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 ايجـاد  را بيرونـي  نيروهاي نفوذ از جلوگيري راه العالي مدظله اي خامنه امام حضرت

 اسـتفاده  مسئله، اين تبيين براي راه بهترينجا كه     از آن  .دانستند ملي و اجتماعي تقواي
 . تالش كرديم تا اين مهم را در اين سطور به انجام برسـانيم             است ايشان فرمايشات از
  .است هدف همين با شده تدوين اي گزيده انيدخو مي پي در چه آن

  جوشش اقتدار از درون
 در اسـت؛  فردي تقواي مثل اجتماعي، و عمومي تقواي .بجوشد اقتدار بايد درون از

 كـسي  مثل كنيد؛ مي پيدا مصونيت درون از باشيد، متّقي كه  وقتي شما ... فردي تقواي

 ميكـروب  بـه  ي  آلوده محيط يك به كه كرده، مصونيت ايجاد خود در و زده واكسن كه

 كـه  گـذارد  نمـي  تقـوا  اسـت؛  جـوري   اين تقوا كند؛ نمي اثر او در ميكروب برود، كه هم

 فردي تقواي بگذارد؛ اثر آساني  به گذارد نمي الاقل بگذارد؛ اثر شما روي بيروني، محيط

 قـوي  را خـود  درون، از ملّتي يك اگر است؛ جور  همين هم ملّي تقواي .است جوري  اين

 نيروهاي بكند، تقويت را خود فرهنگ را، خود ايمان را، خود صنعت را، خود علم كند،

 بايـستي  ما ي  همه امروز كه است اي  نسخه اين .بگذارند تأثير رويش توانند نمي بيروني

  1.كند عمل نسخه اين به بايد هم اسالم دنياي كنيم؛ عمل نسخه اين به
                                            

 فطـر  سـعيد  عيـد  مناسـبت  بـه  اسـالمى  كـشورهاى  سـفراى  و نظـام  مسئوالن ديدار درفرمايشات   .1
27/4/94 

تقواي اجتماعي و ملي



  سرمقاله ـ تقواي اجتماعي و ملي 

 

5 

  چيستي تقوا
 راهـه   كـج  به انسان شود مي موجب كه دائمي مراقبت حالت آن از است عبارت تقوا

 زرهـي  يك است، جوشني يك واقع در تقوا .نگيرد را او دامن گير،  دامن خارهاي و نرود
 معنوي مهلك هاي  ضربه و زهرآگين تيرهاي آسيب از را او كه باتقوا انسان تن بر است

قِ  من و « .تنيس معنوي مسائل هم فقط البتّه دارد؛ مي مصون و محفوظ ل  اهللاَ يتـَّ جعـي 
 بـسيار  تـأثيرات  تقـوا  هـم  دنيـوي  امور در 1»يحتَسب ال حيثُ من يرزقه و * مخرَجاً لَه

   .است شخصي تقواي اين دارد، مهمي
 هاي بخش در ...است طرح قابل كشور يك و جامعه يك مورد در مسئله همين عين

 اقتـصاد،  بخـش  در ]مثـال  عنـوان   بـه [ كرد؛ تعريف توان مي را اجتماعي تقواي مختلف
  2.مقاومتي اقتصاد از است عبارت جامعه تقواي

  رفع مشكالت با تقوا
 مـشكالت  كنـد؛  حركت دشوار هاي راه در تواند مي بود، تقوا با اگر هم اسالمي امت

 ي  جملـه  ايـن  بـه  .زنـد  نمـي  زانـو  مـشكالت  مقابـل  در او زننـد؛  مـي  زانـو  او مقابل در

د      عنْه  فَمنْ أَخَذَ بِالتَّقْوى عزَبت    « :كنيد توجه )لسالمالصالةوا  عليه( اميرالمؤمنين عـب دائالشَّد 

 ي جـاده  خـودش  بـراي  را تقـوا  ـ ملتي اگر كنم مي عرض من و ـ فردي اگر ؛3» دنُوها

 دور او از باشـد،  رسـيده  هـم  او نزديـك  اگـر  زندگي شدايد شد، متقي و داد قرار عمل

                                            
و از مسيرى كه خـود      * دهد   سى كه از خدا بترسد خدا برايش راه نجاتى از گرفتاريها قرار مى            و ك  .1

 )3و2سوره طالق .(دهد او هم احتمالش را ندهد رزقش مى

 2/4/94  نظام مسئوالن ديدار درفرمايشات  .2

 313ص) للصبحي صالح(البالغة  نهج .3
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ــه ــر چـ هـ
ــود كمبــــ
ــه ــم، ب داري
ــاطر خـــــ

ــي ــوايي ب تق
 .است

 شـيرين  او بـراي  زنـدگي  هـاي  تلخـي  ؛» لَولَت لَه الْأُمور بعد مرَارتها     و اح  « .شد خواهد

 بعد زندگي، شدايد ي طوفنده امواج ؛» و انْفَرَجت عنْه الْأَمواج بعد تَرَاكُمها      « .شد خواهد

   .شـد  خواهـد  سـوار  امـواج  بـر  او و شد خواهند دور او از باشند، شده متراكم كه آن از

 بـه  كه آن از بعد زندگي هاي سختي و ها دشواري ؛» و أَسهلَت لَه الصعاب بعد إِنْصابِها      «

  .شد خواهد آسان او براي باشد، رسيده مرحله ترين سخت

  ضعف ممالك اسالمي بر اثر كمي تقوا
 امـروز  .اسـت  طـور   همـين  هم قضيه واقع
ــت ــاي مل ــسلمان ه ــل در م ــويي مقاب  زورگ
 ندارنـد؛  گفتن براي حرفي جهاني هاي قدرت

 در نـه  ي،ا  پيـشرفته  فناوري نه الزمي، علم نه
 چـرا؟  مهـارتي؛  سياسـي  گوناگون هاي  زمينه
 دسـت  از را تقـوا  چـون  مانديم؟ عقب ما چرا

 تقـوا  با كه است هايي شدت همان اين .داديم
  ...شود مي برطرف

 ايـران  ملـت  عظمت و اقتدار و عزت امروز
ــردم چــشم در ــا م ــت و دني ــا دول ــي و ه  حتّ

 قابـل  اسـالمي  كـشورهاي  اكثـر  با دشمنانش
 چه هر .تقواست خاطر به اين نيست؛ مقايسه
  1.است تقوايي بي خاطر به داريم، كمبود

                                            
 28/5/84    نمازجمعه هاي خطبه درفرمايشات  .1
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  تقواي جمعي
 جمـع،  حيـث  بـه  جمع .باشند خودشان مراقب ها جمع كه است اين جمعي تقواي

 موجـب  خودشـان،  ي  همجموعـ  بـه  نـسبت  ها جمع مراقبتي بي .باشند خودشان مراقب
 حركـت  بـا  دارنـد،  فـردي  تقواي ها جمع آن بين در كه هم ييها آدم حتّي كه شود مي

 مـا  سال، سي اين طول در .خواهند نمي كه بروند ييجا به و بغلتند ها جمع آن عمومىِ
  ...بوده همين ايم، داده نشان ضعف كه ييجاها از يكي .ايم خورده ضربه ناحيه اين از

 هـا  آن .چـپ  جريـان  نـام  بـه  داشـت  وجود كشور در جرياني يك قبل، هاي دهه در
 خـرج  بـه  جمعي تقواي و نكردند مراقبت را خودشان اما دادند، مي هم خوبي شعارهاي

 تقـواي  نداشـتن  امـا  داشتند، هم فردي تقواي كه بودند ييها آدم شان ميان در .ندادند
 امام ضد و اسالم ضد و حسين ماما ضد گرِ فتنه كه رساند ييجا به را ها آن كار جمعي،

 انقـالب  ضـد  و امـام  ضـد  شعار نيامدند ها آن !كند تكيه ها آن به توانست انقالب ضد و
 خيلي اين كند؛ تكيه ها آن به توانست انقالب ضد و امام ضد ي دهنده شعار اما بدهند،
  1.است الزم جمعي تقواي بنابراين .غلتيدند ها آن .است بزرگي خطر

  ابعاد مغفول مانده تقوا
 ظـواهر  رعايـت  بـه  رود مـي  انسان ذهن پرهيزگاري، تقوا، شود مي گفته وقتي غالباً

 را شـرعيمان  وجوهـات  بخـوانيم،  نماز ماست؛ دست دم كه واجباتي و محرمات و شرع
 لـيكن  اسـت؛  مهـم  اش  همه است، مهم ها اين البته .نگوئيم دروغ بگيريم، روزه بدهيم،

   .كنيم مي غفلت ها اين از ما غالباً كه دارد هم گريدي ابعاد تقوا
   :هـست  ديگـر  ابعـاد  ايـن  توضـيح  در اي  فقـره  يك 2االخالق مكارم شريف دعاي در

                                            
 8/3/90 اسالمي شوراي مجلس نمايندگان ديدار درفرمايشات  .1

  دعاي بيستم صحيفه سجاديه.2
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» ملِ  اللَّهلى   صع     هال و دمحلِّنى    مح حينَ    والةِ الصلْينى    بِحالْبِس تَّقينَ    وخـداي  از »   زينَةَ الْم 

 لبـاس  بـا  و بـده  زيـور  صـالحان  زيـور  بـا  مـرا  !پروردگارا كه كند مي استدرخو متعال
 جالب شرح اين وقت آن چيست؟ پرهيزگاران لباس اين خوب، .كن ملبس پرهيزگاران

 در ؛» و كَظْمِ الْغَـيظ      « ،عدالت گستردن در پرهيزگاران لباس ؛» بسط الْعدلِ      في « :است

 افـراد  بـين  كـه  ييهـا  آتـش  ؛آتش نشاندن فرو در ؛»ائرَةِ   و اطْفاء النَّ   « خشم، بردن فرو

 امـا  شـمايند،  از كـه  افرادي ؛» و ضَم اهلِ الْفُرْقَةِ      « .تقواست ها اين .افروزند برمي جامعه

 دعـاي  در كـه  تقواسـت،  مـوارد  جزو اين .بياوريد گرد را ها اين كنيد سعي شدند، جدا

ين   « .اسـت  شـده  اشـاره  آن بـه  االخـالق   مكارم شريف الْبـ الحِ ذات اصـ جـاي  بـه  ؛»  و 

 انـداختن،  ايـن  پوسـتين  در را آن انداختن، آن جان به را اين خبرچيني، افروزي،  آتش
 هـا  اين كنند؛ ائتالف ايجاد مسلمان، برادران مؤمن، برادران بين كنند؛ البين  ذات اصالح

  .تقواست
 عـدالت  ي،يقـضا  عـدالت  لت،عدا گستردن .ماست امروز مسائل همه، ها اين ببينيد،
 بـين  كـشور  هـاي  فرصـت  و منـابع  تقـسيم  در عـدالت  ها، گزينش در عدالت اقتصادي،

 نيازهـاي  همـه  هـا  ايـن  اسـت؛  مهمـي  خيلي مسائل ها اين ي،يجغرافيا عدالت ها، گروه
 يـك  از خـوب،  نمـاز  يـك  از ايـن  تقواسـت؛  هاي رقم باالترين عدالت، گستردن .ماست
   ...است باالتر انتابست گرم روز ي روزه

 .كننـد  مـي  جناحي و سياسي هاي افروزي  آتش ها بعضي .» اطْفاء النَّائرَةِ    « ديگر، كار

 يك كه خودمان كشور داخل در بينم مي من .دارند مأموريت كار اين براي كأنه اي  عده
 از يـك  هـر  از افرادي را، مختلف هاي جناح را، گوناگون عناصر اصالً خواهند مي اي  عده

 افـروزي  آتـش  از اصـالً  كأنـه  كننـد؛  ايجـاد  اخـتالف  و بيندازنـد  هم جان به را ها جناح
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 در كـه  همچنان .» اطْفاء النَّائرَةِ    « :است اين تقوا .تقواست خالف اين آيد؛  مي خوششان

 در بايـد  كنيـد،  مـي  اطفـاء  را افـروزي  آتـش  يك شما مادي، فضاي و مادي محيط يك
  1...كنيد اطفاء و مهار را ها سوزي آتش هم قياخال و معنوي و انساني فضاي

  خودت را باش
 به جامعه ي همه ناگهان كردند، مي اشاره امام وقتي كه همين يعني عمومي، تقواي
 يكايك اگر حاال كه نيست اين معنايش .گوييم مي تقوا با را ملت اين .آمد درمي حركت
 نـه،  .ببينـيم  كامـل  پرهيزگار يك را اه آن بگذاريم، تقوا و پرهيزگاري ميزان در را افراد
 البته كه ـ است متقي و مؤمن ي مجموعه يك مجموعه، .دارند كسري و سرخالي اكثراً
  .باشيم خودمان فكر به بايد ما يكايك اما ـ است افتخار هم خيلي ملت، يك براي

 مؤمن و تقوا با ملت ملت، شود مي گفته اگر كه بكنم عرض جا  همين در را نكته اين
 و بگـذارد  خـودش  حـساب  به را اين ندارد حق ملت آحاد از يك هيچ است، مخلصي و

 مـن  پس است، اخالصي با و تقوا با ملت كه هم ملت اين ملتم، اين جزو كه من بگويد

 در تنهـايي  به را خودتان .باش را خودت 2»   أَنْفُسكُم  علَيكُم « نخير، !اخالصم با و تقوا با

 را خـودش  وزن اجمـاالً  نتواند كه نيست كس  هيچ و توانند مي هم ههم .بگذاريد ميزان
 مربـي  و اسـتاد  و تر بزرگ يك و بكند را هايش دقت تواند نمي خودش آدم البته .بفهمد
  3.بدهد تشخيص تا است، الزم

                                            
 27/5/89  نظام كارگزاران ديدار درفرمايشات  .1

2.        كُملَـينُـوا عا الَّـذينَ آمهيا أَي   كُممراقـب خـود باشـيد     ! ايـد  اى كـسانى كـه ايمـان آورده       ــ      أَنْفُـس .
 )105/مائده(

 29/6/69 سپاه فرماندهان ديدار درفرمايشات  .3
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  داهللا صديقعب
  ياري خدا

  إِنَّ اللَّه مع الَّذينَ اتَّقَوا و الَّذينَ هم محسنُونَ 
 )128/نحل (.اند، و كسانى كه نيكوكارند خداوند با كسانى است كه تقوا پيشه كرده

  و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتَّقينَ 
 )123 و 36/هتوبـ  194/هبقر(! و بدانيد خدا با پرهيزكاران است

  دوستي خدا

  فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتَّقينَ 
  )7 و 4/ ـ توبه76/عمران ال. (خداوند پرهيزگاران را دوست دارد

   هدايت
 ُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيناِلَك اْلِكتَ ذٰ 

. ستآن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهيزكاران ا
 )2/بقره(

  هذا بيانٌ للنَّاسِ و هدى و موعظَةٌ للْمتَّقينَ 
  ! بيانى است براى عموم مردم و هدايت و اندرزى است براى پرهيزگاران) قرآن(اين 

 )138/عمران ال(

آثار تقوا در قرآن
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راةِ و آتَيناه الْإِنْجيلَ فيه  آثارِهم بِعيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لما بينَ يديه منَ التَّو و قَفَّينا على
  هدى و نُور و مصدقاً لما بينَ يديه منَ التَّوراةِ و هدى و موعظَةً للْمتَّقينَ 

، عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب ] پيامبران پيشين[ها  دنبال آن هو ب
صديق داشت و انجيل را به او داديم كه در تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود ت

تورات را، كه قبل از آن بود، تصديق ) اين كتاب آسمانى نيز(آن، هدايت و نور بود و 
  )46/مائده. (اى براى پرهيزگاران بود كرد و هدايت و موعظه مى

  موعظه 
   خَلَوا منْ قَبلكُم و موعظَةً للْمتَّقينَ و لَقَد أَنْزَلْنا إِلَيكُم آيات مبينات و مثَالً منَ الَّذينَ

كند، و اخبارى از كسانى كه  ا بر شما آياتى فرستاديم كه حقايق بسيارى را تبيين مىم
  )34/نور( . پيش از شما بودند، و موعظه و اندرزى براى پرهيزگاران

  تذكر
  و إِنَّه لَتَذْكرَةٌ للْمتَّقينَ 

 )48/حاقه(! تذكرى براى پرهيزگاران است طور مسلم بهو آن 

  تشخيص حق از باطل
  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرْقاناً 

خدا بپرهيزيد، براى شما ) مخالفت فرمان(اگر از ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
 )29/نفالا. (دهد اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى وسيله

  خروج از مشكالت
  و من يتَّقِ اللَّه يجْعل لَّه مخَْرَجا

 )2/طالق. (كند هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى
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  بركات

أَرضِ و لكنْ كَذَّبوا  آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْ و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى
  فَأَخَذْناهم بِما كانُوا يكْسبونَ 
كردند، بركات آسمان و  آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادي

تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر ) ها حق را آن(گشوديم ولى  ها مى زمين را بر آن

  1 )96/اعراف (.شان مجازات كرديم اعمال

                                            
دن يـاد   آيه ديگري نيز به همين موضوع اشاره دارد كه سختي روزي به دليل فرامـوش كـر                . 1

  .خداست
   و منْ أَعرَض عنْ ذكْري فَإِنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً و نَحشُرُه يوم الْقيامةِ أَعمى

تنگى خواهد داشـت؛ و روز قيامـت،        ) سخت و (و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى           
 )124/طه(» !كنيم او را نابينا محشور مى

شود درهاى زندگى به روى انسان بـه كلـى           گاه مى .  است  به معنى سختى و تنگى     " ضنك "
عكس  گردد، و گاهى به زند با درهاى بسته رو به رو مى شود، و دست به هر كارى مي       بسته مى 

بيند، مقدمات هر كار فراهم است و        آورد خود را در برابر درهاى گشوده مى        به هر جا روى مى    
ال تعبير به وسعت زندگى و از اولى به ضـيق يـا     بست و گرهى در برابر او نيست، از اين ح          بن

خاطر اين نيـست كـه درآمـد كمـى دارد،            گاهى تنگى معيشت به   . شود تنگى معيشت تعبير مى   
 لاصـ در . كند بسا درآمدش هنگفت است، ولى بخل و حرص و آز زندگى را بر او تنگ مى  اى

خـاطر عـدم    سـت، بـه  خاطر كمبودهاى معنوى و نبـودن غنـاى روحـى ا     تنگى زندگى بيشتر به   
اطمينان به آينده و ترس از نابود شدن امكانات موجود، و وابستگى بيش از حد به جهان مـاده                   

هـا در     اين نگراني  ي  است، و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه                 
  .امان است

» .است السالم  عليهمنان  اعراض از واليت اميرمؤ    « منظور از اين آيه   : فرمود السالم  عليهمام صادق   ا
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  راحتي دنيا و آخرت
  )7( فَسنُيسرُه للْيسرَى     )6( و صدقَ بِالحُسنى   )5(  و اتَّقَى فَأَما منْ أَعطَى

و جزاى نيك  *انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد، ) در راه خدا(اما آن كس كه 
  )7 تا 5/ليل! (هيمد ما او را در مسير آسانى قرار مى *را تصديق كند، ) الهى(

  بشارت
  فَإِنَّما يسرْناه بِلسانك لتُبشِّرَ بِه الْمتَّقينَ

 آن بشارت ي وسيلهه تا پرهيزگاران را برا بر زبان تو آسان ساختيم ]  قرآن[و ما فقط آن 
  )97/مريم( .دهى

                                                                                         
چنان به خدا دل ببندد كه       بگيرد آن  السالم  عليه كس كه الگوى خود را از زندگى على          آرى آن 

جهان در نظرش كوچك گردد، او هر كس باشد، زندگى گشاده و وسيعى خواهـد داشـت، امـا                   
  .ها كه اين الگوها را فراموش كنند در هر شرائط گرفتار معيشت ضنك هستند آن

 330 ص13 تفسير نمونه؛ ج

الـسالم و آن حـضرت از پـدران بزرگـوارش            سـكونى از امـام صـادق عليـه        : در همين رابطه  
 : سلّم فرمود  و آله و عليه اللَّه السالم روايت كرده است كه رسول خدا صلّى عليهم

 ابتُلُوا بِالْقَحط   يفْعلُوا ذَلك و إِذَا لَملَا تَزَالُ أُمتي بِخَيرٍ ما لَم يتَخَاونُوا و أَدوا الْأَمانَةَ و آتَوا الزَّكَاةَ         
 ـ امت من همواره در خير خواهد بود تا زمانى كه به هم خيانت نكنند، و امانت را به   و السنين

صاحب آن بازگرداننـد، و زكـات مـال خـود را بپردازنـد، و اگـر چنـين نكننـد بـه قحطـى و                          
  251عمال و عقاب األعمال؛ النص، صثواب األ. خشكسالى گرفتار خواهند شد

دو پاسخ اجمـالي    . شود اين است كه چرا برخي گنهكاران در نعمت هستند           ي كه مطرح مي   لسؤا
هـا را رهـا    ــ خـدا آن  2. برند ها در نعمت است و از زندگي لذت نمي         ـ ظاهر آن  1: توان داد  يم

ت مطالعـه بيـشتر بـه تفـسير         جه. (كند  ها را به تدريج از خود دور مي        ن  كرده و با دادن نعمت آ     
  و مقاله استدراج در نشريه شـميم معرفـت           417 ص 24 و  ج   32 ص 7 و ج  268 ص 6نمونه ج 
 .) مراجعه فرماييد29شماره 
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  بهترين توشه
   تَزَودوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّاد التَّقْوى

   )197/بقره (!ه كنيد، كه بهترين زاد و توشه، پرهيزكارى استزاد و توشه تهي
  رستگاري

  و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ 
 )200و  130 /عمران لـ ا 189/هبقر. (تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد

  فَاتَّقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تُفْلحونَ 
 )100/مائده (.رد، از خدا پروا كنيد، شايد رستگار گرديدپس اى صاحبان خ

  عاقبت به خيري
    و الْعاقبةُ للتَّقْوى

  )132/طه (!و عاقبت نيك براى تقواست
  دريافت رحمت الهي

  و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ 
 )10/حجرات (!تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد

ل ونَ ومتُرْح لَّكُملَع تَتَّقُوا و  
  )63/اعراف(! گرديد؟) الهى(و پرهيزگارى پيشه كنيد و شايد مشمول رحمت 

  نجات از وسوسه شيطان
  إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هم مبصرُونَ 

خدا و پاداش و كيفر (هاى شيطان شوند، به ياد  وسهپرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وس
  . گردند ناگهان بينا مى) بينند و در پرتو ياد او، راه حق را مى(افتند و  مى) او

  )201/اعراف(
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  شرط ايمان

  اتَّقُوا اللَّه إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ 
 )112 و 57/مائده (!و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد

   عملقبوليشرط 
خَرِ قالَ وĤْنَ اللْ متَقَبي لَم ما وهدنْ أَحلَ مقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُببِالْح مآد نَيأَ ابنَب هِملَياتْلُ ع 

  إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقينَ لَأَقْتُلَنَّك قالَ 
گامى كه هر كدام، كارى براى تقرّب هن: و داستان دو فرزند آدم را بحقّ بر آنها بخوان

برادرى (انجام دادند اما از يكى پذيرفته شد، و از ديگرى پذيرفته نشد ) به پروردگار(
» !به خدا سوگند تو را خواهم كشت«: گفت) كه عملش مردود شده بود، به برادر ديگر

  » !پذيرد ن مىخدا، تنها از پرهيزگارا) من چه گناهى دارم؟ زيرا(« : گفت) برادر ديگر(
  )27/مائده(

  بخشش گناهان

  و يكَفِّرْ عنْكُم سيئاتكُم و يغْفرْ لَكُم يجعلْ لَكُم فُرْقاناً  تَتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ
اى  براى شما وسيلهخدا بپرهيزيد، ) مخالفت فرمان( اگر از !ايد اى كسانى كه ايمان آورده

پوشاند؛ و شما را  تان را مى و گناهاندهد  ت جدا ساختن حق از باطل قرار مىجه
 )29/انفال. (آمرزد مي

 كأُولئ ولِ اللَّهسر نْدع مواتَهغُضُّونَ أَصلتَّقْوىإِنَّ الَّذينَ يل مهقُلُوب نَ اللَّهتَحالَّذينَ ام  ملَه 
 ظيمرٌ عأَج رَةٌ وغْفم  

ان را ش يها همان كسانى هستند كه خداوند دل كنند كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مىها  آن
  )3/حجرات( !براى تقوا خالص نموده، و براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى است
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ا و عملُوا لَيس علَى الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذا ما اتَّقَوا و آمنُو
  الصالحات ثُم اتَّقَوا و آمنُوا ثُم اتَّقَوا و أَحسنُوا 

و (اند نيست  چه خورده اند، گناهى در آن بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده
اگر تقوا پيشه ) شوند نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى

و ايمان آورند  سپس تقوا پيشه كنند و اعمال صالح انجام دهندمان بياورند، كنند، و اي

  1)93/مائده(. و نيكى نمايندسپس تقوا پيشه كنند 
   جهنمنجات از

نكمإِن م و  لىا  كاَنَ عهارِدا  إِلَّا ويقْضا متْمح كبر  *  نَذَر ا وي الَّذينَ اتَّقَونُنَج ثُم
  المينَ فيها جِثيا الظَّ

* ! شويد اين امرى است قطعى بر پروردگارت وارد جهنم مى )بدون استثنا(و همه شما 
 در حالى كه  ـبخشيم و ظالمان را ها را كه تقوا پيشه كردند از آن رهايى مى سپس آن

  )72 و 71/مريم. (سازيم  در آن رها مى ـاند به زانو درآمده) از ضعف و ذلّت(

  )17( و سيجنَّبهَا الْأَتْقَى )14(   نَارا تَلَظَّى  رتُكمفَأَنذَ
 مردم پرهيزكارترينزودى ه و ب *دهم،  كشد بيم مى و من شما را از آتشى كه زبانه مى

  )17و14/ليل (.شود از آن دور داشته مى
                                            

گانه ايمان و عمل صالح و احسان را بـه         كه سه بار تقوا را تكرار كرد و مراحل سه          و اما اين  . 1
ره به لـزوم مقارنـت ايـن مراحـل بـا تقـواى              آن تقييد نمود براى اين بود كه تاكيد كند در اشا          

 تقـوا يـك مقـام       .گونه غرض غير دينى در كار باشـد        كه نبايد در اين مراحل هيچ      واقعى و اين  
شـود،   خاص دينى و معنوى نيست بلكه حالتى است روحى كه شامل تمامى مقامات معنوى مى              

است مخصوص بـه خـود آن       به اين معنا كه براى هر درجه و مقامى از مقامات معنوى، تقوايى              
 190، ص6 ترجمه الميزان، ج .مقام
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  إِنَّ الْمتَّقينَ فىِ مقَامٍ أَمينٍ
  )51/دخان( قرار دارند، ) آتش دوزخ و زقوماز (پرهيزگاران در جايگاه امنى) ولى(

  و ينَجي اللَّه الَّذينَ اتَّقَوا بِمفازتهِم ال يمسهم السوء و ال هم يحزَنُونَ 
بخشد هيچ بدى به  و خداوند كسانى را كه تقوا پيشه كردند با رستگارى رهايى مى

  )61/زمر. (رسد و هرگز غمگين نخواهند شد آنان نمى
  بهشت

   جنَّات و عيونٍ  إِنَّ الْمتَّقينَ في
 )45/ ـ حجر15/ذاريات(. ها قرار دارند هاى بهشت و در ميان چشمه به يقين، پرهيزگاران در باغ

   جنَّات و نَعيمٍ  إِنَّ الْمتَّقينَ في
  )17/طور( .هاى فراوان جاى دارند هاى بهشت و نعمت پرهيزگاران در ميان باغبه يقين 

   جنَّات و نَهرٍ  إِنَّ الْمتَّقينَ في
  )54/قمر( .ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند  پرهيزگاران در باغبه يقين

  و أُزلفَت الْجنَّةُ للْمتَّقينَ 
  )31/ ـ ق90/شعرا. (شود بهشت براى پرهيزكاران نزديك مى) در آن روز،(

 إِنَّ للْمتَّقينَ مفازاً

 )31/نباء. (زگاران نجات و پيروزى بزرگى است براى پرهيمسلّماً

  إِنَّ للْمتَّقينَ عنْد ربهِم جنَّات النَّعيمِ 
  .  هاى پر نعمت بهشت است  براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغطور مسلم به

 )34/قلم(



38شميم معرفت ـ شماره  

 

18 

   ظاللٍ و عيونٍ  إِنَّ الْمتَّقينَ في
 .ها قرار دارند و در ميان چشمه) درختان بهشتى(هاى  ر سايهپرهيزگاران د) در آن روز(
  )41/مرسالت(

   كَذلك يجزِي اللَّه الْمتَّقينَجنَّات عدنٍ يدخُلُونَها تَجري منْ تَحتها الْأَنْهار لَهم فيها ما يشاؤُنَ 
 زير درختانش شوند؛ نهرها از هايى از بهشت جاويدان است كه همگى وارد آن مى باغ
جا هست؛ خداوند پرهيزگاران را چنين پاداش  گذرد؛ هر چه بخواهند در آن مى
 )31/نحل (!دهد مى

   تلْك عقْبى الَّذينَ اتَّقَوا تَجري منْ تَحتها الْأَنْهار أُكُلُها دائم و ظلُّها وعد الْمتَّقُونَ  مثَلُ الْجنَّةِ الَّتي
نهرهاى آب از زير ) اين است كه( به پرهيزگاران وعده داده شده، توصيف بهشتى كه

اين سرانجام اش دائمى است؛  درختانش جارى است، ميوه آن هميشگى، و سايه
 )35/رعد( .كسانى است كه پرهيزگارى پيشه كردند

ةٌ تَجينبم ها غُرَفقنْ فَوم غُرَف ملَه مهبا رنِ الَّذينَ اتَّقَولك ا الْأَنْهارهتنْ تَحري م  
ها  هايى در بهشت دارند كه بر فراز آن ها كه تقواى الهى پيشه كردند، غرفه ولى آن

  )20/زمر( .ها نهرها جارى است هاى ديگرى بنا شده و از زير آن غرفه

 تَّى إِذا جاؤُها وراً حمنَّةِ زإِلَى الْج مهبا رسيقَ الَّذينَ اتَّقَو و مقالَ لَه ها ووابأَب تحفُت
  خَزَنَتُها سالم علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها خالدينَ 

شوند  و كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى
شود و نگهبانان به آنان  رسند درهاى بهشت گشوده مى هنگامى كه به آن مى

داخل بهشت شويد و جاودانه ! ها تان باد اين نعمت وارايگ! سالم بر شما«: گويند مى
  )73/زمر (»!بمانيد
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   كسب علم

  للَّه و يعلِّمكُم اللَّهو اتَّقُوا ا
 1 )282/بقره. (دهد و خداوند به شما تعليم مى! از خدا بپرهيزيد

                                            
بـه  . دانـيم   معني تقوي پرهيز از گناه است و پرهيز از اعمالي است كه گناه بودن آن را مـي                 . 1

  .در نتيجه مفهوم اين آيه، روايات زير است. ها است همين دليل يك معني تقوا عمل به دانسته
   ورثَه اللَّه علْم ما لَم يعلَـم         بِما علم    عملَ  منْ« :  فرمود وسلم  آله و  عليه  و  اهللا  پيامبر اعظم صلي  ) الف

  ».داند بهره او سازد چه را نمى داند عمل كند، خدا علم آن چه مى ـ هر كس به آن
 128 ص40 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار (

م علَّمه اللَّه ما لَم يعلَم ـ هر كس عمـل كنـد    منْ عملَ بِما يعلَ« : السالم فرمود امام باقر عليه) ب
  189 ص75 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار (» .داند چه نمي آموزدش آن داند، خدا مى چه مي به آن

چه كه   ـ اگر كسى به آن   يعلَم  ما لَم  كُفي  بِما علم  عملَ منْ« : السالم فرمود امام صادق  عليه) ج
  416ص) للصدوق(التوحيد » .نياز خواهد شد داند بى چه كه نمى اند عمل كند، از آند مى
  :شود داند عمل نكند، به عقوبت زير دچار مي چه مي اما از طرفي اگر كسي به آن    
 »              لٍ بِعامرِ عغَي دببِع عانا أَنَا صنَ موع أَنَّ أَه داوالَى إِلَى دتَع ى اللَّهحةً        أَو قُوبـينَ ععب نْ سـ مـ ه لْمـ

: الـسالم وحـي فرسـتاد و فرمـود      ـ خداوند به داود عليه  باطنيةً أَنْ أُخْرِج منْ قَلْبِه حلَاوةَ ذكْرِي
او را  : اي كه به علمش عمل نكند، اين است كـه           دهم نسبت به بنده     ترين چيزي كه انجام مي     كم

ترينش اين است كه شيرينى      كنم كه كوچك   رونى دچار مى  به هفتاد عقوبت و عذاب باطنى و د       
 )78الداعي؛ ص عدة. ( برم ذكرم را از قلبش مى
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  شش برداشت غلط
  1 قرآنواژهاز شش 

  عباس خادم الموالي
  اشاره

هاى مختلـف در بحـث توحيـد و          در كتاب » وهابيون«گاه عمده    تكيه
در همه جا بـه      از قرآن است كه      واژهشش  ها     آن  كالم ي  عصارهو  شرك  

 ديگر مسلمانان   واژهو با برداشت غلط از اين شش        . جويند آن استناد مى  
اين . دانند  را هدر مي  ها     آن ه و جان و مال و ناموس      را مشرك فرض كرد   

 پرداختـه و بطـالن      واژهي اين شـش       مقاله به بررسي نظرات آنان درباره     
  .كند نظر ايشان را مشخص مي

  
   استدالل وهابيون

اب     « د بن عبـد الوهـكـه نظـراتش    » محم
است، » ابن تيميه دمشقى  «عقايد  برگرفته از   
لبـي نگاشـته    مط» الـشبهات  كشف«در رساله   
  :اش چنين است  خالصهاست كه

                                            
نوشـته  »  وهابيت بر سر دو راهى« كتاب 126 تا 84 فحاتصاي از   خوانيد خالصه   چه در پي مي    آن. 1

 .است اهللا ناصر مكارم شيرازي حضرت آيت
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 توحيدى كه اسالم به آن دعوت كرده توحيد در عبـادت اسـت، زيـرا مـشركان                  ـ1

لَـئنْ   و «گفتند عـالم همـه مخلـوق خداسـت      عرب توحيد خالق را قبول داشتند و مى       

سـؤال  هـا    آنهرگاه از ـ  عزِيزُ الْعليمسأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات والْأَرض لَيقُولُنَّ خَلَقَهنَّ الْ

  )9/زخرف(»!خداوند تواناى دانا: گويند مى ها و زمين را آفريده؟ كنى چه كسى آسمان

قُلْ منْ يرْزقُكُم منَ السماء والْأَرضِ أَمنْ يملك الـسمع           «: فرمايد و در جاى ديگر مى    

    خْرِجنْ يمو ارصالْأَبو    تيالْم خْرِجيو تينْ الْمم ىقُولُونَ         الْحيرَ فَـسرُ الْأَمبدنْ يمو ىنْ الْحم

دهـد؟ و چـه    چه كسى شما را از آسـمان و زمـين روزى مـى   : بگو ـ  اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

 از زنـده    هاست؟ و چه كـسى زنـده را از مـرده، و مـرده را               ها و چشم   كسى مالك گوش  

پس چرا  : بگو! خدا: گويند كند؟ مى  را تدبير مى  ) جهان(آورد و چه كسى امور       بيرون مى 

  )31/يونس (»!كنيد؟ تقوا پيشه نمى

 مشركان عرب، خالق جهان و رازق بنـدگان و مـدير و مـدبر               ،با توجه به اين آيات     

فقـط  هـا      آن  كار در چه بود؟ اشكال   ها     آن پس شرك . دانستند عالم را خداوند يگانه مى    

بـه تعبيـر    . كردنـد  ها و بعضى از صالحان را پرستش مى        در توحيد عبادت بود يعنى بت     

              العـالمين نبودنـد، بلكـه       ديگر مشركان عرب هرگـز منكـر توحيـد خـالق و رازق و رب

  .خداوند يگانه دعوت فرمود» عبادت«را به ها   آنمشرك در عبادت خدا بودند و اسالم

 است كه انسان غير خداونـد يگانـه را بخوانـد و بـراى حـلّ                 آن» شرك« مفهوم   ـ2

زيرا قرآن مجيـد    ) به عنوان مثال يا رسول اللَّه و يا على بگويد         (مشكالت به او پناه برد      

  )18/جن(».كس را با خدا نخوانيد  ـ پس هيچفَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداً «: گويد مى
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آلـه يـا هـر كـس از پيـشوايان اسـالم و               و عليه اهللا  اگر كسى از پيامبر اسالم صلى      ـ3
زيـرا  ! و جان و مال او بر موحدان مباح است        ! صالحان شفاعت بطلبد كار او شرك است      

قـرآن مجيـد    . باشـد  النـساء مـى    الـدم و المـال و      او مشرك است و هر مشركى مهـدور       

ونَ  قُلْ للَّه الشَّفَاعةُ جميعاً لَّه ملْك السماوات «: گويد مى عـتُرْج ه إِلَيـ ضِ ثُمالْأَرـ  و :  بگـو  

ها و زمين از آن او اسـت سـپس           طور كامل از آن خدا است، حكومت آسمان        شفاعت به 
  )44/زمر (».گرديد به سوى او بازمى

پرسـتى مـورد اعتـراض واقـع          به عالوه مشركان عرب هنگامى كه به جهت بـت          ـ4

ها را تنها براى اين پرستش  ما بت ـ  ليقَرِّبونَا إِلَى اللَّه زلْفَىما نَعبدهم إِلَّا  «شدند گفتند 

آلـه   و عليـه  اهللا  و هرگز پيغمبر اكرم صلى     )3/زمر(».كنيم كه ما را به خدا نزديك كند        مى
  .نپذيرفتها   آناين سخن را از

فقط نبود بلكه ها   آنها براى خالق و رازق بودن  نسبت به بت  ها     آن بنابراين پرستش 
اهللا بود، پس هر كس غير خدا را شفيع بدانـد ماننـد مـشركان                ها عند  براى شفاعت بت  

  !عرب است و جان و مال او مباح است
  پايان سخن محمد بن عبدالوهاب
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   نقد و بررسى
هاى مختلف در بحث توحيـد و شـرك          در كتاب » وهابيون«گاه عمده    در واقع تكيه  

جويند، و سعى دارنـد، از كنـار         ا به آن استناد مى    همان چند آيه باالست كه در همه ج       
طور  را ناديده بگيرند، يعنى در برابر قرآن به       ها     آن و ساير آيات قرآن به سادگى بگذرند     

  1 .كنند ميكامل گزينشى عمل 
را هـا    آندر ضمن براى اين كه علماى مخالف را كه با آيات ديگـر قـرآن خطاهـاى         

گويند، تمـام آيـاتى كـه        سابقه مى  در يك ادعاى بى   سازند، خلع سالح كنند      روشن مى 
انـد از    به آن اسـتدالل كـرده     » توحيد و شرك  «ديگران براى رد اين برداشت در مسأله        

انـد از محكمـات قـرآن     به آن اسـتناد جـسته     ها     آن و تنها آياتى كه   ! آيات متشابه است  
   2 !!است

اشـتباه و برداشـت     آيـد كـه خطـا و         در يك بررسى دقيق اين نكته بـه دسـت مـى           
 مسلمين را به جز     ي  سبب شده كه همه   » شش واژه قرآنى  « از    و پيروانش  نادرست وى 

  .پيروان عقايد خود مشرك بشمرند
  :اين شش كلمه عبارتند از

  )در قرآن مجيد( شرك و مشرك ـ1
  )در ال إله إلّا اللَّه در قرآن مجيد( إله ـ2

                                            
له و يقُولُـونَ نُـؤْمنُ بِـبعضٍ                     إِ« . 1 سـر و نَ اللَّهيفَرِّقُوا بونَ أَنْ يريدي و هلسر و كْفُرُونَ بِاللَّهنَّ الَّذينَ ي   و 

، و كننـد   و يريدونَ أَنْ يتَّخذُوا بينَ ذلك سبيال ـ كسانى كه خدا و پيامبرانِ او را انكار مـى   نَكْفُرُ بِبعضٍ
آوريم، و بعـضى     به بعضى ايمان مى   : گويند خواهند ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شوند، و مى          مى

 )150/نسا(».خواهند در ميان اين دو، راهى براى خود انتخاب كنند را انكار مى كنيم و مى

 74شرح كشف الشبهات، صفحه . 2
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  )در قرآن مجيد( عبادت ـ3
  ) مجيددر قرآن( شفاعت ـ4
  )در قرآن مجيد( دعا ـ5
  )در قرآن و حديث( بدعت ـ6

  »شرك« مفهوم ـ1
همـان همتـا و     » شريك«در لغت عرب به معنى شركت در چيزى است و           » شرك«

  .همطراز است
و در »  جعلَ لَه شَرِيكاً في ملْكـه : اشْرَك بِاللَّه «: گويد العرب در معنى اشتراك مى   لسان

و بـه ايـن ترتيـب       »  و الشِّرْك أَنْ يجعلَ للَّه شَرِيكاً في ربوبيتـه         «: ويدگ مى» شرك«معنى  

. شرك را به معنى شريك قرار دادن براى خدا در حاكميت و ربوبيت تفسير كرده است               
  :گويد راغب در مفردات مى

 اسـت كـه انـسان شـريك و          "شـرك عظـيم   "اول  : شرك در دين دو گونه اسـت      « 

ه      ". ا قرار دهد كه سبب محروميت او از بهشت است         همتايى براى خد   شْرِك بِاللـَّ نْ يـ مـ
 است اگر غير خـدا را در بعـضى          " صغير شرك"؛ و   )72/مائده("فَقَد حرَّم اللَّه علَيه الْجنَّةَ    

ؤْمنُ    و": گويـد  قـرآن مـى   . امور مورد توجه قرار دهد كه همان ريا و نفـاق اسـت             ا يـ مـ 

 مأَكْثَرُهإِلَّا و بِاللَّه مشْرِكُونَ  ه1 »)106/يوسف(."م  

بنابراين، حقيقت شرك عظيم آن است كه كـسى را همتـاى خـدا و همطـراز او در      
  .خالقيت و مالكيت و ربوبيت و عبادت بدانيم

                                            
 ).با تلخيص(مفردات راغب ماده شرك . 1
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السالم بيماران غير قابل عـالج را بـه اذن خـدا             ولى اگر بگوييم حضرت مسيح عليه     

كـرد، و بـا علمـى كـه از ناحيـه خداونـد        دگان را به اذن خدا زنده مىداد، و مر   شفا مى 
ايـم و نـه    داد، نـه راه شـرك پوييـده    كسب كرده بود از مسائل پنهانى و غيوب خبر مى      

  .ايم سخنى به گزاف گفته

 الْأَبرَص و  أُبرِء الْأَكْمه و   و «: يدفرما السالم نمى  مگر قرآن مجيد از زبان مسيح عليه      
ةً           أُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُونَ و     بِإِذْنِ اللَّه و    حىِ الْموتَى أُ يـĤَل ك ي ذَلـإِنَّ ف كُموتيي برُونَ فخا تَدم

قـرار  (رسول و فرستاده به سوى بنى اسـرائيل         ) عنوان او را به  (و  ـ   لَّكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ   

ام؛ من از    تان آورده  اى از طرف پروردگار شما، براي      شانهمن ن :) بگويدها     آن داديم، كه به  
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اى  دمم و به فرمـان خـدا، پرنـده         سازم؛ سپس در آن مى     گل، چيزى به شكل پرنده مى     
بخـشم؛ و    و به اذن خدا، كورِ مـادرزاد و مبتاليـان بـه بـرص را بهبـودى مـى                  . گردد مى

هاى خود ذخيـره     ، و در خانه   خوريد چه مى  و از آن  ! كنم مردگان را به اذن خدا زنده مى      
ها، معجزه بـراى شماسـت، اگـر ايمـان           دهم؛ به يقين در اين     كنيد؛ به شما خبر مى     مى

  )49/عمران لا(.»داشته باشيد
 و بعـضى از بنـدگان صـالح خـدا           وسلم  آله و اهللا عليه  بنابراين اگر از پيامبر اكرم صلى     

بـه اذن    «همين صورت يعنـى      هالسالم چنين امورى را ب     همچون امامان اهل بيت عليهم    
هـا     آن تقاضا كنيم، نه تنها شرك نيست، بلكه عين توحيد است، چرا كه ما هرگز             » خدا

ايم، بلكه بندگانى سر  طراز و هم رديف و شريك خدا و مستقلّ در تأثير قرار نداده      را هم 
  .ايم بر فرمان او و مجرى اوامر او دانسته

كه معنى روشنى دارد، چنـين      » شرك«از واژه   تعجب است چگونه پيشوايان وهابى      
برداشتى كرده و هرگونه درخواست از بندگان صالح خدا را كه جز به اذن خـدا كـارى                  

  !اند، مطلبى بر خالف صريح قرآن؟ كنند شرك دانسته نمى
فرض كنيد كسى خادمى دارد كه گوش به فرمان موالست و چيزى را جز به اجازه                

سى از او بخواهد از موالى خود انجام فالن عمل را تقاضا كـن،              دهد، اگر ك   او انجام نمى  
را همتا و هم رديف و شريك مـوال دانـسته اسـت، يـا در                » خادم«آيا اين تقاضاكننده،    

  !مسير خدمت؟
  پذيرد، كه اين كار شرك است؟ آيا هيچ وجدان بيدارى اين سخن را مى

اند  قرآن را در كنار هم نچيده     شود كه آيات     جا ناشى مى   از اين ها     آن تمام اشتباهات 
هاى آنان در بدو نظـر       چه را كه با پيشداورى     روشن شود، بلكه آن   ها     آن تا مفهوم واقعى  

  .اند هماهنگ بوده پذيرفته، و بقيه را كنار زده



  شش برداشت غلط از شش واژه قرآن

 

27 

  »إله« مفهوم ـ2
 ي  اسـت، بنـابراين جملـه     » معبود«فقط به معنى    » إله«تصور وهابيان اين است كه      

و مسلمين جهان بـوده و      وسلم    آله  و  اهللا عليه   صلى كه شعار پيامبر اسالم      »اللَّهال إله إلّا    «
است، يعنى هيچ معبودى جز خداونـد يگانـه         » توحيد در عبادت  «هست، فقط ناظر به     

هـا   نيست، و به اين ترتيب نظر به نفى شرك در خلقت و رازقيت و ربوبيت و غيـر ايـن           
ت را قبـول داشـتند و    ندارد، زيرا مشركان جاهلى توحيد در      ت و ربوبيـت و رازقيخالقي 

  .كردند عدم توحيد در عبادت بود، چون غير خدا را پرستش مىها   آنتنها مشكل
بر خالف تصور وهابيون، مشركان عرب تنها گرفتار شرك در عبادت نبودنـد يـا               اما  

» خـالق «عنى  معبود نيست، بلكه گاه به م     » معنى«در همه جا به     » إله«به تعبير ديگر    

ا     * أَم اتَّخَذُوا آلهةً منَ الْأَرضِ هم ينشرُونَ       «: فرمايد قرآن مجيد مى  . است يهِمـكَـانَ ف لَو
خـدايانى از زمـين   هـا    آنآيا ـ  آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ عما يصفُونَ

ه          !* سازند؟ منتشر مى )  و كنند خلق مى (برگزيدند كه    اگر در آسـمان و زمـين، جـز اللـَّ
 منزّه است خداوند  ). خورد و نظام جهان به هم مى     (شدند   خدايان ديگرى بود، فاسد مى    
  )22و21/انبياء(»!كنند مىها   آنپروردگار عرش، از وصفى كه
آمده است و سخن در     » خالق«به معنى   » اله«جمع  » آلهه«در اين آيات به روشنى      

  .»توحيد در عبادت«است نه » توحيد خالقيت «ي آيه درباره

ما اتَّخَذَ اللَّه منْ ولَـد    «: شود در آيه ديگرى همين معنى با وضوح بيشترى ديده مى         
           ا خَلَقَ وبِم كُلُّ إِلَه بإِذاً لَّذَه نْ إِلَهم هعا كَانَ ممانَ     وحبضٍ سعلَى بع مضُهعلَا با    لَع مـع اللَّه 

خدا هرگـز فرزنـدى بـراى خـود      ـ  عالمِ الْغَيبِ والشَّهادةِ فَتَعالَى عما يشْرِكُونَ*  يصفُونَ

شد، هـر يـك از خـدايان         انتخاب نكرده؛ و خالق ديگرى با او نيست؛ كه اگر چنين مى           
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و (جـستند    مـى كردند و بعضى بر بعضى ديگر برترى       مخلوقات خود را تدبير و اداره مى      
او !* كننـد  چه آنان وصـف مـى   ؛ منزّه است خدا از آن)كشيد جهان هستى به تباهى مى   

ــت از آن     ــر اس ــس برت ــت؛ پ ــكار اس ــان و آش ــاى نه ــرار    دان ــا ق ــراى او همت ــه ب چ
  )92و91/مؤمنون(»!دهند مى

) »إله«آن هم با لفظ     (در اين آيات وجود خالق ديگرى جز خداوند يگانه نفى شده            

اين آيه اعتقاد مـشركان     . خورد لق ديگرى غير از او بود نظم جهان به هم مى          كه اگر خا  

  .»فَتَعالَى عما يشْرِكُونَ«فرمايد  سازد چون مى عرب را به تعدد خالق روشن مى

و عدم توجه بـه     » عبادت توحيد در «به اين ترتيب منحصر ساختن دعوت اسالم به         
  . مخالف آيات قرآن استهاى ديگر توحيد، اشتباهى بزرگ و شاخه

شـود كـه جمعـى از مـشركان فراتـر از مـسأله               همچنين از آيات ديگر استفاده مى     
ها يعنى تأثيرگذارى در سرنوشت خود       بت» ربوبيت«ها و خالقيت، اعتقاد به       عبادت بت 

عنوان مثال نـسبت بـه مخالفـان         ها به  كردند بت  داشتند و در يك پندار خرافى فكر مى       
دهنـد و    سـازند و موافقـان را يـارى مـى          را بيچـاره مـى    هـا      آن كننـد و   خود، غضب مى  

إِنْ نَّقُولُ إِلَّا اعتَرَاك     «: گفتند عنوان مثال مشركان زمان هود مى      كنند، به  خوشبخت مى 
ـ ء مما تُشْرِكُونَ بعض آلهتنَا بِسوء قَالَ إِنِّى أُشْهِد اللَّه واشْهدوا أَنِّى برِى ) دربـاره تـو  ( ما  

) هـود . (انـد ) و عقلت را ربـوده (بعضى از خدايان ما، به تو زيان رسانده   : گوييم فقط مى 
چـه   طلبم، شما نيز گواه باشـيد كـه مـن بيـزارم از آن              من خدا را به شهادت مى     : گفت

  )54/هود(».دهيد قرار مى) خدا(شريك 
رسـانند و گـاه      يـان مـى   گيرند و ز   ها گاه خشم مى    پنداشتند كه بت   ها چنين مى   آن

ها را در سرنوشت خـود مـؤثّر         پرستان بت   يعنى بت  .دهند شوند و بركت مى    خشنود مى 
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  .قائل بودند، كه اين عقيده گروه زيادى بودها   آندانستند و نوعى ربوبيت براى مى
ـ در جاهليت سروده» بنى حنيفه«شعر معروفى را كه شاعر عرب در مذمت طايفه    

بتـى از خرمـا سـاخته بودنـد و در يـك سـال قحطـى آن را                   ها     آن ن كه به مناسبت اي  
  ! نيز شاهد اين مدعاست ـ!خوردند

    و المجاعه زمنَ التقَحمِ        أَكَلَت حنيفةُ ربها

  التِّباعه سوء العواقبِ و         لم يحذَروا، من ربهم

از هـا      آن طى و سختى خوردنـد، و      بنى حنيفه خداى خود را در سال قح        ي  طائفه «
  1».مجازات پروردگار خود نترسيدند

ها اطالق شده و خورندگان بت را از عواقب سوء كار خود برحذر              بر بت » رب«كلمه  
  .خشم گيرند و زيان رسانندها   آنداشته تا مبادا بر

هـا بـر آن بـول        بتى كه روباه   آيا   ـ   بِرَأْسه   الثُّعلُبانُ   يبولُ  أَ رب  «: گويد شاعر ديگرى مى  

بـر  » اربـاب «و  » رب«پرستى، اطالق كلمـه       در طول تاريخ بت    2». است "رب"د  نكن مى
معتقد بودند بخشى از تدبير امـور جهـان بـه دسـت             ها     آن ها حاكى از آن است كه      بت
  .هاست بت

خواهد زندانيان مشرك را     مىالسالم    عليهيوسف  حضرت   هنگامى كه    به همين دليل  

ه              «: يدفرما دعوت كند، مى   حيدبه تو  رٌ أَمِ اللـَّ تَفَرِّقُـونَ خَيـم اب بـأَرنِ ءجىِ الـسباحا صي
ارالْقَه داحيكتـاى    ! اى دوستان زندانى من ـ  الْو آيا خدايان پراكنده بهترند، يـا خداونـد

  ).به كلمه ارباب جمع رب توجه داشته باشيد ()39/يوسف(»!قدرتمند؟
                                            

 37ص 11  ج؛العروس تاجـ  27ص 8  ج؛العرب لسان ـ 209، ص7الحديد، ج أبي غه ابنالبال شرح نهج. 1

 253ص 3 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار . 2
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طبق صريح قرآن مجيد به مـشركان  وسلم  آله و  اهللا عليه   صلى رسول خدا    :يگرشاهد د 

د    كَلمةٍ سواء بينَنَا و   قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى      «: اهل كتاب خطاب كرد    بـأَلَّا نَع نَكُميب

  و إِلَّا اللَّه     ئاً وشَي بِه لَا نُشْرِك عذَ بتَّخا فَقُولُـوا     لَا يو ه فَـإِنْ تَولـَّ ضُنَا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللـَّ

بياييد به سوى سخنى كه ميـان مـا و شـما    ! اى اهل كتاب: بگو ـ  اشْهدوا بِأَنَّا مسلمونَ

يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرسـتيم و چيـزى را همتـاى او قـرار نـدهيم؛ و           

ـ بعضى از ما، بعض ديگر را از ايـن  (هرگـاه  .  بـه خـدايى نپـذيرد    ـ  غير از خداى يگانه 

  )64/عمران لا(».گواه باشيد كه ما مسلمانيم: زنند، بگوييد سرباز) دعوت،

 ربوبيت خداوند نيـز     ي  در مسأله ها     آن دهد كه  به خوبى نشان مى   » ارباب«تعبير به   

  .گرفتار شرك بودند

ذُوا الْملَائكَـةَ و         و «: خـوانيم  در آيه ديگرى از همين سـوره مـى         أَنْ تَتَّخـ رَكُمأْم ال يـ 

دهد كـه   خداوند به شما دستور نمى ـ  النَّبِيينَ أَرباباً أَيأْمرُكُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنْتُم مسلمونَ

كه مـسلمان    آيا شما را، پس از آن     . فرشتگان و پيامبران را، پروردگارِ خود انتخاب كنيد       

  )80/عمران لا(»!كند؟ د، به كفر دعوت مىشدي

  :يدفرما پرستان جاهليت مى  بتي  قرآن دربارههمچنين

» رُونَ ونصي ملَّهةً لَّعهآل ونِ اللَّهنْ دخدايانى برگزيدند تا"اهللا"ها جز  آن ـ   اتَّخَذُوا م  

  )74/يس(».را يارى كنندها  آن

ت و تأثير در سرنوشت خـود نيـز بودنـد و            گرفتار شرك در شاخه ربوبي    ها     آن يعنى

  .پنداشتند اى مى العاده ها را داراى تأثير فوق بت

هـا     آن خـوانيم، او در آغـاز بـا        پرستان مى  السالم در برابر بت    در داستان ابراهيم عليه   
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ى   « ستاره و ماه و خورشيد سه بـار          ي  همصدا شد و درباره    بـگفـت تـا بطـالن       1»هـذا ر

  . در پايان كار نشان دهدراها   آني عقيده
مـاه و خورشـيد و      » بابل«پرستان   دهد كه بت   تكيه او بر ربوبيت به خوبى نشان مى       
  2.پنداشتند ستارگان را تدبير كننده زندگى خود مى

                                            
) تـاريكى (هنگامى كـه  ـ  فَلَما أَفَلَ قالَ ال أُحب الĤْفلينَ    هذا ربيقالَ كَوكَباً  فَلَما جنَّ علَيه اللَّيلُ رأى. 1

اما هنگامى كه غـروب كـرد،     » اين خداى من است؟   «: اى مشاهده كرد، گفت    انيد، ستاره شب او را پوش   
  )76/انعام(» !كنندگان را دوست ندارم غروب«: گفت

نَ الْقَـومِ الـضَّا       فَلَما أَفَلَ قالَ لَئنْ لَم يهـدني  هذا ربيفَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغاً قالَ  ي لَـأَكُونَنَّ مـ بـو ـ لِّينَ   ر
) آن هـم  (اما هنگامى كـه     » اين خداى من است؟   «: شكافد، گفت  مى) سينه افق را  (هنگامى كه ماه را ديد كه       

  )77/انعام(» .اگر پروردگارم مرا راهنمايى نكند، مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بود«: غروب كرد، گفت
ي بـري     هذا هذا ربيفَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قالَ  ا تُـشْرِكُونَ      أَكْبرُ فَلَما أَفَلَت قالَ يـا قَـومِ إِنـِّ مـم و ـ ء

كـه از   (اين خداى مـن اسـت؟ ايـن         «: شكافت، گفت  مى) سينه افق را  (هنگامى كه خورشيد را ديد كه       
بـراى  (هايى كـه شـما    اى قوم من از شريك«: اما هنگامى كه غروب كرد، گفت » !تر است  بزرگ) همه
 )78/انعام! (سازيد، بيزارم  مى)خدا

  .گواه اين مطلب استو السالم در برابر نمرود نيز دليل  ابراهيم عليه؛ گفتار . 2
يت قـالَ    و يم    ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي            َأ لَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في       

 بِالشَّمسِ منَ الْمشْرِقِ فَأْت بِها مَن الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَـرَ              و أُميت قالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي        أَنَا أُحيي 
 ي  بـاره   كه با ابراهيم در   ] نمرود[كسى  ) و آگاهى ندارى از   (آيا نديدى   ـ   و اللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمينَ     

و بـر اثـر كمـى ظرفيـت، از     (پروردگارش محاجه و گفتگو كرد؟ زيرا خداوند به او حكومت داده بود؛      
كنـد و    خداى من آن كسى است كه زنده مى       «: هنگامى كه ابراهيم گفت   ) باده غرور سرمست شده بود؛    

ر و مشتبه سـاختن بـر       و براى اثبات اين كا    (» !ميرانم كنم و مى   من نيز زنده مى   «: او گفت » .ميراند مى
: ابـراهيم گفـت   ) مردم دستور داد دو زندانى را حاضر كردند، فرمان آزادى يكى و قتل ديگـرى را داد                

) گويى كه حاكم بر جهـان هـستى تـويى،    اگر راست مى(آورد؛  خداوند، خورشيد را از افق مشرق مى  «
و خداوند، قوم ستمگر را . انده شد آن مرد كافر، مبهوت و وام     ) جا در اين (» !خورشيد را از مغرب بياور    

 )258/بقره. (كند هدايت نمى
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و گـاه   » خالق«فقط به معنى معبود نيست، بلكه گاه به معنى          » إله«نتيجه اين كه    
گرفتـار شـرك    » عبـادت «كان فقـط در     شـود و مـشر     نيز استعمال مى  » رب«به معنى   

  .نيز مشرك بودند» ربوبيت«و » خالقيت«نبودند بلكه در امر 
سؤال كنى خالق و مـدبر عـالم   ها   آن اگر از «  :يدفرما بنابراين هرگاه قرآن مجيد مى    

ها و زمين است، چرا كه آيات قـرآن           منظور مدبر آسمان    » خداست :گويند  مى ؟كيست
  .دى نداردبا هم تناقض و تضا

  »عبادت« مفهوم ـ3
سومين واژه قرآنى اسـت     »  عبادت «

ــان برداشــت نادرســتى از آن   كــه وهابي
اگـر  : گوينـد  با صراحت مـى   ها     آن .دارند

هـا     آن كسى به سراغ صالحان بـرود كـه       

ه الـدينُ       «: باشـد  نزد خداوند براى او شفاعت كنند مصداق آيه شريفه ذيل مـى            أَلَـا للـَّ
صالْخَال و               ه ه زلْفَـى إِنَّ اللـَّ الَّذينَ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولياء ما نَعبدهم إِلَّا ليقَرِّبونَـا إِلَـى اللـَّ

كَفَّار بكَاذ ونْ هى مدهلَاي فُونَ إِنَّ اللَّهخْتَلي يهف ما هى مف منَهيب كُمحآگاه باشـيد كـه    ـ  ي

شـان   دليـل (كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند،         ها     آن از آنِ خداست، و   دين خالص   
خداونـد  . كه ما را به خدا نزديك كنند       پرستيم مگر براى اين    ها را نمى   اين:) اين بود كه  

كند؛ خداوند آن كس را كـه        چه اختالف داشتند داورى مى     آنان در آن   روز قيامت ميان  
  )3/زمر(».كند ز هدايت نمىكننده است هرگ گو و كفران دروغ

به اين نكته قرآنى توجه ندارند كه عيب كـار مـشركان ايـن نبـود كـه از            ها     آن ولى
را ها     آن اين بوده كه براى شفاعت،    ها     آن طلبيدند، بلكه مشكل كار    صالحان شفاعت مى  
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. كردنـد  افتادند و سجده مـى     به خاك مى  ها     آن كردند، در برابر   مى» عبادت و پرستش  «

  )دقّت فرماييد» ما نَعبدهم   «ي  مفهوم آيه فوق و جملهدر(

بـرويم و بگـوييم از تـو        وسـلم     آله  و  اهللا عليه   صلىما هنگامى كه به زيارت رسول خدا        
ايـم؟ بـراى او      خواهيم در دنيا و آخرت براى ما شفاعت كنى، آيا او را پرستش كرده              مى

  ايم؟ به خاك افتاده و سجده كرده
  .داردن» عبادت« ارتباطى به »طلب شفاعت«

آورد و بـه او      آمد و بچه كـور مـادرزاد خـود را مـى            اگر كسى نزد حضرت مسيح مى     

ه     «دهـم    گويى كور مادرزاد را به اذن خدا شفا مى         گفت تو كه مى    مى رِئُ الْأَكْمـ أُبـ و   و 
 ايـن كـار   آيـا  ؛،كنم فرزند مرا به اذن اللَّه شفا بده  خواهش مى )49/عمران  ال(» الْأَبرَص

  .اين كارى است كه قرآن آن را مجاز شمرده است! است؟مسيح عبادت 
شـود ماننـد     در لغت و عرف به نهايت خضوع در برابر ديگرى گفته مـى            »  عبادت «

  .ركوع و سجود، اما خواهش كردن از ديگرى هيچ ارتباطى با اين موضوع ندارد
   1» منْها ألنَّها غايةُ التَذَلُّلِ  إظْهار التَذَلُّلِ و الْعبادةُ أبلَغُالعبوديةُ  «: گويد راغب در مفردات مى

  2» اصلُ الْعبوديةُ الخضُوع و التَذَلُّلُ «: خوانيم العرب مى در لسان

ه قـرار داده، ولـى از           »  ليقَرِّبونَا إِلَى اللَّه زلْفَى    «مذهب وهابيت جمله     را مـورد توجـ

به راحتى گذشته است، پس اشكال كار در عبادت غيـر           »  ...ما نَعبدهم إِلَّا   «جمله  كنار  

. اهللا آن هـم شـفاعت بـه اذن       »  به خـدا   نزديكيتقاضاى شفاعت براى    «خدا است نه در     
  )دقّت كنيد(

                                            
 »عبد«مفردات راغب، ماده . 1

 271ص 3 جـ  »عبد«ماده  ،لسان العرب. 2
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  »شفاعت« مفهوم ـ4
و اند   شفاعت چهارمين واژه قرآنى است كه اين گروه در تفسير آن گرفتار خطا شده             

يـا امامـان اهـل بيـت        وسـلم     آلـه   و  اهللا عليـه    صلىپيامبر   حكم كفر تمام كسانى را كه از      

! »مـشرك «را  ها     آن السالم يا صالحان ديگر تقاضاى شفاعت كنند، صادر كرده و          عليهم

  .اند خوانده

ــه قــدرى در ايــن راه تنــدروى مــى  آن ــان در رســاله   هــا ب كننــد كــه پيــشواى آن

شمرد و تصريح    پرستان زمان جاهليت مى     بدتر از بت   !! را اين مشركان » الشبهات كشف«

» بـت «در حـال رفـاه      هـا      آن زيـرا ! هاسـت  تر از شـرك ايـن      سبكها     آن  شرك :كند مى

به عنوان مثال هنگامى كه گرفتار امواج خروشان و        (پرستيدند، ولى در حال سختى       مى

  1 !خواندند خدا را با اخالص مى) شدند خطرناك دريا مى

افراد متدينى كه تمام مبانى اسالم را قبول دارند و همه آداب و احكام اسالم                :يعني

هـاى دور بـه زيـارت خانـه خـدا            دهند، از تمام گناهان پرهيز دارنـد، از راه         را انجام مى  

خـوار   پرسـتان شـراب   حافظ قرآن و عالم بـه معـارف اسـالم هـستند، از بـت              آيند و  مى

ت كـه هـيچ چيـز را             آدمكش و جاهل و خونخوار و آلوده ب        ه انواع گناهان زمان جاهليـ

يا كسان ديگـرى    وسلم    آله  و  اهللا عليه   صلىقبول نداشتند، بدترند، چرا كه از پيغمبر اكرم         

  .اند دانند طلب شفاعت كرده را صالح مىها   آنكه

                                            
انّ : احـدهما : اعلم أن شرك االولين أخـف مـن شـرك اهـل زماننـا بـامرين                « :متن عربى اين سخن   . 1

ا الـشدة                  االولين ال يشركون و ال يدعون المالئكة و االولي         اء و االوثان مـع اللَّـه إلّـا فـي الرخـاء و أمـ
انّ االولـين يـدعون مـع اهللا        : االمر الثانى ...) فاذا ركبوا فى الفلك     : (فيخلصون هللا الدعاء كما قال تعالى     

 )100الشبهات، ص شرح كشف(» .و اهل زماننا يدعون اناساً من افسق الناس... اناساً مقرّبين عند اهللا 
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 كه اصل مسأله شفاعت ضمن آيات فراوانى از قرآن مجيد به اثبات رسيده              در حالي 
ابى       و به اجماع عل    هـا نيـز منكـر اصـل شـفاعت           ماى اسالم از مسلّمات است، حتّى وهـ

  .نيستند و با صراحت به آن معترفند
، عدم امكان شـفاعت شـفيعان، بـدون اذن خـدا نيـز از مـسلّمات            كه   اين نكته ديگر 

شـده، از جملـه در        است، زيرا در بيش از پنج آيـه از قـرآن بـه ايـن موضـوع تـصريح                  

ـ چه كسى نزد خداوند ـ  منْ ذَا الَّذي يشْفَع عنْده إِلَّا بِإِذْنه «: خوانيم  مىالكرسىةآي  جـز   

  1 )255/بقره(»!كند؟  شفاعت مى ـبه اذن او
                                            

  :ات عبارتند ازديگر آي. 1
 )3/يونس(.اى، جز با اذن او نيست هيچ شفاعت كنندهـ  إِالَّ منْ بعد إِذْنه  ما منْ شَفيعٍ

آنان هرگز مالك شفاعت نيستند؛ مگر كـسى كـه   ـ ال يملكُونَ الشَّفاعةَ إِالَّ منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهداً  
 )87/مريم.(اردنزد خداوند رحمان، عهد و پيمانى د

الرَّح نَ لَهنْ أَذةُ إِالَّ مالشَّفاع ال تَنْفَع ذئموبخـشد، جـز    در آن روز، شفاعت هيچ كس سـودى نمـى  منُ ـ  ي
 )109/طه(.كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده

  نَ لَهنْ أَذمإِالَّ ل هنْدةُ عالشَّفاع ال تَنْفَع جز بـراى كـسانى كـه اذن داده، سـودى     هيچ شفاعتى نزد او،ـ و 
 )23/سباء(.ندارد

شاء و يرْضـى               شَفاعتُهم  و كَم منْ ملَك في السماوات ال تُغْني        نْ يـمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعنْ بئاً إِالَّ مو ــ      شَي
كه خدا براى هـر كـس        بخشد مگر پس از آن     ها سودى نمى   ها كه شفاعت آن    چه بسيار فرشتگان آسمان   

 )26(.دهد) شفاعت(بخواهد و راضى باشد اجازه 

  :اين آيات هم نشان دهنده اجازه شفاعت است     
كسانى را كه غيـر از او  ـ و ال يملك الَّذينَ يدعونَ منْ دونه الشَّفاعةَ إِالَّ منْ شَهِد بِالْحقِّ و هم يعلَمونَ  

 )86/زخرف(.خوبى آگاهند هاند و ب ها كه شهادت به حق داده شفاعت نيستند؛ مگر آنخوانند قادر بر  مى

است ) اعت براى او  به شف (جز براى كسى كه خدا راضى       ) فرشتگان( ها آنـ     إِالَّ لمنِ ارتَضى    ال يشْفَعونَ 
 )28/انبياء.(كنند شفاعت نمى
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گويد همه چيز در عالم بايد بـه اذن خـدا صـورت گيـرد و كـسى                  توحيد افعالى مى  
سـت و از    گيرد به اذن و فرمان او ا       همتا و شريك او نيست، اگر شفاعتى هم صورت مى         

گيـرد و    اش نيـز بـر اسـاس حكمتـى انجـام مـى             جا كه او حكيم است، اذن و اجازه        آن
دهد كه لياقت شفاعت را داشته باشـند و در طريـق              كسانى اجازه شفاعت مى    ي  درباره

  )دقت كنيد. (هاى پشت سر خود را ويران نكرده باشند عصيان، تمام پل
  ختالف در كجاست؟جا همه مسائل مورد توافق است، پس ا تا اين

گوينـد تقاضـاى از پيغمبـر        مـى ) غير وهابى (اختالف در اين است كه علماى اسالم        
كـار  ) يعنـى مقـام شـفاعت   (نسبت به چيزى كه خدا به او داده         وسلم    آله  و  اهللا عليه   صلى

ابى            شايسته د آن اسـت، ولـى وهـ هـا   اى است و نه تنها مخالف توحيد نيست، بلكه مؤيـ
  !!!شوى  او تقاضاى شفاعت كنى كافر و مشرك مىگويند اگر از مى

  . علما جايز استي آيا شفاعت باطل است؟ نه، زيرا به اتّفاق همه
گوينـد البتّـه     مقام شفاعت ندارد؟ همه مـى     وسلم    آله  و  اهللا عليه   صلىآيا پيامبر اسالم    

  .دارد
ر مقام شفاعت دارد ولـى از او نخـواه كـه كـاف            : گويند پس مشكل كار كجاست؟ مى    

هـا را بـدين جهـت        گفتند مـا بـت     مى  گويد، مشركان عرب هم    زيرا قرآن مى  ! شوى مى
كنيم تا شفيعان ما نزد خدا باشند و كار شـما ماننـد كـار مـشركان عـرب                    پرستش مى 

  .است
و وسـلم     آلـه   و  اهللا عليه   صلىكردند، ما هرگز پيامبر      ها مى  پرستش بت ها     آن گوييم مى

  .م و درخواست شفاعت ربطى به عبادت و پرستش نداردكني خاندان او را پرستش نمى
 وسـلم    آله  و  اهللا عليه   صلىگوييم قرآن خودش به گنهكاران دستور داده نزد پيامبر           مى

: را ببخـشد ها   آندر پيشگاه خدا كنند تا خدا   ) و شفاعت (بروند و از او تقاضاى استغفار       



  شش برداشت غلط از شش واژه قرآن

 

37 

» و      ج مهوا أَنفُسإِذْ ظَّلَم مأَنَّه لَو   و تَغْفَرُوا اللَّهفَاس وكاء        ه دوا اللـَّ جـولُ لَوالرَّس متَغْفَرَ لَهاس
هـاى خـدا را    و فرمان(كردند  اگر مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى« ـ  تَواباً رحيماً

كردند، و پيامبر هـم      آمدند، و از خدا طلب آمرزش مى       ، به نزد تو مى    )گذاردند زير پا مى  
  )64/نساء(».يافتند پذير و مهربان مى كرد، خدا را توبه استغفار مىها  ن آبراى

خوانيم كه فرزندان يعقوب بعد از       السالم مى  تر در داستان يعقوب عليه     و از آن واضح   

الـسالم، از پـدر تقاضـا كردنـد در      اعتراف به اشتباه و گناه خود نسبت به يوسـف عليـه           

يا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا       «: كند و گفتند  ) فاعتو ش (استغفار  ها     آن پيشگاه خدا براى  

از خـدا  ! پـدر : گفتنـد  ـ   قَالَ سوف أَستَغْفرُ لَكُم ربى إِنَّه هو الْغَفُور الرَّحيم*  كُنَّا خَاطئينَ

از بـه زودى بـراى شـما        : گفـت * . آمرزش گناهان ما را بخواه، كه مـا خطاكـار بـوديم           

  )98و97/يوسف(».طلبم، كه او آمرزنده و مهربان است دگارم آمرزش مىرپرو

نه تنها يعقوب اين تقاضا را كه تقاضاى شفاعت نزد خدا بود، انكار نكرد، بلكه از آن                 

  كند؟ و كفر دعوت مى» شرك«آيا پيغمبر خدا فرزندان خود را به  .استقبال نمود

   عذر ناموجه

ابيون متعصب به سبب نداشتن پاسخ، سخن خود را به          نكته جالب اين است كه وه     

دو آيه فوق مربوط به زمان حيـات ايـن          : گويند كنند و مى   رسد عوض مى   جا كه مى   اين

آينـد    در مـى   روح موجـودى بـى   به صـورت    ها     آن دو پيامبر است، ولى پس از مرگ كه       

  !ساخته نيستها   آنكارى از

بعـد از مـرگ آن      وسـلم     آلـه   و  اهللا عليه   صلى بنابراين تقاضاى شفاعت از پيامبر اسالم     

  !فايده است حضرت بى
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رود و مـسأله     جـا مـسأله شـرك و كفـر كنـار مـى             كنيد كه در اين    درست توجه مى  
شـفاعت بطلبنـد، نـه      ها     آن گويند اگر در حال حيات از      آيد و مى   پيش مى » بيهودگى«

است و اين در حقيقـت      شرك است و نه كفر، ولى اگر پس از وفات باشد كارى بيهوده              
  )دقّت كنيد. (به معنى پس گرفتن تمام ادعاهاى پيشين است

گوييم نه كفر است و نه بيهـوده، چـرا كـه هـيچ مـسلمانى بـه خـود اجـازه                   ما مى  
ميـدان    از يك شـهيد عـادى  وسلم  آله و اهللا عليه صلىدهد بگويد مقام پيغمبر اسالم      نمى

 )169/عمـران  لا« »أَحياء عنْد ربهِم يرْزقُونَ    «ها    آندر حالي كه     .بدر و احد كمتر است    

  !هستند؟

إِنَّك لَا تُـسمع   «: يدفرما جا پيدا شده كه قرآن به پيامبر مى     از اين ها     آن گويا اشتباه 
تَى ووبِرِينَ الْمدا ملَّوإِذَا و اءعالد مالص عمخنت را بـه  تـوانى سـ   به يقين تو نمى ـ  لَا تُس

گرداننـد و    توانى ناشنوايان را هنگـامى كـه روى بـر مـى            گوش مردگان برسانى، و نمى    
  )80/نمل(».كنند فراخوانى پشت مى
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و وسـلم     آلـه   و  اهللا عليـه    صـلى در حالى كه اين مربوط به افراد عادى است نه پيـامبر             
  .نيكان و پاكان

الـسالم   «: فرسـتيد  پرسيد پس چرا در نمازها بر آن حضرت سالم مـى          ها     آن بايد از 

     ةُ اللَّهمحر و ا النَّبِىهاي كلَيكنـد   آيـا بـه كـسى كـه چيـزى درك نمـى            : گوييد ، مى » ع

ى ملَائكَتَه يصلُّونَ علَ   إِنَّ اللَّه و   «فرستيد؟ آيا به آيه شريفه       سالم و درود مى   ) باللَّه نعوذ(
و هلَيلُّوا عنُوا صينَ آما الَّذها أَيي يماً النَّبِىلوا تَسلِّمخدا و فرشتگانش بر پيـامبر درود   ـ  س

طـور   ايد، بر او درود فرستيد و سالم گوييد و بـه           فرستند؛ اى كسانى كه ايمان آورده      مى
وسلم   آله  و  اهللا عليه   صلى بعد از رحلت پيامبر      )56/احزاب(»باشيد) فرمان او (كامل تسليم   

ه   (فرستند؟ به كـسى كـه        كسى مى   خداوند و مؤمنان درود و رحمت بر چه        ) نعـوذ باللـَّ
  !كند؟ هيچ چيزى درك نمى

وت      «: ايد چرا باالى سر آن حضرت اين آيه را تابلو كرده          قَ صـفَو اتَكُمووا أَصلَاتَرْفَع
و بِالْقَ النَّبِى رُوا لَههرُونَ   لَا تَجلَاتَـشْع أَنْـتُمو الُكُم مـطَ أَعبضٍ أَنْ تَحعبل كُمضعرِ بهلِ كَجـ و   

صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و در برابـر او  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده   
گونه كه بعضى از شما در برابر بعضى بلنـد            آن) و داد و فرياد نزنيد    (بلند سخن مگوييد    

  )2/حجرات(».دانيد كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى كه نمى ا مىصد
ر پيـامبر     (جـا   دهيد كسى صـداى خـود را در آن   چرا اجازه نمى  در كنـار قبـر مطهـ

 پيغمبر اكرم بعـد از وفـات        ي  بلند كند؟ اگر آن عقيده را درباره      وسلم    آله  و  اهللا عليه   صلى
اين سخنان ضد و نقيض ) باهللا العياذ(فهمد   چيزى نمى گوييد او بعد از وفات       داريد و مى  

  !دهد؟ چه معنى مى
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  »دعا در قرآن«مفهوم ـ 5
عبـارتى  » تنزيه االعتقاد «الوهاب در كتاب     صنعانى از طرفداران افكار محمد بن عبد      

  : اش چنين است ترجمه عيندارد كه 

ستَكْبِرُونَ  ادعونى أَستَجِ « :خداوند دعا را عبادت ناميده و فرموده       ينَ يـإِنَّ الَّذ لَكُم ب

ـ عنْ عبادتى سيدخُلُونَ جهنَّم داخرِينَ كسانى كـه  . شما را بپذيرم) دعاى( مرا بخوانيد تا  

بنابراين كسى كـه     )60/غافر(».شوند از عبادت من تكبر ورزند با خوارى وارد جهنّم مى         
 انجام چيزى بخواند يا بگويد براى من نزد خـدا،   را براى ) از صالحان (پيامبر يا صالحى    

 تو نزد خـدا بـراى برآمـدن حـاجتم           ي  جهت برآمدن حاجتم شفاعت كن يا به وسيله       
ين مرا ادا كن، يا بيمار مرا شفا ده، يـا ماننـد              يا بگويد د   ؛طلبم، يا مانند آن    شفاعت مى 

دت، بلكه مغـز عبـادت      و دعا عبا  ) فراخوانده(آن، پيامبر يا آن فرد صالح را دعا كرده          
 كامل  "توحيد"چنين كسى غير خدا را عبادت كرده و مشرك شده است، زيرا             . است
كه انسان خدا را يگانه در الوهيـت و خـالق و رازق بـودن بدانـد و                شود جز به اين    نمى

ديگرى را خالق و رازق نداند و عبادت غير او نكند؛ حتّى بعضى از عبادات را براى غير                  
  .دبجا نياور

  .شود هاى آنان تكرار مى اين عبارات همان چيزى است كه در بسيارى از كتاب

خوانند، آيه فوق است كه در  در حكم به كفر كسانى كه غير خدا را مى      ها     آن استناد

  :كالم صنعانى آمده بود و آيات ديگرى مانند آيات زير است

 »اللَّ و عوا معفَلَا تَد للَّه اجِدسداًأَنَّ الْمأَح مساجد از آن خدا است، ديگـرى را بـا    ـ  ه

  )18/نج(».يدنخدا نخوا
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 »بِشَى مونَ لَهتَجِيبسلَاي هوننْ دونَ معدينَ يالَّذقِّ وةُ الْحوعد لَه ـ ء  خواندن حق از آن  

ــى   ــر خــدا را م ــه غي ــسانى ك ــاى او اســت و ك ــد دع ــا   آنخوانن ــت  ه ــه اجاب ــز ب هرگ
  )14/رعد(».رسد نمى

» ثَالُكُمأَم ادبع ونِ اللَّهنْ دونَ معينَ تَدخوانيـد،   كسانى را كه غير از خدا مى ـ  إِنَّ الَّذ

  )194/اعراف(».بندگانى مثل خود شما هستند
يعنى . آمده بود » صنعانى«گيرند كه در كالم      از اين آيات همان چيزى را نتيجه مى       

ه اشـفع لـى عنـد        يا رسول «هيچ كس حق ندارد حتّى       بگويـد چـرا كـه كـافر و         » اهللا اللـَّ

  .الدم خواهد شد مهدور
كردن و خواندن   » دعا«طلبيم تا روشن شود      را از قرآن مى   » دعا«اكنون معنى واژه    

هـاى   غير خدا، گاه كفر است و گاه ايمان؛ اما اين افراد بر اثر كم اطّالعى يا پيـشداورى                 
  .اند كى شدهنادرست، گرفتار چنان اشتباه خطرنا

  :واژه دعا در قرآن به معانى مختلفى آمده است
داً         ... « سوره جن    18 دعا به معنى عبادت، مانند آيه        ـ1 أَحـ ه ع اللـَّ وا مـعفَلَـا تَـد  «

دهد، منظور اين است كه كسى را همتـا          نشان مى ) همراه با خدا  (»  مع اللَّه    «تعبير به   

  .دو شريك خدا نپنداريد و عبادت نكني

قُـلْ  « : گويـد  است كه مـى   ) اصله يك آيه  با ف ( همين سوره    20گواه اين مطلب، آيه     
ـ ًإِنَّما أَدعوا ربى ولَا أُشْرِك بِه أَحدا پرستم و كسى را شـريك    بگو تنها پروردگارم را مى 

  ».دهم او قرار نمى
ى او  به اين معنى، مخصوص خدا اسـت و كـسى همتـا           » دعا«داند   هر مسلمانى مى  

  .نيست و جاى شك و ترديد ندارد
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چـه در مـورد نـوح پيـامبر          دعا به معنى فراخواندن به سـوى چيـزى، ماننـد آن            ـ2

فَلَم يزِدهم  * لَيلًا ونَهاراً   قَالَ رب إِنِّى دعوت قَومى    « : گويد السالم آمده است كه مى     عليه

 ود را شب و روز فراخواندم ولى دعاى من جز بر فرار           پروردگارا قوم خ  ـ   دعائى إِلَّا فرَاراً  

  )6و5/نوح( ».نيفزودها  آن

سوى ايمان است و ايـن       بهها     آن بديهى است اين دعا و فراخوانى قوم، همان دعوت        

  .باشد و انجام آن بر پيغمبران خدا واجب بوده است نوع دعا عين ايمان مى

آمـده اسـت كـه خداونـد     وسـلم   آلـه  و اهللا عليـه   صـلى چه در مورد پيامبر اسالم       و آن 

مردم را بـه راه خـدا بـا     ـ   ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ والْموعظَةِ الْحسنَةِ « :فرمايد مى

  .نيز از همين قسم است) 125/نحل(»حكمت و اندرز نيكو بخوان

 و «انند   دعا به معنى تقاضاى حاجت كه گاه از طريق عادى و معمولى است، م              ـ-3

هنگامى كه از شهود دعوت براى اداى شهادت شود، نبايـد   ـ  َلَا يأْب الشُّهداء إِذَا ما دعوا

  )282/قرهب(».امتناع كنند

اين فراخوانى و دعا در امور عادى است و به يقين اگر كسى آن را انجام دهد، كـافر               

  .شود بلكه وظيفه را انجام داده است نمى

  :ر عادى و معجزات است كه اين بر دو قسم استو گاه از طرق غي

خواهيم كه   گاه با اعتقاد استقالل غير خدا در تأثير است و گاه از شخص بزرگى مى              

  .از خدا براى ما چيزى بخواهد

قسم اول نوعى شرك است، زيرا مستقلّ در تأثير، تنها ذات پـاك خداسـت، حتّـى                 

  .گذارند دا دارند و به اذن او اثر مىاسباب و مسببات عادى نيز هر چه دارند از خ
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قُلِ ادعوا الَّذينَ زعمتُم منْ دونه فَلَا يملكُـونَ     « : يـد فرما قرآن مجيد در اين زمينه مى     

قـادر بـر حـلّ    (پنداريـد   بگو كسانى را غير از خدا كه مى ـ  كَشْف الضُّرِّ عنكُم ولَا تَحوِيلًا

توانند مشكلى از شما را برطرف سازند و نـه           نمىها     آن د،بخواني) مشكالت شما هستند  
  )56/اسراء(».در آن تغييرى ايجاد كنند

 هـيچ يـك از      ي   اى را دربـاره    هيچ فرد مؤمن آگاه و مسلمان با ايمانى چنين عقيده         
  .انبيا و اولياء اللَّه ندارد

ه و شفيع بـه     جا كه كسى را واسط     اما قسم دوم، توحيد انسانِ كامل است، يعنى آن        
 ي  دانـد و همـه چيـز را در قبـضه           االسباب را خدا مـى     دهد و مسبب   درگاه خدا قرار مى   
خواهد كه نزد خدا بـراى   مىها   آناللَّه از بيند، ولى با توسل به اولياء قدرت و اراده او مى   

  .او تقاضاى حاجتى كنند، كه اين عين توحيد و ايمان به مشيت مطلقه الهيه است
بنى اسرائيل نزد موسى آمدنـد و از او تقاضـا كردنـد كـه از                : يدفرما مجيد مى قرآن  

إِذْ قُلْتُم يا موسى     و« بخواهد  ها     آن براى) غير از منّ و سلوى    (خداوند غذاهاى متنوعى    
   ضالْـأَر ا تُنْبِـت مـلَنَا م خْرِجي كبلَنَا ر عفَاد داحامٍ ولَى طَعبِرَ عا  لَنْ نَص هـقْلنْ ب اى  ـ ... مـ 

توانيم به يك نوع غذا قناعت و صبر كنيم، از پروردگـارت بخـواه كـه از                  ما نمى ! موسى
  )61/بقره(».براى ما فراهم سازد...  روياند از سبزيجات و مى  چه زمين آن

فرا خوانديـد و چـرا      ! ايراد نكرد كه چرا مرا با خطاب يا موسى        ها     آن موسى هرگز به  
را از  هـا      آن دتان از خدا نخواستيد و اين شرك و كفر است، بلكـه تقاضـاى             مستقيم خو 

أَلْتُم « خدا خواست و اجابت شد و خطاب  ا سـم لَكَم ـ و چـه خواسـتيد بـراى شـما       آن 

گفت شما غذاى بهتر را رها كرديد       ها     آن از سوى خدا نازل گرديد، فقط به      » فراهم شد 
  .يدترى رفت و به سراغ غذاى كم اهميت
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    بدعت در كتاب و سنّتـ6
اى كه اين دسته از وهابيان در فهم معنى آن گرفتار اشـتباه عظيمـى                ششمين واژه 

  .است» بدعت«اند، واژه  شده
و رهبانيةً ابتَدعوها ما « : فرمايد قرآن مجيد در مذمت و نكوهش مسأله رهبانيت مى       

ـ اء رِضْوانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتهاكَتَبنَاها علَيهِم إِلَّا ابتغَ  و رهبـانيتى را كـه بـدعت     

حقّ آن را نيز رعايت نكردند      ها     آن ولى... مقرّر نداشته بوديم    ها     آن گذارده بودند، ما بر   
  )27/حديد( »...

ـ را در آيه متّصل بدانيم» استثنا«هرگاه  ـ گونه كه ظاهر آيه است آن   يـه   مفهـوم آ  
همان است كه در باال آمد يعنى مسيحيان نوعى رهبانيت و ترك دنيـا را ابـداع كـرده                   

  .بودند كه از سوى خداوند مقرّر نشده بود، در عين حال همان را هم رعايت نكردند
ت «و اگر استثنا را منقطع بدانيم، مفهوم آيه اين است كه ما              هـا     آن را بـه  » رهبانيـ

ه   هـا    آن، مـا بـه    )ها دعتى بود از ناحيه آن    بلكه ب (دستور نداده بوديم      ابتغـاء مرضـاة اللـَّ

   1.را رعايت نكردند را توصيه كرده بوديم كه آن) جلب خشنودى خدا(
                                            

عتى كه بـه گفتـه مورخـان، چنـد قـرن بعـد از               كند، بد  به هر حال، اين آيه از اين بدعت مذمت مى         . 1
السالم بر اثر بعضى از حوادث تاريخى كه منجر به شكست مسيحيان شد و گروهى            حضرت مسيح عليه  

تدريج رهبانيت بـه      ها شدند و به زندگى در انزوا پناه بردند، به وجود آمد و به              ها و كوه   متوارى بيابان 
شدند، سـپس زنـان     » ديرها«راهى  ) راهبان(ردان تارك دنيا    نخست م . صورت يك برنامه دينى درآمد    

هاى غلـط كـه همـراه بـا          و از جمله سنّت    .ها پيوستند و ديرنشينى آغاز شد       به آن ) ها راهبه(تارك دنيا   
طور مطلق بـود كـه امـرى بـر           ها شكل گرفت، مسأله ترك ازدواج به       رهبانيت در ميان راهبان و راهبه     

ويـل  «مورخ مشهور غربـى   .شمارى شد  بشرى است و سرچشمه مفاسد بى     خالف سنّت الهى و طبيعت    
او در ضمن   . در تاريخ معروف خود، بحث مشروحى درباره رهبانان دارد كه قابل توجه است            » دورانت

از قرن چهارم ميالدى شروع شد و روز بـه روز           ) زنان تارك دنيا  (ها   كند كه پيوستن راهبه    اعتراف مى 
 443، ص13تاريخ ويل دورانت، ج. گرفت و در قرن دهم ميالدى به اوج خود رسيدكار رهبانيت باال
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اضافه بر آيه مزبور، روايات فراوانى در نكوهش بدعت، در منابع اسـالمى وارد شـده                

كه در كتب بـسيارى     ! باشد مى»  كُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ   «از جمله حديث نبوى معروف      . است

  1.نقل شده است
 «در لغت به معنى هرگونه نوآورى خوب يا بد اسـت و در اصـطالح فقهـا                  » بدعت«

  .است»  ادخال ما ليس من الدين فى الدين

عنـوان   را بـه   آرى، هرگاه چيزى را كه جزء ديـن نيـست در ديـن وارد كنـيم، و آن                 
  .ايم دستور الهى بشمريم، بدعت گذارده

شود، واجبى را حرام و حرامى را واجب، ممنوعى را مباح         به دو گونه انجام مى    و اين   
  .و مباحى را ممنوع سازيم

 بگوييم در نظام بانكـدارى امـروز، ربـاخوارى قابـل اجتنـاب نيـست،                عنوان مثال   به
بنابراين پذيرفته است، يا بگوييم حجاب مربوط به زمانى بوده كه بشر تمـدن امـروز را                 

هايى كه حالل    جويى  امروز كشف حجاب مانعى ندارد، و انواع و اقسام بهانه          نداشته ولى 
  . اين موارد، مصداق بارز بدعت استي كنند، همه را با آن حرام و حرام را حالل مى

شود امورى را كه در دستورات دينى و در كتاب و سنّت وارد نـشده جـزء                  و گاه مى  
سوم و هفـتم و چهلـم         براى اموات را در     مراسم سوگوارى  عنوان مثال   بهدين بشمريم،   

كه يك امر عرفى است، جزء دستورات اسالم بدانيم و يـا جـشن و شـادمانى در اعيـاد                    

                                            
    ـ 97، ص1، جالــصحيحين مــستدركـــ  126، ص4مــسند احمــد، ج  ):برخــي منــابع اهــل ســنت(. 1

  28، ص1 معجم طبرانى، جـ 16، ص1سنن ابن ماجه، ج ـ 114، ص10سنن بيهقى، ج
    ـ 151صالعقـول الـنص    تحـف  ـ  56ص 1 في جالكـا  ـ  207ص 1 المحاسـن ج ): برخـي منـابع شـيعه   (

األمـالي   124ص 2 عيـون أخبارالرضـا ج   ـ  606ص 2 الخـصال ج  ـ  137ص 2 من ال يحضره الفقيـه ج 
  337صالنص ) للطوسي(األمالي  ـ 70ص 3 ج) تحقيق خرسان(تهذيب األحكام ـ  53صالنص ) للمفيد(
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  .ها اسالمى را واجب شرعى بشمريم و امثال اين
  :ها سه گونه است تر، نوآورى به عبارت روشن

رد، ماننـد    نوآورى در امور صد درصد عرفى كه هيچ ارتباطى به مسائل شرع نـدا              ـ1
هاى مربوط به صنايع و اختراعات و علوم طبيعى كـه در زمـان حيـات و عـصر                    نوآورى

پيامبر اسالم و ساير پيشوايان معصوم نيز بـوده اسـت، زيـرا قافلـه علـوم و اختراعـات                    
هاى مفيد و سازنده اسـت، زيـرا         ها جزء بدعت   گونه بدعت  شود، اين  گاه متوقّف نمى   هيچ
ـ هر پديده مفيدى عقالى جهان از ي همه كردنـد، از هـر     استقبال مـى  ـ  بدون تعصب 

  .قوم و ملّتى كه بوده باشد
آنكه نسبت به شرع داده شـود،        هاى عرفى پيرامون موضوعات شرعى، بى       نوآورى ـ2

هـا،   هـا، كتيبـه    كـارى  ها، كاشـى   ها، محراب  مثل بناى مساجد با كيفيت خاص، گلدسته      
  .صدها از اين قبيلاستفاده از بلندگو براى اذان و 

نبـود، آيـا    وسـلم     آله  و  اهللا عليه   صلىها در عصر پيامبر اسالم       به يقين هيچ يك از اين     
ها بدعت و حرام است، در حالى كه تمام مساجد مسلمين حتّـى              گويد اين  كس مى  هيچ

  .هاست در عربستان سعودى و مراكز وهابيت و مسجد پيامبر پر از اين
كـه هـيچ     كـه در مـسجد الحـرام صـورت گرفتـه اسـت،            همچنين تغييرات زيادى    
تـر سـاختن     نـدارد، و از آن مهـم      وسـلم     آله  و  اهللا عليه   صلىشباهتى با زمان پيغمبر اكرم      

 دوم براى محلّ سعى صفا و مروه، و تغيير عجيبى كه در جمرات ايجاد كردنـد           ي  طبقه
  .ها ها به خارج منى و امثال اين و انتقال قربانگاه
ها امورى است عرفى، در كنار مسائل شرعى براى سهولت در كار يا رفع               اين نوآورى 

شناسـد و    عنوان يك دستور خاص شـرعى نمـى        را به  كس آن  مشكالت و خطرها و هيچ    
  .داند بدعت نمى
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تشكيل جلسات مـسابقه قرائـت قـرآن و انتخـاب بهتـرين قاريـان و حافظـان و                   يا  

  .مفسران قرآن مجيد

هـا   ، ايـن  وسـلم   آلـه   و  اهللا عليـه    صـلى هـا در عـصر پيـامبر         يـك از ايـن     به يقين هـيچ   

شـود،   هايى است كه براى پيشرفت مقاصد و اهداف دينـى در نظـر گرفتـه مـى               نوآورى

  .آنكه بگوييم جزء دين است بى

الس بزرگداشـت در مقـاطع زمـانى    همچنين احترام به اموات از طريق تشكيل مجـ       

 و جلـسات نكوداشـت بـراى بزرگـان          هاى مـذهبى   ها و كنگره   تشكيل همايش  يا   خاص

مجالس سوگوارى بـراى شـهادت يـا رحلـت      .هاى تولّد براى پيشوايان دين  جشن .دين

و امور ديگرى از ايـن قبيـل كـه سـبب عظمـت اسـالم و مـسلمين و كنـار زدن             .آنان

  .گردد خبرى و موجب معرفت و شناخت بيشتر آنان مى هاى غفلت و بى پرده

عرفى كه در حاشـيه       هاى گونه برنامه  ايم كه اين   جربه كرده ما در محيط خود بارها ت     

گيرد، موجى از آگاهى و بيدارى در همـه، بـه خـصوص نـسل               مسائل مذهبى انجام مى   

ها به سوى معارف قرآنى و اسالمى و اهتمام بـه            انگيزد و سبب حركت آن     جوان، بر مى  

يمـى بـر مـسلمين وارد       ها خسارت عظ   شود و به يقين تعطيل اين برنامه       امور دينى مى  

  .كند مى

كس هنگام انجام ايـن امـور        ها يك سلسله امور عرفى است كه هيچ        به هر حال، اين   

گويد خداوند يا رسول خدا چنين دستورى را داده است و به تعبير ديگر چيزى را                 نمى

  .كند كه جزء دين نيست جزء آن نمى

را  آن» كُلُّ بِدعةٍ ضَـلَالَةٌ   « عنوان   توان نام بدعت بر آن گذارد و به        بنابراين، هرگز نمى  

  .نوعى گمراهى دانست
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:  نوع ديگرى وجود دارد كه همان بدعت حرام است كه در آغاز به آن اشاره شـد                 ـ3
حريم دين را شكستن و قانونى بر ضد قوانين دينى وضع كردن يا قانونى بر آن افزودن                 

  . آن وجود داشته باشدآنكه دليلى در شرع بر يا قانونى را كم كردن بى
ها نسبت بـه فقـه اسـالمى و علـم            ولى تندروان وهابى به خاطر ضعف اطّالعات آن        

انـد فـرق بگذارنـد و گرفتـار اشـتباه سـختى              اصول ميان اين سه نوع نوآورى نتوانسته      
كننـد،   مـى » بـدعت «اند، و برادران مسلمان خـود را بـا انـدك چيـزى مـتّهم بـه                   شده
  .نمايند مى» شرك«ها را متّهم به  ادگى آنگونه كه به س همان
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اين گفتار را با سـخنى از عـالم فقيـد يوسـف بـن                
الحـرام پايـان     مدرسان معروف مـسجد     از 1علوى مالكى 

  .دهيم مى
در بحـث   » مفـاهيم يجـب أن تـصحح      «او در كتاب    

سخنى دارد كه   » بدعت خوب و بد   «بدعت تحت عنوان    
  :اش چنين است خالصه

سـلف  «جهـت بـه    گان جاهل و متعصب و تنگ نظر كه خود را بـى     بعضى از فروماي  
خيزند و هر اختراع مفيدى را       اى به مبارزه برمى    كنند، با هر امر تازه     منتسب مى » صالح

آن كـه ميـان      كنند بـى   عنوان اين كه بدعت است و هر بدعتى ضاللت است، نفى مى            به
  .بد بشناسندها فرق بگذارند و بدعت نيك را از  ها و نوآورى بدعت

                                            
حلقه درس قابل توجهى داشـت، علمـا و         زيست و    محمد بن علوى عالم شجاعى بود كه در مكّه مى         . 1

اى براى او قائـل بودنـد؛ او كـه خـود را              العاده بزرگان مكّه و رجال سياسى كشور سعودى احترام فوق        
بود و از ذريه زهراى مرضيه و بـه         » مالكى«خواند پيرو مذهب     مى» خادم العلم الشريف بالبلد الحرام    «

الحـرام از   حلقه درس او در مسجد .نگاشت نام خود آن را مى  كرد و به دنبال      افتخار مى » الحسنى«لقب  
او بـا    .الحرام بود و تأليفـات فراوانـى در علـوم اسـالمى داشـت              درس مسجد هاي    هترين حلق  پرجمعيت

مفـاهيمى  (» مفاهيم يجب أن تـصحح    «هاى متعصب سخت مخالف بود و سرانجام كتاب          تندروى وهابى 
گونـه   همـان (او با لحنى مؤدبانه و عالمانه       . ها نوشت   افكار و عقايد آن    را در نقد  ) كه بايد اصالح گردد   

جـا بـر     هاى فكرى اين گروه تندرو پرداخـت و در همـه           ترين پايه  به نقد مهم  ) كه از نام كتاب پيداست    
 هـا  از منابع معتبر اهل سنّت تكيه كرد و به كتاب         آله    و  عليه  و  اهللا  صليآيات قرآن و احاديث پيغمبر اكرم       

او بـه عنـوان ايـن كـه يـك      . هاى تندرو نيز قادر بر انكار آن نبودند       و منابعى استناد جست كه وهابى     
ها  سلسله مفاهيم در مغز اين گروه است كه سبب تكفير بسيارى از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن                  

 و بـه خـوبى از       شده و رشته وحدت را گسسته است، و بايد اين مفاهيم اصالح گردد به ميـدان آمـد،                 
 .عهده كار برآمد
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كننـد و    گذارى چيزى است كه عقل سليم و فكر روشن آن را تأكيـد مـى               اين فرق 
» حـزم  ابـن «و  » حجر ابن«و  » سيوطى«و  » نووى«جمعى از بزرگان علم اصول همچون       

  .اند بر آن صحه نهاده
جـا   كنند، در كنار هم بگذاريم و يك       هرگاه احاديث نبوى كه يكديگر را تفسير مى       

  .رساند ه قرار دهيم، همين مطلب را مىمورد مطالع
هاى بدى است كه داخل  است كه ناظر به بدعت» كُلُّ بِدعةٍ ضَلَالَةٌ«از جمله حديث 

  .باشد در تحت هيچ اصلى از اصول شرع نمى
چـه حـرام و      حرام نيست، آن  ) يعنى نوآورى (بدعت به معنى لغوى     : افزايد سپس مى 

چيزى را بر امر دين افزودن و به آن         «ت و آن    ضاللت است، بدعت به معنى شرعى اس      
عنوان يك امر شـرعى منـسوب بـه صـاحب            كه به » رنگ و صبغه شريعت دادن است     

هاى مربوط  اما بدعت دنيوى، يعنى انواع نوآورى .شريعت مورد قبول و تبعيت واقع شود      
 .به امور دنيا، هرگز ممنوع نيست

د، ناظر به معنـى لغـوى آن اسـت، امـا            بنابراين، تقسيم بدعت به دو قسم خوب و ب        
بدعت شرعى تنها يك نوع دارد كه حرام است و اگـر مخالفـان ايـن تقـسيم، مفهـوم                    

دانـستند كـه    خاستند و مى  قطع با آن به مخالفت بر نمى      طور    بهدانستند،   را مى » مقْسم«
 .كنند نزاع در الفاظ مى

شـود كـه بايـد بـه         فـت مـى   هاى دنيوى، امورى بسيار مفيد يا      آرى؛ در ميان بدعت   
اشـاره بـه بعـضى      (.استقبال آن رفت و امورى نيز وجود دارد كه جز شرّ و فساد نيست             

  1)هاى اجتماعى است بندوبارى بى

                                            
  به بعد102مفاهيم يجب أن تصحح، ص. 1
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   اهوارهم اي امام خامنه االستفتائات اجوبة
 از تلويزيـوني  هاي برنامه گيرنده دستگاه از استفاده و نگهداري و خريد آيا :1213ؤالس

  ؟دارد حكمي چه برسد انسان دست به مجاني گيرنده دستگاه اگر و؟ است جايز ماهواره
 هـاى  برنامـه  دريافت براى اى وسيله صرفاً كه جهت اين از اى ماهواره آنتن دستگاه :وابج

 را مـشترك  آالت حكـم  حرام، هاى برنامه هم و دارد حالل هاى برنامه هم كه است ىتلويزيون
 بـراى  و اسـت  حـرام  حـرام،  امـور  در اسـتفاده  بـراى  آن نگهـدارى  و فروش و خريد لذا .دارد

 دارد اختيـار  در را آن كـه  كـسى  بـراى  وسـيله  اين چون ولى .است جايز حالل هاى استفاده
 را ديگـرى  مفاسد آن نگهدارى گاهى و كند مى فراهم كامالً را محرا هاى برنامه دريافت زمينه

 است مطمئن خودش به كه كسى براى مگر نيست جايز آن نگهدارى و خريد دارد، بر در نيز
 مترتّـب  هـم  اى مفسده اش خانه در آن نگهدارى و تهيه بر و كند نمى آن از حرام استفاده كه

  .گردد مراعات بايد باشد داشته جودو مورد اين در قانونى اگر لكن .شود نمى
 مانند و قرآني يا علمي هاي برنامه از آگاهي براي اي ماهواره آنتن از استفاده :1216سؤال

 غيـر  و فـارس  خلـيج  مجاور كشورهاي يا غربي هاي دولت توسط ماهواره طريق از كه آن
  ؟دارد حكمي چه شوند مي پخش ها آن

 آن، مانند و قرآنى يا علمى هاى برنامه شنيدن و ديدن براى دستگاه اين از استفاده: وابج
 توسـط  مـاهواره  طريـق  از كـه  هايى برنامه كه اين دليل به ولى ندارد، مانعى نفسه فى هرچند
 افكـار  آموزش دارنده بر در غالباً شوند، مى پخش همسايه كشورهاى بيشتر و غربى هاى دولت
 مـشاهده  حتّـى  و هـستند  فـساد  و لهـو  هاى برنامه همچنين و حقايق تحريف و كننده گمراه
 بـر  بنا گردد، مى حرام ارتكاب و فساد در وقوع موجب ها آن ازطريق قرآن يا علمى هاى برنامه
 كـه  آن مگـر  اسـت  حـرام  هـا  برنامـه  آن ديـدن  بـراى  مـذكور  هـاى  آنتن از استفاده شرعاً اين

 بـه  ابـتال  يا فساد هيچ لزممست ها آن مشاهده و باشند محض قرآنى يا علمى مفيد هاى برنامه
  .شود مراعات بايد باشد قانونى اگر البته نباشد، حرامى عمل

  :نكات قابل توجه
  )عنوان مثال براي فرزندان به. ( نباشداى مترتّب  مفسده نگهدارى آن در خانهبر ـ 1
  .ها مستلزم هيچ فساد يا ابتال به عمل حرامى نباشد مشاهده آنـ 2
  . كند  كه استفاده حرام از آن نمىدباشبه خودش مطمئن ـ 3
  .اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گرددـ 4



38 شميم معرفت ـ شماره 

 

52 

  
  رضا اخوي 

   ـ عوامل پيدايش مذاهب قسمت اول
  

  اشاره
هـاي   هاي ديرين اسالمي است كه از همـان سـده           علم فرق و مذاهب يكي از دانش      

  .ن اسالمي استانخستين اسالمي پا گرفته و همچنان مورد توجه دانشمند
تـوان پيونـد نزديـك آن بـا حيـات دينـي و               يكي از عوامل پويايي اين علـم را مـي         

ي جامعه اسالمي دانست كه در طول اعصار و قرون متمادي، بر فروغ و بايستگي      فرهنگ
  . آن افزوده است

هاي اسالمي و بررسـي آراء و افكارشـان از چنـد جهـت                بدين روي، آشنايي با فرقه    
  : كردهتوان به موارد زير اشار  ز اهميت است كه از آن جمله مييحا

  . وقايع و اتفاقات دوران مختلف اسالمي آشنايي با تاريخ تفكر اسالمي و نيزـ 1
ها كه اين مهم      الزمه نقد عالمانه و آگاهانه شناخت آراء و مقايسه دقيق بين آن            ـ 2

  .ها ميسر نخواهد شد جز در سايه شناخت دقيق و علمي و به دور از تعصب فرقه
هاي موجـود در روايـات و فهـم بهتـر مفـاهيم و متـون         زدوده شدن برخي ابهام  ـ3

  .نيدي
هـا در راسـتاي وحـدت و همگرايـي بيـشتر              آشنايي بيشتر با مـشتركات فرقـه       ـ 4

  . مذاهب اسالمي براي مقابله با دشمنان واقعي و مشترك

  آشنايي با برخي مذاهب اسالمي
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هاي اسالمي و آشـنايي      چه پيش رو داريد نگاهي اجمالي است به مهمترين فرقه          آن
ر كـشورهاي   هبـي موجـود د     هـاي مـذ    با افكار و عقائد آنان براي شناخت بهتر جريـان         

  . اسالميگوناگون
  

  مقدمه
 شناسي واژهيعني  ي مهم در اين بحث        قبل از پرداختن به مباحث اصلي، به دو نكته        

  .پردازيم  ميهاي اسالمي علل پيدايش فرقهو 
   واژه شناسي )الف

انـد كـه در      كـار بـرده     در طول ساليان مختلف عناوين گوناگوني براي ايـن علـم بـه            
  .است» ملَل و نحل« و ديگري» فرَق و مذاهب« تعبير، يكي ترين  مجموع، معروف

در لغت، فرَق جمع فرقه به معناي گروهي از مردم است و مذاهب، جمع مذهب به                
معناي رأي و عقيده، روش، مسلك و طريقه آمده است و در اصطالح، مذهب به يكـي                  

عيليه و معتزله در اسالم     هاي اعتقادي مانند اسما    ها و شعب يك دين، خواه تيره       از تيره 
هاي عملي نـسبت بـه احكـام     يا طرق سير و سلوك مانند نقشبنديه در صوفيه يا روش     

  1.رود كار مي مانند شافعيه و حنفيه در فقه به

  به معني طريقه و آيين و دين و شريعت اسـت، خـواه الهـي و بـر                  ملَّةجمع  » ملَل« 

  .حق باشد و خواه غير الهي و باطل

 است كه در معاني ادعا، مذهب و گرويدن به يـك ديـن و               نحلَه نيز جمع    »نحل«و  

   2.كار رفته است آيين به
                                            

  7 و 5فرهنگ فرق اسالمي، ص . 1
 1280 ص ،2اقرب الموارد، ج .2
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برخـي نيـز    . شـود  البته گفته شده كه كلمه نحله بيشتر در دين باطل استعمال مي           
دار و نحـل يعنـي مـذاهب باطـل و      ملل يعني اديان و مذاهب آسماني و ريشه  : اند گفته

  1.اساس ساختگي و بي
ـ فرق و مذاهب و ملل ونحل ـ گـاه در    كه اگر چه اين دو تعبير  كته قابل توجه آنن

روند، اما در بيـشتر مـوارد از عنـوان دوم در معنـاي      كار مي  اصطالح به جاي يكديگر به    
هـاي مختلـف      شود؛ يعني ملل و نحل به معناي گـرايش         تري استفاده مي    تر و شامل    عام

ها است كه در نتيجـه، شـامل فـرق و مـذاهب              پيروان آن فكري و اعتقادي در اديان و       
اما از تعبير فرق و مذاهب، خصوص فرق و مذاهب          . گردد اسالمي و غير اسالمي نيز مي     

  .شود اسالمي قصد مي
  

  هاي اسالمي    علل پيدايش فرقه)ب
بحث از علل پيدايش مذاهب گوناگون اسالمي، به بحث از علل و منـشأ اخـتالف و                 

گردد؛ زيرا اگر اختالف بر سر معارف اعتقادي ديـن وجـود              مسلمانان بر مي  تفرقه ميان   
آمدنـد؛ بنـابراين بحـث از علـل پيـدايش            وجـود نمـي     داشت، فرق و مذاهب نيز به      نمي

اكنون به برخي عوامل    . گردد مذاهب، به بحث در باب علل پيدايش اين اختالف باز مي          
  .كنيم ه ميايجاد اختالف و تشتّت در بين مسلمانان اشار

  سلم  و وآله عليه اهللا اختالف در تعيين جانشين پيامبر صليـ 1
سـلم در قيـد حيـات بودنـد، اخـتالف             و  وآلـه   عليـه   اهللا  تا زماني كه رسول خدا صـلي      

اعتقادي و فكري خاصي بروز نكرد، اما از همـان روز رحلـت ايـشان، اخـتالف بـر سـر                     
اي كه شيعيان     ي تقسيم كرد؛ به گونه    خالفت و امامت، امت را به دو شاخه شيعه و سن          

سـلم در روايـات متعـددي ماننـد حـديث       و وآلـه  عليـه  اهللا معتقد بودند پيامبر اكرم صلي    
                                            

 4ر ملل و نحل، ص اي ب مقدمه. 1
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و در مـوارد مختلفـي ماننـد غـديرخم، بـه             3،حـديث سـفينه    2 حديث ثقلـين،   1منزلت،

به عنوان خليفـه پـس از خـود    ) السالم يعني حضرت علي عليه(جانشيني فرد مشخص   
ــصريح ــودهت ــامبر         نم ــه پي ــد ك ــنت معتقدن ــل س ــان اه ــه بزرگ ــالي ك ــد؛ در ح ان

سلم امر خالفت را به انتخاب مردم واگذار نمـوده و مـردم نيـز بـراي                   و  وآله  عليه  اهللا  صلي
پيشگيري از اختالف و تفرقه بين مسلمانان، ابـوبكر را بـراي رهبـري جامعـه اسـالمي                  

                                            
أنـت منّـي بِمنزِلَـةِ      «: فرمـود كـه    اسالم   عليه عليحضرت   خطاب به    آله  و  عليه  اهللا   صلي پيامبري    جمله. 1

ـ هارونَ من موسي إالّ أنَّه ال نَبِيّ بعدي  همانند جايگاه هارون است نزد موسي، جـز  ، جايگاه تو نزد من 
اسالم،   عليه  كتاب آغاز آفرينش در باب فضائل علي       ،بخاريحيح   ص .»كه بعد از من پيامبري نيست      اين
  .3706 ، ح250 ، ص4 ج
اال ايها الناس، فانمـا انـا بـشر يوشـك ان            «: آله كه فرمودند    و  عليه  اهللا   اشاره به فرمايش پيامبرصلي    . 2

بكتـاب اهللا   اولهما كتاب اهللا فيه الهدي والنور، فخـذوا         : يأتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين       
اهل بيتي، اذكركم اهللا في اهل بيتـي، اذكـركم           و: واستمسكوا به فحث علي كتاب اهللا ورغب فيه ثم قال         

ـ اهللا في اهل بيتي، اذكركم اهللا في اهل بيتـي  همانـا مـن بـشر هـستم و بـه زودي فرسـتاده       !  اي مـردم  
شـما دو چيـز سـنگين را        كـنم، و همانـا در ميـان          را اجابت مـي   ) حق(آيد و من دعوت      پروردگارم مي 

بنابراين آن را بگيريـد     . است كه در آن هدايت و نور است       ) قرآن(ها كتاب خدا     گذارم كه اولين آن    مي
اهل بيت من است كه خـدا را در مـورد اهـل بيـتم بـر شـما            ) ها و دومين آن  ... (و به آن تمسك جوييد    

كنم؛ خدا را در مورد اهل بيتم به شـما           كنم؛ خدا را در مورد اهل بيتم بر شما يادآوري مي           يادآوري مي 
 صحيح مسلم، مسلم بن حجاج النيشابوري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علـي  .»كنم يادآوري مي 

  2408، ح1043بن ابي طالب، ص
انما مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجـا و مـن              «: آله فرمودند   و  عليه  اهللا  صلي  پيامبر اكرم  .3

ـ  غرقتخلف عنها  همانا مثل اهل بيتم در ميان شما مانند كشتي نوح است كه هر كس سـوارش شـود،    
، 7مستدرك الصحيحين، حاكم نيـشابوري، ج       . »گردد   غرق مي  ،نجات يابد و هر كس از آن تخلف كند        

  273، ص 1؛ االحتجاج، طبرسي، ج 408، ص 22 بحاراالنوار، ج ؛432ص 
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مورد قبول همه مسلمانان، نخستين در هر حال، خأل حجت و رهبر اعتقادي        . برگزيدند
  .دليل اختالف و پيدايش مذاهب اسالمي بود كه به انشقاق بين آنان منجر گرديد

  اي  ـ تعصبات قبيله2
هاي اختالف اسـت، امـا نـوع خاصـي از تعـصبات              تعصب به طور كلي يكي از ريشه      

هـا بـا      سـال  اي در ميان اعراب رواج داشت كه گاه بر سر مـسائل بـسيار جزيـي،                قبيله
يكديگر نـزاع و اخـتالف داشـتند و افـراد زيـادي نيـز در ايـن اختالفـات بـه هالكـت                        

گونه تعـصبات جـاهلي       جنگ بسوس، نمونه خوبي براي اين     عنوان مثال،      به. رسيدند مي
كه يكي از بزرگـان عـرب بـود،         » كُلَيب«ماجرا از اين قرار بود كه شخصي به نام          . است

از قـضا روزي  . شتر كسي نبايد به چراگاه شتران من وارد شـود         كند كه     روزي اعالم مي  
بود، شتري داشته كه اين حيوان      » بسوس«كه مهمان زني به نام      » سعد«مردي به نام    

كليب به محض ايـن كـه آن شـتر را           . شود  بدون اطالع صاحبش وارد چراگاه كليب مي      
شـود از     ن كار كليب مي   سعد وقتي متوجه اي   . سازد  بيند آن را با ضرباتي مجروح مي        مي

شود كه اين جنگ حـدود        خواهد كه در پي آن جنگي شروع مي         قبيله بسوس ياري مي   
  .يابد پنجاه سال ادامه مي

نقـل شـده اسـت كـه بـه جهـت            » بكربن وائل «با قبيله   » منذر«ي جنگ    يا درباره 
د كنـ  منذر اعالم مي  . ها كدورتي پيش آمد    اختالف در سبقت اسبي در مسابقه، بين آن       

وقتي بـه سـخن او توجـه نـشد، او           . كه هركس از من پيروي كند جانش محفوظ است        
هـا را بـر فـراز كـوهي          سوگند ياد كرد اگر بر افراد قبيله بكر دست يابد، آن قـدر از آن              

به دنبـال ايـن سـوگند، لشكركـشي كـرد و پـس از               . بكشد كه خون به پاي كوه برسد      
 خوردنـد، تعـداد زيـادي از افـراد آن           جنگي سخت كه در نتيجه آن قبيله بكر شكست        

گاه دستور داد اسيران را باالي كوه ببرند و يكي يكـي گـردن               آن. قبيله را اسير ساخت   
. ها را كشتند خون در خاك فرو رفـت         اما هر چه از آن    . بزنند تا خون به پاي كوه برسد      
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 وي  ».رسـد  مياگر همه افراد قبيله بكر را بكشيم خون به دامنه كوه ن           «: به منذر گفتند  
براي اداي سوگندت آب    »: گفتند» .بايد به سوگندم وفا كنم    »: باز پافشاري كرد و گفت    

 او بـه اكـراه ايـن        ».ها بريزيم تا خون به كمـك آب بـه پـاي كـوه برسـد                 بر روي خون  
   1.ها به پاي كوه رسيد، از كشتار دست برداشت  پيشنهاد را پذيرفت و وقتي خونابه

هاي مختلف نيز نقـش داشـت كـه           ل در بروز و پيدايش فرقه     بدين روي، همين عام   
گـاه ايـن    . چه در زمان پيامبر و چه پس از ايشان، آثار منفي خـود را نمايـان سـاخت                 

فـشردند،   اي بود كه با آگاهي از مسير اشتباه، همچنان بر آن پـاي مـي               تعصب به گونه  
 برخى از پيـروانش     ،كرد ادعاى پيامبرى    »مسيلمه كذاب «اند وقتى     گفته گونه كه  همان
گـويى   سـت، امـا دروغ     ا گو ست و پيامبر اسالم راست     ا گو دانيم كه او دروغ    ما مى : گفتند
 ، اسـت  »مـضر   « اسـت در نـزد مـا از راسـتگويى كـه از قبيلـه               »ربعيـين «قبيله  كه از   

  2.تر است محبوب

ي هاي اين تعصبات كه منشأ بسياري از اختالفات سياسي، كالمـ           يكي ديگر از جلوه   
 سلم رخ نمـود و      و  وآله  عليه  اهللا   صلي پس از وفات پيامبر   و مذهبي گرديد، همان است كه       

شركت كننـد، هـر گـروه از         آن حضرت    كه در مراسم خاكسپارى    جاى اين  مسلمانان به 
بنـابر شـواهد تـاريخى،      . باشـد   مـي  اهـ  انصار و مهاجران مدعى شد كه خالفت حـق آن         

از قرآن و   سلم    و  وآله  عليه  اهللا   صلي يين جانشين پيامبر  يك از انصار و مهاجران، در تع       هيچ
سنت رسول خدا يا از مصلحت امت سخن نگفت، بلكه سخن هر گروه در اين بـود كـه                

حق خويش است، نه ديگـرى، چـون در ميـان           سلم    و  وآله  عليه  اهللا   صلي جانشينى پيامبر 
                                            

دانشنامه   ـ 78، ص 2محمد حسين روحاني، ج :  ترجمه)ابن اثيرته نوش (تاريخ بزرگ اسالم و ايران .1
 4882، ص 12 المعارف بزرگ اسالمي، جة، مركز دائربزرگ اسالمي

، آشنايى بـا فـرق و مـذاهب اسـالمى         ، به نقل از كتاب      77 ص )محمد ابوزهره نوشته  (تاريخ الجدل   . 2
 )رضا برنجكارنوشته (
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 از درون بـه رقابـت برخاسـتند، بـه دليـل همـين           »خـزرج « و   »اوس«انصار دو قبيلـه     
  1!اختالف داخلى، مهاجران غالب شدند

  هاي نادرست از دين   ـ برداشت3
هـا و مـذاهب جديـد،        سومين عامل مهم بروز اختالف بين مسلمانان و ايجاد فرقـه          

فهمي و درك نادرست بزرگان اين مذاهب بود كه مباني ديـن را بـا افكـار و عقايـد                كج
گـاه  .  خود تفسير كرده و زمينـه گمراهـي خـود و ديگـران را فـراهم آوردنـد                  ناصحيح
هاي نادرست از احكام يا تفسير به رأي احكام شرعي و افزودن يـا كاسـتن آن                  برداشت

 ماننـد   بر طبق مصالح خود ساخته نيز بـه گـسترش ايـن اختالفـات دامـن زده اسـت؛       
 أجـزاي    سر و پاها در هنگام وضو،     تفسيرهايي كه پيرامون اذان و اقامه، شستن يا مسح        

اذان و اقامه، اركان و واجبات نماز، سجده بر مهر يا زمين، و مـسائل كوچـك و بـزرگ                    
  . ديگري كه در صفحات تاريخي ثبت شده است

هاي سياسي در حذف و اضافه        گيري  جهت ها دامن زد و       رفته رفته به تنش     اين عامل، 
برهـان الـدين    «گونـه كـه      و ظهور داشته اسـت، همـان      موارد جزيي احكام، همواره بروز      

 در اذان   »علـي بـن الحـسين     « و   »عبداللّه ابن عمـر   «: نويسد   خود مي  ي  هدر سير » حلبي
 ي  هدر انتفاضـ  و يـا     2گفتنـد   مـي » العمـل  حي على خير   «جمله» الفالح حي على  «پس از 
 بـر  »حـسن أفطـس  اللّه بـن   عبد« بر مدينه مسلط شد،   3گاه كه صاحب فخ    ها، آن   حسني

 بـه   واست، قرار گرفـت سلم  و وآله عليه اهللا  صلياي كه روي مرقد پيامبر گرامي   باالي مناره 
و نيـز در     4. زبان رانـد   رمؤذن نيز اين جمله را ب      ».حي علي خيرالعمل  : بگو«: مؤذن گفت 

                                            
 36  تا26فحات ص )سيد جعفر شهيدىشته نو (السالم عليه  حسينامام قيام . 1

  305، ص2، ج سيره حلبي.2
  معروف به صاحب فخحسين بن علي بن حسن . 3
  446ص ابوالفرج اصفهاني، ، مقاتل الطالبيين.4
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ي   «ها جملـه   دولت آل بويه كه تمايالت شيعي داشتند، شعار شيعيان بغداد در اذان            حـ
ايـن شـعار   ، روي كار آمدند448ها در سال  گاه كه سلجوقي  آنو  بود،  » لى خيرالعمل ع 

  1!را بگويند»  خير من النومةالصال«ممنوع گرديد و فرمان دادند در اذان صبح، جمله 

   ـ رذايل اخالقي4
طلبي و جلب منافع     ها و پاسخ به حس شهرت       ترديد، نقش پيروي از هوا و هوس       بي

 عرب با   ي  كه جامعه   ويژه آن   به. يجاد تفرقه و اختالف غير قابل انكار است       در ا ... مادي و 
خواهي، آشنايي ديرينه داشت و در باب رذايـل          طلبي و رياست   گرايي، تفوق  خوي قبيله 

اخالقي نيز همين بس كه سيره نگاران، خصوصيات عرب جاهلي را در شعر و شـراب و       
 از  3 گور كـردن دختـران،      و زنده به   2قمارهمچنين گرايش به    . نمايند شهوت خالصه مي  

  . جمله رفتارهاي ناپسند آنان بوده است
قرآن كريم نيز علت راه نيافتن انسان به حقايق را، رذايل اخالقـي همچـون هـواي                 

 كه  4داند   مي ،جويي و نيز ارتكاب گناه     نفس، قساوت قلب، كبر و استكبار، بخل و برتري        
اشـت و بـستر اخـتالف و درگيـري را مهيـا             در سبك زنـدگي عـرب جـاهلي وجـود د          

  . ساخت مي
                                            

  305، ص2، ج سيره حلبي.1
يـا  «:مـي فرمايـد  ) 90(قرآن كريم در سوره مائده آيه     . نام داشت » ميسر«ترين نوع قمار آنان       شايع .2
ها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر و االنصاب و االزالم رجس مـن عمـل الـشيطان فـأجتنبوه لعلكـم                     اي

ـ تفلحون پرستي و رسم ازالم از عمل شيطان است پس از آن دوري   اي اهل ايمان شراب و قمار و بت 
 ».كنيد تا رستگار شويد

و اذا  «: ضوع اشاره كرده مي فرمايد    به صراحت بدين مو    ) 8و9(  قرآن كريم در سوره تكوير آيات        .3
ـ المؤودة سئلت باي ذنب قتلت  در آن هنگام كه از دختران زنده بگور شده سؤال شود، به كدامين گناه  

 .»اند  كشته شده

  ... و23/، جاثيه73/،بقره14/، نمل76/ توبه:آياتنگاه كنيد به . 4
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  ي آغاز اختالف  نقطه
اي از مـسائل    سلم اختالفـاتي در پـاره   و وآله عليه اهللا  در زمان حيات رسول اعظم صلي     

سلم مـانع از گـسترش        و  وآله  عليه  اهللا  ميان مسلمانان رخ داد، ولي وجود رسول خدا صلي        
امـا پـس از رحلـت پيـامبر اكـرم           . ق و مذاهب بود   دامنه اختالفات و بروز و پيدايش فر      

سلم، ظهور اختالفـات سياسـي، عقيـدتي و فقهـي ميـان مـسلمانان،                 و  وآله  عليه  اهللا  صلي
هاي اول و دوم هجري گرديـد كـه ايـن            هاي گوناگوني در قرن    موجب پديد آمدن فرقه   

  :ها از سه گرايش عمده بيرون نبودند فرقه
  مانند شيعه، خوارج و مرجئهها و احزاب سياسي  فرقه) الف

شان در امر خالفـت و امامـت و چگـونگي آن             ها اساس اختالفات   اين مذاهب و فرقه   
كرد كـه آيـا خالفـت و امامـت انتـصابي             بود و عقايد آنان حول اين موضوع گردش مي        

طـور كلـي     بنابر عقيده خوارج و مروانيـان و بـه         (؟يا انتخابي ) بنابر عقيده شيعه    (؟است
  ).اهل سنت

  ها و مذاهب كالمي فرقه) ب
هاي اوليه بودند كـه در       تر فرقه   هاي تكامل يافته و گسترده     گونه مذاهب، صورت   اين

  .اواخر قرن اول و دوم تا سوم هجري در اسالم پديد آمدند
  هاي فقهي   ها و مكتب  مذهب) ج

ت و  گـش  هاي استنباط آن بر مي      ها به مسائل فقهي و روش      اساس اختالف اين گروه   
گونه مذاهب در اسالم مانند حنفي، مالكي، حنبلـي و شـافعي در             يكي از علل تعدد اين    

ها و اختالفات فقيهان صاحب نظـر اوليـه و           ميان اهل سنت و جعفري در شيعه، سليقه       
  .بنيانگذاران آن مذاهب بوده است

  



  شيعه ـ دومقسمت  ـ آشنايي با برخي مذاهب اسالمي

 

61 

  قسمت دوم ـ شيعه 
شود، يكي توافق و هماهنگي دو يا چند نفـر           شيعه در لغت بر دو معنا استعمال مي       

نْ  إِنَّ و «: فرمايـد   گونه كه قـرآن كـريم مـي    بر مطلبي، همان مـ  هتيع يم  شـراهاز و ـ  لَـإِب 

 كـه    بـدين معنـا    )83/صـافات (».بـود  الـسالم   عليه ابراهيم ،)السالم  عليه نوح(  او شيعيان
 حـضرت  بـا  هماهنـگ  و شـريعت  صاحب و اولوالعزم پيامبر السالم  عليه ابراهيم حضرت

  1.پيرو صرف نه بود، السالم عليه نوح
پيروي كردن فرد يا گروهي از فـرد يـا گروهـي ديگـر اسـت،                  دومين معناي شيعه،    

فيها رجلَينِ يقْتَتالنِ هذا منْ شيعته       أَهلها فَوجد      غَفْلَةٍ منْ    حينِ   الْمدينَةَ على   و دخَلَ  «: مثل
   هودنْ عهذا م را مـرد  دو آن، در و شـد  شهر وارد مردم، خبري بي هنگام موسي وـ   ...و 

 از كـه  آن. كردنـد  مي كارزار هم با كه دشمنش از ديگري و خويش گروه از يكي: يافت
  2)15/قصص(.»...خواست ياري سيمو از بود، دشمنش از كه آن برابر در بود، او پيروان

شود كه به خالفت و امامت بالفـصل         و در اصطالح به آن عده از مسلمانان گفته مي         
السالم معتقدنـد و بـر ايـن باورنـد كـه امـام و جانـشين پيـامبر                    اميرالمؤنين علي عليه  

شـود و امامـت امـام علـي      سـلم از طريـق نـص شـرعي تعيـين مـي       و وآلـه  عليه  اهللا  صلي
  3.سالم و ديگر امامان شيعه نيز از طريق نص شرعي ثابت شده استال عليه

  بر اساس اعتقادات شـيعيان، اطـالق كلمـه شـيعه بـر دوسـتان و پيـروان حـضرت                
سـلم صـورت گرفتـه اسـت؛          و  وآلـه   عليه  اهللا  السالم نخست از طرف پيامبر صلي       علي عليه 

نـصاري و ابـن عبـاس و        همانگونه كه سيوطي از علماي اهل سنت از جابر بن عبداهللا ا           

                                            
  147ص ،17ج الميزان،. 1
  572، ص2ج ؛ مجمع البحرين، 191 ص ،2العين، ج  كتاب ؛188ص  8لسان العرب، ج. 2
   35المقاالت، ص  اوائل. 3
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  إِنَ «سلم در تفـسير آيـه    و وآله  عليه  اهللا  السالم روايت كرده كه رسول خدا صلي        علي عليه 
كسانى كه ايمان آوردنـد و  ) اما( ـ   خَيرُ الْبرِية  هم  أُولئك  آمنُوا و عملُوا الصالحات الَّذينَ

بـه حـضرت علـي     ؛)7/بينـه (» !ينـد ) خـدا (اعمال صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات       
  1».تو و شيعيانت، روز قيامت رستگار خواهيد بود«: السالم اشاره كردند و فرمودند عليه

  شهرت به نام شيعهتاريخ 
اي از مـسائل، اخـتالف       سـلم در پـاره      و  وآلـه   عليه  اهللا  اگرچه در عصر پيامبر خدا صلي     
هايي كه بعدها پيدا شـد،        بندي  ها و دسته    ولي فرقه   نظرهايي ميان مسلمانان پديد آمد،    

هـا و     كرد با توجه به آن همـه سـفارش         شايد كسي باور نمي   . در آن زمان وجود نداشت      
اما با اين   .، اختالف و تشتتي پديد آيد      سلم  و  وآله  عليه  اهللا  سيره و سخن پيامبر خاتم صلي     

ختالفاتي پديـد آمـد كـه سـبب      ا سلم    و  وآله  عليه  اهللا  همه، پس از رحلت پيامبراكرم صلي     
ترين اختالف، در نخستين      هاي مختلف در ميان مسلمانان گرديد كه مهم        پيدايش فرقه 

سلم پديد آمد كه مربوط به مـسئله   و وآله عليه اهللا ساعات پس از رحلت پيامبر اكرم صلي    
  .خالفت و امامت بود كه مسلمانان را به دو دسته تقسيم كرد

 كه امامت همانند نبوت، منصب و مقـامي الهـي اسـت و از               يك دسته معتقد بودند   
داند،  شرايط امام، عصمت او از گناه و خطا است كه اين صفت را جز خداوند كسي نمي                

بنابراين راه تعيين امام، نص الهي است كه در قرآن و روايات نبوي بيان شـده اسـت و                   
 پيـامبر و امـام مـسلمين        السالم جانشين   بر طبق نصوص فراوان، علي بن ابيطالب عليه       

 اعم از مهاجرين     هاشم و گروهي از بزرگان صحابه،      السالم و بني    حضرت علي عليه  . است
  .و انصار، طرفدار اين نظريه بودند

ها ابوبكر و عمر قرار داشتند، بر ايـن عقيـده بودنـد كـه                دسته ديگر كه در رأس آن     
عيين نكرده اسـت و ايـن كـار را بـه            سلم براي خود جانشين ت      و  وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي 

                                            
  .589ص ، 8الدر المنثور، ج. 1
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الـسالم و     اين اساس، در شرايطي كه حضرت علي عليه        بر. مسلمانان واگذار نموده است   
سـلم مـشغول      و  وآلـه   عليـه   اهللا  اي از بزرگان صحابه به تجهيز بدن پيامبر اكرم صـلي           عده

گـرد  » عدهسقيفه بني سا  «اي از مهاجرين و انصار در محلي به نام           بودند، به همراه عده   
وگوها و اختالفات فراواني كه در مورد انتخاب خليفـه پيـامبر              هم آمدند و پس از گفت     

و هـر كـدام خـود را برتـر و افـضل بـراي               (ميان آنان مطرح شد      سلم    و  وآله  عليه  اهللا  صلي
  .، سر انجام با ابوبكر بيعت كردند)دانست خالفت مي

شيعيان بر اين باورند كه شرايط سياسي و اجتماعي دنيـاي اسـالم و جهـان در آن                 
السالم و هـواداران او       اي بود كه اگر حضرت علي عليه       ي حساس و تاريخي به گونه       برهه

زدنـد،   براي اثبات عقيده خود به اقدامات عملي و جنگ و درگيري نظـامي دسـت مـي             
و دشمنان داخلي   ) امپراطوري ايران و روم    (موجوديت اسالم از ناحيه دشمنان خارجي     

السالم مـصلحت اسـالم و         از اين رو حضرت علي عليه      1ديد؛ آسيب جدي مي  ) منافقين(
هاي گوناگون،   مسلمين را پيروي از روش صبر و مدارا ديد، ولي با اين همه در مناسبت     

اختيـار  گانه و چه در زمـاني كـه خـود حكومـت را در                چه در زمان خالفت خلفاي سه     
 ي  داشتند، بارها به حقانيت خود استدالل و احتجاج كردنـد و ديـدگاه خـود را دربـاره                 

  . كردند نادرستي عمل آنان مطرح مي
                                            

با «: خود اشاره دارند، از جمله    فلسفه سكوت   به   هاي مختلف   مناسبتدر  نيز  اسالم    عليه عليحضرت  . 1
شـان، چـرا     خود انديشيدم و ديدم كه صبر بهتر است از به هم زدن وحدت مسلمين و ريخته شدن خون                 

 آن را تبـاه و      مانـد كـه كمتـرين سسـستي        كه مردم تازه مسلمان بودند و ديـن نوپـا بـه مـشكي مـي               
و ).  65شـرح نهـج البالغـه ابـن ابـي الحديـد، ذيـل خطبـه                 . (»كرد ترين مردم آن را وارانه مي      ناتوان

كه جز بـا    ( براي ما حفظ اساس دين       ،آله  و  عليه  اهللا  حساس بعد از رسول خداصلي     در شرايط   «: فرمودند
شرح نهـج البالغـه     ( .»ر است از هر چيز ديگر ارزشمندت    ) شود چشم پوشي از حق خالفت ما حاصل نمي       

چـه انجـام     بـه آن  ! سوگند بـه خـدا    «: در سخني ديگر چنين فرمودند    ). 119ابن ابي الحديد، ذيل خطبه      
 ياشد، و جز من به ديگـر      پنهم، تا هنگامي كه اوضاع مسلمين رو براه باشد و از هم ن             ايد گردن مي   داده

 ). نهج البالغه74خطبه (» .ستم نشود
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: اسـت  آورده خلفا كتاب تاريخ  يكي از بزرگان اهل سنت در      سيوطي  عنوان مثال،    به
 در هكـ  كـسي  هـر : داد قـسم  را جمعيت "رحبه" در ق.ه 35 سال در السالم  عليه علي
 بدهـد،  شـهادت  و برخيزد شنيده من درباره را پيامبر سخنان و داشته حضور خم  غدير
پيــامبر  كــه شــنيديم مــا: گفتنــد و پاخاســتند بــه نفــر 30 ميــان، آن در كــه
   :سلم فرمود و وآله عليه اهللا صلي
   1.»عاداه منْ ادع و واالَه منْ الِ و اَللَّهم. موالَه فَعلي موالَه كُنْت منْ«

ه  و قُحافَـة  اَبـي  ابنُ تَقَمصها لَقَد اللَّه و أما«: و در سخني چنين فرمودند      أنَّ لَـيعلَم  انـَّ

ـ الرَّحا منَ الْقُطْبِ محلُّ منْها محلِّي  پيـراهن ) ابـوبكر  (ابوقحافـه  پـسر  سـوگند،  خـدا  بـه   

 خالفـت  مـسئله  در من موقعيت كه دانست  مي بخو كه حالي در كرد تن بر را خالفت
  2.»است آسياب سنگ محور مانند

الـسالم و معتقـدان بـه         طالـب عليـه    عنوان پيروان علي بن ابي     در هر حال، شيعه به    
سـلم   و  وآلـه   عليـه   اهللا  خالفت بالفصل او، در نخستين روزهاي پس از رحلت پيامبر صـلي           

هـا منقـرض     آمـده اسـت كـه بـسياري از آن         هايي پديـد      پديد آمد و در تاريخ آن فرقه      
  شيعه دوازده امامي،  : هاي اصلي شيعه كه اكنون نيز موجودند عبارتند از          اند و فرقه    شده

  .ها اشاره خواهيم كرد شيعه زيديه و شيعه اسماعيليه كه در مباحث آينده به آن
امي تـشكيل   جا كه اكثريت قاطع خوانندگان محترم را شيعيان دوازده ام           البته از آن  

بـه همـين    . رسـد   دهند بيان عقايد و اعتقادات در اين قسمت ضروري به نظر نمـي              مي
  .دليل به دو قسمت ديگر خواهيم پرداخت

                                            
  169ص الخلفا،  تاريخ.1
  3 نهج البالغه، خطبه.2
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  قسمت سوم ـ زيديه 
شـود كـه      هاي شيعي، به گروهي گفته مي      ترين فرقه   نوان يكي از معروف   عيديه به   ز

الـسالم را    فرزند امام زين العابدين عليـه     » زيد«السالم،    پس از شهادت امام حسين عليه     
 اما قيام براي خونخـواهي      ،دانست  خود را امام نمي    »زيد بن علي  «اگرچه  . دانند امام مي 

عنوان امام پنجم بشناسند     عاشورا موجب شد كه پيروانش وي را به       و شهداي   ومان  مظل
   .شوند كه به همين دليل زيديه ناميده مي

ـ الْحسنُ والْحسينُ امامانِ قاما اَو قَعدا «بدين ترتيب، فرقه زيديه با توجه به حديث    

، پـس از امـام       1»كنند] لحو ص [ يا قعود    نمايندقيام  خواه  حسن و حسين امام هستند،      
نظـر    اتفـاق الـسالم      عليه و امام حسين  السالم     عليه السالم به امامت امام حسن     على عليه 

الـسالم را تنهـا بـه عنـوان پيـشواي علـم و معرفـت                  ، ولي حـضرت سـجاد عليـه       دارند
گونـه   همـان زيرا آنـان ـ    شمارند و نه امام به معني رهبر سياسي و زمامدار اسالمي؛  مي
دانند؛   ـ يكي از شرائط امام را قيام مسلحانه بر ضد ستمگران مي اشاره خواهيم كرد كه

الـسالم را در شـمار امامـان خـود      از اين رو اكثر نويسندگان زيدي، حضرت سجاد عليه    
الـسالم را      حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي عليـه         ايشان،جاي  ه  باند، بلكه    ندانسته

   2.شود امام پنجم شمرده مي ،و زيد دانند امام خود مي

  يد كيست؟ز
يد بن علي بن حسين بن علي، فرزند امام چهارم شيعيان، حضرت زيـن العابـدين                ز
مادر او كنيزي شايسته و با نجابـت        . معروف است » زيد شهيد «السالم است كه به       عليه

، او را به سي هـزار درهـم خريـد         » عبيده ثقفي  مختار بن ابي  «است كه   » حوراء«به نام   
مـن لياقـت    : هنگامي كه در چهره او آثار پاكي و بزرگي را مشاهده كرد، با خود گفـت               

                                            
 291، ص 43 ، ج) بيروت-ط (بحار األنوار . 1

 114، ص 7 الشيعة، ج أعيان  .2
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است و او را بـه عنـوان هديـه خـدمت     » علي بن الحسين  «اين زن را ندارم، او شايسته       
 .امام فرستاد

و سـه فرزنـد ديگـر بـه       » زيـد «اين بانو از امام داراي چهار فرزند شد، فرزند اول او            
  1.گذاري شدند نام» ي و خديجهعمر، عل«هاي  نام

همچنـين تبحـر در فـصاحت و        .  فردي بسيار شجاع و اهل علـم و دانـش بـود            ،زيد
منطق، استحكام سخن و سرعت در جواب، حسن مناظره، روشني در بيان و ايجـاز در                

 2.اداي معاني، از ديگر اوصاف وي شمرده شده است

، 75هاي   از سال . ف نظر دارند  ي اختال لمورخان در تاريخ والدت و شهادت زيد بن ع        
عنـوان سـال      بـه  122 و   121،  120عنـوان تـاريخ والدت و از سـال هـاي              به 80 و   78

 سـال  42ولي مشهور اين اسـت كـه مجمـوع دوران زنـدگي او     . اند شهادت او ياد كرده  
  . بوده است

الملك  بدعيد در كوفه اقامت داشت، سپس از كوفه به شام رفت و در مجلس هشام بن                 ز
  . نمود و هشام هم او را پنج ماه در زندان حبس نمود3حاضر شد و با او مكابره

يد پس از آن به مدينه و عراق بازگشت و گروهي از كوفيان او را بـه خـروج عليـه                ز
 هجري چهل هـزار نفـر كـه بيـشتر آنـان خـوارج و                120امويان برانگيختند و در سال      
او دعوت خود را نخـست      .  بيعت كردند  يبا و السالم بودند     پيروان علي بن ابيطالب عليه    
نهـاد و چـون گروهـي را         هايي با پيروان خود در ميان مـي         بيش از يكسال در مخفيگاه    

  .قيام كرد يافت،  طرفدار خود
جا كه در زمان قيام      حاكم عراق بود، ولي از آن     » يوسف بن عمر ثقفي   «ر آن زمان    د

                                            
  107   ، ص 7  اعيان الشيعه، عالمه سيد محسن امين، ج . 1
  30   زيد الشهيد، عبد الرزاق مقرم، ص. 2
 كسي كردن با  معارضه وعناد،بزرگي كردن و كبر ظهارچيره شدن، ستيز و جنگ، ا. 3
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، دسـتور   »حكم بن صلت   «د به جانشين خو   زيد در حيره بود، با آگاه شدن از قيام زيد،         
هـاي   جنگ بين لشكريان اموي و زيدي چند روز در كوچه         . سركوبي آنان را صادر كرد    

كوفه ادامه پيدا كرد تا اين كه لشكريان اموي زيد را كشته و سر او را به شام فرسـتاده                    
و كنـار قبـر   و بر دروازه دمشق آويختند و پس از چند روز آن سر را به مدينه فرستاده      

مدت يك شبانه روز آويـزان كردنـد و سـپس آن را در                سلم به   و  وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي 
  1.مسجد جامع مصر آويختند كه كسي از اهل مصر آن سر را دزديد و به خاك سپرد

   دوازده اماميقيام زيد از ديدگاه شيعيان
! يـا حـسينُ    «: السالم فرمود   حسين عليه  امامسلم به     و  وآله  عليه  اهللا  روزي پيامبر صلي  

 يتَخَطَّي هو و اَصحابه رِقاب النّـاسِ غُـرّاً محجلـينَ،            زيديخرُج من صلبِك رجلٌ، يقالُ لَه       
ـ يدخُلُونَ الجنَّةَ بِغَيرِ حسابٍ شود به نام زيـد، او   از صلب تو مردي خارج مي!  اي حسين 

 برتر از همه دارند و به مـردم ديگـر مقدمنـد،             و يارانش در روز قيامت، مقام مشخص و       
  2.»شوند هاي گلگون بدون حساب داخل بهشت مي هاي نوراني و چهره آنان با صورت

سـلم مـشرف      و  وآلـه   عليه  اهللا  روزي خدمت رسول خدا صلي    : گويد ابوذر غفاري نيز مي   
 گريـه   علت. اين حالت حضرت، مرا منقلب كرد     . شدم و حضرت را گريان و متأثر ديدم       

الـسالم    جبرئيل به من خبر داد كه از صلب فرزنـدم حـسين عليـه             «: را پرسيدم، فرمود  
آيـد كـه در ميـان فرشـتگان و مقربـان الهـي او را                   بـه دنيـا مـي      "علي"پسري به نام    

 به وجود خواهـد آمـد، كـه بـه           "زيد"خوانند، و از او فرزندي به نام           مي "العابدين زين"
  3.»رسد شهادت مي

                                            
  215 و 214ص   فرهنگ فرق اسالمي، .1
  96   ، ص3  الغدير، ج. 2
نوشته سـيدبن  (تن،  ـ التشريف بالمنن في التعريف بالف 30   شخصيت و قيام زيد بن علي، رضوي، ص. 3

  244/ص)طاووس
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كردند كـه     السالم از مكاني عبور مي      ل شده كه روزي حضرت علي عليه      همچنين نق 
اختيار گريان شـدند و      اصحاب و همراهان نيز بي    . ناگهان ايستادند و به شدت گريستند     

هاي اشك بر صورت مباركشان       حضرت در حالي كه دانه    . علت را از حضرت جويا شدند     

ـ  انَّ رجالً م  «:جاري بود، فرمـود  لْـدي يو  ن وفـي هـذا الم لَبعِ ص همانـا مـردي از    ـ  ضـ

 1».جا به دار آويخته خواهد شد فرزندانم در اين

زرگان اماميه نيز شخصيت زيد را ستوده       بگونه روايات معتبر است كه       بر اساس اين  
تهجـد و تقـوا، زهـد و پرهيزگـاري، شـجاعت و ظلـم سـتيزي                  و او را به علم و دانش،        

زيد بن علي بن الحسين پـس از        « :  او گفته است   ي  دربارهشيخ مفيد   . اند يف كرده صتو
فـردي عابـد،     شخصيت ممتـاز در ميـان بـرادران خـود بـود؛              السالم،    حضرت باقر عليه  

ي امر به معروف و نهي        رفت و به انگيزه    شمار مي  پرهيزگار، فقيه، سخاوتمند و شجاع به     
  2».م كردالسالم قيا از منكر و خونخواهي جدش حسين بن علي عليه

نكته قابل توجه آن است كه در تاريخ زندگي پيشوايان شيعه،آنان هرگز سر سازش              
با ستمگران و ظالمان نداشتند؛ از اين رو پيوسته مورد اذيت و آزار سـتمگران امـوي و                  

رسـيدند، ولـي شـيوه ابـراز مخالفـت آن            عباسي قرار داشتند و سرانجام به شهادت مي       
از ايـن رو در عـصري       . ها متفاوت بـود    رايط اجتماعي آن  شو  بزرگواران بر اساس اوضاع     

كرد، موضع امامان شيعه اين بود كـه قيـام مـسلحانه بـه مـصلحت                 كه زيد زندگي مي   
اسالم و مسلمين نيست، ولي اين بدين معنا نبود كه اگر فرد يا گروهي عليـه دسـتگاه                  

  . دآن را تخطئه كرده و نادرست شمرن فاسد و ظالم اموي قيام كند،
شـود ايـن    چه كه در مجموع از روايات شيعه اسـتفاده مـي   در مورد قيام زيد نيز آن   

                                            
  97   ، ص3  الغدير، ج. 1
  171االرشاد، ص  .2
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كـه وقتـي     السالم بود، چنان    است كه قيام زيد مورد تأييد و رضايت ائمه اهل بيت عليه           
آن حـضرت پـس از اداي كلمـه          السالم رسـيد،    خبر شهادت وي به حضرت صادق عليه      

او . خـواهم  پـاداش عمـويم را از خـدا مـي         «: فرمـود ) نانا هللا و انا اليه راجعو     (استرجاع  
سوگند به خـدا او بـه        كرد،   فردي بود كه از دين و دنياي ما دفاع مي          عموي خوبي بود،    

سـلم و علـي و حـسن          و  وآلـه   عليـه   اهللا  كه ياران رسـول خـدا صـلي        شهادت رسيد، چنان  
   1».السالم به شهادت رسيدند عليه

 گريه كند با او در بهشت خواهد بود و كسي كه او را              كسي كه بر زيد   «: و نيز فرمود  
  2».واهد بودخسرزنش نمايد، شريك خون او 

او مـردم را بـه رضـايت    . گو بود و ادعاي امامت نداشـت  زيد عالم و راست «: و فرمود 
رسـيد،   خوانـد و اگـر بـه پيـروزي مـي            سلم فـرا مـي      و  وآله  عليه  اهللا  اهل بيت پيامبر صلي   

  3».كرد  واگذار ميحكومت را به آنان
السالم، زيد پرهيزگارتر از اين بود كه چنين ادعايي كند،            طبق روايت امام رضا عليه    

   : خوانـد و شـعارش     يمـ فـرا   سـلم     و  وآلـه   عليه  اهللا   صلي وي مردم را به رضايت آل محمد      
  4.بود» الرِّضا من آلِ محمد« 

ا و مبناهاي تفكـر زيديـه بـا         ايد گفت كه اختالفاتي كه امروزه در معياره       ب  بنابراين،
ان او ايجاد شده است و      وعشري وجود دارد، پس از شهادت زيد و توسط پير          شيعه اثني 

  .آنان بودند كه مباني و معيارهاي جديدي در مسئله امامت و ديگر مسائل ادعا كردند

                                            
  252ص  ،1عيون اخبارالرضا، ج .1
  193ص   ،46ج  بحاراالنوار، .2
  33ص   سيد محس امين،  الشهيد زيد بن علي و الزيديه، .3
  249ص  ،1عيون اخبارالرضا، ج. 4
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  قائد زيديهع
  :اي معتقد هستند كه عبارتند از  پنج گانهمسائليديان به ز
  ـ توحيد1
  ـ عدل 2
كب گناه كبيره شده است، نه مؤمن ت يعني انساني كه مر: بين المنزلتينلة ـ منز 3

بنابراين مرتكـب  . اي ميان اين دو است كه فسق نام دارد        بلكه در درجه  . است و نه كافر   
كبيره، فاسق است و در صورت اصرار بر گناه خود، اگـر بـدون توبـه بميـرد، مخلّـد در              

  .آتش خواهد بود
بر دادن بـه  خ وعد يعني خبر دادن به ثواب و وعيد هم به معناي : و وعيدوعد ـ  4

چه كه وعـده     معناي اين اصل در ميان زيديان اين است كه خداوند در آن           . عقاب است 
  كند؛ زيرا خداوندي كه قدرت بر وفاي بـه وعـده و وعيـدها دارد،               داده است تخلّف نمي   

ق همين اصل، شفاعت را بـراي اصـحاب   زيديان طب. خلف وعده از طرف او جايز نيست  
، باطل دانسته و معتقدند كه اگر مرتكبان كبيره هم شامل           )مرتكبان گناه كبيره  (كبائر  

   و ال شَـفيعٍ      حميمٍ   منْ  ما للظَّالمينَ « : شفاعت باشند، خالف وعده خداوند است كه فرمود       
اى كـه شـفاعتش    ننـده براى ستمكاران دوستى وجـود نـدارد، و نـه شـفاعت ك        ـ    يطاع

  .همچنين آنان معتقدند كه شفاعت، مخصوص مؤمنين است )18/غافر(».پذيرفته شود
قدر اهميت دارد كـه    در تفكر زيديه اين اصل آن: ـ امر به معروف و نهي از منكر 5

 اجتماع محسوب شده و معتقدند كه وجوب ايـن  واز جمله قواعد سالمت و امنيت فرد      
  1. يعني آيات و روايات ـ ثابت شده استفريضه از راه نَقل ـ

تـري بـه جهـت راهبـردي و           اين اصل نزد زيديه از اهميت اساسـي       رسد   به نظر مي  
                                            

 87 فضيلي، ص الزيديه، نظريه و تطبيق، علي بن عبدالكريم. 1



  زيديه ـ سومقسمت  ـ آشنايي با برخي مذاهب اسالمي

 

71 

آنـان ايـن اصـل را زيربنـاي         . كاربردي در مسائل سياسي و اجتماعي برخـوردار باشـد         
  . شمرند امنيت فردي و اجتماعي مي

ي زيديه، قيام خويش را بر ايـن        السالم نخستين پيشوا    زيدبن علي عليه  در نظر آنان    
. دانـست  او قيام و مبارزه با شمشير را يكي از شروط اساسي امامت مـي             . پايه بنياد نهاد  

ضُهم    و الْمؤْمنـات    و الْمؤْمنُـونَ   «: فرمايـد   سوره توبه كه مي    71وي با استناد به آيه       عـب   
و يار و   (مردان و زنان باايمان، ولى      ـ    الْمنْكَرِ   عنِ   ينْهونَ  و   بِالْمعرُوف   يأْمرُونَ  أَولياء بعضٍ 

به هاي آمران    يان فضيلت ببه   ».كنند يكديگرند؛ امر به معروف، و نهى از منكر مى        ) ياور
؛ امر به معروف و نهي از منكـر را دعـوت بـه اسـالم،                ختپردا  منكر  از  معروف و ناهيان    

رد ظالمان، اقامه حدود، صـله ارحـام، اخـذ صـدقات،            ظلمت،   خارج ساختن ديگران از   
   1.نمايد معرفي مي... تقسيم غنايم و

  امامت از ديدگاه زيديه
  :اند  زير را الزم دانسته زيديه براي امامت شرايط

الـسالم    عليها باشد، خواه از اوالد امام حسن عليه        اهللا  ز اوالد حضرت فاطمه سالم    اـ  1
  .السالم حسين عليهباشد و يا از فرزندان امام 

عالم به شريعت باشد تا بتواند مردم را به احكام دينـي هـدايت كنـد و موجـب                    ـ2
  .گمراهي آنان نشود

  .اهد باشد تا به اموال مسلمانان چشم ندوزدزـ 3
  . از جهاد با دشمنان نگريزد و سبب پيروزي آنان بر حق نگردداجاع باشد تشـ 4
  2.براي ياري دين خدا، قيام مسلحانه نمايدشكارا به دين خدا دعوت كند و آـ 5

                                            
  300ـ299جموع كتب و مسائل االمام االعظم زيد بن علي بن الحسين، ص م. 1
  155و154صص  ،1ملل و نحل شهرستاني، ج .2
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 السالم و خلفا ديدگاه زيديه در مورد حضرت علي عليه

هـاي زيديـه اشـاره شـود تـا در            براي آشنايي با اين بحث الزم است به برخي فرقه         
  .اين بحث نيز روشن شود ضمن بحث از عقايد و افكارشان، 

  

  :زهاي اصلي زيديه و عقايد آنان عبارتند ا فرقه
  سليمانيه يا جريريه) الف

  :بودند و معتقد بودند كه» سليمان بن جرير الرقي«پيروان 
سلم كسي را به اسم انتخاب نكرد؛ از اين رو امام بايد از               و  وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي ـ  1

  .راه شوري تعيين شود
  .امامت منحصر به فرد خاصي نيست و همه قريشيان در آن شريكندـ 2
  .فضول با وجود افضل، جايز استامامت مـ 3
سـلم و شايـسته    و وآلـه  عليـه  اهللا السالم افضل مردم بعد از پيـامبر صـلي     علي عليه ـ  4

خالفت است و انتخاب كنندگان خلفا در انتخاب خـود اشـتباه اجتهـادي مرتكـب                 
  ).دانند از اين راه، خالفت آنان را صحيح مي. (شدند، لذا فاسق نيستند

  .و زبير و طلحه كافرندعثمان و عايشه ـ 5
  1.تقيه و بدا را قبول ندارندـ 6
  جاروديه يا سرحوبيه) ب

هـستند  )  هجري 160 يا   150متوفاي  (» ابي جارود زياد بن منذر همداني     «پيروان  
  :گفتند و مي
الـسالم را بـه خالفـت          ، علـي عليـه     1سلم با نـص خفـي       و  وآله  عليه  اهللا   پيامبر صلي  ـ1

                                            
 160 ،159، 41فحات ص ، 1ملل و نحل، ج. 28التبصير في الدين، . 1
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الـسالم،    و صحابه با انتخاب خلفا و پيروي نكردن از علي عليه          منصوب كرد و نه به اسم       
  .كافر شدند

  .السالم است امامت، مخصوص فرزندان علي عليهـ 2
  2.قائل به مهدويت هستندـ 3

دهنـد و    الزم به يادآوري است كه اين فرقه، اكثريت شيعيان يمني را تـشكيل مـي              
ا زيدياني هستند كه عالوه بر اعتقاد     ه آن. ترين فرقه به شيعه دوازده امامي است       نزديك

هاي  السالم داشته و انديشه       به قيام و انقالب، وابستگي و علقه شديد به اهل بيت عليهم           
 . ها پررنگ است شيعي در آن

  صالحيه و بتريه) ج
بـود، گفتـه    » ابتـر «كـه لقـب او      » كثير النواء «و اصحاب   » حسن بن صالح  «پيروان  

  : بود ازعقايد آنان عبارت. شود مي
علي . كه افضل راضي باشد    امامت مفضول با وجود افضل جايز است، به شرط آن         ـ  1

السالم هم افضل از ديگران  بـود، ولـي از روي ميـل و رغبـت، خالفـت را بـه                        عليه
  .ديگران واگذار كرد

  .كنند تقيه و رجعت را انكار ميـ 2
دانند مانند طلحـه و      ميالسالم جنگيدند، كافر      كساني را كه با حضرت علي عليه      ـ  3

  3...زبير و

                                                                                         
شرايط و صـفات  اند كه هر كس  نص خفي از ديدگاه آنان يعني پيامبر و ائمه بعد از او تصريح كرده  . 1

  . را داشته باشد، امام خواهد بود و اطاعت از او بر مسلمانان واجب است ـها از ديدگاه آن ـ امامت
  70 تا67 فحات ص فرق الشيعه، نوبختي،. 2
  161ص ،1ملل ونحل، ج. 3
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 نقاط افتراق و اشتراك ميان شيعيان اماميه و زيديه

  براي آشنايي بيشتر با زيديه، به برخي از آراء و عقايـد ويـژه آنـان در ابعـاد فقهـي،      
كنيم تا در پرتو آن، نقاط اشتراك و افتراق آنان با شـيعيان         كالمي و اعتقادي اشاره مي    

  . ن گردددوازده امامي روش

  نقاط اشتراك: الف
الـسالم را معـصوم         عبا علـيهم    شيعيان زيديه همچون شيعيان اماميه پنج تن آل       ـ  1

  .دانند مي
الـسالم ، امـام حـسن         شيعيان زيديه، خالفت و امامت بالفصل امـام علـي عليـه           ـ  2

  .السالم را قبول دارند السالم و امام حسين عليه عليه
  .دانند شيعيان زيديه همچون اماميه، باب اجتهاد را مفتوح ميـ 3
انـد،    ماننـد شـيعيان اثناعـشري، از روش تأويـل بهـره بـرده              1در صفات خبريـه،   ـ  4

را بـه قـدرت         4»اسـتوا « را به ذات و      3»وجه« را به نعمت و قدرت و        2»يد«كه   چنان
  .اند تفسير كرده

                                            
مقصود از صفات خبريه، اوصافى است كه در آيات قرآن و روايات آمده و مستندى جز دليل نقلي                   . 1

شيعه بـه پيـروى از اهـل    . اشاره كرد» اهللا عين«و  » يداهللا«توان به صفت      از جمله اين صفات مي    . دندار
با دقت در آيات ياد شده و نظاير        . سالم معتقد به تنزيه و باطل بودن تجسيم و تشبيه است          لا   معليه بيت
ز قـدرت خداونـد اسـت و        كنايـه ا  » يد«كه كلمه     ها پى برد؛ مانند اين     توان به مفاد حقيقى آن     ها مي  آن

   66 ، ص)جعفر سبحاني ( سيماي عقايد شيعه.ها است مقصود اين است كه قدرت الهى برترين قدرت
 10سوره فتح، آيه. يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم. 2

 115/هبقر» . جاست ـ و به هر سو رو كنيد، وجه اهللا آن فَأَينَما تُولُّوا فَثَمّ وجه اللَّه «. 3

  5/طه» .قرار دارد] اقتدار[رحمان بر تخت ] خداي. [الرَّحمنُ علَي الْعرْشِ استَوي«. 4
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 بين نمازهـاي ظهـر، عـصر، مغـرب و           شيعيان زيديه مانند شيعيان اماميه جمع     ـ  5
  .دانند عشا را جايز مي

  .خوانند در سفر نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت ميـ 6
دانند و در نماز جماعت بـه شـخص فـاجر اقتـدا                را بدعت مي   1ها نماز تراويح   آنـ  7

  .كنند نمي
ز بـسته نمـا     اند؛ برخالف اكثريت اهل تسنن كـه دسـت          به نماز با دست باز قائل     ـ  7

 .خوانند مي

 2.گويند العمل مي نماز حي علي خيراقامه و اذان در ـ 8

  .دانند رؤيت خداوند با چشم را محال و مستلزم حدوث و جسمانيت ميـ 9

 نقاط افتراق: ب

فقط عصمت اصحاب كساء را قبول داشته و عصمت ديگر ائمه را قبول ندارنـد و      ـ  1
  . خطا معصوم نيستامام مانند ساير مردم است و از : گويند مي
علم در كتب مختلف موجـود اسـت و           : گويند علم ازلي امام را قبول ندارند و مي       ـ  2

 .از اين رو اختصاص به فرد يا گروه خاصي ندارد همه به آن دسترسي دارند، 

 .براي ائمه خود معجزات و كراماتي قائل نيستندـ 3

اي، امر بـه     ظفند در هر برهه   دانند و معتقدند كه همه مو      تقيه كردن را حرام مي    ـ  4
معروف و نهي از منكر را با هر شرايطي كـه باشـد انجـام دهنـد و دسـت بـه قيـام                        

  3 .مسلحانه با حكومت باطل بزنند
                                            

 . كنند را به جماعت برگزار مي نمازهاي مستحبي ماه مبارك رمضان كه اهل سنت آن. 1

   91، حافظ علوي، ص»حي على خير العمل«االذان به . 2
 135، ص 9شرح اصول كافي، ج . 3
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 بدين صورت كه در مكتب شيعه در وضـو بايـد             اي متفاوت دارند؛   در وضو شيوه  ـ  5
ي هم چون حسن    اند كه بايد شسته شود و برخ       پاها را مسح كرد و اهل تسنن گفته       

از پيـشوايان   » الحـق  ناصـر «د بين شستن و مسح مخير است، ولـي          نگوي بصري مي 
 1».در وضو هم شستن پاها و هم مسح كردنش واجب است«: زيديه گفته است

  .ازدواج موقت يا همان متعه را قبول ندارندـ 6
  .دانند مسح بر كفش را جايز ميـ 7
  .، قائل به قياس شدند)ها  و امام حنفياز بزرگان اهل سنت(مانند ابوحنيفه ـ 8
  2.دانند اهل كتاب را جايز مي) كشتار(خوردن ذبايح ـ 9

  مهدويت در زيديه
يكي از باورهاي عميق و بنيادين در تفكر شيعيان، اعتقاد به وجود شخصي بـه نـام                 

السالم است كه فرزند امام يـازدهم شـيعيان يعنـي امـام حـسن عـسكري                   مهدي عليه 
هـاي اصـلي انتـساب بـه          به ديگر سخن، يكي از معيارهـا و شاخـصه         . م است السال  عليه

 هاى ديگر فرقه  زيرا    شيعه، پذيرش باور به مهدويت به همان معنايي است كه ذكر شد؛           
اين باور كلـي،    زمان معتقدند و    ال  به موعود و منجى آخر    اسالمى و حتي ديگر اديان نيز       

  . آيد وجه تمايزي به شمار نمي
انـد كـه      اسان از پيشواي اين فرقه يعني زيد شهيد نيز جمالتي نقل كرده           زيديه شن 

ي  اشاره دارد و نشان دهنده الشريف    فرجه  تعالي  اهللا  به باورمندي او به مهدي موعود عجل      
    :آن است كه خود وي به آن حضرت معتقد بوده است، به عنوان مثال

                                            
يحيـي  ( االحكام، في الحالل و الحرام،  ـ 210، ص2ج) احمد المرتضي (ار في فقه الزيديهشرح االزه. 1

  339، ص 1 ج)بن حسين
  218 ص  فرهنگ فرق اسالمي،. 2
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ن متن زيديه در خصوص     تري  قديمى،  )قمرى 298متوفاى  (هادى يحيى بن حسين     
 در. كنـد   السالم روايت مـى     السالم را به نقل از زيد بن على بن حسين عليه            مهدى عليه 

 در آن هنگـام قـائم آل      « : گويـد    زيد پس از ذكر برخى از عالئم ظهور مـى          روايت، اين

 سلم قيام خواهد كرد در حالى كه به كعبه تكيه زده است و از               و  وآله  عليه  اهللا   صلي محمد
 ».بيننـد  نمـى  را آن آخـرت  و دنيـا  كوردالن تنها كه درخشد  ميان دو چشم او نورى مى     

 پاسـخ  زيـد » چيـست؟  نـور  آن! اباحسين اى«: پرسد مى زيد از انار، فروشنده ابوهاشم،
 1».عدالت او در ميان شما و حجت او بر آفرينش«: دهد  مى

دى حق اسـت و او از مـا         مه«: السالم چنين نقل شده است      نيز از زيد بن علي عليه     
 آخرالزمـان  در او ظهـور   كه  چرا ؛ ولى شما او را درك نخواهيد كرد       ،خاندان خواهد بود  

 سـنت  و خـدا  كتاب به كه ما از اى دعوت كننده  آن ركاب در جهاد از نبايد پس. است
خواند و در اين راه قيام كرده و مورد اعتمـاد اسـت و امـام و حجـت بـر                       مىفرا   پيامبر

 2».بلكه بايد از او پيروى كنيد تا هدايت شويد.  سستى نماييدشماست،

اما بايد دانست كه زيديه به مهدويت اعتقاد دارند، با اين تفاوت كه آنان بـر خـالف                  
الـشريف را از فرزنـدان امـام          فرجـه   تعـالي   اهللا  شيعه دوازده امامي كه مهدي موعود عجل      

اختفـاي كنـوني آن حـضرت معتقـد         داند و بـه تولـد و          السالم مي   حسن عسكري عليه  
 آخرين وى كه معتقدند و شناسند نمى مهدى عنوان شخص معينى را به   هستند، زيديه   

 است كـه در     عليها  اهللا   سالم فاطمهحضرت  از نسل   و  السالم     عليه بيت اهل امامان از امام
  3.آينده متولد خواهد شد و در زمان نامعين ظهور خواهد كرد

                                            
 470، ص2األحكام فى الحالل والحرام، ج. 1

  199 و 198فخات ص)منصورباهللا عبداهللا بن حمزه (الثمين فى أحكام األئمة الطاهرينالعقد . 2
  ) سيد على موسوى نژاد،مهدى فرمانيان(، درس پانزدهم، يه، تاريخ و عقايدزيد .3
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  زيديان يمن
از . رود شـمار مـي    ترين محل تجمـع شـيعيان زيـدي بـه           به عنوان اصلي   كشور يمن 

دهنـد    درصد جمعيت يمن را پيروان مكتب زيديه تشكيل مى         45لحاظ مذهبي حدود    
 درصـد و درصـد انـدكي هـم          53 ،نـد ا    كه اهل سنّت كه اغلب شافعي مـذهب        در حالي 

  . شيعيان اسماعيليه هستند
هستند ) السالم عليهم(  اهل بيت  ي   شيفته شيعيان و اهل سنّت يمن همگي محب و       

اسـاس  در  .و آداب و رسوم مذهبي آنان بسيار مشابه بـه شـيعيان دوازده امـامي اسـت          
بـار    چـون نخـستين    ،داننـد  السالم مـي    ها اسالم خود را مديون حضرت علي عليه        يمني

از صحابه را السالم و چند نفر ديگر      سلم حضرت علي عليه     و  وآله  عليه  اهللا  پيامبراعظم صلي 
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  .براي تبليغ اسالم به يمن فرستادند
 نامه حضرت رسـول     ،السالم با ورود به يمن      حضرت اميرالمؤمنين عليه  نقل شده كه    

 بـا خوانـدن آن و       1.قرائت كرد » همدان«سلم را براي مردم قبيله        و  وآله  عليه  اهللا  خدا صلي 
ا قبيله مذحج و سـپس      ه  همگي مسلمان شدند و پس از آن       همدانيان ،دعوت به اسالم  

  . خع همگي اسالم آوردندقبيله نَ
دانيان در زمان خليفه دوم به كوفه در عراق عزيمت كردند و در آن ديار سـاكن                 مه

شمار آمدنـد؛ طـوري كـه در زمـاني كـه بحـث         شدند و جزو پيروان سرسخت تشيع به      
گفتـه   و   السالم مطرح بود، در ترغيب آن حضرت نقـش داشـتند            خالفت امام علي عليه   

  .  بود»مالك اشتر نخعي يمني«السالم بيعت كرد،  اولين كسي كه با امام علي عليهشده 
 از شـيعيان يمنـي      »عمرو بن حمـق خزاعـي     « و   »حجر بن عدي كندي   «همچنين  

گاه گروهي قصد داشتند بر منابر به امام علـي            بودند كه در زمان مغيره، حاكم كوفه هر       
ش ناسـزا بگوينـد، مـورد تحـذير حجـر و يـارانش قـرار        السالم و حاكمان بزرگـوار   عليه
 وي را بـا     ، بـر كوفـه    »زياد بن ابيـه   «گرفتند كه با ادامه اين كار در زمان حكمراني            مي

  . تن از يارانش به دستور معاويه به شهادت رساندندسيزده
الـسالم نيـز بـسياري از         السالم و امام حسين عليـه       در دوران امامت امام حسن عليه     

اي از اهل يمن در زمره شـهداي حماسـه     عده. ها در شمار طرفداران ايشان بودند      يمني
عناصر اصـلي نهـضت تـوابين بعـد از واقعـه عاشـورا را نيـز                 تعدادي از   عاشورا بودند و    

بيـت    شـان در دفـاع از اهـل         ها تشكيل دادند كه بعدها جان خود را بر سر عقيده            يمني
  . السالم فدا كردند عليه

ليون از سـادات و  ي م5 حدود ،ليوني يمني م20كه از جمعيت   وجه اين نكته جالب ت  
  .اند ها سادات حسني و بقيه سادات حسيني آن% 90ذريه پيامبر بوده كه 

                                            
 363، ص 21بحاراالنوار، ج  ـ345، ص2السيرة الحلبية، ج .1
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 هاي الحوثي  زيدي

المـؤمنين يـا      مبارزان حـوثي يـا شـباب      
فعلي، نام گروهي از مبارزان      انصاراهللاهمان  

اين گروه نام خـود     .  است يمن شيعه زيدي 
» حـوثي الحسين بدرالدين «را از رهبرشان،   

   . يمن كشته شدتوسط نيروهاي ارتش 2004 اند كه در سال گرفته
بــراي آشــنايي بــا جــري شمــسي ه در دهــه شــصت حــسين بــدر الــدين الحــوثي

د و بـه يكـي از مريـدان ايـشان           نموعليه به قم سفر      اهللا  هاي امام خميني رحمت     انديشه
  .را مطالعه كرديشان هاي ا و بسياري از كتابتبديل گشت 

اهللا   رحمـت ( امـام خمينـي   « : كند  الحوثي در سخنراني خود تاكيد مي      شهيد حسين 
 دعـوتش رد    ،گونه كـه در حـديث آمـده        ود و همان   امامي متقي و امامي عادل ب      1،)عليه

  2.كردني نيست
  )ره(خميني هاي عالمه بدرالدين الحوثي با امام قرابت انديشه

هـا متـأثر اسـت كـه جـزء            جريان الحوثي از اعتقادات و فقه مكتب جارودي زيـدي         
ايـن  . آينـد   شمار مـي   ناپذير از تركيب اجتماعي طبيعي و تاريخي جامعه يمن به           جدايي

  با انقالب اسالمي ايران و مكتب فكري امام خمينـي          ،ريان از نظر اجتماعي و سياسي     ج
ها در موضـوعات سياسـي و         در واقع نوع نگاه الحوثي    . قرابت يافته است  اهللا عليه     رحمت

                                            
 امـام  ؛باشـد ) عـج (توانـد مهـدي     هـر سـيدي مـي   ،ها   از نظر زيدي و ها عدد معيني ندارد      زيدي ام ام .1

بنـابراين  . ها امام هـستند    و مقتدي صدر از نظر زيدي    اي، سيد حسن نصراهللا     ، آيت اهللا خامنه   )ره(خميني
 وي را ، زيـديان ناميـد    معتقد نبود و خود را امام مـي     )مهدي موعود  (به امام غائب  ) ره(اگر امام خميني  

 .كردند  قبول مي

  14/3/92،حوزه راهبرد فرهنگ، فرهنگي خبرگزاري فارس، گروه .2
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ها بر دو اصل جهاد و امر به معـروف و نهـي از منكـر و حـساسيت         اجتماعي و تكيه آن   
 ويژگـي   ،و تحوالت سياسي در درون يمن و منطقـه        آنان نسبت به سرنوشت مسلمانان      

هـا     شـاهد تحـول مـذهبي در حـوثي         ،اما بـه لحـاظ مـذهبي      . اساسي اين جريان است   
ايم، بدين معني كه آنان مذهب زيدي خود را تغييـر نـداده و بـه مـذهب دوازده                     نبوده

  .اند امامي گرايش پيدا نكرده
 دائمـاً نـوعي داد و سـتد         ،شيعيق  رَهاي مختلف ف    واقعيت اين است كه بين جريان     
ق پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي         رَبيشتر اين ف  . فكري و فرهنگي وجود داشته است     

از ،  اند، زيرا نسل جوان پيرو اين مـذهب شـيعي           ايران از شيعه دوازده امامي متأثر بوده      
ر و انقالب اسالمي ايران اثـ عليه  اهللا  رحمت ادبيات سياسي و فكري حضرت امام خميني      

  .پذيرفته بودند
ـ        اين امر موجب تعامل فكري و فرهنگي ميان جريـان          ق شـد،   رَهـاي درون ديگـر ف

 ـ  گذاري به معناي گرويدن كامل به مذهب شيعه دوازده امامي نيست اگرچه اين تأثير
هر چند تعدادي از اين جوانان ايـن گـرايش          

چه مهـم اسـت ايـن      آن ـ ولي را پيدا كردند
 از قيــام امــام ،نهــاي يمــ اســت كــه زيــدي

عليه رژيم ظالم شاه     ،عليه اهللا   رحمت خميني
ـ كه از نظر آنان امام قائم به سـيف اسـت  ـ    

را امــام خــود يــشان او متــأثر شــده اســت، 
  1.دانستند

  
  

                                            
1. javanonline.ir 10/3/1393  ،648915: كد خبر 
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  فراهاني شهرابي احمد
  

 مقدمه

 توجهي نيز او اجتماعي روابط به انسان فردي مسائل بر افزون اسالم مبين دين
 مكتب اين در فراواني اهميت از بشر رفتاري و گفتاري هاي ارتباط چگونگي.دارد ويژه

 شكل سه به كه است ديگران با لفظي پيكار اخالقي رذايل جمله از. است برخوردار
 آمدن پديد ي مايه و باشد مي زبان هاي بيماري از هرسه و است وخصومت جدال مراء،

. گردد مي كينه شدن زنده و نفاق موجب و بشري ي جامعه گسيختگي هم از و دشمني
 را ها آن است الزم ها آن از ناشي هاي آسيب از ماندن امان در جهت علت همين به

  . بپردازيم آن اندرم و عالج هاي راه بررسي به و شناخته خوب
  لغوي معناي

 شدن غالب و طرف كوبيدن منظور به كه گفتگويي و بحث از است عبارت جدال«
 كه است اين گويند مي مجادله مباحث گونه اين به كه اين علت و گيرد مي صورت او بر
 ديگري بر را خود فكر كدام هر تا پردازند مي مشاجره و بحث به يكديگر برابر در نفر دو

   1 ».كند يلتحم
                                            

  189: ؛ المفردات في غريب القرآن، ص23، ص2 قاموس قرآن، ج. 1

  مراء
  جدال، خصومت، مناظره

 



  مراء
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 امتراء همچنين ... است كارها در داشتن ترديد و بودن دل دو معناي به نيز مريه «
 صحت اثبات براى و هست آن در دلى دو كه چيزى در كردن استدالل يعنى ةممارا و

   1».شوند متوسل دليل به آن نادرستى يا
  2».باشد يم منازعه و مجادله معناي همان به ظاهر در نيز مراء هرحال به «
  3».است ستيزه و دشمني معناي به لغت در هم خصومت «

  اصطالحي معناي
 طور به اخالق و منطق علم در را آن معناي است بهتر جدال اصطالحي معناي در
  .كنيم بيان مجزا
 طرف مسلّمات از انسان كه آن از است عبارت منطق علم اصطالح در جدال«

 دارد قبول طرف كه مقدماتي از استدالل مقام رد كند؛ برداري بهره او عليه مقابل،
 مؤثر بسيار مقابل طرف كردن خاموش يا كردن قانع براي روش اين كه كند استفاده

 جدال همان باشد خوب و متين استدالل، گونه اين در برخورد كيفيت چه  چنان و است
  4».است كرده تحسين را  آن قرآن كه است احسن
 با ـ  أَحسن  هي  بِالَّتي  جادلْهم و الْحسنَةِ الْموعظَةِ و بِالْحكْمةِ بكر سبيلِ  إِلى دعاُ «

 است، نيكوتر كه روشى به ها آن با و !نما دعوت پروردگارت راه به نيكو، اندرز و حكمت
   )125/نحل(» .كن مناظره و استدالل

 در ستيزه و پيكار ست،ا گرفته قرار اخالق علماي توجه مورد كه جدل معناي«
  5 ».اوست كردن ساكت و مقابل طرف بر شدن چيره جهت كالم

                                            
  219، ص4  قرآن، جترجمه و تحقيق مفردات الفاظ. 1
  ي دهخدا، ذيل لغت مراء  ـ لغتنامه251، ص 6 قاموس قرآن، ج. 2
  218، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج. 3
  ، نوشته عالمه محمدرضا مظفر257، ص3المنطق، ج. 4
  182ص آفات زبان، ،4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج . 5
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 و ايراد از است عبارت مراء « :فرمايد مي اتالسعاد  جامع در نراقي مهدي محمد مال
 و وى، اهانت و تحقير قصد به آن در خلل و نقص اظهار و ديگرى سخن به اعتراض
 مسائل آن متعلّق و مورد كه است مراء مانه جدال و. خود هوشمندى و برترى اظهار

 است گفتار در لجاج و مجادله نوعى خصومت و. باشد ها آن تقرير و بيان و اعتقادى
 سخن به شروع و ابتدا با گاهى اين و ديگر، مقصودى يا مالى آوردن دست به براى
 پس. نيست ديگرى كالم بر اعتراض صورت به جز مراء و اعتراض، نحو به گاهى و است
 زمانى خصومت، و جدال ولى. باشد مى حسد و عداوت از ناشى و است، ايذاء نوعى مراء
  . شود مى صادر و ناشى دو اين غير از زمانى و دو اين از يكى از

 ـ باشد متعلّق حقّه عقايد از يكى اثبات به يعنى ـ باشد حق هب اگر جدال گونه، بدين
 نداشته عناد و دشمنى مجادله طرف و ،باشد هدايت و ارشاد آن از غرض و قصد و

 از و است پسنديده و ستوده بلكه نيست، مذموم و است "احسن جدال" اين باشد،
. شود مى شمرده است نفس بزرگى و معرفت نيرومندى نتايج از كه ايمان در ثبات
   :فرمايد مى سبحان خداى
لُوا ال ولَ تُجادتابِ أهبِالَّتى اال الْك ىنُ هسنيكو طريق به جز كتاب اهل با ـ أح 

  )46/عنكبوت(. مكنيد مجادله
 مالى طمع يا ىيجو غلبه يا عصبيت با همراه و مذموم نباشد، حق به جدال اگر و
 ىيها شبهه و شك موجب كه بسا چه و است، شهوت يا غضب قوه ليرذا از و است،
 مورد و كرده نهى ار آن سبحان خداى لذا و سازد، ضعيف را حقّه اعتقادات كه شود

   :فرموده و داده، قرار مذمت

نَ ونْ النَّاسِ ملُ مجادى يف رِ اللَّهلْمٍ بِغَيع ى ال وده تابٍ ال ونيرٍ ككسانى مردم از ـ م 

   )8/حج(.كنند مى مجادله بخش روشنى كتابِ و هدايت و علم بدون خدا ي درباره كه هستند
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 فى يخُوضُوا حتَّى عنْهم فَأَعرِض آياتنا في يخُوضُونَ الَّذينَ ترأَي اذا و :فرموده و
ديثح رِهها آن از روند مى فرو ىيگو ياوه به ما آيات در كه ببينى را كسانى چون و ـ غَي 

  1» )68/انعام(. كنند گفتگو آن از غير سخنى در تا بگردان روى
  خصومت و جدال مراء، تفاوت

 براي است گفتار در لجاج و مجادله نوعي خصومت« :شد نوشته كه طور همان ـ1
 و است سخن به شروع و ابتدا با گاهي اين و ديگر مقصودي يا مالي آوردن دست هب

   ».نيست ديگري كالم بر اعتراض صورت به جز مراء اما ،اعتراض نحو به گاهي
 به بلمقا طرف و گفته را سخني شخص مراء در كه است معنا بدين اين «
 شخص كه نيست اين به نيازي جدال در ولي گشايد، مي لب اعتراض و گيري خرده
. شود جدال آغاز موجب او عقايد دانستن بسا چه بلكه كند، آغاز سخن شونده جدال
 از دارد، را مقابل طرف كردن كوچك ي انگيزه و خودنمايي قصد شخص مراء، در چون
 شخص جدال، در اما شود، مراء وارد تواند ينم او نگويد سخن مقابل طرف تا رو اين
 كه نيست نيازي بنابراين بفهماند، او به را مقابل طرف علمي مطلب فساد دارد قصد

   2 ».بگويد سخن مقابل شخص
 از ناشي و است كردن اذيت و ايذاء نوعي مراء « :آمد قبل در كه طور همان باز و ـ2

 غير از زماني و دو اين از يكي از زماني خصومت، و جدال ولي. باشد مي حسد و عداوت
  ».شود مي ناشي دو اين

 و كالمي پيكار معناي در مراء.  دارد تر گسترده معنايي جدال با مقايسه در مراء ـ3
 محدود ديني و اعتقادي امور به فقط ولي رود، مي كار به سخن كردن بدل و رد

  .رديگ يبرم در را امور تمام بلكه شود، نمي

                                            
   377ص 3ج) السعادات ترجمه جامع( مىاسال  اخالق  علم .1
  182، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج .2
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 در شود، مي گفته علمي يا ديني مسائل ي درباره كالمي پيكارهاي به جدال
  . شود مي اطالق حقوقي و مالي مسائل در لفظي هاي ستيزه به بيشتر خصومت كه حالي

 نزديك هم به معنا نظر از مراء و خصومت جدال، كه است الزم نكته اين به توجه
  1».اند رفته كار به يكديگر هاي جايگاه در گاه و هستند
 نظر مد را معنا يك لفظ سه هر از نوشتار اين از بخش درهر ما دليل همين به
  .پوشيم مي چشم ها آن ييجز هاي تفاوت از و داريم

  خصومت و جدال اقسام
 و عقل. است مذموم و ممدوح نوع دو شامل خصومت و جدال :آمد قبل در كه چنان

  .است نكوهيده را برخي و ستوده را وخصومت جدل انواع از برخي شرع،
 توهين جز هب كننده مراء قصد چون آمد؛ مراء تعريف در كه طور همان كه حالي در
 در و است مذموم حالي هر در دليل همين به ،نيست خود برتري اثبات و مقابل طرف
  .نداريم ممدوح مراء عنوان به چيزي اخالق

  ممدوح خصومت و جدال
 شرع و عقل سوي از هايش صورت ي همه با ديني و علمي مسائل در گفتگو و بحث
 در مشاجره و جدال .است شده ستايش آن اقسام از برخي بلكه است، نشده نكوهش
 و گفتارها و ها مباحثه نظير جاهل، ارشاد يا و باطل بردن بين از يا حق نمودن اثبات

 يشستا مورد شرايط اي پاره رعايت با دارند يكديگر با علم اهل كه علمي، برخوردهاي
  .است گرفته قرار شرع

 درست موادي ماليم، گفتاري و خوش زباني با نفساني، هواهاي از دور به كه جدالي
 كه رود مي شمار به پسنديده بحثي گيرد، صورت مفيد و فهم قابل يعموضو ي درباره و

  3.اند كرده سفارش آن به روايات و 2كريم قرآن
                                            

  182، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج .1
  .آيات اين موضوع در صفحات قبل آمده است .2
  192، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج .3
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  :ايدفرم مي وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول
 در ايم كننده مجادله ما ـ نَبِيا سبعينَ لسانِ علَى اللَّه دينِ في الْمجادلُونَ نَحنُ «

  1»پيامبر هفتاد زبان به خدا دين ]تبليغ[
 پاسخ پرسيدند، را احسن غير و احسن به جدال فرق السالم عليه صادق ازامام

 و گويد باز را باطلي او و كني بحث ليباط پيرو با كه است آن ناپسند، جدال « :فرمود
 كه را حقي يا كني، راانكار او سخن گاه آن ي،يبگو را آن پاسخ الهي حجت با نتواني تو
 كني، انكار بنشاند، كرسي به را خويش باطل خواهد مي آن كمك به پرست، باطل آن
 بحث، گونه اين. ييبگو را پاسخش بايد چگونه داني نمي چون يابد، غلبه تو بر او مبادا تا
 پيروان و خود ضعيف برادران فتنه و امتحان براي اي وسيله كه است حرام ما پيروان بر

 مدعاي درستي دليل بحث، و جدل در را شما ضعف باطل، پيروان. گردند باطل
 احسن و نيكو جدال اما. شوند مي سست هم ايمانان ضعيف و دهند مي قرار خودشان

 از پس دوباره زندگي و قيامت منكران با تا داده، فرمان رشپيامب به خدا كه است آن
  .كند بحث مرگ،

 مشركان اشكاالت و شبهات رفع در و مورد اين در كه آياتي ذكر از پس حضرت،
  :فرمايد مي است،

 و بندد مي كافران هاي گيري بهانه بر را راه چون بهتر، روش به جدال است اين پس
 و حق ميان تواني نمي چون احسن، غير به جدال در ولي .زدايد  مي را آنان هاي شبهه
 است، حرام اين.  شوي مي منكر را حق  باشي، گو پاسخ را باطل و بيفكني ييجدا باطل
  2».اي كرده انكار را حق او مانند هم تو چون

                                            
 55ص 3 التقديم ج المستقيم إلى مستحقي الصراط ـ  15ص 1 ج) للطبرسي( حتجاج على أهل اللجاج اإل.1
  162ص 4 ج و 95ص 3 تفسير نورالثقلين جـ 
  ...أَما الْجِدالُ بِغَيرِ الَّتي هي أَحسنُ أَنْ تُجادلَ مبطلًا فَيورِد علَيك باطلًا فَلَا تَرُده بِحجة  .2

نوادر األخبار فيما يتعلـق بأصـول الـدين     ـ  402، ص70  و ج125 ص2، ج) بيروت-ط (بحار األنوار 
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 قصد و ـ باشد حقّه عقايد از يكي اثبات براي يعني ـ باشد حق هب اگر جدال « پس
 اين باشد، نداشته عناد و دشمني مجادله طرف و باشد هدايت و رشادا آن از غرض و

 حكايت ايمان در ثُبات از و است پسنديده بلكه نيست، مذموم و است احسن جدال
   1».شود مي شمرده نفس بزرگي و معرفت نيرومندي نتايج از يكي و كند مي

 مقابل رفط جانب از حق مطلب اگر كه است آن احسن، جدال عالمت « همچنين
 حقيقت و حق دنبال به دو هر كه چرا نكند؛ احساس خود در ناراحتي هيچ شود بيان
 جاري مقابل شخص زبان بر حق سخن اگر كه است آن باطل مجادله عالمت اما بودند
 به را آن و باشد صحيح گويد مي او چه آن كه بخواهد و شود ناراحت كننده جدال شود،
 را او كالم ايراد و عيب و نقص آن ضمن در و كند ميلتح مقابل طرف بر جدال طريق
   2 ».سازد ظاهر

  مذموم خصومت و جدال
 است مذموم نباشد، حق به جدال اگر «

 حساب به شهوت يا غضب قوه ليرذا از و
  3 ».باشد مي مالي طمع يا ييجو غلبه يا عصبيت با همراه كه آيد مي

 الهي ي انگيزه با بايد ديني ثمباح در چه و علمي مباحث در چه نيكو جدال «
 اگرچه زيرا است، كرده نهي بگيرد سرچشمه نفس هواي از كه ار جدالي شرع. باشد
 آن مانند ؛ است شيطاني و نفساني فرد، ي انگيزه است، علمي آن، در وگو گفت و بحث
 و خودپرستي مثل اخالقي رذايل از اين كه است مقابل طرف بر چيرگي فقط هدف كه

  .گيرد مي تأنش اممق شهوت

                                                                                         
   فيض كاشانى  ، نوشته محمد محسن بن شاه مرتضى 38صالنص 

   378ص 3ج) السعادات ترجمه جامع( اسالمى  اخالق  علم .1
   ـ نوشته مال احمد نراقي551معراج السعادة، ص .2
   378ص 3ج) السعادات ترجمه جامع( مىاسال  اخالق  علم .3
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 شرع دگاهيد از باشد همراه مخاطب به دشنام و اهانت با كه جدالي چنين هم
  :فرمايد مي كريم قرآن در خداوند. است نادرست
لُوا ال ولَ تُجادتابِ أَهبِالَّتي إِالَّ الْك  ين هسشيوه نيكوترين به جز كتاب، اهل با ـ أَح 

  )46/عنكبوت( . مكنيد مجادله
 جدال بودن نكوهيده بر روشن دليلي احسن، غير جدال هرگونه از خداوند ينه
  1».باشد همراه دشنام و اهانت با اگر ويژه به است؛ خشن
 ايام در تركش به آن، زشتي دليل به اما است، حرام جدال چه اگر دليل همين به
  .است شده تأكيد) بيشتر( حج

» ي  جِدالَ ال وف ج197/بقره(».نيست جدال حج، در ـ  الْح(  

  :فرمودند جدال خصوص در حديثي ضمن در السالم عليه صادق امام
 غيراحسن جدال ـ شيعتنَا  علَى  تَعالَى  اللَّه  حرَّمه  محرَّم  أَحسنُ  هي  الَّتي بِغَيرِ  الْجِدالُ... «

  2 ».است كرده حرام ما پيروان بر را آن متعال خداوند و شده حرام
  قرآن در مذموم خصومت و جدال كوهشن

  :فرمايدمي مجيد قرآن در كريم خداوند
 دانشي هيچ بي مردم از بعضي ـ علْمٍ بِغَيرِ اللّه فى يجادلُ منْ النَّاسِ منَ و « ـ1

  )20/لقمان ـ 8و3/حج(».كنند مي مجادله خدا ي درباره
 جز ـ البِالد فى تَقَلُّبهم يغْرُرك فَال كَفَرُوا ينَالَّذ إالَّ اللّه آيات فى يجادلُ ما « ـ2

 شهرها در آمدشان و رفت پس، كنند؛ نمي جدال خدا آيات در ورزيدند كفر كه ها آن
  )4غافر(».نفريبد را تو

                                            
  192، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج .1
  527التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ص .2
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 ليأْخُذُوه سولهِمبِرَ أُمةٍ كُلُّ همت و بعدهم من الْأَحزَاب و نُوحٍ قَوم قَبلَهم كَذَّبت « ـ3
لُوا وادلِ جاطضُوا بِالْبحديل قَّ بِهالْح مفََأخَذْتُه فقابِ كانَ فَكَينوح قوم ايشان از پيش ـ ع 

 آهنگ امتي هر و. كردند تكذيب را پيامبرشان بودند ايشان از بعد كه هايي وگروه
 آن با را حق تا نمودند ستيزه باطل به و كنند دستگير را او تا كردند را خود پيامبر
 بود ]عقوبتى[ چه و گرفتم فرو ]عقوبت به[ را ها آن من اما. كنند پايمال
  )5/غافر(».عقوبتم

 الَّذينَ عنْد و اللّه عنْد مقْتا كَبرَ أَتَاهم سلْطَانٍ بِغَيرِ اللّه آيات فى يجادلُونَ الَّذينَ « ـ4
 مجادله خدا آيات در باشد آمده شان براي  كه حجتي هيچ بي كه كساني ـ آمنُوا

  )35/غافر(».است ناپسند سخت مؤمنان و خدا نزد آنان كار كنند، مي
 ما كبرٌ إِالّ صدورِهم فى إِنْ أَتَاهم سلْطَانٍ بِغَيرِ اللّه آيات فى يجادلُونَ الَّذينَ إِنَّ « ـ5
مه يهغذْ بِبالتَعفَاس بِاللّه إِنَّه وه يعميرُ السصتي هيچ بي كه آنان ـ الْبآسمان از كه حج 

 بدان كه منشي بزرگ جز هاشان دل در كنند، مي مجادله خدا آيات ي درباره باشد آمده
  )56/غافر(».بيناست و شنوا خود او كه ببر پناه خدا به پس. نيست نرسند
 و ربهِم عنْد داحضَةٌ حجتُهم لَه استُجِيب ما بعد منْ اللّه فى اجونَيح الَّذينَ و « ـ6
هِملَيع غَضَب و ملَه ذَابع يداز پس كنند، مي جدال خدا ي  درباره كه كساني و ـ شَد 

 از[ خشمي. است باطل پروردگارشان نزد ها آن حجت اند، كرده اجابت را دعوتش كه آن
  )16/شوري(».دارند سخت عذابي و هاست آن بر ]خدا

  )56/كهف(».كنند مى باطل به مجادله همواره كافران ـ  بِالْباطل كَفَرُوا الَّذينَ  يجادلُ « ـ7

 را كسانى نديدى آيا ـ  يصرَفُون أَنَّى اللَّه آيات  في  يجادلُونَ الَّذينَ إِلَى تَرَ لَم أَ « ـ8

  )69/غافر(»!شوند؟ مى منحرف حقّ راه از چگونه كنند، مى مجادله خدا اتآي در كه
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 ما آيات در كه كسانى ـ  محيص منْ لَهم ما آياتنا  في  يجادلُونَ الَّذينَ يعلَم و « ـ9

   )35/شوري!)(ندارند گريزگاهى هيچ بدانند كنند مى مجادله
  بيت اهل روايات در احسن غير جدال ترك به دستور

 يمارى ال المؤمنَ فإنَّ المراء ذَروا « :فرمود وسلم  وآله عليه اهللا صلي اسالم گرامي پيامبر ـ1
 مجادله مؤمن زيرا كنيد؛ رها را مجادله ـ خَسارتُه تَمت قد الممارى فإنّ المراء ذَروا

 1 ».بيند مي زيان قطع طور به گر مجادله زيرا كنيد؛ رها را مجادله كند؛ نمي

 ـ الْمرَاء الْأَوثَانِ عبادةِ بعد ربي عنْه نَهاني ما أَولَ فَإِنَّ الْمرَاء ذَروا « :فرمود همچنين ـ2

 كرد، نهى آن از مرا بتان پرستش از پس خدا كه چيزى نخستين كه جوييد، دورى جدال از
 2».است جدال همين

   :فرمود مالسال عليه علي امام اميرالمؤمنين ـ3
 راه از كه هر ـ تَزَنْدقَ  بِالْجدلِ  الدينَ  طَلَب  منْ «

 در زندقه و كفر از سر باشد، يابي دين پي در جدل،
  3 ».آورد مي

 من و أَثم الخُصومةِ في بالَغَ من « :فرمود نيز و ـ4
 ـ خاصم من اللّه يتَّقي أنْ يستَطيع ال و ظَلَم فيها قَصرَ

 آن و است گنهكار كند، روى زياده مشاجره در كه آن
. است كرده ستم ] خود بر[ كند، كوتاهى مشاجره در كه

   4 ».باشد داشته الهى تقواى تواند نمى گر مشاجره

                                            
  138 ص2بحاراألنوار؛ ج .1
  316المريد؛ ص منية .2
  43، ص)للصدوق(اعتقادات اإلماميه  .3
  298نهج البالغة؛ حكمت  .4

  اميرالمؤمنين 
  :فرمود

هر كه از راه 
جدل، در پي 

  يابي  دين
  باشد،

سر از كفر و 
زندقه در 

 آورد مي
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 المراء صاحب « :فرمود همچنين ـ5
 فى للرِّجالِ ممارِيا مؤذيا تَراه والجدلِ
 ، بِالتَّخَشُّعِ ربلَتَس قَد ، المقالِ أنديةِ

 هذا من  اللّه فَدقَّ ، الورعِ منَ وتَخَلّي
هيزومح ، وقَطَع نهم هكه آن ـ خَيشوم 

 در آموزد مي علم وجدل بحث براي
 تظاهر فروتني به كند، مي گري ستيزه و آزاري مردم علمي، مذاكره و بحث هاي انجمن

 به را اش بيني و بشكند را او كمر خداوند رو، اين زا. است تهي پرهيزگاري از ولي كند، مي
  1 ».مالد خاك
 فإنَّهم الكَذّابينَ؛ و الخُصومات أصحاب و إياكُم « :فرمود السالم  عليه باقر امام ـ6
 از ـ السماء علْم تَكَلّفوا حتّى بعلْمه يؤمروا لَم ما تَكَلّفوا و بعلْمه، اُمروا ما تَرَكوا

 ، اند كرده رها بياموزند بايد را چه آن آنان، چه، ؛ بپرهيزيد گويان دروغ و گران شاجرهم
 اندازند، مى زحمت به را خود ندارند، فرمان آموختنش به چه آن آموختن براى اما

  2 ».دارند مى وا تكلّف به را خود آسمان علم فراگرفتن در كه چندان
 ــ  اسـت  طـوالني  حـديثي  كـه  ـ بصري عنوان به السالم عليه صادق امام سفارشات در ـ7
ع  والمباهاةِ المراء إلَي منهما يتَفَرَّغُ ال ونَهاه تَعالي اللّه أمرَه بِما العبد اشتَغَلَ « :است آمده مـ 
 و گـرى  سـتيزه  بـراى  فرصـتى  ديگـر  شود، سرگرم خدا نواهى و اوامر به بنده گاه هر ـ النّاسِ

   3 ».كند نمى پيدا مردم با فروشى فخر

                                            
   727األمالي للصدوق؛ ص .1
  139ج ص2 ؛بحار األنوار ـ 67نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ص .2
  224 ص1بحاراألنوار؛ ج .3
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 كه گذشت مى گروهى بر السالم  عليه امام گاه هر كه است شده نقل همچنين ـ8
 بلند صداى با بار سه كه آن مگر شد،  نمى رد ها آن از بودند، كردن مشاجره مشغول

  1 ».بترسيد خدا از :فرمود مى
 به يا ويژه سفارش موضوع، اهميت دليل به ولي شده سفارش مجادله ترك اگرچه

  .است شده داري روزه هنگام در آن ترك
 و الْحرَامِ منَ بصرُك و سمعك فَلْيصم صمت إِذَا « :فرمود السالم عليه صادق امام ـ9
 و حرام ارتكاب از بايد نيز تو چشم و گوش گرفتى روزه گاه هر ـ الْمرَاء دعِ و الْقَبِيحِ

  2 » ...بپرهيز كشمكش از حال اين در و بدارد، روزه زشت
 من يكُفّوا أنْ أصحابك مرْ « :فرمود يقطين بن علي به السالم عليه كاظم امام ـ10
 خود ياران به ـ جلّ و عزّ اللّه عبادةِ في يجتَهِدوا و ، الدينِ في الخُصومةَ يدعوا و ، ألْسنَتهِم

 عبادت در و گذارند وا را دين در كردن همشاجر و دارند نگه را شان زبان كه بده دستور
  3 ».بكوشند جلّ و عزّ خداوند
م  قُـلْ  و السالم، أوليائى عنّى أبلغْ العظيمِ،  عبد يا « :فرمود السالم عليه رضا امام ـ11 لَهـ: 

 و انـةِ، األم أداء و الحـديث  فى بالصدقِ مرْهم و سبيالً، أنْفُسهِم علي للشَّيطانِ يجعلوا ال أنْ
 را دوسـتانم  مـن  طـرف  از !العظـيم  عبد اي ـ يعنيهِم ال فيما الجِدالِ ترك و بالسكوت مرْهم

 و راسـتگو  كـه  ده دستورشان و نكنند مسلّط خود بر را شيطان كه بگو آنان به و برسان سالم
  4 ». ندبپرهيز بيهوده مجادالت از و گزينند خاموشي كه ده دستورشان و باشند پرداز امانت

                                            
  109 ص2 من ال يحضره الفقيه؛ ج .1
الـسالم إذا مـرَّ    كانَ أبو عبد اللّه  عليه: عن غياث بن ابراهيم ـ  59، ص5 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي  .2

  .اتَّقوا اللّه ، يرْفَع بها صوتَه : تَصمونَ ال يجوزهم حتّى يقولَ ثَالثا بجماعةٍ يخْ
  460، ص)للصدوق(التوحيد  .3
  247ص) للمفيد(االختصاص  .4
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  احسن غير جدال اقسام
  :كه است ييجا آن جدل، از نكوهش اخبار « :فرمايد مي مجلسي تقي محمد عالمه

  باشد، باطل ترويج و تعصب با  حريف، بر غلبه و فروشي فضل تنها هدف، ـ1
 و نباشد حق ساختن آشكار و بحث در پيروزي بر علمي توان كه جا  آن يا ـ2

  شود، خود باطل در خصم شدن پايدارتر باعث  مباحثه،
  كنند، دفع ديگر باطل با را باطلي كه جا آن يا ـ3
 تند و آميز خشونت شيوه از كرد، هدايت عطوفت، و نرمي با توان مي كه ييجا يا ـ4

  شود، استفاده انگيز فتنه و
  .نكند تقيه  تقيه، زمان در يا ـ5
 در تالش نمايد، اثبات و ازدس آشكار را حق بتواند و نباشد تقيه زمان كه جا آن اما
 دور و پاك نيتي و بهتر اي شيوه و تر روشن دالئل با باطل، زدودن و حق احياء و اظهار

 پنهاني هاي شيوه و ها راه  شيطان، و نفس ولي.  است بزرگ هاي طاعت از مراء، و اءير از
  1».گريخت ها آن از اخالص، با كرد تالش و بود دور آن از بايد كه دارد
  احسن غير جدال هاي  يشهر

 او و شده نهاده بشر وجود ساختمان در كه روحي صيخصا و اساسي غرايز از يكي
 دانست بايد اما. است »ذات حب« دارد مي وا زندگي مداوم هاي فعاليت و تالش به را
 يا ركود دچار خود تمايالت از برداري بهره در كه شود مي تأمين وقتي بشر سعادت كه

 همين مذموم هاي خصلت برخي پيدايش در اساسي عوامل از يكي. نگردد  روي زياده
 يا مراء سبب نيز همين اوقات اغلب كه است ذات   حب ي غريزه به گويي پاسخ در افراط

  . گردد مي باطل خصومت و مجادله
 كه تعصبي دليل به يا است تكبر روي از يا كنند، مي مجادله كه  كساني اغلب
 است اشتباه نظرشان دانند مي كه اين با و دارند خاص گروه يا وعموض يك به نسبت
 اين با كنند مي فكر و پردازند مي آن به جهل اثر در يا و نيستند آن پذيرش به حاضر
  . دارند را مقابل طرف نظر تغيير توانايي روش

                                            
  402، ص70 ، ج) بيروت-ط (ـ بحاراألنوار ...  هذه األخبار محمولة على ما إذا كان الغرض محض .1



  مراء

 

95 

 قدم ها آن كه هستند شياطين وسوسه از ها اين ي همه كه داشت اذعان بايد كل در
 ها آن دست اسير كننده جدال و اندازند  مي تور به را شخص آرام و آهسته و قدم به
  . باشد متوجه خود گاهي كه اين بدون شود مي

 زير ي دسته پنج در را خصومت و جدال مراء، ي  ريشه كلي تقسيم يك در توان مي
  :كرد بندي تقسيم

 ايشان با دشمني رد ديگران رفتار بر گيري خرده گاه: جويي كينه و دشمني ـ1
 با كردن ستيزه و گرفتن اشكال به خويش نفرت ابراز براي توز كينه شخص. دارد ريشه

  .شود چيره او بر كوشد مي پرداخته، ديگري
 پيكار و مراء به را انسان است ممكن ديگري مقام يا مال بر بردن رشك: حسد ـ2

  .است ممكن ي وسيله هر به يديگر كردن خوار خواهان حسود، فرد زيرا ؛ بكشاند گفتاري
 وا ها آن گفتار بر اعتراض و ايراد به را فرد ديگران بر برتري اظهار گاه: تكبر ـ3
 با جدال يا مغزان كبس با مراء براي را دانشي كه كسي :كه است روايت. دارد مي

  1 .است آتش اهل از بياموزد، خود سوي به مردم فراخواندن يا دانشمندان
 گاه.باشد دنيا به رسيدن براي است ممكن ديگران بر گرفتن اشكال :دنيا حب ـ4
  .اندازد مي خصومت و مراء ي ورطه به را انسان مال يا مقام به عالقه

                                            
 الْعلَماء أَو يمارِي بِه الـسفَهاء         بِه   ليباهي   الْعلْم   طَلَب   منْ «: سالم فرمود ال حضرت امام محمد باقر عليه     .1

 أَو يصرِف بِه وجوه النَّاسِ إِلَيه فَلْيتَبوأْ مقْعده منَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسةَ لَا تَصلُح إِلَّا لأَهلها ـ كسى كـه علـم و   
وسيله آن بر علمـاء و دانـشمندان فخـر و سـرفرازى نمايـد، يـا        كه به دست آورد براى اين     دانشى را به  

سوى خود بازگرداند     هاى مردم را به    مغزان نزاع و گفتگو كند، يا چهره       خردان و سبك   وسيله آن با بي     به
آمـاده  ) دوزخ(ود را در آتش پس جايگاه خ) طلب علم كند تا مردم او را بشناسند و بر ايشان پيشوايى كنـد   (

صـلوات  «خلفاء و جانشينان رسـول خـدا      (ساخته، زيرا رياست و پيشوايى شايسته نيست مگر براى كسى           
   .47، ص1 ، ج)ط؛اإلسالمية(الكافي . )لياقت داشته و شايسته است(كه اهل آن است ) »اللَّه عليهم

الـسالم    مين حديث توسط امـام رضـا عليـه           موارد داخل پرانتز ترجمه اين حديث، برگرفته از شرح ه         
اهللا بروجـردي و      نوشته آيت ) ترجمه جامع أحاديث الشيعة   ( منابع فقه شيعه    : رجوع كنيد به كتاب   . است
  .733 صفحه22اى از فضالء؛ جلد عده
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 خارج خرد نيروي فرمانبرداري و سيطره از خشم نيروي كه گاه آن: خشم ـ5
. است مراء و الجد ها آن  ي جمله از كه دارد مي وا ناپسند رفتارهاي به را انسان شود،
 شخص بر كوشد مي كه شود مي تبديل معاند و لجوج فردي به يا خشمگين انسان
 او با حق كه صورتي در يا رود نمي حق پذيرش بار زير وجه هيچ به و شود چيره مقابل
  .آورد  مي روي خشونت و توهين به حق اثبات براي باشد،

  1.دارند ريشه انساني غضب و شهوت ي قوه دو در خود موارد، اين تمام البته
  احسن غير جدال آثار
 در »والمستفيد المفيد آداب فى المريد منية « كتاب در ثانى شهيد شيعه، بزرگ فقيه

  :فرمايد يم جدال و مراء سوء نتايج و آفات
 و طرف كردن ساكت و ديگران بر غلبه منظور به كه اى مناظره باشيم متوجه بايد «
 و ها خوى همه سرچشمه و منبع گيرد، مى صورت لفض اظهار به عصبى تمايل

  .است ستوده ابليس ديدگاه از ولى ناستوده متعال خداوند نظر از كه است رفتارهايى
 باشد مخير ها كارى زشت و گناهان ساير و خمر شرب ميان كسى اگر كه گونه همان

 در و هدد ترجيح گناهان ديگر بر آن، جرم شمردن ناچيز خاطر به را خمر شرب و
 روحيه بر اگر نيز گونه همين شود، كشيده ديگر گناهان طرف به گناه همين نتيجه
 مباهات و طلبى جاه و مناظره در ها آن اسكات و ديگران بر غلبه به عالقه حس كسى

 گونه اين گردد، مستولى و چيره ديگران بر
 تمام علنى ارتكاب و اظهار به را او تمايالت
 كه دانست بايد و دهد مى سوق ها پليدى
 با توأم ،نزاع و مراء و احسن غير جدال
  ».است بسياري هاي آفت

                                            
  ، آفات زبان4برداشتي از كتاب اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج .1
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  روايات اساس بر احسن غير جدال عواقب
 عملَك يحبِطُ فإنّه المراء و إياك « :فرمود السالم عليه صادق امام :خدا از دوري ـ1

 مجادله از ـ اللّه من تُبعدك فإنّها خُصوماتال كَثرَةَ و إياك و يوبِقُك فإنّه الجِدالَ و إياك و

 كه بپرهيز؛ كردن بحث و جرّ از و دهد مى باد بر را تو عمل كار اين كه بپرهيز؛ كردن
  1».كند مى دور خدا از را تو كه زيرا مكن؛ ستيزه زياد و گرداند مى هالك را تو كار اين

 الخُصومةَ؛ و المراء و إياكُم « :دفرمو السالم عليه علي امام اميرالمؤمنين :نفاق ـ2
 كردن ستيزه و مجادله از ـ النِّفاقُ علَيهِما ينبت و اإلخوانِ علَي القُلوب يمرِضانِ فإنّهما

 نفاق ها آن از و كند مي بيمار برادران به نسبت را ها دل كار، دو اين زيرا بپرهيزيد؛
  2 ».رويد مي

 عن القَلب تَشْغَلُ فإنَّها ، الدينِ في الخُصومةَ و إياكُم « :فرمود السالم عليه صادق امام
 مشاجره از ـ الكذْب تَستَجيزُ و ، الضَّغائنَ تُكْسب و ، النِّفاقَ تُورِثُ و ، جلّ و عزّ اللّه ذكْرِ

 موجب و دارد مى باز جلّ و عزّ خداوند ياد از را دل آن، كه بپرهيزيد، دين در كردن
  3 ».گشايد مى دروغ بر راه و آورد مى بار به كينه و شود مى نفاق

 الدينِ فى الجدلُ « :فرمود السالم عليه علي امام اميرالمؤمنين :يقين فساد ـ3
دفس4 ».كند مي تباه را يقين دين، در كردن مجادله ـ اليقينَ ي  

 به باشد، درست يقينش كه كسى ـ المراء في زهد قينُهي صح من « :فرمود همچنين

  5».است رغبت بى مجادله

                                            
  309ص ؛ تحف العقول.1
  300، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط  (الكافي .2
  301، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي : ـ شبيه همين روايت در 503ص ؛ األمالي للصدوق.3
  1177غررالحكم؛  .4
  8709غررالحكم؛  .5
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  الدين في الشَّك يورِثُ فَإِنَّه  الْجِدالَ و إِياكُم « :فرمود حضرت همان :شك ايجاد ـ4

  1 ».شود مى دين در ترديد و شك باعث كه كنيد جدال مبادا ـ
  2».است ريا باعث مجادله ـ ياءالرِّ يورِثُ  الْجدلُ « :فرمود السالم عليهجواد امام :ريا ـ5

  فَإِنَ  لدينكُم  النَّاس تُخَاصموا لَا و « :فرمود السالم عليه صادق امام :قلب بيماريـ 6
 بيماري باعث كه بپرهيزيد دين ي درباره مردم با مجادله از ـ  للْقَلْب ممرَضَةٌ الْمخَاصمةَ

  3 ».است قلب
 أَوثَقُوا إِلَّا قَوم ضَلَّ ما « :فرمود وسلم آله و عليه و اهللا صلي خدا پيامبر :گمراهي ـ7
  4 ».كرد تكيه جدال و بحث به كه آن مگر نشد گمراه قومي هيچ ـ  الْجدل

 تُورِثُ فإنَّها ، الخُصومات و إياك « :فرمود السالم عليه باقر امام :عمل نابودي ـ8
بِطُ و الشَّكلَ تُحمها تُرْدي و العبأنْ عسى و صاح تَكلّملُ يالرّج غْفَرُ ال بالشَّيءي از ـ لَه 

 و برند مي بين از را عمل و آورند مى بار به ترديد و شك كه بپرهيزيد مشاجرات
  سخنى ]كردن مجادله هنگام در[ انسان كه بسا و گردانند مى نابود را كننده مشاجره

  5 ».نشود بخشيده كه آورد زبان به
  فَإِنَ الْمرَاء ذَروا « :فرمود وسلم آله و عليه و اهللا صلي خدا پيامبر :شفاعت عدم ـ9

ارِيملَا  الْم أَشْفَع  لَه  موة  ياميدر كننده جدال از كه درستي به كنيد، ترك را جدال ـ الْق 

  6 ».نشود شفاعت قيامت روز
                                            

  186أعالم الدين في صفات المؤمنين، ص .1
  348، ص2 ، ج) القديمة-ط (كشف الغمة في معرفة األئمة  .2
   166 ص1 ج) مية اإلسال-ط (الكافي  .3
  345 ص2 ج)   القديمة-ط (كشف الغمة في معرفة األئمة  .4
  503األمالي للصدوق؛ ص .5
  316المريد؛ ص منية .6
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 في شاك إالّ يخاصم ال « :فرمود السالم  عليه صادق امام :ورع نبود ي نشانه ـ10
هينن أو دال م عرو كه كسى يا دارد، شك خود دين در كه آن مگر نكند، مشاجره ـ لَه 
  1 ».ندارد ورع

 شرّ بذرِ مجادله، ـ الشَّرِّ بذر المراء « :فرمود السالم عليه على امام :شر بذر ـ11
  2 ».است

 سفَه تُبدي المخاصمةُ « :فرمود السالم عليه على امام :ناداني شدن آشكار ـ12
 ]مطلبِ[ به چيزى و كند مى آشكار را انسان نادانى مشاجره، ـ حقِّه في تَزيد ال و رّجلِال

  3 ».افزايد نمى او حقّ
 يحب منْ  بنَي يا  « :گفت پسرش به سفارش در حكيم لقمان :خوردن دشنام ـ13
رَاءالْم شْتَم4 ».خورد دشنام دارد دوست را جوئى ستيزه و جدال كه هر پسرم؛ ـ ي  

 ـ المراء كَثرةُ الشَّحناء سبب « :فرمود السالم عليه علي امام :توزي كينه باعث ـ14
  5 ».  است بسيار گري ستيزه ، ورزي كينه سبب

 الصداقَةَ يفسد اءالمر « :فرمود السالم عليه هادي امام :دوستي خوردن برهم ـ15
 أسبابِ اُس المغالَبةُ و المغالَبةُ فيه تَكونَ أن فيه ما أقَلُّ و الوثيقَةَ العقدةَ يحلِّلُ و القَديمةَ
. گشايد مي را محكم وگره زند مي هم بر را ديرينه دوستيِ كردن، ستيزه ـ القَطيعةِ

 ديگري بر خواهد مي يك هر كه است ناي هست، كردن ستيزه در كه چيزي كمترين
  6 ». است دوستي پيوند شدن بريده اصلي عامل جويي، چيره اين و آيد چيره

                                            
  140 ص2ج ؛ بحار األنوار.1
  393 ؛ غرر الحكم.2
  1551 ؛ غرر الحكم.3
   642 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .4
   5524الحكم؛  غرر .5
  311الدين؛ ص أعالم .6
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 فلْيدعِ بِعرضه ضَنَّ من « :فرمود السالم عليه علي اميرالمؤمنين :آبرو رفتن ـ16
راء1 ».بپرهيزد مجادله از بايد دارد، دوست را خود آبروي هركه ـ الم  

 ال و بهاؤك فيذهب تُمارِ ال « :فرمود السالم عليه صادق امام :احترام تنرف ـ17
جتَرأَ تُمازِحفي تو بر كه مكن شوخى و رود مى بين از احترامت كه مكن مجادله ـ علَيك 

  2 ».شوند مى گستاخ
 عالمةُ أما « :فرمود آله و عليه و اهللا صلي خدا پيامبر :عمل بي نماي عالم نشانه ـ18
تَكلِّفعةٌ المال فيما الجِدالُ :فأرب عنيهو ي نازِعن يم تعاطَي و فَوقَهنالُ ال ما يلُ و يجعي همه 

 موضوعاتي در :است چيز چهار ،]علم مدعيِ نماي عالم[ متكلّف نشانه اما ـ ِينجيه ال لما

 چه بدان. ستيزد مي خود تدس باال با. كند مي مجادله و بحث شود، نمي مربوط او به كه
 نجاتش كه كند مي چيزي مصروف را خود همت و يازد مي دست رسيد، نتواند
  3 ».دهد نمي

 يبلُغُ ال « :فرمود السالم عليه علي اميرالمؤمنين :ايمان حقيقت به رسيدنن ـ 91
بدحتّي اإليمانِ حقيقَةَ ع عدي راءو الم 
 قيقتح به اي بنده هيچ ـ محقٌّ هو

 عين در كه اين مگر نرسد، ايمان
 رها را مجادله اوست، با حق كه حال
  4».كند

                                            
  362البالغة؛ الحكمة  نهج .1
  665، ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .2
  21تحف العقول؛ ص .3
  9024كنز العمال؛  .4



  مراء

 

101

  روايات اساس بر احسن غير جدال ترك نتايج
إِنَّ الْمعرِفَةَ بِكَمالِ دينِ  « :فرمود السالم عليه العابدين زين امام :دين بودن كامل ـ1

هلْمح و رَاءلَّةُ الْمق و يهنعا لَا ييمف الْكَلَام مِ تَرْكُهلسالْم رُهبص نُ  وسح ه  وشناخت راه ـ   خُلُق 
 جدال و بحث كمتر گويد، نمي بيهوده سخنان :هاست اين به مسلمان دين بودن كامل
  1».است خو خوش و شكيبا بردبار، كند، مي

 و عزَّ اللَّه لَقي منْ ثَلَاثٌ « :فرمود سلمو آله و عليه و اهللا صلي اسالم پيامبر :بهشت ـ2
 الْمحضَرِ و الْمغيبِ في اللَّه خَشي و خُلُقُه حسنَ منْ شَاء بابٍ أَي منْ الْجنَّةَ دخَلَ  بِهِنَ جلَّ
و تَرَك رَاءالْم قّا كَانَ إِنْ وحها آن با را جلّ و عزّ خداى كس هر كه است خصلت سه ـ ًم 

 كسى :شود بهشت داخل خواهد كه درى هر از )بميرد خصلت سه اين با( كند  مالقات
 چه اگر نكند مجادله و بترسد خدا از مردم حضور و غيبت در و باشد نيكو خلقش كه
  2».باشد او با حق
 تَرك من و الجنّةِ أعلَي فى بيت لَه بنى محقٌّ هو و المراء تَرك من « :فرمود نيز و
راءو و الملٌ هبطم نىب لَه يتضِ فى ببنّةِ رحال اين با و باشد او با حق كه كسي ـ الج 

 وقتي كه كسي و شود مي ساخته برايش بهشت باالي در اي خانه كند، رها را مجادله
  3 ».شود مي ساخته برايش بهشت حومه در اي خانه نكند، مجادله نيست او با حق

 وسطها و رِباضها فى الجنّةِ فى ياتأب بثَالثَةِ زعيم فأنا المراء ذَروا « :فرمود همچنين
 مجادله كه كسي براي من. كنيد رها را مجادله ـ صادقٌ هو و المراء تَرَك لمن أعالها و
 بهشت باالي و وسط و حومه در خانه سه گويد، مي درست كه اين با كند مي رها را

  4 ».كنم  مي ضمانت
                                            

  129 ص2، ج) بيروت-ط (بحار األنوار  .1
  300 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .2
  76 ص9  ـ مستدرك الوسائل؛ ج170منية المريد؛ ص .3
  139، ص2 ، ج) بيروت-ط (بحار األنوار  .4
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 أَنْفقْ الْجنَّةِ في أَبيات بِأَربعةِ أَربعةً لي يضْمنُ منْ « :فرمود نيز السالم عليه صادق امام
لَا و فَقْراً تَخَف أَفْشِ و لَامي السالَمِ فالْع و اتْرُك رَاءالْم إِنْ و قّاً كُنْتحم و فأَنْص نْ النَّاسم 

كبهشت در خانه چهار من تا دهد، مي تضمين من به را چيز چهار كسي چه ـ نَفْس 

 رواج جهان در را گفتن سالم مترس، تنگدستي از و كن انفاق كنم؟ تضمين او براي
  1».كن رفتار انصاف به مردم با و باشد، تو با حق چند هر گذار وا را جدل و بحث ده،

 مجلسِبِالْ تَرْضَى أَنْ التَّواضُعِ منَ « :فرمود  السالم عليه باقر امام :فروتني نشانه ـ3
 تُحب لَا أَنْ و محقّاً كُنْت إِنْ و الْمرَاء  تَتْرُك أَنْ و تَلْقَى منْ علَى تُسلِّم أَنْ و الْمجلسِ دونَ
 دهي رضايت مجلس پايين در نشستن به كه است اين فروتني ـ التَّقْوى علَى تُحمد أَنْ

  2».باشد تو با حق چه اگر كني، رها را دلهمجا و كني سالم برخوردي، كه هر به و
 منْ النَّاسِ أَورع « :فرمود وسلم آله و عليه و اهللا صلي خدا پيامبر :پارسايي نشانه ـ4
تَرَك رَاءالْم قّا كَانَ إِنْ وحكند رها را مجادله كه است كسي مردمان، پارساترين ـ م 

  3».باشد او با حق هرچند
  عليه اهللا رحمت يخمين امام فرمايش

 به را انسان و كند مى مريض را قلب... خصومت و مراء ]كه اين دليل اما[«
 در را ظاهريه اعمال... كه است آن روياند، مى دل در نفاق و كند مى بدبين دوستان
 بسيار قلب در تأثيرش سيئه اعمال كه... ها آن با متناسب است آثارى دل و باطن
 شهوت قواى و است طبيعت عالم وليده چون انسان كه رازي است، شديدتر و زودتر

 وارد حديث در چه چنان ـ هستند او در متصرف و قرين او با شيطنت و غضب و
                                            

  144 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .1
  122 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .2
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 امور و مفسدات به قلب وجهه لهذا 1آدم بني من الدم مجرى يجري الشّيطان إنّ :است
 يا باشد نىانسا جوارح از چه خارج، از مددى مختصر به و است، طبيعت با موافقه
... شود واقع شديد اثر قلب در خلق، بد و زشت رفيق و مصاحب مثل آن، از خارج
 قلب در كه آن مگر مدتى نگذرد كند، پيدا خصومت و مراء به اشتغال اگر انسان

 خصومت به لسانى ظاهرى خصومت و شود، پيدا هولناك بس ظلمتى و كدورت
. است دورويى و دورنگى و فاقن بزرگ سبب خود اين و شود منجر قلبى باطنى
  ... شناخت جدال و مراء هاى مفسده از نيز را نفاق مفاسد بايد پس،
 ذكر ءمرا و جهل صاحب براى از عالئمى و آثار السالم، عليه صادق، جناب و

 و ذمائم از يكى خود كه است، محضر سوء و مردم اذيت ها آن از يكى كه فرمودند
... 2شريف حديث در و. است مستقل سبب انانس هالكت براى كه است مفاسدى
 ذات آن با مخاصمه و داده قرار حق با مبارزه را حق دوستان و مؤمنين اذيت
  . شمرده مقدس
 بردبارى و حلم توصيف كه است اين آن هاى نشانه و عالئم از ديگر يكى و.... 
 شرك و ريا و است دوررويى و نفاق خود اين و نباشد آن به متصف كه آن با كند

 شرك مصاديق اوضح از نيز بودن خالى ورع از و كردن خشوع اظهار چنانچه است،
  .است دورويى و نفاق و ريا و

 از يك هر كه است عظيمه مفاسدى را صفت اين شد معلوم كه اكنون پس،
 اين از را خود است زحمتى و رياضت هر با كه است الزم. است مهلكات و موبقات

                                            
 و مـسند    283، ص   1ج  ( اين حديث را علم اليقين،       ».شيطان همچون خون در تن فرزندان آدم است       . 1

  .اند ، با اندكى اختالف ضبط كرده156حنبل ص
 بِالْمحاربـة ـ كـسى      منْ آذَى لي ولياً فَقَد أَرصدني«: فرمايد فرمود كه خداوند مي) ص(پيامبر اكرم. 2

، ) بيـروت  -ط  (بحار األنـوار     (».كه يكى از دوستان مرا آزار دهد، آشكارا به جنگ من برخاسته است            
  146، ص72 ج



38 شميم معرفت ـ شماره 

 

104

 اين از را دل و دهيم، نجات كش ايمان و كن خراب قلب رذيله و آور ننگ خصلت
 مزين باطن صدق و نيت خلوص به را قلب و كنيم، تخليص كدورت و ظلمت
  .دهيم صفا و نماييم
 پشتش آن در كند تفكر قدرى اگر انسان كه است اى نكته باب اين در و
 تعالما اين ذيل در السالم، عليه صادق، جناب كه اينست آن و. شكند مى
 قطع و را او بينى خدا بكوبد ـ  حيزُومه  منْه  قَطَع و  خَيشُومه هذَا  منْ  اللَّه  فَدقَ :فرمايد مى

 وقوع به صورت هر در دعا، يا و است اخبار يا عبارت اين و 1.را كمرش فرمايد
 دعاى باشد، دعا اگر و است، مصدق صادق اخبار باشد، اخبار اگر كه زيرا. پيوندد
 و خوارى و ذلت از كنايه خود اين و. شد خواهد مستجاب و است اللّه ولى و معصوم
 عالم اين در. گردد خوار و ذليل و رسوا عالم دو در انسان شايد و است، رسوايى
 فضيلت، اظهار و نمايى خود واسطه به شود آبرومند خواست مى كه آنان پيش
 كه شود آنان ذليل و مغلوب و ودش كاسته ارزشش و ريخته آبرويش عكس به
 و مقربين ي مالئكه محضر در عالم آن در و. كند پيدا تفوق ها آن بر خواست مى

 و ذليل و خوار و رسوا صالحين بندگان و معصومين اولياى و مرسلين انبياى
  .شود مقدار بي

 خصومات و نفسانيه هواى ارباب و جدال و مراء اصحاب ما حال به واى پس،
 بر ما از دست كه عاطفه بي خبيث نفس اين دست به هستيم مبتال ما قدر چه كه
 آن اصالح صدد در گاهچهي و كند، هالك را ما عوالم و نشĤت تمام در تا دارد نمى
  2».نخيزيم بر طبيعت سنگين خواب از و كرده گوش در غفلت پنبه و آييم نمى بر

                                            
  49، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1
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  كرد مجادله ها آن با نبايد كه كساني

 تُمارِينَّ ال « :فرمود السالم عليه صادق ماما

 السفيه و   يقْليك الْحليم فَإِنَّ سفيهاً لَا و حليماً

 سفيه شخص و حليم شخص با ـ  يؤْذيك

 و دارد دشمنت حليم زيرا مكن، مجادله
  1».رساند آزارت سفيه

 ـ يرديك السفيه و يغْلبك لحليما فإنّ حليما ال و سفيها تُمارِينَّ ال « :فرمود همچنين

 نابخرد و يابد مي برتري تو بر حليم زيرا مكن، مجادله سفيه شخص و حليم شخص با
  2 ».سازد خوار را تو

 الدني و الرّئيس و الفَقيه :يمارونَ ال ستّةٌ « :فرمود السالم عليه على امام يرالمؤمنينام

 رئيس، فقيه، :نشايد مجادله ها آن با كه اند كس شش ـ بيالص و المرأةُ و البذي و

  3 ».كودك و زن زبان، بد فرومايه،
 ـ است طوالني حديثي كه ـ بصري عنوان به السالم عليه صادق امام سفارشات در
  :است آمده

 از دانى ىنم چه آن ـ تَجرِبةً و تَعنُّتا تَسألَهم أن إياك و جهِلت ما العلَماء فَاسألِ «

  4».كنى سؤالى ايشان از آزمودن و مجادله قصد به كه بپرهيز و بپرس دانشمندان
                                            

  301، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي  .1
  379تحف العقول، النص، ص .2
  11047  ـ480؛ ص غرر الحكم.3
   ـ نوشته علي بن حسن طبرسي328مشكاة األنوار في غرر األخبار، النص، ص .4
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  احسن غير جدال درمان
  .است درمان قابل عملي و علمي ي دوشيوه بستن كار به با خصومت و جدال و مراء

  علمي درمان
 يدشمن باعث ها اين كه بداند كه است اين خصومت و جدال و مراء ي معالجه راه «

 ميان از را يگانگي و دوستي كرده، زايل را الفت و مهر و شود مي دوري و بغض و
 مقتضاي اين و است استوار يگانگي و همبستگي بر عالم نظام كه نيست شكّي. برد مي

 نبايد عاقل و نيست سازگار آن با تفرقه و اختالف و است ازلي حكمت و الهي عنايت
  1».شود پروردگار حكمت و فعل خالف مرتكب

 نظر به عقالً و شرعاً را ها آن مذمت و كند تأمل خبيثه صفت اين عاقبت در بايد «
 و. گردد مى محبت و الفت زوال و عداوت، و دشمنى باعث ها اين كه بداند و آورد در

 و كار اغتشاش باعث و پروردگار، مطلوب خالف اين و. كند مى دوستى و يگانگى قطع
 تار و تيره خصومت، يا جدال از بعد دل آئينه و. است دل پريشانى و خود گرفتارى

 ضرورت حد از چون اين، بر عالوه و. شود مى برطرف آدمى وقار و عزّت و. گردد مى
 ها اين در تأمل چون و. گردد مى آدمى حق تضييع باعث كه است آن اغلب كند تجاوز
  2».نگاهدارد ها آن از نخواهى خواهى را خود نمود،
 شود، مي عمل اين به او شدن آلوده سبب مراء زشت آثار از انسان غفلت گاهي «

 و تنفر و كند مي بيزار مراء از را روح گوناگون، ابعاد در آن بار زيان آثار به توجه بنابراين
  3».شود مي عمل اين از فرد شدن دور موجب انزجار

                                            
  381 ص3 ج)السعادات جامعترجمه ( ؛اسالمى  اخالق   علم.1
  554معراج السعاده، ص .2
  178، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج  .3
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   عملي درمان
 خصومت و جدال و مراء ضد بر همواره عمل در كه است آن عملي معالجه اما «

 چند هر كند، مواظبت آن بر و باشد داشته نيك سخن و خوش گفتار يعني كند؛ رفتار

  1 ».گردد برطرف كلّي به آن اضداد و شود او ملكه كه اين تا باشد تكلّف به و زحمت با

 آن بر و آورد در نظر به است ىيدلجو و كالمى خوش كه را ها اين ضد فوايد «

 فوايد و دانست را مردم با كالمى خوش لذّت كه هر و. گردد او ملكه تا نمايد، مواظبت

  2».نكند تعدى آن از )امكان حد تا( كه است آن ظاهر فهميد را آن

. دارد مي باز ايشان با ستيزه و پيكار از را آدمي ديگران، به احترام و خوش كالم «

 از ناسزا و توهين و خشونت د،شو انسان عادت خوش، گفتار و نيكو سخن كه گاه آن

 ي مايه و شريعت و خرد تأييد مورد رفتاري كالمي خوش. بندد مي رخت او وجود

  3».است آخرتي پاداش و سعادت

 آن هاي ريشه بردن بين از رذيله، اين درمان عملي راهكارهاي از ديگر يكي

 اخالقي ختلفم هاي ريشه خصومت، و جدال مراء، آمد، قبل در كه طور همان. باشد مي

 اند، كرده خود رمسخّ را انسان وجود و دارند وجود انسان نفس در ها آن تا كه دارند

 بايد رذايل، اين به مبتال انسان دليل همين به. باشد نمي رمقدو رذيله سه اين از رهايي

 طور به مباحث اين اخالقي كتب در كه باشد آن هاي ريشه درمان و رفع صدد در

  .ستا شده ذكر مفصل

                                            
  381 ص3 ج)السعادات جامعترجمه ( ؛اسالمى  اخالق   علم.1
  554معراج السعاده، ص .2
  213، آفات زبان، ص4اخالق الهي، آيت اهللا مجتبي تهراني، ج  .3
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   اجتماعي آثار
 و ملت آن مسلكي و فكري وحدت نابودي به ملت يك ميان در صفت اين شيوع
 كه شد خواهد منجر ها آن اجتماعي زندگي عرصه در دار دامنه هاي كشمكش همچنين

 در نفاق رويش آن، اثر حداقلّ. كرد ترسيم توان نمي آساني به را آن از ناشي هاي زيان
   1 .بود خواهد آنان ميان در دشمني و هكين ايجاد و ها آن قلب

 و كرده پا بر زيادي هاي فتنه اسالم، تاريخ در جدال و بحث جريان بودن ناسالم
 مخاصمات، به و است آورده پديد گوناگون هاي بازي فرقه و جديد هاي مسلك
 ميان خصوص به. است شده كشيده ها تفرقه و ها تهمت تكفير، اخراج، كاري، كتك
 و شده كشتارها و ها مدرسه و بازارها كشيدن آتش به منجر گاهي اسالمي فرق برخي

 حتي كه است چيزي اين 2.است دانسته هدر را مقابل طرف جان و مال اي، دسته هر
  .كنيم مي مشاهده اسالمي جامعه در را آن آثار هم امروزه

  مناظره
شود؛ مناظره  يي آن صحبت م يكي از مصاديق بحث و جدال كه امروزه زياد درباره

 بود خوب است، وگرنه از »جدال احسن«توان گفت مناظره اگر  طور كلي مي به. است
  .ي باطل است مصاديق مجادله

 نظر از مناظره « :گويد مي مناظره ي درباره سينا ابوعلي ايراني، بزرگ دانشمند
 عنيي است؛ متكفل متقابل رأي دو ي باره در بحث آن از هدف پس، است؛ شده گرفته

 فرد دوشان هر براي تا گردد، رأي دو آن از يكي متكفل مخاطب، دو از يك هر كه، آن
 چيزي نيز دو اين هدف پس. كند ياري صواب راه در را او دومي و شود آشكار محق

                                            
  .مباحث گذشته آمدايجاد نفاق و دشمني با برادران ديني، ضمن ي  روايات آن درباره .1
حركـه  : ؛ تحـت عنـوان  200 تـا  186 صـفحات 1 االمام الصادق والمذاهب االربعه ج   "نگاه كنيد به     .2

  .التنازع بين المذاهب
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  1 ».نباشد علم حصول جز
 از بخشي در كه دارد مبسوطي بحث مناظره آفات زمينه، در كاشاني فيض مرحوم

  :فرمايند مي آن
 نزد برتري اظهار و او ساختن مغلوب و خصم بر شدن چيره براي كه مناظره، «
 نزد كه صفاتي است، متعال خداي نزد زشت اخالق ي همه چشمه سر است، مردم

 به مباهات و بحث در طلبي جاه و برتري به عشق كه آن. است پسنديده شيطان
 از رذائلي و كند مي ريكتح را دروني هاي ناپسندي تمام كشش، اين دارد، ديگران
  2».آيد مي پديد مناظره

  سياست در مجادله و مناظره
 از تا نشينند مي هم روي روبه نفر چند يا دو معمول طور به سياسي مناظرات در
 اين كه برسند مشخص اي نتيجه به خود نظرات و ها ديدگاه طرح و مباحثه مسير
  . است مخاطب اقناع يا حق كشف اغلب مشخص، نتيجه
 مصاحبه و مباحثه نه مانده، باقي مناظرات از برخي ذهن در كه تعريفي حال اين با

 تهمت از بستري در مغالطه و مجادله و مشاجره از انبوهي كه حق شدن آشكار هدف با
  .است اي وسيله هر با و قيمت هر به هم آن و پيروزي هدف با گروكشي و تخريب و

 و ملت آن مسلكي و فكري وحدت نابودي به ملت يك ميان در تعريف اين شيوع
 كه شد خواهد منجر ها آن اجتماعي زندگي عرصه در دار دامنه هاي كشمكش همچنين

 در نفاق رويش آن، اثر حداقلّ. كرد ترسيم توان نمي آساني به را آن از ناشي هاي زيان
 ادلهمج اثناي در چون. بود خواهد آنان ميان در دشمني و كينه ايجاد و ها آن قلب

                                            
  15، ص1، ج)منطق( الشّفاء .1
  102، ص1 البيضاء؛ ج محجة. 2
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 ثرا ها دل در باز باشد ماليم هم قدر هر صحبت آهنگ درآمده، هيجان به احساسات
  .گذارد مي برجاي بدي

  :اند هاي سياسي و علمي فرموده اي در خصوص مناظره حضرت امام خامنه
   كـاالي    را بـه   "نقـد و انتقـاد    " و     گريخت "مناظره" ترسيد و از     " آزادي"نبايد از   « 
 و  جـدال "  ، بـه   منـاظره  جـاي  ه نبايد ب چه  كرد چنان  ، تبديل    تشريفاتي   و يا امري    قاچاق
   روز كـه    آن.  لغزيد  گريزي   و مسئوليت    هتاكي   دام  ، به    آزادي  جاي ه، گرفتار آمد و ب    "مراء
جـا و در كنـار يكـديگر اداء         يـك   ، همه " منطق"   و سهم  " اخالق"  ، سهم " آزادي"  سهم

  1 ». است  جامعه  در اين  دينيي   و تفكر بالنده  علمي شود، آغاز روند خالقيت
ها در جمهوري اسالمي مربوط به انتخابـات          طور قطع يكي از مشهورترين مناظره       به

 امـر مـسلمين جهـان بعـد از بيـان نكـات               ولي.  است 1388رياست جمهوري در سال     
  :ي اشكاالت آن فرمودند ها، درباره مثبت اين مناظره

 بـود؛  خـوب  خيلي كه بود مناظرات اين محسنات ها اين. ها جواب ها، خپاس قدها،ن« 
 كـه  ديـد  مـي  انسان مواردي در. كرد برطرف بايد را عيوب اين كه داشت هم عيوبي اما
 عـصبي  و احـساساتي  ي  جنبه شد؛ مي ضعيف مناظره منطقي ي  جنبه ها  مناظره اين در

 شـكل  بـه  موجـود  وضـع  يينمـا   اهسي كرد؛ مي پيدا غلبه تخريبي ي  جنبه كرد؛ مي پيدا
 هـا   منـاظره  اين در هم گذشته هاي  دوره يينما  سياه شد؛ ديده ها  مناظره اين در افراطي
 بـه  اسـت؛  نـشده  اثبـات  ييجـا  در كه شد مطرح اتهاماتي. بود بد دو هر شد؛ مشاهده
 اب دولت اين به نسبت انصافي  بي هم شد؛ ديده احياناً ييها انصافي  بي شد، تكيه شايعات

. ساله سي دوران و گذشته هاي دولت به نسبت انصافي  بي هم و خدمت، حجم همه اين
 هـم  ييهـا  حـرف  خوب، هاي حرف الي هالب و شدند احساساتي صحبت خالل در آقايان

  2 ».شد گفته نبود، خوب كه
                                            

هـاي    پاسخ بـه نامـه جمعـي از دانـش آموختگـان و پژوهـشگران حـوزه علميـه در مـورد كرسـي                       . 1
  16/11/1381 پردازي ظريهن

  29/3/1388 ي تهران هاي نماز جمعه خطبه. 2
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   شكل ظاهري اي امام خامنه االستفتائات اجوبة
	دارد؟ حكمي چه مردان توسط زنجير انداختن: 1372سؤال

 زنـان  مخـصوص  ها آن از استفاده كه باشد چيزهايي از يا و باشد طال از زنجير اگر :جواب
	.نيست جايز مردان براي آن انداختن است،

	دارد؟ حكمي چه مو كردن كوتاه در غربي مدهاي از تقليد: 1375سؤال

 فرهنـگ  تـرويج  و اسـالم  دشـمنان  به شدن شبيه موارد، اين در حرمت معيارهاي :جواب
 ايـن  و كنـد  مي فرق مختلف، اشخاص و ها زمان و كشورها به توجه با موضوع اين و هاست آن
	.باشد نمي هم غرب به مختص امر

 بـه  را خود سر موهاي كه را آموزاني دانش موهاي مدارس مربيان است جايز آيا: 1376سؤال
 كننـد،  مـي  آرايـش  و اصـالح  اسـت،  كفّـار  به تشبه و اسالمي آداب مخالف كه غربي هاي شكل

 در را اسـالمي  ظواهر آنان و ندارد؟ اي فايده آنان نصيحت و راهنمايي كه اين به علم با بتراشند؟
	چيست؟ ما وظيفه دهند، مي وضعيت تغيير مدرسه از خروج از پس ولي كنند مي رعايت مدرسه

ط  آموزان شدان سر موي تراشيدن :جواب يـان  توسـمـسئولين  اگـر . نيـست  شايـسته  مرب 
 تناسـب  اسالمي فرهنگ و آداب با آموزان دانش كارهاي از بعضي كه دادند تشخيص مدرسه
 آنـان  اولياي نياز صورت در و نمايند پدرانه هاي راهنمايي و نصيحت را آنان است بهتر ندارد،

 قوانين مراعات البته و نمايند آگاه خود آموزان دانش وضعيت از مشكل، حل به كمك براي را
	.است الزم پرورش، و آموزش

	پوشيدن كروات چه حكمي دارد؟: 1379سؤال

غيـر مـسلمانان    س  هـايي كـه پوشـش و لبـا         طور كلي پوشيدن كروات و ديگـر لبـاس         به :جواب
	.تها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربي شود جايز نيس طوري كه پوشيدن آن شوند به محسوب مي
هايي كه بر روي آن حروف و تـصاوير خـارجي چـاپ شـده،                آيا پوشيدن لباس  : 1373سؤال

	شوند؟ ها ترويج فرهنگ غربي محسوب مي جايز است و آيا اين لباس

كـه   نفسه اشـكال نـدارد و امـا ايـن           ها في  اگر مفاسد اجتماعي نداشته باشند پوشيدن آن       :جواب
   .شود يا خير، موكول به نظر عرف است مي محسوب ميترويج فرهنگ غربيِ معارض با فرهنگ اسال

شـود،   صدايي كه هنگام راه رفتن زنان از برخورد كفش آنان با زمين ايجاد مـي              : 1362سؤال
	چه حكمي دارد؟

	.ندارد اشكال نفسه في است، نشده مفسده ترتّب و توجه جلب باعث كه زماني تا: جواب
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  مقدمه

 و يتعال يخدا به يكينزد و قُرب انسان خلقت از هدف شد گفته قبل يها نوبت در
 در. ميـ ا شـده  قيتـشو  امر نيا به ياديز اتيروا و اتيآ در كه اوست معرفت و شناخت

  أَقْـبح  ما «: فرمود وهب بن هيمعاو به حضرت كه آمدهالسالم    عليه صادق امام از يتيروا
نْ  يأْكُـلُ  و اللَّه ملْك في يعيش سنَةً ثَمانُونَ أَو سنَةً سبعونَ علَيه  أْتيي  بِالرَّجلِ مـ  ه مـعلَـا  ن 
رِفعي قَ اللَّهه  حرِفَتعم  ... ضِ أَفْضَلَ إِنَّ) ع (قَالَ ثُمالْفَرَائ ا  و هـبجلَـى  أَوانِ  عرِفَـةُ  الْإِنْـسعم 
 او يزنـدگ  از سـال  هـشتاد  ايـ  سال هفتاد كه فرد كي يبرا است زشت درق هچ ـ الرَّب

 كه يصورت در كند، استفاده ياله يها نعمت از و كند يزندگ خداوند ملك در و بگذرد
 حـضرت  سـپس  ... باشد نداشته شناخت و معرفت يتعال اهللا به نسبت ديبا كه گونه آن

 و عرفـان  انـسان،  يبرا ها آن نيتر لتيفض با و واجبات نيتر واجب كه يدرست به: فرمود
  1 ».است پروردگار به نسبت معرفت

ه  قَالَ «: اند فرموده يگريد تيروا همان حضرت در   زَّ  اللـَّ عـ لَ  و جـ   لَـى   افْتَرَضْـتع  
 يخدا ـ  معرِفَتي هاأَولُ جِنَاني أَبحتُهم و ملَكُوتي أَسكَنْتُهم عرَفُوها إِذَا فَرَائض عشَرَةَ  عبادي

                                            
 على بن محمد خزاز رازى:  ؛ نوشته260ة األثر في النص على األئمة اإلثني عشر، صكفاي. 1
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 را فـرائض  نيـ ا اگر كه را ضهيفر ده بندگانم بر كردم واجب من كه است فرموده متعال
 مبـاح  آنـان  بـر  را خـودم  بهـشت  و دهـم  يم اسكان خودم ملكوت در را آنان بشناسند

  1 ».است من خود معرفت فرائض آن نياول كه كنم؛ يم
 رايـ ز. بـود  خواهد او عبادت و يبندگ متعال، يخدا به نسبت يمعرفت نيچن جهينت
 يموجود خداوند كه نديبب دل چشم با و بشناسد عظمت و يبزرگ به را خدا انسان اگر

 در يبد و نقص چيه و است جمع او در ها ييبايز و ها يخوب و كماالت ي  همه كه است
 شـدن  او بنـده  و عبـد  و يمـول  به دادن دل ،يشهود معرفت نيچن جهينت ندارد، راه او

 قـت يحق نيـ ا بـه  الـسالم  هيـ عل دالشهداءيس حضرت از وارده تيروا در كه چنان است؛
دوه  عرَفُـوه  فَإِذَا ليعرِفُوه إِلَّا الْعباد  خَلَقَ ما ذكْرُه جلَّ اللَّه إِنَّ «: اسـت  شده اشاره بـبـه  ـ   ع 

 به نسبت و (بشناسند را او كه نيا يبرا مگر ديافرين را بندگان بزرگ يخدا كه يدرست
  2 ».كرد خواهند پرستش را او شناختند، را او كه يزمان پس ،)كنند دايپ معرفت او

 يبنـدگ  و عبـادت  كـه  يشـناخت  و معرفـت  نيچن به دنيرس الزمه دانست ديبا اما
 گنـاه  رايز. ستين ريپذ امكان تيمعص و گناه ترك بدون داشت، خواهد يپ در را يواقع
 رمومنـان يام. انـدازد  يمـ  كـار  از و نموده فاسد را قلب و عقل يعني انسان شناخت ابزار

 و ينفـسان  يهواها توسط عقل رفتن اسارت به از ينوران يانيب در السالم هيعلامام علي   
ـ أَميرٍ هوى عنْد أَسيرٍ  عقْلٍ  منْ  كَم «: است داده خبر گناهان  توسـط  كـه  يعقلـ  بسا چه  

  3».است رفته اسارت هب شده، حاكم كه ينفس يهوا

                                            
 ؛ نوشته ابو على، محمد بن همام اسكافى؛ از اصحاب سفراى امام زمـان عجـل اهللا                  69التمحيص ص . 1

 ) هجرى336 -258( تعالى فرجه الشريف
اى پسر پيامبر، پـدر و  : ض كرد ـ در ادامه روايت آمده است كه مردى عر 9، ص1 علل الشرائع، ج. 2

كه اهل هر زمان، امام خود را كه اطاعت          اين: معرفت و شناخت خدا چيست؟ فرمود     ! مادرم فداى تو باد   
 .او واجب است بشناسند

 819 ـ 64غررالحكم؛ ص.3
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 و بندگان از متعال يخدا بودن محجوب و يمخف يثمال ابوحمزه يدعا از يفراز در
 داده نـسبت  گناهـان  و ئهيس اعمال به خداوند، به نسبت شانيا شناخت و معرفت عدم
  : است شده

» و لَا أَنَّك تَجِبنْ  تَحع  كأَنْ إِلَّا  خَلْق مهبجالُ تَحمالْأَع ونَكـ د  از تـو  طور حـتم  به و  

 و حاجـب  ها آن و تو انيم شان  اعمال كه آن مگر ،يستين حجاب و پرده در خود مخلوق
  1».شود مانع

 راه و دهـد  گـوش  خـود  عقـل  ينـدا  به كه است يعاقل انسان هر عهده بر نيبنابرا

ـ   الْعقْـلُ  « كـه  چـرا  د؛يجو يتبر تيمعص و گناه از و ديپو اطاعت و عبادت ام  بِـدع  بِـه 

 رحمـن  يخـدا  آن سـبب  بـه  كـه  اسـت  يزيـ چ آن عقل ـ  الْجِنَانُ بِه اكْتُسب و الرَّحمنُ

   2 ».گردد يم ليتحص بهشت آن واسطه به و شود يم پرستش
 اوست يرستگار ديكل كه را تيمعص و گناه ترك يها  روش و ها راه انسان ديبا پس
 نيا از. باشد داشته خود يزندگ در يمعاص ركت يبرا يعمل يا برنامه و نموده جستجو
 يبرا جامع يا برنامه و كامل يطرح ياسالم آثار از استفاده با تا ميبرآمد درصدد جهت
 يهـا  شـماره  در حـق  حـضرت  اتيـ عنا و لطـف  با كه مينمائ ارائه تيمعص و گناه ترك

 و بحـث  مـورد  را كارها راه آن از گريد يكي اكنون و ميپرداخت آن از ياريبس به نيشيپ
  .ميده يم قرار يبررس

                                            
 ـ اين عبارت در دعاي شب مبعث نيز  583، ص2 الجنان ـ مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج  مفاتيح. 1

 815همان؛ ص. ه استآمد

 ؛ 4 ص1؛ ج السالم است ـ هداية األمة إلى أحكام األئمة عليهم الـسالم   اين حديث امام صادق  عليه. 2
 .محمد بن حسن شيخ حر عاملى: نوشته
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  معاشرت و مصاحبت
 و مـصاحب  و دوسـت  دارد، يشگرف و قيعم اريبس ريتاث انسان بر كه يامور از يكي

ـ  تـابع  را انسان اتيروا در كه است گسترده قدر آن ريتاث نيا. است انسان معاشر  و نيآئ

  1» قَرِينه و  هخَليل  دينِ  علَى الْمرْء «: اند دانسته خود دوست شيك

  يستيك تو كه ميبگو آنگه پس                    يستيز انيك با بگو اول تو

وا  لَا «: فرمودند كه شده نقل السالم هيعل مانيسل حضرت از يتيروا در كُمـلَـى  تَحع 

ه  و بِأَشْكَاله لُالرَّج يعرَف فَإِنَّما  يصاحب  منْ  إِلَى تَنْظُرُوا حتَّى ء بِشَي رجلٍ أَقْرَانـ و  بنْـسي 

 او دوسـتان  بـه  كنيـد  قـضاوت  كـسي  ي دربـاره  خواهيد مي اگر ـ   أَخْدانه و أَصحابِه إِلَى

 و همنـشينان  بـه  و شـود  مـي  شـناخته  نزديكـانش  و دوسـتان  به انسان چون بنگريد،
  2 ».شود مي داده نسبت خود دوستان

 : فرمودند دوست تياهم ي درباره حديثي ضمن درلسالم ا علي  عليه اميرالمؤمنين

»                 ينِ اللَّهلَ دفَإِنْ كَانُوا أَه هفَانْظُرُوا إِلَي خُلَطَائ ينَهرِفُوا دتَع لَم و رُهأَم كُملَيع هنِ اشْتَبفَم

ه  فَهو علَي دينِ اللَّه و إِنْ لَم يكُونُوا علَي دينِ اللَّه فَلَا هرگـاه وضـع    ـ   حظَّ لَه في ديـنِ اللـَّ

اگر اهل دين و    . كسي بر شما مشتبه شد و دين او را نشناختيد به دوستانش نظر كنيد             
آئين خدا باشند او نيز پيرو آئين خدا است و اگر دوستان او بر آئين خدا نباشند او نيز                   

  3 ».اي از آئين حق ندارد بهره

                                            
انسان بـر كـيش دوسـت و        « : وسلم فرمود   وآله  عليه  اهللا  السالم به نقل از پيامبر صلي       امام صادق عليه  . 1

 )375، ص2 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي (» . رفيق خود است
 188ص 71 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 2
 6ص ؛صفات الشيعة. 3
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لـل آلـوده شـدن انـسان بـه معاصـي و گناهـان               تـرين ع   بايد دانست يكـي از مهـم      

هاي اوست كه شايد هيچ عامل ديگـري بـه اهميـت و قـوت ايـن             ها و دوستي   معاشرت

بنابراين انساني كه خواهان پيشرفت در امور دنيويه و اخرويه است و قصد             . عامل نباشد 

حب ها را دارد بايد در انتخاب انيس و جليس و مـصا            ييحركت به سوي كماالت و زيبا     

دوسـت و معاشـر     . و معاشر خود دقت زيادي نمايد و دست دوستي به هر كسي ندهـد             

بد، انسان را به دامان معاصي كشانده و ظلمات و معاصـي را بـراي انـسان زيبـا جلـوه                     

كـشاند   دوست بد، خواسـته يا ناخواسـته از نظـر عملي انســان را به گناه مي            . دهد  مي

فاسـد نمـوده و بـاألخره در بعـد           مبتال به اخالق زشت و    و از نظر نفساني نيز انسان را        

الـسالم   اميرمومنان علي عليـه   . ربايد ترين گوهر انسان، يعني ايمان را مي       قلبي با ارزش  

  :  تاثير منفي دوست و مصاحب بد و شرور چنين فرمودندي درباره

» و هعنْ طَبرِقُ مسي كعبِ الشَّرِيرَ فَإِنَّ طَبحال تَعلَـم لَا تَص ـ  أَنْت  بـا اشـخاص شـرور     

ناخودآگـاه اعمـال و   ( دزد معاشرت مكن زيرا طبع و سرشت تو ناخودآگاه از طبع او مي   

  1 ».در حالي كه تو غافل هستي) كند اخالق زشت او به تو سرايت مي

صحب     «: اند باره چنين فرموده    در اين  السالم  عليه  در روايتي ديگر امام صادق       نْ يـ مـ

لَم   صسلَا ي ءوالس بيعنـي  ( 2».مانـد   كسي كه با رفيق بد همنشين شود سالم نمـي          ـ  اح

  ) .شود گرفتار گناه و فساد و رذائل اخالقي مي
                                            

 ـ الحكم المنسوبة إلى أمير المـؤمنين علـي بـن     272، ص20 شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ج. 1
  147أبي طالب؛ حكمت 

 169ص 1  ج؛الخصال. 2
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قدر بد و پست هستند كه عالوه بر كشاندن انسان بـه             برخي دوستان و معاشران آن    

ها را زيبا جلـوه      شتيمعاصي و كارهاي زشت، آن معاصي و گناهان را توجيه نموده و ز            

   .نمايند داده و به نافرماني خداي متعال تشويق و ترغيب مي

  :  اينان را بدترين دوستان معرفي نموده استالسالم عليه اميرمومنان علي 

لَّ    لَك قَالَ فَأَي صاحبٍ لَك شَرٌّ قَالَ الْمزَينُ   « جـ زَّ و عـ ةَ اللَّهيصعآن حـضرت  از ــ   م 

  معـصيت  كـه    آن كــس     : ؟ فرمــودند   دوسـت و همنشـين كيـسـت    بدترين  : ل شد اؤس

  1 ».دهد زينـت  تو  براي  را  خـدا 

   :نكته

هايي كه بر محور شرارت و معصيت است در قيامت براي            بايد دانست چنين دوستي   

صاحبان آن نفعي نداشته و دوامي نخواهد داشت، بلكه در هنگامي كـه دسـت انـسان                 

قـرآن كـريم    . ست و نياز به يار و ياور دارد، تبديل به دشمني و عناد خواهد شد              خالي ا 

  : باره چنين فرموده است در اين

ين  « تَّقـإالّ الم ودعضٍ عبم لعضُهب ذئومالّء يدوسـتان در روز قيامــت، بعـضي     ـ  أالخ

  )67/زخرف(».دشمـن بعضي ديگرند مگر دوستـان با تقوا

هايي نه تنها تبـديل بـه دشـمني خواهـد شـد، بلكـه پـشيماني و                   و چنين دوستي  

بهايي  حسرت و اندوه فراواني را براي صاحب خود به ارمغان خواهد آورد و بر عمر گران               

 افـسوس  ،شد اما با اُنس با نا اهالن بر باد رفت كه بايد در راه طاعت و عبادت صرف مي   

  . خواهد خورد

                                            
 169ص 1  ج؛الخصال. 1
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  : ده استباره چنين فرمو قرآن كريم در اين

بِيال                « ولِ سـ الرَّسـ عم تَنىِ اتخََّذْتالَيقُولُ يي هيدلَي يع مالظَّال ضعي موي و * لَتىياو يـ  

از (روزى را كـه سـتمكار دسـت خـود را     ) بـه خـاطر آور  ( ـ و  لَيتَنىِ لَم أَتخَِّذْ فُلَانًا خَليلًا

راهـى برگزيـده    ) خـدا (ى كاش با رسول     ا: دگوي گزد و مى   به دندان مى  ) شدت حسرت 

را دوسـت خـود انتخـاب نكـرده         ) شـخص گمـراه   ( اى واى بر من، كاش فالن        ! *بودم

  )28و27/فرقان(»!بودم

بنابراين بر هر انسان عاقلي واجب شرعي است كه از مؤانست و مـصاحبت بـا افـراد               

. حافظـت نمايـد  كار فرار نموده و از گـوهر پـاكي و صـفاي بـاطني خـود م        فاسق و گنه  

  : اند باره چنين فرموده  در اينالسالم عليه اميرمؤمنان علي 

ي اقـسام فـرار، فـرار         از فـاجر فاسـق بـه همـه         ـ  فرُّوا كُلَّ الْفرَارِ منَ الْفَاجِرِ الْفَاسق      «

   1 ».كنيد

  تنهايي از دوستي با بدان بهتر است
گيري كنيم تنها مانـده       انتخاب دوست سخت   ي  ممكن است كسي بگويد اگر درباره     

  .بهره خواهيم شد و از لذات دوستي و همنشيني با ديگران بي

  :در جواب اين شبهه بايد گفت

اند كه اگر دوست مناسـب و خـوبي پيـدا نكـردي،              روايات ما متذكر اين معني شده     

طور كه ذكر شد دوسـت بـد ديـن و            زيرا همان . ي بهتر از داشتن دوست بد است      يتنها

  .دهد دنياي انسان را خراب نموده و به باد ميشرف و حتي 

                                            
 10601 ـ 462ص غررالحكم؛. 1
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  : اند فرمودهوسلم  وآله عليه اهللا صليپيامبر اكرم 

» يسلالْج ا ذَرا أَبي حالالص     ءويسِ الـس لـنْ ج رٌ مـةُ خَيدحالْو ةِ، ودحنَ الْورٌ ماي  ـ   خَي

ي بهتـر از    يي اسـت و تنهـا     ياباذر، همنشين و دوسـت شايـسته داشـتن بهتـر از تنهـا             
  1».همنشين بد داشتن است

يـا بنَـي الْوحـدةُ       «: لقمان حكيم نيز در نصايح خود به فرزندش چنين فرموده است          

ديـد   الْحجـارةِ و الْح     خَيرٌ منْ صاحبِ السوء يا بنَي الصاحب الصالح خَيرٌ منَ الْوحدةِ يا بنَي نَقْـلُ              

خَيرٌ منْ قَرِينِ السوء يا بنَي إِنِّي نَقَلْت الْحجارةَ و الْحديد فَلَم أَجِد شَيئاً َأثْقَلَ منْ قَرِينِ الـسوء يـا                     

       لَمسلَا ي ءوقَرِينَ الس بحصنْ يم إِنَّه نَيي بهتر از دوستي و همراهـي بـا         ي اي پسرم، تنها   ـ ب

اي پسرم،  . ي است ياي پسرم، دوستي و همراهي با آدم خوب بهتر از تنها          . م بد است  آد
اي پـسرم، مـن     . باربري اگرچه بار سنگ و آهن باشد بهتر از داشتن دوست بـد اسـت              

. ام تر از داشتن دوسـت بـد نيافتـه      ام، ولي هيچ چيز را سنگين      سنگ و آهن حمل كرده    
  2».ماند وستي كند، سالم نمياي پسرم، هركس با دوست بد همنشيني و د

عالوه بر پاسخ فوق، انسان با تالش پيگير و حـضور مـستمر در مجـامع و مجـالس                   
 معنـوي و  هـاي تأهاي علميه، دروس اخالق و هيـ      صالح و معنوي مانند مساجد، حوزه     

اي بـراي    توانـد مقدمـه    حتم با افراد متعددي آشنا خواهـد شـد كـه مـي            طور  بهمذهبي  
بنـابراين ايـن حـرف كـه        . دوست يا دوستان خوب و شايسته باشد      ي و انتخاب    يشناسا

افراد خوب و شايسته براي دوستي وجود ندارند پذيرفتني نيست و نشانه ناتواني و كـم      
  . باشد همتي فرد مي

                                            
 535ص ،النص) للطوسي(األمالي . 1
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  هاي دوست خوب ويژگي
هاي دوست خوب از منظر آيات       اكنون مناسب است كه به بعضي از صفات و ويژگي         

  : مائيمو روايات اشاره ن
هاي دينـدار دوسـت      كه با انسان  شده است   سفارش  در مكتب اسالم     :دينداريـ  1

 دوست متدين، موجب شرافت، سـعادت        و شويد، با كساني كه تعهد ديني و الهي دارند        
 بـا  ،زيرا كسي كه نسبت به خدا كه ولي نعمت اوست تعهدي ندارد      . و عزّت دو دنياست   

سي كه پايبند به اجراي دستورات پروردگـار نباشـد،           ك و. خواهد داشت نيز ن رفيق خود   
  .خواهد بودنيز نپايبند به تعهدات نسبت به دوست و رفيق خود 

جالسوا اَهلَ الـدينِ و الْمعرِفَـةِ، فَـانْ لَـم      « :نـد ا  هالعابدين عليه السالم فرمود    امام زين 
. هاي ديندار و با معرفت مجالـست كنيـد        با انسان  ـ س و اَسلَم  نَآالْوحدة  فَتَقْدروا علَيهِم،   

  1».تر است گونه افراد را پيدا نكرديد تنهايي بهتر و مطمئن اگر اين

                                            
 328، ص8 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 1
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سمع    إِذَا جمع اللَّه الْأَولينَ و   «: اند  فرموده همچنين يـ توي بِـصنَادي نَادم رِينَ قَامخĤْال

ةِ              اللَّه   في  ابونَأَينَ الْمتَح النَّاس فَيقُولُ     قَالَ فَيقُوم عنُقٌ منَ النَّاسِ فَيقَالُ لَهم اذْهبوا إِلَى الْجنـَّ

سابٍ قَـالَ              بِغَيرِ حسابٍ قَالَ فَتَ    رِ حـ نَّةِ بِغَيـقُولُونَ إِلَى الْجنَ فَيقُولُونَ إِلَى أَيكَُة فَيلَائالْم ملَقَّاه

ء كَانَـت     قَالُوا و أَي شَي      اللَّه   في  فَيقُولُونَ أَي حزْبٍ أَنْتُم منَ النَّاسِ فَيقُولُونَ نَحنُ الْمتَحابونَ        

ـ  نعم أَجرُ الْعاملينَ الُوا كُنَّا نُحب في اللَّه و نُبغض في اللَّه قَالَ فَيقُولُونَأَعمالُكُم قَ  هنگـامي   

كنـد،   ي انسانهاي قبل و بعد را در يكجا جمع مـي  كه روز قيامت فرا رسد، خداوند همه  
 جمعي بر   ؟كه دوستان در راه خدا هستند      كجايند آنان : زند سپس منادي حق فرياد مي    

سـوي بهـشت روانـه گرديـد،         شود، شما بدون حساب به     ها خطاب مي   خيزند، به آن   مي
هـا مالقـات كـرده و        شوند، در راه، جمعـي از فرشـتگان بـا آن           ها رهسپار بهشت مي    آن
ما بـراي خـدا و طبـق    : ها هستيد؟ در پاسخ گويند    شما از كدام حزب انسان    : پرسند مي

فرشتگان به  . وست بوديم و با دشمنان خدا دشمن بوديم       فرمان خدا، با دوستان خدا، د     
  1».چه نيكو است پاداش عمل كنندگان: گويند دهند و مي ها بشارت مي آن

هاي دوست و رفيق خوب، دانـش و آگـاهي     يكي ديگر از ويژگي:علم و داناييـ  2
وستي ي انتخاب دوست و رفيق عالم و دانشمند است، زيرا د           اخبار فراواني درباره  . است

با علما اثرات مفيدي در زندگي فرد داشته موجب حيات و روشني دل است و آگـاهي                 
جـالسِ الْعلَمـاء    « :  فرمودنـد  السالم  علي عليه المؤمنين   امير. كند  مي  و ادب فرد را افزون    

         كنَفْس تَزْك و كبنُ اَدسحي و كعلْم دزْدبا دانشمند همنشين بـاش، علمـت افـزون       ـي 

  2».گردد شود، ادبت نيكو و نفست پاكيزه مي مي

                                            
 264ص 1  ج؛المحاسن. 1
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 همنـشيني بـا     ـ  مجالَسةُ الْحكَماء حياةُ الْعقُولِ و شفَاء النُّفُوسِ       «: اند  فرموده همچنين

  1».هاست ها و شفابخش جان حكيمان و دانشمندان، زنده كننده عقل
. ل بـودن اسـت    دوست خوب عاقـ     هاي يكي ديگر از ويژگي    :عقل و خردمندي  ـ  3

اين ويژگي در مكتب تربيتي اسالم به قدري ارزشمند است كه اگر كسي داراي عقلـي                
اي از فضائل اخالق را نداشته باشد رفاقت با او روا             تيزبين و فكري روشن باشد، اما پاره      

هـاي زنـدگي و حـالّل مـشكالت           رفيـق عاقـل داروي درد     . و مجاز شناخته شده اسـت     
ترين خـدمت را     واند در مواقع حساس و خطرناك زندگي، بزرگ       ت  او مي . اجتماعي است 

. نسبت به دوست خود بنمايد و با عقل خويش او را از سـقوط و بـدبختي نجـات دهـد                   
رفيق عاقل موجـب نـشاط روحـي، ايمنـي و آرامـش و خالصـه همنـشيني بـا عاقـل                      

  . مندي از عقل اوست بهره
                                            

 9790ـ  430ص ؛غررالحكم. 1
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ـ  «: انـد   الـسالم فرمـوده     عليه  اميرمومنان علي    يِ  صلةُ الْـوباةُ الـرُّوحِ      اللَّبِيـبِ   ح يـــ    ح

  1».همنشيني و مصاحبت با دوست خردمند، موجب زنده شدن روح انسان است
  : اند فرمودهالسالم  به نقل از اميرالمؤمنين علي عليه نيزالسالم   عليهصادقامام 

نْ        و لَكنِ انْتَفع بِعقْله       كَرَمه  و إِنْ لَم تَحمد     لَا علَيك أَنْ تَصحب ذَا الْعقْلِ     «  مـ تَرِساح و 

 ـ باكى نيست بر تو كه با شخص خردمند همنشين شـوى اگـر چـه كـرم       سيئِ أَخْلَاقه

ولى از خرد او    ) و از اين ناحيه نفعى از او نبرى       (او را نپسندى    ) جوانمردى وجود و بخشش   (
  2».منتفع شو، و از اخالق بدش بپرهيز

هـا و     رفيق خوب آن است كـه در مـشكالت، گرفتـاري           :خواري و رازداري   غمـ  4

ها رفيق خود را يـاري كنـد، در زمـاني كـه همـه تـو را رهـا كـرده و تنهايـت                           سختي

ال « : نـد ا  هفرمـود الـسالم     علي عليـه  اميرالمؤمنين  . ند او در كنار تو و با تو باشد        راگذ  مي

ه            يحفَظَ أَخَاه   يكُونُ الصديقُ صديقاً حتَّى    فَاتـو و ه تـبغَي و هتي نَكْبف ي ثَلَاثدوسـت،   ــ   ف 

غيـابش و پـس از        و در  هـايش  گرفتاريرا در    كه دوست خود   باشد مگر آن    دوست نمي 
  3».مرگش نگهداري كند

  : باره چنين سروده است سعدي در اين
   و برادر خــواندگيكه در نعمت زند          الف ياري  دوســت مـشمار آن

  4در پريشان حالي و درماندگي       كه گيرد دست دوست  باشددوست آن 

                                            
 9771ـ  430ص ؛غررالحكم. 1
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دوسـت بايـد   .  از ديگر شرايط و صفات دوست خوب، وفـاداري اسـت      :وفاداريـ  5

مـسلّم  . ها و تعهداتش عمـل نمايـد        متعهد و پاي بند به قول و سخنش بوده و به وعده           
بـه  . وفا باشـد سـست و ناپايـدار اسـت     باشد و بي   تهاست رفاقت با كسي كه تعهد نداش      

حـضرت  .  بايد از كساني كه عهد شكن و پيمان شكن هستند حـذر نمـود              همين دليل 

ده    «: اند  فرمودهالسالم عليه علي اميرمومنان  هـنْ ال يـوفي بِع ةَ مـدولي مع دتَمـ ال تَع  بـر   

  1».كندوستي كسي كه به عهدش وفادار نيست، اعتماد م

أَربعةُ يذْهبنَ ضَياعاً مودةٌ تَمنَحها منْ لَا وفَـاء          «: اند فرمودهنيز   السالم  عليه  امام صادق   

نْ لَـا                           مـ نْـدع ه عـرٌّ تُود سـ و لَه اعمتنْ لَا اسم نْدع لْمع و شْكُرُ لَهنْ لَا يم نْدع رُوفعم و لَه

 انَةَ لَهصكنـى و احـسان    وفا مـى  محبتى كه به شخص بى : رود  چهار چيز به هدر مى     ـ ح

كند و ياد دادن به كسى كه گوش شنوا ندارد و سرّى كه              كردن به كسى كه تشكر نمى     
  2».كند سپارى كه آن را حفظ نمى به كسى مى

ـ   هفرمود السالم عليه صادق امام :كاري درست و گويي راستـ  6  تَنْظُـرُوا  لَـا  «: دان

نِ  و لذَلك استَوحش تَرَكَه فَلَو اعتَاده ء شَي ذَلك فَإِنَّ سجوده و الرَّجلِ ركُوعِ طُولِ إِلَى لَكـ 

 شـخص  سـجود  و ركـوع  كـشيدن  طـول  به نگاه ـ أَمانَته أَداء و حديثه صدقِ إِلَى انْظُرُوا

كند   مي وحشت كند ترك را آن اگر و دهكر عادتبه آن    كه است چيزي اين زيرا نكنيد
  3».كاري ايشان نگاه كنيد گويي و درست بلكه به راست

                                            
 9562ـ  418ص ؛غررالحكم. 1
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّـه و كُونُـوا      « : باره چنين فرموده است    قرآن كريم در اين   
زيـد، و بـا     خـدا بپرهي  ) مخالفت فرمان (از  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ   مع الصادقينَ 

  )119/توبه(».راستگويان همراه باشيد
توجـه داشـته    : اهتمام به برطرف كردن عيوب دوست خود داشته باشـد         ـ  7

باشيم دوستي كه بتواند در برطرف كردن عيوب دوست و برادر ديني خود مـؤثّر شـود                 
: انـد   فرمـوده السالم عليه ام صادقام. است ننمايد، در واقع به او خيانت نموده ولي اقدامي 

»          خانَه فَقَد هلَيع رقْدي وه و نْهع هرَدي فَلَم هكرُهلي اَمرٍ يع ن رأي اَخاهكسي كه ببيند ـ م 

كه توانايي دارد، ولي در دور كـردن آن          گشته و با اين   مبتال  برادر مؤمنش به امر زشتي      
  1».است ودهخيانت نم ، به تحقيق به او  نكند امر زشـت از او اقدامي

 «: اند فرموده السالم  عليهعلي    رمومنانيام :كار در راه طاعت خدا باشد      كمكـ  8
 نيبهتـر  كند يم تيار ي خدا طاعت راه در كهي  كس ـ ِالْأَصحاب خَيرُ الطَّاعةِ  علَى  الْمعينُ

  2».توست دوستان
 در سلم و آله  و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر :ندازديب خدا اد ي به را انسان دارشيدـ  9

الس  منْ اللَّه روح يا لعيسي الْحوارِيونَ قَالَت«  :فرمودند همنشين و دوست خصوص نُجـ 
 حواريونـ    عملُه الĤْخرَةِ في يرَغِّبكُم و منْطقُه علْمكُم في يزِيد و رؤْيتُه اللَّه يذَكِّرُكُم منْ قَالَ

 ديـدارش   كـه  كـسي  با: فرمود . بنشينيم كه با اللَّه روح يا :گفتند السالم عليه يعيس به
 آخـرت  بـه  را شما او كردار و كند زياد را تان دانش او سخن و اندازد خدا ياد به را شما

 3».كند تشويق
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  انتخاب دوست بايد همراه با آزمايش باشد 
رت و اخالق و رفتـار و اعتقـادات   با توجه به تاثيرات عميقي كه دوست بر دنيا و آخ        

گاهانـه بـه هـر كـس كـه ادعـاي            آتوان نسنجيده و نا    انسان دارد، بديهي است كه نمي     
بلكه بايـد بـا     . زند، دل بست و او را اليق دوستي دانست         دوستي دارد و الف رفاقت مي     

     ن فرد برآمـد و پـس از   دقت و وسواس زياد درصدد شناخت روحيات و شخصيت و تدي
هاي الزم، او را امـين و دوسـت و           و امتحان او، و اطمينان از داشتن شايستگي       آزمايش  

  الطُّمأْنينَةُ إِلَـى  « : اند  فرموده اسالم  علي عليه اميرالمؤمنين  . مصاحب و معاشر خود بدانيم    

ـ  أَحد قَبلَ الاخْتبارِ منْ قُصورِ الْعقْلِ كُلِ ي كـم    اعتماد به ديگري قبل از آزمـايش نـشانه   

  1».عقلي است
                                            

 9490ـ  416ص ؛غررالحكم. 1
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پيش از آزمـودن   ـ   قَبلَ الْخبرَةِ  بِالصديقِ لَا تَثقْ «: اند و در روايت ديگر چنين فرموده

  1».دوست، به او اعتماد نكن

أَه الاضْـطرَار إِلَـى مرَافَقَـةِ               « : دنفرماي چنين مي هم ارٍ أَلْجـ بـرِ اخْتنْ غَينِ اتَّخَذَ أَخاً مم

، اضطرار او را به مصاحبت با بـدكاران         بدون امتحان دوستي برگزيند    هر كس    ـ ِ ارالْأَشْرَ

  2».كشاند مى

  چگونه امتحان كنيم؟
 پي برد در هنگام فوران      يتوان به صفات باطني و روحي فرد        كه مي  مواقعييكي از   

در اين مواقع اگر پـا از جـاده تقـوي و            . هيجانات مانند غم، شادي، نفرت و خشم است       
. ي مناسبي برخـوردار اسـت     يشود از ثبات روحي و تقوا      ف بيرون نگذارد، معلوم مي    انصا

امـام  . البته در بين هيجانات، هيجان خشم محل بهتري براي امتحان و آزمايش اسـت             

 ثَلَاثَ مرَّات فَلَم يقُلْ   علَيك  غَضب منْ «: انـد  باره چنين فرموده    در اين  السالم  عليه  صادق  

 هر كس سه بار نسبت به تو خشمگين شد اما به تـو              ـ رّاً فَاتَّخذْه لنَفْسك صديقاً   فيك شَ 

  3».بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن
توان ميزان صداقت فرد را در دوستي سـنجيد، هنگـام            كي ديگر از مواردي كه مي     ي

 به حال خـود رهـا نكـرد و    در چنين مواقعي اگر فرد انسان را. بال و سختي و نياز است   
در حد توان يا باالتر از آن به كمك آمد، دوست خـوب و اليقـي اسـت و بايـد گرامـي                       

                                            
 9498 ـ 416ص ؛غررالحكم. 1

 9496ـ  416ص ؛غررالحكم. 2

 147ص 12  ج؛الشيعة وسائل. 3
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  : اند باره چنين فرموده  در اينالسالم عليه اميرمومنان علي . داشته شود

تى،  نگـاه دارنـدگان بـرادرى و دوسـ    ــ   حفَـاظُ الْـإِخْوانِ    الشَّدائد يجرَّب  عنْد نُزُولِ  «

  1».شوند ها آزمايش مى سختى فرود آمدن  هنگام

 هنگام سختي است كـه      ـ  الشِّدةِ يخْتَبرُ الصديقُ    في «: اند و در روايت ديگري فرموده    

  2».شود دوست آزموده مي

  روي مكن در دوستي زياده
اگر چه انسان پس از امتحان و آزمايش دوست و اطمينان به سالمت و صـداقت او،                 

 به برقراري روابط صميمانه و يكدلي و يكرنگي بـا دوسـت خـود اسـت؛ امـا بايـد               مجاز
 امـا معـصوم   ،قدر هم كه بـا تقـوي باشـند    هكه دوستان ما هر چ  با توجه به اين   دانست،

ي بلغزند و خداي نكرده هواي نفس و شيطان بر آنـان مـسلط              ينبوده و ممكن است جا    
شده كه تمام اسرار زندگي خويش را بـراي         از اين روي در روايات به ما سفارش         . گردد

مان يك اطمينان صد در صدي نباشد؛        رفيق خود بيان نكنيم و اطمينان ما به دوستان        
 امـام علـي  . چرا كه شايد روزي ورق دوستي برگردد و دوستي به دشمني مبدل گـردد        

 و ال تَبذُل لَه كُلَّ الطُّمأنينَـةِ        اُبذُل لصديقك كُلَّ المودّةِ    «: ندا  هباره فرمود   در اين  السالم  عليه  

  بِكُـلِّ أسـرارِك إلَيه ّال تَقُص واساةِ وكُلَّ الم كن نَفسم هأعطرا نثـار  يت دوسـت تمـام  ـ  و 

ا        كامـل طـور     بـه دوستت كن، اما به او يكسره اطمينان مكن و با او             يـك دل بـاش، امـ 
  3».كن اسرارت را با او بازگو مي همه

                                            
 9731ـ  424ص ؛غررالحكم. 1
 9733ـ  424ص ؛غررالحكم. 2
 )با اندكي اختالف (93ص 1  ج؛كنز الفوائد ـ 9665ـ  421ص ؛غررالحكم. 3
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   اي  امام خامنهاالستفتائات اجوبة ريش
	شود؟ آيا تراشيدن ريش فسق محسوب مي: 1414سؤال

 تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است كه احكام و آثـار فـسق       :جواب
  .شود بر آن مترتّب مي

	در صورتي كه گذاشتن ريش مستلزم اهانت باشد، تراشيدن آن چه حكمي دارد؟: 1418سؤال

دهد باعث سرشكستگي نيست و      به دينش اهميت مي   گذاشتن ريش براي مسلماني كه       :جواب
	.بنا بر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتي كه گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود

آيا تراشيدن ريش در صورتي كه گذاشتن آن مانع رسيدن بـه اهـداف مـشروع        : 1419سؤال
	انسان شود جايز است؟

د را امتثال كنند مگر در مواردي كـه حـرج يـا         بر مكلّفين واجب است حكم خداون      :جواب
	.اي وجود داشته باشد ضرر قابل مالحظه

تراشند، اين   مانده را مي    بعضي از مردان موهاي چانه خود را باقي گذاشته و باقي          : 1413سؤال
	كار چه حكمي دارد؟

  . تراشيدن مقداري از ريش حكم تراشيدن تمام آن را دارد:جواب
	كه با نخ باشد يا با موچين، حرام است؟ ها اعم از اين آيا اصالح موي گونه: 1424سؤال

	.ها هرچند با تراشيدن، حرام نيست  اصالح موي گونه:بجوا
طـور كامـل       از حرمت تراشيدن ريش آن است كه موهاي صـورت بـه            آيا منظور : 1421سؤال

كه شامل مـوردي كـه مقـداري از موهـاي صـورت              روييده باشند و سپس تراشيده شوند يا اين       
	شود؟ درآمده باشند هم مي

طور كلي تراشيدن آن مقدار از موي صورت كه بـر آن عنـوان تراشـيدن ريـش                     به :جواب
كند بنا بر احتياط حرام است ولي تراشيدن مقداري از آن كه عنـوان مزبـور بـر آن                    صدق مي 
	.كند اشكال ندارد صدق نمي
	 ريش از نظر كوتاهي و بلندي بايد چه مقدار باشد؟:1411سؤال

بودن   حد معيني ندارد، بلكه معيار اين است كه عرفاً بر آن ريش صدق كند و بلند              :جواب
	.آن بيشتر از قبضه دست كراهت دارد

	را خيلي بلند كرد؟ توان آن و آيا مي تراشيدن سبيل چه حكمي دارد؟ :1415سؤال

نفسه اشكال ندارد، بله، بلنـد        تراشيدن سبيل و باقي گذاشتن و بلند نمودن آن في          :جواب
	.نمودن آن به مقداري كه هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد كند، مكروه است
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   آسيب تربيتيهفت

  1با تكيه بر آيات و رواياتدر مسائل عبادي شناسي تربيت ديني جوانان  آسيب
  

  

  روح اهللا محمدي
  

  مقدمه
 اين تربيت، شناخت انسان با تمام       ي  ههدف اصلي اسالم تربيت انسان است و مقدم       

 جـواني   همرحلـ . هاي اوست كه بدون شناخت انـسان تربيـت او ممكـن نيـست              ويژگي
شـود كـه در آن دوره انـسان           بسيار حساس در زندگي انـسان محـسوب مـي          يا همرحل
كند يا باعـث تزلـزل شخـصيت و رسـيدن بـه              هاي سعادت و خوشبختي را بنا مي       پايه

هاي جوانان حائز اهميت اسـت و مهـم          رو، شناخت ويژگي   از اين . شود شقاوت خود مي  
  .ندك هايي تهديد مي است كه بدانيم تربيت ديني را چه آسيب

اسالم در مجموع يك مكتب تربيتي است و هر چه در آن آمده است بـه نـوعي بـا                    
جه داشت منظور از تربيت ديني      بايد تو . او سروكار دارد  » تزكيه«و  » تربيت«،  »انسان«

 آموزش يك سلسله عقايد و باورها و بيان احكام و دستورات دينـي نيـست، بلكـه                  فقط
تـوان    در تعريف تربيت دينـي مـي       به همين دليل  . اي دارد  تربيت ديني مفهوم گسترده   

هـاي   دار به منظـور آمـوزش گـزاره        اي از اعمال عمدي و هدف      تربيت مجموعه « : گفت
                                            

ن آن اصـالحات و     اين مقاله توسط يكي از خوانندگان ارسـال گرديـده و تحريريـه نـشريه در مـت                 . 1
 .اند اضافاتي انجام داده
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هـا پايبنـد     كـه در عمـل بـه آن آمـوزه         ) يا  گونه  است به (معتبر يك دين به افراد ديگر       
   1 ».دنباش

ر حقيقـت بـه     شناسـي آن، د     تربيت ديني و آسيب    ي اهميت و ضرورت بحث درباره    
زندگي معنا و حقيقت خـود را در پرتـو          . گردد جايگاه نقش دين در زندگي بشر باز مي       

تـرين كمـاالت     يابد و انسان با پذيرش ديـن و اطاعـت از تعـاليم آن بـه عـالي                  دين مي 
  . رسد مي

 مـصيبت و آفـت در       الـسالم   عليهبه سبب همين جايگاه شايسته است كه امام علي          

 بـال و مـصيبت    ـ   الْمصائب  أَعظَم الْمصيبةُ بِالدينِ «: خواند صيبت ميترين م دين را بزرگ

   2».ها است ترين مصيبت در دين بزرگ
 كـه   داري اسـت    تـرين مـصائب ديـن       داري معيوب يكي از بـزرگ       طور قطع دين    و به 

هـا و عوامـل ايجـاد     رو، شـناخت آسـيب   از اين.  تربيت ديني غلط باشدي تواند ثمره  مي
  .ضروري استزايي در دين و دينداري   براي پيشگيري از آفت،ها كننده آن

هـا    منظور از آسيب عاملي است كه سـبب اخـتالل و ناهنجـاري و آفـت در پديـده                  
از ايـن رو هنگـام بحـث از         . شـود  شود گاه نيز به خود اختالالت آسـيب گفتـه مـي            مي

 حاصـل از تربيـت مـورد        هاي ناهنجار  شناسي تربيت ديني، گاه شناخت وضعيت      آسيب
هـاي   گونـه اخـتالالت و وضـعيت       نظر است و گاه منظور علل و عواملي اسـت كـه ايـن             

  . نابسامان را پديد آورده است
 برخـي بـه بررسـي      الـسالم    علـيهم   آيات و روايات معـصومين     ر ب كيهاين نوشتار با ت   

  .پردازد ميزاي تربيت ديني در حوزه فردي و اجتماعي  عوامل آسيب

                                            
 7نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، نوشته خسرو باقري؛ ص. 1

 1428 ـ 86ص ؛غررالحكم. 2
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  عبادياعتقادي و زا در حوزه  هاي آسيب زمينه
  برداشت غلط از مفاهيم ديني  ـ1

رغبتي به دين و امور مذهبي، برداشت غلط از معارف و مفـاهيم              از جمله عوامل بي   
هـاي   برداشـت اي   كنـيم كـه عـده     ميامروزه كم و بيش در جامعه مشاهده    . ديني است 

تار يا كردار به ديگران هم بفهمانند       كنند با گف    مي غلطي از مفاهيم ديني دارند و سعي      
گاه ضـمن ايـن كـه لبـاس         ها    برداشت كه دين سخني جز اين ندارد، كه اين تفكرها و         

   .گردد  ميفعاليت پوشاند، مانعي براي تالش و  ميكهنگي بر قامت تعاليم مذهبي
قـدم گذاشـتن در امـواج        تـالش و   عاملي است براي حركـت و     » توكل«براي مثال   

محكـم   گاهي است كه آدمي در حوادث از چيـزي نترسـد و            تكيه وها    ليتدرياي مسئو 
. شـتابد   مـي  بداند كه ذات الهي به كمك او       به نصرت خداوند اميدوار باشد و      جلو رود و  

ـ به دور شدن از وظيفـه     واژگون گرديده ودر نگاه بعضيپوينده  اما اين معناي زنده و
براي كساني قرار گرفته    اي      ر شده است و بهانه     تفسي ـ  كار به خدا   به بهانه واگذار كردن   

   .دهند  ميطلبي را بر همه چيز ترجيح كه عافيت
 داري در راه هـدف اسـت، گـاهي بـه سـكوت و             يپا كه استقامت و  » صبر«يا معناي   

الهي، به سلب اختيار از آدمـي       » قدر قضا و «شود يا     مي تسليم در برابر ستمگران تعبير    
  .ي شودگر هر كار شرّ اند توجيهتو  ميگردد كه ميتأويل 

،  هاي غلط، مخصوص زمان ما نيست، بلكه در طـول تـاريخ اسـالم              اين نوع برداشت  
هايي  در نتيجه برداشت   و خوب متوجه نشده  اند كه مفاهيم مذهبي را       زيادي بوده  افراد

 هاي پسند و بدون ترديد همين برداشت      نه فطرت  پذير بوده است و    كه نه عقل  اند      داشته
ها به ويژه جوانان از مذهب و ايمـان مـذهبي شـده              غلط باعث دوري بسياري از انسان     

   1.است
                                            

 115صپور  جوانان در طوفان غرايز؛ نوشته همت سهراب. 1
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تبيين صحيح مفاهيم ديني و زدودن دين از خرافات و مطالب مجعـول؛ وظيفـه مهـم             
هـاي   متأسفانه در طـول تـاريخ، افـرادي بـه انگيـزه           . مسلمانان و انديشمندان ديني است    

 بـه همـين   .بين منابع اسـالمي نمودنـد    آن درجاي دادن  حديث و  جعلبه  اقدام  مختلف  
هـر   وبه آشنايي الزم با علوم اسالمي و حديث است          آن نيازمند    شرح   نقل حديث و  دليل  

  .دنماي اظهار نظرهاي كارشناسانه احاديثي  تواند وارد اين عرصه شده و درباره كسي نمي
ذَا    شَي كُلِل «: دنا ودهفرم وسلم  وآله  عليه  اهللا  گرامي اسالم صلي  رسول   هـ ادمع و ادمع ء

  1».ستوني است و ستون دين نيز فقه و آگاهي است  براي هر چيز ـ الدينِ الْفقْه

 و لَكنَّ الْخَوارِج ضَيقُوا علَى أَنْفُـسهِم          واسع  الدينُ «: فرمايند  مي السالم  عليه و امام باقر  

هِملهنْ ج2».ست اما خوارج از روي ناداني بر خود سخت گرفتند دين گسترده اـ م  

برداشت ناصحيح گاهي از سوي كساني است كـه بـدون داشـتن تخـصص و خبـره                
ي كـه در هـر      يـ از ايـن اصـل عقال      كنند و   مي بودن در دين، در تفسير و تبليغ دخالت       

 گذراند و   مي پا را از گليم خود فراتر      بايد به اهلش مراجعه كرد عدول نموده و       اي      زمينه
  .كنند  ميهاي ناصواب از دين عرضه در نتيجه برداشت

ظاهر  هاي ديني است كه به     كانون گاهي اين تلقي ناصحيح، از سوي اصحاب دين و        
خـاطر برخـي      امـا بـه    ،داعيـه تخـصص در ديـن دارنـد         با معارف ديني آشنا هـستند و      

هاي غير واقعـي     شتهاي نابجا بردا    به علت برخي احتياط    خشك و  هاي سنتي و   انديشه
  3.ها است دهند كه در حقيقت گوهر دين به دور از آن  ميو خشكي از دين ارائه

                                            
 216ص 1 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 1

 405ص 2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 2

با تاكيد بـر عوامـل آسـيب زا در نظـام            ( شناسي تربيت ديني نوجوانان و جوانان      به عوامل آسيب  نگاهي  : مقاله. 3
 1380، تابستان6 مجله تربيت اسالمي، شماره  منتشر شده درعلي همت بناري:  نوشته)آموزش و پرورش
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به همين علت ضروري است تا در امر تربيت ديني به كارشناسان مربوطـه مراجعـه             
كه خـود بايـد اهـل مطالعـه           گذارند ضمن اين    شده و كساني كه در اين عرصه قدم مي        

  .ترين سطح كارشناس علوم ديني مراجعه نمايند ن عاليعنوا باشند بايد به فقها به

ون « : فرمايد قرآن كريم مي لَمـلَا تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمئَلُوا أَهدانيـد، از    ـ اگـر نمـى   فَس

 )7/ و انبياء43/نحل(».آگاهان بپرسيد

هـاى زنـدگى مـادى و     آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسـالمى در تمـام زمينـه       « 
دانند از اهل اطالعـش   چه را نمى  كند كه آن   است و به همه مسلمانان تاكيد مى      معنوى  

مـسأله  "به اين ترتيب  . بپرسند و پيش خود در مسائلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند          
ل اسالمى و دينى از سوى قرآن به رسـميت شـناخته            ي نه تنها در زمينه مسا     "تخصص

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

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

ها ثابت و محقق اسـت، آيـا مـا هرگـز بـه يـك طبيـب آگـاه و                      نظرى آن  درستى و بى  
متخصص در رشته خود كه از صداقت و درسـتكاريش در همـان كـار خـود، مطمـئن                   

به همين دليل در مباحـث مربـوط بـه تقليـد و مرجعيـت،               ! كنيم؟ نيستيم مراجعه مى  
اند، يعنى مرجع تقليـد هـم بايـد     دهصفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميت قرار دا        

مـسائل ديـن را     «  پـس    1».عالم و آگاه به مسائل اسالمى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار            
  2». پرسيد، نه هر كس اندك آشنايى با دين دارد  دين بايد از كارشناس

                                            
 245 ص11 تفسير نمونه؛ ج. 1

 525 ص4 ج) جلدى10(تفسير نور . 2
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انـد،   شـان مرقـوم فرمـوده      السالم در رساله مفصلي كه بـه اصـحاب         امام صادق عليه  
، به درستي كه خـداي تعـالي        )شيعه(اي گروه مورد رحمت خدا و رستگار         « : اند آورده

بدانيد كه از علم الهي و امر او نيست كـه  . خير و نعمت را در حق شما تمام كرده است         
احدي از مخلوقات در دين خدا به هوي و هوس و رأي و نظر خود و قياس عمل كنـد؛                    

حكام خدا به روشني در آن بيان شده اسـت          زيرا خداوند قرآني را نازل كرده است كه ا        
و براي قرآن و آموزش احكام آن كساني را قرار داده كه شايستگي و اهليت فهـم آن را                  
دارند و براي آنان هم جائز نيست كه در دين خدا به هواي نفس و يا بـه رأي و قيـاس                

ـ حكم كنند؛ بلكه بايد به اهل ذكر  ـسؤال كننـد    كه خداوند دستور داده است از آنان  
  1».مراجعه نمايند

  :ارسال فرمودند آمده استاسحاق بن يعقوب براي ) ارواحنافداه(در توقيعي كه امام زمان 

ي    رواةِ حديثنَا فَإِنَّهم     الْواقعةُ فَارجِعوا فيها إِلَى     و أَما الْحوادثُ  ... « تـجح    كُملَـيأَنَـا      ع و 

ةُ اللَّهجهِم حلَيآيد، رجوع كنيد به راويان حـديث    ـ در حوادثى كه براى شما پيش مى   ع

  2 ».باشم ها مي ها حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر آن ما زيرا آن

                                            
 الْمرْحومةُ الْمفْلحة إِنَّ اللَّه أَتَم لَكُم ما آتَاكُم منَ الْخَيرِ و اعلَموا أَنَّه لَيس منْ علْمِ اللَّه و                   أَيتُها الْعصابةُ . 1

                   قَايِيسلَا م أْيٍ ولَا ر ى ووبِه هيني دف نْ خَلْقِ اللَّهم دأْخُذَ أَحأَنْ ي رِهنْ أَملَا م ...قَد        الْقُـرْآنَ و أَنْـزَلَ اللَّـه 
    انَ كُلِّ شَييبت يهلَ فعج           هلْمع اللَّه مينَ آتَاهلْمِ الْقُرْآنِ الَّذلَ عأَه عسلًا لَا يلُّمِ الْقُرْآنِ أَهتَع لْقُرْآنِ ولَ لعج و ء

 . مقَايِيس و هم أَهلُ الذِّكْرِ الَّذينَ أَمرَ اللَّه الْأُمةَ بِسؤَالهِمبِهوى و لَا رأْيٍ و لَا ) في دينهِم(أَنْ يأْخُذُوا 

 37، ص27 وسائل الشيعة، ج  ـ 6، ص8 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي 

 271 ص2  ـ إعالم الورى ج 291النص ص) للطوسي( ـ الغيبة  484 ص2 النعمة ج الدين و تمام كمال. 2
   ـ  140 ص27 الـشيعة ج   ـ وسـائل  531 ص2  ـ كـشف الغمـة ج   470 ص2 ج) للطبرسـي (ــ اإلحتجـاج   

 181 ص53 ج)  بيروت-ط (بحاراألنوار 
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شـود كـه منظـور كـساني      معلوم مـي »  ـ راويان حديث ما  رواةِ حديثنَا« از عبارت 

شناسـند و بـه دليـل همـين شـناخت             م را مي  السال  هستند كه روايات اهل بيت عليهم     

  .كنند، نه رواياتي كه جعل شده و از اهل بيت نيست روايات ايشان را نقل مي

  :  پرسيدوسلم آله و عليه اللَّه مردى از پيامبر صلّى

 » زْما الْحـ دورانديشى چيست؟  م   

   تُشَاوِر امرَأً ذَا رأْيٍ ثُم تُطيعه: حضرت فرمود

  و پيـروى نمـودن از رهنمودهـاى       ]  كارشـناس [ره كردن با مرد صـاحب نظـر         مشاو

  1 ». او
  

  خطر تفسير به راي
يكي از خطرات عدم مراجعه بـه كارشـناس دينـي، افتـادن در دام تفـسير بـه راي                    

   .قرآن، روايات و احكام دين است

مطلب ديگرى كه تذكرش الزم است، اين است كه احاديث هم مانند قرآن كريم              « 

خـصوص  به  محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در ميان احاديث بسيار شايع است، و                

ماننـد لـوح، و قلـم، و        ) كه فهم بـشر از دركـش عـاجز اسـت          (گونه حقايق    در مثل اين  

حجب، و آسمان، و بيت معمور، و بحر مسجور، ال جرم بر يك فرد دانشمند الزم اسـت                 

 2 ».م سعى كند قرائن كالم را به دست آورددست آوردن معناى واقعى كاله كه براى ب

  :كنيم در اين خصوص چند روايت را نقل مي
                                            

 46 ص النص؛العقول تحف. 1

 40، ص2 ترجمه تفسير الميزان، ج. 2
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خٌ و           « : السالم فرمود     اميرالمؤمنين علي عليه  ـ  1 ثْـلُ الْقُـرْآنِ نَاسـص م رَ النَّبِيفَإِنَّ أَم

ه ص الْكَلَـام لَـه          منْسوخٌ و خَاص و عام و محكَم و متَشَابِه قَد كَانَ يكُونُ            ولِ اللـَّ سـنْ رم

ي كتَابِـه    وجهانِ كَلَام عام و كَلَام خَاص مثْلُ لَّ فـ جـ زَّ وع قَالَ اللَّه ـ  الْقُرْآنِ و      مـا آتـاكُم
ا  فَيشْتَبِه علَى منْ لَم ي ـ  ) 7/حـشر ( الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا       رِ مـدي لَم و رِفع

 هـم ماننـد قـرآن ناسـخ و     وسلم آله و عليه اللَّه صلّى ـ امر پيغمبر   عنَى اللَّه بِه و رسولُه ص

 وسلم  آله  و  عليه  اللَّه  صلّى و محكم و متشابه دارد، گاهى رسول خدا           و خاص و عام   منسوخ  
  و جلّ  و خداى عزّ  . نسخنى عام و سخنى خاص مثل قرآ      : فرمود دو طريق سخن مي   ه  ب

تـان   چـه نهـي   تان آورده اخـذ كنيـد و از آن         چه را پيغمبر براي    آنـ   :در كتابش فرموده  
ـ كرده باز ايستيد بـر او  ) امـر ( كسى كه مقصود خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند  

  1».مشتبه شود
  :اند السالم نيز فرموده در همين رابطه امام رضا عليهـ 2
ستَقيمٍ      هدي إِلـى    شَابِه الْقُرْآنِ إِلَى محكَمه    منْ رد متَ   « مـ راط ي          صـ قَـالَ إِنَّ فـ ثُـم 

ا              هـكَمحا إِلَى مهتَشَابِهوا مكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدحكَماً كَمحم الْقُرْآنِ و تَشَابِهتَشَابِهاً كَمارِنَا مأَخْب
هر كس متشابهات قرآن را به محكمات آن  ـ  دونَ محكَمها فَتَضلُّواو لَا تَتَّبِعوا متَشَابِهها 

در اخبار مـا نيـز هماننـد        : ارجاع دهد، به راه راست هدايت شده است، سپس فرمودند         
 متشابهات آن را به محكمات آن ارجـاع         براي همين قرآن محكم و متشابه وجود دارد،       

  2».شويد  گمراه مي به دنبال متشابهات آن نرويد كهفقطدهيد و 
                                            

ــ  195العقـول الـنص، ص    ـ تحـف  623 ص2 كتاب سليم ج ـ  64، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 1
 213 ص1 العقول ج  ـ مرآة120ص) للصدوق(اإلماميه   ـ اعتقادات256 ص1 الخصال ج

 290ص 1  ج؛السالم عيون أخبارالرضا عليه. 2
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دي    منْ   أُمتي   علَى  أَكْثَرُ ما أَخَاف   «: وسلم فرمود   آله  و  عليه  اللَّه  صلّىاسالم  پيامبر  ـ  3 عـب   

ـ  رجلٌ يتَأَولُ الْقُرْآنَ يضَعه علَى غَيرِ مواضعه يشترين چيزي كه بر امتم پـس از خـودم   ب  

  1 ».نادرست تفسير كند و  بگيردترسم اين است كه كسي قرآن را مي

   فَـاقْتَبس   بِـه    عالماً و لَيس    و آخَرُ قَد تَسمى    «: لسالم فرمود ا  عليهمنان علي   ؤاميرمـ  4

 منْ جهالٍ و أَضَاليلَ منْ ضُلَّالٍ و نَصب للنَّاسِ أَشْرَاكاً منْ حبائلِ غُرُورٍ و قَـولِ زورٍ                   جهائلَ

ه   قَ ائـولَـى أَهقَّ ع الْحـ طَفع و هائلَى آرع تَابلَ الْكمح گروهـي از گمراهـان چنـين     ـ   د

هـايي را از     اند، در حالي كه چنين نيـستند، نـاداني         هستند كه نام عالم بر خود گذاشته      
ر و هـايي از مكـ    هايي را از گمراهان، و بر سر راه مـردم دام  گمراهي افراد نادان گرفته و

 دهند و حق را مطابق ميل گفتار باطل نهاده، قرآن را بر آراي خود تطبيق مي فريب و

  2 ».كنند خود تفسير مي
 فَقَد كَفَرَ و منْ فَـسرَ         اثْنَينِ   بينَ   بِرَأْيِه   حكَم  منْ «: اند فرمودهالسالم    عليهامام صادق   ـ  5

) حكم خدا بدون در نظر گرفتن(هركس به رأي خود ـ  قَد كَفَربِرَأْيِه آيةً منْ كتَابِ اللَّه فَ

بـه رأي خـود    اي از قـرآن را  ميان دو نفر قضاوت كند كافر شده است، و كسي كه آيـه 
  3 ».تفسير كند، كافر است

   : فرمودند به قتاده  السالم  عليه  امام محمد باقر ـ 6
 »كحيةُ إِنْ    وا قَتَادي   إِنَّ   كُنْت  رْتا فَسنْ   الْقُرْآنَ  مم    كنَفْس لْقَاءت    لَكْته فَقَد      و لَكْتأَه و 

ـ إِنْ كُنْت قَد أَخَذْتَه منَ الرِّجالِ فَقَد هلَكْت و أَهلَكْت قتاده اگر قرآن   يعني واي بر تو اي 
                                            

  369؛ صمنية المريد. 1

 119ص) للصبحي صالح(نهج البالغة . 2

 18، ص1 تفسيرالعياشي، ج. 3
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بـه هالكـت   نيـز   شـوي و ديگـران را   را از پيش خود تفسير كني، به يقين هـالك مـي  
كه به تفسير واقعي آگاهي     (اگر تفسير قرآن را از ديگر مردم        ) چنين  هم(خواهي كشاند   

   1».را نيز به هالكت خواهي كشاند فراگيري، سرانجام هالك شده و ديگران) ندارند
از رسـول گرامـي اسـالم     ،الـسالم  عسكري عليه در تفسير منسوب به امام حسنـ 7
  :سلم نقل شده استو آله و عليه اللَّه صلّى
كه آن را شرفي بسي بزرگ و واال اسـت تمـسك    دانيد چه كساني به قرآن، آيا مي«
را از ما اهل بيت و يا از نمايندگان و سفيران ما به  جويند؟ آنان كه قرآن و تأويلش مي

ا  . آورند، نه از طريق قياس بـدكاران و آراي اهـل جـدل    مان به دست سوي شيعيان امـ
 بـر حـسب اتفـاق   كننـد، اگـر    ي قرآن اظهار نظر مي نظر خود درباره رأي وآنان كه به 

شـان از روي نـاداني بـوده، قـرآن را از غيـر اهلـش فـرا         عمـل  گفتارشان درست باشد،
شان مطـابق بـا واقـعِ امـور نباشـد،       اگر دچار خطا و اشتباه شده، سخن اند، و اما گرفته
  2».آتش جهنّم خواهد بود شان جايگاه

                                            
 408، ص26 العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج مرآة. 1

2 .   كستَمنِ الْمونَ مري    أَ تَدنَالُ ( الَّذي هكسي أَخَـذَ الْقُـرْآنَ       ) بِتَمذ و الـَّ هـ يم ظـالْع ذَا الـشَّرَفه  و 
اسِ                     يـق ينَ ولاد جـالْم اءنْ آر نَا، لَا عـتيعنَّا إِلَى شع فَرَاءنَا السطائسنْ وع أَو ،تيلَ الْبنَّا أَهع تَأْوِيلَه

 ينَ فَأَمسرِ                 الْقَائنْ غَيع هي أَخْذهِلَ فج ابٍ، فَقَدوفَةُ صادصم فَإِنِ اتَّفَقَ لَه ،ي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهنْ قَالَ فا م
و لَـا       ةُ، فَهـلَامالـس لَـه فَإِنِ اتَّفَقَـت فَظُونَهحي فَّاظرِ حنْ غَيعاً مبسطَرِيقاً م لَكنْ سكَانَ كَم و ،هلأَه 

       الذَّم الْفُضَلَاء و قَلَاءنَ الْعم مدعذْلَ [يالْع و  [         ِعبالس رَاسافْت إِنِ اتَّفَقَ لَه بِيخَ والتَّو و]لَه  [    ع مـج فَقَـد
ي الْقُـرْآنِ       و إِنْ أَ   إِلَى هلَاكه سقُوطَه عنْد الْخَيرِينَ الْفَاضلينَ و عنْد الْعوام الْجاهلينَ          لُ فـ خْطَأَ الْقَائـ

فينَةٍ                         لَـا سـ احٍ، و بِرَأْيِه فَقَد تَبوأَ مقْعده منَ النَّارِ، و كَانَ مثَلُه كَمثَلِ منْ ركب بحراً هائجـاً بِلَـا ملـَّ
التفـسير المنـسوب     .ه، و مستَحقٌّ لما أَصابه    هو أَهلٌ لما لَحقَ   : صحيحةٍ، لَا يسمع بِهلَاكه أَحد إِلَّا قَالَ      

 14إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، ص
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  اسالم والمسلمين قرائتي اي از حجت خاطره
   پير مرو تو در خرابات بى

  .دهند در سفرى چند جوان را ديدم كه كار تحقيقى روى قرآن انجام مى
  قدر است؟ هدر علوم قرآنى تخصص و سواد شما چ: گفتم
ا در رشـته خـود دانـشجويان خـوش               : گفتند فكـرى   مايه عربى آنچنانى نـداريم، امـ
  .هستيم

خواهـد   پـزى هـم تخـصص مـى        كبـاب . پير مرو تو در خرابات     بى! ن من عزيزا: گفتم
  !ريزد ها روى آتش مى وگرنه گوشت

ــاه از آن آن ــيدم  گ ــا پرس ــي « : ه ف رِفــس ــال ي ــل فَ ــراف      الْقَتْ ــل اس ــا در قت ــ ام ـ
  يعنى چه؟) 33/اسراء(»نكنيد

  .يعنى در كشتن اسراف نبايد كرد: گفتند
  كشت؟شود  پس يكى دو نفر را مى :گفتم

  پس معناى آيه چيست؟: متحير شدند و گفتند
جنگيدنـد بـه انتقـام يـك      چون در زمان جاهليت وقتى دو قبيله با هـم مـى          : گفتم
  1 .يك نفر در مقابل يك نفر نه بيشتر :گويد كشتند، اين آيه مى ها نفر را مى كشته ده

  

جـوع كـرده و از      بايد انسانى كه مهارت ندارد به اشخاصى كه مهارت و علم دارند، ر            
 يمـاري بدانـيم چـه    شويم و نمى  مىيماربكه ما وقتى    درست مثل اين  . ها سؤال كند   آن

رويـم و يـا    كه براى اصالح سر به آرايشگاه مى كنيم يا اين داريم، به پزشك مراجعه مى  
طـور سـؤال     پس همـين  . سپاريم كه پيراهن را به خياط و ساختمان را به معمار مى           اين

  2 .پرسيم شناس مى ن را از دي دينى

                                            
 104، ص)1 ج(خاطرات حجت االسالم قرائتى. 1
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   از آنهاي ناشي آسيب و موهومگرايي  كمال
گرايي در تربيـت اسـالمي        كمال  و  جمله اهداف بعثت انبياء بوده     هدايت به كمال از   
كه حتي گاهي تربيت اسالمي را به معناي هدايت         اي      گونه بهاست  از جمله اهداف مهم     

  .اند كمال دانسته به حق و

دى    ء خَلْقَـه ثـم     شى    كلُ ربنَا الَّذى أَعطَى «: فرمايد قرآن كريم مي ـ پروردگـار مـا     هـ 

هـدايتش  ) بـه راه كمـال    (همان است كـه خلقـت هـر چيـزى را بـه آن داد و سـپس                   
 )50/طه(».كرد

اى كـه خلقـتش    يكى از شؤون خدايى خدا اين است كه هر چيزى را به آن نقطه          « 
شـود،   كى از چيزهايى كه خلقت آدمى با آن تمام مى         كند هدايت نمايد، و ي     را تمام مى  

ماند، اين است كه به سـوى كمـال وجـودش در دنيـا و               و اگر نباشد خلقتش ناقص مى     
  1 ».آخرت هدايت شود

سـوي   حركت به  گرايي در اصل به معناي در نظر گرفتن برخي نقاط متعالي و            كمال
آن اسـت     نظـر بـر    ،آن زيرا در . گرايي است  طور معمول كمال   تربيت ديني به  . هاست آن

گرايي بـه    كمال. بركشد ، يعني خدا   خود را به سوي وجودي برتر      كه انسان تعالي يابد و    
بـه معنـاي بركـشيدن افـراد     ـ گـرا    گرايي غير واقع اما كمال .خودي خود مطلوب است

زايـي در تربيـت    هـاي آسـيب   يكي از جلـوه ـ  ها ظرفيت آن بدون توجه به محدوديت و  
خواهنـد    مـي  زدگي در مربيان است كه     اين امر در واقع حاصل نوعي شتاب      . تديني اس 
  2 .سرعت به كمال برسانند افراد را به را در نوردند وها   كوتاه فاصلهيدر زمان
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  افراط در عبادت ـ2
چه با قصد قربت انجام گيرد نوعي عبادت است؛ اما گاهي            هر عملي در اسالم چنان    

ايـن مـسأله   . گيـرد   مييا در عبادات افراط صورت شود  ميدتنها بر عباداتي خاص تأكي   
از . گردنـد   مـي  گونه كارها آشنايي ندارنـد،     ويژه كساني كه با اين     باعث خستگي افراد به   

داري مـردم وارد نمـوده     هاي مخربي كه در طول تاريخ بيشترين ضربه را به دين           آسيب
 يافراد .مباني است  اصول و هاي غير منطقي از      نشيني عقب تند و  برخوردهاي خشن و  

 آنان كه مرزهـاي  واند   هر جريان قداست تراشيده تحجر براي هر چيز و   كه در جمود و   
 اين دو گروه بيـشترين لطمـه را         ؛حريم را نگه نداشتند    شكسته و  راها    ارزش قداست و 

  1.كنند  ميبه مباني ديني وارد

ضرٌّ و كُـلُّ إِفْـرَاط لَـه مفْـسد      رٍ بِـه فَكُلُّ تَقْصي «: فرمايد  ميالسالم عليه امام علي ـ  مـ   

  2».هرگونه كندروي براي روح انسان زيان آور است و هر گونه تندروي مايه فساد است
بيان شده اسـت كـه پدرشـان ايـشان را از            نيز   السالم  عليه در حديثي از امام صادق    

  . بادت بپردازندداشت و به او سفارش كردند كه كمتر به ع  ميعبادت زياد باز

يا بنَى، دونَ ما أراك تَصنَع، فـإنّ اللّـه َ   : اجتَهدت فى العبادةِ وأنا شاب، فقالَ لى أبى   «

 زماني كـه جـوان بـودم در عبـادت سـخت           ـ   عزّ وجلّ إذا أحب عبدا رضى عنه باليسيرِ       

يم، عبـادت كـن، زيـرا       بينـ   مي فرزندم كمتر از آن چه    : پدرم به من فرمود   . كوشيدم مي
  3».را دوست داشته باشد به عبادت اندك او خرسند گردداي   خداوند عزوجل اگر بنده
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  غفلت از واجبات  توجه به مستحبات و ـ3
دانـد، بـه ايـن        مـي  خداوند بيش از هر كس ديگري راه رسيدن بندگان را به كمال           

 مـوارد   ، ولـي  نجـام شـود   ها بايد ا   كه آن  براي انسان واجب كرده است     سبب مسائلي را  
هـا را واجـب      تواند انسان را به كمال برساند ولـي خداونـد آن            مي ديگري نيز هست كه   

   .ده استمورفن
بـه   .شـود   مي شود كه به مستحبات بيش از واجبات اهميت داده          مي گاهي مشاهده 

 گرا آن است كـه امـور مـستحب و          گرايي غير واقع   هاي كمال  عبارت ديگر يكي از جلوه    
ما گاهي در نظام تربيتي به انجـام        . در شريعت به امور واجب تبديل كنيم        مباح را  بلكه

يا نماز اول وقـت      نماز جماعت    ي  توان به مسأله    مي  نمونه عنوان   به .ايم اين كار رو آورده   
  .اشاره كرديا ادارات در مدارس 

ب نيـست  اگرچه به اين دو در روايات ما توصيه فراواني شده است، اما انجام آن واج     
كـه كـسي      ويـژه آن    بـه . و الزام افراد به امري كه واجب نيست، كـاري ناشايـست اسـت             

البته تذكر و تـشويق  . بخواهد با اقدامات تنبيهي افراد را وادار به اين دو مستحب نمايد           
  .امري الزم و پسنديده است

عنوان پوشش كاري بـسيار مطلـوب و توصـيه شـده              استفاده از چادر به   : مثال ديگر 
چـه واجـب اسـت حفـظ حجـاب در            وجه واجب نيـست، آن      هيچ  كار به   است ولي همين  

محدوده شرع است و اجباري كـردن چيـزي كـه اسـالم آن را اجبـاري نكـرده نـوعي                     
  .شود كه اثر تربيتي معكوس خواهد داشت انحراف محسوب مي
رِّم  « : انـد   وسلم فرموده   آله  و  عليه  اللَّه  رسول اعظم صلّى   حـلَـالِ  الْ  إِنَّ مرَامِ     ح لِّ الْحـ حـكَم  

 1 ».كند كند مانند كسى است كه حرام را حالل مى  مي  را حرام  حالل كه آن
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  .ها را تعدي و تجاوز اعالم نموده است و خداوند در قرآن كريم حرام كردن حالل

ب          ما أَحلَّ اللَّه لَكُم      آمنُوا ال تُحرِّموا طَيبات     يا أَيها الَّذينَ  «  حـال ي وا إِنَّ اللَّهتَدال تَع و 
چيزهاى پـاكيزه را كـه خداونـد بـراى شـما            ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ   الْمعتَدينَ

زيـرا خداونـد متجـاوزان را       ! و از حـد، تجـاوز ننماييـد       ! حالل كرده است، حرام نكنيـد     
 )87/مائده(».دارد دوست نمى

هـاى محـشر سـخن       از قيامـت و صـحنه     وسلم    آله  و  عليه  اللَّه  صلّىروزى رسول خدا    « 
مردم چنان منقلب شده، گريستند كه بعضى تـصميم گرفتنـد ديگـر غـذاى               . گفت مى

خوب نخورند و آسايش را بر خود حرام سازند، روزه بگيرنـد، همـسران خـود را تـرك                   
ــب  ــد، ش ــوگند     كنن ــصميم، س ــن ت ــر اي ــد و ب ــر بخوابن ــا كمت ــد ه ــام. خوردن بر پي

مـن غـذا    : كه مطلع شد، مردم را در مسجد جمع كرد و فرمـود           وسلم    آله  و  عليه  اللَّه  صلّى
ت         . كنم خوابم و همسرانم را رها نمى      ها مى  خورم، شب  مى دين ما آيـين انـزوا و رهبانيـ

نيست، رهبانيت امت من جهاد است، هـر كـس بـر خـالف روش مـن بـرود مـسلمان                     
  1».نيست

 برخي اوقات توجه بيش از حد به برخي مـستحبات، باعـث       نكته ديگر اين است كه    
  .گردد ها مي توجهي به آن واجبات و بيشدن كمرنگ 

ه كـ السالم امري بسيار مطلـوب اسـت          عنوان مثال عزاداري براي سيدالشهدا عليه       به
ولـي اگـر در شـبي     . السالم به آن شده است      سفارشات فراواني از سوي اهل بيت عليهم      

قدر طول بدهند كه باعث قضا شدن نماز صبح يا دير خوانـد و              را آن اين عمل مستحب    
آلـود خوانـدن آن گـردد، ايـن عمـل مـستحبي اثـر تربيتـي و                    حوصـله و خـواب      يا بي 
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  . برندگي خاصي نخواهد داشت پيش
دانيم يكي از واجبات مهم؛ عدم مزاحمت و اذيت آزار مؤمنين             طور كه مي   و يا همان  

حال اگـر انجـام عمـل    . باشد  كه حتي مسلمان نيستند ـ مي هايي ـ و حتي ديگر انسان
ويژه در ساعات دير وقت ـ باعث ترك   مستحبي ـ مانند بلند كردن صداي بلندگوها، به 

طور قطع نه تنها انسان را به كمـال رهنمـون             اين واجب و ارتكاب عمل حرام گردد، به       
  . بلكه باعث سقوط انسان خواهد شد،دنك نمي

 اين مستحبات ديگر سبب كمـال       ،عث صدمه زدن به واجبات شود     مستحبات با اگر  
  .نيست و بايد كنار گذاشته شود

إِذَا أَضَــرَّت النَّوافــلُ بِــالْفَرَائضِ « : الــسالم فرمودنــد اميرالمــؤمنين امــام علــي عليــه

  1».ترك كنيدها را  ها زيان رساند، مستحب ها به واجب اگر مستحب ـ فَارفُضُوها

   افرادكردن به ظرفيت توجه نـ4
   .هاي متفاوتي دارند از نظر عمل توانايي از نظر فهم وها  انسان

تحمل اسالم    عليهموسى  حضرت  ها متفاوت است، حتّى       افراد براى آگاهى    ظرفيت« 
الـسالم   الـسالم بـه موسـي عليـه     فرمايد كه خضر عليـه      قرآن مي . كارهاى خضر را ندارد   

ــستَط: گفــت ــبراًإِنَّــك لَــنْ تَ ص ــي عم تــوانى بــا مــن شــكيبايى  تــو هرگــز نمــىـــ  يع

  2 »)67/كهف.( كنى
از او به اندازه     هايي داده است و    خداوندي كه انسان را آفريده به هر شخصي توانايي        

  . هايش تكليف خواسته توانايي
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 هيچ كـس موظّـف بـه بـيش از مقـدار توانـايى خـود        ـ  ال تُكَلَّف نَفْس إِالَّ وسعها« 

 )233/بقره(». نيست

خداوند هـيچ كـس را، جـز بـه انـدازه توانـاييش،              ـ   ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ وسعها     « 

 )256/بقره(».كند تكليف نمى

مقــدار توانــاييش، تكليــف ه هــيچ كــس را، جــز بــ ـ  ال نُكَلِّــف نَفْــساً إِالَّ وســعها« 

 )23/ و مؤمنون43/ و اعراف152/انعام(». كنيم نمى

كس را جز به مقدار توانايى كه به او           خداوند هيچ  ـ ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ ما آتاها      « 

  )7/طالق(».كند داده تكليف نمى

تواند با تمرين و پشتكار ظرفيت و توان خود را افـزايش دهـد، ولـي                  البته انسان مي  

ايد باعث فـرار از تكليـف و         اين مطلب نب    و كار در گذر زمان به تحقق خواهد رسيد         اين

  .مسئوليت شود

ت     « توانيم    كه مي   ضمن آن  ايـن   (. افـراد را افـزايش دهـيم        با تعليم حكمـت، ظرفيـ

أُنَبئُك         )شود  السالم دانسته مي    مطلب از سخن خضر عليه     سـ كنيب ي ونيراقُ بقالَ هذا ف

جـدايى ميـان مـن و توسـت،     ) بار(اين : گفت) رخض( ـ  بِتَأْوِيلِ ما لَم تَستَطع علَيه صبراً

  1».چه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت بزودى تو را از تأويل و راز آن

روشـن اسـت كـه       .توسط مربـي در نظـر گرفتـه شـود          اين مطلب بايد در تربيت و     

ايـن روش    هاي مختلفـي دارنـد و      هم از جهت عمل توانايي     آدميان هم از جهت فهم و     
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ي بايد چيزي بگويد كه در طاقت فهمـي او          برَتَگر آن است كه مربي در مواجهه با م        بيان

  . فراتر نرودطاقت عملي او از چيزي بخواهد كه  باشد و

اگر قـرار بـود كـه تنهـا اهـداف       ديدند و  ميها را پيامبران بيش از هر كس فرادست    

 از هر شخصي چنـين    به مخاطب كاري نداشته باشيم پيامبران بيش         عالي ديده شود و   

   1.گفتند  ميشود كه آنان مطابق ظرفيت افراد سخن  ميدر حالي كه مشاهده .كردند مي

  :گشا باشد تواند براي اين موضوع راه دقت در روايت زير مي

 ي  بـاره  السالم بود گويد بـا امـام در        مردى بنام سراج كه خادم حضرت صادق عليه       
هـا بيـزارى    قربانت گـردم مـا از آن      : مگروهى به سخن مشغول شديم، من عرض كرد       

  .چه ما عقيده داريم عقيده ندارند جوئيم زيرا به آن مي
هـا بيـزارى     ها ما را دوست دارند و چـون عقيـده شـما را ندارنـد از آن                 آن: فرمود

  جوئيد؟ مي
  .آرى: گفتم
ما هم عقايدى داريم كه شما نداريد، پس سزاوار است كه مـا هـم از شـما                  : فرمود
   جوئيم؟بيزارى

  .نه قربانت گردم: كردم عرض
نزد خدا هم حقايقى است كه نزد مـا نيـست، گمـان دارى خـدا مـا را دور               : فرمود

  اندازد؟ مي
  )يميجو ها بيزارى نمي از آن (.كنيم نمي. نه به خدا، قربانت گردم: عرض كردم
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مين يد، زيـرا برخـى از مـسل       يها بيزارى مجو   ها را دوست بداريد و از آن       آن: فرمود
يك سهم و برخى دو سهم و برخى سه سهم و برخى چهار سهم و برخـى پـنج سـهم و      

پس سزاوار نيست كه صاحب . دارند) از ايمان را(برخى شش سهم و برخى هفت سهم 
چـه   چه صاحب دو سهم دارد، وادارند و نه صاحب دو سهم را بر آن              يك سهم را بر آن    

چه صاحب چهار سهم دارد و نـه          آن صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم را بر          
چه صاحب پنج سهم دارد و نـه صـاحب پـنج سـهم را بـر          صاحب چهار سهم را بر آن     

چه صاحب هفت سـهم      چه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را بر آن             آن
  ).يعنى از مقدار استعداد و طاقت هر كس بيشتر نبايد متوقع بود(دارد 

اى نصرانى داشت، او را به       همسايه) از اهل ايمان  (دى  مر: زنم اكنون برايت مثلى مي   
سحرگاه نزد تازه مسلمان رفت و      . اسالم دعوت كرد و در نظرش جلوه داد تا پذيرفت         

  كيست؟: در زد،   گفت
  .من فالنى هستم: گفت
  كار دارى؟ چه: گفت
  .هايت را بپوش و همراه ما به نماز بيا وضو بگير و جامه: گفت

هايش را پوشيد و همراه او شد، هر چـه خـدا خواسـت نمـاز                 مهاو وضو گرفت و جا    
و سپس نماز صبح گزاردند و بودند تـا صـبح روشـن             )  خواندند  نماز بسيارى (خواندند  

  .اش برود برخاست به خانه) و مسلمان امروز(شد، نصرانى ديروز 
 روى؟ روز كوتاه است، و چيزى تا ظهر باقى نمانـده، همـراه             كجا مي : آن مرد گفت  

  .او نشست تا نماز ظهر را هم گزارد
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بين ظهر و عصر مدت كوتاهى است و او را نگه داشـت تـا نمـاز        : باز آن مرد گفت   
  .عصر را هم خواند

  .منزلش رود سپس برخاست تا به
تر است، او را نگه داشـت تـا          اكنون آخر روز است و از اولش كوتاه       : آن مرد گفت  

  .نماز مغرب را هم گزارد
  . منزلش رودباز خواست به

آنگاه از هـم    . ماند تا نماز عشا را هم خواند      . يك نماز بيش باقى نمانده    : به او گفت  
  .جدا شدند

  .چون سحرگاه شد نزدش آمد و در زد
  كيست؟: گفت
  .من فالنى هستم: گفت
  چه كار دارى؟: گفت
  .هايت را بپوش و بيا با ما نمازگزار وضو بگير و جامه: گفت

اى اين دين شخصى بيكارتر از مرا پيدا كن، كه من مستمند            بر: تازه مسلمان گفت  
  .و عيال وارم

او را در دينـى وارد كـرد كـه از آن بيـرونش              : السالم فرمود  سپس امام صادق عليه   
دين نـصرانيت خـود       كشى و فشار يك روز عبادت سبب شد كه به          زيرا رياضت (آورد  

دين محكم  (ار گذاشت و از چنان      او را در چنين سختى و فش      : كه فرمود  يا آن ) برگردد
  1 .خارج كرد) و مستقيم
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الــسالم نقــل كــرد كــه پيــامبر  امــام صــادق عليــه: بــن ربــاط گفــت يــونسو نيــز 

ف يعينُـه        « :وسلم فرمـود    آله  و  عليه  اهللا  صلي كَيـ قَالَ قُلْـت لَى بِرِّهع هلَدانَ ونْ أَعم اللَّه محر

قْبقَالَ ي لَى بِرِّهعخْرَقُ بِهلَا ي و قُهرْهلَا ي و ورِهسعنْ مع زاوتَجي و هورسيلُ م.  

  .خداوند رحمت كند كسي را كه فرزندش را به نيكيش ياري كند
  چگونه او را به نيكيش ياري كند؟: السالم عرض كردم من به امام صادق عليه

چه برايش سخت اسـت       پذيرد و آن  چه در حد توان اوست از او ب         ن آ :در پاسخ فرمود  
  1 .از او بگذرد و به او ظلم و تحميل نكند و نسبت جهل به او ندهد

  استفاده از زور و اجبار  ـ5
منزل اصلي دين قلـب     . كند   برقرار مي  عميق يروان آدمي پيوند   داري با قلب و    دين

عـد از وجـود      ب اين. شود  مي  از آن متأثر   تشدبه  گفتار انسان نيز     رفتار و  آدمي است و  
را يـك سـره در اختيـار خـود           توانـد آن   ي نمـي   مرب گاه در اختيار ديگران نيست و      هيچ

از نظر اسـالم     .گاه الزام بردار نيست    نپذيرفتن چيزي مانند دين هيچ     پذيرفتن و  .بگيرد
  .يا از او نافرماني كند فرمانبرداري و تواند از خدا  مياو. انسان موجودي مختار است

  : فرمايد ي مخداوند

ما راه را به او نشان داديم، خـواه شـاكر      ـ   إِنَّا هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً       « 

 )3/انسان(»!يا ناسپاس) و پذيرا گردد(باشد 

 خودش حق تعـالي را عبـادت كنـد تـا            ي  اراده اختيار و با  در تربيت ديني فرد بايد      
اجبار ناروا همراه باشد     الزام و  نهي و  ي كه فقط با امر و     تربيت دين  .عبادتش مفيد باشد  

پيوستن به جمع دين سيتزان      داري و  ي از دين  برَتَگريزي م  دين جز هالكت و  اي      نتيجه
  . نخواهد داشت
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  :فرمايد  ميباره اهللا مطهري در اين عالمه شهيد حضرت آيت
اعتقـاد  . ، عالقه است  ايمان اجباربردار نيست چون ايمان اعتقاد است، گرايش است        

شـود ايجـاد      شود ايجاد كرد، عالقه و مهر و محبت را كه به زور نمـى               را كه با زور نمى    
ـ شود پدر و مادرى بـه دخترشـان    آيا مى.كرد  كـه پـسرى را كـه از او خواسـتگارى      
ـ كند دوست ندارد مى كنيم كه او را دوست داشته باشى، چوب  اآلن كارى مى:  بگويند 

قـدر   شـود آن    بلـه، مـى   ! زنيم تا او را دوست داشته باشى؟        قدر مى  ريد، اين فلك را بياو  
كتكش زد تا بگويد دوسـت دارم يعنـى حـرفش را بـه دروغ بگويـد، امـا اگـر تمـام                       

هاى دنيا را به بدن او خرد كنند آيا ممكن است كـه بـا چـوب، دوسـتى ايجـاد                      چوب
  . آن، راه ديگرى دارد. چنين چيزى محال است! بشود؟
خواهيم ايمان در دل مردم ايجاد كنيم، راهـش جبـر و زور نيـست، راه آن                   ر مى اگ

  . است» جادلْهم بِالَّتى هى احسن« است، 1»الْموعظَةُ الْحسنَه«حكمت است، 

لَ       «:به مردم فرمود  . السالم بر منبر بود    اميرالمؤمنين على عليه   لونى قَبـ سـ االنّاسهاي
كه مرا در ميان خـود درنيابيـد هرچـه سـؤال داريـد از مـن                  قبل از اين   2»انْ تَفْقدونى 

از گوشـه مجلـس بلنـد       يك عرب يهودي    . دهم  بپرسيد و هرچه بپرسيد من جواب مى      
دانى ادعـا     اى آدم پر مدعا كه چيزى را كه نمى        » ايها الْمدعى ما ال يعلَم    «: و گفت شد،  
. كه خليفـه اسـت   السالم با اين    به على عليه   شروع كرد به هتّاكى كردن نسبت     ! كنى  مى

خواستند به او حملـه       مرتبه از جا حركت كردند و مى       چون جسارت كرد، اصحاب يك    
  » الطَّيش اليقوم بِه حجج اللَّه«: فرمود. جلوشان را گرفتالسالم  عليهفوراً على . كنند

                                            
ـ با حكمت و اندرز نيكو،         هي أَحسن   ك بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِالَّتي        سبيلِ رب   ادع إِلى . 1

 )125/نحل.( ها به روشى كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن و با آن! به راه پروردگارت دعوت نما
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به مـن گفتـه؛ سـؤالى دارد    حرفى زده و . شود اقامه كرد با فشار، حجج الهى را نمى    
اگر جواب دادم خـودش از عملـش پـشيمان          . بگذاريد بيايد پيش من سؤالش را بكند      

شـو، كـتكش بزنيـد، پـدرت را          شو، گـم   با خفه . ها را گرفت   شديداً جلوى آن  . شود  مى
خواهيد حجت    اگر مى .] شود  حجج الهى اقامه نمى   [ها يعنى چه     آوريم، اين فضولي    درمى

 كنيد راهش اين نيست، راهش نرمش و ماليمت است، چون سـروكار بـا               الهى را اقامه  
   1.دل است، سروكار با فكر است، سروكار با روح است

شود مردم را اجبار كـرد ولـى آن كمـالى     ها مى يك سلسله مسائل است كه در آن  
 در اخالقيـات، مـردم      عنوان مثـال    به. شود خواهند، به اجبار پيدا نمى     كه در آن كار مى    

شـود   مـى . گو باشند، امين باشند، به يكديگر خيانت نكنند، عادل باشـند    وظفند راست م
مجبور كرد كه دروغ نگويند، امين باشند؛ اگر خيانت كردنـد، دزدى كردنـد               مردم را 
گونه مـسائل    در اين . ولى اين از نظر مقررات اجتماعى است      . شان هم بريده شود    دست

به اخالقى مطلـب اسـت و آن ايـن اسـت كـه      يك جنبه ديگرى هم وجود دارد كه جن      
خواهـد   چه كه اخالق مـى     آن. گو باشد، امين باشد    خواهد كه راست   اخالق از انسان مى   

گـو باشـد، يعنـى       اين نيست كه انسان راست بگويد بلكه اين است كه انـسان راسـت             
كه گويى ملكه روحى او باشد، تربيت او باشد، تقوا در روح او وجود داشته باشد                 راست

شود به طبع ثانوى     راستى و درستى و امانت و آن چيزهايى كه فضايل اخالقى گفته مى            
خاطر تـرس از قـانون باشـد     گويد نه به از روح او صادر شود؛ يعنى وقتى كه راست مى       

كند، يا امانت داشته باشد نه به خاطر اين كه           كه اگر دروغ بگويد قانون مجازاتش مى      
كند، بلكه امانت داشته باشـد بـه دليـل ايـن كـه               اتش مى اگر خيانت كند قانون مجاز    

گـو باشـد بـراى ايـن كـه           شمارد، راست  امانت را براى خودش فضيلت و انسانيت مى       
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دانـد و از دروغ تنفـر دارد و آن را زشـت     راستى را براى خودش شـرف و كمـال مـى        
ه بـه   وقت براى بشر فضيلت و كمال اسـت كـ          پس راستى، درستى، امانت، آن    . داند مى

گونه مسائل هم    اين. صورت يك تربيت درآيد نه صرف اين كه فقط عمل و اجرا شود            
  1.به اين شكل قابل اجبار نيست

  سرزنش بيش از اندازه  ـ6
روي در   زيـاده . روي شـود   در سرزنش نيز مانند هر مسأله ديگري ممكن است زياده         

تي كـه سـرزنش     كنـد يكـي از مـشكال        مـي  آن است كه در كار تربيتي مشكالت ايجاد       
 آورد ايجاد حالت دفاعي در متربي است كه به صورت لجاجت بـروز              مي زيادي به وجود  

  . كند مي

ةِ    «: فرمايـد   ميالسالم  عليه حضرت علي  يـرانَ اللَّجاجـن شُب ةِ يـالمــ  اإلفراطُ فى الم 

  2».سازد  ميور روي در سرزنش آتش لجاجت را شعله زياده
تا اثر سرزنش از بين برود در ايـن صـورت            گردد  مي باعثزياد   هاي مكرر و   سرزنش

شود تـا جـرأت شـخص نـسبت بـه گنـاه               مي تنها باعث  ندارد و اي      سرزنش هيچ فايده  
  . افزايش يابد

ونُ         «: ه اسـت  حضرت فرمود همان   هـغري بالذَّنبِ و يي فإنّ ذلك تبالع أن تُكرِّر اكإي

تبو [بـر گنـاه      ]فـرد را  [ بپرهيـز؛ زيـرا ايـن كـار          هـاى مكـرّر    از سـرزنش كـردن    ـ   الع

  3 ».سازد ارزش مى كند و سرزنش را بى جرى مى ]خالفكارى

                                            
 391 تا 388اي از صفحات  خالصه، 24 مطهرى، ج شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
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دعو إِلَـى الْبغْـضَاء و               الْعتَاب  لَا تُكْثرَنَ « : اند  همچنين فرموده  ينَةَ يـورِثُ الـضَّغ يـ فَإِنَّه 
آورد و بـه    مكن؛ زيرا اين كار كينه به بار مـى     زياد سرزنش ـ    استَعتب لمنْ رجوت إِعتَابه   

  1».كشاند دشمنى و نفرت مى
سرزنشِ زياد، باعث شـك و بـدگمانى    ـ  كَثرَةُ العتابِ تُؤذنُ باالرتيابِ «: و نيز فرمود

  2».شود مى
اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبـه لئلّـا يحملـه االخـراج علـى          «: و فرمود 
نوجــوانى را مالمــت كــردى تــوجيهى بــراى گنــاهش بگــذار، تــا هــر گــاه  ـ  المكــابرة

 3».گيرى تو، او را به لجبازى واندارد سخت

هـا   تواند اشتباهات آن    به كمال عجله دارد نمي     متربيزماني كه مربي براي رساندن      
شود تا براي هر كار كوچك يا بزرگي بـه سـرزنش              مي اين موضوع سبب   .را تحمل كند  

 با هـم، مقايـسه      افرادهاي افراطي، مقايسه كردن       كردن، نصيحت  دعوا .آنان دست بزند  
 سـبب سـركوفت زدن و  اي    سـاير مـسائلي كـه بـه گونـه           با زمان خودش و    افرادكردن  

  . سازد  ميمشكل روبرو با  تربيت را،شود ميسرزنش 
  سهل انگاري ـ7

يچ معيار  در اين حالت ه    .انگاري است   سهل ،بينانه گرايي غير واقع   نقطه مقابل كمال  
ايـن حالـت در اصـل، تربيـت را از      .شـود  براي تربيت در نظر گرفتـه نمـي  اي      يا ضابطه 

چرا كه اگر براي تربيت هيچ هدف خاصـي در نظـر نداشـته               .كند  مي موضوعيت خارج 
  4 .معنا خواهد بود باشيم تربيت بي

                                            
 11007 ـ 479غررالحكم؛ ص. 1
 11005 ـ 479 غررالحكم؛ ص.2
 333ص 20الحديد ج ابي ه ابنالبالغ نهج  شرح. 3
 .گردد منتشر ميشاءاهللا در شماره بعدي نشريه  اين موضوع تحت عنوان تساهل و تسامح در دين ان. 4
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   اي امام خامنه االستفتائات اجوبة عوارض و الياتم
 از فـرار  بـراي  دولتـي  و خـصوصي  مؤسـسات  و ها شركت و افراد از بعضي :1990سؤال
 مبادرت مختلف هاي راه از است، آن دريافت مستحق دولت كه عوارضي و ماليات پرداخت

	؟است جايز آنان براي كار اين آيا كنند، مي حقايق از بعضي كردن مخفي به
 و ماليات پرداخت عدم و المياس جمهوري دولت قوانين اجراي از كردن خودداري :جواب
  .نيست جايز كس هيچ براي اسالمي دولت قانوني حقوق ساير و عوارض

 بـه  نصف را خانه معامله ماليات كه شرط اين به خريدم فردي از را اي خانه :1992سؤال
 قيمـت  از كمتـر  ماليات مأمور به را خانه قيمت كه خواست من از هفروشند .بپردازيم نصف
 قيمـت  بين تفاوت مقدار ماليات پرداخت آيا شود، پرداخت كمتري ماليات تا بگويم خريد
	؟است واجب من بر ام، گفته ماليات مأمور به من كه قيمتي و خانه

	.است واجب شما بر نهخا واقعي قيمت به مربوط ماليات از خودتان سهم بقيه پرداخت :جواب
 است نموده فوت دارد، وجود پول مقداري اش بانكي حساب در كه شوهرم :1994سؤال

 هـم  ازطرفـي  و اسـت  بـسته  را او بـانكي  حساب او وفات از شدن آگاه از بعد هم بانك و
 پروانـه  صـدور  برابـر  در را خـود  تجـاري  محل عوارض بايد وي كه كرده اعالم شهرداري
 امـاكن  آن بـستن  بـه  مبـادرت  پرداخت عدم صورت در و بپردازد غيره و سازي ساختمان
 آيا نداريم، را عوارض آن پرداخت قدرت و هستند صغير هم ما فرزندان همه و كرد خواهد

	؟است واجب ما بر مزبور عوارض و ها ماليات پرداخت
 در شوند، پرداخت دولت مقررات طبق بايد رسمي هاي ماليات و شهرداري عوارض :جواب

 و ثلـث  كـردن  جدا از قبل است واجب باشد، ميت عهده بر ها ياتمال و عوارض اين اگر نتيجه
 امـوال  از اسـت  واجـب  باشـد  ورثه به مربوط اگر و شوند پرداخت تركه اصل از ميراث تقسيم
	.شوند پرداخت آنان

 دولـت  بـه  بـرق  و آب پـول  پرداخت كه است مشهور ما منطقه اهالي بين :1993سؤال
 رفتار در اگر خصوص  به نيست، واجب دارد خود مسلمان مردم آزار در سعي كه غيراسالمي

 است جايز آيا شود، قائل تبعيض ديگران و )السالم عليهم(بيت اهل پيروان نبي خود ملّت با
	؟كنيم خودداري دولت اين به برق و آب قبض پرداخت از

 كنـد،  مـي  اسـتفاده  دولتـي  برق و آب از كه كسي هر بر بلكه نيست، جايز كار اين :جواب
	.باشد اسالمي غير دولت هرچند است واجب دولت به آن پول پرداخت
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  1خارجي كاالي از استفاده فقهي بررسي
 جديـدي  بحـث  ]و عدم استفاده از كـاالي خـارجي       [ ،»داخلي كاالي« از استفاده موضوع

 كـشورهاي  و مـسلمانان  عليه دشمنان هاي  توطئه مثل ،داليلي   به بنا اوقات گاهي اما ،نيست
 كيفيـت  و غيرمـسلمانان  بـا  تجارت .شود مي بيشتر موضوع اين به نسبت حساسيت ،اسالمي
 وجـود  بـاب  ايـن  در نيـز  روايـاتي  .است بوده مطرح ديرباز از ،ها آن اب فروش و خريد و تعامل
 در منـدرج  حوزويِ فني هاي بحث در همچنين و گذشته تقليد معظم مراجع فتاواي در .دارد
 از تـوان  مـي  آيـا  كـه  اسـت  بـوده  مطـرح  هـايي  استدالل آن تبع به و سؤاالت نيز فقهي كتب

 كـاالي  توان  مي آيا ؟فروخت كااليي ها  آن به توان  يم آيا ؟كرد خريداري كااليي غيرمسلمانان
  ؟كرد استفاده را ها آن توليدي
 كاالهــاي نجاســت و طهــارت منظــر ســه از تــوان مــي خالصــه طــور بــه را ســؤاالت ايــن
 كمك بودنِ جايز و ،شده  خريداري هاي  آشاميدني و ها  خوردني حرمت و حليت ،شده  خريداري

  .كرد مطرح ،اسالم دشمنان تر معا تعبير به يا غيرمسلمانان به
 توجـه  مـورد  بايـد  و اسـت  تري  مهم موضوع ،سوم موضوع ،حاضر حال در رسد  مي نظر به
 بحـث  و موضـوع  ايـن  خصوص در ايشان بيانات و انقالب معظم رهبر عنايت .بگيرد قرار ويژه

  .است كرده بيشتر ايراني ي جامعه براي را  آن بودن اهميت حائز نيز ها تحريم
 محـسوب  شـخص  آن بـه  كمـك  غيرمسلمان فرد از خريد كه گفت توان  مي منظر يك از
 خريـدار  يـا  فروشنده ،فرد مصلحت فردي مبادالت در .است فردي اي مسئله اين اما ،شود  مي
 مسلمين مصالح به يعني ؛شود  نمي وارد كسي به اي  لطمه نفسه  في اما ،شود  مي گرفته نظر در
 .ناميد »فردي« فقهيِ مسائل توان مي را مورد اين .شود  نمي دوار اي  خدشه اسالمي ي جامعه و

 بـسيار  آن بـه  هـا   بحـث  در امروزه كه است حكومتي فقه به مربوط اي  مسئله اوقات گاهي اما
 خـاص  حكـم  فـرد  بـا  رابطـه  در اي مـسئله  است ممكن كه معناست بدان اين .شود  مي اشاره

 ،مـسلمانان  و اسـالمي  نظـام  و كشور مصالح ،جامعه كل با رابطه در و باشد داشته را خودش
 مصالح با ارتباط در ها فروش و خريد است ممكن اوقات گاهي بنابراين .بطلبد را ديگري حكم

                                            
اي و  العظمي خامنـه  اهللا عضو دفتر استفتائات حضرت آيت(زاده  االسالم فالح اي از سخنان حجت اين مقاله خالصه . 1

رسـاني دفتـر حفـظ و نـشر آثـار حـضرت               پايگـاه اطـالع   است كـه در     ) شناسي احكام فقهي    رئيس مركز موضوع  
 .ست ـ منتشر شده ا مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالميـ) العالي ظله مد(اي  العظمي سيدعلي خامنه اهللا آيت
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  .كنند پيدا ديگري حكم مسلمين
 باشـد  آن خوف ،اجانب با تجاري روابط در اگر« كه معتقدند عليه هللا  رحمت خميني امام

 تجـاري  و اقتـصادي  اسـارت  موجـب  و شـود  وارد قتـصادي ا ي صـدمه  مـسلمانان  بازار به كه
 اي نكتـه  ايـن  1».اسـت  حرام تجارت ي  نحوه اين و واجب روابط گونه  اين قطع ،شود مسلمانان

 داشـته  توجه خارجي اجناس به مردم اگر كه اند فرموده تأكيد آن بر نيز آقا حضرت كه است
  2.اند كرده وارد صدمه مملكت اقتصاد به ،كار اين با ،نكنند خريداري را داخلي كاالي و باشند

 از برخـي  :هـستند  دسـته  چنـد  نيـز  »غيرمـسلمانان « خـود  كـه  داشـت  توجه بايد البته
 طبـق  و نيـستند  مـسلمانان  با جنگ حال در يعني ؛هستند »معاهد« اصطالحاً غيرمسلمانان

 اي  عـده  اما .زنند  مين ها  آن به اي  لطمه و ندارند نزاعي ،اند  بسته مسلمانان با كه پيماني و عهد
 كـه  جـا  آن از و .دارنـد  جنـگ  سر اسالمي نظام و مسلمانان با واقعاً يعني ؛هستند »محارب«

 بـه  توجـه  بـا  دفاع اين كيفيت ،است واجب افراد ي  همه بر مسلمانان و اسالمي كشور از دفاع
 تـصادي اق ماهيـت  االن مانند هم گاهي و سياسي اوقات گاهي .بود خواهد متفاوت حمله نوع
 خواهنـد  مـي  يعنـي  ؛هـستند  اقتصادي ي سلطه فكر در دشمنان مواقع اي پاره در يعني .دارد
 بـالطبع  كـه  شـوند  مـسلط  ايران بر اقتصادي مسائل در خواهند مي يا بزنند اقتصادي ي ضربه
  .شود مي واجب نيز جا اين در دفاع

 كـه  كـنم   مـي  اشـاره  هعليـ   اهللا ترحم امام حضرت ي رساله از مسئله چند به مورد اين در
 ،مـسائل  اين ي  درباره بزرگوار دو هر يعني ؛اند  داده را فتوا همان ها  آن ي  درباره نيز آقا حضرت

   .دارند يكساني نظر
 تجاري و اقتصادي يا سياسي نفوذ توسعه واسطه به اگر « :است آمده 2829 ي سئلهم در
 دفـاع  ،مـسلمانان  بر است واجب ،كنند پيدا مسلمين بالد بر تسلط كه باشد آن خوف ،اجانب

  ».خارجي يا ،باشند داخلي عمال چه .اجانب ايادي قطع و ،است ممكن كه نحو هر به
                                            

 .2831اهللا عليه، مسئله شماره  المسائل امام خميني رحمت  توضيح.1

 دارد؟ حكمي چه آمريكايي لباس پوشيدن :1377سؤال   :است آمده ايشان االستفتائات اجوبة در مثال عنوان به .2

 اسـالم  دشمنان ساخت كه جهت اين از اند، شده توليد استعماري هاي دولت توسط كه هايي لباس پوشيدن :جواب
 تقويت باعث يا و باشد دشمن غيراسالمي فرهنگ ترويج مستلزم كار اين اگر ولي ندارد، اشكال نفسه  في است،
 دولـت  بـه  اقتصادي ضرر شدن وارد به منجر يا و شود اسالمي هاي  سرزمين استثمار و استعمار براي آنان اقتصاد
 .نيست جايز موارد از بعضي در حتّي و است اشكال داراي گردد، اسالمي
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 از يكـي  بـين  تجـاري  چـه  و سياسي چه رابطه عقد اگر « :است آمده 2832 ي مسئله در
 و   رابطه گونه اين نيست جايز ،اشدب مسلمانان و اسالم مصلحت مخالف ،اجانب و اسالمي دول
 ،رابطه قطع به كنند الزام را آن است واجب اسالمي دول ساير بر ،نمود آن به اقدام دولتي اگر
  ».است ممكن ]كه[ نحو هر به

 ايجـاد  بـه  مجـاز  هـا   دولت و ها  حكومت ،عليه اهللا  رحمت امام حضرت نگريِ  كالن اين طبق
 اقتـصاد  بـه  آن تجـاري  ي رابطـه  كـه  ونيـستي صهي رژيـم  مثـل  كـشوري  يا حكومت با رابطه

  .بود نخواهند ،است مسلمانان با جنگ حال  در اصالً يا زند مي ضربه مسلمانان
 عمـومي  استقبال اوقات گاهي .است مسلمانان اقتصاد به زدن ضربه ي درباره ديگر ي نكته

 ضـربه  كـشور  نآ اقتـصاد  و مسلمانان اقتصاد به خارجي كاالهاي از اسالمي ي  كشور در مردم
  .است حرام فتوايي و فقهي نظر از امر اين ،دليل اين به .كند مي وارد
ي خريـد كـاالي داخلـي بـه          آيا سخنان حضرت آقا درباره     ]حاال سؤال اين است كه    [

كـه   معناي فتواي حرمت خريد جنس خارجي در صورت وجود مشابه داخلي است؟ يا ايـن              
  ومتي است؟ كه حكم حك صرفاً يك توصيه است؟ يا اين

توانيم بگوييم كه اين فتواي شرعي است و اگر كسي يـك مـورد                جا نمي  اگرچه اين 
كاالي خارجي خريده و بخواهد استفاده كند، او مرتكب كار حرام و گنـاه شـده اسـت،                

ايـشان  . ي ساده تلقي كنـيم      توانيم اين سخنان را يك توصيه       اما از طرف ديگر هم نمي     
ولي بـه   . به معناي حرمت فقهي نيست    » بايد« اما   .داشتند» دباي«شان تعبير    در بيانات 

شان محترم است يـا بـه كـشورشان و           ي كساني كه نظر حضرت آقا براي       هر حال همه  
دنبال پيـشرفت كـشورشان هـستند، بـه ايـن            تقويت اقتصاد كشورشان عالقه دارند، به     

 باشند يـا مقلـد      كند كه اين افراد مقلد مراجع ديگر       فرقي هم نمي  . توصيه گوش دهند  
الشرايطي كه رهبري جامعه را بر عهده دارند و بر           به هر حال مجتهد جامع    . حضرت آقا 

اي   ي كشور قرار دارند و از مسائل كشور به خوبي آگاه هستند، يـك توصـيه                 ي اداره   قله
خواهنـد بايـد بـه ايـن توصـيه            كنند و مردم اگر پيشرفت كشورشان را مي         به مردم مي  
  .گوش دهند
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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 طف نمودهل
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن

  

يف
رد

  

ع  نظر خواهيموضوعات 
لي

ا
وب  

خ
سط  

متو
يف  

ضع
  

          ها آنارايه گزينش مقاالت و كيفيت   1

          تعداد مقاالت و حجم مجله  2

          ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

          تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

          جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5

          ظاهري نشريهكل ش  6

           قرآنيموضوعاتكيفيت   7

           اعتقاديموضوعاتكيفيت   8

           فقهيموضوعاتكيفيت   9

           اخالقيموضوعاتكيفيت  10

           مهارتيموضوعاتكيفيت  11

           گوناگونموضوعاتكيفيت  12
  




