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 اشت:دیاد
مقاله رسامً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلصص، رتهصه مل،صمن، تصل تنل ص ا، ی ا ،نص   -

 آدرس ن  سنده به اداره اکادممن مل م فرستاده ش د.
 باشد. ی مطابق معنارهای پذ رفته شدۀ مل،من بکر ،تحقنقمن –مقالۀ ارسالمن با د  مل،من  -

 باشد. شدهد گری چاپ ن جایدر   مقاله با د قهالً -

 من اا مقاله مخترص ی با محت ا مطابقت داشته باشد. -

پرسشصمن  گ  صایی کل،صه بص ده،    088المن  08حد اق  حایی  ۀبا د دارای خالصمقاله  -
-ه،چناا خالصه با د به  کمن از زباا اصلمن باشد که مقاله در پمن پاسخ دهمن به آا است.

 های   نسک  ترج،ه شده باشد.

دسصت ه تحقنق، نتا ج بص سؤال تحقنق، ریشملمنت، هدف،  دارای مقدمه،مقاله با د  -
 آمده ی فهرست منابع ب ده ی در منت به منهع اشاره شده باشد.

نطقصمن تسلسص  م ،من بصا رما صت مصام نکصات دسصت ر زبصاامقاله با د بصدیا االصالت تصا   -
 شده باشد.تنظنم   wordدر برنامۀ   A4کاالذ  ک ری ه در ص حۀ م ض مات 

 ،تا ص  شص د 51بص ده، بصا ف نصت  معنصاریصص حه 51ی حد اکرث  7حجم مقاله حد اق   -
 باشد ی به شک  هارد ی سافت کاپمن فرستاده  ش د.  (Single)فاصله بنن سطر ها یاحد

 ا حصۀ اشصتد هنأت تحر ر مجله صصالحنت رد، قهص ل ی اصصالق مقصاات را بصا در نظصر  -

 اکادممن مل م دارد. نرشاتمن

های ارائه شده بنانگر نظر ات محقق ی ن  سنده ب ده، الزاماً ربطصمن  تحلن  ها ی اند شه -
 .به م قف اداره ندارد

مأخصذ از آا  مح ص   بص ده، فقصر در صص رت ذکصر منترشهحق کاپمن مقاات ی مضامنن  -
 است اده نرشاتمن شده ممن ت اند.

 .گرددیارده دیباره مسرتد تمن مقالۀ  -
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 الهی دارشا

 

 

ْر َمنُکْم َسنِّئَاتُِکْم یَ   ْدَخاًل إِا تَْجتَِنهُ اْ کَهَآئَِر َما تُنَْهْ َا َمنُْه نَُک ِّ نُْدِخلُْکم مُّ
(15)النساء.کَِر اًم 

 

اگر از گناهاا کهنره ای که از آا ها نهمن شده ا د ب رهنز د، بدی 
 ها تاا را ممن زدا نم ی شام را به اقامت گاه بزرگ ارانه ای در ممن آیر م.
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 عبدالحق حبیبی صالحی
 

 بطن قرآن از دیدگاه آلوسی ومصادیق آن
 

 البحث ملخص
بطن القرآا له مکانة خاصة مند ملامء ااسالم، یمع ذلک هناک اختالف 
فمن معنمن الهطن  مند امل رس ن، یرالم ذلک قد ساهم الکثنر من امل رس ن 

القرآننة، یمن فمن ت سنر الهاطنمن یلت سنر الهاطنمن دیراً مهامً فمن ت اسنرهم 
هؤاء امل رس ن الذ ن إهت، ا بالت سنر الهاطنمن یامتله کإحدی املناهج 

ریق املعانمن فمن ت سنر »الت سنر ة ه  السند مح، د اآلل سمن صاحب ت سنر 
، یهذا الهحث بطر ق تحلنلمن یت صن من استقرأ «القرآا العظنم یالسهع املثانمن

م، ی نتائج الهحث تشنر أا السند یتحقق رأی اآلل سمن ح ل بط ا القرآا الکر 
اآلل سمن بعد مدة اشارات إلمن بعض ااتجاهات إهتم مبسئلة بطن القرآا ی 
مده مبثابة التای  ، ی  صدق أا إمکاننة ال ص ل إلمن الهطن ألرباب العلم ی 
ال ض  ی ذیی املعرفة، کام أنه قام بإمامل املنهج الهاطنمن فمن ت سنره ی ذکر 

 لتمن ذکر بعض منها فمن هذا الهحث.له مصاد قاً شتمن، ا
 خالصه   

ها یا ه های دیرنمن  من قرآا، نزد دانش،نداا اسالممن  بط ا  ا ساحت
ای دارد، هرچند اختالفمن در معنای بطن مناا م رساا یج د  جا گاه ی ژه

دارد، با ا ن یج د در ت اسنر بسناری از آناا ت سنر باطنمن نقش داشته است، 
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ه به ا ن بحث پرداخته یآا را به من اا  کمن از ریش  کمن از دانش،ندانمن ک
های ت سنری پذ رفته است، سند مح، د آل سمن صاحب ت سنر ریق املعانمن 

ای  ت صن من د دگاه آل سمن را در باره-باشد، ا ن پژیهش به ریش تحلنلمن  ممن
رساند که آل سمن پس از اشاره به  بط ا قرآا بررسمن ت ده است، تحقنق ممن

داند ی  ، مسئله بط ا قرآا را پذ رفته یآا را ه،تای تای   ممنچند ری کردی
دست  ابمن به بطن را  برای اه  دانش ی فض  م،کن دانسته در ت سنر 
خ  ش ریش باطنمن را امامل ت ده است که مصاد ق چندی از آا در ا ن 

 پژیهش ذکر گرد ده است.
بطن قرآا، ت سنر، تای  ، مح، د آل سمن، مصاد ق بطن،  کلامت کلیدی:

 ریق املعانمن، 
بطن القرآا، الت سنر، التای  ، مح، د اآلل سمن،  الکلامت االساسیة:

 مصاد ق الهطن، ریق املعانمن.
 مقدمه

 کمن از م ض مات یمهاحث مل م قرآنمن، مسئله بط ا قرآا است، طهق 
ار پنامل اکرم صلمن هللا ملنه یآله فرم ده ای خ د قرآا یدالت ریا ات گهرب

یسلم آ ات قرآا دارای ظهر یبطن  ا سطح ظاهر یساحت های باطنمن است، 
کند.  ا ن مسئله نقش ز ر بنا من در بهره گنری از معارف قرآا کر م را ا  ا ممن

ملنرالم اه،نت ز اد آا نزد دانش،نداا ت سنر یمل م قرآنمن، ا ن مسئله 
 رد ت جه یبحث قرار گرفته یدر کتاب های مل م یمهاحث مرب طه آا ک،رت م

قرآنمن یت اسنر م رساا بحث مستقلمن در ا ن م رد ص رت نگرفته است، بلکه 
م رساا یدانشن،داا در ابه ای مهاحث د گر جسته یگر خته اشاره های 

 کرده اند.
ای ت سنر یز ن ریق  ی م رساا جناب سند مح، د آل سمن ن  سنده از ج،له
ی بط ا قرآا پرداخته است، هرچند ا شاا ننز به ا ن  ه مسئلهاملعانمن ب

مسئله در ض،ن مسئله تای   بحث کرده اند، اما ت سنرش از ری کرد ت سنر 

 تبیان
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باطنمن م،ل ء است، ا ن مقاله به دنهال تهننن د دگاه جناب سند مح، د 
 باشد. آل سمن در م رد بطن قرآا یبناا مصاد ق بطن در ت سنر ا شاا ممن

 مربمیت
 کمن از مسائ  مهنائمن یمهم در ح زه ای ت سنر، مسئله بطن قرآا است، 

ها در ا ن م رد از ملامی  پذ رند یبرخمن هم منکر اند، د دگاه برخمن آا را ممن
اسالم مختلف است، د دگاه مالمه سند مح، د آل سمن در ا ن زمننه قاب  

تحقنق در ا ن زمننه ن رداخته، بنابرا ن دقت است، یلمن تا کن ا کسمن به 
رضیت ب د که د دگاه مالمه آل سمن در م رد بطن قرآا معل م ش د، یدر ص رت 
پذ رش ا ن مسئله مصاد ق آا بناا گردد، ا ن تحقنق به رفع ا ن رضیرت 

 پرداخته است.
 پیشینه بحث

بطن قرآا از مسائ  دارای پنشننه در آحاد ث گراتا ه رس ل خدا است،  
م رساا ین  سندگاا مل م قرآنمن در ابه ای ابحاث قرآنمن شاا به آا پرداخته 
اند، بطن قرآا از نگاه برخمن افراد خاص ننز م رد پژیهش محققاا قرار گرفته 

جه ن  سندگاا قرار است، یلمن ا ن مسئله از د دگاه آل سمن تا کن ا م رد ت  
گرفته است، تا ا نکه ا ن ن شته برای آا قدم برداشته یآا را م رد کنکاش قرار 

 داده است.
 میتود تحقیق

تحقنق به ریش کتابخانه ای ب ده یبه ص رت ت صن من ی تحلنلمن د دگاه 
مالمه آل سمن را در م رد بطن قرآا بررسمن ت ده مصاد قمن از آا تهننن کرده 

 است.
 اهداف

 کننم: هدف بحث را در نکات آتمن خالصه ممن 
 ریشن ت دا چنستمن مسئله بطن قرآا. .5

 تهننن ری کردهای اتخاذ شده در مسئله بطن. .0

 قرآن از دیدگاه... بطن
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 تهننن د دگاه مالمه آل سمن در باره بطن قرآا. .1

 بناا مصاد ق بطن قرآا بر اساس د دگاه م رس آل سمن.  .4
 م ه م شناسمن بطن

ای بطن  بطن ضد ظهر است یاز نگاه لغت شناساا به هر م ض ع پنچنده
 ش د، راالب ممن گ  د:  یبه هر م ض ع آشکار ظهر گ ته ممن

ی الهَطْن: خالف الظّهر يف كّ  يشء.... ی يقال لكّ  الامض: بطن، ی لكّ  »
ظاهر: ظهر؛ بطن را خالف ظهر در هر چنز دانسته شده است.... ی برای هر 

 (5)«گ  ند. ی مخ من بطن، ی برای هر چنز آشکار، ظهر ممنچنز الامض 
بار در قرآا کر م به کار رفته است که به  01بطن ی برخمن از مشتقات آا 

معنای بطن= شکم مض  خاص، یگاهمن به معنای گناه پ شنده یگاهمن به 
به کار « الهاطن»معنای نع،ت های پ شنده یدر  ک م رد به من اا ص ت خدا 

در « بطن قرآا  ا بطن آ ات»ته ا ن یاژه در معنای اصطالحمن فته است، اله
قرآا بکار نرفته است.  ا ن اصطالق برگرفته از ریا ات حد ثمن است ی از ریا ت 

است اده شده (0)«أُنْزَِل الُْقرْآُا َمََل َسهَْعِة أَْحرٍُف لك  آية منها ظهر ی بطن»
 است.

   ی در برابر معنای ظاهری بطن قرآا در اصطالق از نظر آل سمن ه،تای تای
من م،  مبا ملم أیرثه هللّا ملم ما »آ ات قرآا قرار دارد؛ ز را بر اساس ریا ت 

تای   را با باطن آ ات  کساا یآا را مرحله ای پس از فهم ظاهری  (1)«مل يعلم
  (4)آ ات قرآا ممن داند.

 آل سمن ی ری کردهای مسئله بطن
سه ری کرد  اساسمن در رابطه به مسئله با بررسمن تار خمن معل م ممن ش د که 

بطن قرآا یج د داشته است که آل سمن هرسه ری کرد را در مقدمه ت سنرش 
 تذکر داده اند:

 
 

 تبیان
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 ( باطنیه و همنوایان شان1/3
ای از اسامملنه  پد د آمدند که شاخه« باطننه»در بسرت تار خ گریهمن به نام 

کردند  احکام ظاهر اسالم را به مقامات باطنمن مرفانمن تای   ممنهستند، ا نها 
دانستند که کم خرد یاز کامل معن ی  ای کسانمن ممن یظاهر اسالم را ی ژه

بهره اند، آل سمن در باره ای ص فنه سخن ممن زند که کالم آنها از باب  بمن
ش د، ی ممن گ  د  اشارات به دقائقمن است که بر ارباب سل ک منکشف ممن

به ا ن معنا ننست که ص فنه ظاهر قرآا را تمن پذ رند ی محض بایرمند  ا ن،
باطن اند، بلکه ا شاا در کنار اشارات به دقائق باطنمن به ظاهر قرآا ننز 

 کند: معتقد اند، آنگاه در م رد باطننه چننن اظهار نظر ممن

ذاك ا أنهم امتقدیا أا الظاهر الري مراد أصال ی إتا املراد الهاطن فقر إذ 
امتقاد الهاطنية املالحدة ت صل ا به إىل ن ي الرشيعة بالكلية ی حاىش سادتنا 
من ذلك؛ ا ن ط ر ننست که ص فنه ظاهر را اصالً مراد ندانند یفقر باطن را 
در نظر داشته باشند، چ ا ا ن امتقاد، امتقاد باطنمن های ملحد است که 

فنه از ا ن امتقاد ملی بد ن یسنله رش عت را کالً ن من کردند، یحرضات ص  
 (1)هستند.

آری بسندگمن به باطن قرآا ین من ظاهر آا، مستلزم ن من رش عت اسالممن در 
ش د، که ا ن هاما خریجمن یپنامد امتقاد باطننه است، گریه  بسا م ارد ممن

باطننه با امتقاد به باطن ین من ظاهر قرآا، از احکام یمسائ  رش عت انکار 
کام یمسائ  رش عت مستلزم انکار رضیر ات د ن کردند، چ ا انکار از اح

ش د، آل سمن آناا را ملحد خ انده است، نه تنها آل سمن بلکه بسناری از  ممن
دانش،نداا مل م اسالممن آناا را با ا ن امتقاد یبایر شاا مسلاما 

 (0)دانند. تمن
 ای بطن ( ظاهر گرایان نفی کننده2/3

را من افراطمن باطننه، جر انمن به نام در امتداد تار خ اسالم در برابر باطن گ
افراطمن شک  گرفت. در تار خ اسالم برای نخستنن بار قاضمن « ظاهر گرا من»

 بطن قرآن از دیدگاه...
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مهدالجهار معتزلمن از رساا مکتب معتزله از باطن قرآا منکر شد، یی با 
است اده از دائ  مقلمن یارجاع به محکامت، یج د باطنمن آ ات را که ظاهر به 

ابن حزم  (7)ر کرد یدر ض،ن در رد باطننه پرداخت.آا دالت تمن کند انکا
اندلسمن ننز که از برتر ن های جر اا ظاهرگرا من است هرگ نه بطن را انکار 

 (0)کرد یمدمناا بط ا قرآا را کافر ییاجب القت  دانست.
کند، یآناا را به شدت رد ت ده به  آل سمن با ا ن گریه سخت برخ رد ممن

س ی برگشت به احاد ث پنامل صلمن هللا ملنه یآله یسلم در ت سنر قرآا کر م 
 ن  سد:  تا د، یی ممن دم ت ممن

یالعجب ك  العجب مام يزمم أا ملم الت سري مضطر إىل النق  يف فهم 
ختالف الت اسري ی تن مها ی مل يعلم أا ما یرد معاين الرتاكيب ی مل ينظر إىل ا

منه صَل هللّا تعاىل مليه ی سلم يف ذلك كالكليت األح،ر؛ تعجب ممن کنم از 
کسانمن ممن پندارند ملم ت سنر در فهم معانمن تراکنب  فقر نناز به نق  دارد، 
یای به اختالف ت اسنر یتن ع آا نگاه تمن کند، یتمن داند که آنچه از پنامل 
صلمن هللا ملنه یآله یسلم در ا ن باره نازل شده است به مانند کل ت اح،ر 

 (9)است.
 در قس،ت د گری ممن ن  سد:

ی يا ّلّل تعاىل العجب كيف يق ل باحتامل دي اا املتنهي ی أبياته املعاين 
الكثرية ی ا يق ل باشتامل قرآا النهي صَل هللّا تعاىل مليه ی آله ی سلم ی آياته 

كالم رب العاملني املنزل مَل خاتم املرسلني مَل ما شاء هللّا تعاىل من ی ه  
؛ چه  ُسهْحانََك هذا بُْهتاٌا َمِظيمٌ   املعاين املحتجهة یراء رسادقات تلك املهاين

مجب یشگ ت آیر است سخن کسانمن که د  اا متنهمن یابنات آا را مشت،  
آا نهمن کر م صلمن هللا ملنه بر معانمن بسناری ممن داند، یلمن بایر به اشتامل قر 

یآله یسلم ندارد که آا کالم پریردگار جهانناا یفریفرستاده شده بر خاتم 
های مهانمن ظاهری بر معانمن پ شنده مشت،   پناملاا است، یدر یرای پرده

 (58)است؛ ا ن چه بهتاا بزرگمن است!

 تبیان
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پنامد باطن گرا من را در پمن  ظاهرگرا من با ن من بط ا قرآا کر م، هاما
دارد، که بخش بزرگمن از معارف یآم زه های قرآا  که در یرای پرده های ظاهر 

کند، هامنگ نه که ن من ظه ر قراا محک م  آ ات نه ته است را انکار ممن
افراطنت است، ن من بط ا قرآا ننز محک م به افراطنت است، یمسلک امتدال 

  اهد ب د. از هرگ نه افرات یت ر ر بدیر خ
 ( رویکرد اعتدالی اخذ ظاهر وباطن قرآن3/3

آل سمن معتقد است که که شن ه ای ج،ع مناا ظاهر ی باطن قرآا که خالمن 
از افرات ی ت ر ر ظاهرگرا اا ی باطن گرا اا باشد، مسلک اه  امتدال ی 
ج،ه ر از دانش،نداا ی م رساا کتاب الهمن است، ی ا ن مطلب از احاد ث 

 ش د. ی تابعاا ی سنره رفتاری ا شاا ننز است اده ممن یآثار صحابه
یی بایرمند است که قرآا ظاهر ی باطن دارد ی در ا ن زمننه از احاد ث ی آثار 

 گ  د: کند ی چندی از آا را نق  ت ده چننن ممن ریا ت شده استدال ممن
ی مام يؤيد أا للقرآا ظاهرا ی باطنا ما أخرجه ابن أيب حاتم من طريق 

اك من ابن مهاس قال: القرآا ذی شج ا ی فن ا، ی ظه ر ی بط ا...؛ الضح
 کمن از دائ  تا ند کننده ای که قرآا ظاهر یباطن دارد، ریا تمن است که آا 
را ابن ابمن حاتم از طر ق ضحاک از ابن مهاس رضمن هللا منهام نق  ت ده که 

ا، یدارای گ   یی فرم د: قرآا دارای شاخه های درهم پنچنده یان اع گ نه
 (55)ظهرها یبطن هاست...

آل سمن برای ری کرد امتدالمن بایرمند به ظهر ی بطن قرآا از سا ر دا   
)قرآا، سنت، مق  ی ری کرد م،لمن م رساا( استدال ت ده بطن قرآا را 

 معتل ی حجت ممن داند.
 دا   یج د بطن در قرآا

آل سمن در باره ای یج د بطن قرآا به سه دسته از دا   استدال کرده اند، 
 پرداز م:  ها ممن آ ات، ریا ات ی بنای مقالء که در ذ   به بناا هرکدام آا
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 آیات -اول 
ای یج د بطن قرآا به آ ات ز ادی استدال شده است، اما  هرچند در باره

 کند: ممنآل سمن به آ ات ذ   استدال 
 آیه استنباط .1

 خدای متعال فرم ده است:

؛  أُیِِل اأْلَْمِر ِمنْهُْم لََعلَِ،ُه الَِّذيَن يَْستَنِْهطُ نَُه ِمنْهُمْ   َی لَْ  رَدُّیُه إىَِل الرَُّس ِل َی إىِل
 -كه قدرت تشخيص كاىف دارند -در حاىل كه اگر آا را به پيامل ی پيش اياا

 (50)مسائ  آگاه خ اهند شد.هاى  بازگردانند، از ريشه
 آیات تدبر و تعقل .2

خدای متعال در آ ات ز ادی به تعق ، تدبر یت کر دست ر داده یکسانمن از ن 
پد ده ها کار تمن گنرند، م رد نک هش خدای ذیالجالل قرار گرفته اند، از 

 یرزد: ج،له آل سمن به آ ات ذ   استدال ممن
 هللا متعال ممن فرما د:

ها در قرآا تدبّر  قُلُ ٍب أَقْ الُها؛ آيا آا  يَتََدبَُّریَا الُْقرْآَا أَْم َمَلأَ فاَل  ( أ
 (51)هاي شاا ق   نهاده شده است؟كنند، يا بر دل تى

 ننز خدای متعال فرم ده اند:

بَُّریا آياتِِه َی لِيَتََذكََّر أُیلُ ا اأْلَلْهاِب  ( ب ؛ اين  كِتاٌب أَنْزَلْناُه إِلَيَْك ُمهارٌَك لِيَدَّ
ايم تا در آيات آا تدبّر كنند ی  كتاىب است پربركت كه بر ت  نازل كرده

 (54)خردمنداا متذكّر ش ند.

 آیات تفصیل همه چیز .3

 فرما د: خدای متعال ممن
ٍء؛ ی ه،ه چيز را )كه م رد نياز آنها ب د، در آا( ریشن  َی تَْ ِصياًل لُِك ِّ يَشْ 

 (51)ساختيم.
 آیه عدم تفریط در کتاب .4

 :ممن فرما دای متعال خد

 تبیان
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َی ما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْلَرِْض َی ا طائٍِر يَطرُي ِبَجناَحيِْه إِاَّ أَُمٌم أَْمثالُُكْم ما فَرَّطْنا يِف 
اى در زمني، ی هيچ  ؛ هيچ جنهنده َربِِّهْم يُْحرَشُیا  ٍء ثُمَّ إىِل الِْكتاِب ِمْن يَشْ 

كند، نيست مگر اينكه امتهايى هامنند  با دی بال خ د پریاز مىاى كه  پرنده
شام هستند. ما هيچ چيز را در اين كتاب، فری گذار نكرديم؛ س س ه،گى به 

 (50)گردند. س ى پریردگارشاا محش ر مى
منظ ر آل سمن ا ن است که ا ن آ ه ها از ا ه های ژرف نه ته در قرآا خل 

ملک یملک ت ی خها ای قدس جلیت الهمن دهند که مشت،  بر خ ا ای  ممن
 است یا ن ا ه های نه ته هاما باطن قرآا مظنم الشأا است.

 روایات –دوم 
یاژه بطن در احاد ث متعددی از پنامل صلمن هللا ملنه یآله یسلم ی اه  بنت 
ی اراا یی رضمن هللا منهم به کار رفته است که قرآا را دارای بط ا یا ه های 

کند، آل سمن از ا ن چند حد ث ی اثار اه  بنت ی صحابه رضمن  منژرف معرفمن م
 کند: هللا منهم استدال ممن

 روایت ابن مسعود .1
حرضت مهدهللا بن مسع د رضمن هللا منه از پنامل اکرم صلمن هللا ملنه یآله 

 یسلم ریا ت ممن کند:
نْزَِل الُْقرْآُا َمََل َسهَْعِة أَْحرٍُف لك  آية منها ظهر ی بطن؛ ازأ ابن مسع د  ُُ

رضمن هللا منه ریا ت است که رس ل خدا صلمن هللا ملنه یآله یسلم فرم دند: 
 (57)قرآا به ه ت لهجه نازل شده است، هر آ ه ای آا ظهر یبطنمن دارد.

 روایت ابن عباس .2

ِ َصَلَّ هللُا َملَيِْه َیَسلََّم:  من ابن مهاس   الُْقرْآُا َذلُ ٌل »قَاَل: قَاَل ِِل رَُس ُل هللاَّ
؛ ابن مهاس ممن گ  د که پنامل گراممن ُذی ُیُج ٍه فَاْحِ،لُ ُه َمََل أَْحَسِن ُیُج ِههِ 

صلمن هللا ملنه یآله یسلم به من گ ت: قرآا در دسرتس ه،ه قرار دارد یداری 
 (50)چند ن یجه است، پس آا را بر بهرت ن یج هش ح،  کنند.
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 مرفوع حسن برصی .3
لمن هللا ملنه یسلم مرف ع از پنامل اکرم صحرضت حسن برصی به طر ق 

َما »َمِن الَْحَسِن، يَرْفَُعُه إِىَل النَِّهيِّ َصَلَّ هللُا َملَيِْه َیَسلََّم، قَاَل:  ریا ت ممن کند:
، َیلُِك ِّ َحدٍّ َمطْلٌَع؛ از  نَزََل ِمَن الُْقرْآِا آيٌَة إِا لََها ظَْهٌر َیبَطٌْن، َیلِكُ ِّ َحرٍْف َحدٌّ

ریا ت شده که ای حد ث را به رس ل هللا صلمن هللا ملنه یسلم ممن رساند  حسن
که آا حرضت فرم ده اند: هر آ ه ای از قرآا که نازل شده ظهر یبطن دارد، هر 

 (59)حرف آا حدی دارد یهر حد آا مطلعِ دارد.
 دعای پیامرب به ابن عباس .4

أَْی  -َملَيِْه َیَسلََّم، َیَضَع يََدُه َمََل كَِتِ ي  َمِن ابِْن َمهَّاٍس: أَاَّ رَُس َل هللِا َصَلَّ هللاُ 
يِن، َیَملِّْ،ُه التَّأِْیيَ ؛ مهدهللا بن مهاس  -َمََل َمنِْكِهي ْهُه يِف الدِّ ثُمَّ قَاَل: اللُهمَّ فَقِّ

رضمن هللا منهام ممن گ  د: رس ل خدا صلمن هللا ملنه یآله یسلم دست شاا را 
فرم د: بارالها! ای را فقنه در د ن بگرداا  بر شاا  ا دیش من گذاشت یس س

 (08)یبرا ش تای   را آم زش بده.
 اثر علی .5

: َهْ  ِمنَْدكُْم َمْن رَُس ِل  ، أَْخَليَِن أَبُ  ُجَحيَْ َة، قَاَل: قُلُْت لَِعِِلٍّ ْعِهيِّ َمِن الشَّ
ِ؟  ٌء ِسَ ى كِتَاِب هللاَّ ِ َصَلَّ هللُا َملَيِْه َیَسلََّم يَشْ قَاَل: َا، َیالَِّذي فَلََق الَْحهََّة، هللاَّ

ُ رَُجاًل فَْهاًم يِف  ، إِاَّ أَْا يُْؤِِتَ هللاَّ ِ ٌء ِسَ ى كِتَاِب هللاَّ َیبَرَأَ النََّسَ،َة، َما ِمنَْدنَا يَشْ
ِحيَ ِة، قَاَل: الَْعْقُ ، َیِفَكاُك اأْلَِسريِ، َیَا يُْقتَ  ُ  ُمْسلٌِم َهَذا الُْقرْآِا، َیَما يِف َهِذِه الصَّ

ِبَكاِفٍر؛ شعهمن از اب جحن ه نق  ممن کند که ای ممن گ  د: من از حرضت ملمن 
س ال کردم: آ ا نزد شام مالیه از ا ن کتاب چنزی از رس ل خدا صلمن هللا ملنه 
یآله یسلم یج د دارد؟ فرم د: نمن، قسم به خدای که دانه را شکافت، 

چنز د گری یج د ندارد، مگر  یجانداراا را آفر د، نزد ما س ای ا ن کتاب
ا نکه خدای متعال به شخصمن فهِم از ا ن قرآا مطا تا د یآنچه که در ا ن 
صحن ه م ج د است، رایی ممن گ  د: در صحن ه مسائ  مرب ت به مق ، 

 (05)یرهائمن اسنراا، یا نکه مسلم در برابر کافر کشته نش د، یج د داشت.

 تبیان
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 عباساثر ابن  .6

أخرج ابن أيب حاتم من طريق الضحاك من ابن مهاس قال: القرآا ذی 
شج ا ی فن ا، ی ظه ر ی بط ا، ا تنقيض مجائهه، ی ا تهلغ الايته، ف،ن أیال  
فيه برفق نجا، ی من أیال  فيه بعنف ه ى، أخهار ی أمثال ی حالل ی حرام ی 

التالیة ی بطنه التأیي ؛ ناسخ ی منس خ ی محكم ی متشابه ی ظهر ی بطن، فظهره 
ابن ابمن حاتم از طر ق ضحاک از مهدهللا بن مهاس رضمن هللا منهام ریا ت 

گ ا، یدارای ظهرها  کند: قرآا دارای شاخه های درهم پنچنده یان اع گ نه ممن
یبطن هاست، مجائب آا به پا اا تمن رسد یخالصمن ندارد، کسمن که با رفق 

 ابد یکسمن که با سختمن یبمن رح،من  ات ممنینرممن در آا یارد ش د یبک شد، نج
در آا یارد ش د، در پرتگاه ممن افتد، ا ن قرآا دارای اخهار، یامثال، یحالل، 
یحرام، یناسخ یمنس خ، یمحکم یمتشابه، یظهر یبطن است، ظهر آا تالیت 

 (00)یبطن آا تای   است.
 اثر ابن مسعود .7

 فليتلو القرآن؛و قال ابن مسعود: من أراد علم األولني و اآلخرين 
مهدهللا بن مسع د ممن گ  د: کسمن که ممن خ اهد ملم پنشنناا یپسنناا را 

 (01)ممن خ اهد با د قرآا تالیت کند.
 ا ن اثر را طلانمن در معجم به ا ن ال ا  ریا ت ممن کند:

ِر الُْقرْآَا، فَِإنَُّه َخرْيُ اأْلَ »قَاَل َمهُْد هللِا:  یَّلنَِي َیَخرْيُ اآْلَخِريَن؛ َمْن أََراَد ِملاًْم فَلْيُثَ ِّ
مهدهللا بن مسع د گ ت: کسمن که ملم ممن خ اهد در قرآا تحقنق یبررسمن 

  (04)کند، که قرآا خنر پنشنناا یخنر پسنناا است.
 بنای عقالء -سوم

از ج،له کسانمن که به بنای مقالء چ ناا دلن  یج د بطن قرآا اشاره کرده، 
 ن  سد:مح، د آل سمن است که چننن ممن 

فال ينهغي ملن له أدىن مسكة من مق  ب  أدىن ذرة من إمياا أا ينكر 
اشتامل القرآا مَل ب اطن ي يضها املهدأ ال ياض مَل ب اطن من شاء من 
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ای از ا اما داشته  ای اندک از مق  یاندک بهره ؛ برای کسمن که رسما ه مهاده
بط نمن که مهدأ باشد، شا سته ننست که یج د بط ا قرآا را انکار کند؛ 

افاضه ممن  -اگر بخ اهد –های کسانمن از بندگاا خ د  فناض، آنها را بر دل
  (01)کند.

 ننز به شن ه ای شگ ت آمنز ممن ن  سد:
ی يا ّلّل تعاىل العجب كيف يق ل باحتامل دي اا املتنهي ی أبياته املعاين 

تعاىل مليه ی آله ی سلم ی الكثرية ی ا يق ل باشتامل قرآا النهي صَل هللّا 
آياته؛ چه مجب یشگ ت آیر است سخن کسانمن که د  اا متنهمن یابنات آا را 

دانند، یلمن بایر به اشتامل قرآا نهمن کر م صلمن  مشت،  بر معانمن بسناری ممن
 (00)هللا ملنه یآله یسلم یآ ات آا ندارند!

م رد  ی معارف د نمن آری هر کس بخ اهد در کتابمن با حج،من اندک ه،ه
نناز برش تا ریز رستاخنز را بگنجاند، ازم است به ص رت ا ه های در هم 

های مل،من ننز ظاهر  ری، بسناری از کتاب تننده یژرف سخن بگ  د. از ا ن
 یباطن دارد.

 مسئله بطن ی جامعنت قرآا از د د آل سمن
به « ت صن  ک  شنمنء»ی « تهناناً لک  شنئ»آل سمن با استناد به آ ات چ ا 

 جامعنت قرآا نسهت به ماممن مل م ینناز های امت اسالممن بایر دارد. 
ت ضنح مطلب ا نکه: ا ن دی آ ه رش  ه با تعهنر )ک  شنئ( که با دالت 
ظاهری ش، لنت هرچنز را در بر دارد، ریشن است که ه،ه افراد برش طهق 

 ت انند ه،ه چنز را از ظ اهر قرآا اص ل محایره یق اننن گ ت یگ  تمن
استنهات کنند، بناء قس،ت بزرگمن از مل م یمعارف قرآنمن به ص رت بطنمن 

فه،ند، پس ناگز ر برای قرآا باطن  ا  خ اهد ب د یافراد خاصمن آا را ممن
بط نمن است که افراد ی ژه با ملم یفض  که دارند ا ن مل م یمعارف را از بطن 

 کنند. قرآا استنتاج ممن
  گانگمن تای   یبطن

 تبیان
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آل سمن بد ن بایر است که تای   یبطن قرآا در حقنقت  ک چنز است، 
پردازد، در امتداد  از رنی در مقدمه ای ت سنرش یقتمن که به مسئله تای   ممن

کند، یاز مهارات بکاربرده اش  مسئله تای  ، م ض ع بط ا قرآا را مطرق ممن
را یی  ک چنز  آ د که تای   یبطن در م رد تای   یبطن چننن برممن

 (07)دانسته است. ممن
 دست یابی به بطن قرآن

در م رد امکاا فهم بط ا قرآا هرچند اختالف نظری است یلمن مح، د 
آل سمن از ج،له کسانمن است که بایرمند به بطن قرآا ب ده یمعتقد است که 
دست  ابمن بطن قرآا برای اه  دانش یفض  م،کن است، یدر خص ص 

 راهمن را معرفمن ت ده که قرار ذ   است:راهکار فهم بطن چند 
کند، ی راه دست  آل سمن بطن را از ارسار الهمن ی ماهنت فرا ل ظمن معرفمن ممن

پندارد، انساا   ابمن به بطن را کشف سالکاا ی از ابر النب بر دل مارفاا ممن
برای راه  ابمن به بطن قرآا ننازمند شا ستگمن ی صالحنت است، با د برای فهم 

نه ن س یسل ک مرفانمن داشت، یی در مقدمه ت سنرش چننن بطن قرآا تزک
 ممن ن  سد:

أا التأیي  إشارة قدسية ی معارف سهحانية تنكشف من سجف العهارات 
؛ تای  ، اشاره قدسنه  للسالكني ی تنه  من سحب الغيب مَل قل ب العارفني

یمعارف سهحانمن است که از پس پرده ای مهارات برای سالکاا کشف ممن 
 (00)یاز ابر النب بر دل مارفاا ممن بارد.ش د 

در نگاه جناب آل سمن تنها برگز دگاا ی انساا های نخهه ای معن ی قادر به 
فهم باطن قرآا خ اهند ب د، الهته ا ن برگز دگمن ی معن  ت از ام ر کسهمن 
است که هرکس ممن ت اند با کسب ابزار تزکنه به کشف سل ک ی دل ارزش،ند 

یسنله بط ا قرآا را درک کرد ی به شگ تمن های قرآا  مرفانمن رسند ی بد ن
رسند. ا نکه بنشرت مردماا از فهم بط ا قرآا بازمانده اند، به سهب حجاب 

 دیدگاه... بطن قرآن از
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های است که شنطاا بر دل انساا ممن نهد، یقتمن که تزکنه بدست آمد، 
 حجاب ها دیر شده، دستنابمن به معانمن ی بط ا قرآا سه  ی آساا ممن گردد. 

 مصاد ق بطن قرآا
سند مح، د آل سمن که از بایرمنداا ی ژه ای بط ا قرآا ی ت سنر بر اساس 

ا ن، از ت سنر رمزی ی مرفانمن ننز چشم  باشد، مالیه بر ملم امل ههه ممن
ن  شنده است، ی پس از ت سنر ظاهری آ ات، در حد ت اا به بط ا قرآا از 

ت ی ت سنرهای بسناری از طر ق ملم امل ههه ی ت سنر مرفانمن پرداخته اس
ص فنای کرام را در ذ   آ ات نق  ت ده است، بنابرا ن مصاد ق ز ادی را ممن 

ای ت اسنر  ت اا از بط ا قرآا در ت سنر آل سمن در افت، از مناا مج، مه
ها من که به باطنمن  آیر م، به ی ژه آا ها من از آا را در ا نجا ممن بطنمن، ت نه

 را از  ک س  یق ف بر ماممن مصاد ق در ت سنر ب دا آا ترص ح شده است؛ ز
کند، ی  ی دقنق رستارسی ت سنر ای را دارد که یقت  اری تمن ای نناز به مطالعه

از د گر س  آیردا ماممن مصاد ق بط ا قرآا در ا ن مقاله ازممن هم ننست، 
بنابرا ن به ذکر چند تا از مصاد ق بط ا در ا ن ت سنر ممن پرداز م ی بقنه را 

 ش  م. برای مقاات پژیهشگراا د گر یاگذار ممن
 ( تاویل غلبه روم به فتح حلب1/8

 خدای متعال ممن فرما د:
امل، اُللِهَِت الرُّیُم يِف أَْدىَن اأْلَرِْض َی ُهْم ِمْن بَْعِد اَللَِهِهْم َسيَْغلِهُ َا يِف ِبْضعِ 

ني نزديىك رخ ؛ )امل، ریمياا مغل ب شدند! )ی اين شكست( در رسزم(09) ِسِننيَ 
 ( داد؛ اّما آناا پس از )اين( مغل بيّت بزیدى اللهه خ اهند كرد، در چند سال

آل سمن ممن ن  سد: سلطاا صالق الد ن ا  بمن یقتمن که شهر حلب را فتح 
کرد، قاضمن محمن الد ن قصنده ای بائنه را رسید یدر  کمن از بنت ها ش فتح 

ه ط ری شد که سلطاا فلسطنن را در ماه رجب پنشگ  من کرد، بعدا قضن
صالق الد ن شهر قدس را طهق گ ته ای قضای فتح کرد، یقتمن از قاضمن 
پرسندند که ا ن مطلب را از کجا گرفتمن، فرم د: من ا ن مطلب را از ت سنر 

 تبیان
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ابن برجاا در م رد آ ه ای الهمن گرفته ام. آل سمن در ا ن م رد چننن نق  ممن 
 کند:

ذكر ابن خلكاا يف تاريخه أا السلطاا صالق الدين ملا فتح مدينة ی قد 
حلب أنشد القايض محيي الدين قصيدة بائية أجاد فيها ك  اإلجادة ی كاا 

 من ج،لتها.
 مهرش ب ت ق القدس يف رجب ی فتحك القلعة الشههاء يف ص ر 

فكاا كام قال فسأل القايض من أين لك هذا فقال: أخذته من ت سري ابن 
رجاا يف ق له تعاىل: امل اُللِهَِت الرُّیُم يِف أَْدىَن اأْلَرِْض َی ُهْم ِمْن بَْعِد اَللَِهِهْم ب

قال املؤرخ: فلم أزل أتطلب الت سري املذك ر  (18) َسيَْغلِهُ َا يِف ِبْضعِ ِسننِيَ 
حتى یجدته مَل هذه الص رة ی ذكر له حسابا ط يال ی طريقا يف استخراجه ی 

ة؛ ابن خلکاا در تار خ اش ذکر ت ده که سلطاا صالق الد ن له نظائر كثري 
که شهر حلب را فتح کرد، قاضمن محمن الد ن قصنده ای بائنه را  ا  بمن یقتمن

فتح کردا شام »رسید یخنلمن زبنا رسید یدر  کمن از بنت ها ش چننن گ ت: 
، «قلعه شههاء را در ماه ص ر، مژده دهنده ای فتح فلسطنن در ماه رجب است

عدا قضنه ط ری شد که سلطاا صالق الد ن شهر قدس را طهق گ ته ای ب
قاضمن در ماه رجب فتح کرد، یقتمن از قاضمن پرسندند که ا ن مطلب را از کجا 
گرفتمن، فرم د: من ا ن مطلب را از ت سنر ابن برجاا در م رد آ ه ای الهمن 

وُم ِِف أَد  گرفته ام، خدای متعال فرم ده:  َر ِض َو ُهم  ِمن  امل، ُغلَِبِت الرُّ ََن األ 
عِ ِسِننيَ  ِلُبوَن ِِف ِبض  ِد َغلَِبِهم  َسَيغ  ؛ )امل، ریمياا مغل ب شدند! )ی اين  بَع 

شكست( در رسزمني نزديىك رخ داد؛ اّما آناا پس از )اين( مغل بيّت بزیدى 
( م رخ ابن خلکاا ممن گ  د: من ه، اره ا ن  اللهه خ اهند كرد، در چند سال

تالش ممن کردم تا ا نکه آا را به هاما شک  در افتم، یبرای آا  ت سنر را
حساب ط انمن یراه استخراج ذکر ت ده است، یا ن گ نه ت رس نظائر بسناری 

 (15)دارد.

 

 بطن قرآن از دیدگاه...
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 ( تاویل فتح مرص از آیه توریث االرض2/8
 خدای متعال فرم ده اند:

الُِح اَ َی لََقْد كَتَهْنا يِف الزَّبُ ِر ِمْن بَْعِد  ؛ در  الذِّكِْر أَاَّ اأْلَرَْض يَرِثُها ِمهاِدَي الصَّ
ام یارث )حك مت( زمني  بندگاا شايسته»بعد از ذكر )ت رات( ن شتيم: « زب ر»

 (10)خ اهند شد!
( س ره ای 581ابن الکامل فتح مرص را به دست سلطاا سلنم از آ ه ای )

ذ   آ ه رش  ه نق  ت ده  انهناء استنهات ممن کند، آل سمن ا ن ت سنر را در
 ن  سد: چننن ممن

ی من املشه ر استنهات ابن الكامل فتح مرص مَل يد السلطاا سليم من 
ق له تعاىل: َی لََقْد كَتَهْنا يِف الزَّبُ ِر ِمْن بَْعِد الذِّكِْر أَاَّ اأْلَرَْض يَرِثُها ِمهاِدَي 

الُِح اَ  للسادة الص فية الذين هم مركز فاإلنصاف ك  اإلنصاف التسليم  (11) الصَّ
للدائرة املح،دية ما هم مليه ی اتهام ذهنك السقيم فيام مل يص  لكرثة 

= ألناس رأیه باألبصار؛ مشه ر   الع ائق ی العالئق إليه. ی إذا مل تر الهالل فسلم
است که ابن الکامل فتح مرص را به دست سلطاا سلنم از ا ن ق ل الهمن 

لََقْد كَتَهْنا يِف الزَّبُ ِر ِمْن بَْعِد الذِّكِْر أَاَّ اأْلَرَْض يَرِثُها  استنهات ت ده است: یَ 
الُِح اَ  بعد از ذكر )ت رات( ن شتيم: « زب ر»[ )در 581]األنهياء:   ِمهاِدَي الصَّ

، انصاف کام  «(ام یارث )حك مت( زمني خ اهند شد! بندگاا شايسته»
ها مرکز دائره ای مح،دی  ا نست که تسلنم حرضات ص فنه ش  م که آا

هستند یدر بسناری چنزهای که جهت کرثت آسنب یآفت ها یمالئق به آا 
 (14)رسندی تمن ت اننم، ذهن بنامر خ د را متهم کننم.

( بقره به دخ ل تقلندی در راه ایلناء ی  ا ادمای ظاهری 57( تای   آ ه )1/0
 خالمن از حقنقنت

ثَ لُهُْم كََ،ثَِ  الَِّذى اْستَْ قََد نَاًرا فَلاَمَّ أََضاَءْت َما َحْ لَُه خدای متعال ممن فرما د:َ 
ُ بِنُ رِِهْم َی تَرَكَهُْم ىِف ظُلاَُمٍت اَّ يُهرِْصُیا؛ آناا ]منافقاا [ هامنند  َذَهَب هللاَّ

كىس هستند كه آتىش افریخته )تا در بياباا تاريك، راه خ د را پيدا كند(، 

 تبیان
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فرستد  آتش اطراف ای را ریشن ساخت، خدایند )ط فاىن مىیىل هنگامى كه 
كند،  هاى یحشتناىك كه چشم كار تى كند؛ ی در تارييك ی( آا را خام ش مى

 (11)سازد. آنها را رها مى

آل سمن ذ   ا ن آ ه رش  ه پس از بناا ت سنر ظاهری، به بط ا آ ه پرداخته 
 کند: باطنمن حرضات ص فنه را چننن بناا ممن در ا ن زمننه ت سنر

أا « ی من الهط ا القرآنية التي ذكرها ساداتنا الص فية ن عنا هللّا تعاىل بهم»
اآلية مث  من دخ  طريقة األیلياء بالتقليد ا بالتحقيق فع،  م،  الظاهر ی 
ما یجد حالیة الهاطن فرتك األمامل بعد فقداا األح ال، أی مث  من است قد 
نرياا الدم ى ی ليس منده حقيقة املعنى فأضاءت ظ اهره بالصيت ی القه ل 
فأفىش هللّا تعاىل ن اقه بني الخلق حتى نهذیه يف اآلخر ی ا يجد مناصا من 

خدای –ال ضيحة ي م تهَل الرسائر؛ از ج،له بط ا قرآنمن که حرضات ص فنه 
ه اند، ا نست که: ا ن آ ه آا را ذکر کرد -تعالمن ما را از ا شاا بهره مند بگرداند

ش د، نه  رش  ه مثال است از برای کسمن که در طر ق ایلناء با تقلند داخ  ممن
 ابد، یبعد از  با تحقنق، به ظاهر م،  ممن کند یلمن حالیت باطن را تمن

کند، ی ا هم مثال کسمن است که آتش ادما را  فقداا اح ال، امامل را رها ممن
ت معنمن یج د ندارد، ظاهرش با شهرت کند یلمن نزد یی حقنق ریشن ممن

ش د تا ا نکه خدای متعال ن اقش را در مناا مردم افشاء  یپذ رش ریشن ممن
کنند، یاز رس ا من ریز آشکار شدا ارسار نهاا ننز  ممن کند یای را رها ممن

 (10)خالصمن ندارد.
 ( تاویل صم وبکم وعمی به موارد معنوی4/8

 خدای متعال ممن فرما د:
ُمْ،ٌى فَُهْم َا يَرِْجُع ا؛ آنها كراا، گنگها ی ك رانند؛ لذا )از راه خطا(  ُصمُّ بُكْمٌ 
 (17)گردند! بازتى

آل سمن ذ   ا ن آ ه پس از ت سنر ظاهری، به ت سنر باطنمن پرداخته ا ن 
  دارد: ت سنر را بناا ممن

 بطن قرآن از دیدگاه...
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آذاا أسامع أریاحهم من أص ات ال صلة ی حقائق »صم  -«ی من الهط ا»
 -م،ي -من تعريف مل  ب اطنهم مند أطهاء القل ب مجها -بكم -إلهام القربة

من رؤية أن ار جامل الحق يف سيامء أیليائه: ی قال سيدي الجنيد قدس رسه: 
ص، ا من فهم ما س،ع ا ی أبك، ا من مهارة ما مرف ا ی م، ا من الهصرية فيام 

 عنمن کر هست گ ش إليه دم ا؛  کمن از ت سنر های باطنمن ا نست که: صم، 
های شن ا من اریاق شاا از اص ات یصلت یحقائق الهام قربت، بکم  عنمن 
گنگ هست از تعر ف ملت های باطنمن شاا نزد طهنهاا دل ها، از ریی 
مجب یخ دبرتربننمن، م،من  عنمن ک ر هست از د دا ان ار جامل حق در 

آا چه که  سنامی ایلنای. حرضت جنند قدس رسه فرم ده اند: کر اند از فهم
شننده اند، یگنگ اند از تعهنر آنچه که فه،نده اند، یک ر اند از د دا آنچه که 

 (10)به س ی آا دم ت شننده اند.
 ( تاویل آیه صیب به رهروان راه طریقت5/8

 خدای متعال ممن فرما د:
اَمِء ِفيِه ظُلاَُمٌت َی رَْمٌد َی بَرٌْق يْجَعلُ َا أَ  َن السَّ َصاِبَعُهْم ىِف َءاَذانِهم أَْی كََصيٍِّب مِّ

ُ مِحيُر ِبالَْكاِفِريَن، يَكاَُد الْلَُق يَْخطَُف أَبَْصارَُهْم  َ اِمِق َحَذَر الَْ،ْ ِت َی هللاَّ َن الصَّ مِّ
ُ لََذَهَب ِبَسْ،ِعِهمْ  َشْ اْ ِفيِه َی إَِذا أَظْلََم َملَيْهْم قَاُم اْ َی لَْ  َشاَء هللاَّ َی  كلُّاَم أََضاَء لَهُم مَّ

َ َمَلَ  كِ  ىْشٍء قَِدير؛ يا ه،چ ا باراىن از آساما، كه در شب   أَبَْصارِِهْم إِاَّ هللاَّ
تاريك ه،راه با رمد ی برق ی صامقه )بر رس رهگذراا( بهارد. آنها از ترس مرگ، 

گذارند؛ تا صداى صامقه را نشن ند. ی  هاى خ د مى انگشتاا شاا را در گ ش
دارد )ی در قهضه قدرت ای هستند(. )ریشنايى خريه خدایند به كافراا احاطه 

كننده( برق، نزديك است چشامنشاا را بربايد. هر زماا كه )برق جسنت 
سازد، )چند گامى( در پرت  آا  كند، ی ص حه بياباا را( براى آنها ریشن مى مى

كنند. ی اگر خدا بخ اهد،  ش د، ت قف مى ریند؛ ی چ ا خام ش مى راه مى
 (39)برد؛ چرا كه خدایند بر هر چيز ت اناست. آنها را از بني مىگ ش ی چشم 

 تبیان



   

19 
 
 

آل سمن پس از ت سنر ظاهری، به ت سنر باطنمن ا ن آ ه پرداخته چننن ممن 
 ن  سد:

تشهيه من ذكر يف التشهيه األیل بذیي صيب فيك ا ق له « ی من الهط ا»
أنهم كلام یجدیا من طامتهم حالیة ی مرضا  تعاىل: كُلَّام أَضاَء إلخ إشارة إىل

ی إذا حهس مليهم طريق الكرامات ترك ا الطامات، ی قال   ماجال َمَشْ ا ِفيهِ 
َی إِذا   الحسني: إذا أضاء له مرادهم من الدنيا يف الدين أكرثیا من تحصيله

ه در از ج،له ت سنر بط ا ا نست که: کسانمن ک أَظْلََم َملَيِْهْم قاُم ا متحريين؛
تشهنه ش د، پس ق ل الهمن: کلام « ذیی صنب»تشهنه ایل ذکر شدند را به 

اضاء... اشاره به ا نست که: ا شاا هرگاه از طامت شاا حالیت یمتاع ماجلمن 
در افتند، در آا حرکت کردند یهرگاه طر ق کرامات به ریی شاا بسته شد، 

شاا در د ن  طامات را رها کردند. یحسنن فرم د: یقتمن که مرام دننا من
ریشن ش د، د ن را به کرثت بدست ممن آیرند، یقتمن مرام های دننا من شاا 

 (48)ا ستند. ناپد د ش د، حنراا یا ممن
 ( تاویل دعای طلب فرزند به طلب استعداد6/8

 خدای متعال ممن فرما د:

يًَّة طَ   ُهنالَِك َدما َزكَِريَّا َربَُّه قاَل رَبِّ َهْب ِل يِّهًَة إِنََّك َس،يُع ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ
َُك ِبيَْحيىَ  َ يُهرَشِّ ماِء، فَنَاَدتُْه الَْ،لَئَكُة َی ُهَ  قَائٌم يَُصَلِّ ىِف الِْ،ْحرَاِب أَاَّ هللاَّ   الدُّ
لِِحني؛ در آنجا ب د كه  َن الصَّ ِ َی َسيًِّدا َی َحُص ًرا َی نَِهيًّا مِّ َن هللاَّ قَا بِكلَِ،ٍة مِّ ُمَصدِّ

هده آا ه،ه شايستگى در مريم،( پریردگار خ يش را خ اند ی زكريا، )با مشا
اى )نيز( به من مطا فرما، كه  خدایندا! از طرف خ د، فرزند پاكيزه»مرض كرد: 
شن ى! ی هنگامى كه ای در محراب ايستاده، مشغ ل نيايش ب د،  ت  دما را مى

)كىس(  دهد؛ بشارت مى»يحيى « خدا ت  را به»فرشتگاا ای را صدا زدند كه: 
كند؛ ی رهل خ اهد ب د؛ ی از ه سهاى  [ را تصديق مى كه كل،ه خدا ]مسيح

 (45)رسكش بركنار، ی پياملى از صالحاا است.
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آل سمن پس از ت سنر ظاهری به ت سنر باطنمن ا ن آ ه رش  ه پرداخته چننن 
 ن  سد:  ممن

ُهنالَِك َدما َزكَِريَّا یإا أردت تطهيق ما يف اآلفاق مَل ما يف األن س فتق ل 
يًَّة طَيِّهًَة یهي الن س الطاهرة  ااستعداد َربَُّه قاَل رَبِّ َهْب ِِل ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ
ماِء م،ن صدق يف الطلب فَناَدتُْه  املقدسة من النقائص إِنََّك َسِ،يُع الدُّ

ِلِّ یيدم  يف الَْ،الئَِكُة الق ى الریحانية َیُهَ  قائٌِم منتهض لتك،ي  النشأة يُصَ 
 َ محراب الترضع إىل هللا تعاىل امل يض مَل الق اب  بحسب القابليات أَاَّ هللاَّ
قاً ِبَكلَِ،ٍة ِمَن  َُك ِبيَْحيى یه  الریق الحي بریق الحق یالص ات اإللهية ُمَصدِّ يُهرَشِّ
ِ یهي ما تلقيها مالئكة اإللهام من قه  ال ياض املطلق َیَسيِّداً مل ملك ه هللاَّ
الشه ات الن سانية َیَحُص راً أي مهالغا يف اامتناع من اللذائذ الدني ية َینَِهيًّا 
الِِحنَي لهاتيك الحرضة القامئني  مبا يتلقاه من مامل امللك ت یمعدیدا ِمَن الصَّ
بحق ق الحق یالخلق؛ یاگر خ استه باشمن که چنزهای آفاقمن را بر م ارد 

: آنگاه حرضت زکر ا از خدا ش دمای ان سمن تطهنق بدهمن، بناد بگ  من که
اى به من مطا فرما  استعداد کرد یگ ت: پریردگارا! از طرف خ د، فرزند پاكيزه

یآا ن س پاک یپاکنزه از معا ب خ اهد ب د، ت  شن نده ای دمائمن از کسمن که 
در طلب خ  ش صادق باشد، مالئکه  عنمن ق ای ریحانمن صدا زدند هنگاممن 

سته برای تک،ن  نشأت یری ندا ب د، تاز ممن خ اند یدما که ای ا ستاده یبرخا
که  فرما د بر کسانمن ممن کرد در محراب ترضع به خدای متعال که افاضه ممن

« دهد خدا ت  را به يحيى بشارت مى» قابلنت دارند طهق قابلنت های شاا. 
كىس كه كل،ه خدا »ی حنمن هاما ریق زنده به ریق حق یص ات الهمن است. 

یآا هاما کلامت است که آا فرشتگاا الهام گنر از نزد « كند مى را تصديق
 عنمن مهالغه کننده در امتناع از « حص راً »فناض مطلق بدست ممن آیرند. ی

با آنچه از مامل ملک ت بدست ممن آیرد، « ی پياملى»های دنن ی،  لذا ذ یه س
 (40)آا حرضاتمن که قائم به حق ق حق یخلق هستند.« از صالحاا»یمعدیدی 
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 ( تاویل خانم به قوی بدنی وکفالت به تفکرو....7/8
در داستاا ک الت مر م یدمای حرضت زکر ا ملنهم السالم به ت سنر باطنمن 
پرداخته، خانم زکر ا را به ق ای بدنمن، یانثمن را به مطلق ن س، یک الت را به 

 منن  سد:کند، ی چننن  ت کنر یی... تای   ممن

ی بعض امللتزمني لذكر الهط ا ذكر يف تطهيق ما يف اآلفاق مَل ما يف 
األن س أا الق ى الهدنية امرأة م،راا الریق نذرت ما يف ق تها من الن س 
املط،ئنة ف ضعت أنثى الن س فك لها زكريا ال كر فدخ  مليها زكريا محراب 

انكش ت لها بص ائها الدماغ ف جد مندها رزقا من املعاين الحدسية التي 
فهنالك دما زكريا ال كر برتكيب تلك املعاين ی است هب یلدا مقدسا من ل ث 
الطهيعة فس،ع هللّا تعاىل دماءه فنادته مالئكة الق ى الریحانية ی ه  قائم يف 

َ   أمره برتكيب املعل مات يناجي ربه باستنزال األن ار يف محراب الدماغ أَاَّ هللاَّ
َُك بِ  العق  مصدقا بعيىس القلب الذي ه  كل،ة من هللّا لتقدسه   يَْحيىيُهرَشِّ

َی َحُص راً من مهارشة الطهيعة َی   َی َسيِّداً لج،يع أصناف الق ى  من مامل اإلجرام
نَِهيًّا باإلخهار من املعارف ی الحقائق ی تعليم األخالق ی منتظام يف سلك 

َی قَْد   ذلك  رَبِّ أىَنَّ يَكُ اُ  الصالحني ی هم املجردات ی مقرسب  الحرضة قاَل 
ی هي طهيعة الریق الن سانية ماِقٌر بالن ر   كل منتهى الط ر َی اْمرَأَِِت   بَلََغِنيَ 

املجرد فطلب لذلك مالمة فقي  له: مالمة ذلك اإلمساك من مكاملة الق ى 
ن أط ار ك  ي م مقد تام م  الهدنية يف تحصي  مآربهم من اللذائذ ثاَلثََة أَيَّامٍ 

أَاَّ باإلشارة الخ ية، ی أمر بالذكر يف هذه األيام التي   الع،ر ی ه  مرش سنني
ی ه  قريب  -هي مع العرش األیل التي هي سنن الت،ييز أربع ا سنة انتهى

ی لع  ما ذكرته مَل ضع ي أیىل منه، ی باب التأیي  یاسع ی بط ا  -مام ذكرته
ملتزمنن به بناا بط ا قرآا در تطهنق  ؛ برخمن از كالم هللّا تعاىل ا تحىص

مسائ  آفاقمن بر ان س ذکر کرده اند که: ق ی بدنمن ه،رس م،راا  عنمن ریق 
آنچه که در ق ت ن س مط،ئنه اش ب د، نذر کرد، پس ن س ماده را ب ج د 
آیرد، یزکر ا ک الت فکر آا را بدیش گرفت، چ ا زکر ا در محراب دماغ بر ای 
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من حدسمن که با ص ا ش منکشف شده ب د را، نزد ای داخ  شد ریزی از معان
 افت، آنگاه زکر ا دمای فکر برای ترکنب ا ن معانمن را انجام داد یفرزند پاک 
از ل ث طهنعت را خ است، خدایند دما ش را شنند، فرشتگاا ق ای ریحانمن 
ای را در حالمن که در امر ترکنب معل مات برس ممن برد یبا خدا ش در باره ای 

ان ار در محراب دماغ مناجات ممن کرد، صدا زدند که خدای ت  را به نزیل 
 حنمن مق  مژده ممن دهد که یی تصد ق کننده ای منسمن قلب است، منسمن 
که از جهت تقدسش از مامل اجرام، کل،ه ای خداست، یسنداً،  عنمن رسیر 
ماممن اصناف ق ی، یحص را  عنمن محص ر از انجام طهنعت، ینهناً  عنمن خل 

ده اخهار معارف یحقائق یتعلنم اخالق، یش، لنت در صف صالحانمن که دهن
مجردات یمقرباا حرضت ای ند، زکر ا گ ت: پریردگارا! ا ن چگ نه خ اهد 
شد؟ در حالمن که من را پنری نهای رسنده یه،رسم که طهنعت ریق ن سانمن 
: است، با ن ر مجرد نازا است، برای ا ن نشانمن طلب کرد که برا ش گ ته شد
نشانمن آا امساک از مکامله ای ق ای بدنمن در تحصن  نناز های لذ ذه است، 
به مدت سه ریز که هر ریز آا  ک مقد مام از زماا م،ر است،  عنمن مدت ده 
سال، مگر به اشاره ای خ من یآهسته، یدر ا ن ا ام که با دهه ای ایل یسال 

 –اد. پا اا. ش د، دست ر به ذکر د های مننز است که مدت چه  سال ممن
الهته چنزی را که بنده  –ا ن تای   نزد ک به تای لمن است که من ذکر کردم 

ذکر کردم با یج د ضع ش بهرت از ا ن است، یباب تای   گسرتده است، 
 (41)گنجد. یبط ا کالم خدا هم در حساب تمن

 (  تاویل قریه جات به مقامات اهل باطن8/8
    خدای متعال فرم ده:

باَركْنا فيها قُرًى   الَّتي  َجَعلْنا بَيْنَُهْم َی بنَْيَ اَی َجَعلْنا بَيْنَُهْم َی بنَْيَ الُْقرَىَو 
رْيَ سريُیا فيها لَياِِلَ َی أَيَّاماً آِمنني رْنا فيَها السَّ ؛ ی مياا آنها ی  ظاِهرًَة َی قَدَّ
ی س ر در مياا شهرهايى كه بركت داده ب ديم، آباديهاى آشكارى قرار داديم؛ 
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آنها را بط ر متناسب )با فاصله نزديك( مقّرر داشتيم؛ )ی به آناا گ تيم:( شهها 
 (44)ی ریزها در اين آباديها با امينى )كام ( س ر كنيد!

آل سمن پس از ت سنر ظاهری، به ت سنر باطنمن ا ن آ ه پرداخته چننن ممن 
 ن  سد:

قُرًى ظاِهرًَة ی هي   ِفيها ی هي مقامات أه  الهاطن من العارفنيالَِّتي باَركْنا 
يف لياِل الهرشية َی أَيَّاماً   ِسريُیا ِفيها لَياِِلَ   مقامات أه  الظاهر من الناسكني

« التمن بارکنا فنها»يف خ ارة الرشيعة؛ منظ ر از   يف أيام الریحانية آِمِننيَ 
مقامات اه  ظاهر « قری ظاهرة»از  مقامات اه  باطن یمارفاا است، یمنظ ر

شب های برشی است، یمنظ ر از « سنریا فنها لنالمن»یناسکاا است، منظ ر از 
 (41) عنمن در امن باشند در حر م رش عت.« آمننن»ا ام ریحانمن است، « ا اما»
 ( تاویل قریه جات به امامان دین9/8

ص فنه چننن نق   در ت سنر آ ه ف ق ت سنر باطنمن د گری را از برخمن فرق   
کندکه منظ ر از قر ه جات مهارک امئه رضمن هللا منهم یمنظ ر از قر ه  ممن

جات ظاهره دم تگراا به س ی ا ن اماماا یس نراا ا شاا اند، آل سمن چننن 
 ممن ن  سد: 

ی قال بعض ال رقة الجديدة الكش ية: القرى املهارك فيها األمئة ريض هللّا 
َی   ة الدماة إليهم ی الس راء بينهم ی بني شيعتهمتعاىل منهم ی القرى الظاهر 

مبيلهم إىل الدنيا ی ترك السري لس ء استعدادهم؛ برخمن از فرقه   ظَلَُ، ا أَنُْ َسهُمْ 
گ  ند: منظ ر از قر ه های مهارک، اماماا رضمن هللا  های جد د کش من ممن

س نراا منهم هستند، یمنظ ر از قر ه های ظاهره دم تگراا به س ی اماماا ی 
مناا ا شاا یپنریاا شاا است، منظ ر از ظل، ا ان سهم ا نست که ا شاا با 
من  به س ی د نا یترک سنر از جهت س ء استعداد شاا بر خ د ظلم 

 (40)کردند.
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 ( تاویل عادیات به نفوس عادیه وو...11/8

در س ره ماد ات پس از ت سنر باطنمن که ماد ات یم ر ات یمغنرات را ص ت 
دهد، به ت سنر باطنمن  اسهاا مجاهداا  ا شرتاا حاجناا یزائراا قرار ممن
 ن  سد:  پرداخته ا ن ها ص ت ن س قرار ممن دهد یچننن ممن

من الهط ا ی اإلشارات أا يك ا املقسم به الن  س العادية إثر كاملهن 
ت بأفكارهن أن ار املعارف ی املغريات مَل اله ى ی العادات إذا ظهر امل ريا

لهن مث  أن ار القدس فأثرا به ش قا ف سطن بذلك الش ق ج،عا من ج، ع 
العليني. ی مثله ما قي  إا ذلك قسم باله،م القالهية التي تعدی يف سهي  هللّا 

الاية الش ق تعاىل خارجا من ج ف اشتياقها ص ت الدماء من شدة العدی ی 
بحيث يس،ع الریحاني ا ضجيج دمائها ی ترضمها ی التامسها تسهي  سل ك 
الطريق ال مر الذي يتعلق بجهال القالب امل ريات بح افر الذكر نار الهداية 
املستكنة يف حجر القالب یقت تخ،ري اللطي ة ی املغريات بعد سل كها يف 

مه رها منها إىل أفق مامل جهال القالب الراسية يف ظالم اللي  القالهي ی 
الن س ی تن س صهح الن س مَل الخ اطر الن سية ی شؤینها فهيجن بذلك 
الجري الهار الخ اطر ی أثرنه لئال يخت ي خاطر من الخ اطر، ف سطن بذلك 
ج،عا من جن د الق ى القلهية ی حزب الخ اطر الذكرية التي هي حزب 

اب الري ذلك. ی أيّا ما كاا الرح،ن يف یسر مامل الن س ی لهم يف هذا اله
إِاَّ اإْلِنْساَا لَِربِِّه لََكنُ ٌد؛ از ج،له ت اسنر بطنمن   فاملقسم مليه ق له تعاىل

یاشاری ا نست که مقسم به، ن  س تازنده به دنهال کامل شاا است، که با 
بر «  هج م آیراا س يده دم»ان ار معارف اند، ی « افریزندگاا»افکار شاا 

ات هنگاممن که مث  ان ار قدس برای شاا ظاهر ممن ش ند، خ اهشات یماد
درآ ند در مناا  ش ق را یبا ا ن ش ق ممن« کنند پراگنده ممن»پس آا هج م 

گریهمن از ملننن. یمث  ای ت سنر گ ته شده که ا ن ها قسم اند به آا ه،ت 
تازند در راه خدای تعالمن، بنریا از م،ق اشتناق آا  های قامت انسانمن که ممن

ی دما را از شدت دی دا ینها ت ش ق، چنانکه ریحانناا فر اد دماء صدا
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شن ند، یننز التامس شاا را برای تسهن  طر ق سنگالخ که  یترضع آنها را ممن
ارتهات به ک ه های قامت انساا دارند. با سم های ذکر افریزنده ای آتش 

. یپس هدا ت اند که در آال ش قالب به هنگام خ،نر ا ن لطن ه جاگز ن ب د
از سل ک در ک ه های بلند قالب، هج م برنده اند در تار کمن های شب ا ن 

کنند، یصهح ن س بر اند شه  قالب ط ری که از آا به افق مامل ن س مه ر ممن
تا د، یبا ا ن جر اا الهار اند شه ها  های ن سمن یحاات آا تن س ممن

ای از اند شه های ش د، یالهار را پراگنده ممن کنند تا هنچ اند شه  رسزنش ممن
ن س پنهاا تاند، یبا هج م در مناا گریهمن از گریه های ق ای قلهمن ممن 
درآ ند، یحزب اند شه های ذکری که هاما حزب الرح،ن است در مناا مامل 
ن س قرار دارد. در ا ن باب النر از ا ن ت سنر های د گری ننز از ا ن قهن  

إِاَّ »ملنه هاما فرم ده الهمن:  یج د دارد، هر ت سنری که ص رت بگنرد، مقسم
 (47)است.« اإْلِنْساَا لَِربِِّه لََكنُ دٌ 

 ( تاویل الرحمن به ذات وصفات الهی11/8
آل سمن یاژه الرح،ن را مشنر ذات یص ات الهمن دانسته هر کمن از حریف 

)ملم یاراده  ا ن یاژه اشاره به  کمن از ص ات ه تگانه ای ذاتمن خدایند متعال
 ن  سد: داند، چننن ممن یقدرت یکالم یس،ع یبرص یحنات( ممن

فالرح،ن مشري إىل الذات یسائر الص ات فاأللف الظاهرة یالالم یالراء إشارة 
إىل العلم یاإلرادة یالقدرة یالحاء یامليم یالن ا إشارة إىل الكالم یالس،ع 

ت بدیا الرشت فظهرت یالهرص، یرشت هذه الص ات الحياة یا يتحقق املرشی 
الص ات السهع بأرسها یخ يت الذات؛ الرح،ن اشاره به ذات یسائر ص ات 
الهمن دارد، پس الف یام یراء اشاره به ملم یاراده یقدرت دارد، یحاء یمنم ین ا 
اشاره به کالم یس،ع یبرص دارد، یرشت ا ن ص ات حنات است، یمرشیت 

نه مامش ظاهر شدند یذات ش د، پس ص ات ه تگا بدیا رشت متحقق تمن
 (40)پنهاا باقمن ماند.
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 «امل»( تاویل حروف مقطعه 12/8
، اق ال مختلف یمتعددی «امل»آل سمن پنرام ا ت سنر باطنمن حریف مقطعه 

 دهنم: را ذکر ممن کندکه چند تای آا را برای ت نه ا نجا تذکر ممن
 تاویل امل میم به رشیعت وطریقت وحقیقت

در ت سنر د گری از ت اسنر باطنمن، حریف امل را به رش عت یطر قت 
 ن  سد:  یحقنقت ت سنر ت ده چننن ممن

یأيضا يف الحریف رمز إىل ثالثة أشياء فاأللف إىل الرشيعة یالالم إىل 
الطريقة یامليم إىل الحقيقة فهناك يك ا العهد كالدائرة نهايتها مني بدايتها 

 تعاىل بالكلية؛ ننز در ا ن حریف رمزی است به سه یه  مقام ال ناء يف هللا
چنز، الف اشاره به رش عت است، یام اشاره به طر قت، یمنم اشاره به 
حقنقت، پس در ا ن حال بنده به مانند دائره ای قرار ممن گنرد که نها ت آا 

 (49)منن آالاز ممن باشد، یآا مقام کلمن فناء فمن هللا است.
 ئیل ومحمدتاویل امل به هللا وجرب 

در ت سنر د گری، یاژه ای امل را اشاره به هللا متعال یجلئن  ملنه السالم 
 ن  سد: یمح،د صلمن هللا ملنه یآله یسلم دانسته چننن ممن

یأيضا يف ذلك إشارة إىل رس التثليث فاأللف مشري إىل هللا تعاىل یالالم إىل 
لم؛ ه،چننن در ا ن جلي  یامليم إىل مح،د صَل هللا تعاىل مليه ی آله ی س

حریف مقطعه اشاره به راز تثنلنث است، پس الف اشاره هللا متعال دارد، یام 
اشاره به جلئن  ملنه السالم یمنم اشاره به مح،د صلمن هللا ملنه یآله یسلم 

 (18)دارد.
 تاویل الف به شش صفت الهی

کند که الف کل،ه امل به شش  از حرضت جع ر صادق رضمن هللا منه نق  ممن
 گ نه ممن ن  سد:  ص ت از ص ات الهمن اشاره دارد، ا ن

یقد قال جع ر الصادق ريض هللا تعاىل منه يف األلف ست ص ات من 
ص ات هللا تعاىل اابتداء یهللا تعاىل ه  األیل یااست اء یهللا تعاىل ه  العدل 
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يج ر یاان راد یهللا تعاىل ه  ال رد یمدم ااتصال بحرف یه  سهحانه  الذي ا
بائن من خلقه یحاجة الحریف إليها مع مدم حاجتها یأنتم ال قراء إىل هللا 
یهللا ه  الغني یمعناها األل ة یباّلل تعاىل اائتالف؛ حرضت جع ر صادق رضمن 

نه ته است، ابتداء، هللا منه فرم د: در الف شش ص ت از ص ات هللا متعال 
کند.  که هللا متعال ایل است، است اء، که هللا متعال مدل است یستم تمن

ان راد، یهللا متعال فرد است. یمدم اتصال به حرف، یهللا متعال جدا از مخل ق 
است، حریف نناز به خدا دارد یخدا نناز به حریف ندارد، یشام هم ننازمند هللا 

نناز است، ی کمن از معانمن الف ال ت است، یهللا  متعال هستند یخدا النمن یبمن
 (15)متعال مرکز ائتالف یاتحاد است.

 تاویل بعوضه به دنیا واهل دنیا
 خدای متعال فرم ده:
َ ا يَْستَْحيي أَْا يرَْضَِب َمثاَلً ما بَُع َضًة فاَم فَْ قَها؛ خدایند از اين كه )به   إِاَّ هللاَّ

م ج دات ظاهرا ك چىك مانند( پشه، ی حتى ك،رت از آا، مثال بزند رشم 
 (10)كند. تى

آل سمن پس از ت سنر ظاهری ا ن آ ه رش  ه به ت سنر باطنمن آا پرداخته 
 ن  سد: چننن ممن

یقي : هذا مث  رضب للدنيا یأهلها فإا الهع ضة تحيا ما جامت یإذا شهعت 
منها هلك ا؛ یبرخمن ها گ ته اند که: ا ن  ماتت، كذلك أه  الدنيا إذا امتلؤیا

مثال برای دننا یاه  دننا است؛ ز را پشه تا هنگاممن که گرسنه باشد، زنده 
منرد، ا نچننن اه  دننا یقتمن از دننا سنر  ماند یهنگاممن که سنر شد، ممن ممن

 (11)ش ند. ش ند، هالک ممن
 نتنجه گنری

 سمن یمصاد ق آا اختصاص ا ن مقاله که به تحلن  بطن قرآا از د دگاه آل
دارد، با ریش تهنننمن یتحلنلمن، نظر ه آل سمن را پنرام ا ا ن م ض ع بررسمن 

 ت اا در سط ر ز ر چننن بناا ت د: ت ده است که خالصه آا را ممن
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آل سمن از ج،له ای قائالا به مسئله بطن قرآا ب ده یآا را در کنار ت سنر 
داند. بطن قرآا از نظر آل سمن  یحجت ممن ظاهری قرآا دارای اه،نت شا اا

ه،تای تای   یدر برابر معنای ظاهری آ ات قرآا قرار دارد؛ ننز تای   را با 
 پز رد. باطن آ ات  کساا یآا را مرحله ای پس از فهم ظاهری آ ات قرآا ممن

آل سمن در مقدمه ت سنرش سه ری کرد  اساسمن در رابطه به مسئله بطن قرآا  
بطن گرا اا مطلق چ ا باطننه، یظاهرگرا اا مطلق چ ا را ذکر ت ده 

جر اا امتزال را ن من یسخت رد ممن کند، یری کرد امتدالمن اخذ ظاهر یباطن 
را تا ند ت ده برای تق  ت ا ن اند شه دائ  ز ادی ممن آیرد. دائ  ارا ه 
ت ده آل سمن برای تق  ت ری کرد امتدالمن شام  آ ات یریا ات یدلن  مقلمن 

 باشد. ممن
آل سمن با استناد به آ ات که معتقد به جامعنت قرآا نسهت به ماممن مل م 
ینناز های امت اسالممن است، بطن قرآا را  کمن از مزا ای جامعنت قرآا 

 یراهمن برای استنهات مل م یبرطرف سازی نناز های امت دانسته است.
ن قرآا آل سمن که بایرمند بطن قرآا است، معتقد است که دست  ابمن به بط

برای اه  دانش یفض  م،کن است، یدر م رد فهم بطن چند راهکاری را 
 معرفمن ت ده است.

آل سمن م، ما پس از ت سنر ظاهری به ت سنر باطنمن ممن پردازد، مصاد ق 
بطن قرآا در ت سنرش خنلمن ز اد است که برای ت نه چندی از ا ن مصاد ق 

 را در بدنه ای اخنر مقاله تذکر داد م.
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 رسمحقق عبدالنارص باهرمعاون 

 

 لیت پذیری از دیدگاه اسالمئو مس
 

 ملخص البحث
اانساا خلق ذی مسئ لنة یتح،  مبء املسئ لنة انه تقه  اامانة االهنة. 
تهدأ مسئ لنته مبحاسهته مع ن سه فمن ض ء الرش عة ااسالمنة حتمن  ،نز 
حسناته من سنئاته اا املحاسهة فمن ااسالم تعتل ن ع من ان اع حس 

تربمن ال رد املسئ لنة. یتعتل ال رد حجر ااساسمن فمن بناء املجت،ع ی اذا 
 ملمن هذه الخصنصة بالتالمن تحس الجامعة یالدیلة املسئ لنة.  

کلام استطاع ال رد اا  ؤدی هذه املسئ لنة فانه  ستطنع اا  ؤدی 
مسئ لنته تجاه اآلخر ن ی  طهق ملنه ما ارشده النهمن)صلمن هللا ملنه یآله 

رَِميَِّتِه، فَاأْلَِمرُي الَِّذي َمََل النَّاِس كُلُّكُْم رَاٍع یَمْسئُ ٌل َمْن »یسلم( حنث قال : 
َراٍع َیُهَ  َمْسئُ ٌل َمْن رَِميَِّتِه، َیالرَُّجُ  رَاٍع َمََل أَْهلِِه، یَمْسئُ ٌل َمنُْهْم، َیاْمَرأَُة 

َماِل  الرَُّجِ  َراِميٌَة َمََل بَيِْت َزْیِجَها َیِهَي َمْسئ لٌَة َمنُْه، َیَمهُْد الرَُّجِ  رَاٍع َمََل 
 (5)«.َسيِِّدِه َیُهَ  َمْسئُ ٌل َمنُْه، أََا كُلُُّكْم َراٍع یَكُلُّكُْم َمْسئُ ٌل، َمْن رَِميَِّتهِ 

یبالتالمن انه  ستطنع اا  راممن ام ر الرمنه کحاکم ی اا  ربنهم ی  ح ظ 
رأس مالهم ی  طهق الحدید ی عم اامن ی السالمة ی اا   قظ ضامئرهم ی 
 أمرهم باملعریف ی نهاهم من املنکر ی اا  ق ی مقندتهم بااسالم. یاا مل 

إا الجامعة  ستطنع اا  حاسب ن سه ی مل  تقه  املسئ لنة تجاه اآلخر ن ف
 تسنر المن ال  ضمن یالتهلکه. 
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 خالصه
انساا مخل قمن با مسئ یلنت آفر ده شده لذا متح،  بار مسئ لنت شده 

مسئ لنت ای از محاسهه ن سش رشیع ی قه  یامانت الهمن را پذ رفته است. که 
از ه،ه چنز خ  شنت را با د در منزاا رش عت اسالممن یزا ت ده خ بمن ها ی 

ا ش را بررسمن تا د. چ ا محاسهۀ ن س  کمن از گ شه های مسئ لنت بد ه
پذ ری انساا است. ز را فرد سنگ بنای جامعه ب ده ی زمانمن که فرد مسئ لنت 

 پذ ر باشد در نتنجه جامعه یدیلت مسئ لنت پذ ر ممن ش د. 
هرگاه انساا ت انست ا ن مسئ لنتش را ادا تا د ممن ت اند تا در قهال 

انجام مسئ لنت ت ده. مسئ لنت های بعدی اش را به گ تۀ پنامل د گراا 
ه،گمن بزرگ ار اسالم)صلمن هللا ملنه یآله یسلم( که در زمننه ارشاد ممن فرما د:

شام مسئ ل ی رس پرست هستند که در م رد ز ر دستاا تاا م رد باز پرس قرار 
د، مرد ممن گنر د، رئنس ج،ه ر رسپرست ی ج ابگ  از رمنت خ  ش ممن باش

به حنث رئنس فامن  رسپرست ی ج ابگ  از خان ادۀ خ د ممن باشد، ی زا در 
خانۀ ش هرش رسپرست ی مسئ ل ام ر فرزنداا ممن باشد. ی خدمتگار 
رسپرست مال بادارش ی ج ابگ  ممن باشد. آگاه باشند که ه،گمن شام مسئ ل 

  ی رسپرست هستند.
رمنت ی امضای فامن   چ ا یقتمن ای ت انست محاسهۀ ن س تا د نسهت به

را از   جامعهی پریرش ی نگهداری رسما ه بص رت خ برت ی بهرتتر م،  ت ده 
امننت، آرامش ی آسا ش برخ ردار کرده ریق بندارگری را در قالب امر به 
معریف ی نهمن از منکر بر آا جامعه حاکم ی ه،ه را برای تق  ت بایرهای د نمن 

ن س نت انست بد همن است که  ۀحاسهمردم آماده مي گرداند. اما اگر م
مسئ لنت پذ ری را کنار گذاشته جامعه را از مسنر سعادمندی بس ی ناب دی 

  س ق ممن دهد.
 
 

 تبیان
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 تحقیق مربمیت
ت ایت انساا با سا ر م ج دات، افزیا بر مق  ی ِخرد، یظا  من است که 

ها،  شده است تا با م،  ت دا به آات سر آفر نندۀ انساا برای ای یضع 
که ا ن کار م،کن نه ده مگر ا نکه  .سعادت دننا ی آخرت را به دست آیرد

مسئ لنت پذ ر بهار آ د. از جانب د گر مسئ لنت پذ ری در جامعه ما تقر ها 
ناب د گرد ده یهنچ کسمن را تمن  ابمن تا در قهال ملت یقضا ای مرب ت به آا 

زم دانسته شد تا در زمننۀ مسئ لنت پذ ری نکاتمن به مسئ لنت گنرد لذا ا 
 بررسمن گرفته ش د.

 تحقیقهدف 
گارش مقاله هذا بر مال  سازی جا گاه مسئ لنت از د دگاه اسالم ی هدف از ن

 گ نه های آا ممن باشد.
 شیوه تحقیق:

تحلنلمن است اده به م،  آمده  -در تهنه ا ن تحقنق از شن ه استقرائمن  
 است.

 مقدمه
انساا از ریز نخست ت لدش مخل قمن با مسئ یلنت آفر ده شده به ه،نن 
ملت از بنن مخل قات تنها انساا است که متح،  بار مسئ لنت شده یامانت 
الهمن را پذ رفته در حالنکه آسامنها، زمنن یک ه ها از ح،  ا ن مسئ لنت ابا 

   یرز ده اند.
لمن خالفت زمنن را به یی به خاطر پذ رش ه،نن مسئ لنت ب ده که هللا تعا

یاگذار ممن تا د، لذا بخاطر ا  ای مسئ یلنت شارع حکنم انساا را امنن 
 خ د گرداننده ی کتاب هدا ت را برا ش نازل فرم ده است: 

اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َیالِْجهَاِل فَأَبنَْيَ أَا يَْحِ،لْنََها » إِنَّا َمرَْضنَا اأْلََمانََة َمََل السَّ
 (0)«.َن ِمنَْها َیَحَ،لََها اإْلِنَساُا إِنَُّه كَاَا ظَلُ ًما َجهُ ًا َیأَْشَ قْ 

 مسئولیت پذیری از دیدگاه...
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ما امانت الهى ی بار تكليف را بر آسامنها ی زمني ی ك هها مرضه كرديم پس 
از برداشنت آا رس باز زدند ی از آا هراسناك شدند یىل انساا آا را برداشت 

 راستى ای ست،گرى ناداا ب د. 
خدایند متعال انساا را ارشف مخل قات خ انده ی برخ ردار از ص ات جن ی 
مال ک ساخته است ی در کنار آا برا ش مق  ارزانمن داشته تا مناا مصلحت 
ی مرضت  ا ن ع ی رضر خ د ت کنک تا د، بناًء زمانمن فضنلت یی متهل ر ممن 

 که بخاطرش د که به مسئ یلنت ها ش به ص رت درست رسندگمن تا د. 
خدایند متعال انساا را به یاسطۀ مق  امتناز بخشنده است ی ای را بر سا ر 
مخل قاتش فضنلت مطا ت ده ی بار تکلنف امانت بدیشش گذاشته است، ا ن 
مکل نت  ک امانت ی  ک مسئ لنت است، بنابر ا ن انساا در پنشگاه خدای 

ی ملم ی نع،ت متعال از ه،ۀ امامل ی کردار ی ترصفات خ  ش در قهال مال 
 ها من که م رد است اده اش قرار دارد مسئ ل شناخته شده است. 

چ ا انساا م ج دی است ماق  ی مسئ لنت پذ ر نه هامنند حن انات که 
آم زه های از جانب د گر مام هم ی ال،ش برای پر کردا شکم باشد ی بس. 

گری آماده سازی فرد برای قه ل ی تح،  مسئ لنت ی بندار  ه، اره در پمن د نمن
از د دگاه اسالم خدایند متعال در برابر هر  چ ااز خ اب ال لت ب ده،  ای

نع،تمن، مسئ یلنتمن را بر مهدۀ انساا قرار داده لذا هر انساا به تناسب 
پنامل اسالم صلمن هللا که  مسئ یلنتش م رد م اخذه قرار خ اهد گرفت، آنگ نه

َ َسائٌِ  كُ َّ رَاٍع َمامَّ اْسرَتَْماُه أََحِ َظ َذلَِك أَْم »ملنه یسلم فرم ده اند:  إِاَّ هللاَّ
 (1)«.َضيََّع؟

 قنناً هللا متعال هرکسمن را که برا ش مسئ یلنت داده است، خ اهد پرسيد 
ی  ا ضا ع ساخته است؟ بنابر ا ن گ ته ممن داده که آ ا آنرا به درستمن انجام 

که مسئ لنت انساا دارای ان اع یاقسام ب ده که نسهت هر جا یهر  ت اننم
شخص ا ن مسئ لنت مت ایت است. حتمن ا نکه از د دگاه اسالم انساا 

 نسهت به خ دش ننز مسئ لنت داشته که ذ ال به بررسمن گرفته ممن ش د:

 تبیان
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 مسئولیت شخصی-1

ساا از ن سش رشیع ممن ش د که با د قه  ایلنن یاساسمن تر ن مسئ لنت ان
از ه،ه چنز نسهت خ  شنت مسئ لنت پذ ر باشد، به ا ن م ه م که در قهال 
ن س خ  ش مسئ لنت گرفته یقه  از ه،ه ای را م رد محاسهه قرار داده در 
ص رت ارتکاب معاصمن ت به ی استغ ار تا د ی در ص رت انجام طامت ی مهادت 

ا مدایمت تا د. ز را ا ن کار سنت پنامل )صلمن هللا شکر گذاری ت ده بر آ 
 ملنه یآله یسلم( ب ده ط ر که ا شاا ممن فرما ند:

 (4)«.إين ألستغ ر هللا تعاىل یأت ب إليه يف الي م مائة مرة» 
به تحقنق من ریزانه صد بار از هللا تعالمن طلب مغ رت ت ده ی از گناهانم 

 ت به ممن کنم.
 ارشاد ممن فرما ند: ه،چناا در جای د گری

الكيِّس من داا ن سه یم،  ملا بعد امل ت، یالعاجز من أتهع ن سه ه اها »
 (1)«.یمنّى مَل هللا

ه شنار کسمن است که ن س خ د را تابع ت ده برای بعد از مرگ ت شه 
تا د. یضعنف کسمن است که از ه ا یه س ن سانمن متابعت ت ده بر خدایند 

 گاما تا د.

احاد ث ف ق با د گ ت که هنچ انسانمن از ا ن مسئ لنت معاف بر مهنای 
نه ده بلکه بر ه،گاا یاجب است تا در زمننه مسئ لنت گرفته یخ  شنت را به 
راه راست س ق داده در قهال هر م،  خ  ش ج ابگ  باشد. ز را ا ن 
مسئ لنت پذ ری برای انساا بصنرت قلهمن بخشنده ی ای را بر ج انب قص ر ی 

اش آگاه ت ده از بنراهه ریی بر حذر داشته برا ش بصنرت ممن دهد  ک تاهمن
 تا در قهال خ د، پریردگارش یمردم مسئ لنتش را ادا تا د.

مسئ لنت انساا در قهال خ دش از آنجا رسچش،ه ممن گنرد که خ  شنت را 
در منزاا رش عت اسالممن یزا ت ده خ بمن ها ی بد ها ش را بررسمن ت ده بر 

 مسئولیت پذیری از دیدگاه...
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بنافزا د ی از بد ها ب رهنزد، ط ر که در زمننه خلن ه دیم اسالم  خ بمن ها ش
 حرضت م،ر )رضمن هللا منه( ممن فرما د: 

هُ ا » َحاِسهُ ا أَنُْ َسكُْم قَهَْ  أَْا تََحاَسهُ ا، َیزِنُ ا أَنُْ َسُكْم قَهَْ  أَْا تُ زَنُ ا، َیتَأَهَّ
تَْخَ ى َملَيِْه أَْماَملُُكْم: }يَْ َمِئٍذ تُْعرَُض َا َا تَْخَ ى ِمنْكُْم لِلَْعرِْض اأْلَكَْلِ َمََل َمْن َا 

 (0)«.َخاِفيٌَة{
شده  پيش از آنكه سنجيده دهندامامل خ د را سنجيده م رى محاسهه قرار 

یبرای محاسهۀ بزرگ نزد کسمن که امامل تاا از ای  م رد محاسهه قرار گنر د
آا ریز شام ]به پيشگاه خدا[ مرضه  در »پ شنده ننست، آمادگمن گنر د.

 «.ماند اى از شام پ شيده تى ش يد ]ی[ پ شيده مى
محاسهه ن س  کمن از گ شه های مسئ لنت پذ ری انساا است ی گرنه ای در 

ی چمن  (0)ه،ۀ م ارد با د مسئ لنت پذ ر باشد چمن در مرصه مقندتمن ی فکری 
ز را فرد سنگ بنای جامعه ب ده یزمانمن که  (7)در مرصه م،لمن یحتمن در ننت.

فرد مسئ لنت پذ ر باشد در نتنجه جامعه یدیلت مسئ لنت پذ ر ممن ش د. 
چ ا پا ه یاساس چننن جامعه بر مهنای مسئ لنت پذ ری بنا ممن  ابد یهر 
کس احساس مسئ لنت ت ده در ه،ه م ارد از اخالص یصداقت کار گرفته 

ر ت ده در خ ا ی آشکارا خ  شنت را محاسهه مهنای م،لش را بر آا است ا
ت ده با جد ت از فراالتش کار گرفته هر لحظۀ هم الاف  تمن ش د. چ ا به 
ا ن بایر است که هر که با ن سش مهارزه تا د خ شهخت ب ده ی هر کس تابع 

 ن س اماره گردد بدبخت یشقمن است.
سنله برای مسئ لنت پذ ری ی خاصتا در مرصۀ محاسهۀ ن س مه،رت ن ی 

تجديد امياا فرد ب ده؛ ز را انساا را ه، اره یادار ممن سازد تا احساس ترس از 
هللا ت ده ی خ  شنت را مطابق به رش عت آراسته تا د چ ا ه، اره ا ن ارشاد 

 الهمن که ممن فرما د: 
َمْت » َ َیلْتَنْظُْر نَْ ٌس َما قَدَّ َ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا اتَُّق ا هللاَّ َ إِاَّ هللاَّ لَِغٍد َیاتَُّق ا هللاَّ

ايد از خدا پریا داريد ی هر  اى كساىن كه امياا آیرده (9)«َخِهرٌي مِبَا تَْعَ،لُ اَ 

 تبیان
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كىس بايد بنگرد كه براى فردا]ى خ د[ از پيش چه فرستاده است ی ]باز[ از 
 .كنيد آگاه است خدا به آنچه مى خدا برتسيد در حقيقت

در ذهنش خط ر ممن تا د؛ لذا ای ه، اره ن سش را م رد محاسهه قرار داده 
در زمننه احساس مسئ لنت ممن تا د. چ ا ممن داند که ال لت یرزی متابعت 
از ه ا ی ه س ی مدم مسئ لنت پذ ری بامث هالکت انساا گرد ده ای را 

ک شنده ی به ن س خ  ش بس ی ناب دی س ق ممن دهد. بنابر ا ن ه، اره 
مراجعه ت ده ی ای را م رد محاسهه قرار داده در ترازیی رشع یزا ممن تا د که 
چه کار خنر را انجام داده تا بر آا تدایم یم اظهت ص رت گنرد یچه کار بدی 
را انجام داده تا از آا اجتناب ی دیری گردد. چ ا محاسهه ن س از  کمن بارز 

 که در زمننه فَُضي  بن ِمياض ممن فرما د: انساا تر ن ص ات م من است ط ر
مسلاما منداند که ریزی در پنشگاه هللا ا ستادنمن است لذا ه، اره امامل ی 
کردارش را محاسهه ت ده بررسمن ممن تا د. در حالنکه منافق از ا ن کار 

 الاف  است. 
بر در زمننۀ محاسهۀ ن س ابن مربمن ممن گ  د: بزرگاا ما خ  شنت را در برا

گ تار ی کردار شاا محاسهه ممن ت دند ط ر که با خ د دفرتچۀ داشتند ی هر 
آنچه را که در ریز انجام ممن دادند ثهت ت ده بعد از تاز مشاء آا دفرتچه را 
باز ت ده در مقاب  هر م،  شاا به جلاا آنچه از ت به یاستغ ار مستحق ممن 

کار شاا بر گرفته از ارشاد  که ا ن (58)شدند پرداخته بعدا خ اب ممن شدند.
 پنامل )صلمن هللا ملنه یآله یسلم( ممن باشد که ارشاد ممن فرما ند: 

الَكيُِّس َمْن َداَا نَْ َسُه َیَمِ،َ  لاَِم بَْعَد املَْ ِت، َیالَعاِجُز َمْن أَتْهََع نَْ َسُه َهَ اَها »
 ( 55)«.َیَمَنَّى َمََل هللاَِّ 

محاسهه ت ده برای بعد از مرگش م،  ماق  کسمن است که با ن س خ د 
تا د یماجز کسمن است که از ه ا یه س ن س متابعت ت ده از هللا امندیار 

 بخشش باشد.

 پذیری از دیدگاه...مسئولیت 
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یمحاسهه ن س تا زمانمن کام  نه ده که انساا به گ تۀ َميُْ، ِا بِْن ِمْهرَاَا با 
ک ن س خ  ش محاسهه تا د که با رش کش محاسهه ممن تا د که خ را

  (50)یلهاس ای از کجاست؟
هرگاه انساا با خ د چننن محاسهه ت د که ه،ۀ امامل ی کردارش را م رد 
ذره بنن رشع قرار داده ی حالل ب دا یحرم ب دنش را ثابت ی بعد از آا م رد 
است اده قرار داد در آا ص رت است که ای ت انسته است مسئ لنتش را در 

 قهال ن سش ادا تا د.
ادای یجا ب ی مسئ یلنت بامث نام ننکمن انساا ممن ش د ی در ط ری که 

نزد پریردگارش از جا گاه خ بمن برخ ردار ممن ش د، سه  انگاری در ا ن قضنه 
ی مدم اهتامم به آا منجر به بدناممن انساا ی رشمندگنش در آخرت ننز ممن 
 گردد، ریی ا ن اص  است که امنر مؤمننن م،ر فاریق )رضمن هللا منه( با آا
دقتمن که در خدمت گذاری رمنتش داشت ممن گ ت: ممن ترسم اگر شرتی به 
ملت ک تاهمن من ضا ع ش د خدایند)ج  جالله( از من در بارۀ آا پرساا 

 (51)کند. 
بنابر بر آنچه گذشت با د گ ت که درزمننه مسئ لنت پذ ری ایلنن چنزی 
با  که مطرق بحث است م ض ع خ دسازی است ز را خ د سازی جز مهارزه

ن س ی بندگمن خدایند ننست، ا ن مسئ لنت بزرگمن است که با د در آا به 
سختمن تغننر یضعنت بدهمن ی ا ن کار آسانمن ننست. چ ا خ د سازی بر 
خالف من  انساا مشقت یتکلنف ممن خ اهد در حالمن که راحت طلهمن بامث 
ممن ش د که انساا از پذ رفنت مسئ لنت ی ادارۀ خ  ش شانه خالمن کند. که 
در ا ن ص رت ای هر گز تمن ت اند برای تغننر یضعنت خ د اقدام کند. یانساا 
زمانمن ممن ت اند در ا ن راستا م فق ش د که بت اند ا ن مانع بزرگ را کنار زند 

که کار  .ی راسا برای نجات ی پنرشفت خ  ش تص،نم گرفته ی اقدام م،لمن کند
 بس بزرگ یسنگنن است.
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ا ن در حالمن است که در رشا ر کن نمن  کمن از خ اص خ دسازی احساس 
رضا ت ی شادی درینمن را ممن دانند، حال آنکه راحت طلهمن ی تنهلمن بامث ممن 
ش د تا انساا از خ د راضمن باشد، ا ن حالت خالف مسئ لنت پذ ری انساا 

،نر را ماط  یباط  ممن سازد؛ ز را حس مدم مسئ لنت پذ ری در ض
ناخ دآگاه ه،نشه ای را بدیا اندکرت ن زح،ت ی ک شش مستحق ی صاحب 
حق ممن داند. لذا هر گز م فق نشده به قله های سعادت در زندگمن دست 

 .تمن  ابد
ت اند نگاه  پذ ری ی ا جاد مسئ لنت در زندگمن ممن در حالمن که مسئ لنت 

خدا ی آخرت صحنح ی درست را در ذهن انساا ا جاد ت ده ای را نسهت به 
 .مسئ لنت داده ای را در زندگمن هدف،ند سازد

به درجه معرفت ی کامل ممن رسد که  با ا ن نگاه درست در حقنقت انساا
قدرت کاملۀ مسئ لنت های خ  ش را در برابر خالق ا زال درک ت ده، به 

، دانستهجا گاه، قدرت ی مقایمتش در برابر نامال امت زندگمن را ، یی پمن برده
ی تا ادر کنار ا نکه ا ن ص ت شخصنت یی تثهنت ممن گردد، بامث ممن ش د 

از ارتکاب گناهاا  . دهاز کل ی خ د خ اهمن ی حقنر ش،ردا د گراا دیری یرز
پرهنز تا د. ا نجا است که مسئ لنت خ  ش را انجام داد به فالق ی رستگاری 

د جز حرست ی دست ممن  ابد ی کسمن که در انجام مسئ لنت خ د تقصنر ت  
ندامت چنز د گری نصنهش تمن ش د. بناء ا ن بزرگرت ن انگنزه برای برندۀ 

 مؤمن در زمننه مسئ لنت پذ ری است. 
 مسئولیت در مقابل دیگران -2

بعد از آا که انساا ت انست در مقاب  ن س مسئ لنتش را ادا تا د یقت آا 
. ز را به گ تۀ پنامل ممن رسد تا در قهال د گراا ننز انجام مسئ لنت تا د

بزرگ ار اسالم)صلمن هللا ملنه یآله یسلم( هر کس بنابر م قف اجتامممن خ  ش 
مسئ لنت دارد ی در مقاب  آا ج ابده ممن باشد ط ر که در زمننه ارشاد ممن 

 فرما د:

 دیدگاه...مسئولیت پذیری از 



   

42 
 
 

رَاٍع َیُهَ  َمْسئُ ٌل َمْن  كُلُُّكْم َراٍع یَمْسئُ ٌل َمْن رَِميَِّتِه، فَاأْلَِمرُي الَِّذي َمََل النَّاِس »
رَِميَِّتِه، َیالرَُّجُ  َراٍع َمََل أَْهلِِه، یَمْسئُ ٌل َمنُْهْم، َیاْمرَأَُة الرَُّجِ  َراِميٌَة َمََل بَيِْت 
َزْیِجَها َیِهَي َمْسئ لٌَة َمنُْه، َیَمهُْد الرَُّجِ  رَاٍع َمََل َماِل َسيِِّدِه َیُهَ  َمْسئُ ٌل َمنُْه، أََا 

  (54)«.كُلُُّكْم َراٍع یَكُلُّكُْم َمْسئُ ٌل، َمْن رَِميَِّتهِ 
ه،گمن شام مسئ ل یرس پرست هستند که در م رد ز ر دستاا تاا م رد باز 
پرس قرار ممن گنر د، پادشاه رسپرست یج ابگ  از رمنت خ  ش ممن باشد، 
 مرد به حنث  رئنس فامن  رسپرست یج ابگ  از خان اده خ د ممن باشد، ی زا
در خانه ش هرش رس پرست ی مسئ ل ام ر فرزنداا ممن باشد.یخدمتگار 
رسپرست مال بادارش یج ابگ  ممن باشد. آگاه باشند که ه،گمن شام مسئ ل 

 یرس پرست هستند.
بر مهنای حد ث ف ق گ ته ممن ت اننم که هنچ کس در جامعۀ اسالممن بدیا 

ئ لنت دارد تا مسئ لنت نه ده بلکه هر کس مطابق به ت اا یاستعدادش مس
جهت بهه د یضع جامعه ی رهنام من آا بس ی سعادمندی سهم گرفته 

 مسئ لنت خ  ش را ادا تا د. 
 مسئولیت حاکم-3

 کمن از پر مسئ لنت تر ن گ نه های مسئ لنت پذ ری، مسئ لنت حکام ی 
مسئ لنن ام ر در قهال ز ر دستاا شاا است. چنانچه در زمننه پنامل )صلمن 

 یآله یسلم( ارشاد ممن فرما ند:هللا ملنه 
َما ِمْن َمهٍْد اْسرَتَْماُه هللُا رَِميًَة فَلَْم يَُحطَْها ِبنَِصيَحٍة إِاَّ لَْم يَِجْد َرائَِحَة »

 (51)«.الَْجنَّةِ 
هر کسمن را که هللا تعالمن  رسپرستمن گریهمن از مردم را بر مهده اش 

نام من نکرد جز ا ن گذاشت ی ای ا شاا را به س ی سعادمندی یتعالمن ره
 ننست که ب ی جنت را هللا تعالمن بر یی حرام ممن گرداند.

چ ا ملت باای حکام حق دارند تا ا شاا را به س ی سعادمندی رهن، ا 
گرد ده زمننه های سعادت یخ شهختمن را برای شاا مهنا ت ده از سق ت در 

 تبیان
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احاطه دام انحرافات اخالقمن ی بدبختمن های اجتامممن باز دارد . چ ا 
نصنحت در بر گنرنده آا است که بر ا شاا ظلم نکند ام ال شاا را چ ایل 
ننام د خ ا شاا را نر زد، آبریی شاا ح ظ تا د یحق شاا را پا امل نکرده 
در مقاب  ظاملنن یم سد ن از ا شاا حام ت ت ده حدید هللا را در مناا 

ق یرستگاری  اری شاا تطهنق یا شاا را در ام ر د نمن یدننا من بس ی فال 
در النر آا در حق ا شاا مرتکب ظلم شده یک تاهمن ت ده است  (50) تا د.

لذا مستحق مذاب الهمن است که سهب حرمانش حتمن از رائحه جنت ممن 
باشد چ ا با متابعت از ه ا ی ه س مسنر حق را تغننر داده با م سد ن ی 

به ه،نن ملت ب ده که خل اء راشده ه،نشه در  (57)فاسقنن ه،ن ا شده است.
جهت فالق ی رستگاری امت قدم برداشته ی ه، اره جهت سعادمندی شاا 
سعمن ی تالش ت ده اند چنانچه ابن ابمن برده از ابن ابمن م سمن ریا ت ت ده 
که م،ر بن الخطاب به ابمن م سمن ن شته ب د: اما بعد سعادمندتر ن حکام 

من است که ب اسطه ای رمنتش سعادمند گردد، بدبخت نزد هللا تعالمن کس
تر ن حکام نزد هللا تعالمن کسمن است که بامث بدبختمن ی سناه ریزی ملتش 
ش د پس ه شدار که کجریی نکنمن تا بامث کجرفتاری امنراا ی مسئ لنن 
پائنن رتهه ات شده خاصنت حن انات را بخ د گنری که ه ش ی گ شش 

است. که ال لت یرزی از ام ر ملت هاما چاق  بس ی چراگاه جهت فربه شدا
  (50)شدا است.

از د دگاه م،ر )رضمن هللا منه( حاکم یمسئ ل که در فکر ملت نهاشد 
خاصنت حن اا را بخ د ممن گنرد که تنها ی تنها در فکر چراگاه جهت پر 

رند هاما حسمن ت دا شک،ش هست یبس. چ ا حن انات تنها حسمن که دا
ن س ی پر ت دا شکم است لذا کسمن که تنها فکرش جهت پر ت دا 
شک،ش باشد در حقنقت خاصنت هاما حن اا را بخ د ممن گنرد که ت جهش 
بس ی چراگاه جهت چاق شدا است. به ه،نن ملت ب ده که حرضت م،ر 
)رضمن هللا منه( ه ته  ک بار بس ی م المن مد نه رفته ی از حال ی اح ال 
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44 
 
 

منتش باز ج  من ممن ت د تا مهادا بر کسمن ظلم شده باشد. ط ر که در ر 
 زمننه َمالٌِك ریا ت ممن تا د که ُمَ،َر بَْن الَْخطَّاِب:

كَاَا يَْذَهُب إِىَل الَْعَ اِِل كُ َّ يَْ ِم َسهٍْت فَِإَذا َیَجَد َمهًْدا يِف َمَ،ٍ  َا يُِطيُقُه » 
 (59)«.َیَضَع َمنُْه ِمنْهُ 

هر ریز شنهه م،ر )رضمن هللا منه( بس ی م المن مد نه ممن رفت ی اگر بردۀ را 
ممن د د که بااتر از طاقت یت انش مکلف به انجام کار شده ب د آا را از 

 دیشش ساقر ممن ت د.
بنابر ا ن بر هر حاکم ی رهل اسالممن یاجب است تا ز ر دستانش را امر به 

ا در م اردی که ا جاب ممن تا د از سلطه معریف ینهمن از منکر تا د ی خاصت
ی زیر کار گرفته ش د؛ ز را که افراد مادی جامعه از مهدۀ چننن م اردی بر 
آمده تمن ت انند. چ ا نات اا یماجز اند، لذا از مهدۀ افراد مادی ساقر ی به 

ی اگر حاکم ی رهلی در ا ن م ارد ک تاهمن  (08)دیش حکام ازم ممن باشد. 
 ر دستانش ظلم ی  ا خنانت تا د. در آنص رت م رد م اخذۀ الهمن ت ده به ز

در ریز قنامت قرار گرفته مش، ل حکم ا ن حد ث خ اهد شد. ط ر که در 
 زمننه پنامل گراممن اسالم )صلمن هللا ملنه یآله یسلم( ارشاد ممن فرما د: 

ُهَ  اَلاشٌّ لَهُْم إِاَّ َحرََّم هللُا َملَيِْه َما ِمْن َیاٍل يَِِل رَِميًَّة ِمَن الُْ،ْسلِِ،نَي فَيَُ، ُت یَ » 
 (05)«.الَْجنَّةَ 

هر کسمن که رهلی ام ر مسل،نن به س رده شد باشد در حالمن مبنرد که در 
 حق شاا خنانت ت ده هللا تعالمن جنت را بر ای حرام ممن گرداند.

ا ن حد ث بنانگر یمد شد دی برای حکام ظامل ی کسانمن است که در حق 
دستاا شاا خنانت ت ده یبه نح ی از انحاء حق ق شاا را پامال ممن ز ر 

تا ند. بنابرا ن بر مسئ لنن ام ر است تا به شکا ات مظل منن رسندگمن 
ت ده یا شاا را م رد ت قد یدلج  من قرار داده در زمننه حص ل حق ق شاا 
د اقدام جدی تا ند. ز را کسمن که رسندگمن به احتناجات مظل منن تمن کن
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از لطف یمنا ت پریردگار محریم ممن ش د چنانچه در زمننه ریا ت شده که 
 پنامل )صَل هللا مليه یسلم( ارشاد فرم ده اند:

ُ َمزَّ َیَج َّ َمنُْه » َمْن َیِِلَ ِمْن أُُم ِر الُْ،ْسلِِ،نَي َشيْئًا فَاْحتََجَب َمنُْهْم َحَجَب هللاَّ
 (00)«.أَبَْ اَب رَْحَ،ِتِه يَْ َم الِْقيَاَمةِ 

کسمن که مهده دار امری از ام ر مسلامناا ش د ی به احتناجات یشکا ات 
شاا رسندگمن نکند، هللا تعالمن در ریز قنامت دریازۀ رح،تش را بر ای ممن 

 بندد.
بنابر ا ن کسمن که مسئ لنتمن به ای س رده ممن ش د با د دریازه اش را به 

جعنن باز گذاشته به احتناجات مردم رسندگمن تا د در النر آا ریی مرا
مش، ل ا ن یمند نه ی خ اهد گرد د. ه،چناا ازم است تا کسمن که 
مسئ لنتمن را مهده دار ممن ش د تقرر ی گامردا افراد نزدش بر اساس لناقت 
یشا ستگمن باشد. در النر آا بر مسلامناا ستم ی به هللا ی رس لش خنانت 

 (01)ت.یرز ده اس
اما تأسف در ا نجا است که امریزه نه تنها ا نکه تقرر یگامشنت افراد بر 
اساس لناقت ی شا ستگمن ننست. بلکه هر گ نه بنداد گری، خنانت ی خالف 
یرزی از رش عت با کامل یقاحت یبمن رشممن تأئند ی تقد ر ممن گردد. حتمن اگر 

ا ن ع تهد د ی بر بر خالف ا ن بندادگری ی خالف یرزی لب بگشا من به صده
خ رد های خش نت آمنز ریبری ممن ش ی. یچناا شدت ی یحشت بر پا ممن 
کنند که گ  ا صالحنت حک مت بر جاا، مال، مق ، د ن، نام س را داشته 
یکلند ه،ۀ ام ر در دست ا نها ب ده یاختنارات مام ی تام در رسن شت ا شاا را 

آنچه را انجام ممن دهند داشته ی هر آنچه بخ اهند انجام ممن دهند ی هر 
 (04)مطابق با اص ل یفریع د ن است.

ریا ت است که معای ه بن حد ج پس از فتح اسکندر ه آمد ی مرکهش را 
بخ اباند، در ا ن یقت کننز م،ر بنریا شد یقتمن د د که آثار س ر در یی به 
مشاهده ممن رسد، مقداری ناا، ریالن ی خرما را برا ش داد یقتمن آنرا خ رد 
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م،ر برای معای ه گ ت: ای معای ه یقتمن یارد مسجد شدی با خ د چمن گ تمن؟ 
گ ت: گ تم: امنر مؤمننن به قنل له رفته "خ اب ننم ریز" م،ر گ ت: بد 
سخنمن ی بد گامنمن نسهت به من کردی، اگر در ریز بخ ابم حق رمنت تلف 
 ممن ش د ی اگر در شب بخ ابم حق خ دم تلف ممن ش د، پس ای معای ه! در

 ( 01)م ج د ت ا ن دی چنز چگ نه به خ اب ریم. 
با د گ ت بخاطر تدایم نع،ت الهمن ادای شکر ازم است که ممن ت اند به 
شن ه های گ ناگ ا ادا گردد از ج،له ا نکه با د به احتناجات مردم رسندگمن 
ت ده مشکالت آناا را مشک  خ د دانسته در رفع آا نها ت ک شش به خرچ 

چ ا م،کن است هللا متعال ا ن نع،ت را باز گنرد ی زمانمن که نع،تمن از  دهد.
 کف کسمن زا   ش د د گر شا د دیباره به ای باز نگردد.

 مسئولیت رئیس فامیل -4
دیمنن پر مسئ لنت تر ن گ نه های مسئ لنت پذ ری، مهارت از مسئ لنت 
پذ ری رئنس فامن  در مقاب  امضای فامن  یخان اده اش ب ده چ ا انساا 
ال های زندگمن را در خان اده ی تحت پریرش یالد ن  اد ممن گنرد لذا اسالم 
مسئ لنت ممن دهد تا رئنس فامن  در قهال امضای خان اده اش ا  ای 

 مسئ لنت تا د. چنانچه هللا تعالمن در زمننه ارشاد ممن فرما د: 
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُ ا قُ ا أَنُْ َسُكْم َیأَْهلِيُكْم نَاًرا َیقُ ُدَها النَّاُس َیالِْحَجارَُة َملَيَْها  »

َ َما أََمرَُهْم َیيَْ َعلُ اَ   (00)«.َما يُؤَْمُریاَ  َماَلئَِكٌة اِلاَلٌ  ِشَداٌد َا يَْعُص َا هللاَّ

ايد خ دتاا ی كسانتاا را از آتىش كه س خت آا  اى كساىن كه امياا آیرده
ح ظ كنيد بر آا ]آتش[ فرشتگاىن خشن ]ی[ سختگري  مردم ی سنگهاست

كنند ی آنچه  ]گامرده شده[ اند از آنچه خدا به آناا دست ر داده رسپيچى تى
 .دهند را كه مام رند انجام مى

ننه مسئ لنت پذ ری انساا در قهال خان اده با د گ ت که مسئ لنت در زم 
رئنس فامن  در قهال خان اده ک،رت از مسئ لنت رهل یحاکم اسالممن ننست. 
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یا ن مسئ لنت تنها راجع به مردم هم ننست بلکه مرد ی زا مسئ یلنت 
 مشرتک دارند؛ آنگ نه که پنامل ملنه السالم فرم ده اند: 

....َیالرَُّجُ  رَاٍع َمََل أَْهِ  بَيِْتِه َیُهَ  َمْسئُ ٌل َمنُْهْم َیالَْ،رْأَُة َراِميٌَة َمََل بَيِْت » 
 ( 07)«.بَْعلَِها َیَیلَِدِه َیِهَى َمْسئُ لٌَة َمنُْهْم ...

مرد در قهال خان اده اش مسؤیلنت دارد ی از یی پرساا ممن ش د، زا در 
 ل خانۀ ش هر ی فرزنداا یی مسئ لنت دارد ی از یی پرسنده ممن ش د.  قها

کان ا گرم خان اده که متشک  از سه طرف است: پدر، مادر ی فرزنداا، در 
اص  آرام تر ن ی پر مسئ لنت تر ن مکانمن است که انسانها در آا زندگمن ممن 
ی  تا ند؛ چ ا ا نها کسانمن اند که بنش از هر کسمن د گری بهم مش ق

دلس ز اند ی بنش از هر کسمن د گری مدافع  کد گر ممن باشند. لذا بنش از 
 هر کسمن د گری در قهال ه،د گر مسئ لنت دارند که با د اا را ب ذ رند.

در النر آا هر فرد خان اده به ملت ال لت ی ک تاهمن در ا  ای یجا ب ی مدم 
تهاهمن  مسئ لنت پذ ری مشکالتمن را متح،  ممن ش د که نقش مستقن،من در

شخص  ی خان اده دارد چ ا مدم مسئ لنت پذ ری شنرازۀ ه،هستگمن خان اده 
را تهد د ممن کند، ز را آنها به بنامری ریانمن ای مهتال شده اند که درماا آا 
جز از راه احساس مسئ لنت م،کن ننست. بنابر ا ن ازم است تا ایلياء اط ال 

 شاا در نگهداری ا ن امانت بدانند كه فرزنداا امانت های الهى هستند ی ا
ها مسئ لنت دارند تا از طر ق تعلنم یتربنت درست آناا تخم طهارت، پاىك، 
ص ا ی ص،ن،نت را در اذهاا ا شاا کاشته ی در زمننه ح ظ ی حراست آنها 
شب ی ریز مراقب باشند. چ ا ا ن مراقهت در حقنقت مراقهت از مرگ ی 

َا أَْحيَا »د ممن فرما د:حنات است که هللا تعالمن در م رد ارشا َیَمْن أَْحيَاَها فََكأَتَّ
 (00)«.النَّاَس َجِ،يًعا 

ی هر كس كىس را زنده بدارد چناا است كه گ يى مام مردم را زنده داشته 
 .است
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احساس مسئ لنت در قهال اط ال خان اده جهت تعلنم یتربنت درست آنها 
است. اما از ه،ه ایلرت به مهده مادراا در حقنقت به مثابۀ زنده ت دا آنها 

یظي ه بزرگ ی مسئ ليت سنگينى یاگذار شده ی ميهايد منتهاى ك شش را 
بناميند ی فرزند مزيز خ د را نيك  تربيت تايند چ ا مادر ایلنن منرص مؤثر ی 
سازنده شخصنت ط   است که اخالق ای بص رت مستقنم بر ط   اثر گذار 

 ممن باشد.
 د گ ت هنچ کسمن یهنچ خان ادۀ از مسئ لنت شانه خالمن تمن بنابر ا ن با

کند مگر ا نکه الاف  از تعهد شاا با هللا متعال باشد. ز را انساا ی خان ادۀ 
بندار ض،نر ه،نشه از هللا متعال ترسنده ی ای را در قهال ه،ۀ امامل شاا 

به ای حارض یناظر ممن دانند؛ لذا هر گز لحظۀ هم در قهال یظا ف س رده شده 
شاا ال لت تمن یرزند. چ ا انساا بندار ض،نر ا ن را درک ت ده که هللا 
تعالمن برای ای مسئ لنت داده تا در قهال ایادش یظن ه اش را انجام دهد. 
بنابر ا ن ای ه،نشه مراقب اه  یمنالش ب ده ا شاا را امر به ننکمن ت ده از 

پدرى پرس »اارسار آیرده كه در كشف چنانچه  (09)بدی ها بر حذر ممن دارد.
خ يش را گ ت امریز هر چه با مردم گ يى یهر چه از ايشاا شن ى یهر م،َل 
كه كنى با من بگ ى ی حركات ی سكنات خ يش بر من مرض كن آا پرس تا 
تاز شام مام كردار يكریزه را باز گ ت پدر ریزى ديگر از پرس ه،ني حال 

چه خ اهى از رنج یكل ت بكشم اين  درخ است پرس گ ت اى پدر زينهار هر
ص رت بگذار كه طاقت ندارم پدر گ ت من ترا در اين كار مى بندم تا بيدار 
یهشيار باىش ی از م قف حساب الاف  نش ى كه ترا طاقت يكریزه حساب 

 دادا با پدر نيست حساب ه،ه م،ر با حق تعاىل چ ا خ اهى داد.
 حساب م،ر چ ا گ يى مامت  تى داىن حساب ریز ی شام ....... پس 

 (18)«.زين م،لهاى نه بر نهج ص اب ...... نيست جز رشمندگى یقت حساب
بنابر ا ن با د گ ت یالد ن مسئ لنت دارند تا در ایلنن لحظات زندگمن 
اط ال شاا را مسئ لنت پذ ر تربنت ت ده ی احساس مسئ لنت را در ض،نر 
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اخالقى ی سستمن یتنهلمن در انجام ی شاا جاگز ن تا ند ز را هر گ نه انحراف 
ادای یاجهات ی فرائض د نمن كه از آنها ديده ش د، در نتنجۀ مدم مسئ ليت 
پذ ری ایلياء ی در نتيجۀ س ء تدبري ی صحيح نه دا برنامۀ تعليم ی تربيت ی کم 
ت جهمن پدر ی مادر ب ق ع پي سته است. بناء قه  از آنکه پدر ی مادر به تعليم ی 

بايد برنامه تعلن،من یتربنتمن یه،چناا اخالق  د اقدام یرزند مىتربيت فرزن
مربمن را دقيقا زير نظر گرفته ی هر از گاهمن م رد بررسمن قرار دهند چ ا 
س ردا فرزند به دست فردى كه )معلم، مرىب، استاد، كار فرما( مقيد به برنامه 

يطى صحيح ی مطابق به دست رات د ن نيست، ی يا فرستادا به مؤسسه ی مح
كه بر خالف آداب ی احكام الهى جرياا م،  دارد بزرگرتين جنايت در حق 
فرزند است. چ ا س ردا ایاد به چننن م سسات در حقنقت به مثابه کشنت 

 آنها است. یهللا تعالمن در زمننه قت  ایاد ارشاد فرم ده است:
يَّصاكُْم إِاَّ قَصتْلَُهْم كَصاَا ِخطْئصاً َیا تَْقتُلُ ا أَْیاَدكُْم » َخْشيََة إِْمالٍق نَْحُن نَصْرزُقُُهْم َیإِ

  (15)«.كَِهرياً 
ی از بيم تنگدستى فرزنداا خ د را مكشيد ماييم كه به آنها ی شام ریزى 

 .بخشيم آرى كشنت آناا ه، اره خطايى بزرگ است مى
در زمننه آم زش  ابن قنم در ت سنر آ ه ف ق ممن فرما د که: کسمن که 

یپریرش اط الش ام ر د ن را ال لت یرزد در حقنقت مرتکب جرم شده یحق 
شاا را ضا ع ت ده است لذا چننن اط ال در آ نده تمن ت انند برای خ د ی 
فامن  ی یالد ن شاا م ند یاقع ش ند. لذا خ اهند گ تند: ه،چناا که ما را 

را در پنری فرام ش ت ده ترک در ک دکمن ضا ع ت ده فرام ش کرد د ما شام 
ا ن بداا سهب است که ط    ک امانت الهمن نزد یالد ن است  (10)ممن کننم.

تا آا را به ص رت درست یشا د یبا دش تربنت ت ده قلب پاکش را که خالمن 
از هر گ نه نقاشمن است. با آم زه های اسالممن نقش ت ده بس ی ننکمن ها 

دارد. که در ص رت پریرش ط   بر چننن  رهن، ا گرد ده از بدی ها بر حذر
 شن ه در خنرش یالد ن ی معلم یمربمن ای رش ک ممن باشد.
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 مسئولیت زیر دستان -5
از د دگاه اسالم هر انساا ماق  ی بالغ نسهت به خ د ی جامعه مسئ لنت 
دارد تا در راه رسندا ی رساندا جامعه به سعادمندی یرستگاری ک شنده هر 

ال لت یال لت یرزی مام  ه،ۀ بدبختمن ها در زندگمن گز ال لت ن رزد چ ا 
مهلک  انساا ی جامعۀ انسانمن ب ده که هر گاه فردی ی ا جامعۀ به ا ن مرض

مهتال گردد د گر سعادمندی یتعالمن هر گز به رساالش نخ اهد رفت؛ ز را 
انساا الاف  که در بمن مسئ لنتمن به رس برده به جه  م قت مهتال گرد ده یدر 
نتنجه در گرداب هالکت سق ت ممن تا د. ز را از  کطرف ای خ دش الاف  

نت نگرفته است ب ده ی از جانب د گر جامعۀ ماح لش ننز نسهت به ای مسئ ل
 تا ض،نرش را بندار یریحش را مسئ لنت پذ ر تا ند.

جلص گنری از ئ لنت پصذ ری ی لذا در چننن حالتمن جهت ايجصاى ریحيصه مسص
ال لت یرزی با د با ریحنه بندارگری در جهت ا جاد ضص،نر آگصاه ی ریق بنصدار، 

 ر ها ی نهادهصای متص لمن امص ر زی مناسب بنن دسصتگاه گذاری ی برنامه سناست
های مردممن در جهصت رهنام صمن  تعلنم یتربنت برای است اده صحنح از ظرفنت

های اجتامممن مسئ لنت  مردم بس ی فالق ی رستگاری ی کاهش جرائم ی آسنب
 .گرفته کار ت د

 من رسشار از امننت، آرامش ی آسا ش تمن ش د مگصر ا نکصه  ز را هنچ جامعه
به معریف ینهمن از منکصر بصر آا بندارگری در قالب امر ئ لنت پذ ری ی ریق مس

اقشار جامعصه بصرای تق  صت بایرهصای د نصمن مصردم  ۀی ه،گرد ده جامعه حاکم 
باشد   ادای مسئ لنت تا ند. ز را هرکجا بایرهای د نمن ی امتقاد به خدا ق  رت
ز صرا . مسئ لنت پذ ری بنشرت یال لت یرزی در آا جامعصه ک،صرنگرت مصمن باشصد

افراد جامعه  گانه هدف یرسالت انهنصاء ملصنهم  مسئ لنت پذ ری در قهال ه،ۀ
السالم ب ده تا برش ت را بندار ی ریق مسئ لنت پذ ری را در ا شاا زنده تا ند 
ی زندگمن شاا را در پرت  دساتنر الهمن تنظنم تا ند که بصرای انسصاننت حنصات 
ممن بخشد در النر آا زندگمن به مثابۀ جاندارانمن است که در حقنقت خاصصنت 

 تبیان



   

51 
 
 

من نداشته ی بلکه به گ نۀ گناهانمن است که ممن ری د ی مصمن خشصکد. ی صا انسان
حن انات است که جهت پر ت دا شکم خلق شده اند ی بس. چص ا انسصاننت 
اقتضای امر به معریف ینهمن از منکر را ممن تا د یهنچ انسانمن بدیا ک،صک ی 

بص ده ارشاد د گراا تمن ت اند زندگمن برس برد. ز را انساا دارای طهصع مصدنمن 
کصصه از د گصصراا متصصأثر گرد صصده بصصر د گصصراا اثصصر گصصذار مصصمن باشصصد. لصصذا ه،گصصمن 
مسئ لنت دارند تا برادراا، ه،سا گاا ی ه،قطاراا شاا را تربنت ی رهنام صمن 
درست تا ند تا در نتنجه ا نهصا ننصز در آ نصده بت اننصد د گصراا را راهنام صمن ی 

 ده یهصنچ کسصمن از تربنت درست تا ند. در النصر آا مسصنر بسص ی نصاب دی بص
 مهدۀ مسئ لنت خ  ش بر آمده تمن ت اند. 

در حالنکصصه جامعصصۀ اسصصالممن در برابصصر تخل صصات ی کجصصریی هصصای افصصرادش 
مسئ لنت داشته تا هر کسمن که مرتکب م،  خالف رشع ش د ای به راه راست 
هدا ت تا د. چ ا بر جامعه اسصالممن ازم اسصت تصا افصراد منحصرف را اصصالق 

 ت ده از کجریی باز دارد. 
الم یاجصب بص ده تصا در مجصالس بنابر ا ن بر ملامء بناا احکام د ن مهنن اس

خاص یمام به آا پرداخته حق را در ه،ه رشا ر ی حاات بياا تص ده مصردم را 
به س ی ننکمن ها رهن، ا گردند. چنانچه بر مامۀ مردم ازم است تا در زمننصه 
ملامء را  صاری تص ده در تطهنصق احکصام ی ارشصادات د صن مهصنن اسصالم حتصمن 

ننصک امصر بصه معصریف ی نهصمن از منکصر تص ده ی  املقدیر پرداخته به شن ه های
( 11)داشته بس ی ننکمن ها تش  ق یترالنصب تا نصد.مردم را از بدی ها بر حذر 

چ ا امر به معریف ینهصمن از منکصر در ذات خص د یاجصب بص ده ی کسصمن کصه در 
گ نت حق جاا ممن بازد به گ تۀ سعيد بن جهري تابعي، شهيد امر به معریف ی 

ز را چننن اشخاص مردم را تصمن گذارنصد تصا مرتکصب گنصاه  نهي از منكر است؛
 (14)ش ند، بلکه ه، اره بس ی ننکمن ها فرا ممن خ انند.

نکتۀ د گری که در ا نجا قاب  ذکر ب ده ا صن اسصت کصه آمصر ن بصه معصریف ی 
نهمن کننده گاا از منکصر ه،ص اره بصا مشصکالت ی ناسصزاگ  من هصا دچصار بص ده ی 
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را متح،  ممن ش ند، لصذا ازم اسصت تصا در ا صن زحامت ی تکالنف بنش از حد 
مسنر از صل ی برده باری ی حک،ت کار گرفته از بر خ رد خشصن ی پرخاشصگری 

 (11)ب رهنزند.
چنانچه بزرگاا با د نسهت به ز ر دستاا خ د مهربانمن ی ش قت داشته ی در 

مقاب  ز ر  پنشلد ام ر زندگمن شاا منحنث رهل؛ ادای مسئ لنت تا ند ی در
دستاا ننز مکلف اند تا بزرگاا را م رد احرتام قرار داده ی از دست رات شاا 

 ( فرم دند: لمن هللا ملنه یسلماطامت ی پنریی تا ند چنانچه پنغ،ل)ص
لَيَْس ِمنّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغريَنَا َیي قّْر كَِهريَنَا َیيأُُمْر باملَْعُریِف َیيَنَْه َمِن »

 (10)«.رِ املُنْكَ 
ننست از ما کسنکه به خ رداا ما ش قت ی به بزرگاا ما احرتام نکند ی   

ننست از ما کسنکه به کارهای پسند ده امر ی از کارهای زشت ی نا پسند منع 
 نکند.

در حد ث ف ق  ک نکتۀ بسنار اساسمن تذکر  افته که مهارت از اص   
ا ن هر انساا مکلف است مسئ لنت پذ ری در قهال  کد گر ممن باشد. بنابر 

تا در قهال د گراا احساس مسئ لنت ت ده حقش را ادا تا د. فرق تمن کند 
که ا ن حق در حق نزد کاا یاقارب باشد  ا در حق بنگانگاا مهم آا است که 

مه،رت ن که گ ته ممن ت اننم  (17)به قدر قدرت ی ت اا حق د گراا را ادا تائمن
ها را به خ بمن  ممن آا است که مسئ یلنتمسئ لنت انساا در مرصۀ اجتام

بشناسد ی در مقام م،  به یظن ه خ د م،  کند. به ا ن م ه م که انساا 
مسلاما در قهال ه،ۀ اقشار یافراد جامعه مسئ ل ب ده تا بمن ن ا اا را ک،ک 
مادی یبمن خلاا ی جاهالا را ک،ک معن ی تا د. ز را از د دگاه اسالم فرد 

تاکند بارها به آا  داشته کهمسئ یلنت  در برابر محریماا فرد جامعه اسالممن
تنها بر لزیم دستگنری از   قرآا کر م نهبه گ نه  من که . است گرفته ص رت

ممن داند که با د انساا  کمن از اماملمن آا را یرزد بلکه  ننازمنداا ارصار ممن
ا ن مسلاما به حنث مکل نت اصلمن اش به آا م،  تا د؛ ز را مدم ت جه به 
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مدم  . حتمناست  م جب دیری از خدا ی گرفتاری در چنگال مجازات الهمنامر 
از ج،له م اردی است که سهب خشم تش  ق د گراا به اطعام ننازمنداا 

 پریردگار ممن ش د، ط ر که هللا تعالمن در زمننه ارشاد ممن فرما د:
  (10)«.الِْ،ْسِكنيِ َیَا يَُحضُّ َمََل طََعاِم » 

 كرد.  ی به اطعام مسكني تش يق تى
خدایند ج  جالله مدم تش  ق د گراا به اطعام ننازمنداا را از آا جهت 

شامرد. که برای جامعۀ اسالممن اذماا تا د که قه  از اطعام  ناپسند  ممن
مساکنن با د آنها دم تگراا یاقعمن به س ی ننکمن ها باشند. چ ا تنها اطعام 

کنن کافمن ننست، بخاطر ا نکه شا د گریهمن ز ادی از افراد جامعه در مس
. لذا هللا از ادای مسئ لنت شانه خالمن تا ندمالمن  طاقتص رت نداشنت 

تعالمن مدم تش  ق را ذکر ت ده تا ه،گاا در زمننه یظن ه گرفته  کد گر را بر 
یم آنکه نه ا ن کار خنر تش  ق کنند، تا ا ن سنت در جامعه گسرتش  ابد. د

تنها ثریمنداا جامعۀ اسالممن در قهال مست،نداا مسئ یلنت سنگننمن بر 
مهده دارند بلکه افرادی که ت انا من مالمن ندارند ی قادر بر اطعام ننازمنداا 

ت ایت باشند، بلکه با د د گراا را  ت انند نسهت به فقرا بمن ننستند ننز تمن
 .گاا تش  ق ی تحر ک تا ندبرای رسندگمن به محریماا ی سنر کردا گرسن
تنها احساس مسئ یلنتمن نسهت به  در رشا ر کن نمن متأس انه برخمن افراد نه

رسانند بلکه گاه با نگاه ی گاه با زباا ی  ننازمنداا ندارند ی به آناا  اری تمن
پردازند.  ا ا نکه به بهانه مدم مداخله در  تحقنر آناا ممن  گاه با کردار ی رفتار به

نهمن از منکر شانه خالمن کنند، بدتر از ام ر شخصمن مردم از امر به معریف ی 
آا ا نکه بعضمن مردم برای ز ر دستاا حق تمن دهند تا امر به معریف ی نهمن 

ننرنگ ا شاا را ساکت ممن تا ند که ا ن خ د چال ی از منکر تا ند ی با صد 
بزرگرت ن جرم به شامر ممن رید. بخاطر ا نکه ای از  ک طرف به امر به معریف 

ر ن رداخته ی از جانب د گر مانع د گراا در بناا حقا ق شده ی نهمن از منک
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است. که در حق چننن افراد پنامل )صلمن هللا ملنه یآله یسلم( ارشاد ممن 
 فرما د:
أََا إِاَّ لُِك ِّ اَلاِدٍر لَِ اًء يَْ َم الِْقيَاَمِة ِبَقْدِر اَلْدرَتِِه، أََا َیأَكَْلُ الَْغْدِر اَلْدُر أَِمريِ » 
ٍة، أََا َا مَيْنََعنَّ رَُجاًل َمَهابَُة النَّاِس أَْا يَتََكلََّم ِبالَْحقِّ إَِذا َملَِ،ُه، أََا إِاَّ أَفَْضَ  َمامَّ 

 (19) «.الِْجَهاِد كَلَِ،ُة َحقٍّ ِمنَْد ُسلْطَاٍا َجائِرٍ 
خنانتش در ریز قنامت بنرقمن ممن  ۀآگاه باشند که برای هر خنانتکار به انداز 

باشد، ی آگاه باشند که بزرگرت ن خنانت خنانت مسئ لنن ام ر مامه ممن باشد، 
آگاه باشند که ترس هنچ کسمن شام را از گ تار آنچه را که به حق ممن دانند 
باز ندارد، آگاه باشند که بهرت ن جهاد گ نت سخن حق در پنش سلطاا 

 مستکل است.
مانمن که جامعه حس مسئ لنت پذ ری را کنار گذاشته برای لذا با د گ ت ز 

جلب منافع دنن ی کار تا د ا نجاست که از مسنر سعادمندی بس ی 
ناب دی در گرداب هالکت طمن مسافه ت ده ی ناب دی حت،من به رساالش 

 خ اهد آمد.
 نتیجه 

در پا اا به ا ن نتنجه ممن رسنم که مسئ لنت پذ ری اساسمن تر ن مام  
سعادمندی فرد یجامعه ب ده که هرگاه ا ن خصنصه در جامعه حاکم گردد به 
ص رت طهنعمن جامعه ری به تعالمن ی سعادمندی نهاده پله های  خ شهختمن را 

 طمن ت ده از هر گ نه بدبختمن ی شقایت نجات ممن  ابد.
چ ا مسئ لنت پذ ری از ج،له م ارد یمنارص مهم ی دارای گ نه های 

سئ لنت پذ ری شخصمن، مسئ لنت پذ ری در قهال د گراا با مختلف مانند م
ان اع یاقسام آا ب ده که در تعالمن ی ترقمن فرد، خان اده ی جامعه م ثر ب ده که 
با د ه،ۀ افراد جامعه به آا ت جه ت ده ی در قهال افراد ی جامعه احساس 
ر مسئ لنت تا ند. ز را مدم احساس مسئ لنت بامث ال لت یرزی گرد ده ید

 نتنجه فرد یجامعه بس ی ناب دی طمن مسافه ت ده ناب د ممن گردند.
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در رشا ر کن نمن که جامعۀ ما دچار نابسامانمن های گ ناگ ا ب ده 
مسئ لنت پذ ری در قهال قضا ا بهرت ن گز نه رسندا به صلح یسعادمندی 

خ  شنت را در مقاب  هللا )ج   ش،رده ممن ش د ز را اگر ماممن افراد جامعه
جالله( یمخل قات مسئ ل بداند د گر جای برای بدبختمن باقمن تمن ماند. 
بخاطر ا نکه ه،ۀ بدبختمن های م ج د در رشا ر کن نمن ناشمن از حس بمن 

 مسئ لتمن است.
 پیشنهادها

 بر مهنای آنچه گذشت پنشنهاد ممن گردد :
خ  شنت زنده ت ده ی آا  ه،ۀ افراد جامعه حس مسئ لنت پذ ری را در -5

 را جزء از شخصنت شاا بگردانند.
ه،ۀ ادارات ی مسئ لنن آا در زمننه خدمت به ملت حس مسئ لنت  -0

 ت ده از ال لت یرزی پرهنز تا ند.
ه،ۀ مسئ لنن ام ر در زمننه استخدام کادرهای مخلص حس مسئ لنت  -1

 ت ده یکار را به اه  کار بس ارند.
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 معاون رسمحقق عبدالرؤف هجرت                       

 

 اهمیت محیط زیست در زندگی انسان از دیدگاه اسالم
 

 البحث ملخص 
تعتل الهنئصه مصن اامص ر الرضصیر ه فصمن حنصاة اانسصاا ، ی  جصب اا  حصافظ 
ملنها،ی  عتل الح ا  ملصمن بنئصة مصن اهصم ااهصداف الرئنِسصنة لحام صة صصحة 

 يحصافظ الصذي هص  الراقصي املجت،ع ألا ،اانساا،لذالک  جب الح ا  ملنها
 ی سصكناه مقصر یألنها منها، جزء ألنه أذی، أی تل ث أي من یيح،يها بيئته، ملمن
 باإلنسصاا، یجصاءت أيضصا تتصأثر الهيئصة فصإا بهيئتصه اإلنسصاا يتصأثر یكصام مأیاه،

 الهيئصة، ملصمن للح صا  املؤكصدة الصدم ة طياتها بني حاملة الدينية الت جيهات
 یسصصالمتها، یجاملهصصا یطهارتهصصا نظافتهصصا مصصَل الح صصا  إلصصمن ااسصصالم فصصدما

 أسصاس مصَل تقص م الطهيعيصة یم اردها للهيئة اإلسالم مليها، فنظرة یاملحافظة
 ملنها.  یاملحافظة یحاميتها اإلفساد منع

 خالصه
محنر ز ست از ج،له م ارد رضیر من است در زندگمن انساا، ح اظت از 

پس ح اظت از محنر ز ست از  ،  است یاجب محنر ز ست باای انساا
د، بنا بر ا ن ح اظت مه،رت ن اهداف نگهداری صحت انساا به شامر ممن ری 

ز را جامعۀ پنش رفته آا است که از محنر ز ست ح اظت  از آا یاجب است،
مننام د، یآنرا از هرگ نه آل دگمن یاشنای مرضه نگاه مندارد، بخاطر که یی جزء 

یچنانکه انساا از  از محنر است، ی در آا جای ب د باش یزندگمن ای است،
ا تأثنر پذ ر است، بناًء رهن، دهای محنر متأثر منش د محنر ننز از انسا
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د نمن دم ت مؤکد بر ح اظت از محنر ز ست دارد، ی د ن اسالم دم ت بر 
نظافت، پاکمن، ز ها من یسالمت محنر ز ست ت ده است، پس نظر اسالم بر 
 محنر ز ست ی م ارد طهنعمن آا بر اساس نگهداری آا از فساد است ار است.

 مقدمه
الح،دهللّا رب العاملنن یالصالة یالسالم ملمن سنداانهناء ی املرسلنن ی ملمن 

 آله ی اصحابه اج،عنن ی بعد
مربمن   ۀکه یاژ « محنر»محنر ز ست، از دی کل،ه ترکنب  افته است،  کمن    

به معنای مکاا ی « فارسمن است، محنر ۀکه یاژ « ز ست»است، ی د گری 
ایضاع ی اح ال آمده است ی آنچه که شخص  ا چنزی را احاطه کرده ی منشأ 

            .تغننر ی تح ل ممن باشد
« ز ست»یاژه   (5)د گر: محنر فراگنرنده ی جای زندگمن آدممن است. بتعهنر

اریپا  ش رای اقتصادی ( 0)به معنای زندگمن ی حنات ی ز سنت آمده است.
محنر ز ست  شام  آب، ه ا، »محنر ز ست را ا ن گ نه تعر ف کرده است: 

                                                             (1)«خاک ی م ام  درینمن ی بنرینمن مرب ت به حنات هر م ج د زنده ممن گردد.

 تحقیق مربمیت
د ن مهنن  است، ی انساا زندگمن در رضیری م ارد ج،له از ز ست محنر 

 که اسالم ه،ه انسانها را بر ح اظت از محنر ز ست دم ت ت ده، بهنننم
در  خ استم بنابرا ن دارد؟ انسانها باای تأثنری چه ح اظت از محنر ز ست 

  گردد. برمال آا مختلف ابعاد تا تا م تحقنق م رد

 تحقیق هدف 
 اجتامممن ی فردی زندگمن در آا تأثنر ی محنر ز ست شناخت :از مهارت 

  است. انسانها
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 تحقیق روش
 با ی ای خانه کتاب مطالعات از طر ق که ب ده ت صن من تحقنق راهکار 

 گرفته قرار تحلن  ی تجز ه م رد ی آیری ج،ع معل مات افزار، از نرم است اده
  است.             

 اهمیت محیط زیست    
بسزا من بر ریق ی ریاا آدممن دارد، محنر پاک ی محنر ز ست طهنعمن تأثنر 

آراسته ی خرّم، زندگمن را شاداب ی معطر ممن سازد، شنندا آیاز ریق بخش 
پرندگاا، ترنم لطنف ج  هاراا، آهنگ دلربای چش،ه ساراا، ص ای سهز 
سهزه زاراا، نسنم لطنف ک هستاا، رقص دلنشنن درختاا ی ز ها من شهر ی 

امجاب انگنزی بر زندگمن ی حنات انساا دارند، هر د ار، ه،ه ی ه،ه تأثنر 
کسمن از ماشای چننن منظره های ز ها من احساس آرامش ی نشات کرده ی 
امننت ی آسا ش را در حنات خ  ش ملس ممن کند، بر مکس، آسنب رساندا 
به محنر ز ست ی ناب دی طهنعت بامث یارد کردا صدمات ی ز انهای جلاا 

  .                                                               دناپذ ری به برش ت ممن ش  
افرسدگمن ی افزا ش بنامر های ریحمن ی ریانصمن انسصاا امصریز بصدیا ارتهصات بصه 
آسنب رساندا به محنر ز ست ننست، هنچ کس تصمن ت انصد منکصر شص د کصه 

رفتار آدمناا دارد، ی اثرات ی رانگری  ۀتخر ب محنر ز ست تأثنر من من بر شن  
 بر اخالق فردی ی ج،عمن جامعه برشی بر جای ممن گذارد.

قرآا کر م دربارٔه اثر طهنعت ممن فرما د: ﴿ َیالْهَلَُد الطَّيُِّب يَْخرُُج نَهَاتُُه ِبِإْذِا َربِِّه 
ی زمني (4)ِت لَِقْ ٍم يَْشُكُریَا ﴾َیالَِّذي َخهَُث اَ يَْخرُُج إِاَّ نَِكًدا كََذلَِك نرَُصُِّف اآليَا
آيد ی آا ]زمينى[ كه ناپاك ]ی  پاك ]ی آماده[ گياهش به اذا پریردگارش برمى
آيد اين گ نه آيات  فايده برتى نامناسب[ است ]گياهش[ جز اندك ی ىب

                                                                                 .كنيم گ ا بياا مى گزارند گ نا ]خ د[ را براى گریهى كه شكر مى
رسزمنن پاکنزه، گناهش به فرماا پریردگار ممن ری د؛ اما رسزمننهای بد 

از آا تمن ری د، از ا ن آ ۀ طننت ]ی ش ره زار[ جز گناه ناچنز ی بمن ارزش، 
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 در رشد ی پاک رسزمنن ی طهنعت ط ر که است اده ممن ش د هاما همهارک
 هاما ی باشد، ممن مؤثر ننز انساا تکام  ی رشد در است، مؤثر گناهاا پریرش
 ا نگ نه محنر ری د، تمن ارزش بمن گناهاا جز زار ش ره زمننهای از که گ نه
                                                                                                       .دارد انساا تربنت بر ز انهاری اثرات ی من من تأثنر ننز آل ده

امریزه هنچ کس تمن ت اند نقش ز انهار جنگهای بنن املللمن ی منطقه ای را  
منکر ش د، در تخر ب محنر ز ست ی اثرات س ء آنها را بر زندگمن انسانها 

ج امعمن که محنر زندگمن آنها در اثر جنگ ی تخر ب ناب د شده است، 
ساکناا آنها دچار ان اع بحرانهای ریانمن ی جس،من شده اند، افغانستاا  کمن از 

چنانکه  ،ج امعمن است که جنگ، تأثنر م،نقمن بر زندگمن مردم گذاشته است
تحقنقاتمن پزشکمن پژیهشگراا مرکز کنرتل ی جل گنری از بنامری  ک سازماا 
از هر سه شهریند »مستقر در آتالنتای آمر کا در گزارش خ د گ ته اند: 

ی  ضطرابافغانستاا که پانزده سال  ا بنشرت سن دارند دی ن ر نشانه های ا
از  «باربارا ل پز کاردیزی» سا ر ناراحتنهای ریانمن را از خ د بریز ممن دهند.

ناا شهرینداا افغانستانمن منزاا در م»ن  سندگاا ا ن گزارش، گ ته است: 
                                                                                                                         (1)«باا من از اضطراب ی نگرانمن ناشمن از رضبات ریانمن مشاهده ممن ش د

تصصأثنر نابسصصاماننهای ا صصن گصصزارش بصصه خصص بمن اثصصرات سصص ء تخر صصب طهنعصصت ی 
اجتامممن را که بر اثر جنگ در ا ن کش ر به یج د آمده است، نشاا ممن دهصد 
ی اثرات س ء ی ز انهار جنگ را که  کمن از م ام  تخر ب محنر زندگمن انسصاا 

 است را بناا ممن دارد.
نقش اسالم در حام ت از منابع طهنعمن ی محنر ز ست انساا، ارشف 

در زمنن است ی مام پد ده های طهنعمن    جال لههللا جمخل قات ی خلن ٔه 
متعال نظر ی ژه ای به انساا دارد، آساما ی  هللا ،برای ای آفر ده شده است

زمنن ی در ا ی ک هها را در تسخنر برش قرار داده تا از آنها به شن ه صحنح ی 
ُ الَِّذي  ،مناسب بهره بلد َر چناا که آ ات ذ   بر آا دالت دارد: ﴿ هللاَّ سخَّ

لَُكُم الْهَْحَر لِتَْجرَِي الُْ لُْك ِفيِه ِبأَْمرِِه َیلِتَهْتَُغ ا ِمن فَْضلِِه َیلََعلَُّكْم تَْشُكُریَا 
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نُْه إِاَّ يِف َذلَِك آلَ  اَمَیاِت َیَما يِف اأْلَرِْض َجِ،يًعا مِّ ا يِف السَّ َر لَكُم مَّ يَاٍت ﴾﴿َیَسخَّ
هاما کسمن است که در ا را مسخر شام کرد تا خدایند  (0)﴾لََّقْ ٍم يَتََ كَُّریاَ 

کشتنها به فرمانش در آا حرکت کنند ی  بت انند از فض  ای بهره گنر د، ی 
باشد که س اس گذار باشند، ای آنچه در آسامنها ی آنچه در زمنن است به س د 
                                        .شام رام کرد،در ا ن نشانه های مهم است برای کسانمن که اند شه ممن کنند

ا يِف األَرِْض َجِ،يًعا ثُمَّ اْسصتََ ى  ی هللّا متعال ممن فرما د: ﴿ُهَ  الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
اَمء فََس َّاُهنَّ َسهَْع َساَمَیاٍت َیُه َ  ٍء َملِصيمٌ  إِىَل السَّ ای خصدا من اسصت  (7)﴾ِبُك ِّ يَشْ

زمنن یج د دارد، بصرای شصام آفر صد؛ سص س بصه  که ه،ه آنچه را ]از نع،تها[ در
آساما پرداخت؛ ی آنها را به ص رت ه ت آساما مرتّب تص د؛ ی ای بصه هصر چنصز 

﴿ُهصَ  الَّصِذي َجَعصَ   آگاه است.                                       یه،چناا ممن فرما د:
زِْقِه َیإِلَيِْه النُُّش ُر ﴾لَُكُم اأْلَرَْض َذلُ ًا فَاْمُش ا يِف َمنَاكِِهَها یَكُلُ   ای کسمن   (0)ا ِمن رِّ

است که زمنن را برای شام رام کرد، بر شصانه هصای آا راه بری صد ی از ریز هصای 
خداینصد بخ ر صد؛ ی بازگشصصت ی اجصتامع ه،صصه بصه سصص ی ایسصت.          یدر آ صصۀ 

 َ يَاَق ُمهرَشِّ اٍت َیلِيُِذيَقُكم مِّن رَّْحَ،ِتِه د گری ممن فرما د: ﴿ َیِمْن آيَاتِِه أَا يُرِْسَ  الرِّ
ی از آ صصات  (9)﴾لِِه َیلََعلَُّكصصْم تَْشصصُكُریاَ َیلِتَْجصصرَِي الُْ لْصصُك ِبصصأَْمرِِه َیلِتَهْتَُغصص ا ِمصصن فَْضصص

]مظ،ت[ خدا ا ن است که بادها را به من اا بشارتگرانمن ممن فرستد تا بخشمن 
کننصد ی از فضص  ای  از رح،تش را به شام بچشاند ی کشتنها به فرمانش حرکت

                                                                                                           بهره گنر د؛ ی امند که شکرگزاری کنند.
صاَمَیاِت َیاألَرِْض َیاْخصِتالَِف اللَّيْصِ  َیالنََّهصارِ    یننز ممن فرما صد: ﴿ إِاَّ يِف َخلْصِق السَّ

صاء  اَمِء ِمن مَّ َیالُْ لِْك الَِّتي تَْجرِي يِف الْهَْحِر مِبَا يَنَ ُع النَّاَس َیَما أَنزََل هللّاُ ِمَن السَّ
صَحاِب  يَصاِق َیالسَّ صيِف الرِّ فَأَْحيَا ِبِه األرَْض بَْعَد َمْ تَِها َیبَثَّ ِفيَها ِمن كُص ِّ دَآبَّصٍة َیترَْصِ

اَمء یَ  ِر بنَْيَ السَّ در آفصر نش آسصامنها ی  (58)األَرِْض آليَاٍت لَِّقصْ ٍم يَْعِقلُص َا ﴾الُْ،َسخِّ
زمصصنن، ی آمصصد ی شصصد شصصب ی ریز، ی کشصصتنها من کصصه در در صصا بصصه سصص د مصصردم در 

از آساما نازل کرده، ی با آا، زمنن را پس از  هللا ج  جال لهحرکتند، ی آبمن که 
]ه،چننن[ در تغننصر مرگ، زنده ت ده، ی ان ع جنهندگاا را در آا گسرتده، ی 
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مسنر بادها ی ابری که مناا زمنن ی آساما آرمنده است، نشانه ها من است ]از 
با ت جه به آ اتمن که .  ی  گانگمن ای[ برای مردممن که ممن اند شندهللا ذات پاک 

ذکر شد، طهنعت در تسخنر انساا ی برای بهره برداری در اختنار ای قرار دارد، 
در  اللهجص  جصال لصهده از ت انا نها ی خالقنتها من کصه انساا ممن ت اند با است ا

رسشت ای قرار داده بهرت ن بهره را از طهنعت بلد، ی با خردیرزی دننا را مزرمه 
                                                           .آخصصصصصصصرت ی رسما صصصصصصصه زنصصصصصصصدگمن اخصصصصصصصریی خصصصصصصص  ش قصصصصصصصرار دهصصصصصصصد
مت ا مختلف تعالنم اسصالممن بصه انحصای گ نصاگ ا بصه طهنعصت ی منصارص آا ی 
ه،چننن به ف ا د ی اثرهای آا اشاره ت ده اند ی در کنار ا ن اشارات بصه لصزیم 
ح اظت از آا ننز پرداخته اند  ا ن در حالمن است که قرآا کر م به بسناری از 

من ی حرکت آا به س ی اص ل ی ق انننمن که ضامن بقا ی تدایم حنات مامل هست
کامل اسصت، اشصاره مصمن فرما صد کصه مرامصات ا صن قص اننن خص د مرحلصه ای از 

                          ح اظت از محنر ز ست است. 
برای مثال ممن ت اا به م زیا ب دا مامل هستمن ی خلق مامل بر اسصاس تص ازا 

: ﴿َیاألَرَْض َمَدْدنَاَها َیأَلَْقيْنَا ِفيَها َرَیاِِسَ َیأَنهَتْنَا هللا متعال ممن فرما د ،اشاره کرد
ْ ُزیٍا ﴾ ٍء مَّ ی زمني را گسرتانيديم ی در آا ك ههاى است ار   (55)ِفيَها ِمن كُ ِّ يَشْ

 اى در آا ریيانيديم.  افكنديم ی از هر چيز سنجيده
بر هم خص ردا ا صن به ا ن معنا که انساا نها د م،لمن را مرتکب ش د که سهب 

 ت ازا ی تعادل گردد .
م ض ع که تجایز به آا سهب بصر هصم خص ردا ا صن تعصادل محصنر مصمن گصردد، 
اندازه ی قدر است که هللّا متعال ممن فرما د: ﴿هللّاُ يَْعلَُم َما تَْحِ،ُ  كُ ُّ أُنثَى َیَمصا 

ٍء ِمنصَدُه مِبِْقصدَ تَِغيُض األَرَْحاُم َیَما تَزَْداُد یَكُ دانصد  خداینصد)ج( مصى ( 50)﴾ارٍ  ُّ يَشْ
گصصريد ی ]نيصز[ آنچصه را كصه رح،هصصا  اى ]در رحصم[ بصار مصى آنچصه را كصه هصر مصصاده

اى دارد ﴿ الَّصِذي لَصُه  افزايند ی هصر چيصزى نصزد ای انصدازه كاهند ی آنچه را مى مى
ي اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َیلَْم يَتَِّخْذ َیلًَدا َیلَْم يَُكن لَُّه رَشِ ٌك يِف الُْ،لِْك َیَخلََق كُ َّ ُملُْك السَّ

رَُه تَْقِديرًا ﴾ ٍء فََقدَّ هاما كس كه فرمانریايى آسامنها ی زمني از آا ایست (51)يَشْ
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ی فرزندى اختيصار نكصرده ی بصراى ای رشيصىك در فرمصانریايى نهص ده اسصت ی هصر 
 گريى كرده است. چيزى را آفريده ی بداا گ نه كه درخ ر آا ب ده اندازه

رفتار  ۀبه بناا د گر، در ماس با طهنعت ی بهره گنری از منابع آا با د به گ ن 
قدر ی اندازه مالک م،  قرار گنرد ی ثاننا تغننصرات انصدازه هصا بصه  ،ش د که ایاً

حّدی نهاشد که سهب تخر ب محنر ز سصت ی از بصنن رفصنت ز هصا من هصای آا 
 گردد.

دا را به د گراا تصمن پصذ رد، کصه د ن مقدس اسالم رضر ی ز اا ی آسنب رسان
بدیا ترد د  کمن از م ارد رضر ی ز اا، تخر صب محصنر ز سصت انسصاا ی د گصر 

                                                                                                                         م ج دات زنده است.  
َر َیاَ رْضَارَ اَ »چنانچه حد ث رش ف:  ا ن مطلب است،  ۀنشاا دهند (54)«رَضَ

جای ترد د ننست که تخر ب محنر ز ست، ی آل ده کردا محنر زندگمن، ی 
بمن ت جهمن به آثار ی ز انهای ناشمن از ناب دی بمن ری ه ا ن تخر ب ی آل دگمن از 

                                                                         است.                                        مصداق رضر ی ز اا به آدمناا
ازبنن بردا مزارع ی گناهاا ی آتش زدا  در احاد ث متعددی، از قطع درختاا

نک هش شده ی پرهنز از بر دا ی ناب د کردا درختاا به من اا مام   آنها
م ند ی من ه دار را افزا ش م،ر به حساب آمده است، ننز کسانمن که درختاا 

                                                                                                   .ناب د کنند، به مذاب الهمن تهد د شده اند

 اهتامم به عمران و آبادانی                                                                           

اسالم اه،نت ی ژه ای به م،راا ی آبادانمن منابع داده است ی س ارشصها من کصه 
از پنش ا اا د ن در خص ص آبادی زمنن، زرامت ی ح اظت ی حام صت از آنهصا 

                                                                                                                           یارد شده است.

حرضصصت ملصصمن رضصصمن هللّا منصصه در فرمصصاا معصصریف خصص د بصصه مالصصک اشصصرت،  -ص ال صص
 نَظَصرِکَ  نْ ِمص أَبْلَصغَ  ااْرِْض  ِمصامرَةِ  فمن نَظَُرکَ  َیلْنَُکنْ  فرماندار برصه ن شته است: 

 ِبَغنْصرِ  الَْخراجَ  طَلََب  َمنْ  یَ  ِبالِْعامرَِة، اِاّ ا ُْدَرکُ  ذلِکَ  اِاَّ  الَْخراِج، اْسِتجالِب  ِفمن
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 اَْهلَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصکَ  یَ  الْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِهالدَ  أَْخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرََب  ِمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصامرَةٍ 
                                                                                                        (51)«الِْعهادَ 

 مردم از خراج ی مالنات گرفنت به ت  ت جه از بنشرت زمنن آبادی در ت جه با د
 آباد بدیا که کسمن ی آ د تمن دست به آبادانمن به ت جه بدیا خراج باشد، ز را
 بردا بنن از ی شهرها ی رانمن به ب ردازد، خراج ی مالنات گرفنت به ت دا
    است.                                                                                                                     زده دست خدا بندگاا

در ا ن فرماا ممن بنننم که حرضت ملمن )رض( مهم تر ن امر حک متمن را که 
که  ،راا ی آبادانمن ممن کند، به گ ااخذ مالنات ی خراج باشد، مت قف بر م،

اگر دستگاه حک متمن بدیا ت جه به م،راا ی آبادانمن به اخذ مالنات اقدام 
                                                                            .دست زده است هللاکند، گ  ا به ناب دی ی هالکت بندگاا 

ریا ت است که صلمن هللا ملنه ی آله ی سلم  هللادر حد ث د گری از رس ل  -ب 
إَِذا َماَت اإلِنَْساُا انَْقطََع َمَ،لُُه إِا ِمْن ثاَلثٍَة : َصَدقٍَة َجاِريٍَة ، أَْی ِملٍْم   من رما د:

                                                                                               (50)يُنْتََ ُع ِبه ، أَْی َیلٍَد َصالٍِح يَْدُم  لَُه.
سه چنز صدقه جار ه اند که ث اب آا پن سته در نامه امامل انساا ثهت ممن 
ش د ی برای یی ث ابش ممن رسد: کسمن که صدقٔه جار ه انجام داده باشد 

مسجدی ساخته  من ح ر کرده باشد، عنمن نهالمن الرس کرده باشد، چاه آب
باشد، یالنره، کسمن که ملم نافع از خ د بجا گذاشته باشد  عنمن شاگرداا 
تربنه کرده باشد ی اکتب م ند تألنف کرده باشد، ی کسمن که فرزند صالحمن به 

                                                                                                                          ادگارگذاشته باشد ی فرزند برای یی دما تا د. 
                                              نهی از قطع درختان و از بین بردن مزارع و گیاهان  
در احاد ث متعددی،از قطع درختاا ی از بنن بردا مزارع ی گناهاا ی آتش  

ده کسانمن که درختاا م ند ی من ه دار را ناب د زدا آنها نهمن ی نک هش ش
إِاَّ :» صلمن هللا ملنه یسلم قَاَل رَُس ُل هللاَّ  ،کنند، به مذاب الهمن تهد د شده اند

ُ َمََل رُُءیِسِهْم ىِف النَّاِر َصهًّا ْدَر يَُصهُُّهُم هللاَّ  هللارس ل  (57)«الَِّذيَن يَْقطَُع َا السِّ
صلمن هللا ملنه ی آله ی سلم به مجاهداا اسالم س ارش ی تأکند ممن کرد که از 
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قطع کردا درختاا، ی س زاندا مزارع شد دا اجتناب تا ند کاا رس ل هللا 
اذا بعث رس ًة دما بأمنرها فأجلسه المن جنهه ی  صلمن هللا ملنه ی آله ی سلم

باّلل ی فمن سهن  هللا ی ملمن أجلس أصحابه بنن  د ه، ثّم قال: سنریا بسم هللا ی 
اتغدریا ی اتغل ا ی امثل ا ی ا تقطع ا  سلمملة رس ل هللا صلمن هللا ملنه ی 

( فقها 50)« شجرة اا أا تضطریا النها، ی اتقتل ا شنخا فاننا ی ا صهنّا ی ا إمرأًة.
قطع درختاا ی تخر ب مزارع را حتمن در رسزمنن دش،ن که در حال جنگ با 

              (                                                                                                                            59)اا باشند، جا ز نش،رده اند ی آا را مکریه ی ناپسند قرار داده اند.مسلامن

بدیا ترد د تش  ق به درختکاری ی هشدار ی نهمن از ناب دی درختاا، ف ق  
العاده به ح ظ ی بقای محنر ز ست ک،ک ممن کند، ی حام ت ی اهتامم اسالم 

    .                                                                                          را به حام ت از محنر ز ست ممن رساند
               حیواناتحامیت از 

النره كارى  هر گ نه آزار ی اذيت كردا حي اا ها، مانند بريدا گ ش ی ُدم ی     
زشت ی شيطاىن ش،رده شده است: ﴿ َیألُِضلَّنَُّهْم َیألَُمنِّيَنَُّهْم َیآلُمرَنَّهُْم فَلَيُهَتُِّكنَّ 

يْطَاَا َیلِيًّا مِّن ُدیِا هللّاِ آَذاَا األَنَْعاِم َیآلُمرَنَّهُْم  ُاَّ َخلَْق هللّاِ َیَمن يَتَِّخِذ الشَّ فَلَيَُغريِّ
ِهينًا  ﴾ً ی آناا را گ،راه مى كنم، ی به آرزیها رسگرم مى (08)فََقْد َخرِسَ ُخرْسَانًا مُّ

سازم، ی به آناا دست ر مى دهم كه )امامل خراىف انجام دهند ی( گ ش 
ی آفرينِش )پاِك( خدايى را تغيري دهند )ی فطرت ت حيد  چارپاياا را بشكافند

یىّل خ د برگزيند، زياا هللا را به رشك بياايند(، ی هر كس، شيطاا را به جاى 
                                               آشكارى كرده است.  

شناخته در اسالم مام انسانها در برابر حام ت از حن انات ی جانداراا مسؤیل 
فرما د: ﴿َیإَِذا تََ ىلَّ َسَعى ِفمن األَرِْض لِنُْ ِسَد ِفِنَها  متعال ممن هللاشده اند، 

ی چ ا برگردد ] ا ر استى  (05)َی ُْهلَِک الَْحرَْث َیالنَّْسَ  َیهللّاُ اَ  ُِحبُّ الَ َساَد﴾ً 
 کند که در زمنن فساد تا د ی کشت ی نس  را ناب د سازد ی   ابد[ ک شش مى

هرگاه  صلمن هللا ملنه یسلم پنامل اسالم    .خدایند تهاهکارى را دیست ندارد
نشاند ی آناا را  ریی خ د ممن کرد رزمندگاا را فراخ انده، پنش اراده نلد ممن

تبیان
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کار  کرد که از حد نگذر د، مثله نکنند، ننرنگ ی حنله به نصنحت ی م مظه ممن
که  درختمن را قطع نکنند، جز ا ننل د، پنرمرداا، ک دکاا ی زناا را نکشند، 

ناب دی  صلمن هللا ملنه یسلم ناچار ش  د ی در ت صنه د گری پنامل اکرم
ی ژه درخت خرما را به هر ص رتمن که باشد نهمن فرم ده است ی  درختاا به

ها را الرق در آب نکنند، درختاا من ه را  فرما د: درختاا را آتش نزنند، آا ممن
                   .                                                                        س زانندقطع نکنند ی مزارع را ن

دکرت گ ستایل ب ا ن شته است: در بالد اسالممن ج،عنت حام ت از حن انات   
مسصلامناا حقص ق ز را ند، دانبازم است، ا ن قطعه از دننا را بهشت حن انات 

سگ، گربه ی طن ر را رما ت ممن کنند، مخص صا در مساجد ی معابر، طنص ر بصا 
کامل آزادی پریاز ممن کنند، ی در مناره ها انه دارند، مسلامناا در ا ن باره به 

(    00)« هسصصتند کصصه با صصد مصصا اریپائنصصاا خنلصصمن چنزهصصا را از آنصصاا بنصصام ز م ۀگ نصص

آالاز خالفتش ا راد کرد ی در آا مسؤیلنت  که در ۀحرضت ملمن )رض( در خطه
اِتَُّق ا هللّاَ فمن ِمهاِدِه َی ِبصالِدِه فَصاِنَُّکْم »ی حق ق مسلامناا را  ادآیری ت د، فرم د:

درباره بندگاا ی (01)«َمْسُؤیلُ َا َحتمّن َمِن الِْهقاِع َی الْهَهائِِم، اَطنُع ا هللّاَ َی ا تَْعَصْ ه
برتسند، )مهادا بر کسمن ستم کنند ی به ی رانمن    جال لههللا جبالد ی شهرها از 

ی تههکاری زمنن در بصالد ی شصهرها اقصدام کننصد( ه،صۀ شصام مسصؤیلند ی مص رد 
زمننها ی چهارپا اا )که به چه دلن  مزارع  ۀپرسش قرار ممن گنر د، حتمن دربار 

ت زبصاا ی جنگلها را از بنن برد د، شهرها ی خانه ها را ی راا ت د د، ی حن انصا
« محنر ز سصت»در ا ن خطهه به گ نۀ از « بسته را م رد اذ ت ی آزار قرار داد د

حام ت شده که هامنند آا در هنچ مکتب د ده نشده است، در اسالم کشنت 
 .   ی مثله کردا حن انات بدیا جهت ی دلن  م،ن ع شده است

ه در حن انات حالل را جز در صص رت احتنصاج بصه گ شصت آنهصا، نکشصند،چنانچ
لََعَن النَِّهيُّ صَل هللا مليصه یسصلم  َمصْن » م رد حد ث رش ف ریا ت شده است: 

 ای را لعنصت کصرده اسصت. هللاکسمن که حن انمن را مثله کند   (04)«َمثََّ  ِبالَْحيََ ااِ 
اسالم به طن ر ی حن انات ی جنهنده ها آا قصدر اه،نصت داده کصه در کتابهصای 
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ق اننن مرب ت به حن انات ی جانداراا اختصاص داده حد ثمن بابمن به احکام ی 
شده است که با مراجعه ی دقت در آنها در ممن  ابنم کصه اسصالم دربصاره محصنر 
ز ست ی رما ت حق ق جانداراا ی ح اظت از آنها تا چه اندازه حساسنت نشاا 

 .                          داده است
 آلودگی                                                                     اهتامم به نظافت و نهی از    

ح ظ محنر »اهتامم به نظافت ی رما ت بهداشت  کمن از مصاد ق برجسته 
است، در اسالم رما ت بهداشت ی نظافت ی پرهنز از آل دگمن از جا گاه « ز ست

ه ی سلم ه، اره امتش را صلمن هللا ملنه ی آل هللابرجستۀ برخ ردار است، رس ل 
اا هللا طيب ا »با بنانهای مختلف به پاکنزگمن ترالنب ممن ت د ی ممن فرم د:

خدایند طنب ی  پاک است ی پاکنزگمن را دیست دارد، ی هر  (01)« يقه  اا طيب
قدر که ممن ت انند نظافت تا ند، خدایند متعال اسالم را بر نظافت ی پاکمن بنا 
نهاده است. در اسالم، قضای حاجت در کنار نهرهای جاری ی ز ر درختاا 

                                                                                                  (00)من ه دار مکریه ی ناپسند ش،رده شده است.
اسالم به نظافت ی پرهنز از آل دگمن، حام ت ریشن اسالم را از  ۀاه،نت ی ژ 

                                                                  ح ظ محنر ز ست، ی ننال دا آا نشاا ممن دهد.
 ه گیرینتیج     

 نشاا صلمن هللا ملنه یسلم بناا شد آ ات قرآنکر م ی احاد ث نه ی در آنچه از 
 ای ی آفر ده انساا برای را ز ست محنر ی طهنعت که هللا ج  جال له، دهد ممن
 مندی  بهره حق که کند، ممن تأکند د گر س ی از اما دارد، آنرا از است اده حق
 ی طهنعت که ندارد بلکه بناا گرد د نس   ک به اختصاص ز ست، محنر از

 دیراا است.                                                                                         ه،ه در انسانها ه،ۀ حق ز ست، محنر
 محنر در انساا برای هللا ج  جال له که  است ادۀ حق مقاب  در بنابرا ن، 

 که است گذاشته ای مهدۀ بر ننز ای یظن ه است، شده قائ  طهنعت ی ز ست
 ز را است، ز ست محنر از صحنح برداری  بهره ی حام ت ی ح ظ آا مهارت از،

 رفاه، جهت که است ا ن انساا برای طهنعت گذاشنت اختنار در هدف
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 امکانمن ا ن از است اده در اگر ش د.   پس مند بهره آا از خ د تکام  ی آسا ش
است که  مالمن هدف آا خالف بر کند، ریی ز اده گرفته، قرار ای اختنار در که

 تکاملمن سنر از د گراا ی ای خ د حنات افتادا خطر به اش نتنجه ی کرده اقدام
 ب د.                                                        خ اهد آخرت ی دننا سعادت مسنر در
 پیشنهادات                                                                                                                

 حق زمنن، ریی بر هللا ج  جال له جانشنن ی مخل قات ارشف من اا به انساا
 که باشد آنچناا نها د است اده ا ن اما کند، است اده الهمن نع،تهای از دارد
 گنرد.                                                        قرار خطر در الهمن نع،ت ا ن از برداری بهره  در د گراا حق

 بناًء به مراجع ذ صالق پنشنهاد منگردد:
به یزارت محرتم اطالمات ی فرهنگ پنشنهاد منگرددکه از طر ق اخهار ی  -5

نگه داری از محنر ز ست را برای مردم جرا د ی رسانه ها اه،نت ح اظت ی 
 آگاهمن دند.          

 آب تنظنم در مه،من نقش ز ست، محنر در م ج د های جنگ  ی درختاا -0
دارند،پس ازم است در ح اظت ی نگه داری آنهاک شش جدی به خرچ  ه ا ی

 داده ش د.  
 تأمنن مانند زمنن طهنعمن منابع بمن م رد زمنن ی محر ز ست، تخر ب -1   
 م،لکرد در اختالل به منجر ت اند ممن ی کرده تهد د را الذا من م اد ی پاک آب

ش د، بناًء ازم است از تخر ب بمن م رد محنر ز ست جل   منطقه  ک طهنعمن
                                                                                                                      گنری به م،  آ د.                  
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 صدیقی  ذاکر رسمحقق خواجه معاون
 

 تفاوت آرامش در یوگا با اطمینان درمناز
                  

 ملخص البحث
يف هذه املقالة ، يتم فحص حقيقة الي الا بناًء مَل النص الرئييس للي الصا ، 

یقصد  یتأثرياتهصا.یقد تم فحص مالقتها بالهندیسية یأهدافها  یه  الي الا س ترا.
تصصم ت ضصصيح أا الصصصالة ، حسصصب القصصرآا الكصصريم ، هصصي أفضصص  طريقصصة إلزالصصة 

الي الا هصي یسصيلة للت اصص   ااضطرابات ینقطة اارتهات بال ج د الالمتناهي.
مع ق ى ال مي امل ج دة يف الطهيعة یتجعص  الي الصا ق يصة يف القيصام بأشصياء 

هحانه یتعصصاىل ، الصصذي كصص  الصصصالة هصصي یسصصيلة للت اصصص  مصصع هللا سصص مذهلصصة.
 الكائنات مخل قاته یجن ده.

يف اإلسصصالم ، مصصع العهصصادة الدينيصصة یالتقشصصف املرشصصیع ، ميكصصن ل نسصصاا 
ال صصص ل إىل الحقصصائق األفقيصصة یالریحيصصة ، یا يحتصصاج املسصصل، ا إىل الجصصرأة 

 یالخطيئة ضد هللا تعاىل من خالل القيام بهعض الي جا.
 خالصه

تر ن منت   گا،  عنمن   گاس تره، حقنقت   گا  ه بر اصلمندر ا ن مقاله با تکن
بررسمن شده است ی رابطه آا با آ نن هندی نسم، اهداف ی آثار آا م رد بررسمن 

بهصرت ن راه بصرای ، قرار گرفته است یتهننن گرد ده که ازنظصر قصرآا کصر م تصاز
من اسصت زدیدا آش ته گنها ینقطه ارتهات با یج د ا تناهمن منهاشد ،   گا راهص

برای ارتهات با ننریها من شع رمند کصه در طهنعصت حضص ر دارنصد ی  ص گمن را در 
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تاز راهمن است برای ارتهصات  .سازند انجام کارهای خارق العاده، قدرمند ممن
 با خدایند متعال که ه،ه م ج دات مخل ق یجن د ایهستند. 

هصای مرشصیع انسصاا منت انصد بصه حقصا ق دراسالم بامهادات د نمن یر اضصت 
افصصاقمن یان سصصمن راه  ابصصد یمسصصلامنا ا ننصصازی بصصه جسصصارت یگنصصاه درمقابصص  

 پریردگارت انا با انجام بعضمن از مر ن ها ی یرزشهای   گا ندارند.

 .هندی نسم،   گا، تاز، آرامش ، کندالننمنکلید واژها: 
 مقدمه
ش د ی االلب، افکار م،ص ممن  بدا معرفمن ممن –من اا  ک یرزش ذهن    گا به

من اا  ک راه معن ی ی  کنند؛ اما محققاا آا را به آا را  کرسه یرزش تص ر ممن
انصصد ی اسصصاتند   گصصا ننصصز آا را بسصصنار مت صصایت از یرزش  ارسارآمنصصز معرفصصمن کرده

شصص ند، در مراحصص  ایلنصصه آا را  داننصصد. الهتصصه کسصصانمن کصصه بصصا   گصصا آشصصنا ممن ممن
شناسند ی م،کصن اسصت بصرای االصری  صا ز هصا من  ص رت حرکات جس،من ممن به

من اا  تدر ج آا را به اندام ی حتمن رسندا به آرامش از آا است اده کنند، اما به
گنرنصد ی بصه مسصنری یارد  کار ممن  ک یرزش ذهنمن ی س س  ک راه معنص ی بصه

 .اند ش ند که از ابتدا تص ری از آا نداشته ممن

 بیان مسئله
، رّسی است که سننه به سصننه منتقص  شصده اسصت  گا در حقنقت تعالن،من 

هصا  صا در مراکصز م،ص ممن بصه شصک  ملنصمن آمص زش داده  بنابرا ن آنچه در کتاب
هصصای گ نصصاگ ا  هصصا ی کالس شصص د، ه،صصه یاقعنصصت   گصصا ننسصصت، بلکصصه کتاب ممن
ی یرید افراد به  صک مصرام رّسی ی محرمانصه هسصتند کصه  ی رشیع ی دریازه نقطه

آا به راحتمن قاب  بازگ  کردا ننست ، اما ت جه درست ی های  براستمن یاقعنت
ای پن سته، بسصناری  ص رت مج، مه های   گا به بررسمن دقنق مهانمن ی آم زش
 .از حقا ق را ریشن خ اهد کرد

های  های   گا ی ترج،ه ای به آم زه متأس انه نه د نگرش سنست،من ی مج، مه
برخصمن از افصراد   گصا را بصا  آمنز از منابع   گا من م جب شصده اسصت کصه تحر ف

 تفاوت آرامش در یوگا با...
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کصصه ت صصایتمن بسصصنار  انگارنصصد. در حالمن مرفصصاا اسصصالممن تطهنصصق داده ی برابصصر ممن
مظنم ی شکافمن م،نق مناا ا ن دی است. م اهن،من نظنر، خدا، پرهنزکصاری، 

آزاری، قنامت ی پاکمن در   گا معنای خاص خ د را دارنصد ی کسصمن کصه ا صن  بمن
فه،د، هن ز به درک درسصتمن از  لاما ممنم اهنم را در چارچ ب فکری  ک مس

ها در اسصاس اشصتهاه اسصت ی  گذاری   گا نرسنده است. بسناری از ا ن معادل
ش د ی نتنجصه  هنگاممن که به تعار ف آنها ت جه کننم، ا ن اشتهاهات آشکار ممن

آا ا جصاد معصانمن مختلصف بصرای  صک یاژه در ذهصن مخاطصب اسصت. بصا نگصرش 
هصا ی مهصانمن   گصا   صا م هص م در منصاا سصا ر آم زه سنست،من به   گا،  ک آمص زه

 .کند ش د ی بر ت اسنر مهتنمن بر فرهنگ النرهندی من تکنه تمن شناخته ممن
   گا چنست یت ایت ارامش در  گا با آرامش درتاز چنست؟  سوال اصلی:

 سواالت فرعی: 
 جا گاه   گا درهندی نسم چنست؟
   گا یرزش است  ا مهادت مذههمن؟

 ادمای   گا چنست؟ 
 ت ایت م،نق   گا با تاز چنست؟

 فرضیه 
اگرچه   گا در ابتدا در قالب ن ممن یرزش مطرق شد اما هم اکن ا به من اا 
 ک آ نن معن ی مطصرق اسصت کصه بصرای خص د مهصانمن ی نظصام فکصری در کنصار 

های خاص دارد، تکننک های   گا مع، ا در سصه حص زه جسصم انسصاا  تکننک
تکننصصک هصصای فنز کصصمن ی دیم حصص زه ذهصصن انسصصاا ی سصص م حصص زه   عنصصمن هصصاما

"تن س" تقسنم بندی ممن ش د. برای بررسمن اثرات ا ن تکننک ها ریی افراد ی 
اثهات ا ن ادما که آ ا ا ن تکننک ها ممن ت اننصد انسصاا را بصه تهصذ ب ن صس ی 
قرب خدایند متعال برساند هنچ دلنلمن ی برهاا مل،من ی تجربمن دقنقمن که ا ن 

ا اثهات کند یج د ندارد. به ا ن معنا که ادماها من که در باب   گا یج د دارد ر 
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قارص از ا ن است که اثهات کند انساا با انجام   گا ممن ت اند به خداشناسمن، 
 .تهذ ب ن س برسد
 اهمیت ورضورت

من دارد ی به نص ممن با ت جه به ا ن که   گا در کش رهای اسالممن ننز طرفداران
به زندگمن برخمن افراد یرید پنصدا کصرده اسصت، ا صن م ضص ع تصاثنری بصر سصهک 
زندگمن افراد ممن ت اند داشته باشد،سهک زندگمن مسلامناا برگرفتصه از آ صنن ی 
د ن ماست ی جدا از آا ننست. به ط ر مثال احرتام به منهاما، پدر ی مصادر ی 

راسم جشن ازدیاج ،  تعز ه، امنصاد نشصاا بزرگاا از د ن ما برآمده  ا برگزاری م
ممن دهد کصه سصهک زنصدگمن مصا بصا د صن گصره خص رده اسصت ی اگصر تغننصر  ابصد، 

 .معن  تمن د گر جا گز ن آا خ اهد شد که مخالف با آ نن ما است
شا د درذهن ما س ال ا جاد ش د که  تغننر ی تح ل ازمه زندگمن برش اسصت 

مسائ  معن ی هم به یق ع پن ندد ی سهک ی چه اشکالمن دارد که ا ن تغننر در 
زندگمن افراد متح ل ش د؟ بله تغننر خ ب است اما چه تغننصری؟ تغننصری کصه 
برای انساا رشد داشته باشد  ا زمننه سق ت ای را فراهم کند؟ بنده دنهال آنم 
تا درا ن مقاله به داشته های خ د ما ت جصه شص د ینسصهت بصه داشصته هصای مصا 

 .ال لت یرز ده نش د
 کاربرد

ا ن مقاله از ک س  به بناا ا ن تکننک های   گا ممن پصردازد کصه ماننصد هصر 
ریش ی تکننک ذهنمن د گر م،کن است اثراتمن داشته باشد، الهته اثر ریانمن نه 
ریحمن. در ا ن ح زه هم   گا تمن ت اند ادمای خاصمن کند ی خص د را منحرصص 

شصن هصا من دارنصد ی اگصر به فرد معرفمن کند. خنلمن از مکاتصب د گصر هصم مد تن
کسمن از راه مد تنشن های   گا یارد نش د ی از راه مکاتب د گر مد تنشن کند 

 آ ا به مرحله خاصمن ممن رسد؟ خنر. 

در ماممن مکاتب معن  صت گصرا چنصنن پنامصدها من کصم ی بصنش یجص د دارد. 
حتمن بعضمن از مرفاا های بمن خدا هم م،کصن اسصت ادماهصا من از ا صن قهنص  

 تفاوت آرامش در یوگا با...
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ی حتمن منکر ن خدا با انجام بعضمن تکننک ها ذهنش ک،من قرار  داشته باشند
ی آرام گنرد، که بهرت ن آرامش ذهنمن هم در مکاتب الهمن بخص ص د ن اسالم 
با انجام مناسک د نمن برای انساا ها حاص  ممن ش د، ا ن هم جا من ننسصت 
که   گا خ دش را در صدر بهنند ی شصأنمن بصرای خص دش قائص  باشصد، ازسص ی 

ت انصد  کند که ذکر الهصمن ممن جا گاه تازممن پردازد که  قرآا تاکند ممن د گر به
ها را آرام کرده ی در حالت امتدال ی تعادل نگه دارد ی از هرگ نه اضطراب ی  دل

تالطم در امصاا دارد  صا اضصطراب را بصردارد ی درمصاا تا صد. بصا تهنصنن مسصئله 
 ده یدرمص ض بصه راه مسل،نن به ی ژه ج اناا ازحقنقصت   گصا آگصاهمن پنصدا تص

معن ی تاز که  رساتر از متد شن های مع، ل درجهاا کصارا من دارد پصمن مصمن 
 برد.

 جایگاه یوگا در هندوییسم
ت اننم از هندی نسم جدا کننم. تعالنم   گا بعد آ ننمن ی رش عصت    گا را تمن

تصر ن متص ا  هندی نسم است ی ر شه آا در مت ا ا ن د ن اسصت، یداهصا کهن
من اا ر شصه   گصا شصناخته  هندی من هستند. بخش چهارم آا  عنمن اتهصریه بصه

گ، الضصب، ش د. اتهریه یدا احساسات ی م اط من نظنر ترس، هراس از مصر  ممن
ها را م رد ت جه  های تغننر ا ن یضعنت شه ت، ن رت ی دردهای جسامنمن ی راه

ها ی  در ا صن یدا لغتنامصه»شص د کصه  گ نصه گ تصه ممن دهصد. ی بنشصرت ا ن قرار ممن
مسأله اصلمن در اتهریه اللهه بصر  (.۲)« ی سحرانگنز بسنار است ها ی ادمنه ن ر ن
ی ژه مرگ ی بصنامری مص رد  ت. بههای برشی در سطح ریحمن ی جسامنمن اس رنج

ها من سصحرآمنز ارائصصه  ت جصه اسصصت ی بصرای جصصایدانگمن ی سصالمتمن دسصصت رالع، 
کنصصد ی رسصصندا بصصه نصص ممن  دهصصد. ا صصن راهصصمن اسصصت کصصه   گصصا دنهصصال ممن ممن

 (.۰)داند  خ دشناسمن را برای رها من از رنج رضیری ممن
کند که  ا ت صنه ممنها امامل ی ایرادی )مانرتا( ر  اتهریه برای اللهه بر ا ن رنج

گذارنصد ی ه،صنن  رسد بر اساس ننریهای ذهنصمن  صا خصدا اا اثصر ممن نظر ممن به
اتهریه »م ض ع بامث شده است که محققاا آا را رسارس سحر ی جادی بدانند. 
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یدا از کتب اساسمن سحر ی جادی من است که مرب ت به دننای اهر ،نمن اسصت 
ت که فقصر منصاا گصریه فریما صه گ نه معتقدات سحر ی جادی اس ی مطابق با آا
های جادی من ی  ی افس ا دربردارنده»ا ن یدا  (۰)« ت اند متدایل ش د جامعه ممن

. جاا (۰)« طهنعمن است آمدا بر مشکالت طهنعمن ی ف ق ها من برای فا ق طلسم
ای اسصت مشصت،  بصر  مج، مه»کند که بخش چهارم یداها  ناس ننز تأکند ممن

ی بسصنار د صر ن بصاقمن   که از سحر ی جادیی ازمنه -ا ه منرته -ها ی ایراد  افس ا
 .(۰)« مانده است
ها ی  های هندی من شن ا خدای مرگ ی نصاب دی اسصت ی در مجسص،ه در انگاره

ش د. شصن ا معلصم اصصلمن ی  های آی خته به گردا تص  ر ممن تص  رها با ج،ج،ه
ن بار آا را به الهه پارایاتمن آم زش داده است. ایلنه   گا ب ده است ی برای ایلن

شص د  های   گا د ده ممن ص رت نشسته ی انجام مراقهه های شن ا به مجس،ه (.۶)
کنصد.  آفر نصد ی نصاب د ممن ی الهته گاهمن در رقص است. رقصمن که جهصاا را ممن

کننصصد کصصه تصصادی از  االلصصب بصصرای ای چشصصم سصص م را منصصاا دی ابصصری رسصصم ممن
ی کصصالمن بصصرای انجصصام  صصص رت الهصصه ی تجسصصم مؤنصصث ای به بننمن اسصصت ریشصصن
 .ش د های   گا ت صنه ممن مراقهه

ای  ی مؤنث ای بصه نصام کصالمن در چهصره شن ا ساختاری دیجنسمن دارد ی جنهه
ش د. ای سناه رنگ است ی برای هر  ک  بسنار شنطانمن ی یحشتناک تجسم ممن

ی مردگصاا  اش گردنهندی بصه گصردا بسصته کصه از ج،ج،صه از رسهای جداگانه
های متعصددش تادهصا من از طهنعصت ای اسصت،  درست شصده اسصت. در دسصت

های ای تنز ی دهاا  ش،شنر، قنچمن برای بر دا رشته زندگمن ی ... دنداا نظنر:
ای شصنطانمن از ای بصه  آل د است ی زبانش که بنریا افتاده چهره ی ص رتش خ ا

 (.۲)گذارند  تا ش ممن
در اسط رهای د گصر شصکتمن ه،رسص شصن ا اسصت کصه ننصریی خصالق اسصت ی 

 گصا بصرای ا صن اسصت کصه ص رت خ ته در دریا هرکس یج د دارد. تعصالنم   به
ص رت کنصدالننمن  عنصمن مصار پنچنصده در  شکتمن از دریا فعال ش د، شکتمن به
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آمصصدا ی  هصصا نه تصصه ی بنصصداری ی برانگنختگصصمن ای م جصصب باا پصصا نن سصصت ا مهره
گاا ی خصدا اا  رسندا به شن ا خ اهد شد. الهته پرسصتش  صا مرکصز بصر ااهصه

تانرتا   گصا مص رد تأکنصد ی ت جصه  مؤنث هندی من نظنر کالمن ی شاکتمن بنشرت در
 (۸)آ ند  شامر ممن های متأخرتری به گنرد که جر اا قرار ممن

ی  ها ی خدا اا هنصدی من مجصنن شصده ی شصکلمن از جنهصه   گا با بایرها، آ نن
ها ی امامل   گصا در  گ نۀ هندی من است. آ نن آ ننمن ی پرستش خدا اا شنطاا

حدید چهارصد سال پنش  -زمانمن نامشخص  شده ی در مناا هندیها م،  ممن
شصک    نام پتنجلصمن بصه ت سر فردی بصه -از منالد تا دی ست سال پس از منالد 

شصدت  در حال حارض   گا با مذهب تصانرتا به (.۰) ک منت مدیا در آمده است 
های  آمنخته شده ی   گای تانرت ک است کصه امصریزه در رسارس دننصا بصه شصن ه

ی ژه  گاا مؤنث به ش د. در   گای تانرت ک پرستش ااهه منن  ن آم زش داده م
 .دهد شکتمن اساس کار را تشکن  ممن
من اا تصصاد  سصص ی پرسصصتش ننصصریی زنصصاا بصصه مهصصادات در   گصصای تانرت صصک به

رید ی آمنصزش جنسصمن بصه ننا شصمن در معهصد تصن تهصد    خالقنت ی زندگمن مصمن
هادت بصا مر نصات ذهنصمن ی من اا م رشمانه به الهته ا ن امامل بمن (۲۵)ش د  ممن

مرکزی ه،راه است که فرد را  کرسه در  ک مسصنر جصادی من ی شصنطانمن قصرار 
 (.۲۲)ش د  ط ری که حتمن از کاربرد جادیی سناه هم پرهنز تمن دهد. به ممن

 اهداف یوگا
االلب استاداا   گا از بناا پاسخ ریشن به ا ن پرسصش از هصدف   گصا ط صره 

ک شند آنچه را مخاطب دیست دارد، هدف   گصا قل،صداد کننصد.  ریند ی ممن ممن
گ صصت   گصصا بصصرای ز هصصا من انصصدام، رفصصع  ممن 5908پاراماهصصا مسصصاجمن در دهصصه 

ها ی  . گریهمن د گر درماا بنامری(50)های پ ست ی ز ها من چهره است!  چریک
ای آمدند ی آرامصش  مده(. ۲۰)دردها ی رسندا به سالمتمن را هدف   گا دانستند 

های ریانمن را هدف   گصا معرفصمن  ذهنمن، کاهش اسرتس ی از بنن رفنت بنامری
اهداف د گصری نظنصر: مراقهصه، مرکصز ی خ دشناسصمن، رسصندا بصه  (.۲۰)کردند 
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م از ا ن مص ارد هصدف کدا خالقنت ی آگاهمن برتر ننز مطرق شده است. اما هنچ
های آا بصه    گا ننست؛ ز صرا   گصا  صک مصذهب رّسی اسصت ی اهصداف ی برنامصه

 .سادگمن قاب  بازگ  کردا ننست
کار چصاقمن ی االصری  صا  قه ل ا نکه   گا فقر  ک یرزش بدنمن اسصت کصه بصه»
رسد،  نظر ممن آنچه در   گا یرزش به (.۲۰)« نظری است خ رد ک ته سازی ممن بدا

مقدمه یرید به م ض مات د گری است که هصدف اصصلمن   گصا را در آنجصا با صد 
ای حاصص    افت. م،کن است شام پس از مر نات   گا بهننند که هنچ نتنجه

شص  د.  های پنهاا   گا هدا ت ممن س ی یاقعنت نشده است، در ا ن رشا ر به
کصدهای رفصنت بصه مراحص  اصصلمن   گصا را نشصاا   کمن از اسصاتند جهصانمن   گصا

بننم کصصه برخصصمن بصصنامراا قلهصصمن بصصا یجصص د  شصصن م  صصا مصصمن گهگصصاه ممن»دهصصد  ممن
ی   گا، کنصرتل اسصرتس ی رژ صم الصذا من بصه نتصا ج مطلص بمن  کردا برنامه دنهال

اند. دردهای ق سه سننه، کلسرتیل ی فشارخ ا آنها هن ز بااتر از  دست ننافته
کند. م ضص ع تنهصا ا صن  ا ا ن برنامه در م رد آنها اثر تمنحد طهنعمن است. چر 

هصای   گصا،  ننست که ما   گا کنصنم  صا حرکصاتمن را انجصام بصدهنم، بلکصه حالت
برند ی با د بصا  ها من هستند که ما را به دریا ممن کردا مر ن ها ی مراقهه تن س

ذهصن مسائ  بنرینمن هامهنگ باشند. با ا ن مسأله که مصا چگ نصه بصا جسصم ی 
کننم؟ چگ نصه  کننم  ا با د گراا چگ نصه رفتصار مصمن خ د رفتار  ا بد رفتاری ممن

گصذار م  دهنم  صا تمن گذراننم؟ آ صا بصه نصدای قلصهاما گص ش مصمن زندگمن را ممن
ت اند منجر  کردا د گراا ممن دهد شننده ش ند؟ قضایت ها من که به ما ممن پنام

، جانمن ی قات  باشد مصا های ما ش د. حتمن اگر کسمن بزهکار شدا دل به بسته
ت اننم کاری را که ای انجصام داده اسصت محکص م کنصنم ی مجصازات مناسصهمن  ممن

برا ش در نظر بگنر م، امصا اگصر مشصق خص د را از ای در صغ بصدار م ی قلصهاما را 
 .(۲۶)« ا م بهند م، خ دماا را هم مانند ای تنهنه کرده

هصصای الصصذا من  در ا صصن ت ضصصنحات مشصصخص اسصصت کصصه حرکصصات بصصدنمن ی رژ م
هصای انسصانمن ازم  شص د را نصدارد، بلکصه دگرگص نمن ارزش تأثنراتمن کصه ادمصا ممن
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ها  ها ی خ بمن کند که نسهت به بدی چاا، رسبسته به آنها اشاره ممن است. ننس
ش جای هص ش ی اند شصه بصه دلتصاا گص   ت ایت باشند ی قضایت نکنند ی بصه بمن

خ اهد انجام دهنصد. محقصق بصزرگ   گصا منرچصا  دهند ی هرکاری که دلتاا ممن
کلنصۀ فنص ا   گصا »الناده ک،من بازتر به آم زه اساسمن   گصا اشصاره کصرده اسصت: 

مت جه ه،نن نکته است،  عنمن انجام دادا مکصس آنچصه کصه آدمصمن بصداا خص  
«   گا استهای انسانمن، هدف یاقعمن  گرفته است. دریاقع یاژگ نمن کلنۀ ارزش

کند، کسمن  سخن الناده آخر ن حلقه پنش از هدف نها من   گا را بناا ممن (.۲۲)
های انسانمن را ز ر پا بگذارد ی بر خالف آنها م،  کند، به  که بت اند ه،ه ارزش

 .هدف   گا خ اهد رسند
های ضدانسصانمن ی ضصداخالقمن از سص ی  خدا اا شنطانمن از  کسص  ی برنامصه

من اا هصدف   گصا از  یحدت ی ارتهصات بصا ننریهصای شصنطانمن را بصهد گر ن ممن 
کند. در نظر گرفنت اهداف کص چکمن نظنصر:  ای تادها ی رمزها تا اا ممن ابه

سالمتمن، یرزش، کاهش دردهصا، حص  مشصکالت ریانصمن،  صا افصزا ش ز هصا من ی 
هصا من هصم  م،کن است منجر بصه ز اا»ج انمن اهداف بسنار ک چکمن است که 

 .ش  د ز را با   گا به  ک کار پرخطر یارد ممن (؛۲۸)« بش د
اند.  شک نکنند که بسناری از افراد به نتا ج یمده داده شده در   گا نرسنده

شص د، امصا در  ای از جهاا مصر ن ممن در مرص حارض،   گا تقر هاً در هر گ شه»
 (۲۰)« گصصردد. گ نصصه تغننصصری در ه شصصناری برشصص ت مشصصاهده تمن حقنقصصت هنچ

ش ند، یاقعمن ننستند؛ بلکه اهصداف  ط ری آشکار بناا ممن فمن که بنشرت بهاهدا
 .اند بازاری

  گا از نظر تا م،  مت ایت اسصت چص ا   گصا در لغصت بصه معنصای یحصدت ی 
هصای انسصانمن ی   گانگمن است. یحدت ی  گصانگمن کصه بصا ز صر پاگذاشصنت ارزش

پرسصد  ممنشص د. کسصمن از پتنجلصمن  های آگاهمن حاص  ممن بازا ستادا ظرفنت
هدف   گا رسندا به اتحاد قص ای سصه »دهد:  هدف   گا چنست؟ ای پاسخ ممن
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گانه: جسم، ریاا ی ریق است که بصه منظص ر بنصداری کنصدالننمن ی رسصندا بصه 
  (.۰۵)« گنرد مرحله ساماندهمن انجام ممن

اما درم،  مت ایت به نظر منرسد ز را آش تگمن که درفرد ا جاد منکند بامث 
 آرامش نه بلکه بامث مدم تعادل یاضطراب منش د 

 حقنقت کندالننمن
ها من شع رمند ی بسنار خطرناک است. اگر بندار  کندالننمن مج، مه ننری من

 کشصد، تنهصا کسصانمن کصه ش د، مام زندگمن، جسم ی ریق فرد را بصه آشص ب مصمن
دهنصد، از قصدرتش  ش ند ی هنچ مقایمتمن نشاا تمن  کرسه تسلنم ا ن ننری ممن

ش ند. ننری من که  مند ش ند دریاقع ابزاری در دست آا ننری ممن ت انند بهره ممن
شصص د. ال هنصصت دریا بصصا رسکصص بمن اسصصتعدادها ی  ال هنصصت دریا نامنصصده ممن

شصدا بصه  صک  بصرای تهصد   (۰۲)انسصانمن  هصای ضد های درینمن ی برنامصه ظرفنت
 .آ د دست ممن احساس ی ناخ دآگاه به حن اا بمن

ت انند ز صاد دربصاره ا صن م جص دات شصع رمند  ن  سندگاا ی مربناا   گا تمن
ص رت رازی مگ ست، تنها با صد د گصراا را تشص  ق  سخن بگ  ند، ه،ه چنز به

تصر از د گصراا  پصرده تصر ی بصمن که فصاش کرد که یارد ش ند ی تجربه کنند. کسصانمن
در م رد مار آتشنن بسنار کم گ ته شصده »کنند که  اند، امرتاف ممن خن گ تهس

دلن  ارسارآمنصز بص دنش کصم شصناخته شصده، ...  است. کم گ ته شصده ز صرا بصه
 .(۰۰)« کندالننمن رازی رس به مهر است، رازی در پس ارسار

هصای  ان اع اختالات ریانمن ی االتشاشات جس،من ی مص ارض گ نصاگ ا نشصانه
که با  (۰۰)مارآتشنن کندالننمن ی برافریخته شدا ا ن آتش ی رانگر است بنداری 
دهند  ش د. ی یمده ممن ای برای بهه د بعدی معرفمن ممن ر زی ی مقدمه نام بریا

زا بصه لحصا  ریانصمن ی جسص،من،  آیر ی آسصنب هصای رنصج ر صزی که نتنجه ا ن بریا
من هصصصای آزادشصصصدا کنصصصدالنن رهصصصا من ی آرامصصصش ی شصصصادمانمن اسصصصت. نشصصصانه

گمن، رفتار نامنظم، احساس شکست م،نق ی دش اری در کنار آمدا  رساسن،ه»
هصای  ها، ش اهدی از یج د شخصنت ها ی داغ کردا با زندگمن ریزمره،  خ کردا
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هصای  های شد د، افرسدگمن  ا شصادی بصنش از حصد، دیره چندگانه، تغننر خلق
ناسصازگاری شدا حافظه،  رفنت  ا مخت  کسالت  ا رسزندگمن افراطمن، از دست
ط ر کلمن تغننرات شد د در یضع ظاهر  با خ  ش، د گراا، با کار  ا جهاا ی به

 08نظر آ صد ی انصدکمن پصس از آا  تصر بصه ها جص اا شخص م،کن است گاه سال
هصصای هندسصصمن،  هصصا، شصصک  نظر برسصصد، د صصدا ن رهصصا  صصا رنصصگ سصصال پنرتصصر بصصه

 .(۰۰)« ها من از زندگمن گذشته  ا ح ادث آ نده صحنه
هصصا من کصصه از آرامصصش، قصصدرت، شصصادی ی م فقنصصت  نها صصت   گصصا ی ه،صصه یمصصده

آ د که  دست ممن گذرد، هنگاممن به بارتر ن امامل ممن دهند ی از گذرگاه رنج ممن
های بصدنمن  ننریهای شنطانمن بر اند شه انساا تسلر  ابند ی امامل ی یضعنت

 .ای را کنرتل کنند
کنصصد ی نشصصانه پنرشصصفت مراحصص   خ د بصصریز مصصمن حالصصت هصصای کصصه خ دبصصه

هصصای  صصص رت شصصدگمن فصصرد اسصصت در هصصنچ دی ن صصری هامننصصد ننسصصت ی به تسخنر
مختل من نظنر گر سنت، خند دا، رقصندا، احساس رسما  ا گرمصا، اللتنصدا، 

ملصت ا صن تنص ع  (.۰۰)کند  اختنار ی مجنب بریز پندا ممن خ د ی سا ر حرکات بمن
هصای گذشصته  پذ رش اص  تناسخ، ت ایت تجربنصات افصراد در زنصدگمنبراساس 

رسد، م ج دات ناشناخته ی آتشنن رسشت که  نظر ممن ش د، اما به پنداشته ممن
در حال تسصخنر فصرد هسصتند، ملصت بصریز ا صن رفتارهصای مجنصب ی آزاردهنصده 

 .باشند
 فرق آرامش در مناز با آرامش دريوگا چيست؟

ا قاب  قياس نيست زيرا ي گا رصفاً ن مى یرزش ه،راه تاز به هيچ یجه با ي گ
با مركز است ی از آثار معنص ى ، فرهنگصى ی تربيتصى ی ارتهصات بصا مهصدأ هسصتى 
كامالً تهى است . در حاىل كه تاز به تعهري مرفا ، مكتصب جصامع اسصت يعنصى 
 جامع ترين ی كام  ترين راه پریاز از جهاا ماده ی پي سنت به معه د ی معش ق
حقيقى ی كامل ی جامل مطلق . هر يك از رشیت ، اجزا ، اق ال ی افعال تاز ، 
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داراى معاىن ی ارسارى مظيم ی در بر دارنده اص ل تربيتى ی پيام آیر فرهنگصى 
 خاص هستند كه هيچ يك از آناا در ي گا یج د ندارد 

خ د نياز به الذا ی تق يصت معنص ى دارد انساا براى آرامش ی نشات ی فعاليت 
كه در پرت  آا ، از آرامش كامص  برخص دار باشصد . در ميصاا مهصادت هصا تصاز ی 
نيايش با خدا ، بهرتين ، م يدترين ی آساا ترين الذاى ریق معرىف شده است 
كه انساا با اقامه تاز ی ارتهات مستقيم با خدا ، از يصك آرامصش ریحصى كامص  

هيچ گ نه اضطراب ی ترس ی ال،ى نخ اهد داشت . خدایند در  برخ دار ب ده ی
الََه َیآتَصُ اْ » قرآا كريم مى فرمايد :  الَِحاِت َیأَقَاُم اْ الصَّ إِاَّ الَِّذيَن آَمنُ اْ َیَمِ،لُ اْ الصَّ

كَاَه لَُهْم أَْجرُُهْم ِمنَد َربِِّهْم َیاَ َخْ ٌف َملَيِْهْم َیاَ ُهْم يَْحزَنُ َا   ( ۰۶)«الزَّ
كساىن كه امياا آیرده ی كارهاى خ ب انجام دادند ی تاز را بر پا داشصتند » 

ی زكات را پرداختند ، اجر ی مزدشاا با خداست ی ترىس ندارند ی ال،گني تى 
 « ش ند . 

چ ا تاز رس مشق پاىك ، معراج ی ن ر م من ، ص اى باطن ، كليصد مصامى 
ی كصامل ، رشصته ال صت بصني  خ ىب ها ، شست ی شص ى دل ، رسچشص،ه پصاىك

صالَه » بندگاا ی خدا ی سنگر دردمنداا اسصت . خداینصد مصى فرمايصد :  اَِقصِم الصَّ
 « . تاز را ب ا دار تا به ياد من باىش » (۰۲)«لِٖذكرى 

تصاز بصزرگ تصرين ذكصر »  (۰۸)« َیلصِذكُْر هللِا أكْصَل » ی در آيه ديگر مى فرمايد :  
 « . الهى است 
را برترين مصداق ذكر ياد كرده ، شايد بدين جهصت باشصد كصه در اينكه تاز 

حال قيام به تصاز ، ن صس آدمصى در اثصر ت ّجصه بصه مهصدأ امصال ی خصالق يكتصا از 
اضطراب دریىن دیر شده ی سختى ها ی نامالميات را از ياد مصى بصرد . ی شصايد 

ص» یجه ك،ك گرفنت از تاز در آيه  صْل ی الصَّ ) از صصل ی (۰۰)« الِه یاْسصتَعينُ ا ِبالصَّ
 تاز استعانت بج ييد ( . ه،ني باشد.

با ت ّجه به اينكه تاز هم ذكر خداسصت كصه تصاز فصرد كامص  ، از ذكصر الهصى 
است ی خدایند اهتامم بيشرتى به امر آا دارد یقتى كه انساا الرق در افكار ی 
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دنهصال  ذهنيت هاى ریزمره هست ، آا گاه كه درگري فراز ی نشيب زندگى ، بصه
تأمني معاش به ناچار بايد ، برخ ردهصاى زيصادى را تح،ص  كنصد ، تصا امنيصت ی 
آرامش را در زندگى برقرار تايد . آا قدر اضطراب ی نگراىن ای را تحت الشعاع 
قرار مى دهد كه تى ت اند لحظه اى آرامش یاقعى را تجربه كند ی صداى ریق 

 ره كرامت ی بخشصش حصق تعصاىل بخش ی جاا فزاى اذاا ، ای را به مهامىن س
دم ت مى كند . یض  مى گريد ی خ د را پاك ی طاهر آماده مالقات مى كنصد . 
بدا را از آل دگى ها پاك مى كند تا آماده ش د جاا ی ریق را از بدى ها بزدايد 
. ری به س ى ای مى آیرد ، چه ديدار ماشقانه اى ؟ چصه لحظصات زيهصا ی آرامصش 

صحهتى با رب را به دست آیرده كه بزرگ ترين افتخار  بخىش ؟ كه افتخار هم
است . مى ت اند راز دل به محه ىب بگ يد كه یمده اجابصت داده اسصت . فقصر 
دىل رسشار از پاىك ی ص ا ازم است ی امياا ی م،  صالح كه زمينه ساز پذيرا 

 (۰۵)«اهصدنا الرصصات املسصتقيم » شدا نياز است . یقتى كصه زمزمصه مصى كنصد 
  ت بنام مارا براه راست.هدا

هدايت را فقر از ای مى خ اهد ی هنگامى كه رس بر آستاا پاك حرضت حق 
خم مى كند ، به ضعف خ د در برابر مظ،ت ی جالل هللا امرتاف مى كند . ایج 
اتصال ، نهايت مشق ی پریاز در ملك ت را در اين لحظات مرفصاىن تجربصه مصى 

ى زندگى است . اين اتصال ای را تا بيكرانه معن يت كند كه زيهاترين لحظه ها
حق پریاز مى دهد . دل را خدايى ی ملك ىت مى كند چرا كه به قصدرىت یصص  
شده كه ماف ق مام قدرت هاى مادى است . چه آرامىشص دارد دل یقتصى كصه 

اا بذكر » خاضعانه در برابرش مى نشيند . یقتى رس بر سجده دراز مى كند ، 
آگاه باشند کصه بصا ذکصر ی صاد خصدا قلصب هصا اط،ننصاا ( ۰۲)«نئ القل ب هللا تط،

 حاص  منکند . 
، له تاز ، مخص صاً با تاز جاممتیاقعاً اگر كىس به ياد خدا باشد ، به یسي

 ه،يشه در آرامش است ی از چيزى هراس نخ اهد داشت . 
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هصای ریانصمن ی اخالقصمن در امص ری  ه،ه بنامریهای قرآنمن ر شه  از نظر آم زه
چ ا ک ر، رشک، ن اق، یا ت شنطاا ی ماننصد آا نه تصه اسصت؛ ز صرا خداینصد 
انساا را در حالت تعادل کام  آفر ده است ، اما امص ری چص ا ک صر ی رشک ی 

کشاند ی زمننه رسک ب ی زنده به گ ر کردا مقص   شنطاا، آدممن را به فج ر ممن
گ نه است کصه  برد. ا ن آیرد ی انساا را از تعادل بنریا ممن ممن ی فطرت را فراهم

دهد ی بصه  انساا از دریا دچار خأل شده ی احساس تهمن شدا به ای دست ممن
افتد. ا ن اضصطراب ی تالطصم تعصادل ریانصمن را از شصخص  اضطراب ی تالطم ممن

 .ت اند در فکر ی اند شه ی رفتار، طهنعمن باشد کند ی تمن سلب ممن

 ضطرابم ام  ا

احساس بنم یاقعمن هر چند دارای مل  ی م ام  متعددی اسصت، یلصمن با صد 
با سصت در فقصداا ذکصر خصدا جسصت؛ ز صرا  ت جه داشت که ر شه اصصلمن را ممن

حقنقت انساا را خدایند پر کرده است ی یج دی در هسصتمن جصز خصدا ننسصت 
ری که ه،ه م ج دات به یج دش باقمن ی برقرار هستند؛ هرگاه آدممن دچار ام  

آ د که م جب اضطراب  چ ا نسناا از خدایند ش د، ن ممن خال در ای پد د ممن
ش د؛ چراکه خدایند در ص رت نسناا آدممن، ای را به حال خ د رها  ی تالطم ممن

کند که در اصطالق نسناا پاداشمن است. املُناِفق َا ی املُناِفقصاُت بعُضصُهم  ممن
املعصریِف ی  َقِهضص َا ايصديهم نُسص  هللا  ِمن بَعٍض يأمریَا باملُنَكر ی  َنَهص َا َمصنِ 
مرداا ی زنصاا منصافق از يكديگرنصد از  (۰۰)فنسيُهم اِّا املُناِفقنَي ُهُم ال اِسق ا؛

های  كنصد ی دسصت دهند ی از معصریف نهصمن ممن يك قامشند، به منكر فرماا ممن
اند پس خدایند نيصز  بندند، خدا را فرام ش كرده خ د را از بخشش ی ان اق ممن

 ناا را فرام ش كرده است، هامنا منافقاا هاما فاسقانند.آ 
طهق اين آيه زا ی مرد در اصالق يا فساد جامعصه هصر دی نقصش دارنصد ی اهص  

 .ن اق، اص ل ی م،لكردهای مشرتك دارند
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های ن صاق اسصت ی در  ها، نشصانه اشامه فحشا ی دم ت به منكر ی نهمن خ بمن
ی لذا ترك امر بصه معصریف ی نهصمن از منكصر ی  فرهنگ منافقاا خريرسانمن نيست

 .ان اق در راه خدا نشانه فرام ش كردا خداست
تراشصمن، جههصه  ت اا به قسم دریغ خ ردا، بهانه از ج،له ص ات منافقاا ممن

 .ها، ت رقه، ترديد ی ظامل ب دا اشاره كرد كننده ریحيه نرفنت، تضعيف
منافقصاا اسصت ی منافقصاا افكنمن كصار ه،يشصه ی پي سصته  نگری ی ت رقصه فتنه

 .ش د هرگز دلشاا تسليم نظام اسالممن تمن
يكمن از ابزار كار منافقاا قسم دریغ است، لذا در قه ل كردا ت بصه منصافق ی 

 .گ يند بایر كردا ادمايش مجله نكنيد، چ ا دریغ ممن
خ اهصصد بصصا سصص گند ی تظصصاهر  منصصافق پي سصصته در تصصرس ی یحشصصت اسصصت ی ممن

 اش نگراا است. هر لحظه از افشا شدا چهره ها را جلب كند ی ت جه

ط ر طهنعصمن م جصب  ا ن حالصت نسصناا کصه آدمصمن نسصهت بصه خصدا دارد، بصه
ش د که انساا خ د را گم کرده ی فرام ش تا د ی دچار خال یج دی ش د.  ممن

ری خدایند بازتاب نسناا خدا را نسناا خ دشاا دانسصته اسصت. ا صن  از ه،نن
شص د کصه انسصاا دچصار انص اع  خداسصت، م جصب ممن نسنانمن که برآ ند نسصناا

مشصصکالت ریحصصمن ی ریانصصمن شصص د ی بصصه اضصصطراب ی تالطصصم افتصصد ی ریق ی ریانصصش 
 .آرامش خ د را از دست دهد

خدایند در ه،نن راستا مخال ت با خ د ی پناملانش را مام  د گر اضطراب 
ی  ای جصز اضصطراب دهد کصه چنصنن ری صه کند ی به آدممن هشدار ممن معرفمن ممن

ای نخ اهد داشت؛ چراکه هرگ نه مخال صت بصا خصدا ی  پر شانمن برای آناا مثره
شصص د ی آرامصصش ی  هصصای آدمصصمن سصصهب ممن پنصصامل)ص( رمصصب ی دلهصصره را در دل
کنصصد. إِْذ يُصص ِحي َربُّصصَك إِىَل الَْ،اَلئَِكصصِة أيَنِّ  سصصک نت ی اط،ننصصاا را از ای سصصلب ممن

بُ ا فَصْ َق َمَعُكْم فَثَهِّتُ ا الَِّذيَن آَمنُ ا  َسأُلِْقي يِف قُلُ ِب الَّصِذيَن كََ صُریا الرُّْمصَب فَصارْضِ
بُ ا ِمنُْهْم كُ َّ بَنَااٍ  َ  اأْلَْمنَاِق َیارْضِ َ َیرَُس لَُه َیَمْن يَُشاِقِق هللاَّ . َذلَِك ِبأَنَُّهْم َشاقُّ ا هللاَّ
َ َشِديُد الِْعَقاِب    َیرَُس لَُه فَِإاَّ هللاَّ
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 اد کن هنگاممن را که پریردگارت به فرشتگاا یحمن کرد که مصن بصا شصام م، 
پس مؤمناا را برای نلد با دش،ن ثابت قدم دار د، ی به زیدی در دل کصافراا 
ترس ممن اندازم، پس رسها شاا را در هم ک بند ی ه،صه انگشتانشصاا را قطصع 

ا با خدا ی پناملش دش،نمن ی کنند. ا ن کن ر سخت به سهب ا ن است که آنا
مخال ت کردند، ی هر کس با خدا ی پنصاملش دشص،نمن ی مخال صت یرزد، پصس 

 (۰۰)بداند که  قنناً خدا سخت کن ر است. 

قرآا  ام ر د گری را به من اا مل  ی م ام  اضطراب معرفمن کرده اسصت کصه 
 از گنجا ش مقاله هذا ز اد تر است.

 ذکرهللا، ملت اط،نناا ی آرامش

کند که ارتهصات بصا خداینصد مهصم  خدایند در س ره قصص به ریشنمن بناا ممن
شص د کصه  تر ن مام  اط،نناا ی آرامش است کصه بصه طص ر طهنعصمن م جصب ممن

رفتارهصصای انسصصاا، مقالنصصمن، منطقصصمن، فطصصری ی مثهصصت باشصصد ی از هرگ نصصه 
کاَدْت لَتُهْصدي ِبصِه  فاراِلاً إِاْ   َی أَْصهََح فُؤاُد أُمِّ ُم ِس .آفر نمن در اماا ماند مشک 

با الهامى که به مادر م ىس  (۰۰) قَلِْهها لِتَُک َا ِمَن الُْ،ْؤِمننيَ   لَْ  ا أَْا َربَطْنا َمِل
شد، دلش از ترس ی اندیه پاک ی تهصى گرد صد، کصه اگصر قلصهش را بصا آا الهصام 
محکم نکرده ب د م، نزد ک ب د بر اثر ناشکنها ى راز خص د را فصاش کنصد. آرى، 
به ای الهام کرد م تا به حراسِت ما از م ىس اط،نناا  ابد ی بصداا بصایر داشصته 

 .باشد

هصا را آرام کصرده ی در حالصت  ت انصد دل کند که ذکصر الهصمن ممن قرآا تاکند ممن
امتصصدال ی تعصصادل نگصصه دارد ی از هرگ نصصه اضصصطراب ی تالطصصم در امصصاا دارد  صصا 

مهصصم تصصر ن آ صصات کصصه خداینصصد اضصصطراب را بصصردارد ی درمصصاا تا صصد. از ج،لصصه 
ِ أَا ِبصصِذکْرِ  ممن ِ تَطَْ،صصنِئُّ  فرما صصد: الَّصصذيَن آَمنُصص ا َی تَطَْ،صصنِئُّ قُلُصص بُُهْم ِبصصِذکِْر هللاَّ هللاَّ

بازآمدگاا به س ى خدا کساىن اند که بصه ای ا صاما آیرده انصد ی دل  (۰۰)الُْقلُ ُب 
 اد خدا دل ها آرامش مى ها شاا به  اد خدا آرام مى گنرد. بدانند که تنها با 

 . ابد
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آ صد  های قرآنمن ی ریا من ا ن معنا به دسصت ممن از آم زه تاز، ذکرهللا ی آثار آا
که تاز  کمن از مه،رت ن اذکار الهمن است. خدایند در آ اتمن به مصاد ق ذکصر 

 الهمن اشاره کرده ی تاز را به من اا  کمن از آنها معرفمن ت ده است.

خ اهد گرفتار اضطراب نش د  ا از اضطراب بنصریا آ صد ی  ا ممنپس اگر انسا
خ د را به ساح  آرامش ی اط،نناا رساند  ا در در ای ت فاا زده دننصا خص د را 
به لنگر محک،من است ار سازد ی ثهات ی اط،نناا به دست آیرد با د به تصاز بصه 

از آا من اا  کمن از مصاد ق بلکه مهم تر ن مصداق ذکصر الهصمن چنصگ زنصد ی 
 .س د برد

گنصرد کصه د گصر اهص   انسانمن که اه  تاز است، در چناا آرامشمن قصرار ممن
ها دسصت ی پنجصه  جزع ی فزع نخ اهد ب د ی هنگاممن که با مشکالت ی گرفتاری

کند، با استعانت به ا ن ذکر الهمن چناا آرامش دارد که هنچ تنصدبادی  نرم ممن
آرامش خاطر ی ریق ی ریانش را به  ت اند ها ی مشکالت ی مصائب تمن از گرفتاری

 .هم زند ی رفتارش را النرمتعادل سازد

از نظر قرآا اص ا کسانمن که اه  تصاز ننسصتند ی بصا ذکصر الهصمن در ارتهصات 
باشند گرفتار حاات ریانصمن شصد د ی هنجانصات نامتعصارف ریحصمن ی ریانصمن  تمن

بازند )إِاَّ اإْلِنْسصاَا  ش ند ی در هنگام مشکالت خ د را ممن چ ا جزع ی فزع ممن
ُّ َجزُیماً.یَ  ُه الرشَّ صُه الَْخصرْيُ َمنُ مصاً.إِاَّ الُْ،َصصلِّنَي.الَّذيَن  ُخلَِق َهلُ ماً.إِذا َمسَّ إِذا َمسَّ

 (۰۶)َصالتِِهْم دامِئُ َا   ُهْم َمِل
چ ا گزندى به ای برسصد . به راستى انساا آزمند ی حر ص آفر ده شده است

ی چ ا خنرى به ای ریى بنصایرد ، . ىب تاىب مى کند ی ناله ی اندیه رس مى دهد
مگر تازگزاراا ،هامناا که بر تاز خ د . راا باز مى داردآا را به شدت از د گ
 مدایمت مى کنند ،

تصاز  خدایند در س ره معارج به ت صن  به دی رفتصار متضصاد اهص  تصاز ی بمن 
ت اند انساا را بصه  دهد که چگ نه اه  ذکر ب دا ممن کند ی نشاا ممن اشاره ممن

ریاا برسصاند، در حصالمن  رفتارهای صحنح اخالقمن ی تعادل ی امتصدال در ریق ی
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تازی ی ترک ذکرهللا مام  اصلمن بسناری از مشکالت ریحمن ی ریانصمن ی  که بمن
 .های رفتاری ی اخالقمن است نابهنجاری

تاز به من اا معراج مص من، م جصب افصزا ش ظرفنصت ریحصمن انسصاا ی سصنر 
فهم ی شه د در درجصات بصااتری از ای که از نظر  ش د ی به گ نه ملک تمن ای ممن
 گنرد.  د گراا قرار ممن

ت اا گ ت که خ اندا قرآا، اقامصه تصاز ی ذکصر  با ت جه به ا ن آ ات ف ق ممن
ها ح اظصت کنصد.  ت اند آدممن را در برابر زشتمن دائم سه م ض ممن است که ممن

انصدا ذکر در آ ه به من اا امر بزرگ از آا  اد شده است که در تاز ی قرآا خ  
 .کند بریز پندا ممن

های ریحمن ی ریانمن ی ننز مشکالت اخالقصمن  از نظر قرآا، بسناری از  بنامری
ت اا با تاز ی ذکر الهمن برطرف کرد ی با د بصه تصاز ی د گصر اذکصار الهصمن  را ممن

چ ا قرآا به من اا راهکارهای درماا اضصطراب ی تشص  ش ت جصه داشصت ی از 
کنصد ی از  نا را براساس نظصام اسصهاب مصد ر ت ممنآنها بهره برد. اگر خدایند دن

انسانها خ استه است که از اسهاب برای رسندا به هر مطل بمن است اده کنند، 
َ َی ابْتَُغ ا إِلَيْصِه الَْ سصيلََة َی جاِهصُدیا يف َسصهيلِِه لََعلَُّکصْم   يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُ ا اتَُّق ا هللاَّ

 ( ۰۲)تُْ لُِح اَ 
ه ا اما آیرده ا د، از خدا پریا تا نصد ی بصا اطامصت از ای در پصى اى کساىن ک

 .برقرارى پن ند با ای باشند ی در راه ای جهاد کنند، باشد که ننکهخت ش  د
به ا ن نکته هم ت جه داده که اسهاب معن ی ی فرامادی در بسناری از م ارد 

ه،صصنن ری کننصصد ی از  تر از اسصصهاب مصصادی ی دننصص ی م،صص  ممن تر ی رس صصع قصص ی
خدایند دما ی استعانت از صل ی تصاز را بصرای رسصندا بصه آرامصش ی خشص ع ی 

خ اهصد  تصا از  کند ی از برش ممن د گر ننازها ی برطرف کردا مشکالت مطرق ممن
 م ام  معن ی برای درماا خ د ی رسندا به مقاصد بهره گنرند. 

الةِ  ْلِ َی الصَّ  تاز  ارى ج  ند.ی از صل ی  (۰۸)َی اْستَعينُ ا ِبالصَّ
 (۰۰).  َی َمْن أَْمرََض َمْن ِذکْري فَِإاَّ لَُه َمعيَشًة َضنْکاً َی نَْحرُشُُه يَْ َم الِْقياَمِة أَْم،ي
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ی هر کصس از  صاد مصن ریى برتابصد، قطعصاً زنصدگى تنصگ ی دشص ارى خ اهصد  
 .ابدداشت، ی ریز قنامت ای را نابننا محش ر مى کننم تا به بهشت راه نن

گاه مي ش د درهاي زندگي به ریي انساا به کِل بسته مي شص د ، ی دسصت 
به هر کاري مي زند ، با درهاي بسته ری به ری مي گردد ، ی گاهي به مکس بصه 
هر جا ریي مي آیرد خ د را در برابر درهاي گش ده مي بيند ، مقدمات هر کار 

اين حال تعهري به یسعت فراهم است ی بن بست ی گرهي در برابر ای نيست ، از 
معشيت » زندگي ی از ایِل به ضيق يا تنگي معيشت تعهري مي ش د ، منظ ر از 

 که در آيت باا آمده نيز ه،ني است .« ضنک 

گاهي تنگي معيشت به خاطر اين نيست که درآمد ک،ي دارد ، اي بسا پ ل 
مصي  ی درآمدش هنگ ت است ، یِل بخ  ی حصرص ی آز ، زنصدگي را بصر ای تنصگ

کند نه تنها مي  ندارد در خانه اش باز باشصد ی ديگصراا از زنصدگي ای اسصت اده 
 .خ اهد آا را به ریي خ يش بگشا د کنند ، بلکه گ يي تي

  نتیجه
گنصصری مراحصص  ی ملصصت لصصزیم مد تنشصصن ی سصصل ک الهصصمن در  بصصا مقا سصصه ی پمن

،  عنمن تا تر  ابنم که ساحت مرفاا اسالممن در مقا سه با مد تنشن، فراگنر ممن
های متصافنز کمن ی  صا  های بصا هصدف نها ت است؛ درحالمن که در مد تنشن بمن

حتمن الهمن )النر از اسالم( مهحث محدید کردا حد شناخت برشصی اسصت،  صا 
تر از کصامل مطلصق اسصت کصه در انتهصا بصه خص د  صا انسصاا  ا ن که جهتمن نصازل

 ش به آا آرامصش ت اند با تکنه بر خ  شنت انسانمن خ  رسد ی ا ن برش تمن ممن
رساند دست  ابصد، ز صرا  ابدی ی حقنقمن که ای را به رضامندی ذاتمن ی قلهمن ممن

ام؟ به کجا خ اهم رفت؟ ی... از  ها من از قهن  من کنستم؟ از کجا آمده پرسش
 ش ند. س ی ای به فرام شمن س رده ممن

دين مهني اسالم، دست رهاي منظم ی دقيقي براي سعادت دنيا ی آخرت دارد 
ترين یظاي ي كه براي پريیاا خص د معصني كرده،چنانچصه ذكصر شصد،  ز م،دهی ا
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ها را  ها ی خصاطر پريشصاين مدایمت بر ياد خداي سهحاا است كه ه،ه دالدالصه
ترين جايگصاه  سازد . تصاز كصه در ايصن ميصاا داراي رفيصع به طأمنينه مهدل مي

ريیين آزاد اسصصت ی رسید آزادي ی آزادگصصي، ای را از اسصصارت دشصص،ناا دریين ی بصص
اي مياا آفريده ضعيف ی آفريدگار ت اناسصت آثصار  كرده ی چ ا ارتهات ص،يامنه

ریحي ی ریاين فرایاين براي قل ب خسته ی دلها ی ریحهصاي نصات اا ی مضصطرب 
 .در بردارد 

  گا ی ها من مث   کر م بسنار ریشن ی یاضح یضعنت کسانمن را که از راه قرآا 
هصصا ی پرسصصتش خصصدا اا  بردا بصصه ننریهصصای شصصنطانمن ی اسصصتعانت سصص،ه  پنصصاه

دست آیرند، بناا کرده است:  ک شند تا مزت، قدرت ی کامنابمن به گ ناگ ا ممن
َی اتََّخُذیا ِمْن ُدیِا هللّاِ آلَِهًة لِنک نُ ا لَُهْم ِمزًّا*کالّ َسنکُ ُریَا ِبِعهاَدتِِهْم َی  ک نُص َا »

ا* أَلَمْ َملَنِهْم  صناطنَن َملَصمن الْکصاِفر َن تَصُؤزُُّهْم أَزًّا ِضدًّ النصر از  (۰۵)«تر أَنّا أَرَْسلْنَا الشَّ
زیدی  شاا باشد؛ هرگصز، بصه ها ی خدا انمن را برگز دند تا م جب مزت خدا ااهه

آا خدا اا پنداری مهادت آنها را انکار خ اهند کرد ی ضد آنها خ اهند ب د. آ ا 
سصص ی بصصدبختمن  اطنن را بصصر کصافراا فرسصصتاد م تصصا آنهصا را بهبننصصمن کصه شصصن تصمن

 برانگنزند ی دگرگ ا کنند.
اسصصالم د صصن جصصامع یکامصص  اسصصت مصصام ج انصصب زنصصدگمن برشصص را درنظرگرفتصصه 
یچنانچه هرد ن برای پنریاا خ د بعضمن ازامامل را به ص رت ازممن قاب  اجرا 

ی خداینصد متعصال نصدارد دانسته الهته برای بهه د خ د انساا یگرنه م ادی برا
به ه،نن ص رت دراسالم برای تهمن شصدا ازاشص تگمن هصای ریزگصار یخسصتگمن 
های ریزمره، راهای بسناری برای بهه د یضعنت یج د دارد کصه  کصمن ازاا هصا 
تاز است که هنچ یرزش یهنچ منسک ازمناسصک اد صاا د گصر تنت انصد ا صن 

 کامل را داشته باشد . 
نه بصه ملصت   دلن  برخ رداری از جهاا بننمن منطقمن یاستقهال از   گا نه به 

النای تعلنامت آا است، بلکه به سهب مطش ریحمن برش جد د، ی ننصاز فص ری 
انساا مدرا به  ک مسکن ریانمن ی ذهنمن است: به مهارت دقنق تر، هرن   گا 
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در ساماا دادا زندگمن دنن ی است ی آماده ت دا برش مدرا بصرای کامنصابمن 
گانمن امریزی . خدمت   گا به برش بحصراا زده مرصص ماشصنن، نصه بنشرت در زند 

ارائه  ک نظام معق ل ی جامع از هستمن ی جهاا است ی نه دستگنری از انساا 
برای رساندا به کاملمن که مطل ب خصالق هسصتمن اسصت ی نصه ارجصاع دادا بصه 
تعالنم ریحهخش پناملاا الهمن؛ بلکه مراممن است ه،س  با جهاا بننمن حاکم 

برای فرینشاندا تنش ها ی اضصطراب   الرب یک،ک کار به مدا جد د الرببر 
هصصای برشصص ی رس فریبصصردا در اک لصصذت خصص اهمن برشصص ی درنتنجصصه دل خصص ش 
ت دا ی راضمن شدا به ا ن که برای درد خداج  من ای درمانمن رسصنده ی بصرای 

 فطرت معن  ت طلهمن ای مره،من  افت شده است.
ت اا گ ت که آم زه آ نن ها من با من اا جنهش های با نگاهمن فراگنر ممن 

ن پد د د نمن به صحنه آمده اند که با مح ر قرار دادا معن  ت ی ام ر ف ق 
طهنعمن سعمن در ارائه ی جر انمن متعالمن ی راز آمنز دارند . اند شه های 
  گاناندا  کمن از ا ن جنهش هاست که در صدد بر آمده با است اده از اص ل 

یاا شناسمن معن  تمن ن ظه ر را پد د آیرد   گا مانند د گر معن ی ی ر 
رسمداراا معن  ت های ن  پندا ی جنهش های ن پد د مدممن ارائه ی بننشمن 
است که حق انحصاری د ن است. آنها از طر ق ارائه ا نگ نه مکاتب خ د را 
جانشنن د ن معرفمن کرده د ن تا رابا د ن راستنن خلر کرده اند. ی آنها به 

ت اا درسه نکته درک  منخنال باط  خ د ممن پندارند که ننک کاری ممن کنند 
   گا را نقد کرد:

  گا از  ک سلسله مهانمن سست ی متزلزل برای ساخنت کاخ معن  ت   -5
بهره ممن برد ، الاف  از ا نکه پا ه های ا ن کاخ بر باد است ی از استحکام 

انرژی کنهانمن ، مدتنشن خالمن ، طرق مسائلمن نظنر تناسخ ، تثلنث ، 
ه شناری ، نظام معرفتمن   گاناندا را سست ی نااست ار کرده است ی ا ن امکاا 
را به منتقد ن داده است که نقد ها من محکم از ه،نن ریزنه ، به   گاناندا 

 .داشته باشند
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اند شه های   گاناندا گاه به افرات گرا نده است ، مطالهمن که درباره ی   -0
 سک ت ی امثال آا بناا ت د ن ممن افرات گرا من محس ب ممن ش د. تنها من  ا 

مهم تر ن ضعف ی سستمن افکار   گا ا ن است که ا ن اند شه از منصارص  -1
اصلمن  ک مکتب مرفانمن تهصمن اسصت. منصارصی از قهنص  : رش عصت آسصامنمن ، 

 . امتقاد به معاد ، بایر به خدای راستنن
چنزی که به انساا حس خ ب بدهصد، دلنص  بصر مناسصب بص دا ی خص ب هر 

ب دا آا ننست؛ قرص های ریاا گرداا ی م اد مخدر ننز به انساا حس خ ب 
 ممن دهند اما آ ا دلن  بر خ ب ب دا آنها است؟

بنابرا ن پرداخنت به   گا جا ماندا از کارهای اصلمن است؛ که آسصنب هصای 
مار ن   گا به گ نه ای است  .ن  ت افراد داردفرایانمن برای سهک زندگمن ی مع

که با سهک زندگمن ما ه،خ انمن ندارد. ا نکه فردی بصه گ شصه ای بصرید ی ه،صه 
افراد خانه را مجه ر به سک ت کند تا بت اند مرکز داشته باشد ی مر نات خ د 
 را انجام دهد، ه،نن مساله م جهات ا جاد تشتت در مناا خان اده ممن ش د.

اه اسالم هر چند به جسم ت جه ی ژه ای شده ی نظافت ی پاکمن جسم ی در نگ
سالمت یشادابمن بدا به ص رت برجسته ای لحا  گرد ده است، اما ه،ه ا ن 
ها بر ا ن مهناست که بزرگصاا د صن، جسصم را مرکصب ریق معرفصمن کصرده انصد ی 
اصالت را به ریق انساا که ن خه ای الهصمن اسصت ی خلصق ی صژه خداینصد اسصت 

ق ی حامص  آا اسصت کرامصت  افتصه اده اند ی جسم از ا صن نظصر کصه پا گصاه ری د
. در منطق اسالم برای پریرش ریق، دست راتمن ه،گصانمن یمشصرتک تحصت است

من اا ایامر ین اهمن الهمن ترش ع شده است ی ا ن ط ر ننست که بمن بندیباری 
جنسمن برای بعضمن گناه ی بصرای بعضصمن مامص  رسصتگاری باشصد. طهصق متص ا 

سالممن هرچند که با نظر به زمننه های ژنتنکمن ی بسصرت هصای اجتاممصمن، ریق ا
انساا ها م،کن است گرا شهای مختل من پندا کنند اما ریق ه،صه انسصاا هصا 
برای تکام  ی تعالمن نناز به دسته ای از امامل ی رفتارها دارند که نناز مشرتک 

ز ربنصای پصریرش ه،گاا است یبدیا ا ن دسته از امامل که در حکم اص ل ی 
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ریق است، گرا ش های فردی هر انساا راه بر به کامل ی سعادت نخ اهد ب د. 
ا ن اص ل امامل که تحت من اا  یاجهات ی محرمصات ، ننصز از آا هصا  صاد مصمن 
ش د، برامده از خص صنت ها من فراگنر ی مشصرتک در ریق انسصاا هاسصت کصه 

 .تعالمن ریق گرد ده است سنر ی بامث جع  دسته ای از ق اننن مشرتک  برای
 آخذم
ناس ،جاا ، تار خ جامع اد اا، ملصمن اصصغر حک،صت، تهصراا: انتشصارات  .5

 .540، ص5100،  .مل،من ی فرهنگمن
آناندا سص اممن ساتناسصنگ  ملصم منصارص )تات اشص دهمن(، جصالل م سص ی  .0

 . ۰۲ص.5177نسب، تهراا: فراریاا 

جلصد دیم، تهصراا:  هصای فلسص من هنصد، شا گاا دار ص ش اد صاا ی مکتب .1
 .41، ص5109 .انتشارات امنرکهنر

هننلز جاا  اد اا زندۀ رشق، ج،عمن از مرتجاما، قم: دانشصگاه اد صاا ی  .4
 .77ص  ،5109مذاهب ،

 .۲۰۰تار خ جامع اد اا،ص .1

 .۰۲ملم منارصص .0

ها ی ری دادها در اد صاا  ها ی انساا براندا اس.جمن.اف پژیهشمن در ا ده .7
من، قصصصم: انتشصصصارات دانشصصصگاه اد صصصاا ی مهصصصد باسصصصتاا، سصصص دابه فضصصصا ل

 .584ی581، ص 5195مذاهب،
 .۰۲ملم منارصص .0

الصصد ن  های پتنجلصصمن، سصصند جالل ساراسصص اتمن سصصاتناناندا،   گصصا سصص تره .9
 .۰۶ص 5108 .م س ی نسب ،تهراا: انتشارات فراریاا

 .۶۰ملم منارص،ص .58

 17ی  41هاما ص .55

الد ن )آناندا جنص تمن( ی سصاناز فرهصت )مصا رتا(  نسب سندجالل م س ی .50
 .۰۰، ص5108 .گنجننه ارسار   گا، تهراا: انتشارات فریدس
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ریز، مهصصرداد پارسصصا، تهصصراا:  00هنصصتل،ن ر چصصارد، آمصص زش   گصصا در  .51
 ۲۰ص5100 .انتشارات ارد ههشت

خ ددرمانمن، شهره مهصداللهمن، تهصراا:  دیی ،   گا برای ننس چااج ی .54
 .۸۲ص5100 .انتشارات شهاهنگ

 .۰۸گنجننه ارسار   گا، ص .51

 ۰۵  گا برای خ ددرمانمن،ص  .50

 .۶۰۵های فلس من هند ص اد اا ی مکتب .57

 .۰۰گنجننه ارسار   گا، ص .50

 .۰۲هاما ص .59

 .۰۸هاما ص  .08

 .018ی  009: 5های فلس من هند ج اد اا ی مکتب .05

ای مرمصص ز، تهصصراا: نرشصص پنکصصاا ،  تجربصصهپصص ر خرسصصی، کنصصدالننمن  رش ف .00
 .۰۰ص5100

 .۲۵۰-۰۸هاما ص .01

لص  س ، کنصدالننمن ی چاکراهصا، آرام، تهصراا: انتشصارات  پایلس ا جن    .04
 .۰۰ی۰۰، ص5100 .تجسم خالق
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 حکیمزاد رسمحقق عبدالرحمن
 

عالمه قاری  (سیاسی -اجتامعی )فعالیت های علمی
  نیک محمد 

 ملخص البحث

لعالمه الحافظ ننک مح،د رح،ه هللا، من أبرز شخصنات العل،نة یاملعن  ة ا 
 یالسناسنة فمن بالدنا، بحق ه  قدم ألبناء ال طن خدمات ج،ة اللتمن ا تنسمن. 
فضنلة الشنخ قاری ننک مح،د رح،ه هللا بدأ بإشامة العلم یاملعرفة من مائلة 

 ن ا قدیة لغنرهم؛ ی السلطنة حتمن تست ندیا من نع،ة العلم ی بالتالمن  ک
بذالک شاع العلم فمن املجت،ع ی ذهب بهذا الجه  یالخرافة. هذا املقال 

 املخترص  شنر إلمن أبرز خدمات العالمه بص رة مج،لة. 

 خالصه

معن ی ی  -مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا از ج،له شخصنت های مل،من 
شا انمن سناسمن کش ر ممن باشد که در مرصه های مختلف مصدر خدمات 

 گرد ده است.
م صصص ف جهصصت اشصصامۀ ملصصم ی معرفصصت از خصصان اده سصصلطنت رشیع کصصرد تصصا 
آنصصصاا از نع،صصصت ملصصصم برخصصص ردار شصصصده ی د گصصصراا بصصصه تهعنصصصت از ا شصصصاا بصصصه 

 فراگنری ملم ی دانش ری آیرده ی با جه  ی نادانمن یداع گ  ند.
ده در ن مقالۀ مخترص به برخمن از فعالنت های ا شاا در مرصه های  اد ش

 پرداخته ممن ش د. 
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 مربميت

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا با آنکه از لحا  مل،من ی خدماتمن از  
شخصنت های کالا کش ر  محس ب ممن ش د یلمن از لحا  معرفت تعداد 
انگشت شامر ه، طناا ما با یی شناخت دارند، لذا جهت معرفت مخترص ی 
خدمات ارزندۀ یی ازم د ده شد تا ا ن مقاله تهنه گردد تا فرزنداا یطن با 

 ص ف آشنا من حاص  تا ند. م  
 ارزش موضوع

الرض معرفمن ابعاد مختلف شخصنت مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا ی  
خدمات ارزندۀ یی ازم د ده شد تا معل مات مختلف ی مخترصی راجع به 
خدمات ا شاا گرد آیری ش د تا شخصنت مل،من ی سناسمن ا شاا متهارز 

 گردد. 
 شیوۀ تحقیق 

 ۀ استقرائمن، تحلنلمن ی کتابخانه ای نگارش  افته است. ا ن مقاله به شن   
 مقدمه

مریج ی زیال جامعۀ انسانمن من ت به م ج د ت ی مدم م ج د ت دانش،نداا  
آگاه، دلس ز ی متعهد آا ممن باشد، هر خطۀ که دانش،نداا آا مز ن با 
م اص ات مذک ر باشد، آا رسزمنن از هر حنث به پله های ترقمن ی خ د ک ا من 

م بر ممن دارد؛ اما برمکس کش ری که فاقد چننن اشخاص باشد، آا کش ر گا
 ری به نزیل ی قهقرا رفته ی به ننستمن ی فرام شمن ممن رید. 

یطن مز ز ما افغانستاا که زمانمن مهد پریرش ملامء ی فضال ی مرکز مدارس 
مشه ر ی با افتخار ب د، در آا ا ام استادی ی رسداری منطقه را به دیش داشت 

حرف ایل از زمامداراا آا ب د اما زماننکه ملامء ی دانش،نداا به فرام شمن  ی
س رده شده، تهعند، زندانمن ی کشته شدند ی حاک،نت سناسمن کش ر بدست 
 ک مشت انسانهای ب اله س ی مستهدی در آمد که جز در الم اط ای دی 

 تبیان



   

111 
 
 

الر زه هدف د گری در رس نداشتند، در ا نجاست که کش ر ما از قطار 
  رها من که باای شاا حساب ممن شد، برآمد.  کش

 کمن از اند ش،نداا مخلص ی دلس ز به یطن؛ که بخاطر خدمت به فرزنداا 
منهن، زندگمن آرام ی آس ده را کنار گذاشت ی الرض تع،نم ملم مناا 
شهرینداا افغانستاا که سالها از آا به دیر مانده ب دند ی در تار کمن ز ست 

سناه ممن کردند، مالمه قاری ننک مح،د ب د که ارادۀ ننکش هرچند ی را به 
چالها انداخت ی رضب ی شتم شد اما هرگز از هدفش دست بردار نشد ی به 

 راهش ادامه داد. 
م ص ف در منداا های مختلف دارای نه غ بخص صمن ب د که از خ د 
 ادگارهای ماندگاری بجا مانده است که ذ الً به برخمن از آنها مکث مخترصی 

 ممن ش د: 
 در عرصۀ تصنیف

به تأسمن از آ ات نخست قرآا که بنانگر تعلنم انساا مالمه قاری ننک مح،د  
ت سر قلم است، از آیاا صهایت کتاب ی قلم را بدست گرفت ی ه،زماا از هر 

الِْعلُْم َصيٌْد، َیالِْكتَابَُة دی یسنله است اده ممن کردند؛ ز را از قد م گ ته اند که: 
  عنمن ملم شکار است ی ن شنت بند کردا.  ( 5)قَيٌْد. 
م ه م که: ملم به مثابه شکار است که هر لحظه احتامل از دست دادا بد ن 

 ی فرا م شمن آا ممن رید اما ن شنت مانع آا ممن ش د. 
ِ بِْن  در م رد ریا تمن از پنامل اسالم صلمن هللا ملنه یسلم ننز دار م: َمْن َمهِْد هللاَّ
ِ َصَلَّ هللُا َملَيِْه َیَسلََّم: "قَيُِّدیا الِْعلَْم" قُلُْت:  َمْ،ِری بِْن الَْعاِص قَاَل: قَاَل رَُس ُل هللاَّ

 ( 0)َیَما تَْقِييُدُه؟ قَاَل: كِتَابَتُُه". 
بن م،ری بن ماص ریا ت است که رس ل ّلل صلمن هللا ملنه یسلم از مهدهللا 

فرم دند: ملم را در بند نگهدار د، گ تم: چمن چنز آنرا در قند نگه ممن دارد: 
 فرم دند: ن شنت آا. 

 فعالیت های علمی...
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با در نظرداشت اه،نت ن شنت ملمن رالم ا نکه در آا زماا در کش ر به هنچ 
 کتب، رسا   ی مقاات متعدد ی حساب ممن شد، قاری ننک مح،د رح،ه هللا

نا ابمن را به رشتۀ تحر ر در آیردند که مالیه بر تدر س در مراکز درسمن ی 
آم زشمن، م رد است ادۀ ج  ندگاا ملم ی دانش ننز قرار ممن گرفت که تا هن ز 
هم، اه  مطالعه از آنها حظ ممن برند. آثار قل،من م ص ف بسنار ز اد است که 

ساماننهای ریزگاری که بر افغانستاا آمد، ناپد د شده برخمن آنها به ملت ناب
اما خ شهختانه تعدادی از آنها از س ی ارادمنداا آا بزرگ ار ح اظت شده 

 که قرار ذ   ممن باشند: 
تج  د قرآا کر م مس،من به زبدة التج  د ی تح ة األط ال، که بشک   -5

 فته است. نظم مطابق فهم طالهاا ملم تهنه شده که بارها ز  ر طهع  ا
کتاب م،دة ال را ض در ملم منراث که بگ نۀ نظم ترتنب  افته ی چند ن  -0

 بار به طهع رسنده است. 

 (1)رسالۀ در ملم نح  که برای صن ف رشند ه ی امداد ه تألنف شده است. -1

 ن شنت کتب درسمن برای مدارس ی مکاتب جد د التأسنس.  -4

 هللا خاا نائب ج،ع آیری د  اا ما شۀ درانمن به ه،کاری رسدار نرص -1
 السلطنۀ یقت. 

ج،ع آیری اشعار یلمن ط اف کابلمن ی چاپ آا با ت جه مالمن رسدار منا ت  -0
 هللا معنن السلطنه. 

تدی ن ی ترتنب کلنات منرزا مهدالقادر بندل المن رد ف "دال" به  -7
 ه،کاری شاگردانش ی ک،ک مالمن رسدار نرصهللا خاا.

 ت حند احکام قضا من کش ر. -0

مقاات ی مضامنن به جرا د حه  املتنن ی الهالل که از طرف اب الکالم  -9
 (4)آزاد در نن،ه قارۀ هند نرش ممن شد. 

 تبیان
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در ملم مقا د، حک،ت، سناست، اقتصاد ی  افزیا بر ا ن، کتابها من -58
مهادی ر اضمن ننز ن شته اند که فعالً در اختنار ما ننستند ی امند یار م 
خان اده ی کساا د گری که آثار ا شاا نزد شاا باشد، آنها را در اختنار 
ر است اطالمات ی فرهنگ پریاا یجع ذ ربر د گر در کاب   ا مرابگذارند که 

 برسند. مندامل قع به چاپ 

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا در تهنۀ آثارش به حدی مط،نئ ب د که 
 گاهمن ناقداا را چلنج ممن داد ط ر که گ ته است: 

 ننست آساا نظم کردا معنای مقص د را
  ال مرب اندر جنااصصصصم اقصصصتا نهاشد فه
 ر از مستندصصص،م ب د بغنصصصصصصصآنچه در نظ

 (1)رد امتحاا هرکرا باشد ذکا ی ملم، گن
م ص ف برای ایلنن بار نرث ن  سمن فارسمن دری را بگ نۀ جد د را ج ساخت که 

 بعدها مح، د طرزی آنرا ادامه داد. 
 در عرصۀ تدریس

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا تنها ن  سنده ی صاحب تألن ات نه د بلکه  
ابد، لذا مجدانه تالش ممن یرز د که داشته های مل،من اش به د گراا راه  

ا شاا به گرد آیری شاگرداا ی تعلنم آناا ک،ر ه،ت بست. الهته جهت تحقق 
آرزی ش نخست به ذهننت سازی حکام ی خان ادۀ شاا پرداخت ی س س آنرا 

 گسرتش داد.
قاری ننک مح،د ممن دانست که اگر زناا به ز  ر ملم آراسته باشند اثرات آا 

 ا ن مق له جامۀ م،  پ شاند:  بر مرداا ی اط ال سا ه ممن افگند لذا به
 األمُّ مدرسٌة إذا أمددتَها      أمددَت َشعهاً طيّب األمراقِ 

 عنمن مادر مدرسه ای است که اگر ی را "برای تربنت" آماده ساختمن، ملت 
 ( 0)پاک یبمن آا شمن را آماده ساخته ای. 

 فعالیت های علمی...
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بناًء ملکۀ مشه ر افغانستاا بمن بمن حلن،ه مشه ر به شاه ب ب  جاا ی تعداد 
هجری ق،ری قرآا ی  5158ج زای سال  01د گری از اراکنن سلطنت را در 

زا نام س اد خ اندا ی ن شنت را تعلنم داد ی آنریز آالاز س اد آم زی را بنام ریز 
 گذاشت چنانچه رسیده است: 

  استصصصصصصب ی هار از آ صصصج زا که مه به
 بنست ی س مش ریز زا فرحت افزاست

جاا به بزرگداشت ا ن ریز مهم ی حناتمن خص صاً برای زناا، مسجد شاه ب ب  
رد که تا امریز بنام مسجد شاه بزرگمن را با ز ها من خاصمن در شهر ن  کاب  بنا ک

گرچه فعالً بنام مسجد خ اجه مهدهللا انصار مس،من  (7)جاا  اد ممن ش د ب ب  
 شده است.

بسنده نکرد بلکه دامنۀ تدر س را گسرتش مالمه قاری ننک مح،د به ا ن 
داد ی تعداد شاگرداا ذک ر ی اناث را افزا ش داد چنانکه حلقات درسمن را 

سااا را بنام  بزرگبرای سااا تشکن  داد ی حاص  تدر سش  بزرگبرای 
ار" ج،ع کردند که سالها م رد است ادۀ نظام مسکری قرار ممن گرفت  "ننکه

که مرح م مهدالهادی دایی "ننکه ار" را چننن معنمن ممن کند:  کمن نام 
 (0)استادم ننک مح،د ی دیم آا بهرت ساخنت اساس زندگمن است. 

برای خ رد سااا کش ر ننز اهتامم ی ژۀ ت د ی کتاب تج  د تح ة ااظ ال 
 طر فهم بهرت شاا از قرآا کر م را برای آناا ن شت. را بخا

 یی ه، اره به فراگنری ملم تش  ق ی از جه  ی نادانمن بر حذر ممن داشت: 
 با ملم متحد شده با جه  ضد ش  د

 م نس اا مهارکستصصصا ن امتحاا مال
 در عرصۀ انکشاف معارف

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا جهت ه،گانمن شدا ملم ی دانش به  
تأسنس مدارس ی مکاتب ی انکشاف آنها پرداخت که شاگرداا ز ادی را در 

 تبیان
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آنجا ج،ع کرد ی تحت تعلنم قرار داد که در تار خ معارف کش ر گام نخست 
 ش،رده ممن ش د: 

سهم گنری فعال در تأسنس لنسۀ حهنهنه به ش، ل پنج تن معل،نن  -5
 هجری ق،ری. 5000هندی در سال 

 رشکت در تأسنس داراملعل،نن کاب  برای بار ایل. -0

تأسنس دارالح ا  مهارکۀ کاب  که در ابتدا به بنت القراء مس،من ب د  -1
 هجری ق،ری گذاشته شد.  5158که اساسش در سال 

 ر رابطه ق لمن دارد: استاد ابراهنم خلن  د
 دارالعل م ی مکتب ح ا  را اساس
 ای ماند ی زاا برآمده ح ا  بنکراا

مالمۀ بزرگ ار مدتمن در کش ر هند س،ت استادی را به مهده داشتند که 
 مح، د طرزی در م رد چننن رسیده است: 

 هند ی یطن گشت من ر ز یی
 ( 9)گلشن افکار معطر ز یی 

با خدمات ارزنده ای که جناب مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا به جامعۀ 
افغانمن در آیانمن که ری آیردا به کتاب ی قلم، ن ممن خ د را به هالکت انداخنت 
ب د، اما هن ز هم شخصنت آا مرد قلم ی کتاب نا آشنا معل م ممن ش د ی 

ز ملت های آنرا بسناری از مردماا ا ن کش ر از یی شناختمن ندارند که  کمن ا
داکرت اناهنتا راتب زاد یز ر تعلنم ی تربنه ج،ه ری دم کراتنک افغانستاا  
ض،ن بناا شهکاری های م ص ف در مهارزه بر ضد بمن س ادی ی احنای 
معارف، بمن مهری زمامداراا یقت ممن داند که تنها به معرفمن کاسه لنساا 

 (58)نلدند. نزد ک شاا اکت ا کردند ی از مهارزاا یاقعمن، ناممن 

 

 

 فعالیت های علمی...



   

116 
 
 

 در عرصۀ مطبوعات

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا بخاطر اشامۀ بنشرت ملم ی فرهنگ مناا  
اقشار مختلف جامعه، آشنا من باه،من ن  سندگاا ی رسانندا حقا ق به س،ع 

مجلۀ معرف  هجری ش،سمن5090حاکاما، به ابتکار ن ی پرداخت ی در سال 
معارف را در یزارت معارف اساس گذاشت که م رد استقهال گرم اه  مطالعه 
قرار گرفت. با آنکه مجله چند ن بار مت قف شد اما بننانگذار ی شاگرداا ی 
ه،کارانش خسته نشدند بلکه بار د گر بنام د گری به نرش آا اقدام ت دند، 

که ( 55)ام مجلۀ مرفاا از چاپ برآمد چنانکه باری بنام آ ننۀ مرفاا ی بار د گر بن
  سال ممن گذرد، فعالنت دارد. 99تا اکن ا که از م،ر آا 
 نرشیۀ رساج االخبار

دیمنن گاممن که ت سر مالمه ای م ص ف برای ریشن شدا اذهاا مردم  
افغانستاا برداشته شد، نرش جر دۀ رساج ااخهار ب د که استنذاا انتشار آا 

 رسند ی ایلنن شامره آا در به امضای امنر حهنب هللابه نام رساج ااخهار 
هجری ق،ری به ر است م ل ی  5101هجری ش،سمن مطابق  ۲۰۸۰سال

مهدالرؤف قندهاری متخلص به خاکمن ی دبنری م انا مح،د رسیر یاصف 
  .قندهاری انتشار  افت

ی مالمه استاد مهدالحمن حهنهمن امضای انج،ن رساج ااخهار  طهق ن شته
 :تمن ب دنداشخاص آ 

 من اا گذار: م ل ی مهدالرییف خاکمن
 معایا من اا گذار: م ل ی نجف ملمن

 محرر ز ر دست: م ل ی مح،د رسیر یاصف قندهاری

 ترجاما زباا ترکمن: حاجمن باشمن الالم نقشهندخاا

 .مهت،م مرتجم اخهار اردی:حافظ حندرملمن خاا

 .بنگمعایا ترج،ه ی اخهار اردی : مهدالرح،ن بنگ ی مهدالرحنم 

 .مصحح: قاری ننک مح،دخاا

 تبیان
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اندازی  جر ده رساج ااخهار که به خاطر بنداری ملت ی ارتقای کش ر راه
ها جر ده  ی آا تعطن  گرد د به گ ته بعضمن شده ب د پس از نرش ایلنن شامره

 ( 50)ها از نرش باز ماند.  م ص ف در اثر مداخله ی مامنعت انگلنس
مالمه قاری ننک مح،د مالیه بر تصحنح مقاات یارده به جر دۀ رساج 
ااخهار، مقااتمن را ننز الرض آگاهمن ی بنداری مردم افغانستاا ممن ن شت که 

 از طر ق جر دۀ مذک ر به چاپ ممن رسند. 
با ا ن حال، نخستنن اند شه های آزادی خ اهمن ی مرشیطنت در ه،نن 

که نخستنن هسته های مرشیطه خ اهمن در سالها در کاب  شک  گرفت، چنان
دربار ی در لنسه حهنهنه پد د آمد که قاری ننک مح،د در آنجا س،ت استادی 

 (51)را داشتند. 
 روابط با شخصیت های مطرح درون مرزی و بیرون مرزی

مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا با د د باز ی نگاه ژرفش، جهت تهادل 
نظر ات ی به کرسمن نشاندا د دگاه های صائب خ  ش در جامعه، با 
شخصنت های متعددی از کش رهای مختلف از ج،له هندیستاا، مرص، 

 حجاز، شام ی ترکنه رابطۀ فکری داشتند که ممن ت اا از ذیاتمن نام برد: 
 الت نسمنالشنخ جابر 

 مهدالسالم بن مشنش
 حرضة امل انا السند مح،د ملمن

 اهنم ذکمن ن  سنده ی دانش،ند ترکمنابر 
 شنخ ااسالم حسن فه،من

 تحسنن افندی ترکمن
 (54)اح،د مهدالرح،ن املرصی. 

ا شاا چند ن بار با سند جامل الد ن افغانمن رح،ه هللا مالقات داشتند، سند 
فغانستاا ی شخصنت مل،من قاری ننک جامل الد ن که "آگاه از ایضاع ا

مح،د ب د؛ به یی پنشنهاد کرد که به یطن بر نگردد، اما مالمه شهند ترجنح 

 فعالیت های علمی...



   

118 
 
 

داد که در کنار ه، طنانش که از نع،ت س اد کم بهره ب دند برید ی جهت 
خدمت به آناا ی رشد ی ترقمن شاا مشکالتمن را که ممن بنند، آنرا ناد ده بگنرد. 

دانش،ند مرصی ز داا بدراا چننن  اد آیر ممن ش د:  ط ر که ا ن م ض ع را
"ی باإلضافة إلمن ذلک فقد التقمن القارئ ننک مح،د جامل الد ن األفغانمن 
مدة لقاءات ی رالم اقرتاق امل کر اافغانمن بعدم م دته إلمن ال طن، رّجح 
القارئ ننک مح،د أا  ع د إلمن ال طن ی أا  هقمن إلمن جانب شعهه ی إخ ته 

ألمننن رالم ک  املصامب یاملتامب التمن تقتضمن طهنعة هذا الع،  األفغانمن ا
 ( 51)....ده لخدمتهم ی ترقنتهم إلمن األمامی أا  هذل الا ة جه

بازگشت مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا به یطن آنگ نه که سند جامل 
 الد ن افغانمن برا ش گ ته ب د، برای حاکاما یقت خ شا ند مام نشد ی برای
ا نکه در آ نده برا شاا درد رس مام نش د، ی را زندانمن کردند اما بنا به 
منانجنگری تعدادی از ملامی کش رهای اسالممن که برای حاکم یقت گ ته 
ب دند: اگر یج د یی برای شام قاب  قه ل ننست ی را ما به کش ر خ د ممن 

اطت شاا از بر م ی از داشته های مل،من یی است اده ممن کننم که بنا به یس
زنداا رها شد ی تا یقت حناتش مصدر خدمات بزرگمن در مرصه های مختلف 
گرد د که گ شه ای از آنها را بناا ت د م. اما با تغننراتمن که پس از مرگ 
حهنب هللا خاا در کش ر ریتا شد بار د گر به زنداا افگنده شد ی پس از 

ماه ربنع اایل سال رنجها ی تکالن من که باا ش آمد در شب ج،عه ایل 
ش،سمن در محهس ارگ کاب  به شهادت  5180ق،ری مطابق سال 5140

 رسا نده شد.
شهادت یی رضبۀ جلاا ناپذ ری ب د به پنکر جامعۀ فرهنگمن آا زماا که 

 مرثنۀ ملک الشعراء قاری مهدهللا مهنن ا ن امر است: 
 ننک مح،د خااد بر دل  اراا              ف ت مالمه قاری صصصصصداالها مان
 رخ نشااصصصصصصصصد باز دیر چصصصصصلمن که مثلش را              ندهصمامل  فاض

 (50)امت  گانۀ دیراا صصصصصصصصصصصنر ای معدیم              در قنصصصدر قرائت نظ
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 نتیجه
از ابالی آنچه در قهال مالمه قاری ننک مح،د گ ته آمد، چننن نتنجه ممن  

 گنر م که: 
 ا شاا شخصنت جامع ااطراف ب دند.  -5

ا شاا قلم ت انا من داشتند که در مندانهای مختلف آنرا به حرکت در  -0
 آیردند ی از خ د آثار کم نظنری را به منراث گذاشتند.

 دند که شاگرداا ز ادی را تربنت ا شاا به حق مدرس آگاه ی مخلصمن ب -1
ت دند که در تدر س، ن  سندگمن، شامری ی حق گ  من اساتند مرص خ د 

 شدند.

مالمه قاری ننک مح،د با آنکه از شخصنت یاا من در مناا ه،قطارانش  -4
برخ ردار ب د اما ه،نشه شاگرداا ا قش را به یظا ف ی مد ر ت ها ممن 

 ز گ،ناممن کار ممن کردند. گامشت ی خ د در مقب آنها چ ا رسبا

 پیشنهادات
بخاطر معرفمن یاقعمن شخصنت کم نظنر مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا  

 ممن گردد که: پنشنهاد 
آثار مالمه قاری ننک مح،د رح،ه هللا ج،ع آیری شده ی پس از  -5

 مطابقت کام  با اص  اثر به چاپ آا اقدام ش د.

گ ار کن رانسها، جهت آشنا من بنشرت از شخصنت یاای آا بزر  -0
 سن،ننارها ی نشستهای متعدد مل،من در سطح کش ر گرفته ش د.

 پ هنت ا پریاا بنام پ هنت ا مالمه قاری ننک مح،د مس،من ش د.  -1
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کتابخانۀ بزرگمن در پریاا بنام قاری ننک مح،د امامر گردد که مالیه  -4
بر آثار قل،من ی چاپ شدۀ م ص ف کتابهای د گری ننز خر داری شده ی الرض 

 است ادۀ مراجعنن کتاب خ اا، گذاشته ش د. 
 : مآخذ

مِل بن )سلطاا( مح،د، أب  الحسن ن ر الدين املال الهریي القاري،   -5
لهناا، چاپ:  –دار ال كر، بريیت ، مشكاة املصابيح مرقاة امل اتيح رشق

 .  50، ص: 5م، ج: 0880 -ق، -هص 5400ایل، 

املستدرك مَل الصحيحني، أب  مهد هللا الحاكم مح،د بن مهد هللا بن   -0
مح،د بن ح،دیيه بن نُعيم بن الحكم الضهي الطهامين النيساب ري 

دار الكتب ، مصط ى مهد القادر مطا تحقيق:املعریف بابن الهيع، 
 . 500، ص: 5، ج: 5998ق، -هص5455بريیت، چاپ: ایل،  –العل،ية 

 . 0ش، ص:  -هص5105رسطاا  51مهدالحق بنتاب، ن شتۀ قل،من،  -1

 مهداللطنف سهنم قار زاد، ن شتۀ قل،من.   -4

مالمه قاری ننک مح،د، تج  د قرآا کر م مس،من به زبدة التج  د ی تح ة  -1
 . 50ش، ص: -هص5109مرکز تعلن،من افغانستاا،  األط ال،

 .    511، ص:5طالئع الس ار، ،املکتهة الشاملة ج:  -0

مجلۀ مرفاا، مقالۀ: آالاز س اد آم زی در کش ر مز ز ما، نهشتۀ:   -7
 .    99 -90، ص: 5191مهداللطنف سهنم قار زاد، منزاا 

 . 99هاما اثر، ص:   -0

ری ننک مح،د مرد اند شه ی تدبنر، مجلۀ ماهنامۀ مرفاا، مقالۀ: مالمه قا  -9
 . 01ش، ص:  -هص5109ن شتۀ: سهنم قار زاده، 

 . 5فضاء تهمن است صد در سک ت ممن منرد، اناهنتا راتب زاد، ص:  -58
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مجلۀ مرفاا، مقالۀ: نگاه اجاملمن بر دفرت پر بار مرفاا، ن شتۀ: سهنم  -55
. ی رس مقالۀ مجلۀ مرفاا، 9 -0ش، ص:  -هص5198قار زاده، جدی 

 . 5ش، ص:  -هص5194رسطاا 

 -هص5101پ هاند مهدالحمن حهنهمن، جنهش مرشیطنت در افغانستاا،  -50
 . 7 -0ش، ک،نتۀ دیلتمن طهع ی نرش، ص: 

گاری )رساج ااخهار صد ساله شد، پرت  نادری،   ک سده ریز نامه ن -51
 . 5ش، ص:  -هص5198اسد  00سا ت خراساا زمنن، 

 . 5ز داا بدراا املرصی، ص:  -54

 هاما.  -51

 . 08ش، ص: -هص5109مجلۀ مرفاا،  -50
                                                                               

***  
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 حازمی محقق محمدیوسفمعاون رس 
      

 شخصیت زن مسلامن ازدیدگاه عالمه اقبال الهوری
 

 بحثملخص ال
قال شخصنة املرأة املسل،ة فمن یجهة النظر من املهذا  فمن  بحثلقد  

ممن الکهنر ی الداممن الشهنر ی العاملمن مح،د إقهال ااسال  العالمة ی امل کر
الاله ری ی إا هذا املقال  حایل آا  نعکس م ض ع قضنة شخصنة املرأة 
املسل،ة فمن ض ء نظر اته ی آرائه،ی من املناسب أا أقسم م ض ع شخصنة 

ملرأة املسل،ة من یجهة نظر مح،دإقهال إلمن أربعة أقسام ی أدایم الهحث فمن ا
هذه املحایر األربعة: األیل:املرأة املسل،ة کأم،  یالثانمن:املرأة املسل،ة 
کزیجة، یالثالث:املرأة املسل،ة کن، ذج  ی قدیة لهقنة نساء العامل، ی الرابع: 

.ی إا هذااملقال تشک  املرأة املسل،ة کهنت مب ه مها الخاص ی العام
 جزءامن ت کرات مح،د إقهال.

 خالصه
در ا ن مقاله شخصنت زا مسلاما از د دگاه م کر بزرگ اسالممن ی دم تگر 
ناممن ی جهانمن مالمه مح،د اقهال اه ری م رد بحث قرار گرفته است.ا ن 
مقاله تالش  دارد تا م ض ع شخصنت زا  مسلاما را از د دگاه مالمه مح،د 

منعکس سازد، مناسب دانسته شد تا  م ض ع شخصنت زا از نظریی  اقهال 
به چهار  قس،ت تقسنم گردد ی نظر ات م ص ف در چهار مح ر:نخست: زا 
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منحنث مادر.دیم: زا منحنث ه،رس.س م: زا منحنث الگ  یرسمشق برای 
د گراا ی چهارم: زا منحنث دخرت مب ه م خاص ی مام آا، به بحث گرفته 

ا ن مقاله بخشمن از نظر ات ی د دگاه های اقهال اه ری را  ش د. بدیا شک
 تشکن  ممن دهد.

 رضورت انجام تحقیق
 کمن از مسائلمن  م ض ع شخصنت زا  مسلاما از د دگاه مالمه مح،د اقهال، 

است که ت جه ه،ه مسلامناا ی ج امع اسالممن ی به ی ژه ت جه ج اناا را بخ د 
جلب ممن سازد یبامث النامندی  ی ازد اد معل مات  آناا ممن گردد؛ آنگ نه که 
ه  داست بخش امظم  ج اناا آگاه به اقهال اه ری اخالص مند اند؛ بنابر 

هشگراا است که در رابطه به ا ن اه،نت ا ن م ض ع، بر دانش،نداا ی پژی 
مسأله مهم اجتامممن ی معارص، تحقنقاتمن را انجام داده ی م قف مل،من خ د را 

 پنرام ا م ض ع، بص رت بسنار یاضح ی مدل  بناا تا ند.
 تحقیق مربمیت

چ ا در رشا ر امریزی، جامعه ما بنابر اه،نت ی مقام شامخ جهانمن اقهال 
من یی؛ مخص صا آا بخش از نظر ات م ص ف اه ری ی خدمات مل،من ی دم ت

که به م ض ع شخصنت زا مسلاما متعلق  است  ی  ننز با در نظر داشت ا ن 
که اکرث ت مردم  کش ر ما به زباا فارسمن بلد اند، شناخت شخصنت زا 
مسلاما از د د آا بزرگ ار، حتمن ال سع مساممن مهذیل داشته تا اگر خدای 

 نگمن جامعه افزید گردد.تعالمن بخ اهد در باریری فره
 هدف تحقیق

هدف از انجام ا ن تحقنق، دست رسمن به شناخت دقنق د دگاه های مالمه  
اقهال، در زمننه شخصنت زا مسلاما، آگاهمن ی با خلی از ف ائد شناخت  
نظر ات ا ن شخصنت ی اطالع از آا ی آشنا من به  نتائج ی پنامدهای مث،ر آا  

 باشد.در دننا ی در آخرت،ممن 
 

 شخصیت زن مسلامن از...
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 روش تحقیق
تحلنلصصمن اسصصت اده بع،صص  آمصصده  نظصصم ی  -در ا صصن تحقنصصق از شصصن ه ت صصصن من

نرثخصص د مالمصصه، بصصه حنصصث محصص ر قصصرار گرفتصصه  سصص س مطالصصب ارائصصه شصصده 
راجصصع بصصه م ضصص ع کصصه در منصصابع، کتصصب ی رسصصائ  یی یجصص د داشصصت، مصص رد 

 تحلن  ی ت ضنح قرار گرفته  در قند قلم گرد د.
 مقدمه

دردننصصا ی معصصارص اسصصالم، کصصم تصصر مت کصصر فرهنختصصه، ریشصصن کر ی آگصصاهمن را 
مصصمن  صصابنم کصصه هامننصصد مح،صصد اقهصصال اهصص ری شخصصصنتمن اسصصت ار ی ا صصاما 
راسصصخ داشصصته باشصصد. ای در یاقصصع  صصک مصصؤمن ی ریشصصن کر اسصصت. ه،صصه درد 
کشصصص رهای اسصصصالممن در ا صصصن  اسصصصت کصصصه  هرگصصصز ریشصصصن کراا، مت کصصصراا ی 

قامصصده ی سصصناق نهصص ده انصصد؛ بلکصصه از  صصک زمصصاا تصصا فرهنختگانشصصاا بصصر  صصک 
 زماا د گر، افکار ی نطر اتشاا متهل ر ممن شد.

بصصه ه،صصنن ملصصت در  مصص رد مالمصصه اقهصصال اهصص ری گ  نصصد: اقهصصال گلصصمن      
ه،نشصصه ی در طصص ل دیراا مراحصص  سصصه ( 5)بصص ده اسصصت کصصه درجهصصنم ریئنصصد.

هصصاما گ نصصه کصصه گانصصه م،صصر خصص  ش، محکصصم یاسصصت ار بصصا  قصصنن پنصصامل گ نصصه )
 گ ته اند( در طر قمن که پنش گرفته ب د، ره س رد.

ه،صصصنن مقالصصصه کصصصه قسصصص،تمن از ت کصصصرات اقهصصصال را تشصصصکن  مصصصمن دهصصصد؛      
حصصصصایی د صصصصدگاههای ای در مصصصص رد زنصصصصاا مسصصصصلاما در سصصصصالهای جصصصص انمن، 
منانسصصالمن ی پا صصاا م،صصر ایسصصت، نشصصانمن از اسصصت اری شخصصصنت ی انسصصجام 

دارد ی ه،صصصه حرفهصصصا ش  صصصک دسصصصت ی اند شصصصه هصصصا ش در طصصص ل زنصصصدگمن 
 (0)منسجم است.

ما ممن ت اننم با تع،ق در آراء ی نظرات مالمه اقهال که در ا ن مقاله فراهم  
آمده، به حقنقت اند شه ای در م رد  زا مسلاما، دست  ابنم. ا نکه اقهال زا  
مسلاما را از چه منظری ممن نگر سته است؟ ی راجع به زا  مسلاما چه 

ته است؟ ترد دی ننست که بهرت ن طر ق برای پمن بردا به افکار ی د دی داش

 تبیان
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ذهننت هر اند ش،ندی، مراجعه به آثار ی اند شه های ایست. اقهال افکار 
خ د را به دی طر قه در جامعه  ارائه ت ده است؛ هم در قالب رسیدا شعر ی 

اا ن شته یلمن قطعاتمن که در ا ن مقاله آمده است، هم از من (1)هم ت سر نرث. 
تأمالت »های نرثی ای، بر اساس سهک ی سناقمن انتخاب شده که خ د ای در 

یهم از مناا  رسیده های یی که در کلنات  (4)پا ه نهاده است.« گ نه گ ا
 اشعارش گرد آمده، برگز ده شده  است.

ز آنجا من که بحث آا گ نه که ه  داست، نظر اتعالمه، پهل ها ز ادی دارد ی ا
پنرام ا  قس،تمن از نطر ات  شخصنتمن  مانند مالمه  برای مردم مسلامتا  
چنزی مه،من تلقمن ممن گردد، در ا ن مقاله تالششدهتاجا نکه،،کن است در 
ریشنا نق ی تر ن،معت،د تر ن،عل ماتدرریشنا ن،دارک ی 

که  در اين مقاله خ اهيد ديدش اهدیمقلهرشی،بهلرسن پژیهشگرفتهش د.
اين دم تگر  بزرگ ار چقدر  در رابطه به م ض ع م رد بحث حاکم ب ده ی نظر 

 صائب را ارائه داشته است.
امند است که مقاله هذا از  ک طرف بناا گر، د د مالمه اقهال در م رد       

شخصنت زا مسلاما باشد ی از طرف د گر م رد ت جه ی است اده مالق،نداا 
اقهال ی اقهال پژیهاا ی ب  ژه  آنانمن که ما لند اند شه  اقهال، دیستاا 

 ازشخصنت زا مسلاما از د دگاه یی، آگاهمن  ابند، قرار گنرد.
مناسب ممن دانم که م ض ع شخصنت زا از د دگاه اقهال را به چهار      

 بخش تقسنم ت ده ی نظر ات یی را در چهار مح ر به بحث بگنرم.
 اول: زن منحیث مادر.

 منحیث همرس.دوم: زن 
 سوم: زن منحیث الگو ورسمشق برای دیگران. 

 .چهارم: زن منحیث دخرت مبفهوم خاص و عام آن
بناء د دگاه مالمه اقهال در م رد شخصنت زا، در ا ن ن شته، ریی مح رهای 

 چهارگانه ف ق ممن چرخد.
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 .محور نخست: زن منحیث مادر
اقهال در ا ن زمننه ممن گ  د: حافظ ارزش هاست: : حفظ ارزش ها: زن الف
زناا ممن ت انند ارزشها را بهرت از مرداا ح ظ کنند؛ با آا که در دیره تنزل ی »

انحطات، حق ق زناا پا امل شد ی مرداا مسلاما از ح ظ حق ق زناا 
مسلاما ال لت یرز دند؛ یلمن زناا بایج د آا ه،ه ظلم ی ستم به انجام یظن ه 

 (1)«.دندخ د ی ح ظ ارزشها ادامه دا
: از نظر اقهال، زا مسلاما زن مسلامن و تعلیامت رشعی و مذهبیب: 

با د تعلنامت م،نق مذههمن بهنند؛ چ ا جامعه فردا را، بدیا شک ای ممن 
اقهال در زمننه  ابراز ا ن د دگاه متأثر از مادر خ د ممن باشد؛چ ا:  (0)سازد.

مذههمن ی مقدس گ نه مادر اقهال زنمن آرام، از ن ع خاتهای قد م ی بسنار 
ب د، اقهال به مادرش مالقه فریاا داشت ی تأثنر تربنت اخالقمن ای در طرز 
ریش ی رفتار فرزند ج انش فقر از منظ مه ای که هنگام یفات مادرش رسیده 

  (7)ی ص اتش را ست ده  است، ممن ت اا قضایت کرد.
ا اقهال در زمننه ارزش ی اه،نت تحصن  زناا مسلام: زن و تحصیل:ج

تحصنالت مرد، تحصنالت فردی است  یلمن » چننن اظهار نظر ممن تا د:
 (0)«.تحصنالت زا به ا ن معنا است که  ک خان اده را تعلنم داده باشنم

ازد د اقهال هر مرد متأثر از زا است. م ص ف در  د: تأثیر زنان بر مردان:
 ش را در ا ن باره ممن گ  د: هنج مردی ننست  که اثرات  تربنت  مادر خ 

خ د ننابد ی  ا محهت خ اهرانش جا من در دل ای نداشته باشد. ش هرانمن که 
ه،رساا خ ب ی پارسا داشته اند، به ننکمن ممن دانند که یج د زا تا چه حد 

 ( 9)در ترقمن مرد، مؤثر است.
خ  ش ی در  کمن از مثن ی های آا، « رم ز بنخ دی»مالمه اقهال اه ری در    

 اا مسلاما چننن ممن رسا د:در رابطه به مادر 
 ننک اگر بننمن، ام مت رح،ت است

  ت نسهت استصصصصصزآا که ای را با نه
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 ص د"کن فکاا":صصصصصصصصصگ ت: آا مق
 «هات آمد جنااصصصای امصصصصصصصصز ر پ» 

 ر م ارحام است ی بسصصصصصملت از تک
 ام است ی بسصصصصیرنه کار زندگمن خ

 ادرااصصص ت مصصصصظ رمز اخصصصصصافصصصح
 (58)رآا ی ملت مادراا صصص ت قصصصصصصصق

 محور دوم: زن منحیث همرس.
ـــین ـــرین موجـــود روی زم ـــب ت ـــف: زن جال : زا، از نطصصصر اقهصصصال  صصصک ال

هسصصتمن  ی آفر صصده نها صصت جالصصب بصصه حسصصاب مصصمن آ صصد، ای در ا صصن بصصاره مصصمن 
خصص ردار اسصصت، گ  صصد: بصصه نظصصر مصصن زنصصمن کصصه از ز هصصا من فصص ق العصصاده ای بصصر 

یلصصمن از  برکصصت مالحتصصمن کصصه نصصصنهش شصصده بصصه هصصنچ  ریی خصصل نصصدارد، 
 (55)فر هنده تر ن ی جالب تر ن م ج د ریی زمنن است.

از د صصد گصصاه اقهصصال، زنصصاا ی مصصرداا بصصا  ب:برابـری زنــان بــا مــردان در اســالم:
هصصم مسصصایی انصصد. یی ا صصن طصصرز د صصدش را برگرفتصصه از قصصرآا کصصر م قل،صصداد 

زا ی مصصصرد در اسصصصالم مسصصصایی » در زمننصصصه چنصصصنن مصصمن نگصصصاد:مصصمن تا صصصد. ی 
هسصصتند. مصصن ا صصن را از قصصرآا در  افتصصه ام. برخصصمن  بصصر ا صصن مقنصصده انصصد کصصه 

الرَِّجصصاُل قَ َّاُمصص َا َمصصََل مصصرداا از زنصصاا برتصصر انصصد ی اسصصتناد مصصمن کننصصد بصصه آ صصه" 
ُ بَْعَضصصُهْم َمصصََل بَْعصصٍض" صصَ  هللاَّ مصصرداا، کصصار گصصزار ی   عنصصمن-«(50)النَِّسصصاِء مِبَصصا فَضَّ

رسپرسصصت زناننصصد؛ ز صصرا کصصه خداینصصد  برخصصمن از ا شصصاا)مرداا( را بصصر برخصصمن 
ا صصن ت سصصنر از نطصصر محصصایره مربصصمن درسصصت  -)زنصصاا( فزینصصمن داده اسصصت...

قَصصص َّاُم(، صصصص ت ننسصصصت؛چ ا از لحصصصا  رصف ی نحصصص  زبصصصاا مربصصصمن، یاژه )
ت ضصصنلمن کل،صصه قصصائم ی بصصه معنصصای محصصافظ اسصصت.در جصصای د گصصری مصصمن 

(.ف آناا)زنصصاا( پ شصصش شصصام  -(51)رما صصد: )ُهصصنَّ لِهَصصاٌس لَُكصصْم َیأَنْصصتُْم لِهَصصاٌس لَُهصصنَّ
هسصصصتند ی شصصصام)مرداا( پ شصصصش آنصصصاا. لهصصصاس ننصصصز، بصصصرای مح صصص   نگصصصاه 
داشصصنت بصصدا اسصصت، مصصرد محصصافظ زا اسصصت ی د گصصر هصصنچ فرقصصمن بصصنن زا ی 
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ا مصصرد ننسصصت. ی مصصمن افزا صصد: در قصصریا گذشصصته ، زنصصاا دیش بصصه دیش  مصصردا
بصصه جهصصاد مصصمن پرداختنصصد. در زمصصاا خل صصای مهاسصصمن، خصص اهر خلن صصه قاضصصمن 

 (14)«.القضات ب د ی ممن ت انست فت ا صادر کند
مالمصصه اقهصصال بصصه ا صصن نظصصر اسصصت کصصه زا ج: زنــان مســلامن و حــق طــالق: 

مصصمن ت انصصد در زمصصاا مقصصد نکصصاق، حصصق طصصالق را از آا  خصص  ش  صصا  کصصمن از 
برخصصمن »نزد کصصاا خصص د کنصصد. یی در زمننصصه چنصصنن اظهصصار نظصصر مصصمن تا صصد: 

بصصه امصصرتاض مصصمن گ  نصصد: در اسصصالم زا ماننصصد مصصرد حصصق طصصالق نصصدارد. ا نصصاا 
الق را از آا خصص د  صصا تصصمن داننصصد کصصه زا مصصمن ت انصصد هنگصصام مقصصد، حصصق طصص

 کصصمن از اقصص ام نزد صصک خصص د سصصازد ی در النصصر ا صصن صصص رت بصصا مقصصد م افقصصت 
 (51)«. نکند
از » از طصصرف د گصصر، مالمصصه اقهصصال در مصص رد ن صصس قضصصنه طصصالق مصصمن گ  صصد:    

نظصصر اسصصالم،  کصصمن از بصصدتر ن کارهصصا من کصصه جصصائز هصصم هسصصت، طصصالق اسصصت ی 
ه از منصصزاا طصصالق کاسصصته  کصصمن از دائصص   آزادی تعصصدد زیجصصات آا بصص ده کصص

م صصص ف در هصصر دی زمننصصه  عنصصمن طصصالق ی تعصصدد زیجصصات مصصمن افزا صصد: «. شصص د
از دی م،صصص  ناپسصصصند اجتاممصصصمن  عنصصصمن طصصصالق ی تعصصصدد زیجصصصات، دیمصصصمن ا »

 (50)«.اق  ز اا ک،رت دارد
مالمصصه اقهصصال در ا صصن بصصاره، بصصر اسصصاس برداشصصتمن کصصه از فقصصه اسصصالممن دارد 

اسصصاس فقصصه اسصصالممن، ازدیاج منثصصاق مصصدنمن بصصر » چنصصنن ابصصراز نظصصر مصصمن کنصصد:
اسصصت. زا، مختصصار اسصصت بصصه هنگصصام اجصصرای مقصصد، از شصص هر خصص د، بخ اهصصد 
کصصه در رشا صصر خاصصصمن حصصق طصصالق بصصه ای  یکالصصت داده شصص د، بصصه ا صصن ترتنصصب 

 (57)«.زا در حق طالق با ش هر خ د برابر ممن ش د
ا صصد مالمصصه اقهصصال بصصد ن نظصصر اسصصت کصصه ب د: زنــان مســلامن و احقــاق حــق:

زنصصاا مسصصلاما، در صصصدد دفصصاع از خصص د بصصر آ نصصد ی حصصق خصصدادادی ی مرشصصیع 
خصص  ش را از مصصرداا بگنرنصصد. م صصص ف در ا صصن بصصاره چنصصنن اظهصصار رأی مصصمن 

اگصصر زنصصاا، بصصر آا شصص ند کصصه حتصصمن اامکصصاا از حقصص ق خصص د دفصصاع »تا صصد:

 تبیان



   

119 
 
 

کننصصد ی حقصصمن را کصصه  رش عصصت اسصصالممن بصصرای آنصصاا مقصصرر داشصصته از مصصرداا 
ه راسصصتمن زنصصدگمن مصصرداا، تلصصخ خ اهصصد شصصد، خصصانم هصصا مصصمن ت اننصصد بگنرنصصد، بصص

بابصصت شصصنر دادا فرزنصصداا خصص د، حقصص ق در  افصصت کننصصد؛ حتصصمن بابصصت پخصصت 
ی پز، ننصز مصمن ت اننصد، طهصق قصان ا، دسصت مصزد طلصب کننصد... زنصاا با صد بصا 
قاطعنصصت بصصرای گصصرفنت حقصص ق حقصصه خصص  ش تصصالش کننصصد... قصصرآا آا حقصصمن 

ی «ی مصصصدل طصصصالهش هسصصصت بصصصه یی داده اسصصصت.. را  کصصصه زا از ریی انصصصصاف
آزادی را نها صصد بصصا بصصمن بنصصد ی بصصاری اشصصصتهاه »ه،چنصصاا مصصالیه مصصمن کنصصد: 

گرفصصت. برشصص ت هرگصصز اجصصازه بصصمن بنصصد ی بصصاری را تصصمن دهصصد ی هصصنچ انسصصاا 
ماقصص  طالصصب آا ننسصصت.ما با صصد ا صصن اند شصصه را در منصصاا م،صص م مسصصلامناا 

زنصصدگمن آ نصصده ای تصصأمنن نشصصده، بصصه یجصص د بنصصایر م  تصصا کصصه حقصص ق زا در 
 (50)«.صنغه مقد نکاق ننز، جاری نش د

ــی ســازد: ــرد م ــاریخ اســالم از زن، م مالمصصه اقهصصال اهصص ری، در مصص رد ه: ت
زا ی تصصار خ اسصصالم،  کصصمن از خصصاطرات خصص د را در سصص رش بصصه کشصص ر ا تالنصصا 

صصصمن بصصه نصصام شصصهزاده در سصص ری بصصه ا تالنصصا بصصا شخ» چنصصنن نقصص  مصصمن کنصصد: 
"کنتصصانمن" د صصدار کصصردم؛ یی بصصه تصصار خ اسصصالم مشصصق مصصمن یرز صصد ی آا قصصدر در 
م رد تصار خ  کتصاب ن شصته بص د ی بصه قصدر ریی ا صن کصار رسما صه گذاشصته بص د 
هصصنچ حک مصصت اسصصالممن قصصادر بصصه ترج،صصه آنهصصا ننسصصت. یقتصصمن از ای پرسصصندم: 

در پاسصخ گ صت:  چرا تصا ا صن حصد بصه تصار خ اسصالم مالقصه نشصاا مصمن دهنصد؟
 (59)«.ز را اسالم از زا، مرد ممن سازد

مح،صصصد اقهصصصال اهصصص ری بصصصر  و: عالمـــه اقبـــال و مســـأله تعـــدد زوجـــات:
خصصصصالف اکصصصصرث مسصصصصلامناا، در رابطصصصصه بصصصصه ا صصصصن مسصصصصأله، طصصصص ر د گصصصصری 

تج  زتعصصدد زیجصصات هرگصصز بصصداا معنصصا » نگر سصصته،چننن اظهصصار مصصمن دارد: 
ر آ صصد؛ بلکصصه ا صصن امصصر،  بصصداا نهصص د کصصه بصصه صصص رت امصصری م،صص ممن ی جهصصانمن د

لحصصصا  مطصصصرق شصصصد تصصصا مشصصصکالت ی مسصصصائلمن کصصصه مخصصصص ص، جامعصصصه 
 (08)«.مسلامناا است، بر طرف ش د
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در جصصای د گصصری، مالمصصه اقهصصال، تعصصدد زیجصصات را بصصه طهنعصصت مردهصصا یابسصصته 
تعصصصدد زیجصصصات تنهصصصا بصصصرای » دانسصصصته ی چنصصصنن اظهصصصار نظصصصر مصصصمن دارد: 

بلکصصصه دلنصصص  د گصصصری هصصصم دارد کصصصه مت جصصصه جلصصص گنری از طصصصالق ننسصصصت؛ 
طهنعصصت مصصرد اسصصت؛ ز صصرا بصصه ای اجصصازه مصصمن دهصصد، ذات تنصص ع طلصصب خصص د را 
ارضصصصاء کنصصصد ی در مصصصنن حصصصال نت انصصصد از مسصصصئ لنت ا صصصن هصصص رسانمن، شصصصانه 

 (05)«.خالمن کند  ا نسهت به آا بمن ت ایت مباند
م صصص ف در رابطصصه بصصه ا صصن قضصصنه، دی اصصصطالق "فصصرض" ی "اجصصازه"  را ننصصز،   

بصصه کصصار مصصمن بصصرد ی بصصا بصصه کصصار بصصردا آا دی، بصصه ابصصراز نظصصر پرداختصصه ی تعصصدد 
زیجصصات را دسصصت ر اسصصالم تصصمن دانصصد ی فقصصر آا را در حصصد  صصک اجصصازه مصصمن 

اسصصالم دسصصت ر بصصه تعصصدد زیجصصات  نصصداده » پصصذ رد. یی در زمننصصه مصصمن نگصصارد: 
سصصت؛ بلکصصه فقصصر اجصصازه داده اسصصت. درسصصت  اسصصت کصصه مصصرداا مسصصلاما از ا

ا صصن اجصصازه سصص ء اسصصت اده کصصرده انصصد، یلصصمن ا صصن تقصصصنر اصصص ل ی قصص اننن 
ننسصصت...هنگاممن کصصه بصصه دلنصص  جنصصگ از تعصصداد مصصرداا کاسصصته مصصمن شصص د، 
بصصصرای ح صصصظ آ نصصصدگاا، ازم مصصصمن شصصص د کصصصه مصصصرداا بصصصنش از  صصصک ه،رسصصص 

، بصا ت جصه بصه مصصالح اجتاممصمن، ا صن اجصازه را اختنار کننصد. قصرآا کصر م ننصز
داده اسصصت. بصصه ه،صصنن جهصصت، در فقصصه اسصصالممن بصصنن "فصصرض" ی "اجصصازه" فصصرق 
گذاشصصته شصصده اسصصت. اجصصازه را مصصمن تصص اا تصصرک کصصرد یلصصمن "فصصرض" را نصصه. زا 
به هنگصام مقصد مصمن ت انصد حصق تعصدد زیجصات را کصه قصرآا بصه شص هر ای، داده 

 (00)«.است از یی سلب کند
بهصصصره سصصص ء اسصصصت اده ثریمنصصصداا از جصصص از تعصصصدد زیجصصصات را   صصصک  اقهصصصال

عنصص ب، از  رشع رش صصف خ انصصده اسصصت. م صصص ف در بصصرداری نصصامطل ب ی م
ا صصن بصصاره ، پصصس از الصص ر ی بررسصصمن م ضصص ع ی ر شصصه  صصابمن ملصصت اجصصازه تعصصدد 

بهصصره بصصرداری نادرسصصت از ا صصن مسصصأله را ، ا صصن گ نصصه بصصه بحصصث مصصمن زیجصصات، 
تعصصصدد بصصصه ملصصصت ایضصصصاع اقتصصصصادی ی سناسصصصمن،  در صصصصدر اسصصصالم،»گنصصصرد:

زیجصصات، رضیرت داشصصت. یلصصمن تصصا آنجصصا کصصه مصصن مصصمن دانصصم در حصصال حصصارض 
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مسصصلامناا ننصصازی بصصه ا صصن قصصان ا ندارنصصد. اگصصر در رشائصصر ی ایضصصاع م جصص د 
بر ا صن قصان ا تأکنصد شص د، مصا از یضصع بصد اقتصصادی الافص  خص اهنم مانصد ی 

د کصه بهصره بصرداری نصا مطلص ب از بهانه بصه دسصت ثریمنصداا قص م خص اهنم دا
رشع را ،)  صصصا بصصصه  تعهنصصصر مصصصرتجم زنصصصدگمن نامصصصه اش، زنصصصای رشمصصصمن( انجصصصام 

 (01)«.دهند
مالمه اقهال هامنگ نه که به ز: اقبال و معضل تک همرسی در غرب: 

شخصنت زا مسلاما ی ابعاد مختلف زندگمن یی ممن پردازد؛ به یضعنت 
در کش رهای الربمن ننز، ماس ممن گنرد. منج،له مسآله بمن زندگمن زا 

نها ت رنجمن »ش هری ی مشکالت تک ه،رسی. م ص ف در زمننه ممن نگارد:
ی  (04)«.که اریپا ممن برد فر اد زناا  برای ش هر کردا است، نه حق رأی

شا د بزرگرت ن انتقادی که ممن ت اا بر اص  تک »ه،چناا مالیه ممن کند: 
دانست، تعداد بنش از اندازه زنانمن است که در برخمن از ه،رسی یارد 

کش رهای الربمن به لحا  اجهار اجتامممن  ا سناسمن تمن ت انند ش هری برای 
خ د بنابند. ا ناا از نع،ت مادر ب دا محریم ممن گردند  ی تدر جا به راهها من 
ی کشانده ممن ش ند تا اسهاب کامنابمن ی لذت د گراا را فراهم ایرند ی به جا

آا که خ د را یقف پریرش فرزنداا شاا کنند، رصف لذت طلهمن د گراا ممن 
 (01)«.سازند

مالمه اقهال در "گز ده کلنات اشعارش"، تحت من اا :) خطاب به بان اا 
 مسلاما( ممن رسا د:

 اصص س مصصصصصصصتاب ت  رسما ه فان       ا!صصصصصصصص س مصصصصصصرده نامصای ردا ت پ
 تصصق ت د ن ی اساس ملت اس        ت استصصصصصصرح،طننت پاک ت  تا را 

 ستصصتمن ای را نخصص"ا اله" آم خ        ک دک ما چ ا لب از شنر ت  شست
 حق! نصصصت ، س زد  های در ن س        ن حق!صصصص،ت آئنصصصصصصصصصصای امنن نع

 است کاریانش نقد د ن را رهزا        ریش ی پر فن استصصصصدیر حارض ترف
 منصاا ای گنراستصصصصژگصصصصصپنجه م        ا پریاستمنصصم ای بنهاک ی نصصصصصصصصچش
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 ش راصشته ای زنده داند خ  صصصک        اند خ  ش را صصصصصصد ای آزاد خصصصصصصن
   منصرما ه ملت تصصصصصظ سصصصصحاف         د نخ  ج،عنت ت  منصصصصصصصصصصصصآب بن
 زاصاده آبا مصصصصصام جز بر جصصصصصگ          د ی ز اا س دا مزا صصصر سصصصصصصاز س
 رزنداا خ د را در کنارصصصصصگنر ف          شنار از دست برد ریزگار صصصصصصصصصصصه

   ش دیر افتاده اندصصصز آشناا خ          ا ن چ،ن زاداا که پر نگشاده اند
  ش از اس ه زهرا مهندصصصچشم ه         ذبه ها دارد بلند صصصرت ت  جصصصصصصفط

 (00)آیرد گلزار بازاربه به پنشنن مسم            بار آیرد صصصاخ تصصصصصننمن شصصصصتا حس
 .محور سوم: زن من حیث الگو و رسمشق برای دیگران

در ا صن محصص ر زا بصصه حنصصث الگصص  ی ت نصصه بصصرای سصصائر زنصصاا مسصصلاما، از د صصد 
اقهصصال اهصص ری از منصصاا زنصصاا بصصمن اقهصصال  بصصه بحصصث گرفتصصه مصصمن شصص د. مالمصصه 

شصصامری کصصه در تصصار خ اسصصالم  بصصه حنصصث الگصص  مطصصرق هسصصتند، فقصصر از  صصک 
ت نصصه  صصاد آیری مصصمن تا صصد، کصصه هامنصصا جگصصر رسصص ل هللا )ص(  زهصصراء بتصص ل 

 باشد.
گرچصصه در ابصصالی م ضصص مات گذشصصته، ننصصز اشصصاراتمن بصصه برخصصمن ا صصن محصص ر  

  ص رت گرفته است؛ مانند ا ن چند بنت:
 ذبه ها دارد بلندصصصصصصصصصرت ت  جفط

  ه زهرا مهندصصصصصصچشم ه ش از اس
 اخ ت  بار آیردصصصصصصصصصصصتا حسننمن ش

 م سم پنشنن به بازار به گلزار آیرد
امصصا مالمصصه اقهصصال اهصص ری در پارچصصه شصصعر د گصصرش تحصصت منصص اا: )فاط،صصه     

زهصصصصراء رسمشصصصصق زنصصصصاا مسصصصصلاما(چننن رسیده ی د صصصصدگاه خصصصص  ش را در 
بطصصه بصصه زنصصاا مسصصلاما، در قالصصب اشصصعار ز هصصا من، بصصه مقا سصصه گ نصصه   ا صصن را

 ط ر، بناا ممن دارد: 
 از سه نسهت حرضت زهراء مز ز         مر م از  ک نسهت منسمن مز ز

 ن ی آخر نصصصصام ایلنصصصصصصصصصصآا ام          ،ة للعاملننصصصصصصصصصصصن ر چشم رح
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 ر دصصصصصصصصار تازه آئنن آفصصصصصصصریزگ          جاا در پنکر گنتمن دمندآا که 
 مرتضمن، مشک ، گشا، شنر خدا           ی آا تاجدار"ه  أتمن"صصصصصصصصصبان
 اماا ایصص ک حسام ی   ک زره س           ای ا  اا ای اه ی کلههصصادشصصصصصصصصپ

 اریاا ساار مشقصصصصصصصمادر آا ک          ار مشقصصصرکز پرگصصصصصصصصمادر آا م
 نر ااممصعنت خصصصصصظ ج،صصصصصحاف          مع شهستاا حر صصصصصصآا  کمن ش،

 ا زد، بر رس تاج ی نگننصصصصپشت پ         د آتش بنکار ی کنن صصصصصصصصتا نشنن
 هااصصصصصرار جصصصصصصص ت بازی احصصصصق           ای ابرار جهااصصصصصصی آا د گر م

 ق حر ت آم ز، از حسننصصاه  ح          دگمن، س ز از حسننصن ای زندر 

 ر صدق ی ص ا از امهاتصصصصصصج ه           اتصصصصصرت فرزندها از امهصصصصصصسن
 ام  بت لصصصص ه کصصصصصصمادراا را اس        لنم را حاص  بت ل صصصصصصصمزرع تس

  هر افشاندی به داماا تازصصصصصصگ         ر ه های ای ز بالنن بمن ننازصصصصصصگ
 (07)مرش بر ن  بر   ر خت ه،چ شهنم         ند جل   از زمننصصاشک ای بر چ

 محور چهارم: زن منحیث دخرت.
در ا صصن جصصا مصصراد از یاژه" دخصصرت"  فقصصر، م هصص م خصصاص کل،صصه هصصدف ننسصصت؛ 
بلکصصه م هصص م مصصام ی گسصصرتده آا هصصدف اسصصت کصصه ه،صصه مح رهصصای گذشصصته را 

مصصمن گنصصرد؛ چصص ا در شصصعر مالمصصه اقهصصال اهصص ری بصصه م هصص م مصصام ی ننصصز در بصصر 
فراگنصصر آا بصصه کصصار رفتصصه اسصصت؛ کصصه هصصم زا را مصصن حنصصث مصصادر شصصام  مصصمن 
شصصص د ی هصصصم منحنصصصث ه،رسصصص ی هصصصم مصصصن حنصصصث ت نصصصه ی رسمشصصصق ی هصصصم 

 منحنث دخرت ی هم منحنث سائر حنثنتها.
جصصاز" مالمصصه اقهصصال اهصص ری در "کلنصصات بصصزرگ" خصص د در قسصص،ت" ارمغصصاا ح

تحصصت منصص اا: )دخصصرتاا ملصصت( در مصص رد زنصصاا مسصصلاما ی شخصصصنت متام صصز 
 ا شاا بص رت مام، چننن ممن رسا د:

 هد  کافر هاصمسلاما را نه ز   ا ن دلل ها                 رک  صصصبه  ای دخت
  ز از نگه الارت گر هاصصصصبنام   ریرد                 صصالازه پ املصصصمنه دل بر ج

*** 
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 بزخ،ش جاا ما را حق به ما داد      داداد      صصصصنر خصصصصت ش،شنگاه تس
   ش را آب از حنا دادصصکه تنغ خ         ار، آا پاک جاا برد   دل کام  من

*** 
 گشادش در ت درنگ ی آب است    ر مرص حارض بمن نقاب است        ض،ن
 که ای با صد تجلمن در نقاب است         ق بنام ز   صصصصهاا تابمن زن ر حصصصصصج

*** 
 اا امنن م،کنات استصصنهاد ش      جهاا را محک،من از امهات است     

 نظام کار ی بارش بمن ثهات است    ه را ق ممن نداند      صصصصصصصصاگر ا ن نکت
*** 

 ینمنادر پاک اندر صصصصصاه مصصصصصصصصصصنگ   رد، پریر جن نمن      صصصصصمرا داد ا ن خ
 ز مکتب چشم ی دل نت اا گرفنت        که مکتب ننست جز سحر یفس نمن

*** 
 ا ناتشصصصصصها بهنند کصصصصامتصصصصصصصقن       من کز یارداتش  صصصصصصصصخنک آا ملت

 اتشصد، از جهنن امهصصصصصصصصچه پنش آ د چه پنش افتاد ای را          ت اا د 
*** 

 رد ت  تنریصصصزار امت مبنصصصصصصه    دی ز دری شمن پذ ری       صصصصصصصر پنصصصاگ
  ش شهنری بگنریصصصصصصکه در آال      بت لمن باش ی پنهاا ش  از ا ن مرص    
*** 

  اا اه  نظر راصصصصصصبه قرآا باز خ   ما بنریا آیر سحر را         امصصصصصصصصصصصز ش
 (00)د ر م،ر را صصصصصدگر گ ا کرد تق     ز قرأت ت       صصصصصصصصت  ممن دانمن که س

ا صصن اشصصعار مالمصصه  مح،صصد اقهصصال  اهصص ری کصصه پنرامصص ا  شخصصصنت یاا  
مقصصام دخصصرتاا حجصصاز اسصصت، م صصص ف ا شصصاا را  در ابصصالی آا رسیده هصصا 
ت صصصنف مصصمن تا صصد، مظ،صصت ی تصصأثنر گصصذاری ی نقصصش مصصادراا را در تربنصصت 

آا ی تصأثنر تصالیت قصرآا کصر م نس  ها بر جسصته مصمن سصازد، بصاز گشصت بصه قصر 

 تبیان



   

125 
 
 

را بصصر حرضصصت م،صصر)رض( بصصازگ  ی ضصص،نا  داسصصتاا چگصص نگمن اسصصالم آیردا 
 یی را به تص  ر ممن کشد.

 نتیجه
از آنچصصصصه در مح رهصصصصای چهارگانصصصصه فصصصص ق، راجصصصصع بصصصصه شخصصصصصنت زا   

مسصصلاما،از د صصدگاه مالمصصه اقهصصال اهصص ری، گ تصصه شصصد، بصصه یضصصاحت معلصص م 
گصصصردد، کصصصه داکصصصرت مالمصصصه اقهصصصال اهصصص ری، فصصصرد درد منصصصد بصصص ده ی از  مصصصمن

یضصصصعنت اسصصص هار مسصصصلامناا امصصصم از زا یمصصصرد سصصصخت، درد ی رنصصصج مصصصمن 
کشصصنده اسصصت. لصصذا در  کصصمن از جلسصصاتش، قصصصنده شصصک ه را رسید کصصه در 
ا صصن قصصصنده از زبصصاا مسصصلامناا بصصه بارگصصاه قاضصصمن الحاجصصات، از یضصصع ی 

شصصک ه رس مصصمن دهصصد ی سصص س شصصعر د گصصری حصصال زنصصاا ی مصصرداا مسصصلاما  
تحصصصت منصصص اا جصصص اب شصصصک ه رسید ی از طصصصرف بصصصاری تعصصصالمن بصصصه مسصصصل،نن 
پاسصصخ داده ی آا هصصا را بخصصاطر سسصصتمن ی بصصمن ت صصایتمن نسصصهت بصصه امصص ر د صصن 
شصصاا، مصص رد مالمصصت قصصرار داد.طنصصنن ا صصن شصصعر کصصه از اسصصل ب جد صصدی بصصر 

ا آا را ح صصظ خصص ردار بصص د، در سصصطح منطقصصه پنچنصصد؛ پنصصر ی جصص اا، مصصرد یز 
 ت د.

ه،چنصصاا از د صصدگاههای مالمصصه اقهصصال، راجصصع بصصه شخصصصنت زا مسصصلاما  
بصصه حصص بمن دانسصصته مصصمن شصص د کصصه ای  صصک مسصصلاما یاقعصصمن، آگصصاه، بنصصدار ی 

 بندارگر، بمن قرار ی درد مند ب د، نه ص فمن ب د ی نه یحدة ال ج دی.
رد بصصر زا، از د صصد ای جالصصب تصصر ن م جصص د هسصصتمن ی تصصأثنر گصصذارتر ن فصص     

مصصرد بصص ده ی در د صصن اسصصالم از جا گصصاه رفنعصصمن برخصص ردار اسصصت.ی بصصرای زا 
در جامعصصه بصصه هصصر حنثنتصصمن کصصه باشصصد ارج قا صص  مصصمن شصص د؛ اگصصر مصصادر اسصصت، 
اگر ه،رسص اسصت، اگصر خص اهر اسصت، اگصر دخصرت اسصت ی اگصر..ی اگر...بصرای 
زنصصاا جا گصصاه برابصصر بصصا مصصرداا قائصص  اسصصت. تعلصصنم، تحصصصن ، حر صصت، تعنصصنن 

 ن شصصت، ی خ اسصصصته هصصصای ای را در ه،صصصه ابعصصصاد زنصصصدگمن، مهصصصم ی محصصصرتم رس
مصصصمن شصصصامرد ی  شخصصصصنت زنصصصاا رشقصصصمن بصصصه ی صصصژه شخصصصصنت زا مسصصصلاما 
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محجصصصب ی متصصصد ن را خنلصصصمن ارج  قائصصص  مصصصمن شصصص د ی آا را بصصصه بهصصصرت ن ی 
ز هصصاتر ن صصص رت م،کصصن ی در مصصالمن تصصر ن قالصصب شصصعری، در اشصصعار ی گ تصصه 

 ها ش به تص  ر کشنده است.
بصصصه مالقصصصه منصصصداا مالمصصصه اقهصصصال پنشصصصنهاد مصصصمن گصصصردد تصصصا پیشـــنهادات:

د صصصصدگاه ی نظر صصصصات یی را در رابطصصصصه بصصصصه م ضصصصص مات مختلصصصصف د نصصصصمن، 
سناسصصصصمن، اجتاممصصصصمن ی بصصصص  ژه م ضصصصص ع شخصصصصصنت زا مسصصصصلاما، مصصصص رد 
مطالعصصه قصصرارداده ی در مرصصصه هصصای بنصصدارگری، ی بصصاز گشصصت بصصه خ  شصصنت، 

 از پنام ای بهره بگنرند.
 خذمآ 
س نش د نار)د دگاههای مالمه اقهال(، تألنف ی ترج،ه مح،د  -5

 .01ش،سمن، انتشارات فردیسمن، تهراا، ص:  5108بقا من)ماکاا(،چاپایل 
 .07هاما اثر،ص: -0
 . 18هاما اثر،ص:  -1
 . 15هاما اثر،ص: -4
زندگمن نامه  مح،د قهال اه ری،جای د اقهال، ترج،ه ی تحشنه، -1

 .541، ص: 1مقدم،انتشارات اقهال،آکادممن پاکستاا، ج: شهنندختکامراا 
 .019س نش د نار، ص:  -0
مقدمه کلنات اشعار فارسمن م انا اقهال اه ری، با مقدمه ی رشق اح ال -7

یت سنرکام ، ت سر اح،د رسیش،انتشاراتکتابخانه سنا من،تهراا،ص:سمن ی 
 دی. 

 .570، ص: 0زندگمن نامه  مح،د قهال اه ری،ج:  -0
 . 541، ص: 1زندگمن نامه  مح،د قهال اه ری،ج:  -9
گز ده شعرهای اقهال اه ری،شهرام رجب زاده،چاپ س م  -58

 .8:04،چاپخانه ش ق، تهراا،ص 5170
 .008س نش د نار)د دگاههای مالمه اقهال(، ص :  -55
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  .14نساء: ال -50
 .500هقره: ال-51
 . 540 س نش د نار)د دگاههای مالمه اقهال(، ص :  -54
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 يوحیدمعاون رسمحقق محمد حسن ت
 

 د رشابو دنیوي او اخروي زیانونه
 

 البحث ملخص
فمن هذا املقال )ارضار الخ،ر الدنن  ة ی ااخری ة(  هحث فنه من اا 
الخ،ر لها ارضار دنن  ة ی اخری ة لالنساا فمن ض ء الرش عة ی العق  السلنم، ی 
همن حرام من یجهة نظر الرش عة ااسالمنة ی تعد م،ال للشنطاا، ی قد یضح 

أثنرها السنئة ملمن فمن هذا املقال ارضار الخ،ر ی حکم تحر ،ها ی نتائجها ی ت
 املجت،ع. 

 لنډیز
رشاب د رش عت ای مق  په رڼا کې د انسانان  ل اره دنن ي ای اخریي  

ز ان نه لري، رشاب د اسالمي رش عت له نظره حرام ای د شنطاا م،  بل  
ش ی دی ای د حرمت حک،ت نه  ې ډ ر دي، داله راز د رشاب  د استعامل پا لې 

 ې بنش،ېره دي. ای نا یړه االېزې په ټ لنه ک
 رسیزه

د رشاب  حرمت له قرآا کر م څخه ثابت دی، ه،دارنګه رشاب دنن ي  
ای اخریي ز ان نه لري، ځکه د رش عت په هر حکم کې بې ش،ېره ښېګڼې 
نغښتې دي. په دې مقاله کې به د دې خلې ځ اب په ډاګه يش چې د رشاب  

ي ای د رشاب  د ز ان نه ک م دي؟ په حرمت کې  ې څه حک،ت نه م ج د د
 استعامل پا لې ای په ټ لنه کې د هغ  االېز.    
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د څېړنې ملمنت: څرنګه چې رشاب بې ش،ېره صحي، اجتاممي، 
 اخالقي ای اقتصادي ز ان نه لري له دې امله په دې اړه څېړنه اړ نه ده.

 د څېړنې هدف 
د هغصص  بېالبېصص  ز ان نصصه ای االېصصزې بنصصان ل  د رشابصص  ز صصان ن  پصصه ګ تصصه کصص ل ای  

 ای د مخنن ي ارې چارې ای خلک د رشاب  له ارضاری څخه خلیل.
 د څېړنې مېتود

پصصه دالصصصه مل،صصصي څېړنصصصه کصصصې د کتصصابت ا ای تحلصصصنِل څېړنصصصې څخصصصه کصصصار   
 اخنستمن ش ی دی. 

رشابص  تصه پصه مصريب ژبصه کصې )َخْ،صصٌر( ی ص  کنص:ي، َخْ،صٌر: پصه لغصت کصې هصصر    
نصصز تصصه ی صص  کنصص:ي چصصې پصصر  صص ه څنصصز پصصرده یاچصص ل يش ای هغصصه پصص  هغصصه څ

صصءَ  کصصړل يش لکصصه: ْ َّْ  . پصصر هغصصه  صصې پصصرده یاچ لصصه هغصصه  صصې پصص  کصصړ.َخَ،صصَر ال
صهادَة: پالنکصي شصهادت پص  کصړی، پصر هغصه  صې پصرده یاچ لصه  یَخَ،َر فُصالٌا الشَّ

صصرْت( عنصصې حقنقصصت  صصې ښصصکاره نصصه کصصړ. اَلَْخَ،رُ  ٌر: : پصصرده، پړینصصمن، ِخصصاَم )السَّ
هغصصه پړینصصې تصصه ی صص  کنصص:ي چصصې ښصصېې خ صص  رسینصصه پصصرې پ صص ي، د ِخصصاَمر 
ج،ع ُخُ،صٌر راځصي لهصذا رشاب هصم د انسصاا پصه مقص  پصرده الص ړیي، هغصه لصه 
خ صص  فعالنصصت څخصصه ال رځصص ي نصص  کلصصه چصصې مقصص  خ صص  فعالنصصت لصصه اسصصه 
یرکصړي نص  د حصق ای باطصص  د ښصه ای بصد تص پنر نصصه يش کص لمن ه،دارنګصه هغصصه 

ای فکصر څخصه کصار نصه اخصِل هغص ی هصم پصه حقنقصت کصې  خلک چې له مقص 
په خ   مقص  پصرده الص ړیي، نص  هغص ی هصم د حصق ای باطص  تصرمنه تص پنر نصه 

 يش ک لمن. 
ه،دارنګصصه مربصص  بصصه ی صص : اَلَْخْ،صصُر َمصصا َخاَمرَالَْعْقصصُ .  عنصصې خ،صصر هصصر هغصصه    

څنصصز تصصه ی صص  کنصص:ي چصصې د انسصصاا مقصص  ګصصق یډ کصصړي ای پصصه مقصص  کصصې 
    (5)ه يش.خرايب رامنېت

د قصصرآا کصصر م لصصه نصصزیل څخصصه مخکصصې د مربصص  پصصه ټ لنصصه کصصې د رشابصص      
اسصصتعامل مصصام دید ی، د هغصصه پصصه اسصصتعامل هصصنن ډیل مامنعصصت نصصه ی، لصصه 

 ...ي او اخرو  يد رشابو دنیو 
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دې املصصه د رشابصص  د حرمصصت حکصصم  صص  ځصص  نصصه دی شصص ی بلکصصې د هغصصه د 
حرمصصصت حکصصصم تصصصدر ًجا  نصصصازل شصصص ی دی، د رشابصصص  پصصصه اړه مسصصصلامنان  تصصصه 

ارښصص ینه شصص ې یه چصصې د ننشصصې پصصه صصص رت کصصې ملصص نه مصصه ادا ړیمهصصمن دا 
صصاَلَة  »کصص ئ پصصه دې اړه هللا تعصصالمن فرمصصا ي:  يَاأَيَُّهصصا الَّصصِذيَن آَمنُصص ا َا تَْقَربُصص ا الصَّ

اې مؤمنصصان  کلصصه چصصې تاسصصې د  (0)«َیأَنْصصتُْم ُسصصَكاَرى َحتَّصصى تَْعلَُ،صص ا َمصصا تَُق لُصص اَ 
ننشې په حال کصې  اسصت، نص  ملص نه تصه مصه نصژدې کنص:ئ، بلکصې ملص نه پصه 

 داسې حال کې ادا کړئ چې څه یا ئ پر هغې ی پ هن:ئ. 
بنصصا څصصه مصص ده یریسصصته هللا تعصصالمن مؤمنصصان  تصصه د رشابصص  پصصه اړه دا ارښصص ینه     

رشاب څښصص  د انسصصاا پصصه ی کصصړه چصصې پصصه رشابصص  کصصې ل  صصه ګنصصاه ده  عنصصې 
مصصادي ای معنصص ي ژینصصد کصصې اضصص،حالل، سسصصتي ای ټ،صصهِل رایِل پصصه دې 

صص قُصصْ  ِفصصيِهاَم إِثْصصٌم  »اړه هللا تعصصالمن فرمصصا ي:  يَْسصصأَلُ نََك َمصصِن الَْخْ،صصِر َیالَْ،يرِْسِ
څخصصصه  خلصصصك سصصصتا (1)«كَِهصصصرٌي َیَمنَصصصاِفُع لِلنَّصصصاِس َیإمِْثُُهصصصاَم أَكْصصصَلُ ِمصصصْن نَْ ِعِهصصصاَم 

نه کصص ي چصصې د رشابصص  ای جصص ار  څصصه حکصصم دی؟ یرتصصه ییا صصه: پصصه دیاړی پ ښصصت
کصصې ل  صصه ګنصصاه ده، کصصه څصصه هصصم د خلکصص  ل صصاره پصصه کصصې ګ صصه هصصم شصصته خصص  

 رضر  ې له ګ ې څخه ډېر ز ات دی.
پصصه ن مصص ړي آ صصت کصصې د )اثصصم( کل،صصه رااللصصې ده، د اثصصم معنصصمن ده، 
صدګمن، ټکصصاا، سسصصتمن، داسصصې ک،صصزیري چصصې انسصصاا د  اضصص،حالل، افرسص
ژینصصد پصصه پرمختصصه کصصې لصصه نصص ری څخصصه یریسصصته پصصاتې يش، د مخصصدره مصص ادی 
لصصه اسصصتعامل څخصصه کصصه څصصه هصصم د ی نصصې پصصه دیراا کصصې چ کصص المن راځصصي ای 
پصصه انسصصاا کصصې پصصه م قصصت ډیل ت دیخصصه پنصصدا کنصص:ي، خصص  څصصه مصص ده یریسصصته 
د هغصصه پصصه قصص ایی کصصې دیمصصره ک،صصزیري رامنېتصصه کنصص:ي چصصې پصصه هغصصه کصصې د 

 قي نه پاتې کن:يهڅې ای م،  ه،ت با
د پصص رتني آ صصت د نازلنصصدی م خصصه دا یه چصصې د خلکصص  پصصه زړینصص  کصصې د رشابصص    

کرکصصه پنصصدايش ای لصصه هغصصه څخصصه د ځصصاا سصصاتل  هڅصصه ای هانصصد یکصصړي، لصصه 
ن مصص ړی مهصص ري احکصصام  لصصه نصصزیل څخصصه یریسصصته د رشابصص  د حرمصصت حکصصم پصصه 

 تبیان
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َصص »دې ال صصاظ  نصصازل شصص :  صص َیاأْلَنَْصصصاُب يَاأَيَُّهصصا الَّصصِذيَن آَمنُصص ا إِتَّ ا الَْخْ،صصُر َیالَْ،يرِْسُ
صصصيْطَاِا فَصصصاْجتَِنهُ ُه لََعلَُّكصصصْم تُْ لُِحصصص َا. ې ا (4)«َیاأْلَزَْاُم رِْجصصصٌس ِمصصصْن َمَ،صصصِ  الشَّ

مؤمنصصان  حقنقصصت دا دی چصصې رشاب، جصص اري، بتصصاا ای د فصصال نن لصص  الْصص 
د  دا ټصص ل نصصایِل ای شصصنطاين امصصامل دي، لصصه هغصص  څخصصه ډډه یکصصړئ ترڅصص 

ژینصصد پصصه چصصاری کصصې زرال نتنصصا  تراسصصه کصصړئ. د ن مصص ړي آ صصت لصصه نصصزیل څخصصه 
 یریسته رشاب په دائن،ي ت ګه حرام یګرځ ل ش ل.

ه،دارنګصصصه د اسصصصالم مقصصصدس د صصصن انسصصصانان  تصصصه د حرامصصص  ای شصصصنطاين    
د سصصاملې اماملصص  پصصر ځصصای د ننصصک ای پصصاک ژینصصد د تېصصره یلصص  ښصص ینه کصص ي ای 

ای صصصصالحې ټصصص لنې د ج ړیلصصص  حکصصصم کصصص ي، د حاللصصص  ای حرامصصص  د تصصص پنر 
ښصص ینه کصص ي، د جصصائزی ای نصصا جصصائزی حصصدید پصصه ګ تصصه کصص ي، د ګ صص  ای ز صصان ن  
څخصصه خلصصک خصصلیي، د خصص راک ای څښصصاک پصصه اړه طنهصصات  ای خهصصائث  تصصه 
اشصصاره کصص ي، کصص م څنزینصصه چصصې د انسصصاا د ظصصاهري ای بصصاطني ریالتنصصا ل صصاره 

ا منصصد دي هغصصه  صصې پصصه ډاګصصه کصصړي دي، اسصصالم انسصصانان  تصصه د دننصص ي ای ز صصا
اخصصریي ژینصصد پصصه اړه تصصر ټ لصص  ښصصه اصصص ل ای آداب بنصصاا کصصړي دي، پصصه هصصنن 
صصص رت کصصې  صصې انسصصاا  صص ازې نصصه دی پر ښصص دلمن بلکصصې د ښصصه ژینصصد د 

 تنریل  ل اره  ې   ه حسننه ګلدسته په اس یرکړې ده.
ګصصار رسه لصصه مخصصدرات  ای رشابصص  لهصصذا اسصصالم خ صص  پنصصریاا پصصه ټنن

څخصصه منصصع کصصړي دي، د مخصصدرات  ای رشابصص  اسصصتعامل د انسصصاا ل صصاره پصصه 
دننصصص ي ای اخصصصریي لحصصصا  ز صصصاا منصصصد دی، اسصصصالم د سصصصاملې ای صصصصالحې 
ټصص لنې د ج ړیلصص  حکصصم کصص ي، کصصه الصص اړی چصصې پصصه  صص ه ننک،رالصصه ای صصصالحه 

چ صصایل،  ټ لنصه کصصې ژینصد یکصصړی، چصې لصصه ظلصصم، بغصض، مصصدایت، قتص ، چصص ر،
زنصصا ای فحصصايش څخصصه پاکصصه یي، نصص  د ټصص لنې یګصصړي بصصه لصصه مخصصدرات  ای رشابصص  
څخصصه سصصات ، ځکصصه چصصې رشاب د فسصصاد ر ښصصه ای د ټ لصص  ګنصصاه ن  اسصصاس 
دی ای د نېشصصې پصصه یجصصه انسصصاا پصصه هصصر ډیل جرامئصص  کصصې یاقصصع کنصص:ي، نصص  
راځصصئ چصصې د رشابصص  ای د مخصصدره ت کصص  د دننصص ي ای اخصصریي ز صصان ن  څخصصه 

 ...ي او اخرو  يد رشابو دنیو 
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پ رتصصه کصصړی، ترڅصص  لصصه دې پلنتصصې ای لعنتصصي پد صصدې څخصصه د ټصص لنې پصصرده 
 افراد یژال رل يش.

 رشاب حرام او شیطاين عمل دی   
قصصرآا کصصر م کصصې د رشابصص  اسصصتعامل تصصه شصصنطاين م،صص  ی صص  شصص ی 
دی ای د رشابصصص  پصصصه یسصصصنله د خلکصصص  تصصصرمنه شصصصخړې ای دښصصص،ني رامنېتصصصه 

څخصصه الافصص  کنصص:ي لکصصه څرنګصصه چصصې کنصص:ي ای انسصصاا د هللا تعصصالمن لصصه د صصن 
صص » هللا تعصصالمن پصصه دې اړه فرمصصا ي:  َصصا الَْخْ،صصُر َیالَْ،يرِْسُ يَاأَيَُّهصصا الَّصصِذيَن آَمنُصص ا إِتَّ

صصيْطَاِا فَصصاْجتَِنهُ ُه لََعلَُّكصصْم تُْ لُِحصص ا. « َیاأْلَنَْصصصاُب َیاأْلَزَْاُم رِْجصصٌس ِمصصْن َمَ،صصِ  الشَّ
حرمصصت پصصه تاکنصصدي ت ګصصه بنصصاا کصصړی ن مصص ړي آ صصت کصصې هللا تعصصالمن د رشابصص  

 دی ای د هغه قهاحت  ې په ډاګه کړی دی.
رشاب ای قامربصصصصازي ل  صصصصه ګنصصصصاه ده ای دیاړه دننصصصص ي ای اخصصصصریي  

ز ان نصصه لصصري، خصص  د دالصصې لصص  ې ګنصصاه ای دننصص ي ای اخصصریي ز صصان ن  پصصه 
څنصصه کصصې خلکصص  تصصه لصص:ه مصصادي ګ صصه هصصم شصصته چصصې د رشابصص  د تجصصارت ای 

تصصر اسصصه کيصص:ي خصص  لصصه مصصادي ګ صصې څخصصه  صصې مصصادي  قامربصصاز  پصصه یسصصنله
 ز اا ای ګناه خ را ز ات دی.

پصصه ننشصصه  صصي څنزینصص  کصصې تصصر ټ لصص  لصص مړی درجصصه د رشابصص  ده، چصصې 
حرمصصت  صصې هللا تعصصالمن بنصصاا کصصړی دی ای نهصصي ملنصصه السصصالم دا هصصم ی صصِل 
دي چصې د رشابص  پصه څنصه کصې هصر هغصه مرشصیب څنصز هصم حصرام دی چصصې 

پصصه دې اړه نهصصي ملنصصه السصصالم فرمصصا ي: کُصص ُّ رَشَاٍب  ننشصصه رامنېتصصه کصص ي.
هصصر څکصص نکمن څنصصز چصصې ننشصصه ای مسصصتي رامنېتصصه  (1)اَْسصصَکَر فَُهصصَ  َحصصرَاٌم.

کصص ي هغصصه حصصرام دی. نهصصي ملنصصه السصصالم فرمصصا ي هصصر هغصصه څنصصز هصصم حصصرام 
هصصر هغصصه څنصصز چصصې ننشصصه  (0)دی، چصصې ننشصصه پنصصداک ي: کُصص ُّ ُمْسصصِکٍر َحصصرَاٌم.

 ی.پندا ک ي حرام د
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 (7)دالصصه راز بصص  ریا صصت کصصې راځصصي: َمصصا اَْسصصَکَر کَِثنْصصرُُه فََقلِنْلُصصُه َحصصرَاٌم.
 عنصصې د کصص م څنصصز چصصې ز اتصصه برخصصه ننشصصه ای مسصصتي رامنېتصصه کصص ي نصص  

 دهغې ل:ه برخه هم حرامه ده.
لصصه ن مصص ړي حصصد ث څخصصه دا خصصله ثابتصصه شصص ه چصصې ننشصصه  صصي څنصصز 

 ډ ر یي د هغه استعامل حرام دی. که ل: یي  ا
هر  (0)په    ب  ریا ت کې راځي: کُ ُّ ُمْسِکٍر َخْ،ٌر َی کُُ  َخْ،ٍر َحرَاٌم.

 ننشني څنز ته خ،ر  عنې رشاب ی   کن:ي ای د رشاب  هر ډیل حرام دی.
لصصه ن مصص ړي حصصد ث څخصصه دا خصصله هصصم ثابتصصه شصص ه چصصې خ،صصر 

څنصز هصم د خ،صری پصه تعر صف    ازې رشاب  ته نه ی ص  کنص:ي، بلکصې هصر هغصه
کصصې راځصصي چصصې ننشصصه رامنېتصصه کصص ي، لهصصذا د خ،صصری پصصه تعر صصف کصصې ټصص ل 

 مخدره م اد شام  دي.
 د رشابو اخروي زیانونه

کلصصه چصصې دا خصصله څرګنصصده شصص ه چصصې هصصر ننشصصه پنصصدا کصص ینکمن 
څنصز حصصرام دی، کصه هغصصه رشاب یي  صصا لصه رشابصص  پرتصصه بص  څنصصز یي. نصص  ایس 

مالحظصصه کصصړئ. نهصصي ملنصصه السصصالم رشاب د ټ لصص   د رشابصص  اخصصریي ز ان نصصه
بصصد   ای ګنصصاه ن  کنجصصي بللصصې ده ای د رشابصص  پصصه اسصصتعامل رسه د جرم نصص  
در یازې پرانسصصت  کيصص:ي ای انسصصاا پصصه بنالبنلصص  ګنصصاه ن  کصصې اختصصه کيصص:ي 
ای د هللا تعصصالمن د لعنصصت مسصصت جب ګرځصصي ای د هللا تعصصالمن لصصه رح،صصت څخصصه 

لنصصه السصصالم فرمصصا ي: ا ترشصصب الخ،صصر فانهصصا محریميصص:ي. پصصه دې اړه نهصصي م
 رشاب مه څښه ځکه هغه د هر رش کنجي ده. (9)م تاق ک  رش.

ه،دارنګصصصه رشابصصص  تصصصه ام ال صصص احش ی صصص  شصصص ي دي، پصصصه دې اړه  
الَْخْ،صصُر أُمُّ الَْ صصَ اِحِش َیأَكْصصَلُ الَْكهَصصائِِر َیَمصصْن رَشَِب  نهصصي ملنصصه السصصالم فرمصصا ي:

صص ِتصصصهِ الَْخْ،صصَر تَصصصرََك الصَّ صصصِه َیَخالَِتصصِه َیَم،َّ  عنصصصې رشاب د  (58).اَلَة َیَیقَصصصَع َمصصََل أُمِّ
فحشصصایی اسصصاس ده ای پصصه کهنصصره ګنصصاه ن  کصصې تصصر ټ لصص  ل  صصه ګنصصاه ده، نصص  
څصص ک چصصې رشاب څښصصي نصص  م،کنصصه ده چصصې هغصصه بصصه د هللا احکصصام تصصر پښصص  
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انصصدې کصص ي ای م،کنصصه ده چصصې لصصه خ لصصې مصص ر ای تصصریر رسه هصصم پصصه زنصصا کصصې 
 قع يش.یا

صصبَنَّ َخْ،صصرًا فَِإنَّصصُه َرأُْس  دالصصه راز نهصصي ملنصصه السصصالم فرمصصا ي: اَ ترَْشَ
تاسصصې هنڅکلصصه رشاب مصصه څښصصئ ځکصصه دا د هصصرې ګنصصاه  (55).كُصص ِّ فَاِحَشصصةٍ 

 ر ښه ده.
نْيَا  دالصصه راز نهصصمن ملنصصه السصصالم فرمصصا ي: َمصصْن رَشَِب الَْخْ،صصَر يِف الصصدُّ

چصصاچې پصه دننصصا کصې رشاب یڅښصص   (50)ثصمَّ لَصْم يَتُصصْب ِمنَْهصا ُحرَِمَهصصا يِف اآلِخصرَِة.
ای بنصصا ې لصصه هغصصې څخصصه ت بصصه ی نصصه ا سصصتله نصص  د آخصصرت لصصه رشابصص  بصصه محصصریم 
يش. بصص  حصصد ث کصصې راځصصي: ا صصد خصص  الجنصصة مصصد مصصن الخ،صصر.  عنصصې د 

نصصت تصصه نصصه يش داخلنصصدی. ه،دارنګصصه نهصصي ملنصصه رشابصص  مصصادي انسصصاا ج
ُ تََعصصاىَل ِمنْصصُه  السصصالم فرمصصا ي: بََهصصا لَصصْم يَْقهَصصِ  هللاَّ الَْخْ،صصُر أُمُّ الَْخهَائِصصِث َیَمصصْن رَشِ

رشاب د خهصصائث  جصصړ دی ای چصصاچې رشاب یڅښصص   (51).َصصصالًَة أَْربَِعصصنَي يَْ ًمصصا
 نه قهل ي.ن  هللا تعالمن به د هغه د څل  ښت  یرځ  مل نې نه 

 د رشابو دنیوي زیانونه 
کلصصصه چصصصې د رشابصصص  د اسصصصتعامل پصصصه یجصصصه انسصصصاا پصصصه د نصصصي ای 
اخالقصصي لحصصا  رسه د بنالبنلصص  ز صصان ن  متح،صص  کنصص:ي ای د هغصصه امصصامل د 
قهصص ل یړ نصصه ګرځصصي ای پصصه ډ صصری ګنصصاه ن  کصصې مهتالکنصص:ي، ه،دارنګصصه د 

ز صصان ن  کصصې رشابصص  پصصه اسصصتعامل رسه انسصصاا پصصه دننصص ي لحصصا  رسه هصصم پصصه 
اختصصه کنصص:ي، د رشابصص  د اسصصتعامل پصصه یجصصه د انسصصاا پصصر مقصص  د ال لت نصص  
پصصردې الصص ړ :ي د ښصصه ای بصصد تصص پنر لصصه منېصصه ځصصي ای انسصصاا نصصه پصصه خ لصص  
ح اسصص  ای الصصړی یاک لصصري ای نصصه ژبصصه ای جسصصم د هغصصه پصصه کن صصریل کصصې یي، 
څه چې په خ له یرځصي یا صي  صې ای څصه چصې الص اړي کص ي  صې، نصه  صې ژبصه 

ه ای سصصامله یي ای نصصه  صصې پصصه خنصصال ن  کصصې پصصاک المن یي، نصصه  صصې مصصادات پاکصص
 ای خ   نه سم یي ای نه  ې په فکر ای م،  کې س، ا یي.
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ه،دارنګصصصه رشايب انسصصصاا د خ ل انصصص  د خ لصصص ی تقصصصدس هصصصم لصصصه  
منېصصه یړي لصصه دې املصصه رشايب انسصصاا پصصه ټ لنصصه کصصې یقصصار نصصه لصصري ای خلصصک 
د مصصزت پصصه سصصرتګ  یرتصصه نصصه ګصص ري ای هنڅصص ک لصصه هغصصه رسه د اړ کصص  د سصصاتل  
مننصصه نصصه لصصري بلکصصې لصصه هغصصه څخصصه ن صصرت کصص ي، رشايب انسصصاا نصصه ښصصه ای 

 ای نصصه ښصصه زیی ج ړ صصدی يش، نصصه ښصصه منصصړه معقصص ل پصصالر ج ړ صصدی يش
ج ړ صصصدی يش ای نصصصه ښصصصه ملګصصصری ج ړ صصصدی يش، نصصصه د ټصصص لنې ښصصصه فصصصرد 
ج ړ صصدی يش ای نصصه د خ صص  خصصالق ښصصه بنصصده ج ړ صصدی يش ای نصصه ټصص لنې تصصه 

 م ند یاقع کن:ي.
نهصصصي ملنصصصه السصصصالم فرمصصصا ي: ا ترشصصصب ا ما سصصص ه احالمکصصصم یمصصصا 

ې ستاسصصې مقل نصص  تصصه  صصذهب امصص الکم. تاسصصې داسصصې څنصصز مصصه څښصصئ چصص
 ز اا مند یي ای ستاسې مال ای دیلت له منېه   ِس.

د رشابصص  د اسصصتعامل پصصه یجصصه د انسصصاا قصصدر ای احصصرتام لصصه منېصصه 
ځصصي ای پصصه جسصص،ي لحصصا  پصصه بنالبنلصص  نصصاریالن  کصصې اختصصه کيصص:ي د انسصصاا 

 الړي سم کار نه يش ک لمن.
کصصړې هن ادینصص  رسیې  ۸۵د   W. H. O   د ریالتنصصا نړ  الصصه اداره

یه ای دا نتنجصصصه  صصصې تصصصر اسصصصه کصصصړې ده، چصصصې امر کصصصا، بر تاننصصصه، مغصصصريب 
املصصصاا، ریس ای جاپصصصاا کصصصې د ذهنصصصي، ن سصصصناِت ای امصصصصايب نصصصاریالن  

 اساِس مام  مخدره م اد دي.
دالصصه راز د طصصب پصصه برخصصه کصصې پ هصصان  ی لصصې دي چصصې د مخصصدرات  

 استعامل اندې ز ان نه رامنېته ک ي: 
 فنصده ک،ښت راځي. ۰۰ې د حافظې په ق ت ک – ۲
 فنصده ز ات المن راځي. ۰۰حساسنت کې  – ۰
 فنصده د اختالل ښکار کن:ي. ۸۵انساا  – ۰
 فنصده په پر شانن  کې ز ات المن راځي. ۶۲  - ۰
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فنصصصصده لصصصه مصصصادي خلکصصص   ۸۸پصصصه مخصصصدرات  ریسدی انسصصصاا  – ۰
   (54)څخه ځانګرې م ک ره لري.

د رشابصص  ای مخصصدره ت کصص  د اسصصتعامل لصصه املصصه د انسصصاا پصصه معصصده  
کصصصې فسصصصاد پنصصصدا کنصصص:ي، اشصصصتها لصصصه منېصصصه یړي، د بصصصدا پصصصه الړ صصص  کصصصې 
خرابصصص المن را یِل، د مخصصصدره ت کصصص  د ریسدی خلکصصص  شصصصکل نه زر خرابنصصص:ي، 
سصصرتګې  صصې بهصصر رایزي د شصصک  رنصصه  صصې بصصدلن:ي ای خن صصه  صصې درنصصد :ي 

دا هصصم ی صصِل دي چصصې پصصه مخصصدره ت کصص  د  بلکصصې ځننصص  املصصاين طهنهصصان 
څل  ښصصت  کل نصص  ریسدی انسصصاا د شصصک  لصصه مخصصې د شصص نته کلصصن انسصصاا پصصه 

 (51)شاا ښکاري.
 صص  املصصاين ډاک صصر دا خصصله کصصړې ده، چصصې تاسصصې د رشابصص  لصصه دیه  

دیکصصان ن  څخصصه  صص  دیکصصاا بنصصد کصصړئ زه بصصه تاسصصې تصصه د نن،صص  ریالت ن نصص  ای 
ضصصصامنت در کصصصړم، ه،دارنګصصصه  صصص  بصصص   زنصصصدان ن  څخصصصه د مسصصصتغني کنصصصدل 

فرانسصص ي مصصامل لنکصصي: هغصصه کلکصصه ای تنصصره یسصصله چصصې د هغصصې پصصه یاسصصطه 
رشقصصي یګصصړي لصصه منېصصه ځصصي ای هغصصه االنزمنصصه تصص ره چصصې د هغصصې پصصه یسصصنله 
مسصصلامناا لصصه منېصصه ځصصي هغصصه رشاب دي، دالصصه راز م صصص ف پصصه دې بصصایر 

ار کصص لمن يش دی چصصې د رشابصص   صص  جصصام ای د سصصندرالاړې  صص ه سصصندره هغصصه کصص
 چې ل ی ل ی ت پ نه  ې هم نه يش ک لمن.

پصصا لې: لهصصذا د رشابصص  لصصه اسصصتعامل څخصصه پصصه ټ لنصصه کصصې ګصص  شصص،ېر 
ز ان نصصه پنصصداکن:ي لصصه هغصصې ج،لصصې څخصصه اخالقصصي، اقتصصصادي ای اجتاممصصي 
ز ان نصصه لصصري ای د نهصصي ملنصصه السصصالم پصصه ی نصصا رشاب پصصه ټ لنصصه کصصې د ټ لصص  

 ن ي ای اخریي ز ان نه لري.خهائث  ای جرامئ  م ر ده ای دن
یړاندېزینصصصصه: د دې مقصصصصالې پصصصصه پصصصصای کصصصصې چصصصصاریاک  تصصصصه دالصصصصه 

 یړاندېزینه یړاندې کن:ي
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صصص د ک رننصص  چصصاری یزارت تصصه یړانصصد ز دی چصصې د ملصصت د افصصرادی د صصصحت ای ۲
 ریالتنصصا پصصه منظصص ر د رشابصص  پصصر کصصارینې بنصصدېز یلګصص ي ای کصصار کصص ینکي  صصې د

 قان ا منګل  ته یس اري.
صصص د اطالمصصات  ای فرهنصصه یزارت تصصه یړانصصد ز دی چصصې د چصصاپي ال: صصزی ای ۰

کصصړي  انېصص ر زی رسصصننزی لصصه ارې د رشابصص  نصصایړه االېصصزې ای ز ان نصصه خ صصاره
  ترڅ  ټ لنه یژال رل يش.     

 مآخذ
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 مشفق کبیررسمحقق محمد  معاون

 
 ایامن به قدر و استفاده از اسباب

 
 البحثملخص 

اا اما بالقدر من أكل الدیاممن التمن تدم  ال رد إىل الع،  یالسعمن مبا       
 يرضمن هللا لكمن يع، ، یيُقدم مَل مظائم األم ر بثهات یيقني.

بالشک إا املؤمنني مأم ریا بأخذااسهاب مع الت ك  مَل هللا تعاىل، 
تعالمن ه  الذي یاإلمياا بأا األسهاب ا تعطمن النتائج إا بإذا هللا، ألا هللا 

خلق األسهاب، یه  الذی خلق النتائج یهذه العقندة مطابق لسنة هللا ی سنة 
یمد لل،ؤمننن النرص ی التعایا فمن ة رس له)ص( کام اا هللا تعالمن من جه

مناد ن الحرب ی من جهة اخری امرهم بقدر ال سع باخذ الق ة ی ااستعداد 
سل، ا الجهاد امالء کل،ة هللا ی للجهاد ی لهذا حني أراد رس ل هللا )ص( یامل

استحکام د ن هللا أخذیا بأسهاب الجهاد كلها، ثم ت كل ا مَل هللا تعاىل، یمل 
يق ل ا إا هللا قّدر نرص املؤمنني یهزمية الكافرين یاكت  ا بذلك من 
ااستعداد، یالجهاد یالصل یخ ض املعارك، ب  فعل ا ك  هذه األم ر فنرصهم 

 بهم اإلسالم. هللا یأمز هللا 
  خالصه   
ا اما به قدر از بزرگرت ن ب امثمن است که شخص را به م،  ی سعمن بر آنچه     

که سهب رضای هللا)ج( ممن گردد بامث مي ش د ی افزیا بر آا ای را با مزم 
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راسخ ی مقندۀ کام  بر انجام دادا کار های ننک ی بزرگ جرئت بخشنده ی 
 تش  ق ی تر النب ممن تا د. 

الهته مؤمناا در ض،ن ت ک  بر هللا تعالمن)ج( ی بایرمند ب دا بر ا نکه     
خدایند)ج( آفر ده گار اسهاب ی نتا ج ممن باشد ی هنچ نتنجۀ بدیا اذا ای 
تعالمن)ج( ص رت تمن گنرد به است اده از اسهاب ی یسا   ننز بایرمند ممن 

من باشد چنانچه باشند ی ا ن مقنده مطابق سنت هللا ی ریش رس ل هللا)ص( م
خدایند )ج( در ض،ن ا نکه مؤمناا را در مناد ن مختلف ب  ژه در منداا نلد 
ی مهارزه یمدۀ مدد ی  اری داده ا شاا را به آماده گمن گرفنت در برابر مرشکنن 
ی ست،گراا ننز مأم ر گرداننده است ی مطابق به ه،نن امر هللا)ج( هنگاممن 

الم بخاطر امالی کل،ةهللا ی استحکام که رس ل هللا)ص( ی مؤمناا صدر اس
د ن هللا قصد جهاد کردند در ض،ن ت ک  به هللا تعالمن ه،ۀ اسهاب ی یسا   
جهاد را آماده ساختند ی نگ تند که خدایند)ج( نرصت مؤمننن ی شکست ک ار 
را مقدر ساخته بناًء به آمادگمن گرفنت، سعمن ت دا، صل، ی تدبنر جنگمن 

ض،ن ت ک  به هللا تعالمن ه،ه ام ر متذکره را انجام  رضیرتمن ننست، بلکه در
داده ی س س رشیع به جهاد ت دند در نتنجه خدایند)ج( آنها را ک،ک ت ده 

  ی اسالم مز ز را به یسنلۀ آنها مزت بخشند.
 مقدمه      
اه  سنت ی جاممت بر ا ن مقنده اند که است اده از اسهاب منافمن ا اما        

لکه جزء ی امام کنندۀ آا ممن باشد ی با د هر فرد مؤمن در ض،ن به قدر نه ؛ ب
ا اما به قدر؛ سعمن در م،  ت ده ی از اسهاب مرشیع است اده امظ،من تا د 

)ج( بخ اهد که مسنر یند)ج( ت ک  ت ده ی از ای تعالمنی بعد از آا به خدا
اند ی سعادت را برا ش مهنا ی ی را در جهت نن  به اهداف مرشیمش  اری رس

 ا ن مقندۀ  ثابتمن است که با د هر فرد مؤمن به آا بایرمند باشد. 

 تبیان



   

141 
 
 

چ ا تعدادی به نسهت مدم آگاهمن ی شناخت یاقعمن از قدر، با  مربمیت:       
یج د ا اما به قدر است اده از اسهاب را جا ز تمن دانند لذا ازم ب د تا در ا ن 

 م رد معل مات ارائه ی به س اات یارده در ا ن م ض ع پاسخ ارائه گردد. 
ی ت ضنح هدف از ن شنت ا ن اثر بناا مسا   مرب ت به قدر  هدف:       

 دا   است اده از اسهاب ممن باشد.
در ا ن مقاله از ریش ت صن من ی تحلنلمن است اده شده  روش تحقیق:      

 است. 
  استفاده از اسباب در پرتو نصوص رشعی      
نص ص رشممن امم از کتاب هللا ی سنت رس ل هللا)ص( مؤمناا را به       

زندگمن مکلف ساخته چنانچه  است اده مؤثر از اسهاب در بخش های مختلف
ا شاا را به کار ی طلب ریزی، آمادگمن گرفنت در برابر دش،ن، گرفنت ت شه در 
س ر ی مانند ا نها مأم ر گرداننده ی نص ص م رد بحث قرار رشق ذ   بناا ممن 

 گردند.
 کتاب هللا  -الف      
فَِإَذا »طلب ریزی امر ت ده ی فرم ده است: ؤمناا را بهخدایند)ج( م -5      

َ كَثرِيًا  ِ َیاذْكُُریا هللاَّ یا يِف اأْلَرِْض َیابْتَُغ ا ِمْن فَْضِ  هللاَّ اَلُة فَانْترَِشُ قُِضيَِت الصَّ
ی چ ا تاز گزارده شد در ]ریى[ زمني پراكنده گرديد ی  (5)«.لََعلَُّكْم تُْ لُِح اَ 

 ا را بسيار ياد كنيد باشد كه شام رستگار گرديد.فض  خدا را ج يا ش يد ی خد
آمادگمن گرفنت در مقاب  دش،ن امر ت ده ی  ؤمناا را بهخدایند)ج( م -0      

ٍة َیِمْن ِربَاِت الَْخيِْ  تُرِْههُ َا بِِه »فرم ده است: یا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُ َّ َیأَِمدُّ
ِ َیَمُدیَّكُْم َیآخَ  ُ يَْعلَُ،ُهْم َمُدیَّ هللاَّ ی هر چه در  (0)«.ِريَن ِمْن ُدینِِهْم َا تَْعلَُ، نَُهُم هللاَّ

ت اا داريد از نريی ی اسههاى آماده بسيج كنيد تا با اين ]تداركات[ دش،ن 
خدا ی دش،ن خ دتاا ی ]دش،ناا[ ديگرى را جز ايشاا كه شام آناا را 

 شناسد برتسانيد. شناسيد ی خدا آناا را مى تى
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خدایند)ج( مؤمناا را به ت شه گرفنت در س ر امر ت ده ی فرم ده  -1      
ُدیا فَإِاَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَ ى َیاتَُّق ِا يَا أُیِِل اأْلَلْهَاِب » است: ی براى خ د  (1)«.َیتَزَیَّ

ت شه بر گرييد كه در حقيقت بهرتين ت شه پرهيزگارى است ی اى خردمنداا 
 از من پریا كنيد.

َیقَاَل » خدایند)ج( مؤمناا را به دما کردا امر ت ده ی فرم ده است: -4      
يَْدُخلُ َا َجهَنََّم َربُُّكُم اْدُم يِن أَْستَِجْب لَكُْم إِاَّ الَِّذيَن يَْستَْكِلُیَا َمْن ِمهَاَدِِت سَ 

ی پریردگارتاا فرم د مرا بخ انيد تا شام را اجابت كنم در حقيقت  (4)«.َداِخِرينَ 
 آيند. یرزند به زیدى خ ار در دیزخ در مى كساىن كه از پرستش من كل مى

 سنت رسول هللا  -ب     
پنغ،ل)ص( مؤمناا را در ض،ن داشنت ت ک ؛ به انجام دادا طامات ی 

ت ننز مأم ر گرداننده ی هنچگاه ت ک  بدیا طامت ی مهادت را تأ ند مهادا
 نکرده است چنانچه احاد ث ذ   بر م ض ع م رد بحث رصاحت کام  دارند.

حرضت ملمن)رض( ریا ت ت ده ا نکه پنغ،ل)ص( در جنازۀ حض ر  -5    
داشتند ی در حالنکه چ بمن در داست شاا ب د ی رس آا را به زمنن منکشندند 

َما ِمنُْكْم ِمْن أََحٍد إِاَّ َیقَْد كُِتَب َمْقَعُدُه ِمْن النَّاِر َیَمْقَعُدُه ِمْن الَْجنَِّة  فرم دند:
ٌ لاَِم  ِ أَفاََل نَتَِّكُ  َمََل كِتَاِبنَا َینََدُع الَْعَ،َ  قَاَل اْمَ،لُ ا فَُك ٌّ ُميرَسَّ قَالُ ا يَا رَُس َل هللاَّ

ا َمْن كَ ا َمْن كَاَا ُخلَِق لَُه أَمَّ َعاَدِة َیأَمَّ ُ لَِعَ،ِ  أَْهِ  السَّ َعاَدِة فَيُيرَسَّ اَا ِمْن أَْهِ  السَّ
ا َمْن أَْمطَى َیاتََّقى  َقاَیِة ثُمَّ قَرَأَ } فَأَمَّ ُ لَِعَ،ِ  أَْهِ  الشَّ َقاِء فَيُيرَسَّ ِمْن أَْهِ  الشَّ

َق بِالُْحْسنَى...{.   (1)َیَصدَّ
مگر ا نکه مکانش در بهشت ی دیزخ ن شته شده ) هنچ  کمن از شام ننست 
ای رس ل خدا آ ا ما ت ک  بر تقد ر ت ده ی ترک  است صحابه کرام گ تند:

م،  نکننم؟ پنغ،ل)ص( فرم دند نه ترک م،  نکنند چ ا برای هر شخص 
آا چنزی آساا ساخته شده است که برای آا آفر ده شده است پس کسنکه 

  سعادت برا ش آساا ساخته شده است ی از اه  سعادت باشد م،  اه
کسنکه از اه  شقایت باشد م،  اه  شقایت برا ش آساا ساخته شده 
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س رۀ اللن  را تالیت کردند:  58-1است( س س پنغ،ل)ص( بط ر شاهد آ ات 
اما آنكه ]حق خدا را[ داد یتق ی ت د ی ]پاداش[ » که ترج،ه اش ا ن است: 

اه آساىن برا ش فراهم خ اهم ت د ی اما آنكه نيك تر را تصديق كرد بزیدى ر 
نياز ديد ی ]پاداش[ نيك تر را به دریغ گرفت به زیدى  بخ  یرزيد ی خ د را ىب 

 «.راه دش ارى را پنش ]ریی[ ای قرار خ اهم داد
اْحرِْص َمََل :»اب هر ره)رض( ریا ت ت ده ... ا نکه پنغ،ل)ص( فرم دند -0     

ٌء فاَلَ تَُقْ  لَْ  أىَنِّ فََعلُْت كََذا  ِ َیاَ تَْعَجْز َیإِْا أََصابََك ىَشْ َما يَنَْ ُعَك َیاْستَِعْن بِاّللَّ
ُ َیَما َشاَء فََعَ  فَِإاَّ لَْ  تَْ تَُح مَ  َر هللاَّ يْطَااِ یَكََذا قُْ  قَدَّ   (0)«.َ،َ  الشَّ

بر آنچه که برا ت ن ع ممن رساند حر ص باش ی از خدایند)ج( ک،ک خ استه ی 
ماجز مش ؛ اگر به ت  آسنهمن ممن رسد مگ  اگر چننن ی چناا ممن کردم ]چننن 
آسنهمن برا م تمن رسند[ بلکه بگ  آنچه را که خدایند)ج( تقد ر ی اراده کرده 

شک که ل ظ لَْ  )اگر( گشا ش دهندۀ م،  ب د انجام داده است ی بدیا 
 شنطاا ممن باشد.

بناًء مدم است اده از اسهاب مرشیع، به دلن  ت ک  بر تقد ر سابق جا ز تمن 
باشد چ ا خدایند)ج( کائنات را به  کد گر ربر داده ی بعضمن را به بعضمن 
د گر نظم بخشنده ی اشناء را به اسهاب آنها مرتهر ساخته ی ما را جهت 

ل اثر اشناء به اسهاب آنها رهنام من کرده است پس ما دانستنم که با د حص  
دفع قدر گرسنگمن را به خ ردا، دفع قدر تشنگمن را به ن شندا، دفع قدر 
دش،ن را به آمادگمن ظاهری ی باطنمن، دفع قدر شه ت را به ت سر ازدیاج ی  ا 

یسنلۀ سعمن در  ریزه گرفنت برای کسنکه ت اا ازدیاج ندارد، دفع قدر فقر را به
طلب رزق حالل، دفع قدر دیزخ را به انجام دادا امامل صالحه ی اجتناب از 

 گناه ی معاصمن ت د.
بناًء جا ز ننست که کسمن بگ  د من تسلنم قدر هستم ی قدر را دفع تمن کنم 
ی  ا به اسهاب مرشیع مت س  تمن ش م؛ چ ا در حقنقت ا ن بایرها؛ انکار از 
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ممن باشد ی گر نه از مقتضنات ا اما به قدر ا ن است که قدر ی تکذ ب به آا 
  (7)با د از اسهاب مرشیع جهت دفع مکریه ی جلب محه ب است اده ش د.

 تعریف قدر       
 ( 0)قََدر به فتح دال ی را به معنای تقد ر ی اندازه ممن باشد. َقَدر  در لغت:      

معنای آماده ساخنت  ک شئ برای شئ د گری به مهارۀ د گر، قََدْر در لغت به 
 (9)که صالحنت آا را دارد ممن باشد.

قََدر مهارت از ملم ازلمن هللا تعالمن در بارۀ اشناء ی  َقَدر  در اصطالح:       
ن شتۀ آا ها در ل ق مح    ی مشنت کلمن هللا)ج( در م رد یج د آا ها ی 

 ( 58)آفر نش مخل قات با ص ات ی ژۀ آنها ممن باشد.
به مهارۀ د گر؛ قدر در اصطالق تعننن آا اشناء است که ملم هللا)ج( به آنها 
سهقت ت ده ی قلم به آنها جاری شده ی از ازل تا به ابد به یج د آمده ی ممن 
آ ند؛  عنمن خدایند)ج( در ازل اندازۀ اشناء را قه  از م ج د ت آنها با ص ات 

اشناء مطابق به هاما اندازۀ مقدره ی ژه ی یقت یق ع آنها تعننن ت ده است ی 
  (55)ی زماا معننۀ شاا به ی ج د ممن آ ند.

 فرق در بین قضاء و قدر       
ملامء در رابطه به ت ر ق در بنن قضاء ی قدر گ ته اند: قدر، تقد ر چنزی است 
قه  از قضاء ی قضاء فارغ شدا از آا چنز ممن باشد ی نظر ات شاا قرار رشق 

 دد.ذ   بناا ممن گر 
اب حاتم رازی گ ته است: قدر به منزلۀ تقد ر خنات مر جامه را است که  -5

قه  از جدا من آا را اندازه کرده؛ ممن ت اند که آا را کم ی  ا ز اد تا د ی به 
محضمن که تکه را از هم جدا کرد تقد ر را از دست داده ی فنصلۀ ای نها من 

یرد؛ بناًء قدر قه  از قضاء ممن شده است ی د گر تمن ت اند که در آا تغننر بنا
 (50)باشد.

ابن اثنر گ ته است: قضاء ی قدر دی شئ متالزم هستند که از  کد گر جدا  -0
تمن ش ند چ ا قدر به منزلۀ اساس ی قضاء به منزلۀ بناء ممن باشد ی کسنکه 
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قصد جدا من آنها را کند در حقنقت که هدم ی نقض بناء را قصد کرده 
 (51)است.

بعضمن از اه  ملم گ ته اند: هرگاه قضاء ی قدر در ذکر ج،ع ش ند در معنا  -1
جدا ممن باشند  عنمن برای هر کدام معنای جداگانه ممن باشد ی چ ا در ذکر 
جدا باشند؛ در معنای  کمن ممن باشند) کمن در معنای د گری داخ  ممن 

           باشد(.
 انواع قدر      

امياا به قدر بر هر فرد مسلاما یاجب ممن باشد ی الهته قدر بر پنج ن ع ممن 
 باشد؛ قدر مام، قدر برشی، قدر م،ری، قدر ساانه، قدر ریزانه.

قدر مام: قدر مام  ا قدر سابق آا قدری است که خدایند)ج( آا را در ل ق  -5
 ا قنام قنامت ن شته است.مح    قه  از یج د اشناء برای هر شئ ثابت؛ ت

قدر برشی آا قدری است که خدایند)ج( از ه،ه برش پناما گرفته بر ا نکه  -0
ای تعالمن)ج( پریردگار ا شاا است ی ا شاا بر پریردگار ب دا ای تعالمن شاهدی 

َیإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن »چنانچه هللا)ج( فرم ده است: (54)داده اند
يَّتَهُْم َیأَْشَهَدُهْم َمََل أَنُ ِسِهْم أَلَْسُت ِبَربِّكُْم قَالُ ا بَََل َشِهْدنَا أَْا ظُهُ رِهِ  ْم ُذرِّ

  (50)«.تَُق لُ ا يَْ َم الِْقيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َمْن َهَذا اَلاِفلنِيَ 
ی هنگامى را كه پریردگارت از پشت فرزنداا آدم ذريه آناا را برگرفت ی ايشاا 

بلکه »خ دشاا گ اه ساخت كه آيا پریردگار شام نيستم گ تند چرا نهرا بر 
 گ اهى داديم تا مهادا ریز قيامت بگ ييد ما از اين ]امر[ الاف  ب ديم.« هستمن

قدر م،ری: آا قدری است که هنگام قرار گرفنت انساا در بطن مادرش  -1
چنز  عنمن خدایند)ج( فرشتۀ را بس ی ای ممن فرستد ی ای را به ن شنت چهار 

ن شنت رزق، اج ، م،  ی ا نکه آا شخص ننک بخت است ی  ا بد بخت مأم ر 
  (57)ممن گرداند ی اشناء که در ل ق مح    ثهت اند بر ای ننز ن شته ممن ش ند.
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قدر ساانه: آا قدر است که در شب قدر ص رت ممن گنرد ی در آا ه،ه  -4
ر هللا تعالمن )ج([ به ی ج د ممن آ ند اشناء که در سال آ نده ] مطابق به تقد 

 مقدر ممن ش ند. 
قدر ریزانه: آا قدر است که ریزانه ص رت ممن گنرد چنانچه خدایند)ج( در  -1

 هر ریز ای در كارى است. (50)«.كُ َّ يَْ ٍم ُهَ  يِف َشأْاٍ :»ا ن رابطه فرم ده است
 عنمن: ریزانه امر پریردگار مطابق به تقد ر ای تعالمن از قهن  زنده کردا، ممن      

راندا، مزت دادا، ذلن  ساخنت، ثریمند ساخنت، فقنر ساخنت، اجابت دما، 
 ( 59)ی دادا برای سا   ی مانند ا نها م،لمن ی نافذ ممن ش ند.

اب پریردگار، الهته دما، صدقه، صله رحم ی د گر امامل شا سته سهب دفع مذ
مَيُْح  »ز ادت ریزی ی ط ل م،ر  منگردند چنانچه خدایند)ج( فرم ده است:

ُ َما يََشاُء َیيُثِْهُت َیِمنَْدُه أُمُّ الِْكتَاِب  خدا آنچه را بخ اهد مح  يا ثابت نگه ( 08)«.هللاَّ
 ممن دارد ی اص  كتاب در نزد ایست.

خدایند)ج( در شب قدر ه،ه  )  مجاهد)رق( در ت سنر آ ه ف ق گ ته است:     
آا اشناء را که در ط ل  ک سال به یق ع ممن پن ندد فری ممن فرستد پس هر 
چه را که از اج  ها، ریزی ها ی مقدرات بخ اهد مح  ممن کند بجز از سعادت 

 ( 05)ی شقایت که آنها ثابت ممن باشند.
ابن مهاس)رض( در ت سنر آ ه ف ق گ ته است: ) خدایند)ج( در شب پانزدۀ     

شعهاا ام ر  کسال را تدبنر ممن کند پس آنچه را بخ اهد مح  ممن کند ی آنچه 
را بخ اهد ثابت نگه ممن دارد بجز از شقایت، سعادت، مرگ ی زندگمن که از 

  (00)ام ر ثابت اند ی تغننر تمن خ رند.
گ ته است ا ن تقد ر های آخری ت صن  تقد ر سابق ممن باشند ابن قنم       

آا تقد ری که پنجاه هزار سال قه  از آفر نش زمنن ی آساما مقدر شده است 
ی در ا ن ها دلن  است بر کامل ملم پریردگار ی قدرت ی رح،ت ای تعالمن )ج( 
الهته قدر سابق مانع م،  تمن ش د بلکه به ت فنق هللا)ج( سعمن ی ک شش 

 .(01)یاجب ممن باشد
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بدیا شک آنچه را خدایند)ج( بخ اهد ممن ش د ی آنچه را نخ اهد تمن ش د ی 
چنزی که به انساا رسندنمن باشد ممن رسد یآنچه که رسندنمن نهاشد تمن رسد 
چنانچه مهدهللا ابن مهاس)رض( ریا ت ت ده که من در مقب رس ل هللا)ص( 
باای مرکهمن س ار ب دم آنحرضت)ص( فرم دند: ای پرس آ ا برای ت  کلامتمن را 
ننام زم که خدایند)ج( ترا بخاطر آنها فائده برساند گ تم چرا نمن ای رس ل 

َ تَِجْدُه أََماَمَك تََعرَّْف »خدا؛ آنحرضت)ص( فرم دند: َ يَْحَ ظَْك اْحَ ْظ هللاَّ إِْحَ ْظ هللاَّ
َ َیإَِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن إِلَيِْه يِف الرَّخَ  ِة َیإَِذا َسأَلَْت فَاْسأَْل هللاَّ دَّ اِء يَْعرِفَْك يِف الشِّ

ِ قَْد َجفَّ الَْقلَُم مِبَا ُهَ  كَائٌِن فَلَْ  أَاَّ الَْخلَْق كُلَّهُْم َجِ،يًعا أََراُدیا أَْا يَنَْ ُع َك  ِباّللَّ
ُ َملَيَْك  ٍء لَْم يَْكتُهُْه هللاَّ ْ َْ ٍء لَْم يَْكتُهُْه  ِب ْ َْ یَك ِب لَْم يَْقِدُریا َملَيِْه َیإِْا أَرَاُدیا أَْا يرَُضُّ

ْلِ َمََل َما تَْكرَُه َخرْيًا كَِثريًا َیأَاَّ  ُ َملَيَْك لَْم يَْقِدُریا َملَيِْه َیاْملَْم أَاَّ يِف الصَّ هللاَّ
ْلِ َیأَاَّ الَْ َرَج َمَع الْكَْر    (04)«.ِب َیأَاَّ َمَع الُْعرْسِ يرُْسًاالنَّرْصَ َمَع الصَّ

هللا تعالمن را ح اظت کن ای ترا ح اظت ممن کند، ی چ ا ای تعالمن)ج( را 
ح اظت کنمن ای را در پنش ریی خ د ممن  ابمن، ای را در آسانمن بشناس ترا در 
هنگام دش اری ممن شناسد ی هر گاه س ال ممن کنمن از هللا تعالمن س ال کن ی 

اهمن از هللا تعالمن ک،ک بخ اه ی به  قنن قلم خشک شده هرگاه ک،ک ممن خ  
است به آنچه که ثابت است ی اگر ه،ۀ مردم ج،ع ش ند ی بخ اهند که برای ت  
فائدۀ برسانند تمن ت انند مگر آنچه را که خدایند)ج( بر ت  مقرر کرده است ی 

انند اگر ه،ۀ مردم ج،ع ش ند ی بخ اهند که برای ت  رضری را برسانند تمن ت  
مگر آنچه را که خدایند)ج( بر ت  مقرر کرده باشد ی بداا که صل ت دا در 
برابر نامالمئات پاداش مظن،من دارد ی ک،ک به ه،رای صل ممن باشد چنانچه 
 گشا ش به ه،رای مصنهت ها است ی به  قنن که هر سختمن را آسانمن است.

ٍة يِف األَرِْض َیا يِف َما أََصاَب ِمْن ُمِصيهَ :»ه،چناا خدایند)ج( فرم ده است
ِ يَِسريٌ   (01)«.أَنُْ ِسُكْم إِاَّ يِف كِتَاٍب ِمْن قَهِْ  أَْا نَْلَأََهاإِاَّ َذلَِك َمََل هللاَّ

هيچ مصيهتى در زمني ی در ن سهاى شام ]به شام[ نرسد مگر آنكه پيش از 
  آنكه آا را پديد آیريم در كتاىب است اين ]كار[ بر خدا آساا است.
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 انواع قضاء       
 قضاء بر دو نوع است: قضاء مربم و قضاء معلق.      
قضاء ملم: آا قضاء است که معلق به سهب نه ده ی بر گشت ندارد  -5      

 عنمن قضاء ملم پریردگار رد نشده ی فنصلۀ ای تعالمن)ج( به تع  ق تمن افتد 
إا ريّب قال » چنانچه ث باا)رض( ریا ت ت ده ا نکه پنغ،ل)ص( فرم دند: 

به  قنن که پریردگارم برا م  (00)ِل: يا مح،د، إِذا قضيُت قضاء فإنه ا يرد.
 گ ت: ای مح،د یقتمن من حک،من را فنصله کنم هرگز یاپس تمن گردد. 

قضاء ی قدر معلق به سهب  عنمن معلق به دما، صلۀ رحم ی صدقه ب ده  -0      
مثال خدایند)ج( مقدر کرده است که ا ن بالء از مر ض به ت سر دادا صدقه 

صدقه معلق شده است ی صلۀ رحم  دفع ممن ش د پس دفع بالء؛ به دادا
سهب ز ادت ی ط ل م،ر ممن ش د؛ پس ط ل م،ر به صلۀ رحم معلق شده 
است  عنمن خدایند)ج( در ازل سهب ی مسهب هر دی را مقدر ی ن شته است؛ 
ابن قتنهه در ا ن م رد گ ته است کسنکه مرتکب گناه ش د مستحق مق بت 

  (07)خ د دفع کرده است. ممن ش د یلکن اگر صدقه بدهد آا مق بت را از
الهته نظر ابن قتنهه مطابق احاد ث ذ   ممن باشد که پنغ،ل)ص(      

 فرم دند:
به  قنن که  (00)«.إا الصدقة لتط ئ الضب الرب یتدفع من ميتة الس ء»-5    

  صدقه الضب پریردگار را خام ش ی مرگ س ء را دفع ممن کند.
 (09) «.ُه ىِف ِرزِْقِه َیيُنَْسأَ لَُه ىِف أَثَرِِه فَلْيَِصْ  رَِحَ،ُه َمْن أََحبَّ أَاَّ يُهَْسَر لَ » -0     

کسنکه دیست دارد که در رزقش یسعت ی در م،رش برکت  ابد صله رحم را 
 رما ت کند.

 آثار ایامن به َقَدر     
ا اما به قََدر آثار بالغ ی مثرات نافع در حنات مؤمن دارد که بعضمن از آنها قرار 

 بناا ممن گردند:ذ   
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ا اما به قََدر از بزرگرت ن ب امثمن است که انساا را به انجام دادا کار  -5
های بزرگ ی سعمن به آنچه که رضای هللا تعالمن را جلب ممن کند بامث ممن 

 (18)ش د ی برای انساا ق ۀ ثهات، مزم راسخ ی  قنن کام  را ممن بخشد.
ا اما به قدر طر ق جدا من در بنن ت حند ی رشک ی یسنلۀ خالصمن از  -0

رشک ممن باشد چ ا مؤمن به قدر بر ا ن بایر است که ه،ه جهاا ی جهانناا 
آفر دۀ خدای یاحد ی معه د ارش ک اند ی کسنکه دارای چننن ا امنمن نهاشد 

  (15)ای با خدایند)ج( اله ی معه داا د گری را رش ک قرار داده است.
ا اما به قدر یسنلۀ ت حند ی  کتا پرستمن ممن گردد چ ا ت حند ی  کتا  -1

پرستمن ثابت تمن ش د مگر در اثر تعلق قلب به هللا تعالمن ی کامل ت ک  بر ای 
تعالمن ی مدم الت ات به النر ای ی نا امند ب دا از ه،ه مخل ق ی قطع ط،ع در 

ر ه،ۀ مردم ج،ع ش ند ی حص ل ن ع ی دفع رضر از ا شاا ی مقنده بر ا نکه اگ
بخ اهند که برای شخص ن عمن را برسانند رسانده تمن ت انند مگر آنچه را که 
خدایند)ج( برا ش ن شته است ی اگر ه،ۀ مردم ج،ع ش ند ی بخ اهند که 
برای شخص رضری را برسانند رسانده تمن ت انند مگر آنچه را که خدایند)ج( 

 برای آا شخص ن شته است.
کسنکه دارای چننن مقندۀ کاملمن باشد که هر چه را از خنر دننا ی  بناءً       

آخرت آرزی دارد ای خاص به دست هللا)ج( است ی از هر آا رشی که در دننا ی 
آخرت از آا ممن هراسد به آا تمن رسد مگر فقر به اراده ی مشنت هللا 
بر  تعالمن)ج( در چننن حالتمن تعلق قلهمن اش به خدایند)ج( کام  ممن گردد ی

هللا تعالمن ت ک  ت ده ی فقر ای تعالمن )ج( را در مهادت، س ال کردا ی ک،ک 
خ اسنت خاص ممن گرداند ی ا ن چنزها حاص  تمن ش د مگر در نتنجۀ  

  (10)ا اما به قدر.
ا اما به قدر اضطراب ی پر شانمن را دیر ممن سازد  عنمن هرگاه شخص  -4

 چنزی را از دست بدهد ی  ا آسنهمن به ای 
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برسد، مضطرب ی پر شاا تمن ش د چ ا یق ع ه،ه ح ادث را به قضاء ی      
قدر هللا تعالمن)ج( مح ل ت ده ی فنصلۀ هللا)ج( را در م رد خ د قطعمن ممن 

 ( 11)داند ی بر آا صل ت ده ی در برابر آا امند ث اب ی پاداش ممن کند.
َما أََصاَب ِمن »  ده است:چنانچه خدایند)ج( به ا ن م ض ع اشاره ت ده ی فرم

ِصيهٍَة يِف اأْلَرِْض َیَا يِف أَنُ ِسُكْم إِاَّ ِفمن كِتَاٍب مِّن قَهِْ  أَا نَّْلَأََها إِاَّ َذلَِك َمََل  مُّ
ُ َا يُِحبُّ كُ َّ  ِ يَِسرٌي لَِكيْاَل تَأَْسْ ا َمََل َما فَاتَُكْم َیَا تَْ رَُح ا مِبَا آتَاكُْم َیهللاَّ هللاَّ

  (14)«.ُمْختَاٍل فَُخ رٍ 
هيچ مصيهتى در زمني ی نه در ن سهاى شام ]به شام[ نرسد مگر آنكه پيش از 
آنكه آا را پديد آیريم در كتاىب است اين ]كار[ بر خدا آساا است تا بر آنچه از 

شام رفته اندیهگني نش يد ی به ]سهب[ آنچه به شام داده  دست 
 .خ د پسند فخر فریىش را دیست نداردشادماىن نكنيد ی خدا هيچ  است 

ا اما به قدر سهب خ د شناسمن شخص ی ح اظت یی از کل، الریر ی  -1
برتری ج  من ممن گردد چ ا طهنعتاً هرگاه برای انساا خنری برسد کل ی الریر 
ممن کند ی هرگاه رش ی مصنهتمن برسد داد ی فر اد کشنده ی ال،گنن ممن ش د 

خنر ی  ا رشی برسد نه کل ممن کند ی نه هم مگر انساا مؤمن هرگاه برا ش 
ال،گنن ممن ش د بلکه ممن گ  د  آنچه یاقع شده است مطابق به قدر ی ملم 

  (11)هللا تعالمن)ج( ممن باشد ی بس.
ا اما به قدر سهب بر انگنخته شدا شجامت در مقاب  سختمن ها گرد ده  -0

جهاد ثابت قدم ی مزم راسخ را به یج د ممن آیرد بناًء شخص مؤمن در منداا 
مانده ی از مرگ تمن هراسد چ ا  قنن دارد که اج  معنن است ی  ک لحظه 

 ( 10)پس ی  ا پنش تمن ش د.
ٍة أََجٌ  فَِإَذا َجاء أََجلُهُْم اَ :» چنانچه خدایند)ج( فرم ده است َیلِكُ ِّ أُمَّ

  (17)«.يَْستَأِْخُریَا َساَمًة َیاَ يَْستَْقِدُم اَ 
ت انند[ سامتى  اجَل است پس چ ا اج  شاا فرا رسد ]تىی براى هر امتى 

 آا را پس اندازند ی  ا پيش کنند. 
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به ه،نن من ال زماننکه ا ن مقنده در قل ب مؤمننن صدر اسالم راسخ گرد د 
مهارزه در جهاد ثابت قدم ماندند ی بر ادامۀ آا تص،نم گرفتند با آنکه جهاد ی 

با دش،نانمن که تعداد شاا نسهت به مسلامناا خنلمن ز اد تر ی ت اتندی 
شاا نها ت افزیا ب د مشک  به نظر ممن رسند؛ مگر مؤمناا با تعداد کم ی 
امکانات نا چنزی که در اختنار داشتند با ت ک  بر هللا تعالمن)ج( راه جهاد ی 

که برای بنده هنچ چنز  مهارزه را در پنش گرفتند، چ ا ا شاا  قنن داشتند
 (10)د گری بجز از آنچه که هللا تعالمن برا ش مقدر کرده است تمن رسد.

از آثار ا اما به قدر ا ن است که شخص دم ت گر بس ی هللا تعالمن)ج(  -7
در بط ر یاضح ی ملنمن در برابر کافراا یظاملاا دم ت خ د را ادامه داده ی 

نچ مالمت کنندۀ تمن هراسد بلکه برای از مالمت هتهلنغ د ن هللا تعالمن)ج( 
مردم حقنقت ا اما را بناا ت ده یمقتضنات آا را یاضح ممن سازد، چنانچه 
مظاهر ک ر ی ن اق را بناا ت ده ی مردم را از آنها بر حذر ممن دارد، باط  ی نا 
کار آمدی آا را کشف ی افشاء ت ده ی سخن حق را در برابر ظاملاا بناا ممن 

مؤمن ه،ۀ ا ن ها را بر اساس ا اما راسخ ی امتامد ی ت ک   دارد ی شخص
کام  به هللا)ج( انجام ممن دهد ی در برابر هر ن ع نا مال امتمن که در راه 
هللا)ج( برا ش ممن رسد صابر ی شکنهاء ممن باشد چ ا یی بر ا ن مقنده است 

 ار ی که آجال ی ارزاق فقر به دست هللا تعالمن)ج( ممن باشد ی بندگاا هر چند 
  (19)ه،کار داشته باشند مالک هنچ چنزی از آا ها تمن باشند.

ا اما به قدر بسناری امراضمن را که دامنگنر جامعه است ی در بنن مؤمناا  -0
تخم کننه ی دش،نمن را ممن پاشد مانند: حسد، از بنن ممن برد پس مؤمن 
بخاطری نعامتمن که هللا تعالمن به د گراا داده است حسد تمن یرزد چ ا بر 

را تعننن ا ن بایر است که خدایند)ج( آنها را برای شاا داده ی مقدار شاا 
ت ده است ی اگر بر د گری حسد یرزد گ  ا که بر مقدیرات الهمن تعرض 
ت ده است ه،چناا مؤمن برای انجام کارهای خنر، سعمن ممن یرزد ی آنچه را 
که برای خ د ممن پسندد برای د گراا ننز ممن پسندد پس اگر به آنچه که 
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ه جا ممن آیرد ی اگر به د گراا رسنده اند ای هم برسد ثنا ی شکر هللا تعالمن را ب
آنچه که د گراا رسنده اند یی نرسد صل ت ده ی داد ی فر اد تمن کشد ی بر 
د گراا بخاطر آنچه که از فض  هللا تعالمن به آناا رسنده کننه تمن یرزد چ ا 

 (48)خدایند)ج( را تقسنم کنندۀ ارزاق ممن داند.
ه در دی م رد جائز ممن باشد؛ الهته الهطه از ا ن حکم مستثنمن است چ ا الهط

چنانچه از حرضت مهد هللا ابن    مسع د)رض( ریا ت است که پنغ،ل)ص( 
ُ َمااً ، فََسلَّطَُه َمََل َهلََكِتِه يِف » فرم دند: ٍُ آتَاُه هللاَّ اََحَسَد إِاَّ يِف اثْنَتنَْيِ : رَُجٌ 

ُ ِحكَْ،ًة ، فَُهَ  يَ  ٍُ آتَاُه هللاَّ حسد ]الهطه[ ( 45)«.ْقيِض بَِها َیيَُعلُِّ،هَاالَْحقِّ ، َیرَُجٌ 
ننست مگر در دی م رد: نخست در م رد شخصمن که خدایند)ج( برا ش مال ی 
ثریت داده ی بعد برا ش ت فنق مرصف آا را در راه حق داده است دیم 
شخصمن که خدایند)ج( برا ش ملم ی دانش داده ی ای مطابق به آا حکم 

 زاند. ت ده ی به د گراا ممن آم  
رشق: مراد از حسد در حد ث ف ق الذکر الهطه ممن باشد ی آا مهارت از ا ن 
است که برای خ د چنزی را بخ اهد که د گری دارد بدیا آرزیی زیال آا شئ 
از هاما شخص دارنده چ ا اگر زیال آا نع،ت را از برادر مسلاما خ د آرزی 

ر مالنه ی رفنع جا ز  ی کند ا ن حسد ی نا جائز ممن باشد ه،چناا الهطه در ام  
 در ام ر خسنسه ی پست جائز تمن باشد.

ا اما به قدر سهب راحتمن ی آرامش ن س ممن گردد چ ا شخص مؤمن به  -9
قدر ممن داند که ه،ه اشناء مطابق به قضاء ی قدر هللا تعالمن)ج( ص رت ممن 
گنرند ی هر آنچه که برا ش رسندنمن باشد خ اه مخ اه ممن رسد ی آنچه که 

نمن نهاشد هر گز برا ش تمن رسد لذا ه،نشه فکرش آرام ی ن سش راحت رسند
  (40)ممن باشد.

ا اما به قدر از بزرگرت ن م املمن است که سهب استقامت مؤمن ممن  -58
گردد به ی ژه در معامله اش با د گراا هنگاممن که کسمن در مقابلش مرتکب 
گناهمن ش د ی  ا به ای بدی کند  ا ننکمن اش را به بدی پاسخ دهد  ا به مزت ی 
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داند که  آبریی یی تجایز کند ای را م   ممن کند ی در ممن گذرد؛ چ ا ممن
هاما شئ مقدر ب ده است ا ن در حالمن است که چننن اماملمن در برابر 
خ دش ص رت گرفته باشد ی اما اگر چننن اماملمن در برابر هللا)ج( ص رت 
گرفته باشد در آا ص رت م   ی تعل  به قََدر را جا ز تمن داند چ ا تعل  به 

 ( 41).قدر در مصنهت ها جا ز ی در منب ها نا جا ز تمن باشد
ا اما به قدر حقا ق ا اما را در قلب مؤمن الرس ممن کند که در اثر آا  -55

فرد مؤمن ه،نشه از هللا)ج( مدد ممن ج  د ی در ض،ن امتامد ی ت ک  به هللا 
تعالمن)ج( از اسهاب هم است اده ممن کند ] که ا ن است اده از اسهاب هم جزء 

باشد[ ی ه،نشه در نزد هللا تعالمن)ج( اظهار مجز ی نناز ت ده ی از ای  تقد ر ممن
تعالمن طالب ثهات ی استقامت ممن ش د ی در ض،ن سخایت ی ننک ئمن به 

 (44)د گراا ا شاا را م رد لطف ی ن ازش خ  ش قرار ممن دهد.
ا اما به قدر سهب سد باب کجریی ها، خرافات ی آزادی مق  از محدیدۀ  -50

گردد چ ا مؤمن به قدر بر سخناا دجال ها، مراف ها ی کاهناا  آنها ممن
امتامد تمن کند ی به آ ندۀ خ د بر طر ق صحنح، جد ت کام ، مزم راسخ ی 

 ( 41)سعمن در م،  ممن نگرد.
مؤمن به قدر ه،نشه به انجام دادا م،لمن سعمن ممن کند که هللا تعالمن از  -51

ختنار ت ده ی از کل ی الریر یی راضمن ش د، چنانچه ت اضع ی فریتنمن را ا
دیری ممن گز ند ی بر ا ن بایر است که اسهاب در ا جاد مسههات جدا از ارادۀ 
هللا ی مستق  ننستند، ی دا م از زندگمن خ د راضمن ب ده ی با اط،ئناا کام ، با 
صل ی ثهات ی دیر از قهر ی خشم  زندگمن ممن کند؛ بر مکس کسمن که به قدر 

گرفتار شده ی بر ا ن گاما است که آنچه را خدایند)ج( ا اما ندارد به کل 
برا ش از ملک، جاه ی مال داده در نتنجۀ ملم، م،  ی مهارت خ دش ب ده 
است ی چ ا به ملک ی مالش آسنهمن برسد زندگمن اش تنگ ی افرسده ممن 
گردد ی گاهمن هم ی ق ع چننن ح ادثمن منجر به مرگ اش ممن ش د چ ا در 
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،گنن شده ی بمن ح صله ممن گردد چنانچه امریز ز اد تر برابر ح ادث ز اد خش
 ( 40)ج امع برشی به ی ژه کش ر های پنرشفته به ا ن مرض مهلک گرفتار اند.

ا اما به قدر انساا را در مقاب  سختمن ها ی هراسها در ض،ن کار گنری  -54
 ( 47)اسهاب ی یسا  ، ثهات قلب ی  قنن کام  ممن بخشد.

َمَجهًا ألَْمِر الُْ،ؤِْمِن إِاَّ أَْمرَُه كُلَُّه َخرْيٌ َیلَيَْس َذاَك » پنغ،ل)ص( فرم دند:چنانچه 
ألََحٍد إِاَّ لِلُْ،ؤِْمِن إِْا أََصابَتُْه رَسَّاُء َشَكَر فَكَاَا َخرْيًا لَُه َیإِْا أََصابَتُْه رَضَّاُء َصَلَ 

شگ ت آیر است امر مؤمن  که ه،ه اش خنر است ی ا ن  (40)«.فََكاَا َخرْيًا لَهُ 
امتناز جز به افراد مؤمن برای هنچ فرد د گری داده نشده است چنانچه اگر به 
یی ن ع ی  ا رضری مارض گردد در مقاب  ن ع شکر ی در مقاب  رضر صل ممن 

  کند ی هر دی حالت به خنرش مام ممن ش د.
 تعصالمن)ج( در یقصت فعص  اسصهاب مصمن ا اما به قدر سهب امصتامد بصه هللا -51

گصصردد چصص ا سصصهب ی مسصصهب هصصر دی مطصصابق بصصه قضصصاء ی قصصدر هللا تعصصالمن مصصمن 
 ( 49)باشند.
ا اما به قدر انساا را به مهادات صالحه ی ص ات ح،نده مانند اخالص،  -50

ت ک ، خ ف، رجاء، حسن ظن، صل، رضاء، شکر، ت اضع، شجامت، قنامت، 
س، ه،ت مالمن، ثهات، جد ت ی منانه ریی در خ شمن مقابله با  أس، مزت ن 

ی نا خ شمن مز ن ممن سازد ی یی را از کل، الریر، حسد، خرافات؛ سامل نگه 
  (18)داشته ی برا ش راحتمن ن س ی آرامش قلب را به ی ج د ممن آیرد.

شخص مؤمن به قدر ه،نشه از چنزی که ای را گ،راه ممن سازد در حذر  -57
سد که در فرجام بد بخت نش د ی ا ن بایر ای را از است ی از ا ن ممن هرا

کسالت ی گ شه نشننمن نجات داده ی بر استقامت، ک شش دیام دار، ز ادت 
کارهای ننک، ترک گناه ی پرهنز از اشناء هالک کننده بامث ممن ش د ی قلب 
چننن اشخاصمن به هللا تعالمن معلق ب ده ی به حض ر هللا تعالمن دما ممن کند، 

رد، ک،ک ممن طلهد ی از ای تعالمن استقامت بر حق ی ثهات بر راه آرزی ممن ب
  (15)راست  را س ال ممن کند.
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مؤمن به قدر از اسهاب گ،راهمن ی س ء خامه مح    ممن ماند چ ا مثرۀ  -50
ا اما به قدر سعمن دا ،من، ثهات ه،نشگمن، انجام دادا امامل شا سته ی 

 ( 10)گناه ی معاصمن ممن باشد.ترک 
 انکار از قدر    

کسنکه از قدر انکار تا د در حقنقت اصلمن از اص ل رش عت را ترک ت ده ی 
کافر شده است چنانچه بعض ملامء سلف گ ته اند: قدر ه را با ملم مناظره 
کنند اگر از ملم انکار کردند کافر ممن باشند ی اگر به ملم اقرار کردند مخاصم 

 ( 11)هستند.
لَْ  كاا ألَحِدِهْم ِمثَْ  أُُحٍد »ابن م،ر)رض( در م رد منکر ن قدر گ ته است:

  (14)«.َذَههاً ثم أَنَْ َقُه يف سهي  هللا َما قَِهلَُه هللا ِمنُْه َحتّى يُؤِْمَن بالَْقَدرِ 
قسم است اگر برای  کمن از ا شاا به مانند ک ه احد طال باشد ی آا را در راه 

 قه کند خدایند)ج( از ای قه ل تمن کند تا که به قدر ا اما نداشته خدا ن
 باشد.

ابن قنم گ ته است: کسنکه از قدر انکار تا د مؤمن ی مسلاما ننست ی 
خدایند)ج( م،لش را قه ل تمن کند چ ا در حقنقت کسنکه به قدر ا اما 

را نشناخته ی ندارد از دائرۀ ت حند خارج ی لهاس رشک را پ شنده ی خدایند)ج( 
 (11)به ای  تعالمن ا اما ننایرده است.

بعضمن ملامء انکار از قدر را به دی بخش تقسنم ت ده ی گ ته اند: انکار از قدر  
مراتهمن دارد؛ بعضمن آا ک ر ب ده ی انساا را از دائره ت حند بنریا ممن سازد 

ار تا د، ی  ا  عنمن در ص رتنکه انساا از ملم ازلمن هللا تعالمن در م رد اشناء انک
از کتابت آا در ل ق مح    انکار تا د کافر ممن ش د ی برخمن آا ک،رت از ا ن 
ب ده ی در ج،لۀ بدمت محس ب شده ی منافمن کامل ت حند است؛ ی ا ن در 
ص رتمن است که از م، م مشنت هللا تعالمن ی  ا م، م خلق ی آفر نش انکار 

  (10)تا د.
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 نتیجه 
از ت ضنحات ف ق به ا ن نتنجه ممن رسنم که بایر به قََدر سهب ا اما کام  به 
هللا تعالمن)ج( ی یسنلۀ حص ل هدا ت، ق ت ا اما ی افزا ش صل ی ح صله 
برای بنده ممن گردد، چنانچه شخصمن که به قدر ا اما داشته باشد به امتثال 

یرزد ی ممن ک شد تا امر هللا تعالمن)ج( شتابنده ی از مانهمن هللا اجتناب ممن 
افزیا بر انجام دادا مهادات صالحه خ د را به ص ات ح،نده مز ن سازد ی در 
ض،ن اخالص ی ت ک  بر هللا تعالمن)ج( ی شکر گذاری در برابر نعامت ای به 
فض  ی رح،ت ای امند یار ی از قهر ی خشم ای در خ ف ی هراس باشد ی به 

نمن را پنشۀ خ د ساخته ی از کل ی خاطر کسب رضای هللا تعالمن ت اضع ی فریت
الریر اجتناب یرزد  ی به امتامد کام  در طرق مختلف خنر ان اق ت ده ی بر 

 هللا تعالمن)ج( گاما ننک داشته باشد. 
ا اما به قدر سهب ز ادت شجامت، جرئت، ه،ت ی النرت گرد ده؛ ترس، 

مجز ی کسالت هراس، جنب ی بزدلمن را کاسته ی ت اا مقابله با  أس، نا امندی، 
را ممن افزا د چنانچه ب دند کساننکه با تعداد کم ی امکانات ناچنز به خاطر 
امالی کل،ة هللا ی استقرار نظام مدالت الهمن به صف جهاد شتافتند ی جاا 

 رش ن خ  ش را فدای ا ن هدف ی آرماا ت ده اند. 
ی برای ا اما به قََدر سهب خ ت مصنهت های نازله ی مقدرات مؤمله گرد ده 

 انساا درس ت ک ، امتامد، صل ی قنامت را ممن آم زاند. 
ا اما به قدر انساا را بر  ک ریش خاص در خ شمن ی نا خ شمن استقامت ممن 
بخشد چنانچه شخص مؤمن به قدر در یقت نع،ت مغریر ی در هنگام مصنهت 
مأ  س تمن ش د چ ا بر ا ن بایر است که هر آنچه از نعامت برا ش ممن رسد 

جانب هللا تعالمن)ج( ب ده ی ارتهاطمن به ذکایت ی حسن تدبنر یی ندارد ی ننز  از
الم ی مصنهت را آزما شمن از جانب هللا تعالمن ی مطابق به تقد ر ای تعالمن)ج( 
دانسته ی داد ی فر اد نن، ده ی نا امند تمن ش د بلکه به ننت اجر ی ث اب صل 
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طر ی آرامش قلب ممن ممن کند ی بدیا شک که چننن ا امنمن سهب رضا خا
 گردد. 

الهته انجام دادا کارهای ننک ی است اده از اسهاب ، ی ننز بکار بردا مق ، 
ذکایت ی حسن تدبنر هم جزء تقد ر ب ده ی خارج از سنطرۀ آا تمن باشد به 
ه،نن ملح   رش عت اسالممن ما را به تعق ، ت کر، تدبر، تذکنه ن  س ی 

 انجام دادا کارهای ننک ی پسند ده مأم ر گرداننده است.  
لهته ا اما به قدر مانع است اده از اسهاب نه ده بلکه جزء ی امام کننده آا ا

ممن باشد ی ا ن چنزی است که نص ص رشممن امم از کتاب هللا)ج( ی سنت 
رس ل هللا)ص( ما را بداا مأم ر گرداننده است بناء با د جهت نن  به اهداف 

یسا   است اده  مرشیع ماا در ض،ن ت ک  ملمن هللا تا حد م،کن از اسهاب ی
 ه از جانب هللا تعالمن)ج( باشنم. ت ده ی بعدا منتظر نتنج

 پیشنهاد ها     
به یزارت محرتم حج ی ایقاف پنشنهاد ممن گردد تا م ض ع ا اما به قضا  -5

ی قََدر ی مرشیمنت است اده از اسهاب را از طر ق منابر ی مساجد به س،ع 
 باشندگاا جامعه برسانند. 

محرتم معارف پنشنهاد ممن گردد تا م ض ع قضا ی قََدر ی  به یزارت -0
است اده از اسهاب را در نصاب تعلن،من معارف بگنجانند تا ج اناا ی ن ج اناا 
به ا ن نکته مت جه ش ند که با یج د آنکه ه،ه اشناء مطابق به تقد ر الهمن 
ص رت ممن گنرد نها د جهت رسندا به هدف، سعمن ی ک شش بندگمن را 

 ت د.فرام ش 

به م، م باشندگاا کش ر پنشنهاد ممن گردد که در ض،ن ا اما به قضا ی  -1
قََدر است اده از اسهاب را خارج از محدیدۀ قضا ی قََدر ندانند بلکه است اده از 

 اسهاب را بحنث یسنلۀ رسندا به هدف انتخاب تا ند.
ا م که به مرکز مقنده ی ثقافت اکادممن مل م افغانستاا پنشنهاد ممن ت -4

 کمن از دانش،نداا مرب ت خ  ش را به ن شنت رسالۀ مل،من تحقنقمن؛ رس 
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س اات یارده در محققمن تحت من اا قضا ی قدر مؤظف تا ند تا پاسخ گ  من 
 ا ن م ض ع باشد.
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 څېړنوال عبدالرحمن حامد
 
په رشعي نصوصو کې چاپېریال ساتنې ته ځانګړې 

 پاملرنه
 

 البحث مخلص
هذااملقال  شت،  ملمن املقدمة یالعنای ن الجانهنة ااخری املرتهطة 

 بامل ض ع، یالنتنجة یاملقرتحات یاملصادرامل ث قة.
حناة ج،نع امل ج دات الحنة ی ما  حتاج النها فمن الحناة تت قف ملمن إا 

 الهنئة املناسهة.
، فااه،تام اء  هیبالج،لة األجزاء األساسنة فمن الهنئة، همن املاء یالرتاب یال 

 الثالثة التمن تتض،ن حناة ج،نع امل ج دات الحنة. شناءالخاص بهذه األ 
یأهم جزء الهنئة الرتبة، ف من النص ص الرشمنة نظافة الرتبة یااهتامم 

 الخاص لها مسؤلنة ک  فرد فمن املجت،ع. 
ی کذالک تت قف حناة ج،نع امل ج دات الحنة باملاء، ف من النص ص 

 ت جه ح ل املحافظة ی نظافة املاء.
حناة، مادة حناتنة لج،نع امل ج دات الحنة، فدینها اتدایم ال ه اءی ال

ی منع تل ثه یهمن مسؤلنة ک  فرد  ه اءیالنص ص الرشمنة تحث ملمن نظافة ال
 فمن املج،تع.

فعلننا یفق ت صنات النص ص الرشمنة اا نهتم اهتامما خاصا باملحافظة 
جزائها، ی اا نغرس األشجار ی اا نحافظ ملمن الغابات یاا نقنها أ ملمن الهنئة ب

  من التصحر یالتل ث.
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 لنډیز
په دې مقاله کې لنق ز، رس زه ای د م ض ع په اړه لنق رسلنک نه، پا لې،  

 یړاند زینه ای د مأخذین  لنکلړ شت ا لري.
د ټ ل  م ج دات  ژیند ای د ژیند ک ل  چې ک مې اړتنایې دي په مناسب  

 چاپېر ال پ رې تړِل دي.
چاپېر ال اساِس اجزایې دي، چې په ټ لنزه ت ګه ایبه، خایره ای ه ا، د 

 داله درې ګ ن  م اردی ته ځانګړې پاملرنه د ټ ل  م ج دات  ژیند تض،نن ي.
خایره چې د چاپېر ال مهم جزء دی، هم پاکه ای هم پاک ک نکې ده، چې 
په  رشمي نص ص  کې د خایرې پاک سات  ای یرته ځانګړې پاملرنه د ټ لنې د 

 هر الړي مسؤلنت دی.
 دات  ژیند په ایب  پ رې تړلمن دی، چې په د ني نص ص  کې د د ټ ل  م ج

 ایب  د پاک ساتل  په اړه ز اتې س ارښتنې ش ي دي.
ه ا د ټ ل  ژیندي م ج دات  حناِت ماده ده، چې پرته له ه ا څخه هنن 
ژیندی م ج د خ   ژیند ته دیام نْ یرک لمن، ن  په رشمي نص ص  کې د ه ا 

 ت ګڼ  ش ی دی.پاک سات  د هر فرد مکل ن
ن  پر م ن: ازمه ده، څ  د رشمي نص ص  رسه سم د ژیند چاپېر ال ته 
ځانګړې پاملرنه یلری، د تخر ب ای ککړتنا څخه  ې د ین  په کرل  ای د ځنګل ن  

 په ساتل  رسه یژال ری.
 رسیزه 

، ښېرازي ای ننک،رالي په چاپېر ال پ رې ه ساينه، س كاِل د انسانان  
ک م  ټ لن  کې چې چاپېر ال ساتنې ته ز اته پاملرنه کن:ي، هری تړلې ده، په 

مری د هغې ټ لنې افراد د ژیند له ښېګڼ  څخه برخ،ن، اړتنایې  ي پ ره، 
صحت  ې ج ړ ای له ناخ ال  ای ناریالن  څخه په اماا کې دي؛ ځکه چې د 

 چاپېر ال ساتنه په اص  کې د ځاا ساتنه ده.

 ...  نصوصو کېپه رشعي 
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نې افراد د خ   چاپېر ال په ساتنه کې بې ت ایته یي که چېرې د   ې ټ ل
هغه ټ لنه به له ریالتنا ي، ټ لننز، ای اقتصادي پل ه له راز راز خطرین  ای ز ان ن  

 رسه مخا مخ یي. 
رسه له دې چې انساا ته د  ځ،کې د آبادیل  ای د چاپېر ال د س،س رتنا 
مسؤلنت یرس ارل ش ی، خ  بنا هم ه،دا انساا هره یرځ په ډېرې بې رح،ۍ 
ای ظلم رسه د چاپېر ال په تخر ب ای ککړیل  لګنا دی، د ین  ای ځنګل ن  بې 

امه ال رځ ل، ای رحامنه قطع ک ل، په  یداننزی چاری کې چاپېر النز اص ل له پ
بې حسابه ت ګه د ل ګي ، ګردین ، دیړی ت لند ای د صنعتي فعالنت ن  په ترڅ په 

کې بې کچې الازات چاپېر ال ته ډالمن ک ل هغه م ارد دي  چې د چاپېر ال 
په ککړتنا کې رالنده ریل لري. چې په خ   اس رسه نه   ازې خ   ژیند 

  اښ رسه مخامخ ک ي.بلکې د ن ری ژیندي م ج دات  ژیند هم له ګ
ه ننغ په ننغه ای ترقي رس ټ لنې له ه سا نې، پرمخته ه د چاپېر ال ساتند 
د سامل چاپېر ال په شت ا رسه د ټ لنې هر الړی الښتلمن، ریغ، ، يتړای لر 

 فعال ای په خ ل  یرځنن  چاری کې بر المن یي. 
په د چاپېر ال مهم منارص چې ژیندي م ج دات په ځانګړې ت ګه انساناا 

مستقن،ه ت ګه ترې ګ ه اخِل ایبه، خایره ای ه ا ده چې د ز ات اه،نت په 
لرل  رسه له   ې خ ا ه،دا درې منارص په مظنم الشاا کتاب کې د الهي 
قدرت نښې بل  ش ي، چې د نع،ت په ت ګه زم ن: په یاک کې راک ل ش ي 

 ؛ څ  دي. ای له بلې خ ا د ه،دې درې ګ ن  منارصی ساتنې ته هڅ ل ش ي  
یک ای ش  د خ   ژیند ټ لې اړتنایې له ه،دې درې ګ ن  نع،ت ن  څخه په 

 پ ره ت ګه تر اسه کړی. 
څرنګه چې د چاپېر ال ساتنه د انسانان  په ژیند کې ز ات اه،نت لري ای 
په دې یریستن  کې چې د چاپېر ال ککړتنا ز اته ش ې، دې م ض ع ته د نړی 

ی حتمن په ل  ه پنامنه لګښت یرباندې کن:ي، خ  په کچه ز اته پاملرنه کن:ي ا
بنا هم د نړی سرت صنعتي هن ادینه چې د چاپېر ال ککړتنا  ې له حده ز اته 
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ده، د خ ل  اقتصادي ګ   ل اره په خ ل  صنعتي فعالنت ن  کې چاپېر النزی 
په رشمي نص ص  کې د ؛ ن  پ ښتنه دا ده چې: اص ل  ته پاملرنه نک ي

ته څ مره پاملرنه ش ې  ای په اړه  ې څه س ارښتنې ش ي  چاپېر ال ساتنې
 دي؟ په دې مقاله کې ه،دا م ض ع تر بحث اندې نن ل ش ی دی. 

 د څېړنې اهمیت او ارزښت
 ،ه ساسامل چاپېر ال  د چاپېر ال ساتنه په اص  کې د ژیند ساتنه ده، 
مخه  بدبختن د راز راز ست نزی ای ېته رایِل، ای من ه ای ننک،راله ژیندراز ېښ
يس، چاپېر ال ساتنې ته پاملرنه ژیند، انساننت ای الهي نع،ت ن  ته ارزښت ني

 یرک ل دي؛ دا چې په رشمي نص ص  کې چاپېر ال ساتنې ته څ مره پاملرنه
 به ه،دا م ض ع په ډاګه يش. د دې څېړنې په پای کې  .ش ې ده

 د څیړنې موخې
د  دا ده چې څ  په رشمي نص ص  رسه څېړنې اصِل م خه  د دې 

 چاپېر ال ساتنې اه،نت ج ت ای څرګند يش.
 میتودد څیړنې 

تحلنِل منت د څخه کار اخنست  ش ی  -ي ت صن  له په دې څېړنه کې  
 دی.
 چاپېریال ساتنې ته ځانګړې پاملرنه  

ژیند یر چاپېر ال د ژیندي م ج دات  هغه ماح ل دی، چې د هر م ج د 
پ رې تړلمن دی. ژیندي م ج دات خ   د اړتنا یړ ت کي له چاپېر ال څخه 
اخِل ای خ   فاضله م اد بېرته چاپېر ال ته یرک ي. انساناا چې له مق  
څخه برخ،ن دي ای د  ځ،کې خالفت په الاړه لري خ   ټ ل حناِت، صنعتي، 

ې تر رسه ک ي، کرننز، یداننز ای داسې ن ر فعالنت نه په ه،دې چاپېر ال ک
چې کله ناکله د نه پاملرنې له امله د چاپېر ال د تخر ب  ا ککړتنا سهب 

 ګرځي.

 ...  په رشعي نصوصو کې
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د چاپېر ال ساتنه په اص  کې د ژیند ساتنه ای ژال رنه ده، دا چې انساناا 
د  ځ،کې پر آبادي مکلف ګرځ ل ش ي، په حقنقت کې ژیند ای د ژیند 

"چاپېر ال ته پاملرنه ده؛ ځکه خ  هللا تعالمن فرما ِل دي:       

      " (5)  ه،غه تاسې له  ځ،کې نه پندا کړي ای د(
 هغې د آباد یل  دنده  ې در کړې(.  

د  ځ،کې د آبادي دنده په اص  کې انساا ته ارزښت یرک ل ای په ښه 
ت ګه د هغه ریزنه ده، د یدانن ، پل ن ، ی ال ، رسبندین ، سړک ن  آبادیل، 

 ل ای س،س رتنا ه،دارنګه په باال ن ، کښت ای زرامت رسه د چاپېر ال زرال ن
چې د انساين ژیند ه سا نه ای س کاِل یرپ رې تړلې ده په اص  کې د  

ن  که چېرې    انساا ناپاکه ایبه  ا النر صحي خ اړه ځ،کې آبادیل دي؛ 
یخ ري ای  ا هم د ککړې ه ا څخه تن س یکړي ن  نه   ازې دا چې ناریالي به 

مخ یي. ای د ژیند تر پا ه یر رسه م  یي، بلکې ژیند به  ې هم له ګ اښ رسه 
 به له ژینده کړ :ي.

د چاپېر ال اساِس اجزاء چې ژیندي م ج دات یررسه ننغ په ننغه اړ کې 
لري، په ساتنې رسه  ې ژیند ژال رل کن:ي ای د ککړتنا په ص رت کې  ې 
نایر ن رامنېته کن:ي، ایبه، خایره ای ه ا ده، چې هر     ې په اندې ت ګه تر 

  ل کن:ي: بحث اندې نن
 اوبه -۱

ایبه د ټ ل  ژیندي م ج دات  د ژیند منشأ ده، د  ځ،کې پرمخ د هر ژیندي 
م ج د دیام ای بقا په ایب  پ رې تړلمن، ایبه نه   ازې انسانان  ته بلکې ټ ل  
ژیندي م ج دات  ته حناِت ارزښت لري، د ژیند د چاپېر ال د خ ند ت ب ل اره 

 هم ایبه رضیری ګڼ  کن:ي. 
د هرې ټ لنې دیام، پرمخته ای ننک،رالي  د پاک  ای کايف ایب  په شت ا 
پ رې تړلې ده چې د الهي نع،ت په ت ګه د انسانان  په یاک کې یرکړل ش ی 
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دی، چې هر انساا ډېر په آسانمن رسه ک ای يش د  ځ،کې پر مخ ای د  
باندې ځ،کې اندې خ سې ای د استعامل یړ ایبه تراسه ای خ لې اړتنایې یر 

 پ ره کړي.
  ازې ه،دا ایبه دي چې د ژیندانه چارې یرباندې س،هالن:ي، ای د ژیند په 

 هره برخه کې ترې کار اخنست  کن:ي.
هر یګړی ایب  ته اړتنا لري، د ایب  ل مړنۍ استعامل د څښاک ل اره دی، 

  کن:ي، ل ښې ای داله راز په اخِل ای پخِل کې د ایب  څخه ګ ه اخنست
ظریف په ایب  ی نې  کن:ي، د رش عت له احکام  رسه سم د جنابت الس ، 
سنت الس ، د اسالم منل  ل اره الس ، ای مړي ته الس  یر ک ل په ایب  رسه 
کن:ي، د فرض، یاجب، ای ن   مل نې ن  د ادا ک ل  ل اره ایدس چې مهم رشت 

حنح کن:ي هللا تعالمن دی په ایب  رسه کن:ي، بې له ایدسه مل نه نه ص
اَلِة فَااْلِسلُ ا ُیُج َهكُْم : "فرما ِل دي يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا إِذَا قُْ،تُْم إىَِل الصَّ

َیأَيِْديَُكْم إىَِل الَْ،رَاِفِق َیاْمَسُح ا ِبرُُءیِسُكْم َیأَرُْجلَكُْم إىَِل الْكَْعهنَْيِ َیإِْا كُنْتُْم ُجنُهًا 
ْا كُنْتُْم َمرََْض أَْی َمََل َسَ ٍر أَْی َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمَن الَْغائِِر أَْی َاَمْستُُم فَاطَّهَُّریا َیإِ 

ُ، ا َصِعيًدا طَيِّهًا فَاْمَسُح ا ِبُ ُج ِهُكْم َیأَيِْديكُْم ِمنُْه َما  النَِّساَء فَلَْم تَِجُدیا َماًء فَتَيَ،َّ
ُ لِيَْجَعَ  َملَيُْكْم ِمنْ  َحرَجٍ َیلَِكْن يُِريُد لِيُطَهِّرَكُْم َیلِيُِتمَّ نِْعَ،تَُه َملَيْكُْم  يُِريُد هللاَّ

)ای مؤمنان ! کله چې ملانېه ته پ رته کن:ئ ن  خ    (0)لََعلَُّكْم تَْشكُُریَا" 
مخ نه ای خ   اس نه ترڅنګل  یمننېئ ای پر خ ل  رسین  مسح یکړئ ای پښې 
م  هم تر بېق   یمننېئ ای که جنب یی ن  ښه ځاا پاک کړئ ای که ناریغ یی 
ې  ای  ا په س ر باندې ای  ا م  ک م    له ایدس ماِت را یګرځند ای  ا م  له ښ

رسه ن:دې یالمن یکړ، خ  ایبه م  ینه م ندلې، ن  بنا په پاکه خایره تن،م یکړئ 
ای خ   مخ نه ای اس نه پرې مسح کړئ هللا تعالمن پرتاسې د ک مې سختۍ ای 
زح،ت ت   نه ال اړي برمکس دا ال اړي چې تاس  پاک کړي ای خ لې 

 پنرزی نې درباندې بش ړې کړي تر څ  شکر یکړئ(
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 هپه  ادی ش ی م اردی کې د ایب  استعامل هغه یخت ش نمن ده، چې ایب
 پاکې یي له ککړتنا ای نایِل کندی څخه ژال رل ش ي یي.

د اله راز د ملانېه د ادا ک ل     رشت د کالن  پاک یالمن دی، لکه چې هللا 
)ای جامې د پاکې کړه( د بدا ای کالن   (1)"َیثِيَابََك فَطَهِّرْ " :تعالمن فرما ِل دي

څخه د نجاست ن  لرې ک ل د ایب  په یسنلې رسه کن:ي، د بدا ای کالن  څخه 
د خنری ای بدی ب   ن  لرې ک ل ای داسې ن ر م ارد دا ټ ل په ایب  پ رې تړِل 

 دي.
داله راز د بڼ المن ای کریندې په برخه کې د باال ن  ای کښت ن  خړیب ل، د ین  
ای ځنګل ن  زرال نندل په ایب  پ رې تړای لري، د تجارت ای صنعت په برخه کې د 
ایب  په برکت رسه د ټ لنې اړتنایې پ ره کندای يش، په س،ندرین  کې د ح،  

ړتنا یړ م اد له   ه ځا ه ب  ای نق  ال ې ای یړې بنړی چې په زرهایی ټ نه د ا
ځای ته نقل ي، ز اتره ایمه م ادی چې فابر کې یرباندې چل ل کن:ې د ایب  له 
برکته دی، هغه څاریي چې انساناا  ې له ال ښ ، شندی ای ن ری محص ات  
څخه ګ ه اخِل  ا په ح،  ای نق  کې ترې است اده ک ي ژیند  ې په ایب  رسه 

ش  چې ژیند ای د ژیند ټ لې اړتنایې په ایب  پ رې  کن:ي په ټ لنزه ت ګه ی  
ٍء َحيٍّ "تړِل دي؛ ن  ځکه هللا تعالمن فرما ِل دي:   (4) "َیَجَعلْنَا ِمَن الاَْمِء كُ َّ يَشْ
 )ای له ایب  نه م  هر ژیندی شمن پندا کړ(

څرنګه د هر يش ژیند په ایب  پ رې تړلمن دی د م رس ن  ترمنه داچي 
ا لري: ځننې یا ي چې له ماء څخه مطلب د نط ې ایبه بنالبن  نظر ات شت  

 دي چې د ژیندي م ج دات  منشأ دی.
ځننې ن ر بنا یا ي چې: د ټ ل  م ج دات  ژیند په ایب  پ رې تړلمن دی که 

 هغه نهات دی،  ا حن اا ای  ا ک م ب  ژیندی م ج د.
  ه لپه هر ص رت رسه ټ ل م ج دات د ایب  په ذر عې رسه ژیندي دي، آا خ

ځ،که هم د ه،دې ایب  په ذر عې رسه راژیندی کن:ي لکه چې هللا تعالمن 
َیتَرَى اأْلَرَْض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنْزَلْنَا َملَيَْها الاَْمَء اْهتَزَّْت َیَربَْت َیأَنْهَتَْت "فرما ِل دي: 
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م ن: )ای ته ګ رې چې  ځ،که یچه کله یي، خ  کله چې  (1)" ِمْن كُ ِّ زَْیٍج بَِهيجٍ 
پرې ایبه رایی ریی ن  نا بله ډډه ای خ ز :ي ای هر ډیل ښکِل ای تازه ب ټي را 

 زرال ا کړي(
ایبه چې د چاپېر ال داسې    مهم منرص دی چې  هر چنرته په آسانمن 
رسه په پر امنه ت ګه تر اسه کندای يش، د نشت ا په ص رت کې  ې د ټ ل  
م ج دات  ژیند له ګ اښ رسه مخ کن:ي، د دې مهم منرص  پاک سات  ای له 
 نایلتنا څخه  ې ژال رل د هر مؤمن انساا دنده ای مسؤلنت دی رس ل هللا

َا يَهُ لَنَّ أََحُدكُْم يِف ")صلمن هللا ملنه یسلم( په دې اړه داسې فرما ِل  ې دي: 
  (   د تاس  دې په یاړی ایب  کې متنازې نه ک ي.) (0) الاَْمِء الرَّاكِِد"

د ایب  نایِل ک ل ای ککړیل نه   ازې د انسانان  په ز اا ده، بلکې د 
  له خطر رسه مخامخ ک ي.هم څاری  ، مرالان ، نهاتات  ای ن ری م ج دات  ژیند 

په ک رین  کې د ایب  پاک سات  ای یرته پ ره پاملرنه د هر فرد دنده ای 
داسې فرما ِل  مسؤلنت دی، په دې اړه رس ل هللا  )صلمن هللا ملنه یسلم(

يْطَاَا "دي:  َاَج، َیأاَْللُِق ا الْهَاَب، فَِإاَّ الشَّ َقاَء، َیأَطِْ ئُ ا الرسِّ اَلطُّ ا اإْلِنَاَء، َیأَیْكُ ا السِّ
َا يَُح ُّ ِسَقاًء، َیَا يَْ تَُح بَابًا، َیَا يَكِْشُف إِنَاًء، فَِإْا لَْم يَِجْد أََحُدكُْم، إِاَّ أَْا يَْعرَُض 

، فَلْيَْ َعْ ، فَِإاَّ الُْ َ يِْسَقَة ترُْضُِم، َمََل أَْهِ  الْهَيِْت  َمََل  ِ إِنَائِِه ُم ًدا، َیيَْذكَُر اْسَم هللاَّ
)ل ښي پ  کړئ، د مشک ن  خ لې یتړئ، څراغ مړ کړئ، دریازه  (7) بَيْتَُهْم"

بنده کړئ؛ ځکه شنطاا د مشک خ له نه خالص ي، در یازه نه خالص ي ای د 
ل ښې رس نه ل څ ي، که م څه پندا نکړل پرته له   ه لرګي څخه چې په 
ل ښي  ې کن:دئ، د هللا تعالمن ن م  اد کړی ای دا کار یکړئ، ځکه م سک په 

 باندې  ې ک ر سنېي( ک رنمن
َقاَء َیأاَْللُِق ا "په ب  حد ث کې  ې داسې فرما ِل دي:  اَلطُّ ا اإْلِنَاَء َیأَیْكُ ا السِّ

يْطَاَا َا يَِح ُّ ِسَقاًء َیَا يَْكِشُف إِنَاًء َیَا يَْ تَُح  َاَج فَِإاَّ الشَّ اأْلَبَْ اَب َیأَطِْ ئُ ا الرسِّ
 ن  خ لې یتړئ، دریازي بندې کړئ، څراغ مړ )ل ښي پ  کړئ، د مشک (0) بَابًا"
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کړئ، ؛ ځکه شنطاا د مشک خ له نه خالص ي، د ل ښې رسنه ل څ ي ای در 
 یازه نه خالص ي(

نَِة لَيْلًَة داله راز  ې فرما ِل دي:  َقاَء، فَإِاَّ يِف السَّ "اَلطُّ ا اإْلِنَاَء، َیأَیْكُ ا السِّ
، َیَا ِسَقاٍء لَْم يُ َك، إِاَّ َیقََع ِفيِه ِمْن َذلَِك يَنْزُِل ِفيَها َیبَاٌء، َا  مَيُرُّ ِبإِنَاٍء لَْم يَُغرَّ

)ل ښي پ  کړئ، د مش ک ن  خ لې یتړئ، ځکه په کال کې    ش ه ( 9) الَْ بَاِء"
ده چې په هغه کې د یبا مرض نازلن:ي ای د هنن ناپ ښ  ش ي ل ښي ای ناتړل 

 د هغه یبا څخه    څه په کې یاقع کن:ي(ش ي مشک څخه نه تنر :ي مګر 
په رشمي نص ص  کې د ایب  د پاک ساتل  په اړه ز اتې س ارښتنې ش ي 

 دي، چې د بحث د ایسد دی له امله م ن: په پ رتنې نص ص  بسنه ک ی.

 خاوره -۲
خایره چې د چاپېر ال مهم منرص دی، د اکرثی م ج دات  هست ګنېمن ای 
ریزنېای دی، هر انساا له ه،دې خایرې پندا دی، په دې خایره کې 
ز : :ي، یده ک ي، د ژیند ټ لې اړتنایې له ه،دې خایرې پ ره ک ي ای باآلخره 
د ه،دې خایرې په رس مړ کن:ي ای په ه،دې خایره کې خښن:ي. لکه چې 

الَِّذي َجَعَ  لَُكُم اأْلَرَْض َمهًْدا َیَسلََك لَُكْم ِفيَها ُسهاًُل " تعالمن فرما ِل دي: هللا
اَمِء َماًء فَأَْخرَْجنَا ِبِه أَزَْیاًجا ِمْن نَهَاٍت َشتَّى  كُلُ ا َیارَْمْ ا أَنَْعاَمكُْم إِاَّ  ،َیأَنْزََل ِمَن السَّ

نَْها َخلَْقنَاكُْم َیِفيَها نُِعيُدكُْم َیِمنَْها نُْخرُِجكُْم تَارًَة مِ  ،يِف َذلَِك آَليَاٍت أِلُیِِل النَُّهى 
ای زما رب هغه ذات دی، چې  ځ،که  ې تاسې ته فرش ال ړیلې ای ) (58)" أُْخرَى

په هغه کې  ې ستاسې د ته ارې ج ړې کړي دي ای له پاسه  ې ایبه را 
زرال ا څنزینه رایټ ک ل.  یریِل ای د ایب  په یسنله م ن: راز راز ای جال، جال

یخ رئ ای څاریې م  یڅریئ بې له شکه چې په دې کې د مقل،ن  خلک  ل اره 
ډېرې نښانې دي. له  ځ،کې مې پندا کړی ه،دې ته م  بېرته یریل  ای له 

 .(ه،دې نه به م     ځ  بنا رایباس 
څرنګه چې ځ،که د ټ ل  م ج دات  د ژیند یړ ګرځ ل ش ې ده ای د 

هر راز اړتنایې په کامله ت ګه له ځ،کې څخه پ ره ش ي دي، څ  م ج دات  

 تبیان



   

171 
 
 

ژیندي م ج دات د ځ،کې په مخ په اط،ناا رسه په کې خ   ژیند تېر کړي، 
د الهي یحې رسه سم د انسانان  څخه ال ښت  ش ي دي چې په ځ،که کې د 
داسې ترصف څخه په کلکه ډډه یکړي چې ځ،که تخر ب ای چاپېر ال ته په 

ِ َیَا تَْعثَْ ا يِف اأْلَرِْض "سن:ي هللا تعالمن فرما ِل دي: کې ز اا ر  فَاذْكُُریا آَاَء هللاَّ
په  اد کړئ ای په ځ،که کې فساد ن  د هللا تعالمن نع،ت نه در) ) 55( "ُمْ ِسِدينَ 

 ک نکې مه ګرځئ (
يِف اأْلَرِْض بَْعَد َیَا تُْ ِسُدیا "په ب  آ ت کې  ې داسې فرما ِل دي: 

ِ قَِريٌب ِمَن الُْ،ْحِسِننيَ  )ای په  (50) "إِْصاَلِحَها َیاْدُم ُه َخْ فًا َیطََ،ًعا إِاَّ رَْحَ،َت هللاَّ
ځ،کې کې د هغه له اصالق یریسته فساد مه خ ریئ ای له یېرې ای ط،عې 

 رسه  ې دریبلئ، بنشکه چې د هللا تعالمن رح،ت ننکان  ته یرن:دې دی(.
ځ،کې اصالق په دې معنا ده چې ځ،که د ژیند ک ل  یړ ګرځ ل ش ې د 

ده، کښت ای زرامت یرباندې کن:ي، له پاک  ای حالل  شنان  څخه  ې ګ ه 
 اخنست  کن:ي.

د ځ،کې افساد د داسې امامل  رسته رس ل دي چې د ظلم ای ز اِت سهب 
ن ه یګرځي، کښت ای کریندې له منېه ی  ړل يش، من ه لرینکې ای النرم

لرینکې ینې قطع کړای يش، ج ړې ش ې یدانمن لکه ک رینه ، ج مات نه، 
مدرسې، مکته نه، ارې، پل نه ای د داسې ن ری مام املن عه ځا  ن  د تخر ب ای 

 ( 51)له منېه تل  ام  یګرځي. 
په دې اړه ی ِل دي چې: د دې آ ت مطلب دادی رح،ه هللا امام ضحاک 

ی النر مث،ری ین  قطع ک ل ای د ایب  د چنن  ای چې د رضر په م خه د مث،ری ا
 (54)زایی له منېه یړل دي. 

ن  چاپېر ال ته ز اا رس ل، د ځ،کې په مخ د فساد خ ریل دي، که ل: یي 
ای که ډېر لکه د ژیندي م ج دات  یژل، د یدانن  یران ل، د ین  قطع ک ل، د 

با د ترې ډډه  لښت    ای چنن  تخر ب ای پ  ل ای داسې ن ر چې په کلکه
 (51)یيش.
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په طهنعي ت ګه خایره هم پاکه ده ای هم پاک ک نکې ده، د خایرې د 
 "اه،نت ای پاک اِل په اړه رس ل هللا  )صلمن هللا ملنه یسلم( فرما ِل دي چې: 
لْنا َمََل النَّاِس ِبثاَلٍث : ُجِعلَْت ُصُ  فُنَا كَُصُ  ِف الَْ،الئَِكِة ، َیُجِعَ  لَنَا األَرُْض  فُضِّ

)په ن ری خلک    (50) "كُلَُّها َمْسِجًدا ، َیُجِعلَْت تُْربَتَُها لَنَا طَهُ رًا إَِذا لَْم نَِجِد الاَْمءَ 
ص  نه د مال ک  د ص  ن  په څېر  م ن: په در   شنان  ال ره کړای ش ي   : زم ن:

ګرځ ل ش ي، ټ ل د  ځ،کې مخ زم ن: ل اره ج مات ګرځ ل ش ی ای د ایب  د 
 نه شت ا په ص رت کې خایره زم ن: ل اره پاک ک نکې ګرځ ل ش ې ده(.

د پ رتنې حد ث څخه دا ج تن:ي چې خایره هم پاکه ده، ځکه ج مات 
  د نه شت ا په ص رت کې با د ګرځ ل ش ی ای هم پاک ک نکې ده، چې د ایب

فَلَْم تَِجُدیا َماًء  ...: "پاکې خایرې ته مخه یيش لکه چې هللا تعالمن فرما ِل دي
َ كَاَا َمُ  ًّا  ُ، ا َصِعيًدا طَيِّهًا فَاْمَسُح ا بُِ ُج ِهكُْم َیأَيِْديكُْم إِاَّ هللاَّ فَتَيَ،َّ

پاکه خایره تن،م یکړئ ای خ    )..که ایبه م  ینه م ندلې، ن  بنا په(57)"اَلُ  ًرا
مخ نه ای اس نه پرې مسح کړئ بې شکه چې هللا تعالمن بښ نکمن م   ک نکمن 

 دی(
د پ رتنې حکم رسه سم رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د قرآا کر م حکم 
م،ِل کړی کله به چې ایبه نه یې ن   د تن،م په قصد به  ې خ   دیاړه اس نه 

یریسته به  ې خ   اس نه په مخ ای په اس ن  را په پاکې خایرې م ښ  
 کښ ل.

 نې ن  د ادا ک ل  د صحت رشت دادی چې د ملانېه ځای د مله،دا رنګه 
پاکه خایره مل نه نه صحنح کن:ي، ن  د ټ لنې هر یګړي ته  به پاک یي په نا

په کار ده څ  د خایرې په نظافت ای پاک اِل کې خ   مسؤلنت ادا کړي، د 
 خایرې له ککړیل  ای نایِل ک ل  څخه د په کله ډډه یکړي.   

هغه نجاست چې کتله ای جرم لري ای هغه شنان  ته رسندلمن یي چې له 
لکه ت ره، چاړه، تل، تېشه، ل ر، بن ، چاری ای  یس نې څخه ج ړ ش ي یي

 داسمن ن ر دا شناا هغه یخت پاک کن:ي چې په خایره یم ښ  يش.
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د ناستې یاړې ځا  نه با د پاک ای نظنف یي،  ایه،دا رنګه هست ګنېۍ 
 ن نه، ج مات نه چې د هللا تعالمن د بندګان  مهادت ځا  نه دي، مدرسې، پ هنت

شخصمن ای دیلتي یدانمن ای دفرتینه با د پاک ای نظنف یسات  يش، د تار خ په 
ایسدی کې له ډېر په خ ا رانن لې تر ننه پ رې په بنالبنل  ټ لن  کې د  ادی ش ی 
ځا  ن  د تنظنف ای پاک ک ل  په م خه ځانګړې کساا مؤظف ش ي دي؛ څ  د 

 چاپېر ال د ککړتنا څخه مخنن ی یيش. 
ېر ال د پاک ساتل  په م خه په اری، سن ری ای د من ی د ین  اندې د د چاپ

:" قضای حاجت ک ل منع دي رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( فرما ِل دي: 
ِ؟ قَاَل : الَِّذى يَتََخَلَّ ىِف طَِريِق  اتَُّق ا الالَِّمننَْيِ قَالُ ا : َیَما الالَِّمنَاِا يَا رَُس َل هللاَّ

)له دی لعنت ځا  ن  څخه ځان نه یساتمن، صحابه کرام   (50)ِظلِِّهْم" النَّاِس یَ 
یی  : ک م دیه لعنت ځا  نه ای د هللا تعالمن رس له؟ رس ل هللا )صلمن هللا ملنه 
یسلم( یفرما  : داچې د خلک  په اره کې ای  ا هم د خلک  په سن ری کې چې 

 د ګرممن په یخت کې هغه ته پناه یړي قضای حاجت یک ي(
د  ځ،کې د آبادل  ای د چاپېر ال د س،س رتنا په م خه په رشمي نص ص   

کې د کریندګری د تش  ق ای هڅ نې ل اره د بې څښتنه ای شاړی  ځ،ک  یاک د 
هغه چا دی چې آبادیي  ې رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم(  په دې اړه 

ړه  ځ،که چې م)چا  (59) " من أحيا أرضا ميتة فهي له"داسې فرما ِل دي: 
 ( هغه  ځ،که په هاماله پ رې تړای لري هژیندی کړ 

یدانمن ج ړیل، د ي کي ن  د کریندې ل اره د  ځ،کې آماده ک ل، په هغ
هغه د خړیب ل  په م خه په هغه کې څاه ی ست  ای  ا د ایب  خ ړل  ای لښتن  

 سنستم یرته برابریل د  ځ،کې په یدان ل  دالت ک ي.
کریندې په م خه کریندګری ته د  ځ،ک  په اجاره یرک ل، ښت ای داله راز د ک

 د چاپېر ال د زرال ن ل  ل اره مرشیع ش ی دی.
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ه،دا رنګه د مسلامنان  امنر ای پاچا مسؤیلنت لري څ  شاړې ای دیلتي  
ځ،کې د کښت ای کریندې په م خه د کریندګری په یاک کې یرکړي، څ  

   يش.ځ،که آباده ای چاپېر ال زرال ا 
 هوا   -۳

، له ه ا پرته هنن م ج د ماده ده ای حناِته ا د هر م ج د د ژیند مهم 
 يش پاتې کېدای. نهی ژیند

له انسانان  څخه نن لې تر حن انات  ای نهاتات  پ رې د ټ ل  ژیند په ه ا پ رې 
تړلمن دی. پاکه ه ا د م ج دات  په ځانګړې ت ګه د انسانان  په ژیند کې ز ات 

 لري، د انساا ریالتنا ای سالمتنا تض،نن ي. ارزښت
په رشمي نص ص  کې د ه ا د پاک ساتل  په اړه ز اتې س ارښتنې ش ي 
دي؛ ځکه د ه ا ککړتنا نه   ازې انسانان  ته بلکې ټ ل  م ج دات  ته ز اا 
رس ي، ن  ځکه هر هغه کړنه چې پاکه ای صافه ه ا ککړه کړي حتمن که هغه 

الم له س ارښتن  رسه سم با د تر رسه نه يش. هللا کړنه مهاق هم یي د اس
َ كَاَا ِبُكْم رَِحياًم""تعالمن فرما ِل دي:  )ای ځاا  (08) َیَا تَْقتُلُ ا أَنُْ َسُكْم إِاَّ هللاَّ

 یژنه مک ی،  قنناً چې هللا تعالمن درباندې مهربانه دی(.
م ج دات  ژیند ن  هر هغه کړنه چې د پاکې ه ا د ککړتنا سهب ګرځي ای د 

ګ اښي ناریا ده با د په کلکه ترې ډډه یيش؛ ځکه چې د ه ا ککړیل په اص  
 کې د ن س ن  یژل دي.

) نه  (05) "ا رضر ی ا رضار"رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم(فرما ِل دي: 
 به د ب  څخه څ ک مترضره کن:ي ای نه به چاته رضر رس ل کن:ي(

:  هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( فرما ِل ديداله راز په ب  حد ث کې رس ل 
) کام  مسلاما  (00)" أك،  املؤمنني من سلم املسل، ا من لسانه ی يده"

 هغه دی چې د هغه له ژبې ای اس د رضر رس ل  څخه مسلامناا مح    یي(
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د پ رتنن  احاد ث  په نظر کې نن ل  رسه هنچاته ریا نه ده چې ن ری ته د 
رضر رس ل  سهب يش؛ ن  ځکه د انساا هر هغه م،  ای کړنه چې چاپنر ال ته 

 په کې ز اا یرسن:ي، په النر مستقن،ه ت ګه ن ری ته ز اا رس ل دي. 
د مخنن ي  داله راز رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د ه ا له ککړتنا څخه 

په م خه، د دې ل اره چې مل نه ک نکې پاکه ه ا تن س کړي، هغه کساا 
چې د ملانېه ل اره ج مات ته ځي د ه سې ای پناز له خ ړل  څخه منع کړي 

َمْن أَكََ  ثُ ًما أَْی بََصاًل فَلْيَْعتَزِلْنَا أَْی لِيَْعتَزِْل َمْسِجَدنَا "دي فرما ِل  ې دي:  
)څ ک چې ه سه  ا پناز یخ ري ن  له م ن: څخه د ګ ښه  (01) "بَيِْتهِ َیلْيَْقُعْد يِف 

يش ای  ا د زم ن: له ج مات څخه ځاا ګ ښه کړي ای په خ   ک ر کې دې 
 کښنني(

د رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د دې س ارښتنې په اساس د ج مات د 
یخت پاک ساتل  په م خه چې    مشخص ای محدید ځای دی د ملانېه په 

کې د دې دی ب  ن  ب ټ  له خ ړل  څخه منع کن:ي دا انساين ټ لنې د ز ات  
ن  س  په لرل  رسه په دا ،ي ت ګه چې د زړی م ټری، فابر ک  ای په حامم ن  کې 
د پالستنک  ای ټنرین  په سنېل  رسه چې ک م ل ګي ت لند :ي، پاکه ای 

ه اس ککړ :ي ای د س نڅلې ه ا ته خ ر :ي، په ظاملانه ت ګه د انساا پ
 بنالبنل  ناریالن  سهب ګرځي هنن د بښنې یړ نه دي.

 د چاپېریال غږیزه ککړتیا:
په دې یریستن  کې زم ن: په ګراا هن اد کې ال: ز چاپېر ال هم خ ندي نه 

 دی پاتې ش ی، ککړتنا  ې له حده ز اته ش ې ده.
د کلن  ای بانقی په ځنن  ج مات ن  کې ل ډس نکرینه په ډېر ل ړ آیاز رسه  د 
ذکر تر نامه داسې بې م ه مه ال:ینه زم ن: په هن اد یال  ایریي چې څ ک نه 
پرې پ هن:ي چې څه یا ي؟ ای معنا  ې څه ده؟. د ځنن  سن،  په ج مات ن  

ال: رسه د کلن ال  کې بنا د ماش مان  سهق نه په ل ډس نکرین  کې په ل ړ 
 ال سین  ته رس ل کن:ي. 
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ه،دا رنګه په مړی پسې ریاجي فاتحې چې ک مه رشمي بڼه هم نه لري د 
کلن  ای ښاري سن،  په ج مات ن  کې د ل ډس نکرین  په یسنلې، په ل ړ آیاز 

 رسه    مام دید ګرځندلمن دی.
ساز ای رسید ال:ینه  په اکرثه یدین  ای منل  کې د ل ډس نکرین  په یسنلې د

په ډېر ل ړ آیاز رسه ن ری ته ایریل کن:ي، چې د ګاینق  ، ال،ې ل ، ناریالان ، 
 ماش مان  ای مام  خلک  د بې خ بمن ای رضر رس نې سهب ګرځي.

په ښاري سن،  کې د پل رینک  له خ ا د مشرت ان  د پاملرنې ل اره په 
ته داخلن:ي لکه چې کراچن  باندې ل ډس نکرینه  نصب ش ي، څ ک چې ښار 

د ساز ای رسید مح   ته داخ  يش په ډ ر ل ړ آیاز رسه له هرې خ ا ال:ینه 
 ایري.

ه،دا رنګه په م ټری زړه ب ګن نکې هارن نه نصب ش ي چې د ځنن  ډرا  ران  
له خ ا بې م رده ای له اړتنا پرته هرن نه کن:ي، چې زم ن: هن اد یال  ته نه 

 .خ ښ ینکي ای اذ ت ک نکي دي
داله راز د م ټری په منه کې د ډرا  ران  له خ ا هم زم ن: په ګران  هن ادیال  
باندې د هغ ی له خ ښې پرته په ل ړ ال: رسه د ساز ای رسید ال:ینه ایریل 
کن:ي، حال داچې په اسالم کې د دې ډیل اذ ت ک نک  ال:ین  څخه منع 

تعالمن فرما ِل رااللې، حتمن د خرین  له ال:ین  رسه تشهنه کړی ش ې ده هللا 
 َیاقِْصْد يِف َمْشِيَك َیااْلُضْض ِمْن َصْ تَِك إِاَّ أَنْكََر اأْلَْصَ اِت لََصْ ُت الَْحِ،ريِ""دي: 

) په خ   ته کې منېنمن حال ال ره ای خ   ال: ټن  کړه، بې له شکه چې (04)
 له ټ ل  بد ال: د خری انګاء دی(

په قرآا کر م کې ل ړ ال: د انسانان  د هالکت سهب ښ یل ش ی دی لکه 
يَْحُة فَأَْصهَُح ا "چې هللا تعالمن په دې اړه فرما ِل دي:  َیأََخَذ الَِّذيَن ظَلَُ، ا الصَّ

)ای تنري ک نکي خلک   ې هنهتناکې چېغې ینن ل،  (01) يِف ِديَارِِهْم َجامِثنَِي"
 هالک یال رځېدل(ن  په خ ل  ک رین کې پړ مخې 
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په رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د ال: ل ړیل د صحابه کرام  په څېر 
لکه  کسان  ته چې د ق ي ا اما خاینداا ی د امامل  د حهر یمند رااللمن دی

أَْصَ اتَكُْم فَْ َق َصْ ِت يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا َا تَرْفَُع ا " : ديهللا تعالمن فرما ِل چې
النَِّهيِّ َیَا تَْجَهُریا لَُه ِبالَْقْ ِل كََجْهِر بَْعِضكُْم لِهَْعٍض أَْا تَْحهََر أَْماَملُكُْم َیأَنْتُْم َا 

)ای مؤمنان ! خ   ال:ینه د پنغ،ل تر ال: مه ایچت ئ ای هغه ته په (00) "تَْشُعُریاَ 
د ځنن  ستاس  ځنن  ته داسې نه چې  ل ړ ال: رسه خله مه ک ئ لکه ل ړ ال:

 م،ل نه م  حهر يش په داسې حال کې چې نه پ هن:ئ(
دا د ټ لنې ایسني انساناا هم د رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( امتناا 
دي دیی ته په ل ړی ال:ین  اذ ت رس ل د رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د 

ال:ین  رسه هنچاته رضر ینه  په ل ړی  د څ، ن ازمه ده خ ګاا سهب ګرځي
   رس ل يش.

 د چاپېریال ښکال او ودانول
د چاپېر ال ښکال ای یدان ل د انساا له مه،  دندی ای مسؤلنت ن  څخه 
ش،ېرل کن:ي، د  ځ،کې آبادیل په اسالم کې ل ړ ارزښت لري ای د انساا د 
پندا  ښت له م خ  څخه ګڼ  کن:ي، په  ځ،که کې هر راز ترصف چې د 

ناریا ای د چاپېر ال ساتنې  ر ال د تخر ب ای ککړتنا سهب یګرځي منع،چاپې
  "رسه په مغا رت کې ده، هللا تعالمن فرما ِل دي:            

                   "(07 ) 

مخې یاړ،  ا یاک،ن يش ن  ټ له هڅه  ې ه،دا یي )ای کله چې ستا له 
چې په  ځ،که کې فساد ج ړ، کښت نه ای نسل نه تهاه کړي ای هللا پاک فساد نه 

  خ ښ ي(.
که چنرې د چاپېر ال ساتنې ته پاملرنه ینه يش  ا د انسانان  په اس 
تخر ب کړی يش؛ ن  له شک پرته چې د ژیندي م ج دات  ژیند به د هر راز 

ظََهَر  "رین  ای ز ان ن  رسه مخامخ يش، لکه چې هللا تعالمن فرما ِل دي: خط
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الَْ َساُد يِف الَْلِّ َیالْهَْحِر مِبَا كََسهَْت أَيِْدي النَّاِس لِيُِذيَقهُْم بَْعَض الَِّذي َمِ،لُ ا 
)د هغ  بد   له کهله چې خلک  په اس ن  کړي دي په  (00)" لََعلَُّهْم يَرِْجُع َا 

یچه ای ملده کې فساد ښکاره ش ی دی، تر څ  هللا تعالمن د هغ ی د ځنن  
 کړن  خ ند یر یڅکي کېدای يش چې هغ ی حق ته را یګرځي(

په د ني نص ص  کې ټ لنې ای افراد نه   ازې دا چې د چاپېر ال ساتنې ته 
بلکې د چاپېر ال ښکال ای یدان ل د ټ لنې د هر الړي هڅ ل ش ي دي، 

 انساين، اخالقي، ای د ني مسؤلنت ګڼ  ش ی دی.
د چاپېر ال په ښکال ای یدانمن کې دیه مهم منرصه رالنده ریل لري، چې 

  ادینه  ې ډېره اړ نه ده ای په اندې ت ګه تر بحث اندې نن ل کن:ي:
 الف ـ  ونې او ځنګلونه

ینې ای ځنګل نه د ه ا په پاک یاِل اید ایب  په ساتنه کې مه،ه ینقه لري،  
ینې کاربن دای اکسا د ای ن ر مرضه ګازینه جذب ي ای په مقاب  کې  ې 
اکسنجن ت لند یي چې د م ج دات  د تن س اړتنایې یرباندې پ ره کن:ي؛ ن  

ن  کرل  ته ځکه د اسالمي رش عت په نص ص  کې مسلامناا د ی ن  ای ځنګل  
تش  ق ش ي دي ای  د ین  ای ځنګل ن  په ساتل  ای پالل   مکلف ګرځ ل ش ي 

َما "دي. رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( په   ه حد ث کې فرما ِل دي چې .
إِاَّ كَاَا  ِمْن ُمْسلٍِم يَْغرُِس اَلرًْسا أَْی يَْزَرُع َزرًْما فَيَأْكُُ  ِمنُْه طرَْيٌ أَْی إِنَْساٌا أَْی بَِهيَ،ةٌ 

)هنن    مسلاما ننالګمن نه کښنن ي  ا کښت نه کري چې ( 09) "لَُه ِبِه َصَدقَةٌ 
دې رسه  هله هغه څخه مراله، انساا  ا حن اا خ راک یک ي مګر هغه ته پ

 صدقه ده(.
داله راز په ب  حد ث کې رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د ننالګن  د 

اَمُة َیيِف يَِد أََحِدكُْم  "فرما ِل دي: داِس کرل  د مهم یاِل په اړه   إِْا قَاَمِت السَّ
که چېرې قنامت ) (18) "فَِسيلٌَة، فَِإِا اْستَطَاَع أَْا َا تَُق َم َحتَّى يَْغرَِسَها فَلْيَْغرِْسَها

قا ،ېده ای د تاس  په   ه اس کې ننالګمن ی ن  که چېرې ک ای م  ش  چې د 
  (ننالګمن کښېن ئ ن  تاسې داله ننالکمن کښېن ئ قنامت تر قنامه یړاندې داله
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په دې یریستن  کې چې چاپېر النزې ست نزې ایج ته رسندِل،    دلن  
 ې د ځنګل ن  قطع ک ل دي، حال داچې په د ني نص ص  کې د ځنګل ن  له 
قطع ک ل  څخه منع رااللمن ده، کله چې رس ل اکرم )صلمن هللا ملنه یسلم( په 
ې مد نه من ر کې د دیلت بنس  کښېښ د؛ ن  د مکې معظ،ې ای مد نې من ر 

د ځنن  سن،  د ین  ای ځنګل ن  قطع ک ل  ې حرام امالا کړل لکه چې 
اَمَیاِت "فرما ِل  ې دي:  َ َمزَّ َیَج َّ َحرََّم َمكََّة يَْ َم َخلََق السَّ  يَا أَيَُّها النَّاُس إِاَّ هللاَّ

ِ تََعاىَل إىَِل يَْ ِم الِْقيَاَمةِ  َا يَِح ُّ ِاْمرٍِئ يُؤِْمُن  َیاأْلَرَْض فَِهَي َحرَاٌم ِمْن َحرَاِم هللاَّ
ِ َیالْيَْ ِم اآْلِخِر أَْا يَْسِ َك ِفيَها َدًما َیَا يَْعِضَد ِبَها َشَجرًا لَْم تَْحلِْ  أِلََحٍد كَاَا  ِباّللَّ

)ای خلک  هللا تعالمن د مکې  ځ،که په ( 15) قَهِِْل َیَا تَِح ُّ أِلََحٍد يَُك ُا بَْعِدي"
ده چې کله  ې آسامن نه ای  ځ،که پندا کړې ده، ن  د  هغه یرځ حرامه ګرځ لې

قنامت تر یرځې دا د هللا تعالمن له حرام  څخه دی، هنن فرد ته چې په هللا 
تعالمن ای د آخرت په یرځ ا اما یلري ریا نه دی چې په کې ی نه ت  ې کړي ای 

چاته نه په کې ینه قطع کړي، نه مخکې له ما چاته ریا یی ای نه یریسته له ما 
 ریا ده(

د مد نې من رې د ین  ای ځنګل ن  د قطع رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( 
إيِنِّ أَُحرُِّم َما بنَْيَ َابَتَِي الَْ،ِدينَِة: أَْا يُْقطََع "ِل دي: فرما ک ل  د حرمت په اړه 

سن،ه  )زه د مد نې د دی الرین  تر منه مقدسه (10) ِمَضاُهَها، أَْی يُْقتََ  َصيُْدَها"
 امالا یم، ن  نها د چې ځنګ   ې قطع کړاي يش ای  ا  ې ښکار ی یژل يش(

داله راز کله چې رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( د اسالم لښکرې د م تې 
ل رې ته لن:ل، تر ثننة ال داع  ې یررسه ملګرتنا یکړه، د خدای په اماين ای مخه 

داسې یفرما  : )د هللا  ښې په یخت کې چې ګرد چاپنره ترې خلک راټ ل ی
تعالمن په نامه رسه د هللا تعالمن له دښ،ن ای له خ   دښ،ن رسه یجنګن:ئ، 
هغه کساا چې خ ل  مهادت ځا  ن  کې دي، ښېې، ِت خ ره ماش ماا، ای 
شنخ فاين مه یژنئ، ینې مه قطع ک ئ، د خرما ینې مه یباسئ ای ک رینه مه 

  (11)ړنګ ئ( 
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ل مړين مسلامنان  دې احکام ته پ ره درنایی درل د د رس ل له یفات څخه 
یریسته د اسالم ل مړی خلن ه حرضت اب بکرصد ق رضمن هللا تعالمن منه چې 
کله د اسالم لښکرې د شام ل رې ته لن:لې د  ز د بن ايب س ناا رسه  ې تر 

ننې  ې   ه ځا ه ملګرتنا یک له، بنا  ې لس س ارښتنې یرته یکړې چې ځ
داسې یې : )ښېې، ماش ماا ای ب ډاګاا به نه یژنئ، من ه لرینکې ینې به نه 

 (14)قطع ک ئ، یدانمن به نه ړنګ ئ..( 
د پ رتنن  س ارښتن  رسه سم دا چې د جنه په حالت کې هم مجاهد ن  
ته د چاپېر ال ساتنې په اړه ارزښت،نې ت صنې ش ي دي ام   ې دا دی چې 

کښت ای زرامت له منېه یړل، د شن  ین  ای ځنګل ن  بې د یدانن  تخر ب، د 
ځا ه ای بې م رده یه  د ه ا د ککړتنا، د سنالب ن  د رایت  ای د راز راز ناریالن  د 

 رامنېته کندی سهب ګرځي. 
په رشمي نص ص  کې د چاپېر ال د ساتنې اصِل م خه ټ ل  م ج دات  ته 

پندا کړي دي چې    له ب  رسه د خنر ال ښتنه ده هللا تعالمن مخل قات داسې 
تړای لري څ     ب  ته کار یکړي لکه چې د هللا تعالمن رس ل په   ه حد ث کې 

َمْن أَْحيَا أَرًْضا َميْتًَة ، فَِهَي لَُه ، َیَما أَكَلَِت الَْعاِفيَُة ِمنُْه ، فَهَُ  لَُه "فرما ِل دي: 
)هر چا چې  ځ،که را ژیندی کړه هغه ته په کې ښنګڼې شته ای  (11)  َصَدقٌَة"

 هر حن اا چې له دې  ځ،کې څه یخ ړل یرته صدقه ش،نرل ک:ی(

داله راز  د ین  ای ننالګن  د کرل  د اهن،ت په اړه رس ل هللا )صلمن هللا ملنه 
إِنَْساٌا أَْی َدابٌَّة  َما ِمْن ُمْسلٍِم اَلرََس اَلرًْسا فَيَأْكُُ  ِمنْهُ "یسلم( داسې فرما ِل دي: 
)هنن مسلاما نشته چې   ه ینه یکري له هغه  (10)" أَْی طَائٌِر إِاَّ كَانَْت لَُه َصَدقَةٌ 

 څخه انساا  ا حن اا  ا مراله یخ ري مګر دا کار یرته صدقه ده(
د  ځ،کې آبادیل، کښت ای زرامت ای د شن  ب ټ ، ځنګل ن ، مث،ری ای  

له   ې خ ا د هن اد د س،س رتنا ای د چاپېر ال د ښکال النرمث،ری ین  کرل کله 
سهب ګرځي له بلې خ ا د ټ لن  ای افرادی د ننک،رالن ، ریالنتا ای سالمتنا 

 تض،نن هم ک ي.
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 حیوانات -ب 
حن انات د چاپېر ال له مه،  اجزای څخه ګڼ  کن:ي، چې د ا ک سنستم 
له نظره په ځنېنري ت ګه له انسانان  ای ن ری ژیندي م ج دات  رسه په مقابله 
رابطه کې یاقع دي؛ ن  څرنګه چې د چاپېر ال ساتنه د هر انساا مکل نت 

د د هر دي، هغه حن انات چې چاپېر ال کې شت ا لري، د هغ  رسه ښه چلن
یګړي دنده ده، په هر ژیندي م ج د رحم ک ل په حقنقت کې ځاا د هللا 

 تعالمن د رح،ت یړ ګرځ ل دي. 
د رشمي ارښ ین  رسه سم په چاپېر ال کې د شته حن انات  رسه ښه چلند، 
خ ړی ای ایب  ته  ې پاملرنه ای د ظلم ای ځ رنې  ې ځاا ژال رنه د ټ لنې د هر 

 فرد مسؤلنت دی.
حد ث کې راځي چې: رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( په   ه داسې په    

اتَُّق ا هللا "ایښ تنر ش  چې شا ې له نس رسه رس ښ ش ی ی؛ ن  ی ې فرما  : 
)د دې بې ژب  (17)يف هِذِه الهََهائِِم املُعَجَ،ِة، فَاْركَهُ َها َصالَِحًة، یَكُلُ َها َصالَِحًة"

څخه ییېر :ئ، په ښه ت ګه پرې س ر شئ ای په ښه څاری   په اړه د هللا تعالمن 
 ت ګه خ راک یرکړئ(

دا چې په ټ لنزه ت ګه انساناا حن انات  ته په خ اره سرتګه کتِل ای ت   ې 
خ ار ګڼِل دي ملت  ې دادی چې م ن:ه انساناا، حن انات بې ژبې مخل ق 
تص ر کړی دی، زم ن:ه چلند د حن انات  په یړاندې داسې ده چې ګ  ا هنن 
 احساس نه لري، حال داچې رشمي نص ص م ن: ته س ارښتنه ک ي چې
حن انات هم زم ن: په څېر ټ لنې لري، د هللا تعالمن مخل قات دي، څرنګه چې 
هللا تعالمن انساناا خ ښ ي ه،دا ډیل حن انات هم خ ښ ي څرنګه چې هللا 
 "تعالمن د انسانان  خالق دی د حن انات  خالق هم دی هللا تعالمن فرما ِل دي: 

ِطريُ بَِجنَاَحيِْه إِاَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّطْنَا يِف َیَما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْلَرِْض َیَا طَائٍِر يَ 
ٍء ثُمَّ إِىَل َربِِّهْم يُْحرَشُیاَ  )هنن څښندینکمن په  ځ،که کې  (10)"الِْكتَاِب ِمْن يَشْ

نشته ای نه هنن مراله چې په خ ل  یزرین  ال زي مګر ستاس  په شاا خنل نه 
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نه دي پرې ا ښي بنا به دا ټ ل ژیي  دي م ن: په کتاب کې هنن شمن نن،ګړې
 د خ   رب په ل ر را ټ ل کړای يش( 

ي نص ص  کې حن انات  ته دیمره پاملرنه ش ې ده چې نه   ازې د مپه رش 
هغه جسامين مراقهت ازمي ګڼ  ش ی بلکې د هغه له ت هنن ل  څخه هم 

)صلمن هللا ملنه  هللا منع رااللې ده، لکه چې په   ه حد ث کې راځي: رس ل 
یسلم( په   ه س ر کې ؤ چې د   ه انصاري ښېې ایښه چې پرې س ره یه 

 له، ښېې پر ایښې لعنت ییا ه، رس ل هللا صلمن هللا ملنه یسم یفرما  :یت ر د 
 (19)ښه په خ   حال پر :ده، ځکه چې لعنت پرې ی   ش ی دی.ای 

د ایښې د ت هنن ل  په یړاندې دیمره حساس یالمن چې د لعنت په ص رت 
کې با د له هغه څخه کار یانه خنست  يش ای په خ   حال خ يش کړی يش 

دی چې څ ک ک م حن اا ت هنن نه کړي اید ادب په چ کات کې  د دې ل اره
 دې یررسه معامله یکړي. 

د رشمي نص ص  رسه سم د حن اا خ اړه ای ایبه د هغه د څښنت په الاړه 
دي، داله راز که ک م حن اا ناریغ يش څښنت  ې په هغه د تدایي ک ل  

فرما ِل دي  مسؤل دی، رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم( په   ه حد ث کې
َدَخلَت اْمَرأَة الئاَر ىف ِهرٍَّة َربَطتَها ، فاَلَ ِهَى أطََعَ،تَْها ، َیاَ ِهَى أرًْسلَتَْها "چې: 

)   ه ښېه د پش  په اړه چې تړلې  ې  (4) كُ  ِمْن َخَشاِش األرِْض ، َحتََى َماتَْت"
یه نه  ې خ اړه یرک ل ای نه  ې پرېښ دله چې د  ځ،کې له حرشات  څخه  ې 

 خ ړِل یای څ  چې پش  مړه ش ه ایر ته داخله ش ه(
په    ب  حد ث کې راځي چې:   ه یرځ رس ل هللا )صلمن هللا ملنه یسلم(   

يًّا ِمْن اأْلَنِْهيَاِء فَأََمَر ِبَقْريَِة النَّْ،ِ  فَأُْحرِقَْت قَرََصْت َتْلٌَة نَهِ "خ   ملګری ته یی  : 
ًة ِمْن اأْلَُمِم تَُسهُِّح" ُ إِلَيِْه أَْا قَرََصتَْك َتْلٌَة أَْحرَقَْت أُمَّ )په پخ ا  (45) فَأَْیَحى هللاَّ

یخت ن  کې   ه  من:ي    پنغ،ل یچنچه، هغه د من: ان  ټ ل ک ر ته د ایر 
ر یکړ ن  هللا تعالمن هغه ته یحې رایلن:له چې    من:ي ته یچنچلې ن  اچ ل  ام

 تا ټ ل ک ر چې زما په ح،د ب خت ی یسنېایه؟(

 تبیان

 تبیان
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د حن انات  ای ژیندي م ج دات  آزار، اذ ت ای  د هغ  ژیند له ګ اښ رسه مخ 
رس نه ده چې د ک ل په حقنقت کې د هغه يش ز اتن ل ای هغه يش ته رضر 

هللا تعالمن په تسنح باندې مشغ له دي قرآا کر م په دې اړه داسې فرما ِل 
اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َیالطَّرْيُ َصافَّاٍت كُ ٌّ قَْد  دي: َ يَُسهُِّح لَُه َمْن يِف السَّ "أَلَْم تََر أَاَّ هللاَّ

ُ َملِيٌم مِبَا يَْ عَ  ته نه ی نې چې د آسامن ن  ای  ) (40) لُ َا"َملَِم َصاَلتَُه َیتَْسِهيَحُه َیهللاَّ
ځ،کې ټ ل م ج دات آا د ه ا مرالاا چې د یزرین  په خ زیل  ال زي د هللا 
تعالمن ثنا ای ص ت یا ي، هر    په خ لې ملانېنې ای خ لې تسهنح پ ه ش ی، 

 (ای هللا په هغه څه پ هن:ي چې دیی  ې ک ي
رشمي نص ص  د پِل کېدی سهب د حن انات  رسه ښه چلند له   ې خ ا د 

ګرځي ای له بلې خ ا په الهي مخل قات  باندې د رحم ای ه،دردی څرګندینه 
 ک ي.

 پایله 
د دې بحث په آخر کې د نتنجې په ت ګه ی لمن ش  چې: اکرثه چاپېر النزې 
ست نزې د برش د بې ت ایِت ای چاپېر ال ساتنې ته د نه پاملرنې له امله 

دا چې په د ني نص ص  کې د چاپېر ال ساتنې ته  رایاړې ش ي دي، حال
 ځانګړې پاملرنه ش ې ای مؤمنان  ته مه،ې ارښ ینې ای س ارښتنې ش ي دي.

په اسالم کې چاپېر ال ساتنې ته ز اته پاملرنه د دې ل اره ده، چې ټ ل 
ژیندي م ج دات په ځانګړې ت ګه انساناا له ست نزی رسه مخامخ نه يش ای 

 ي.ه سا ژیند یلر 
هغه ټ لنې چې س کاله، ه سا ای آرامه ژیند لري، راز  ې په دې کې دی 

 چې د ژیند چاپېر ال ته  ې ځانګړې پاملرنه کړې ده.
د چاپېر ال په ساتنې رسه ټ له نړی له پاکې ایبه، پاکې ه ا ای بش ړې 

 ریالتنا څخه برخ،ن کن:ي.
 لمن دی.په پاک ای نظنف چاپېر ال پ رې تړ د م ج دات  د ژیند بقا 

 ...  په رشعي نصوصو کې
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د خایرې، ه ا ای ایب  پاک سات  د هر مسلاما په ځانګړې ت ګه د هر  
 هن اد یال دنده ای مسؤلنت دی. 

د ین  ای ځنګل ن  کرل ای پالنه چې د ه ا، ایب  ای خایرې په پاک ساتل  کې 
ریل لري ای حن انات  ته ځانګړې پاملرنه چې د چاپېر ال د زرال نتنا ای په ښکال 

 ګرځي د د ني نص ص  د ارښ ین  څخه دي. سهب

 وړاندیزونه
د اطالمات ای فرهنه یزارت ته یړاند ز کن:ي چې: د تص  ري، ص ِت   -۱

ای چاپنزی رسنن  له ارې دې د چاپېر ال ساتنې اه،نت ای ارزښت ای په ژیند 
باندې  ې االېزې ای د تخر ب څخه  ې د مخنن ي ارې چارې د خلک  د  

     خه د    منظم پالا له مخې خ اره کړي.پ هایي په م
د ارشاد حج ای ایقاف  یزارت ته یړاند ز کن:ي چې د ج مات ن  مال  -۲

امامان  ای خطنهان  ته ارښ ینه یکړي څ  د رشمي نص ص  په رڼا کې د 
چاپېر ال ساتنې ارزښت، د ه ا ای ایب  ح اظت، د کښت ای باال ن  اه،نت ای د 

 خر ه ل  نایړه االېزې خلک  ته بناا کړي.ین  ای ځنګل ن  د ت
د کرهڼې ای مالداری یزارت ته یړاند ز کن:ي چې د هن اد  د س،س رتنا  -۳

ای زرال نتنا په م خه دې د کریندګری ای بڼ اان  رسه د تخ، ن  ای ننالګن  مرسته 
یکړي داله راز د کښت ن  ای باال ن  د خړیب ل  په م خه دې د رسبندین  ای ی ال  

ړیل  ته ځانګړې پاملرنه، ای هغه ینې ای ب ټې چې هر کال کرل کن:ي د هغ  ج 
د خړیب ل  ای پالل  څارنه د په کلکه یکړي څ  د یچېدی ای له منېه تل  څخه 

 مخنن ی یيش.
د هن اد ښاریالن  ته یړاند ز کن:ي چې: په ښارین  کې د شنن  -۴

رل د هغه سات  ای پال ، د چاپېر ال رامنېته ک ل، د ز نتي شن  ین  ای ب ټ  ک
چاپېر ال د پاک ساتنې په م خه د کانالنزاسن ا سسنتم ج ړیل  ته دې 
ل مړ ت ب یرکړي؛ څ  چاپېر ال پاک ای هې اد یال م  له ناریالن  څخه یژال رل 

 يش.
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انتقال ټ ل  هن اد یال  ته یړاند ز کن:ي چې د یرځنن  اړتنا یړ ت ک  د  -۰
ل اره دې د پالستنکي کڅ ړی پر ځای د زیړک  له کڅ ړی څخه کار یاخِل؛ 
ځکه دا دیه ګ ې لري    دا چې چاپېر ال پاک سات  کن:ي ای ب  بار بار ترې 

 ګ ه اخنست  کن:ي، د هن اد یال  اقتصاد ته تایاا نه رسن:ي.
 آخذم
 .(۶۲ه د: ) .5

 (.۶املائدة: ) .0
 (.۰) املدثر: .1
 .(۰۵)اانهناء:  .4
 .(۰)الحج:  .1
القزیيني، أب  مهد هللا مح،د بن يزيد ، سنن ابن ماجه، تحقيق: مح،د  .0

فيص  ميىس الهايب الحلهي،  -فؤاد مهد الهاقي، دار إحياء الكتب العربية 
 مخ.۲۰۰ل مړی جزء، 

 مخ.۲۲۰۰سنن ابن ماجه، دیهم جزء،  .7
ْیِجردي  .0 الهيهقي، أب  بكر أح،د بن الحسني بن مِل بن م ىس الُخرْسَ

الخراساين، السنن الكلى، تحقنق: مح،د مهد القادر مطا، دار الكتب 
م کال، ل مړی جزء،  ۰۵۵۰ -هص  ۲۰۰۰لهنات، در م چاپ،  –العل،ية، بريیت 

 مخ.۰۸۸
ابن حنه ، أب  مهد هللا أح،د بن مح،د بن حنه  بن هالل بن أسد  .9

ادل م -الشيهاين، مسند اإلمام أح،د بن حنه ، تحقنق: شعيب األرنؤیت 
م کال،  ۰۵۵۲ -هص  ۲۰۰۲مرشد، یآخریا، مؤسسة الرسالة، ل مړی چاپ، 

 مخ. ۲۰۰دری شتم جزء، 
 . (۰۰،  ۰۰،  ۰۰)طه:  .58
 (.۲۰اامراف: ) .55
 (.۰۶اامراف: ) .50
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اب  زهره، مح،د بن اح،د بن مصط من، زهرة الت اسنر، دارال کر  .51
 مخ.۰۸۶۸العريب، ش :م جزء ، 

بن اح،د ابن ابمن بکر ش،س الد ن،  القرطهمن، اب  مهدهللا مح،د .54
الجامع احکام القرآا، تحقنق: اح،د اللدینمن ی ابراهنم اط نش، دارلکتب 

 مخ.۰۰۶م کال، یم جزء، ۲۰۶۰هص ۲۰۸۶املرص ة القاهرة، دیهم چاپ، 
الِقنَّ جي، أب  الطيب مح،د صديق خاا بن حسن بن مِل ابن لطف  .51

مقاصد القرآا، املَكتهة العرصيَّة هللا الحسيني الهخاري، فتُح الهياا يف 
م کال، څل رم جزء،  5990 -هص  5450برَيیت،  –للطهَامة یالنرّْش، َصيَدا 

 مخ.۰۲۰
القشريي، أب  الحسني مسلم بن الحجاج النيساب ري ، صحيح مسلم،  .50

بريیت، ل مړی  –تحقيق: مح،د فؤاد مهد الهاقي، دار إحياء الرتاث العريب 
 مخ.۰۲۲ټ ک، 
 (.۰۰النساء: ) .57
الهيهقي، أب  بكر أح،د بن الحسني بن مِل، السنن الكلى یيف  .50

ذيله الج هرالنقي، مؤلف الج هرالنقي: مالء الدين مِل بن مثاما املارديني 
الشهري بابن الرتكامين، مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند 

 مخ.۰۲جزء  هص کال، ل مړی ۲۰۰۰بهلدة حيدر آباد، ل مړی چاپ، 
السجستاين األزدي، أب داید سلياما بن األشعث، سنن أيب داید،  .59

 مخ.۲۰۰تحقيق : مح،د محيي الدين مهدالح،يد، دارال كر، دی م جزء، 
 (.۰۰النساء: ) .08
القزیيني، أب  مهدهللا مح،د بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق : مح،د  .05

 مخ.۲۸۰بريیت، دیهم جزء ،  –فؤاد مهد الهاقي، دار ال كر 
الحاكم النيساب ري، أب  مهدهللا مح،د بن مهدهللا، املستدرك مَل  .00

بريیت،  –الصحيحني، تحقيق : مصط ى مهد القادر مطا، دار الكتب العل،ية 
 مخ.۰۰، ل مړی جزء، 5998 – 5455ل مړی چاپ، 
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 مخ.۰۸۲سنن أيب داید ، دی م جزء،  .01
 (.۲۰لقاما: ) .04
 (.۶۲ه د:)  .01
 (.۰الحجرات:) .00
 .(۰۵۰الهقرة: ) .07

 .(۰۲)الریم: .00
الجع ي الهخاري، أب  مهدهللا مح،د بن إساممي  بن إبراهيم بن  .09

املغرية، الجامع املسند الصحيح املخترص من أم ر رس ل هللا صَل هللا مليه 
یسلم یسننه یأيامه، تحقنق: مح،د زهري بن نارص النارص، دار ط ق النجاة، 

 مخ.۲۲۸کال، اتم جزء، هص ۲۰۰۰ل مړی چاپ،  
الهخاري، أب  مهد هللا مح،د بن إساممي  بن إبراهيم بن املغرية،  .18

 –األدب امل رد، تحقنق: مح،د فؤاد مهد الهاقي، دار الهشائر اإلسالمية 
 مخ.۲۶۸م کال، ل مړی جز،، ۲۰۸۰ –هص ۲۰۵۰بريیت، در م چاپ، 

ب ابن حنه ، اح،د، مسند اإلمام أح،د بن حنه ، تحقنق: شعي .15
م کال، ۲۰۰۰هص ، ۲۰۰۵األرنؤیت یآخریا، مؤسسة الرسالة، دیهم چاپ، 

 مخ.۰۵۵ش :ی شتم جزء، 
املال الهریي القاري، أب  الحسن ن ر الدين مِل بن سلطاا مح،د،  .10

لهناا، ل مړی چاپ،  –مرقاة امل اتيح رشق مشكاة املصابيح، دارال كر، بريیت 
 مخ.۲۸۲۰ېم ټ ک، ، پن۰۲۰۰م کال، د حد ث ش،ېر ۰۵۵۰ -هص ۲۰۰۰
 مخ.۰۲السنن الكلى یيف ذيله الج هرالنقي، نهم جزء،  .11
 مخ.۸۰پخ انمن مرجع، نهم جزء،  .14
ابن حنه  الشنهاين، أب مهد هللا أح،د بن مح،د بن حنه ، مسند  .11

بريیت،  –أح،د بن حنه ، تحقنق: السيد أب املعاطي الن ري، مامل الكتب 
 مخ.۰۸۲جزء، م کال، در م  ۲۰۰۸هص ص ۲۰۲۰ل مړی چاپ، 
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الطلاين، أب القاسم سلياما بن أح،د بن أي ب بن مطري اللخ،ي  .10
الشامي املعجم الكهري، تحقنق: ح،دي بن مهد املجيد السل ي، مكتهة ابن 

 مخ.۲۵۵القاهرة، دی م چاپ، پنېه ی شتم جزء،  –تي،ية 
املهارك الحرميِل النجدي، فيص  بن مهدالعزيز بن فيص  ابن ح،د ،  .17

تطريز رياض الصالحني، تحقنق: د. مهدالعزيز بن مهدهللا بن إبراهيم الزير آل 
 ۰۵۵۰ -هص  ۲۰۰۰ح،د، دارالعاص،ة للنرش یالت زيع، الرياض، ل مړی چاپ، 

 مخ.۰۶۶م کال، ل مړی جزء، 
 .10اانعام: .10
 مخ. ۰۰۲السنن الكلى یيف ذيله الج هرالنقي، دی م جزء،  .19
 مخ. ۲۰۰۲سنن ابن ماجه، دی م جزء،  .48
الجامع املسند الصحيح املخترص من أم ر رس ل هللا صَل هللا مليه  .45

 مخ.۰۲۰یسلم یسننه یأيامه، ایم جزء، 
 .۰۲الن ر:  .40
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 وفا  محقق عبدالحمید
 

 اجتامعی در جامعه افغانی بارزترین ارزشهای اخالق
 

 البحثملخص   
بعن اا: ) أاقدار األخالقية أإلجتاممية الهارزة يف املجت،ع  هحثهذاال  

األفغاين ( يهحث من أنه قه  مجئ اإلسالم یالرشيعة املح،دية إِل هذه 
الهقعة كاا الناس يعيش ا يف ضاللة یشقاء یك  كاا أسري ه ا یالشيطاا 
یألج  الحص ل مِل أالراضهم املادية يتهع ا الجهال یالظل،ة ی ریج ا 

یمبجئ اإلسالم اِل هذه الهقعة رد ج،يع الخرافات إِل متحف ط ، الها
مكح ل ، ی التاريخ، یريب فيها الشخصيات ال ذة أمثال: املحدث نافع

یقتيهة بن سعيد الهغالين، یاإلمام اامظم أيب حني ة ألنعاما بن ، الكابلياا
یمح،دبن حهاا أالهستي، یمهدهللا األنصاري  ،یأبا داؤد ألسجستاين، ثابت

الهریي، یم انا جالل الدين مح،د الهلخي، یمرشات من العلامء الذين 
اصهح ا قدیة يقتدي بهم يف العامل يف األخالق اإلجتاممية من اإلخالص، 
یالصدق، یالعدل، یاألخ ة، یاإليثار، یاألمانة، یالعهادة، یال ق ف ضد الظلم 

ظهر آثار هذه الرتبية الصالحة يف الجهاد ضد التتار یاإلنجلنز یالعدیاا حيث 
یاإلتحاد الس فياِت السابق یاملحتلني اآلخرين مِل مر العص ر یمبرآي 

 .العي ا

 خالصه 
( ی اخالق اجتامممن در جامعۀ افغانمنبارزتر ن ارزشهادر ا ن مقاله: )

ای مح،دی ریی مطالب ذ   بحث ممن ش د: قه  از آمدا اسالم ی رش عت الر 
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به ا ن رسزمنن مردم در یرطۀ ضاللت ی بدبختمن برس ممن بردند که هرکدام در 
بند ه ا ی ه س ن سانمن ی شنطاا خ  ش گنر مانده ی بخاطر به دست آیردا 
امنال مادی خ  ش دنهاله ری من اشخاص جاهلمن را ت ده ی گاهمن از باط  

منن ا ن ه،ه خرافات اطامت ممن کردند، اما اسالم مز ز به آمدنش به ا ن رسز 
را به م ز م تار خ س رد. ی درم ض شخصنتهای مانند: نافع کابلمن ی مکح ل 
کابلمن،  قتنهه بن سعند بغالنمن، امام امظم اب حنن ه نعاما بن ثابت، اب داید 
سجستانمن، مح،د بن ِحهّاا بستمن، م انا جالل الد ن مح،د بلخمن، مهدهللا 

ار د گر را در داماا خ د پریرش داد که انصار هریی، ی ده ها شخصنت بزرگ  
الگ  من برای جهانناا قرار گرفته اند، ی اخالق اجتامممن ا ن مردم را به 
صداقت، مدالت، برادری، ا ثار، امانتداری، ی اخالص ی... در برابرهم، اصالق 
ت د که ت نه آا را در جهاد برحق ا ن ملت در برابر انگلنس، ش ریی سابق ی 

 به چشم رس مشاهده کرد م.اشغالگراا 
 مقدمه      
الح،د ّلل الذی من ملننا برش عت ااسالم یالصالة یالسالم ملمن رس له     

املعظم بنن اانام یملمن آله ی اصحابه الکرام یملمن من تهعهم باحساا المن   م 
 القنام، یبعد:

سازی ا نکه رش عت اسالممن ی مصادر آا نقش بنناد ن ی رسن شت  از 
را در رشد اخالق اجتامممن افراد  ک جامعه بجا ممن گذارد خ استم کلامت 

 چندی در رابطه به م ض ع خدمت به مرض برسانم.
 تحقیق مربمیت     
بدیا شک معرفت ارزشهای اخالقمن  کمن از زمننه های است که انساا با     

 م در آشنا شدا به آا به کنه اهداف اسالممن پمن برده ی جل  ارتکاب جرا
یج دش بخ دی خ د گرفته ممن ش د، بلکه معرفت به ارزشهای اخالق 
اجتامممن در دریا انساا پ لنس مخ نمن را ا جاد ممن کند که درخ ا ی آشکار 
جرئت ارتکاب جرم را از یی سلب ممن کند ی به ا ن یسلنه گراف جرا م در 
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جا خ اهد کش ر  ی منطقه کاهش قاب  ت جه پندا خ اهد کرد، انشاهللا. لذا ب
ب د تا در زمننه )ارزشهای اخالق اجتامممن در پرت  احاد ث نه ی( به خاطر  اد 

 دهانمن مقالۀ تحر ر ی به دسرتس خ انندگاا ج اا قرار داده ش د. 
 تحقیق هدف     
هدف از تحر ر ا ن مقاله تش  ق نس  ج اا به الگ گنری از ارزشها من     

اجتاممنمن است که اسالم مز ز به آمدنش در ا ن کش ر به ارمغاا آیرده است، 
تا ج اناا از آا درس گرفته ی اس ه حسنه درجامعه خ  ش گشته ی ا ن شن ه 

 را به نس  آ نده منتق  سازند.
 روش تحقیق   
درا ن مقاله از ریشهای ت صن من، تحلنلمن ی بعضا استقرائمن است اده شده    

 است. 
: ارزشها ج،ع ارزش ی ارزش اسم مصدر از کل،ه ارز دا مبعنا من: ارزشها    

م،  با ارزش، قن،ت، بها، برازندگمن، شا ستگمن، ز هندگمن ی قابلنت آمده 
  (5)است.
: اخالق ج،ع ُخلُق درلغت به معنای مادت، سجنه ی طهنعت است. اخالق     

ن س آدممن که ی اصطالحا، هرص ت ی  ا خصلت فطری  ا اکتسابمن مستقر در 
بامث ظه ر آثارم،لمن قاب  ستا ش ی  انک هش  انساا گردد، ص ت  ا خصلت 
اخالقمن به شامر ممن رید. ی اثری که از آا خصلت  ا ص ت بریزممن کند،  ک 
م،  اخالقمن است. مانند صداقت ی امانت که سزایار ستا ش، دریغ ی خنانت 

 ( 0)که سزایار نک هش است.
ارزشهای اخالقمن مهارت از صداقت، مدالت، ا ثار، : ارزشهای اخالقی      

بایرها، کنشها، برداشتها، کردارها، گ تارها، پندارها، تسلر بر خ  شنت ی راه 
م افق رسشت سلنم انسانمن هستند که ازم،  به آنها ی  ها من پسند ده ی
ا ن راستا انساا احساس رسیر، مزت، افتخار ی رسبلندی  انجام کارهای در

از طرف د گر انساا را به ابداع، ن  آیری ی به کار انداخنت  ممن تا د،
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استعدادهای سازنده یادار مننام د ی ایرا م رد اثهات جا گاه، منزلت، 
شخصنت، معرفت، ت انا نها ی مهارتهای خ د در ض،ن ارتهات با د گراا  اری 

 (۰)مندهد.
: احاد ث ج،ع حد ث ی در لغت مبعنای چنز ن ، جد د، احادیث نبوی      

 ضد قد م، ی در اصطالق به معنای اق ال، افعال، تقر ر ی  ا سک ت پنامل 
 (۰)در برابر امر از ام ر آمده است.

افغانستاا درتحت م، 175در زماا طل ع اخرت جهاا تاب اسالم درسال       
ی الربمن قرارداشت، که س،ِت  ن  ذ حک،راناا محلمن ی اد اِا مختلف رشقمن

الربمن م،لکت: سنستاا)سجستاا( ی هرات ی ت ابع آا تحت ن  ذ سناسمن ی 
د نمن دیره ساسانناا ب ده که د انت زردشتمن داشتند. یلمن درمناطق مرکزی 
ی زابلستاا ی یادی در ای کاب  بنام گندهارا)قندهار( ی صحرای ارالنداب 

انه های سند دید مانها من تاسلسله جهال هندیکش ی درشامل آا ی کر 
ازبقا ا من ک شانناا ی   تلناا ی د گراا زنده گمن ممن کردند، که د انت ب دائمن 
ی بره،نمن داشتند، ی چننن به نظرممن آ د که در آا زماا آزادی مقنده ی 
پرستش در ا ن رسزمنن حکم فرما ب ده ی معابد ی کنش های متعدد بهر طرف 

قد م درممن  ابنم که درقرا دیم منالدی  م ج د ب ده است. از اسناد کتهمن
معهد آتش پرستمن ی ب دائمن هردی در افغانستاا ب ده ی حتمن منس بنن  ک 

 (۰)سال دربنا ی ترمنم هردین ع معهد دست داشته اند. 08خان اده ب اصله 

اسالم مز ز ه،ه د گر گ ا ممن ش د ی جای خرافه های زاده  اما با آمدا      
رشی را د ن مقدس اسالم ی ت حند ممن گنرد که ازج،له ن س اماره بالس ء ب

غاا آیرده م ارد منت اا از اخالق اجتامممن ا که اسالم به ا ن رسزمنن به ارم
 .ذ   را نام برد

: صداقت ريشه مربمن داشته )صداقة( ی مصدر ب ده به صداقت
  (0)معنای دیستمن ی دیست داشنت آمده است.
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ی راستى امرى مقدس ی اخالص ی پاىك هامنند آا دی رازى  صداقت  
 از رازهاى د ن مهنن اسالم اند که  شايسته احرتام ی  ارجگزاری ممن باشند. 

چنانچه اگر به مشکالت جهاا امریزی ت جه ش د، معل م مي گردد 
که ه،ۀ  آنها از دریغ رسچش،ه مي گريند، دریالگ يي مامل با مامي، با ع با 
مشرتي، دیست با دیست ی رشيک با رشيک خ يش. که اگر انساننت در 
م ض، در راه راستي ی صداقت گام مي نهادند، زندگي رس ی ساماا مي يافت 

ق ی اط،يناا متقاب  گسرتش پيدا مي ت د ی مردم به ه،ديگر امتامد ی یث  
 مي کردند ی زندگمن در جهاا امریزی رینق خ بمن ممن  افت. 

صداقت ی درستي اضافه بر اين که اساس ه،ة فضائ  معن ي ی 
ریحي است، يکي از رضیرت هاي اساِس جامعه هاي برشي نيز هست ی 

ي طل ع سعادت ی بهریزي افراد ی جامعه بزرگ ترين پنجره اي است که بر ری 
باز مي ش د، آنگ نه تاجر صادق، راستگ  ی درستکار بيش از ديگر تاجراا 
مشرتي کسب مي کند ی از کار ی تجارت خ د س د مي برد. از جانب د گر در 
اه،نت صداقت، خريداراين را در نظر بگرييد که هنگام خريد به دنهال 

ت ی راستگ يي شهرت داشته باشد، تا کااي تاجري مي گردند که به صداق
م رد نظر خ د را از یی بخرند ی با آس دگي خاطر قي،ت مناسب را به ای 

من أيب  ممن فرا ند:  ب ردازند!. در باره تاجر درست کار ی صادق رس ل هللا 
التاجر الصدیق األمني مع النهيني »قال:  سعيد الخدري، من النهي 

تاجر صادق، امانت دار ی راستگ  ه،راه با انهناء  (7)«یالصديقني یالشهداء
  ملنهم السالم، راستگ  اا ی شهداء ممن باشد.   

با کامل اط،يناا مي ت اا مدمي شد که بيشرت مشکالت ی 
ناهنجاري هاي م ج د در دنياي معارص از فقداا ی يا ک،ه د صداقت ی 
درستکاري ی گسرتش خيانت ی دریغ پردازي رسچش،ه مي گريند. دریغ در 
گ تار، دریغ در کردار ی ظاهر فريب کارانه. در حالمن که اسالم مز ز بر اخالق 

يده ی صداقت ی درستکاري تأکيد مي تايد ی انساا ها را از ی خ ي پسند
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خيانت ی دریغ در کردار ی گ تار ی معامله برحذر مي دارد. آنجاکه ابمن هر ره 
  در حد ث از رس ل هللا  :َمْن أيَِب ُهَريْرََة ریا ت ممن کند(  ِ أَاَّ رَُس َل هللاَّ
  ََدُه ِفيَها فَنَالَْت أََصاِبُعُه بَلاًَل فََقاَل َما َهَذا يَا َمرَّ َمََل ُصْلَِة طََعاٍم فَأَْدَخَ  ي

ِ قَاَل أَفاََل َجَعلْتَُه فَْ َق الطََّعاِم  اَمُء يَا رَُس َل هللاَّ َصاِحَب الطََّعاِم قَاَل أََصابَتُْه السَّ
رس ل ریا ت است که  از اب هر رة  (0).ََكْ يَرَاُه النَّاُس َمْن اَلشَّ فَلَْيَس ِمنِّي(

در ریز بازار حنن مه ر از مقاب  صله )ت دۀ گندم یزا ناشده( از گندم  هللا 
دست خ د را داخ  آا ت د که انگشتانش تری را احساس کردند، در ا ن 
هنگام برای صاحب طعام فرم دند: " ا ن چه کاری است"!!! مرد در پاسخ 

برا ش فرم د:  گ ت: ای رس ل خدا آا را شهنم رسنده است! رس ل هللا 
پس چرا آا را از باای طعام نگردانندی تا مردم آگاه ش ند، ی بعد فرم د: 

     "هرکه در معامله فر ب کاری  کند از ج،له امت من ننست". 
اسالم صداقت ی درستکاري را در کنار تق ا ی پرهيزکاري قرار مي دهد 

تق ا ی پرهيزکاري بيگانه ی از نظر آا هر کس صداقت را از دست بدهد با 
يَاأَيَُّها الَِّذيَن »گشته است. هللا متعال در کالم خ  ش در ا ن رابطه ممن فرما د: 

اِدِقني َ یَكُ نُ ا َمَع الصَّ اي کساين که امياا آیرده ايد! از  (9)«آَمنُ ا اتَُّق ا هللاَّ
 خدایند پریا کنيد ی با صادقاا ه،راه باشيد. 

کليد خري ی نيکي ی دریغ را کليد گناه ی  صداقت را رس ل خدا 
ْدَق يَهِْدى إىَِل الِْلِّ، َیالِْلَّ يَهِْدى إىَِل » نافرماين برش،رده ی فرم ده است: الصِّ

صداقت » (58)«.الَْجنَِّة، َیالَْكِذَب يَْهِدى إِىَل الُْ ُج ِر، َیالُْ ُج َر يَهِْدى إِىَل النَّارِ 
انساا را به نيکي راهناميي ت ده ی نيکي ای را به بهشت مي برد، ی دریغ 

 «. انساا را مرتکب گناه ت ده ی گناه ای را به دیزخ مي کشاند
: د گر از اخالق اجتامممن که اسالم نصنب ا ن امت کرده عدالت

 مدالت اجتامممن ممن باشد.
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غت: به معنای استقامت ی ثهات ی در رش عت:  مهارت در لمدالت: 
است از استقامت در راه حق با اجتناب از آنچه در د ن م،ن ع ی حرام 

  (55).باشد
امام الزاِل مدالت راچنني تعريف مي کند: مدالت مهارت است از 
استقامت سريت ی دين ی حاص  آا برمي گردد به هيئت راسخ در ن س که 

مالزمت ه،يشگي تق ي ی مریت تا اينکه مردم به صدق ای ح،  مي ش د بر 
اط،يناا حاص  کنند. ی ه،چنني پرهيز از گناهاا کهريه کايف نيست بلکه 
بايد از گناهاا صغريه ه،چ ا دزديدا يک پياز ی کاسنت در دانه از ریي م،د 
ی به ط ر کام  از هر چيزي که دالت کند بر ضعف دين ای تا جائيکه به خاطر 

داف دني ي جرأت دریغ گ نت پيدا نکند. حتي دیري از بعيض از مهاحات اه
لط،ه آیر به مریت در مدالت رشت شده است؛ ه،چ ا خ ردا الذا در حني 

  (50)راه رفنت ی ادرار در خياباا ی ه،نشيني با اراذل ی ش خي زياد.
از تعريف لغ ي مشخص مي ش د که مدالت در حقيقت استقامت ی 

ی حقنقت است ی شخص مادل کيس است که از ای شههه اي است اری برحق 
ظاهر تي ش د ی مردم از ای رايض هستند ی شهادتش را قه ل مي کنند ی به 

 فنصله یی قانع هستند.  
مهارات ملام در تعريف اصطالحي مدالت  عدالت در اصطالح:

متن ع است: خطيب بغدادي  مدالت را چنني تعريف مي کند: مدالت از 
ادل مبناا ممن آ د ی، مادل کيس است که نسهت به انجام فرايضش شخص م

آشنا باشد ی به آنچه به آا امر شده ملزم ی از آنچه که نهي شده دیري ج يد ی 
از ف احش خ ار کننده اجتناب یرزد ی در افعال ی معامالتش خ اهاا تطهنق 

کند حق ی یاجب باشد، ی در گ تارش از سخناين که مریت را لکه دار مي 
ب رهيزد. پس کيس که اينچنني باشد به مادل ب دا در دينش منس ب است ی 
به صدق در گ ته اش معریف، ی در اين م رد اجتناب از گناهاا کهريه اي که 
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فام  آا را به فسق بکشاند ک ايت تي کند، بلکه بايد از چيزهايي که نزد 
  (54)مردم گناه محس ب مي ش ند، خ دداري کند.

 اْمِدلُ ا بنَْيَ در حد ث آمده است: ) در م رد مدالت از رس ل هللا 
شام  (51)أَْیاَِدكُْم، يِف النَّْحِ  كاََم تُِحهُّ َا أَْا يَْعِدلُ ا بَيْنَُكْم يِف الِْلِّ، َیاللُّطِْف(.

مناا ایاد خ د در بخشش، مدالت را مرامات کنند، آنچناا که دیست دار د 
 هربانمن بنن خ د مدالت را مرامات تا ند. تا در ننکمن ی م

مدالت کن که در مدل آنچه  ک سامت به دست آ د ++ منرس 
 (50)ننست در ه تاد سال اه  مهادت را.

اخالق اجتاممنمن د گری که اسالم مز ز به ارمغاا آیرده برادری: 
هامنا برادری د نمن در بنن مام اقشار مختلف در چ کات د ن مقدس اسالم 
در اجتامع منهاشد. هاما گ نه که اسالم به آمدنش قل ب پارچه پارچه ی 
پرکننۀ ق م مرب جاهلمن را متحد ی  برادر ساخت، تاجا من که هرکه ز ر سا ه 

سالم درآمده باشد یل  از هرجا من که باشد برادر هم ممن باشند. ا ن کل،ه ا
اخ ت بخاطر آا ب د که تعصهات جاهلمن از بنن برید ی امتنازات ناشمن ازنژاد، 
رنگ، زباا، ق م ی یطن درمناا نهاشد ی اخ ت اسالممن جا ش را پرتا د، در 

امرد ازمرب ) را ازفارس) ا راا کن نمن ( ب نها ت هاما گ نه شد که سلاما 
( برادر جانمن ساخت ی هذا القناس مناا مهاجر ن ی انصار ا ن  اب  درداء 

  (57)پن ند محهت مخلصانه را ا جاد کرد.
به ه،نن سستم اسالم مز ز مناا اق ام مختلف افغانستاا هم رشته 
اخ تمن را ا جاد کرد که د گر نام از امتناز طلهمن ق ممن برق م د گری باقمن 

ه درکنارهم قرار گرفته درمقاب  دش،ناا اسالم  کصدا قدملم تاند ی ه،
ت دند که کسب استقالل افغانستاا، شکست انگلنس ی اتحاد جامهنر 
ش ریی مثره ا ن اتحاد ی برادری مناا اق ام ا ن رسزمنن را به تا ش ممن 

 گذارد. 
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َمْن أيَِب در م رد برادری ممن خ اننم: ) در حد ث از رس ل هللا 
قَاَل: إِيَّاكُْم َیالظَّنَّ فَِإاَّ الظَّنَّ أَكَْذُب الَْحِديِث، َیاَ  ، أَاَّ رَُس َل هللِا ُهَريْرََة، 

ُس ا، َیاَ تَنَاَجُش ا، َیاَ تََحاَسُدیا، َیاَ تَهَااَلُض ا، َیاَ تََدابَُریا  ُس ا، َیاَ تََجسَّ تََحسَّ
 ریا ت است که رس ل هللا  از اب  هر رة  (50)إِْخَ انًا(.یَكُ نُ ا ِمهَاَد هللِا 

فرم دند: برشامست تا از گامنه زنمن ها دیری کنند؛ گاما دریالرت ن خل 
است، ی در پمن ارسار پ شنده ه،د گر نهاشند، ی در قهال هم جاس س 

کردا در ق،ت مهنعه نهاشند، ی در مناا هم در خر د ی فریش از تناجش) ز اد 
تاد گری آا را به آا ق،ت نخرد(. کار نگنر د، ی در بنن هم از حسد کار 
نگنر د، ی دربرابر ه،د گر بغض ی حسد نگنر د، ی از ه،د گر پشت گرداا 

 مش  د، ی باشند بنده های هللا باهم برادر. 
د گری را در  ا ثار در لغت به معنای خ د گزی ی در اصطالقایثار: 

يعني آنكه فرد،  ايثار( 59)دا من عت ی دفع مرضت برخ د مقدم داشنت.رسان
نياز ديگراا را بر احتياج خ د مقدم داشته ی با یج د اينکه خ د به چيزي نياز 
دارد آا را بهخشد. خ د گرسنه است ی ديگري را سري مي کند، ی خ د تشنه 

من أحدكم حتى ا يؤ »مي فرمايد:  مي ماند تا ديگري سرياب ش د. پيامل 
مؤمن کام  ش،رده تي ش د يکي از شام تا  (08)«. يحب ألخيه ما يحب لن سه

ا نکه دیست داشته باشد براي برادر مسلامنش آنچه را که براي خ يش 
   دیست مي دارد.

ا ثار ی فداکاری ارزش د گری است که اسالم مز ز نصنب ا ن امت 
در ا ن رسزمنن ت ده است، که از اثر آا ماممن بنننم، اق ام ا ن مرزب م ه،ه 
باهم درکنار هم قرار گرفته ی دست برادری به هم داده اند ی بخاطر  دفاع 

تمن کنند،  ازرسزمننشاا ازهنچ گ نه ا ثار ی فداکاری در برابر ه،د گر در غ
هاما گ نه زمانمن که درگ شه ای از ا ن رسزمنن حادثه ای رخ ممن دهد 
ازمام نقات ا ن کش ر صدای ه،دردی یالم رش کمن بلند شده خ د را درالم 
منطقه مصنهت رسنده رش ک ممن دانند، قس،نکه ما ا ن حالت را درحادثه 
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اریاا به چشم رس مشاهده کرد م حتمن ک 5179زلزله یا ت تخار درسال 
ک،کمن از طرف گریه طالهها که در مقابله با دیلت قرار داشتند به آا منطقه 
م اصلت یرز ده ب د. ی هکذا در حادثه لرزه یلس المن شهر بزرگ یا ت 
بدخشاا، ه،چناا درحاد ثه لرزش زمنن در منطقه از یلس المن ارگ ی ا ن 

آناا رساز ر ممن یا ت د د م که کاریانهای ک،کمن ازمام نقات کش ر به طرف 
گرد د ی حتمن د د م که ک، ها من بخاطر ج،ع آیری ک،ک برای آناا ت سر 
برادراا پشت ا درچند نقطۀ از کاب  برافراشته شده ب د. در نها ت با د گ ت 
که مام ارزشهای اخالقمن ای که درمناا مردم ا ن کش ر یج د دارد ه،ه 

که به ا ن مردم  ارمغاا رش عت جهاا ش، ل اسالم است ی اسالم است
رشافت، مزت ی یقار را هد ه کرده است، پس با د به دست رات آا، آا گ نه که 
هست م،  ش د یمزت ی رسبلندی را با د از آا اسالم جستج کرد، درالنر آا 
خدایند ما مسلاما تاها را درانظار مردم ذلن  خ اهد کرد یمزت ی یقار ماا 

  ه دیم اسالم حرضت م،رفاریقازبنن خ اهد رفت، هاما گ نه که خلن 
إنا كنا أذل ق م فأمزنا هللا باإلسالم ف،هام نطلب العز بغري ما أمزنا » فرم ده اند: 

ما قه  ازاسالم ذلن  تر ن ق م ریی زمنن ب د م، که  (05)«.هللا به أذلنا هللا 
خدایند مارا به یاسطۀ اسالم مزت ی رسبلندی نصنب فرم د، پس هرگاه ما 

 ریزی را ازالنر اسالم طلب تا نم، خدایند ذلن  ماا خ اهد ساخت. مزت ی پن

در حد ث در م رد ا ثار مسلامناا صدر اسالم آمده است: )من أيب 
فقال: إين مجه د، فأرس  إىل   قال: جاء رج  إىل رس ل هللا  هريرة 

بعض نسائه، فقالت: یالذي بعثك بالحق نهيا ما مندي إا ماء، ثم أرس  إىل 
أخرى فقالت مث  ذلك، حتى قلن كلهن مث  ذلك، فقال: "من يضيف هذا 
الليلة رح،ه هللا" فقام رج  من األنصار، فقال: أنا يا رس ل هللا، فانطلق به إىل 

  مندك يشء؟ قلت ا، إا ق ت صهياين، قال: فعلليهم رحله، فقال امرأته: ه
بْء، فإذا دخ  ضي نا، فأضيئي الرساج، یأريه أنا نأك ، فإذا أه ى ليأك  
ق مي إىل الرساج حتى تط ئيه قال: فقعدیا، یأك  الضيف، فلام أصهح، الدا 
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 از ب هر رة   (00)فقال: "لقد مجب هللا من صنيعكام الليلة(. مَل النهي 
که در مسجد ب د آمد، ی از ای الذا  یا ت است: مردي گرسنه به نزد پيامل ر 

كيس به خانه فرستاد تا برايش الذا بيایرند، ی به جز آب   طلب ت د، پيامل 
چه کيس امشب مهاما را ضيافت مي کند » فرم د:  چيزي نيافتند. پيامل 
س ل هللا. مرد انصاري مردي از انصار گ ت: من يا ر «. رح،ت خدا بر ای باشد 

مهاما را به س ي خانه اش برده ی به ه،رسش گ ت: آيا چيزي داري؟ گ ت 
نه، به جز الذاي بچه ها. به الري از الذاي ک،ي که فقر ك اف بچه هاي 
ک چکاما را مي كند، چيزي نداريم. گ ت: بچه ها را رسگرم کن تا خ ابشاا 

کردند ی هنگاممن که  بلد. هنگامي که مهاما داخ  شد چراغ را ریشن
مهاما به تنایل الذا رشیع کرد به بهانه اصالق چراغ را خام ش کرد، ی هرچه 
الذا داشتند جل ي مهاما گذاشت. خ د در کنار مهاما نشست ی یات د كرد 
كه دارد با ای الذا مي خ رد، مهاما تا جايي که سري شد خ رد. ی آا مرد ی 

هنگام صهح، مرد ه،راه مهاما به  ه،رسش با بچه هايشاا گرسنه خ ابيدند.
خدایند را از ا ن » به مرد انصاري گ ت:   رفتند. آا حرضت  نزد پيامل 

، به ا نگ نه ا ثار ی مهاما ن ازي راضمن شدکار تاا خ شش آمد ی از شام 
 «. امشهتاا 

امانتداری  عنمن م،  ی فع  شخص امنن، کسمن که  امانتداري:
دارای ص ت امانت باشد ی هرچه به ای س ارند بدیا کرس ی نقصاا باز دهد، ی 
هرچه به ای گ  ند امادۀ آا در هنچ جا ی هنچ قت جا ز نداند ی ریا 

هد ۀ گرانههای د گری که اسالم نصنب مسلامناا ت ده است ( 01).نشامرد
است،   امانت داري در حقنقت هاما راستمن ی درستکاری هامنا امانت داری 

ی پرداخت حق ی حق ق ی محافظت از آا ب ده ی مسلاما بايد حق را به ط ر 
کام ، آنچناا که سزایر است، به حق دار ب ردازند. حق خدایند را در مهادت 

د ی ادا ت ده، ی خ د را از حرام مح    نگه بدارند ی امانت ها را با د بط ر با 
شا د بازپس دهند. ی اين رفتار از اخالق هاي زيهاي اسالم ی يکي از اص ل 
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اساِس آا مي باشد. فريضۀ بزرگي است که انساا بر دیش خ د ح،  كرده 
در حالنکه زمني ی آساما به خاطر سنگيني ی مظ،ت آا از ح،  آا 

اَمَیاِت خ دداري کردند. هللا متعال مي فرمايد: } إِنَّا َمرَْضنَا اأْلَمَ  انََة َمََل السَّ
َیاأْلَرِْض َیالِْجهَاِل فَأَبنَْيَ أَا يَْحِ،لْنََها َیأَْشَ ْقَن ِمنَْها َیَحَ،لََها اإْلِنَساُا إِنَُّه كَاَا 

ما امانت ]الهى ی بار تكليف[ را بر آساما ها ی زمني ی ك ه » (04)ظَلُ ًما َجهُ ًا {.
باز زدند ی از آا هراسناك شدند ی ها مرضه كرديم، پس از برداشنت آا رس 

 «. ]ىل[ انساا آا را برداشت راستى ای ست،گرى ناداا ب د
امانت داري را يکي از نشانه هاي امياا انساا ش،رده  پيامل 

ا إمياا » فرم ده اند:  است که بامث نيک يي اخالق ای مي گردد. آنحرضت 
امياا ندارد آنكه امانت نگه  (01)«.ملن ا أمانة له ، یا دين ملن ا مهد له 

تي دارد، ی دين ندارد آنكه مهد ی پياما تي شناسد. از محت ا ی م ه م ا ن 
حد ث مهارک برداشت ممن ش د که هر که در امانت خنانت کند ا اما داری ی 

 کم تأثنر ممن ش د.د ن داری در یج دش ضعنف ی کم رنگ ی 
َث » در حد ث د گری ممن فرما ند:  رس ل هللا  آيَُة الُْ،نَاِفِق ثَ الٌَث إَِذا َحدَّ

)صحيح الهخارى، املؤلف :  (00)« . ، َیإَِذا اْؤُمَِن َخاَا  ، َیإَِذا َیَمَد أَْخلََف كََذَب 
ص:  ،5مح،د بن إساممي  بن إبراهيم بن املغرية الهخاري، أب  مهد هللا( ج: 

دریقت سخن گ نت دریغ ممن  -) مالمه ی نشانۀ منافق سه چنز است،  ک. 07
ی زمانمن که  -زمانمن یمده ی پناما بندد خالف آا م،  ممن کند، سه -گ  د، دی

 نزد یی امانت گذاشته ش د در آا خنانت ممن کند(. در ا ن حد ث پنامل 
منافقنن را به جامعۀ ما معرفمن ممن کند تا مردم خ د را از گزند آنها در اماا 

 نگهدارند ی در حلقه ی دام آنها خ د را گنر ننارند.
: ارزش اجتامممن د گری که اسالم نصنب ما کرده اخالص اخالص 

است: اخالص در لغت: ترک ر اء در طامات ی مهادات را گ  ند، ی در 
ندا دل از چرک ی زنگ ی شک ی شهه ر اء در ص ات ی اصطالق: خالص گردان

منظ ر از اخالص،  .(1، ص: 5)جرجانمن، ج:  (07)طامت ی مهادت هللا متعال.
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ج يا شدا رضايت هللا متعال در م،  ی تص ية آا از شائهه هاي شخيص يا 
دني ي است، يعني انساا جزء به خاطر جلب رضاي خدا ی منزلت اخریي 

 د. کاري را انجام نده
اخالص يکي از مثره هاي ت حيد کام ، ی به معناي منحرص کردا 

 (00)است: }إِيَّاَك نَْعهُُد َیإِيَّاَك نَْستَِعنُي{ ماملناامهادت ی استعانت از پریردگار 
 «. تنها ت  رامهادت مي کنيم ی تنها از ت  ياري مي طلهيم»

اخالص يعني: »در کتاب خ يش مي فرمايد:  استاد اب القاسم قشريي
منحرص کردا طامت ی مهادت به یسيله نيت براي خدا، چنانکه هدف بنده 
خدا از طامت ی مهادت، تقرب محض ی خالص باشد، نه تصنّع ی خ د تايئ يا 
کسب ستايش ی تعريف ی مجيد مردم، ی هر شائهه اي الري از قصد تقرب مخّ  

صه مي ت اا گ ت: اخالص يعني تص يه طامت ی اخالص است. به ط ر خال 
  (09)«.مهادت از مالحظه ديگر ی شائهه ها

از مک،الت اخالص مدم ت قع پاداش ی خالص گردانندا م،  برای 
ُ اْمرًَءا َسِ،َع در حد ث فرم ده اند:  هللا متعال است. رس ل هللا  َ هللاَّ نرَضَّ

َمَقالَِتي، فَهَلََّغَها، فَرُبَّ َحاِمِ  ِفْقٍه، اَلرْيُ فَِقيٍه، َیرُبَّ َحاِمِ  ِفْقٍه إِىَل َمْن ُهَ  أَفَْقُه 
، َیالنَِّصيَحُة لِ ُاَةِ ِمنُْه، ثَ الٌَث اَ يُِغ ُّ َملَيِْهنَّ قَلُْب ُمؤِْمٍن:  ِ  إِْخالَُص الَْعَ،ِ  ّلِلَّ

خدایند ( 18) الُْ،ْسلِِ،نَي، َیلُزُیُم َجاَمَمِتِهْم، فَِإاَّ َدْمَ تَُهْم، تُِحيُر ِمْن َیرَائِِهْم.
شاداب ی شادماا بگرداند مردی را که ق ل من را ممن شن د ی آا را آنگ نه که 
شننده به د گری ممن رساند؛ ز را بسا از حامل فقه هستند که النر فقنه ممن 

امل فقه ممن باشند که فقه را به بلندتر از خ د در ملم فقه باشند، ی بسا از ح
ح،  ممن کنند، سه چنز هست که با یج د آنها قلب مؤمن زنگار تمن گنرد، 
 ک: خالص گردانندا م،  برای هللا متعال، دی: نصنحت ی خنر خ اهمن برای 
مسئ لنن ام ر مسلامناا، سه: التزام جاممت مسلامناا؛ ز راکه دمای ا شاا 

هارا در بر گرفته ک ا ت ی حافظ شاا ممن باشد. از حد ث ف ق چننن آن
است اده ممن ش د که هرکه زندگانمن خ د را طهق رضای هللا متعال تنظنم ی 
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ننت ی م،  خ د را خالص برای رضای هللا متعال بگرداند ی در هر کاری 
امانتداری را پنشه خ د بگرداند، خدایند در زندگمن یی برکت انداخته ی 

      حه بنت تش را در دل مسلامناا ز اد ممن کند.م
 نتیجه

از محت  ات مطالب ف ق ا ن ننجه بدست ممن آ د که جامعۀ افغانمن 
قه  از طل ع فجر ساطع اسالم در منجالب: جه ، گ،راهمن، بدبختمن ی 
خرافات گنر ب ده است، اما زمانمن که افتاب جهاا تاب اسالم در ا ن جغرافنا 
طل ع کرده ی مردم از ن ر آا مست ند شده اند حالت  کرسه د گرگ ا شده ی 

 ن ملت با تع،ن  ارزشهای اخالقمن صاحب مزت، رشافت ی یقار شدند ی از ا
قند ی بند ایهام ی خرافات نجات حاص  ت ده ی ازچنگال د   یدد یآله باطله 
خالصمن  افتند، پس اگر ا ن ما ه نجات، رشافت ی کرامت ی ارزشهای اخالقمن 

ه بالس ء خ د آا را ناد ده بگنرند ی درپمن ه ا ی ه س ی خ اهشات ن س امار 
بریند ی از دست رات نجات بخش آا رسپنچمن تا ند، خدایند ا شاا را ذلن ، 
رشمنده، دنهاله ری، ی بمن ی قار دننا ی آخرت خ اهد ساخت، آنگاه حق شکا ت 

 را نزد آیرنده ا ن رش عت نخ اهند داشت. 
 پیشنهادها

دد تا به مقام محرتم یزارت جلنلۀ ارشاد، حج ی ایقاف پنشنهاد ممن گر 
به مام خطها، اماماا مساجد ی حسنننه ها هدا ت دهند تا از طر ق تهلنغ ی 

 دم ت. ارزشهای اخالقمن را در اجتامع نهاد نه سازند.
به یزارت محرتم جلنلۀ معارف پنشنهاد ممن گردد تا اخالقنات را جزء 
نصاب تعلن،من خ  ش قرار داده ی نس  ج اا کش  را از مزا ای ارزشهای 

 اسالم بهره مند گردانند.  اخالقمن 
 خذآ م
نارش: مؤسسۀ انتشارات ی چاپ ، 0مِل اكلدهخدا، لغت نامه دهخدا، ج:  -5
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 ارشاد نبوی

 

من أيب هريرة ريض هللا منه قال:قال رس ل هللا صصَل هللا مليصه یسصلم: مصن 
الهخصاری ی ریاه ).أمدهللا له نزا يف الجنة كلام الصدا؛أیراقالدا إىل املسجد ؛أی راق 

 (املسلم

 ترجمه 

اب  هريره ريض هللا منه څخه ریا ت دی فرما ي: رس ل هللا صلمن هللا ملنه  د
یسلم فرما ِل دي: ک م انساا چه سهر مسصجد تصه اړ يش هللا جص  جاللصه 

 .ای راځيدهغه ل اره    منل،ستنا په جنت کې تناریي هرکله چه ځي 
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