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ومسچاپ مۀ مقد  
اسـت  » االسالم ام العبادات فینظ« کتاب شریف رید ترجمۀ کتابی که در دست دا    

 باقر صـدر  سید محمداهللا     مرحوم آیت  ،که از تألیفات فقیه، فیلسوف و مجاهد شهید       
  . باشد می

ط سازمان تبلیغات ق توس ـ  هـ1404در سال ضر از نسخۀ عربی آن که کتاب حا
اکنـون    به زبان فارسی برگردانده شـده اسـت و هـم   ،اسالمی در ایران منتشر گردیده  

د هاي متعـد  ف و پاورقیاي در جهت آشنایی با مؤلّ مه مقدهمراه با آن   ومسویراست  
  کتـاب، در اختیـار فارسـی    در جهت تکمیل مآخذ آیات و احادیث مذکور در مـتن            

  . گیرد زبانان قرار می
زبـان را بـه ارزش واالي         امید است انتشار این ترجمه بتواند خوانندگان فارسی       

یـشان را در انجـام   تر نموده و شـور و شـوق درونـی ا         عبادات در حیات انسان آگاه    
کـام  شـمار اح  گذر آن، برکات بی   ه احکام عبادي اسالم فزونی بخشد و از ر        آگاهانۀ

مزبور بر زندگی فردي و اجتماعی آنان پرتو افکنده و حیات طیبـه و قـرب و لقـاء                
  . شان سازدی را نصیباله

  مهدي طیب





  

 

  
  
  

  فآشنایی با مؤلّ
در هــ ـ ق    1353 باقر صدر، در سال سید محمداهللا شهید  مرجع بزرگوار، آیت

.  دیده به جهـان گـشود  ،عان در تاریخ تشیشاي درخ  اي با پیشینه   در خانواده  ،کاظمین
در ده سالگی منطق را فرا . مشهود بود العادة وي     کودکی نبوغ و استعداد فوق    از آغاز   

ـ  گرفت و در دوازده سالگی نظرات فقهی وي که در درس آیت        رضـا   داهللا شیخ محم
در سـنین  . داشـت   همگان را بـه خـود معطـوف مـی          توجه ،نمود  آل یاسین ابراز می   

 اجتهاد نایل آمد و از همـان هنگـام تـا پایـان سـرخ عمـر پربـار            جۀ  نوجوانی به در  
 تحولها و     ف آثاري حاوي ژرفترین اندیشه    ی به تربیت شاگردانی زبده و تأل      ،خویش
 اعم از منطـق، اصـول، کـالم،     ،ها در ابعاد گوناگون علوم اسالمی     گاه  ترین دید   آفرین

 ،ها بر مکاتـب مـادي و الحـادي        ترین نقد   فلسفه، فقه، اقتصاد، سیاست و نیز بنیادین      
 تحت سـتم عـراق و رهبـري      ن، تربیت نسلی انقالبی در جامعۀ     پرداخت و توأم با آ    

رژیم سفّاك، ضد مردمـی و ضـد اسـالمی    نابودي حرکت اسالمی مردم عراق براي      
هـاي     در زیر شکنجه   ،اش  همراه خواهر فاضله    دار گردید و سرانجام به        بعث را عهده  

آلودش شبانه به خـاك سـپرده    غریبانه به شهادت رسید و پیکر خون دژخیمان بعثی،   
پرستان بـر جانیـانی    اش و نفرین حق درود خدا و مؤمنان بر او و خواهر شهیده     . شد
  .قدر وي محروم ساختندجهان اسالم را از نعمت وجود گرانکه 
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سـی نیـز    باقر صدر، که غالباً به زبـان فار  سید محمد اهللا    تیاز جمله آثار شهید آ    
  .توان اشاره نمود اند، به کتب زیر می جمه شده تر

  ءلالستقراقية س املنطاألس. ١
  فلسفتنا. ٢
  اقتصادنا. ٣
  ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمي. ٤
  االجتماعية لةاالنسان املعاصر و املشك. ٥
   الكاملة لالقتصاد يف اتمع االسالمية الصور.٦
٧ .اخلطوط التتمع االسالمي عن االةفصيليقتصاد يف ا  
  االسالم ربوي يفالبنك الالّ. ٨
٩ .تمع  للبنك يفةاألسس العاماالسالمي ا   

  غاية الفكر يف علم االصول. ١٠
  دروس يف علم االصول . ١١
١٢ . ليل اللّفظيتقريرات درس اصول(مباحث الد(  
  تعارض االدلّة الشرعية. ١٣
  ولاملعامل اجلديدة يف االص. ١٤
   شرح العروة الوثقي حبوث يف. ١٥
  الفتاوي الواضحة. ١٦
  منهاج الصاحلني و التعليقة عليه. ١٧
١٨ .احكام احلج  
  الفدك يف التاريخ. ١٩
  حبث حول الوالية . ٢٠
  حبث حول املهدي. ٢١
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  املرسل و الرسول و الرسالة. ٢٢
  خالفة االنسان و شهادة االنبياء. ٢٣
  ولة االسالميةالدمنابع القدرة يف . ٢٤
  حملة فقهية عن دستور اجلمهورية االسالمية. ٢٥
  مقدمات يف التفسري املوضوعي للقران. ٢٦
  )كتاب حاضر(نظرة عامة يف العبادات . ٢٧





  

 

  
  
  

لفصل او  

  
   بر عباداتکلّینظري 

  





  

 

  
  
  

  نظري کلّی بر عبادات

  عبادت نیاز ثابت انسانی
ی از احکـام  مهمـ ، بخـش  رند و احکام عبـادي  عبادات نقش بزرگی در اسالم دا     

 زنـدگی   و قابـل مالحظـه در  مهـم  امـري  ،دهند و سلوك عبادي    را تشکیل می   شرع
  . باشد  انسان متدین میروزانۀ

نظام عبادات در اسالم یکی از وجوه ثابتی است کـه جـز بـه میـزان انـدکی، از               
گـردد؛    نمـی رمتـأثّ ت اجتمـاعی در زنـدگی انـسان    تحـوال حرکت عمومی حیات و  

پذیر، همچـون معـامالت و عقـود، کـه تحـت تـأثیر                هاي تغییر   برخالف دیگر جنبه  
  . ت اجتماعی زندگی انسان قرار دارندتحوال

 در عـصر  ش که گذشتگان گونه  همان عبادات، انسان عصر برق و فضا،        در عرصۀ 
 نمـاز  آوردند، گرفتند و حج به جا می     خواندند و روزه می     هاي دستی نماز می     آسیاب

  .آورد ا می بج و حجگیرد گزارد و روزه می می
 شان براي عبادت با یکدیگر   از نظر حضور یافتن     انسان،  است که این دو    درست

اي از شـتر مـسافرت       کند و آن همراه قافلـه        سفر می  متفاوتند؛ این با هواپیما به حج     
پوشـاند   میهایی که محصول ماشین است  کرد، و این پیکرش را در نماز با لباس         می

اش را بافته بـود؛ ولکـن شـکل        چه  هایی که با دست خود پار       و آن بدنش را با لباس     
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 مقررات آن یکی است و ضرورت انجام مداوم آن ثابت است و حوة عبادت و ن کلّی
 ،ارزش تشریعی آن، تحت تأثیر رشد مستمرّ تسلّط انسان بر طبیعت و ابزار زندگیش   

  . یابد ر نمیقرار نداشته و در اثر آن تغیی
 زکـات و دیگـر عبـادات اسـالمی،          ،که نمـاز، روزه، حـج       است  این بدان معنی    

و مقرّراتی محدود به شرایطی که در هنگام وضـع         خاص  اي محدود به زمانی       پدیده
به حرکت در بلکه این عبادات، در شرایطی که انسان کارِ . باشد آن وجود داشته، نمی

 بـر او واجـب   گونه  همان رسانده، به    نی را به پایا   یروي اتم آوردن ماشین به وسیلۀ ن    
  . کاشت واجب بود است که بر انسانی که زمین را با ابزار دستی کشاورزي می

گیریم که نظام عبادات، نیاز ثابتی را در زندگی انسان، که بـا     از این امر نتیجه می    
ور ثابت بر او ط ت مستمرّ در زندگی انسان، بهتحوالرغم  او آفریده شده است و علی   

 ثابت، حاکی از آن است کـه        ةنماید؛ زیرا درمان با شیو      سایه افکنده است، تأمین می    
  . گردد جا سؤال بعدي پدیدار میاین. نیاز ثابت است

آیا حقیقتاً در زندگی انسان، از زمانی که اسالم نقش تربیتی خود براي انـسان را       
 صورت یک نیاز زنـدة   بهاًکنون مستمرّآغاز کرده، نیاز ثابتی وجود داشته است که تا        

ایی را که دین ه تا بر اساس ثبات آن نیاز، ثبات روش بشري بر او سایه افکنده باشد، 
 تفسیر نماییم و در پـی  ، آن، نیاز مزبور را تأمین کرده و سیراب نموده است      وسیلۀ  به

  ه کنیم؟ آن، استمرار عبادات را براي انجام نقش مثبت آن در زندگی انسان توجی
 پذیرفتـه نیـست و   ،رسد وجود نیـاز ثـابتی از ایـن قبیـل     به نظر می اول   در نگاه 

گذاریم، وجـود نیـاز ثابـت، بـا      هنگامی که انسان امروز و دیروزِ دور را کنار هم می     
یـابیم کـه از نظـر زنـدگی و            باشد؛ زیـرا مـی      یت زندگی انسان قابل تطبیق نمی     واقع
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اي که شـریعت خـاتم در     قبیلهسان از شرایط جامعۀ آن، ان تحولمشکالت و عوامل    
اف محدودش، ها و اهد آن جامعه و خواستهپرستی  آن ظهور کرد، و از مشکالت بت  

هـا و      نیـاز  ی اساسـی در همـۀ     تحـول ،  شود و این دور شدن مـستمر         دور می  مستمرّاً
 ن دادنهـا و سـاما    نمـودن نیـاز  راه برآوردهدر هایش و در پی آن،      آرزو  و ها  خواسته

اش،  پس چگونه ممکن است عبادات با نظام تشریعی ویـژه      . سازد  را قطعی می  ها    آن
هـا و    عظـیم در ابـزار  تحـول رغـم   در طول این دوران طوالنی زندگی انـسان، علـی       

  هاي زندگی، نقشی حقیقی ایفا نمایند؟  روش
 اي از زنـدگی انـسان        غسل و روزه، در مرحله     اگر عبادات، همچون نماز، وضو،    

بدوي مفید بود، زیرا در تهذیب اخالق و التزام عملی بشر بـه پـاکیزه نگـاه داشـتن             
 آشامیدن نقش داشت، تمدن امروزي و       داري او از افراط در خوردن و        بدنش و خود  

. بخـشد    مـی  تحقّق براي انسان معاصر     هاي زندگی اجتماعی آن، این اهداف را        شیوه
بـود، دیگـر نیـازي    هـا نیـاز ضـروریی     نـه کـه روزي از روز   گو  پس این عبادات، آن   
نقـشی در سـاختن تمـدن انـسان یـا حـلّ             هـا      آن شود و براي    ضروري شمرده نمی  

  . ماند مشکالت تمدن بشري باقی نمی
 دسـتی   در ابـزار و ادوات و تبـدیل ابـزار        تحوللکن این دید اشتباه است؛ زیرا       

آورد یا نیروي برق آن  یاي که نیروي بخار آن را به حرکت در م کشاورزي، به وسیله
 انسان با طبیعت و اشکال مادي مربوط به آن     اندازد، تنها تغییر در رابطۀ      میرا به کار    

انـسان و طبیعـت را   هائی که رابطـۀ     چنین تغییري، چیز   کند و به دنبال     را ایجاب می  
ر نماید، از نظ   بین زمین و کشاورز را مجسم میکند، مثل زراعت که رابطۀ   سم می مج

طبیعت نیست  بین انسان و اما عبادات رابطۀ. گردد  میتحولشکل و محتواي مادي م 
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   اي است بین انـسان و پروردگـارش و    ه رابطه گردد؛ بلکمتأثّرل تا از عوامل این تحو
و در هـر دوِ ایـن ابعـاد،      .  انسان به همنوعش   ایست در جلب عالقۀ     ز پیوند روحی  نی

هاي ثابتی همراه است که انسان عصر روغن چـراغ    نیاز ت در جریان تاریخ؛ با    انسانی
  . باشند رو می به روها   آنطور یکسان با و انسان عصر برق به

هـاي   نظام عبادات در دین اسالم طریق ثابتی است براي برآورده سـاختن نیـاز    
کـه  اي نداشـته، بل  التی کـه طبـع مرحلـه   ثابتی از این نوع و بـراي غلبـه بـر مـشک     

. ساختمان فردي و اجتماعی و تمدنی انـسان، در برابـر او قـرار دارنـد       مستمرّاً در   
شـود، همـواره و تـا امـروز در اهـدافش       این طریقه که از آن به عبادات تعبیر مـی     

هـایش در   فقیت او در تالش  ت و در غلبه یافتن انسان بر مشکالتش و مو         سزنده ا 
ه، در هـر مقطـع از       دبر این مبنـا انـسان در آینـ        . تمدن، شرط اساسی است   عرصۀ  

رفت مادي که قرار گیرد، باز هم بـراي غلبـه بـر مـشکالتش بـه             تکنولوژي و پیش  
  . عبادت نیاز خواهد داشت

ها  بایست به برخی از نیاز طور واضح درك کنیم می  که این حقیقت را بهبراي این
 و ها  آن نیازپاسخگویی بهو مشکالت ثابت در زندگی انسان و نقشی که عبادات در   

  : ها عبارتند از این نیاز.  اشاره نماییم،غلبه بر آن مشکالت دارند
  . ط با مطلقه ارتبانیاز ب .1
  . نیاز به کار را براي نفس عمل انجام دادن و فراتر از منافع خود را خواستن .2
  . یک ضامن اجرا درونی به منزلۀ مسؤولیتاحساس نیاز به  .3

   .پردازیم  میها اکنون به توضیح این نیاز
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  ـ نیاز به ارتباط با مطلق 1

 .نظام عبادات روشی است در تنظیم شکل عملی ارتباط انسان بـا پروردگـارش              
یابی این پیوند بذاته و نقش آن در زندگی انسان، ز ارزیابی عبادات، از ار   ،بدین سبب 
  : رسیم جا به دو سؤال آینده می از این. جدا نیست

 تحقّـق زشـی را بـراي او در سـیر تمـدن            پیوند انسان با پروردگـار چـه ار       : اوالً
 ارزش ثابتی اسـت کـه نیـاز ثـابتی را در ایـن جریـان       ،بخشد و آیا ارزش مزبور     می

هاي موقّتی و مـشکالت محـدود       ایی است که با نیاز      برآورده نماید، یا ارزش مرحله    
 ، محدود به آن است،ها و مشکالت اي که آن نیاز    ارتباط دارد و با پایان یافتن مرحله      

  دهد؟  اهمیت خود را از دست می
، آنهـا رند چیست و میزان اهمیـت   نقشی که عبادات در رابطه با آن پیوند دا        : ثانیاً
   به چه میزان است؟، بخش عملی پیوند و ارتباط انسان با خداتحقّق به عنوان

  .آید پاسخ مختصري به این دو پرسش است   ذیل میرچه دآن

  جانبهارتباط با مطلق مشکلی دو 

یابـد   ق مـی در بررسی ادوار مختلف سیر تمدن انسان در جریان تاریخ، فرد محقّ   
ع و خواسـته     هـر دوره هاي موجود در زندگیِ  که در سبک   هـاي   اي، مـشکالت متنـو

ها بگذریم و به عمق مشکل و جوهر آن  متباینی وجود دارد؛ لکن وقتی از این سبک      
ع ادواري، بـه مـشکل      ز این سبک  توانیم از خالل بسیاري ا      نفوذ کنیم، می   هـاي متنـو

در مـسیر  اصلی ثابتی که دو سو یا دو قطب متقابل دارد و انـسان در سـیر تمـدنش       
سـردرگمی و   «یک سـوي آن، مـشکل       . تاریخ، از آن دو در تعب است، دست یابیم        
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سـازد، و      سلبی آن مـشکل را مجـسم مـی         ۀاست که جنب  » عدم انتساب به یک مبدء    
صورت تبدیل به مطلق نمـودن حقـایق          ، به »غلو در انتساب  «مشکل  سوي دیگر آن،    

 ایجابی مشکل سازد؛ و این جنبۀ منسوب میها   آناي است که انسان خود را به نسبی
  . کند را مجسم می

 بارز آن است، و بـه       خوانده، چرا که نمونۀ   » الحاد«ا  ر اول   شریعت خاتم مشکل  
رزي براي آن دانسته  با زیرا آن را نیز نمونۀ     الق کرده، اط» پرستی  بت«مشکل دوم نام    

 بـا آن دو    مستمرّ اسالم بر ضد الحاد و شرك در طـول تـاریخ، مبـارزه     مبارزة. است
  . شان است بعد تاریخیمشکل در

ند و آن تأثیري است کـه هـر    کن   واحدي با هم تالقی می     این دو مشکل در نقطۀ    
ق و نوآور الّو ممانعت از حرکتی خدو، در به تعویق انداختن حرکت تکاملی انسان      

گمی انـسان، بـه معنـی تحـول مـستمرّ           مشکل سردر . ته در این زمینه، دارند    و شایس 
  نـدارد تـا در راه دشـوار    گم انسانی است کـه بـه مطلقـی انتـساب       هدف و سردر    بی

طالق و شمول آن، بـراي تـشخیص هـدف، طلـب       ا بدان تکیه کند و از       ،دیرپایانش
 هستی، بـا ازل  ل آن، حرکتش را با هستی، با همۀنماید و از خال یاري و روشنگري    

چوب فراگیر  و ابد، مرتبط سازد و جایگاهش را در رابطه با آن و پیوندش را با چهار
 حرکـت   کت انسان سردرگم و بدون مطلق، بمنزلـۀ       پس حر . ص نماید هستی، مشخّ 

ل اطراف بر او اثر موجودي در تنگنا و تاریکی و در جریان وزش باد است، که عوام
  . تأثیر نداردها   آنگذارند لکن او بر می

ي نیست مگر   در حرکت بزرگ انسان در جریان تاریخ، هیچ نوآوري و دستاورد          
  . دار، مرتبط استمطلق و پیوند با آن در حرکتی هدفکه با اتّکاء به این
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و » غلّـو در انتـساب  « دیگر مشکل، یعنی مشکل    سان با جنبۀ  از جهت دیگر، ان   
که همواره انـسان   رو است و این مشکلی است       به  تبدیل نمودن نسبی به مطلق، رو     

 او را در   ،نهد تا این پیونـد      انسان ابتدا دل در گرو چیزي می      . باشد  با آن مواجه می   
ـ . توانائی بر حرکت و پیوسـتن بـه جریـان تحـوالت کمـک کنـد                ا ایـن پیونـد     ام

 که پیوند مزبـور در آن شـرایط درسـت    اي تدریج جمود یافته و از شرایط نسبی     به
 نـدارد  کند که حـد  ا از آن چیز انتزاع می   شود و ذهن انسان، مطلقی ر        جدا می  ،بود

به تعبیر مـذهبی، بـه معبـودي        . هاي وي نیز نامحدود است       خواسته برآوردنو در   
 طالـب بـرآورده شـدن آن بـود     ،که نیازي را کـه فـرد   جاي این   شود که به  بدل می 
وقتی که نسبی به مطلـق و بـه معبـودي از    . گیرد  د، مورد پرستش قرار می    تأمین کن 

گـردد بـراي مهـار سـاختن حرکـت انـسان و            شود، ابـزاري مـی      می این قبیل بدل  
گیر نمودن وي در انجـام نقـش     قدرتش بر تحول و ابتکار، و زمین منجمد ساختن 
  . اش در مسیر تکامل طبیعی گسترده

قرار مده کـه  اهللا معبود دیگري ا ب: مذموماً مخذُوالًفَتَقعد اً آخَرَ ال تَجعل مع اهللاِ اِله    
  1.گیر خواهی شدمذموم و خوار و زمین

ساخته است هایی که انسان در جریان تاریخ     معبود ۀاین حقیقتی است که بر هم     
  . پرستی ساخته است و یا در مراحل بعدي  بتحلۀ د، خواه آنچه در مرکن صدق می

هـایی را    اي از معبـود     اي تا دوران علـم و دانـش، سلـسله            زندگی قبیله  از دوران 
 موجودي مطلق رفتار نمودن با آنها، از منزلۀو به ها   آنیابیم که انسان با پرستیدن     می
کـه   اي که انسانِ نخستین به اعتبار ایـن    آري، از قبیله  . رفت شایسته بازمانده است   پیش

                                                
  .22  اسراء، آیۀة سور. 1
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نیاز واقعی پنداشت و پیوند والیـش را بـدان          زندگیش، آن را    خاص  ت شرایط   علّ  به
بخشید و سپس در مورد آن غلو نمود و در نتیجه در نزد او به موجود مطلقـی بـدل        

شـد و    هیچ چیز از خـالل آن دیـده نمـی          توجه او را متمرکز به خود کرد و        که  شد  
به اً رفت، تا علم و دانشی که انسان جدید حقّ        اي شد براي بازداشتن او از پیش        لهوسی

 پیونـد والیـش را بـدان    ،که راه تسلّط بر طبیعت را به روي او بـاز نمـوده     این خاطر
 کـرده و در نتیجـه بـه والء     در این والء نیز برخی اوقات غلـو   بخشیده است، ولکن  

نمـود خـارج    باختگی میا از حدودي که باید از آن قطع دل      مطلق تبدیل شده و آن ر     
 مطلقـی انتـزاع     ، علم، از علـم    ۀانسان فریفت . ندساخته است، همه مصداق این حقیقت     

بـه  نمایـد و   دیم مـی پرستد و فرائض طاعت و والء را بـه آن تقـ   نموده که آن را می 
شود با متر اندازه گرفت یا با تلسکوپ  ها و حقایقی را که نمی رزشا آن، همۀ   خاطر

  .گذارد و میکروسکوپ دید، کنار می
سـازد و بـر    مرحله، انسان از آن مطلقی میاي که در یک  هر امر محدود و نسبی  

 که محـدود و نـسبی اسـت، در         کند، به حکم این     این اساس با آن ارتباط برقرار می      
  . شود بر ذهنی که آن را ساخته است  رشد جدید فکري، قیدي میۀحل مر

براي حرکت تکاملی انـسان، نـاگزیر بایـد مطلقـی وجـود داشـته باشـد و آن             
قی باشد تا بتواند به حرکـت انـسانیت گـسترش ببخـشد و       مطلق باید مطلقی حقی   

چه در مـسیر طـوالنیش پـیش رود، در راه مـستقیم، رهبـري                  بشري را، هر   ۀجامع
اندازنـد، از    کنند و به تعویق مـی  هایی را که حرکت را مهار می    معبود ۀنموده و هم  

رمـان  به این وسیله است که مشکل بـا دو قطـبش توأمـاً د            . سر راهش محو نماید   
  . شود می
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  ایمان به اهللا درمان مشکل است

 عقاید به انسان داده اسـت،       ۀ در چیزي که شریعت آسمانی در عرص       ،این درمان 
توانـد   با صفت مطلق بودنش، که انسان محـدود مـی         » ایمان به اهللا  «: گردد  مجسم می 

ي او که هیچ تناقضی در راه طوالنی حیات برا حرکتش را با او مرتبط سازد بدون این
  . بروز نماید

سازد و سردرگمی و الحـاد و عـدم         سلبی مشکل را درمان می     ۀایمان به اهللا جنب   
دهـد و    قـرار مـی  مـسؤولیت نهد؛ زیرا انسان را در موضع  انتساب به مبدأ را کنار می  

 خـدا در   ۀسـازد و خلیفـ       حرکت و تدبیرش، او را با عالم هستی متّصل می          ۀوسیل  به
، انـسان را بـین دو   مسؤولیت را در دل خود دارد و      سؤولیتمخالفت  . کند  زمین می 

و »  استمسؤول اوست و در برابرش ۀبین کسی که انسان خلیف«: دهد قطب قرار می
 را انجـام داده دریافـت خواهـد    مـسؤولیت  این که او این به خاطربعاً  طپاداشی که   «

دار   مسئووالنه و هـدف ،تداد، بین اهللا و معاد، بین ازل و ابد؛ و انسان در این ام             »نمود
  . کند حرکت می

کنـد، یعنـی مـشکل غلـو در       ایجابی مشکل را نیز درمـان مـی  ۀایمان به اهللا جنب   
انتساب، که محدودیت را بر انسان تحمیل کـرده و در برابـر حرکـت او بـه مـانعی              

   .پذیرد زیر انجام می صورت  این کار به. شود تبدیل می
از تبدیل محدود و نـسبی بـه مطلـق در خـالل عملیـات       مشکل،   ۀاین جنب : اوالً

اما مطلقی . مد  آ  تصعید ذهنی، و مجرّد ساختن نسبی از ظروف و حدودش، پدید می           
اي از مراحل ذهن انسانی نیست تـا در    مرحلهۀ بافت،دهد که ایمان به اهللا به انسان می       

 نیـاز  ةو زاییـد .  قیـدي باشـد  ، رشد جدید ذهنی، براي ذهنی که آن را ساخته   ۀمرحل
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صـورت    نـسبت مطلـق دادن بـه آن، بـه        ۀوسیل   تا به  ،محدود فردي یا گروهی نیست      
سالحی در دست فرد یا گروهی براي تضمین استمرار منـافع نامـشروع آن فـرد یـا       

  . گروه درآید
 سمبل هاي ۀ هم ،اهللا سبحانه و تعالی مطلقی نامحدود است و با صفات ثبوتیش          

  رويۀنیازي را به انـسان خلیفـ    و قدرت و قوت و عدل و بیعالی، از ادراك و علم 
پایـان    نامحـدود و بـی  ، اهللابـه سـوي  بخشد، و این بدان معنی است که راه     مین می ز

ك    به سوي حرکت  . است  را، تـدریجاً و      کند و نسبی    همیشگی را ایجاب می    او تحرّ
  . برد  مطلق میبه سويبدون توقّف، 
 به سويتو در سیر  !اي انسان :ک کَدحاً فَمالقیهِک کادِح اِلی رب  نسانُ اِنَّ یا اَیها االِ  

  1.شوي ل مییپروردگارت به سختی تالش نموده، سپس به لقائش نا
ك،     از ره،کنـد  ه اهللا بـه سـختی تـالش مـی     و به کسی که در را      گـذر ایـن تحـرّ

 ، مطلق را عدل و دیگر صفات آن قدرت،هاي عالی انتزاع شده از ادراك، علم، لسمب
اش قدرت اسـت،   اش علم است، همه  مطلق، همهبه سوي پس حرکت  .کند  اعطا می 

 کـه حرکـت    ایـست بـه ایـن      نیازي است و اشـاره      اش بی   اش عدل است و همه      همه
 پیوسته و مستمرّي باشد علیـه هـر نـادانی و نـاتوانی و ظلـم و          ةانسانیت باید مبارز  

  . فقري
ت حرکتِ مرتبط با این مطلق هستند، عبـاد      در شرایطی که چنین اموري اهداف       

طر انـسان و کرامـت    خا که تالش مستمرّي است بهخدمتی به معبود نخواهد بود؛ بل  
  . هاي عالی براي او  یافتن آن سمبلتحقّقاو و 

                                                
  .6سورة انشقاق، آیۀ . 1
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    جاهِدفَاِنَّما ی دن جاهم و    نِ العالَمینَ   لِنَفسِهِ اِنَّ اهللاَ لَغَنیتنهـا ،و هر که جهاد کند  : ع  
   1. استنیاز بیبراي خویش جهاد کرده و همانا خداوند از جهانیان 

 تنهـا  ،هر که هدایت را پذیرا شد  : علَیها  و من ضَلَّ فَاِنَّما یضِلُّ     فَمنِ اهتَدي فَلِنَفسِهِ  
  2. خود اوستتوجه زیان گمراهی تنها م،به نفع خودش است و هر که گمراه شد

هاي تقلّبی، ممکن نیست به حرکت، تمام  بودهاي خیالی و مع     برعکس آن، مطلق  
 ذهن انسان ناتوان، یا نیاز ةها انتخاب شده و زایید تعالیش را ببخشند، زیرا این مطلق   

طـور ارگانیـک بـا جهـل و         ها به   پس این مطلق  . انسان فقیر، یا ستم انسان ستمگرند     
برکـت و   هـا      آن  مـستمرّ انـسان علیـه      ةتوانند به مبارز    ناتوانی و ظلم مرتبطند و نمی     

  . قدرت ببخشند
تش، کـه همـ            : ثانیاً هـاي حرکـت       تعـالی  ۀارتباط با اهللا تعالی با وصـف مطلقیـ

هـاي     مطلـق  ۀن همـ  بخـشد، همزمـان بـه معنـاي رانـد            مـی  شخصت را به    یانسانّ
آورد، و وارد شـدن در   وجـود مـی     غلو در انتساب را بـه ةاست که پدید اي   خیالی

هـاي   پرستی و پرسـتش    بت يها   جلوه ۀ است علیه هم   پیکار مستمرّ و جنگ دائمی    
هاي دروغین که مـانعی بـر سـر راه     بدین صورت انسان از سراب مطلق   . ساختگی
سـازد و حـرکتش را        کند و هدفش را دروغین مـی         اهللا ایجاد می   به سوي حرکتش  
  . گردد کند، رها می مهار می

به الظَّمآنُ ماء حتّی اِذا جائَـه لَـم یجِـده         س یح مالُهم کَسرابٍ بِقیعه  و الَّذینَ کَفَروا اَع   
    هاهللاَ عِند دجو شان همچون سرابی در بیابـان   اند اعمال کسانی که کفر ورزیده    :شَیئاً و

                                                
  .6سورة عنکبوت، آیۀ . 1
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رود آن را   آن می  به سوي که وقتی     شمارد تا این    خشکی است که تشنه آن را آب می       
   1.یابد خدا را نزد آن می یابد و  چیزي نمی

 :ها اَنتُم و اباؤکُم ما اَنزَل اهللاُ بِها مِن سلطانٍ  اَسماء سمیتُمواالّا تَعبدونَ مِن دونِ اهللاِ م
ند  اید و خداو  کردهتان وضعهایی را که خودتان و پدران ر نامپرستید مگ  نمی،جز خدا

   2.ده استنازل نکرها   آنقدرتی بر
هـاي پراکنـده بهترنـد یـا          آیا پروردگار  : اهللاُ الواحِد القَهار   قُونَ خَیرٌ اَمِ  ءاَرباب متَفَرِّ 

   3خداي واحد قهار؟
آن اهللا  :یـرٍ مطدونِهِ ما یملِکُونَ مِـن قِ ذلِکُم اهللاُ ربکُم لَه الملک و الَّذینَ تَدعونَ مِن       

کنیـد    حکومت از آن اوست و کسانی جز او را که عبـادت مـی             . پروردگار شماست 
   4. خرمائی را هم مالک نیستندۀ هستۀپوست

 : اهللاُ الَّ اِ لهال اِ «اي را که دین آسمانی بدین منظور مطرح نموده            وقتی شعار اصلی  
یابیم که اسالم تشدید حرکت انـسانیت    می،کنیم مالحظه می » معبودي جز اهللا نیست   

. ست مطلق حقیقی و طرد هر مطلق ساختگی را در آن شعار مقارن نموده ا              به سوي 
 زندگی در گذر زمان، وجود ارتباط ارگانیک بین این          ۀتاریخ حرکت انسان در عرص    

 به همان میزان که انسان .دکن با اهللا تعالی را تأکید میرد و آن پیوند محکمِ خود آگاه 
ّهاي متعدد داخل  ها و رب  هاي سرگردانی معبود    حقیقی دور شود، در وادي      از معبود   

                                                
  . 39سورة نور، آیۀ . 1
  .40، آیۀ سورة یوسف. 2
  . 39سورة یوسف، آیۀ . 3
  . 13سورة فاطر، آیۀ . 4
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، دو روي یک حقیقـت واحدنـد و    اهللاُالَّ اِهال الِثبات موجود در  پس رد و ا   . گردد  می
نیاز   کت جوامع انسانی در راستاي مسیر طوالنیش، از آن بی           آن حقیقتی است که حر    

 را از بـشریت توانـد حرکـت     نیست؛ زیرا این نفی و اثبات، حقیقتی اسـت کـه مـی            
گـرش   هـاي ابـداع   یرو ن ۀهدفی نجات دهد و او را در شکوفایی هم          سردرگمی و بی  

  . هایی بخشد اي ر یاري نموده و از هر مطلق دروغین بازدارنده

  .عبادات همان تعبیر عملی است

 نمـودن در      امکانات تجربه  ۀشود که هم     که انسان در حالتی متولّد می      گونه  همان
 و تحـول، را بـا خـود         الیتفعهاي توفیقش، یعنی رشد و         بذر ۀ زندگی و هم   ۀعرص

 طبیعـت و فطـرتش      ۀوسـیل   آید که بـه     سان در حالتی به دنیا می       رد؛ به همان  همراه دا 
 که دیدیم، یکی از گونه همانپیوندي استوار با مطلق دارد؛ زیرا پیوند انسان با مطلق، 

اي   تجربـه . باشـد   عوامل توفیق و چیرگی او بر مشکالت در حرکت اجتماعیش مـی           
ـ   ر هـدف گـسترده   تر و از نظ     خوبی فراگیر   تر و به      یروبخشن  ایمـان، در  ۀتـر از تجرب

 ۀها و در همـ  ترین عصر اي است که از دور شود و آن پدیده     زندگی انسان یافت نمی   
این تالزم اجتماعی مـستمرّ انـسان و ایمـان،     . مراحل تاریخ، مالزم انسان بوده است     

ن سوي مطلق و گرایش به تعالی یـافت   طور تجربی بر این داللت دارد که کشش به    به
اند، گرایش اصـیلی در    و فراتر رفتن از حدودي که انسان را احاطه کردهآنسوي     به

 مختلف و طبقات و درجات آگاهی       ،شکال این گرایش  باشد؛ هر چند که اَ      انسان می 
ع است در این گرایش، متنو .  

ایمان همچون یک غریزه است و به تنهایی براي تضمین محقّق ساختن ارتبـاط            
 به راه اشباع ،زیرا در حقیقت این تضمین.  آن، کافی نیست شایستۀةیوبا مطلق، به ش  
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 ة کـه در هـر غریـز       گونـه   همـان شود،    این غریزه و اسلوب استفاده از آن مربوط می        
یر  سـا  مـوازات غریـزه، بـه       پرداختن صحیح به اشباع هر      . دیگري بدین منوال است   

صلحت نهـایی انـسان را   ، همان چیزي است که مغرایز و تمایالت و منسجم با آنها    
همچنین حرکت در جهت موافق یا مخـالف هـر یـک از غرایـز، همـان                 . بر دارد   در

بخـشد یـا سـرپوش     دهـد و عمـق مـی     مورد نظر را رشد می    ةچیزي است که غریز   
هاي رحمت و شفقت در روح انـسان، در اثـر    چنان که بذر. کند گذارد و خفه می  می
 بـه سـختی کـشیدگان و     عملـی مـستمر  توجـه ثـر  میرد و در ا میها   آنکار نبستن   به

  . کند دگان و فقرا، رشد مییستمد
 غیب و  به سوي به همین خاطر انسان براي ایمان به اهللا و احساس عمیق تعالی             

پیوستگی با مطلق، ناگزیر از داشتن راهنمایی است کـه راه اشـباع ایـن احـساس را        
ص   حـوي متناسـب بـا دیگـر     ن  اسـت کـه بـه   شـیوة عملـی   ، و نیازمند بـه      کندمشخّ
  . هاي اصیل موجود در انسان، آن را عمق بخشد و راسخ سازد احساس

هـاي انحرافـی در     شـود و بـه رنـگ        این احساس، بدون راهنمایی، واژگونه مـی      
آید؛ چنان که نسبت به احساس دینی هدایت نشده، در اکثر مراحـل تـاریخ ایـن          می

بخش، این احساس پوشیده  لوك عمقسو  عملی ۀبدون یک برنام . اتفاق افتاده است  
ادر به شکوفایی   ارتباط با مطلق، حقیقتی مؤثّر در زندگی انسان و ق          ،شود و دیگر    می

  .  وي نخواهد بودهاي شایستۀ نیرو
 در آن قرار ، و رد و اثبات را همراه هم      کرده را طرح     اهللاُ الَّ اِ لهال اِ دینی که شعار    

ایست که به ایفاي   و برنامه عملیشیوه همان ، همان راهنماست و عبادات،داده است
 ، در خارج  ة تعبیر عملی و پیاده شد     ،زیرا عبادت . پردازد  نقش تعمیق آن احساس می    
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کند و   عبادات است که این غریزه رشد میۀوسیل  درونی ایمان است و بهةبراي غریز
  . نماید در زندگی انسان رسوخ می

تعبیـر عملـی از ارتبـاط بـا      «ل، با ویژگـی     کنیم که در عبادات متکام      مشاهده می 
عبادات تأکید مستمرّي .  همراه هم وجود دارند    ،، عمالً اثبات و نفی    آنهابودن  » مطلق

هـاي   از جانب انسان بر ارتباط با خداي تعالی و طرد هـر مطلـق دیگـري از مطلـق           
  . باشند ساختگی می

ـ  طرد را تأکید مـی ند، این ک آغاز می» رُکب اَهللاُاَ«گزار وقتی نمازش را با   نماز د و کن
ص       خـدا مـی    ة پیامبرش را به این که بنده و فرسـتاد         ،وقتی در هر نماز    باشـد مـشخّ

ـ  هاي پاك و مطبوع امساك می یزکند و وقتی از چ سازد، این طرد را تأکید می    می د کن
بنـدد و روزه   خاطر خدا از ضروریات زندگی کام فرو مـی      به ، با شهوات  ةو با مبارز  

  . کند گیرد، این طرد را تأکید می می
هایی از مؤمنین بـه دسـت پیـامبر      عمل، در تربیت نسل  ۀاین عبادات، در عرص   

کـسانی کـه   .  و رهبران نیک پس از وي، به اهداف خـود دسـت یافتنـد     6 اکرم
 را مجـسم  هـا   و پستیِ آن نیرو   را هاي شر    نیرو ۀطرد هم ها     آن هاي  شان در روح    نماز

هـاي وهـم     مطلـق ۀ و همـ  راهاي کسري و قیـصر   مطلق ،شان حرکت نمود و در برابر     
  . محدود انسانی را حقیر ساخت 

یابیم که عبادت نیاز ثابتی در زندگی انسان و حرکـت   در پرتو این حقیقت درمی    
 آن کشیده شـود و در  به سويباشد؛ زیرا بدون وجود مطلقی که انسان      تکاملیش می 

ود نـدارد و جـز مطلـق حقیقـیِ      حرکتـی وجـ  ،دهایش از آن مدد بگیـر    بلاتّخاذ سم 
 مطلقی که بتواند مسیر حرکت در امتداد طوالنی راه تکامل را بگشاید وجود ،سبحان
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 رشـد حرکـت   ة حتماً به شکلی، عامـل بازدارنـد     ،هاي ساختگی دیگر    ندارد و مطلق  
  . گردند می

ختگی هـاي سـا   طرد مطلـق  نیازي ثابت است و   ،بنابراین ارتباط با مطلقِ حقیقی    
باشد و ارتباط با مطلقِ حقیقی، بدون تعبیري عملی از ایـن         نیازي ثابت می  دیگر نیز   

پذیر نیست و این تعبیـر   ارتباط، که مستمرّاً آن را تأکید نماید و رسوخ بخشد، امکان    
  . بنابراین عبادت نیازي است ثابت. عملی، همان عبادت است

  فراتر از منافع خویش را خواستن خودِ عمل انجام دادن و به خاطرِرا  ـ کار2

 انسانی و در هـر فترتـی از زنـدگی انـسان،             از مراحل تکامل   اي  در هر مرحله  
 کـار و تـالش نیازمنـد     بـه هـا    آنتحقّـق باشند کـه   مردم با منافع زیادي مواجه می   

، از عصري تـا عـصر دیگـر و از         آنها تحقّق هرچند که نوع این منافع و راه        . است
ن دیگر، تفاوت پیدا کرده است؛ لکـن همـواره بـه دو گـروه قابـل        دورانی تا دورا  

  . باشند تقسیم می
، به خود فردي کـه     آنهاهاي مادي     منافعی است که مکتسبات و درآمد      اول   گروه

گروه دیگر، منافعی است که . گردد  آن منافع به کار و تالشش بسته است برمی تحقّق
دهد یا به گروهی غیر   آن که کار را انجام میبه کسی غیر ازها   آنهاي نتایج و درآمد  

  . گردد منتسب است، برمیها   آن کار بهةاز گروهی که انجام دهند
 در ،طلبند هایی که هدفی بزرگتر از شخص خود عمل کننده را می      انواع کار  ۀهم

هـم   راه بـه  هـیچ هـدف بزرگـی جـز از     تحقّق گروه دوم قرار دارند و معموالً   ةحوز
  . پذیر نیست اي اشخاص در امتداد زمان طوالنی امکانه ها و کار پیوستن تالش
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 بـراي    را در فـرد     درونـی  ة انگیـز  ، وجود  در اغلب موارد   ،خود منافع نوع اول   
پـس تـا وقتـی کـه     . ندک ، تضمین میآنها کردن در راه کسب فعالیتآماده شدن و    

یماً از آن چینـد و مـستق    هـاي منـافع را مـی        عمل کننده همان کسی است که میـوه       
 منـافع مزبـور و   بـه سـوي  شود، طبیعی اسـت کـه قـصد روي آوردن          مند می   بهره
 همـان منـافع، در فـرد وجـود خواهـد            به خاطر  ، آن تحقّق عمل در جهت     ةانگیز

  . داشت
بـراي تـضمین اقـدام در جهـت آن           شخصی   ة منافع نوع دوم، انگیز     در مورد  اام

کننده اختصاص ندارد و نسبت        فرد عمل    جا منافع به     آن  در زیرا. کافی نیست منافع،  
تـر اسـت از     بـسیار زیـاد  ،رسد او می هایی که به    کند و سختی     می  شخص تالشی که 

جا است که انسان بـه   همین. رسد به او میکه نسبت سهمی از منفعت بزرگ حاصله  
 کار را براي خودِ عمـل خواسـتن و فراتـر رفـتن از خـود در           ۀتربیت یافتن در زمین   

به  جامعه و به تعبیر دیگر،     به خاطر  فرد دیگري و     به خاطر ها، یعنی عملی را       انگیزه
مادي خویش انجام دادن، محتـاج  خاص  هدفی بزرگتر از وجود خود و منافع   خاطر
قدر براي انسان عصر اتم و برق ضـروري اسـت کـه بـراي                 این تربیت همان  . است

 زیـرا هـر دو  . کرد ضروري بـود  جنگید و با چهارپا سفر می انسانی که با شمشیر می  
 دیگران به خاطربا اهداف بزرگ و مواقفی که خود را فراموش کردن و کار را        ها    آن

 ، آنةهـایی کـه افـشانند    طلبد و بـه بیـان دیگـر، بـا افـشاندن بـذر         انجام دادن را می   
  . هایش را نخواهد دید، مواجهند میوه

بـه   از تالش و کـارش را،   که سهمی   اساس این   در نتیجه راهی جز تربیت فرد بر      
 تـا در  ؛ وجـود نـدارد  ،مادیش، انجام دهـد  خاص   چیزي جز خودش و منافع       خاطر
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 و کار را به دور از هر آالیـشی بـراي          کردن  آن تربیت، فرد بر بخشش و ایثار       ۀنتیج
  . خودِ عمل خواستن، قادر باشد

 نقـش بزرگــی را بـر عهــده دارنـد؛ زیــرا    ،ت در ایــن تربیـتِ ضــروري اعبـاد 
ـ       ، که دیدیم  گونه  مانه  اهللا سـبحانه و      خـاطر سان بـه     عبادات اعمالی هستند کـه ان

خـاطر منفعتـی از منـافع    اي، به   و هنگامی که عبادت کننده     کند  تعالی بدان قیام می   
 عملش درست نخواهد بـود و وقتـی فراتـر از      ،خود، عبادت را انجام دهد    خاص  

 در محـیطش  توجهلب  و ستایش اجتماعی و ج    خود خود عبادت، شکوه شخصی   
ه عمـل حرامـی      بلکـ  ، تنهـا عبـادتش مقبـول نخواهـد بـود          را هدف قرار دهد، نه    

خـاطر آن    همـه بـه   این. شود  عقوبت می،بب آنس   به،خواهد شد که عبادت کننده  
 نزهـت  ۀبا همـ کار را، تن سکه انسان در خالل عبادت، براي خودِ عمل خوا     است  

عبـادتگر  در نتیجـه،    . کندآن است، تجربه    لیتی که در    و اخالص و احساس مسؤو    
  . آورد جا می  اهللا سبحانه و در راه او، با اخالص و صدق بهبه خاطرعبادتش را 

چون هـر عملـی     . ستها  انراه خدا همان تعبیر تجریدي از راه خدمت به انس         
نیـاز   خـدا از بنـدگانش بـی        بندگان خدا اسـت، زیـرا        به خاطر  خدا، تنها    به خاطر 

 معبــود حقیقــی مطلــق، بــاالتر از هــر حــد و تخصیــصی باشــد و  وقتــی. اســت
ی قـرار نداشـته               باشـد، از نظـر       خویشاوندي با گروهی نداشته و در جهت خاصـ

  .  معادل استبشریت ۀدائماً با راه همراهش  ،عملی
 مردم و براي خیـر  به خاطر خدا، همان عمل به خاطرعمل در راه خدا و      پس  

  .  و درونی مستمرّي بر آن اساس است مردم، و تمرین روحیۀهم
  . مردم معنی کردۀشود به راه هم اهللا در شریعت آمده است را می چه سبیل هر
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اهللا را یکی از مـصارف زکـات قـرارداده و از آن، انفـاق بـه نفـع و                      اسالم سبیل 
 مستـضعف  هـاي  انـسان  و بـر پیکـار در راه         ؛مصلحت انسانیت را اراده کرده اسـت      

  . اهللا نام داده است آن را پیکار در سبیلتشویق کرده و 
شما  :ِاهللاِ و المستَضعفینَ مِن الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِلدانِ  التُقاتِلونَ فی سبیلو ما لَکُم

را چه شده اسـت کـه در راه خـدا و مـردان و زنـان و فرزنـدان مستـضعف پیکـار          
  1کنید؟ نمی

هاي مختلفی   کنیم که عبادت تالشتوجه وقتی در کنار این مطلب به این امر نیز  
 و  که در نماز اسـت گونه هماناي را،    کند؛ زمانی تالش جسمی     را از انسان طلب می    

 که در روزه است و در زمان سوم تالش گونه هماناي را،  زمان دیگري تالش روحی
 فراوانی در سطح و در زمان چهارم، تالش       که در زکات است    گونه  هماناي را،     مالی

، بـر او واجـب   جهـاد اسـت    که در گونه همان خطر افکندن آن را،  ایثار جان و یا به    
 در یی پی ببریم کـه   توانیم به عمق و گستردگی تمرین روحی و درونی          ؛ می سازد  می
 هدفی به خاطر و در راه دیگران تالش کردن کار را براي خودِ کار خواستن و         ۀزمین

، در  هاي گونـاگون بـشري       عرصه ۀسان در هم  بزرگتر از منافع شخصی کار کردن، ان      
  . دهد پردازد، انجام می ها می نخالل عبادات گوناگونی که بدا

بـه  اساس بـذل تـالش و تـوان     بین انسانی که بر یابیم  این مبنا فرق زیادي می  بر
 عمل کار کند، پرورش ۀ در عرص، خدا و بر اساس این که بدون انتظار عوض     خاطر

ی که بر این اساس بار آمده که دائماً عمل را با میزان منافعی کـه    یافته است، و انسان   
شـود   اساس سودي که به موجب آن عایدش می  بخشد بسنجد و بر      می تحقّقبرایش  

                                                
  . 65سورة نسا، آیۀ . 1



  آیین بندگی در آیینۀ اندیشه و احساس£ 28

 

هـاي بـازار    ارزیابی نماید و در این سنجش و ارزیابی چیزي جز زبان ارقام و قیمت    
 و به هر نـوعی       ر هر عرصه  اش، د   هاي اجتماعی   فعالیتچنین فردي غالباً در     . نفهمد

  . که باشد، جز یک تاجر نخواهد بود
اسـالم بـه تربیـت فـرد براسـاس کـار را بـراي خـودِ عمـل              اهتمـام    به خاطر 

از  شـود و کـار     هایش ارتبـاط ایجـاد مـی        خواستن، دائماً بین ارزش عمل و انگیزه      
 بـه  بر این مبنا اسـت کـه در اسـالم ارزش عمـل        . دد  گر  نتایج خارجیش منفک می   

 مـردم  ۀاي که براي انجام دهنده یا همـ       بخشد و سود و فایده       می تحقّقنتایجی که   
برخاسـته  هـا    آنهایی کـه از  انگیزه  به ، ارزش هر عمل بلکهنماید، نیست؛     عاید می 

 خـودِ کـار خواسـتن و فراتـر از     بـه خـاطر  ها و در کار را  و میزان پاکی آن انگیزه    
  . خویش و نفع شخصی رفتن است

 آن  ۀیابـد و بـه وسـیل        نـاکی دسـت مـی       که به کشف داروي مرض خطـر      کسی  
 بـه  ، ارزش عملش در نزد خداي سبحان و متعال،دهد ها مریض را نجات می      میلیون

ـ          میزان نتایج خارجی آ     بلکـه    نیـست؛  ،شان داده ن و تعداد افرادي کـه از مـرگ نجات
 آن مکتـشف،   تمایالتی است که در       ادراکات و  ها،  ارزش عمل وي بسته به احساس     

کـه    ایـن به خـاطر اگر جز  .  صرف توان براي آن اکتشاف را ایجاد کرده است         ةانگیز
 این کار را نکرده ،ها سود ببرد  آن را بفروشد و ملیون دست آورد که بتواند    امتیازي به 

این عملش با هـر عمـل صـرفاً تجـاري       ،و بذل توان ننموده است، در ارزیابی الهی       
 که او را    گونه  همان ،ي شخصی اه  منطق درونی براي انگیزه   زیرا  .  مساوي است  دیگر

ري را به کشف وسایل نابودي  دارد، فرد دیگ    به کشف داروي بیماري خطرناك وامی     
  . دارد یابد که خریدار این وسایل است، وامی ها، در وقتی که بازاري را میانسان
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 بگـذرد و    هایش از شخص    شود که انگیزه    عمل، تنها وقتی با فضیلت شمرده می      
به میزانی که عمـل فراتـر از   .  خدا و در راه خدا و در راه بندگان خدا باشد     به خاطر 

یابد و ارزشش باال  گردد، تعالی می  رود و به راه خدا و بندگانش وارد می          شخص می 
  . رود می

   درونیمسؤولیتـ احساس 3

عـه، در   یـابیم کـه هـر جام        ، مـی  تمامی ادوار تاریخ   انسانی در    ۀدر بررسی جامع  
ـ ،ها و تکالیف بین مـردم   نی، و در تقسیم حق     معی  از نظام  ،زندگیش صی،  از راه مشخّ

 و به همان میزان که ضامن اجراهایی براي التزام افراد به ایـن نظـام و   کند پیروي می 
 بخـشیدن بـه   تحقّـق پیاده کردن آن در اختیار باشـد، جامعـه بـه مـستقر سـاختن و        

  . ن نظام، نزدیک استهاي عمومی مورد نظر از آ هدف
 زیـرا از حقـایق   ؛کند  میآینده و گذشته صدقاین حقیقتی است که به یکسان بر 

  . ثابت در حرکت اجتماعی انسان در امتداد طوالنی تاریخ است
هایی که جامعه براي تأدیب       دادي هستند، مثل مجازات     ها برخی قرار    ضامن اجرا 

اند و آن احساس  ند، و برخی درونیک  حدود خود تجاوز کرده وضع می       فردي که از    
ش و در مقابـل تکـالیفی کـه         دات اجتمـاعی  در برابر تعه    درونی فرد است   مسؤولیت

  . شود هایی که براي او قائل می سازد و حق جامعه بر او واجب می
ط بر رفتار افـراد   نقش بزرگی در تسلّ ،دادي  هاي قرار   که ضامن اجرا    رغم این   علی

   اجـراي درونـی  اوقات تـا وقتـی کـه در کنـار آن، ضـامن     غلب  و کنترل آن دارند؛ ا    
 وجود نداشته باشد، بـه تنهـایی کـافی     ، درونی انسان  مسؤولیتاز احساس   جوشیده  
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 مراقبت فرد، هرچنـد هـم کـه دقیـق و فراگیـر باشـد،       داديِ زیرا عوامل قرار  . نیستند
  . تضمین نماید وقایع را ۀ امور و اشراف بر همۀمعموالً ممکن نیست احاطه بر هم

ت عملـی و زنـده در زنـدگی       که یک واقعی    ت درونی، براي این   یمسؤولاحساس  
       اي در آسمان و زمین  هانسان باشد، محتاج است به ایمان فرد به مراقبتی که مثقال ذر

 ایـن  ،اي که در خاللـش  از علمش مخفی نیست، و نیز محتاج است به تمرین عملی   
 احـساس آن مراقبـت فراگیـر در وجـود فـرد      احساس رشد کرده و به موجـب آن،      

  . رسوخ یابد
   اي از علمـش مخفـی نیـست، در زنـدگی انـسان، در اثـر                  همراقبتی که مثقال ذر

چیـز را احاطـه کـرده     ش همه که آگاهی   حقیقی، همان آگاه توانایی    ارتباطش با مطلقِ  
ازد و سـ   این مراقبـت را بـراي انـسان فـراهم مـی            ،این ارتباط . آید   می بوجوداست،  

  . شود  درونی فراهم میمسؤولیت آمدن احساس بوجود امکان ، آنۀوسیل به
 همـان  ،کنـد   رشـد مـی   مسؤولیتاس  ساي که در خالل آن این اح          تمرین عملی 

منظور ما  . زیرا عبادت، تکلیفی غیبی است    . باشد  مداومت در انجام اعمال عبادي می       
ري محال است و هیچ  از خارج، امه کنترل آن با مراقبت این است ک،از واجب غیبی

زیرا عبادت قـائم  . تواند در تأمین هدف آن توفیق یابد      نمی اي  ضامن اجراي خارجی  
 ةسـت کـه در حـوز    ا روحی عمل با خداست و ایـن امـري  ۀت شخص و رابطبه نی 

 توانـد  نمـی  ، قـانونی گنجد و هیچ ضامن اجراي     خارج نمی  دادي از     هاي قرار   مراقبت
تنها و یگانه مراقب ممکن در ایـن عرصـه، همـان مراقبـت              . ن گردد  آ تحقّقل  متکفّ

. باشـد  مخفـی نمـی    از علمـش     چیز  اي است که هیچ     ا مطلق غیبی  حاصل از ارتباط ب   
.  درونـی اسـت  مـسؤولیت ، همان احساس عرصه در این یگانه ضامن اجراي ممکن   
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مبـادرت   بـه امـر واجبـی    ،پـردازد   که به عبادت مـی  یاین بدان معنی است که انسان     
  . ورزد که با هر واجب یا قانون اجتماعی دیگري متفاوت است می

 یـا هنگـامی کـه قـراردادي      ،کند  گیرد و سپس دین را ادا می        میم  انسان وقتی وا  
هنگامی که مالی را از غیـر عاریـه   یا  سازد و     گاه شرایطش را عملی می      بندد و آن    می
پـردازد کـه    به انجـام تکلیفـی مـی   گرداند، از این طریق       گیرد و سپس به او برمی       می

د ساختن مراقبت اجتماعی قرار دارد و بدین سبب براي متعه   نظارت بر آن در نطاق      
ن، آ از انجام تخلّفالعمل اجتماعی در برابر  ف، به وجود عکسیکلفرد به انجام آن ت

اما واجب عبادي غیبی که عمـق محتـواي روحـی آن را جـز خـداي         . شود  اکتفا می 
در خـالل اعمـال   .  درونی اسـت مسؤولیت احساس ۀ نتیج،داند متعال نمی سبحان و   

یابد و انسان به پرداختن بـه موجبـاتش عـادت     اس درونی رشد میسعبادي، این اح  
زیـرا در  . آیـد   مـی بوجـود با چنین احساسی است که یک شـهروند صـالح         . کند  می

 دیگران از تـرس  که انسان از اداي حقوق مشروع       ارتباطات صحیح اجتماعی، به این    
ارتباطـات  . شـود   مبـادرت نـورزد، بـسنده نمـی    تخلّفالعمل اجتماعی آن، به    عکس

اي ناشـی از   یابـد کـه انـسان بـا انگیـزه       میتحقّقین وسیله دصحیح اجتماعی تنها ب 
العمل اجتماعی در   از عکسس تروقتی نکند؛ زیرا تخلّف درونی مسؤولیتاحساس 

، است در جامعه التزام به تعهدات شهروندي شایستهگاه   تکیه،، به تنهایی تخلّفبرابر  
پذیر اسـت؛ همچـون وقتـی کـه فـرد         هاي زیادي امکان    العمل در حالت    گریز از آن عکس   

صـورتی غیرواقعـی و واژگونـه آن را تفـسیر و        یا به  ،ش را مخفی کند   تخلّفیابد    امکان می 
در نتیجـه در  . ی حفـظ کنـد  العمل اجتمـاع  نحوي خودش را از عکس     یا به   و توجیه نماید 
  . شود  درونی یافت نمیمسؤولیتهایی، ضامن اجرایی جز احساس  چنین حالت
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اي  صورت پنهان و به شـیوه       بهها     آن  انجام ،دانیم که غالباً در عبادات مستحب       می
هایی وجود دارد که طبیعتش مخفی است، مثل          غیر آشکار ترجیح دارد و نیز عبادت      

پذیر نیـست و عبـاداتی    وحی است که کنترلش از خارج امکان    ر یداری  روزه که خود  
     عام اختیار شده است، ي بودن و دوري از منظر     ي از سرّ  وجود دارد که براي آن جو 

 ۀهمـ . شب خواسته شده است     که انجام آن بعد از نصف     ) نماز شب ( شب   ۀمثل نافل 
تر آن بـا   غیبـی عبـادت و ارتبـاط هرچـه بیـش         ۀ عمق بخشیدن به جنب    به خاطر  اینها

هـاي   بدین صورت، ایـن احـساس در خـالل کـار      .  درونی است  مسؤولیتاحساس  
دهـد و   ، عـادت مـی  ها بـر اسـاس آن   گردد و انسان را به انجام کار       عبادي راسخ می  

 ةها و تکـالیف بـر عهـد     از حقآنچه را براي التزام فرد صالح به   ضامن اجراي قویی  
  . آورد وجود می ب،اوست

  تادسیماي عمومی عبا
را در هـا    آنهاي مذکور در این کتاب را با دیدي فراگیر مالحظه کنـیم و      وقتی عبادت 

توانیم برخی نکات عمـومی و مـشترك موجـود در آن عبـادات را           می ،کنار هم قرار دهیم   
  .شویم آور می در بحث زیر اجمالی از سیماي عمومی عبادات را یاد. هده نماییم مشا

   عبادت اتجزئی ۀـ مخفی بودن فلسف1

 واحدي در زندگی انسان  کلّمنزلۀی را که عبادات به مهمدر آنچه گذشت نقش  
، اسـت از وجود نیاز ثـابتی در حرکـت تکـاملی انـسان              کنند، و خود حاکی     ایفا می 

  . شناختیم
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ص مـشخّ هـا    آنۀوسیل  بههویت هر عبادت،ی را که جزئیاتاز سوي دیگر، وقتی     
توانیم در پرتو پیشرفت علم   تا حدود زیادي می  ،وزیم با درس و تحلیل بیام     شود،  می

ست آنها حاکی از    ، عبادات ۀها و اسراري را که احکام اسالم در زمین          جدید، حکمت 
  . پرده بردارد، بشناسیمها   آنتواند از و علم جدید می

 شـریعت و    جزئیـات هاي علم جدید و بسیاري از         ردابق عالی بین دستاو   این تط 
 پشتیبان روشنی براي موضـع شـریعت و         ،ر داشته است  که شرع مقرّ  احکام و آدابی    

  . باشد که الهی است می تأکید راسخی بر این
 جزئیاتاي در عبادات یا  هاي زیادي با نکات غیبی   رغم این نکته، در حالت      علی

ش را درك کنـد و آن را    ، که فرد عبادت کننده ممکن نیست سرّ       شویم   مواجه می  آن
 رکعت شد و نماز ظهر بیشتر سهچرا نماز مغرب  . تفسیر نماید صورت محسوسی     به

 نـه یـک    واز آن؟ چرا هر رکعت شامل یک رکوع و نه دو رکوع و شامل دو سجده   
این جنبـه  . طرح شودمهاي دیگري از این قبیل که ممکن است     سجده شد؟ و سؤال   

 بیـشتر  در. منـامی    غیبـی عبـادات مـی      ۀکه تفسیرش ممکن نیست، جنب      از عبادات را    
شـود   یابیم؛ لـذا مـی   نحوي این جنبه را می   به ،تسا  ر داشته   عباداتی که شریعت مقرّ   

هـاي   ی در عبـادات و از ویژگـی    عام ةغیبی بودن را، به معنایی که ذکر کردیم، پدید        
  . شمردها   آنمشترك

طـور ارگانیـک در ارتبـاط        بـه  ،آنهـا ص   با عبادات و نقش مشخّ     ،این غیبی بودن  
 تأکید ایمان و ارتباط ، که قبالً شناختیمگونه همانسبب که نقش عبادات بدین . است

چه عنصر انقیاد و تسلیم، در عبادت بزرگتـر   با مطلق و رسوخ عملی آن است، و هر      
تـر    بین عبادت کننـده و پروردگـارش قـوي         ۀ اثرش در عمق بخشیدن به رابط      ،باشد
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 ابعـادش قابـل فهـم، و       ۀمـ دهـد بـا ه      وقتی عملی که عبادت کننده انجام می      . است
 اجزائش واضح باشد، عنصر تسلیم و انقیاد ۀحکمت و منفعت و مصلحت آن در هم

هـر  . شـود  هاي مصلحت و منفعت بر آن غالب مـی         گردد و انگیزه    در آن ضعیف می   
 آن سـود  ۀوسیل دهد تا به     آن را انجام می    ،مندي به میزانی که عبادت کننده       عمل سود 

  . شود اده کند، عبادت خدا شمرده نمیببرد و از آثارش استف
گونه که روح اطاعت و مراعـات سلـسله مراتـب در وجـود رزمنـده، در                   همان

ـ  ف ساختنش به این دستور دادن به او و مکلّ    ۀوسیل  خالل آموزش نظامی، به    داً که تعب
طـور هـم     گردد، همـان  کند و راسخ می  می آن را اطاعت نماید، رشد  ،و بدون بحث  

ـ ۀوسیل  به، عبادت کننده به ارتباط با پروردگارش    انِآگاهی انس  نش بـه  سـاخت ف  مکلّ
با انقیاد و تـسلیم انجـام دهـد، رشـد     ها   آنهاي غیبی ها را با جنبه     که این عبادت    این

  . گردد یافته و راسخ می
ـ     غیبی را میۀتن جنبشر داپس انقیاد و تسلیم، مقرّ      ۀطلبد و پرداختن بـه سـؤال از جنب

ص نمـودن مـصلحت موجـود در آن، بـه معنـاي            تفسیر آن و مشخّ    ۀو مطالب غیبی عبادت   
اي از تسلیم و انقیاد، و سـنجیدن آن بـا    تهی ساختن عبادت از حقیقتش، یعنی تعبیر عملی     

  . باشد  مثل هر عمل دیگر، می،هاي مصلحت و منفعت معیار
بـا  کنیم که در عباداتی که مصلحت اجتماعی بزرگی را در تعـارض               مشاهده می 

 تقریباً اثـري از ایـن غیبـی         ،بخشند   می تحقّقمصلحت شخصی انسان عبادت کننده      
 همچون جهاد که مصلحت بزرگ اجتماعی را در تعارض با میـل  .بودن وجود ندارد  

بخـشد و همچـون زکـات کـه        مـی  تحقّـق  دید انسان مجاهد به زندگی و خونش      ش
 زکات دهنده به مال و مصلحت اجتماعی بزرگی را در تعارض با تمایل شدید انسان
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عمل جهاد تماماً براي مجاهد قابل فهم و عمل زکات براي . بخشد  میتحقّقثروتش  
 جهـاد و زکـات چیـزي از       ، ولی در عین حـال     ؛زکات دهنده کامالً قابل درك است     
 همان چیزي است ، زیرا سختی ایثار جان و مال؛عنصر تسلیم و انقیاد را فاقد نیست 

دهـد کـه در آن جـان و مـالش را ایثـار         بادتی را انجام می    را که ع   شخصیکه عمل   
عالوه بر این، از جهاد  . دهد   بسیار باالیی از انقیاد و تسلیم قرار می        ۀ در درج  ،کند  می

 مـصالح  تحقّـق  بلکهور نبوده، ظ تربیتی فرد من ۀو زکات و عبادات مشابه آن دو، جنب       
به همـین  . در نظر بوده استها    آن  از ،باشد  ل آن می   عبادات متکفّ   آن اي که   اجتماعی

غلبـه  هـا    آن تربیتـی فـرد در  ۀعباداتی که جنب کنیم غیبی بودن، در     خاطر مشاهده می  
  . دارد، همچون نماز و روزه، بیشتر بارز است

 که غیبی بودن در عبادت، با نقش تربیتی در استحکام ،کنیم سان خالصه می  بدین
صال او با مطلقش، ارتباط  وخ بخشیدن به اتّ   فرد با پروردگارش و رس      پیوند و ارتباط    

  . محکمی دارد

  ـ فراگیر بودن در عبادت 2

هـاي     عنـصر فراگیـر بـودن جنبـه        ،کنـیم   وقتی به عبادات مختلف اسالم نظر می      
نـی از شـعائر      در نتیجه عبـادات بـه اشـکال معی         .یابیم  گوناگون زندگی را در آن می     

خداي سبحان و متعال را  ر تعظیم برايشوند و فقط در اعمالی که مظاه منحصر نمی 
بـه  بلکهگردند؛   دعا، خالصه نمی وسازند، همچون رکوع و سجود و ذکر م می مجس 

  . شوند  انسانی کشیده می فعالیتهاي   بخشۀهم
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زکات عبـادت اسـت     . ی اجتماعی است  فعالیتجهاد عبادت است در حالی که       
عبادت است در حـالی کـه آن        مالی اجتماعی است و خمس       فعالیته  کدر حالی   

رژیمـی غـذایی   عبادت است در حالی که روزه و  مالی اجتماعی است    فعالیتنیز  
است و وضـو و غـسل عبادتنـد در حـالی کـه دو شـکل از پـاکیزه نمـودن بـدن           

  . باشند می
کنـد   این فراگیر بودن در عبادت، از گرایش عامی در تربیت اسالمی حکایت می      

هایش با خداي تعالی در ارتباط باشد و  فعالیت اعمال و ۀر هم خواهد انسان د    که می   
اسالم بـراي  . کند به عبادت تبدیل ،ورزد اي را که بدان مبادرت می  هر تالش شایسته  

 فعالیـت هاي مختلف     ایجاد اساس ثابتی براي این گرایش، عبادات ثابتی را در زمینه          
 باشـد در ایـن جهـت کـه روح     ساز تمرین انـسان      است تا زمینه   کردهانسانی توزیع   

هـاي    محـل  ۀاش و روح مـسجد را در همـ          هـاي شایـسته     فعالیت ۀعبادت را در هم   
بـه  اي را  خانه یا مدرسه، مادام که عمل شایـسته گاه یا تجارت   ش، در مزرعه یا کار    کار

  . دهد، بگستراند  خداي سبحان و متعال انجام میخاطر
ینی دیگـر متفـاوت اسـت و آن دو،    شریعت اسالم در این زمینه از دو گرایش د    

یکی گرایش به جدایی بین عبادت و زندگی، و دومی گـرایش بـه منحـصر کـردن                   
دهند،  گونه که راهبان و صوفیان انجام می        چوب تنگی از عبادت، آن      زندگی در چهار  

  . باشد می
انـدازد و عبـادت را در امـاکن           گرایش نخست بین عبادت و زندگی فاصله مـی        

اماکن هد که در آن  خوا کند و از انسان می     ر شده محصور می   ي آن مقرّ  ی که برا  خاص
سـوي   بـه  جا  عبادت نماید و وقتی از آن  خدا را ادا کند و در برابر او        حضور یابد تا حقّ   
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هاي زندگی خارج شد، تا نوبت دیگري که به آن اماکن شـریفه رجـوع       گر عرصه ید
  .  گرددتوجهنیویش مهاي د گوید و به کار کند، عبادت را وداع  می

هاي مختلف زندگی، عبادت را فلج و نقـش         فعالیتاین دوگانگی بین عبادت و      
اي بسازد  که انسان را به گونه      هاي انسانی و این      آن را در تحول انگیزه     ةتربیتی سازند 

که کار را براي خودِ عمل بخواهد و بـه او امکـان بخـشد کـه از خـودش و منـافع              
  . سازد  مختلف عمل فراتر رود، تعطیل میهاي تنگش، در عرصه

بـر    خـودش  به خـاطر گان،    ش از بند  نیازی   بی  به توجهخداي سبحان و متعال، با      
 آنان اکتفا کند، و خودش را جانبتا به عبادتی از این قبیل از        کند    عبادت تأکید نمی  

رش  سـ ، عبادتۀنداده است، تا انسان در عرص      هدف و غایت حرکت انسانیت قرار       
خداوند عبادات را تنها براي . را در برابر او فرود آورد و همین براي خدا کافی باشد    

این خواسته است که انسان صالح را قادر سازد از خودش فراتـر رود و در حرکـت          
 تحقّـق طـور کامـل     چنـین امـري بـه     .  بشري نقش بزرگتري را بر عهده گیرد       ۀجامع
هاي دیگر زندگی نیـز کـشیده    فعالیتاً به یابد مگر وقتی که روح عبادت تدریج      نمی
 یعنـی کـار را بـراي خـودِ عمـل          ، که دیـدیم   گونه  همان ،زیرا کشیده شدن آن   . شود

 درونی در کار داشتن و توانایی بر فراتر از خود رفتن      مسؤولیت احساس    و خواستن
ه چوب هستی فراگیرش، با ازل و ابد کـه او را احاطـ        و انسجام یافتن انسان با چهار     

  . اند نموده
هـاي     در عرصـه    را هـا     به همین خاطر شریعت آسمانی نازل گردیـده و عبـادت          

اي تـشویق     و بر اعمال عبادي در هـر حالـت شایـسته           کردهگوناگون زندگی توزیع    
 ۀ خداست از خانۀ مسجدي که خانة که عامل جدا کنندکرده و به انسان تفهیم نموده
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ـ مس. نیست انسان، نوع بنا و ظاهر آن        خـدا  ۀجد تنها بدین خاطر استحقاق یافته خان
پردازد که در آن از خودش فراتـر   ایست که انسان در آن به عملی می   باشد که عرصه  

گیـرد و   ي را در آن در نظـر مـی  تر از منطق منافع محدود ماد      رود و هدفی بزرگ     می
هـر  . یردهاي زندگی را در برگ     زمینه ۀاي شایسته است امتداد یابد و هم        چنین عرصه 

رود و  دهـد کـه از خـودش فراتـر مـی      محیطی که انسان در آن عملی را انجـام مـی      
  .  روح مسجد را دارد،دهد  مردم را در آن هدف قرار میۀپروردگارش و هم

سـازد،    چوب تنگی از عبادت محصور می       ا گرایش دوم که زندگی را در چهار       ام
هایی که شاهد عمل صالحی  رصه عۀکه معنی مسجد را امتداد دهد تا هم به جاي این 

ایـن  . د محـصور کنـد  جخواهد انسان را در مـس  گیرد، می  در بر را براي انسان است  
اي که بین روح و جسمش وجـود دارد،            درونی ضگرایش معتقد است انسان با تناق     

.  دیگرۀکند مگر به قیمت گذشتن از جنب        در هر یک از این دو جنبه تکامل پیدا نمی         
هاي خوب را بر  بایست چیز  می، کندحی رشد و نموکه از نظر رو ایندر نتیجه براي  

 و به  و کنار بکشد هاي زندگی جمع کند     جسمش حرام کند و وجودش را از عرصه       
هاي مختلف زنـدگی    میدانبه سويهایی که     ها و کشش     مستمرّي علیه رغبت   ةمبارز

 خـاص  و انجام اعمـال    و محرومیت طوالنی   داري مستمر   تا از راه خود     ردازد  دارد بپ 
  . ها غلبه کند ها و کشش  آن رغبتۀعبادي، بر هم

ت را براي خاطر زندگی اکند؛ زیرا عباد شریعت اسالم این گرایش را نیز طرد می
اسالم بـر  . گذاردات کنار  عبادبه خاطرخواهد و بنابراین ممکن نیست زندگی را      می
هـایش بگـستراند تأکیـد     فعالیـت  و ها  کارۀکه انسان صالح روح عبادت را بر هم  این
متعـدد دسـت بکـشد و     هـاي   فعالیـت ن نه بدین معنی که در زنـدگی از        د، لک کن  می
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هـا را   فعالیت ن آ   به این معنی که    بلکههاي معبد محصور سازد،       خودش را بین دیوار   
 آغـاز حرکـت انـسان صـالح در رفتـار            ۀدر نتیجه مسجد نقط   . به عبادت تبدیل کند   

 بـه ابـوذر   6پیـامبر اکـرم   .  این رفتار نیستة کنند باشد و محدوده ش میا  روزانه
اگـر توانـستی نخـوري و        : فَافعـل   ِهللاِ تَأکُلَ و التَشرَب اِالّ    اِنِ استَطَعت اَن ال   : فرمودند

خـاطر     عبـادات بـه  ،بدین صـورت . گونه عمل کن نیاشامی مگر براي خدا، پس این     
هـاي   بـه عرصـه   ي آن محتـوا  وافتن آن از نظر روح امتداد یۀوسیل زندگی است و به 

  . تواند به اهداف تربیتیش دست یابد مختلف زندگی، می

   حسی در عبادت ۀـ جنب3

اس نیست و تنها تفکّر عقالنـی و تجریـدي هـم نیـست،      سادراك انسان تنها اح   
 از عبـادت مقـصود  وقتی . د و تشخیص است، از تجریاي از عقل و حس       آمیزه بلکه
در طـور کامـل بـا آن      نحوي انجام دهد که انـسان بـه    که نقش خود را به       اشداین ب 

ت حاصل از عقل و احساسش منسجم شـود، شایـسته          و با شخصی   تعامل قرار گیرد  
 عقلی ـ تجریدي باشد، تا در نتیجه  ۀجنب  حسی و ۀاست که خود عبادت، شامل جنب

 ۀننده در عمل عبادیش با همک  عبادت با شخصیت عبادت کننده تطابق یابد و عبادت      
روحـی عبـادت،   از ایـن رو نیـت و محتـواي    . وجود خود با مطلق در ارتبـاط باشـد    

کننده با مطلقِ حقیقی سـبحانه و تعـالی پیونـد محکمـی برقـرار                 هنگامی که انسان عبادت   
  . کند  عقلی ـ تجریدي عبادت را مجسم میۀسازد، دائماً جنب می

اي که بر  قبله. نماید م می حسی آن را مجس  ۀنبهاي دیگري در عبادت ج      شاخص
ر گزا الحرام که حاج و عمره د و بیترو کنگزار واجب است در نمازش بدان  مازهر ن
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شود و  اي که بین آن دو سعی می نمایند و صفا و مروه کنند و طوافش می قصد آن می
 مکـانی  عنـوان بـه  شود و مسجدي که       ها سنگباران می    اي که با سنگریزه      عقبه ةجمر

 ها این ۀدهد، هم   براي اعتکاف تخصیص یافته و معتکف عبادتش را در آن انجام می           
 نمـازي جـز  . ربط داده شده استها   آنباشند که عبادت با اي می هاي حسی  شاخص
. طـور سـایر مـوارد    الحرام نیست و همین  قبله نیست و طوافی جز گرد بیت   به سوي 

 از  حـس ةکننده و دادن سهم و بهـر  ر انسان عبادتی د حسۀ اشباع جنب  به خاطر این  
  . عبادت است

تعادل در تنظیم عبادت و سوق دادن آن بر وفق فطرت انسان این همان گرایش م
 در برابر این گرایش، دو گرایش دیگر قـرار  .  آن استةی ویژو ترکیب عقلی ـ حس

  . دارد
 ایـن تعبیـر درسـت    کند ـ اگـر    عقالنی انسان افراط میۀیکی از آن دو در جنب

 ۀنمایـد و همـ   باشد ـ در نتیجه با انسان همچـون یـک فکـر مجـرّد برخـورد مـی       
متجس   گوید چون مطلق حقیقـی    کند و می     عبادت نفی می   ۀی را در عرص   هاي حس

سـازد و صـورت و تمثـالی او را ممثّـل      سبحانه را مکـان و زمـانی محـدود نمـی         
 و به طریقی باشد کـه بـراي فکـر          بایست بر این اساس     نماید، پس عبادت می     نمی

  . نسبی انسان ممکن است از آن طریق با حقیقت مطلق مناجات نماید
رغـم اهتمـام اسـالم بـه          کند؛ زیرا علـی       این گرایش را شریعت اسالم تأیید نمی      

 :ن عِبادةِ سـنَۀٍ تَفَکُّرُ ساعۀٍ اَفضَلُ مِهاي فکري، تا جایی که در حدیث آمده است    جنبه
 انسانِ خاشـع  ر، اعتقاد دارد که تفک1ّر از یک سال عبادت برتر است    تفکّیک ساعت   

                                                
  .327، ص 71بحار، ج . 1
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 خألهـاي  ۀکنـد و همـ   و متعبد، هرچه که عمیق باشـد، روح انـسان را اشـباع نمـی            
پیوندد؛ زیـرا   تمام وجودش به حقیقت مطلق نمیبا و را اسازد و  وجودش را پر نمی   

ت دارد، عبادات در اسالم یبر این مبناي واقعی که موضوع     . انسان فکر محض نیست   
ـ         نماز. اند   هم عقلی و هم حسی توأم شده       بر اساسی  ت خـود  گزار در نمـازش بـا نی

دهد و پروردگارش را از هر حد و مقایسه و مشابهتی منـزّه               عبادت فکري انجام می   
ـ  اَهللاُاَ«نمازش را در حـالی کـه    داند و آن هنگامی است که     می گویـد آغـاز    مـی » رُکب
نماید که با حـواس و       اي اتخاذ می    ، ولکن در همان وقت از کعبه شعار ربانی        کند  می

، منطق و عاطفه، تجرید و وجدان   و حس  کند تا عبادت، تفکّر     حرکاتش بدان رو می   
  . را همراه داشته باشد

و اشاره را به  محتوا جاي کند و شعار را به افراط می حسی ۀگرایش دیگر در جنب
که سـمبل بـدان     عبادت چیزي دهد و عبادت سمبل را جایگزین  قرار می  جاي واقع 

تی که بـه آن  زین گرایش به واقعیاده و گرایش به اشاره را جایگ دهد قرار د     می توجه
کننده در یکی از اشکال شرك و    بدین صورت انسان عبادت   . کند  نماید، می   اشاره می 

  . رود پرستی فرو می بت
اي براي  ت را که وسیلهراند و این خصوصی ا میاین گرایش نهایتاً روح عبادت ر     

نمایـد و آن را    تعطیـل مـی  ،ارتباط انسان و حرکت تکاملیش با مطلقِ حقیقی اسـت     
هایی که با تجرید  هاي دروغین، یعنی سمبل  اي براي ارتباط با مطلق      صورت وسیله   به

دت کاذب د و بدین صورت این عبا   آور  می  اند، در   ذهنی دروغین به مطلق تبدیل شده     
شود  صال بین انسان و پروردگارش، حجابی میاي باشد براي اتّ     که وسیله به جاي این  
  . بین آن دو
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 اشکالش به پـایین  ۀپرستی را با هم  زیرا بت ؛چیند  اسالم این گرایش را نیز برمی     
نماید و این کار  هاي ساختگی را محکوم می کند و معبود ها را خرد می کشد و بت می

می بـراي آن   چیز محدودي، سمبلی براي مطلقِ حقیقی سبحان، و تجس       را که از هر   
 کـه  اي کند و مفهوم قبلـه  اسالم، بین مفهوم بتی که خرد می. کند  طرد می ،اتخاذ شود 

 مکانی معینی ۀد، زیرا مفهوم قبله جز این نیست که نقط     کن  آورد عمیقاً تفکیک می     می
 حسی انسان ۀماز به منظور اشباع جنب است که شرافتی ربانی بر آن گسترده شده و ن         

  .  با آن ربط داده شده است،عبادت کننده
  حـسی  ۀپرستی در حقیقت چیزي جز اقدامی انحرافـی بـراي اشـباع جنبـ               بت
ب و و شریعت اسالم توانسته است این انحـراف را تـصحیح نمایـد و اسـل            نیست

کـه ارتبـاطی     تخدا، بـا ایـن خـصوصی        درستی را در توافق بخشیدن بین عبادت        
    و  ۀي و شبهی ندارد، و نیـاز ترکیـب یافتـ         است با مطلقی که حد انـسان از حـس  

، عرضـه  کنـد اً بـا حـس و عقلـش عبـادت         عقل، بدین طریق که خداوند را توامـ       
  . نماید

   اجتماعی در عبادت ۀـ جنب4

بخشد و به این ارتباط و  دگار را تجسم میوعبادت در اساس، ارتباط انسان با پر     
دهد، لکن عالوه بر آن در شریعت اسالمی عبـادات بـه              ند جاودانگی و ثبات می    پیو

روشی تبدیل شده که در بیشتر اوقات به پیوند و ارتبـاط انـسان بـا همنـوعش نیـز                 
 اجتمـاعی در عبـادت   ۀشود و این همان چیزي است که منظور ما از جنب           کشیده می 

  . باشد می
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مـدن ارتباطـات اجتمـاعی بـین انجـام          ع و پدیـد آ    ز عبادات بنفسه تجم     برخی ا 
همچـون جهـاد کـه از رزمنـدگانی کـه           . گرداننـد   دهندگان آن عبادات را واجب می     

خواهد که ما بین خودشان ارتباط    پردازند می   شان به عبادت خدا می     جنگیدن ۀوسیل  به
  . آید برپا دارند  میبوجودهایی را که بین افراد لشگر رزمنده  و پیوند

کننـد ولکـن در عـین حـال      بادات بنفسه تجمع را واجب نمـی     برخی دیگر از ع   
کنند و ارتباط و پیوند انسان بـا پروردگـارش    ع ربط پیدا مینحوي از انحاء با تجم    به

  . سازند را با پیوند با همنوعش ممزوج می
هاي واجب به جماعت، عبـادت فـردي را بـه عبـادت      مقرّر شدن برگزاري نماز   

بخـشد و نمـازِ        گرد هم بودن افراد جامعه را تحکـیم مـی          کند و   اجتماعی تبدیل می  
 روزه، ۀی فریـض حتّ. کند روحی را در خالل عمل، به کار اجتماعی بزرگی تبدیل می   

 اجتماعی ایـن  ۀ به طبیعتش عمل فردي محض است، با عید فطر که جنب     توجهکه با   
مرتبط ،أمین شود آن تۀ زکات فطره هزینۀوسیل اي که به هفریضه بوده و با طرح خیری 

  . گردد  می
کنیم که غالباً در پیونـد و ارتبـاط عبـادي بـین انـسان              بدین صورت مشاهده می   

نحوي ارتباط و پیونـد اجتمـاعی    کننده و پروردگارش در یک عمل عبادي، به   عبادت
که پیوند و ارتباط عبـادي در  خاطر تأکید بر این   شود، و این نیست مگر به یافت می 

شود مگر وقتـی   عبادت، کامل شمرده نمی.  داراي نقش اجتماعی است زندگی انسان 
اي که  ها و ارتباطات اجتماعی که نیروي مؤّثري باشد در جهت دادن شایسته به پیوند

  .بدان نظر دارد
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د کـه عبـادت شـعائري را      سـ ر   کمال می   اجتماعی عبادت در جایی به حد      ۀجنب
اي را بـراي وحـدت امـت و      روحی هاي   اجتماع، سمبل  ۀکند که در عرص       مطرح می 

ص نمودن امت   . دهند  تشکیل می،احساس اصالت و تشخّ
اهللا الحرام شعاري است که شریعت اسالم در خالل عبادت و نمازي           قبله یا بیت  

    بـه  بلکـه عـد دینـی نـدارد؛    که تشریع نموده، مطرح ساخته است و این شعار، تنها ب 
ـ  این ویژگی که سمبلی بـراي وحـد       اعتبار   ت و اصـالتش مـی  ت ایـن ام  عـد  باشـد ب

شـان تـشریع       جدیـد  ۀ وقتی قبل  ها  انبه همین خاطر بود که مسلم     . اجتماعی نیز دارد  
قـرار  » خـردان   بـی « شـدید    ۀحملـ    مـورد    ،1دکن  ، به صورتی که قرآن تعبیر می      گردید

مفهوم اجتماعی این تشریع را که عبارت بود از مظهري » خردان بی«گرفتند؛ زیرا این 
ـ به عنـوان ت و قرار دادن آن  مظاهر اعطاء شخصیت به این ام    از درك ،2ت وسـط  ام 

  . کردند
اي کـه   کلّیعالوه بر خطوط .  بر عبادات در شریعت اسالمی   کلّیاین بود نظري    

      اي کـه آن را   کلّـی سازد و اضافه بر نظر  م مینقش عبادات را در زندگی انسان مجس
هـر یـک از   .  هر عبـادت نیـز مطـرح اسـت      تفصیلی ةها و چهر    ، نقش کردیممطرح  

                                                
لِلهِ المشرِقُ والمغرِب یهدي من یشاء اِلی صِراطٍ  النّاسِ ما ولّیهم عن قِبلَتِهِم الَّتی کانُوا علَیها قُل سیقُولُ السفَهاء مِنَ. 1

بگو مشرق و مغرب از آن . اي که بر آن بودند برگرداند ها را از قبله گویند چه چیزي آن مردم نابخرد می :مٍمستَقی
  .»142 بقره، آیۀ هسور« .کند خداست، هر که را بخواهد به راه مستقیم هدایت می

نَ الرَّسولُ علَیکُم شَهیداً و ما جعلنَا القِبلَۀَ الَّتی کُنت و کذلِک جعلناکُم اُمۀً وسطاً لِتَکُونُوا شُهداء علَی النّاسِ و یکُو. 2
ت وسط قرار دادیم تا بر مردم گواه گونه شما را ام و این :علَیها اِالّ لِنَعلَم من یتَّبِع الرَّسولَ مِمن ینقَلِب عِلی عقِبیهِ

که کسانی را که از رسول  دي را قرار ندادیم مگر براي ایناي که بر آن بو باشید و رسول بر شما گواه باشد و قبله
  »143سورة بقره، آیۀ « . معلوم سازیم،گردند  از آنان که به پشت سرشان برمی،کنند پیروي می
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آوردي بـراي فـرد    ات و ره، آثـار و خـصوصی   استعباداتی که شریعت اسالم آورده    
  2 و 1. ، داردکلّیطور  کننده و نیز براي حرکت تکاملی انسان به عبادت

                                                
اي تفصیلی و پرداختن به ه لذا نظرگاه؛داختن به سخن در این زمینه ندارم از آنجا که مجالی براي پر. 1

 در تعلیمات عبادي شارع، در هر یک از عباداتی که شریعت مقرّر نموده است، وجود ي را کهدها و فوائ حکمت
  .کنم  را به یکی از شاگردانم محول میلیگذارم و پر کردن این جاي خا  به عرصۀ دیگري از سخن وامی،دارد

و درخواست جوییم و با همۀ وجود به او روي نموده  از خداي تعالی براي اعتصام به ریسمان الهی مدد می
. چیز را فرا گرفته است خداوند کسی است که رحمتش همه. کنیم که ما را از شرافت عبادتش محروم نسازد می

سوي او  چه دلیلی وجود دارد که کسی را که مرا آفریده و همگی به :و ما لِی ال اَعبد الَّذي فَطَرنی و اِلَیهِ تُرجعونَ
  »22رة یس، آیۀ سو« باز خواهید گشت عبادت نکنم؟

اهللا سید محمد باقر صدر   فصول آیندة این کتاب آمده است یکی از شاگردان شهید سعید آیت درمباحثی را که. 2
 استاد و کامل ساختن فوائد این ۀرضوان اهللا علیه با الهام از تعالیم و آثار ایشان، در جهت تحقّق خواست

  .اند مجموعه، به رشتۀ تحریر درآورده
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   به تشریع نمازنظري خاص
نحوي که نقش اساسی آن را در           تشریع نماز را به    یکلّف  اخواهیم اهد   وقتی می 

   ۀي است که ستون دین قرار داده شده و جز به وسیلزندگی فرد مسلمان، که در حد 
 کلّی را در بحث اهداف      آنچه ارائه نماییم، ناگزیریم ابتدا      آن، دین برپا نخواهد ماند،    

ي کشف چگـونگی  نظام عبادات ذکر شد مطالعه کنیم و سپس نسبت به جستجو برا  
آیـد، بـا آن     مـی بوجـود  اذکار و افعال و شرایطی که نماز از آن  ۀ هم جزئیاتتطبیق  

  .  عبادات ضروري استۀاین روش در بررسی هم. اهداف، اقدام کنیم
  : شود عبارت است از ر می نقش نماز تصوبه عنوانین چیزي که تر مهم

  آنهاتحکیم عقائد و مفاهیم اسالم و ثمرات 
دار  هر مفهوم معنوي که بخواهد در روح انسان ریـشه          تردیدي نیست که     در این 

 ناچار باید نـوعی تعبیـر عملـی از آن وجـود             ، و در رفتار عموم منعکس گردد      شود
ین عقائد و تر مهمتوان گفت نماز تعبیري عملی و مستمر و متبلور از  می. داشته باشد

  . دهد مفاهیم اسالم را تشکیل می
 کـه  کنـیم  به طرح عقائد و مفاهیم بپـردازیم الزم اسـت بررسـی             که  پیش از آن  

م از اموري که قابل این امر با تعبیر مجس  . یابد   می تحقّقنه این تثبیت و تحکیم        چگو
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 و حضور قلب، این تعبیر عملـی را  توجهشود و تأکید بر حفظ  است انجام می   تعبیر  
صول ایـن حـضور قلـب و       کند و براي ح     هر سخن و حرکت نماز، همراهی می        در  

اهم شده که عبارت از لزوم آرامش و طمأنینه و ضـرورت     مناسبی فر  ۀ نیز زمین  توجه
 بـه  توجـه دهد و از   به کاري که انجام می    توجهطرد هر چیزي است که انسان را از         

عالوه بر این، تکرار نماز در . سازد  عمل و لوازمش حاکی از آن است، غافل میآنچه
 ۀایـن نکتـه در ادامـ     . ی در امر تثبیت و تحکـیم دارد       مهم روز، نقش    اوقات حساس 

  .شد دبحث توضیح داده خواه

   و طمأنینهتوجهنماز و 

ـ توجه  حاالتنماز حقیقی در حقیقت باالترین   ر را نـزد فـرد مـسلمان مجـسم      و تفکّ
 آمـده  در حدیث. ع ثمرات فراوان از نماز، مطلقاً ممکن نیست       ، توقّ توجهسازد و بدون      می

  :  فرمود;  به ابوذر6 است که پیامبر اکرم
ـ      اي ابـاذر دو   : والقَلـب سـاه  ۀٍیا اِباذَر رکعتانِ مقتَِصدتانِ فی تَفَکُّرٍ خَیرٌ مِن قِیامِ لَیل

است بهتر  ،ر در حالت تفکّ ـ نه خیلی طوالنی و نه خیلی کوتاهـط رکعت نماز متوس
  1.ر حالی که قلب انسان غافل باشدگزاردن د از یک شب تا به صبح نماز

 به عمل در جوي از طمأنینـه  توجهل و ر توأم با درنگ و تأم   پس مهم همان تفکّ   
. ت اسـت اهمی ی همراهش نباشد بیتوجهت و زیادي مقدار که کیفی   . و آرامش است  

 توجـه شـود؛ زیـرا     همت نگماردن به این جنبه، به قبول نشدن نماز منجـر مـی   بلکه
  .  حاکی از سبک شمردن نماز استنداشتن

                                                
  .74، ص 4ئل الشّیعه، ج وسا. 1
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الیـرِد  . لَـیس مِنّـی مـنِ اسـتَخَف بِـصالتِهِ     :  است که فرمـود 6 از پیامبر اکرم 
کسی که نمـازش را سـبک شـمارد از مـن نیـست و در کنـار        :الحوض علَی ال واهللاِ   

  1.حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد، نه به خدا
 و مـا  ۀٌواهللاِ اِنَّه لَیأتی علَی الرَّجلِ خَمسونَ سنَ     :  است که فرمود   7 از امام صادق  
 فَاَي شَیءٍ اَشَد مِن هذا؟ واهللاِ اِنَّکُم لَتَعرِفُـونَ مِـن جیـرانِکُم و            ةً واحِد ةًقَبِلَ اهللاُ مِنه صال   

ِ عضِکُم ما قَبِلَها مِنهلّی لِبصلَو کانَ ی لُ اِالَّنَّ اِ. هاالستِخفافِها بِاَصحابِکُم وقبنَ اهللاَ الیسالح 
 قبی بِهِ   لُفَکَیف ستَخَفگذرد و خـدا از او   وگند بر مردي پنجاه سال میبه خدا س : ما ی

وگند شـما   بـه خـدا سـ   !تـر؟  چه چیزي از ایـن سـخت  . کند  یک نماز هم قبول نمی    
جا  گونه نماز به تان کسی را که اگر براي شما اینن ن و دوستاااز همسایگانت شناسید  می

 چنـین نمـازي سـبک شـمرده، از او قبـول        ۀوسـیل   که شما را بـه      این  خاطر     به ،آورد
پذیرد، پس چگونه چیزي را کـه بـدان وسـیله        همانا خدا جز نیکو را نمی      .کنید  نمی

  2پذیرد؟ شود می سبک شمرده می
س فِـی    6 اهللاِ   بینَنا رسولُ :  است که فرمود   7 از امام باقر   ـ ال   جـالِ سجِدِ اِذ م

 خَلَ رد       هودجالس و هکُوعر تِملّی فَلَم یص ی لٌ فَقامفَقالَ نَقرٌ کَنَقرِ الغُرابِ   . ج !   لَئِن مـات
 در جمـع مـا   6 رسول خـدا  :موتُنَّ علی غَیرِ دینیالرَّجلُ و صالتُه هکذا لَی  هذَا  

د و رکـوع و سـجودش   در مسجد نشسته بود که مردي داخل شد و به نماز ایـستا   

                                                
  .23، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 1
  .31، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 2
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اگـر ایـن    ! مثل نـوك زدن کـالغ     نوك زدنی   : پیامبر فرمود . آورد  جا نمی   را کامل به  
  1. به دین من نمرده است،گونه باشد یرد و نمازش همینمرد بم

نماز معیار است،  : میزانٌ، من وفَّی استَوفیةُلصالاَ:  است که فرمود6 از پیامبر
   2.شود طور کامل به او جزا داده می  به،ردطور کامل آن را ادا ک هر که به

 ةَ فَصلِّها لِوقتِهـا صـال     ۀٍ فَریض ةَاِذا صلَّیت صال  :  است که فرمود   7 از امام صادق  
ك فَلَو تَعلَم مـن علـی    ثُم. ف اَن الیعود اَبداً   مودعٍ یخا  ك اِلی موضِعِ سجودِ ف بصرَ  اَصرِ

هنگـامی   :اعلَم اِنَّک بینَ یدي من یراك والتَراهحسنت صالتَک و  الَ ک و شِمالِک  یمینِ
ون کـسی کـه آخـرین نمـاز عمـرش را      آوري، همچـ  جاي مـی   نماز واجب را به   که  
گز بـه شـرایطی کـه بتوانـد نمـاز       ترسد که هر کند و می خواند و با نماز وداع می    می

اگـر  . ات بـدوز  ات را به محلّ سجده      یدهسپس د . جا آور   بخواند بازنگردد، نماز را به    
کنـی و    نمازت را نیکـوتر ادا مـی  ،بدانی در سمت راست و چپ تو چه کسی است        

   3.بینی بیند و تو او را نمی بدان که تو در نزد کسی هستی که تو را می
لثُها اَو اِنَّ العبد لَیرفَع لَه مِن صالتِهِ نِصفُها اَو ثُ  :  است که فرمود   7 و از امام باقر   

همانا بنده نیمی یا ثلثی یـا     : ما اَقبلَ علَیهِ مِنها بِقَلبِهِ     فَما یرفَع لَه اِالّ   ... سهاربعها اَو خُم  
 توجهش بدان ب که با قلآنچه پس جز …رود یک چهارم یا یک پنجم نمازش باال می

   4.رود داشته است باال نمی

                                                
  .31، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 1
  . 33، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 2
  .74، ص 5 و ج 34، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 3
  .71، ص 4وسائل الشّیعه، ج . 4
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د، یعنـی بـا منـع مـستان از وارد     تحریم مشروبات الکلی از همین جا آغاز شـ        
ه که فاقد   اینبه خاطرشدن در فضاي نماز،      کـسانی کـه   . باشـند   الزم مـی توجـ ذم

باشـند نیـز بـر همـین        ایستند در حالت افسردگی و کـسالت مـی          وقتی به نماز می   
 الزم منافات دارد و به همـین        توجه با داشتن    ،زیرا کسالت . اساس صورت گرفت  

  .  نماز شدۀ اقامۀلیریمه، طمأنینه و آرامش از شرایط او کۀخاطر نیز در آی
پس چون طمأنینه و آرامش یافتیـد نمـاز را بـه پـا               :ةَفَاِذَا اطمأنَنتُم فَاَقیموا الصلو   

   1.دارید
 به مضامین آن، شرط توجه منظور    طمأنینه و آرامش در اذکار نماز را به        ،روایات

 بودن در فضایی از طمأنینه و آرامش، امـري      توجها  بنابراین ب . اند  صحت نماز دانسته  
 روایات زیادي وارد شده اسـت کـه   بخشی نماز است و   ت ضروري براي ثمر   به شد 
، برتري توجه را بر سالیانی عبادت عبادتگرِ بدون  توجه با   ر دانشمندِ  ساعت تفکّ  یک

  . داده است
ي فکر، امري است که ها  و ادراك و در اختیار داشتن سررشته       توجهفراهم شدن   

ك و شـود متحـرّ  خواهد همواره در فرد مسلمان تثبیت کنـد تـا او فـردي             اسالم می 
ها او را بلغزانند و نه عهدي را   در مسیر درست، که نه نادانی     جوشان و همواره رهپو   

  .  فراموش کند، استکه با خدا بسته
 نمـاز مقـرّر شـده    تکـرار .  برقرار باشدطور مستمر   زندگی به  باید در طول     توجه

 ،نمـاز  کـه تکـرار     تثبیت گردد، عالوه بر این  توجهاست تا براي فرد، استمرار حالت       
جا است که نمـاز   کند و از همین ست نیز تثبیت میآنهامفاهیمی را که نماز حاکی از  

                                                
  . 103سورة نساء آیۀ . 1
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چـه کـه     باقی بماند و بـه مـدلول آن        توجهآور انسان است تا در حالت         بزرگترین یاد 
  . ملتزم شوددهد  انجام می

اهللاُ یعلَـم مـا       تَنهی عنِ الفَحشاءِ و المنکَرِ و لَذِکرُاهللاِ اَکبـرُ و          ةَ اِنَّ الصلو  ةَاَقِمِ الصلو 
 یـاد  دارد و  ها باز می ها و ناشایستی نماز را به پا دار که همانا نماز از پلیدي       : تَصنَعونَ

  1.تکنید آگاه اس چه میخدا بزرگتر است و خدا به آن
ـ : فرماید  می،پرسد  نماز از او می   ةامام معصوم در جواب کسی که از فاید         ۀَاِنَّ عِلَّ

 ینسِی  علی ذِکرِهِ بِاللَّیلِ و النَّهارِ لِئَالّ      ۀٌ عزَّ و جلَّ و مداوِم     هللاِ ِ ۀِر بِالرُّبوبِی اِقراها  نَّ اَ ةِالصال
ه فَیبطِرَ و یطغی و یکُونَ ذِکرُه لِرَبهِ و قِیامه بِینَ یدیهِ زاجراً      العبد سیده و مدبرَه و خالِقَ     

 ت خداي عزّوت نماز اقرار به ربوبیهمانا علّ: لَه عنِ المعاصی و مانِعاً عن اَنواعِ الفَسادِ
، آقـا و اداره کننـده و خـالق     جلّ و مداومت در یاد خدا در شب و روز است تا بنده 

کند و  ورزد و طغیان می     از یاد بردن او تکبر می      ۀویش را از یاد نبرد؛ زیرا در نتیج       خ
نیز تا به یاد خدا بودنش و در نزد او ایستادنش، وي را از معاصی باز دارد و مـانعی              

   2.ها باشد از انواع فساد
 بِطاعتِـهِ و  الًواَ اِنَّ اهللاَ اَحـب اَن یبـدأَ النّـاس کُـلَّ عمـلٍ     : فرماید  می 7 امام رضا 

همانا خدا دوست  :عِبادتِهِ، فاِذا فَعلوا ذلِک لَم ینسوه و لَم یغفُلوا عنه و لَم تَقَس قُلُوبهم
 او ،پس وقتی چنان کردنـد    . دارد مردم هر کاري را با اطاعت و عبادت او آغاز کنند           

  3.یابد شان قساوت نمیهای شوند و قلب و از او غافل نمیکنند  را فراموش نمی

                                                
   .45سورة عنکبوت، آیۀ . 1
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هـا    آنبخـشد و بـه    تبلـور مـی  راها   آنین اموري که نمازتر مهمسی  راینک به بر  
  . پردازیم  می،سازد ر میمتذکّ

   دکن عه تحکیم میفرد و جام چه را نماز در روح آن

 ایمان به غیب، ایمانی که فراتـر از  ۀسازد مسأل ق میین امري که نماز محقّ   تر  مهم
کسانی که ایمان  :ةَمِنُونَ بِالغَیبِ و یقیمونَ الصلوؤاَلَّذینَ ی. دباش ت است، می ادراکاۀهم

   1.دارند آوردند و نماز را به پا می به غیب می
 و ارتبـاط  س و راه رهایی از اسارت حـواس  تباط با عالم مقد   ایمان به غیب دریچۀ ار    

  . باشد ارتباط دارد، می ثمراتی که این ۀ جهان، با همةبا نیروي عظیم آفرینند
ایمـان بـه خداونـد       ۀ، مسأل این ارتباط  در   موضوعین  تر  مهم بلکه موضوع،لین  او 

بزرگ و نفی هر نیروي صاحب اثري غیر از او و ارتباط دادن هستی و مظاهرش به                 
 نمـاز و در جریـان آن، شـهادت بـزرگ     ۀمـ گـزار در مقد  نمـاز . خداوند متعال است 
اهللا  دهم که معبـودي جـز      میگواهی   : اهللاُ الَّ اِ لهن ال اِ   اَ دشهاَ :دکن  اسالمی را تکرار می   

جستن مطلق و مختص به او  ي که بندگی مطلق خداي تعالی و یاري ا  گواهی.نیست
ه  و منز2ّ.جوییم پرستیم و تنها از تو یاري می تنها تو را می  :اِیاك نَعبد و اِیاك نَستَعینُ    

سـبحانَ ربـی   ، 3.بگو او خداي یگانه اسـت    :هو اهللاُ اَحد  قُل  یکی  دانستن او از هر شر    
  .طلبد را می ،کنم ار بزرگ من و او را ستایش میه است پروردگمنزّ: العظیمِ و بِحمدِهِ
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ي که در روح، نیاز همیـشگی انـسان بـه راهنمـایی آسـمانی در تمـامی         ا  گواهی
الصراطَ المستَقیم صِراطَ الَّذینَ اَنعمت علَـیهِم       اِهدِنَا   .کند  شؤون زندگیش را تثبیت می    

 ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی کـه بـر  : الضّالّینَ رِ المغضُوبِ علَیهِم و الَ  غَی
   1.راهانمنعمت بخشیدي و نه آنان که بر ایشان غضب نمودي و نه گها  آن

ضاي رحمـت خـویش آفریـد    لم را به مقت بزرگ هستی که عاةگواهی بر آفرینند  
 شهادتی که سپاس و شـکر      2.به نام خداوند رحمان و رحیم     : حیمِ الرَّ حمنِ الرَّ  اهللاِ سمِبِ

 سپاس تنها سزاوار خدا، :مینَالعالَ بّ رهللاِ ِ مدلح اَسازد  را به خداوند متعال منحصر می     
  3.گار جهانیان است پرورد

یـابیم   ها واجب اسـت، مـی    نمازۀهماي که خواندن آن در    ا را در سوره    اینه ۀهم
  الکتـاب  فاتحـۀ  تعبیر   4.ۀ الکتاب فاتحنمازي نیست مگر با     :  الکِتابِ ۀِ بِفاتِح  اِالّ ةَالصال

بدین خاطر است که آغاز قرآن و خالصه و بیان مجملی از روح آن بوده و حـاوي                 
  . معانی بسیار بلندي است

جوب  وز ایشان در مورد سرّ روایت شده است که هنگامی که ا7از امام رضا    
ء مِـنَ القُـرآنِ و        لَیس شَـی  نَّه  ِالَ: دند   فرمو ،نماز پرسیده شد     حمد در هر     ةقرائت سور 

کـه   خاطر این  به:  الحمدِةِ ما جمع فی سور  ۀِالمِ جمع مِنه مِن جوامِعِ الخَیرِ و الحِکم       الکَ
هاي خیر و حکمـت در او جمـع    هها نیست که مجموع   چیزي در قرآن و دیگر کالم     
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کُلُّ  و به همین دلیل است که 1. حمد جمع شده استةگونه که در سور شده باشد آن
 خوانده   الکتاب  فاتحۀهر نمازي که در آن      :  خَداج  الکِتابِ فیهِ  ۀِ فیها بِفاتِح   الیقرَأُ ةٍصال

  2. ناقص است،نشود
مال، در عبـارتی کـه در نمـاز        طور، منزّه شمردن خداي تعالی را در حد ک          همین
سـبحانَ ربـی العظـیمِ و        یا   ؛ه است خدا  منزّ: سبحانَ اهللاِ یابیم و آن      شود، می   تکرار می 

لـی و  سـبحانَ ربـی االَع   یـا  ؛سـتایم  خداوند بزرگ من و او را می    ه است   منزّ: بِحمدِهِ
  . شدبا می ؛ستایم منزّه است خداي برتر من و او را می :بِحمدِهِ

ـ  در مـورد  7 هشام بن حکم روایت نموده است که از امام صـادق        اهللاِبحانَس  
 که آنچهننگ داشتن خداوند است از  : اهللاِۀُاَنفَ: سؤال کردم، پس آن حضرت فرمودند

   3.سزاوارش نیست
 ۀٌکَلِم:  سؤال شد، ایشان فرمودندسبحانَ اهللاِ در مورد معنی 7 المؤمنینو از امیر

سخنی اسـت کـه خـداي تعـالی بـراي خـویش       :  اهللاُ تَعالی لِنَفسِهِ فَاَوصی بِها  رضِیها
  4. را به گفتن آن توصیه نموده استپسندیده است و در نتیجه دیگران

پس از تنزیه خداي تعالی و تثبیت بندگی او، نماز در فرد مـسلمان شـهادت بـر     
دار او بود را تثبیـت    امانتة صادق خداوند و بندةکه او فرستاد پیامبر بزرگوار، بر این   

نمایـد و بـه حقـوق     ت عظیم را تقدیس مـی     و در همان حال که آن شخصی       .کند    می
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بعـد از  . کنـد  شود، نفی هر مطلقی در برابر خـدا را تثبیـت مـی             حضرتش متذکّر می  
د تا پیوند عقیـدتی و  آی شهادت دادن به رسالت پیامبر، صلوات بر او و خاندانش می       

آور  ها را با این رهبران، براي همیشه اسـتوار نمایـد و آنـان را یـاد     ناحساسی مسلما 
یـابیم   از این جـا اسـت کـه در مـی    . شود که صراط مستقیم در آن پیوند نهفته است     

 مفاهیم متعـالی ذیـل را بـه او    ،خواند  گزار می   نصوص تعیین شده در نمازي که نماز      
  : کند الهام می
ـ  او ضرورت تبلور بخشیدن به م     ـ به    ت خـارجی را الهـام   ضمون نمـاز در واقعی

  . نماید می
گاه قـرآن بـه    کند که جز به کالم خدا زبان نگشاید و جز از دید         ـ به او الهام می    

کِتـاب اهللاِ   : فرمایـد   البالغه مـی     در نهج  7 نینمالمؤ   که امیر  گونه  همان. هستی ننگرد 
بینید و بـا آن سـخن        کتاب خدا، با آن می     ...:تُبصِرُونَ بِهِ و تَنطِقُونَ بِهِ و تَسمعونَ بِهِ         

   1.  ...شنوید گویید و با آن می می
کـه   نماید که واجب است همواره از خداوند استمداد کند و ایـن  ـ به او الهام می   

الهی  که زندگیش را بر وفق رضایت باید خویش را با اوامر الهی منضبط سازد و این         
سازد،  گان و راه گمراهان متمایز می    شد   راه غضب   که آن را از    ، مستقیم خداوند  راهو  

که راه  پسندد و براي این تطبیق دهد، بدین خاطر که راهی است که خداوند آن را می 
  . هشیاري و ایمان زنده است

که در راه ایمان به پـیش رونـد         این  پیمان استواري را که مؤمنین بر      و پیوند کامل و   ـ  
گـزار ایـن عبـارت را بـر        این امر هنگامی که نماز    . کند  ام می  به او اله   ،بندند  با یکدیگر می  
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بـر مـا و بـر بنـدگان     سـالم  : عِبادِاهللاِ الصالِحینَاَلسالم علَینا و علی سازد که  جاري می   زبان  
ـ  گـردد، آري تمـامی بنـدگا        پدیدار می  ، خدا باد  ۀشایست  زمـین و در طـول   ۀن خـدا در پهن

   .اند ر هدف بزرگش شریککه با او د  اینبه خاطرتاریخ، 
 کنـد و تکـرار نمـاز    را الهام مـی ها   آنهایی بود که الفاظ نماز  برخی از چیز   اینها

بخشد و او را نـسبت بـه     انسان را تبلور میةنماید و عقید را در روح تثبیت میها   آن
  . سازد ست متعهد میآنها مقتضاي آنچهو اقدام به ها   آنالتزام به

طلبند، که افعال نمازنـد، تـا       ر و بارزي را می    گاه محسوس و مؤثّ    این الفاظ، تکیه  
ـ   محتـوا  روح و جسم،و هماهنگی  یگانگی  ل،  با آن افعا   ر و حـس، را  و ظـاهر، تفکّ

گزار در حالی که در آغاز نماز با حالت خـشوع ایـستاده       نماز. مورد تأکید قرار دهند   
ام انتقال از هر حـالتی بـه    و سپس این عمل را در هنگ      برد    دستانش را باال می    ،است

از سوي دیگر این  . ه را مؤکّد سازد   و توج تا حضور قلب      کند    حالت دیگر تکرار می   
  . نوعی انقطاع از غیر خدا است دهد که  کار را بدین خاطر انجام می

نَّ رفـع الیـدینِ    اِنَّما تُرفَـع الیـدانِ ِالَ     :  این سخن روایت شده که     7 از امام رضا  
 : و اِقبالُ القَلبِۀِضار النِّیفی رفعِ الیدینِ اِحنَّ الَنَ االِبتِهالِ و التَّبتُّلِ و التَّضَرُّعِ و ِضَرب مِ

ها نوعی مناجات و انقطاع  که باال بردن دست این  به خاطرشوند   ها باال برده می     دست
ـ ها حاضر کرد که در باال بردن دست  اینبه خاطرع است و نیز    و تضرّ  ت و روي ن نی

  1.باشد آوردن قلب می
رود و   به رکوع مـی ،نماید گزار در حالی که خدا را تسبیح و تنزیه می          انسان نماز 

کند تا به الفاظ، قالبی مؤثّر بخشد و افتادگیش در برابر خدا، و در    بر زمین سجده می   
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لهـام  روح خـود ا    عمالً بـه     ،هاي موهوم و خیالی را       چیز ۀهمان حال، برتریش بر هم    
و   : فرمایند   می 7 امام. نماید هـ هِ وباِلی ر بدکُونُ العما ی اَقرَب نزدیکتـرین حالـت   :  سـاجِد

  1.سجده رفته باشدبه بنده به خدایش وقتی است که 
خیـزد در حـالی کـه     نشیند، و برمـی  د میهشسپس با حالت احترام و تعظیم به ت   

   .نشینم ایستم و می نیروي الهی میبه حول و : قُوم و اَقعد اهللاِ و قُوتِهِ اَ بِحولِ: گوید می
شود که نماز، حاالت مختلف یک فرد   میهاي موجود در نماز مشاهده   در حالت 

هـاي نمـاز در     از ضرورت پیروي انسان از رهنمود،ال را دربردارد و از این طریق     فع
نـشیند و بـه رکـوع     یایـستد و نمـ   نحوي که نمـی    کند؛ به   ها حکایت می     حالت ۀهم

اي از  ه حول و قـو  باه به اینک  توجهگذارد مگر در حال       نمی رود و سر به سجده      نمی
 امـر فـرد را بـه ضـرورت شـکر و      ورزد و ایـن    هـا مبـادرت مـی       نخداي تعالی بدا  

کشاند تا آن را   می،شود  اي که در جاهاي مختلف نماز تکرار می         ري پیوسته سپاسگزا
.  استقرار بخشد و در عملش همچون روحی مستقر سازدهمچون حقیقتی در جانش 

ها در قنوت براي دعا، تعبیر زیبایی از احتیاج شدید به  که در باال بردن دست     کما این 
ب لَکُمخداي تعالی و تثبیت مفهوم   2،مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم :اُدعونی اَستَجِ

   .وجود دارد
ر در نمـاز    نوبت به بررسی شروط مقـرّ      ، سخنان و حرکات نماز    ةپس از مشاهد  

 کهاند تا بر ثمرات سخنان و حرکات، ثمرات دیگري بیفزایند  رسد که تعیین شده   می
  . را وسعت بخشندها   آنآن ثمرات را مورد تأکید قرار دهند و مقتضیات
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شـرط قـصد    .  شرط بودن طهارت اسـت     ۀلأگردد مس   لین چیزي که پدیدار می    او
م و سپس مشروط بودن نمـاز بـه طهـارت، و     غسل یا تیم   قربت خالص در وضو یا    

که نماز عملی است در جهت تطهیر از شرك، انـسجامی عـالی را بـین حـس و            این
 پیوسته در برابـر  ررِهاي مکّ  تطهیر روح را، در ایستادنۀسازد و وظیف ق می معنی محقّ 

کند  ثبیت مینماید و همچنین در اعماق وجودش ت خداوند بزرگ، به انسان تأکید می 
دهد که به  اي پرورش می باشند و روحش را به گونه  آلودگی و پلیدي می    ،که گناهان 

 انحراف از طبیعت و قواعد انسانی بنگرد و در نتیجه اگر قـصد بـه             به عنوان گناهان  
هاي روحی را در خود احساس نماید و شـاید    بزرگترین حقارت،انحراف رفتن کند  

تَنهی عـنِ الفَحـشاءِ    بدین گونه توصیف شده است که        به همین خاطر است که نماز     
  .دارد ها باز می ناشایستها و  از پلیدي :والمنکَرِ
ـ              مقی ی را کـه بـرایش    د به زمان خاصی بودن، که در هر نماز وجود دارد، نقـش خاص

اَقِـمِ  در قرآن کریم این سخن خداي تعالی آمده اسـت کـه        . کند   ایفا می  ،ترسیم شده است  
وداً      ةَلوالصشه قُرآنَ الفَجرِ اِنَّ قُرآنَ الفَجـرِ کـانَ مـ قِ اللَّیلِ و كِ الشَّمسِ اِلی غَس لونمـاز را   : لِد

تاریکی شب به پا دار و نماز صبح را نیز به جـاي آور کـه نمـاز       اول   وقت زوال آفتاب تا   
وا علَـی  حـافِظُ :  و در قـرآن آمـده اسـت   1. شب و روز ـ است ۀـ مالئکه صبح مورد مشاهد
خصوص نماز ظهـر   ب ها باشید و      مراقب نماز  :نِتینَ قا  الوسطی و قُوموا ِهللاِ    ةِِالصلواتِ و الصلو  

   2.و در مسیر اطاعت خدا قیام کنید
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هـاي بـزرگ زمـانی در     شود که تعیین وقت با پدیـده   نخست مالحظه می  ۀدر آی 
 یا آغاز غَسقِ اللَّیلِ ، آفتابلاویا ز مسِدلُوكِ الشَّزندگی انسان ارتباط داده شده و آن 

کند کـه    ها به انسان الهام می     ناتأکید بر این زم   .  یا دمیدن سپیده است    فَجرتاریکی و   
هاي الهی در این مظـاهر زمـان اسـت و چـه       نعمتةآوري کنند  یاد اوالً ،تعیین وقت 

شـدن   ملتـزم  ةنهفته در آفتاب و شب و سـپیده دم، ثانیـاً ثمـر    هاي  بزرگند آن نعمت 
 نماز هماهنگ باشـد را     ة   ویژ   در زندگی که با التزام به برنامۀ       اي   ویژه ۀانسان به برنام  

  . داردپی   در
وه بر منظور اصلی نماز، یعنـی تثبیـت ایمـان بـه خـداي                  ثمراتی است عال   اینها
ت تحـوال  از راه ایستادن خاشعانه در برابر او در شرایط مواجهـه بـا     ، هستی ةآفرینند

  . زرگ جهان هستیب
 ۀد و ایـن عرصـ  سـ ر بعد از این بحث نوبت به سخن از رو کردن بـه قبلـه مـی              

کـه مـسلمانان امـر     کنیم و آن ایـن   اکتفا می،اي به آن  اي است که ما به اشاره       گسترده
چه از نظر علمی واحـد نباشـد، در     اند که در وقت واحدي به معناي عرفی، گر   شده
ند که آن مکان، مرکز وحدت زمین و        کن واحدي رو    حلّشان، به م  ن هاي گوناگو   محل

 است، بشریت، که برترین مسیر براي  رامرکز ارتباط با عالم غیب و راه سیر پیامبران
احـدي  هاي یکسانی را انجام دهند و به زبان و  و در پی آن باید کار     .سازد  م می مجس

  . ندسخنان واحدي را به زبان آور
ر متصو ـجماعت باشد  مان ـ خصوصاً وقتی که در نماز اي انسان مسل این امر بر

ـ   آزاد ـ رو مـی  ۀالعتیق ـ خان   بیتبه سويد که تمامی زمین ساز می پـس وقتـی   . دکن
 اسـت و بـر    بخـش  منحـرف بـودن آن  به خـاطر  ،کند صی بدان رو نمی  بخش مشخّ 
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 حتمی، آن بخش منحرف را به حـال طبیعـی، یعنـی       ۀ یک وظیف  به عنوان اوست که   
 اي   معانی ي کردن به کعبه، تمام    که رو   کما این .  شریف، برگرداند  ۀ کردن به کعب   روي

را از ها   آننماید و  انسان تثبیت میکند، در حواس  خدا از آن حکایت می ۀرا که خان  
که قبالً از نظر اعتقادي و عاطفی در گونه همانبخشد، به  ی در او تحکیم مینظر حس 

 اي واحـد     کـردن بـه نقطـه      يکه رو   نیادیگر  . ت بخشیده بود  او شد،    ت  بـه شخـصی
. سـازد   دینی دیگر متمایز می    هاي  تبخشد که آن را از شخصی       اي می   اسالمی ویژگی 

این امر ثمرات نماز را با ثمرات حج در هنگام به پا داشتن آن عبـادت پـر فایـده ـ     
  . دهد پیوند میطور که در فصول آینده خواهد آمد ـ  همان

 در مشروط شدن نمـاز بـه        نهفتههاي    متکتوانیم به روشنی ح     یبه همین نحو م   
بـه  طور شرط عدم پوشش مرد بـا طـال و حریـر،      مکان مباح و لباس مباح و همین    

مردانگـی اسـت قابـل جمـع      هاي ي بودن که یکی از پایه   که با حالت جد      این خاطر
  . مشاهده کنیمرا  دیگر امورنیستند، و بسیاري 

  نماز و تأکید محاسبه

هایی است که تثبیت عقاید و مفـاهیمی       ین چیز تر  مهم محاسبه و مراقبه از      ۀلأمس
شود؛ زیرا طبیعـی اسـت کـه هـر        دیم، از آن حاصل می    کرطور خالصه مطرح      که به 

دارد  می اش، انسان را وا هها و علم گسترده و صفات کمالی   یادآور شدن خدا و نعمت    
ات آن ایمـان،  زم بودن خودش به مقتضی  نفس خود در مورد میزان ملت      ۀکه به محاسب  

 و سنجش نتایج است و این همـان چیـزي اسـت کـه               توجهمحاسبه نوعی   . بپردازد
  .اسالم براي انسان در اعمال حیاتیش خواسته است
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گاه که قبول شدن نماز را به التزام قبلی فرد به قوانین دینـی                نصوص اسالمی آن  
افزایـد و ایـن چیـزي اسـت کـه در       ماز می  ن ۀسازد، بر عمق تأثیر محاسب      مربوط می 

پیـشگان قبـول    تنها از تقـوا همانا خدا  :اِنَّما یتَقَبلُ اهللاُ مِنَ المتَّقینَ ةاز قاعد اول   ۀمرحل
براي تأکید این حقیقت روایاتی وارد شده است کـه بـه            . شود   استخراج می  1؛دکن  می

  .کنیم اشاره میها   آنبرخی از
ثَالثَ  : شده که فرمودند   روایت   7 از امام رضا    مقرونٌ بِهـا  ۀٍاِنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ اَمرَ بِ

ك   ةِ و الزَّکو  ةِاَمرَ بِالصال : ۀٌثَالثَ  و خداي عـزّ  ...: لَم تُقبل مِنه صالتُه، فَمن صلّی و لَم یزَ
ن داده به نماز و زکات فرما.  که با سه چیز همراهند است به سه چیز فرمان داده  جلّ

  2. نمازش از او پذیرفته نخواهد شد، نماز گزارد و زکات ندهد کهاست، پس کسی
من شَرِب الخَمرَ فَسکَرَ مِنها لَم تُقبـل   :  روایت شده که فرمودند    7 باقرو از امام    

تا چهل روز  ازش  نم،کسی که شراب بخورد و از آن مست شود :صالتُه اَربعینَ یوماً 
رینَ لَم خَمن تَعدي علی حقُوقِ اآل: طور که روایت شده است  همان3.قبول نخواهد شد

 التُهل صو  4. نمازش قبول نخواهـد شـد      ،کسی که به حقوق دیگران تجاوز کند       :تُقب 
گونـه   یندن نماز از عنصر محاسـبه اسـت کـه بـد     سرشار بو به خاطر همچنین شاید   

هـا بـاز    هـا و ناشایـست   ديینماز از پل :رِتَنهی عن الفَحشاءِ و المنکَ:  که توصیف شده 
  .دارد می
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  نماز و آرامش روحی

باشـد     مـی  ي بـا آن مواجـه     ن ماد  تمد ۀ چیزي که انسان معاصر در سای      ینتر  مهم
کند و  روي میمشکل اضطرابی است که همچون پیشروي آتش در هیزم خشک، پیش

ي موزیـک   هـدف و پـوچ، گروههـا        هاي بی ختلفی، همچون گروه  براي آن مظاهر م   
کشی و برهنگی وحشتناك و غیر آن، پدیـدار   خراش و گروههاي گریه و خود     گوش

  . باشد می
 کـه  اي  عامل نبـودن آرامـش روحـی   ، عامل از عوامل اضطراب    ینتر  مهمشاید  

 مطمـئن  اش  آینـده  بـه  نـسبت  را بشریت و بخشد آرام را ها  ناشناخته از ترس انسان 

  . باشد سازد،
در نتیجه جـز در جـوامعی کـه    . کن ساخته است   ا ریشه لکن اسالم این مشکل ر    

ی در اضطراب  حتّ،کنندگانی که در هر چیز    اند و یا در جمع تقلید       اسالم را رها کرده   
اضطراب مشکل نام   اسالم مشکلی بهةکنند، در حوز  از دیگران تقلید می،و مظاهر آن
  . وجود ندارد

 و توجـه د به ایمـان تـوأم بـا        شو   اسالم براي رفع این مشکل، خالصه می       ۀبرنام
اش و    صی که انسان در آن لحظات در برابـر آفریننـده          اختصاص دادن لحظات مشخّ   

هاي دنیوي و مـشکالتش را از خـاطر    ایستد و تمامی اندوه حقیقت بزرگ هستی می   
بـه همـین خـاطر    . ستاینها ۀفوق هم   باشد که     برد؛ زیرا با حقیقتی در ارتباط می        می

 باالترین یاد خدا را در   ،کند و نماز     همواره به یاد خدا بودن امر می       است که او را به    
  . سازد م میسانسان مج
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کسانی که ایمان  :اهللاِ تَطمئِنُّ القُلوب اهللاِ اَال بِذِکرِ اَلَّذینَ آمنُوا و تَطمئِنُّ قُلوبهم بِذِکرِ
ها  باشید که با یاد خدا دلند، آگاهبخش شان را با یاد خدا آرامش می   های  آورند و دل    می

   1.گیرد آرام می
 اِذا هالَـه شَـیء      7 یکانَ عل : که فرمودند است   روایت شده    7 از امام صادق  

ترسانید به نماز پناه  گاه چیزي او را می  گونه بود که هر  این 7 علی :ةِفَرَغَ اِلی الصال  
دکُم اِذا دخَـلَ علَیـهِ غَـم مِـن       ما یمنَع اَح  : و از آن حضرت است که فرمودند      . 2برد  می

اهللاَ   اَما سمِعتُم . غُمومِ الدنیا اَن یتَوضَّا ثُم یدخُلَ المسجِد فَیصلّی رکعتَینِ یدعو اهللاَ فیهِما           
هاي دنیـا   شود که وقتی غمی از غم چه چیز مانع می   :ةِاِستَعینُوا بِالصبرِ و الصلو   : یقُولُ

 داخل مسجد شـود و دو رکعـت نمـاز            وضو بگیرد و   ،شود  از شما وارد می   بر یکی   
اونـد   ایـد کـه خـد    آیـا نـشنیده  .  خدا را به یـاري بخوانـد      ،ارد و در آن دو رکعت     گز
  3 صبر و نماز از خدا یاري بطلبید؟ۀوسیل  به:فرماید می

اي از رحمـت و لطـف    گـزار سـایه   اي وارد شده است تا بر نماز       احادیث شریفه 
  . فزایدادازد و در نتیجه بر امید و آرامشش بینابی

اِذا قام العبد فی صالتِهِ نَظَرَ اهللاُ عزَّ :  که فرمودند است روایت شده6 از پیامبر
الرَّحم َظلَّته لَّ اِلَیهِ وج الئِکَۀُوالم ماءِ وأسِهِ اِلی اُفُقِ السولِهِ اِلَی ۀُ مِن فَوقِ رمِن ح فُّهتَح 

تَعلَـم مـن ینظُـرُ    ) لَو(سماءِ و وکَّلَ اهللاُ بِهِ ملَکاً قائِماً عِلی رأسِهِ یقُولُ یا أَیها المصلّی           ال
وقتی بنده در نمازش برپـا   :اِلَیک و من تُناجی ما التَفَتت و ال زلَلت عن موضِعِک اَبداً 
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ت از باالي سرش تا افق آسمان بر نگرد و رحم  بر او می  عزّ و جلّ  ایستد، خداي     می
کنند و خداونـد   افکند و مالئکه از اطرافش تا افق آسمان او را احاطه می       او سایه می  

گویـد اي   کنـد کـه مـی      مأمور می   است اي را که باالي سرش ایستاده       براي او فرشته  
ز  هرگ،کنی نگرد و با چه کسی نجوا می     دانستی چه کسی بر تو می        اگر می  ،گزار  نماز

  1.دادي کردي و از جاي خود تغییر محل نمی  نمیتوجهبه چیز دیگري 
 که در نزد بوداییان و کـسانی کـه در   آنچهتفاوت بزرگی که بین نماز مسلمان و     

  گریز از مادی   هـا    آنکه هر دو  ند وجود دارد، این است      ا  ت پناه برده  ت غرب به بودایی
 توجـه لی بـا حالـت بیـداري و    ت که اوکنند با این تفاو در عالم روحانی زندگی می    

کنـد،   دهد تعالی پیدا مـی  تی که فطرتش مورد تأکید قرار میکند و با واقعی زندگی می 
تی تلـخ  که بر واقعی گردد و تا زمانی        پنهان می  کاذبدر حالی که دومی در رؤیاهاي       

نمـاز  این عالوه بر آثار دیگـري اسـت کـه    . شود  بیدار نمی،شایدگمرگ ـ چشم ب  ـ
  . سازند اسالمی را از غیر آن متفاوت می

  کند نماز زندگی انسان را همراهی می
ت آن در تحوال ۀخصوص، زندگی انسان را با هم   طور عموم و نماز به      عبادات به 

کند و این امر در نماز  ها، همراهی می ها و آسودگی ها و سختی ها و گشایش دشواري
، در هر حـالی کـه   ءر و عصر و مغرب و عشا    روزانه که فرد مسلمان هر صبح و ظه       

. گـردد  آورد، آشـکار مـی   جا می شود ـ به  باشد ـ زیرا نماز در هیچ حالتی ساقط نمی 
و نمـاز   ) نمـاز جمعـه   ( مثل نمـاز هفتگـی       ،هاي دیگر    نماز ة که با مشاهد   گونه  همان
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ام بـروز  که فرد مسلمان به هنگ هایی  و نماز) نماز عید فطر و نماز عید قربان (ساالنه  
حوادث آسمانی ترسناك، مثل کسوف و خسوف، یا حوادث زمینی ترسـناك، مثـل              

  . شود آشکار می) نماز آیات(آورد  جا می  زلزله و مانند آن به
هاي نمـاز، عمقـی را کـه نمـاز در وجـود انـسان بـدان           این گستردگی در سبب   

دهد تا   انسان می سمان به دهد و اهتمامی را که خداي آ         مورد تأکید قرار می    ،رسد می
  . انگیزد  برمی، در ارتباط دائمی با آسمان بماند در زندگیش

گزارد و از خشم زلزله به او پناه         هدایاي عید شکر می    به خاطر گزار خدا را      نماز
شود ـ و بدین ترتیب از جهتـی بـه      با امر خداي تعالی جاري میاینها ۀبرد ـ هم  می

گاه که با خداوند ارتباط    به کرامت خویش آنخواري در برابر خدا و از جهت دیگر
  . برد یابد، پی می می

اي نیز وجود دارد کـه بـراي فـرد             فوائد ویژه  ،هاي مختلف   براي هر یک از نماز    
در پایان خوب است این سخن در مورد نماز . گردد ل آشکار میطالب و صاحب تأم

  ا اَمـرَ  : یم که فرمود  به اصحابش خاتمه ده    7 المؤمنین  ت امام امیر  را با وصیدوتَعاه
ا کانَت علَی المـؤمِنینَ کِتابـاً     نَّهاِ مِنها و تَقَرَّبوا بِها فَ      و حافِظوا علَیها و استَکثِروا     ةِالصال
د بوده، مراقب آن باشید و از آن طلب فزونی کنیـد و بـدان        به امر نماز متعه    :موقُوتاً

  1.نـّاست با وقت معی اي  ه که همانا نماز فریض،ب جوییدتقرّ
ما سلَکَکُم فی سقَرٍ؟ شنوید؟   نمی ،سؤال شود ها     آن آیا پاسخ دوزخیان را وقتی از       

 از :چـه چیـزي شـما را راهـی دوزخ سـاخت؟ گفتنـد              :قالُوا لَم نَک مِـنَ المـصلّینَ      
  2.نمازگزاران نبودیم
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ند گناهان را از پاي ریزد و ب ها از درختان گناهان را می همچون ریزش برگ نماز 
و کـه درود خـدا بـر او    ـ رسول خدا  .  همچون باز کردن بند اسیر،کند انسان باز می

  ـ  اند امی تشبیه فرمودهآلش باد ـ آن را به حم  فـرد باشـد و او در روز و   ۀ که کنـار در خان
   ماند؟  آیا چیزي از چرك و آلودگی بر او باقی می. پنج بار خود را در آن بشوید،شب

نه زیبایی متـاع دنیـا و نـه فرزنـد و      اند که   از مؤمنین شناختهکسانی نماز را   حقّ
رِجـالٌ  : فرمایـد  خداوند سـبحان مـی    . دارد  را از آن باز نمی    ها     آن ،ثروت نور چشمی  

 لو      ةٌالتُلهیهِم تِجاراِقامِ الص ن ذِکراهللاِ وع یعالب اِیتاءِ الزَّکوةِ و مردانی کـه تجـارت و    :ةِ و
   1.سازد را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداختن زکات غافل نمیها   آن،ید و فروشخر

 بهشت کـه بـه او داده   ةرسول خدا ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ بعد از مژد 
 و ةِأمر اَهلَـک بِالـصلو   و خداوند سبحان که ةبنا به فرمود .  مأمور به نماز گردید    ،شد

اش    پس خانواده  2.قدم باش   ات را به نماز وادار و در نماز ثابت          خانواده :اصطَبِر علَیها 
  3.داشت و خویشتن نیز بر آن استوار بود را بدان وامی

  ع ها و روح تبرّ نافله

 و نمازهـاي  هـا  ا در رابطه با نافلهام. هاي واجب بود مسائل فوق در رابطه با نماز  
 ةَالصلو اِنَّ: ا روایت شده است که زیر؛اي مطرح است  گشودهة فصل گستردمستحب،

                                                
  . 37سورة نور، آیۀ . 1
  . 132سورة طه، آیۀ . 2
شمارد و آن را بدین گونه   نماز را از ارکان اسالم می7 علی 110 و در خطبۀ 199 ۀالبالغه، خطب نهج. 3

  . مایۀ قوام جامعه است :ۀُلَّالمِا هاِنَّنماید که  توصیف می
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هـایی اضـافه بـر فـرائض ایفـا             نوافل نقش  1.نماز بهترین احکام است    :خَیرَ موضُوعٍ 
بـراي مـا مقـدور    هـا    آناي دارند که فعالً پرداختن بـه    کنند و آثار و ثمرات ویژه       می

 را در ارهـا  و انجـام داوطلبانـۀ ک  عکنیم که نافله روح تبرّ که اشاره می  اینز ج ،نیست
واجبات رفـتن و نیـل بـه    انجام  ۀاز مرتب  باالتر،کند و به بیان دیگر    انسان تقویت می  

طلبـد،   ها را می  نیکی ۀرعت گرفتن در تکامل و پیشی گرفتن در عرص        ساي که     مرتبه
بخشد ت میقو .  

  2.ها از یکدیگر پیشی بگیرد در نیکی :فَاستَبِقُوا الخَیراتِ
ـ    به سوي  :رض عرضُها السموات و االَ    ۀٍ جنَّ ....سارِعوا اِلی   آن بـه    ۀ بهشتی که دامن
  3. سرعت بگیرید،ها و زمین است نگستردگی آسما
ـ            کنیم    مشاهده می  فـوق  ۀکه امروزه برخی از دانشمندان علوم تربیتی، بـر روحی ، 

ـ دي که دو استاد، یعنی عشود که یکی از قوا کنند و گفته می  شدت تأکید می    به ین و ب
  :  این است که،اند هاي بد وضع کرده جیمس، براي تغییر عادت

این کار بدین . مراقب نیروي مقاومت باش و آن را در وجود خود زنده نگه دار    «
تـی جـز مخالفـت نفـس و        شود که کار کوچکی را بدون هیچ علّ         صورت عملی می  

 در برابـر  نجـام دهـی؛ زیـرا ایـن تـو را در مقاومـت           ا  و داوطلبانـه   عاً تبرّ ،تمایالتت
ماند که هر  کند و مثال تو به مردي می رسد، یاري می ها در موقعی که فرا می      مصیبت

4».گذارد ت خانه و اجناسش کنار میساله مبلغ کمی براي امنی  
                                                

  . 247، ص 5وسائل الشّیعه، ج . 1
  . 148سورة بقره، آیۀ . 2
  . 133سورة آل عمران، آیۀ . 3
  .38ق، ص احمد امین، اخال. 4
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فرمایـد کـه       است که در بعضی از سخنانش تأکید می        7المؤمنین    این امام امیر  
وقتی کـه زمـان روي آوردن       . اردها، روي آوردن و روي گرداندنی وجود د         براي دل 

 پس باید در وجود خودت قـدرت روحـی و موجبـات نیرومنـدي را         ،دل فرا رسید  
 ینتـر  مهـم  یکی از ،شماري که در آن وجود دارد    آثار بی  به خاطر  نماز   1.ذخیره کنی 
 ،هاي روي گردانـدن دل  سازي، در مراحل حالت    این ذخیره . ها است   سازي  آن ذخیره 

 نیرومندي که همـواره  ة و در ایجاد اراداست بسیار مفید ،فس افتادنیا به دام هواي ن    
  . باشد تسلیم فرمان خدا است، بسیار سودمند می

                                                
  . 312البالغه، حکمت  نهج. 1





  

 

  
  
  

  فصل سوم

  
  بر تشریع روزه خاص نظري 

  





  

 

  
  
  

  بر تشریع روزهخاص نظري 

  کند  را تغذیه میدار  مسلمان روزهيها  احساسکه یعوامل

روه اصـلی تقـسیم     به پـنچ گـ     دار  ن روزه هاي مسلما   تغذیه کنندة احساس   عوامل
  :ند که عبارتند ازشو می

- دار و  عامل آمادگی روحی براي درك عظمـت مـاه مبـارك و مقـام روزه       : لاو
اهمدر ماه مبارك،طور مطلق ت عبادت بهی  .  

هـاي مـورد نظـر از     عامل آمادگی روحی براي درك نوع حکمـت  : دوم -
  . روزه

  . ات فراوانرشار از اعمال صالح و مستحب سعامل فضاي قدسی روحانیِ: سوم -
  . ها عامل خاطره: چهارم -
  .عامل تشریع عید فطر و الهاماتی که در بر دارد: پنجم -

ترین شیوه   سومی که گفتیم صحیحة شیو ازاري خداي تعالی با پیرويیاکنون به   
  . پردازیم هاي فوق می  به بررسی قسمت،هاست در این زمینه
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لبخش او  
   در ماه رمضان،طور مطلق  عبادت بهتیدار و اهم رمضان، مقام روزهعظمت ماه 

  
فهماند که    سازد و به انسان می      ا می  احساس فرد مسلمان را مهی     ،نصوص شریف 

 باید داراي بیشترین آمادگی براي ورود    ، این ماه وارد شود    ۀخواهد به آستان    وقتی می 
ـ   رشد بخـشی   ةاي باشد که در آن نحو        آموزشی ةبه دور   خـالص انـسانی   ۀدن بـه جنب
  . کند اش را تجربه می زندگی

س و شـکوه احاطـه شـده و در آن احکـام اسـتثنایی            اي از تقد    این دوره با هاله   
ه دیده شده ها تهی ها و آموزش اي از برنامه    بسیاري وضع گردیده و براي آن مجموعه      

  . است
از جانـب خـداي   اي ـ که بـاالتر از آن دعـوتی نیـست ـ       کار با دعوت کریمانه

هـا بـه     نعمـت ۀ همةکنند  ها و زمین و افاضه      نرواي آسما لی، مالک هستی و فرمان    اتع
حقیقـت  شود که در برابر   بندگان ضعیفی میتوجهدعوتی که م. شود همگان، آغاز می  

بخـشد   اي را به آنـان مـی   کران، چیزي نیستند و این دعوت، شایستگی ورود به مهمانی          بی
   .هاي سرشار بسیار است اي قدسی افزون و نعمته  امداد،که در آن

 رحـیمش او را  ةچه عالی است که انسان به شایستگی احساس کند که آفریننـد           
صوص آن را بـه خـویش منتـسب سـاخته اسـت،      اي که بخ  ویژهۀبه مهمانی کریمان  

 سر  بر در مهمانی و،هر معنی  موجودات در هر زمان و بهۀچه هم   گر. کند    دعوت می 
ها  ن مکاۀ که هم چنان. ی است مهمانی خاص  ، لکن آن  ؛کنند  عمتش زندگی می  ان ن وخ

 ،آنهات یسی را براي تأکید بر اهم  هاي مقد   از آن خدا است و لکن خداي تعالی بقعه        
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ها از آن خداوند سبحان اسـت        نا زم ۀبه همین نحو هم   . به خویش نسبت داده است    
پـس مـاه    . منتسب ساخته اسـت    به خویش    ،خصوص  ولکن ماه مبارك رمضان را به     

و هو عِنداهللاِ اَفضَلُ ) شَهرُاهللاِ(: فرماید عبارت است از  می6رمضان چنان که پیامبر 
) ماه خدا( :یامِ و لَیالیهِ اَفضَلُ اللَّیالی و ساعاتُه اَفضَلُ الساعاتِهورِ و اَیامه اَفضَلُ االَالشُّ

هـایش   هـا و شـب   هایش برترین روز است و روزا ترین ماهه شگاه خدا بریو آن در پ 
   1.ها و ساعاتش برترین ساعات است برترین شب

 ، شرعاً بـدان امـر شـده اسـت    چه آن بویژه ،ها  کار ۀگوییم هم   بر همین منوال می   
، تنهـا از سـوي   آنهـا باشد و پاداش  خصوص اعمال عبادي، از آن خداي تعالی می    به

لـصوم لـی و اَنَـا       اَ: فرماید  ه حدیث قدسی می   بینیم ک   خداست و نه دیگري؛ لکن می     
  2.دهم روزه از آن من است و من به آن پاداش می :اَجزي بِهِ

ها و چنـین   ناکها و م ناالهی به چنین زم خاصاین براي پدیدار ساختن عنایت    
کنند،  را تأکید می  خاص  هاي خاصی که این عنایت        ذر ویژگی اعمال عبادي، از رهگ   

اي را در جهت جاودانگی بخشیدن فرد مسلمان بـه   ت و احترام ویژهیهمباشد و ا  می
  گـاه کـه   بخشند آن رات، ثمرات را فزونی می   اشا. نماید    س تثبیت می  این لحظات مقد

 .شـود   مردم، مـی ۀ همتوجه م،فرمان روزه و به شایستگی استقبال نمودن از ماه روزه  
  . خدا به شما روي آورداي مردم ماه :رُاهللاِاَیها النّاس، قَد اَقبلَ اِلَیکُم شَه

                                                
1 .ستانۀ ماه مبارك آ در 6اي که رسول گرامی اسالم  هایی از خطبه دي از این فصل به فرازدر موارد متعد

، 96بحار، ج . کنیم رمضان ایراد فرمودند استناد شده است که به ذکر مأخذ آن در همین مورد بسنده می
  . 356 ص

  . 400، ص 10وسائل الشّیعه، ج . 2
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ـ  از امیـد بـدان روي آوریـد تـا در آن از           هاي سرشار     پس با دل   اهللاِۀِاَهـلِ کَرام : 
 از با آگاهی به کرامت الهـی، وجـود انـسان مـسلمان           .  باشید شایستگان تکریم الهی  

  . دشو ها سرشار می بهترین احساس
اي  آورد و بـه دوره  جا می  بزرگی را بهۀفریضبرد که   ت پی می  گاه که این ام     و آن 
هـا را محکـم    انـد، تـصمیم   هاي مؤمن قبل از او وارد شده   ت ام ۀشود که هم    وارد می 

  . کند هاي عمل را استوار می سازد و پایه می
ب علَی الَّذینَ مِـن قَـبلِکُم           ب علَیکُم الصِّیام کَما کُتِ  کـه بـر     گونـه   همـان روزه،  : کُتِ

  1. واجب شد، بر شما واجب گردیدتانپیشینیان
هـایی اسـت کـه هـدف واحـد در              نورانی از حلقـه    اي  هت حلق  این ام  ،در نتیجه 

 را عمیقاً به یکدیگر پیونـد داده و عنایـت الهـی       ها     آن حرکت واحد در مسیر کمال،    
بخشد و بـا نظـر    را تحکیم می ها     آن یهدهد و توفیقات ال     را مورد نظر قرار می    ها    آن

  .کند را هدایت میها   آنکند و با احکام بلندش را یاري میها  ن آلطفش
 مـاه مبـارك نزدیـک       ۀ بـه آسـتان    بشریت ۀ جامع ،ها   تمامی این احساس   ۀوسیل  به

گـردد و در جهـانی از    اش تـصاویر پیوسـته نـوینی ترسـیم مـی      شود و در مخیله   می
 ۀدر آسـتان آن جا، . دشو  پیشارویش روشن می   ۀرحمت و برکت شناور شده و صحن      

 پاك و نیکـی مجـسم   ۀها به صورت مالئک    شود و موهبت    ورود، از پاکی سرشار می    
یـک  ی کـه بـه نـداي الهـی لب    یانـسانها شان براي استقبال از  پاکی ۀگردند که با هم     می
ت عظیمی قرار دارد کـه   رحمةها، بشارت دهند جا، در باال اند و آن    ایستاده ،گویند  می

 و بـه سـالک اشـاره    .هاي بهشت بـاز اسـت   در :ۀٌلجنانِ مفَتَّحواب ا اَبدهد    بشارت می 
                                                

  . 183سورة بقره، آیۀ . 1
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 راه رضـاي الهـی، سرشـار     ۀ توش به عنوان اشتیاق،  . کند که در راهت حرکت کن       می
ـ   و  .انـد   هاي دوزخ قفل شـده      در :ۀٌاِنَّ اَبواب النّیرانِ مغَلَّقَ   گردد،    می  :ۀٌالـشَّیاطینُ مغلولَ

تـا    مشرق  ةانداز   به ، و خداوند بین شیاطین و بشر      .اند  ده شده یها به زنجیر کش     نشیطا
 که این حاکی از آن است 1. شیاطین سیاه گردیده استةمغرب دوري انداخته و چهر

هـاي   رفندطشکند واهداف و   حقیقت در هم میة شیاطین بر صخر   ةکه اهداف شریر  
. دسـاز   محکـم مـی  ،یابـد    بر اساس آن پـرورش مـی       بشریتاي را که       اراده ،شیاطین

میرد  شیطان می،شود ت زنده میبنابراین هنگامی که روزه در این ام .  
شـود و   گاه خیر نـازل مـی   آن. یابد اش دست می ت به حرکت آگاهانه   گونه ام   این

کننـد و در   کنان مسح می گویان و تکریم را مرحباها    آن ةزنند و چهر    مالئکه حلقه می  
ي از خـشوع آغـاز     دوره در جـو   . ننـد رویا   عفـو را مـی     ۀبشارت کریمان ها     آن قلوب

 در نـزد کیفـر    نه خـشوعی کـه از خـواريِ   ، ایمان استةشود، خشوعی که زایید   می
که ماه پرفـضیلت بـه لطـف پروردگـار      شود براي این  میي و سرآغاز .شود  ایجاد می 

ماهی که لحظات بلند آن بـا اهـداف بلنـدش         .  سایه اندازد  بشریترحیم و ودود بر     
  . همراه است

جـا   کنـد و آن  یابد تا در شب قدر التهاب پیدا مـی  ت میها آرام آرام شد   حساسا
ر شود تا لحظات اندك آن را که با هزار شب معادل اسـت تـصو               عنان خیال رها می   

                                                
صحابِه6ِقالَ رسولُ اهللاِ : ند روایت شده است که فرمود7از امام صادق . 1 اَال اُخبِرُکُم بِشَیءٍ اِن اَنتُم :  ِالَ

 رسول خدا که درود ...:د وجههالصوم یسو: فَعلتُموه تُباعِد الشَّیطانَ مِنکُم تَباعد المشرِقِ مِنَ المغرِبِ؟ قالُوا بلی، قالَ
آیا شما را به چیزي که اگر انجام دهید شیطان را از شما : ندش فرمود خوی به اصحاب، بر او و آلش بادخدا

اش را سیاه  روزه چهره: ندفرمود. آري: ؟ عرض کردندم باخبر نساز،کند اندازة فاصلۀ مشرق تا مغرب دور می به
  ».  64، ص 2 ، جالبحار ۀسفین« .سازد می
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 ، خداۀ آگاهی ببخشد که زندگی در سای      بشریت  به نماید و این بدان خاطر است که      
 زنـدگی بـزرگ   چند هـم کـه آن   هراز هر زندگی دیگري که فاقد آن شرافت باشد،          

  . ر استباشد، بهتر و پرشکوهت
انسان همچون . گردد پی در طول ماه رمضان نازل می       در   ها پی    نعمت ،بعد از این  

س می تنفّصورت منظّ  به، باشدتوجهکه در اکثر اوقات م       آن  سایر موجودات زنده، بی   
و چـه  !! کننـد   و تنزیه مـی حتسبیبراي او ها را  لهی، این نفس ولکن موهبت ا،کند  می

ـ گـردد کـه نَ    مـی تحول به موجودي م،چه دارد آنۀزیبا است که انسان با هم      سش و فَ
که عقلش و فطرتش او را تسبیح گونه همان ،کند ش خداي تعالی را تسبیح می     حواس 

  . سازد  و در این تسبیح و تنزیه، روزه اهداف مورد نظرش را عملی می.نماید می
کنـد،    آن را حس نمـی  شخصشود و   از انسان پنهان می    خواب   درجهان هستی   

چـه مقتـضاي بنـدگی      واب را به عبـادت و برپـا داشـتن آن          رحمت و لطف الهی خ    ولکن  
   .آورد و عبادت هم تکامل و ثواب را به دنبال می!! کند خداي تعالی است تبدیل می

سـو   رد، از یـک  لکن بـین دو حالـت قـرار دا     ؛کند  انسان در اوقات دیگر نیز عمل می      
ـ                  ۀآرزوي قبول شدن و از سوي دیگر ترس مردود شدن اعمالش؛ لکن در ماه رمـضان کفّ

ـ ه قب خداي تعالی ةامید به قبول شدن اعمالش، به مقتضاي وعد       شـدن اعمـال در ایـن    ول ب
  . شود و این براي اعمال بندگان برکتی واقعی است تر می ماه، سنگین

که تـا چـه میـزان     ا این  ام ؛کند   بسیاري دعا می   جاهاي  انسان در غیر ماه مبارك در     
 قبـول نـشدن دعـا در نـزد او           بلکـه  ؛داند   یافته است را نمی    تحقّقط استجابت   ئشرا

تـر   شناسد و به نفسش و نقائص آن بـصیر   زیرا خودش را می    ؛احتمالش بیشتر است  
ی را الهـ  خاص ة وعدۀ توش،جا ـ در ماه نیکوي رمضان ـ به هنگام دعا   ا آنام. است
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ت و پاکی قلب وجود داشته باشد، که در صورتی که صدق نی همراه دارد مبنی بر این
اي دور   تو خـالی ۀعا را فاقد روح ساخته و عمل را به پوست    جز نقائص اساسی که د    

  1. نماید کند، دیگر نقائص را خداوند جبران می  منظور از آن است تبدیل میآنچهاز 
تـشدید  ها  تمامی این احساس ،ز در ماه مبارك رمضان جا آوردن نما     به ۀدر آستان 

ت مثـل مالئکـه باشـد،    اگر انسان سعی کند از نظر طهارت و پاکی و عفّ          2.شوند  می
کننـد،   او در شگفتند و براي توفیقش دعا مـی  خودش مالئکه را، در حالی که از کار       

 در سطح الیق کند که شود و تالش می در نتیجه از سرور و غبطه سرشار می   . بیند  می
   3.یابد  میتحقّق هدف روزه جااب الهی باشد و در این این کرامت کمی
آید که بـوي ناخوشـایندي       دار از غذا، در دهان حالتی پدید می         داري روزه   در اثر خود  

  4.داند بوتر از بوي مشک مید ولکن این بو را خداي تعالی خوشدار

                                                
اَنفاسکُم فیهِ تَسبیح و نَومکُم فیهِ عِبادةٌ و عملُکُم فیهِ : ـ آمده استدر خطبۀ شریف نبوي ـ قبل از آغاز ماه . 1

ستَجابعاؤُکُم فیهِ مد لٌ وقبوتان در آنل عبادت و اعما،ان در آنبت تسبیح خدا و خوا،ان در آن ماهیتها سفَنَ :م، 
  . مستجاب است،تان در آنیها  دعامورد قبول و

،: در خطبۀ شریفه آمده است. 2  ینظُرُاهللاُ عزَّ و ارفَعوا اِلَیهِ اَیدِیکُم بِالدعاءِ فی اَوقاتِ صلَواتِکُم فَاِنَّها اَفضَلُ الساعاتِ
ی و وهیهِم اِذا نادلَبی و وهم اِذا ناجهجیبی لَّ فیها اِلی عِبادِهِ وج ووهعم اِذا دلَه در  راهایتان دست: ستَجیب 

ل در آن ج و  که این اوقات بهترین ساعات است و خداي عزّ،سوي او دراز کنید تان بهیها اوقات نماز
 به ،دهد و چون او را ندا کنند ان میخش پاس،کند و چون با او نجوا کنند اوقات به بندگانش نظر می

  .نماید  دعاي آنان را مستجاب می،و را بخوانندگوید و چون ا یک میلب آنان 
 .داران دعا کنند  که براي روزه استل نمودهاي را موکّ خداوند مالئکه :وکَّلَ اهللاُ مالئِکَۀً بِالدعاءِ لِلصائِمینَ. 3
  ».6  از پیامبر64، ص 2، ج البحار ۀسفین«
ب عِنداهللاِ مِن ریحِ المِسکِو لَخُل:  در همان مدرك و صفحه آمده است6از رسول خدا . 4 طی  :وف فَمِ الصائِمِ اَ

  .دار در نزد خدا از بوي مشک بهتر است بوي دهان روزه
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س الهی به پایـان دادن بـه     ذن مقد رسد، جایی که ا     که ساعت افطار فرا می      تا این 
داران به نداي  هاي روزه شود تا روح  تربیتی بزرگ صادر میةاي از مراحل دور    مرحله

   باشد   د می دمندار در    روزه قدسی پرشکوهی که مختص  ـکوحر و ـکریح ب ما اَطی: 
 بـه  ،هـا سـاکت شـده       یابـد و قلـب       اطـالع مـی    1،چه نیکو است بوي تو و نسیم تو       

اي  :یا مالئِکَتی اِشهدوا اَنّی قَد غَفَـرت لَـه        : سپارند  خواهی کریمانه گوش می     شهادت
   2. شاهد باشید که من او را آمرزیدم، منۀمالئک

 جـالل و نـورش تـا سـحر      ۀماه مبارك رمـضان را بـا همـ          هاي    داران شب   روزه
 بعـدي، بـا خــوردن   ۀ کـه کـار آمـاده شـدن بــراي مرحلـ     ایــندارنـد تـا    زنـده مـی  

 رحمــت خــداي تعــالی ،شــود و همچنــین در هنگــام ســحر ري آغــاز مــیســح
 هنگـام استغفارشــان،   هـا را بـه   انـدازد و در زمـانی کـه قلــب    بـر آنـان سـایه مــی   

ســی را هــا صــداي زیبــا و مقد گیــرد، قلــب اش در بــر مــی درود خــدا و مالئکــه
  .ودنش می

عالم هستی هر شـب بـه آزاد شـدگان از آتـش، کـه هـر شـب دو برابـر شـب              
ــا ،شــود قبــل مــی ــاالترین حــد اینکــه  ت ــه ب ــد ب ــو  ش مــیدر شــب عی رســد، پرت

  . افکند می

                                                
  .409، ص 10وسائل الشّیعه، ج . 1
صاب َظمأً و کَلَّ اهللاُ بِه اَلف ملَکٍ یمسحونَ:  روایت شده که7از امام صادق . 2  وجهه من صام یوماً فِی الحرِّ فَاَ

لَه وا اَنّی قَد غَفَرتدالئِکَتی اِشهیا م ،کوحر و کریح بطی کسی : و یبشِّرُونَه حتّی اِذا اَفطَرَ قالَ اهللاُ عزَّ و جلَّ ما اَ
کند که صورتش را مسح نمایند و  ل میکّ خداوند هزار ملک را مو، یک روز روزه بگیرد و تشنه شود،گرما که در 

اي مالئکۀ من . نسیم توو چه نیکوست بوي تو : ل فرمودج و تا وقتی که افطار کرد خداوند عزّ. ه او مژده دهندب
  ». 64، ص 2، ج البحار ۀسفین« .شاهد باشید که او را آمرزیدم
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  چند برابر شدن عمل
 بـا ده برابـر ماننـد آن    ،دهد هاي دیگر انجام میاگر عمل صالحی که بنده در ماه      

رمضان ـ عمل صالح به چندین برابر ایـن    شود، در این روز ـ در ماه   داش داده می پا
سـپاریم   مـی  گـوش    6اکنون به سـخن رسـول خـدا         . شود  یعدد پاداش داده م     

  : فرماید اش می  شریفهۀهنگامی که در خطب
راطِ یوم تَزِلُّ زاً علَی الصارِ خُلقَه کانَ لَه جوهاَیها النّاس من حسنَ مِنکُم فی هذا الشَّ

و سازد روزي که  آن کس از شما که در این ماه اخالقش را نیک،مردم يا :فیهِ االَقدام
  .لغزد براي او جواز عبور خواهد بود ها بر صراط می گام

           هلَیهِ حِساباهللاُ ع خَفَّف مینُهلَکَت یا ممفیهِ مِنکُم ع ن خَفَّفم و کسی از شما کـه      :و
بر زیر دستانش در این ماه آسان بگیرد خدا بر او در هنگام حسابش آسـان خواهـد             

  .گرفت
  ن کَفم غَو نهاهللاُ ع کَف ضَفیهِ شَرَّهلقاهی ومی هخـود را  و هر که در این ماه شرّ :ب 

 خداونـد غـضبش را از او بـاز    ،کنـد   در روزي که او خـدا را مالقـات مـی       ،باز دارد 
  .دارد می

م کنـد  و هر که در این ماه یتیمی را اکرا: اَکرَمه اهللاُ یوم یلقاهو من اَکرَم فیهِ یتیماً   
  .نماید کند خداوند او را اکرام می در روزي که خداوند را مالقات می

و هـر کـه در ایـن مـاه بـا      : لَه اهللاُ بِرَحمتِـهِ یـوم یلقـاه   صو من وصلَ فیهِِ رحِمه و    
 خدا او را به رحمتش      ،کند   روزي که خداوند را مالقات می      ،بستگانش ارتباط بگیرد  

  .نماید واصل می
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 م ال   وفیهِ بِص عرائَ    ةٍن تَطَوب اهللاُ لَه ب و کسی که در ایـن مـاه تبرّعـاً     : مِنَ النّارِ  ۀً کَتَ
  . خواهد ساختقدر خداوند آزادي از آتش را براي او م،جا آوردنمازي به 

ی کـه در  و کس : علَی ثَقَلَ اهللاُ میزانَه یوم تَخِف الموازینَ  ةِو من اَکثَرَ فیهِ مِنَ الصال     
ـ    ، زیادتر بر من صـلوات بفرسـتد       ،این ماه   اعمـال او را در روزي کـه         ۀ خداونـد کفّ

  .کند   سنگین می،دنهاي اعمال سبک باش هکفّ
    ن تَال فیهِ آیم ۀًو   ن خَتَماَجرَ م مِنَ القُرانِ کانَ لَه    و : ورِالقُرآنَ فی غَیـرِهِ مِـنَ الـشُّه

ارد که در دیگر  پاداش کسی را د،را تالوت نمایداي از قرآن  کسی که در این ماه آیه  
  .ها قرآن را ختم کندماه

شـمارند و    در گرما را مجاهدي در برترین جهاد میدارِ  طور نصوص، روزه    همین
ر در اگـ . کنـد  دار ـ در سپري قرار دارد که او را از آتش حفاظت می  که او ـ روزه  این

ـ  آنچهیابیم که با   ت می رشا ب  باالترین ، آن را  دقیق شویم این معنی    ابعاد  ر خورشـید ب
   1.باشد افکند برابر می آن پرتو می

 ثـواب فـراوان و   ة این اموري کـه گذشـت، از وصـف عظمـت و وعـد              ۀاز هم 
شان به ها در ورود گروهی نا انسۀیمه و تأکید بر ارتباط عرضی بین هم    رهاي ک   نعمت

ـ  ۀ تربیتی ماه رمضان و ارتباط طولی بین هم        ةدور اداي ۀي مـؤمن در عرصـ    هـا   ت ام 
انـد، از   گیري نموده که به سوي هدف واحدي جهت   روزه در تاریخ در حالی     ۀفریض

کـه روزه   شود که عبارت است از ایـن   حقیقت بزرگ و پرشکوهی بارز می  اینها ۀهم
اي که  کند و هدف غائی ت انسان آن را ایجاب میضرورتی است، ضرورتی که واقعی

                                                
. ر آتش دوزخروزه سپري است در براب :رِاَلصوم جنَّۀٌ مِنَ النّا:  که فرمودند است روایت شده7از امام صادق . 1

  ». 65، ص 2، جالبحار ۀسفین« .ر گرما استد روزه ،برترین جهاد :اَفضَلُ الجهادِ لَصوم فیِ الحرِّ: که فرمودند و این
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اي بـراي خـالق کامـل قـرار داده اسـت، آن را       و در او خلیفهانسان روي به آن دارد  
  .نماید طلب می

 ةدور اسم ،که ما کراراً به کار بزرگ روزه      این ،در ذیل این بخش باید اشاره کنیم      
هاي زیـر را    اطالق کردیم، این اطالق درست نخواهد بود مگر وقتی که جنبه        تربیتی
ه در زندگی متعارف مـا بـه آن اسـم         ن چ  آ ۀ بین این کار بزرگ و بقی      ، فوق ۀدر زمین 

  :شود، بررسی کنیم و آن عبارت است از  اطالق می تربیتیةدور
کـه آن    در حـالی ،گیـرد   را در بر میبشریت ۀ ماه مبارك رمضان همةدور ـ  الف

  .شود صی را شامل میهاي مشخّها گروه دوره
ب، همچون رّ تقة به عنصر انگیز، نخستۀس ماه مبارك در مرحل مقدةدور ـ  ب

 امور زندگی انسان بدمـد، تکیـه   ۀخواهد روح واحدي را در کالبد هم  معیاري که می  
اي که ظاهر را به اعماق  هاي دیگر به کنترل خارجی لذا در شرایطی که دوره  . کند  می

کنند، در ایـن دوره مراقبـی جـز عقیـده و روح               دهد تکیه می    وجود انسان نفوذ نمی   
  . دینی وجود ندارد

 ۀ همـ ةکننـد  داتش را از دیدي فراگیر و گـسترده و درك  الهی مؤیةین دورا ـ  ج
  .گیرد سازد، می  که ضرورت روزه را براي زندگی قطعی می،احتیاجات انسان

 تربیتی عظیم در ةباشد این است که این دور ین نکته میتر مهم آخر که ۀنکت ـ  د
دوره قـصد دارد انـسان را      این  .  دیده شده تفاوت دارد     اهداف تربیتیِ  ۀهدفش با هم  

ت  انسانیۀاش جانب مصالح انسانی ـ هم  انسان بسازد، انسان صالحی که در محاسبه
تـر   این هدف چقدر عظیم. هایش ـ را بگیرد   زمانۀ تقسیماتش و در طول همۀبا هم

 هـر چنـد کـه    ،هاي دیگري باالتر از آن وجود داشته باشـد       است از هدفی که هدف    
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 بـیش از ایـن بـه    ، بحـث ۀ که ما در ادامـ    است این چیزي . شدخود آن هدف بلند با    
  .تشریح آن خواهیم پرداخت

دار بـارور    این اشارات اگر احساس مثبتی را در وجدان انسان مسلمان روزه    ۀهم
آفرینـد تـا روزه از    ي سرشار از خشوع و خضوع و تسبیح و شکوه را می         جو ،سازد

  .گی انسان بپردازدت بزرگش در زند به اجراي مأموری،خالل آن
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  بخش دوم
  هاي مورد نظر از روزه در ماه مبارك رمضان  حکمتالهام گرفتن از

  
د نظـر از روزه  رهـاي مـو    که به حکمـت  آنچه ۀ در هم  اوالًاین بخش از عوامل،     
  .گردد م میر شدن آن در این ظرف زمانی، مجساشاره دارد و ثانیاً در مقرّ

از ظرفیت این ها   آن ذکردارد کهاي وجود  ردههاي گست ن زمینه بحثدر ای گرچه  
ـ  ل مـی  مطلب را به بحث زیر محو     ة چکید ۀ ما ارائ  کتاب خارج است، لکن     تـا  ،یمکن

  .م شوددر ذهن مجسها   آنبدین وسیله تصویر این عوامل و آثار

  هاي روزه حکمت

  :زند  حول دو امر دور می،بحث در این زمینه
که یکی از اجزاي نظـام عبـادات در     که از این  هایی از روزه      حکمت: امر نخست 

  .شود  ناشی می،اسالم است
  .گردد  روزه ناشی میةهاي ویژ هایی که از طبیعت و شرط حکمت: امر دوم

  امر نخست

 کـه در قـرآن کـریم و    خالصـه کـرد ایـن اسـت    تـوان   می از موارد عدیده  آنچه
توان آن را در عبـارتی   یاي که م  به معناي عرفی،ات آن و مشتقّاحادیث، لفظ عبادت 

  .آید خالصه کرد، استعمال شده است که ذیالً می
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 و مبادرت ورزیدن به اموري که بنـدگی مطلـق خداونـد عـزّ            : عبادت اسالمی 
  . و رضایت الهیستاو هماهنگ با خ،کند و سوق دادن زندگی  اقتضا میجلّ

کـه    ایـن شـود، خـصوصاً قبـل از     ابتدا از الفـاظ بـه ذهـن متبـادر مـی       آنچهزیرا  
ها   آن دیگر شیوع یابد، معانی عرفی به معناياصطالحی براي منتقل نمودن آن الفاظ    

  .است
 بـا  ،شـعور   موجودات آگاه و ذي  ة هدف آفرينش هم   ،چه آشكار است  چنان

 ةطور كه آي    همان.  عبادت خدا قرار داده شده است      ، گوناگوني كه دارند   معوال
 جنّ : لِیعبدونِاِالّا خَلَقت الجِنَّ و االِنس و م .نمايد ريح ميص قرآن بر آن تةكريم

  1.که مرا عبادت کنند م مگر براي این نیافرید راو انسان
 بر زنـدگی  ، اعمال انسانۀروح بندگی هر چه در باطن انسان نفوذ کند، به وسیل          

افکند و او را به سوي ملتزم شدن کامل و فراگیر به شریعتی کـه   و سلوکش پرتو می 
 تنها در این هنگام اسـت کـه    و دشو   می هبراسازد، ر   ر می ت مقرّ  واقعی در پرتو  ،مولی

  . گردد  انسان براي او خواسته است تضمین میةسیر در راه کمالی که آفرینند
اي کـه بـا قومـشان     مرحلـه لین  پیامبران در او   ،کند   می لنان که قرآن کریم نق    آنچ

مواجـه شـدند و در   ها    آن  با ، را عبادت کنید   خدا :وا اهللاَ بداُع با عبارت    ،دندروبرو ش 
هاي خود، تـالش و مبـارزه کردنـد و           ت بخشیدن به مفاد این سخن در ام       تحقّقراه  

 از ءکه انبیا  با چیزي جز این  ،ها  هاي ارزشمندي را تقدیم نمودند و این قربانی         قربانی
ی، برابر نبودکردند، یعنی هماهنگ نمودن زندگی با هدایت اله هایشان طلب می تام.  

                                                
  .56 سورة ذاریات، آیۀ .1
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 در قوانین آنچه ۀوقتی انجام مقتضاي بندگی و عبادت، به ملتزم شدن فرد به هم         
 آن را مورد تأکید قـرار  المبسیاري از وقایع تاریخ اس.  تعبیر شود، است  اسالمی آمده 

  .دهند می
که آن   در حالی،کند  یکی از مترفین عبور میۀ خان از در7ِبن جعفر  امام موسی

بیند که بـراي     حضرت کنیزش را می   . ش غرق است  ات و شادی  ریاي لذّ شخص در د  
حـضرت از او در مـورد    . ده اسـت   غـذا از خانـه خـارج شـ         ةماند  بیرون انداختن ته  

دهد  پرسد که آزاد است یا بنده، و وقتی آن کنیز به حضرت پاسخ می               خانه می صاحب
این . ترسید  الیش می  آري اگر بنده بود از مو      :فرماید  که آزاد است، حضرت به او می      

  .  آن مجالس و انحرافات بودۀعبارت موجب کنده شدن آن مرد از هم
 را در ضـمن  مهـم  آنان باد ـ بعضی از اعمـال   ۀ ـ رضوان الهی بر هم ءلکن فقها
 اند و   را به کار بردهاند و در نامیدن آن، اصطالح نظام عبادات  ادهی قرار د  بخش خاص

 قصد قربـت بـه خـداي تعـالی شـرط      ،تشر صحآن عبارت است از هر عملی که د  
انجامند مگر وقتی که سرشار از  نمیها   آنزیرا این اعمال به نتایج مورد نظر از. باشد

 برترین انواع عبـادت بـه   ،اعمالجا است که این  این عنصر روحی باشند و از همین      
  .باشند ی عرفی آن و سزاوارترین مصادیق براي عبادت میمعن

تواند زندگیش   خدا بر ایشان باد ـ این نظر را دارند که انسان می  ـ رحمت ءفقها
 سازد و این امر بـدین وسـیله انجـام          تحولرا به زندگی عبادي به معناي مصطلح، م       

 با این احساس که در جهت پیـروي از رضـاي    اي،  اندیشهشود که به هر رفتار و         می
ایـن امـر بعـد از یقـین بـه      طبیعی اسـت کـه    .  مبادرت ورزد  ،کند  الهی بدان قیام می   

ت آن رفتار استمشروعی.  
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  . آن چیستهاي عبادت به معنی اخص  دستاوردینتر مهمحال ببینیم 
  :شوند  این دستاوردها در موارد زیر خالصه میینتر مهم

  ـ تثبیت مفاهیم بندگی در روح انسان و تالش در جهت کمال1
داده اسـت و ایـن نـشان        خداوند تعالی عبادت را غایت و هدف آفرینش قـرار           

یابد مگر وقتی که میزان بندگی در نـزد   ت به کمال خود دست نمی دهد که انسانی    می
شـود انـسان را بـه       دارتر مـی    پس بندگی هر چه ریشه    . یش باال رود  ئ نها ۀ به درج  ،او

ایـن  . دشو ه سوي حقیقت بزرگ رهنمون می سازد و او را ب      تر می    نزدیک ت آن واقعی
  . ر بر داردی و تکامل را دترقّل ئ وساۀامر هم

بایست حرکت انسان را تداوم  هایی است که می    در مقام ترسیم گام    عبادات نظام
ر  در خط، و شـعار اخـالص بـراي او، و متـذکّ             ن باقی ماند  تضمینبخشد، همچون   

 انـسان در  موقعیـت ص کردن مشخّاین امر به . بزرگساختن دائمی انسان به خداي      
ه حقیقت وجود خود و از طریق  پی بردن بۀوسیل به ،و این کارشود  هستی منجر می

 امور گذشـته و آینـده       ۀ رحیمی که هم   ارجب ة ارتباط یافتن با آفرینند    ، پرستش ۀرابط
 ۀ او پایانی قـرار داد و او را در فاصـل   برايباشد و او را آفرید و          او می  ةتحت سیطر 

یست در حرکتش طبق آن رفتـار   با   می که به قوانینی رهنمون ساخت      ،آغاز و پایانش  
  :دهد  مینتیجهاین امر موارد زیر را . شود نماید، عملی می

  . کمال حبة غریزیعنی ،اي اصیل در روح انسان  ـ اشباع غریزهالف
 بریده از خداي تعـالی  يها انسان در را اضطراب که آن ة ـ از بین بردن پدید ب

 گذشته و آینده و پوچ بودن زمان   نبوداضطراب ناشی از ناشناخته     . کنیم  مشاهده می 
  .حاضر
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روشن شد، قلـب او     براي انسان    ها   و هدف  شروع ۀ و نقط  خطوط حرکت  وقتی
 ۀاین حقیقت را آی. گیرد برمیك بخشی در را احساس آرامش و اطمینان درونی تحرّ   

ا با یاد خدا   ه   که دل  بدانید :اَال بِذِکرِ اهللاِ تَطمئِنُّ القُلوب     :نماید   قرآن تصدیق می   ۀکریم
  1.یابند آرامش می

 ةپدید. پرستی و خضوع نمودن براي معبود دیگري  مظاهر بتۀ آزادي از همـ ج
یـا از   ـ  گویـد  گونه که یکی از دانشمندان بزرگ می  زندگی انسان ـ آن درپرستی  بت

گیرد و نظـام عبـادات    می نشأت  ، خیالی و یا از جهلش به حقیقت       معبودطمع بنده به    
 انسان و عمق بخشیدن به یگانگی خدا در وجدانش، هر دو ایـن   جایگاه کردن  صبا مشخّ 

 بـزرگ و  ة آفریننـد ة جـز اراد  از هر چیز،اش  و بنده را در اراده   برد  می را از بین     رویکردها
  .بخشد  و استقالل میآزادگیقوانین وي، 

وقتـی انـسان بـه جایگـاهش در     . انـسانی  ـ وسعت بخشیدن به افق ارتباطات  د
 و بخـصوص بـین خـود و         مخلوقات ۀبرد، به وحدت بین خود و هم        تی پی می  هس

شـود کـه      مـی  اي  رابطـه  این امر منشأ     ،گونه  بدین. گردد   همنوعش آگاه می   يها  انسان
 از آن ، دیگـران بـا  انواع ارتباطات متقابل انـسان    ۀخداي تعالی خواسته است که هم     

  . استت محبۀرابطنوع باشد و آن 

   دینی به صورتی درستةغریزهاي  ه ـ اشباع خواست2

چـه از گـرایش     تمـامی آن  .  انکار کنـد   تواند  نمی را هیچ انسانی       این غریزه  وجود
هـاي مختلـف     جوامـع و در زمـان   ۀهمـ انسان به دین در اشکال گونـاگون در نـزد           

                                                
  .28 سورة رعد، آیۀ .1
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 اصـیل در روح انـسان   اي غریـزه دهد که ایـن    حقیقتاً شهادت می،نماییم  مشاهده می 
  .تعبیر از آن متفاوت باشد گرچه نوع ،است

 اسـت   نظام عبـادات آمـده  . طلبد می را عملی نوعی تعبیر ، این غریزه اصیل باشد  وقتی
اشـباعی کـه تعـادل در اشـباع     .  اشـباع نمایـد  ثمربخشتا آن طلب را به نحوي صحیح و        

 و نیز آمده است تا اصـول اعتقـادي او را در  . سازد  می غرائز انسانی را برقرار     ۀعمومی هم 
 فراتر از اصول اعتقادي، مفـاهیم بلنـدي را   بلکه نماید،  تثبیت اشکال این تعبیر عملی      ۀهم

جـا     و مواسات و مساوات و سایر چیزهـایی کـه در ایـن             دیگرانهمچون مهر ورزیدن به     
  .  تثبیت کند،نداریمها   آنمجالی براي برشمردن

   ـ اخالص3
، که امري است که جـز  آنها به خدا در    قربت از راه مشروط بودن قصد       عبادات،

دهـد و ایـن التـزام       پرورش مـی   انسانخدا احدي بر آن آگاه نیست، اخالص را در          
. سازد م می محسوسی مجسةزندت  الهی را به صورت واقعی  ۀکامل به اخالص، مراقب   

 و در هر سلوکی که انسان روشترین تأثیر را در هر       این مراقبه دوربردترین و عمیق    
 خالصانه ، در تمام زندگیش کهانگیزد    باشد و او را برمی      کند دارا می    یبدان مبادرت م  

 اسـت کـه   روحی زنده بودن هر عملی است و  سرّ صپس اخال . براي خدا کار کند   
  .شود ثمر می محتوي و بی عمل بدون آن بی

 اخالص ورزیدن براي خداي تعالی  مبناي عبادت، درون انسان بر      ۀوسیل  به وقتی
 فـرد را از صـورت    وکنـد     خالص به هر عمل دیگري سرایت مـی       پرورده شد، آن ا   

 ۀ همکهآورد   به صورت مخلوقی در می،پرستد مخلوقی که خودش و منافعش را می    
 بخـشیدن  تحقّقسازد و تالشگرانه در راه    خدا مرتبط می   ةمنافع و اعمالش را به اراد     
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ـ کوشـد و ایـن در نهایـت، بـه معنـی همکـاري مثبـت ف              به رضاي الهی می    ال، در ع
  .استهاي بلندش  ت به سوي افق در آوردن چرخ حرکت انسانیگردش به

ها پاك کند و نیروهـاي       گیرد تا او را از ناخالصی        فرد را در بر می     تنی اخالص،
هـاي نیروهـاي خیـر در     ت وقتی اصالح شـد و چـشمه  نی.  نمایدبیدارخیر را در او     

ر و هـاي مکـرّ     احتیاج به درخواست    را بدون  اش  انگیزانندهوجود فرد جوشید، نقش     
  .نماید  خواستار انجام آن است، ایفا میکهآراستن نتایج کار از سوي کسی 

 و سامان بخشی به امـور را،   رهبري بارهاي سنگین    ،رهبر اصالح شد  ت   نی وقتی
اگـر آن  .  یک بازرگانموردطور در  همین. کشد   بر دوش می   ،بدون احتیاج به تشویق   

در پـی  ، خود به خودکهشود  اي می   به گونه  ،ل در انسان بوجود آید    ت به طور کام   نی 
 جـز  اي  انگیـزه کارهاي خیر خواهد بود و این بر خالف وقتی است که بـر اسـاس                

 را حالتیشود، که تا زمانی که چنین  اخالص، به شرکت در کار خیري برانگیخته می  
 کارهايیج و غیر آن، در   ر و آراستن نتا   هاي مکرّ    تنها پس از درخواست    ،داشته باشد 

  .کند خیر دیگر نیز شرکت می
ـ  و 1.ت فرد از عملش بهتـر اسـت  نی:  المرءِ خَیرٌ مِن عملِهِ    ۀُنِی :جا است که     از این  و ا اِنَّم

ـ به میزانی  ، معصومرهبران 2.هاست  تکارها بر اساس نی    :االَعمالُ بِالنَّیاتِ   مهـم  ۀبه این نکت
  .را در این جا نداریمها   آنکه ما مجال ذکراند  تربیتی تأکید کرده

خواهد که در ماه طاعـت و روزه، از        ت می  است که از ام    6 خدا رسول   این
ـ بـا    :ةٍ وقُلوبٍ طاهِرَ  ۀٍبِنِیاتٍ صادِقَ پروردگار خود    هـاي پـاك    راسـت و دل هـاي   تنی، 

                                                
  .50، ص 1الشّیعه، ج   وسائل.1
  .13، ص 10الشّیعه، ج   وسائل.2
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الي  کـه از مـو  اي بنـده  کاملی اسـت کـه از        توجهزیرا این شرط    . درخواست نمایند 
  .د، خواسته شده استنک  درخواست می چیزيبزرگش

 نمودنش به معـانی حیـاتی آن،   توجه و عبادات پرداختن انسان به انجام   ۀوسیل به
هاي معنویش، در وجود خود پیدا  ت لذّبرايهاي تربیتی الهی را      کم کم فرد سررشته   

رسـاند ـ و    اي می ه او را به مرحلکهانگیزاند   شوقی را در او بر می،کند و عبادت می
 معنوي را بـر  لذائذ ،رساند ـ که در آن مرحله  میکردن  مداومت از طریقدر حقیقت 

  .دارد م میر مقدي قابل تصوهاي ماد ت لذّۀهم

   ـ ثواب اخروي4

 به ایـن کـه عبـادت، فرمـانی     توجهبا .  بردخاطر اخروي بسیار را نباید از       ثواب
 لطـف الهـی، ثـوابی بـسیار و        مقتـضاي س به   ت اطاعت شده، پ   الهی است که به دقّ    

  .ی عظیم را در پی داردئعطا

   دومامر

  .  است مشروط به شروط خاصاي خودداري روزه از آن جهت که هاي حکمت
 روزه را در نکاتی خالصـه  ازهاي مورد نظر   حکمتینتر مهمتوان  جا می   در این 

 عبادات دیگر مشترك از بین روزه و برخی      ،آنها بخشیدن به برخی از      تحقّقکرد که   
 نیستند تـا    عبادات ۀاي براي هم    کلّیت  هر حال نکات مزبور خصوصی     است؛ لکن به  

. انـد    شـده  دادهقـرار   خاص   ۀ بحث قبل داخل شوند و بدین خاطر در جنب         ةدر حوز 
  :نکات مزبور به شرح زیر است
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   ـ تمرین صبر1

ـ سـتَعینُوا بِا و ا . تفـسیر شـده اسـت   روزه قرآن صبر به ۀ کریم ۀ آی  این در برِ و صل
  1. صبر و نماز استعانت بجوییدۀوسیل هب: ةِلوصال

 صـبر را در   ۀ زیـرا روزه ملکـ     ؛استهاي آن     ء به یکی از سبب       این تفسیر شی   و
 به اعتبـار  ؛ فقط روزه باشدصبر،که احتمال دارد منظور از        چنان. آورد  انسان پدید می  

  .استخاص هاي  این که صبري بر برخی سختی
ل بر غرائز در موارد  غلبه یافتن تعقّو صبر ۀهر حال، روزه ـ بدون شک ـ ملک   به

  .کند  میایجادل و مقتضاي غرائز را منافات بین مقتضاي تعقّ
رات شوخی ماننـدي کـه در    به تصوتا در مقام باز کردن این بحث نیستیم    اکنون
 آنکه بپردازیم  است زیادي از مسلمانان نقش بسته   ةاذهان عد صـبر را از  ،رات تصو 

باشد،   نزدیک میظلماي که به معنی پذیرش      مفهوم پرثمر و سازنده، به مفهوم سلبی      
  .این تحریف مفتضحی است. تبدیل نموده است

 داشته باشیم که بیـنش پیـدا کـردن بـه حقیقـت اسـالم و            توجهبایست     می لکن
به نفی ستایش ظلم و  دستور داده شده و مواردي که صبربه ها   آن هایی که در    حالت

که در اسالم چگونـه ظلـم، بـدون          شده است و این      امر ظالم   ۀپایان بخشیدن به فتن   
 است، معانی مثبـت دیگـري از صـبر را           شدهگونه توجیه، امري مردود شناخته      هیچ

 کار :صبر فقط عبارتست از. نداردرات ما سازد که ربطی به بسیاري از تصو      ظاهر می 
دارد  میم است و آن شرایط او را وا حاکانسانشرایطی که بر جمع آوردن توان ـ در  
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نی به کار گیرد ـ و حفظ کردن آن   معیۀصدمل  توانش را براي مقابله و تحمۀکه هم
  .در لحظات گشایش کامل صورت استفاده از آن به  تا وقت امکانِ،توان

 محکـم  ،ددارد و یکی از آن مـوار مصادیق متفاوتی   ،موارد بر مبناي تفاوت     صبر
ــه اســت در وقتــی کــه هــواي  ةنمــودن اراد  غــرق شــدن در اشــباع نفــس، آگاهان
 کنترل لِ عنصر تعقّ صبر یعنی نیرومنديِ، نتیجهدر .کند  میهایش را اقتضا بلندپروازي

  . جهتی صحیحبه سوي نفس ةرفات نفس و سمت دهند تصۀ همةکنند
در ایـن  . باشـد  مـی  موجـودات  سـایر  تفاوت انسان با  عنصر در حقیقت سرّ   این

تش  انسانی،پروراند، در او  را میآگاه ةتوان گفت روزه وقتی در انسان اراد     صورت می 
     زیرا اگر صبر نبـود . دهد  میپرورش ،سازد  موجودات متمایز می   ۀرا، که او را از بقی، 

  . متالطمش عبور نمایدامواج راه سخت زندگی را طی کند و از تتوانس انسان نمی
 که گونه همان از مراسم عملی ـ  بسیارياي براي  صبر را هدفی مرحله این رو از

 استدالالت فکري قرآن کریم و ازدر روزه و حج و غیر آن وجود دارد ـ و بسیاري   
  . یابیم احادیث شریف، می

کند که به ضـرورت پیکـار     ما ذکر میبراياسرائیل را   کریم داستان مأل بنی قرآن
فـراهم  هـا    آن پرتوان را بـراي  وخداوند رهبري هدایتگر    در راه خدا واقف بودند و       

 کـه  اي ده ارامیـزان ص شـدن  اي را بـراي مـشخّ   بایست امتحان عملی    لکن می  ؛نمود
 عرصـه و حفـظ   هرق در ي از اسرار تفو به اعتبار این که اراده، سرّ؛داشتند بگذرانند 

   .ال براي پافشاري در جنگ است فعةانگیز
  مِنه فَلَیس مِنّی و منرٍ فَمن شَرِببِالجنُودِ قالَ اِنَّ اهللاَ مبتَلیکُم بِنَهوت طالُفَلَما فَصلَ   

ف غُرفَ    یطعمه فَاِنَّه مِنّی اِالّ    لَم  هنگـامی کـه     پـس  : قَلیالً اِالّ فَشرِبوا مِنه     بِیدِهِ ۀً منِ اغتَرَ
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 ؛کنـد  بی آزمـایش مـی     نهر آ  ۀوسیل   شما را به   خداوند گفت   ،کشی کرد   طالوت لشکر 
 از ،ی از آن برگیرد و آن که نخورد یا تنها کفّ    نیست از من    ،پس هر کس از آن نوشد     

  1. از آن نوشیدندهمه ،پس آن گاه جز گروه اندکی. من است
 ، آب مقاومت نکردند و در نتیجـه   دردر حالت تشنگی شدید در برابر رفتن         آنها

ط شدند  بودند ـ بر خود مسلّاندکی گروه  دیگر ـ کهۀامتحان را نگذراندند و آن دست
      و صبر پیشه کردند و شرافت موفقیبه خود اختصاص دادندراس ت در امتحان مقد . 

   و نفـراتش بـه   تجهیزاتبا دشمن ت سپاه، بعد از این که آنان را      و هنگامی که اکثری 
روه  گـ آنوحشت انداخته بود، از جنگی که سختی در پیش داشت روي گرداندنـد،        

ثیرَۀً َغلَبت فِئَۀٍ قَلیلَۀٍکَم مِن فِئَ :این بودها   آنندك به پیش رفتند و شعارا  بِاِذنِ اهللاِ و ةً کَ
ـ  بسیار گروه اندکی که به اذن خدا بـر           چه :اهللاُ مع الصابِرینَ   بـسیاري غلبـه     تجمعی 

 .کردنـد  نتیجه این بود که بر دشمنان حملـه          و 2.نمودند و خدا با صبرپیشگان است     
زَمم بِاِذنِ اهللاِوفَه3.را شکست دادندها   آن به اذن خداپس :ه  

 ما است و همین معنی را براي ما برابر عطف تاریخ اسالم ـ در  ۀ بدر ـ نقط نبرد
در مـاه مبـارك   ، پـرورده بـود  راها   آنوقتی که گروه اندکی که روزه  . کند  م می مجس 

 و تعداد کثیري که دشمنان داشـتند،  زاتی تجهۀ وجود هم  بارمضان به راه افتادند که      
 بـود و پیـروزي هـم       شعارجهاد کنند و شعارشان همان      در راه خدا با دشمنان خدا       

  . قرین صبرپیشگان گردید
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ه نچـ هاي عملی ـ از آ   بود از نمونهشاهدياي بود از پرورش فکري و   نمونهاین
یـن اعتبـار کـه     اساس صبر، به ابرهاي پیشین گذشته است ـ براي پرورش   تدر ام
  . آزاد آگاه استةاراد

 ینتر مهم از بلکهنماید و   ایجاد می را یکی از دستوراتی است که این ملکه         روزه
 ، است صبرماه :شَهرُ الصبرِ که  ماه مبارك را به این6 حضرت رسول. استها   آن

  .اند توصیف نموده
 که  استرگی بزۀ حصول ملکبراي  ترین کمک جا که صبر در حقیقت قوي  آناز

اي   سوي هر نیکـی به ة که انگیزند است  و عامل مثبتی   باشد  می برتري   ۀدر اسالم مای  
یابیم که هدف تشریع   را می  قرآن ۀ مبارک ۀ، آی کنیم   تعبیر می  ا از آن به تقو    باشد که   می

ب علَـیکُم   :فرماید   می متعالخداوند  . روزه را به دست آمدن تقوي قرار داده است         کُتِ
یاملَی الَّذینَ مِ     الصع ب  کـه بـر   گونـه همان بر شما، روزه :نَون قَبلِکُم لَعلَّکُم تَتَّق    کَما کُتِ

  1.قی شوید از شما بودند، واجب گردید تا شاید متّلبقکسانی که 
 بـه ایـن اعتبـار     ؛ نام نهاد  ،ماه جهاد  :شَهرُ الجهادِ  ماه رمضان را     6  پیامبر طور  همان

  دهد  ت می لی که به دس   که قدرت تحم، آفریند کـه   اي می    فردي و اجتماعی قوي    تشخصی
کند و با به دست آمدن ایـن   ل می تحم، استکردهر هر درد و نامالیمی را که خداوند مقرّ     

  .شوند  نمیمغلوباي  ویژگی، جامعه و فرد در هیچ معرکه

   ـ تثبیت اخالص2

سرشار بودن از  عبادت به اعتبار کههایی است   که اخالص یکی از ویژگی   گفتیم
 ۀ مشترك بین هم  از حد  بزرگتريلکن در روزه نیروي     . آفریند  قصد قربت، آن را می    
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. کنیم  تثبیت اخالص تعبیر میو به عنصر تأکید ،انواع عبادات وجود دارد و لذا از آن  
 مـسجد، بعـد از     دراش     در خطبه  3در این مورد از سخن حضرت زهراي طاهره         

 بیانکنیم که در آن قسمت از سخنش که به             می تتبعی 6 وفات پدر بزرگوارش  
ثبیتـاً لِالِخـالصِ   : فرمود،هدف بعضی از احکام پرداخت    روزه را بـراي  و :و الصوم تَ

  :سازد ق میکید را دو امر محقّأ این تثبیت و تو 1.فرمودر تثبیت نمودن اخالص مقرّ
ـ  شـک  ظـواهر و اَ    داراي عبادات دیگر    ۀ نخست این است که هم     امر  صیال مشخّ

 ممکـن اسـت   و گـردد  پردازد پدیدار می میها    آن ، که در کسی که به انجام      باشند  می
 که در گونه همان.  شرك باشد و العیاذباهللاموجب وارد شدن عنصر ریا و شرك خفی

 همچـون شود   شرك به طور نامحسوس در وجود انسان وارد می     ،حدیث آمده است  
  . مورچهحرکت آرامِ

 ،ورزد   که انسان بدان مبـادرت مـی       نمودنیکار امساك و قناعت      که غیر از     روزه
 مـستثنی     این قاعـده   از ،گردد   آگاه نمی  از آن چیزي نیست و جز خداي تعالی کسی        

  .است
د تردیـد در   مجـرّ ،گویند   که فقهاء و بزرگان می     گونه  همان است که    این دوم   امر

مثل واجب شدن قضاء     ، یافتن بعضی از تبعات    تحقّق روزه و    دنشت، براي باطل    نی 
 تا هنگامی که عمـل     ، این امر در نماز    ، نمونه به عنوان  ولی ؛ کافی است  ،آن بر انسان  

  . مضر نیست، باشدنداشتهمنافی با نماز را در دنبال 
 آنچـه دار از   روزهانسان. کند  الهی را ایجاد می  ۀ مراقب ۀ تثبیت، در هر آن، ملک     این

 را  خودداریشکند و در هر لحظه،        ري می شود خوددا   موجب شکسته شدن روزه می    
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 الهـی را  ۀمراقب ۀگردد ملک ی وقتی تکرار میاین معن دهد و ب قرار می   تقرّ ۀوسیل
  .دهد در هر لحظه از لحظات زندگی شکل می

   ـ مواسات3
 از آنچـه ه، بـیش از      به عـالم مـاد     بودنش نیست که انسان در اثر وابسته        تردیدي

ـ . پـذیرد   تـأثیر مـی    محسوساتش از ،رددگ   می متأثّرطریق معقوالتش     ۀه بـه وسـیل  البتّ
 نظر فکري تحـت تـأثیر آن واقـع    ازشود و    می متأثّرتوصیف معنوي یک حالت هم      

 وقتـی آن حالـت بـه    شـدندش  متأثّر به هر حال مثل    ،ر یافتن ی لکن این تأث   ؛گردد  می
نیست،آید ی در میصورت حس .  
 که براي او درگیري جنگـی توصـیف   یانسانتوانیم بین حالت    مثال می  به عنوان 

 کـه خـودش در صـحنه حاضـر     وقتیگردد و حالت او   میمتأثّرشود و در نتیجه   می
  . کنیممقایسه ،نماید  جنگی را مشاهده میۀشود و با چشمان خود آن معرک می

ـ  بخشیدنم طور که پیداست ـ کار تجس   ـ همان روزه ت  به گرسـنگی و محرومی
 حالی که غـذا و    درت همراهند    اشخاص با درد محرومی    ،هاست، زیرا در حالت روز    

 راها   آنجنس مخالف در جلو ایشان است و حرارت گرسنگی شکم و نیاز جنسی،          
 وکند  ر توسعه پیدا میشود و این تأثّ ر حاصل می این سوز، تأثّۀسوزاند و به وسیل می

  .گردد  شامل می،شود  دردهایشان کاسته نمی ازهمراهی با دردهاي دیگرانی را که
جوشـد و     فطرت و ضمیر می    اعماق حصول این احساس، مواسات انسانی از        با

 احـساس اسـت بـر       ایـن  ۀ الزمـ  آنچـه  بخشیدن   تحقّق انسان را به سوي      ،در پی آن  
مـاه   :ةِشَهرُ المواسـا کند که      ماه رمضان شایستگی پیدا می     ،انگیزد و در این هنگام      می

  . آن را خواند6  که رسول خداخوانده شود، همان گونه ،مواسات
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 آگاهی فقیر به دوستی و برابـري  و فرد غنی به ضرورت مواسات با فقیر         آگاهی
 تـوان بایـد ایـن     کـه در حـد  این بشر به ۀ آگاهی هم ،بین او وفرد غنی و در پی آن       

منتفـی اسـت، از   هـا   ناانس ارزشیابی ۀ که در عرصگونه هماني عارضی را، ها  تفاوت
 تشکیل ،ماه نیکی:  الخَیرِشَهرُُها را در      ها بخشی از نیکی      این احساس  ۀبین ببرند، هم  

ــ. دهــد مــی روحالی از عوامــل گــسترش بــدین خــاطر روزه عامــل فعت و  انــسانی
  .باشد هاي اسالمی بین افراد می منقبت

  ها  ـ یادآوري نعمت4
ش توانیم آثـار   چیزي است که نمی    دهد  میاي که به انسان دست         فراموشی عامل

هـاي     طبیعـیش، نعمتـی از نعمـت       حدمان انکار نماییم و این عامل، در        یرا در زندگ  
 را که در هر لحظه انسانیتوان زندگی    چگونه می  االّبزرگ الهی براي انسان است و       

چنـین  .  نمـود  رتـصو کنـد     ی می هایش بر او تجلّ     ها و شادي     محنت ۀاز زندگیش هم  
  .نیست مضطرب که قادر بر هیچ چیزي شود سرکوفته و کسی به زودي انسانی می

 هشدار دهنده، در بیدار کردن او    طبیعی اثر طغیان این عامل در انسان، عوامل         در
 مرگ، آیـا همـه یقـین بـه      ۀ مسأل در نمونه   به عنوان . شوند  ر واقع نمی  از غفلتش مؤثّ  

 مطلقاً احتمـال مـردن      کهمرگ ندارند؟ ولکن چه بسیارند کسانی که همچون فردي          
زند و   یقین میپهلويی پهلو به اي است که حتّ  این فراموشی . کنند  دهد عمل می   نمی

 شـرایط و  درانـسان  . کننـد  پی هم در او اثر نمـی   در حالتی است که هشدارهاي پی    
 نیافتنیپندارد این شرایط چیزي دائمی و تغییر         می ،نماید   می یی که زندگ  حال خاص 

  .گیر استمتی عالنّبیند تغییر، س  با وجود این که می،است
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 طبیعـی فراموشـی خـارج     را از حـد   انسانیابیم که عوامل بسیاري       جا می    این از
 بزرگی را که وجودش را هاي نعمتمثالً او شود که     سازد و در نتیجه مشاهده می       می

 جـز بعـد از فقـدان    تش،یاهمها و   کند و به وجود آن نعمت       در برگرفته فراموش می   
نِعمتـانِ مجهولَتـانِ    اسـت المثل گفته شده  ه همین خاطر در ضربب. برد  پی نمی  ،آنها

 که داشتیم اگر اجازه .تاند، سالمتی و امنی اند که ناشناخته   دو نعمت  :مانُالَ و ا  ۀُحلصّا
 را اضافه اینبه آن،  ـ  با الهام از شرایط کنونی انسانالمثل چیزي بیافزاییم ـ به ضرب

 کـه  : ایمـان و قـرآن و اهـل بیـت       : البیـتِ  القُـرآنُ و اَهـلُ    و االیمانُ و  کردیم    می
 لکن از سوي انسان مسکین، در جایگاه فراموشـی قـرار            ؛ هستند ها  نعمتبزرگترین  

  .اند گرفته
 خیراتی که خداونـد بـه او        ة کنند یادآوريهر حال روزه براي انسان، باالترین        به

کند که از غذاي لذیذ       واجب می  نمسلماروزه بر   . شود   شمرده می  ،انعام نموده است  
در برابـرش  هـا    آن دوهـر  در حالی که  و اوو جنس مخالف مطلوب خودداري کند   

. انـد   براي او ممنوع شدهزیرا ؛شود نزدیک نمیها   آن به،بیند را میها    آن قرار دارند و  
هـا بـر او       ایـن نعمـت    اگـر انگیزد که     این موقف حتماً در انسان این سؤال را بر می         

 او  اینکهکند و  چه میداددست را از ها   آنیم شد یا براي همیشه امکان استفاده از تحر
بـه  ها   آن ةبخشندو شکرگزاري نمودن از      هاي بزرگ، از سپاس      این نعمت  براي اداي حقّ  

  .لش، چه آماده کرده است لطف و تفضّخاطر
را در دهـد و او    را گـسترش مـی  افقشدار از این نعمت،  ت روزه  موقّ تمحرومی

 بـه  ،کند و در پـی آن   پیدا میآگاهی به وجود این نعمت  اوالًدهد که     حالتی قرار می  
یابد و در این هنگـام کـار     میوقوف تداعی،  ۀهاي الهی زیاد دیگري، به وسیل       نعمت
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هماهنگی یا کمـک   آن، پیشود و در  انگیزش دیگري به سوي خداي تعالی کامل می    
ن انـسانی و   تمـد سـاختن  ۀ بشري و همکاري در عرصـ به هماهنگ شدن با مبانی عدالت     

  .دهد جوشد را نتیجه می میها   آنبستن مرزهایی که شر از

  تآخرهاي   ـ یادآوري موقف5

ا بِجوعِکُم و عطَشِکُم جـوع      وو اذکُر  :فرماید  اش می    شریفه ۀ در خطب  6 پیامبر
 ومِ القِیامۀِیطَشَهروز قیامـت  تشنگیان، گرسنگی و  گرسنگی و تشنگیتۀوسیل به : وِ ع 

  .را به یاد آورید
ـ کننده، بخش و تثبیت  صورتی الهام  ، به 6  حضرت آن خواهـد در   ت مـی  از ام

 را، کـه گرسـنگی و   موقـف تـر از ایـن    ه و تشنه است، موقفی بزرگ نحالی که گرس  
و  . آورد یـاد دهـد، بـه        فکر را تشکیل می    متحیر کنندة تشنگی در آن یکی از عوامل       

 را در حال مـستی  مردم : ولکِنَّ عذاب اهللاِ شَدید  اس سکاري و ما هم بِسکاري     ي النّ رَتَ
  1. لکن عذاب الهی شدید است؛ نیستندمست در حالی که ،بینی می

رش ضروري اسـت   موقفی معنوي که تصوبهگونه انسان را از کار آموزش زمینی،     این
  .سازد  میمنتقلاسی است،  داراي نقش اس،و در ساختن حیات متکامل

 شود تا کاري کند که او را از شرّ          می برانگیختهر، انسان   دست آمدن آن تصو     به با
 اِلـی   ةٌوه یومئِـذٍ ناضِـرَ    وج .دساز محشور   پاکانآن روز حفظ نماید و او را در گروه          

بو  2.انـد  تهگارشان چشم دوخ ند و به پروردا هایی آن روز پر طراوت    چهره: ةٌها ناظِرَ ر
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 ،کنـد   عدم گمراهی را براي او تضمین میآنچه ۀ ملتزم شدن کامل به هم  ۀوسیل  آن به 
 تکامـل را عـالوه بـر        به سوي بدین صورت روزه کار انگیزش دیگري       . خواهد بود 

  . بخشد  میتحقّقهایی که در گذشته ذکر شد،  انگیزش

   ـ حکمت بهداشتی6

ـ شدیديوزه تأثیر کنند که ر کید میأنصوص اسالمی بر این ت    بهداشـتی  ۀ در جنب
اي که جاي شک در فوائد روزه   گونه  مباحث عالی بهداشتی نیز، به    . جسم انسان دارد  

  . نمایند گذارند، بر این امر تأکید می را باقی نمی
کنند ممکن است براي این باشد که        نصوصی که فوائد بهداشتی روزه را ذکر می       

ر طرف روزه و ایجاد رغبت نسبت به آن، مؤثّ          بهصی  اي در ایجاد جذب مشخّ      گونه  به
  . واقع گردد

  . تر است آگاهها   آنهاي دیگري نیز دارد که خدا بر روزه حکمت
 در برابر فهـم انـسان       خاص،ها، چه عمومی و چه         این حکمت  ۀهنگامی که هم  

تا انگیزد دار را برمی   پیوندد، فرد روزه    شود و به دیگر ثمرات و آثار آن می          م می مجس 
 را فعـالً  آنچـه جا آورد کـه    نحوي به   عملش را در سطح مطلوب و به      با تالش تمام،    

از بـین   هـا    آن بینۀ است انجام دهد، وفق یابد و فاصل  سزاوارآنچه با   ،دهد  انجام می 
  .  یابدتحقّقآن   ثمرات و آثار وصف نشدنی ،برود و در نتیجه

ایی وجـود داشـت، در ظـرف     هـ   حکمت  ،   روزه  و خاص   در هر دو بعد عام     اگر
آن حکمـت  . شود نیز حکمت بزرگی وجـود دارد  اي که روزه در آن انجام می       زمانی

  چیست؟ 
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  حکمت زمان روزه
توان از قرآن کریم و احادیث شریفی که در ایـن مـورد وارد                این حکمت را می   

    فرماید  کریمه میۀآی.  ماه مبارك رمضان استنباط کرد     شده است و دعاهاي مستحب :
مـاه  :  الهـدي و الفُرقـانِ     اسِ و بینـاتٍ مِـنَ     شَهرُ رمضانَ الَّذي اُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هدي لِلنّ       

 قرآنی که هدایتی براي مردم و دالئلی از هدایت و تمیـز بـین         ،رمضان که در آن ماه      
ک قَلت  اِنَّاَللّهم: فرماید  و در دعا می1. استشده نازل ، و باطل در آن وجود داردحقّ

تٍ مِنَ الهـدي  نااسِ و بیّ  فی کِتابِک المنزَلِ شَهرُُ رمضانَ الَّذي اُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هدي لِلنّ          
  رمح ظَّمتالفُرقانِ فَعۀَو   ضانَ بمفیهِ مِنَ القُرآنِ  شَهرِ ر خدایا تو در کتاب نازل : ما اَنزَلت

 قرآنی که هدایتی براي مردم و دالئلی از ،ات فرمودي ماه رمضانی که در آن ماه         شده
ده است، پس حرمت مـاه     و باطل در آن وجود دارد نازل ش        هدایت و تمیز بین حقّ    

  . يد بزرگ شمر،فرمودي  از قرآن در آن نازل آنچه به خاطررمضان را 
ـ     پس ماه مبارك عظمتش را از این می         جـداً  ۀگیرد که ظرفـی اسـت بـراي حادث

سـازي بـراي آن     زمینـه بـه خـاطر  اء ـ که درود خدا بر آنان باد ـ    انبیۀبزرگی که هم
 ةهـا را تقـدیم کردنـد و کـر         ها و جان    ترین خون   بها گران ،راهتالش نمودند و در آن      

 رشـد  بـشریت  روح ،هاي آموزشی و تربیتی بزرگی را گذراند که طی آن        زمین دوره 
 گونـه  همانقیقاً   ، د جود آمد به و طور کامل     عوامل پذیرش به     انسانی   ۀ و در جامع   کرد

سـی بـود کـه وحـی     کند تا بزرگ شود، و این رشد مقد   که روح در کودك رشد می     
اي بود کـه    واقعهبه خاطر اینها ۀهم. اش آن را تغذیه نمود   پی  در  آسمانی با شرایع پی   
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گاه از اثربخـشی و      هیچ بلکهگذارد که محو شدنی نیست،        زودي اثري بر جاي می      به
. ي راه کمـال اسـت     اهـ   ضـرورت ماند؛ بدین خاطر کـه ضـرورتی از           ز نمی انگیزش با 

 شـدن بـه ایـن حادثـه را       شایستگی مختص اي رسید که به او         به مرحله  بشریتگونه،      این
جاویـد رمـضان بـود و آن حادثـه فـرود            بخشید و این خواست خدا بود و حادثه در ماه           

 را که او بـدان  آنچه ۀکه هم  بود یتبشربراي  اي الهی    هدیه به عنوان آمدن قرآن کریم    
ثَلٍاسِ فی هذَا القُرا صرَّفنا لِلنّ و لَقَد   .  همراه دارد  ،محتاج است  و همانـا در  : نِ مِن کُلَّ م

 و متکفّل باال بردن شـتاب ترقّـی بـشري تـا     1.ها براي مردم آوردیم   مثل ۀاین قرآن از هم   
   .باشد روز قیامت می

ــی و  هدیــه ــاي کــه جوامــع قرآن ــیام ــدان  ت مــسلمان را پــرورش م دهــد و ب
قـدر زیـاد    هـا چ    کنـد و الطـاف و نعمـت         ایـت مـی   وسیله از ارزش لطف الهی حک     

  ! است
کنـد   که ماه رمضان را بدین گونه توصیف مـی      ، بعد از این      کریمه ۀبینیم که آی    می

شود و براي آن، دو  که قرآن در آن نازل شده است، به توصیف خود قرآن منتقل می           
ـ هد.  در آن دو است  بشریتکند که آرزوي بزرگ       کریم اثبات می  وصف   اسِ و ي لِلنّ

ّیالفُرقانِ   بدي وو هدایتی براي مردم و دالئلی از هدایت و تمیز بین حـقّ    : ناتٍ مِنَ اله 
 ۀپس قرآن هدایت مستحکمی است از جانب خداوند آگاه و محـیط بـر همـ            . باطل
رسـد، و     هـا بـدان مـی       ن زنـدگی انـسا    آنچهد و   آی  ها پیش می    ن در زندگی انسا   آنچه

  . کند جدا می معیاري است که حقّ و باطل را از هم 
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 بـزرگ  ۀ بـه شـب تولّـد ایـن واقعـ     ،شود  بشري وقتی به این ماه وارد می    ۀجامع
ـ          . گردد  نزدیک می  مظـاهر  ۀ همـ  ،د کـه در آن    رَپس باید در حالت دیگري بـه سـر ب 

 ایـن خـشوع   ،گردد چه بیشتر نزدیک می تقدیس و خشوع وجود داشته باشد و هر      
اِنّـا  . رسـد  د، به اوج خود می  در شب پرکرامت تولّ     اینکه  تا ،شود  و تکریم زیاد می   

و آن از هزار شب، کـه   1.ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم:  القَدرِۀِاَنزَلناه فی لَیلَ  
  .  بهتر است، فرود آمدن قرآن کریم را در بر نداشته باشدةخاطر
د و شاید بدین خاطر ماه رمضان زمان          گیر  جا سرچشمه می  ابراین تقدیس از آن   بن

روزه شد که بر این حقیقت بزرگ تأکید گردد که استقبال از قرآن باید در جـوي از            
گیـر   فـرا   زمـین   ۀبایست تعالیمش در هم     و چون می    خشوع و تقدیس صورت گیرد      

 با صالبت نیاز دارد کـه مواجهـه بـا          هایی  اي پذیرا و متناسب و انسان       شود، به زمینه  
هـا    آنهاي تربیتی آسمانی به را تمرین دهد و دورهها   آن،ها ها و کسب تجربه     سختی

  . باشد ت می محکم و بیدار در امة اراد ایناي براي روزه انگیزه. صالبت بخشد
در .  بر موارد دیگر، به صبر احتیـاج دارد  آنو تطبیق و حملقرآن کریم فهمیدن  

 در  آنچهشود و با روح        تبدیل می  تجریديیر این صورت قرآن به تعلیمات فکري        غ
کند؛ زیرا قرآن همان زندگی است  شب قدر حاصل شد و هدف آن، منافات پیدا می         

 و هللاِیـا اَیهـا الَّـذینَ آمنُـوا اسـتَجیبوا ِ     .  افکار و اعمالی که در آن وجـود دارد         ۀبا هم 
 دعوت خدا و رسـول را       ، آوردید ناي کسانی که ایما   : ما یحییکُم لِلرَّسولِ اِذا دعاکُم لِ   

  2. اجابت کنید،دننمای کند دعوت می  تان می  زندهآنچهگاه که شما را به  آن
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 بـار دیگـر در      زنده را  س مقد ةشود و این خاطر      روزه هر سال تکرار می     ۀفریض
 هـاي بـین راه    هل، منزلگا هاي قـدر در هـر سـا         گویا شب . انگیزد  ت برمی احساس ام

گیرد، یعنـی   توانش را توشه میها   آن از، براي سال جدیدبشریتاي است که     نه  ساال
هـا   تـرین نعمـت   گردد و او را به بـزرگ   زنده می  و تصمیم   اراده ،از چیزي که در آن    

ها است به هـدر ندهـد و در     را سزاوار آن شبآنچهشود، و بر اوست که  آور می   یاد
ها   آنطواف کند وها   آن  در گرد  بلکه ؛آن، خود را به نادانی نزند     مورد ثمرات و آثار     

  . فرازدها بی  بر فراز سر،هاي جاویدان  پرچمبه عنوانرا 
ر ایمـان  ا و صبر ـ در جو  عمل صالح و توصیه به یکدیگر در مورد حقّ احساس

 آن است هایی که در ها و حادثه نسان را به استقبال از ماه نیکوي رمضان با فریضه        ـ ا 
  . انگیزد برمی
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  بخش سوم
جوات قدسی سرشار از مستحب  

  
 ، کـه  گرد آورده اسـت   راات بسیاري   مستحباسالم در این ماه، در کنار واجبات،        

 سـهیمند و جـو    کامالً  ال   به صورتی زنده و فع     ،دار  روزه در شکل دادن احساس فرد    
 بـاال بـردن سـطح    ۀعرصی را در  مهمآورند که نقش      اي را به وجود می      روحی عالی 

  .کند عمل و نتیجه بخشی مطلوب آن، ایفا می
پردازیم  بحث بدان میۀات این ماه بسیار است که در اداممستحب.  

  قرائت قرآن کریم
 ي است که در برابر آن ثواب بسیاري قرار دارد و این قرائـت  ب مؤکّد که مستح، 

 ، تأثیرپذیري درونـی   یوند و  و تصمیم بر پیاده کردن و پ       توجهچه شروطش را، از       هر
  . بیشتري در پی خواهد داشت  طبعاً ثواب و مغفرت ،ر دربرداشته باشدتبیش

 ،شــان کــه بعــضی از قطعــات آن درگذشــته ذکــر شــد  در خطبــه6پیــامبر 
 مِنَ القُرآنِ، کانَ لَه اَجرَ من خَـتَم القُـرآنَ فـی غَیـرِهِ مِـنَ              ۀًو من تَال فیهِ آی    : فرماید  می
 اجـر کـسی را خواهـد    ، در این ماه تـالوت کنـد   رااي از قرآن کسی که آیه  : هورِالشُّ

  .، قرآن را ختم نمایدماههاي دیگرداشت که در 
 آمـده اسـت، و    قرائت قرآن در ماه رمضان  هاي زیادي براي     فضیلت ،در روایات 

  . اند ص نموده مشخّ،هاي معین نی را در شبهاي معی بعضی از روایات، قرائت سوره
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بهتـرین  : گویـد   ماه رمضان مـی ۀث قمی در مفاتیح الجنان در اعمال مشترک    محد
 خواندن قـرآن اسـت و بـسیار بایـد     ،هاي ماه مبارك رمضان  ها و روز اعمال در شب 

 قرآن در این ماه نازل شده است و وارد شـده کـه هـر چیـزي را                    که چه آن . خواند
هاي دیگر، هر ماهی یک ختم سنّت هار قرآن ماه رمضان است و در ماهبهاریست و ب

ش شش روز است و در ماه رمضان در هر سه روز یک ختم سنّت است           است و اقلّ  
او ـ یعنـی   : کنـد کـه   سپس روایت می. و اگر روزي یک ختم تواند کند خوب است

 ،قاري قرآن ـ اگر ثواب هر ختم قرآنی را به روح یکی از چهارده معصوم هدیه کند 
  . ست که با ایشان باشد در روز قیامتاجر چنین کسی آن ا

کند کـه   و قرائت قرآن در کنار ثوابی که در آن است، در روح آثاري را ایجاد می    
  : استها   آنۀطور مختصر از جمل موارد زیر به

 روزه ،آورد که در آن  میبوجودکه جوي   ان قرآن   د با تعالیم جاو   درونیـ پیوند   1
  . کند یبه بهترین وجه رسالتش را ایفا م

  . بخش آنفتن از ارشادات پاك کننده و حیات اثر پذیرۀوسیل ـ پاکی روح به2
 بـه  ،کنـد   چون انسان درحالی که زبانش سخن خداوند را ادا مـی .  فکرۀـ تغذی 3

  . برد بزرگترین و شریفترین حقایق پی می
ـ    دار   عوامـل، در شـکل دادن بـه احـساس فـرد روزه     ۀو موارد دیگري که بـا بقی

 بـه خـاطر   گـستردگیش و ثانیـاً      به خـاطر   اوالًسخن را در این زمینه      . ك است مشتر
  . کنیم  تأثیر آن، بیش از این طوالنی نمینروشن بود
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  دعا
در این ماه جمع عظیمی از دعاهاي کوتاه و بلند، بر حسب اقتضاء مقام، در برابر 

سـت بـسیار و      مفـاهیم در   ،عاهایی که رهبران معـصوم      د. شود  دار ظاهر می    فرد روزه 
ایـن  . انـد   هاي ناب عقیدتی و اشارات عالی تربیتی را در ضـمن آن قـرار داده                تلقین

صورت یک کـلّ   اند تا شریعت را به بینی شده ها براي آماده نمودن ذهن فرد پیش   دعا
این امر سهمی . ، درك نمایدنیستند یی جدا قابلمرتبط با هم، که اجزائش از یکدیگر

  . ی که در این بحث در صدد آن هستیم دارداساسی در ایجاد عامل
 موجـود در دعـا توسـط    ةپـذیري از معـانی زنـد    میزان این سهم با مقـدار تـأثیر   

عـا فـی     عالوه بر ایـن اسـت کـه د   ، از آثار دعا هاین جنب . باشد  کننده متناسب می    دعا
 حقیقت این است که مذهب اهـل   . دکن  اي را در انسان اشباع می       اتیهاي ذ   نفسه، نیاز 

ي اعتقـادي، تربیتـی و اخالقـی را، کـه دعاهـایی کـه در       ي قـو ها  مراقبت :بیت  
  . سازد ست، فراهم میآنهان  وارد شده متضم:هاي مختلف از ایشان  زمینه

تـوانیم   دار دارد را به اختصار می هایی که دعا در اعطاء آگاهی به روزه         انواع سهم 
  : صورت نکاتی ارائه کنیم که عبارتند از به

را بـراي پـذیرش ثمـرات     اي کـه روح   هم نمودن جو روحی و صفاي قلبی  ـ فرا الف
دن جـوي انجـام    فـراهم کـر  ۀوسـیل  این امر یک بـار بـه    . سازد  طور کامل آماده می     روزه به 

گریـد و زاري    می گردد و در نتیجه  روح به صفاي دوران کودکی باز می  ،شود که در آن     می
پیچـد و کمـر خـم     مالد و بر خـود مـی      را بر خاك می    نماید و گونه    کند و شکایت می     می
سـازد و    جبـار آشـکار مـی   ة ضـعف خـویش را در برابـر آفریننـد     ،کند و در آن هنگام      می

و خـاص   ایـن ضـعف   ، کـه یکـی از نویـسندگان بـزرگ تعبیـر نمـوده اسـت               گونه  همان
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عا به آمـاده   د. کند  مفهوم برخورداري عزّت را احساس می ، آن ۀوسیل  ایست که فرد به    یگانه
  1.پردازد  تعبیر عملی این حالت میۀکردن زمین

 ربیتَه، و اَنَا الجاهِلُ الَّذي علَّمتَه، و اَنَا الطِّفلُ الَّذي هدیتَه،   الَّذي سیدي اَنَا الصغیرُ   *
         نتَهالَّذي ام اَنَا الخائِف و ،فَعتَهالَّذي ر ضیعاَنَا الو موجـود کـوچکی    آقاي من، مـن      :و

اي و مـن    را علم آموختـه  اواي و من نادانی هستم که تو      او را پرورانده    هستم که تو    
 را رفعـت   او و من موجود پستی هستم که تواي ودکی هستم که تو هدایتش نموده   ک

  . اي اي و من موجود ترسانی هستم که تو بدو امنیت بخشیده بخشیده
 *یتُکصحینَ ع اَنَا بِاِلهی لَم اَعصِک تِرُ ووبِیبمِستَخِف ك ، و ال ک جاحِد، و ال بِاَمرِ

ك متَهاوِنٌ، لکِن خَطیئَ    ض، و ال  لِعقُوبتِک متَعرِّ   عرَضَت و سـولَت لـی نَفـسی و        ۀٌلِوعیدِ
در  ،گاه که در برابر تو معصیت نمـودم         خدایا آن : َغلَبنی هواي و اَعانَنی علیها شِقوتی     

 را سبک بـشمارم و      دستوراتتحالتی معصیت نکردم که منکر خداوندي تو باشم و          
 گناهی پدیدار شـد و  بلکههایت توهین نمایم،  هایت اعتراض کنم و به وعده      به کیفر 

گر ساخت و هواي نفـسم بـر مـن غالـب گردیـد و               نفسم آن را در نظرم زیبا جلوه      
  . کرد ام مرا در ارتکاب آن یاري  بختی بد

 به این تعبیـر عملـی   ، برانگیختن به توبه و پاك نمودن روح      ۀوسیل   بار دیگر به   و
  : پردازد می

مـه،  یک بِقَلبٍ قَد اَوبقَه جر اُنَاجبه، ربرَسه ذَنـ یا سیدي ـ بِلِسانٍ قَد اَخ ك  اَدعو* 
 واليـ م اَیتراهِباً راغباً راجیاً خائِفاً، اِذا ر یا رب وكـ اَدع    اَیـتاِذا ر و ،ذُنُوبی فَزِعت 

                                                
 از ادعیۀ مذکور در قسمت اعمال ماه مبارك رمضان کتاب بخش، تا پایان این هاشاره شد هاي ازفر. 1

  .اند الجنان گزیده و نقل شده مفاتیح
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آقاي من، با زبـانی کـه       : بت فَغَیرُ ظالِمٍ  کَرَمک طََمِعت، فِاِن عفَوت فَخَیرُ راحِمٍ و اِن عذََّ        
پروردگارا با قلبی که جرمش آن را      . خوانم  تو را می  است    گناهش آن را گنگ نموده    

سمت تو  بارالها گریزان و روي آور به . پردازم  به مناجات با تو می     است هالك نموده 
نگـرم   گاه که به گناهـانم مـی        آن ، اي موالي من   .خوانم   تو را می   ،و امیدوار و ترسان   

پـس اگـر عفـو نمـودي     . مکن   میعنگرم بدان طم گاه که به کرم تو می    ترسم و آن    می
  . کنندگانی و اگر عذاب فرمودي ظالم نیستی بهترین رحم

 *    ما اَنَا یا ر وما خَطَري  ب ؟ و ك  خـدایا مـن   : هبنی بِفَضلِک و تَصدق علَی بِعفـوِ
  . چیستم و کار دشوارم چیست؟ به فضلت مرا ببخش و به عفوت بر من تصدق نما

هاي عروج بلند روحی در آرامش شب تاریک و  سخن ناتوان است از بیان لحظه
هـا بـر لـب     سـازد و کلمـه   ري میها را جا   اي که اشک    گونه   ساکت، به  ةمیددنو  سحر  

این . شود  بخشنده بلند میةها و اعترافات براي آفرینند      شود و صداي ناله     شکسته می 
 در جوي که در نزدیکی بـه مـولی، عظـیم    ،از جانب بنده    عظیمی است    روي آوردن 

  : است
 *مما قُل اِنّی کُلَّ  اَللّهیقَد تَه لِلأت قُمت و ،أتبتَع و ،التةِص ،یتُکناج و ،یکدینَ یب 

ت، مالی کُلَّما قُلـت قَـد   نی مناجاتَک اِذا اَنَا ناجی سلَبتَ  و ،ت علَی نُعاساً اِذا اَنَا صلَّیت     اَلقَی
 اَزالَت قَدمی و ۀٌ عرَضَت لی بلِی  ،وابینَ مجلِسی تََّحت سریرَتی، و قَرُب مِن مجالِسِ الّ      صلُ
 نَحیتَنی، اَو سیدي لَعلَّک عن بابِک طَرَدتَنی، و عن خِدمتِک. ت بینی و بینَ خِدمتِکحالَ

یتَنـی معرِضَـاً عنـک فَقَلَیتَنـی، اَو     قصیتَنی، اَو لَعلَّک راَیتَنی مستَخِفّاً بِحقِّک فَاَ لَعلَّک راَ 
تَنی، اَو لَعلَّـک رأَیتَنـی َغیـرَ شـاکِرٍ لِنَعمائِـک            ضفَرَفَلَعلَّک وجدتَنی فی مقامِ الکاذِبینَ      
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ام   ام و متمرکز گردیده     گاه که به خود گفتم که آماده شده         پروردگارا، هر : …فَحرَمتَنی
گاه که نمـاز گـزاردم    و در پیشگاه تو به نمار ایستادم و به مناجات با تو پرداختم، آن   

ا مستولی کردي، و چون بـه مناجـات بـا تـو     آلودگی ر     بر من پرتی حواس و خواب     
گـویم   گاه می شود که هر مرا چه می. پرداختم توفیق مناجاتت را از من سلب نمودي       

اي بر مـن روي   باطنم اصالح گردیده و جایگاهم به جایگاه توابین نزدیک شده، بلیه 
ن شاید آقاي م . شود  لغزاند، و بین من و خدمت تو حائل می          آورد که گامم را می      می

اي کـه   اي، یا شاید دیده اي و از خدمتت دور ساخته ات طرد نموده   خانه تو مرا از درِ   
اي، یا شاید مـرا در   شمارم و در نتیجه مرا از خود دور نموده من حقّ تو را سبک می    

اي مـن در برابـر    اي، یا شاید دیـده    اي و در نتیجه مرا رانده       گویان یافته   دروغ  جایگاه  
  …اي داده کر نیستم و در نتیجه مرا مورد تحریم قرار هایت شا نعمت

 ها، در اشاره داشـتن    احساسة انواع عوامل شکل دهندۀب ـ مشترك بودن با بقی
  .  آن عوامل بدان اشاره دارندآنچهبه 

  : د که بگویدکن کننده تلقین می به دعابینیم  می اول نوع  ۀدر زمین
ـ      و قَد اَوجبت لِکُلِّ ضَیفٍ قِ     *  پروردگـارا تـو    :ۀَري و اَنَا ضَیفُک فَاجعل قِراي الجنَّ

م؛ پـس پـذیرایی   ا اي و من میهمان تو      واجب فرموده  اي را   یی  براي هر میهمانی پذیرا   
  . من را بهشت قرار بده

 را که در مـوارد بـسیاري ذکـر کـردیم مـورد       آنچهبینیم    در رابطه با نوع دوم می     
 و او را دائمـاً بـه یـاري    دهـد  نسان اراده را پرورش مـی     در ا  اعد. دهد  تأکید قرار می  

  . انگیزد طلبیدن از خدا براي غلبه بر نفس می
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 در :و اَعِنّی علی نَفسی بِما تُعینُ بِهِ الصالِحینَ علی اَنفُسِهِم، و اختِم عملی بِاَحسنِهِ* 
فرما و کـارم را بـه    یاري  مرا   ،کنی   صالحان را بدان یاري می     آنچه با   ، با نفسم  ةمبارز

  . نیکوترین صورت به پایان رسان
  . انگیزد خدا و شکر او برمی شود و به حمد  آور می و نعمت را به او یاد

فَیا من ربانی . اِلهی ربیتَنی فی نِعمِک و اِحسانِک صغیراً، و نَوهت بِاسمی کَبیراً        * 
 تَفَضُّلِهِ و نیا بِاحسانِهِ وفِی الداَشار مِهِ، وعرِفَتی یا ةِخِرَآللی فِی ا نِعکَرَمِهِ، م فوِهِ واِلی ع 

    ح و ،لَیکلیلی عد واليیمب   شَفیعی اِلَیک اي خداي من، تو مـرا در حـالی کـه       : لَک
پس اي آن . ها و احسانت پروراندي و مرا بلند آوازه ساختی         نعمت  کوچک بودم در    

 و در آخرت مرا به عفو و هایت پروراندي  و تفضّل و نعمتانکه مرا در دنیا با احس   
 بـه سـوي   راهنمـاي مـن   ، شناخت من از تو،کرمت رهنمون ساختی، اي موالي من  

من در نزد توستۀ واسط،بت من به توتوست و مح .  
کـت بـا دیگـران در      مواسات و عطوفت و مـشار    ۀوسیل  اخالقی را به    و احساس   

  .دهد یهایشان رشد م واطف و احساسع
 *ماَللّه       ،رروورِ السلی اَهلِ القُباَدخِل ع ماَغنِ کُلَّ فَقیرٍ،     اَللّه ماَشبِع کُـلَّ جـائعٍ،     اَللّه 
مریانٍ،     اَللّهکُلَّ ع اکس مدینٍ،      اَللّهینِ کُلِّ ماقضِ د مبٍ    اَللّهکرون کُلِّ مج ع خدایا ...:  فَرِّ

 گرسنگان را سیر  ۀنیاز کن، خدایا هم      فقرا را بی   ۀ، خدایا هم  اهل قبور را مسرور کن    
 افراد مدیون را قضا کن، خـدایا  ۀین هم برهنگان را بپوشان، خدایا دۀکن، خدایا هم  

  … بدحاالن را گشایش عطا کنۀهم
  .کند ها از خدا طلب یاري می استیکه براي رفع ک  دهد  و او را در حالتی قرار می
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* مالغَفلَ اِنّ اَللّه خلِ والب بنِ والج و مالهالفَشَلِ ولِ ومِنَ الکَس وذُبِکۀِی اَعالقَسو ةِ و 
خدایا من از کسل بودن و وارفتگـی و غـم و         : ۀٍ و کُلِّ بلِی   ۀِ و الفَقرِ و الفاقَ    ۀِو المسکَنَ 

 به تو پناه  بلیاتۀترس و بخل و غفلت و سنگدلی و نداري و فقر و نیازمندي و هم  
  . برم می

ر اي به روز قیامـت و اهـل آن، متـذکّ    صورت عالی به را  انسان ،و در دعاي سحر  
  : شود می

جِ نَفسی   ؟فَما لی ال اَبکی   *  اَ ، اَبکی لِخُرو اَبکـی لِـضیقِ لَحـدي   ، قَبري ۀِبکی لِظُلم ، 
     اينکَرٍ اِیم ؤالِ نَکیرٍ و اَبکی لِس،     لی ثِریاناً ذَلیالً حامِالً  اَبکی لِخُرُوجی مِن قَبري عقلی ع

 لِکُـلِّ   عن یمینی و اُخري عن شِمالی، اِذِ الخَالئِقُ فی شَأنٍ غَیرَ شَـأنی،      ةًظَهري، اَنظُرُ مرَّ  
ئٍ  و وجوه یومئِـذٍ علَیهـا       ةٌ مستَبشِرَ ۀٌ، ضاحِکَ ةٌنٌ یغنیهِ، وجوه یومئِذٍ مسفِرَ     یومئِذٍ شَأ  امرِ
 بر تاریکی .کنم  بر خارج شدن روحم از بدنم گریه می؟یمرچرا نگ: ةٌ تَرهقُها قَتَرَةٌغَبرَ

 بر سؤال کـردن نکیـر و منکـر از خـودم          .کنم   بر تنگی قبرم گریه می     .گریم  قبرم می 
کنم بر خارج شدنم از قبرم در حالی کـه برهنـه و خـوارم و بـار             گریه می  .گریم  می

نگـرم و بـار دیگـر     کنم؛ یک بار به راستم مـی     یسنگین گناهانم را بر دوشم حمل م      
اندازم؛ وقتی که خالئق به کاري غیر از من مشغولند، هر کسی             طرف چپ نظر می     به

 زکنـد، در آن رو  نیـاز مـی   بـی   بـه کـار دیگـران    توجهآن روز کاري دارد که او را از  
ـ   و در آن روز چهـره  مان است  هایی درخشنده و خندان و شاد      چهره آلـود   ارهـایی غب

  . است است که خاك بر آن نشسته 
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 *ما   ی اِنِّ اَللّه خُشُوع خـدایا مـن از تـو    : یمانِ قَبلَ خُشُوعِ الذُّلِّ فِی النّـارِ   ال اَسألُک
که خشوع ناشـی از خـواري در آتـش      پیش از آن  ،طلبم  خشوع ناشی از ایمان را می     

  .  در من پدید آیدخدوز
   .کند میو بر اخالص کامل تأکید 

نَ عملی خالِـصاً     فی دینِک حتّی یکو    ۀِ قَلبی مِنَ الرِّیاءِ و الشَّک و السمع       و اَبرِي * 
و در پی جلب    : لَک هو قلبم را از ریا و شکو یگران بـودن در دینـت، پـاك    دتوج 

  . طور خالص براي تو باشد  تا عملم به،منزّه نما
  و ال سمعۀًب بِهِ فی آناءِ اللَّیلِ و اَطرافِ النَّهارِ رِیاء و الو التَجعل شَیئاً مِما اَتَقَرَّ  * 

 آن در ساعات شب و اطراف روز به تو تقرّب ۀوسیل  بهآنچهچیزي از : راً و البطَراً  اَشَ
  . کارانه و باطل قرار مده طلبانه و بد جویم را ریاکارانه و شهرت می

  . کند ق خداي تعالی را تثبیت می معنی بندگی مطل،شو با پرورش اعتقاد
 ولَداً، و لَم یکُن لَه شَریک فِی الملکِ و لَم       و ال  ۀًذ صاحِب  الَّذي لَم یتَّخِ   هللاِحمد ِ اَل* 

 جمیـعِ نِعمِـهِ   هللاِ بِجمیعِ محامِدِهِ کُلِّها علـی   اَلحمد.یکُن لَه ولِی مِنَ الذُّلِّ و کَبره تَکبیراً      
لَّـذي  هللاِ ا   اَلحمـد  .ع لَـه فـی اَمـرِهِ      اد لَه فی ملکِهِ و المنـازِ      هللا الَّذي المض    اَلحمد .لِّهاکُ

 الفاشی فِی الخَلقِ اَمرُه و حمده هللاِ ِ اَلحمد .تِه و الشَبیه لَه فی عظَم     الشَریک لَه فی خَلقِهِ   
  هجداوار خـدایی اسـت کـه همـسر و فرزنـدي      حمد جملگـی سـز   : الظّاهِرِ بِالکَرَمِ م

واري ت خعلّ ی که بهگیرد و براي او در فرمانروایی شریکی نیست و براي او ولی نمی
 ۀحمد با مجموعـ .  و او را بزرگ بدان، بزرگ دانستیبه آن محتاج شود وجود ندارد   

حمد جملگی . هایش تنها سزاوار خداست  نعمتۀ همۀهایش بر مجموع  ستایشۀهم
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ش مخـالفی نیـست و در کـارش منـازعی     ی کـه در فرمـانروای    است  خدایی سزاوار
 که در آفرینشش شـریکی بـراي او         ستحمد جملگی سزاوار خدایی   . وجود ندارد 

حمـد جملگـی سـزاوار      . نیست و در عظمتش هماننـدي بـراي او وجـود نـدارد            
 بـه خـاطر   در آفـرینش منتـشر اسـت و مجـدش         ،که امر و حمدش     ست   ا خدایی

  . ر استکرامتش آشکا
قادر به برشمردن آن  جایی که این نوشته  یابد تا  ادامه می و این تأکیدات همچنان 

  . نیست
   اجزاي اسالم را الهام نمودنۀج ـ پیوستگی بین مجموع

ج بیتِک الحرامِ      ۀَو لَیلَ : گوید  دعا کننده مثالً می    ح فِّق  القَدرِ وفَو بیلِکقَتالً فی س و 
اهللا الحـرام و شـهادت در      ما را موفّق بدار به درك شب قدر و حـج بیـت            پس...: لَنا

  …راهت
ز  و تمای هر هدایتیۀچشم اي که سر رکن اساسی د ـ الهام نمودن بازگشت به دو  

شـوند و   دري که تا روز قیامت از هم جدا نمی دو چیز گرانق  .بخش هر چیزي است   
شوند و  بناهاي اسالم روشن می  زیرو، د آنۀوسیل باشند و به آن دو، قرآن و عترت می

  . گردد بعاً در پی آن، خطوط ساختمان اسالم آشکار میط
ـه هـا بـا    ها و بار دار بار ا قرآن، که سخن آن در گذشته آمد، روزه  امکامـل و  توج 
به در شب قدر یابد تا  افزایش می  توجهکند و این  پذیري تمام، آن را تالوت می   تأثیر

 د خواهد قرآن را بر سرش بلند کن جا دعا از انسان می    رسد و این    می کمالش   سر حد
  : گوید که می بعد از آن
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ماَللّه ما فیهِ اِنّی اَسأَلُک نزَلِ والم ابِکِتابِک کفیهِ اسم سنیالَ والح ك  کبرُ و اَسماؤُ
 کتـاب  خدایا من از تو به حـقّ : و ما یخاف و یرجی، اَن تَجعلَنی مِن عتَقائِک مِنَ النّارِ 

کنم ـ و اسـم اکبـر تـو و اسـماء       خواست می  در آن است درآنچهات و  فرو فرستاده
ت ـ کـه مـرا از    سـ  در آن ا،شـود  کـه موجـب بـیم و امیـد مـی       آنچـه ي تو و احسن
  . شدگانت از بند آتش دوزخ قرار دهی آزاد

. ري رکن دوم منتقـل شـود  آو دارد تا دعا به یاد  بر سر نگه می را قرآن  و همچنان   
  :  که بگویدکشاند  میاو را به این سو پس در این حالت 

     بِفاطِم ،لِیبِع ، ، بِمحمدٍ   خـودت قـسم اي خـدا، بـه حـقّ     به حـقّ  ...: ۀَبِک یا اَهللاُ
طور   و همین…قسم) س( فاطمه  قسم، به حق7ّ علی  قسم، به حق6ّد  محم
 که توصـیف آن     بار، در حالتی از جالل و خشوع اي را ده   هر کلمه  : ائمه   ۀتا بقی

  . کند  ممکن نیست، تکرار می
ـ    درود و صلوات بر محم    و نیز تأکید شدید بر       در مـاه رمـضان را    دد و آل محم 

ت با چوب استواريِ پیوند ام     صلوات آثار بسیاري دارد که در چهار      . کنیم  مشاهده می 
 پیونـد بـا اسـالم    ،آنهـا یی که پیوند بـا      دو پیشوا . زند  اش دور می    دو پیشواي حقیقی  

  . خالص و پاك و منابع اصیل آن است
ـ     آخر، دعا انسان روزه    ۀو نکت  پـس او را  . شـود  آور مـی  ر یـاد دار را بـه روز منتظَ

ـ  (هایش به آن روز موعود        بینی که در حالی که چشم       می دوختـه  ) رروز مهـدي منتظَ
  : کند  دعا می است،شده

 *مولَ اِنّا نَاَللّهاِلَیکِ فی د ب سالم و اَهلَه، و تُذِلُّ بِها النِّفاقَ و الِبِها ا  تُعِزُّۀٍ کَریمۀٍرغَ
ـ     اِلی سبیلِک، و تَرزقُنـا     ةِ اِلی طاعتِک و القاد    ةِاَهلَه و تَجعلُنا فیها مِنَ الدعا      ۀَ بِهـا کَرام 
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   نیا وۀخواهیم که به وسیل اي را می ومت کریمهخدایا ما در پیشگاه تو حک    : ةِخِرَاآلالد 
ت بخشی و نفاق و منافقان را خوارسازي و ما را در آن          اسالم و اسالمیان را عزّ     ،آن

کنندگان به سوي طاعتت و رهبران به سوي راهت قرار دهـی و                از دعوت  ،حکومت
  . آن حکومت، کرامت دنیا و آخرت را روزیمان سازيۀبه وسیل
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  بخش چهارم
  اه خاطره

  
داشـت  مقـصود از ایـن حقیقـت، بزرگ       . ی است این حقیقت، طبیعت ثابت انسان    

تـی دارد؛ بخـصوص   خـود را در زنـدگی هـر ام      خـاص   هایی است کـه اثـر         خاطره
 اند و آثارشنباش ت و اسالم می  جاهلی ة دو دور  ة، جدا کنند  آنهاهایی که وقوع      رهطخا

  .در طول زندگی فکري یا اجتماعی انسان باقی است
ۀکه مسأل    به این  هتوج       کـه   ي نیـست و عنایـت بـه ایـن          توحید قابـل لمـس مـاد

ـ   هـا از طبیعـت انـسانی مـی      خـاطره  بزرگداشت ت در ایـن کـه خـود    جوشـد، و دقّ
ترین آثار را در عمـق بخـشیدن    سازد که در انسان عمیق  ي می ا   قوي ، سد بزرگداشت

ار بسیاري از کـسانی  سازد که برخالف پند گذارد، روشن می به تعالیم اسالم باقی می    
  .شود ف نمی متوقّبزرگداشتکه تنها به حرف مسلمانند، اسالم در ظواهر 

هاي حدیث سرشار از روایاتی است که امامان معـصوم در آن روایـات،                کتاب
 زیرا روزیـست کـه پیـامبر    ؛کنند االول امر می ما را به بزرگداشت روز هفدهم ربیع      

طـور روز    است و همین آن روز مستحبةد شد و روز   در آن روز متولّ    6 بزرگ
  این به خاطر ه،  هجدهم ماه ذیحج  ش در زیر لواي ت به مسیر طبیعیکه روز هدایت ام

طور روزهاي دیگر باشد و همین  می،ت استامامتی که امتداد طبیعی نبو.  
اي از تقدیس و  شود سایه  ماه مبارك رمضان مصادف میامهایی که با ای بر خاطره

 ۀفکنده شده است و بر جاللش جالل دیگري، و بر الهامـاتش در درون همـ  اجالل ا 
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 این آنچهما در بحث کوتاهمان به برخی از  . اي افزوده است     الهامات تازه  ،ها نامسلم
  .پردازیم  می،بخشند ها الهام می خاطره

هاي عطف بزرگی را در زندگی و حرکـت رسـالت اسـالمی          ها نقطه   این خاطره 
نقطه .سازد  م می مجس    اه و دردنـاکی  اً به رنگ اندوه جانکـ هاي عطفی که یک بار جد

این در هم . شود گر می آید و بار دیگر به رنگ شادي و آسودگی موهبتی جلوه در می
 تربیتی اسالمی،   هاي  تمام جنبه آمیختن اندوه و شادي، اعتدال مورد نظر اسالم را در           

نها  شـدن و گـشایش را بـراي انـسا    نا واقعبخشد و مفاهیم در تنگ    می بزرگداشتبه  
فهماند که آن همان راهی است که انسان       میها     آن سازد و از این طریق به       روشن می 

گاه پیروزي خواهد   ل نماید و آن   ها و تنگناها را تحم       یعنی باید سختی   .باید طی کند  
  !اي بود و چه پیروزي

زنـی  الح کـه در عـام  شود  اي ذکر می هاي دردآور ماه رمضان دو خاطره      از خاطره 
آن دو خـاطره، وفـات      .  اعالن فرمود، پیش آمـد     6که رسول اکرم    ) سال اندوه (

 وفـات نخـستین زن مـؤمن ایثـارگر،     ، و سـه روز بعـد  7طالـب     مؤمن قریش ابی  
المؤمنین است  خدیجه ام.  

اي بسیار سخت مواجـه گردیـد؛ چـون     با وفات آن دو، حرکت رسالت با صدمه 
خدیجـه  . تـرین یـارانش را از دسـت داد          ب آن دو حادثه، قوي    سب  رسول بزرگوار به  

ۀالمؤمنین را از دست داد؛ کسی که همسر مؤمن و مواسی و ایثارگري بود که همـ      ام 
 و کـسی کـه از لحظـات نخـست او را     کـرد  در راه دعوت او ایثـار      ، را داشت  آنچه

 و ابوطالب را .کرد و هرچه ثروت و مقام داشت را در راهش تقدیم کرد پشتیبانی می
 پـس از وفـات      6از دست داد، آن مرد بزرگی که به سرپرستی کارهاي پیـامبر             
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ی    .ب پرداخت لش عبدالمطّ جدبـود کـه پیـامبر را در دعـوتش، از      کسی که زره قوی 
او .  حفظ کرد و در آن کار، اندکی کوتـاهی نکـرد       ،که دستی آسیبی به او برساند       این

ت است و این که دینی کـه او         بشری ةدهند  ار نجات که رسول بزرگو    مؤمن بود به این   
اي را   بهترین ادیان است و این که خودش رسالت تاریخی است،ت آوردهبراي بشری

ایـن  .  آن را به انجام رساند6بایست در حمایتش از پیامبر        بر دوش دارد که می    
  .ایمان با او بود تا زمانی که سر بر خاك نهاد

هـا و   ت و تـالش  خـصی شان را بـه عظمـت ایـن دو           فرد مـسلم   ،این دو خاطره  
م رهبـر  ت تـألّ ان در اوج درگیري اسالم با کفـر، و شـد  شان و شهادتش مبارزات تلخ 
) سـال انـدوه  (الحزن  که چگونه پیامبر آن سال را عام   آن و این   به خاطر بزرگ اسالم   

ـ ،که مسلمانان بعد از آن سال نامید و این   ه بـراي  در شرایطی که هیچ حمایتی در مکّ
  .سازد ر می مجبور شدند به مدینه هجرت کنند، متذکّ،وجود نداشتها  آن

تـرین   ك کنـیم کـه دردنـا    هاي دردآور، به موردي اشاره مـی        همچنین از خاطره  
 وفـات دومـین   ة و آن خـاطر .هاسـت  ترین تأثیرات در روح    خاطره و داراي شدید   

ــسانی بعــد از حــضرت رســول شخــصی ت  اســت هنگــامی کــه دســ6ت ان
آلودي به او روي آورد و در محراب قصد او را کرد و با خـونش محاسـن او             گناه

  .  در حالی که در اوج درگیریش علیه انحراف از خط اسالم بود،را خضاب نمود
او کـه کـودکی   . اي با امام امیرالمؤمنین همراه است فرد مسلمان در چنین خاطره 

اه که نخستین کسی بود که به او   گ   آن ؛گزارد   نماز می  6سر پیامبر     است که پشت  
کند،  ل میایمان آورد و جوان تازه بالغی است که آزار و درد را از جانب قریش تحم

خوابد تـا شـرایطی را کـه          می 6سپس فدایی ایثارگري است که بر بستر پیامبر         
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هـاي   داري است که امانت سپس امانت.هاجرت نمود کامل سازد در آن م6پیامبر  
گرداند و مهاجري است که پیامبر        به صاحبان اصلی آن امانات برمی      را   6پیامبر  

شود تا همراه یکدیگر وارد مدینه شوند و برادري است که او را ـ و نه   منتظرش می
گونـه در برابـر فـرد      ایـن ،هـاي نـور   نقطه. گزیند دیگري را ـ پیامبر به برادري برمی 

بینـد کـه در    سپاه می اول در صفگاه او را   پس آن . شوند  درپی ظاهر می    مسلمان پی 
 در 6رود و تـصریحات پیـامبر    ها و خطرات فرو می اش در دل جنگ     راه عقیده 

  !آید چه بزرگ است پی می در ش که پیحقّ
مردي جـز علـی و شمـشیري جـز          وانجـ :  ذُوالفَقار اِالّ علِی السیف    اِالّفَتی   ال* 

  1.ذوالفقار وجود ندارد
 بـا  ،ضـربت علـی در روز خنـدق       : الثَّقَلَینِ ةَم الخَندقِ تَعدِلُ عِباد    علِی یو  ۀُبضَر* 

  2. و انس برابر استعبادت جنّ
تو نسبت بـه مـن بـه          :نَبِی بعدي   اَنَّه ال  اِالّ هارونَ مِن موسی     ۀَاَنت مِنّی بِمنزِلَ   *
  3.که پس از من پیامبري نیست  جز آن؛ هارون نسبت به موسی هستیمنزلۀ

*   م ن کُنتم   والهم لِیفَهذا ع واله .موا اَللّه  ن عاداهعادِ م و هر که من  :لِ مِن وااله
 او ، هر که او را فرمان بـرد    ،اي خداي من  .  پس این علی موالي اوست     ،موالي اویم 

  4. دشمن بدار،را در پناه والیت خویش گیر و هر که او را دشمن داشت

                                                
  .103، ص 20حار، ج ب .1
  .2، ص 39حار، ج ب .2
  .208، ص 21 بحار، ج .3
  .387، ص 21 بحار، ج.4
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دهـد و امامـت و خالفـت و      را مورد تأکید قرار می عظمت امام ،این تصریحات 
جهت دیگـري منتقـل    سپس خاطره به. کند  را تثبیت می 6 وصایتش براي پیامبر  

گاه تصاویر دردناکی را که زندگی آن حضرت پس از وفات پیامبر با  پس آن. شود می
د از  او، بعـ به سويت سازد و در پایان، حرکت بازگشت ام    آن همراه بود پدیدار می    

. گـردد  شوند، بر ما پدیدار می     پایانی به تباهی کشیده می      ت دیدند در راه بی    که ام   این
خواهد بـه اسـالم    هاي جدیدي به امر حکومت پرداخته و می     پس حضرتش با طرح   

کم  اش را بازگرداند و لکن نیروهاي گمراهی و طمع، کم      راستین، نقش رهبري کننده   
 ۀکه به این فاجع افرازند تا این    هایی برمی   یش گردن ها  شوند و در برابر طرح      جمع می 

  .شود دردناك منتهی می
ـ       ۀاي در خان    این خواست خدا بود که زندگی      یش در  مـاد ۀ خدا آغـاز شـود و در جنب

 حیات معنویی آغاز گردد که باالترین مدرسـه بـراي   ، خدا به پایان رسد تا پس از آن  ۀخان
  .را به خداي تعالی هدایت کندها   آنهاي اسالمی تا روز قیامت باشد که نسل

ـ     هاي دردآور، مجموعه در برابر این خاطره    اً اي از خـاطرات وجـود دارد کـه حقّ
بخش است و انسان مسلمان را در بزرگداشت ماه مبارك رمـضان سرشـار از                 شادي

  .سازد سرور می
 نازل شدن کتاب مجیـد در شـب قـدر اسـت کـه      ةها، خاطر   یکی از این خاطره   

  .ز جاللش را قبالً گفتیمبخشی ا
کـسی کـه نـسل شـریف     . د دومین امام اسـت  تولّةها، خاطر    آن خاطره  ۀاز جمل 

این خاطره حوادثی را که زندگی     .  است 7 امام حسن    ،مقصود. علوي را آغاز کرد   
 در روح ،ی را که به دست داده استیبوده و موهبتها ها     آن پاك آن حضرت همراه با    

  .کند انسان تجدید می
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اي کـه جایگـاه    گونـه  س اسـت بـه   معراج مقدةها، خاطر   آن خاطره  ۀز جمل و ا 
 طول دو کمـان    ةانداز  که به   تا این : فَکانَ قاب قَوسینِ اَو اَدنی     . را باال برد   6 پیامبر

 از آیـات الهـی و   آنچـه و  1.فاصـله داشـت  ) س الهیبا ذات مقد(تر از آن     یا نزدیک 
 و در حالی بازگـشت کـه حامـل       . کرد  مشاهده ، شدنی نیست   که وصف را  عظمتش  

  .هاي آسمانی براي زمین بود بشارت
 بزرگ تاریخی اسـالمی، یعنـی درگیـري    ۀ واقعةها، خاطر  طور از آن خاطره   همین

ـ       اً جداکننده بدر است که حقّ    ت و اسـالم و سـرآغاز کـار         اي است بین دوران جاهلی
  .ست جهان اتر و بعد از آن در کلّ اي گسترده اسالم در زمینه

مـه  رّ مک ۀیعنی فتح مکّ  .  آن فتح آشکار است    ةها، خاطر   طور از آن خاطره     همان
. هـاي توحیـد    مرکز نورافشانیۀاهللا الحرام به وضع طبیعیش به مثاب و بازگشت بیت  

 بـر  7  بـاال رفـتن امـام علـی    ة خاطر ،کند   مواهب این خاطره را تکمیل می      آنچه
الحرام بـر روي هـم چیـده شـده            هللا  هایی که در بیت      است تا بت   6 پیامبر   ۀشان

 روحی براي هر فکـر و نـسل   به عنوانبودند را فرو بریزد و براي این که توحید را           
  .اسالمی پدیدار نماید

هاي عالی که در آن  سزاوار است فرد مسلمان ماه مبارك را فقط براي این خاطره
ل و عظمـت  این در حالی است که مواهب دیگري از جال      .  بزرگ بدارد  ،وجود دارد 

سـی  ایـن مجموعـه بـه مـاه رمـضان هیبـت و تقد      .  نیز در آن جمع شده است   …و
  .سی باالتر از آن وجود نداردبخشد که هیبت و تقد می

                                                
  .9 سورة نجم، آیۀ .1
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  بخش پنجم
   فطرتعیین عید

  

هـا در   دل. گـردد  م مـی  مسلمانان مجسۀ دومین عید هم   ،الماه شو  اول   در روز 
گوینـد و   ر آن روز به یکدیگر تهنیت مـی ها د پیوندند و احساس آن روز به هم می 

هاي الهی از جانـب    دوزند تا نازل شدن جایزه       هستی چشم می   ةها به آفرینند    روح
  عیـد در   احـساس،  ۀدر عرصـ  کـه    را   آنچـه   به نحو مختـصر،    .م سازند او را مجس 

  : به شرح زیر مالحظه نمودتوان  می، آورد  میبوجودانسان 

   ـ پاکی1
اي از  ها به مرحله اند و روح   کات خویش را با روزه پرداخته     ها ز   نحوي که بدن    به

تثبیـت شـده و   هـا    آنانـد و در نتیجـه اخـالص در     رسیده،شود صفا که وصف نمی   
 و در عـوالم قـرآن شـناور گردیـده و در      اسـت  دور گـشته هـا      آن هاي ریـا از     شائبه
 خرافـه پـاك گـشته    هـاي  ها از پلیدي نحوي که باطن اند و به هاي دعا باال رفته  معراج
  . علیه انحراف همراه شده استت انسانیة زیرا با مبارز؛است

   ـ عظمت اسالمی2
ت تواند بـشری  سازد که می ی میبه نحوي که عظمت رسالتی را براي انسان متجلّ  

  . آموزشی و پروراندن او بر اساس مفاهیم زنده، رهبري کندةرا در این دور

   ـ ارزیابی خود3
آورد تـا   انسان بـه خـود رو مـی   . هاست کردن است، روز نتیجهعید روز حساب    

در . اي ارزیابی کند    روشنگر و سازنده   ةخویشتن را مورد محاسبه قرار داده و به شیو        
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 را که زندگیش در او ایجاد نموده و تفاوت بین وضعش را قبـل       ينتیجه میزان تغییر  
 ،تشد آگـاهی بـه مـسؤولی   کند و این ارزیابی در ر     مشاهده می  ،و بعد از ماه رمضان    

  .سزایی دارد تأثیر به

   ـ حب4
چون در آن هنگام فضا سرشار است از مفاهیم حبۀت ـ هم  به بشریت ـ   بشری

  یعنی کسانی که امر تربیت بشر را رهبري کردنـد، و       ،بشریتو به خصوص رهبران     
  :کند  میآورد و دعا ها را در نماز عید باال می  هستند؛ پس دست:اهل بیت ها  آن

 ذُخراً و شَرَفاً و 6اَسئَلُک بِحقِّ هذَا الیومِ الَّذي جعلتَه لِلمسلِمینَ عیداً و لِمحمدٍ    
ۀًکَرام       دٍ ومحلی مع لِّیزیداً، اَن تُصم دٍ      ومحآلِ م   نی مِن کُلِّ ساَن تُخرِج و  وءٍ اَخرَجـت

 و اَن تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیـرٍ اَدخَلـت فیـهِ محمـداً و آلَ محمـدٍ                   و آلَ محمدٍ   مِنه محمداً 
د  این روز که آن را براي مسلمانان عید و براي محم           به حقّ  :صلَواتُک علَیهِ و علَیهِم   

 از تـو  ، ذخیره و شرف و کرامت و افزونی قرار دادي،که درود خدا بر او و آلش باد     
ز آن اد و آلش را و آلش درود فرستی و مرا از هر بدي که محمد  خواهم بر محم    می

 ،ديکرد و آلش را در آن وارد       خارج نمایی و به هر نیکویی که محم        ،بیرون آوردي 
  .داخل سازي

 ، اسـاس پیونـد بـین انـسان و دیگـران     بلکـه  معانی خیر در حـب نهفتـه اسـت،         ۀهم
بینی و اخـالق   حب منشأ خوش. استاي که خداوند آن را خواسته، در حب نهفته         گونه  به

روز،  شـاید یکـی از چیزهـایی کـه در ایـن     . فاضله و منـشأ همکـاري و مواسـات اسـت      
دادن زکات فطره قبل از تمام شدن عید استت اشاره دارد، وجوبِرمزگونه به محب .  
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  ها جایزه ـ 5

از دسـت قـدرت الهـی     جـایزه را     ،در ایـن روز بـزرگ     این احساس انسان کـه      
او . تر از این است که عمیقاً این حقیقت را احساس کند          و چه چیزي عالی   . گیرد  می

  .رود از عید میببا این دعا به پیش
 *مأَ     اَللّهین تَهم اَ  وبومِ اَو تَعفی هذَا الیو داَو اَع  لِوِفاد دةٍاستَع   جـاءقٍ رخلـواِلی م 

     فَواضِلِهِ و نَوافِلِهِ و دي تَه      رِفدِهِ وییا س فَاِنَّ اِلَیک عطایاه        اِعـدادي و تَعبِئَتـی و یئَتی و
    ك ك و جوائِزِ خداي من، هر کس در این روز به امیـد هدیـه و             : استِعدادي رجاء رِفدِ

بیند یا  ها و عطایاي مخلوقی، براي میهمان شدن بر او، تدارك می  لها و تفضّ   بخشش
کنـد؛ پـس اي    سازد و براي آمادگی تـالش مـی   آماده میکند یا خود را   بینی می   پیش

سازي، براي میهمـان   بینی و آمادگی و تالش من براي آماده         آقاي من، تدارك و پیش    
  .زتات و جوای م بر توست به امید هدیهشدن

6ها  احساسۀ ـ بقی  
 قیامت و چیزهاي دیگري کـه       مثل احساس توبه و جهش بزرگ و مثل یاد روز         

  .کشد  میاراز در این مرحله به دف ما توقّ،ردازیمنها بپاگر بدا
طور عید، روز پیـروزي اسـت و ایـن روز، در رشـد دادن احـساس فـرد                     همین

ـ  ه و در پی آن بهره       کاري که بدان مبادرت نمود     ۀمسلمان در زمین   ال برداري کردن فع
ـ       حکمت ۀاز هم  عوامـل دیگـر روزه،   ۀهاي بزرگی کـه در روزه وجـود دارد، بـا بقی 

  .مشترك است
 این عبـارات مبارکـه را       ، گذشت امیدوارم با هم    آنچه عزیز، براي تأکید     ةخوانند
اي اسـت کـه بـا      را در گذشته گفتیم که ماه رمـضان دوره آموزشـی     آنچهبخوانیم تا   
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از . یابد، به وضوح در آن بیابیم اند پایان می ق شده و جلو افتاده   کسانی که موفّ   ةجایز
ت شده است که در عید فطر بر گروهی عبور کرد کـه بـازي   یکی از معصومین روای 

  :ایستاد و فرمودها   آنپس بر سر. خندیدند کردند و می می
فَـسبقَ   ...اِنَّ اهللاَ جعلَ شَهرَ رمضانَ مِضماراً لِخَلقِهِ فَیستَبِقونَ فیهِ بِطاعتِهِ اِلی مرضاتِهِ 

     نَ فَخابرَ آخَروقَص وا وفَفاز فیهِ   . واقَوم ثاب ومِ الَّذي یبٍ فِی الی ب مِن ضاحِکٍ العِ جفَالع
المحسِنونَ و یخسِرُ فیهِ المبطِلونَ و اهللاِ لَو کُشِف الغِطـاء لَعلِمـوا اَنَّ المحـسِنَ مـشغُولٌ             

 مسابقه خداوند ماه رمضان را براي خلق خود میدان :بِاِحسانِهِ و المسیء مشغُولٌ بِاِساءتِهِ    
 …تازنـد   رضاي الهی پیش مـی    به سوي  اطاعت خدا    ۀوسیل  پس خالئق در آن به    . قرار داد 

در شـگفتم  .  پس باختنـد  ،ق شدند و دیگران کوتاهی کردند      پس موفّ  ،گروهی پیش افتادند  
شوند و آنان که به بطالـت عمـر    از کسی که در روزي که نیکوکاران در آن پاداش داده می    

بـه خـدا سـوگند اگـر پـرده         . بینند، به خنده و بازي مـشغول اسـت          یرا گذراندند زیان م   
  1.اش اش مشغول است و بدکار با بدي فهمند که نیکوکار با نیکی برداشته شود می

 در امـالی صـدوق روایـت شـده     7و از امام صادق . سپس حضرت رد شدند   
  :است که

ب اَمیرُ المؤمِنینَ النَاس یوم الفِطرِ فَقالَ ثاب فیهِ المح یومکُماِنَّ: خَطَ ی ومنَ،  هذا یسِنو
خسِرُ فیهِ المی نازِلِکُم اِلی وتِکُم فَاذکُرُوا بِخُروجِکُم مِن مومِ قِیامومٍ بِیی هاَشب وه سیئُونَ و

صکُم مِنَ ا   الّمجکُمالَکُم خُروبجداثِ اِلی ر...   اهللاِ اِنَّ اَدنـی مـا لِلـصا عِبادواعلَمو  ائِمینَ و
اَبشِرُوا عِباداهللاِ فَقَد غُفِرَ لَکُـم  : الصائِماتِ اَن ینادیهِم ملَک فی آخِرِ یومٍ مِن شَهرِ رمضانَ 
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و اِذا طَلَع هِاللُ شَوالَ نُودِي     . نِفُونَ کَیف تَکُونُونَ فیما تَستَأ    ما سلَف مِن ذُنُوبِکُم فَانظُروا    
ؤمِنُونَ هلُموا اِ   وائِزِکُمالمامیرالمؤمنین در روز عید فطر مردم را مخاطب قرار داد : لی ج

شـوند و    این روزتان روزي اسـت کـه نیکوکـاران در آن پـاداش داده مـی               : و فرمود 
پـس بـا   . امـت شماسـت  یترین روز به روز ق  بینند و آن شبیه     بدکاران در آن زیان می    
، خارج شدنتان را از گورهـا بـه          نمازتان هایتان به سوي محلّ     خارج شدنتان از خانه   

 بندگان خدا بدانید که کمترین چیزي کـه بـراي         و اي ... ي پروردگارتان یاد کنید   سو
 اي در آخرین روز ماه رمـضان  دار وجود دارد این است که فرشته   مردان و زنان روزه   

تـان   اي بندگان خدا بر شـما مـژده بـاد کـه گناهـان گذشـته      : دهد که را ندا می ها    آن
 و وقتی کـه هـالل      . پس مراقب باشید که در آینده چگونه خواهید بود         ؛ده شد بخشی

1.هایتان بیایید جایزه به سويشود که  کند به مؤمنان ندا داده می ال طلوع میماه شو  
اِنَّما هو عید لِمن قَبِـلَ    در برخی از اعیاد است که7و سخن دیگر آن حضرت  

آن براي کسی کـه    :یامه، و کُلَّ یومٍ الیعصی اهللاُ فیهِ فَهو عید        اهللاُ مِنه صِیامه، و شَکَرَ قِ     
اش را از او پذیرفته است و نمازهایش را مورد سپاس قرار داده اسـت         خداوند روزه 

  2.و هر روزي که خداوند در آن عصیان نشود عید است. عید است

  خاتمه
دار جـاري     مـسلمان روزه  شوند و در احـساس        دیدیم که چگونه این عوامل جمع می      

  .شوند  سرشار از فیض تبدیل می و عملِتوجه توأم با گردند و در پی آن به حرکتِ می
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ـ     تکنم ام   از خداوند متعال درخواست می     ه گـرفتن روزه و بـه پـا        اسـالمی را ب
ـ    ق نماید و در دل     موفّ داشتن نماز  ـ    هاي ام ت را بکـارد و در دیـدگانش      ت بـذر محب

.  به سوي آن حرکـت کنـد  ،ت و ثباتی جدۀرسیم نماید تا با هم    اهداف رسالت را ت   
 اِنَّهمیعال السجیبهمانا او شنواي اجابت کننده است: م.  
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  زکات، جایگاه و ثمرات فردي و اجتماعی آن
اي است که در خالل تـشریع آن،   هاي برجسته نظام اقتصادي اسالم یکی از نظام     

هـاي اقتـصادي     نظـام  ۀهمچنین درماندگی هم  . رساند  اسالم عظمتش را به اثبات می     
م  تنظیۀ آن در عرصبه سويگیري   ي امروز، ضرورت بازگشت به اسالم و سمت       ماد

  .دکن زندگی اقتصادي را اثبات می
هاي دیگر از فراهم   نظامۀکه دو امري را که هم نظام اقتصادي اسالم به سبب این   

 .باشد سازد، از سایر نظامات اقتصادي ممتاز می اند فراهم می عاجز شدهها   آن ساختن
 تـضمین نیازهـاي   ۀ و اشباع این نیاز ذاتـی، و مـسأل         تدو امر، آزادي در مالکی    و آن   

 دو سـخن  هـر  از   ، واحـد  اسالم در آنِ  . باشند  اساسی و تکافل و توازن اجتماعی می      
 نـوعی از وثـوق و   بـشریت م نیروها را براي کار برانگیزد و هم براي        تا ه  ،گوید  می

  .اطمینان به آینده را فراهم سازد

   ثابتۀزکات جنب
 مـسؤول  سازد حاکم شـرعیِ   پذیر می   زکات یکی از موارد اصلی است که امکان       

  .اش در ایجاد تکافل و توازن مبادرت نماید  جامعه، به انجام وظیفهةادار
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  ـ      چون زکات، معی ـ  ،صی اسـت ن و داراي حـدود مشخّ   ثـابتی از ۀ در نتیجـه جنب
زکات در نظر اسالم براي جامعه نیازي ضـروري         . دکن  احتیاجات انسان را تأمین می    

اي از تکافـل   اقل میزانـی را کـه بـراي پـرداختن بـه جنبـه            حد را زی ؛شود  شمرده می 
  .سازد کند فراهم می اجتماعی کفایت می

کنند و ما موارد زیر       د دارد که بر این معنی داللت می       جودر این زمینه احادیثی و    
  .گزینیم بر میها   آنرا از

ض لِلفُقَـراءِ مِـن    : که فرمود است روایت شده7الف ـ از امام صادق   اِنَّ اهللاَ فَرَ
ؤتَـو یسعهم لَزادهم اِنَّهـم لَـم    و لَو علِم اَنَّ ذلِک ال      ،غنِیاءِ ما یسعهم  الَمالِ ا  ـلِ    یا مِـن قِب
ض    لَّ و ج و  اهللاِ عزَّ  ۀِفَریضَ  اهللاُ لَهم، و لَو اَنَّ  لکِن اَتَوا مِن منعِ من منَعهم حقَّهم ال مِما فَرَ

ض اهللاُ لَهم لکانُوا عایِشینَ بِخَیرٍ          به میزانی کـه  ءخداوند از مال اغنیا  :النَّاس اَدوا ما فَرَ
دانـست آن   ر نمـوده اسـت و اگـر مـی    شان مقـرّ ی براي ا،نیاز فقرا را برطرف سازد  

ونـد  ا خدۀاز راه فریـض  ها     آن .افزود  میها     آن  براي ،دهد  مقدار کفاف ایشان را نمی    
ـ       بلکهشوند،     وارد نمی  جلّ و عزّ شان را دریـغ   از راه دریغ نمودن از کسی کـه حقّ

. ب کرده اسـت   واجها     آن  خداوند براي  آنچهشوند، نه از راه        وارد می   است نموده
خـوبی     بـه  ،جـا آورنـد      بـه   اسـت   را خداوند برایشان واجب کـرده      آنچهاگر مردم   

  1.زندگی خواهند کرد
ض لِلفُقَراءِ فی اَموالِ ا و اِنَّ اهللاَ عزَّ:  است7ب ـ و از آن حضرت  غنیاءِ الَجلَّ فَرَ

ض لَهم الیکفی         بـراي  جلّ و خداوند عزّ :هِم لَزادهمما یکتَفُونَ بِهِ، و لَو علِم اَنَّ الَّذي فَرَ
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ر نمـوده اسـت و اگـر        مقرّ ،دهد  را می ها     آن  به میزانی که کفاف    ءفقرا در اموال اغنیا   
اضافه ها   آندهد، براي را نمیها   آنر داشته کفاف   را براي ایشان مقرّ    آنچهدانست    می
  1.کرد می

 اَموالِهِم ما بقِـی مـسلِم   ةَ زکاو لَو اَنَّ النّاس اَدوا : است7ج ـ و از آن حضرت  
ضفَقیراً و المحتاجاً و الَ   احتـاجوا و   الَافتَقَـروا و   اهللاُ لَـه و اِنَّ النّـاس مـا    ستَغنی بِما فَرَ

 هـیچ  ،پرداختند اگر مردم زکات اموالشان را می     :غنِیاءِالَ بذُنُوبِ ا  اِالّالجاعوا و العرَوا    
 خداونـد بـراي   آنچه ۀوسیل ماند و هر مسلمانی به مندي باقی نمیمسلمان فقیر و نیاز  

گردید و مـردم، فقیـر و نیازمنـد و گرسـنه و عریـان        نیاز می   ر نموده است بی   او مقرّ 
  2. گناهان ثروتمندانۀواسط گردند مگر به نمی

  زیربناي فکري زکات
قـبالً آن  صی است که اسالم   مشخّ ۀ قوانین اسالم بر اساس زمین     ۀجا که هم    از آن 

کند تا احکام، آثار مطلوب خود را در زندگی بر جاي گـذارد و از              زمینه را آماده می   
اي که هر یک دیگري را در پـی دارد ترکیـب     گانه جا که این زمینه، از عناصر سه    آن
کنـیم کـه زکـات بـر           که عبارتند از عقیده، مفاهیم و عواطف؛ مشاهده مـی          ،شود  می
 چیزهـا در  ۀ و زمین و مالک همها نا آسمةاوند بزرگ آفریننداي از اعتقاد به خد      پایه

گر و ثـواب بـسیار در   یها، و بر اعتقاد به زندگی د  نعمتۀ همةعالم هستی و بخشند 
  .جا، بنا شده است آن
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 کـه اثـر بزرگـی در بـسیاري از احکـام       استشدهبر این دو عقیده مفاهیمی بنا      
کـه زکـات مبتنـی بـر آن اسـت مفهـوم       از مفاهیمی . اسالمی و از جمله زکات دارد 

کنـد کـه انـسان      د تصریح می  قرآن در جاهاي متعد   . باشد  خالفت انسان در زمین می    
بایست مقتضیات این خالفت را، از آباد   خداوند تعالی در زمین است و او می      ۀخلیف

ي کـه حرکـت     ا  نمودن زمین و انفاق کردن براي بستن راه بـر هـر خلـل اقتـصادي               
ق سازداندازد، محقّ به تأخیر میت را انسانی.  

و اَنفِقُـوا   ،1دهـم  اي قرار می من در روي زمین خلیفه :ۀًرضِ خَلیفَالَاِنّی جاعِلٌ فِی ا 
 است انفاق ن خالفت بخشیدهآر  خداوند شما را بآنچهاز  :مِما جعلَکُم مستَخلِفینَ فیهِ

 را به شما عنایت کـردیم در پـشت          آنچه: و تَرَکتُم ما خَولناکُم وراء ظُهورِکُم      ،2.یدکن
  3.سرتان رها کردید

که خداوند تعالی هرچه در زمین است و انسان بـدان نیازمنـد     و نیز مفهوم این   
 خواسـتید بـه     آنچـه  :لتُموهآتاکُم مِن کُلِّ ما ساَ    . ود را براي او فراهم ساخته است      ب

هرچه را در زمـین اسـت بـراي شـما      :رضِ جمیعاً  االَ  خَلَقَ لَکُم ما فِی    ،4.شما دادیم 
  5.آفرید

 پس مسلمان وقتی ؛ تقسیم شده است  نهااکه روزي، براي انس     همچنین مفهوم این  
  .ود نداردفش را انجام داد هرگز ترسی از کمبوظای
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فرق است بین اینکـه انـسان زنـدگی را     .  از دنیوي و اخروي     اعم ،و مفهوم سود  
 اخروي کـه زنـدگی جاویـد حقیقـی اسـت      همین زندگی دنیوي بداند، یا به حیات      

ي طبـق احکـام را بـه مفهـوم ثـواب فـراوان و          ات مـاد  معتقد باشد و کاستن از لـذّ      
در این صورت مفهوم سود تغییر یافته، مقـصود از          . جاودانگی در بهشت برین بداند    

  .ت دنیوي خواهد بودار از لذّت چیزي بزرگتلذّ
ساب سود و زیـان در آن اسـت را           از ح  آنچه ۀو مفهوم برادري عمومی، که هم     

  .سازد منتفی می
که به بهترین وجه به انجـام      دارند به این    میا این مفاهیم انسان مسلمان را و      ۀهم
ت کامـل و عواطـف رو بـه        که همـراه آن عمـل، لـذّ          به این  بلکه ؛اش بپردازد   وظیفه

کافـل و  اش، در ایجـاد ت   اجتمـاعی ۀتزایدي را احساس کند که او را به انجام وظیفـ   
 واجب و سهیم شـدن در   انفاق باالتر از حد  بلکهتوازن و از مال خود به فقیر دادن،         
ویژه در کار و رشد،  بهها   آننیازي و خودکفایی بی باال بردن سطح زندگی فقرا تا حد

 و این در حالی است که مسلمین اعتقـاد دارنـد زکـات عـالوه بـر ثـواب                   .برانگیزد
ان و جـب حفـظ اموالـش   هایش، مو  نعمتبه خاطرتعالی اخروي و اداء شکر خداي      

   .باشد رشد آن نیز می
 مِـن اَجـلِ قُـوتِ الفُقَـراءِ و تَحـصینِ اَمـوالِ       ةِ الزَّکاۀَاِنَّ عِلَّ:  است7از امام رضا    

و البلوي کَما قـالَ      ۀِ القِیام بِشَأنِ اَهلِ الزَّمانَ    ۀِنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ کَلَّف اَهلَ الصح       غنِیاءِ ِالَ الَا
ك و تَعالی   نَّ فی اَموالِکُم«اهللاُ تَباراَنفُسِکُملَتُبلَو الزَّکـا   ،» و فـی  ةِ فی اَموالِکُم اِخـراج و 

نفُسِ علَی الصبرِ مع ما فی ذلِک مِن اَداءِ شُکرِ نِعمِ اهللاِ عـزَّ و جـلَّ و              الَاَنفُسِکُم تَوطینُ ا  
هـلِ الـضَّعفِ و العطـفِ علـی اَهـلِ            ِالَ ۀِ و الرَّحم  ۀِ مع ما فیهِ مِنَ الرَّأفَ     ةِیادالطَّمعِ فِی الزِّ  
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ثِّ  ۀِالمسکَنَ الح واسا    ولَی المم عةِ لَه  تَقوِی ونَ  ۀِ وعالم ۀِ الفُقَراءِ و    ینِ ولـی اَمـرِ الـدم علَه 
ثِّ فـی  ةِخِرَآلوا علی فُقَراءِ ا  لَهم لِیستَدلّ  ةٍهلِ الغِنی و عِبرَ   الَ ِ ۀٍموعِظَ م مِنَ الحما لَه بِهِم و 

ك و تَعالی لِما خَولَهم و اَعطاهم و الدعاءِ و التَّضَرُّعِ و الخَوفِ    ذلِک علَی الشُّکرِ ِ    هللاِ تَبار
ثیرَاَن  مِن   ثلَهم فی اُمورٍ کَ رحـامِ و  الَ اۀِ صِـلَ  و الـصدقاتِ و ةِ فـی اَداءِ الزَّکـا  ةٍیصیروا مِ

فِ ا عرومعاش فقرا و محفـوظ مانـدن امـوال         به خاطر ر شدن زکات،    مقرّ :صطِناعِ الم 
ف نموده است به کار ضعفا  افراد سالم را مکلّعزّ و جلّزیرا خداوند . نیازان است بی

شـما را در  «: ایـد فرم  که خداوند تبارك و تعـالی مـی     گونه  همان ؛و مبتالیان بپردازند  
ارج نمـودن زکـات اسـت و در      هایتـان، خـ     ، در مال  »آزماییم  تان می های  ها و جان   مال

علـل دیگـر عبارتنـد از شـکر     . هاسـت بـر صـبر بـر آن       ان، خو کردن جان   هایت  جان
 و ونی، و رأفت و رحمت نسبت به ضـعفا   و طمع افزعزّ و جلّ  هاي خداوند     نعمت
در هـا    آن و کمک بـه ت فقرا و تقوی ها     آن  و تشویق بر مواسات با     ناکین به مس  توجه

 مساکین، بـه فقـراء   ةتا با مشاهدها   آننیازان و عبرتی براي کار دین و اندرز براي بی   
هایی که   چیز به خاطر داللت شوند، و تشویق بر شکر خداي تبارك و تعالی             آخرت  

مـور   کـه در ا  ع و تـرس از ایـن  به آنان تفضّل نموده و اعطا کرده است و دعا و تضرّ   
 ۀبشوند؛ که تمامی این آثار در پرداخت زکـات و صـدقات وصـل    ها     آن ري مثل بسیا

  1.جود دارد ها و ارحام و اختیار نمودن نیکی
و اِذا : فرمایـد   مـی 7المـؤمنین    امیـر ،البالغه آمـده اسـت     که در نهج   گونه  همان

   مِن اَهلِ الحاج دتجۀِو     ومِ القِیاماِلی ی ك زاد حمِلُ لَکن ییـثُ     فَۀِ مـهِ غَـداً حب کوافِیی
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اِلَیهِ فَاغتَنِمه فی ...تَحتاج لَک قَضائَه قتلَ وجعلِی فی حالِ غِناك نِ استَقرَضَکاغتَنِم م و 
 سرَتِکومِ عتا روز قیامت براي تو ات را   که توشهسی را یافتیمندان ک  وقتی از نیاز  : ی

گردانـد،   مندي آن را به تو برمـی   دان نیاز د و فرداي قیامت در جایی که ب       کن  حمل می 
تا خواهد  نیازیت از تو وام می را که در حال بی     و کسی    …پس آن را غنیمت بشمار    

و همچنـین   1. غنیمت بـدان ،دستیت قرار دهد  زمان بازپرداخت آن به تو را روز تنگ       
: فرمایـد   و می2.و زکات عامل رسیدن روزي است  : تَسبیباً لِلرِّزقِ  ةَو الزَّکا : فرماید  می
ئُةِاهللاُ فِی الزَّکاهللاُ َاَ ب الرَّب، اَهللاُ اَهللاُ فِی الفُقَراءِ والمساکینِ، فَاِنَّها تَطفَ  فَشارِکُوهم فی   غَضَ

 کـه آن غـضب     ،خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید در زکـات             :معایِشِکُم
ید، خدا را در نظر بگیرید در مورد کند، خدا را در نظر بگیر پروردگار را خاموش می   

   3.شریک شویدها   آنان با، پس در روزیتناکین و مسفقرا
قـالَ  : که فرمود  نقل شده است ،: از پدرش، از پدرانش 7و از امام صادق     

و اِذ لَم  ةَ و آتَوا الزَّکاۀَمانَالَدوا ایرٍ ما لَم یتَخاونوا و اَ تَزالُ اُمتی بخَ ال 6رسولُ اهللاِ   
 :رسول خدا که درود خدا بر او و آلش بـاد فرمـود           : یفعلوا ذلِک ابتَلَوا بِالقَحطِ و السنینَ     

نکننـد و امانـت را بـه صـاحبش بازگرداننـد و زکـات را        ت من تا زمـانی کـه خیانـت       ام
و ، بـه قحطـی   ها را نکردنـد   زیست و وقتی که این کار        همواره به نیکی خواهند      ،بپردازند

   4.ندشو خشکسالی مبتال می

                                                
  . 31البالغه، نامۀ  نهج. 1
  .252البالغه، حکمت  نهج. 2
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رض الَ منَعتِ اةُاِذا منِعتِ الزَّکا: و رسول خدا که درود بر او و خاندانش باد فرمود
  1.دکن  نشود زمین برکاتش را دریغ میکات پرداخت وقتی ز: برَکاتَها

  اثر روحی پرداخت زکات
ر کّوانیم متذت  پرداخت زکات تأثیرات روحی عظیمی دارد که جز به اختصار نمی          

هاي اخروي و رضوان الهی را  که نعمت دارد  این کار فرد مسلمان را وا می. یمآن شو
شمی مانند آن را دیده و نـه  چدر ذهنش مجسم سازد و نگاهش را به عوالمی که نه        

 آن ۀمـ ایـن زنـدگی دنیـوي مقد   . طور ثابت بدوزد گوشی مانند آن را شنیده است، به 
 بـا  ،شود  را انسان در این زندگی مالک می     آنچهي آن است و     اي برا   زندگی و مزرعه  

ما عِندکُم ینفَد و ما  .بل قیاس نیست قا،شود   در آن زندگی جاوید به او داده می        آنچه
 نـزد خداسـت بـاقی    آنچـه  پیش شما است تمـام شـدنی اسـت و    آنچه :عِنداهللاِ باقٍ 

 روح انسان و بـر سـوق دادن او   بر م و تثبیت، هراس و تردید، این تجس      بی 2.ماندنی
ت گمارده شده    انسانی ۀ جامع ۀبراي سازندگی شایست  در جهت تبدیل شدن به عاملی که        

نظـر   دهـد، صـرف   هـا را هـدر مـی    اي کـه آن نیـرو    منافع شهويۀ که از هم يو به موجود  
  . ی داردکند، آثار خاص می

 ۀ همـ  ۀدر زمین داخت زکات عنصر تسلیم مطلق خداوند متعال بودن           همچنین پر 
ـ            دستوراتش ـ    ۀ و به ویـژه دسـتوراتی کـه بـه جنب ق دارد را در انـسان     اقتـصادي تعلّ

اي که انسان را از این که ثروت را به مقدار زیادي دوست بـدارد          گونه   به ؛پروراند  می
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 یگانـه  آنچـه  شـهوات را در پیـشگاه اوامـر خـداي تعـالی و             ۀسـازد و همـ      رها می 
طور که تسریع در پرداخت همان. خشکاند  می،باشد می تکاملش ی و ترقّةکنند تضمین
 ۀد و آن ملککن در روح تثبیت می را  و جدا نمودن آن از اموال شخصی، تقويزکات
هـیم   ر زنـدگی، و سرشـار از مفـا   اي است در قوام بخشیدن به خـود آگـاهی د            ذاتی
  عنـوان بههایی است که   عالوه بر چیز   اینها. داري است   فت و تعالی و خویشتن    پیشر
  کردن و حـس  لیتومسؤت و احساس     از قبیل انسانی   ، زکات تعبیر شده است    ةانگیز

پیکـر واحـدي را   هـا    آن بـا  شخص مسلمانوعان و اعضایی که  هاي همن   نمودن درد 
  . دهد تشکیل می

  سازي استزکات پاک
اره نمـاییم ایـن   هایی که شایسته است در این بحث سریع بدان اش         از جمله چیز  

در آنِ واحد » رشد«و » سازيپاک«د، کن  که اسمش الهام می  گونه  همانات  است که زک  
ر  الهی قرار داده است و آن را براي فقرا مقرّ     یدانیم که اسالم زکات را حقّ       می. است

ـ   شان د استحقاقـ ست و چیزي است که به مجرّآنهای براي   نموده، پس حقّ   ق بـه  متعلّ
 و پـاك   فقـرا  داخت زکات به    ه پر ص مالک ب   مبادرت شخ  ،اسسبر همین ا  . ستآنها

  .  واجب گردیده است،که با حقّ شخص دیگري مخلوط شود نمودن اموالش از این

  زکات رشد است 
 رشد ۀباشد و آن مسأل     دیدگاه معنوي دیگري با دیدگاه معنوي فوق در پیوند می         

، یدنما تعالیم اسالم که دائماً از پیوستگی بین عالم غیب و شهادت حکایت می. است
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بزرگ معنوي در دنیا و آخرت، به آثـار   کند که این پرداخت، عالوه بر آثار           می تأکید
ماد   تأمین ۀدیدیم که حدیث، پرداخت آن را وسیل. اهد شد ي منجر خو  ي و رشد ماد 

 از بـسیاري  ،ه امتناع از پرداخت زکـات     کاین در شرایطی است     . روزي دانسته است  
و ایمان نداشتن به ثواب و بخشش الهی و صفات پست روحی، مثل حرص و بخل       

 بوجـود همچنین کـامالً از  . کند ها و غیر آن، حکایت می ناانس  هاي    حس نکردن درد  
روایـات زیـادي وارد شـده    . نمایـد  ي حکایت می هاي ماد    جنبه آمدن نقص در خودِ   

  ـ  داري مـی  اخت زکات خود از پرد فردي که   ها     آن است که طی ت شـده و   مـذم ،دکن
  .یمکن اکتفا میها   آنما به ذکر بعضی از.  دانسته شده است از مسیر حقبیرون

، اِذا اَعطَی اهللاُ عبداً ۀُ بِقاعاً تُسمی المنتَقِمهللاِاِنَّ ِ: ، که فرمود است7از امام صادق 
          قعلَیهِ بطَ اهللاُ ع ج حقَّ اهللاِ مِنه سلَّ تلَف ذلِک المالَ فیها  مِن تِلک البِقاعِ فَاَ   ۀًماالً و لَم یخرُ

. نـد  شـو  نامیده می) انتقام گیرنده(هایی دارد که منتقمه   خداوند بقعه : ثُم مات و تَرَکَها   
اهللا را از آن خـارج  ّ  و آن بنده حقکندثروتی عطا  اي   پس هنگامی که خداوند به بنده     

ن ثروت را در آن  پس او آ؛سازد ها را بر او مسلّط می  خداوند یکی از آن بقعه،نسازد
  1.کند میرد و آن بقعه را ترك می کند و سپس می بقعه تلف می

 ، شـنیده بـود  7اهللا  و از ابن عمار است که گفت فردي که از حضرت ابا عبـد        
 بِتَضییعِ اِالّما ضاع مالٌ فی برٍّ اَو بحرٍ  : فرمود   که آن حضرت می    کردبراي من حدیث    

 و وارد 2.ت تـضییع زکـات  علّ د مگر به دریا ضایع نش  مالی در خشکی یا    هیچ :ةِالزَّکا
داخـت زکـات   رکسی که از پ : وقَفَت صالتُه حتّی یزَکّیةَمن منَع الزَّکا: شده است که  
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گـاه بـه درگـاه الهـی      ایستد تـا او زکـات را بپـردازد ـ آن      نماز او می،خودداري کند
  .  و احادیث بسیار دیگر1.رود می

  2یجاد توازن اجتماعیجایگاه زکات در ا

اي  براي شناخت جایگاه زکات در ایجاد تـوازن اجتمـاعی نیازمنـدیم بـه شـیوه            
ترین نظرات اسالم، به بررسی روح این کار و نقاط شروعی  موجز و با تکیه بر عمیق

 ،دهـد  تکیه نموده اسـت تـشکیل مـی   ها   آنهایی را که اسالم در این زمینه بر    که پایه 
  . بپردازیم

ط  توازن اجتماعی توسۀ قضیهاي شروع اصلیِ حلَّ جویی نقطه  که به پی هنگامی  
  یکـی از :کند  از دو حقیقت شروع می   ، آن یابیم که اسالم در حلَّ       می ،اسالم بپردازیم 

ـ   ة، که بر نحوتشریعیتکوینی است و دیگري     ها    آن  عـدالت  ۀ بیـنش اسـالم در زمین
  . باشد مبتنی می

اند  هاي جسمی متفاوت افراد بشر از نظر تواناییا حقیقت نخست این است که ام
هـاي   اي وجود دارد؛ زیرا غالباً همۀ تفاوت      و این تفاوت قبل از هر تفاوت اجتماعی       

رتـست از اعتقـاد    ا حقیقت دوم عبـا و ام . هون آن تفاوت تکوینی است       مر ،اجتماعی
اسالم ـ بر اساس تصوش از عدالت ـ به این ر خاص و حقوقی کـه  ت که اساس مالکی

کار است،ت در پی داردمالکی  .  

                                                
  .27، ص 9ه، ج وسائل الشّیع. 1
، که بهترین کتابی است که در این »اقتصاد ما« بر مطالبی که در کتاب ارزشمند ،در تدوین این بخش. 2

  . ایم کی بوده متّ،موضوع نگاشته شده است، وجود دارد
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وت در بـین    احقیقت، به این معنی است که اسالم پیـدایش تفـ            ایمان به این دو     
. بیند پذیرد؛ و در این دو، خطري براي توازن اجتماعی نمی      می از نظر ثروت  را  افراد  

معه در افراد جا اسالم نظر خود را در این سخن که توازن اجتماعی همان توازن بین            
  . کند  نه در سطح درآمد، خالصه می،ندگی است سطح ز

  معناي توازن در سطح زندگی این است که ثروت در نـزد افـراد جامعـه وجـود         
که براي هر فرد امکان زنـدگی در  در حدي در گردش باشد ها   آنداشته باشد و بین  

 نظـر معیـشت   حـدي از  طح وا  افراد در س   ۀکه هم   ا این ی. سطح عموم را فراهم نماید    
 معیـشت  ،جاتی در داخل این سطح واحد، که به موجـب آن  کنند با حفظ در زندگی  

اي در  کلّـی جه است و تنـاقض    دراهد بود ولکن این تفاوت در حد      هم متفاوت خو  
داري،  سطح زندگی، مثل تناقضات شدید بـین سـطوح معیـشت در جوامـع سـرمایه      

 اسالم ایجـاد ایـن حالـت از تـوازن     این بدان معنی نیست که    . وجود نخواهد داشت  
 به این معنـی اسـت   بلکه ؛دکن ر میصورت دفعی و در یک لحظه مقرّ        عی را به    اجتما

 کـه دولـت در حـدود    دهـد   که توازن اجتماعی در سطح معیشت را هدفی قرار مـی         
هـاي مـشروعی کـه در         هـاي گونـاگون و بـه روش       تش، از راه   صـالحی   و اختیارات

  . کند یابی به آن تالش می دست وتحقّقاشد، در جهت ب ش می صالحیتّةدومحد
 از یک سو اسراف و تبـذیر را حـرام کـرده و از          امر، این   تحقّقاسالم به منظور    

التـی خـارج از انـدازه و شـریک     هاي تجم حد نهی نموده و به آزادي از قید رفاه بی 
 ، اغنیـا  شان و احساس مواسات بـا آنـان از سـوي           زندگی ةی در شیو  شدن با فقرا حتّ   

که سطحی    تشویق کرده است؛ و از سوي دیگر نصوص بسیاري داللت دارند بر این            
 همان ،نیازي نیازي است و این بی  افراد بدان برسند و آن بی     ۀوجود دارد که باید هم    
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 اسـالمی   ه افـراد جامعـ    ۀ بخشیدن آن را به هم     تحقّق است که اسالم     اي  هدف نهایی 
سازد ل میمحو .  

:  حتّی تُغنیـهِ ةِتُعطیهِ مِنَ الزَّکا:  آمده است که فرمود7مام صادق حدیثی از ا  در  
  1.نیازش کنی به میزانی از زکات به او بده که بی
    در حـدیث  . سـازد   آینده آن را براي ما روشن می       ولکن بی نیازي چیست؟ نص

 دِرهمٍ و هو    ۀِ ثَمانمِئَ عن رجلٍ لَه   7مام جعفَرَ الصادِقِ    الِاِنَّه سأَلَ ا  : ابی بصیر است که   
   لَه و ،لٌ خِفافجثیرٌ، اَ ر  یا اَبـا محمـدٍ   :7مام الِفَقالَ لَه ا: ةِلَه اَن یأخُذَ مِنَ الزَّکا عِیالٌ کَ

ح مِنَ دراهِمِهِ ما یقُوت بِهِ عِیالَه و یفضُلُ؟ فَقالَ اَبو بصیرُ            ربم :اَیالِفَقالَ ا .  نَع  ن  اِ :7مام
 و اِن کـانَ اَقَـلُّ مِـن نِـصفِ       ةَکانَ یفضُلُ عن قُوتِهِ مِقدار نِصفِ القُوتِ، فَال یأخُذُ الزَّکـا          

او از امـام   : و ما اَخَذَه مِنها فَضَّه علی عِیالِـهِ حتّـی یلحِقَهـم بِالنّـاسِ     ةَالقُوتِ، اَخَذَ الزَّکا  
بضاعت بود    مردي کم   درهم داشت و    هشتصد  در مورد مردي که    7جعفر صادق   

 زیادي داشت سؤال کرد که آیا براي آن مرد جایز است که زکـات بگیـرد؟                 هو عائل 
ي که قـوت  هایش به میزانی است که در حد     د آیا درهم  اي ابا محم  :  فرمود 7امام  
پـس  .  آري:اش را تأمین نماید استفاده کند و زیادي هم بیاید؟ ابوبـصیر گفـت      عائله
 گیرد و اگر کمتـر   زکات نمی،آید  نصف قوتش زیاد می  ةانداز  بهاگر  :  فرمود 7امام  

اش پخش کنـد   گیرد که بین عائله ي می گیرد و در حد      زکات می  ، نصف قوت بود   از
  2. عموم مردم برساندرا به حدها   آنتا جایی که 
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     هـاي   فراهم نموده تا بتواند عالوه بـر کـار    امر   لکن امکاناتی که اسالم براي ولی
 افـراد اسـت انجـام    ۀنیازي براي همـ    که همان تأمین بی    گ را، ر این کار بز   ،دیگرش

   چیست؟،دهد
را مرجعی قرار داده است ها   آنهاي ثابتی که اسالم  بحث تنها به جنبهۀما در ادام

هدفی که از سوي اسالم براي او ترسیم شده به سوي حرکت ۀ امر براي ادامکه ولی 
  . پردازیم گیرد، می  میمدداست، از آن 

 ب و اقـدامات داوطلبانـه و مـستح   اتعـ  مثل تبرّ،زامیهاي غیرال  جنبه،جا  در این 
تشویق نموده و روایات متواتره ها   آناي وجود دارد که اسالم بسیار بر        مالی و عملی  

 اسالم پیروان آگاهش را بر ایـن شـیوه         بلکهتأکید کرده است؛    ها     آن بر ثواب فراوان  
 شان را باگردند که اموال  اسالم ـ ملتزم میخودشان ـ نسبت بهکه  تربیت نموده است 

ی این چیزي است که در روایات. دست بکشندها    آن ۀخدا نصف کنند و احیاناً از هم      
وارد شـده   . بینـیم    می ،نماید  ان را حدیث می   که حاالت معصومین و اصحاب آگاهش     

اي از  ا جایی که لنگه سه بار اموالش را با خدا تقسیم نمود ت7است که امام حسن 
 خدا به خاطر مالش  ۀداشت و دو بار از هم       اي را نگاه می     بخشید و لنگه    کفش را می  

 مثل نـذورات  ،هاي مالی و موارد دیگر ارهطور در این زمینه کفّ  همین1.اشت  دست برد 
نیـازي در     دهد که به ایجاد بی      ی را تشکیل می   مهمدارد که مرجع     و موقوفات وجود  

کند کمک می بزرگی حد.  
گیـرد را     مـی  مـدد هاي ثابتی که حـاکم شـرع از آن            ها جاي جنبه    لکن این جنبه  

  :  عبارتند ازاه نخواهد گرفت و آن جنبه
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  هاي ثابت ـ ضریب1

زکـات  . شـود  هر دو، نام زکات اطالق مـی  مقصود خمس و صدقاتی است که به 
 تحقّـق ی فقـر و   بـراي نفـ  بلکـه هاي اساسی تشریع نگردیـده،       فقط براي تأمین نیاز   

نماییم مطلـب   وقتی نصوص آینده را مالحظه  . بخشیدن توازن نیز تشریع شده است     
  . گردد روشن می

 لِ: ار است که گفتالف ـ از اسحق بن عم دٍ مامِالِقُلتمحعفَرِ بنِ معطِی اُ: 7 ج
: قُلـت .  نَعـم :؟ قالَۀً ثَالثَمِئَ:قُلت. منَع:  مِئَتَینِ؟ قال:قُلت. نَعم: ؟ قالَۀً مِئَةِالرَّجلَ مِنَ الزَّکا  

ـ     به   :نَعم، حتّی تَغنیهِ  : ؟ قالَ ۀًخَمسمِئَ: قُلت. نَعم: ؟ قالَ ۀًاَربعمِئَ 7د  امام جعفر بـن محم 
:  دویـست؟ فرمـود  :گفـتم . آري: شـود؟ فرمـود    صد درهم زکات داده می     ،آیا به مرد  : گفتم
:  پانـصد؟ فرمـود    :گفـتم . آري: صـد؟ فرمـود     هار چ :گفتم.  آري :سیصد؟ فرمود :  گفتم ؛آري

  1.ینیاز کن  تا جایی که او را بی؛يآر
 7بنَ جعفَرٍ مام موسی الِلت اساَ: اج است که گفتحمن بن حجب ـ از عبدالرّ 

ؤُونَتَه، اَیأخُذُ مِنَ الزَّکا             کفیهِ می اَو اَخُوه هماَو ع وهکُونُ اَبلِ ینِ الرَّجبِهـا،    فَ ةِع ـعوساِن   ی 
از امـام موسـی بـن     :بـأس  ال: 7یحتاج اِلَیـهِ؟ فَقـالَ   سِعونَ علَیهِ فی کُلِّ ما  کانَ الیو 

 او را کفایـت  ۀ در مورد مردي که پدرش یا عمویش یا برادرانش هزینـ    7جعفر  
 آن بـه زنـدگیش وسـعت        ۀوسـیل   گیرد تا بـه     نمایند پرسیدم که آیا از زکات می        می

: نـد؟ فرمـود  کن بـراي او وسـعت ایجـاد نمـی    ها   آن احتیاجاتش ۀر هم بخشد، اگرد 
  2.اشکالی ندارد
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ح   ةِ عنِ الزَّکـا 7سألت جعفَربنِ محمدٍ : ج ـ از سماعه است که گفت  ، هـل تَـصلَ
بِ الدارِ و الخادِمِ؟ فَقالَ ا      ـ   از جعفـر   :نَعـم : 7مام  الِلِصاحِ در مـورد   7د  بـن محم

یا براي کسی کـه خانـه و خـدمتکار دارد درسـت اسـت؟             آ  زکات سؤال کردم که   
  1.آري:  فرمود7 امام

 ةُ تَحدثَ عمن تَجِـب علَیـهِ الزَّکـا   7مام جعفَرَ الصادِقَ الِاِنَّ ا: د ـ از ابی بصیر است که 
و یبقـی مِنهـا شَـیئاً    یوسع بِها علی عیالِهِ فـی َطعـامِهِم و کَـسوتِهِم،         : فَقالَ. و هو لَیس مؤسِراً   

امـام جعفـر     : فَضَّه علی عیالِهِ حتّی یلحِقَهم بِالنّـاسِ       ةِیناوِلُه َغیرَهم، و ما اَخَذَ مِنَ الزَّکا      
 سـخن  ،دسـت نیـست  سی که زکـات بـر او واجـب اسـت و تنگ             در مورد ک   7 صادق

دهـد و   اش وسـعت مـی     آن در خـوراك و پوشـاك عائلـه         ۀوسـیل   به: گفت، پس فرمود    می
اش  گیـرد بـین عائلـه     زکـات مـی  آنچـه رسد و  ماند که به دیگران می چیزي از آن باقی می  

  2.را به سطح مردم برساندها   آنکند تا پخش می
عطِی الرَّجـلَ  اُ:  گفتم7 به امام صادق :ار است که گفتعم  ـ از اسحاق بن   ـه

نَعم و اَغنِـهِ اِن قَـدرت       : قالَ. ۀً اُعطیهِ مِئَ  :قُلت. نَعم وزِده :  ثَمانینَ دِرهماً؟ قالَ   ةِمِنَ الزَّکا 
 هلی اَن تُغنِیآري و بـر آن  : شـود؟ فرمـود   زکات داده میاز آیا به مرد هشتاد درهم  :ع

نیـاز   توانی او را بـی  آري و اگر می: شود؟ فرمود  به او صد درهم داده می     :گفتم. بیفزا
  3.نیازش کن بی ،سازي
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 یـروي عـنِ   : گفـتم 7به امام صادق : است که گفت ن وهب بۀیو ـ از معاو 
 قَ: 6النَّبِیدۀَاِنَّ الصال لِذي مِرَّ التَحِلُّ لِغَنِی ةٍ، ووِيال: فَقالَ.  س از پیامبر  :تَحِلُّ لِغَنِی

نیاز و کـسی کـه     صدقه بر بی:شود که که درود خدا بر او و خاندانش باد روایت می      
  1.حالل نیست نیاز  بر بی : پس فرمود.  است حالل نیستعاقل و سالم

اِنَّ شَـیخاً مِـن     :  گفـتم  7به امام جعفر صـادق      : زـ از ابی بصیر است که گفت      
اَما اِنَّ :  سألَ عیسی بنَ اَعینٍ و هو محتاج، فَقالَ لَه عیسی بنُ اَعینٍ اَصحابِنا یقالُ لَه عمرُ،

: فَقالَ لَه عمرُ. نّی راَیتُک اشتَرَیت لَحماً و تَمراًالَ ولکِن الاُعطیک مِنها ِ  ةِعِندِي مِنَ الزَّکا  
  لِحاج بِحتگوینـد، در حـالی کـه      مردي از شیعیان است که به او عمر می          پیر :ۀٍاِنَّما ر

نزد مـن   : عیسی بن اعین به او گفت     . محتاج بود از عیسی بن اعین درخواست نمود       
دهـم چـون دیـدمت گوشـت و خرمـا        ست ولکن از آن به تو نمی      همقداري زکات   

د امام  یگو   روایت می  .براي نیازي از آن استفاده کردم     : پس عمر به او گفت    . خریدي
وقتی به داستان عمر و عیسی گوش داد، لختی دستش را بر پیشانیش نهاد و سـپس              

 االَغنِیاءِ ثُـم نَظَـرَ فِـی الفُقَـراءِ     اِنَّ اهللاَ تَعالی نَظَرَ فی اَموالِ :سرش را بلند کرد و فرمود 
       أکُـلُ ومـا ی ـهعطِیـل یم، بهکفِهِم لَزادلَو لَم ی کتَفُونَ بِهِ؛ ولَ فی اَموالِ االَغنِیاءِ ما یعفَج

        ج ج و یتَصدقُ و یحِ تَزَوی کتَسی وی و شرَبتعـالی بـر امـوال ثروتمنـدان نظـر      خداي: ی 
وال  را که فقرا را کفایـت نمایـد، در امـ     آنچه ،گاه  پس آن . سپس به فقرا نظر کرد    انداخت،  

 به او ـ عمر ـ بـه میزانـی کـه      بلکهافزود،   را می  آن،دکر ان نمیار داد و اگر کفایتش اغنیا قر
  2.شود بخورد و بیاشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و به حج رود، داده می
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 در حالی که از سهم 7امام موسی بن جعفر : ی است کهاد بن عیسح ـ از حم 
ی اِنَّ المـوالِ : گفـت، فرمـود   یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان از خمس، سخن می      

 و ما یستَغنُونَ بِهِ فی سنَّتِهِم فَاِن فَضَلَ عنهم شَیء فَهو ۀِکِتابِ و السنَّ  یقسم بینَهم علَی ال   
 عجزَ اَو نَقَص عن اِستِغنائِهِم کانَ علَی الوالی اَن ینفِقَ مِـن عِنـدِهِ بِقَـدرِ مـا               فَاِن. لِلوالی

 ۀوسیل شان بهت سنّحد انی که در زت و به می بر اساس قرآن و سنّ     ،بردگان: یستَغنُونَ بِهِ 
ـ ها   آنپس اگر از. شود نیاز شوند، بین ایشان تقسیم می  آن بی  ق چیزي زیاد آمد، متعلّ

شان کم آورد، بـر حـاکم واجـب    نیازی  بیه حاکم است، پس اگر نتوانست یا از حد    ب
  1.کندنیاز شوند، انفاق   آن بیۀوسیل است که از پیش خود به میزانی که به

میم که فقیر کسی است که به سطحی از معیـشت دسـت    هتوانیم بف   از این نصوص می   
اي  انـدازه  هاي تکاملیش را، به ا و نیاز  هاي ضروریش ر    نیافته است که به او امکان دهد نیاز       

که حددبخشد، تأمین کن مکان می ها ا هری در شئط دارا متوس .  

  ـ اموال عمومی2

پرداختند،  ق به منصبی است که پیامبر و امام بدو می   بعضی از مواردي را که متعلّ     
نـگ از  هایی که مسلمین بدون ج ء و چیز فی. فراهم نموده استبراي ولی امر   شارع  

  .  از آن جمله است،ی موات و معادن اراض،گیرند و بنا به قولی نیمت میار غکفّ
 و هِلّلِما اَفاء علی رسولِهِ مِن اَهلِ القُري فَ    : فرماید   خداي تعالی می   ء  یفَو در مورد    

 ولِ وتامی       لِلرَّسالی بیلِ   لِذِي القُربی وابـنُ الـس المساکینِ وکُـونَ  وـ  کَـی الی  بـینَ  ۀً دولَ
ء نمـود، پـس    خداوند بر پیامبرش فـی  که  ها    قریه  اهل  دارایی   از   آنچه :غنِیاءِ مِنکُم الَا
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گـان   براي خدا و براي رسول و براي نزدیکان و یتیمـان و مـسکینان و در راه مانـد             
  1.تان در چرخش نباشدت، تا ثروت تنها در بین ثروتمنداناس

  ـ طبیعت تشریع اسالمی3
هـم مـرتبط اسـت و         بـه  هاي مختلفش یک کـلّ      که اسالم در نظام     روشن است   

هـاي    جنبهۀ جز در ضمن پیاده کردن کامل بقی، تشریعیۀثمرات و آثار کامل هر جنب  
 قـوانین اسـالمی ـ    ةخاطر آن است که وضع کنند  این به. دست نخواهد آمد دیگر به

 عـالم و  ت عمومی پرتو واقعی آن قوانین را در،خداي تعالی ـ به مقتضاي علم نامحدودش 
صورتی که وقتـی یـک نظـام از نظامـات اسـالمی از پیـاده        ده است، بهقوانین آن وضع کر   

 ۀپـس همـ  . گـذارد  هاي دیگر تأثیر مـی   نظامۀشود، بر پیاده شدن بقی کنار گذاشته می   کردن  
   .انجامد  میبشریت به سعادت ، هماهنگی هستند که در نهایتۀمجموع ها  آن نظام

 امر آمد ولی اري اسالم، عالوه بر ضریبهاي ثابت و منابع درزگطبیعت چنین قانون
امر براي پیاده از اموال عمومی، مشارکت احکام گوناگون را در تقویت امکانات ولی 

  .اشاره کنیمها   آنکردن آن توازن سبب گردیده است و جا دارد ما به بعضی از
  )طال و نقره (.دن کنز ساختن پولالف ـ ممنوع کر

  ب ـ الغاء ربا
  ج ـ تشریع احکام ارث

ـ کلتعیـین ت هـا    آنهایی کـه در   گیري در زمینه د ـ اختیاراتی که براي تصمیم  ف ی
  . ارده شده، به دولت داده شده استذکم گ نشده و به اختیار حا

                                                
  .7سورة حشر، آیۀ . 1
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دادن کـار   هاي خام طبیعی و قـرار   داري نسبت به ثروت ـ الغاء استثمار سرمایه    ه
  . آنها شرطی براي مالک شدن به عنوان شخص یم خودِمستق

  .سازد ق می توزیع ثروت را محقّۀ از جمله اموري است که توازن در عرصاینها
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   آن در زندگی انسانمهم و نقش حج
الحـرام بپـردازیم     اهللا   بیـت  هاي حـج    ورد دستا ۀخواهیم به بحث در زمین      وقتی می 

 کامل به آن بنگریم و سپس ثمرات تفصیلی ۀالب یک مجموعقسزاوار است ابتدا در 
  .  قرار دهیمتوجهگانه مورد  هر یک از مناسک را جدا

   کلّینظري 

آور شـویم کـه    هـایی یـاد   صـورت نکتـه    توانیم به   ها را می    ورد این دستا  ینتر  مهم
  : عبارتند از

  اط با خدا ـ عمق بخشیدن به ارتب1

امی است کـه حـاج   ام حج، که ای تأکید بر پیوسته به یاد خدا بودن در ای   ۀوسیل  به
نماید و   بین خود و خدا را احساس میۀعمیقاً رابط کند و  یاد خدا را بسیار تکرار می

گذارد تا   زودي اثر خود را بر زندگی عمومی حاج باقی می  تثبیت کننده، بهاین تکرارِ
حظات در ارتباط با خدا بوده، زبانش به ذکر او مشغول باشد و عظمـت او        ل ۀدر هم 

  . دپردازد احساس کن ملی که بدان میرا در هر ع
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   کردن در راه خدا  کارـ احساس2
روح و زنـدگیش را  . انسان براي این جنبه فارغ از هر مانعی اسـت    در ایام حج،    

 فرمان دهد و این فرمان برد،       او در تمام لحظات آن به خداي تعالی تسلیم نموده، تا         
ر راه خـدا و  ها د  این لحظات و آنات در این روزۀهم. و او باز دارد و این باز ایستد  

ش را در  زندگی ۀکند که هم    در نتیجه تمرین می   . دشو  ف می صربه منظور قرب به او      
چه او را از کار کردن در   خداوند سوق دهد و از هر      دستوراتجهت هدایت الهی و     

  .  دوري گزیند،سازد گردان می اه خدا روير
ج فَجرِّد قَلبک ِ:  فرمود7امام صادق  الح دتـ عزّ و جلّ هللاِاِذا اَر  زمِکمِن قَبلِ ع  

بٍح  مِن کُلِّ شاغِلٍ و حِجابٍ     ـ ض   اجِ فَو لَیـهِ فـی   اَ، وکَّل عتَو و ،کُلَّها اِلی خالِقِک ك مرَ
    رُ مِن حظهمیعِ ما یج         نیا وعِ الددرِهِ، وقَد کمِهِ وح لِّم لِقَضائِهِ وس و ،کَناتِکس و رَکاتِک

براي خدا،زیمت ـ قلب خود را عجاي آوري ـ قبل از   وقتی خواستی حج به: ۀَالرّاح  
ات  هایـت را بـه آفریننـده    خالی کن، و تمـام کـار     مانعی ةاز هر مشغول کننده و پرد     

کند  از حرکات سکناتت ظهور میآنچه ۀل ساز و در هم محو،کل نمـا و بـه    بر او تو
   1.قضا و قدر الهی تسلیم شو، و امور دنیوي و آسایش را رها کن

از گونه همانگردد و    به چنین تجرید قلبی و تسلیمی در ایام حج وارد می           حاج ،
 اي بر عمل  افکنی بدین سبب حج پرتو. ندگی را دنبال کند  شود تا ز    ام خارج می  آن ای

طور مرفوع نقل شده که  ال بهاهللا حج در کتاب محاسن از عبد. انسان بعد از حج دارد 
ج ما    ال یزالُ ع  : گفت الح نُور ب  لَی الحاج  اسـت تـا   نور حج همواره بـا حـاج   :لَم یذنِ

   2.زمانی که گناه نکند
                                                

  . 211، ص 1، ج البحار ۀسفین. 1
  . 211، ص 1، ج البحار ۀسفین. 2
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 سـخن   در ایـن 7از امام بـاقر     .  خدا توصیف شده است    به سوي حج به فرار    
 خدا فرار کنیـد کـه   به سويپس  :فَفِرُّوا اِلَی اهللاِ اِنّی لَکُم مِنه نَذیرٌ مبینٌ    : خداي تعالی 

حِجـوا  : روایت شده است کـه فرمـود  1. آشکاري هستمة دهند من از جانب او هشدار    
  2.گزارید خدا حج به سوي :اِلَی اهللاِ

   ـ ایثار در راه خدا3

مراه است، خصوصاً وقتی که حـاج از امـاکن     هحج غالباً با بذل کوشش زیادي       
 در حالی حاج3که روایت تعبیر نموده است،      گونه  همانولکن  . کند  دور قصد حج می   

 نفس خویش را، بر این اساس که در این بـذل           ،دارد  ها را مبذول می     که این کوشش  
 ایـن بـذل تـوان    . کنـد   است، تربیت می  » در راه بهشت  «سودي وجود دارد زیرا بذل      

        اي کـه خـدا    گـذارد تـا او در هـر عرصـه      مـی بدون شک اثر خود را بر روح حـاج
کـار   ی اگر آن ، تالش خویش را مصروف دارد، حتّکندخواهد انسان در آن عمل       می

  . کند تالش عظیمی را طلب 
ج کـانَ کَمـن ربـطَ فَرَسـاً فـی              :  است که  7صادق  از امام    حمِالً لِلحنِ اتَّخَذَ مم

 در  سوار بر اسـب،    براي حج بگیرد همچون کسی است که        هر که محملی     :هللاِِا  سبیل
  4.ده استداري کر مرزخدا  راه

                                                
  .50، آیۀ  ذاریاتةسور. 1
  .211، ص 1، ج البحار ۀسفین. 2
  .210، ص 1، ج البحار ۀسفین. 3
  .150 ص ،11وسائل الشّیعه، ج . 4
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  ـ غفران و توبه4

خواست توبه و اسـتغفار   حج فرصت بزرگی براي بخشش و جو سرشاري از در     
  . استو بازگشت به راه راست 

بـی  الَقُلـت ِ   :که گفـت    بن حازم روایت شده است      در کتاب ثواب االعمال از ا     
ثنی فیـهِ   الَمغفُور واهللاِ لَهم: ما یصنَع اهللاُ بِالحاج؟ قالَ  7عبدِاهللاِ    7 بـه امـام صـادق    :استَ

    به خدا سـوگند بـدون اسـتثناء بخـشیده     : کند؟ فرمود  چه می  گفتم که خدا با حاج
ؤالِ موسـی    :  روایت شـده اسـت کـه فرمـود         7 و از امام صادق      1.شوند  می 7 فـی سـ 

ج البیت بِنِی    7جِبرائیلَ   ن حنَفَقَۀٍ صادِقَۀٍ ما لِم ۀٍ وبـزَّ   : قالَ؟ ۀٍ طَیاِلَـی اهللاِ ع ـعفَرَج و 
علی مع النَّبِیینَ و الصِّدیقینَ و الشُّهداءِ و     الَفیقِ ا قُل لَه اَجعلُه فِی الرَّ    : هِجلَّ فَاَوحی اِلَی  

 کـه بـراي     7ئیـل   ر از جب  7در سؤال موسـی      :ئِک رفیقاً الصالحِینَ و حسنَ اول   
   ـ ،ت راست و خرجیِ پـاك  شخصی که با نی  چـه چیـز   ، نمایـد  خـدا را حـج  ۀ خان

 پـس  . بازگـشت عـزّ و جـلّ   خداي به سوي جبرئیل  : خواهد بود؟ حضرت فرمود   
یقان و به او بگـو او را در رفیـق اعلـی بـا پیـامبران و صـد      : گاه به او وحی شد    آن

  2.چه نیک رفقایی هستندها   آندهم و قرار می و صالحان گواهان 
لِلحـاج و المعتَمِـرِ   :  فرمود6 است که رسول خدا 6در روایتی از پیامبر     

قَد غُفِرَلَـک مـا   : مضی و اِما اَن یقالُ لَه   قَد غُفِرَلَک ما  : اِما یقالُ لَه  . اِحدي ثَالثَ خِصالٍ  
ك و هِی اَ       قَد حفِظت فی   : و اِما اَن یقالُ لَه      فَاستَأنِفِ العملَ  ،مضی  :خَـسهِنَّ  اَهلِک و ولَدِ

 یا بـه او  .آورد یکی از سه خصلت خواهد بود  جا می   براي حاج و فردي که عمره به      
                                                

  .104، ص 11 وسائل الشّیعه، ج. 1
  .144، ص 11وسائل الشّیعه، ج . 2
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گذشته براي تـو    : شود   و یا به او گفته می      گذشته براي تو بخشیده شد    : شود  میگفته  
ات و  در مورد خانواده: شود ز سر بگیر و یا به او گفته می پس عمل را ا  ،بخشیده شد 
  1.ستآنهاترین  و این پایین. تو محفوظ خواهی بود فرزندانت 

 در روح انسان و ملتزم ساختن انسان به  تأثیري که جو توبه در رسوخ نمودن آن      
  .  روشن است،مقتضیات توبه دارد

5افشان اسالمی  م تاریخ نورـ تجس  

هـا را در پـیش     شروع حرکت دعوت اسـالم از دولـت  ۀحاج نقط   ي که   ا  به گونه 
بسته و  کند تا در اعماق وجودش نقش  ها و وقایع بزرگش عبور می گیرد و بر گام می

هـا و   گردانـدن مجـد     او را بـدان پیونـد دهـد و بـراي بـاز              به محکمی  باقی بماند و    
  .  برانگیزد،هاي آن در هر زمان ها و حمل امانت قهرمانی

  ـ احساس عظمت اسالم6

اي  طور محسوس نقش عظیم جهـانی   به ،گیرد  کسی که انجام حج را در پیش می       
کند و در نتیجه احساس عظمت اسـالم در    اند ایفا نماید، درك می      تو  را که اسالم می   
 به توان گفت این همان چیزي است که توصیف حج       می. شود  دار می   وجودش ریشه 

 7المؤمنین  طوري که امیر به.  است بدان اشاره دارد بیرق اسالم  :سالمِالِعلَم ا که    این
ند سبحان حج را بیرقی براي        خداو :سالمِ علَماً الِو جعلَه سبحانَه و تَعالی لِ     : فرماید  می

  2.اسالم قرار داد

                                                
  .74، ص 8وسائل الشّیعه، ج . 1
  . 1البالغه، خطبۀ  نهج. 2
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   ـ احساس یگانگی و برادري7

 قه و نـه رنـگ   اجی که نه زبان واحد، نه رسوم واحد، و نه حدود و نه طب        با حج
، وحـدت  آورد و ایـن  را گـرد مـی  ها   آنه عقیدبلکه ؛سازد را مجتمع میها     آن ،واحد

. کنـد  بایست پرچمش را بر دوش کشد، تثبیـت مـی         را که هر مسلمانی می     اعتقادیی
اج و مسیري واحد و هدفی واحد، که ایثـار در      حج ۀ حرکت واحدي براي هم    ۀنقط

  . راه خداي تعالی است

  تنمـ فرصت مغ8

هاي جهان اسالم در آن   بخشۀحج بزرگترین فرصتی است که فراهم شده تا هم
 ، و هـر بخـش     هـم نزدیـک شـود       بـه  شان بپیوندند و در نتیجه سطوح فرهنگی      هم  به

برقـرار  هـا    آنها بین   ها و رفت و آمد      هاي دیگر را بشناسد و گفتگو       مشکالت بخش 
   .پس حج بزرگترین مؤتمر عمومی اسالمی است. گردد

است براي آگاهی یافتن مسلمین بر اسالم و  اً فرصت مغتنمی حج جدگونه همان
  . آنهاهاي دشمنان اسالم و تبلیغات  نظامات و قوانینش، و مفتضح نمودن شبهه

است بـه منظـور       بشریت آموزش بزرگی براي     ةحج دور   یابیم که     بدین گونه می  
 اخـالق الهـی و تـصدیق    بـه  قتخلّ خدا، و  دستوراتپرورش دادن او براي عمل به       

ـ دسـت آوردن سـود در تجارت       الهـی و بـه    سخن خدا و حرکت در راه پیامبران          ۀخان
  . عبادت خدا
ض علَـیکُم حـج    : فرماید البالغه می نهج اول ۀ در خطب7المؤمنین   امام امیر  و فَـرَ

نعامِ، و یألِهونَ اِلَیـهِ ولُـوه الحِمـامِ،        الَ ا نامِ یرِدونَه ورود  الَ لِ ۀًبیتِهِ الحرام الَّذي جعلَه قِبلَ    
        اَنبِیائِـهِ، و واقِـفقَفُوا مو و ،تَهقُوا کَلِمدص و ،تَهعووا اِلَیهِ داعاً اَجابممِن خَلقِهِ س اختارو
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ادتِهِ، و یتَبادرونَ عِنـد     رباح فی متجرِ عِب   الَالمطیفینَ بِعرشِهِ، یحرِزونَ ا    تَشَبهوا بِمالئِکَتِهِ 
ض حقَّـه و   . ینَ حرَمـاً سالمِ علَمـاً و لِلعائـذ  الِلِموعِدِ مغفِرَتِهِ، جعلَه سبحانَه و تَعالی       فَـرَ

   بحانَهفَقالَ س تَهلَیکُم وِفادع ب ب حجه و کَتَ اَوج : نِ استَطاعیتِ مالب ج و هللاِ علَی النّاسِ حِ
 محترمش را بر شما ۀ خانخداوند حج : اِلَیهِ سبیالً، و من کَفَرَ فَاِنَّ اهللاَ غَنِی عنِ العالَمینَ

روند همچـون وارد   جا می به آن .ها قرار داد    نا انس ۀاي که آن را قبل      خانه. واجب نمود 
گردند همچون گشتن کبوتران و خداوند سـبحان آن           می  و گرد آن   ،پایان  شدن چهار 

و قـرار داده اسـت، و   ت ازّشان به عع آنان در برابر عظمت او و اعتراف تواض ۀ نشان را
 کـه دعـوتش را اجابـت کـرده و          اسـت  فرمانی را برگزیده   به گوش هایش افرادِ   از آفریده 

اند کـه در   دهاي ش   نموده و در جایگاه انبیائش ایستاده و همانند مالئکه          سخنش را تصدیق    
 موعـد  درنـد و   آور دسـت مـی    عبادتش سـود بـه  ۀخان  تجارتدر. ندکن عرش او طواف می 

 خداونـد سـبحان و متعـال آن را بیرقـی بـراي اسـالم و       .ورزند  بدان مبادرت می   ،بخشش
ـ . حرمی براي پناهندگان قرار داده است      ـ         حقّ ش را واجـب    ش را فریـضه قـرار داد و حج

 :داونـد سـبحان فرمـود   پس خ . ر داشت  شما مقرّ  ايجا را بر    نمود و به مهمانی رفتن به آن      
 و هـر کـه   شـد  خدا واجب ۀ خان که توانایی راه آن را دارد ـ حج  براي خدا بر مردم ـ آن 

  .نیاز است هانیان بی پس خداوند از ج،کفر پیشه کند
د کـه  شو هاي منحصر به فردي متمایز می ت آموزشی بزرگ با خصوصیةاین دور 

  : عبارتند از
  . ها در آن شرکت دارند ت ملّۀ هماي است که  جهانیة ـ دوراوالً
ها   آنپردازد و  مییا در زندگی انسان و حرکت تکاملیش قضاینتر مهم ـ به  ثانیاً

  . هد د را مورد تأکید قرار می
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 خود، به انجـام شـعائري کـه    ریاتخااي است که مردم به خواست و   ـ دوره ثالثاً
  . پردازند  می، استشدهخطوط دقیق آن ترسیم 

هاي تاریخی  هاي روحی و خاطره  و به هدف رسیدن آن، انگیزهتحقّق در  ـرابعاً
مـاه  در س ـ زیـرا کـه    یابند ـ و زمان مقد  م میس تجسهاي مقد  مکانۀوسیل ـ که به

  . شود ـ سهم دارد حرام برگزار می
 عیـدِ . دهنـد  شود ادامه مـی  هاي این دوره تا زمانی که عید اعالن می     مردم به انجام کار   

  .  کمالتحقّق موجبات ۀ موجبات ظلم و نیل به همۀزي بر همپیرو
 ،شـود ایـن اسـت کـه عیـد      اي که به وضوح در اعیاد اسالمی مالحظه می   نکته

اي حیـاتی و      تربیتـی، مثـل دو عیـد فطـر و قربـان، یـا دوره               اي  هبعد از اتمام دور   
 پیـروزي  طربه خـا  را  بشریت  به حقَّ  ِ  تا سرور . رسد   مثل عید غدیر، فرا می     ،بزرگ

ـ  ۀحلـ  بر شهوات و شیطان مورد تأکید قـرار دهـد، و بـا طـی شـدن مـر                   ی از مهم
 زنـدگی  ۀنامـ  اي را در بـر     گـونی    دیگري از آن، عیـد دگـر       ۀحل  زندگی و شروع مر   

هـا را بـراي پیونـد دائمـی      ن مـسلما ۀ احساسات همـ  ،کند تا از آن طریق      ایجاد می 
هـایی از قبیـل تـشریع      چیـز ۀوسـیل    و ایـن کـار بـه      . برانگیزد ،جمعی با خدا    دسته
ها که در عیـد وجـود دارد، انجـام            بخش  هاي واجب و مستحب و دیگر الهام        نماز
  . شود می

  نگاه تفصیلی
مـات و شـرائط آن    واجبـات و محرّ ،ا وقتی به حج نگاهی تفصیلی بیاندازیم     ام

  . ردازیمبپها   آن آینده به بررسیة به شیوکلّیطور  توانیم به شود که می مطرح می
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  ـ احرام 1

  : احرامۀروایاتی در زمین

       اَ: که فرمود  روایت کرده 7اقر د بکلینی با اسناد خود از جابر از امام محم حرَم
 بِخِطامٍ مِن لیفٍ علَیهِ ۀً ناقَو مرَّ بِصفائحِ الرَّوحاءِ محرِماً یقُود : قالَ.  مِصرَ ۀِموسی مِن رملَ  

: مود  و فر.ار مصر محرم گردید   موسی از شنز   : یلَبی و تُجیبه الجِبالُ    عباءتانِ قِطوانِیتانِ 
کشید و بر او  به دنبال میخرما اي را با افساري از لیف  در حالی که محرم بود و ناقه   

گفـت و    تلبیـه مـی  او. کردعبور  هاي روحاء  بر تخته سنگ ،دو عباء بلند قرار داشت   
  1.دادند ا به او پاسخ میکوهه

  . دت حرم واجب شعلّ دوق روایت کرده است که احرام بهص
و إِنَّمـا اُمِـرُوا   :  است کـه فرمـود  7 از امام رضا ئع و عیون اخبارادر علل الشّر 

 یلهوا اَو یشتَغِلوا بِشَیءٍ مِن اُمورِ   قَبلَ دخُولِهِم حرَم اهللاِ و اَمنَه، و لِئَالّ       حرامِ لِیخشَعوا   الِبِا
ا و زینَتِها و لَذّاتِها، و یکُونُوا جادینَ فیما هـم فیـهِ قاصِـدینَ نَحـوه مقبِلـینَ عِلَیـهِ          الدنی

 نفُسِهِم عِند قَصدِهِم اِلَیالَ عزَّ و جلَّ و لِبیتِهِ، و التَّذلیلِ ِهللاِ مِنَ التَّعظیمِ ِبِکُلِّیتِهِم مع ما فیهِ   
هِم اِلَیهِ راجینَ ثَوابه راهِبینَ مِن عِقابِهِ، ماضینَ نَحوه، مقبِلینَ اِلَیـهِ   عزَّ و جلَّ، و وفادتِ     اهللاِ

شان به  دوفرمان داده شدند تا قبل از ور     حرم شدن   به م :  و الخُضُوعِ  ۀِستِکانَالِبِالذُّلِّ و ا  
با چیـزي از امـور دنیـوي و زینـتش و       ند و تا    شو خاشع   ، امن وي  حرم الهی و مقرّ   

 چیزي که در آن همگی به جانبش عزم نموده  درتش غافل و مشغول نگردند و تاالذّ
عـزّ و  داشت خـداي   بزرگبه خاطرند و نیز یت داشته باش جد،اند و بدان روي آورده   
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عزّ  خداي به سويشان ن  او و خوار نمودن نفسشان در هنگام قصد نمود        ۀ و خان  جلّ
ثـوابش و تـرس از کیفـرش، و بـا حالـت      شان بر او با امید به  و میهمان شدن   و جلّ 

  1. او رفتن و به جانب او روي آوردنبه سويخواري و درماندگی و خضوع 
 روح عمـل  ة مـشاهد  ۀوسـیل   در پرتو این روایات شریفه و روایات دیگر و بـه          

تـوانیم بگـوییم کـه احـرام امـور زیـر را         می،شرات واجب و مستحباحرام و مقرّ  
  : نماید الهام می

 ۀجـ  الص ورزیدن براي خداي تعالی و خشوع ورزیدن در نهایـت در الف ـ اخ 
 تمـایالت بـه   ۀ همـ قات خیالی و کندن کاملِ تعلّۀ و بیرون راندن همآن نسبت به او  

کند؛ و شستن روح از هر پلیدي معنوي،          هایش را می     که انسان جامه   گونه  همان،  آنها
 نمودن حسنات و صـالحات،  د؛ و در بر  کن  ام غسل می    که انسان براي احر    گونه  همان
 با اختیـار انـسان    اینها ۀهم. کند     پاك احرام را در برمی     ۀ که انسان دو جام    گونه  همان
  . گونه باشد  حاالت زندگیش آنۀتمرینی است براي او تا در هم شود و   میانجام

هـا رایـج    نااي که بین انس هاي خیالی ب ـ بازگشت به فطرت و رها کردن معیار 
 بـه وضـوح   ،کننـد  دو جامـه را در بـر مـی    وقتی که همه به شکل واحد   ،است و آن  
گـردد و     م مـی  ي مجس گاه حقیقت تساوي بین افراد از جهت ماد         آن. دشو  پدیدار می 

که لباس دوختـه     با شرط بودن این    ،شود و این امر      معنوي آغاز می   ۀمسابقه در عرص  
  . گیرد  می مورد تأکید قرار،که زن زینت در بر نکند نباشد و این

 بـه سـوي  هـا   راي که مردم از قب گونه قیامت به ج ـ یادآوري موقف بزرگ روز  
زوا ِ  . ندشو خدا خارج می   ـ   : الواحِدِ القَهارِ هللاِو برَ ـ ۀو براي خـداي یگان ار ظـاهر   قه
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الهـام  آن را  احـرام بـه کفـن،    ۀو این چیزي است که شباهت دو جامـ      1.گردند  می
  . کند می

 را بـدان انعـام نمـوده اسـت     بـشریت ت نعمتی کـه خداونـد   د ـ احساس عظم 
پس تقـدیس  . سازد م می را مجس  س آن تی که این حرم مقد     شناساندن واقعی  ۀوسیل  به

حرم، تقدیس واقعیدکن م میتی است که آن را مجس .  
 کـه انبیـا    است ت بزرگی بوده سنّ، و دیگر موارد، احراماینها ۀ همبه خاطرشاید  

شان را افــزون  خـشوع و خضوعـ  ،در محـراب خـداي تعــالی  انــد و  ادهد انجـام مـی  
  . ساخته است می

2یک گفتنـ لب  

  : برخی روایات در این زمینه

 از آن حضرت پرسـیدم کـه     : خود از حلبی روایت کرده که گفت       کلینی با اسناد  
ـ        : شده است؟ فرمود  ر  یک گفتن چرا مقرّ   لب اَذِّن : راهیم اَن اِنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ اَوحی اِلی اِب

جّ عمیقٍ    فِی ج یأتُوك رِجاالً و علی کُلِّ ضامِرٍ یأتینَ مِن کُلِّ فَ النّاسِ بِالح .  فَنادي فَاُجیـب
 در بین مـردم نـداي  :  به ابراهیم وحی فرمود کهعزّ و جلّخداي  : مِن کُلِّ وجهٍ یلَبونَ   

. دستی بیاینـد  ند و از هر سرزمین دور تو بیایبه سويحج را سر ده تا پیاده یا سواره         
 بـه او پاسـخ مثبـت داده        یـک گویـان،   پس از هـر طرفـی لب      . پس ابراهیم ندا در داد    

  2.شود می
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      روایـت کـرده کـه فرمـود    7ار از امام صـادق     و با اسنادش از معاویه بن عم  :
ۀُاَلتَّلبِی   یکلَب ماِنَّ         اَللّه ،یـکلَب لَک ال شَریک یکـ    لَب النِّعم و مـدۀَالح   ،لـکالم و لَـک 

یکجِ لَب ـ الشَریک لَک، لَبیک ذَالمعارِ ـ  و قالَ فی آخِرهِ   و اعلَم اِنَّه البد مِنَ التَّلبِیـاتِ   
ـ         ،  ۀٌالکَالمِ و هِـی فَریـض      لِو اَ ربعِ فی الَا بِهـا لَب و التَّوحیـد هِـی ـلُونَ ورستلبیـه  : ی الم

جملگی حمد  .  نیست تست از گفتن بلی، خداي من بلی، بلی، شریکی براي تو          عبار
 وسـائل  ةبلی اي دارند. براي تو شریکی نیست . روایی از آن توست   و نعمت و فرمان   

ـ  هاي چهـار  بلی ـ و در پایان آن فرمود ـ و بدان که تلبیه  ) ها معراج(عروج   اول ۀگان
ها پیامبران به نداي ان همۀوسیل هست و واجب است، و همان توحید است و ب     ضروری

  1.خدا بلی گفتند
 7سأَلت اَبا الحسنِ : بن جعفر روایت کرده است که گفتو صدوق از سلیمان 

 نِ التَّلبِیعِلَّتِها، فَقال   ۀِع فَقالَ       :  و اهللاُ تَعالی ذِکرُه موا ناداهاِذا اَحرَم اِنَّ النّاس :  یا عبـادي و
 اهللاِ عزَّ و جلَّ علی نِدائِهِ ۀُ النّارِ کَما اَحرَمتُم لی، فَقَولِهِم لَبیک اِجاب  نَّکُم علَی حرِّم الُ اِمائی
وقتی مـردم محـرم   :  فرمود.تش پرسیدم از تلبیه و علّ  7لحسن  ا از حضرت ابا  : لَهم
اي بنـدگان و  : فرمایـد  دهـد، پـس مـی    را ندا می ها     آن ه خداوند تعالی ذکر   ،ندشو می
. کـنم   من شما را بر آتش حرام مـی   ، که براي من محرم شدید     گونه  همان ،زان من کنی

مگویند لَبیک       پس سخن آن مردم که می      اَللّه یکعزّ و جـلّ    جواب نداي خداوند     ، لَب 
  2.ستآنها براي 
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 شـنیدم کـه   7از امـام صـادق   : حمید روایت شـده کـه گفـت    و از عاصم بن   
 فَرَکَبهـا،  ۀٌ البیداءِ حیثُ المیلَ قَرَبت لَه ناقَ  ی انتَهی اِل  لَما 6 هللاِاِنَّ رسولَ ا  : فرمود  می

ثَ بِهِ لَبی بِا     عا انبالَفَلَمقـالَ  ... عِ  رب ثُم :   خـسنـا یبِا هه 6رسـول خـدا      :خابِـثِ الَف 
اي نزدیک حضرت شد و ایشان بر آن سوار   ناقه،هنگامی که به یک میلی بیداء رسید

سـپس   …گانـه تلبیـه گفتنـد،     هاي چهـار  یک با لب،د، پس چون سرعت گرفت   گشتن
   1.روند  زمین فرو میهها ب جا پلید در همین: فرمودند

ؤمنینَ   :  که فرمود   است  روایت شده  7از امام باقر     هِـلٍّ  7قالَ اَمیرُالمما مِن م 
 هِلُّ بِالتَّلبِیمینِهِ مِن شَیءٍ      اَهِلََّ اِالّ ۀِین ین عـسارِهِ اِلـی             مـن ین عم قطَعِ التُّرابِ، واِلی م 

    الم قالَ لَـه قطَعِ التُّرابِ وبـداً       : کـانُ لَمـشِّرُ اهللاُ عبمـا ی اهللاِ وبـدـ اِالّاَبـشِر یـا ع : ۀِ بِالجنَّ
هیچ فردي نیست که صداي خود را به تلبیه بلند کند مگـر   :  فرمود 7المؤمنین    امیر
که در سمت  سمت راست اوست تا پایان خاك و هر چیزي           که هر چیزي که در      این

مـژده بـاد   : گویـد   به او میکنند و آن محلّ چپ اوست تا پایان خاك صدا به تلبیه بلند می     
  2.دهد جز به بهشت اي را مژده نمی  و خداوند بنده! خداةاي بند
:  فرمودنـد 6 خدا  رسول: که فرمود است  روایت شده  7از آن حضرت     و

ی نیـست   هیچ حاج :  غابت ذُنُوبه معها   اِالّ یضحی ملَبیاً حتّی تَزُولَ الشَّمس       جّما مِن حا  
 ،که همراه با خورشید که از زمان پرتوافکنی خورشید تا زوال آن تلبیه گوید مگر این    

  3.گردد گناهانش پنهان می
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 ءنـدا  بـه  بـشریت ند که تلبیه حاکی از اجابت بـزرگ         کن  بیشتر روایات تأکید می   
   دین خواست که آن را در زمین اعالم تاریخی بزرگی است که از ابراهیم شیخ الموح

  . کنند نماید و به او وعده داده شد که مؤمنین آن را اجابت می
کند که گوید احساس می یک میمسلمان وقتی لب :  

 تا در شـمار کـسانی باشـد کـه دعـوت       استیک بلند کردهالف ـ او صدا به لب 
 ارتباطش با   هانگیزد که ب    این امر او را برمی    . اند   را اجابت نموده   7براهیم  تاریخی ا 

ت تـاریخی بـر گـردن ایـن      یک واقعیبه عنوان مأموریت بزرگی که به عنوان  ،اسالم
ت قرار گرفته است و    امگیـرد،  عهـده   باید این امانت را بـا سـرافرازي بـر    تاین ام

  . بنگرد
 عقاید ۀیابد که خداي تعالی را از هم اط میبا حرکت توحیدي خالصی ارتب ب ـ

 از آنچـه  ۀسازد و این توأم اسـت بـا همـ           ه می  افتراهاي مشرکین منزّ   ۀسخیف و هم  
  . ون زندگی، که این ارتباط در بر دارد شؤۀتحکیم توحید در هم

ـ .  حقیقی پاسـخ دهـد  ۀطلبان نداي اصالح بایست به هر  ج ـ می  ذینَ یـستَمِعونَ  اَلَّ
  از نیکوترینگاه  آن پس،دهند هر سخنی گوش می کسانی که به :یتَّبِعونَ اَحسنَهالقَولَ فَ 

 به نداي اسـالم بـراي عمـل صـالح      قبل از هر چیز    در نتیجه،  1.کنند  پیروي می ها    آن
کند گاه راه مؤمنین و پیشوایان را دنبال می گوید، آن یک میلب .  

 ی که با او بـه نـداء   هستۀگوید، با هم یک مید ـ در حالی که لب یـک   خداونـد لب
بـا رغبـت یـا بـا      :اِئتِیا طَوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینـا طـائِعینَ    . گردد  ، منسجم می  گویند    می

                                                
  .18سورة زمر، آیۀ . 1
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 که روایـات  جاست و از همین 1.آسمان و زمین گفتند با رغبت آمدیم   . کراهت بیایید 
کنند و   او را تکرار می تکبیر،چه در حوالی او قرار دارد ها و هرکنند که کوه تأکید می

که وقتی در گفتار یا عملی از راه تلبیه جدا شود، در ساختمان هستی، نـاهموار و          این
ـ   این مفهوم را هنگامی که صداي لب. نافرمان شده است   اج در بیـداء  یـک گـویی حج

  . دشو اندازد، تأکید می طنین می
ـ  شود، پـس در حـالی کـه از گناهـان پـا           زودي بخشیده می    بهـ   هـ از ك اسـت ب

  .  بر حذر باشد،که این فرصت از دست برود  لذا باید از این.گردد می

  مات احرامـ محر3ّ

 :لَیبلُونَّکُم اهللاُ بِشَیءٍ مِنَ الصیدِ تَنالُـه اَیـدیکُم و رِمـاحکُم        : فرماید  خداي تعالی می  
تـان   امتحان،رسـد  هاتان به آن می    نیزه تان و  چیزي از شکار که دستان     ۀوسیل  خداوند به 

ض فیهِنَّ  : فرماید  نیز می و   2.دکن  می ثَ و الفُ     فَمن فَرَ ج فَال رفَ ال جِِـدالَ فِـی      الح قَ وسو
ج الح:      پس کسی که در آن ای د، پس روابط زناشویی و فسوق  ش بر او واجب     ام، حج

  3.و جدال در حج نیست

  : برخی روایات در این جهت

حشَرَ علَیهِم الصید   : اي که گذشت وارد شده است که       یهاز امام صادق در تفسیر آ     
شوند  ن جمع میناها از هر طرف بر گرد آ شکار :مِن کُلِّ وجهٍ حتّی دنا مِنهم لِیبلَونَّ بِهِ

                                                
  .11سورة فصلت، آیۀ . 1
  .94سورة مائده، آیۀ . 2
  .197سورة بقره، آیۀ . 3
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 مـورد آزمـایش قـرار    ، آنۀوسـیل  که بـه  براي این  ؛رسند میها   آنکه به نزدیکی    تا این 
  1.گیرند

ج و هو محرِم فَرَّقَ بینَهما ثُم  :  فرمود است که7از امام صادق  اِذا تَزَو حرِماِنَّ الم
، آن دو از   فرد محرم اگر در حالی که محرم است همسر اختیار کند           :ال یتَعاودانِ اَبداً  

  2.گردند  هم باز نمیبه سويگاه ابداً   پس آن،ندشو هم جدا می
رانُ و الیطعـم    لِلمحرِمِ اَن یأکُلَ شَیئاً فیهِ زعفَ      الینبغی:  است که  7و از امام باقر     

ان است بخـورد  براي محرم سزاوار نیست که چیزي که در آن زعفر      : شَیئاً مِنَ الطّیبِ  
  3.خورد ر نمیعطّمبو و و چیزي از مواد خوش
، و علَیـک بِـورعٍ      ةَاِتَّـقِ المفـاخَرَ   :  در این جهت اسـت کـه       7و از امام صادق     

یعاصِی  حجن مع ك ه ورعـی کـه تـو را از     باز فخر فروشی بپرهیز، و بر تو باد          : اهللاِ زُ
  4.باز دارد هاي خدا معصیت

مـات عـادي افـزوده    د که از یـک سـو بـر محرّ         شو مات مشاهده می  در این محرّ  
  . نندک مات عادي را تثبیت میر از محرّبیزاري و تنفّ گردند و از سوي دیگر  می

جاي   این تحریم در نفس او بهآنچههاي فرد مسلمان و  س خی احسابا استقراء بر
  : کنیم گذارد، موارد زیر را مشاهده می می

 کـه انـسان مـسلمان در جـو     بعد از این :ـ پرورش اصیل عنصر مراقبت نفس    1
کند تحت حمایت و مراقبت شدید الهـی قـرار گرفتـه               احساس می  ،دشاحرام وارد   

                                                
  .417، ص 12وسائل الشّیعه، ج . 1
  .440، ص 12ج  وسائل الشّیعه، .2
  .442، ص 12وسائل الشّیعه، ج . 3
  .465، ص 12وسائل الشّیعه، ج . 4
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 متوجهبایست در آن   که می استی وارد شدهآموزشی خاص ة که در دور  یا این ،است
امـري اسـت کـه    ها   آنو هشیار باشد تا به عملی از این اعمال حرام ـ که برخی از 

 پـس از او  .کند ـ مبادرت نورزد  بدان عادت دارد و در اوقات عادي با آن زندگی می
 استـشمام   د و بـوي خـوش     گیرند نکش    را که در بدن مسکن می      خواهد حشراتی   می

مالی ننماید و با زن تماس نگیـرد و مـویی از بـدنش      و روغنینه ننگردئنکند و در آ  
مند است که به      به مراقبت دقیقی نیاز    اینها ۀهم.  محرمات دیگر  ۀطور بقی   نکند، همین 

 بعد از آن هر روشی که حاج ت و هشیاري در  نفس به لزوم دقّتوجهبودن، ها   آن یاد
  . گذارد را در وجود او باقی میگیرد  در پیش می

 روزه لۀأدر بحثمان در مـس  که گونه هماندقیقاً  :پرورش اصیل عنصر اراده ـ  2
ـ جا روابط جنسی و شکار جا خوردن و روابط جنسی حرام بود و این دیدیم، آن  در  

ـ حالی که در دسترس است  دستوراتدر میزان اطاعت ها   آن تا ارادة،دشو  حرام می 
ط و جلّعزّخداي   امتحان گردد و براي اینکه شی خوشان بر تمایالت و غرایز و تسلّ

 متناسب ،نند و در نتیجهک را احساس عزّ و جلّاي خداي  نعمتهاز طریق آن، عظمت
  .، به شکرش بپردازند استترسیم نمودهها   آن برايخداوند آنچهبا 

یم نزدیکـی، و   عالوه بر تحـر ، زنلمس کردن بدناین پرورش اراده، در تحریم      
طـور در   د، و همـان شـو  دن، با بیشترین وضوح آشکار مـی کرطور تحریم عقد      همین
اي، بـه طـور واضـح پدیـدار       برهنه کردن سر و سایه نگزیدن با هـیچ وسـیله        ۀمسأل
نـد، چـون دسـتاوردهاي    ک  را در راه خدا تحمـل مـی  ها  محدودیتحاج آن. شود  می

  .ارادي بزرگی در وجود انسان دارد
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، آنهـا هـاي دنیـوي و احـساس آزادي از بنـد اسـارت                 نسبت به متـاع    زهدـ   3
  . بخشیدن به اوامر خداي تعالی باشدتحقّقخصوصاً وقتی که انسان در راه 

 بزرگداشـت فتن و منطقـی بـودن در گفتـار و     سخن نیکو گآموزش عملی ـ  4
 طربـه خـا    ،آننظر از منـافع     هایش و عمل نیک را صـرف        لی و حرمت  وجه خداي تعا  

هـاي  بـا وجـود ایـن کـه دروغ در حالت    . اسـت ی مهمنیکیش انجام دادن، و این جنبۀ جداً    
جـا مطـرود     عموماً امر مطرودي است، در این،عادي چیز حرامی است و مجادله و غیر آن  
 بـراي  ؛گیـرد  ، مورد تأکید قـرار مـی  هاها براي آن    بودن این امور با قرار دادن انواع مجازات       

هـاي   ایـن در جهـت حکمـت   . دشواز زندگی فرد مسلمان تأکید ها   آن فیکه بر لزوم ن     این
  .ویژه در هریک از محرّمات احرام است

  طواف بیت ـ 4

ثاب: فرماید خداي تعالی می م یتلنَا البعاِذ ج اَمناًۀًو و هنگامی که بیت را  : لِلنّاسِ و
بیتٍ وضِع لِلنّاسِ لَلَّذي  لَو اَاِنَّ: فرماید  مینیز و 1.مرجع مردم و محلّ امنی قرار دادیم 

  2...اي که براي مردم قرار داده شد، همانی است که در مکّه است لین خانهاو ...:ۀَبِبکَّ

  : مورداینبرخی روایات در 

کنـد    روایت مـی 7عمار از امام صادق  بن  ـ کلینی با اسناد خود تا معاویه         1
، و        ۀِ فَاَدخِله حافِیاً علَـی الـسکینَ      اِذا دخَلت المسجِد الحرام    :که  و الوِقـارِ و الخُـشوعِ
؟ قـال    . من دخَلَه بِخُشوعٍ غَفَرَاهللاُ لَه اِن شـاءاهللاُ  : قالَ عـا الخُـشوم کینَ : قُلـتال ۀُالـس ،

                                                
  .125سورة بقره، آیۀ . 1
  .96سورة آل عمران، آیۀ . 2
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، فَاِذَا انتَهیت اِلی بابِ المسجِدِ فَقُم و قُلِ    یـک اَیهـا النَّبِـی و    الـسالم علَ : تَدخُل بِتَکَبرٍ
حمبِسمِ ۀُر ، رکاتُهب اهللاِ و      و ، اهللاِ و بِاهللاِ و ما شاءاهللاُ و السالم علـی اَنبِیـاءِاهللاِ و رسـلِهِ

فَاِذا . مینَ رب العالَ  هللاِاهللاِ و الحمد ِ     السالم علی رسولِ اهللاِ و السالم علی اِبراهیم خَلیلِ        
استَ  د و یکدفَارفَع ی المسجِد قُلِ قخَلت و یتابِلِ البمقامی هـذا  للّهفی م اِنّی اَسأَلُک 

زري،           لِو اَ فی ز عـن خَطیئَتـی و تَـضَع عنّـی وِ اَن تَجـاو تی ولَ تَـوبناسِکی اَن تَقَبم
ِمدهللاِاَلح    رامالح یتَهلَغَنی باَللّ.  الَّذي باِنّ ه م          لتَـهعالَّـذي ج رامالح یتُکاَنَّ هذا ب دی اَشه

ـ اَللّ. مثاباً لِلنّاسِ و اَمناً و مبارکاً و هدي لِلعالَمینَ         ه       لَـدالب و ك بـداِنّـی ع مب  و ك لَـد
  تَـکحمر اَطلُب جِئت یتُکب یتطیعـاً ِالَ  البم تَـکطاع اَؤُم ـ    و ك راضِـیاً بِقَ كمـرِ . درِ

فِ لِعقُوبتِـک     ۀَلَاَلُک مس اَاَس ح لـی اَبـواب رحمتِـک       اَللّهـم .  المضطَرِّ اِلَیک الخائِ  افـتَ
   رضاتِکم و تِکاستَعمِلنی بِطاعبا پاي برهنه و بـا  ،وقتی وارد مسجدالحرام شدي    :و 

 ،شـود داخـل  جا     آن  به هرکه با خشوع  :  و فرمود  .آرامش و وقار و خشوع داخل شو      
با تکبر وارد . آرامش: گفتم خشوع چیست؟ فرمود   . بخشد  شاءاهللا خداوند او را می      ان

سالم و رحمت خدا و برکاتش : ، بایست و بگوپس وقتی به در مسجد رسیدي. نشو
 خدا بخواهد و سالم آنچهبر تو باد اي پیامبر، به نام خدا و به یاري خدا و از خدا و  

دا باد و سالم بر رسول خدا باد و سالم بر ابراهیم دوست بر پیامبران و فرستادگان خ
وارد مـسجد   پس وقتـی  .براي اهللا پروردگار جهانیان استخدا باد و حمد، جملگی  

 ،خداي من، در این جایگـاه :  بیت برو و بگو به سوي هایت را بلند کن و       دست ،شدي
م درگـذري و بـار   ام را بپـذیري و از خطاهـای   خواهم توبه    از تو می   ،مناسکم اول   در

ی براي خدایی است که مرا به بیـت     گ جمل ،حمد. گناهانم را از دوشم پایین گذاري     
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ست کـه آن را   ا محترم توۀدهم که این خان    شهادت می  ،خداي من . محترمش رساند 
. مرجعی براي مردم و محلّی امن و پربرکـت و هـدایتی بـراي جهانیـان قـرار دادي           

نزد تو آمدم تا رحمتت . ست ا توۀ تو و خانه خان تو و شهر شهرةخداي من، من بند
 تـو و خـشنود     دستورات در حالی که مطیع      ،را طلب نمایم و طاعتت را پیروي کنم       

 فردي که در پیشگاه تو مضطر گردیده و از عقوبت به عنوان . باشم  به مقدرات تو می   
بگشا  درهاي رحمتت را براي من ،خداي من. کنم  از تو درخواست می   ،ترسان است 

   1.و مرا در جهت اطاعت و رضاي خود بکار گیر
کسی است که بیت را بنـا   اول شود که جبرئیل    روشن می  2ـ از برخی روایات    2

کـه  طـور ایـن    کسانی هستند که بیت را طواف نمودنـد و همـین          اول   کرد و مالئکه  
لکن .  است 7طواف پیرامون آن، سنّت پیامبران بوده و نخستین آنان حضرت آدم            

در .  ابراهیم و پسرش اسـمعیل بودنـد  ،دکر بیت را از پایه تعمیر ،کسی که بعد از آن   
 بنا شنام ضراح در مقابل عر روایت دیگري است که براي مالئکه بیتی در آسمان به         

کنند، و این بیت را حضرت آدم در مقابل آن بنـا        کردند، پس ایشان آن را طواف می      
  3 .نمود
: ۀِاِنَّ اهللاَ تَعالی قالَ لِلمالئِکَ: علّت طواف است کهیان  ب در   7ـ و از امام رضا       3

سفِک الـدماء؟ فَـرَدوا علَـی           ۀًرضِ خَلیفَ الَاِنّی جاعِلٌُ فِی ا    یـ فیها و فسِدن یلُ فیها ما اَتَجعقالو 
    دبتَعاهللاُ اَن ی ب ا، فَاَحاستَغفَرو رشِ وا بِالعوا فَالذوماهللاِ فَنَدثلِ ذلِک خداي تعالی بـه   : العِباد بِمِ

                                                
  .204، ص 13الشّیعه، ج  وسائل. 1
  .209، ص 13الشّیعه، ج  وسائل. 2
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سی را که در آن فـساد  گفتند ک. دهم  اي را در زمین قرار می       من خلیفه : مالئکه فرمود 
سـپس پـشیمان   . دهی؟ پس جواب خدا را دادند ریزد قرار می ها را می  کند و خون    می

گان پس خداوند دوست دارد کـه بنـد  . شدند و به عرش پناه بردند و استغفار کردند       
  1.گونه عبادت نمایند بدان

سودِ الَاِذا دخَلت المسجِد الحرام و حاذَیت الحجرَ ا:  است که7 ـ و از امام باقر 4
اهللاُ وحده الشَریک لَه، و اَشهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه، آمنـت            اِالّاَشهد اَن الاِله    : فَقُل

    کَفَرت بِالالّ  لبِابِاهللاِ و طّاغُوتِ و بِعِباد زّي والع الشَّیطانِ  ةِتِ وبِعِباد دعی مِـن   کُلِّ ةِو یـ نِد 
، ثُم قُل . دونِ اهللاِ  مینِکبِی استَلِمهرِ وجادنُ مِنَ الح بِسمِ: ثُم بِاهللاِ و رُ اهللاِ و اهللاُ اَکبـ  . م اَمـانَتی  اَللّهـ 

وقتی وارد مـسجدالحرام شـدي و محـاذي      :ةِوافااهدتُه لِتَشهد لی بِالم   اَدیتُها و میثاقی تَع   
یگانـه  . دهم که معبودي جز اهللا نیست شهادت می: حجراالسود قرار گرفتی پس بگو    

.  اوسـت ةد بنده و فرستاددهم که محم است و شریکی براي او نیست و شهادت می     
به عبادت شیطان و به عبادت هر به خدا ایمان آوردم و به طاغوت و الت و عزّي و    

 سپس نزدیک حجراالسود شـو و  .شود کافر شدم  از خدا خوانده می    شریکی که غیر  
به نام خـدا و بـه یـاري خـدا و خـدا      : سپس بگو. کنآن را با دست راستت استالم  

دم تا تو به وفاي من بـه  شد خدایا امانتم را ادا نمودم و پیمانم را متعه       . بزرگتر است 
  2.اهی دهی گومعهد

است را ت قرار گرفتن حجراالسود در رکنی که در آن  عل7ّ و امام صادق  ـ 5
 العهدِ تَجدیداً لِـذلِک العهـدِ و   ۀِستِالم فَلِعِلَّالِ و اۀُو اَما القُبلَ  ... یثاقِ   الم ۀِلِعِلَّ: چنین بیان فرمود  
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ر شـده  ر براي عهـد بـستن مقـرّ   ا بوسیدن و استالم حجام... به خاطر پیمان است      :المیثاقِ
  1.است تا تجدید عهدي باشد براي آن عهد و پیمان
هـایی کـه     طواف و همچنین احساسۀاز طریق مراجعه به روایات وارده در زمین   

ستالم حجـر بـاالترین   یابیم که طواف و ا   می ،برد  می حاج خودآگاه و هشیار بدان پی     
  :سازند که عبارتند از ها را مجسم میحالت
بدین خاطر که واضح است مالئکـه در دیـدگاه اسـالمی    : تعالی انسانی ـ  لفا

کننده در حـال طـواف     انسان طواف . ندوجودات کامالً پاك و کامالً عبادتگر     تجسم م 
اي اسـت کـه در    که خانه) ضراح(کننده در گرد   طوافۀکند که از مالئک    احساس می 

لّ طواف همۀ هستی است، تقلید که مح) عرش( یا در گرد ،مقابل این بیت برپا شده   
 انسان این کرامت اینکهپس اکرام خداوند نسبت به انسان چه عالی است، و  . ندک می

کـه برخـی روایـات تأکیـد       خـصوصاً ایـن   . چه عالی است  کند،    احساس می الهی را   
ـ   است،شان که قرآن ذکر نمودهند که طواف مالئکه بعد از سؤال     نک می لُ فیها من اَتَجع

فسِدـ  دهـی کـه در آن فـساد مـی       قرار می آیا کسی را در زمین خلیفه        : فیها ی  و 2؟دکن
  .پس طواف ایشان در گرد عرش، استغفار است. ، آمده استآنهاسپس پشیمانی 

 جهـت تأکیـد بـر قطـع تعلّـق       در پی این تعالی و در:پیوند با عالم غیب ـ  ب
عالم غیب و محلّـی بـراي    تا از راه موجود محسوسی که رمزي براي       ،انسان از ماده  

         اتّصال بین آن و عالم شهادت قرار داده است، حاج  به تعلّق به ه، از تعلّق به عالم ماد 
 عوامـل  ینتـر  مهـم واضح است که ایمان به غیب، یکی از . دگرگون شود عالم غیب   
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ؤمِنُونَ بِالغَیبِ و یقیمونَ الصلو. دهد  شخصیت اسالمی را تشکیل می     بخش قوام بـه   :ةَی
  1.دارند آورند و نماز را به پاي می غیب ایمان می

کند، امري است که   این حالت یگانه که طواف ایجاد می:بخشودگی مؤکّد ـ  ج
 حالت نفیسی است که فقط کسی کـه بـا آن همـراه      بلکه ؛توصیف آن ممکن نیست   

 موقف فردي که در کمال خشوع است و رحمـت الهـی و        ؛کند  شود آن را درك می    
سـپس پیمـانی کـه انـسان بـا حجراالسـود       . ت خاصه بر او سایه افکنده اسـت       عنای
اي که از بهشت فرود آمده و در برابر انسان مجسم گردیده و او             بندد، با آن قطعه     می

در . شـود  ، یادآور مـی  استرا به فطرتش و پیمانی که بر ایمان و تسلیم با خدا بسته    
 تعبیـر  7 کـه امـام   گونـه  همـان سـود،    اسـتالم و بوسـیدن حجراال      ۀوسیل   نتیجه به 

 عناصر ایـن موقـف در تثبیـت    همۀ. ندک تأکید کرده و تجدید می   اند، پیمان را      نموده
کنـد کـه در توبـه و      مـی تجسم خصوصاً وقتی که حاج ،توبه و تعمیق آن سهم دارد   

  .پیماید  خدا، راه مالئکه را میبه سويبازگشتن 
شود سنّت انبیـاء، معنـایی جـز روش     ته می وقتی گف:پیروي سنّت پیامبران ـ  د

 حـسی و   این پیروي .  ندارد  است، واحدي که خداوند براي تکامل انسان مقرّر کرده       
 تثبیـت   ،کـه در زنـدگی وجـود دارد       را  هـایی     فعالیـت  فکري ناگزیر پیروي در همۀ    

. رسد ي به کمال می متعدد امورۀوسیل  به،کننده تثبیت این احساس نزد طواف   . ندک می
کـه    ند، نسبت به اینک از آن جمله است احساسش در حالی که گرد کعبه طواف می      

آیـد و    پیامبران و امامان و صالحان در طول تاریخ فرود می  فرود آمدن همۀ   در محلّ 
هـا    آنآورد که دهد، و به جایی روي می گام نهادند قرار میها   آنگام را در جایی که   
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 قبـل از آن،  ایی است که خواندنش در آن لحظـه و   روي آوردند و از آن جمله دعاه      
 پـیش  6دن بر پیامبر  کر است سالم     مستحب گونه  همان.  است براي او مستحب  

 رمـز  7 بر ابـراهیم خاص  پیامبران با تأکید ۀاز هر چیز، سپس سالم نمودن بر هم  
 آن را آلوده نساخته اسـت و از     مسیحیان و   یانهاي یهود  که بدعت  ،یکتاپرستی خالص 

جـر  آورد، و حِ    مـی  جـا   بهنزد آن   جمله است مقامی که دو رکعت نماز طواف را          آن  
کند و کارهاي  گزارد و دعا می    نماز می  ود  شو اسماعیل که بعد از طواف وارد آن می       

  .دیگر
 به عنوانی نمودن بیت واحد قّاز طریق تل: داشت آنـ تثبیت توحید و بزرگـ  ه

 زمین مکلّفند گرد ایـن    این که همۀ  ی نمودن   رمزي براي خداي واحد قهار، و با تلقّ       
ننـد تـا ایمـان    کمرکز واحد که خداوند بدین منظور اختـصاص داده اسـت طـواف            

طـواف کننـده بـه    تر گردد و این از خالل دعاهایی که   خالص به خداي تعالی عمیق    
قـبالً آمـد، بـه      هـا      آن بحث در مورد برخـی از     خواند، دعاهایی که      هنگام طواف می  

  .استکار وضوح آش
توان آن را از روایاتی  می: انه در راه انتشار پرتو اسالم بر جهانتالش مجد ـ  و

پـس  . کننـد، اسـتفاده نمـود    فی می  نورافشانی اسالم و بیرق آن معرّ      که کعبه را محلّ   
گـردد و بـدان متمـسک      در گرد کعبه، سربازي است که گرد بیـرق مـی      ةکنند  طواف

طـور کـه از    همـان . نـد ک  و پیش رفتن آن عمل میشود و در جهت افراشته شدن      می
انـد و   کننده در عرش خدا تشبیه نموده  طوافکنندگان را به مالئکۀ که طواف روایاتی  

 وجه شَبه، که محور حرکت هستی بودن عرش و محـور حرکـت زمـین                ةاز مشاهد 
افتد تا ایـن     به راه می   شخص مسلمان . شود  بودن کعبه است، این حقیقت آشکار می      
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 محـور حرکـت   را کعبـه  اینکـه ق سازد، پس آرزویـش را، در  معنی را در زمین محقّ 
دهد  میقرار،  سازدت خارجیزمین در واقعی.  

ـ بر اساس نظر     مستـشرق معـروف اتریـشی در    ) لئوپولـد فـایس  (د اسـد   محم
 اسـت و حرکـت حـاج        کعبه رمز یگانگی خداوند    ،)در راه به سوي کعبه    (کتابش  

 یابنـد بـه   ها با الفاظ انسجام می جا احساس  این.  انسان است  نشأاي از     تعبیر رمزي 
ح لـی اَبـواب رحمتِـک        اَللّهـم  :کند  کننده دعا می    نحوي که طواف   ، واسـتَعمِلنی     افـتَ

تِکو در جهـت اطاعتـت مـرا     خداي من درهاي رحمتت را بر مـن بگـشا    :بِطاع ،
  .بکار گیر

  ـ سعی بین صفا و مروه 5

ج البیت اَوِ اعتَمـرَ        مِن شَعائِرِ  ةَاِنَّ الصفا و المرو   : مایدفر  خداي تعالی می   ن حاهللاِ فَم
    لـیمخَیراً فَـاِنَّ اهللاَ شـاکِرُ ع عن تَطَوبِهِما فَم ف طَّولَیهِ اَن یع ناحصـفا و مـروه از    :فَال ج

 ایـرادي  ،آورد جاي می  خدا یا عمره را بهۀشعائر الهی هستند، پس کسی که حج خان  
 همانا ،پس کسی که با تمایل خود خیري انجام دهد. ندارد که بر آن دو طواف نماید

  1.خداوند شکرگزار و داناست
ـ    : فرمود   می 7یدم که امام صادق     شن: بصیر است که گفت     و از ابی   قعۀٍما مِـن ب 

ب اِلَی اهللاِ مِنَ المسعی ِ     ارٍالَاَحبذِلُّ فیها کُلُّ جی تـر   اي در نزد خدا محبوب هیچ بقعه :نَّه
  2.گردند از محلّ سعی نیست، زیرا همۀ جباران در آن خوار می
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الشّرایع است که سعی را به سعیِ مادر اسماعیل بین صفا و مروه         روایتی در علل  
روایـت دیگـري آن را بـه    . دهـد  دست آوردن آب براي اسماعیل ارتباط می    براي به 

تذکّر  این نکته مناسب است که این   . سازد  بلیس مربوط می  سعی ابراهیم براي طرد ا    
هـا بـود و بعـضی از اشـخاص سـعی را گنـاه         دو کوه محلّ قرار گرفتن برخی بـت       

پس  ...:فَال جناح بدین خاطر آیه نازل گردید     . کردند   از آن خودداري می     ،پنداشته  می
  ...ایرادي ندارد

سنِ موسـی    کُن: ز اصحاب روایت کرده است که گفت      یکی ا  فی ظَهرِ اَبِـی الحـ 7 ت 
   روالم فا ولَی الصرفَینِةِعلَی الحع زیدالی وه و  :ملی اَللّهع سنَ الظَّنِّ بِکح اِنّی اَسأَلُک 

 صِدقَ النِّی ۀِکُلِّ حالٍ، ولَیککُّلِ عدر 7در پشت سـر امـام موسـی کـاظم      : فِی التَّو 
خـداي مـن، از تـو    : افزود کـه  ن حضرت بر این دو سخن نمیصفا و مروه بودم و آ 

حسن ظنّ نسبت به تو در هر حال را و صدق نیت و توکّل بـر تـو را، درخواسـت                  
  .منک می

گیـرد کـه     این موارد، در وجودمان این حقیقت مورد تأکید قـرار مـی           ۀبا مالحظ 
  :مقصود از سعی بین صفا و مروه عبارتست از

؛ زیـرا ایـن دو   ت و تکبر از انـسان  کندن صفت جباریذلّت جباران و ـ   الف
بـه ایـن ترتیـب    . ندکرا در بر ها   آن خدایند و مجاز نیست کسی جز او    صفت جامۀ 

پـس  . گـردد  کامل جاري مـی  به طور    معانی تسلیم کامل در برابر خداوند جبار         ۀهم
 رسـوبات  ۀتیج خیاالت باطلی که در نۀیابد و از هم     می توجهانسان به واقعیت خود     

یابیم که از  چه عالی است که می. کند عبور می زند،    جاهلیت مکّار در ذهنش دور می     
شود که در حالی که سر را برهنه نموده و تنها جامۀ احرام در بـر               حکّام خواسته می  
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و هـا    آنتا نبودن فرقی بین سعی نمایند و بلکه در برخی جاها هروله کنند          اند،    کرده
  .بندگان خاضع خداي تعالی هستند را بطور محسوس دریابندها   آنکهدیگران و این 

ایـن معنـی را حـاج بـه وضـوح      . رات الهیسعی در مسیر حدود و مقرّ ـ  ب
 و نشاط و بیرون راندن کسالت       فعالیتدر اسالم   کند که     او درك می  . دشو  می توجهم

ك و سستی، و توکل نمودن بر خدا و عدم تح   کن مـشروط بـر    امر اصیلی است؛ ل،رّ
آن که کوشش و تالش متضمن حدودي باشـد کـه خداونـد در پرتـوي از مـصالح                  

  . آن را تعیین نموده است، که خود او بدان آگاه استبشریت
، کـه  7 یعنی خاندان ابـراهیم . ارتباط هرچه بیشتر با آن خاندان مقدس ـ  ج

. دهـد  مـی  تـشکیل  6 و پیامبر اکـرم  7  اتصال محسوسی را بین ابراهیم   ۀحلق
  .کند سعی بین صفا و مروه بر اشتراك در هدف بین آن دو پیامبر بزرگ تأکید می

اي است از سعیی که هاجر بین آن دو کـوه             سعی بین صفا و مروه تقلید آگاهانه      
 آب پیدا کنـد، پـس سـعی    6 جد پیامبر ،به عمل آورد تا براي پسرش اسماعیل 

 حرکـت آنـان و      به خاطر نمودن   احساس دردها و آرزوهاي این خاندان و حرکت       
 واحـدي هـستند کـه    ةگویـا همـه خـانواد   . اسـت ها     آن  ایستادن به خاطر ایستادن  

ـ  : اَبیکُم اِبراهیم هو سماکُم المـسلِمینَ مِـن قَبـلُ          ۀَمِلَّ است   7پدرش ابراهیم    ت ملّ
اهیم  و آن همان امتی است که ابـر   1. نامید پدرتان ابراهیم، او شما را از قبل مسلمان       

و اِذ  .دندکر برایش دعا ،آوردند هاي کعبه را باال می  در حالی که پی8 و اسماعیل
 ثاب م یتلنَا البعۀًج و هِدنا اِلی اِبراهیمع ی و لصم قامِ اِبراهیماتَّخِذُوا مِن م اَمناً و لِلنّاسِ و 

و اِذ قـالَ اِبـراهیم رب     .  و الرُّکَّـعِ الـسجودِ     اسماعیلَ اَن طَهرا بیتِی لِلطّائِفینَ و العاکِفینَ      
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 قـالَ و  .خِـرِ آلاجعل هذا بلَداً آمِناً و ارزق اَهلَه مِنَ الثَّمراتِ من آمنَ مِنهم بِاهللاِ و الیومِ ا  
       ـصیرُ والم بِـئس ـذابِ النّـارِ واِلی ع اَضطَرُّه قَلیالً ثُم هتِّعن کَفَرَ فَاُمم   اِبـراهیم رفَـعاِذ ی 

القَواعِد مِنَ البیتِ و اِسماعیلُ ربنا تَقَبل مِنّا اِنَّـک اَنـت الـسمیع العلـیم، ربنـا واجعلنـا             
   تِنا اُمیمِن ذُر و ینِ لَکسلِمۀًمسلِمۀً م التَّواب اَنت لَینا اِنَّکب ع  لَک و اَرِنا مناسِکَنا و تُ

ث فیهِم رسوالً مِنهِم یتلوا علَیهِم آیاتِک و یعلِّمهم الکِتاب والحِکم        . رَّحیمال نا وابعبۀَر و 
    زیزُ الحکیمالع اَنت زَکّیهِم اِنَّکو هنگامی که بیت را مرجعی براي مـردم و محـلّ            : ی

ار کنیـد و بـا       ایـستادن ابـراهیم جایگـاه نمـازي اختیـ          امنی قرار دادیم و از جـايِ      
ــد   ــماعیل عه ــراهیم و اس ــراب ــ ک ــه خان ــواف ۀدیم ک ــراي ط ــرا ب ــدگان و   م کنن

و هنگامی کـه ابـراهیم گفـت      . نیدکپیشگان پاك    گزینان و رکوع و سجود      اعتکاف
ت قـرار ده و کـسانی از اهـل آن را کـه       ،اي پروردگار من   این سرزمین را در امنیـ 

هـر کـه   : ا روزي ده، خداوند فرمـود     ه   از میوه  ،ایمان به خدا و روز قیامت آوردند      
بـه  گـاه او را   منـد سـازیم، پـس آن    کفر ورزد و کفران پیشه کند او را اندکی بهـره        

 و هنگـامی کـه    .گـردانیم و بـد سرنوشـتی اسـت           مـی   عذاب دوزخ مـضطر    سوي
اي پروردگـار مـا، مـا را    : بردند، گفتنـد   هاي بیت را باال می      ابراهیم و اسماعیل پایه   

اي خودت قرار ده و از نسل ما امتی تسلیم در برابر خویش قـرار            شدگان بر   تسلیم
. ر مهربـانی پـذی   ما را بپذیر، که تنها تو توبهۀده و مناسک ما را به ما نشان ده و توب  

آیات تو را بـر آنـان    پیامبري از خودشان مبعوث فرما که  در بین ایشان   !پروردگارا
را تزکیه نماید، کـه تنهـا   ها   آن ود و کتاب و حکمت را بدیشان بیاموزد تالوت کن 

  1.تو عزیز و حکیمی
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مایـد  ن  را مبعوث می6کند و نبی اکرم  پس خداوند این دعا را مستجاب می    
ثَ فِی ا: فرماید و در قرآن کریم می   عالَّذي ب والُهیم لَیهِم آیاتِهِ وا عتلوم یوالً مِنهسینَ ر
، او خدایی است که در بین افراد درس ناخوانده       :ۀَتاب و الحِکم  یزَکّیهِم و یعلِّمهم الکِ   

را تزکیـه  هـا    آنخوانـد و   مـی ها     آن د که آیاتش را بر    رسولی از خودشان مبعوث کر    
  1.آموزد د و کتاب و حکمت بدانان میکن می

زننـد و آن تـسلیم    شود که همۀ این آیات گرد محور اصیلی دور می        مالحظه می 
ها را در حالت تسلیم  مشقّت ۀبدین خاطر این خاندان هم    . تعالی است در برابر خداي    

  داشـته  پـا تـسلیم    پس هر مسلمانی که زندگی سرا     . در برابر خدا تحمل کرده است     
  .باشد از جمع این خاندان مقّدس موحد است، خاندان ابراهیم، دوست خدا

  ـ وقوف در عرفات و مزدلفه 6

یکُم جناح اَن تَبتَغوا فَضالً مِن ربکُم فَاِذا اَفَضتُم مِن لَیس علَ: فرماید  خداي تعالی می  
 و اِن کُنـتُم مِـن قَبلِـهِ لَمِـنَ      اذکُرُوه کَما هداکُم امِ وعرَفاتٍ فَاذکُرُواهللاَ عِند المشعرِ الحر  

پـس  . اي از پروردگارتـان بجوییـد   یرادي بر شما نیست که فضل و افزونی   ا :الضّالّینَ
 که شما گونه همان نزد مشعرالحرام خدا را یاد کنید و      ، از عرفات به راه افتادید     وقتی

  2. او را یاد کنید و گرچه قبل از آن از گمراهان بودید،را راهنمایی نمود
  3.در روایات وارد شده است که روز عرفه روز دعا و درخواست است ـ 1
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 مِنَ الشَّیطانِ فَاِنَّ الشَّیطانَ لَـن  و تَعوذ بِاهللاِ:  آمده است که:و از اهل بیت  ـ  2
ب اِلَیهِ اَن یذهلَک فـی ذلِـک المـوطِنِ، و اِیـاك اَن تَـشتَغِلَ              طُّ اَح یذهلک فی موطِنٍ قَ

        لَ نَفسِکاَقبِل قِب شیطان هرگـز   که،از شیطان به خدا پناه ببر   ...: بِالنَّظَرِ اِلَی النّاسِ، و 
  مشغول کردنت به چیزي تو را به فراموشی مبتال نـساخته         وسیلۀدر هیچ جایی به     

بـر  . تـر باشـد      که از به فراموشی انداختن تو در این محـل بـرایش محبـوب              است
حذر باش از این که به وسیلۀ نگاه کـردن بـه مـردم مـشغول شـوي؛ و بـه نفـس              

  1...خودت روي کن
 روایت دعاي امـام  ،ه و از آن جملاستاخبار در مورد دعاهاي عرفه متواتر  ـ  3

  . در روز عرفه است7حسین 
 آمده است که علّت واجب شدن وقوف در عرفات 6در اخبار از پیامبر  ـ 4

با وقـت عـصیان    اول بعد از ظهر، و برگشتن از آن جا از مغرب، این است که وقت   
 با وقت پذیرفته شدن توبۀ او مناسب ،باشد و آن وقت دیگر حضرت آدم مناسب می  

  2.است
ح علی طُهرٍ:  است که فرمود7عمار از امام صادق   بن  یۀمعاوو از  ـ  5  بعد اَصبِ

                 قَفـتفَـاِذا و ،یـثُ شِـئتح اِن شِـئت ـلِ، وبقَریباً مِنَ الج لِّی الفَجرَ فَقِف اِن شِئتما تُص
ئِهِ ما قَدرت علَیهِ، و صلِّی علَی اذکُر مِن آالئِهِ و بال    اثنِ علَیهِ، و   و. فَاَحمِدِاهللاَ عزَّ و جلَّ   

6 النَّبِی   کُن قَولُکلی ثُم  :مرِ ال   اَللّهشعالم بـ  ر ارِ، و اَوسِـع  حرامِ فُک رقَبتی مِنَ النّ
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  بـا طهـارت  ،آوري جاي مـی  که نماز صبح را به    بعد از این  : ...ی مِن رِزقِک الحاللِ   علَ
 نزدیک کوه بایست و اگـر هـر جـاي دیگـري     ، خواستی پس اگر .  صبح کن  )وضو(

 را حمد نمـا، و بـر او ثنـا           عزّ و جلّ   خداي   ،پس چون ایستادي   .جا   همان ،خواستی
 6 ها و ابتالئاتش تا جایی که توان داري یاد کن، و بر پیامبر       بفرست، و از لطف   

ر اي خـداي مـن، پروردگـا      : و این باشد که   تصلوات بفرست، سپس باید از سخنان       
مشعرالحرام، گردن مرا از بند آتش دوزخ رها ساز و از روزيِ حاللت بر من وسعت      

  1...ببخش
چون بخواهیم برخـی  . طور اخبار بسیار دیگري در این مقصود وجود دارد     همین

توانیم موارد   بیان کنیم، میکند، درك می که حاج در این موقف بزرگ  را هایی  آگاهی
  :زیر را یادآور شویم

.  دیـدیم ،دکـر  اخباري را کـه بـر دعـا تأکیـد مـی     برخی از : فرصت دعا ـ  الف
.  مالحظـه نمـودیم  ،شـود  خوانده می در آن زمان آنچهطور روایاتی را در مورد      همان
ع در ایـن جایگـ              آمدهها     آن همۀ اه عـالی را اشـباع     اند تا تمایل انسان در دعا و تضرّ

کنـیم کـه    پردازیم و تنها اشاره می جا به نقش دعا در زندگی انسان نمی  در این . نمایند
 وارد : از ائمـه اطهـار   آنچـه  همانند ،اي باشد گاه که داراي مضامین عالی      دعا، آن 

شـود،   تعیـین نمـی  هـا    آنهایی هستند که با هیچ قیمتی ارزش  که سرمایه،شده است 
ویـژه بـراي تثبیـت عبودیـت او در برابـر        به؛ی در روح انسان خواهد بود     مهمعامل  

 ة دعاهاي مزبـور عقیـد     . افکار و اخالق اسالمی    ۀ براي تثبیت هم   بلکهردگارش،  پرو
به ایـن مناسـبت   . ندک درست و افکار حقّ و اخالق اسالمی را در مسلمان تثبیت می    
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 است که در 7کنیم و آن دعاي امام حسین  ترین دعاها را انتخاب می   یکی از عالی  
و .  بیابیما دلیل واضحی بر این مطالبخوانیم ت روز عرفه وارد شده است و آن را می

  .این فقراتی از آن است
...ماَللّه    وبِیبِالرُّب داَشه و ،اِلَیک ب  لَک مقِرّاً بِآَنَّک ربـی و اِلَیـک مـرَدي،    ۀِ اِنّی اَرغَ

ـ   ... اِبتَدأتَنی بِنِعمتِک قَبلَ اَن اَکونَ شَـیئاً مـذکُوراً         ن منِـی یمنـی، و   فَابتَـدأت خَلقـی مِ
دنی خَلقی، و لَم تَجعل لی شَیئاً  و دمٍ و جِلدٍ، لَم تَشهاَسکَنتَنی فی ظُلُماتٍ ثَالثٍ بینَ لَحمٍ

حتّی اِذَاکتَملَت فِطرَتـی واعتَـدلَت     ... مِن أَمري، ثُم اَخرَجتَنی لِلَّذي سبقَ لی مِنَ الهدي          
بـه  اي خـداي مـن، مـن     :...لَی حجتَک بِاَن اَلهمتَنی معرِفَتَک   اَوجبت ع ) قُوتی(مِرَّتی  
دهم، در حالی که اقرار دارم   تو رغبت نمودم و براي تو به ربوبیت شهادت می        سوي

که چیز قابل ذکري قبل از این .  تو است  به سوي که تو پروردگار منی و بازگشت من        
اي کـه   پس آفرینش مـرا از منـی  ... وديهایت به من آغاز نم   باشم، تو به دادن نعمت    

گانه بین گوشـت و خـون و    هاي تاریک سه شد آغاز کردي، و مرا در پرده    ریخته می 
هـیچ چیـزي را     از کـارم    پوست اسکان بخشیدي و مرا بر آفرینشم گواه نگرفتی، و           

هم سپس مرا از رحم مادر براي هدایتی که از پیش بـراي مـن فـرا    . فروگذار نکردي 
 با ،دشمعتدل ) توانم(ام  که وقتی فطرتم کامل و رتبه   تا این  ... ساختیارج  شده بود خ  

  ... من، حجتت را بر من تمام کرديالهام معرفتت به
ماَللّه               و تِکعـصِیالتُـشقِنی بِم و ،اَسعِدنی بِتَقویـک و ،کَاَنّی اَراك لنی اَخشاكاجع 

 ،ك ك لی فی قَدرِ ب تَعجیلَ ما اَخَّرت و ال تَأخیرَ ما خِرلی فی قَضائِک، و بارِ  حتّی ال اُحِ
  ،لتجعما        اَللّه قینَ فی قَلبی، والیفی نَفسی، و ل غِنايالِ اجع  النُّـور لی، ومفی ع خالص
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وارِحی، واجعل سمعی و بـصرِي الـوارِثَینِ    فی دینی، و متِّعنی بِجةَفی بصري، و البصیرَ  
اي کن که به نحوي از    اي خداي من، مرا به گونه     ...: ی، وانصرنی علی من ظَلَمنی    مِنّ

 تقوایـت مـرا سـعادتمند سـاز، و مـرا بـا       ۀبینمـت، و بوسـیل   تو بترسم که گویا می  
 به شقاوت مبتال مساز، و حکمت را در مـورد مـن بـه تـأخیر بینـداز، و                 تمعصیت

اي و   تو به تـأخیر انداختـه   آنچهیل در   مقدراتت را براي من مبارك گردان، تا تعج       
نیـازیم    اي خداي من، بـی .اي را دوست ندارم دهکر تو بدان تعجیل آنچهتأخیر در  

ام و  را در روحم و یقـین را در قلـبم و اخـالص را در عملـم و نـور را در دیـده           
منـد سـاز و     جـوارح و اعـضایم مـرا بهـره    ۀوسیل  بصیرت را در دینم قرار ده و به       

کنـد   به من ستم مـی چشمم را دو وارث من قرار ده و مرا بر آن کس که           گوش و   
  ...پیروز گردان

و مجـسم نمـودن آن بوسـیلۀ چنـین موقـف ترسـناکی،       : یادآوري قیامت ـ  ب
سرشـار  هاسـت،   هاي سفیدشان که شبیه کفن      نحوي که صحرا از حجاج، در جامه        به

 ها خداي حـی و قیـوم را   هره چۀکند و هم را ذوب میها   آنشود، اشعۀ خورشید   می
  .کند دعا در چنین فضاي سرشار از خضوعی معنی خاصی پیدا می. ندکن قصد می
اند که ایـن وقـت بـا دو بعـدش، وقـت       برخی روایات براي ما گفته: توبه ـ  ج

اي بود که  دهد و آن نخستین تجربه بشري    اش را تشکیل می     عصیان آدم و وقت توبه    
 او را پذیرفت و این فـضایی کـه   ۀ و خداوند توبشد پشیمان آدم گذراند، پس بر آن    

اش در  بخشند، که این وقت مشابه قیامت و نیز جو دعاسـت، همـه         روایات الهام می  
  . نصوحی باشدۀنمایند تا توب تثبیت حالت توبه در روح شرکت می
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طـور کامـل    فرد مسلمان وقتی ایـن معنـی را بـه   : زندگی خالص براي خدا ـ  د
هایش پـاك   یابد که در حالی که نفسش را از آلودگی  که خود را می،کند  یاحساس م 
 زندگیش را به زنـدگی  ۀ هم ،بندد که بعد از این موقف        و با خدا عهد می     کرده است 

؛ همۀ اشتغاالتش را رها کرده است تا براي          سازد تحولمورد رضایت خداي تعالی م    
  .خدا زندگی کند

 پـی بـردن انـسان    ،شود و از آن جمله یز منجر می نيهاي دیگر  این موقف به احساس   
 ۀ واحدي جمع کنـد و همـ    ۀتواند دلها و پیکرها را در عرص        به عظمت اسالم است که می     

 هرجـا یافـت   ، ایـن حجـاج   ۀ؛ و پی بردن او به این که همـ       بخشکاندهاي خیالی را      تفرقه
 بـا دعاهـاي او دعـا    ایـستند و  شوند و باشند، برادران اویند که در محـلّ ایـستادن او مـی           

  .دهند کنند و هدف او را براي خود هدف قرار می می

  ـ رمی جمرات7
کـه بـه رمـی جمـرات     اسـت   روایت کرده   :ه   و ائم  6 صدوق از پیامبر  

 دستور داده شده است، بدین خاطر که ابلیس لعـین در محـلّ جمـرات بـر ابـراهیم             
خاطر ایـن کـار سـنّت     او را سنگسار کرد، پس بدان 7پدیدار شد، سپس ابراهیم    

ج مِـن ذُنُوبِـهِ  :  فرمود7 که امام     است  صدوق گفته  1.شد  :اَلحاج اِذا رمی الجِمار خَرَ
  و کلینـی از امـام       2.رود   از گناهانش بیـرون مـی      ،کند  جمرات را رمی می   وقتی  حاج 

کـنم چـه بگـویم؛     گفتم موقعی که رمی می:  که گفت   است  روایت کرده  7صادق  
  3.ریزه تکبیر بگو  با هر سنگ:ةٍ مع کُلِّ حصاکَبر: فرمود

                                                
  .54، ص 14الشّیعه، ج  وسائل. 1
  .55، ص 14الشّیعه، ج  وسائل. 2
  .67، ص 14الشّیعه، ج  وسائل. 3
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 رمـی دسـته   ،شـود  ین چیزي که در این نُسک عالی براي انسان آشکار میتر  مهم
 کـه بیـان محـسوسی از    ؛ یکی پـس از دیگـري اسـت       ،هاي شیطان   جمعی به سمبل  

 از زمین بعد از پیروي از راه خیر و طـواف در گـرد سـمبل خیـر         ضرورت نفی شر  
  .باشد می) کعبه(

کنـد   اف میزیبایی کار در این است که وقتی فرد مسلمان گرد مرکز واحدي طو    
 در ،یابد کـه راه خـدا یکـی اسـت     نماید، در می  را رمی میگانۀ شر  هاي سه   و سمبل 

  .هاي شیطان متعدد است حالی که راه
بـا  انسان کند تا پیمان   استحباب تکبیر گفتن در هر رمی، لفظ شرکت می       ۀسیل  وب
اش  اي تعالی را، بر این که شر و شیطان را رمی نماید و پیروي نکند و بر عقیده            خد

در احساسش چیز و باالتر از هر نیرویی است باقی بماند،   همهةبه این که اهللا آفرینند
  .مورد تأکید قرار دهد

  ـ قربانی کردن8

 بر جهت اجتمـاعی عبـادات تأکیـد         که است   ی از مناسک حج   مهم ۀقربانی جنب 
سـازد ـ    زیرا قربانی در هر سال براي فقراء مقدار زیادي طعام را فراهم مـی . کند می

کنند ـ وقتی حاج   خوبی در جهت استفاده از آن عمل نمی ها به شکل گرچه مسلمان
 در وجودش عنصر مواسات با فقراء و اطعام ایشان و ،پردازد به انجام این مناسک می

جا همچنین معنی قربـانی   این. دکن  را تأکید می    آثار بد گرسنگی   پاك کردن جامعه از   
 بوسیلۀ تقدیم فرزنـد عظـیمش اسـماعیل بـدان پرداخـت             7اي که ابراهیم      عملی

و اندیشۀ تسلیم مطلق بـودن در برابـر فرمـان خـدا بـه ذهـن وارد        . گردد  متجلّی می 
مـا  یا اَبـتِ افعـل   : گردد که  تکرار میطنین اسماعیل تسلیم حق    شود و صداي پر     می
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ؤمرُ  از جمله مواردي اسـت کـه   اینها ١.شوي انجام ده     را بدان امر می    آنچهاي پدر    :تُ
در مسلمین احساسی را نسبت به ارزش اوامر الهی و ضرورت تسلیم شدن در برابر          

دانند، به اتّکاء  آورد، حتّی تسلیم در برابر اوامري که حکمت آن را نمی  می بوجودآن  
  . استشدهداوند حکیم و خبیر صادر اینکه آن اوامر از سوي خ

  ـ سر تراشیدن9

کَیـف صـار   :  است که از آن حضرت پرسیده شـد      7 در روایت از امام صادق    
 ررولقُ الص؟ قالَ      ةِالحج ن قَد حونَ مهِ ا     :  واجِباً دماً بِـسمووسم صیرَ بِذلِکمِنـینَ، اَال   آللِی

تَدخُلُنَّ المسجِد الحرام اِن شاءاهللاُ آمِنینَ محلِّقـینَ رؤُسـکُم و    لَ: تَسمع قَولَ اهللاِ عزَّ و جلَّ     
ف  چگونه سر تراشیدن بر کسانی که براي او     : مقَصرینَ التَخافُونَ  لین بار به حج مـشرّ

 ۀلیتا بـه وسـ  : اند، واجب گردید؟ فرمود جا آورده اند و نه کسانی که قبالً حج به     شده
اي   را نشنیدهعزّ و جلّآیا سخن خداي  . یافتگان عالمت زده شوند     آن با عالمت امان   

تراشـید و کوتـاه    ان را میاید و سرهایت  لی که امان داده شده    بخواست خدا در حا   : که
  ٢.گردید ترسید، به مسجدالحرام وارد می کنید و نمی می

. تساخ را از دیگران متمایز می  ها     آن سر تراشیدن عالمتی شد براي مسلمین که      
تراشند تا به جمـع مؤمنـان مـسلمان در طـول        به این خاطر است که حجاج سر می       

  .تاریخ بپیوندند

                                                
  .102سورة صافّات، آیۀ . 1
  .225، ص 14الشّیعه، ج  وسائل. 2
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، با نظـري اجمـالی و بـا نگـاهی تفـصیلی،      بدین صورت دیدیم که چگونه حج   
هاي تربیتی را که اسالم براي تهذیب نفوس و تأکیـد بـر حرکـت       ترین اسلوب   عالی

  .دهد ، تشکیل میاست نها در خطّ تکامل بدان پرداختهاانس
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  نمایۀ آیات قرآن کریم
  

ارالقَه تَفَرِّقُونَ خَیرٌ اَمِ اهللاُ الواحِدم اَرباب20.......ء 

 170............اِئتِیا طَوعاً اَو کَرهاً قالَتا اَتَینا طائِعینَ

وهاَلتُم138.......................آتاکُم مِن کُلِّ ما س 

 178............................اَتَجعلُ فیها من یفسِد فیها

 60.....................................اُدعونی اَستَجِب لَکُم

 64، 61، 54.....اَقِمِ الصلوةَ اِنَّ الصلوةَ تَنهی عنِ 

 62، 61........ اَقِمِ الصلوةَ لِدلوكِ الشَّمسِ اِلی غَسقِ              

بئِنُّ القُلو91............................اَال بِذِکرِ اهللاِ تَطم 

مدالعالَ اَلح ّب56...................................مینَ ِهللاِ ر 

 66..........اَلَّذینَ آمنُوا و تَطمئِنُّ قُلوبهم بِذِکرِ اهللاِ 

 55...........اَلَّذینَ یؤمِنُونَ بِالغَیبِ و یقیمونَ الصلوةَ

نَهونَ اَحستَّبِعنَ القَولَ فَیستَمِعو170...........اَلَّذینَ ی 

 174............ۀَاِنَّ اول بیتٍ وضِع لِلنّاسِ لَلَّذي بِبکَّ

 107.......................... القَدرِ ۀِنزَلناه فی لَیلَ اِنّا اَ

 64...............................اِنَّما یتَقَبلُ اهللاُ مِنَ المتَّقینَ

  138......................ۀًاِنّی جاعِلٌ فِی االَرضِ خَلیفَ
 56...........اِهدِنَا الصراطَ المستَقیم ِصراطَ الَّذینَ 

 55.............................اِیاك نَعبد و اِیاك نَستَعینُ

 56................................بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 61،64.....................لفَحشاءِ و المنکَرِتَنهی عن ا

                   سطی ولوةِِ الوالص لواتِ ولَی الصظُوا ع  61.....حافِ

 138............... االَرضِ جمیعاً   خَلَقَ لَکُم ما فِی

 62..............................................دلُوكِ الشَّمسِ

  20................ذلِکُم اهللاُ ربکُم لَه الملک و الَّذینَ 

 70.........جنَّۀٍ عرضُها السموات و.... سارِعوا اِلی

ضانَ الَّذي اُنزِلَ فیهِ القُرآنُ  م106، 105...َشهرُ ر 

 62..................................................غَسقِ اللَّیلِ

أنَنتُم فَاَقیموا الصلوةَ 53.........................فَاِذَا اطم 

  70.........................................فَاستَبِقُوا الخَیراتِ

 159............فَفِرُّوا اِلَی اهللاِ اِنّی لَکُم مِنه نَذیرٌ مبینٌ

 126..........................فَکانَ قاب قَوسینِ اَو اَدنی

 96..........لُوت بِالجنُودِ قالَ اِنَّ اهللاَ فَلَما فَصلَ طا

 19...................فَمنِ اهتَدي فَلِنَفسِهِ و من ضَلَّ 

فَثَ وال ر ج فَ فیهِنَّ الح ن فَرَض171......... ...فَم 

  97.........................................فَهزَموهم بِاِذنِ اهللاِ

داهللاُ اَح و55.............................................قُل ه 
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 78..............کُتِب علَیکُم الصِّیام کَما کُتِب علَی 

ع لَی الَّذینَ کُتِبع کَما کُتِب یامالص 98......لَیکُم 

 97.........کَم مِن فِئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبت فِئَۀً کَثیرَةً بِاِذنِ 

خذُوالً                     م   15.ال تَجعل مع اهللاِ اِلهاً آخَرَ فَتَقعد مذموماً 

 یدِ تَنالُهاهللاُ بِشَیءٍ مِنَ الص نَّکُمبلُو171............لَی 

ضالً لَیس علَیکُ  185..............م جناح اَن تَبتَغوا فَ

 152............ما اَفاء علی رسولِهِ مِن اَهلِ القُري 

 ونِ اهللاِ االّ اَسماءونَ مِن دد20................ما تَعب 

ک مِنَ المصلّینَ                   ؟ قالُوا لَم نَ لَکَکُم فی سقَرٍ 68...ما س 

 142....................ما عِندکُم ینفَد و ما عِنداهللاِ باقٍ

 183یکُم اِبراهیم هو سماکُم المسلِمینَ مِن قَبلُ                   اَب ۀَمِلَّ

ي لِلنّاسِ و بیّناتٍ مِنَ الهدي والفُرقانِ د106.....ه 

 185................هو الَّذي بعثَ فِی االُمیینَ رسوالً 

ثاب م یتلنَا البعاِذ ج اتَّخِذُواۀًو 183........ لِلنّاسِ و 

ثا م یتلنَا البعاِذ ج اَمناًۀًبو 174............. لِلنّاسِ و 

 95...........................و استَعینُوا بِالصبرِ و الصلوةِ

 19............و الَّذینَ کَفَروا اَعمالُهم کَسرابٍ بِقیعه 

 69..............و أمر اَهلَک بِالصلوةِ و اصطَبِر علَیها

 138..............و اَنفِقُوا مِما جعلَکُم مستَخلِفینَ فیهِ

  وا ِهللاِ الواحِدِ القَهرَزب 166.........................ارِ و 

 138...............و تَرَکتُم ما خَولناکُم وراء ظُهورِکُم

 103....   و تَرَي النّاس سکاري و ما هم بِسکاري

ثَلٍ                   رَّفنا لِلناسِ فی هذَا القُرانِ مِن کُلَّ ملَقَد ص 106و 

 88..........و ما خَلَقت الجِنَّ و االِنس اِالّ لِیعبدونِ

 27..............ِاهللاِ و   سبیلو ما لَکُم التُقاتِلونَ فی

 19.........و من جاهد فَاِنَّما یجاهِد لِنَفسِهِ اِنَّ اهللاَ 

 103...............وجوه یومئِذٍ ناضِرَةٌ اِلی ربها ناظِرَةٌ

 179..................ةَیؤمِنُونَ بِالغَیبِ و یقیمونَ الصلو

 191...................................یا اَبتِ افعل ما تُؤمرُ

ح اِ ک کادِ  18............لی ربک یا اَیها االِنسانُ اِنَّ

 107...یا اَیها الَّذینَ آمنُوا استَجیبوا ِهللاِ و لِلرَّسولِ 

  
 



  

 

  
  

  نمایۀ احادیث و روایات
  

 78......................................اَبواب الجنانِ مفَتَّحۀٌ

عٍ ةَاِتَّقِ المفاخَرَ ربِو لَیکع 172..................، و 

 165.............: قالَ.  مِصرَۀِاَحرَم موسی مِن رملَ

 112..... یا سیدي ـ بِلِسانٍ قَد اَخرَسه اَدعوك ـ

ک ِهللاِ عزّ و جلّ  رِّد قَلبفَج ج الح دت158...اِذا اَر 

   فَاَدخِله رامالح المسجِد خَلت174..........اِذا د 

 حاذَیت و رامالح المسجِد خَلت177.........اِذا د 

قتِها صلِّها لِوالةَ فَریضۀٍ فَص ص لَّیت52...الةَ اِذا ص 

التِهِ نََظرَ اهللاُ عزَّ و جلَّ  فی ص بدالع 66.....اِذا قام 

 142.......... منَعتِ االَرض برَکاتَهاةُاِذا منِعتِ الزَّکا

لتَهعومِ الَّذي جقِّ هذَا الیبِح 128........ ...اَسئَلُک 

 55....................................اَشهد اَن ال اِله اِالَّ اهللاُ

ما تُص عدلی طُهرٍ بصبِح ع  186...........لِّی الفَجرَ اَ

 88....................................................اُعبدوا اهللاَ

 150...... َثمانینَ دِرهماً؟ ةِاُعطِی الرَّجلَ مِنَ الزَّکا

                  ساجِد وه هِ وباِلی ر بدکُونُ العما ی 60...........اَقرَب 

ۀُاَلتَّلبِی ال َشریک یکلَب ماَللّه یک168........... لَب  

ج مِ  190.........ن ذُنُوبِهِاَلحاج اِذا رمی الجِمار خَرَ
تَّخِذ صاحِبِهللاِ الَّذي لَم ی مدلَداًۀًاَلحال و 117...  و 

الم علَینا و علی عِبادِاهللاِ الصالِحینَ            59................اَلس 

الةُ میزانٌ، من وفَّی استَوفی 52......................اَلص 

 77...............................اَلصوم لی و اَنَا اَجزي بِهِ

ضَب  فَاِنَّها تَطفَةِاَهللاُ َاهللاُ فِی الزَّکا  141...........ئُ غَ

 کَاَنّی اَراك لنی اَخشاكاجع م188...............اَللّه 

 ،رروورِ السلی اَهلِ القُباَدخِل ع م115.........اَللّه 

   تِکحمر ح لی اَبواب  181...............،  اَللّهم افتَ

 119......... ۀٍ کَریمۀٍاَللّهم اِنّا نَرغَب اِلَیکِ فی دولَ

 ک ک المنزَلِ َشهرُُ اَللّهم اِنَّ  105......قَلت فی کِتابِ

 و ،اِلَیک اِنّی اَرغَب م188............................اَللّه 

ک المنزَلِ و ما فیهِ  ک بِکِتابِ  119...اَللّهم اِنّی اَسأَلُ

ک خُشُوع االیمانِ قَبلَ   117........اَللّهم اِنِّی اَسألُ

ک مِنَ الکَسلِ   116.......والفَشَلِ اَللّهم اِنّی اَعوذُبِ

 أت بتَع و ،أتیقَد تَه اِنّی کُلَّما قُلت م113.....اَللّه 

باَ اَو               ومِ اَو تَعأَ فی هذَا الی ین تَهم و م129........ اَللّه 

ک صغیراًَ                   ک و اِحسانِ  115..... اِلهی ربیتَنی فی نِعمِ

ک و اَنَ ک حینَ عصیتُ  112..........ا اِلهی لَم اَعصِ

 79..................................اِنَّ اَبواب النّیرانِ مغَلَّقَۀٌ

 التَشرَب أکُلَ و  39.............اِنِ استَطَعت اَن ال تَ

 150.... تَحدثَ عمن      7اِنَّ االِمام جعفَرَ الصادِقَ           

روالم فا و181............... مِن َشعائِرِ اهللاِ ةَاِنَّ الص 
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 69.................................اِنَّ الصلوةَ خَیرَ موضُوعٍ

التِهِ نِصفُها اَو ثُلثُها اِنَّ ال مِن ص لَه رفَعلَی بد52...ع 

أَ النّاس کُلَّ عملٍ اوالً بداَن ی ب54... ...اِنَّ اهللاَ اَح 

الئِکَ 176.................اِنّی : ۀِاِنَّ اهللاَ تَعالی قالَ لِلم 

 151...........اِنَّ اهللاَ تَعالی نََظرَ فی اَموالِ االَغنِیاءِ 

ضماراً لِخَلقِهِ اِنَّ اهللاَ جعلَ ضانَ مِ م130..... َشهرَ ر 

الثَۀٍ مقرونٌ بِها ثَ  64.......... اِنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ اَمرَ بِ

 لَّ اَوحی اِلی اِبراهیمج زَّ و167...........اِنَّ اهللاَ ع 

 136....اِنَّ اهللاَ عزَّ و جلَّ فَرَض لِلفُقَراءِ فی اَموالِ 

 136.. ...راءِ مِن مالِ االَغنِیاءِ مااِنَّ اهللاَ فَرَض لِلفُقَ

 و ج اِذا تَزَو حرِم172............................اِنَّ الم 

 لَی الکِتابِ وم عینَهب مقسی والِی152........اِنَّ الم 

 169................ لَما انتَهی 6اِنَّ رسولَ اللّهِ 

صحابِنا یقالُ لَه عمرُ،  151...........  اِنَّ شَیخاً مِن اَ

 139........ مِن اَجلِ قُوتِ الفُقَراءِ و ةِزَّکا الۀَاِنَّ عِلَّ

الةِ اَنََّها اِقرار بِالرُّبوبِیۀِ ِهللاِ  54............اِنَّ عِلَّۀَ الص 

نتَقِمی المم144........، اِذا اَعطَی ۀُاِنَّ ِهللاِ بِقاعاً تُس 

 124............ هارونَ مِن موسی ۀَاَنت مِنّی بِمنزِلَ

 57.........................................................اَنفَۀُ اهللاِ

 59..... ... تُرفَع الیدانِ ِالَنَّ رفع الیدینِ ضَرباِنَّما

 ن قَبِلَ اهللاُ مِنهلِم عید و131...................اِنَّما ه 

جیبالم میعالس 132......................................اِنَّه 

أَلَ االِمام جعفَرَ الصادِقِ  س ن 7اِنَّه147...... ع 

 78...............................................اَهلِ کَرامۀِ اهللاِ

 83.....ذا الشَّهرِ اَیها النّاس من حسنَ مِنکُم فی ه

 77...................اَیها النّاس، قَد اَقبلَ اِلَیکُم َشهرُاهللاِ

 60......................... اهللاِ و قُوتِهِ اَقُوم و اَقعد بِحولِ

  بِفاطِم ، لِیدٍ، بِعمحیا اَهللاُ، بِم 119.............ۀَبِک 

 93.........................بِنِیاتٍ صادِقَۀٍ وقُلوبٍ طاهِرَةٍ

 51...المسجِدِ    جالِس فِی6اهللاِ   بینَنا رسولُ 

الةِ و حافِظوا علَیها ا اَمرَ الصدو68..............تَعاه 

 147......................... حتّی تُغنیهِةِتُعطیهِ مِنَ الزَّکا

 40...................تَفَکُّرُ ساعۀٍ اَفضَلُ مِن عِبادةِ سنَۀٍ

 159.............................................حِجوا اِلَی اهللاِ

 171...............حشَرَ علَیهِم الصید مِن کُلِّ وجهٍ 

 130........ النَاس یوم الفِطرِ خَطَب اَمیرُ المؤمِنینَ

أَلت اَبا الحسنِ  7سنِ التَّلبِیۀِ ع 168........... و 

 149............ 7ساَلت االِمام موسی بنَ جعفَرٍ 

ألت جعفَربنِ محمدٍ  نِ الزَّکا7س150.......، ةِ ع 

 57...................................................سبحانَ اهللاِ

 57........................سبحانَ ربی االَعلی و بِحمدِهِ

یببحانَ رمدِهِسبِح ظیمِ و57، 55................... الع 

 112............سیدي اَنَا الصغیرُ الَّذي ربیتَه، و اَنَا 

 77.........و هو عِنداهللاِ اَفضَلُ الشُّهورِ و ) َشهرُاهللاِ(

 79...........................................الشَّیاطینُ مغلولَۀٌ

ۀُضَربقِ تَعدِلُ عِبادالخَند ومی لِی124.. الثَّقَلَینِةَ ع 

جِ نَفسیفَما لی ال اَ 116......... بکی؟ اَبکی لُِخرو 

موسی        160....... ...7 جِبرائیلَ 7فی سؤالِ 
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 169............ ما مِن مهِلٍّ 7قالَ اَمیرُالمؤمنینَ 

 141........... ال تَزالُ اُمتی 6قالَ رسولُ اهللاِ 

 160............ما یصنَع اهللاُ      7عبدِاهللاِ   قُلت ِالَبی  

 149....اُعطِی : 7 قُلت لِالِمامِ جعفَرِ بنِ محمدٍ

 لیالة7ِکانَ عالص فَرَغَ اِلی َشیء 66.. اِذا هالَه 

تَنطِقُونَ بِهِ و اهللاِ تُبصِرُونَ بِهِ و 58............. کِتاب 

                   ۀِ الکِتابِ فیه خَداجقرَأُ فیها بِفاتِحالةٍ الی 57..کُلُّ ص 

 57.........کَلِمۀٌ رضِیها اهللاُ تَعالی لِنَفسِهِ فَاَوصی بِها

 182......... 7 نت فی ظَهرِ اَبِی الحسنِ موسی           کُ

ررولقُ الصالح صار 192....................... ...ةِکَیف  
 22، 20..........................................ال اِله اِالَّ اهللاُ

اِالّ ذُوالفَقار یفالس لِی124..............ال فَتی اِالّ ع 

ج ما لَم یذنِب الح نُور لَی الحاجزالُ ع158....ال ی 

 69........... ذِکراهللاِ و التُلهیهِم تِجارةٌ و البیع عن

الةَ اِالّ بِفاتِحۀِ الکِتابِ 56.............................الص 

 56.....................ء مِنَ القُرآنِ و  ِالَنَّه لَیس شَی

أکُلَ شَیئاً  حرِمِ اَن یغی لِلمنب172..................الی 

لَّ  ما القُبلَ    ...  المِیثاقِ    ۀِلِعِ الم     ۀُو اَ  177.......... و االِستِ

 160........ثَ خِصالٍ لمعتَمِرِ اِحدي ثَاللِلحاج و ا

التِهِ بِص ف  50...........الیرِد . لَیس مِنّی منِ استَخَ

کوحر و ک ریح ب82...........................ما اَطی 

ضییعِ الزَّکا                    تَ  144....ةِ ما ضاع مالٌ فی برٍّ اَو بحرٍ اِالّ بِ

قعسعی ۀٍما مِن باِلَی اهللاِ مِنَ الم ب181......... اَح 

ضحی ملَبیاً حتّ ی ّ169.........ی تَزُولَ ما مِن حاج 

 66..........ما یمنَع اَحدکُم اِذا دخَلَ علَیهِ غَم مِن 

ج کانَ کَمن ربطَ  الً لِلح  159.........منِ اتَّخَذَ محمِ

                  ه التُ ل صقُوقِ اآلخَرینَ لَم تُقبلی حي عدن تَع64..م 

 64............من َشرِب الَخمرَ فَسکَرَ مِنها لَم تُقبل 

م ن کُنتموالهم لِیفَهذا ع واله . م124........اَللّه 

التُه حتّی یزَکّیةَمن منَع الزَّکا قَفَت ص144........ و 

 102................نِعمتانِ مجهولَتانِ الصّحۀُ و االَمانُ

هِ           93...................................نِیۀُ المرءِ خَیرٌ مِن عملِ

 و ک  117............و اَبرِي قَلبی مِنَ الرِّیاءِ و الشَّ

اِذا و ومِن اَهلِ الحاج دتحمِلُ ۀِجن ی140.... م 

 وعطَشِکُم جع عِکُم وا بِجواذکُرو 103...........و 

 115................و اَعِنّی علی نَفسی بِما تُعینُ بِهِ 

زقِةَو الزَّکا  141................................. تَسبیباً لِلرِّ

الِخالصِ  99..............................و الصوم تَثبیتاً لِ

 93....................................اِنَّما االَعمالُ بِالنَّیاتِ          و

 165...........نَّما اُمِرُوا بِاالِحرامِ لِیخشَعوا قَبلَ و إِ

 186.........و تَعوذ بِاهللاِ مِنَ الشَّیطانِ فَاِنَّ الشَّیطانَ 

الِسالمِ علَماً  161.........و جعلَه سبحانَه و تَعالی لِ

ج بیتِهِ الحرام الَّذي  لَیکُم حع فَرَض 162........و 

 114............... قِري و و قَد اَوجبت لِکُلِّ ضَیفٍ

 117........و التَجعل شَیئاً مِما اَتَقَرَّب بِهِ فی آناءِ 

 137...... اَموالِهِم ما بقِی ةَو لَو اَنَّ النّاس اَدوا زکا

ک الحرامِ و  ۀَو لَیلَ ج بیتِ ح 118............ القَدرِ و 

 113...........و ما اَنَا یا رب و ما خَطَري؟ هبنی 
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الةِ علَی ثَقَلَ و من  84.............اَکَثرَ فیهِ مِنَ الص 

لقاهی وماهللاُ ی هتیماً اَکرَمفیهِ ی ن اَکرَمم 83..........و 

الةٍ کَتَب اهللاُ  فیهِ بِص ع ن تَطَوم 84..................و 

 ۀً مِنَ القُرانِ کانَ لَهال فیهِ آی  109، 84....و من تَ

ا ممفیهِ مِنکُم ع ف  83...............لَکَت و من خَفَّ

ف اهللاُ  ف فیهِ َشرَّه کَ  83........................و من کَ

صلَ فیهِِ رحِمه وصلَه اهللاُ  ن وم 83................و 

أتی علَی الرَّجلِ خَمسونَ سنَۀٌ  لَی اهللاِ اِنَّه51.......و 

 50............یا اِباذَر رکعتانِ مقتَصِدتانِ فی تَفَکُّرٍ 

الئِکَتی اِشهدوا اَنّ یا ملَه 82..............ی قَد غَفَرت 

 151.......... ۀَاِنَّ الصدقَ: 6 النَّبِی یروي عنِ
 

  



  

 

  

  

  کتاباین دیگر آثار مترجم 
  

اثري عمیق، لطیف و راهگشا براي      ): سلوك در صراط مستقیم عرفان    ( شراب طهور 
شراب طهور با یک پیـشگفتار آغـاز      . مشتاقان جوار و طالبان دیدار حضرت دوست      

هاي حیات    ي سلوك، بنیان     شش فصل با عناوین کلیات، در آستانه       حاويشود و     می
هاي سلوك و آداب سلوك است و با بهـره       و سلوك عرفانی، روحیات عرفانی، پایه     

، سالکان  به زبانی ساده و روشن،: جستن وافر از قرآن کریم و سخنان معصومین
اط مستقیم عرفان، کـه بـا    در صرسپردن راه بخشِ ي درست و نتیجه  اهللا را با شیوه     الی

 .سازد زندگی انسان امروز نیز کامالً سازگار است، آشنا می

ت و والء      ،الهدي  مصباح ي  حـاوي چکیـده  :  در نگرش و روش عرفانی اهل محبـ
 سال، از محضر عارف بزرگ معاصر شیعی، مرحوم    20مطالبی که مؤلّف طی قریب      

تفاده نموده و اولـین مجلّـد آن را         حاج میرزا محمد اسماعیلِ خان احمد دوالبی، اس       
ترین موضوعات در شناخت جهـان        ي اساسی    عنوان، که در برگیرنده    80ذیل قریب   

ت و جذبه است، تنظیم اهللا به شیوة اهل محب     ي سلوك الی    بینی عرفانی شیعه و نحوه    
  . بندي کرده است و دسته

ي   و احادیث و سیرهي عرفان اسالمی در قرآن  این کتاب با تبیین سرچشمه:سرّ حق
ي مخالفـان و منکـران عرفـان اسـالمی،        و بررسی و پاسخ بـه ادلّـه        :معصومین  
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هـاي طریـق عرفـان و راه          فـی نمـودن لغزشـگاه     تردیدها را برطرف کرده و بـا معرّ       
پـذیر    بخش را امکان    مصونیت از لغزیدن در هر یک از آنها، سلوکی شایسته و نتیجه           

  .سازد می

ي زیـارت، کـه    ثري بـدیع، عمیـق، دلنـشین و روحنـواز در زمینـه      ا :ره توشۀ دیدار  
سلوك عرفانی پی برده،  ي سیر و ي آن از یک سو به اسرار بسیاري در زمینه خواننده

ي انجام زیارت را آموخته، و از دیگر سـو   ي شایسته و پسندیده    از سوي دیگر شیوه   
هـا    متـون زیارتنامـه  هاي عمیق و لطیـف اعتقـادي، اخالقـی و عرفـانی کـه       با آموزه 

  . شود دارند، آشنا می بر در

حـاوي  : ي نهـضت عاشـورا      هاي عارفانه   ي حسن، نظري اجمالی بر جنبه       کرشمه
فصولی با عناوین موحد زیستن، حسن ظـنّ بـه خـدا و کارهـاي خداونـد، توکّـل،              
                 ت، تـسلیم و تفـویض، علـوت، آزادگی و حریآرامش و صبر، رضا، عبادت، عبودی

مناعت طبع، کرامت و عزّت نفس، جمال اخالقی، عشق و جانبـازي؛ همـراه    همت،  
  . ي زیارت عاشورا با متن و ترجمه

در دو  ): تـصحیح و تعلیـق مهـدي طیـب        / مولی نظر علی طالقانی   (کاشف االسرار   
 مقـدمات الزم و مقاصـد مهمـه در     :جلد؛ جلد نخست حاوي هفت فصل با عناوین      

و رجعت، معـاد و  ) عج(بر شناسی، امامت، ظهور قائم  اصول دین، خداشناسی، پیغم   
جلـد دوم حـاوي ده   . شناخت قیامت و عالم آخرت و رسالۀ متمم در اصـول دیـن          

ي دوم در اخـالق،   ي اولی در اخالق، مقالـه      مقدمه در اخالق، مقاله   : فصل با عناوین  
ف اصـل کتـاب، تـألی   .  هجري قمري1286 تا 1278رسالۀ محبت و مواعظ سالهاي   

عارف، حکیم، فیلسوف، متکلّم، اخالقی و فقیه برجسته، مرحـوم مـولی نظـر علـی            
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 منتـشر شـده     ، پـاورقی  3700طالقانی است که با تصحیح وتعلیقاتی حاوي بیش از          
  . است

حاوي فصولی با عناوین حکمت  :حجاب و حقوق زن در ترازوي اندیشه و ایمان    
 شـرعی حجـاب در اسـالم،    دودحـ حجابی، مبانی و  هاي بی و فواید حجاب و زیان  

ي مـا، درمـان بیمـاري خـودآرایی، بـدحجابی و       شناسـی حجـاب در جامعـه      آسیب
فروشی برخی زنان، مردان و معضل خودآرایی و خودنمـایی برخـی زنـان در                جلوه

  . ي احکام و حقوق زن در اسالم هایی در زمینه جامعه و پاسخ به پرسش

ت، مـدیر    نـسبت میـان دیـن و مـدیری         حاوي فصولی با عنـاوین    : مدیریت اسالمی 
هاي مدیریتی پدید آمده در جوامع غربی، روش مدیریت اسالمی،           مسلمان و اندیشه  

مدیر موفّق، نقش فرد در سازمان در جهت تحقّق کمال انسانی، تحلیـل رفتـار فـرد               
اي براي اصالح رفتـار، و معیارهـاي عمـومی شایـستگی و برتـري              مسلمان و شیوه  

  . ینیروي انسان

ت، روحیـات و   حاوي فصولی با عنـاوین پـذیرش مـدیری        : روش مدیریت اسالمی  
ملکات اخالقی مدیر اسالمی، تصمیم گیري، دسـتور و اقـدام، انتخـاب کارکنـان و                
انتصاب مسؤوالن، انتصاب قائم مقام، معاونین و رئـیس دفتـر، انتخـاب فرمانـدهان               

ق و تنبیه، مـدیر و جامعـه، مـدیر و    ي رفتار با کارکنان، نظارت و تشوی  نظامی، نحوه 
  . نزدیکانش، مدیر و عبادت
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ري         ي   حـاوي مبـاحثی در زمینـه      : شناخت انقالب اسالمی از دیدگاه شـهید مطهـ
شناخت مبانی انقالبها، انقالب اسالمی در تاریخ، شـناخت انقـالب اسـالمی ایـران،      

  . ارکان بقاء و تداوم انقالب اسالمی، و جمهوري اسالمی

 .)عج( زمان امام طول عمر و غیبت فرج، انتظار مهدویت، ي زمینه در :سیه شب پایان
 براي انگلیسی زبانان منتشر شده The End of Darknessي این کتاب با نام  ترجمه

  . است

 به نورانیت و حدیث اولوااللبـاب در سـیر بـه        7حدیث معرفت امیرالمؤمنین    
 ق و ارزشمند، که نخستین حدیث،  متن و ترجمۀ دو حدیث عمی     :االرباب  سوي رب

 را از زبان خود آن امام عظیم مورد اشاره قـرار داده    7مقامات باطنی امیرالمؤمنین    
اهللا از دیـدگاه مکتـب     منازل و روش سلوك الـی ،است و حدیث دوم به تبیین مسیر    

 و جذب را بـا سـلوك اهـل    پردازد و وجه تمایز سلوك اهل حب می : اهل بیت 
  .سازد آشکار میریاضت و کسب، 



   آثار مترجم
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  دیگر کتب نشر سفینه
هـاي   اي از داستانهاي کوتـاه، حـاوي آمـوزه          مجموعه): احمد دادجویی (سرّ دلبران    .1

 مجلّد، که از آثار بزرگان ادب و عرفان برگزیـده و بـه زبـانی          3اخالقی و عرفانی در     
. ساده و قابل فهم براي همگان بازنویـسی و بـه نحـو موضـوعی تنظـیم شـده اسـت             

ها و شرح اصـطالحات و تعـابیر عرفـانی بـه              هاي داستان   وگرافی مختصر شخصیت  بی
  .کار برده شده در آنها نیز توسط ویراستار کتاب، بر آن افزوده شده است

تنظـیم و   / آیـت اهللا حـاج شـیخ محمـد حـسن اثنـی عـشري              (اسماء الحسنی    .2
ر ذکر هر یـک از    در بیان مفاهیم اسماء اهللا و آداب و آثا        ): زهیر طیب : بازنویسی

ي مداخل ثالثـه و     ي محاسبه   اي در علم جفر، دوایر حروف، نحوه        آنها، با مقدمه  
  . بسط و تکسیر

در معرفت اسماء     ):زهیر طیب : تصحیح/ شیخ محمد حسین هروي   (بحرالغرائب   .3
ي بکـارگیري الـواح       همراه با دستور نحـوه    . اهللا و کاربردهاي شرعی ذکر اسماء     

ي واالیـی برخـوردار اسـت و         تاب، نزد خواص از ارج و رتبـه       این ک . اسماء اهللا 
قریب به یکصد سال پیش تألیف شده و اینک با تـصحیح و تحقیـق علمـی بـه         

  . چاپ رسیده است

فر    .4 فرِ ج اثري برجـسته در    ): زهیر طیب : تصحیح/ سید حسین اخالطی   عالّمه(سِ
ع بسط و تکـسیر  این کتاب، در باب انوا  . تبیین علم حروف و ریاضیات اسالمی     
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مطالب مشروحی دارد و فوایدي در خصوص استخراج اسماء مالئکـه و اعـوان      
ایـن  .  آن آمده اسـت بخش پایانیي استحصال جواب از سؤال، در    آنها و طریقه  

بوده و با تـصحیح  )  سال پیش700قریب (اثر متعلّق به قرن هفتم هجري قمري   
  . و تحقیق، به چاپ رسیده است

هـدف   :ت، آموزش نوین روخوانی و روانخوانی قرآن مجید       در چهارده روای   .5
 که در چهارده بخـش  از نگارش این اثر، باال بردن مهارت روانخوانی قرآن است  

هـاي    آمـوزش این کتاب به نوآموزان . طه تألیف شده است     الخط عثمان   و با رسم  
طـه را   هاي موجود با خط عثمان توانند قرآندهد تا ب می براي قرائت قرآن  را الزم

   .بدون مشکل قرائت کنندراحتی و  به

): ي زهرا آقامحمدشـیرازي  ترجمه/ بالچ. آي. ان(کتابهاي بزرگ تمدن اسالمی   .6
هاي مختلف، مبدأ  در معرّفی هشتاد و یک کتاب دانشمندان مسلمان که در رشته         

  . تحوالت عظیم در علوم بشري شده است

  )غالمرضا رحمانی( عرفانی افلوطین فلسفۀ . 7

 )غالمرضا رحمانی( آموزش منطق .8

/ گروه نویسندگان دانشگاه هـاروارد    ( در زمینه مدیریت     :قدرت، نفوذ و ترغیب    .9
  )برگردان بهاره واثق و مهدي فتّاحی


