اگر مشتمل بر محرّمات و موجب وهن مذهب نباشد مـانع نـدارد؛ اگـر                  شبيه
  . خوانى بهتر است چه روضه
نشود مانع  خوانى اگر مشتمل بر محرّمات شرعيه نباشد و موجب وهن مذهب              شبيه

  1».ندارد ولى بهتر است به جاى آن روضه بخوانند
  :اند اي هم فرموده حضرت امام خامنه

خواني مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشـند و مـستلزم مفـسده                 اگر مراسم شبيه   «
هم نباشند و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مـذهب حـق هـم نـشوند، اشـكال                    

ها، مجـالس وعـظ و ارشـاد و ذكـر             است كه به جاي آن     ندارند، ولي در عين حال بهتر     
 2».مصائب حسيني و مرثيه خواني بر پا شود

  هروله
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
  آيا هروله كردن در عزاداري اشكال دارد؟: سؤال

نـد عليـه مكتـب      اگر موجب وهن مـذهب نباشـد، يعنـي ديگـران سواسـتفاده نكن             
 گونـه  طور كلي توصيه اين است كه از ايـن         ولي به . السالم، اشكالي ندارد    بيت عليهم   اهل

  3.ها پرهيز كنند اعمال در عزاداري

                                            
 582 تا 580 ص3 استفتائات ج .1
 1440 ؤالس  اجوبه االستفتائات.2
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  تكرار اذكار
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت
 و به اصطالح شور تند و پشت سر     زني  در سينه  السالم  آيا گفتن ذكر حسين عليه    : سؤال

  خواني است؟ دارد؟ آيا اين مصداق غناي روضه هم، بي احترامي است و اشكال شرعي
اي رهبـر انقـالب داشـتند بـه برخـي از          مصداق غنا نباشد، اما باز يك توصيه       ظاهراً

   :مداحان كه تكرار اين الفاظ ثمره چنداني ندارد و عين عبارت ايـن بـود كـه فرمودنـد                  
. »خواني شما بايد حكم يـك منبـر آموزنـده را داشـته باشـد                اين مداحي شما، نوحه   « 

شـان نـسبت      معرفت هايي را بخوانيد، مطالبي را داشته باشيد كه مردم بر           يعني قصيده 
كـه در عاشـورا اتفـاق        السالم و تاريخي كه گذشته اسـت، وقـايعي          به ائمه اطهار عليهم   

فرمودنـد كـه     و مي . آموزنده باشد  ؛ بايد يك منبر   افتاده است اطالع بيشتري پيدا كنند     
طور كلي بگوييم حرام است؛ نه، حرام        توانيم به   نمي البته. اي ندارد   تكرار اين الفاظ ثمره   

عنوان يك توصيه كه بـه جـاي تكـرار ايـن الفـاظ               به. نيست عنوان يك فتوا   نيست و به  
هست مفيد هم باشد و بر      كه عزاداري    براي مخاطبين ضمن اين     مطالبي گفته شود كه   

  1.چيز ياد بگيرند ها بيفزايد و معرفت آن
  توصيه به گريه بلند

  : اند اي فرموده حضرت امام خامنه
 اصـرار  ...ها خوان ها روضه ها، و سابق كه آقايان مداح البته اين را هم به شما عرض بكنم؛ اين      « 

خواهند سينه بزنند،     وقتي مي  . كنيد كنند كه بلند گريه كنيد، لزومي ندارد؛ خوب، آرام گريه          مي
خواهند صلوات بفرستند،    ؛ يا وقتي مردم مي    » صدا، صداي اين جمعيت نيست     «: كه اصرار بر اين  
شما بخواهيد مردم صلوات بفرستند، ولو ! »صلوات، صلوات اين جمعيت نيست   « : كه اصرار بر اين  

هاي مـستمع را     ري كنيد كه دل   ها، اصل نيست؛ كا     گرم شدن مجلس به اين شيوه     . شان توي دل 
دل مستمع وقتي در اختيار شما آمد، مقصود حاصل اسـت؛ اگـر آهـسته هـم               . در اختيار بگيريد  

 2».گريه كند، باز مقصود حاصل است؛ اگر به شما توجه كرد، باز مقصود حاصل است

                                            
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .1 
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  گل مالي 
  :اند باره گفته اي در اين ي نظر امام خامنه زاده درباره االسالم فالح حجت

  گل مال كردن خود به عنوان عزادار جايز است؟ :رسيدندپ

ريزند كه نشان     مالند يا كاه بر سر مي       بعضي جاها روز عاشورا گلي بر سر يا بدن مي         
اما اگر به حدي برسد كه سخيف باشـد يـا زشـت باشـد و طـرف              . دهند عزادار هستند  

السالم و    بيت عليهم   كتب اهل كه دشمنان از همين اعمال عليه م       انگشت نما شود يا اين    
استفاده كنند، موجب وهن باشـد بلـه حـرام          ء  السالم سو   بيت عليهم   پيروان مكتب اهل  

 خـود را    اي باشد كه به آن مراتب نرسد و طـرف صـرفاً             بنابراين اگر در حد ساده    . است
اما اگر در حدي باشد كـه طـرف يـا انگـشت نمـا               . عزادار نشان دهد اين اشكالي ندارد     

  1.د و زشت و سبك است يا موجب وهن باشد، اين جايز نيستشو مي

الـسالم     علـيهم   بيـت   كار جايز است ولي دستوري از اهـل         بايد توجه كرد اگر چه اين     
شـود    كه برخي مراسم كه در بعضي مناطق برگزار مي          ضمن اين . براي آن نرسيده است   

  .اردكنند با اين فتوا جاي تأمل د خود را گل مالي ميو تمام بدن 
  

  آالت موسيقي
  : اند اي فرموده حضرت امام خامنه

و ) از آالت موسيقي و شـبيه پيـانو اسـت       (استفاده از آالت موسيقي مانند اُرگ       : ؤالس
 ها در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ سنج و غير آن

استفاده از آالت موسيقي، مناسب با عزاداري ساالر شهيدان نيست و شايسته           : وابج
  2. عزاداري به همان صورت متعارفي كه از قديم متداول بوده برگزار شوداست مراسم

                                            
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988�40    .1 
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  علَم
  : اند اي فرموده حضرت امام خامنه

با قرار دادن آن در     ) السالم  عليه(استفاده از علَم در مراسم عزاداري سيدالشهدا      : ؤالس
 مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزاداري چه حكمي دارد؟

 1.دارد ولي نبايد اين امور جزء دين شمرده شوندنفسه اشكال ن في: وابج
يـك حركـت    ...) علـم كـشي و    (دقت فرماييد كه اين پاسخ به اين معنا است كه اين كـار              

  .ديني نيست كه ثوابي داشته باشد
  :اند  باره فرموده اهللا هم در اين ي آملي حفظهدالعظمي جوا اهللا حضرت آيت

بايـد چيـزي    !  براي چيست؟  »  سرد بي خاصيت   آهن« اين  ! اين علَم بلند كردن چيست؟    
هاي پرشـور     جوان. اند  هاي مخلصي   كنند، بچه    اين عزيزاني هم كه اين كار را مي        .معقول باشد 

ها بگوييم چه چيز ثواب دارد، چـه چيـز            وظيفه ماست كه به آن     .مخلص حسيني هم هستند   
گونه ساخته شـده     د كه صليب  كني خاصيت، اين را براي چه بلند مي        اين آهن بي   ...ثواب ندارد 
هـا شـود،      ها خوب نيست؛ آن چيزهاي ديگري كه بخواهد خداي ناكرده همراه اين             است؟ اين 

 2 .ها خوب نيست اين
، 1388محـرم سـال      در ديدار فرمانده انتظامي استان قم در آستانه مـاه         ايشان همچنين   

يامي يا نفعي داشته باشند،     مطلبي، پ  اين علم ها چيزي نيستند كه     « : فرمودكشي   درباره علم 
  ».پيامي ندارند كه ترافيك ايجاد مي كنند، غير از اين
  خاتمه
زني هم ابتدا به اين شكل و وسعت نبـود            زني و قمه    ها و كارهاي حرامي مانند قفل       انحراف

زيرا فاصله خط انحرافي با خـط اصـلي      . بلكه به مرور زمان به يك انحراف بزرگ تبديل شدند         
  .شود ها زياد مي كند فاصله دان زياد نيست ولي وقتي خطوط ادامه پيدا ميدر ابتدا چن

 روزگـاري بـه سرنوشـت       ،هـا پـرداختيم     اگر مراقب نباشيم اموري كه در اين مقاله بـه آن          
  .زني و امثال آن دچار خواهند شد زني و قفل قمه

نائـب امـام عـصر      عنوان ولي امر و       اي به    اين موارد توصيه امام خامنه     اكثركه در     ضمن آن 
  3.ارواحنافداه، ترك اين كارها بود

                                            
 1444 ؤالس  اجوبه االستفتائات.1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910918000359         2 
 .درباره لزوم عمل به توصيه، مطالبي نوشته شد» دن تا لَخت شدناز لُخت ش« در مقاله  .3
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 1؟ نشدفيچرا قرآن تحر
  

  قرآنيريناپذ فيگاه مسئله تحريت و جاياهم
كننده است و پس از مـسئله         نيي مهم و تع   ي قرآن از جهات مختلف    يريناپذ  فيمبحث تحر 

ت قـرآن از    يرا اگر مـصون   يشود؛ ز   ي محسوب م  يشناس   در قرآن  ييربناي از مباحث ز   يكياعجاز  
به اثبات نرسد، هرگونه استناد ) اتي آيثر در معنالِ مؤ ير و تبد  ييش، تغ ي، افزا يكاست(ف  يتحر

ات مـورد   يـ را احتمـال آنكـه آ     يـ رد؛ ز يـ گ  يد قرار مـ   يات قرآن مورد ترد   ي از آ  يا بخش يبه همه   
ن يست و با چن   ي ن يافته باشد، منتف  ير  ييچه مقصود خداوند بوده تغ     ف شده و آن   ياستناد، تحر 

امبر و  يـ ات پ يـ ن، اعتبـار روا   يـ عالوه بـر ا   . بخش نخواهد بود   جهينتها     آن ، استدالل به  ياحتمال
به قرآن ) تشخيص روايات جعلي(گر، يكديات با يروا  ژه در مقام تعارضيو ز بهيامامان معصوم ن 

  .شود يدار م ز خدشهيات ني رخ داده باشد، اعتبار روايفي است و اگر در قرآن تحريمتك
  ف و انواع آنيمفهوم تحر

ل يـ  ما يدر لغت، به معنـا    ) زيك چ ي لبه، كناره و مرز      يبه معنا (» حرف«شه  يف از ر  يتحر
 يجـاد نـوع   ي ا يف سـخن، بـه معنـا      ي، و تحر  2كردن و منحرف كردن و دگرگون ساختن است       

  . و انحراف در آن استيدگرگون
تـوان بـه دو نـوع     يف قرآن را مي از جمله تحريف هر سخني، تحري كليبند ك دستهيدر  

 از  ي، برداشـت انحرافـ    يف معنـو  يمقصود از تحر  . دم كر ي تقس يف لفظ ي و تحر  يف معنو يتحر
ف، ين نوع تحر  يا. نده آن است  يك سخن، برخالف مقصود گو    يه  ير و توج  يا تفس ي كالم   يمعنا
  . قطع نسبت به قرآن صورت گرفته استطور  به

ش، بـه خـدا     ي در زمان خو   يفين تحر يالبالغه از وقوع چن     السالم در نهج   هيعل يحضرت عل 
   1.دهد يز خبر مينده نيز وقوع آن در آو ا 3برد يشكوه م

                                            
اثـر  ) 1ج(شناسـي      كتـاب قـرآن    360 تـا    308اي از صـفحات       خوانيد خالصـه    چه در ابتداي اين مقاله مي       آن. 1

 .اهللا مصباح يزدي  است، كه در برخي موارد توضيحاتي به آن اضافه شده است تحضرت آي
 ) بن محمد فيومي احمد(الكبير  المنير في غريب شرح  و مصباح)عمر زمخشري بن  محمود(البالغة   اساس. 2
ًال لَ   َمْعَشٍر يِعيُشونَ   َأْشُكو ِمنْ   اللَّهِ  ِإَىل « . 3 يَس ِفيِهْم ِسْلَعٌة أَبـْـَوُر ِمـَن اْلِكتَـاِب ِإَذا تُلِـی َحـقَّ  ُجهَّاًال َو ميُوتُوَن ُضالَّ

بـرم از    بـه خـدا شـكوه مـي    ــ  ِتَالَوتِِه َو َال ِسْلَعٌة أَنـَْفُق بَيعاً َو َال َأْغَلى َمثَناً ِمـَن اْلِكتَـاِب ِإَذا ُحـرَِّف َعـْن َمَواِضـِعهِ 
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   :كرده است ادي ياتي گذشته در آي آسمانيها ف در كتابين نوع تحريز از وقوع ايد نيقرآن مج
   )46/:نساء( »سازند يش منحرف ميها گاهي را از جايكلمات الهـ  َحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعهِ ي« 
 منحـرف  ،شيهـا  گـاه يدر جا) استقرار( را پس از يكلمات اله ـ   َمواِضِعهِ َحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعدِ ي «
   )41/: مائده( ».كنند يم

  )75/بقره( »كنند يف مياند، تحر افتهيكه در سخن خدا را پس از آنـ  َحرُِّفونَُه ِمْن بـَْعِد ما َعَقُلوهُ ي وَ « 
ــدر آ ــات و رواي ــل تحري ــات، از نقطــه مقاب ــوي ــا تعب مقــدس، يهــا  كتــابيف معن ــب   ر ي

ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِهِ ي «   .اد شده استي )121/بقره(»سته آن استيكه شا ات چنانيتالوت آ ـ تـْ
  قرآنيريناپذ فيل تحريدال

 يل قرآني دالـ1

 2يات تحديآ) الف

. توان آورد   يك از سور قرآن را نم     يچ  ين مطلب دارد كه همانند ه     ي داللت بر ا   يات تحد يآ
ك قطعـه   يـ  يعنـ ي آن،   ي لغـو  يست، بلكه معنـا   ي و متعارف آن ن    ي اصطالح ينامقصود از سوره، مع   (

ات مرتبط با هـم     ي از آ  يا  ن سوره مجموعه  يات، مد نظر است؛ بنابرا    يمشخص و برجسته و مستقل از آ      
 و نقطـه اوج مـشخص دارد؛        يريـ گ  جهيكند؛ آغاز و انجام، مقدمه و نت        يك هدف را دنبال م    ياست كه   

ك يو الزمه عدم امكان آوردن مثل ) ا كمتر از آن   يگانه قرآن باشد      و چهارده   از سور صد   يكيخواه  
  .ف قرآن استي اكثر انواع و شقوق تحريسوره، نف

                                                                                         
گـاه كـه       در ميان آنان كااليي كسادتر از قرآن، آن        .ميرند  كنند و با گمراهي مي      گروهي كه با جهالت زندگي مي     

نهـج  » گاه كه از جايگاهش منحرف شود، وجود ندارد بهاتر از قرآن، آن  تر و گران    شايسته تالوت شود و پررونق    
  60، ص17، خطبه )للصبحي صالح(البالغة 

ٌء َأْخَفى ِمَن احلَْقِّ َو َال َأْظَهَر ِمَن اْلَباِطِل َو َال َأْكثـَـَر ِمـَن   َشی لَيَس ِفيهِ   َزَمانٌ   بـَْعِدی  ِمنْ   َعَليُكمْ   َسيْأِتی َو ِإنَّهُ « . 1
اْلَكِذِب َعَلى اللَِّه َو َرُسولِِه َو لَيَس ِعْنَد َأْهِل َذِلَك الزََّماِن ِسْلَعٌة أَبـَْوَر ِمَن اْلِكَتاِب ِإَذا تُِلی َحـقَّ ِتَالَوتِـِه َو َال أَنـَْفـَق 

تـر از حـق، و     ـ پس از من به زودى بر شما روزگارى رسد كه در آن چيـزى پنهـان   رَِّف َعْن َمَواِضـِعهِمْنُه ِإَذا حُ 
نزد مردم آن دوران كااليي كـسادتر از قـرآن،   ! تر از دروغ به خدا و پيامبرش نباشد     آشكارتر از باطل، و فراوان    

 نهـج   »جايگاهش منحرف شود، وجـود نـدارد      گاه كه از        تر از قرآن، آن     گاه كه شايسته تالوت شود و پررونق        آن
 204، ص147، خطبه )للصبحي صالح(البالغة 

در نـشريه   » تحدي قـرآن  «توانيد به مقاله      ي اين موضوع مي     درباره. تحدي به معناي مبارز طلبي قرآن است      . 2
 . شميم معرفت مراجعه نماييد36شماره 
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  :ح مطلبيتوض
   :ك سوره كاملياده يف به زي تحرينف. 1

 شـده    ش در قرآنِ نازل   يها   از سوره  يكي كه در دست ماست،      ي ادعا كند كه قرآن    ياگر كس 
را اگر يكند؛ ز   ي م ين مدعا را نف   ي ا يات تحد ي نداشته و بعد اضافه شده است، آ       امبر وجود يبر پ 
ك سـوره،   يـ  فـراهم آورد؛ چـون آن        يا  ك سوره، سـوره   يد بتوان مانند آن     ين بود، پس با   يچن

واقـع ماننـد    در  م كـه    ينـ يب  يگر مـ  ي د ياما از سو  . ست كه نتوان مثل آن را آورد      يسخن خدا ن  
ن يشود كه در ب يتوان آورد، پس معلوم م  ياورده و نم  ي تاكنون ن  يك از سور قرآن را كس     ي چيه

  . ساخته و پرداخته فكر بشر وجود ندارديا  سوره، قرآن موجوديها سوره
  :اده كمتر از سورهيف به زي تحرينف. 2

ك يـ  ين صورت رخ داده كه در اجزا      يف به ا  ي تحر يد در سور قرآن   يف بگو ي تحر ياگر مدع 
 يك سوره از جانب خداست و قـسمت       ي از   ين شكل كه قسمت   يه، به ا  سوره دخل و تصرف شد    

ن ي ا يات تحد ي بشر افزوده شده است، آ     ي از سو  ي آن، بخش  يگر از آن حذف شده و به جا       يد
 يا  ن سـوره  يبتوان مانند چن   دين باشد با  يرا بر فرض كه چن    يكند؛ ز   ي م يف را هم نف   ينوع تحر 

ست، پس  ي و معجزه ن   ييخته فكر انسان است، خدا     از آن كه سا    يكه بخش  ل آن يرا آورد؛ به دل   
عـدم    بـر  يلـ يك سوره اسـت، دل    يز كه كمتر از     ين گر آن يتوان مانندش را آورد، و بخش د        يم

ك يـ  آن است كه همانند      يات تحد ي آ يست؛ چون مقتضا  ي آن در دست ن    يآور  امكان همانند 
ك از سـور قـرآن      يـ چ  يند هـ  م كه امكان آوردن همان    ينيب  ياما م  .توان آورد   يسوره قرآن را نم   

   . در قرآن وجود ندارديا ف شدهيست، پس چنان سوره تحريموجود ن
  :لِ مخلِّ اعجازير و تبدييف به تغي تحرينف. 3

ات در سور و كم ين حفظ تعداد آيات، در ع  يل آ ير و تبد  يينه تغ ي در زم  ييف ادعا ياگر تحر 
 قـرآن   ييا محتـوا  يـ شد كه نظم ظـاهر       با يل در حد  ير و تبد  ييباشد، و تغ  ها     آن اد نشدن يو ز 

 اهـل فـن     يز بـرا  ير دهد كه تفاوت نظم موجود با نظم اعجـازآم         يي تغ يا  نازل شده را به گونه    
صـورت، نظـم     نيـ را در ا  يـ كنـد؛ ز    ي مـ  ي نفـ  يات تحـد  يـ ز آ ي را ن  يفين تحر يروشن باشد، چن  

 هم خـورده و      خداوند نازل شده بود و امكان آوردن مانندش نبود، به          ي كه از سو   يزياعجازآم
 باشد  يريي اگر تغ  يول. د بتوان مثل آن را آورد     يد آمده است و با    ي فروتر از حد اعجاز پد     ينظم

   1 .كند ي نمي آن را نفيات تحدياورد، آي را به وجود نين اختالل نظميكه چن

                                            
. كه آيات تحدي خود ساختگي و تحريف شـده نباشـند          از كجا معلوم    : ممكن است كسي اين شبهه را مطرح كند       . 1

ها بر عدم تحريف قرآن اسـتدالل كـرد؛ زيـرا دور پـيش      توان با تمسك به آن رف باشند، نميحاگر اين آيات خود م  
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  اوصاف قرآن) ب
  :رسد يه بر چند مقدمه به اثبات ميف با تكيل، سالمت قرآن از تحرين دليدر ا

 نبوت از   يش از چهارده قرن قبل، ادعا     ي در ب  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي امبر اسالم ي ظهور پ  .1
  .خ استي كردن به آن از مسلّمات تاري به نام قرآن و تحدي آن حضرت، آوردن كتابيسو

الجملـه همـان قـرآن        ي فـ  يجِ كنون يخ است كه قرآنِ را    يز از مسلّمات تار   ين موضوع ن  ي ا .2
 ين نبوده كه در مقطع    ي چن يعني است؛   وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي امبر اسالم يپ يارائه شده از سو   

ف يا ناهمسان بـا آن تـأل      ي همسان   ي آن، كتاب  يخِ اسالم قرآن مفقود شده باشد و به جا        ياز تار 
  .افته باشدين مسلمانان رواج يشده و ب

 كه مربوط به يم كه قرآن، خود را به اوصاف عاميكن ي مشاهده مي قرآن كنوني با بررس.3
كنـد؛ ماننـد فـصاحت و بالغـت، عـدم             ي مـ  يتحدها     آن ف و به  يشود، توص   يات آن م  يهمه آ 

  .چ مطلب نادرست و ذكر بودنياختالف، در برنداشتن ه
ن ي آن از ا   يها   بخش ي  سازد كه همه    ين نكته را روشن م    ي ا يات قرآن كنون  ي دقت در آ   .4

ها   آننيالعاده است؛ ب  فصاحت و بالغت خارقياتش داراي آي  همه:اوصاف عام برخوردار است 
 مربـوط   يشود؛ خبرهـا    يافت نم ي در آن    يچ مطلب نادرست  يشود؛ ه   يده م ي كامل د  يهماهنگ

 تطـابق دارد؛  ينـ ي عيهـا  تيـ نـده آن، بـا واقع  ي مربوط بـه آ يها  ييشگويخ و پ  يبه گذشته تار  
ن صـفت آن،    يتـر    جـامع  ات آن منطبق است و    ي آ يت بودن بر تمام   يل نور و هدا   ي از قب  يصفات

  1 .كند يات آن صدق ميكامل بر همه آطور  به» ذكر بودن «يعني
ن صـفات   يـ  قرآن رخ داده بود، ا     ي مؤثر در معنا   يفياد شده، اگر تحر   يبا توجه به مقدمات     

 قـرآن،   يكه گذشت، بررس     چنان يشد، ول   يات آن منطبق م   ي از آ  يست دستكم بر برخ   يبا  ينم
  .دهد يات آن نشان مين وجه بر همه آيا به بهترن اوصاف ريق ايانطباق دق

                                                                                         
سو اعتبار قرآن به اعتبار آيات تحدي مبتني خواهد شد و از سوي ديگر اعتبـار آيـات تحـدي                      چون از يك  . آيد  مي

كه آيات تحدي، با همين مفاد در قرآنِ نازل شـده بـر پيـامبر وجـود                  در اين : توان گفت   در پاسخ مي  . نبر اعتبار قرآ  
عالوه، تحـدي بـه قـرآن از مـسلّمات تـاريخي و               به. داشته، ترديدي نيست و مدعيان تحريف نيز آن را قبول دارند          

كنيم و با تكيه بـر اعجـاز آن،           را اثبات مي  ها با توجه به قرآن موجود فعلي، اعجاز قرآن           روايي است و افزون بر آن     
 .گيريم؛ بنابراين در استدالل به آيات تحدي مشكل دور و امثال آن وجود ندارد عدم تحريف آن را نتيجه مي

 . شميم معرفت مراجعه نماييد24در نشريه شماره » هاي مختلف اعجاز قرآن جنبه«توانيد به مقاله  ي اين موضوع مي درباره. 1
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  آيه حفظ) ج
را فرو فرستاده، خود نگهبانان ) قرآن(ما خود، ذكر    ـ   ِإنّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنّـا لَـُه َلحـاِفُظونَ « 

  )9/حجر(. »آن هستيم
، از نـزول    »نَـا الـذِّْكَر ِإنّـا َنْحـُن نـَزَّلْ « جمله اول، يعني    : اين آيه از دو جمله تشكيل شده است       

بـه  » نـا و نحـن     «و به كار گرفتن ضمير جمـع        »  َنْحـُن  و ِإنّ «قرآن از سوي خدا با دو تأكيد        
عظمت   استفاده از چندين تأكيد و ضمير جمع داللت بر        . دهد  صورت قطعي و مسلّم خبر مي     

  1يرا آيات قبـل از آن     كردند قرآن كالم خدا نيست؛ ز        ترديد كساني دارد، كه ادعا مي      كار و رد ،
اشاره به اين نكته دارد كه مخالفان اسالم، در نزول قرآن از سوي خدا ترديـد داشـته و آن را                     

ها   خداوند با اين تأكيد   . اند  دانسته  كرده و نيروهاي غير الهي را در اين زمينه مؤثر مي            انكار مي 
 نيروي ديگري را نفـي و  و ضماير جمع، هم عظمت قرآن و نزول آن را تأييد و هم دخالت هر     

  .كند  به خداوند تأكيد ميفقطبر مصونيت قرآن در حين نزول و انتساب آن 
و » تأكيـد  الم«و  » انّ«نيز با ادات تأكيـد      ،  » َو ِإنّـا لَـُه َلحـاِفُظونَ   «در جمله دوم از آيه، يعني     

 بيـان   گويـد و بـا      وصف جمع، از نگهباني و حفظ قطعي و مسلّم قرآن پس از نزول سـخن مـي                
نحوه بيان اين جمله    . كند  مطلب در قالب جمله اسميه هميشگي بودن حفظ قرآن را تأكيد مي           

رساند و چـون مـصونيت قـرآن پـس از نـزول را              نيز رفع ترديد و نيز عظيم بودن موضوع را مي         
  .شود طور مطلق بيان كرده، شامل حفظ قرآن از هرگونه تحريف اعم از زياده و نقيصه مي به

كننده   گويد ما حفظ    مي) حافظون(كارگيري صيغه اسم فاعل       آيه شريفه با به    :كه نتوضيح آ 
گونـه كـه بـه مـا انتـساب        بدون شك منظور از حفظ اين است كه اين كتاب آن    . قرآن هستيم 

دارد، بايد به مردم برسد و اگر بخواهد با غير خود اختالط پيدا كند، به نحوي كه معلوم نباشد              
جا ديگر حفظ صدق نخواهد كرد، يا اگر   و كدامش كالم خدا نيست، اينكدامش كالم خداست

چيزي از آن كم شده باشد، باز هم حفظ صدق نخواهد كرد؛ زيرا آن قسمتي كـه نقـص پيـدا                     
كرده، خدا از بيان آن غرضي داشته كه با وجود آن كالم و رسيدنش به دسـت مـردم، حجـت                     

پـس ايـن آيـه داللـت        . ده و حجت تمام نيست    شد و بدون آن، غرض الهي تأمين نش         تمام مي 
  .كه قرآن هم از جهت زياده و هم نقيصه محفوظ از تحريف است دارد بر اين

                                            
بر او نازل شـده،  ]  قرآن[» ذكر«اى كسى كه «:  ـ و گفتند   َلَمْجنُـون  الـذِّْكُر ِإنـَّكَ   َعَلْيهِ   نـُزِّلَ  اُلوا يا َأيـَُّها الَّذي قٰ وَ . 1

  ) 6! (اى مسلماً تو ديوانه
  )7(» !زورى؟  نزد ما نمىگويى، چرا فرشتگان را  ـ اگر راست مىلَّْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَمَلئَكِة ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقينَ 

كنـيم،؛    ما فرشتگان را، جز به حق، نازل نمى)ها بايد بدانند اما اين(ـ  ظَـرِينَ  َو َما كانُوا ِإًذا مُّنْ   َحقّ ُل اْلَمَلئَكَة ِإالَّ بِالْ َما نـُنَـزِّ 
 )8)! (گردند ى نابود مى؛ و در صورت انكار، به عذاب اله(شود  ها مهلت داده نمى و هر گاه نازل شوند، ديگر به اين
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 از سوي ديگر هرچند كه آيه شريفه، حفظ قرآن در همـه ابعـاد را تـضمين كـرده اسـت،                    
وتي افزون بر اين، ظاهر آيه دال بر حفظ قرآن مجيد، به عنوان سخن و پيام الهي است، وتفـا                  

بنابراين، حفظ كل آيات قرآن مد نظر است و اختـصاص  . بين آيات قرآن در اين جهت نيست      
اي خاص از آيات، مانند آيات نازل شده تا زمان نزول آيه مـورد بررسـي                  دادن آن به مجموعه   

كـه مقـصود از حفـظ، همـان           چنـان . خالف ظاهر آيه شريفه است و هيچ دليلي بر آن نيست          
بـرخالف   شتن قرآن است و حمل آن بر علم و آگاهي خدا نسبت به قرآن         نگهباني و مصون دا   

انـد و اراده ايـن        شناسان، حفظ را به معناي علم ندانـسته         يك از لغت   ظاهر آيه است؛ زيرا هيچ    
معنا از اين واژه، بدون مصحح و دليل است، و نيز ظاهر آيه، حفظ قرآن از هر جهـت اسـت و         

ن از مغلوب واقع شـدنِ محتـواي آن در برابـر شـبهات              اختصاص دادن حفظ قرآن به حفظ آ      
توان مفاد آيه را  مخالفان يا منسوخ شدن يا امكان همانندآوري آن، ادعايي بيش نيست و نمي   

  .منحصر در آن دانست
  شبهه متشابه بودن واژه ذكرپاسخ به

يـن آيـه    ، پيامبر اسالم است، بر ايـن اسـاس، مفـاد ا           يه مقصود از ذكر در آ     :اند  برخي گفته 
ــ  ــد آي ــُه يْعــِصُمَك ِمــَن الّنــاسِ « : همانن ــ  َو الّل ــد    ـ ــصون خواه ــردم م ــد م ــو را از گزن ــدا ت و خ

 .از آسيب دشمنان اسالم است     وسلم  وآله  عليه  اهللا  ، ضمانت حفظ پيامبر صلي    )67/مائده(»داشت
 هست كه مقصود از ذكر در آيه پيامبر باشد و در اين صورت واژه ذكر              كم احتمال آن    يا دست 

اي بر اراده مصداق خاصي از آن وجود ندارد و استدالل بـه               شود، زيرا قرينه    اي متشابه مي    واژه
  .آن براي عدم تحريف قرآن نادرست است

أَنـَْزْلنـا  وَ « : در آيات فراواني واژه ذكر با صراحت بر قرآن اطـالق شـده اسـت؛ ماننـد          :پاسخ
سـوي   چه را به فرو فرستاديم تا آن سوي تو و ما ذكر را به ـ   ِإلَـيِهمْ ِإَليَك الذِّْكَر ِلُتَبيَن ِللّناِس مـا نـُـزِّلَ 

گونـه كـه در       در اين صورت واژه ذكر، آن      )44/نحل( »سازي  شان روشن  مردم نازل شده، براي   
  .اين شبهه ادعا شده، متشابه و مشترك بين دو مصداق نيست

صريح بر قـرآن  طور  بهژه ذكر  سوره حجر وا6افزون بر آن، با توجه به اين نكته كه در آيه      
باشد؛ زيـرا آيـه نهـم پاسـخ نـسبت       اطالق شده است، مقصود از ذكر در آيه نهم نيز قرآن مي  

در آيه نهم عهد ذكري است، پس       » الذكر«نارواي مطرح شده در آيه ششم است و الف و الم            
  . اين آيات هم نافي شبهه ياد شده است1سياق

                                            
در اصطالح مفسران و اصوليان، به جمالت پيشين و پسين واژه يا جمله مورد بحـث                . روند سخن است  : سياق. 1

 .شود ها روشن مي گويند كه مراد از جمله يا واژه مذكور با توجه به آن
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   موجود در نزد امام معصوم شبهه مصون بودن قرآنِ پاسخ به
حفظ همه ، » َو ِإنّـا لَـُه َلحـاِفُظونَ  «اگر مقصود از حفظ قرآن در آيه : گويند در اين شبهه مي  

خالف واقعيت خارجي است؛ زيرا در طول تاريخ اسـالم           هاي نوشته شده قرآن باشد، بر      نسخه
اشـتباه از سـوي     عمـد از سـوي دشـمنان اسـالم يـا بـه              ور  طـ   بههاي قرآن    بسياري از نسخه  

چند يـك    ها هر   نويسندگان و ناشران، تحريف شده است؛ و اگر مقصود، حفظ برخي از نسخه            
توان با پذيرش تحريف قرآن موجود در ميان مسلمانان، معتقد بـه حفـظ                نسخه آن باشد، مي   

  .السالم شد و مفاد آيه را ناظر به آن دانست عليه نسخه موجود نزد امام زمان
هايي اسـت كـه    ها به معارف و دستورالعمل ن در يك جمله، هدايت انسان    هدف قرآ : پاسخ

در اين كتاب آمده است تا با اعتقاد و عمل به آن، به سعادت نهايي دست يابند و اين هدف با 
ــر پيــامبر  ايــن . تحريــف قــرآن ميــسر نيــست ــازل شــده ب هــدف اقتــضا دارد كــه قــرآن ن

يان مسلمانان محفـوظ و مـصون بمانـد كـه مـسلمانان      اي در م وسلم به گونه    وآله  عليه  اهللا  صلي
شان نازل  چه خداوند براي هدايت بتوانند به آن دست يابند تا زمينه فهم، اعتقاد و عمل به آن       

وجـه وابـسته بـه آن نيـست كـه برخـي يـا همـه                  چنين مصونيتي به هـيچ     .كرده، فراهم آيد  
 زيرا امكان دارد كـه بـا تحريـف          اي از آيات دستخوش تحريف نشود؛      هاي قرآن در پاره     نسخه

كه قرآن واقعي چيز  ها و اين ها در يك مقطع زماني، مسلمانان از تحريف آن نسخه همه نسخه 
پژوهان، قاريان و حافظـان قـرآن، بـه        عنوان مثال از طريق قرآن     ديگري است، آگاه باشند و به     

نحـوه از مـصونيت، بـا       اين نكته نيز روشن است كه ايـن         . قرآن واقعي دسترسي داشته باشند    
  .آيد ويژه در زمان غيبت به دست نمي به حفظ يك نسخه در نزد امام معصوم

  آيه عزت) د
  :آيه ديگري كه براي اثبات عدم تحريف قرآن به آن استناد شده، آيه عزت است

تِيِه اْلباِطُل ِمْن بَيِن يَديِه َو ال ِمْن َخْلِفِه ال يأْ * ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلّما جاَءُهْم َو ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيٌز « 
شـان آمـد بـه آن كـافر      بـراي ) قـرآن (به راستي كساني كه چون ذكر  ـ  تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكـيم َحِميـد

سو به آن     باطل به هيچ وجه و از هيچ      . ناپذير است   و به راستي كه قرآن كتابي شكست      ... شدند
  )42و41/فصلت ( ».ز سوي خداوند فرزانه و ستوده استاي ا فرو فرستاده. آورد رو نمي

ترديدي نيست كه مقصود از ذكر و كتاب در اين دو آيه، قرآن مجيـد اسـت كـه بـه سـه               
وصف »   تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكـيم َحِميـد«و  »  ال يْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بَيِن يَديِه َو ال ِمْن َخْلِفِه «،  »  َعزِيزٌ  «:وصف

ف اول، هر يك، داللت بر عدم تحريف قرآن و صفت سوم به منشأ و راز اين دو وص. شده است
  .ناپذيري اشاره دارد تحريف
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گرفته شده است؛ از ايـن رو       ) زمين سخت (از ماده عزت و واژه عزت از ارض عزاز          » عزيز«
  .ناپذير و نفوذناپذير است به معناي شكست» عزيز«

 اسـت و بـه هـر چيـزي كـه خـود بـه تبـاهي                  كننـده   شونده و تباه    به معناي تباه  » باطل«
  رو چيزهـاي فاسـد   شـود؛ از ايـن   كشاند، اطـالق مـي   انجامد يا امر ديگري را به تباهي مي       مي

  .نامند ثبات را باطل مي شونده و مطالب نادرست و امور بي
اني اسـت و  سر از نظر زم رو و پشت در آيه، يا به معناي پيش»  ال ِمْن َخْلِفِه و ِمْن بَيِن يَديِه «

وجـه و از      رفته به معناي به هـيچ      هم  مقصود هنگام نزول آيات و پس از نزول آن است، يا روي           
  .جهت است و داللت بر نفي كامل دارد هيچ

گوييم صفت عزيز بـه تنهـايي بـر مـصونيت قـرآن از                اكنون با توجه به نكات ياد شده مي       
» عزيز بودن «نفوذپذيري است كه با     پذيري و     تحريف داللت دارد؛ زيرا تحريف، نوعي شكست      

  .قرآن سازگاري ندارد
 نيز به خودي خود، عدم تحريف قرآن بـه خـوبي اسـتفاده    » ال يْأتِيِه اْلباِطلُ « از صفت دوم    

شود؛ زيرا با توجه به اعجاز و حق بودن قرآن، هرگونه تغييري كـه اعجـاز و معـارف آن را                       مي
است كه راه يافتن آن به قرآن در ايـن          ) كننده  و تباه شونده    تباه(دگرگون سازد، مصداق باطل     

طور كلي در هر زمان و از هر جهت، منتفي دانسته شده است؛ همچنين اين صـفت،                   جمله به 
كنـد؛ زيـرا اگـر خداونـد اراده           مـي  هرگونه حذف آيات قرآن نازل شده را از قرآن موجود نفي          

دن آن آيات، مصداق بـارز روي آوردن        كرده كه آن معارف در اختيار بشر قرار گيرد، حذف ش          
  .آيد شمار مي باطل به قرآن نازل شده به

جمله پاياني اين آيه، يادآور اين نكتـه اسـت كـه قـرآن، بـه ايـن دليـل قابـل تحريـف و                         
اي است كه كارهايش داراي       پذير نيست كه فرودآمده از سوي خداوند فرزانه و ستوده          شكست

  .ها را دارد  كمالي مههدف معقول و متناسب است و خود ه
. كند  مقايسه آيه عزت با آيه حفظ، تفاوت نحوه بيان و مفاد دو آيه را با يكديگر آشكار مي                 

در آيه حفـظ سـخن از نگهبـاني خداونـد از قـرآن بـه ميـان آمـده بـود، ولـي در ايـن آيـه،                         
، هم  شود كه سالمت قرآن     نفوذناپذيري خود قرآن مطرح شده است و مفاد اين دو آيه آن مي            

. تأمين شـده اسـت    ) به دليل نگهباني خداوند   (و هم از برون     ) به لحاظ نفوذناپذيري  (از درون   
چرا . نگهباني خداوند از قرآن روشن است، ولي نفوذناپذيري كتاب نياز به اندكي توضيح دارد             

  دارد؟ رسانان مصون نگه مي قرآن نفوذناپذير است و كدام ويژگي قرآن آن را از نفوذ آسيب
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  ز نفوذناپذيري قرآنرا
شود  گذشت، روشن مي) آيات تحدي(چه در اولين دليل قرآني عدم تحريف  با توجه به آن

. اعجاز قرآن، راز نفوذناپذيري و راه نيافتن باطل به آن است          . كه آن ويژگي، اعجاز قرآن است     
دا و خبر، فعل و فاعل، مبت(اعجاز قرآن، به كاربرد حروف خاص، كلمات ويژه، و جمالت كوتاه 

كـم در   وابسته نيست؛ زيرا امور ياد شده در زبـان عـرب و دسـت     ) حال و ذوالحال و امثال آن     
محتواي «اعجاز قرآن در    . شود  اشعار فصيحان عرب قبل و بعد از نزول قرآن، فراوان يافت مي           

در نظم خاصي است كه بـر مجموعـه آيـات و            «و  » غني و معارف هماهنگ و سراسر حق آن       
كه برجستگي يك غزل برجـسته يـا يـك            ؛ چنان »حاكم است ها     آن سوره و مفاد  جمالت يك   

 هاي آن نيست، بلكه از نظم خاصي كه بر مجموعه    نثر ادبي ممتاز، متّكي به مفردات و تركيب       
اگر نظم و محتواي ويژه قـرآن فـوق تـوان بـشر اسـت،               . گيرد  حاكم است سرچشمه مي   ها    آن

كه به آن محتوا و نظم آسيب رساند، قرآن را فروتر از حد در اين آيات   هرگونه دستكاري بشر
دهـد كـه قـرآن        اعجاز و در نتيجه، قابل همانندآوري خواهد كرد؛ ولي بررسي قرآن نشان مي            

كـه تـاريخ قـرآن هـم حـاكي از عجـز و         توان آورد؛ كما ايـن     معجزه است و همانند آن را نمي      
بنابراين، باور داشتن اعجاز    . وره است شكست معارضان و هماوردجويان در آوردن مثل يك س        

  .قرآن، مالزم با اعتقاد به عدم تحريف آن است
   قرآنيريناپذ في تحرييل رواي دالـ2
 يبرخ. استدالل شده فراوان است ها     آن ف، به ي اثبات سالمت قرآن از تحر     ي كه برا  ياتيروا

  :اند از عبارتها   آناز
سنت نقل شده     عه و اهل  ي ش يي در منابع روا   1ن كه به صورت متواتر    يث معتبر ثقل  يحد) الف

 هستند كه   يسنگ  السالم دو گوهر گران    هميعل تيب   قرآن و اهل   :ث آمده است  ين حد يدر ا . است
 كه اگـر قـرآن   يدر صورت. مادام كه امت اسالم به آن دو چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد         

  .كننده بود شد، بلكه خود گمراه ي نميتنها مانع گمراه ف شده بود چنگ زدن به آن نهيتحر
 آرا،  يكننـده بـه محـور و محـك قـرار دادن قـرآن در بازشناسـ                  هيات فراوان توص  يروا) ب

  :فرمايد  روايت نبوي كه مي حق از باطل؛ مانندي و اجتماعيانات فكريالت و جريتما
انـات  يجر(هـا   گاه كه فتنه آن ـ    بِاْلُقْرآن  فَـَعَلْيُكمْ  مِ  اْلُمْظلِ   اللَّْيلِ   َكِقَطعِ   اْلِفَنتُ   َعَلْيُكمُ  َفِإَذا اْلَتَبَستْ « 
 »ره بر شما مشتبه شدند بر شما باد به قرآن         ي ت   شب يها  چونان پاره )  منحرف ي و اجتماع  يفكر

                                            
اي باشـند كـه امكـان        زهدر اصطالح روايي، وصف حديثي است كه راويان آن در هـر طبقـه، بـه انـدا                 تواتر  . 1
 .گويي وجود نداشته باشد شدن آنان بر دروغ دست هم
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. ات مخـالف قـرآن    يـ ات با قرآن و كنار گذاردن روا      يدكننده به محك زدن روا    يات تأك يروا) ج1
  :السالم نقل شده كه فرمودند  علي عليهمانند حديثي كه از اميرالمؤمنين

ـٌر ِمـْن رَِوايَتِـَك َحـِديثاً ملَْ ُحتْـِصِه «   َو َمـا   َفُخـُذوا بِـهِ   اللَّـهِ   ِكتَـابَ  َفَمـا َوافَـقَ ... تـَرُْكَك َحِديثاً ملَْ تـُـْرَوُه َخيـْ
 بهتر اسـت  يا ل نكردهرا نق  كه آنيثياز دست دادن و رها كردن حد ـ    فَـَدُعوه  اللَّهِ   ِكَتابَ  َخاَلفَ 

 را كه بـا كتـاب خـدا موافـق           يتيپس روا ... ي از آن ندار   ي كه اطالع كاف   يثياز نقل كردن حد   
 را كـه بـا كتـاب    يتيو روا) ديش قرار ده ي فكر و عمل خو    يو آن را مبنا   (د  ياست، انتخاب كن  

  2 ».ديخدا مخالفت دارد واگذار
 قـرآن در زمـان      يريناپـذ   فيـ  بـر تحر   يعا با مالزمه قط   ي كه با صراحت     يات فراوان يروا) د
خ اسـت؛ ماننـد     يسـالمت قـرآن در طـول تـار        ها     آن  و ظاهر  3السالم داللت دارد   هميعل امامان

شـود و حـضرت در پاسـخ          يالسالم درباره قرآن سؤال مـ      هيعل  كه در آن از امام صادق      يتيروا
  :ديفرما يم

ال يَْأتِيـِه    َو ُهـَو اْلِكتَـاُب اْلَعزِيـُز الـَِّذي  َو تـَْنزِيلُـهُ   اللَّـهِ   َو َوْحـيُ   اللَّـهِ  ُهَو َكَالُم اللَّـِه َو قَــْوُل اللَّـِه َو ِكتَـابُ « ِ
گفتار خدا،  خدا، كالمآن  ـ  )٤٢/فـصلت(اْلباِطُل ِمْن بـَْيِن َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميد 

 است كه باطل بـه      يريناپذ  و آن كتاب نفوذ     اوست ي و نازل شده از سو     خدا يكتاب خدا، وح  
  4.» و نازل شده از حكيم حميد استآورد يوجه به آن رو نم چيه

  ف قرآني بر عدم تحريخيشواهد تار. 3
ان مسلمانان و جاذبـه فـصاحت و        يژه قرآن در م   يت و يگاه و اهم  ي بر جا  يخيدر شواهد تار  
امبر بر تالوت، كتابت ي پيها هيبه توص عرب معاصر نزول و اهتمام مسلمانان يبالغت قرآن برا

  .شود يد ميو حفط قرآن تأك
  :در مورد شواهد تاريخي عدم تحريف، اموري از اين قبيل مطرح است

انگيز عرب معاصر با قرآن و عالقه زايدالوصف آنان به قـرآن بـه دليـل         حافظه شگفت ) الف
  آساي آن؛ فصاحت و بالغت و آهنگ معجزه

                                            
 478ص 12 مرآة العقول ج ـ 599ص 2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  ـ 2ص 1 تفسير العياشي ج. 1
ــن ج. 2 ــ  226 و 215 1 المحاس ــي جـ ــسير العياش ــ  8ص 1 تف ــرآن ج ـ ــسير الق ــي تف ــان ف ــ 68ص 1 البره    ـ

 325ص 17  مستدرك الوسائل ج165ص 2 ج) وت بير-ط (بحار األنوار 
گونـه اقـدامي در مـورد قـرآن            السالم پس از به دست گرفتن خالفت ظاهري، هيچ         عليه اين موضوع كه علي   . 3

 .انجام ندادند، نيز از نظر تاريخي و روايي شاهد ديگري بر عدم تحريف قرآن تا آن زمان است
 545ص) للصدوق( األمالي. 4
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  ان با قرآن و حفظ و تالوت آن؛انس فراوان مسلمان) ب
  تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هر گونه تغيير در آن؛) ج
وسـلم در مـورد تـالوت،         وآلـه   عليـه   اهللا  هاي ويژه پيامبر گرامي صـلي       دستورها و توصيه  ) د

  آوري قرآن و اهتمام مسلمانان به اين دستورات؛ كتابت، حفظ و جمع
   .تحريف قرآن در ضمن انتقاداتي كه به زمامداران پس از رسول خدا شده استمطرح نشدن   ) ه

 فيل معتقدان به تحري داليبررس

انـد   ف استدالل كردهي اثبات تحريات برايات و رواي از آيف قرآن به برخ   يمعتقدان به تحر  
  .ميپرداز يمها  آنبعضي از  يكه به اختصار به ذكر و بررس

  نيشي پيها گر مشابهت امت اسالم با امتانيات بيات و روايآ) لفا
ن اشـاره شـده اسـت؛       يشي پ يها ات به مشابهت امت اسالم با امت      يات و روا  ي از آ  يدر برخ 

ـ تَـــرَْكُبنَّ طََبقــاً َعــْن طََبــقلَ «  :ماننــد  »ديشــو ي ســوار مــي پــس از حــالتي حتمــاً شــما بــر حــالت 
  )19/انشقاق(

 يهـا  در امـت  هرچـه  ـ    اْألُمَِّة ِمثْـُلهُ   َهِذهِ   ِيف   السَّاِلَفِة َيُكونُ  َممِ  اْألُ   ِيف   َما َكانَ  ُكلُ «  :يا اين روايت
  1 ».افتين امت همانند آن تحقق خواهد يگذشته وجود داشته در ا
سـنت  «ات  يـ ات مـشابه آن، ماننـد آ      يات و روا  ين و آ  يشيت پ يه و روا  يادعا شده است كه آ    

 كه در ياناتير خواهد كرد و جر  ي گذشته س  يها امتداللت دارند كه امت اسالم، همانند        2»ياله
 يهـا   مهـم امـت    يهـا   انيـ  از جر  يكـ يدهد و چون      يز رخ م  ين امت ن  يها رخ داده، در ا      آن امت 

  .شود يف ميز تحرين امت ني ايهاست، پس كتاب آسمان  آني آسمانيها ف كتابيگذشته، تحر
ات بـر   يـ ات و روا  يـ ن آ يلت ا و دال  3اد شده صرف نظر شود    يات  ياگر از مناقشه در سند روا     

 آن، صـرفاً    يمقتـضا  ،4رفتـه شـود   ين در همه امـور پذ     يشي پ ي امت اسالم با امت ها     يهمانند

                                            
 530ص 2 و تمام النعمة جكمال الدين . 1
ايـن سـنت خـدا در    : فرمايـد  هاي گذشته را ذكر كرده و مـي  مقصود، مجموعه آياتي است كه سرگذشت امت    . 2

 .ناپذير است هاي گذشته است و سنت خدا تغيير امت
، االسـناد  اعتبارند و فقط چهار روايـت نقـل شـده از كـافي، قـرب                بيشتر روايات مورد استناد از نظر سند بي       . 3

از اين چهار روايـت دو روايـت اول نـاظر بـه مـوارد خـاص و دو                   . بصائرالدرجات و رجال كشي معتبر هستند     
 ) هاي گذشته نه همه امت. (اسرائيل است روايت اخير ناظر به مشابهت امت اسالم با بني

تكـذيب  (ها  فت امترساند، بلكه ناظر به مخال هيچ يك از آيات مورد استناد، مشابهت در تمامي امور را نمي     . 4
در تفسير آيه مطرح شده در اين استدالل پنج احتمال ذكـر            . ها است   با پيامبران و نابود شدن آن امت      ) و معارضه 
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وجه زمـان تحقـق     چي به هيامبر اكرم است؛ وليخ پس از پ   يف در قرآن در طول تار     يوقوع تحر 
ه باشـد؛   مانـد ي بـاق يان طوالنيكند، و چه بسا تا زمان تحقق آن، سال         يف را مشخص نم   يتحر
  . ف قرآن موجود نداردي بر تحريچ داللتين هيبنابرا

ـ     يها  در همه امور با امت     يعالوه بر آن، همانند     دارد كـه در     ي گذشته، موارد نقض فراوان
ل و غـرق    ي، شكافته شدن رود ن    يپرست  گوساله :ح شده است؛ مانند   يات به آن تصر   يات و روا  يآ

 چهـل سـاله     يمان، سـرگردان  ي سـل  انش، حكومـت گـسترده حـضرت      يشدن فرعـون و لـشكر     
مـسئله   ل و ياسـرائ  يان گـاو بنـ    يل، جر ياسرائ ي از بن  يابان، مسخ شدن جمع   يل در ب  ياسرائ يبن

ل عـدم   يـ ر است و با توجه به دال      ي استثناپذ ي عموم ين همانند يپس ا . امبر اسالم يت پ يخاتم
  .استات يات و رواين آي اي از موارد استثنايكيف نشدن قرآن يف قرآن، تحريتحر

ن يـ شـود كـه مقـصود از ا         يات استفاده م  ين روا ي ذكر شده در ا    يها افزون بر آن، از نمونه    
ن صـورت، در خـصوص      يـ نه مشابهت تام و كامل و در ا        ،1 مشابهت است  يات، نوع يات و روا  يآ

 به آن در مقام فهم و عمـل،         يياعتنا يا ب ي كتاب   يف معنو ي تحر :توان گفت   يف م يمسئله تحر 
  .ديآ يشمار م  گذشته بهياي انبيها ف كتابيتحرمورد مشابه با 

  ف قرآنيانگر تحريات بيروا) ب
 سخن بـه    يطور كل   ف قرآن به  يف، از تحر  يان تحر يم كه طبق نظر مدع    ي دار يات فراوان يروا

ف شـدن آن    يـ و نـشان تحر    2 گر تالوت شـده   ي د يا ات قرآن به گونه   يآها     آن ا در يان آورده   يم
  .استات در قرآن موجود مشهود يآ

                                                                                         
هـاي پيـشين      شده است كه در برخي از كتب تفسير يكي از آن پنج احتمـال را هماننـدي امـت اسـالم بـا امـت                        

الحكام القرآن، البحر المحيط، مفاتيح الغيب و        فسير القرآن، الجامع  التبيان في ت  :  تفاسير مراجعه كنيد به  (اند    دانسته
 ).مجمع البيان، ذيل آيه نهم از سوره انشقاق

در امت اسالم در مقايـسه بـا بازگـشت          ) عليهم السالم (به عنوان مثال در يكي از اين روايات، رجعت امامان         . 1
 ؛هاي پيشين به شمار آمده اسـت   اسالم با امتخانواده حضرت ايوب به سوي آن حضرت از موارد مشابهت امت       

هاي خـاص     السالم پس از شهادت و از عالم آخرت به عالم دنيا و با ويژگي              عليهم در صورتي كه رجعت امامان    
خود است، ولي بازگشت خانواده حضرت ايوب صـرفاً روي آوردن و زنـدگي كـردن بـا آن حـضرت، پـس از                        

 .جدايي از ايشان بوده است
سـنت مطـرح      براي اثبات تحريف قرآن، به مسئله نسخ تالوت و يا نسخ تالوت و حكم كه در بين اهل                 برخي  . 2

اند كه با توجه به عدم اعتبار آن روايـات، اسـتدالل بـه                است و به روايات نقل شده در اين زمينه استدالل كرده          
بـه  اعتبـاري روايـات آن،        و بـي  براي اطالع از مسئله نسخ تـالوت        . اساس خواهد بود    ها بر تحريف قرآن بي      آن

 . به بعد مراجعه نماييد169، ص12 ترجمه تفسير الميزان، ج
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ات يـ ستند و مجمـوع روا    يشده، معتبر ن  ها     آن  تواتر يات كه ادعا  ين روا يب به اتفاق ا   ياكثر قر 
هـا     آن  از ياريبـس   است؛ ين مجموعه تكرار  ي از ا  ي برخ .ت است يك به چهل روا   ينزدها     آن معتبر

هـا    آن  از ي و ذكر مصداق و شأن نزول و نقل به معنا و اقتباس اسـت و در بعـض                  يريمطالب تفس 
  .  استيگريل ديازمند دلي نيف لفظينسبت به تحرها   آنكار رفته كه شمول  بهي كليريز تعابين

شدن  ح آن حذفين مجموعه وجود دارد كه ظاهر، بلكه صر    ي در ا  1حيت صح يك روا يفقط  
  . د استيك به دو سوم از قرآن مجينزد

َعَة َعـَشَر أَلْـفَ ِإنَّ اْلُقـْرآَن الـَِّذي َجـاَء بِـِه َجبْـ «  :ت آمده است  يروااين  در   ـٍد ص َسـبـْ   َرئِيـُل ع ِإَىل ُحمَمَّ
 آورد،  سـلم و  وآله  ليهع  اهللا   صلي امبري پ يبه سو لسالم  ا  عليهل  ي را كه جبرئ   ي، قرآن يبه راست ـ   آيَـة

  2 ». استه بودهيهفده هزار آ
و  3نقل شـده » ةيسبعة آالف آ«ن صورت يبه ا» عشر« بدون واژه يت در كتاب واف  ين روا يا

   4 .ات قرآن موجود استيك به شماره آيشود كه نزد يه مين هفت هزار آمفاد آ
ر آن، كـه    يح و تفـس   يتواند متن قرآن همراه با توض       يت، م ين روا يافزون بر آن، مقصود از ا     

  5.ز باشدي آورده است، نوسلم وآله عليه اهللا  صليامبري پي خدا برايل از سويجبرئ
  : خصوص فرموده استاهللا جوادي آملي نيز در اين حضرت آيت

  :زند صحت تحريف به كاستي، از دو جهت به اعجاز قرآن صدمه مي
هاي قرآن، تحدي كرده     دانيم كه قرآن حتي به آوردن يك سوره همسان با سوره           مي :يكم

و اين تحدي وقتي كامل است كه همه قرآن در دست باشـد؛ پيداسـت كـه بـا احتمـال                      6است
شايد بتـوان بـه     : تواند ادعا كند   لبي ناتمام است؛ زيرا خصم مي     تحريف به كاستي، اين هماوردط    

                                            
) مـورد اعتمـاد   (به حديثي گويند كه راويان آن، همه امـامي مـذهب و ثقـه               . اصطالحي حديثي است  : صحيح. 1

 .باشند و سلسله سند به معصوم متصل شود
 526ص 12  ج؛ولمرآة العقـ  634ص 2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 7 ـ 9089، روايت 1781و1780 ص9 ج )محسن فيض كاشانينوشته مال (وافي ال. 3
عنوان مثال مرحـوم     نظران است، و به     قابل ذكر است كه اعتبار كتاب وافي از نظر دقت، مورد پذيرش صاحب            . 4

 .شعراني بر آن تأكيد كرده است
 . اين روايت تحليل شده استاهللا جوادي آملي در ادامه مطالب به نقل از آيت. 5
ــا نـَزَّْلَنـــا َعلــىَ . 6  َعْبـــِدنَا فَــْأُتوْا بِــُسورٍَة مِّـــن مِّْثِلــِه َو اْدُعـــوْا ُشــَهَداءَُكم مِّـــن ُدوِن اللَّــِه ِإن ُكنـــُتْم  َو ِإن ُكنــُتْم فــِى رَيـــٍب مِّمَّ

يـك سـوره   ) دست كـم (د داريد، ايم شك و تردي نازل كرده] پيامبر[چه بر بنده خود   ـ و اگر درباره آن َصـاِدِقين
 )23/بقره! (گوييد  براى اين كار، فرا خوانيد اگر راست مى- غير خدا-همانند آن بياوريد؛ و گواهان خود را 
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هـاي   اي همـسان سـوره     توانيم سوره  هاي حذف شده هماوردي كرد؛ درست است كه نمي         سوره
  ! هاي حذف شده نيز چنين باشد؟ موجود قرآن عرضه كنيم، اما از كجا معلوم كه نسبت به سوره

ارد به همـاوردي يقـين پيـدا كنـيم؛ صـرف       از طرفي براي سقوط اعجاز قرآن، ضرورت ند       
اي همسان قرآن، براي اسقاط اعجاز آن بس است؛          احتمال كافي است؛ بلكه امكان ارائه سوره      

گونه كه براي ساقط كردن قرآن از اعتبار و حجيت، يقين بـه تحريـف آن الزم نيـست؛                    همان
  .انجامد بلكه احتمال تحريف مĤالً به نابودي اعجاز قرآن مي

بايست احتمال هرگونه تحريف را هرچند به كاستي،         براين براي دفاع از اعجاز قرآن مي      بنا
  .طور قطع مردود دانست به

يكي از مواردي كه قرآن بر اعجاز خود تأكيد كرده است، نفي اخـتالف ميـان آيـات                   :دوم
متعدد آن است كه در شرايط مختلف، اعم از سختي و آساني، جنگ و صـلح، بيابـان و شـهر                   

وجـو از همـاهنگي ميـان آيـات و           ؛ فحص و جست   1و طي ساليان متمادي نازل شده است      ... و
ها، آيات، اجزاء، كلمات و حروف قرآن، حاضر و    عدم اختالف، زماني ميسر است كه همه سوره       

چه از قرآن حتي يك حرف حذف شـده           براين اساس، چنان  . براي تدبركنندگان مشهود باشد   
شايد همان حرف حذف شده بـا بخـش موجـود قـرآن             : ين ادعا كند  تواند چن  باشد، خصم مي  

توان با فقدان بخشي از اجزاء قرآن، ادعاي هماهنگي كامـل و             منافات داشته باشد؛ چگونه مي    
  ها را نمود؟ عدم اختالف ميان آن

بنابراين با پذيرش اعجاز قرآن در زمينه هماهنگي و عدم اختالف، اطمينـان يـا احتمـالِ                 
  2.شود كاستي نابود ميتحريف به 

  روايات تالوت سوره كامل در نمازها
   3 .شيعه قرائت سوره كامل را در نماز پذيرفته است؛ يا وجوباً يا ندباً

هاي قرآن تحريف شده باشد، به اين معناسـت كـه       اگر سوره : براين اساس، مدعا اين است    
ت، مگـر تعـدادي محـدود،       ها افتاده است؛ پس سوره كامل در قرآن نيـس           تعدادي از آيات آن   

در اين صورت، حكم وجوبي يا استحبابي قرائت سوره كامل          . »توحيد«و  » فاتحه«مانند سوره   
                                            

! انديـشند؟  مـى  ـ آيا درباره قـرآن ن   اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغيِر اللَِّه َلَوَجُدوا فيِه اْخِتالفاً َكثيراً  َأ َفال يَتَدبـَُّرونَ . 1
 )82/نساء. (يافتند اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مى

 47 تا 45اي از صفحات  نزاهت قرآن از تحريف خالصه. 2
 273، ص2المعاد، ج ؛ ذخيرة38، ص1؛ تحريراالحكام، ج185، ص1تذكرة الفقهاء، ج: براي تفصيل بيشتر نگاه كنيد به. 3
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در نماز، محدود به همين تعداد مصاديق خواهد شد؛ در حالي كه در روايـات و نيـز سـخنان                    
  .فقهاء چنين محدوديتي نيامده است

داننـد كـه قـرآن       الـسالم مـي      علـيهم  طبق مدعاي طرفداران تحريف قرآن، امامان معصوم      
خواهنـد كـه پـس از سـوره          ست، پس چگونه از مسلمانان مي      تحريف شده است؛ اگر چنين ا     

  .اي كامل بخوانند در نماز سوره» فاتحه«
حكـم قرائـت سـوره كامـل نـسخ شـده اسـت؛ يعنـي در زمـان پيـامبر                     : شايد گفته شود  

بعدها كه قرآن تحريف شد اين حكم نسخ شـد و           وسلم سوره كامل الزم بود؛        وآله  عليه  اهللا  صلي
قرائت سوره ناقص نيز كافي است، ولي اين ادعا مردود است؛ زيرا حكم قرائت سوره كامـل از                  

سـوي ديگـر،    از. السالم نقل شده است؛ بنابراين نسخي در كار نيست زبان ائمه معصوم عليهم   
  .السالم معنا ندارد معصوم عليهم نسخ شريعت از سوي ائمه
حكم كفايـت قرائـت سـوره نـاقص از بـاب قاعـده ميـسور اسـت؛                  : ممكن است ادعا شود   

؛ طبق اين قاعده، عدم امكان قرائـت سـوره كامـل در نمـاز بـه                 »الميسور اليسقط بالمعسور  «
معناي سقوط قرائت سوره كامل و نسخ آن نيست؛ بلكه به معناي كفايت قرائت مقـدار بـاقي                  

  .صحف كنوني وجود داردمانده از هر سوره است كه در م
اين سخن نيز مردود است؛ زيرا قاعده ميسور در جايي كارآمد است كه معسور در دسـت                 

توان از باب قاعـده ميـسور بـه سـوره            باري، اگر هيچ سوره كاملي در دست نباشد، مي        . نباشد
، »نـاس «يا » قدر«هايي چون   پذيرد كه سوره   ناقص اكتفا كرد؛ در حالي كه مدعي تحريف مي        

هاي كامل   اي از آن نيفتاده است؛ بنابراين الزم است نمازگزار تنها اين سوره            كامل است و آيه   
  1.را بخواند؛ در حالي كه در روايات و نيز در سخن فقهاء چنين محدوديتي نيست

برخي آيات قرآن در جاي صـحيح خـود   « دقت كنيد كه اين استدالل اين موضوع را كه        (
  .)كند يز نفي ميرا ن» قرار نگرفته است

  

  :باره فرموده است عليه نيز در اين اهللا امام خميني رحمت
كـه    گويند، مبني بر اين    هاي او مي    اگر مطلب همان باشد كه محدث نوري و هم مشرب         « 

بيت و فضايل ايشان و ياد كرد اميرمؤمنان و اثبات وصايت و امامـت ايـشان                 قرآن از ذكر اهل   
السالم و سلمان، ابوذر، مقداد   منان، فاطمه، حسن و حسين عليهم     لبريز بوده است، چرا اميرمؤ    

                                            
 105 تا 103اي از صفحات   خالصهنزاهت قرآن از تحريف. 1



؟ نشدفيچرا قرآن تحر  

 

93 

و عمار و ساير اصحاب، حتي به يكي از اين آيات نـازل شـده كـه خـود برهـاني برّنـده بـود،                         
السالم اسـتدالل     كه آنان هماره براي اثبات خالفت حضرت علي عليه          با آن ! اند؟ احتجاج نكرده 

طالب  ابي  بن  ت كه با وجود آيات قرآن در اثبات واليت علي         آيا جاي اين سؤال نيس    . اند كرده مي
جستند؟ و اگر قرآن از نـام اميرمؤمنـان و           السالم چرا ايشان به احاديث نبوي تمسك مي         عليه

السالم و يادكرد فـضايل و اثبـات خالفـت ايـشان              السالم آن حضرت عليه     اوالد معصوم عليهم  
 و آخر عمـر شـريف خـود و پايـان            حجـةالوداعوسلم در     هوآل  عليه  اهللا  لبريز بود، چرا پيامبر صلي    

نزول وحي الهي، از تبليغ رسمي واليت و تعيين شخص ولي و خليفه بيمناك بود؛ تـا حـدي             
مردم، نگـاه  ) خطرات احتمالى( ـ خداوند تو را از    النَّـاس  ِمنَ   يـَْعِصُمكَ  َو اللَّهُ « كه قرآن با عبارت 

وسلم به هنگام وفـات       وآله  عليه  اهللا  ن آرامش داد و چرا پيامبرصلي     به ايشا ) 67/مائده(» دارد مى
پنداشت اثر كـالم     السالم قلم و دوات خواست؟ آيا مي        خود براي تصريح نام حضرت علي عليه      

   1.نبوي از اثر وحي الهي بيشتر است
  السالم مصحف حضرت علي عليه

بر اسـاس   . خ و روايات است   السالم از مسلّمات تاري     وجود مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه    
وسلم مبني بر جمع      وآله  عليه  اهللا   صلي  السالم بنا به فرمان پيامبر اكرم       اين منابع، امام علي عليه    

وسلم سوگند ياد كرد تا گردآوري قرآن از خانه جز  وآله عليه اهللا قرآن، پس از رحلت پيامبرصلي
ده را به گروهي از صحابه و مسلمانان        براي نماز خارج نشود؛ آنگاه پس از مدتي قرآن گرد آور          

كه در مسجد حاضر بودند ارائه كرد، ولي برخي از آنان گفتند كه ما را به مصحف شما نيازي                   
ديگر اين قرآن را نخواهيد ديد      : السالم از اين برخورد متأثر شد و فرمود         امام علي عليه  . نيست

  .السالم تا زمان قيام قائم ما عليه
  .هاي مختلف در منابع تاريخي و روايي دو فرقه شيعه و سني آمده است اين مطلب به صورت

اند، مصحف حضرت اميرمؤمنان از چنـد   بسياري از عالمان هر دو فرقه شيعه و سني گفته      
  :جهت با مصحف كنوني تفاوت داشته است

هـا را   السالم آيات و سوره اي كه امام عليه ها؛ به گونه از نظر نظم و چينش آيات و سوره       . 1
در مصحف خود بر اساس نزول قرآن تنظيم كرد؛ در حالي كه ايـن امـر در مـصحف كنـوني                     

  .لحاظ نشده است

                                            
 247 تا 243، صفحات 1، ج)شرح كفاية االصول(اي از انوار الهدايه  خالصه. 1
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السالم حاوي تفسير و تأويل آيـات و تبيـين شـأن و               مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه   . 2
بـوده  ... سبب نزول و مشخص كردن آيات ناسخ از منسوخ، عـام از خـاص، مطلـق از مقيـد و                   

رو در   ي كه اين امر، ناظر به تفسير و علوم قرآن اسـت؛ نـه خـود قـرآن؛ از ايـن                    است؛ در حال  
  .شود مصحف كنوني ديده نمي

    اْلُقـْرآنَ   َمجَـعَ   أَنـَّهُ   النَّـاسِ   َأَحـٌد ِمـنَ  َمـا ادََّعـى« : فرمايـد  باره چنين مي  السالم در اين    امام باقر عليه  
ـُة  ِإالَّ َكـذَّاٌب وَ   َكَمـا أُنْـزِلَ  ُكلَّهُ   َمـا َمجََعـُه َو َحِفظَـُه َكَمـا نـَزَّلَـُه اللَّـُه تـََعـاَىل ِإالَّ َعلِـيُّ بْـُن َأِيب طَالِـٍب ع َو اْألَِئمَّ

تواند ادعا كنـد كـه او تمـام قـرآن را      گو نمي كس جز شخص كذّاب و دروغ  ـ هيچ ِمـْن بـَْعـِدِه ع
السالم و ائمه پـس از         عليه طالب ابي چه نازل شده جمع كرده است؛ زيرا تنها علي بن          طبق آن 

  1 ».اند چه خداوند متعال نازل كرده است، جمع و حفظ كرده ايشان قرآن را طبق آن
يـعَ   ِعْنـَدهُ   َأنَ   يَـدَِّعيَ   َأَحـٌد َأنْ  َمـا يَـْسَتِطيعُ « : نيز آن حضرت فرمـود        َو بَاِطنِـهِ   ظَـاِهرِهِ   ُكلِّـهِ   اْلُقـْرآنِ   مجَِ

ـُر اْألَْوِصـَياء ـ َغيـْ تواند ادعا كند كه  وسلم نمي وآله عليه اهللا صلي  هيچ كس جز اوصياي رسول اكرم 
  2 ».تمام قرآن، اعم از ظاهر و باطن او نزد اوست

  :عليه در تبيين اين روايت گفته است اهللا عالمه طباطبايي رحمت
و نيز به تحريف اشـاره دارد،  ، گرچه ظهور در لفظ قرآن  » ُكلِّهِ   اْلُقْرآنِ   مجَِيعَ   ِعْنَدهُ   َأنَ «جمله  

نشان آن است كه مقصود از همه قرآن، هم معـاني       »   َو بَاِطنِـهِ   ظَاِهرِهِ «: اما تقييد آن به عبارت    
ظاهري است كه قابل فهم به صورت عادي است و هم معاني باطني است كـه از فهـم عـادي             

تقييد جمع به حفـظ،  »  َحِفَظُه  َما َمجََعُه وَ «همچنين در روايت پيشين در فقره  . پوشيده است 
  3.نشانِ همين امر است

چه به صورت غير قرآني وحـي شـد، اگـر بـه              آن«: باره گفته است   شيخ صدوق نيز در اين    
كه اميرمؤمنـان مجمـوع      ؛ چنان ...قرآن افزوده شود، شمار آيات آن هفده هزار آيه خواهد شد          

اين كتاب پروردگـار شماسـت طبـق    : ودها را گردآورد و هنگامي كه آن را عرضه كرد، فرم    آن
   4».چه كه بر پيامبرتان نازل شده است و در آن حرفي افزوده يا كم نشده است آن

                                            
 228ص 1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
 228ص 1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 ) 5پاورقي (بر احاديث ذكر شده  تعليقه استاد عالمه طباطبايي. 3
 92االعتقادات، ص . 4
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الـسالم شـمار آيـات        طبق گفتار شيخ صدوق گرچه در مصحف حضرت اميرمؤمنان عليـه          
 عنوان وحي بياني آيات قرآن نـازل شـده بـود؛ نـه             بيش از مصحف كنوني بود، اما آن آيات به        

  :در حقيقت، قرآن داراي دوگونه وحي بوده است. وحي قرآني
وحي قرآني كه براساس آن، آيات با عنوان قرآن فرود آمده است و ايـن درسـت برابـر                   . 1

  .آيات مصحف كنوني است
وسلم به عنوان تفسير و       وآله  عليه  اهللا   صلي  ها را بر پيامبر اكرم      وحي بياني كه جبرئيل آن    . 2

هـا را بـا تعلـيم پيـامبر      الـسالم مجمـوع آن    آورد و حضرت اميرمؤمنان عليهتبيين آيات فرود 
  .وسلم در مصحف خود نگاشت وآله عليه اهللا صلي

عنوان تفـسير    السالم كه به    بنابراين وجود آيات بياني در مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه        
ز آيـاتي  ظاهر يا تأويل باطن فرود آمده است، بـه معنـاي برخـورداري مـصحف آن حـضرت ا           

  1.تر از آيات مصحف كنوني نيست فزون
  قرآن كامل نزد ائمه است

الـسالم بـه روايـاتي از آن حـضرت            گاه افزون بر وجود مصحف حضرت اميرمؤمنـان عليـه         
ها تمام قرآن اعم از ناسخ و منسوخ، محكـم و متـشابه، ظـاهر و                  شود كه طبق آن    تمسك مي 

السالم است و هر كس ادعا كند كه همـه قـرآن    مه عليهمباطن، تفسير و تأويل آن تنها نزد ائ     
باب انه لم يجمع القرآن كلّه إلّـا األئمـة          « : عنوان  مرحوم كليني در بابي به    . گوست  نزد اوست دروغ  

   2.شش روايت در اين زمينه آورده است» السالم و إنهم يعلمون علمه كلّه عليهم

  :اند اين روايات دو دسته
اين امر ربطي بـه ظـاهر       . السالم است   ها همه قرآن نزد ائمه عليهم       آنرواياتي كه طبق    . 1

پـيش امـام    ... كه محكـم و متـشابه، تأويـل و تنزيـل قـرآن و               آيات قرآن ندارد؛ مقصود از اين     
السالم است، يعني اگر كليات و مطلقات در قرآن آمده است، خداي سـبحان بـه وسـيله                    عليه

ها و تقييـدها گذاشـت و پيـامبر       ارد جزيئي، تخصيص  وحي بياني رسولش را در جريان آن مو       

                                            
 168 تا 165اي از صفحات  زاهت قرآن از تحريف خالصهن. 1
 . ـ البته در ديگر كتب نيز شبيه اين روايات هست229 و 228، صفحات 1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
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بـه  . السالم تبيـين كـرد      وسلم نيز اين اسرار را براي حضرت اميرمؤمنان عليه          وآله  عليه  اهللا  صلي
  : كه از خود آن حضرت نقل شده است گويند؛ چنان چنين جرياني تأويل يا تفسير قرآن مي

ْد َعِلْمـــُت فِـــيَم أُْنزِلَـــْت َو أَيْـــَن أُْنزِلَـــْت ِإنَّ َريبِّ َوَهـــَب ِيل قَـْلبـــاً َعُقـــوًال َو َو اللَّـــِه َمـــا نـََزلَـــْت آيَـــٌة ِإالَّ َو قَـــ« 
 ـ هيچ آيتى از آيات الهى سمت نزول نيافته الّا كه من دانـستم كـه در شـأن كـه      لِـَساناً َسـُئوال

پرسـشگر  نازل شد و در كجا فرود آمد، حق سبحانه و تعالى به من قلب دانا و لـسان گويـا و                      
  1». است كرامت فرموده

السالم غيـر از ترتيـب        ها ترتيب مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه       رواياتي كه برپايه آن   . 2
هـا مرتـب      هـا را بـر اسـاس نـزول آن          السالم آيات و سوره     امام علي عليه  . مصحف كنوني است  

ر داد؛ سـپس    هاي نزول در آغاز قرآن قـرا        هاي مكي را بر اساس سال      ساخت؛ يعني مثالً سوره   
  .هاي مدني را مرتب كرد سوره

پيداست كه اين دست از روايات نيز داللتي بـر تحريـف ندارنـد؛ زيـرا اكنـون نيـز ميـان                      
نظران و متفكران قرآني اختالف است كه آيا ترتيب مصحف كنوني تـوقيفي اسـت يـا                  صاحب

هـا و    رتيـب سـوره   هم ريخـتن ت    اند با به   اي از مفسران اهل سنت كوشيده      اجتهادي؛ حتي پاره  
هـا   ها را بـر اسـاس ترتيـب نـزول آن         ها براساس قرائن تاريخي، آيات و سوره        تنظيم جديد آن  
آمـده  ... هاي علق، مـدثر، مزمـل و       ها سوره   عنوان مثال در جلد اول تفسير آن        تفسير كنند؛ به  

 آنـان   از علماء مصر نيز استفتاء كردند كه آيا تفسير قرآن بر اساس نزول جـايز اسـت؟                . است
حق هم همين است كه چنين تفـسيري مـادامي كـه عـوارض              . چنين كاري را جايز دانستند    

جنبي نداشته باشد و از حد تفسير به تدوين قرآن نرسد، نه تنها نامشروع نيست بلكه ممكن                 
  .ها كمك كند است اين كار تا حدودي به فهم مداليل آيات و سياق آن

هاي قرآن در مصحف حـضرت اميرمؤمنـان         ات و سوره  به هر روي، ارائه نظمي جديد از آي       
  2.السالم به هيچ وجه مستلزم تحقق تحريف در مصحف كنوني نيست عليه

                                            
  116ص 1 ج)  القديمة-ط (كشف الغمة في معرفة األئمة  ـ 45ص 1 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج. 1

  219ص 1 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج ـ 55صالمؤمنين عليه السالم كشف اليقين في فضائل أمير
 157ص 40 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار 

 171 تا 169اي از صفحات  نزاهت قرآن از تحريف خالصه. 2
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  1 ديدگاه درباره تنظيم قرآنسه
 نظـر   سـه در ميان كساني كه معتقد به عدم تحريف قرآن هستند، دربـاره تنظـيم قـرآن                 

  .وجود دارد كه هر كدام طرفداراني در بين علما دارد
چه بايد باشـد متفـاوت        ها با آن    جايي آيات و سوره     گويد قرآن به لحاظ جابه      مي نظريه اول 

  .طور كامل صحيح نيست است و ترتيب قرآن فعلي به
و تحريف به معنـاي     (اين گروه معتقدند چون چيزي به قرآن اضافه يا از آن كاسته نشده              

ها يا آيات مصداق      جايي سوره   جابه،  )تغيير در آيات است كه چنين چيزي اتفاق نيفتاده است         
  .تحريف قرآن نيست

گونه تغييري و به همين شكل كه در حال           كند كه قرآن بدون هيچ      بيان مي  نظريه دوم اما  
  .وسلم تنظيم شده است وآله عليه اهللا حاضر موجود است به دستور پيامبر اكرم صلي

  .ونظريه سوم تلفيقي از اين دو نظر است
  ها صحيح نيست  آيات و سورهترتيب: اولنظريه 

  : بخش دارددواين نظريه 
  .جا شده و ترتيب آن صحيح نيست هاي قرآن جابه ـ برخي سوره1
  .ـ برخي آيات قرآن در جاي صحيح خود قرار نگرفته است2

. ها و آيات تغيير كرده اسـت  عالمه طباطبايي از كساني است كه معتقد است ترتيب سوره  
  :نويسد ها مي  متعدد و نقد و بررسي آنعالمه پس از نقل روايات

    قرآن كار صحابه بوده استهاي ترتيب سوره
 و در   2هاى قرآنى در جمع اول كار اصحاب بـوده، و همچنـين در جمـع دوم                ترتيب سوره 

بعضى آمده كه عثمان سوره انفال و برائت را ميان اعراف و يونس قـرار داد، در حـالى كـه در         
  .رار داشتندجمع اول بعد از آن دو ق

و نيز به دليل رواياتى كه داشت ترتيب مصاحف ساير اصحاب بـا ترتيـب در جمـع اول و                    
الـسالم بـر طبـق        گويد مصحف علـى عليـه      روايتى كه مى  : عنوان مثال   دوم مغايرت داشته، به   

اى كه نازل شـد سـوره علـق بـود در قـرآن علـى        ترتيب نزول مرتب بوده و چون اولين سوره     

                                            
 .اهللا مصباح يزدي نيست ادامه مطلب از كتاب آيت. 1
 .آوري شده است دستور عثمان جمع  دوم بهدستور ابوبكر و بار منقول است كه قرآن بار اول به. 2
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م اولين سوره، سوره علق و بعد از آن مدثر و بعد از آن نون، آن گـاه مزمـل، آن       السالم ه   عليه
هـاى   هـا سـوره    هاى مكـى و بعـد از آن        گاه تبت، پس از آن تكوير و بدين طريق تا آخر سوره           

  1 .فارس نقل كرده  االتقان از ابن و اين روايت را صاحب. مدنى قرار داشته است
    2 . براى مصحف آن جناب ذكر شده استو در تاريخ يعقوبى ترتيب ديگرى

جعفـر كـوفى ترتيـب      اشته نقل كرده كه او ـ در كتاب المصاحف ـ به سند خود از ابى   و از ابن
   3 .هاى موجود ندارد مصحف ابى را نقل كرده كه به هيچ وجه شباهتى با قرآن

 بن مـسعود    و همچنين وى به سند خود از جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد اللَّه              
ه بـن مـسعود اول از سـوره           . هاى موجود مغـايرت دارد     را نقل كرده كه با قرآن      هـاى   عبـد اللـَّ

  4 .گاه مفصالت را آورده    گاه مثانى و آن    هاى صدى و آن    طوالنى شروع كرده و پس از آن سوره       
صر هاى موجود در بين مسلمين در اين ع        قرآن.  طور نيست  هاى موجود اين   كه قرآن  و حال آن  

ها نيز اول    ترتيب فصولش همانطور است كه قرآن عبد اللَّه بن مسعود بود، يعنى در اين قرآن              
هاى صد آيه و آن گاه مثانى، و در آخر مفصالت قرار گرفته،              هاى طوالنى و سپس سوره     سوره

  .هاى هر فصلى مغايرت دارد ليكن باز با قرآن ابن مسعود از نظر تقدم و تأخر سوره
اند ترتيـب     است كه گفته    ين قول كه ما اختيار كرديم قول بسيارى از مفسرين         در مقابل ا  

وسلم بـوده، و آن جنـاب بـه           وآله  عليه  اهللا  هاى قرآن توقيفى و به دستور رسول خدا صلي         سوره
. هاى قرآنى را به اين ترتيب بنويسند       اشاره جبرئيل و به امر خداى تعالى دستور داده تا سوره          

مـا  . انـد  قدر افراط كرده كه در ثبوت اين مطلب ادعاى تـواتر نمـوده             شان آن  از اي   حتى بعضى 
  .خورد دانيم اين اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمى نمى

   ترتيب آيات قرآن نيز توقيفى نبوده و بدون دخالت صحابه انجام نشده است
آيد كه اصـحاب در      كند بر مى   آورى نوبت اول را نقل مى      از ظاهر رواياتى كه داستان جمع     

  .اند كار زده اين كار اجتهاد و نظريه و سليقه خود را به
  :وسلم كه فرمود وآله عليه اهللا العاص از رسول خدا صلي و اما روايت عثمان بن ابى

ْحـسانِ :  جبرئيل نزد من آمد و گفت بايد آيـه        «  را در  ) 90/نحـل  ...(ِإنَّ اللَّـَه يَـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َو اْإلِ
                                            

 62، ص1االتقان، ج . 1
 135 ص 2تاريخ يعقوبى، ج. 2
 64، ص1االتقان، ج . 3
 64، ص1االتقان، ج . 4
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 بــيش از ايــن داللــت نــدارد كــه عمــل رســول خــدا  1» موضــع از ســوره جــاى دهــى فــالن
  .ها اى آيات چنين بوده باشد، نه در تمام آن وسلم در پاره وآله عليه اهللا صلي

و به فرض هم كه تسليم شويم و قبول كنيم كه روايت چنين داللتى دارد ربطى به قرآن                  
ر دست داريم داللت نـدارد بـر مطابقـت ترتيـب            موجود در دست ما ندارد، زيرا رواياتى كه د        

و صرف حسن ظنى كـه مـا بـه اصـحاب            . وسلم  وآله  عليه  اهللا  اصحاب با ترتيب رسول خدا صلي     
كنـد   بله اين معنا را افاده مى     . شود كه چنين داللتى در آن روايات پيدا شود         داريم باعث نمى  

جا كه علـم بـه    وسلم در آن وآله هعلي  اهللا  كه اصحاب تعمدى بر مخالفت ترتيب رسول خدا صلي        
ــته  ــاب داش ــب آن جن ــده ترتي ــد نورزي ــا آن ان ــد، و ام ــدا    ان ــب رســول خ ــه از ترتي ــايى ك ج

هـا را ترتيـب داده      هـا و آيـه     وسلم اطالعى نداشتند باز مطابق ترتيب او سوره         وآله  عليه  اهللا  صلي
 هـست كـه شـهادت    باشند از كجا؟ و اتفاقاً در روايات مربوط به جمع اول بهتـرين شـواهدى     

 آيـات   ي  وسـلم را در همـه       وآلـه   عليـه   اهللا  كه اصحاب ترتيب رسول خـدا صـلي        دهند بر اين   مى
اى كجاست علم نداشتند، و حتى حـافظ تمـامى آيـات             كه جاى هر آيه    دانستند، و به اين    نمى

  .هم نبودند
ده كـه    آمـ   3 سـنت    و اهـل    2 عالوه بر لحن روايات مذكور روايات مستفيضى از طرق شيعه         

فهميدنـد كـه    اش وقتى تمـام شـدن سـوره را مـى     وسلم و صحابه  وآله  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  
و ايـن معنـا را      . فهميدنـد سـوره قبلـى تمـام شـد          شد، آن وقت مـى     اللَّه ديگرى نازل مى    بسم
 آورده ابو داوود و حاكم و بيهقى و بزار از طريق سـعيد بـن جبيـر از                     4طورى كه در االتقان     به
وسـلم    وآلـه   عليـه   اهللا  رسـول خـدا صـلي     « : و ابن عبـاس گفتـه اسـت       . اند  عباس نقل كرده   ابن
و بزار  » . نازل گردد    بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ     كه شود تا آن   دانست چه وقت سوره تمام مى      نمى

سـوره  گشت كه آن سوره خاتمه يافته و  شد معلوم مى اضافه كرده كه وقتى بسم اللَّه نازل مى    
  .ديگرى شروع شده است

« : و نيز االتقان از حاكم به طريق ديگـر از سـعيد از ابـن عبـاس نقـل كـرده كـه گفـت                        
  شود تا بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ دانستند سوره چه وقت و در كدام آيه تمام مى مسلمانان نمى

                                            
 128، ص4الدر المنثور، ج. 1
 19، ص1تفسير عياشى، ج. 2
 231، ص 1مستدرك حاكم، كتاب الصالة، ج . 3
 7، ص1االتقان، و الدر المنثور، ج. 4
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 حـاكم    1». مـام شـده اسـت     دانستند كه سوره ت    شد مى  گرديد و چون نازل مى     ديگرى نازل مى  
  .درباره اين روايت گفته است همه شرايط بخارى و مسلم را واجد است

وقتى جبرئيل بر   : و نيز از وى به طريقى ديگر از سعيد از ابن عباس روايت كرده كه گفت               
انـد، آن   خو  را مـى    شد و بِسِم اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ        وسلم نازل مى    وآله  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  

 حـاكم روايـت را صـحيح        -». « 2شـود  اى ديگر شروع مى    جا سوره  فهميد كه از اين    حضرت مى 
  .دانسته است

قريب به اين معنا در تعدادى از روايات ديگر و همچنين عين اين معنا از طـرق شـيعه از                    
  .السالم روايت شده است امام باقر عليه

كه ترتيـب آيـات قـرآن در     صريحند در اين  فرماييد   طورى كه مالحظه مى     و اين روايات به   
هـاى مكـى     وسلم همان ترتيب نزول بوده، در نتيجه همه آيه          وآله  عليه  اهللا  نظر رسول خدا صلي   

انـد، جـز آن      هـاى مـدنى قـرار داده شـده         هاى مـدنى در سـوره      هاى مكى و همه آيه     در سوره 
ازل شده و به فرضـى هـم        بعضى آياتش در مكه و بعضى ديگر در مدينه ن         ) فرضاً(اى كه    سوره

  .طور حتم بيش از يك سوره نيست كه چنين چيزى باشد به
بينـيم همـه ناشـى از        الزمه اين مطلب اين است كه اختالفى كه ما در مواضع آيـات مـى              

  .اجتهاد صحابه باشد
شمارى در اسباب نزول داريم كه نزول بسيارى از آيـات كـه در               روايات بى : كه توضيح اين 

هاى مكى است در مدينـه       ى است در مكه و نزول بسيارى از آياتى كه در سوره           هاى مدن  سوره
دهد كه در اواخر عمـر رسـول خـدا           عنوان مثال نشان مى     و نيز آياتى را به    . معرفى كرده است  

هايى قرار دارد كـه در اوائـل         بينيم در سوره   كه مى  وسلم نازل شده و حال آن       وآله  عليه  اهللا  صلي
هـاى   دانيم كه از اوايل هجرت تا اواخر عمر آن جنـاب سـوره             و ما مى  . هجرت نازل شده است   

كـه   زياد ديگرى نازل شده است، مانند سوره بقره كه در سال اول هجرت نازل شد، و حال آن      
هـا را آخـرين سـوره آيـات نازلـه بـر رسـول خـدا                  آيات چندى در آن اسـت كـه روايـات آن          

ــر نقــل شــده كــه گفــت حتــى از. دانــد وســلم مــى وآلــه عليــه اهللا صــلي مرســول خــدا « :  ع
و در  » وسلم از دنيا رفت در حالى كه هنوز آيات ربا را بر ما بيان نكـرده بـود                   وآله  عليه  اهللا  صلي

كه در روايات آمـده كـه   ) 281/بقره(»  ...َو اتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيـِه ِإلَـى اللَّـهِ «  اين سوره است آيه  
                                            

 7، ص1التقان، و الدر المنثور، جا. 1
 7، ص1االتقان، و الدر المنثور، ج. 2
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  .ناب استآخرين آيه نازل بر آن ج
انـد و ترتيـب      هاى غير مناسبى قرار گرفتـه      گونه آيات كه در سوره     شود اين  پس معلوم مى  

  .اند ها رعايت نشده، به اجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفته نزول آن
« :  از ابن حجر نقل كرده كـه گفتـه اسـت           1مؤيد اين معنا روايتى است كه صاحب االتقان       

وسـلم    وآله  عليه  اهللا  وارد شده كه بعد از درگذشت رسول خدا صلي        ) سالمال  عليه(روايتى از على    
 و   2» اين روايت را ابـن ابـى داوود هـم آورده          . آورى كرده است   قرآن را به ترتيب نزولش جمع     

  .مضمون آن از روايات مسلم و صحيح شيعه است
رار دارنـد بـر     ليكن عده زيـادى اصـ     . كرد چه كه ظاهر روايات بر آن داللت مى        اين بود آن  

كه ترتيب آيات قرآنى توقيفى است، و آيات قرآن موجود در دست ما كه معروف است بـه                   اين
وسلم ترتيب يافته كه دستور آن جناب هم  وآله عليه اهللا دستور رسول خدا صلي قرآن عثمانى به

جمعى « : دان اين عده ظاهر رواياتى كه ذكر شد را تاويل نموده و گفته           . به اشاره جبرئيل بوده   
انـد در آيـات و       كه صحابه كردند جمع ترتيبى نبوده، بلكه همان ترتيبى را كه به يـاد داشـته               

  ».اند اند، و آن را در مصحفى ثبت كرده ها رعايت نموده سوره
بكر اتفاق   داند كه كيفيت جمع اول كه در زمان ابو         كه خواننده محترم خوب مى     و حال آن  

    3.كند كرده است، صريحاً اين تأويل را رد مى  افتاد، و روايات آن را بيان
  ها و آيات قرآن به دستور پيامبر بوده است ترتيب سوره: نظريه دوم

 كم شدن يا زياد شدن آيات قرآن، مطلبـي از حـضرت             ددر مباحث قبلي در موضوع ر     ـ  1
د كـه بـر ايـن       آمده بو » روايات تالوت سوره كامل در نمازها       « اهللا جوادي آملي با عنوان        آيت

نكته تأكيد داشت كه اگر كاستي در قرآن باشد دستور به خواندن يك سـوره كامـل در نمـاز          
. اي از آن حـذف شـده باشـد          اي را بخوانيم كه آيه      درست نخواهد بود، زيرا ممكن است سوره      

جـايي در آيـات صـورت         جايي آيات صادق است زيرا اگـر جابـه          ي جابه   همين استدالل درباره  
اي از سوره احزاب در سـوره دخـان قـرار داده شـده باشـد ـ        عنوان مثال آيه اشد، ـ به گرفته ب

وقت اگر سوره احزاب را بخوانيم، يك سوره كامل را نخوانده ايـم و دسـتور اهـل بيـت بـه           آن
  .جايي آيات است ها در نماز نشان از عدم جابه خواندن سوره

                                            
 71، ص1االتقان، ج. 1
 71، ص1االتقان، ج. 2
 187 تا 183 صفحات 12 اي از ترجمه تفسير الميزان ج خالصه. 3
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» قـرآن كامـل نـزد ائمـه اسـت         « اهللا جوادي آملي همچنين در موضـوع          ـ حضرت آيت  2
السالم بر اساس ترتيب نزول       آوري قرآن توسط اميرالمؤمنين علي عليه       توضيح دادند كه جمع   

  .براي دسترسي به تفسير آيات است نه تدوين بر اين اساس
  :اند همچنين فرمودهايشان ـ 3

   ُسـَوٍر ِمْثِلــهِ فَـْأُتوا ِبَعــْشرِ «  1:كنــد وقتــي كــه قــرآن تحــدي بــه ده ســوره يــا يــك ســوره مــي
وسـلم   آلـه  و عليـه  اهللا صـلي  ها از همان زمان پيامبر     شود كه سوره   معلوم مي ) 13/هود(» ُمْفتَـَريـات

 : بر قرآن در حديث ثقلين و آياتي ماننـد 2»كتاب«مشخص و معلوم بوده است و صدق عنوان        
 د كـه قـرآن زمـان پيـامبر        كنـ  مـشخص مـي    )2/بقره(»رَيَب فيِه ُهًدي ِللُمتَّقـين ُب الٰ◌ ذِلَك الِكت« 

شـود،   هـاي پراكنـده كتـاب اطـالق نمـي          مدون بوده است، چرا كه به نوشته      وسلم   آله و عليه اهللا صلي
بنابراين گردآوري قرآن در زمان ابوبكر، معناي ديگري خواهد داشت كه بـا اصـل جمـع و تـدوين                    

هاي قـرآن   ان هم از پراكندگي قرائتعثم. منافاتي نداردوسلم   آله و عليه اهللا صلي قرآن در عصر پيامبر   
  .ها تصرفي نكرد ها و سوره جلوگيري كرد و يك قرائت واحد را رسميت داد و در نظام آيه

 و مسلمانان، مـانع     وسلم آله و عليه اهللا صلي العاده پيامبر  اهتمام فوق : اند  ـ و نيز بيان داشته    4
كـه   ر اصلي رسالت اسـت حـال آن       اين محو . از اين است كه قرآن به صورت پراكنده رها شود         

                                            
نـسبت  ) بـه خـدا  (را ) قـرآن (او به دروغ اين     «: گويند ها مى  ـ آن   ُمْفتَـَريـاتٍ  َأْم يـَُقوُلوَن افْـَتراُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلهِ . 1

 )13/هود(» .گوييد، شما هم ده سوره ساختگى همانند اين قرآن بياوريد اگر راست مى«: بگو» )!و ساختگى است(داده 
نـازل  ] پيامبر[چه بر بنده خود  ره آن ـ و اگر دربا  َعْبِدنا َفْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلهِ   رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلنا َعلى َو ِإْن ُكْنُتْم في

 )23/بقره! (يك سوره همانند آن بياوريد) دست كم(ايم شك و ترديد داريد،  كرده
! ؟»او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده اسـت «: گويند ها مى  ـ آيا آن َأْم يـَُقوُلوَن افْـَتراُه ُقْل فَـْأُتوا بِـُسورٍَة ِمْثِلـهِ 

 )38/يونس(» !، يك سوره همانند آن بياوريداگر راست مى گوييد«: بگو
َزْلناُه ُمباَركٌ  ِكتابٌ . 2  )29/ و ص155/انعام. (نازل كرديم) بر تو( ـ كتابى است پر بركت، كه ما  َأنـْ

 )2/اعراف. ( ـ اين كتابى است كه بر تو نازل شده أُْنِزَل ِإَلْيكَ  ِكتابٌ 
 )1/هود. (آياتش استحكام يافته ـ اين كتابى است كه  ُأْحِكَمْت آياتُهُ  ِكتابٌ 
َزْلناُه ِإَلْيكَ  ِكتابٌ   )1/ابراهيم. (كتابى است كه بر تو نازل كرديم) اين( ـ  َأنـْ

 )27/كهف! (چه را از كتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت كن ـ آن  رَبِّكَ  َو اْتُل ما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكتابِ 
 )1/نمل. ( ـ اين آيات قرآن و كتاب مبين است  ُمبين تِْلَك آياُت اْلُقْرآِن َو ِكتابٍ 

ُلوَن ِكتابَ   )29/فاطر. (كنند  ـ كسانى كه كتاب الهى را تالوت مى اللَّهِ  ِإنَّ الَّذيَن يـَتـْ
 )3/فصلت. (وياستـ كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده، در حالى كه فصيح و گ  ُفصَِّلْت آياتُُه قـُْرآناً َعَربِيًّا ِكتابٌ 
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اي  جا كه تعداد حافظان قرآن به انـدازه       كردند تا آن   ايشان بارها به حفظ و قرائت قرآن امر مي        
 تمـام بود كه تنها در جنگ يمامه و بئر معونه، چهارصد تن از حافظان قرآن كـشته شـدند و                    

سط تعداد زيادي از همـين افـراد        ، تو وسلم آله و عليه اهللا صلي كارهاي انجام گرفته بعد از پيامبر     
  1.بوده و قرآن هرگز توسط يك نفر جمع نشده است

 بـوده و    وسـلم  آلـه  و عليه اهللا صلي چينش آيات هر سوره و نحوه تنظيم آن به دستور پيامبر          
شـد، نويـسندگان وحـي را         وقتي بر پيامبر، وحي نـازل مـي       «: عباس نقل شده   كه از ابن    چنان

و  2»اين آيات را در كنار فالن آيه از فالن سوره قرار دهيد           : فرمود   مي كرد و به آنان     احضار مي 
 به همان ترتيبي كه آن حضرت تعيين كـرده بـود            وسلم آله و عليه اهللا صلي اصحاب پيامبر اكرم  

رو بين آيات يك سوره، پيوندي خاص وجـود دارد            اين ؛ از 3كردند  قرآن را حفظ و تدريس مي     
اي اسـت     براي هر سوره حكمت و غرض ويژه      : به بيان ديگر  . آمدكه بايد در صدد كشف آن بر      

  4.داد كه براساس آن رسول مكرّم، آيات را در كنار هم قرار مي
  :آمده استهم در تفسير نمونه ـ 5
است، و از روايـات مختلفـى كـه از پيـامبر      ) قرآن(به معنى آغازگر كتاب      » الكتاب فاحتة« 
شود كه اين سوره در زمان خود پيـامبر           به خوبى استفاده مى    وسلم نقل شده    وآله  عليه  اهللا  صلي
  .شده است وسلم نيز به همين نام شناخته مى وآله عليه اهللا صلي

كـه   شود و آن ايـن     اى به سوى مسأله مهمى از مسائل اسالمى گشوده مى          جا دريچه  از اين 
آورى شده بـود،     وز جمع وسلم به همين صورت امر      وآله  عليه  اهللا  قرآن در زمان خود پيامبر صلي     

 است كـه     اى بوده  و سرآغازش همين سوره حمد بوده است، و الّا نه اين سوره نخستين سوره             
 الكتـاب فاحتـةوسلم نازل شده، و نه دليل ديگرى بـراى انتخـاب نـام                وآله  عليه  اهللا  بر پيامبر صلي  

  .براى اين سوره وجود دارد
كند كه قرآن به صـورت       يت را تاييد مى   مدارك متعدد ديگرى در دست است كه اين واقع        

وسـلم و بـه فرمـان او          وآلـه   عليـه   اهللا  اى كه در دسـت ماسـت در عـصر پيـامبر صـلي              مجموعه
  .آورى شده بود جمع

                                            
 137 صـنسيم انديشه دفتر دوم . 1
 178مناهل العرفان، ص. 2
 177 مناهل العرفان، ص ـ32 و 23، ص1 البرهان، ج ـ99، ص1اإلتقان، ج . 3
 422 ص6تسنيم، ج. 4
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ــراهيم  «  ــن اب ــى ب ــه » عل ــادق علي ــام ص ــدا     از ام ــول خ ــه رس ــرده ك ــل ك ــسالم نق ال
طعات حرير و كاغذ و امثـال آن        قرآن در ق  « : السالم فرمود   وسلم به على عليه     وآله  عليه  اهللا  صلي

الـسالم از آن مجلـس     على عليه « : كند سپس اضافه مى  » .آورى كنيد  را جمع  پراكنده است آن  
   1».آورى نمود سپس بر آن مهر زد برخاست و آن را در پارچه زرد رنگى جمع

« از  » مناقـب   « دانشمند معروف اهـل تـسنن در كتـاب          » خوارزمى  « كه   گواه ديگر اين  
السالم و ابـى بـن كعـب، قـرآن را در              كند كه على بن ابى طالب عليه       نقل مى » بن رياح   على  

  .آورى كردند وسلم جمع وآله عليه اهللا زمان رسول خدا صلي
  نويـسنده معـروف اهـل سـنت در كتـاب           » حـاكم   « اى اسـت كـه       سومين شاهد جملـه   

  :آورده است» زيد بن ثابت « از » مستدرك « 
وسـلم قـرآن را از قطعـات پراكنـده            وآله  عليه  اهللا  در خدمت پيامبر صلي   ما  « : گويد زيد مى 

وسـلم در محـل       وآلـه   عليـه   اهللا  كرديم و هر كدام را طبق راهنمايى پيامبر صـلي          آورى مى  جمع
ــرار مــى  ــا ايــن  مناســب خــود ق ــى ب ــم، ول ــامبر   حــال ايــن نوشــته دادي ــود پي هــا متفــرق ب

جـا جمـع كنـد، و مـا را از          م دستور داد كه آن را يك      السال  وسلم به على عليه     وآله  عليه  اهللا  صلي
  ».داشت ضايع ساختن آن بر حذر مى

 به همين صورت     قرآن در زمان رسول اللَّه    « : گويد سيد مرتضى دانشمند بزرگ شيعه مى     
  2».آورى شده بود كنونى جمع

ن را  شش نفر از انـصار قـرآ      « : كنند كه  چنين نقل مى  » شعبى  « طبرانى و ابن عساكر از      
از انـس   « : كند كه  و قتاده نقل مى    3».آورى كردند  وسلم جمع   وآله  عليه  اهللا  در عصر پيامبر صلي   

چهار : آورى كرد، گفت   وسلم جمع   وآله  عليه  اهللا  چه كسى قرآن را در عصر پيامبر صلي       : پرسيدم
روايـات  و بعـضى     4».ابى بن كعب، معاذ، زيد بن ثابت، و ابـو زيـد           : نفر كه همه از انصار بودند     

  .انجامد ها به طول مى  آني ديگر كه نقل همه
                                            

ثـََنا َعِلی ْبُن احلَُْسِني َعْن َأْمحَـَد بْـِن أَبِـی َعْبـِد اللَّـِه َعـْن َعلِـی بْـِن احلََْكـمِ . 1  َعـْن َسـيِف بْـِن َعِمـريََة َعـْن أَبِـی َبْكـٍر َحدَّ
يـا َعلِـی اْلُقـْرآُن َخْلـَف ِفرَاِشـی فِـی الـصُُّحِف َو :  ِإنَّ َرُسـوَل اللَّـِه ص قَـاَل ِلَعلِـی احلَْْضَرِمی َعْن أَِبی َعْبِد اللَِّه ع َقالَ 

   ثـَـْوبٍ   فِـی َمـا َضـيَعِت اْليُهـوُد التـَّـْورَاَة فَـاْنطََلَق َعلِـی ع َفَجَمَعـهُ احلَْرِيِر َو اْلَقرَاِطيِس َفُخُذوُه َو اْمجَُعوُه َو َال ُتَضيُعوُه كَ 
 )451، ص2 تفسير القمي، ج ( ... َعَليه  َخَتمَ  َأْصَفَر مثَُ 

 15 ص1البيان ج مجمع. 2
 52 ص2منتخب كنز العمال ج. 3
 102 صفحه 6صحيح بخارى ج . 4
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آورى قـرآن توسـط گروهـى از صـحابه زيـر نظـر               بينيم رواياتى كه داللت بر جمع      اگر مى 
كنـد،   وسلم دارد، از نظر تعداد نفرات مختلف است مشكلى ايجاد نمـى       وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي 

  .دها را معرفى كن اى از آن ممكن است هر روايت عده
كـه در   توان اين گفته را باور كـرد بـا ايـن           آيد كه چگونه مى    جا اين سؤال پيش مى     در اين 

وسـلم    وآلـه   عليـه   اهللا  ميان گروهى از دانشمندان معروف است كه قـرآن پـس از پيـامبر صـلي               
  ).السالم يا كسان ديگر به وسيله على عليه(آورى شده،  جمع

آورى كـرد تنهـا خـود        السالم جمـع    ه على عليه  اما قرآنى ك  : در پاسخ اين سؤال بايد گفت     
  .اى بود از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات، و مانند آن قرآن نبود بلكه مجموعه

دهد عثمـان بـراى جلـوگيرى از         و اما در مورد عثمان قرائنى در دست است كه نشان مى           
چـرا كـه تـا آن      (د  گذارى نمـو   ها اقدام به نوشتن قرآن واحدى با قرائت و نقطه          اختالف قرائت 

  ).گذارى معمول نبود زمان نقطه
وسـلم    وآلـه   عليـه   اهللا  وجه در زمـان پيـامبر صـلي        كه قرآن به هيچ    و اما اصرار جمعى بر اين     

آورى نشده و اين افتخار نصيب عثمان يا خليفه اول و دوم گشت شايد بيشتر به خـاطر                   جمع
دهد  ين فضيلت را به كسى نسبت مى      اى ا  سازى بوده باشد، و به همين دليل هر دسته         فضيلت

  .كند و روايت در مورد او نقل مى
وسلم چنين كار مهمـى را ناديـده گرفتـه     وآله عليه اهللا توان باور كرد پيامبر صلي    چگونه مى 

باشد در حالى كه او به كارهاى بسيار كوچك هم توجه داشت، مگر نه ايـن اسـت كـه قـرآن                    
هاى اسالمى و عقائد      برنامه ي  م و تربيت، زير بناى همه     قانون اساسى اسالم، كتاب بزرگ تعلي     

وسـلم ايـن خطـر را        وآله  عليه  اهللا  آورى آن در عصر پيامبر صلي      و اعتقادات است؟ آيا عدم جمع     
  .نداشت كه بخشى از قرآن ضايع گردد و يا اختالفاتى در ميان مسلمانان بروز كند

انـد كـه پيـامبر       آن را نقـل كـرده      كه شـيعه و سـنى        1»ثقلين  « به عالوه حديث مشهور     
                                            

او در حالى كه در خانه كعبه را گرفته بود رو به سوى مردم               «: تاصل حديث به گفته ابوذر غفّارى چنين اس       . 1
  :فرمود شنيدم كه مى مىوسلم  وآله عليه اهللا صليگفت من از پيامبر  كرده چنين مى

 مـن در ميـان    ـ    يرِدا علَي الْحـوض  ى أَهلَ بيتي و إِنَّهما لَنْ تَفْتَرِقَا حتَّ  و عتْرَتي  اللَّه  كتَاب  الثَّقَلَينِ  فيكُم  تَارِك إِنِّي
شوند، تا هنگامى كه در كنـار         قرآن و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى          : گذارم  بها مى  شما دو يادگار گران   

نقـل   (»كنيـد؟   حوض كوثر بر من وارد شوند، پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اين دو رعايت مى                 
 شـميم معرفـت     36ي اين حـديث در نـشريه شـماره            ـ درباره ) 37طبق نقل ينابيع الموده، ص      از جامع ترمذى،    

 . توضيح جامعي آمده است15 تا 10صفحات 
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  گـذارم  روم و دو چيـز را بـه يادگـار مـى            وسلم فرمود من از ميـان شـما مـى           وآله  عليه  اهللا  صلي
دهـد كـه قـرآن بـه صـورت يـك كتـاب             اين خـود نـشان مـى      » خاندانم  « و  » كتاب خدا   « 

  1.آورى شده بود جمع
سي از امت قـرآن را جمـع        ك  هيچ«: السالم نقل شده است كه      همچنين از امام صادق عليه    

  2».وسلم وآله عليه اهللا نكرد، مگر وصي محمد صلي
  نظريه سوم
  :اند اهللا مصباح يزدي فرموده حضرت آيت

اعـم از سـوره بـه معنـاي لغـوي يـا             (هـاي قـرآن       جايي و تقديم و تـأخير سـوره         اگر جابه 
هم يكي بر ديگري    اي باشند و ف     حده  چه هر كدام كالم تام و علي       مراد باشد، چنان  ) اصطالحي

ها نداشته باشد، آيه ذكر اين مسئله را نفي  جايي تأثيري در نظم آن توقف نداشته باشد و جابه
ها برقـرار     هاي مستقلي هستند و نظم خاصي بين آن         ها كالم   ها و سوره    كند؛ زيرا اين فراز     نمي

هـا بـر    يـب سـوره  توان به عدم تغييـر ترت  ها دخيل باشد؛ لذا نمي نيست كه در فهم معناي آن    
اين مطلـب را  . اساس آيه ذكر ملتزم شد؛ يعني اين نحوه تغيير با حفظ قرآن قابل جمع است          

توان گفت به اين معنـا كـه غرضـي     حتي در آيات خاصي مثل آيه تطهير و آيه اكمال هم مي     
كه خداوند از نزول آيات قرآن داشته با تمام خصوصيات محفوظ است و اين نحـوه تقـديم و                   

هـا بـه      زند؛ بنابراين الزم نيست كه ملتزم شويم ترتيب سـوره           ر آسيبي به آن غرض نمي     تأخي
گونه   البته اگر در موارد خاصي دليل و قرينه داشتيم كه ترتيب همين      . همين شكل بوده است   

ولـي اگـر    . ها كرد   توان ادعاي حفظ در ترتيب سوره       نهيم، ولي با آيه ذكر نمي       بوده، گردن مي  
هم خوردن نظم آيات باشد به نحوي كه با از بين رفتن آن نظم در فهـم                    حد به  جايي در   جابه

مقصود الهي و غرض خداوند خلل و خدشه ايجاد شود، ايـن نحـوه تغييـر را آيـه ذكـر نفـي                       
  3.كند مي

  

                                            
  به بعد با كمي تغيير و تلخيص8، ص1 تفسير نمونه، ج. 1
حدثَنَا محمد بنُ علي الْقُرَشي عنْ محمـد بـنِ          : حيمِ قَالَ حدثَنَا عبد الْكَرِيمِ بنُ عبد الرَّ     : حدثَنَا جعفَرُ بنُ أَحمد قَالَ    . 2

 محمـد     إِلَّـا وصـي      الْقُـرْآنَ    الْأُمـةِ جمـع      هـذه   ما أَحـد مـنْ    « :  الْفُضَيلِ عنْ أَبِي حمزَةَ الثُّمالي عنْ أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ         
 )451 ص2 تفسير القمي؛ ج(» .وسلم وآله عليه اهللا صلي

 326 ص 1شناسي، ج قرآن . 3
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  .تأمل در دعا.
را تمام كنيم تا بـه        كنيم كه اگر دعايي را آغاز نموديم بايد حتماً آن           ها فكر مي    خيلي وقت 

  .اند در حالي كه بزرگان دين خالف اين دستور را داده. نتيجه و استجابت برسد
  :اند ه اهللا عليه فرمود حضرت امام خميني رحمت

دانـى، تـو     عليهم، را صحيح مى    اللّه مين، سالم تو كه ادعيه و مناجات وارده از ائمه معصو        « 
عليـه، را ديـدى، تـو كـه مناجـات            اللّـه  المـؤمنين، سـالم    كه مناجـات مـوالى متقيـان، اميـر        

هـا،    ديدى، قدرى تأمل كـن در مـضمون آن     حمزه السالم، را در دعاى أبو     الساجدين، عليه  سيد
نى را يك دفعه با عجله و شتاب        الزم نيست يك دعاى طوال    . ها قدرى تفكر نما در فقرات آن     

السالم، را نداريم كـه آن       ، بنده و شما حال سيد سجاد، عليه       بخوانى و تفكر در معانيش نكنى     
شبى يك ربع آن را، يك ثلث آن را، با حال بخوان و تفكر كـن               دعاى مفصل را با حال بخوانيم،       

  )22چهل حديث؛ ص( ».در فقراتش شايد صاحب حال شوى
  :اهللا حاج جواد ملكي تبريزي نيز فرموده است رت آيتعارف كامل حض

دلـي     با هشياري و بيـداري و آگـاهي و زنـده           البته نبايد از ياد برد كه اين دعاها را بايد         « 
ي اين دعاهـا در جـان و روح او            دالنه  خواندن زنده كه    خواند، و خوشا و هزار خوشا به حال آن        

كـه خوانـدن ايـن     و آن ...ر دل و جان او نيـز راه يابـد      گذرد د   چه بر زبان او مي      اثر گذارد و آن   
هـا   هـا را بخوانـد، در معـاني آن    كم با هـشياري آن  گذارد، دست دعاها بر جان و دلش اثر نمي     

كـه از   نه ايـن خواهـد،   گويد و چه مي خواند و چه مي نأمل كند و بكوشد تا بفهمد كه چه مي 
ي مـي       ي زبان     زدگي و با لقلقه     روي غفلت و شتاب    ي مجـكننـد و     چونان جادوگراني كه اج

كه بداند چـه      آن    كنند تنها از سر زبان چيزهايي بخواند، بي         الفاظي بي معني را نشخوار مي     
كه نه خواندن اين دعاها بر روح و جـانش اثـر              و آن . خواهد  مي  گويد و چه    خواند و چه مي     مي
هـا كوشـشي      و نـه در فهـم معـاني آن        ها تأمل و هـشياري دارد         گذارد و نه در خواندن آن       مي
كند، چه بهتر كه به جاي خواندن اين دعاها بر حـال بـد خـويش گريـه كنـد و بـر ايـن                           مي

توفيقي در دعاها، فهـم دعـا و اثرپـذيري از دعـا اشـك بريـزد و          مصيبت سنگين، مصيبت بي   
د، بارهـا تكـرار     شـو   را كه هنگام مصيبت و بال خوانده مي       » انا للله و انا اليه راجعون       « عبارت  

كند و بگويد، پناه بر خـدا، از ايـن مـصيبت كـه مـصيبتي سـخت سـنگين اسـت و كيفـري                         
  »249و248السنه صفحات   اعمال في  ترجمه المراقبات؛سلوك عارفان(» .كمرشكن از پي دارد
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  محبت خدا
  . ترين مهربانان است خداوند مهربانبدون شك 

 )151/اعراف( .ْرَحُم الرَّاِحمينَ اَ ْنَت اَ  رَْحَمِتَك َو  ْدِخْلنا فياَ  َو  خي َو ِالَ  َربِّ اْغِفْر ليقاَل 
  )83/نبياءاأل( .ْرَحُم الرَّاِحمينَ اَ ْنَت اَ نِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َو اَ  رَبَُّه  يُّوَب ِإْذ نادىاَ َو 

ٌر حاِفظاً َو ُهَو   )64/يوسف( .ْرَحُم الرَّاِحمينَ اَ فَاللَُّه َخيـْ
 )92/يوسف( .ْرَحُم الرَّاِحمينَ اَ يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو 

  . خوانده شده است»تواب«و » رئوف» «رحيم» «غفور«در بسياري از آيات قرآن خداوند 
  .ي دعاي آنان است پروردگار نزديك به بندگان و پاسخ دهنده

   ُأجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإذا َدعاِن  َلَك ِعبادي َعنِّي فَِإنِّي َقريبٌ اَ َو ِإذا سَ 
دعـاى  ! من نزديكم:) بگو(و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند،             «

  )186/بقره (».گويم خواند، پاسخ مى ى كه مرا مىدعا كننده را، به هنگام
  .خواهد بندگان نيز او را دوست داشته باشند را دوست دارد و مياو بندگانش 

  :در حديث قدسي آمده است
  نیِ َحبَّ اَ ِحبَُّک، فَِبَحّقِی َعَلْيَک أُ ّنِی اَ يَاْبَن آَدْم َو َحقَُّک َعَلیَّ 

 پـس تـو را بـه        ،دارم  به حقّ تو بر من قسم كه من تو را دوست مى           ! اى فرزند آدم  «
   1».دهم كه تو نيز مرا دوست بدار  مىحقّ خودم بر تو قسم

  .پروردگار متعال از ميان بندگان به دوست داشتن برخي تأكيد نموده است
  )108/ه توبـ 222/هبقر(  »ْلُمطَّهِّرينَ ٱيِحبُّ ـ  يِحبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ  «: پاكان

  )7/هتوب ـ 4/به توـ 76/عمران ال(»  يِحبُّ اْلُمتَّقينَ   «: پرهيز كنندگان از گناه
  )148/ نساءـ 93و13/ه مائدـ 148و134/عمران ال(  »يِحبُّ اْلُمْحِسنينَ  «: نيكوكاران

  )146/عمران ال(  »يِحبُّ الصَّاِبرينَ «  :صابران
  )159/عمران ال(»  يِحبُّ اْلُمتَـوَكِّلينَ «  :متوكالن

                                            
 رساله لقاءاهللا آيت اهللا ملكي تبريزي. 1

!؟كند خدا عذاب نمي



!كند؟ خدا عذاب نمي

 

109

  )8/ه ممتحنـ 9/ حجراتـ 42/همائد(»  يِحبُّ اْلُمْقِسطينَ  «: عادالن
  )4/صف(  » َسبيِلهِ  قاتُِلوَن فیيِحبُّ الَّذيَن يُ «  :گرانجهاد
  )222/ه بقر(  »يِحبُّ التـَّوَّابينَ «  :كنندگان توبه

كننـدگان   كاران از بازگشت نااميد نشوند، براي توبـه    كه گناه   در اين ميان براي اين    
  .تأكيد بيشتري فرموده است

  : بندگان استبازگشت او مشتاق 
  :السالم آمده است كه خداوند عزّ و جلّ به او وحى فرمود يهدر اخبار داوود عل

دِبروَن َعّين َكيَف انِتظاري َهلُم، و رِفقي ِِم، و َشوقي إىل َتركِ 
ُ
 يا داووُد، َلو يَعَلُم امل

  َمعاصيِهم، َلماُتوا َشوقا إَيلَّ و تـََقطَّعت أوصاُهلُم ِمن َحمَّبيت
كـشم و    دانند كه چه انتظارى براى آنـان مـى        اگر روي گردانانِ از من ب     ! اى داوود « 

ها دارم، هر آينـه      ورزم و چه اشتياقى به ترك معاصى از سوى آن          چه مهرى به آنان مى    
  1».شان از هم بگسلد از شوقِ به من بميرند و از عشق به من بندهاى بدن
  :بازگردنداو خداوند چشم به راه است تا گنهكاران به سوي 

   ونعُ  َو اْلَقْوُم ِيف َغْفَلٍة َال يـَْرجِ   النََّظَر َو ُأْحِسُن الطََّلبَ  يلُ يَا ِعيَسى َكْم أُطِ 
هـاى بنـدگان را بـه خـوبى          قدر من چشم به راه باشم؟ و خواسـت         هچ! اى عيسى « 

  2»!گردند؟ اجابت نمايم در حالى كه آنان به سوى من باز نمى
  :السالم فرموده است حضرت باقر عليه

َلــٍة ظَْلَمــاَء فـََوَجــَدَها  َضــلَّ رَاِحَلَتــُه َو زَاَدهُ اَ َشــدُّ فـََرحــاً بِتَـْوبَــِة َعْبــِدِه ِمــْن َرُجــٍل اَ اَىل ِإنَّ اللَّــَه تـََعــ  ِيف لَيـْ
  َهادَ َشدُّ فـََرحاً بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َذِلَك الرَُّجِل ِبرَاِحَلِتِه ِحَني َوجَ اَ فَاللَُّه 

تر است از مـردى كـه      خوشحال بنده خود    )و بازگشت (توبه  ه  همانا خداى تعالى ب   « 
اش از   توبه بنده ه  ها را بيابد، پس خدا ب      در شب تارى شتر و توشه خود را گم كند و آن           

  3».ه گم شده را پيدا كند شادتر استتوشچنين مردى در آن حال كه 
                                            

 8/62:  به نقل از المحجة البيضاء296 ص10جميزان الحكمه . 1
 320ص 25 مرآة العقول ج ـ 134ص 8 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2
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  .خداي رحمان و رحيم به همه دستور داده است از رحمت او نااميد نشوند
ــاِديَ  ــا ِعب ــْل ي ــَرُفوا َعلــىاَ  الَّــذيَن ُق ــذُّنُوَب اَ   ْس ــُر ال ــِة اللَّــِه ِإنَّ اللَّــَه يـَْغِف ــْن رَْحَم ــِسِهْم ال تـَْقَنُطــوا ِم ُف نـْ

  َجميعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيمُ 
  از رحمـت خداونـد     ! ايـد  اى بندگان من كه بـر خـود اسـراف و سـتم كـرده              : بگو« 

آمـرزد، زيـرا او بـسيار آمرزنـده و مهربـان             ى گناهان را مـ    ي  نوميد نشويد كه خدا همه    
  )53/زمر(».است

  :شان به خون پيامبران آلوده باشد حتي اگر دست
ٌة اَ ٌة ِإَىل النَّــِيبِّ ص فـََقالَــْت يَــا نَــِيبَّ اللَّــِه اْمــرَ اَ  َجــاَءِت اْمــرَ  نْــَصارِيِّ قَــالَ  بْــِن َعْبــِد اللَّــِه اْالَ َعــْن َجــاِبرِ 

ـٍد بِيَـِدِه لَـْو قـَتَـَلْت َوَلَدَها َهْل َهلَـ نـََّهـا قـَتَـلَـْت َسـْبِعَني نَِبيّـاً ُمثَّ اَ ا ِمـْن تـَْوبَـٍة فـََقـاَل ص َو الـَِّذي نـَْفـُس ُحمَمَّ
َهـااَ نـََّها َال تـَْرِجُع ِإَىل اْلَمْعِصَيِة اَ تَاَبْت َو َنِدَمْت َو يـُْعَرُف ِمْن قـَْلِبَها   َبداً يـَْقَبُل اللَّـُه تـَْوبـَتَـَهـا َو َعَفـا َعنـْ

   َله فَِإنَّ بَاَب التـَّْوبَِة َمْفُتوٌح َما بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َو اْلَمْغِرِب َو ِإنَّ التَّاِئَب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن َال َذْنبَ 
آلـه رسـيد و    و عليـه  و اهللا زني خـدمت پيـامبر صـلي   : جابر بن عبداهللا انصاري گفت   « 

و راه توبـه و بازگـشت وجـود    زني فرزند خود را كشته اسـت، آيـا بـراي ا   : عرضه داشت 
قسم بـه خـدايي كـه جـان محمـد در دسـت              « : آله فرمود   و  عليه  و  اهللا  دارد؟ پيامبر صلي  

اوست، اگر آن زن هفتاد پيغمبر را كشته باشد و پشيمان شود و توبـه نمايـد و خـداي           
 اش را قبول   نمايد، توبه   تعالي صدق گفتار او را بداند كه ديگر به هيچ گناهي رجوع نمي            

به درستي كه درب توبه بـاز اسـت بـين مغـرب و              . كند  فرمايد و از گناهش عفو مي       مي
  1».ي از گناه مثل كسي است كه گناه نكرده است مشرق، و به درستي كه توبه كننده

  :شوند و فرمود فقط گروه كافران از رحمت خدا نااميد مي
    اْلَقْوُم اْلكاِفُرون ِإالَ   اللَّهِ  ُس ِمْن َرْوحِ اَ  ِإنَُّه ال يـَيْ   اللَّهِ  ُسوا ِمْن َرْوحِ اَ َو ال تـَيْ 

و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ كه تنها گـروه كـافران، از رحمـت خـدا مـأيوس                   « 
  )87/يوسف(» !شوند مى

                                            
  88ص) للشعيري(جامع األخبار. 1
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  :و گروه مؤمنان به رحمت او اميدوارند
 رَْحَمـَت اللَّـِه َو اللَّـُه  لِئَك يـَْرُجـونَ  َسبيِل اللَِّه ُأو  ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا في «

كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كـرده و در راه خـدا جهـاد                 « ـ  َغُفـوٌر رَحـيٌم 
  )218/بقره(».ها اميد به رحمت پروردگار دارند اند، آن نموده

  :كند كه به او گمان دارد گونه رفتار مي همچنين خدا با بنده همان
الـسالم ديـديم كـه رسـول خـدا           در كتـاب علـى عليـه      : السالم فرمود  امام باقر عليه  

  :آله باالى منبر خويش فرموده و عليه و اهللا صلي
لَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َال يـَُعذُِّب اللَُّه ُمْؤِمنًا بـَْعَد التـَّْوبَِة َو اِالْسِتْغَفاِر ِإالَّ ِبُسوِء ظَنِِّه بِاللَِّه َو اَ 

ْن َرَجائِِه َو ُسوِء ُخُلِقِه َو اْغِتَياِبِه لِْلُمْؤِمِنَني َو الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َال َحيُْسُن َظنُّ َعْبٍد تـَْقِصريِِه مِ 
ْن َيُكوَن اَ نَّ اللََّه َكِرٌمي بَِيِدِه اْخلَيـْرَاُت َيْسَتْحِيي ُمْؤِمٍن بِاللَِّه ِإالَّ َكاَن اللَُّه ِعْنَد َظنِّ َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِالَ 

  .هِ يْ ْحِسُنوا بِاللَِّه الظَّنَّ َو اْرَغُبوا ِإلَ اَ ْحَسَن ِبِه الظَّنَّ ُمثَّ ُخيِْلَف ظَنَُّه َو َرَجاَءُه فَ اَ َعْبُدُه اْلُمْؤِمُن َقْد 
به خدايى كه جز او شايان پرستشى نيست، خدا هيچ مؤمنى را بعد از توبه و اسـتغفار            « 

مانيش به خدا و كوتاهى كردن نسبت بـه اميـدوارى بـه او و               عذاب نكند، مگر به سبب بدگ     
بدخلقيش و غيبت نمودنش مؤمنين را، و به خـدايى كـه جـز او شـايان پرستـشى نيـست،                

كه خدا همراه گمان بنده مـؤمن خـود          اى نسبت به خدا نيكو نشود، جز اين        گمان هيچ بنده  
ي خيـرات   را خدا كريم اسـت و همـه  زي) هر گونه به او گمان برد، خدا با او رفتار كند   (باشد  

كه بنده مـؤمنش بـه او گمـان نيـك بـرد و او خـالف                  كند از اين   به دست اوست، او حيا مي     
  1 ».گمان و اميد بنده رفتار كند، پس به خدا خوشبين باشيد و به سويش رغبت كنيد

  :السالم نقل شده است كه فرمود همچنين از امام رضا عليه
  اً رّ نَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدَي اْلُمْؤِمِن ِيب ِإْن َخْرياً َفَخْرياً َو ِإْن َشرّاً َفشَ اَ اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقوُل ْحِسِن الظَّنَّ بِ اَ 

من نزد گمان بنده مؤمن : فرمايد زيرا خداى عز و جل مي. به خدا خوش گمان باشيد« 
  2 ».و اگر بد است، رفتار من هم بد باشدخويشم، اگر گمان او خوب است، رفتار من خوب 

                                            
  72 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
  72 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2



39شميم معرفت ـ شماره  

 

112

ترين گناهان كبيره است كه امام رضـا          و، از بزرگ   يأس و نااميدي از رحمت ا      پس
  .السالم در ضمن روايتي بدان تصريح فرموده است عليه

طور اجمال و خالصه اسالم خالص         حضرت درخواست كرد كه به      وقتي مأمون از آن   
الـسالم در پاسـخ او مطلبـي نوشـت كـه در              امام عليـه  و يك دست را براى او بنويسد؛        

  .از آن جمله اين سه مورد است. انتهاي آن به گناهان كبيره اشاره فرمود
   هلَّ ْمُن ِمْن َمْكِر اللَِّه َو اْلُقُنوُط ِمْن َرْمحَِة الَو اْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه َو اْالَ 

  1».ندى، و قطع اميد از رحمت پروردگاريأس از رحمت خداوند، و أمن از عقوبت خداو« 
 قنـوط است كه اميدي ندارد اگر دعا كنـد مـستجاب شـود و              اين   عبارت از    يأس( 

  2).فرمايد ي او را قبول نمي كند و توبه يعني بدگماني به خدا كه به او رحم نمي
  عذاب خدا

هر گاه كـسي    . ت بنده نسبت به گناه شود     أنبايد سبب جر  ) رجا(اما اين اميد    
با اين فكر خود را از عذاب الهي ايمن دانست و جرأت نسبت به گناه پيدا كرد،                 

شده » منُ منْ مكْرِ اللَّه     اَلْاَ «اي به نام      شيطان گرفتار و مرتكب گناه كبيره      در دام 
  .السالم آمده بود است كه در حديث امام رضا عليه

  :دانند من ميخداوند فرموده است تنها زيانكاران خود را از عذاب اي
  َفَال يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُرونَ 

  )99/اعراف (».دانند خدا ايمن نمى) و مجازات(ر جز زيانكاران، خود را از مك« 
ذاب نشوند اين همه آيات عذاب براي چه كساني در قـرآن      عكاران    اگر قرار بود گناه   

  : مانند.آمده است
حاَط ِبِهْم ُسراِدُقها َو ِإْن يَـْسَتغيُثوا يُغـاثُوا ِبمـاٍء َكاْلُمْهـِل يَـْشِوي اْلُوُجـوَه اَ  ِللظَّاِلميَن ناراً ْعَتْدنااَ ِإنَّا 

 بِْئَس الشَّراُب َو ساَءْت ُمْرتـََفقاً 
اش آنـان را از هـر سـو احاطـه            ما براى ستمگران آتشى آماده كرديم كه سراپرده       « 

آورند كه همچون فلـز گداختـه          آبى براى آنان مي    و اگر تقاضاى آب كنند،    ! كرده است 
  )29/كهف! (چه بد نوشيدنى، و چه بد محل اجتماعى است! كند ها را بريان مى صورت
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  92 ص1اهللا شهيد دستغيب ج گناهان كبيره ـ نوشته آيت. 2



!كند؟ خدا عذاب نمي

 

113

    َكَغلـــىْ )45(ْلُمْهـــِل يـَْغلـــِى فـــِى اْلُبطُـــونِ اَ  ك)44(ثِـــيمِ َطَعـــاُم اْالَ  )43(ِإنَّ َشـــَجَرَت الزَّقُّـــومِ : همچنـــين
 )48( ُصـبُّوْا فَــْوَق رَْأِسـِه ِمـْن َعـَذاِب اْلَحِمـيمِ     ثـمُ )47(ِحـيمِ جَ لْ ٱ َسـَواِء  ْعِتُلوُه ِإلـىَ  ُخُذوُه فَا)46(اْلَحِميمِ 

  )50(ونَ رُ  َهاَذا َما ُكنُتم ِبِه َتْمتَـ  ِإنَّ )49(نَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ اَ ُذْق ِإنََّك 
هـا   كمغذاى گنهكاران است، هماننـد فلـز گداختـه در شـ           ... مسلّماً درخت زقّوم    « 
:) شـود  آن گاه به مأموران دوزخ خطـاب مـى        ! (جوشد؛ جوششى همچون آب سوزان     مى

سپس بر سـر او از عـذاب جوشـان          ! اين مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش كنيد         
؛ بسيار قدرتمند و محترم بودى    ) به پندار خود  (بچش كه   :) شود به او گفته مى   ! (بريزيد

  )50تا43/دخان(».كرديد در آن ترديد مىاين همان چيزى است كه پيوسته 
  .استنداشتن عمل و طلب پاداش چيزي است كه باعث مالمت 

  :فرمايد قرآن مي
ْنساُن ما َغرَّكَ اَ يا  چه چيز تـو را در برابـر پروردگـار    ! اى انسان«  ـ   ِبَربَِّك اْلَكـريِم  يـَُّها اْإلِ

  )6/انفطار(»كريمت مغرور ساخته است؟
 آيـه   آله آمده است كه هنگام تالوت ايـن  و عليه و اهللا ر اكرم صليدر حديثى از پيغمب  

  1». ـ جهل و نادانيش او را مغرور و غافل ساخته است  َجْهُله َغرَّهُ  « :فرمود
  :اند العالي در توضيح اين آيه فرموده اي مدظله امام خامنه

نـسان عمـل    كـه ا   بدون اين . حق از خدا توقع كردن     همغرور شدن به خدا يعني ناب      «
كه انـسان بگويـد، مـا كـه بنـده            اين. صالحي را به ميدان بياورد، از خدا پاداش بخواهد        

خوب خدا هستيم و خدا حتماً به ما كمك خواهد كرد، اين كـه انـسان از حلـم الهـي                     
هـا همـه    ايـن . سوءاستفاده كند و به گناه ادامه بدهد، از عذاب خدا خود را ايمن بدانـد   

  2 ».غره شدن به خدا است
  .پس اميد بدون عمل دروغي بيش نيست

                                            
 "درالمنثور" ـ همين حديث در  449 ص10مجمع البيان؛ ج( به نقل از 218، ص26 تفسير نمونه، ج. 1
 .) ذيل آيه نقل شده است"قرطبى" و "روح المعانى" و "روح البيان"و 
 23/9/1385  در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالميفرمايشات. 2
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گروهى از دوستان : السالم عرض كردم به امام صادق عليه: يكى از اصحاب گويد
  : ، فرمود)به رحمت خدا(ما اميدواريم : گويند شوند و مي شما مرتكب گناهان مي

 ِِ َماِينُّ َمْن َرَجا َشْيئًا َعِمَل َلُه َو َمْن َخاَف ُم اْالَ فـََقاَل َكَذبُوا لَْيُسوا لََنا ِمبََواٍل أُولَِئَك قـَْوٌم تـََرجََّحْت 
     ْنهمِ ٍء َهَرَب  ِمْن َشيْ 
ها مردمى باشند كه آرزوها ايشان را به اين  دوست ما نيستند، آن. دروغ گويند« 

سو و آن سو برَد، هر كه به چيزى اميدوار باشد، در راه رسيدن به آن كار كند، و هر 
  1 ».ترسد از آن بگريزدكه از چيزى 

كـه   و ايـن السالم ـ   شود كساني كه به بهانه حب اهل بيت عليهم جا معلوم مي از اين
  ـ جـرأت بـر   كـار باشـند   شود هرچند گنـاه  ها مي شفاعت آنان، باعث بهشت رفتن آن

   .برند سر مي يابند، در گمراهي به معصيت مي
صيت غرق باشد، تفكـري اسـت       رود هرچند در مع     اين تفكر كه شيعه به جهنم نمي      

  :كه يهود هم بدان معتقد بودند
 ِعنَد اللَِّه َعْهًدا فَـَلن يُخْ◌ِلَف اللَُّه َعْهَدُه    تخََّ◌ْذتمُ اَ يَّاًما مَّْعُدوَدًة ُقْل اَ َو قَاُلوْا َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ 

ـــا َال تـَْعَلُمـــوَن اَ  ـــَك اَ َمـــن َكـــَسَب َســـيَِّئًة َو    بَلـــىَ )80(ْم تـَُقولُـــوَن َعلـــَى اللَّـــِه َم ـــُه فَُأْولَئ ـــِه َخِطَيُت َحاَطـــْت ِب
ْصـَحاُب اْلَجنَّـِة اَ  َو الـَِّذيَن َءاَمنُـوْا َو َعِملُـوْا الـصَّاِلَحِت ُأْولَئـَك )81(لِـُدوَن اْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خَ اَ 

  )82(ِلُدوَن اُهْم ِفيَها خَ 
آيا پيمانى  :  بگو   . به ما نخواهد رسيد    هرگز آتش دوزخ، جز چند روزى،     : و گفتند « 

ورزد، يـا چيـزى را كـه         و خداونـد هرگـز از پيمـانش تخلـف نمـى           !  ايد؟ از خدا گرفته  
آرى، كسانى كه كسب گناه كننـد، و آثـار گنـاه،            ؛  ! دهيد؟ دانيد به خدا نسبت مى     نمى

هـا    و آن  ؛ها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بـود          سراسر وجودشان را بپوشاند، آن    
اند، آنان اهل بهـشتند؛ و هميـشه در آن           كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته انجام داده       

  )82تا80/بقره (».خواهند ماند
  :چگونه ممكن است در برابر گناه عقوبت نباشد در حالي كه قرآن تصريح دارد

  )سوره زلزله ()٨( َذرٍَّة َشرًّا يـََرُه  َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقالَ  )٧( َذرٍَّة َخْيراً يـََرُه  َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقالَ 
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انگـاران    كاران نجات يابند، در حالي كه خداوند به سهل          و چگونه ممكن است گناه    
  .در نماز وعده عذاب داده است

  الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالتِهِ◌ْم َساُهونَ  * فَـَوْيٌل لِّْلُمَصلِّينَ 
ــذاران   «  ــراي نمازگ ــل ب ــت وي ــهل   * اس ــان س ــه در نمازش ــساني ك ــاري  ك انگ
  )5و4/ماعون(».كنند مي

جـا   قدرى گود اسـت كـه وقتـى كـه كـافر را در آن      هويل وادى است در جهنم كه ب    
ـ     چهل سال پائين مـي     ؛افكنند  آن   هـا را درون      و اگـر كـوه     1رسـد  مـي قعـر آن ن    هرود و ب

در اخبـار   و   2.شـوند   د مـي  كه به قعر آن برسند از شدت گرمـا نـابو            بيندازند، قبل از آن   
  3.ويل شود مقصود همان چاه است هرسيده هر جا در قرآن تهديد ب

  .ها را دوست ندارد نجات پيدا كنند طور ممكن است كساني كه خدا عمل آن و چه
  :دارد هايي را دوست نمي در قرآن تصريح نموده كه خداوند گروه

  )55/ اعراف ـ87/مائده  ـ 190/بقره(» ال يِحبُّ اْلُمْعَتديَن  « :متجاوزان
  )276/بقره(»  ثيمٍ اَ ال يِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر  « :ناسپاسِ گنهكار

  )38/حج(» ال يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ «  :خيانتكار ناسپاس
  )107/نساء(» ثيماً اَ ال يِحبُّ َمْن كاَن َخوَّاناً  « :پيشه گنهكار خيانت
  )45/ رومـ 32/عمران ال«  »ال يحب الْكافرينَ« : كافران
  )40/شورى ـ 140و57/عمران ال» «ال يِحبُّ الظَّاِلميَن  «: ظالمان

» ال يحب كُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍ ـ ال يحب منْ كانَ مخْتاالً فَخُوراً  « : متكبران فخرفروش
  )23/ حديدـ 18/ لقمانـ 36/نساء(

  )141/نعاما ـ 77/ قصصـ 64/مائده(» ال يحب الْمفْسدينَ « : مفسدان
  )31/اعراف(» ال يِحبُّ اْلُمْسرِفيَن  «: اسرافكاران

  )58/انفال(» ال يِحبُّ اْلخائِنيَن  «: خائنان
  )23/نحل(» ال يِحبُّ اْلُمْسَتْكِبريَن  «: مستكبران

  )76/قصص(» ال يِحبُّ اْلَفرِحيَن  « :كنندگان مغرور شادى
                                            

 292: ، ص1 مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج. 1
 74، ص14 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. 2
 276ص 15 مخزن العرفان در تفسير قرآن ج. 3
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  مهربان و قهار
  . كه مهربان است، قهار هم هست اينخداوند در عين 

  :فرمايد خواهد خود را معرفي كند مي وقتي مي
خداونـدى كـه آمرزنـده گنـاه،       «   َغاِفِر الذَّنِب َو قَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذى الطـَّْوِل 

  )3/غافر( ».پذيرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فراوان است
  :فرمايد مياي ديگر  در آيه

  لِيمُ نَّ َعَذابِى ُهَو اْلَعَذاُب اْالَ اَ َو * نَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم اَ    نىّ اَ  ِعَباِدى ءْ ینـَبِّ 
عذاب و كيفـر مـن، همـان        ) كه اين(و  ! بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم       

  )50و49/حجر! (عذاب دردناك است
  :خوانيم نيز مي) ك رمضاندعاي هر شب ماه مبار(در ابتداي دعاي افتتاح 

  ِقَمة ِيف َمْوِضِع النََّكاِل َو النَّ  َشدُّ اْلُمَعاِقِبنيَ اَ ْرَحُم الرَّاِمحَِني ِيف َمْوِضِع اْلَعْفِو َو الرَّْمحَِة َو اَ نََّك اَ يـَْقْنُت اَ 
تـرين مهربانـان عـالمى در موضـع عفـو و بخـشش و           يقين دارم كـه تـو مهربـان       « 
  1».و انتقامجاي به زنجير كشيدن  در اي همجازات كنندترين  سخت

  :در چند آيه ديگر هم به اين صفات در كنار هم اشاره شده است
خودش، بر حـذر  ) نافرمانى(خداوند شما را از «   بِاْلِعباِد   َرُؤفٌ   َو اللَّهُ   نـَْفَسهُ   اللَّهُ  ُيَحذِّرُُكمُ 

  )30/عمران ال(» .هربان استخدا نسبت به همه بندگان، م) در عين حال،(دارد؛ و  مى
بخـشد؛ و هـر      ، مـى  هر كس را بخواهد   ) وندخدا(«  يـَْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َو يـَُعذُِّب َمـْن يَـشاُء 

  )14/فتحـ  40و18/همائدـ  129/عمران لا(» .كند كس را بخواهد، مجازات مى
  َك َلَشديُد اْلِعقابِ  ظُْلِمِهْم َو ِإنَّ رَبَّ  ِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعلى

در ( داراى مغفـرت اسـت؛ و        -كنند  با اينكه ظلم مى    -پروردگار تو نسبت به مردم    « 
  )6/رعد( ».پروردگارت داراى عذاب شديد است) عين حال،

  ليمٍ اَ ِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َو ُذو ِعقاٍب 
  )43/فصلت( .داراى مجازات دردناكى است) هم(پروردگار تو داراى مغفرت و « 

                                            
  108ص 3 ج) تحقيق خرسان(تهذيب األحكام . 1
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  ترس و اميد
حال كه خداوند متعال در عين مهرباني، منقم و در عين قهاريت، رئوف است، پـس                

  .مؤمن نيز بايد هميشه به خدا اميدوار بوده و در عين حال از عذاب خدا در بيم باشد
  .شود اين همان چيزي است كه در روايات ما از آن با نام خوف و رجا نام برده مي

و غلبه رجاء و طمع انسان . كشاند  اميد، انسان را به ياس و سستى مى       غلبه خوف بر  
دارد، و اين هر دو دشمن حركـت تكـاملى انـسان در سـير او                 را به غرور و غفلت وا مى      

  1 .سوى خدا است به
  :داند كه در ميان اين دو باشد قرآن كريم كسي را با ارزش مي

  َيْحَذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا رَْحَمَة رَبِِّه قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً 
در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخـرت                 « 
  )7/زمر(».ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است مى

  :فرمايد تنها كساني ايمان دارند كه داراي خوف و طمع توآم باشند همچنين مي
   ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمضاِجِع َيْدُعوَن رَبـَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً  تـََتجافى* آياتَِنا الَِّذيَن ِإنَّما يـُْؤِمُن بِ 

شان از بسترها در دل شـب   پهلوهاي... آورند كه  تنها كسانى به آيات ما ايمان مى « 
اميـد  پروردگار خود را با بيم و       ) آورند خيزند و رو به درگاه خدا مى       بپا مى (شود   دور مى 

  )16و15/سجده(» .خوانند مى
  )56/اعراف(» .او را با بيم و اميد بخوانيد«  َو اْدُعوُه َخْوفاً َو َطَمعاً 

  2.بيم و اميد نسبت به خداوند، دو عنصر ارزشمند، حتّى براى پيامبران است
   َيْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً ...ِإنـَُّهْم 

  )90/انبياء(» .خواندند اميد ما را مىدر حال بيم و ) زكريا و همسرش(آنان « 

                                            
 147 ص17 تفسير نمونه؛ ج. 1
  490 ص5 تفسير نور؛ ج. 2
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  :فرمايد السالم اين صفت را از اخالق متقين بيان مي اميرالمؤمنين علي عليه
ــْو َال اْالَ  ــْيِهْم ملَْ تَــْسَتِقرَّ ]  َهلُــمْ [َجــُل الَّــِذي َكتَــَب اللَّــُه َو َل ــَة َعــْنيٍ اَ ْرَواُحُهــْم ِيف اَ َعَل ْجــَساِدِهْم َطْرَف

   ابقَ  اْلعِ   َو َخْوفاً ِمنَ  َوابِ  الثـَّ  َشْوقاً ِإَىل 
 رسيدن به پـاداش و       شان از شوق   شان را معين نكرده بود، ارواح      اگر خداوند وقت مرگ   « 

  1 ».گرفت هايشان قرار نمى از ترس عقوبت و عذاب، يك چشم به هم زدن در بدن
  .كدام بر ديگري برتري نيابد اين خوف و رجا بايد برابر باشد و هيچ

در : وصيت لقمان به پسرش چه بود؟ فرمـود : السالم عرض شد مام صادق عليهبه ا « 
از : تر از همه ايـن بـود كـه بـه پـسرش گفـت               آن وصيت مطالب شگفتى بود و شگفت      

خداى عزّ و جلّ چنان بترس كه اگر نيكى جن و انس را بياورى ترا عـذاب كنـد، و بـه     
  .ياورى به تو ترحم نمايدخدا چنان اميدوار باش كه اگر گناه جن و انس را ب

هيچ بنده مؤمنى نيـست، جـز       : فرمود پدرم مي : السالم فرمود  سپس امام صادق عليه   
نور خوف و نور رجاء كـه اگـر ايـن وزن شـود از آن بـيش      : كه در دلش دو نور است     آن

  2 ».نباشد و اگر آن وزن شود، از اين بيش نباشد
  :اند همچنين آن حضرت فرموده

  نَّةْهِل اجلَْ اَ نَُّه ِمْن اَ َو يـَْرُجَوُه َرَجاًء كَ  - َعَلى النَّارِ   ُمْشِرفٌ  نَّهُ اَ  َخْوفاً كَ   اللَّهَ   َخيَافَ  نْ اَ ُمْؤِمِن يـَْنَبِغي لِلْ 
 بترسد، گويي كه اشراف بـر جهـنّم دارد و            خـداوند     انسان مؤمن سـزاوار اسـت از       «

  3 ». است  بـهشتيان و امـيدوار بـاشد، گـويي ازه ابـ
  :فرمايد السالم هم در دعا مي امام سجاد عليه

   اهقَ َحقُّ َمْن َخِشَيُه َو اتـَّ اَ ْوَىل َمْن َرَجاُه، َو اَ ْنَت اَ  َو الرَّْهَبِة ِمْنَك َو   الرَّْغَبِة ِإلَْيكَ  َواِقفاً بـَْنيَ 
 ينتـر  شايسته  و تو  ايستاده ايـن جـايگاه كسي است كه در ميان بيم و اميد به تو    « 

  4 ».پروا كند  كسي كه از او بترسد وينكسي هستي كه به او اميد ورزد و سزاوارتر
                                            

  و من خطبة له ع يصف فيها المتقين ـ 303ص) للصبحي صالح(نهج البالغة . 1
 67، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 230ص 15  ج؛وسائل الشيعة. 3
 بعد الفراغ من صالة الليل لنفسه في االعتراف بالذنب ـ 32ـ دعاي 150صالصحيفة السجادية . 4
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  بشارت و انذار
ون خوف و رجا بايد با هم باشد، خداوند قرآن را هم بشارت دهنده و بيم دهنده                 چ

  : فرمايد معرفي مي
  َبشيراً َو َنذيراً ... * ِكَتاٌب 

  )4و3/فصلت. (دهندهبشارت دهنده و بيم ...* كتابي است) قرآن(« 
  :استبشارت دهنده و بيم دهنده مبلغ و مفسر قرآن نيز به همين دليل 

 أَنَا ِإالّٰ َنذيٌر َو َبشيٌر 

  )188/اعراف(» .ام دهنده دهنده و بشارت من فقط بيم« 
    َلُكْم ِمْنُه َنذيٌر َو َبشيرٌ  ِإنَّني
  )2/هود(». ام من از سوى او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده« 
  ْرَسْلناَك بِاْلَحقِّ َبشيراً َو َنذيراً اَ ِإنَّا 
  )24/فاطر ـ 119/بقره (».ما تو را به حق، براى بشارت و بيم دادن فرستاديم« 

   َكافًَّة ِللنَّاِس َبشيراً َو َنذيراً ِإالّٰ ْرَسْلناَك اَ َو ما 
  )28/سبأ (».نىو ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا بشارت دهى و بترسا« 

اميد باشد، اما براي تبليغ دين و هدايت مردم، انذار و           بيم و   اگر چه مؤمن بايد بين      
  . تر است بيم سازنده

شـمارد كـه در تبليـغ          السالم در فرمايشي كسي را عالم مي       عليهعلي  اميرالمؤمنين  
  .دين، هر دوي اين موارد را رعايت كند

ُهْم ِمْن َعَذاِب ال  ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ   َمْن َملْ يـَُقنِِّط النَّاسَ  َحقِّ اْلَفِقيهِ ْخِربُُكْم بِاْلَفِقيِه اُ  َال اَ     هلَّ  َو َملْ يـُْؤِمنـْ
آيا از آنكه بحقيقت فقيه است بـشما خبـر نـدهم؟ او كـسى اسـت كـه مـردم را از                       

  1 ».رحمت خدا نااميد نكند و از عذاب خدا ايمن نسازد
                                            

 36 ص1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
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  تر است بيم سازنده
گاه به تنهايي ذكر نشده، اما نذير         دليل در قرآن بشير بودن پيامبران، هيچ       به همين 

  )ان و انما (.طور مكرر بيان شده و بر آن تأكيد گرديده است ها به تنهايي به بودن آن
   )12/هود(ْنَت َنذيٌر اَ ِإنَّما      )46/سبأ ـ 184/اعراف( َنذيٌر ِإالّٰ ِإْن ُهَو 

  )49/حج (نَا َلُكْم َنذيٌر ُمبينٌ اَ ِإنَّما       )2/نوح ـ 25/هود( ينٌ ِإنِّي َلُكْم َنذيٌر ُمب
  )23/فاطر ( َنذيرٌ ِإالّٰ ْنَت اَ  ِإْن          )115/شعراء(  َنذيٌر ُمبينٌ ِإالّٰ نَا اَ ِإْن 

  )51و50/ذاريات( ِإنِّي َلُكْم ِمْنُه َنذيٌر ُمبينٌ       )9/احقاف(  َنذيٌر ُمبينٌ ِإالّٰ نَا اَ َو ما 
  )26/ملكـ  70/صـ  50/عنكبوت( نَا َنذيٌر ُمبينٌ اَ ِإنَّما 

  .است) بيم دادن(همچنين دليل نزول قرآن انذار 
    َهاَذا اْلُقْرَءاُن ِألُنِذرَُكم ِبهِ    ُأوِحَى ِإلىَ ... ُقل 

هـا   قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام كسانى را كـه ايـن قـرآن بـه آن                    ... بگو«
  )19/انعام(» ).از مخالفت فرمان خدا بترسانمو (رسد، بيم دهم  مى

  :نويسد ي اين آيه مي اهللا عليه درباره رحمتعالمه طباطبايي 
در اين آيه مساله انذار و هشدار غايت و نتيجه نزول قرآن كريم قرار گرفتـه، دعـوت                   
  .نبوت از طريق تخويف آغاز گشته، و اين خود در فهم عامه مردم مؤثرتر از تطميع است

كه گر چه تطميع و اميدوار ساختن مردم نيز راهى است براى دعوت انبيا               ى اين برا
 اميدوارى آدمى را به     كار برده، ليكن اصوالً    اى اين طريقه را به      عزيز هم تا اندازه     و قرآن 

كند، و بيش از ايجاد شوق و رغبت در آدمى، اثر ندارد، بـه         طور الزام وادار به طلب نمى     
چـه   د كه به حكم عقلى وجوب دفع ضرر احتمـالى، احتـراز از آن             خالف تخويف و تهدي   

  .شود تهديد به آن شده واجب و آدمى به دفع آن ملزم مى
داشـتند، مناسـب     گونه تقصيرى نمـى    عالوه بر اين، اگر مردم در گمراهى خود هيچ        

بود كه دعوت الهى از راه تطميع آغـاز گـردد، لـيكن مـردم در گمراهـى خـود مقـصر                      
كه دعوت اسالم، دعوت به دين فطـرت، يعنـى بـه دينـى اسـت كـه                   اى اين هستند، بر 
اش در نهاد خود بشر است، و اين خود او اسـت كـه بـا دسـت خـويش و بـا                        سرچشمه

ارتكاب شرك و گناه، فطرت خود را پشت سر افكنده و شقاوت را بـر دل خـود چيـره                    
م و حكمـت    نموده و در نتيجه دچار سخط الهى شده است، و چون چنـين اسـت حـز                
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كند كه دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد، و براى همين جهت بـوده                  اقتضا مى 
  1 .منحصر در انذار شده استآله  و عليه و اهللا پيامبر صليكه در آيات بسيارى وظيفه 

  .اگر علم انسان به حد كافي باشد و از جهل خارج شود از عذاب خدا خواهد ترسيد
   اْلُعَلماء اللََّه ِمْن ِعباِدهِ ِإنَّما َيْخَشى 

ــين اســت ) آرى(«  ــشمندان از او  : حقيقــت چن ــا دان ــدا، تنه ــدگان خ ــان بن از مي
  )28/فاطر(».ترسند مى

  .و اگر چنين شد پاداشي مضاعف خواهد داشت
     َجنَّتانِ  َو ِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِّهِ 

  »46/الرحمن» «.كه از مقام پروردگارش ترسد دو باغ بهشتي است و براى آن« 
  . و حتي اين ترس بايد شديد باشد

َة اخلَْ   :السالم فرمود امام صادق عليه   ِف وْ ِإنَّ ِمَن اْلِعَباَدِة ِشدَّ
  2 ».همانا قسمتى از عبادت ترس شديد از خداى عز و جل است« 

  بيم و اميد خواص
 مـردم،   مردم عامى اسـت، و امـا خـواص از      ي  البته اين مطلب، كه گفته شد، درباره      

كننـد، نـه از جهـت        يعنى آنان كه خداى را از روى محبتى كه به او دارند عبادت مـى              
 و رجـا و تهديـد و تطميعـى كـه در              ترس از آتش و يا طمع در بهشت، البته از خـوف           

خورنـد از    كنند، وقتى به تهديد از آتش برمى       دعوت دينى هست چيز ديگرى تلقى مى      
فهمنـد، و همچنـين از    ردگـار و سـخط وى را مـى   آن آتش، آتش فـراق و دورى از پرو  

شنيدن وصف بهشت به نعمت وصل و قرب سـاحت او و خـشنودى او منتقـل شـده و                    
  3 .گردند مشتاق آن مى

                                            
  52 ص7 ترجمه تفسير الميزان؛ ج. 1
 36ص 8  ج؛رآة العقول في شرح أخبار آل الرسولم. 2
  52ص 7  ج؛ترجمه تفسير الميزان. 3



39شميم معرفت ـ شماره  

 

122

  
  
  

  
  ...توجه توجه توجه 

  . ترين گناهان خود فكر كنيد  ثانيه به يكي از زشت30قبل از خواندن اين متن 
  :حاال انتخاب نماييد

ـ كسي بيايد و اين گناه شما را در بين دوستان يا خـانواده افـشا كنـد و شـما را                      1
  .تان را ببرد رسوا نموده آبروي

  . صد ضربه شالق بخوريدكس نباشد و نفهمد، ـ در خلوتي كه هيچ2
  

  آبروريزي
حيا نكرده باشـد، گزينـه        قطعي است كه هر كس شقي نبوده و زيادي گناه او را بي            

  .اين همان چيزي است كه در قيامت بايد از آن ترسيد. كند دوم را انتخاب مي
  :السالم فرموده است امام صادق عليه

ــْو ملَْ  ــٌة ِإالَّ   لِْلِحــَسابِ   َيُكــنْ  َل ــاُء اْلَعــْرضِ  َمُهوَل  َعَلــى اللَّــِه تـََعــاَىل َو َفــِضيَحُة َهْتــِك الــسِّْرتِ َعَلــى   َحَي
ْن َال يـَْهـــِبَط ِمـــْن ُرُءوِس اْجلِبَـــاِل َو َال يَـــْأِوَي ِإَىل ُعْمـــرَاٍن َو َال يَْأُكـــَل َو َال اَ اْلَمْخِفيَّـــاِت َحلَـــقٌّ لِْلَمـــْرِء 

   ُمتَِّصٍل بِالتـََّلِف َيْشَرَب َو َال يـََناَم ِإالَّ َعِن اْضِطرَارٍ 
اگر در حساب قيامت هيچ هول و هراسى جز شرم عرضه شدن افعـال بـه پيـشگاه                  
حضرت حق، و رسوائى باال رفتن پرده از روى امور مخفى نبود، جا داشت كه انـسان از                  
كوه پائين نيايد و در آبادى و شهرى مسكن نگيرد، و چيزى نخورد و نياشامد و نخوابد                 

  1.اضطرار و ناچارىمگر به وقت 
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  روز رسوايي
  شود اسرار آشكار مي

هاي قيامت كه در قرآن به آن اشاره شده است، روزي است كه اسرار                يكي از نام  ـ  1
  .گردد انسان آشكار مي

َلى «   )9/طارق(».شود آشكار مي) انسان(در آن روز اسرار نهان  ـ  السَّراِئر يـَْوَم تـُبـْ
  . گردد ها داشت ظاهر مى اخفاى آنو مسائلى كه انسان اصرار در ـ 2

  :فرمايد ي مجرمان در قيامت مي قرآن درباره
ـــَرى ِإْذ ُوِقُفـــوْا َعلـــَى النَّـــاِر فَـَقـــاُلوْا يَالَْيتَـ  «  رَبـَِّنـــا َو َنُكـــوَن ِمـــَن يَـــاتِ َنـــا نـُـــَردُّ َو َال ُنَكـــذَِّب ِبآَو لَـــْو تـَ

   ـْم َلَكـاِذبُونَ ُهـ ِلَما نـُُهـوْا َعْنـُه َو ِإنـَّ  َو َلْو رُدُّوْا َلَعاُدواْ وَن ِمن قَـْبلُ نُوْا ُيْخفُ ا َلُهم مَّا َكاَبدٰ َبْل * ْؤِمِنيَن مُ الْ 
شوند ببينى خواهى ديد كـه        آنان را در موقعى كه مواجه با آتش مى         )تو اى محمد  (و اگر   

كـرد ديگـر آيـات او را         گردانيد، كه اگر چنين مى     اى كاش پروردگار ما را برمى     : گويند مى
، بلكـه چـون     )شان نيـست   اعتمادى به اين وعده   (* بوديم   يب ننموده و از مؤمنين مى     تكذ
 از ايـن رو تمنـاى       داشـتند رسـوا شـدند      بينند نزد كسانى كه حق را از آنان پنهان مى          مى

كنند و گر نه اگر به دنيا هم برگردند باز همان اعمالي كه از آن نهـي                  برگشتن به دنيا مى   
  ).28و27/انعام (».گويانند گيرند، و به راستى دروغ شده بودند را از سر مى

  گردد نامه اعمال گشوده مي
  :گردد شود و محتواى آن آشكار مى اعمال گشوده مىهاي  از ديگر سو نامه

  )10/تكوير(» .هاى اعمال گشوده شود ـ و در آن هنگام كه نامه  َو ِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ « 
ها اسـت،    در قيامت هم در برابر چشم صاحبان آن هاى اعمال  اين گشوده شدن نامه   

تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند و هم در برابر چشم ديگران است كه خود                 
  1.تشويقى است براى نيكوكاران و مجازات و رنجى است براى بدكاران
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  مجرمان از چهره معلومند
  .توان شناخت همچنين در قيامت مجرمان را از روي چهره مي

  :فرمايد قرآن كريم ميـ 1
 ».شــوند شــان شــناخته مــى هــاي مجرمــان از چهــرهـــ  يـُْعــَرُف اْلُمْجرُِمــوَن بِــِسيَماُهمْ « 

  )41/الرحمن(
هاى بشاش نورانى و درخشانند كه بيانگر ايمـان          در آن روز گروهى داراى چهره     ـ  2

س هايى سياه و تاريـك و زشـت و عبـو           هاست، و گروهى ديگر صورت     و عمل صالح آن   
  1.هاست دارند كه نشانه كفر و گناه آن

  ـــ تـَْرَهُقهــا قَـتَـــَرٌة * َو ُوُجــوٌه يـَْوَمِئــٍذ َعَلْيهــا َغبَـــَرٌة * ضــاِحَكٌة ُمْسَتْبــِشَرٌة * ُوُجــوٌه يـَْوَمِئــٍذ ُمــْسِفَرٌة « 
هايى تاريك، كه سياهى مخـصوصى       هايى درخشان و نورانيند، و چهره      در آن روز چهره   
  )41تا38/سعب(» .آن را پوشانيده

  :اي ديگر هم به همين موضوع اشاره شده است در آيهـ 3
 ـ و روز قيامت كسانى را كـه    ُمـْسَودَّةٌ  َو يـَْوَم اْلِقياَمِة تـََرى الَّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهمْ « 

  )60/زمر(» . هايشان سياه است بينى كه صورت بر خدا دروغ بستند مى
  داستنوع گناهان از صورت پي

هـركس در چهـره او      نـوع گناهـان     مطلب ديگر اين است كه عالوه بر مجرم بودن،          
  .شود معلوم مي

  :اند عليه فرموده اهللا حضرت امام خميني رحمتـ 1
 تـابع ملكـات     و شكل ملكوتى غيبى است، كه آن صـورت      براى انسان يك صورت   « 

انسان اگر خلـق  .  قيامت است در عالم بعد از موت، چه برزخ باشد يا   نفس و خلق باطن   
 انسانى باشد، صورت ملكوتى او نيز صورت انسانى         )خصلتش (اش باطن و ملكه و سريره    
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ولى اگر ملكاتش غير ملكات انسانى باشـد، صـورتش انـسانى نيـست و تـابع آن                  . است
 اگر ملكه شهوت و بهيميت بر باطن او غلبـه كنـد و           عنوان مثال   به. سريره و ملكه است   

شود، انسان صورت ملكوتيش صورت    ) حيوان علفخوار (اطن حكم بهيمه    حكم مملكت ب  
و اگـر ملكـه غـضب و سـبعيت بـر بـاطن و       . يكى از بهائم اسـت مناسـب بـا آن خلـق          

شـود،  ) حيـوان درنـده  (اش غلبه كند و حكم مملكت باطن و سريره حكم سـبع      سريره
 ملكـه شـد و      و اگر وهـم و شـيطنت      . صورت غيبيه ملكوتيه صورت يكى از سباع است       

اش داراى ملكات شيطانيه شد، از قبيل خدعـه، تقلـب، نميمـه، غيبـت،                باطن و سريره  
و گـاهى ممكـن     . صورت غيب و ملكوتش صورت يكى از شياطين است به مناسبت آن           

وقـت بـه     آن. است به طريق تركيب دو ملكه يا چند ملكه منشأ صورت ملكـوتى شـود              
كنـد كـه هـيچ آن        ه صورت غريبـى پيـدا مـى       شود، بلك  يك از حيوانات نمى    شكل هيچ 

از پيغمبـر خـدا،     . صورت مـدهش و مـوحش بـد تركيـب در ايـن عـالم سـابقه نـدارد                  
هايى  شوند به صورت   بعضى مردم در قيامت محشور مى     : آله، نقل شده كه    و عليه اللّه صلّى

  1 .]ها و خوك [و انترها] ها[ها ميمون كه نيكو است پيش آن
اى يك نفر در آن عالم چند صورت باشد، زيـرا كـه آن عـالم                بلكه ممكن است از بر    

  2».مثل اين عالم نيست كه يك چيز بيش از يك صورت قبول نكند
 "معـاذ بـن جبـل     " روايـت شـده كـه        "براء بن عازب  "در حديث از    « همچنين  ـ  2

وب انـصارى  "آله در منزل  و عليه اللَّه نزديك رسول خدا صلّى    معـاذ  . نشـسته بـود  "ابو ايـ 
َفُخ ِفي الـصُّوِر فَـتَـ ": فرمايد  خداى تعالى كه مي    ي  فرموده ال كرد از  سؤ ـ  ْفواجـاً اَ ُتوَن اْ يـَْوَم يـُنـْ

پـس  . )18/نباء(".آييد مى) به محشر (شود و شما فوج فوج       روزى كه در صور دميده مى     
گاه چشمان مباركش را فرو بـست        اى معاذ از امر بزرگى سؤال كردى آن       : پيامبر فرمود 
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هـا را از     خداوند آن . شوند طور پراكنده محشور مي    هده طائفه از امت من ب     : مودسپس فر 
ـ   ميان مسلمين، مشخّص فرموده و صورت بعضى از آن         شـكل ميمـون و بوزينـه و         هها ب

شان  شان باال و صورت     پاهاي ،شان وارونه است   برخى را به صورت خوك و بعضى هيكل       
ها نابيناينـد و   و بعضى از آن. د بر روى زمينشون شان كشيده مي  صورته  گاه ب  پائين آن 

 ،جونـد  هاى خود را مـي     و بعضى زبان  .  و بعضى كر و گنگ هستند      .كنند رفت و آمد مي   
شـود كـه اهـل محـشر از بـوى گنـد آن ناراحـت                 شان جـارى مـي     پس چرك از دهان   

هـايى از آتـش     شان بريده و بعضى از ايـشان، بـر شـاخه           و بعضى دست و پاي    . شوند مي
و بعـضى از ايـشان      . شان از مردار گنديده بـدتر اسـت        ها عفونت  و بعضى از آن   . يزانندآو

چـسبيده  شـان    كه به بدن  اند    شان كرده   بر تن هايى از مس گداخته شده در آتش         لباس
  .است

هايى كـه    و اما آن  . چينان از مردمند   ها سخن   آن ،صورت ميمونند ه  هايى كه ب   اما آن 
درآمـد  كـه از راه حـرام كـسب    ارهـايي هـستند   خو  حـرام ها  پس آن ،بر صورت خوكند  

 قـضاتى هـستند كـه در        ،و نابينايـان  .  ربـا خوراننـد    ،انـد  ها كه وارونه   و اما آن  . كنند مي
ـ      و كر و الل   . كنند شان ستم مي   حكم  و  .اعمـال خـود مغرورنـد     ه  ها افرادى هستند كه ب
اند و   شان عمل نكرده   علم ه دانشمندانى هستند كه ب    ،جوند هايى كه زبان خود را مي      آن

 و دسـت و پـا   . اسـت شـان مخـالف گفتارشـان بـوده     هايى هستند كه اعمـال  نيز قاضى 
ت مـي          كساني ها،  بريده دار آويختگـان بـر       بـه  و   .كردنـد   هستند كـه همـسايگان را اذيـ
هايى كـه     و آن  .اند   كرده بدگوييكم  احنزد  مردم  از   افرادى هستند كه     ،هاى آتش  شاخه
هـاى حـرام كاميـاب       از مردار بدتر اسـت افرادينـد كـه از شـهوات و لـذّت              شان   عفونت

هـايى كـه     و آن . پرداختنـد  نمى...)  و خمس و     تاز زكا (شدند و حقوق مالى خدا را        مي
   1».هستند گناه و بخيالن اهل كبر و ،شان از مس گداخته در آتش است لباس
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   ثبت تمام اعمالشهادت شاهدان و 
  روز شهادت

  .هاي قيامت روز بپا خواستن شاهدان است اماز ديگر ن
  )51/غافر(» .خيزند  ـ روزى كه گواهان به پا مى يـَُقوُم اْالَْشهادُ  يـَْومَ « 

در آن روز شاهدان بسياري بر گناهان مجرمين در برابـر خداونـد، ائمـه، مالئكـه و                  
  .دهند مردم شهادت مي

 بـر اعمـال انـسان نظـاره         نكته قابل توجه اين است كه اين شاهدان در همين عالم          
گاه پنهان نيـست، فقـط در         شود، گناهش هيچ    دارند، پس وقتي كسي مرتكب گناه مي      

  . گردد كه گناهش پنهان نبوده است قيامت متوجه مي
شود كـه آن لـزوم شـرم و حيـا در       جا يك نكته اخالقي ديگر هم استفاده مي         از اين 

  .مقابل اين بينندگان در هنگام گناه است
   رقيبعتيد و

  :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي
قيــٌب  ِمــْن قَـــْوٍل ِإالَّ َلَدْيــِه رَ مــا يـَْلِفــظُ  * ِإْذ يـَتَـَلقَّــى اْلُمتَـَلقَِّيــاِن َعــِن اْلَيِمــيِن َو َعــِن الــشَِّماِل َقِعيــدٌ  «
هنگامى را كه دو فرشـته راسـت و چـپ كـه مـالزم انـسانند              ) به خاطر بياوريد  (ــ  َعتيدٌ 

كـه   آورد مگـر ايـن   انسان هيچ سخنى را بـر زبـان نمـى    * دارند يافت مى اعمال او را در   
) و ضـــبط آن(اى مراقـــب و آمـــاده بـــراى انجـــام مأموريـــت   همـــان دم، فرشـــته

  )18و17/ق(».است
در اين آيه مباركه كنايه از همه كارهاي انسان اسـت؛ ماننـد تعبيـر كنـاييِ        » لفظ«

تـرين اثـر در       شود، زيرا مهم     مي كه شامل غصب فرش ديگران نيز     » خوردن مال مردم  «
تصرفات انساني خوردن است؛ از اين رو در قرآن نيز به هنگام نهي از تصرف در امـوال                  

َنُكْم بِاْلبٰ ْموٰ اَ ُكُلوا اْ ال تَ «: فرمايد ديگران مي   1)29/ ـ نساء188/بقره( »  اِطلاَلُكْم بـَيـْ
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مراقـب او   نـسانند و    كنايه از آن اسـت كـه دو فرشـته همـواره بـا ا              » َقِعيـد«تعبير  و  
  .كه دو فرشته در سمت راست و چپ انسان نشسته باشند ، نه آنهستند

  1. استبه معناى آماده به خدمت» يدعت«و به معناى مراقب و ناظر، » يبرق«
  ثبت اعمال

ُموا َو آثاَرُهمْ « ـ  1 انـد و آثارشـان را    و هر چه را از پيش فرسـتاده     ـ   َو َنْكُتُب ما َقدَّ
  )12/يس( ». نويسيم مى

ــ 2 ــَدْيِهْم َيْكُتُبــون َو ُرُســُلنٰ  ىٰ اُهْم بَلــنَّــا ال نَــْسَمُع ِســرَُّهْم َو َنْجــوٰ اَ ْم َيْحــَسُبوَن اَ « ـ ــ   ا َل ــا ـ آي
و رسـوالن   ]  شنويم مى[شنويم؟ چرا    شان را نمى   ها و نجواي   پندارند كه ما راز آن     مى

  )80/زخرف( » .نويسند ها مى ما نزد آن
ــِطـُق َعَلــْيُكْم بِـاْلَحقِّ ِإنّٰــنْ ا يَـ ا ِكتابـُٰنــذٰ ٰهـ« ـــ 3 ايــن نامــه ـــ  ا ُكْنـُتْم تـَْعَملُــونا َنْستَـْنـِسُخ ٰمــا ُكنّٰ

كرديد نسخه بـر     چه مى  همانا ما از آن   . گويد ماست كه بر ضد شما به حق سخن مى        
  2)29/جاثيه(»  .داشتيم مى

 نگاهبانانى بر شـما گمـارده   شك و بىـ  ِكَراًمـا َكـاتِِبينَ  * ِفِظينَ اَحـَو ِإنَّ َعَلْيُكْم لَ « ـ  4
  )11و10/انفطار(» )اعمال نيك و بد شما (.واال مقام و نويسنده* شده 
هــاى  و هــر كــارى را انجــام دادنــد در نامــهـــ  ٍء فَـَعلُــوُه ِفــى الزُّبُــرِ  َو ُكــلُّ َشــىْ « ـــ 5
  3)52/قمر(».شان ثبت است اعمال
  )53/قمر(». كوچك و بزرگى نوشته شده استو هر كار ـ َو ُكلُّ َصغيٍر َو َكبيٍر ُمْسَتَطرٌ « ـ 6
َلتَـٰنـى اْلُمْجرِميَن ُمْشِفقيَن ِممّٰ اُب فـَتَـرَ َو ُوِضَع اْلِكتٰ « ـ  7 َذا اْلِكتـاِب ا مـا ِلٰهـا فيـِه َو يـَُقولُـوَن يـا َويـْ

ــ  َحـــداً اَ رَبُّـــَك  َيْظِلـــُم ا َو َوَجـــُدوا مـــا َعِمُلـــوا حاِضـــراً َو ٰال اهٰ ْحـــصٰ اَ  الّٰ اِ  َكبيـــَرًة ُر َصـــغيَرًة َو ٰال ال يُغـــادِ    ــ
                                            

  218، ص9 تفسير نور، ج 1.

  نويسيم مى: كنيم يعنى استنساخ مى 2.

.3ز ي كارهاي ثبت شده كتاب همه: ر يعنيب.  
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شـود، پـس     در آن جا گذارده مى    ]  هاست كتابى كه نامه اعمال همه انسان     [و كتاب   
اى : گوينـد  چه در آن است، ترسان و هراسانند و مـى          بينى كه از آن    گنهكاران را مى  

اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشـته مگـر               ! واى بر ما  
همـه اعمـال خـود را       ) اين در حالى است كـه     (و  !  آورده است؟  شمار كه آن را به    اين

  )49/كهف(».كند كس ستم نمى بينند و پروردگارت به هيچ حاضر مى
نٰ اَ َو اْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل « ـ  8 و اگـر بـه مقـدار      ــ    اِسبينَ ا حٰ  بِنٰ  ىٰ ا و كفَ ا ِبهٰ تـَيـْ

كنيم؛ و كـافى      ما آن را حاضر مى     باشد،) كار نيك و بدى   (سنگينى يك دانه خردل     
  )47/انبيا(».كننده باشيم  ما حساباست كه

  شهادت اعضا
  شهادت دست و پا

َواِهِهْم َو تُ ِتُم َعَلىْليَـْوَم َنخْ اَ  « امروز بـر   ـ  ا َكانُوْا َيْكِسُبونَ  ِبمٰ ُد َاْرُجُلُهمْ هَ ا اَْيِديِهْم َو َتشْ َكلُِّمنٰ  َافـْ
شان كارهايى را    گويند و پاهاي   شان با ما سخن مى     هاي نهيم، و دست   شان مهر مى   دهان

  )65/يس(».دهند دادند شهادت مى كه انجام مى
  شهادت گوش و چشم و پوست

ـْعـَدآُء اللَّـِه ِإلَــىَو يـَـْوَم ُيْحــَشُر اَ  «ـــ 1 ْم ا َمـا َجآُءوَهــا َشـِهَد َعَلــْيهِ َحتَّـى ِإذٰ  * اِر فَـُهـْم يُوَزُعــونَ  النّٰ
ٰنــ ِلُجلُــوِدِهْم لِــَم َشــِهدْ َو قَــاُلوا *  يـَْعَملُــونَ نُواارُُهْم َو ُجلُــوُدُهم ِبَمــا َكــاَســْمُعُهْم َو اَبْــصَ   اُلواا ٰقــُتْم َعَليـْ

خاطر بياوريد روزى  به ـ  تـُْرَجُعونَ  ٍء َو ُهَو َخَلَقُكْم َاوََّل َمرٍَّة َو ِإلَْيهِ   َشىْ    َطَق ُكلُّ َطَقَنا اللَُّه الَِّذى اَنْ اَنْ 
برنـد، و صـفوف پيـشين را نگـه           ن خدا را جمع كرده به سـوى دوزخ مـى          را كه دشمنا  

هـا و    رسـند، گـوش    وقتى به آن مى   * !) ها ملحق شوند   هاى بعد به آن    تا صف (دارند   مى
هـا بـه     آن* دهنـد    ىكردنـد گـواهى مـ      چـه مـى    شـان بـه آن     هاى تن  ها و پوست   چشم
: دهنـد  هـا جـواب مـى       آن  !چرا بر ضد ما گواهى داديـد؟      : گويند شان مى  هاى تن  پوست

همان خدايى كه هر موجـودى را بـه نطـق درآورده مـا را گويـا سـاخته؛ و او شـما را                        
  )21تا19/فصلت( ».سوى اوست تان به نخستين بار آفريد، و بازگشت
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  على بن ابراهيم قمى در تفسير آيه شريفه ـ 2

ــ وقتـى    انُوا يـَْعَملُـونَ ُجُلوُدُهْم ِبما كٰ  ارُُهْم وَ ْبصٰ اَ  ا َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم وَ اُؤهٰ ا جٰ ا مٰ َحتَّى ِإذٰ  «
كردنـد گـواهى     چـه مـى    شـان بـه آن     هاى تن  ها و پوست   ها و چشم   رسند، گوش  به آن مى  

  : گويد  مى)20/فصلت(».دهند مى
شان بر آنان عرضه   اعمال ـ در قيامت ـ  اين آيه در مورد گروهى نازل شده است كه

ايم،  يك از اين كارها را انجام نداده       ما، هيچ : گويند كنند و مى   ر مى را انكا  شود ولى آن   مى
  .دهند اند بر عليه آنان شهادت مى اى كه كارهاى آنان را ثبت نموده پس مالئكه

  : فرمايد السالم مى امام صادق عليه
پروردگارا، اينان فرشتگان تواند و بـه نفـع تـو       : گويند به خداوند مى  ) در اين هنگام  (

كنند كه هيچ يـك از ايـن كارهـا را            ، سپس به خداوند سوگند ياد مى      !دهند مىگواهى  

َعثـُُهُم اللَُّه َجِميعـاً  «: فرمايد اند، و اين، همان فرموده خداوند است كه مى   انجام نداده  يـَْوَم يـَبـْ
ـ ا َيْحِلُفـوَن َلُكـمفَـَيْحِلُفوَن َلُه َكٰمـ گونه  انگيزد، پس همان  آنان را برمىي روزى كه خدا همه  

خوردنـــد، بـــراى خـــدا هـــم ســـوگند دروغ  كـــه بـــراى شـــما ســـوگند دروغ مـــى
   )18/مجادله(»خورند مى

ـ را غـصب كردنـد  السالم   عليهاميرالمؤمنين) حق(اند كه  و اينان كسانىـ   در ايـن   
آيد؛ پس گوش،    شان به سخن مى    زند، و جوارح   شان مهر مى   هاي هنگام، خداوند بر زبان   

هـايى كـه ديـده، گـواهى         دهد، و چشم، به حـرام      ه، شهادت مى  هايى كه شنيد   به حرام 
هـا تـالش    هايى كـه بـراى آن   اند، و دو پا، به حرام   چه گرفته  دهد، و دو دست، به آن      مى

  1.دهند نموده، و فرج، به گناهانى كه مرتكب شده، گواهى مى

                                            
  264 ص2ج: تفسير القمى1.
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  شهادت زمين
َقاَلٰهــَو َاْخَرَجــِت ا* ا زُْلزِلَــِت اْالَْرُض زِْلَزاَلٰهــِإَذا «  نْــسٰ * ا ْالَْرُض اَثـْ يـَْوَمِئــٍذ * ا اُن َمــا َلٰهــَو قَــاَل اْالِ

و زمـين  *  ـ هنگامى كه زمين شديداً به لرزه درآيـد   ا َلهٰ  ىٰ بَِانَّ رَبََّك َاْوح* ا ُتَحدُِّث َاْخَباَرهٰ 
كـه ايـن    (شـود    زمين را چـه مـى     : گويد و انسان مى  * بارهاى سنگينش را خارج سازد      

چـرا كـه    * كنـد    در آن روز زمـين تمـام خبرهـايش را بـازگو مـى             * ؟  )لـرزد  گونه مى 
  )5تا1/زلزله(» .پروردگارت به او وحى كرده است
  چند روايت در اين موضوع

 َما َاْخَباُرَهـا قَـاُلوا اللَّـُه َو َرُسـولُُه اَْعلَـُم   َتْدُرونَ أَ « : فرمودآله  و عليه و اهللا صليپيغمبر اكرم  ـ  1
ا اَْن َتْشَهَد َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َو اََمٍة ِمبَا َعِمَل َعَلى َظْهرَِها تـَُقوُل َعِمَل َكَذا َو َكـَذا يـَـْوَم َكـَذا قَاَل َاْخَباُرهَ 

خدا : گفتند   جا چيست؟ دانيد منظور از اخبار زمين در اين آيا مى ـ  َو َكَذا فـََهَذا َاْخَباُرَها

دادن زمين اين اسـت كـه اعمـال هـر           منظور از خبر     : فرمود . تر است  و پيغمبرش آگاه  
فـالن شـخص در      :گويـد  دهد، مى  اند خبر مى   مرد و زنى را كه بر روى زمين انجام داده         

  1».فالن روز فالن كار را انجام داد، اين است خبر دادن زمين

ـُر اَْعَمـالِ  َحـاِفظُوا َعلَـى « :آلـه فرمـود     و  عليـه   و  اهللا  صـلي پيغمبر اكرم   ـ  2   ُكمُ  اْلُوُضـوِء َو َخيـْ
  الصََّالُة َو َحتَفَّظُوا ِمَن اْالَْرِض فَِإنـََّها أُمُُّكْم َو لَْيَس ِفيَها َاَحٌد يـَْعَمُل َخْرياً اَْو َشرّاً ِإالَّ َو ِهَي ُخمِْربٌَة بِـه

 مواظبت بر وضو كنيد، و بهترين اعمال شما نماز است، و مراقـب زمـين باشـيد كـه                    ـ
كـه زمـين از آن       آورد مگـر ايـن     ر يا شرى بجا نمى    مادر شما است، هيچ انسانى كار خي      

   2».دهد خبر مى

                                            
  97ص 7 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار  1.
  97ص 7 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار  ـ 526 ص10البيان ج  مجمع2.
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هر گاه در بيابان هستى صدايت را       : گفت  نقل شده كه مى    " ابو سعيد خدرى   "ازـ  3
  :فرمود شنيدم كه مىآله  و عليه و اهللا صليبه اذان بلند كن، چرا كه از رسول خدا 

چ جن و انس و قطعـه سـنگى   هي ـ  ال يسمعه جن و ال انس و ال حجر اال يـشهد لـه« 
  1».دهد گواهى مى) در قيامت(كه براى او  شنود مگر اين را نمى آن

   َصـلُّوا ِمـَن اْلَمـَساِجِد ِيف ِبَقـاٍع ُخمَْتِلَفـٍة فَـِإنَّ ُكـلَ « :السالم فرمود   عليهعلى  ـ اميرالمؤمنين   4
َهـا يـَـْوَم اْلِقَياَمـة بـُْقَعٍة َتْشَهُد لِْلُمَصلِّي هاى مختلف مساجد نماز بخوانيد، زيرا  قسمتدر  ـ   َعَليـْ

   2».دهد هر قطعه زمينى در قيامت براى كسى كه روى آن نماز خوانده گواهى مى
   ديگر شاهدان

شود، عالوه بر شـاهدانى كـه        السالم استفاده مى   گونه كه از كالم معصومان عليهم      آن
ه در روز قيامـت بـر       ذكر شد، خداوند، شاهدان ديگرى را هم بر انسان گماشته است ك           

  .كنند حسنات او گواهى داده و يا از كردارهاى ناشايست او شكوه مى
  :فرمايد آله در بيان فضيلت اذان مى و عليه و اهللا رسول خدا صليـ 1
 ُكـــلُّ يَـــْشَهْد لَـــُه بِـــذِلكَ  شهيٍد يـَتَـَقلَّـــُب ىف َدِمـــِه وَ ذانِـــِه َكـــَؤذَِّن ىف َســـبيِل اللَّـــِه مـــاداَم ىف أَ ُمـــنَّ الْ إِ «

همانا اذان گوىِ در راه خدا، تا زمانى كه در حال اذان گفتن  ـ  ٍس بـََلغَـُه َصـْوتُهابِ  ٰيـوْ َرطْـٍب أَ 
طپد و هر تر و خشكى كه صـداى آن           است همانند شهيدى است كه در خون خود مى        

3».دهد رسد براى او شهادت مى ن به او مىذِّؤَم   
كـرد و خـالى      المال را تقسيم مى      كه بيت  السالم هنگامى   ـ اميرالمؤمنين على عليه   2
  :فرمود آورد و مى شد، دو ركعت نماز بجا مى مى

گواهى ده كه مـن تـو را بـه    ) روز قيامت(  ـ  اشهدى اىن مألتك حبـق، و فرغتـك حبـق« 
   4».حق پر كردم و به حق خالى كردم

                                            
  526 ص10البيان ج  مجمع1.
  359ص) للصدوق( األمالي 2.
  4078، حديث 22 ص4 مستدرك الوسائل؛ ج3.
  )چاپ جديد (79 ص5 لئالى االخبار ج 4.
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  در حضور پيامبر و ائمه
  شاهدند السالم عليهماهل بيت 

  :داند آله را شاهد بر امت اسالم مى و عليه و اهللا خداوند، پيامبر اسالم صلي

ــ«ـــ 1 » .فرســتاديم) بــر امــت( ـ مــا تــو را بــه عنــوان شــاهدى   اَك شــاِهداً ا َاْرَســْلنٰ إنّٰ
  )8/فتح) (45/احزاب(

) 15/مزمـل (» . ـ فرستاده و شاهدى بر شما َرُسـوًال شـاِهداً َعلَـْيُكمْ « ـ چنان كه او را 2
  .نمايد فى مىمعرّ

 ـ تا آن كه رسول، شاهدى بر شـما   لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشهيداً َعَلْيُكمْ « :فرمايد ـ و نيز مى3
  )78/حج(» .باشد
  السالم در تفسير آيه شريفه  ـ امام صادق عليه4

نٰ َفَكْيَف ِإذٰ «  ٰنـا ِجئـْ  ـ پـس چگونـه اسـت     ِء َشـِهيداً ُؤٰال  ٰهـ ىٰ ا بِـَك َعلـا ِمن ُكلِّ اُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ
هنگـامى كـه از هـر امتـى گـواهى بيـاوريم، و تـو را نيـز بـر آنـان گـواه                         ]  حال مردم [

  )41/نساء(».آوريم

ُهْم امـاٌم مٰنـ« : فرمايند مى ا شـاهٌد َعلَـْيِهْم َو هـِذِه نـََزلَـْت ِىف اُّمـِة ُحمّمـٍد خاصَّـًة ىف كـّل قـرٍن ِمـنـْ
آلـه   و عليـه  و اهللا  ـ اين آيه در خصوص امت محمد صلي َلْينـاآله شـاِهٌد عَ  و عليه و اهللا ُحمَمٌَّد صلی

هـا شـاهد     بيت بر آن   ها امامى از ما اهل     آن]  زندگى[نازل شده است كه در هر زمانى از         
  1».آله بر ما شاهد است و عليه و اهللا است و محمد صلي

وم آلـه، امامـان معـص       و  عليـه   و  اهللا  بر طبق اين تفـسير، عـالوه بـر رسـول خـدا صـلي              
  .السالم نيز شاهدان بر اين امت هستند كه روايات بسيارى بر اين امر داللت دارد عليهم

                                            
   1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  1.
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َو َجـاَءْت ُكـلُّ نـَْفـٍس َمَعَهـا َسـاِئٌق َو   : در شرح آيه كريمـه      ـ جعفر بن حكيم از ام سلمه      5
كه [اى و شاهدى با اوست،  دهنده آيد در حالى كه سوق  ـ هر كسى در آن روز مى َشـِهيدٌ 
نقـل  ) 21/ق]. (دهـد  راند و شاهد بر اعمالش گواهى مى       ق دهنده او را به محشر مى      سو
  : كرد

ـي الــشَّهِيد ـ مــراد از         «  لـع قُ وائالــس ـه ـولَ اللـَّ سـرســول اهللا "ســائق"اََنَّ ر 
  1».  على بن ابى طالب است"شهيد"آله و مراد از  و عليه و اهللا صلي

  سالمال عليهم به اهل بيت عرضه اعمال
خداونـد و فرسـتاده او و مؤمنـان، اعمـال      ـ  َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنون« 

  )105/توبه(» بينند شما را مى
در ميان پيروان مكتب اهل بيت با توجه بـه اخبـار فراوانـى كـه از امامـان رسـيده                     

 السالم   عليهم و امامان آله    و  عليه و  اهللا  صليعقيده معروف و مشهور بر اين است كه پيامبر          
هـا   شوند، يعنى خداوند از طرق خاصى اعمال امت را بـر آن          از اعمال همه امت آگاه مى     

  .دارد عرضه مى
رواياتى كه در اين زمينه نقل شده بسيار زياد است و شايد در سر حد تـواتر باشـد                   

  :كنيم  نقل مىحديث راعنوان نمونه چند  هكه ب
تـُْعـَرُض اْألَْعَمـاُل َعلَـى َرُسـوِل اللَّـِه ص َأْعَمـاُل اْلِعبَـاِد   « :فرمـود السالم    يهعلامام صادق   ـ  1

ــْوُل اللَّــِه تـََعــاَىل  ْعَمُلــوا َفــَسيَـَرى اللَّــُه َعَمَلُكــْم َو اِ : ُكــلَّ َصــَباٍح أَبـْرَاُرَهــا َو ُفجَّاُرَهــا فَاْحــَذُروَها َو ُهــَو قـَ
عرضـه   سـلم  و آلـه  و عليـه  اهللا صـلي  هر روز صبح بـه پيـامبر  تمام اعمال مردم   ـ   َو َسـَكتَ   َرُسـولُهُ 
شود، اعمال نيكان و بدان، بنا بر اين مراقب باشيد و اين مفهوم گفتار خداوند است كه                  مى
   2». و ساكت شد)اين را فرمود( خداوند و فرستاده او، ،بينند اعمال شما را مى: فرمايد مي

                                            
   260ص 2 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج 1.
   219ص 1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  2.
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ْعُتُه يـَُقولُ َعْن َمسَاَعَة َعْن َأِيب َعْبدِ « ـ  2  َما َلُكـْم تَـُسوُءوَن َرُسـوَل اللَّـِه ص فـََقـاَل   اللَِّه ع قَاَل مسَِ
 َذلِـَك  َرُجٌل َكْيَف َنُسوُؤُه فـََقاَل أَ َما تـَْعَلُموَن َأنَّ َأْعَماَلُكْم تـُْعَرُض َعَلْيِه فَِإَذا َرَأى ِفيَها َمْعِصَيًة َسـاَءهُ 

الـسالم شـنيدم كـه     از امـام صـادق عليـه   :  گويـد هسماع ـ   ُسـرُّوهُ وا َرُسـوَل اللَّـِه وَ َفَال َتُسوءُ 
كنيـد؟   را انـدوهگين مـي    آلـه     و  عليـه   و  اهللا  صليشود كه پيغمبر     شما را چه مى   : فرمود مي

دانيد كه اعمال شما بـر آن        مگر نمي : فرمود !! كنيم؟  مي اندوهگينما او را    : مردى گفت 
ه كند؟ پس نسبت ب    د، اندوهگينش مي  شود و چون گناهى در آن بين       حضرت عرضه مى  

  1».مسرور سازيد) با عبادات و طاعات خويش(پيغمبر بدى نكنيد و او را 
ِإنَّ اَْعَماَل اْلِعَباِد تـُْعَرُض َعَلى نَبِـيُِّكْم ُكـلَّ َعـِشيَِّة اخلَِْمـيِس « : فرمودالسالم    عليهامام باقر   ـ  3

تمامى اعمال شما بر پيامبرتـان هـر    ـ  ى نَِبيِّـِه اْلَعَمـُل اْلَقبِـيحُ فـَْلَيْسَتْحِيي َاَحدُُكْم اَْن تـُْعَرَض َعلَ 
كه عمـل زشـتى از شـما بـر پيـامبر             شود، بنابراين بايد از اين     عصر پنجشنبه عرضه مى   

   2 ».عرضه شود شرم كنيدسلم  و آله و عليه اهللا صلي
فْـَعــُل َو اللَّــِه ِإنَّ اَ  َو لَــْسُت اَ  : فـََقــالَ ، بـَْيــِيت ْهــلِ دُْع اللَّـَه ِيل َو ِالَ الــسالم اُ  قـُْلــُت لِلرَِّضــا عليــه« ـــ 4

َلةٍ اَ   ِكتَـاَب  اُ  اَ َمـا تـَْقـرَ : فـََقـاَل ِيل - قَاَل فَاْسـتَـْعَظْمُت َذلِـكَ . ْعَماَلُكْم لَتُـْعَرُض َعَليَّ ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َو لَيـْ
 قَـاَل ُهـَو َو اللَّـِه َعلِـيُّ بْـُن  ُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمنُـونَ َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَملَ  -اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ 
ام   براى من و خانواده:عرض كردالسالم  عليهامام رضا شخصى به  ـ  الـسالم َأِيب طَاِلٍب عليـه

خدا سوگند، اعمال شما هـر شـب و روز       هب كنم؟  مگر من دعا نمى    :فرمود  ى فرما،   يدعا
گويد اين سخن بـر مـن گـران آمـد، امـام              راوى اين حديث مى     .شود بر من عرضه مى   

: گويـد  خـوانى كـه مـي      آيا كتاب خداوند عز و جـل را نمـى          :متوجه شد و به من فرمود     
ـ  ."بينند خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى         " خـدا سـوگند منظـور از        هب

  3».باشد ىم) و امامان ديگر از فرزندان او (طالب  بن ابى مؤمنان على

                                            
  5 ص،3 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 1.
  426ص 1  ج؛بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى اهللا عليهم 2.
  219ص 1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  3.
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) 105/توبـه (السالم راجـع بـه همـين آيـه           يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه      ـ  5
  ». ـ مؤمنين ائمه هستندُهُم اْالَِئمَّة« : حضرت فرمود. سؤال كرد

به ميان آمـده و در      سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليالبته در بعضى از اين اخبار تنها سخن از پيامبر           
طـور كـه    انـد، همـان   ، و در بعضى پيامبر و امامان همگى ذكـر شـده       المالس  عليهاى از على     پاره

شـمرند، و بعـضى همـه روز، و بعـضى            بعضى تنها عصر پنجشنبه را وقـت عـرض اعمـال مـى            
روشن اسـت    .هنگام مرگ و گذاردن در قبر     ه  اى دو بار و بعضى در آغاز هر ماه و بعضى ب            هفته

توانـد صـحيح باشـد، درسـت هماننـد           ها مى   آن ي  هكه اين روايات منافاتى با هم ندارند، و هم        
كه در بسيارى از مؤسسات گزارش كار كرد، روزانه را همه روز، و گزارش كـار هفتـه را در                     اين

  1 .دهند پايان هفته، و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه يا سال به مقامات باالتر مى
  در محضر خداوند

  بيند خدا مي
   ـ الَِّذى يـََرئَك ِحيَن تـَُقومُ  *  َعلَى اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ لْ َو تـَوَكَّ  «ـ 1

بـراى  (همان كسى كه تـو را بـه هنگـامى كـه             * ! و بر خداوند عزيز و رحيم توكّل كن       
  )218و217/شعرا(».بيند خيزى مى برمى) عبادت

  ـ  ِبما تـَْعَمُلونَ ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َغْيَب السَّماواِت َو اْالَْرِض َو اللَُّه َبصيٌر  «ـ 2
دهيـد   چـه انجـام مـى      و نـسبت بـه آن      دانـد  هـا و زمـين را مـى        خداوند غيبت آسـمان   

  )18/حجرات(».بيناست
  ـ   اَ َلْم يـَْعَلْم بَِانَّ اللََّه َيرى «ـ 3

  )14/علق(»!بيند؟ دانست كه خدا او را مى آيا نمى
َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبـِل اْلَورِيـدِ حْ ْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه  َو نَ َو َلَقْد َخَلْقَنا اْالنَساَن َو نـَْعَلُم َما تـُوَ  «ـ 4 ما  ـ  ُن َاقـْ

دانــيم، و مــا بــه او از رگ قلــبش  هــاى نفــس او را مــى انــسان را آفريــديم و وسوســه
  )16/ق(».تريم نزديك

                                            
   125، ص8 تفسير نمونه، ج 1.
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   ـ ا تـَْعَمُلوَن َبصيرٌ َه ِبمٰ للّٰ أَ « ـ 5
ــه آن  ــد ب ــى  خداون ــام م ــه انج ــت  چ ــد، بيناس ــره(». دهي  ـ   265و237و233و110/بق

  )39/ ـ يعلمون؛ انفال2/تغابنـ  3/هممتحنـ  4/ حديدـ 72/انفالـ  156/عمران آل
  ـ  ُه َبصيٌر ِبما يـَْعَمُلونَ َو اللّٰ « ـ 6

  )71/همائد ـ 163/عمران آل ـ 96/بقره(».دهند، بيناست چه انجام مى و خداوند، به آن
  مالئكه نباشند خدا هست

   ... السالم رسيدم مت امام صادق عليهخد: اسحاق بن عمار گويد
ها    چون دو مؤمن مالقات كنند و مصافحه نمايند، خداى عز و جل بر آن              ... «:فرمود

تـر دارد باشـد و       كه رفيقش را دوست      براى آن   رحمت نازل كند كه نود و نه قسمت آن        
و چـون   رحمت خدا ايشان را فـرا گيـرد،         ] با هم بايستند  [چون در دوستى برابر باشند      

هـا    برخى ديگر گويند از ايـن       ها به   براى مذاكره بنشينند، برخى از فرشتگان نگهبان آن       
  .ها پرده كشيده باشد كناره گيريم، شايد رازى داشته باشند كه خدا بر آن

ـ   َلَدْيِه َرقيٌب َعتيدٌ ْن قَـْوٍل ِإالََّ ما يـَْلِفُظ مِ  ": فرمايد  نمىلَّجوزَّمگر خداى ع: عرض كردم   
اى مراقـب و آمـاده    كه همان دم، فرشته آورد مگر اين انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى    

  )18/ق(".است) و ضبط آن(براى انجام مأموريت 
  1».ر بشنود و ببيندالس ماگر نگهبانان نشنوند، خداى عال! اى اسحاق: فرمود

  شهادت خدا كافي است 
  .نياز كننده از هر شاهدى است ، بىوسعت علم پروردگار و دانش او بر غيب و شهود

 ولى بـا ايـن حـال، شـاهدان     2» ـ كافي است كه خدا شاهد باشد  بِاللَّـِه َشـِهيداً  ىٰ َكفـ «
  .ديگرى نيز در عالم هستند

                                            
  181، ص2 ج)  اإلسالميه-ط (كافي  1.
   با كمي تفاوت52/ ـ عنكبوت28/؛ فتح96/؛ اسراء43/؛ رعد29/؛ يونس166 و79/ نساء2.
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  اي ترين بينندگان دانسته پست
  : امام صادق عليه السالم فرمود: اسحاق بن عمار گويد

نَُّه َال يـَرَاَك اَ  فَِإْن ُكْنَت تـََرى   تـَرَاُه َو ِإْن ُكْنَت َال تـََراُه فَِإنَُّه يـََراكَ نَّكَ اَ يَا ِإْسَحاُق َخِف اللََّه كَ « 
ْهَوِن النَّاِظرِيَن اَ نَُّه يـَرَاَك ُمثَّ بـََرْزَت َلُه بِاْلَمْعِصَيِة فـََقْد َجَعْلَتُه ِمْن اَ فـََقْد َكَفْرَت َو ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم 

بيند، و اگر تو او را نبينى، او ترا  ان از خدا بترس كه گويا ترا ميچن! اى اسحاق ـ  َعَلْيك
بيند و  بيند، كافر شوى و اگر بدانى او ترا مي بيند، و اگر معتقد باشى او ترا نمى مي

  1».اى ترين بينندگان خود دانسته سپس نافرمانى او آشكار كنى او را پست
  دعا، براي عدم رسوايي

كـاران در نظـر گرفتـه         ردناكي است كه براي برخي گنـاه      آبروريزي قيامت، عذاب د   
شود، حتي كساني كه در اين        چون در آن روز زشتي گناه بر همه آشكار مي         . شده است 

. جا از شرم خواهنـد سـوخت        دهند، در آن    حيا شده و گناه را در انظار انجام مي          دنيا بي 
ه است، بارها درخواسـت     السالم رسيد   به همين دليل در دعاهايي كه از اهل بيت عليهم         

هـا اشـاره      بـه تعـداد انـدكي از آن       . جا رسـوا ننمايـد      شده است كه خداوند ما را در آن       
  .نماييم مي

ما را در ميان انبوه مردم كه در  ـ  ااِمٰنـي اْلِقَياَمِة ِمبُوِبَقاِت آثٰ ا ِيف َحاِضرِ َو َال تـَْفَضْحنٰ  «ـ 1
  2».مان رسوا مساز دهآيند، به كيفر گناهان تباه كنن عرصات گرد مى

  3».مرا در نزد دوستانت رسوا مكن ـ ْولَِياِئكَ اَ  بـَْنيَ َيَدْي   تـَْفَضْحِين َو ٰال  «ـ 2
خداوندا، مرا به دليل گناهاني كـه در خلـوت انجـام     ـ   بِـَسرِيَرِيت  ِإهلَِي ملَْ تـَْفـَضْحِين  «ـ 3
  4 ».ام رسوا منما داده

                                            
  68، ص2 ، ج)مية اإلسال-ط ( الكافي 1.
   ـ و كان من دعائه عليه السالم عند ختم القرآن42 دعاي180الصحيفة السجادية ص 2.
   ـ و كان من دعائه عليه السالم في يوم عرفة47 دعاي228الصحيفة السجادية ص 3.
   ـ و كان من دعائه عليه السالم في التضرع و االستكانة51 دعاي252الصحيفة السجادية ص 4.



 رسوايي

 

139

به عزت و جاللت 

 :...دهم كه قسمت مي

 پنهانم كه تنها اسراربه 

  تو بر آن آگاهى

وا نگردانمرا رس

نِْبَيائِـــَك اَ ٌن َو ِجبَِميـــِع اللَُّهـــمَّ فَـــِإينِّ بِـــَك ُمـــْؤمِ  «ــــ 4
ـــِه  ـــَضُحِين ِب ـــرِفَِتِهْم َمْوِقفـــاً تـَْف ـــَد َمْع ـــَال تُـــوِقْفِين بـَْع ـــوِقٌن َف ُم

بار خدايا من به تـو ايمـان        ـ   ْشـَهادَعلَـى ُرُءوِس اْالَ 
داشته و به تمام فرستادگانت يقين دارم از ايـن          
رو انتظار دارم بعد از معرفت داشتن بـه ايـشان،           

طـور آشـكار     ايى نگه ندارى كـه بـه      من را در ج   
  1». مقابل خالئق رسوايم نمايى

ــ 5 ِإْذ ملَْ ُتْظِهْرَهـــا ِألََحـــٍد ِمـــْن ِعَبـــاِدَك ) ِإَهلِـــي( «ــ
فَــــــَال تـَْفـــــَضْحِين يـَــــــْوَم اْلِقَياَمـــــِة َعلَــــــى ُرُءوِس   الـــــصَّاِحلِنيَ 
و چون لطف كـردى و گناهـانم را بـر     ـ اْألَْشـَهاد

دى پــس روز هــيچ بنــده صــالحى آشــكار نكــر
  2».قيامت هم مرا در حضور جميع خاليق رسوا مگردان

ــ 6 ــِري اَ ْســاَ  «ـ ــسرَائرِ     َو َتــْستُـَر َعَلــيَّ فَاِضــَحاِت .....ُلَك يَــا َغــاِفَر الــذَّْنِب اْلَكِب ــو ـ ال از ت
 هاى پنهانى فضاحت آورم    بپوشانى زشتي ... كنم اى بخشنده گناه بزرگ       درخواست مى 

  3»را
ــ 7 تـَُعــاِجْلِين َو َال تـَْفــَضْحِين ِخبَِفــيِّ َمــا اطََّلْعــَت َعَلْيــِه ِمــْن ِســرِّي َو َال  ... ُلَك ِبِعزَّتِــكَفَأْســأَ « ـ

 اسـرار  بـه  :...دهـم كـه   ـ به عزت و جاللت قـسمت مـي        َما َعِمْلُتُه ِيف َخلَـَواِيت ىٰ بِاْلُعُقوبَِة َعل
  چه از اعمال بد و ناشايـسته       ن آ ايپنهانم كه تنها تو بر آن آگاهى مرا رسوا نگردان و بر           

  4».عجله در عقوبت نكنام  در خلوت بجا آورده

                                            
   ـ الحادي عشر زيارة قبر أمير المؤمنين ع و كيف يزار و الدعاء عند ذلك42لزيارات صكامل ا 1.
   686ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال األعمال مناجات شعبانيه ـ  2.
   142ص 91 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار ـ ) الجنان مفاتيح(مناجات خمسه عشر، مناجات التائبين  3.
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال األعمال ـ  849ص 2 ج ؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  4.
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   عدم رسواييمنتهاي خداوند، راه توبه و پناه به رحمت بي
  يـا   »  َسـتَّاَر اْلُعيُـوب« طور در ادعيه بسياري وارد شده، خداونـد را بـه نـام                همان

ها است و دوست ندارد تـا آبـروي    ي عيب زيرا خداوند پوشاننده. زنيم صدا مي» َستَّاَر « 
  . بندگانش برود

  :كنيم، مانند به همين دليل در دعاها به اين مطلب اعتراف مي
  . مناجات شعبانيه كه گذشتـ1
مستور را كه اى موالى من چه بسيار كارهاى زشتم ــ  َي َكـْم ِمـْن قَبِـيٍح َسـتَـْرَتهُ َمْوٰال « ـ ٢
  1».كردى
ــ 3 ـَــا اْلِكـــرَامَ  تَ  َســـيَِّئٍة اََمـــرْ  َو ُكـــلَ « ــ ِ ْلـــتَـُهْم ِحبِْفـــِظ َمـــا َيُكـــوُن ِمـــينِّ َو   اْلَكـــاتِِبنيَ   بِِإثـَْبا  الَّـــِذيَن وَكَّ

َجَعْلــتَـُهْم ُشــُهوداً َعَلــيَّ َمــَع َجــَوارِِحي َو ُكْنــَت اَنْــَت الرَِّقيــَب َعَلــيَّ ِمــْن َورَاِئِهــْم َو الــشَّاِهَد ِلَمــا َخِفــَي 
ُهْم َو ِبَرْمحَتِـَك َاخْ  ـ و هر كار بدى را كه بـه نويـسندگان گراميـت      َفْيتَـُه َو ِبَفـْضِلَك َسـتَـْرَتهَعـنـْ

ها را موكل بر ياد داشـت        دستور ياد داشت كردنش را دادى، همان نويسندگانى كه آن         
ها را به ضميمه اعضاء و جوارحم گواه بر من كردى، و اضافه بـر        اعمال من كردى، و آن    

مانـد، و   ى و گواه اعمالى بودى كه از ايشان پنهـان مـي    ها خودت نيز مراقب من بود      آن
  2 ».ها را پنهان داشتى، و از روى فضل خود پوشاندى واسطه رحمتت بود كه آن البته به

هايم را كم انگاشتي   ـ لغزش  بِـَسرِيَرِيت  َو اَقـَْلَت َعثْـَرِيت َو َستَـْرَت َعْوَرِيت َو ملَْ تـَْفـَضْحِين « ـ 4
  3 ».ندي و به دليل گناهان پنهاني رسوايم نكرديهايم را پوشا و عيب

   بـاز گـردد، خداونـد نيـز        سـوي حـضرت حـق     رو اگر كسي توبه نمايـد و بـه            از اين 
  .نماييم به چند روايت در اين موضوع اشاره مي. گردد  او ميمانع رسوايي

                                            
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال األعمال ـ  849ص 2  ج؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  1.
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال األعمال ـ  849ص 2  ج؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  2.
  وم عرفة  باب دعاء ي158ص) للمفيد( مناسك المزار-كتاب المزار 3.
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فرشـته دسـت راسـت      «  :فرمايـد   ميسلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي رسول گرامي اسالم  ـ  1
بت به فرشته دست چپ فرمانروا است، هر گاه مسلمان كار نيكى انجام داد، فرشته               نس

نويسد، و هر گاه گناهى انجام داد و فرشـته دسـت         اش مي   دست راست ده برابر در نامه     
دسـت  : گويـد   را به حسابش بنويسد، فرشته دسـت راسـت بـه او مـي               چپ خواست آن  

د، اگـر از ايـن گنـاه بـه پيـشگاه            كنـ   نگهدار، و فرشته دست چپ هفت ساعت صبر مي        
نويسد، و اگر توبـه   خداوند پوزش خواست و آمرزش طلبيد آن گناه را به حساب او نمي     

  1».نويسد نكرد يك گناه به حسابش مي
ْن اَ َمـن تَـاَب، تَـاَب اللَّـُه َعليـِه، َوأُِمـَرْت َجَوارُِحـُه  « :اند  السالم فرموده  حضرت على عليه  ـ  2

كـسى  ــ   ا َكانَـْت َتكتُـُب َعليـهِ َفَظُة ٰمـَـ حــِسَيِت الْ نْ  اُ ْن َتْكُتَم َعليِه، وَ رِض أَ اُع االَ ِبقٰ  َتْستُـَر َعليِه، وَ 
رسد كه گناهانش را بر      پذيرد، و به اعضايش فرمان مى      اش را مى   كه توبه كند، خدا توبه    
چـه   ن بدارند، و آ    شود گناهانش را بر او پنهان      هاى زمين امر مى    او بپوشانند، و به قطعه    

  2 ».برد اند از يادشان مى را حافظان عمل بر او نوشته
ـاَ وحاً ًة نَـصُ ُن تـَْوبَـمِ ؤْ مُ ْـ ُد الـَعْبـا تَـاَب الْ ذٰ إِ «  :انـد   السالم فرمـوده   امام صادق عليه  ـ  3 ُه َحبَّـُه اللّٰ

نْ ْيــفَــَستَـَر َعلَ   ِمــَن هِ ْيــلَ  عَ ا َكَتبــاً يـُْنــِسى َمَلَكْيــِه َمــ: ْيــَف يَــْستُـُر َعَليــِه؟ قَــالَ كَ  ُت وَ ة، قـُْلــِخــرَ يا َواْآل ِه ِىف الــدُّ
هنگـامى كـه    ـ    الذُّنُوبِ ٍء ِمنَ  ِه ِبَشىْ ٌء َيْشَهُد َعَليْ  َس َشىْ يْ لَ  فـَيَـْلَقى اللََّه ِحَني يَلَقاُه وَ ... الذُّنوبِ 

بنده مؤمن توبه خالص كند، خدا به او محبت ورزد، پس گناهانش را در دنيا و آخـرت                  
چـه را فرشـتگان از    آن: پوشاند؟ فرمـود  چگونه بر او مى   : ندپوشاند، عرضه داشت   بر او مى  

كنـد، در    پس خدا را در قيامت مالقـات مـى     ...برد اند، از يادشان مى    گناهان بر او نوشته   
  3».حالى كه هيچ چيز نيست كه به چيزى از گناهانش شهادت دهد

                                            
  321، ص5 بحار االنوار، ج 1.
  74 ص16ـ وسائل الشيعة ج179 ثواب األعمال ص2.
  430  ص2 الكافى ج3.
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  مان باشيم  هاي العمل حرف مواظب عكس
  :اند االسالم والمسلمين قرائتي فرموده حضرت حجت
قدر تا به  ه شما چ.اين حديث را ببينيد. العمل منفى دارد ها عكس بعضى حرف

  . ايد حال شنيده
من چند روز ديگـر     : بله پيغمبر روزهاى آخر عمرش به مردم گفت       : گويند مى

  . طلب دارد، بخواهدروم، كسى اگر از دنيا مى
  . يك بار چوبت خطا خورد به من خورد! اهللا يا رسول: يك نفر گفت
  1.برو آن چوب را بياور و قصاص كن: حضرت فرمود

گفتن اين  . اين حديث قابل نقل نيست    . ايد يا گفتيد   ى شما شنيده   اين را همه  
پيغمبر دستش خطا   ! عجب: گويد چون يك جوانى نشسته مى    . حديث مضر است  

كرد؟ خوب من از كجا بفهمم كه فكرش خطا نكرده است؟ زبـانش خطـا نكـرده                 
ى اشـتباه بدهـد شـما بـه بـاقى            كـه يـك پزشـك يـك نـسخه          است؟ مثل ايـن   

هـا را     قـرص  ي از يك! آقا ببخشيد : گويد كنى؟ پزشك مى   هايش اطمينان مى   قرص
  .كني  نمي را هم اطمينانيشها خوب باقى قرص. من اشتباه دادم

   : رمايدف قرآن مى
ُه اْلباِلغَـه« اگر يـك  . حجت خدا بايد سوزن در آن نرود      ) 149/انعام (2»َفِللَِّه اْلُحجَّ

خطـا در   . كنـد  الستيك پنچر شد آدم نسبت به الستيك بعد هم دغدغه پيدا مى           
  .  اعضايش معصوم استي پيغمبر همه. پيغمبر راه ندارد

  ) 17/منج (3»ما زاَغ اْلَبَصرُ «. چشم پيغمبر معصوم است

                                            
 . نقل شده است 126فحه صلسي عالمه مججالء العيون اين روايت در كتب علماي شيعه فقط در  . 1

  براى خداست) و قاطع(دليل رسا . 2

 چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد. 3
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  ) 11/نجم (1»ىٰۤ  َما رَأادُ ا َكَذَب اْلُفؤٰ مٰ «. قلب پيغمبر معصوم است
  ) 3/نجم (2»ا يـَْنِطُق َعِن اْلَهوىٰ مٰ «. زبان پيغمبر معصوم است

  كرد؟ يعنى چه دستش معصوم نيست خطا. تمام اعضاى پيغمبر معصوم است
اصلًا قصاص در   . از همه گذشته گير فقهى دارد     . اين حديث قابل گفتن نيست    

يعنى هم گير كالمـى و هـم        . كار خطا قصاص ندارد   . فقه ما براى قتل عمد است     
بايد مواظب باشيم بازتاب    . هاى در بورس است    ولى از آن حديث   . گير فقهى دارد  

 3»ْلِغيبَـَه َأَشـدُّ ِمـَن الزِّنَـاا«: گـوييم  ها روى منبرها مى    اين حديث چيست؟ گاهى وقت    
تر است و هـم گنـاهش        پس برويم با دخترها باشيم هم خوشمزه      : گويد جوان مى 
  . كمتر است
گوييم بايـد مواظـب      خيلى چيزهايى كه مى   . حاال بيا و درستش كن    ! بسم اهللا 

َو الـشَّْمِس  « ى در سـوره . توجه به بازتاب هم داشته باشيم   . باشيم بازتابش چيست  
) 15/شـمس  (4»ااٰهـبٰ  َيخـاُف ُعقْ َو ٰال  « ى آخرش اين است  آيه) 1/شمس(» ااهٰ  ُضحٰ وَ 

بايـد بترسـيم كـه عقبـى و         » ااٰهـاُف ُعْقبٰ َيٰخـ«،  »ااٰهـاُف ُعْقبٰ  َيخٰ َو ٰال «ما در مسجدها    
  5شود؟ عاقبت اين كالم و عاقبت اين برنامه چه مى

  

                                            
 در آنچه ديد هرگز دروغ نگفت)  اوپاك(قلب . 1

 گويد هرگز از روى هواى نفس سخن نمى. 2

 470صمكارم األخالق ـ  537ص) للطوسي(األمالي ـ  63ص 1 الخصال ج. 3

  فرجام اين كار بيم نداردو او هرگز از. 4

بـه    جوانان     ؛ موضوع جذب   88هايى از قرآن سال      االسالم قرائتي؛ برنامه درس     نرم افزار آثار حجت   . 5
 6ص) تبليغ بر اساس بصيرت و مطالعه ( مسجد؛ 
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 1تمركز حواس
  

  مقدمه
 توجه و تمركز. است حواس تمركز لهأمس ،علم طالبين براي مهم بسيار امور از يكي

 براي انساني هر بلكه است، الزم و واجب علوم محصلين براي تنها نه كه است اموري از
  .دارد هدف آن به نسبت تمركز و توجه به نياز خويش، زندگي اهداف به رسيدن
 رسيدن و متعال خداي سمت به حركت انسان خلقت از هدف كه ديني فرهنگ در

 بـر  متمركـز  و هدف اين به ناظر ديني دستورات تمام اوست، لقاء و مقدس ذات آن به
 روي همين از. است هدف اين روي بر دائمي تمركز زندگي، از هدف بنابراين. است آن
 سـرآمد  كـه  نمـاز  در و اسـت  الزم تمركـز  و توجـه  و قربت قصد ديني اعمال انجام در

 بـدون  عمـل  بـر  و است ضروري و الزم ،توجه و قلب حضور است، دين ستون و اعمال
  .شد نخواهد مترتب چنداني ثمره توجه و تمركز
  : فرمايد مي چنين مؤمن بندگان توصيف در كريم قرآن جهت همين به
 كـه  هـا  آن، شدند رستگار مؤمنان ـ  اِشـُعونَ خٰ  تِهمْ َصـٰال  فىِ  ُهمْ  نَ يالَّذِ  اْلُمْؤِمُنونَ  َأفـَْلحَ  َقدْ «
  )2و1/مؤمنون(».دارند خشوع نمازشان در

 اسـت  روحى و جسمى ادب و تواضع حالت معنى به» خشوع «ماده از»  خاشعون«
 بـدن  در آثـارش  و شـود،   مى دايپ انسان در مهمى قتيحق ا ي بزرگ شخص برابر در كه

 شـمارد   نمـى  مؤمنان نشانه را »ازنم خواندن« كريم قرآن ،آيات اين در .گردد  مى ظاهر
 اسـت    نيـ ا به اشارهاين مطلب   . كند  بيان مي  آنان هاى يژگيو از را نماز در خشوع بلكه

                                            
ايـشان محـصل درس خـارج       . االسالم والمسلمين سعيد حصاري تاليف شده اسـت         اين مقاله توسط حجت    .1

اشراف نويسنده به مباحث ديني و روانشناسي باعـث شـده تـا    . راي روانشناسي استحوزه و دانشجوي دكت  
 .نگارش آن از هر دو منظر صورت گيرد و تلفيق مناسبي از دو حوزه ديني و روانشناسي در آن انجام شود
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 چنان آن نماز هنگام به بلكه ست،ين معنى فاقد و روح بى حركاتى و الفاظ ها آن نماز كه
 جـدا  او ريـ غ از كـه  شـود   مـى  دايـ پ هـا  آن در پروردگار به نسبت تمركز و توجه حالت
  .وندنديپ  مى او به و گردند مى

 بـه  نيـاز  خـويش  هـاي  فعاليـت  تمـامي  در انـسان  دانـست  بايد مقدمه اين توجه با
 دشعاي فعاليت آن از كافي بهره و حظ صورت اين غير در زيرا دارد، تمركز و هشياري

  . شود نمي
 زيـادي  هميـت ا از كه است خوردن غذا ما روزانه هاي فعاليت از يكي مثال عنوان به

 اسـالمي  آثـار  در دليـل  همـين  بـه . اسـت  برخـوردار  مـا  روحـي  و جسمي سالمت در
 سـفره  سر بر نشستن طوالني خوردن، غذا هنگام در تمركز ي درباره زيادي هاي توصيه

  : انـد  فرمـوده  الـسالم  عليـه  صـادق  امـام . اسـت  شـده  وارد آن ماننـد  و عجله از پرهيز و
 را ســفره ســر نشــستن  ـ  َأْعَمــارُِكم ِمــنْ  ُحتْــَسبُ  َال  َســاَعةٌ  فَِإنـََّهــا اْلَمَوائِــدِ  َعَلــى اْجلُلُــوسَ  لُــوايَأطِ «

   1».شود نمي محسوب عمرتان جزء هستيد سفره بر كه ساعتي آن زيرا كنيد طوالني
 وارد كـاري  هـر  در كـه  اسـت  افرادي تربيت دنبال به عزيز اسالم كه آن سخن كوتاه

 پيـدا  تعـالي  فعـاليتي  هـر  از هـدف  كه چرا ،يابند مي حضور تمركز و توجه با شوند مي
 در هشياري و تمركز و توجه با مگر شود نمي ميسر امر اين و است آن واسطه به كردن

 نمـاز  فقـط  نمـاز  هنگـام  در كه است انساني ،متعادل انسان ديگر عبارت به. فعاليت آن
 مـشغول  ديگـر  مـور ا به و بخواند درس فقط درس هنگام در باشد، آن متوجه و بخواند
 تفريح، هنگام در خورد، مي چه كه باشد متوجه و بخورد غذا فقط غذا هنگام در نباشد،
 انـسان  قـواي  اي رويه چنين با .باشد هشيار كارهايش ديگر در همچنين و نمايد تفريح

 انگيـزي  حيرت طور  به انسان توان وشود     مي تجميع و درآمده سردرگمي و پراكندگي از
  .كند مي پيدا بزرگ كارهاي بر قدرت و يابد مي افزايش

                                            
 141 مكارم االخالق، ص .1
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 باره اين در اهللا حفظه يزدي مصباح اهللا آيت حضرت
  : اند فرموده چنين
 باشـد،  شتريـ ب تمركـز  قـدر  هـر  ،يعيطـورطب  به«
 تـر   يقو انساني  روان حاالت و انساني  باطني  ها  جنبه

 امور در تمركز باي  آدم كه است نيا تيواقع... شود  يم
 كـار  هيشـب  هـا   انـسان  تمركز تيحكا. شود  يم تر  يقو

 وجـود  بـدون  وي  عـاد  حالـت  دري  وقت. است نيب  ذره
 اگر حال. زند  ينم آتشي  ول كند  يم گرم را آن افتد،  يمي  كاغذ بر ديخورش نور نيب  ذره
. رديگ  يم آتش كاغذ كنند، متمركزي  ا  نقطه بر و رنديبگ ديخورش نوري  جلو راي  نيب  ذره
  1».شود يم كاغذ گرفتن آتش و حرارت تمركز سبب نيب ذرهي عدس

  : مطالعه هنگام حواس تمركز
 محـور  و دارد قـوي  توجه و تمركز به نياز كه ييها فعاليت از يكي داشت توجه بايد
 ي دربـاره  وسـلم   آلـه  و عليـه  اهللا صلي اكرم پيامبر. باشد مي مطالعه است، تمركز آن انجام

  : اند فرموده نينچ آموزي علم و مطالعه هنگام در تمركز ضرورت
. نمـا  نـصيحت  مرا: گفت او به كرد مالقات را خضر السالم  عليه موسي كه هنگامي« 
َـا ُدهُ يـتُرِ  ُكْنـتَ  ِإنْ  لِْلِعْلـمِ  تـََفـرَّغْ  ُموَسـى ايـ: گفـت  كه اين تا فرمود او به كلماتي خضر  اْلِعْلـمُ  فَِإمنَّ
 را علـم  اگـر  ،كن البال فارغ دانش، و معل ليتحص براى را خود موسى اى  ـ  لَـهُ   تـََفـرَّغَ  ِلَمـنْ 

 را خـود  آن بـراى  كـه  اسـت  كسى براى دانش كه ستين نيا جز زيرا هستي؛ خواهان
 نمـا؛  تمركز آموزي علم روي و نموده آزاد ديگر امور از را خود فكر يعني( 2».نمايد فارغ
 غيـره  و معيشت دغدغه مانند ديگر امور از پريشان و آشفته ذهن با صورت اين غير در

  ).داشت نخواهد آموزي علم توان

                                            
 25/2/91/ قمدانشگاه/و تعليم و تربيت اسالمي) ره( بيانات در همايش ملي امام خميني.1
 140 منية المريد، ص .2
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  : تمركز تعريف
ـ  ،يحـس ي  قـوا  تمـام  آن، در كه استي  روان وي  ذهني  حالت حواس، تمركز  وي  روان

ي ريادگ يـ امـر  ي هكننـد  نيتـضم  وشود   ميمتمركز خاصي موضوعي  رو انساني  فكر
 عوامـل  نيمعـ  ي  هنقطـ  ك يـ  در فقـط ي  انـرژ  تـراكم  و جمع با حواس تمركز در. است
  .رسانيم  ميحداقل به راي پرت اسحو

  :براي برخورداري از تمركز مناسب، الزم است
  ها را پيدا نماييم؛ پرتي را شناسايي نموده و راه از بين بردن آن اول عوامل حواس

  .هاي ايجاد تمركز را عملي نماييم تمرينات و تكنيك: دوم
  : حواس تمركز عدم و پرتي حواس عوامل
 بيرونـي  عوامـل  و درونـي  عوامل قسم دو به بندي تقسيم يك در پرتي حواس عوامل

  . شوند مي تقسيم
  پرتي بيروني ـ حواس1

پرتي بيروني و محيطي، به محيط پيرامون فرد و يا تحريكات غيرعـادي كـه                حواس
كنـد؛ ماننـد نـور شـديد و           شود ارتباط پيدا مـي      توسط حواس مختلف انسان ايجاد مي     

هاي صوتي و تصويري، گرمـا يـا سـرماي            بودن رسانه ضعيف، صداهاي ناهنجار، روشن     
  ...شديد محيط و 

  پرتي دروني ـ حواس2
ها، حاالت روحي و     ها، علل دروني دارند و به طبيعت فرد، ويژگي         پرتي بيشتر حواس 

تـر از عوامـل      ترديد، حواس پرتي بيروني، آسـان       بي. رواني و عادات فردي بستگي دارند     
توان بدون توجه به عوامـل محيطـي،    از اين رو، مي. شود پرتي دروني برطرف مي   حواس

مانند سر و صداي زياد، شـلوغ بـودن محـيط و حتـي داخـل وسـايل نقليـه و هنگـام                       
توان در حال گرسنگي و يـا تـشنگي          مسافرت تمركز حواس خود را حفظ كرد؛ اما نمي        
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ر ديگـري را بـا      شديد، نگراني و ناراحتي و فكر و انديشه، با تمركز مطالعه كرد و يا كـا               
  .تمركز انجام داد

 و هـا  انديـشه  و انـسان  فكـري  اشكاالت از است عبارت ذهني، و دروني پرتي حواس
. كننـد   مـي  ايجـاد  حواس تمركز و مطالعه به دقيق توجه راه سر بر موانعي كه خياالتي

 تـشنگي،  و گرسـنگي  نگرانـي،  غصه، و غم رنج، درد، قبيل از مواردي شامل موانع، اين
  .باشد مي... و سردرد شادي، خشم، ترس،

  پرتي دروني عوامل حواس
  :از  استعبارت پرتي حواس دروني عامل ترين همم

  : خيال قوه گردي هرزه و پراكندگي
 است نهاده وديعه به انسان وجود در متعال خداي كه است قوائي از يكي خيال قوه

 در الهـي  بـزرگ  هـاي  هبـت مو از يكـي  قوه اين. است شماري بي منافع و فوائد داراي و
 و علمـي  مختلـف  هـاي  عرصه در بشر مختلف هاي پيشرفت كه چرا ،است انسان وجود

 و علمــي خالقيــت هــزاران و... و هنــر و فرهنــگ ي حــوزه در چنــين هــم و صــنعتي
 بـا  قوه اين. آيد مي و آمده وجود به خيال ي قوه همين پرتو در همه و همه تكنولوژيكي،

 نگـردد  رام و نشود تربيت اگر ،است داده قرار نآ در خداوند كه عجيبي توانمندي تمام
 گـرد  هـرزه  و فـرّار  خيـال،  قوه نشدن تربيت عالمت. شد خواهد ضرر و خسران موجب
  . است مطالعه راه در مانع ترين بزرگ كه است آن بودن

 چنـين  خيـال  قـوه  بـودن  گـرد  هـرزه  ي درباره عليه اهللا ترحم خميني امام حضرت
 شـاخي  بـه  آني هر در كه پروازكُن بس است مرغي خيال اين كه چون«: ت اس فرموده

  1».هاست بدبختي از بسي موجب اين و آويزد مي را خود
 قـرار  و آرام جـا  يـك  كـه  دانـسته  مرغـي  ماننـد  را، نـشده  تربيت خيال قوه ايشان

                                            
 17 شرح چهل حديث، ص.1
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 شـاخه  بـه  شـاخي  از لحظـه  هر در بلكه شود، نمي متمركز شيء يك روي و گيرد نمي
 از بـسياري  موجـب  ايـن  كـه شـود    شود مي    مي انسان خيال تشتت سبب و ريدهپ ديگر

 و مفيـد  مطالعـه  بـراي  توانـائي  عدم آن مهم مورد يك كه هاست گرفتاري و ها بدبختي
  .است سودمند

 تمركـز  كـه  انـد  كـرده  گمان اي عده خيال، جمع و حواس تمركز سختي به توجه با
 آن ماننـد  و نماز در كامل قلب حضور يا مطالعه مثل فعاليت يك روي بر درصدي صد

 رياضـت  و تمـرين  بـا  امـا  است سخت اگرچه امر اين كه دانست بايد اما. نيست ممكن
  . است دستيابي قابل

 عليـه  اهللا ترحم خميني امام حضرت
  : اند فرموده چنين امر اين امكان درباره
 اسـت  تيترب قابل كه ىيقوا از و «
 از قبل هك است واهمه قوه و اليخ قوه
 )اي پرنده(رىيطا چون قوا نيا ت،يترب

 از متحـرّك  انـدازه  بـى  و فـرّار  سخت
 بـه  زىيـ چ از و اى شـاخه  به اى شاخه

 از آن نمودن رام و اليخ ريطا حفظ كه كنند مى گمان ارىيبس حتّى ... هستند زىيچ
 و اضـت ير بـا  و ستيـ ن طور نيا ولى است، هيعاد محاالت به ملحق و خارج امكان زيح
 بـه  آورد، دست به توان مى را اليخ ريطا و نمود رام توان مى را آن وقت صرف و تيترب

 ا ي مقصدى در را آن بخواهد وقت هر كه كند حركت اراده و ارياخت تحت در كه طورى
 رام عمـده  طريـق  و. شـود  حـبس  مقـصد  همان در ساعت چند كه كند حبس مطلبى
  1».است خالف به نمودن عمل آن نمودن

                                            
 44 آداب الصلوة، ص.1
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  : خيال قوه مهار
   خيال ضبط و مهار براي
  بررسي به كه شده ذكر ييها راه
  :نمائيم مي بسنده طريق سه
  : كردن عمل برخالف: اول

 راه و عمـده  طريـق  فرمودنـد  عليـه  اهللا رحمـت  خمينـي  امـام  حضرت كه طور همان
 بايـد  انـسان  يعنـي . اسـت  كـردن  عمـل  آن خواست برخالف خيال، كنترل در اساسي
 سـاعت،  يـك  عنـوان مثـال     بـه  مـدت  ايـن  در كـه  نمايـد  شـرط  خود با مطالعه هنگام

 پـرورش  خـويش  ذهـن  در را خيـالي  و فكـر  گونه هيچ و نموده مطالعه فقط خواهم مي
 توجـه  ها آن به آمد خياالتي ناخواسته اگر حال. بگيرد تصميم را مطلب اين و دهم نمي

 آن هاي حرف به و گردد كتاب بر متمركز كتاب، و خويش بين تونلي ايجاد با و ننمايد
 ايـن  و. شـد  خواهد ها آن دفع سبب خياالت به توجه عدم كه است بديهي. دهد گوش
  .گردد حاكم خود خياالت بر تدريج به تا دهد ادامه را تمرين

 صـورت  بـه  ،يكلـ  موضوعات مورد در انسان ذهن اگر :  با خيال  تعقل و تفكرتفاوت  
 تعقّـل  و تفكر صورت نيا در رد،يبگي  ا جهينت مقدماتي، زا و كند تيفعال مرتّب و منظّم
 ،ييجز موضوعات دري  نظم و مقدمه چيه بدون انسان ذهن اگري  ول. است شده حاصل
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ي موضـوعات  نيبي  منطق رابطه چيه و كند پروازيي  جا بهيي  جا از وي  زيچ بهي  زيچ از
 تفكر حال در يا هنذ بنابراين. است گرفته صورت ليتخ نكند، جاديا آمده ذهن در كه
 و نـامنظم  امـور  بـه  مـشغول  يـا  و دهـد  مي انجام را هدفمندي فعاليت و است تعقل و

 تخيـل  و تفكـر  كهشود     مي معلوم جا اين از. دارد نام تخيل كه است هدف بي و پراكنده
  .كند مي ضعيف را ديگري كدام هر گرفتن شدت و هستند هم مقابل معنا يك به

  

  :رواني و روحي هاي آشفتگيرفع  :دوم
 و روحـي  مـشكالت  متاسـفانه  دينـي،  غيـر  و غلـط  زنـدگي  سـبك  دليل به امروزه
 افـسردگي  عملي، و فكري وسواس ها، فوبي و ترس انواع استرس، مانند رواني فشارهاي

 سـبب  موارد اين تمامي كه يافته زيادي رواج افراد ميان در... و پرخاشگري نااميدي، و
 سـبك  به بازگشت با است الزم بنابراين. باشند مي واسح تمركز شدن مختل يا كاهش
 بهبـود  را خـويش  روحي طيشرا و كاسته خود روحي آالم از اسالمي، و صحيح زندگي
 شـده  تـشويق  شـب  ابتـداي  در خوابيـدن  بر اسالمي روايات در مثال عنوان به. بخشيم
  .است

   رَبـَُّهـمْ   يَـْدُعونَ   اْلَمـضاِجعِ   َعـنِ  مْ  ُجنُـوبـُهُ  تـََتجـافى « شريفه آيه ذيل در السالم عليه باقر امام
 رو و زنديخ مى پا به و ( شود مى دور شب دل در بسترها از شان يپهلوهاً ـ  َخْوفاً َو َطَمعـا

ـ  با را خود پروردگار و )آورند مى خدا درگاه به  ؛)16/سـجده (».خواننـد  مـى  ديـ ام و ميب
 َأوَّلِ ی فِـ  نَـاُمونَ  يَعِتَنايِشـ ِمـنْ  أَتْـَباِعـهِ  وَ  الـسالم عليـه نيَ ْؤِمنِ اْلُمـريِ أَمِ ی فِـ أُْنزِلَـتْ  «: انـد  فرموده چنين

ِـمْ  ِإَىل  َفزُِعـوا اللَّهُ  َشاءَ  َما َأوْ  لِ ياللَّ  ثـُلُثَا َذَهبَ  فَِإَذا لِ ياللَّ  ـ َرِّ  پيروان و اميرمؤمنان ي درباره آن،  
 چـه  آن يـا  شـب،  سوم دو كه هنگامي و خوابند  مي را شب اول كه ماست شيعيان از او

 زاري و تضرع و نياز و راز پروردگارشان درگاه به و شوند  مي بلند گذشت، خواست، خدا
  1».كنند مي

                                            
 482، ص1 من ال يحضره الفقيه، ج. 1
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 و خوابنـد  مـي  شـب  اوائـل  كـه  هـستند  كـساني  شـيعيان  شـريفه  روايت اين طبق
 و علمي تحقيقات در كه است آن توجه قابل نكته. خيزند برمي عبادت براي سحرگاهان
 از صادره الكتريكي جريانات ثبت دستگاه خواب، عمق درجات و مراحل زا روانشناختي

 خـواب،  بـراي  مختلـف  هاي زمان بين در كه ساخت آشكار خواب براي را مراحلي مغز،
 برخـوردار  بيـشتري  عمـق  از شب نيمه از بعد خواب به نسبت شب نيمه از قبل خواب
 شـب  اوائل در كند مي برطرف را خستگي كه عميق و مفيد خواب ديگر بيان به 1.است
 بنابراين. شود مي كاسته آن عمق ازشود     مي نزديك سحر سمت به خواب هرچه و بوده

 از الزم فايـده  دارنـد،  بعـد  بـه  بامداد 2 مانند ساعاتي در خوابيدن به عادت كه كساني
 را آنـان  بـدموقع،  خـواب  از حاصـله  كوفتگي و خستگي و نكرده دريافت را خود خواب

  .آورد مي ارمغان به ايشان براي روحي فشارهاي و استرس و نموده پرخاشگر
 موفقيـت  جهت هستند، رواني و روحي اختالالت به مبتال كه كساني صورت هر در

 نگارنـده  تجربـه . نماينـد  برطـرف  را خـويش  مـشكل  بايد تمركز، افزايش و تحصيل در
 الزم تـوان  و حوصـله  روانـي،  و روحـي  مشكالت به مبتاليان كه است نكته اين گر بيان
  .ندارند را خواندن درس و تمركز براي
  

  : خود توانمندي مورد در منفي افكاردوري از  :سوم
 قرار توجه مورد را نموده إعطا ايشان به متعال خداي كه ييها توانمندي افراد برخي

 خوانـدن  درس در ديگـر  بيـان  بـه . هـستند  پارانوئيـد  و منفي افكار دستخوش و نداده
ـ رو مـي  مطالعـه  و كتـاب  سـمت  به نااميدانه ابتدا از و نداشته كافي نفس به داعتما . دن

 و نداشـته  را مطالعه براي الزم رواني و روحي آمادگي صياشخا چنين كه است بديهي
  .دنده نمي انجام مطلب فهم و تمركز براي تالشي يطبيعطور  به

                                            
 314اسالم و روانشناسي، دكتر محمود بستاني، ص . 1
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   حواس تمركز هاي تكنيك
 آن نوبـت  حـواس،  تمركـز  عـدم  و پرتي حواس يبرون و دروني عوامل بررسي از بعد
 بـه  توجـه  البته. نماييم معرفي را حواس تمركز هاي تكنيك و ها راه از برخي كه رسيده

 مطالعـه  هنگـام  تمركـز  افزايش مختص ها تكنيك اين از برخي كه است الزم نكته اين
  .يدنما مي كمك ها فعاليت ي همه در تمركز افزايش به و است عام بعضي و بوده
  

  ممنوع عمدي پردازي خيال ـ1
 راه و كـرديم  صـحبت  آن بـودن  فّرار و خيال ي درباره پرتي حواس عوامل بخش در
  محـسوب  حـواس  تمركـز  هـاي  تكنيـك  جـزء  خـود  كه كرديم بيان نيز را خيال ضبط
 تفكر برخالف پردازي خيال كه آن است اشاره قابل جا اين كه جديدي نكته اما. شود    مي

 هزينـه  و مايـه  كـه  خيـال  عـالم  در انسان يعني. ندارد مشقت و سختي و بوده شيرين
 بـه  يابي دست حسرت در كه را ييچيزها و كرده سفر خود آرزوهاي سرزمين به ندارد،

 حالـت  ايـن  وصف در كه چنان. برد مي لذّت رهگذر اين از و گرفته تملك در هاست، آن
 پـردازي  خيال اين گاهي كه است آن نكته حال »العيش نصف العيش وصف« : اند گفته

 ميـزان  از تـدريج  به تا است كردن عمل برخالف و مراقبه آن عالج راه كه است سهوي
 وشود     مي انجام عمدي آن، بودن شيرين خاطر به عمل اين گاهي اما. گردد كاسته آن

 باشـد  داشته جدي تصميم بايد علم طالب بنابراين. نمايد مي تلف را فرد از زيادي وقت
 جـزم  را خـود  عـزم  و نـداده  اوهام و خياالت به تن وجه هيچ به مطالعه ساعات در هك

 از و نموده يادآوري را خود عهد مطالعه شروع از قبل كه است آن كار اين الزمه. نمايد
 به و نمايد آماده ساعته يك عنوان مثال   به مطالعه يك براي را خود رواني و روحي نظر
 انجـام  را كـار  اين طور حتم   به و بخوانم درس ساعت يك يدبا من كه نمايد تلقين خود

 از كه است آن جديت اين نشانه. شد خواهم موفق امر اين درطور حتم     به و داد خواهم
  .نمايد مي پرهيز خويش همراه پرتي حواس وسائل ساير و همراه گوشي بردن
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  تندخواني ـ2
 ذهـن  براي فراغت اوقات نشد پيدا مطالعه هنگام در پرتي حواس مهم علل از يكي

 از بـيش  تمركـز  و خواني لب خواني، كلمه كندخواني، شيوه از فردي وقتي يعني. است
 ييبـاال  تفكـر  و يـادگيري  سرعت كه او ذهن كند، مي استفاده كلمات و عبارات بر حد

 ذهن انحراف و پرتي حواس پديده و رود مي ديگر امور سراغ و شده خستگي دچار دارد،
 بـه  نگـاه  كـردن  ثابت ا ي و صفحه از عنوان كي ي رو بر نگاهي  طوالن تداوم. دهد مي رخ

 كي يـ  رو بـر ي  عـاد  افـراد . كاهـد   مي مطالعهي  ور بهره از سطر، كي ي رو بر اديز مدت
ي بـرا  دارنـد،  توقـف  ا يـ  كوتـاه  تمركـز  بـار  10تـا  8 دارد، كلمه 12 حدود در كه سطر
 بـاال  مطالعـه  سـرعت  اگر اما. برسد سطر هر در بار 5 به ديبا تعداد نيا شتريبي  ور بهره
 اسـتفاده  خواني عبارت از خواني كلمه جاي به و خواني چشم از خواني لب جاي به و رود
 صـورت  ايـن  در باشـد،  فهميـدن  سرعت به نزديك خواندن، سرعت گردد سعي و شود
  .  بود خواهد مطالعه درگيردائم  و كند نمي پيدا فرار براي خالي وقت ذهن

 مطالعـاتي  عمـر  و فراگرفتـه  را تنـدخواني  هـاي  تكنيـك  كه است شايسته ينبنابرا
 بـراي  راه بهتـرين  البتـه . يمدهـ  توسـعه  برابـر  چنـد  به كيفي و كمي نظر از را خويش

  .است آن هاي تمرين دقيق انجام و مربوطه هاي كالس در شركت تندخواني فراگيري
   تقطيعـ 3

 زمـان  بايـد  تكنيـك  ايـن  در. اسـت  عتقطي تكنيك حواس، تمركز تمرينات از يكي
 يك زمان، از قطعه هر براي و نموده قطعه قطعه را مطالعه مورد متن و خويش مطالعه
 زمـان  در اشخاص معمولطور    به كه آن مطلب توضيح. بگيريم نظر در را متن از قطعه

ـ دار بنـا  اگر يعني. كنند نمي تعيين را اي محدوده خويش، مطالعه  سـاعت  يـك  كـه  دن
 خوانـدن  تـوان  سـاعت  يك اين در كه صفحاتي مقدار د،نبخوان تجربي علوم يا فيجغرا
 وقتشود     مي سبب محدوده نبودن مشخص همين و. دنكن نمي مشخص دندار را ها آن

خواهـد    كسي كـه مـي     بنابراين. دننماي هدر پردازي خيال با و پنداشته وسيع را خويش
 و هدونمـ  تقسيم دقيقه پانزده تا چهار به را )ساعت يك( خويش زمان مطالعه كند بايد  
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 سـاعت،  ربـع  يـك  در علـوم  يا جغرافي صفحات تعداد مطالعه براي را خود واقعي توان
 ايـن  در كنـد  سعي و شود متمركز كتاب بر را دقيقه پانزده يك يعني. دكن گيري اندازه
 عـه مطال خـوب  را صـفحه  3 دقيقـه  پانزده پايان در فرض بر. نمايد واقعي مطالعه مدت
 يـك  شـده  بنا وقتي حال. است صفحه 3 دقيقه پانزده هر در او توان پس. است نموده
 هـر  سهم و نموده تقسيم دقيقه پانزده 4 به را خويش ساعت يك نمايد، مطالعه ساعت
 مطالعـه  صـفحه  12 بايـد  ساعت يك گذشت از بعد يعني. است صفحه 3 هدقيق پانزده
 مراقبت و داشته ساعت به نگاهي نيم دقيقه نزدهپا هر پايان در بايد يعني. باشد نموده

  . نيفتد عقب شده تعيين محدوده از كه دكن
 عـدم  و عجله به منجر و كند ايجاد دلهره يا وسواس او براي نبايد مراقبت اين البته

 را مطالعـه  در درصـدي  هـشتاد  موفقيـت  ما مشكل، اين رفع براي. گردد مطلب درك
 بنابراين. دارد جا واقعي توان برآورد در خطا  درصد 20 تا زيرا. دانيم مي كافي و مطلوب

 پـذيرش  و قبـول  قابـل  ،كنـد  مطالعـه  صفحه 10 حدود ساعت يك گذشت از بعد اگر
 كـم  جـا  اين ،كرد مطالعه صفحه 8 عنوان مثال   به و بود مقدار اين از كمتر اگر اما. است
 نبايـد  نيـز  تنبيـه  دربـاره . دگرد تنبيه بايد و نداده انجام خوب را تمرين و نموده كاري

 را خـود  غيـره  و غـذايي  وعـده  يك ترك نقدي، جريمه مانند اموري با و كند مسامحه
  . دهد قرار تنبيه و توبيخ مورد

 دهـد؛  مي قرار تنگنا شرائط در را خود فرد كه است آن تقطيع تكنيك در مهم نكته
 در فـرد  ديگـر  عبـارت  بـه . نـدارد  كردن تلف وقت و پردازي خيال فرصت ديگر بنابراين
 ايم كرده تجربه ما ي  همه. است ضيق وقت كه گيرد مي قرار امتحان شب مانند شرائطي

 تمركـز  عدم مشكل و شده برابر چند خواندن درس براي ما قدرت امتحان شب در كه
 مطالعـه  ايـن  گـروي  در مـا  آينـده  و شده تمام وقت كه ايم دريافته زيرا نداريم؛ حواس
 است آن تقطيع تكنيك از هدف. خوانيم مي درس خويش واقعي توان با بنابراين. است
 بـراي  خـود  توان عمده از فرد تا آورد، وجود به امتحان شب شرائط مشابه شرائطي كه

  .گيرد بهره مطالعه
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  ذهن باز هاي فايل بستن ـ4
 هـاي  موقعيـت  در حـواس  تمركـز  افزايش در مؤثر و خوب بسار هاي تكنيك از يكي
 آن از كـه  اسـت  ذهـن  باز هاي فايل بستن تكنيك مطالعه، در جمله از ي،زندگ مختلف

 كـم  و مـزاحم  افكـار  كنتـرل  جهـت  تكنيك اين. گردد  استفاده مي  نيز درماني روان در
 افكـار . اسـت  انـسان  ذهـن  شـدن  سبك آن نتيجه وشود     مي گرفته كار به ها آن كردن
 شـده  باز انسان ذهن در ها آن ي پرونده كه هستند اموري ذهن، باز هاي فايل يا مزاحم

 مطالعـه  هنگـام  در و شود نمي انجام ها آن ي  درباره ثريؤم اقدام و هستند بالتكليف اما
  . دهند مي كاهش را فرد كارآيي نماز، مثل تمركز به نيازمند هاي فعاليت يا

 رفـتن  فكر كه است مدتي است، دبيرستان مقطع آموز دانش كه علي مثال عنوان به
 بـراي  اي برنامـه  هيچ كنون تا اما شده، باز آن فايل و افتاده ذهنش در رزمي گاهباش به

 در قـانوني  سـن  بـه  شدن نزديك با ديگر طرف از. است نداشته آن انجام عدم يا انجام
 سـوي  از. اسـت  نمـوده  مـشغول  را او ذهن نيز، امر اين و افتاده گواهينامه گرفتن فكر
 كـه  اسـت  قانوني و حقوقي مشكل يك دچار نيز ترش بزرگ برادر كه است مدتي ديگر
 طـور  همـين  و. شـود   مـي  آن درگيـر  نيـز  علـي  ذهـن  و هستند ناراحت خانواده ي  همه
 مورد ها ده به ها آن تعداد است ممكن كه دارند وجود علي ذهن در زيادي باز هاي فايل
 او و آمـده  فرد سراغ نوبت به مطالعه هنگام در مزاحم افكار اين كه است بديهي. برسد

  . برند مي بين از را او تمركز و ساخته مشغول خود به را
 هـيچ  كنـد  سعي و گرفته مطالعه به تصميم فرد كه است آن افكار اين با مقابله راه
 و تكـرار  كـه  افكار اين ويژگي دو به توجه با اما. ندهد راه خود ذهن در را مزاحمي فكر

 و هستيد مطالعه حين در اگر حال. آمد ندخواه او سراغ به طبيعي طور به است، اجبار
 آن، از ييرهـا  راه بهتـرين  آمـد،  تـان  سـراغ  رزمـي،  باشگاه به رفتن مانند مزاحمي فكر

 بـوده  انرژي داراي مزاحم افكار دانست بايد. است يادداشت دفترچه در فكر آن نوشتن
 دفترچـه،  در هـا  آن يادداشـت  با. شوند مي مطالعه ادامه از مانع شما سراغ به آمدن با و
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  . دارند برمي شما سر از دست موقتطور  به و شده پنچر و شده تخليه ها آن انرژي
ـ اْلِكَتابَـةِ  َعلَـى  تَِّكـلُ  ي اْلَقْلـبُ «: انـد  فرموده چنين باره  اين در السالم عليه صادق امام  دل  
 دارنـد،  تاهمي ما براي كه مزاحمي افكار نوشتن يعني 1».گيرد مي آرام نوشتن با انسان
 و آرام مـا  ذهـن  و دل و نباشـيم  ها آن شدن فراموش نگران ديگر ما كهشود     مي سبب
 هنـشد  پرداخته آن به آمد، كه مزاحمي فكر هر مطالعه مدت در بنابراين. گيرد مي قرار
. شـود   مـي  گرفتـه  نظـر  در رسـيدگي  وقت آزاد زمان در آن براي و شده يادداشت بلكه
 رسيدگي براي را ساعاتي است آزاد مان وقت و كنيم نمي لعهمطا كه اوقاتي در ما يعني

 و مـزاحم  افكار قبال در ما سياست دانست بايد. دهيم مي قرار ارزشمند مزاحم افكار به
  :است زير امر سه از يكي ذهن باز هاي فايل

  .فكر آن كردن اجرائي :اول
  .فكر آن اجراي انداختن تاخير :دوم
  .فكر آن كردن حذف :سوم
 پيراموني مسائل بررسي با رزمي، باشگاه به رفتن مانند باز هاي فايل از بعضي ييعن

 تـشخيص  اجرا قابل... و ساعاتي؟ چه مربي؟ كدام باشگاه؟ كدام اي؟ رشته چه مانند آن
 فكـر  و بررسـي  از پس ها فايل از برخي اما. گردد  مي روشن ها آن تكليف وشود     مي داده

 هـا  آن شـدن  ييـ اجرا و نداشته فعلي مقطع در را شدن يعمليات شرائط ها، آن پيرامون
 سـودمند  و مفيـد  هـا  فايـل  از بعـضي  و. افتـد  مـي  تاخير به ديگري مناسب زمان براي

 تعيـين  و ييشناسـا  بـا  بنـابراين . گردنـد  مـي  حذف كلي طور به و نشده داده تشخيص
 گرديـده  سبك انسان ذهن و نشده ما مزاحم افكار اين ديگر ذهن، باز هاي فايل تكليف

  .شد خواهد بيشتر روز به روز آن تمركز قدرت و
 و تـدبير  بـا  كه است اموري از ذهن باز فايل گاهي كه است ضروري نكته اين بيان

                                            
 52 ، ص 1 الكافي، طبع اسالميه، ج.1
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. دارد حقـوقي  مـشكل  علـي  برادر كه ييجا مانند نيست، بندي جمع قابل شخص تفكر
 مواردي در اي. شود صحبت حقوقي مشاور يك با نتيجه حصول جهت است الزم جا اين
 آن حـل  بـراي  مـا  فكـري  توان و است، ... يا تحصيلي يا روانشناختي نوع از مشكل كه

  .شود مراجعه زمينه آن در مربوطه مشاور بهكه بايد  كند، نمي كفايت
  خاتمه

 ذكريه عبادات تمام كه كنيم مي جلب نكته اين به را عزيز خواننده توجه خاتمه در
 صـورت  در دارند، ذهن و قلب حضور و تمركز به نياز كه آنقر تالوت و دعا ،نماز مانند
 قـدرت  و تمركـز  رفـتن  بـاال  براي ها عرصه بهترين از ، قلب حضور تحصيل براي تالش
  .شوند مي محسوب انسان روحي
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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
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