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 8درس 

 ( : 1سيره عبادي پيامبر )ص( ) 

و شناخت سير بررسي  لزوم  که  آمد  ها  گفته  پيش  نياز   ةدر  از  و  دارد  آدمي  کمال جويي  در  ريشه  نبوي، 

اقع نياز فطري انسان هاست، تا آن جا که گفته اند: انسان بدون گيرد؛ يعني به وميانسان به اسوه مايه  

»  اُ برد؛  نخواهد  جايي  به  راه  خود،  در سلوک  و سرمشق    هْٰخُٰيْٰشَٰفَٰ  خٰ يْٰشَٰ  هُٰلَٰ  نْٰكُٰيَٰ  مْٰلَٰ  نْٰمَٰسوه 

. پس رهي را که نديدستي تو هيچ/ هين مرو تنها، ز رهبر سر مپيچ/ گر نباشد سايه او بر  1«انُٰطٰ يْٰالشٰ 

   2س تو را سرگشته دارد بانگ غول.تو گول/ پ 

کمال گرا، که درجست و جوي سرمشق انسان هاي  اين اساس،  اُبر  و  کامل  يافته و  سوه هاي  کمال  هاي 

اي چون پيامبران و اوصياي آنان،  مقتداي برترند، به شناخت سيرة علمي و عملي مقتداهاي کامل و برجسته

آنان تجلّي يافته است، نياز    قداست و پاکي فرشتگان در وجودِها جهان، در کنار  ها و زيبايي که همه خوبي

 دارند.

پرداخت، با عزلت و  ميحضرت محمد)ص( از همان آغاز که در سرزمين »اجياد « در اطراف مکه به شباني  

انديشيد و  ميهستي    ةرفت و دربارميساعت ها به فکر فرو    ،تنهايي هم نشين بود و در آن سکوت صحرا

يافت. در جشن ها و  مي زيست. هيچ گاه در محافل آن ها حضور نميبيگانه از دنياي قوم خود  در دنيايي  

هايي که آن مردم در آن آن بدي   ةکرد. از هممي شد، شرکت نمي ها برپا  ها و مراسمي که به نام بتآيين

ازغوطه بود؛  گردان  روي  بودند،  که  بت   ور  باده ميهايي  از  که  پرستيدند،  بازينوميهايي  از  هاي شيدند، 

شدند، از جنگ ها و دشمني هايي که شعله افروز آن بودند، از کينه هايي که در  ميحرامي که بدان مشغول  

ن  خورِ که  از جدال هايي  نبود،  او  آن  مي منزلت  از  از اشعاري که گمراهان  کند،  تأمين  او را  توانست هدف 

 گرفت.  مي کناره  ،هاکردند، از همه اين ميپيروي 

يادي از خداي تعالي نبود و از انديشيدن    ،گرداني، اين بود که در آن محافلسبب اين کناره گيري و روي

بي است،  منزّه  شريک  و  همتا  از  که  او،  همدرباره  او  بود.  هماره  زندگي  ةنصيب  بود،  خدا  براي  اش 

انديشيدن دربارمي که  بدارد؛ چرا  به خدا مشغول  را تنها  انديشه خود  تا  و در   ةخواست  آن ذات مقدس 

 

 .124احاديث و قصص مثنوي، ص  - 1
 .2946 -2945مثنوي، دفتر يكم، بيت  - 2
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دانست. از اين رو، روح بلند ميانديشة جلب خشنودي او بودن را، از عبادت اعضا و جوارح به مراتب برتر  

باق« از همه بندگان ممتاز خداوند  ق« بندگي را در ميدان »سِبَو فکر سيّال اين بنده بزرگ خداوند، که »سَ

گير و در عين حال ناپايدار،  هاي چشم و در پس پردة اين پديده ربوده بود، از مرز مادّه و طبيعت فراتر رفته  

 گفت:ميکرد و به زبان دل ميحکيم و داناي توانا را به چشم شهود  پديد آورنده و آفريدگارِ

السَمواِٰ َفطَرٰ ِلل ِذىٰ َوْجِهىَٰ َوج ْهتٰ وَٰانىٰ األَْرضٰٰٰتِٰ

تي آيين، روي خويش به  من با درس.  1َحِنيفا َٰوَٰماَٰأَناِٰمَنٰاْلُمشِرِكينَٰ

 سوي كسي آورده ام كه آسمان ها و زمين را آفريده است و من از مشركان نيستم.  

 گيري از مردم، روز به روز بيش تر مي شد و کوه اش به عزلت و کناره براي همين بود که دل بستگي 

گذراند و هر چه بر عمر  مي   ر يافته بود و بيش تر اوقات خود را در آن جاترا با منظور خود مناسب   2»حرا« 

بزرگوار   آن  کناره ميشريف  دست گيريگذشت،  چگونگي  در  انديشيدن  و  مردم  از  شناخت  اش  به  يابي 

شد.  ميتر  پروردگار و شناخت صفات او و راه يافتن به کاري که خشنودي او را در بر دارد، بيش تر و بيش 

جز    يافت و در اين همه، ميو آرامش دل خويش را  در اين خلوت گزيني و تفکر، مايه هاي روشني ديدگان  

آورد که در آن به پرستش و  ميي گزيدن از خلق، خلوت انسي را فراهم  رخواست. براي او دوميخدا را ن

هاي دهه  « ؛ يعني شب دْدَعَالْ  واتُهاي »ذَپرداخت. آن چنان که نقل شده است، در شب ميعبادت خداوند  

پرداخت و پيوسته بر اين خلوت انس و عبادت خويش  ميار حرا به عبادت  سوم ماه مبارک رمضان، در غ

شد تا اين که،  مياند: وي در هر سال يک ماه را در غار حرا براي عبادت معتکف افزود، آن سان که گفتهمي

اي است که حضرت  در زماني که در غار در خلوت انس با خداوند بود، به رسالت برانگيخته شد و اين نکته 

 علي)ع( به صراحت از آن ياد فرموده است: 

صَٰ ِبِهٰ)ٰ َقَرَنٰاَّلل ُٰ َلَقْدٰ ٰٰهِٰآلِٰوَٰٰٰيهَٰلَٰعَٰللاىلَّٰوٰ َلُدْنٰٰ (ِمْنٰ

ِبِهٰ َيسُْلُكٰ َمالِئكَِتِهٰ ِمْنٰ َمَلكٰ  َأْعظَمَٰ َفِطيما ٰ َكاَنٰ َأْنٰ

َأخْٰ َمَحاِسَنٰ َوٰ اْلَمكَاِرِمٰ َوٰالطَِريَقٰ َليَْلُهٰ اْلَعاَلِمٰ ِقٰ

َوَٰلَقْدُٰكْنُتَٰأت بُِعُهٰاتِّبَاَعٰاْلَفِصيِلَٰأَثَرُٰأمِِّهَٰنَهاَرُهٰٰ

َيْأُمُرِنيٰ َوٰ َعَلما ٰ َأْخالِقِهٰ ِمْنٰ َيْوم ٰ ُكلِّٰ ِفيٰ ِليٰ َيْرَفُعٰ

 

 . 79انعام، آيه  - 1
ر دامنة جنوبي كوه و در ارتفاع يكصد و  كوهي است در شمال مكًه ، به فاصلة شش هزار متر )شش كيلومتر( از شهر، و ب  -  2

 پرداخت.شصت متر از آن ، غاري است كه رسول خدا )ص( در آن خلوت مي گزيد و به پرستش خداوند مي 
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سََنة ٰلِبا ُكلِّٰ ِفيٰ ُيَجاِوُرٰ َكاَنٰ َلَقْدٰ َوٰ ِبِهٰ ْقِتَداِءٰ

كه رسول خدا)ص( از  از همان زمان  ؛  1ِبحَِراَءَٰفَأَراُهَٰوَٰلَٰيَراُهَٰغيِْري

ترين فرشته از فرشتگان خود را شب و روز هم نشين او ساخت،  شير باز گرفته شد، خداوند بزرگ

در   -هاي بزرگواري را پيمود و خوي هاي نيكوي جهان را فراهم نمود و من در پي او بودمتا راه

اي بر پا  خود نشانه   مادر. هر روز براي من از اخالق نيكوي چنان كه كودك در پي   -سفر و حضر

تازه   داشتمي آن  مياي  )نكته  پيروي  به  مرا  و  »حراء« خلوت مي آموخت(  در  سال  هر  گماشت. 

  2ديد. مي ديدم و جز من كسي وي را نمي گزيد، من او را مي

سکوت کرده است. به راستي که   اش،غارنشيني   ةدريغا که تاريخ از چگونگي عبادت و پرستش او، در دور

توانست بگويد؟ چرا که هيچ کس به خلوت او راه نداشت. براي همين ما از  ميکرد، چه  مي اگر سکوت ن

دانيم، همان است که  ميخبريم. تنها چيزي که از خلوت او  گذشت، بيمياين که در آن خلوت روحاني چه  

 او خود فرموده است:  

  دٰ بْٰعَٰ  ٰلوَٰ  لُٰسَٰرْٰمُٰ  يٰ بِٰنَٰ  لوَٰ  ربٰ مقّٰ  كٰ لَٰمَٰ  هُٰعُٰسَٰيَٰلٰ   تٰ قْٰوَٰ  للاِٰ  عَٰمَٰيلِٰ

لحظه؛  3انيمٰ الْٰلِٰ  هُٰبَٰلْٰقَٰ  للاُٰ  نَٰحَٰتَٰمَٰاْٰ  نٰ ؤمِٰمُٰ خداوند  با  هيچ  مرا  كه  است  هايي 

فرشته مقرب و هيچ پيامبر مرسلي و هيچ مؤمني را كه خداوند قلب او را به ايمان آزموده است،  

 در آن راه نيست. 

 

   .192نهج البالغه، خطبه  -1
( پيش از اين كه فرمود: » از همان زمان كه رسول خدا )ص( از شير باز گرفته شد... « دليل آن است كه پيامبر اكرم )ص  -  2

بعثت پيرو هيچ آييني نبوده است؛ او خود، برنامه ويژه اي داشت كه از طريق الهام فرشته بزرگ خداوند به او اعالم شده بود. و  
. پروردگارم مرا آموخته؛ چه نيكو آموختني«.  ن تعليميسَحْاَبّي فَعلّمني رَفرمود: » كرد. او خود ميآن حضرت بر طبق آن عمل مي 

كنار   در  ميو  »  آن  ربيِّدَّاَفرمود:  تأديبيسَحْاَفَ  بني  ج  ن  االنوار،  بحار   (  . تربيتي«  نيكو  چه  كرده؛  تربيت  مرا  پروردگارم   .16  ،
 نْ اَ  لَبْقَ  فاهُطَصْاِ(. بانوي اكرم اسالم زهرا )س( فرمود: خداوند پيش از آن كه او را به پيامبري مبعوث كند، برگزيد؛ »  210ص

(. ابن ابي الحديد گويد: اما حديث مجاورت پيامبر)ص( در غار حراء مشهور و 289ر سخن و اعجاز انديشه...، ص   ...« )سحهُثَعَتَبْاْ
مي  مجاور  حراء  غار  در  را  ماه  هر سال يک  در  آن حضرت  كه  است  آمده  كتاب هاي صحيح  از  در  ماه هر كس  آن  در  و  شد 

فرمود، نخستين كاري كه پس از  جاورت خود را در حراء سپري ميداد و چون مدت مرفت، خوراک ميبينوايان را كه پيش او مي 
انجام مي  به خانه خود، كنار كعبه مي بازگشت  رفتن  از  بود كه حتي پيش  اين  بيش داد،  يا  بار  و تر طواف مي آمد و هفت  نمود 

 (. 208، ص 13رفت. )شرح نهج البالغه، ج سپس به خانه خود مي 
 . 7، ص 4عوالي اللئالي، ج  ،360، ص 18بحار االنوار، ج  - 3
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   1 والُٰقِٰعْٰاْٰفَٰٰيضاٰ اَٰٰحُٰروْٰالٰ ٰكٰوَٰلَٰمَٰالْٰٰوَٰٰٰلٰ رسَٰمُٰ يٰ بّٰنَٰ ٰاينٰ فِٰ عْٰسَٰيَٰ ل

 عبادت او پس از بعثت :

آن چه گذشت، تصويري صادقانه از عبادت رسول خدا )ص( پيش از بعثت بود که گوياي آن است که آن 

ن عبادت چون بذري  کرد و ايميهيچ واسطه به الهام آموخته بود، خدا را عبادت  اي که بيبزرگوار، به شيوه 

مناسب در قلب پاک او جاي گرفت و رشد کرد و ثمر بخشيد و جان پاکش پذيراي رسالتي جامع و کامل و 

اي آشکار به رسالت برانگيخته شد و اکنون با برانگيخته شدنش، اين  جاوداني گرديد، تا اين که به گونه

او تري يافت و در جان پر درک  و بالندگي بيش بذر پاک در سرزمين خرّم و پاک و با طراوت او، آبياري شد  

سان، رسول خدا)ص( پياپي با قلب پاک و سراسر اخالص و ها به بار آورد و به ثمر نشست. بدينشکوفه 

آن که گسستگي و ايستي در کار    يب  -صال به منبع وحيجان روشن خود و با دريافت شريعت الهي و با اتّ

خداوند گرديد و هر چه    ترين پرستندگانِشد، تا اين که پرستندهميتر  به خداوند نزديکتر و نزديک  -باشد

استثنايي و    يافت و اين حالتِشد. پرستندگي او نيز، فزوني مياو افزون ميبر علم او به خداوند و شريعت  

که  بي بود  »بديل  جايگاه  به  عروج  يعني  »معراج«  براي  را  َأْوَٰأْدنٰىاو  به 2َقابَٰقْوسينِٰ ؛ 

نزديک اندازه   يا  کمان  »دو  رسيد،  ِسْدَرِةٰالمْٰتر  در  3  نَتَهىِعنَدٰ که  سدري  درخت  کنار  ؛ 

آماده کرد.    4واپسين جاي است«؛ جايي که فرشته مقرب و هيچ پيامبر مرسل و ... را بدان جا راه نيست،

ن را  به حضرت حق و ترک زمان و مکااز معراج ، هرگاه که اشتياق بازگشت  براي همين، پس از بازگشت  

 

 . 3953مثنوي، دفتر يكم، بيت  - 1
 . 9نجم، آيه  - 2
 . 14همان، آيه  - 3
بَمّلَفَ»    -  4 فَٰ  هيتَنْمُالْ  هَ ردْسِ  غَ لَا  الْاِ  ٰ  هيتَانْ،  فَ.بُ حجُلي  رَ  دّمْقَ تَ :  ئيلُرَبْقال جَ«  لِ  ولَ سُيا  اَلِ  سَيْاهلل    لوْ  وَ   مكانَ الْ  وز هذاَجُاَ  ن ي 
 فارسي آن از زبان موالنا جالل الدين بسيار دل انگيز است:   ة( و ترجم348، ص 18« ) بحار االنوار، ج تُقْرَتَحْالْ هًلمُنْاَ وتُنَدَ

 چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش
 

حدش   از  و  جبرئيل  زمقام   و 
 
پيم  اندر  بپر  هين  را  او   گفت 

 
 

نيم  تو  حريف  من  رو،  رو   گفت 
 
پ  اي  بيا  را  او  گفت  سوز باز   رده 

 
 

هنوز   نرفتستم  خود  اوج  به   من 
 
 گفت بيرون زين حد، اي خوش فَرِّمن  

 
من   پر  بسوزد  پرّي  زنم   گر 

  
  

(. درباره معراج؛ اين سير پر رمز و راز شبانه پيامبر )ص( » اسراء« در مجال ديگري 3804  -3801)مثنوي، دفتر چهارم، بيت   
 خواهم نوشت. 
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  ٰايٰ خواند که: اي بالل! ما را به بانگ نماز زنده کن؛ »ميدر سر داشت، بالل، مؤذن حبشي خويش را فرا  

واسطه را با حق تواند اين پيوند بي ميزيرا در نماز است که آدمي    1«؛  وةِٰالّصلٰ ِِٰبِٰ  انٰ حْٰرِٰاَٰ  اللبَٰ

 تعالي احساس کند.  

داراي مقام نبوت بوده است. گاه فرشتگان با او سخن    نکته اين که حضرت محمد)ص( پيش از بعثت،      

الهام  شنيد و گاه در رؤياي صادقه ميها را  گفتند و صداي آن مي او  به  شده است که پس از چهل  مياي 

گويي پيش از    2سال به مقام رسالت رسيد و قرآن و شريعت اسالم به طور رسمي بر آن حضرت نازل شد. 

عزيز، گرامي  آن  وجود  بي  بعثت،  و  آرام  بود  اين  اقيانوسي  وحي،  نزول  با  و  بعثت  از  پس  اما  و  خروش 

 اقيانوس پر ژرفا به خروش آمده است.

گيرد، چرا که تا انسان خدا را به درستي نشناسد و چنان که بايد  ميعبادت و پرستش، از شناخت مايه  

ي جانش بجوشد. عاشقانه و  عبادت از ژرفا  ة و شايد به شناخت حقيقي نرسيده باشد، امکان ندارد چشم

تعالي در پرستش و بندگي  از اين رو، شناخت حق خالصانه در برابر معبود، سر تعظيم و تسليم فرود آورد.  

تر برداشته باشد، در مقام پرستش و  هاي بزرگنقش اصلي دارد و هر کس در مسير شناخت خداوند گام 

 تر حاصل کرده است.  بندگي او تقرّب بيش 

 حاصل است.رابطه وي با معبودش روشن شود، کاري بي آنکه عبادي پيامبر)ص(، بي ةسخن از سير

« اقتضاي  به  چه  ادب   تعالي  واجب  عظمتِٰ  و  تعزِّٰ  و  ممكن  ِِِِٰجزِٰعَٰاگر  رعايت  و   »

پرستيدن توست، تو    ت فرمود: آن چنان که سزاوار شناخت توست تو را نشناختيم و آن گونه که حقِّعبوديّ

اّم  .3«  كتادَٰبٰ عِٰ  قٰ حَٰ  اكَٰدنٰ بْٰعَٰ  امٰ   وَٰ  كَٰتِٰفَٰرِٰعْٰمَٰ  قٰ حَٰ  اكَٰنٰ فْٰرَٰعَٰ  ٰامٰ را نپرستيديم؛ » ا و 

به همين   ة ترديد در عرصبي و  از    ةدر عرص  ،سانمعرفت و شناخت خداوند  عبادت، هيچ يک  و  پرستش 

    : رسند. علي)ع( در توصيف معرفتش، فرمودميانبياء و اولياي الهي و صالحان و... به پاي او ن

ٰٰ اَّلل َِٰٰو َعنِٰ ُيْنبِئْٰ َلمْٰ َأَحدا ٰ َأن ٰ ُبَنيٰ  َياٰ اْعَلمْٰ

الر سُوُلٰ َعْنُهٰ َأْنبََأٰ َكَماٰ سُبَْحاَنُهٰ

ِإَلىٰٰٰٰوآله(عليهللا)صلى َوٰ َراِئدا ٰ ِبِهٰ َفاْرضَٰ
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چنان که    -پسر جانم بدان ! که احدي درباره خداوند  1الن َجاِةَٰقاِئدا

حقايق خبر داده است، سخن نگفته و خبر  پيامبر خدا)ص( سخن گفته و از آن  

در شناخت حقايق عاليه توحيدي و    -نداده است. پس بدين خشنود باش که او

تالّهي  ، اتِالهيّ سلوک  و  به    -مستغني  را  تو  او  و  باشد  تو  شناس  راه  پيشواي 

 نجات ابدي و آسايش سرمدي راهبري کند. 

کند: ميامام علي بن الحسين)ع( عبادت او را چنين توصيف   

زهري گويد: همراه علي بن الحسين)ع( بر عبد الملک بن مروان وارد شديم. چون چشم عبدالملک بر  

سجده را بر پيشاني آن حضرت ديد، شگفت آمده، گفت: اي ابا محمد، آثار    رِپيشاني آن جناب افتاد و اثَ

ايت مقّرر و مقدّر کرده خير و نيکي را بر  کوشش در عبادت بر تو آشکار است، حالي که از پيش، خداوند

تن پيامبر )ص( هستي، نسبتت به او نزديک و پيوندت با او بسيار محکم است و تو، در ميان    ةاست؛ تو پار

زمانه مردم  و  خانواده  تو  افراد  که  تقوايي  و  دين  و  دانش  و  فضل  و  داري  عظيمي  برتري  و  فضيلت  ات، 

از خاندانت، در گذشته   نبوده است و هم چنان آن حضرت را راست، براي احدي جز گذشتگان  و اکنون 

 آن گاه علي بن الحسين )ع( فرمود:   بسيار ستود.

ما گفتي، شکر    ةآن چه دربار به  تأييد و توفيق خداي سبحان نسبت  اين نعمت ها فضل و 

ام روزه کرد و در ايّميايستاد تا پاهايش ورم  مي چگونه توان کرد؟ رسول خدا )ص( به نماز  

شد. به آن حضرت گفتند: اي رسول خدا مگر خداوند گناهان مينگي خشک  دهانش از تش

اَکُونُ  ال  فَاي سپاسگزار باشم؛ » اَفرمود: آيا نبايد بنده     2گذشته و آينده تو را نيامرزيده است؟

ن  « سپس فرمود: سپاس و ستايش خداي را بر آن چه انعام فرمود و ما را بداعبدا شکورا؟

خدا سوگند اگراعضاي بدنم، پاره  در دنيا و آخرت. به  ش او راست،  آزمود و سپاس و ستاي

ه يک از يک دهم نعمتي از  دَ  ام فرو غلتد تا مگر شکرِپاره شود و چشمانم از حدقه بر سينه 

  نعمت هاي خدا را که شمارندگان شمارش آن نتوانند کرد و ستايش همه ستايش گران حقِّ 

به نتواند کرد،  ادا  از آن ها را  ن  يکي  توانم جز آن که خدا مرا  ميجاي آورم. به خدا سوگند 

دارد و اگر مي چنان بيند که در شب و روز و خلوت و آشکار چيزي مرا از شکر و ذکر او باز ن
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است که ناگزير بايد در  ام بر من حق دارند و ديگران را نيز، بر من حقوقي  نبود که خانواده 

دوختم و دل خود را به سوي  ميانا چشم به آسمان  را ادا کنم. هم حدّ توان خويش آن حقوق  

متوجه   نميخدا  بر  دل  و  ديده  و  بهترين  مي ساختم  اوست  و  بستاند  را  جانم  خدا  تا  گرفتم 

 1فتاد و عبد الملک نيز گريست... .حکم کنندگان. آن گاه حضرتش به گريه ا

 گونه هاي عبادت : 

و به تعبير عاميانه نوعي معامله و داد و ستد و عبادت گاهي متضمّن خواهش هاي مادّي و معنوي است  

گاهي   و  است  آن  هاي  نعمت  و  بهشت  شوق  به  است؛  تاجرانه  و  طالبانه  يعني  است؛  مزد  و  کار  مبادله 

کنند. البته اين هر  مي م و عذاب هاي آن خدا را بندگي  خائفانه؛ يعني عبادت بردگان؛ آن ها که از خوف جهنّ

ياد شده،    ةکه در هر دو گون  خصوصاً ب،  م صحيح است و هم مشروع و مطلودو گونه هيچ عيبي ندارد، ه

است  طرفِ خداوند  ستد    ؛آدمي  و  داد  خداوند  خداوند  ميبا  عذاب  از  و  منظور ميکند  به  که  چرا  هراسد؛ 

است راهزناني چون شيطان  و  بيگانگان  و  ديوان  از  را  ؛ همو  رهايي  دل  و خلوت ضمير  ميکه صفاي  برد 

شود و با تلوين و تزيين و تزويرش راه  ميباب«  رْاالْ  بَّآشوبد و مانع از حضور در محضر» رَميآدمي را بر  

ها، عارفانه و عاشقانه است. در اين گونه عبادت ها بنده  اي از عبادت و اما گونه  .بنددمي به سوي خدا را  

حسناي    يدل باختگي به اسما  تنها،اش  گويد و انگيزه مي کند و با خدا سخن  مي با خداوند راز و نياز    رفاًصِ

 الهي و جمال مطلق است و شيفتگي به ذات حق. علي )ع( فرمود:

ِعبَاَدُةٰالتُّج اِرَٰوٰ َفِتْلكَٰ َرْغبَة ٰ ِإن َٰقْوما َٰعبَُدواٰاَّلل َٰ

ِعبَاَدُةٰاْلَعبِيِدَٰوٰ َفِتْلكَٰ َرْهبَة ٰ ِإن َٰقْوما َٰعبَُدواٰاَّلل َٰ

َعبَُدوا َقْوما ٰ اِٰٰإن ٰ ِعبَاَدُةٰ َفِتْلكَٰ شُكْرا ٰ ؛ 2ْحَرارلاَّلل َٰ

گمان، مردمي خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرستش بازرگانان است و گروهي بي

خدا را از روي ترس عبادت کردند و اين عبادت بردگان است و گروهي وي را براي سپاس 

 پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.
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 عبادت : انگيزه پيامبر )ص( در 

در همه کارها نه طمع بهشت بود و نه خوف دوزخ، که او از اين هر دو آزاد بود. او با آن شناخت وسيع و 

اسماي حسنا و  حق  مقدس حضرت  ذات  از  که  و   يعميقي  بهشت  اش،  بندگي  سلوک  در  داشت،  الهي 

در ارتباط روحي و    رگواردوزخ را زير پا نهاده، سخت شيفته و بي قرار جمال الهي و قرب ازلي بود. آن بز

نسبت به او و احساس درد و رنج بندگانش و تالش در راه ارشاد و    ،معنوي با خداوند و شوق بيرون از حدّ

يک چشم به هم زدني براي خود زندگي  ةبه انداز اها زندگي پر باري را از سر گذرانده بود. او حتّهدايت آن

وه او، همه و همه، براي خدا بود. براي همين خدا به او وحي نکرد. عبادت او، کار و تالش و شادي و اند

کرده بود تا بگويد: بي گمان نماز و نيايشم و زندگي ام و مرگم از آن خداوند است، پروردگار جهانيان. همو  

ِإن ٰصالتىَٰوُٰنسِكىٰ»  : ام و من نخستين مسلمانمکه او را شريکي نيست و به اين فرمان يافته 

وَٰ مْحيَاىٰ اْلَعَلِمينََٰٰٰوٰ َربٰ ِبَذِلكَٰٰٰٰمَماتىَّٰلل ِٰ َوٰ ٰ َلُهٰ شِريكٰ لٰ

  1«.ُٰأِمْرتَٰوَٰأَناَٰأو ُلٰالمُِْسِلِمينَٰ

مسئوليت  خداوند  از سوي  محمد)ص(  کارگزار  حضرت  هم  بود،  گذار  قانون  هم  داشت.  بسياري  هاي 

ي و ادب آموز مربّهم  و    بودام  م و ام اي که پديد آورده بود، هم قاضي بود و هم پيشواي قوم. هم معلّجامعه

همسري شايسته و    ،هم عهده دار تدبير منزل و در برابر خانواده مسئول. او در محيط خانهو  امت خويش،  

کرد و به ايفاي حقوق  ميشان  پرداخت و در بندگي خدا ياري مينيکو براي همسرانش بود. حقوق آنان را  

بخش    ،اگر چه  ،هااين  کاست. و همة مياش نه همسرداريآنان کوشا بود و از هيچ چيزي در انجام وظيف

اش بود، اما همين ضرورت در آميختن با ابناي زمان، او را از غرقه شدن در درياي مهمي از سلوک عبادي 

جلو تماشاي  و  خداوند  به  محروم    ةعشق  ساعاتي  براي  حق،  جالل  و  از  ميجمال  پس  رو،  اين  از  کرد. 

 طلبيد. ميپناه استغفار رفته و توفيق جبران آن را از خداوند   فراغت از انجام مسئوليت به

ٰلّٰكُٰٰٰيفِٰٰٰللاٰٰرُٰغفِٰستْٰلَٰٰٰيِٰنّٰاِٰٰٰوَٰٰٰيبِٰلْٰقَٰٰٰليٰ عَٰٰٰانَٰغٰ يُٰلَٰٰٰهّٰنٰ اِٰ

پوشاند و من به راستي كه هر روز هفتاد  مي گاه دلم را كدورتي    2  ةٰ رَٰمَٰٰٰنَٰعيِٰبْٰسَِٰٰٰٰ ومْٰيَٰ

 كنم. ميبار از خداوند در خواست آمرزش 
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 خالصه : 

که   و گفته شد  دارد.  آدمي  کمال جويي  ، ريشه در  نبوي  بررسي سيرة  لزوم  که  آمد  ها  پيش گفته  در 

و عملي آن حضرت براي نسل امروز، يک  ميسوة کامل است و شناخت سيرة عل حضرت محمد )ص( يک اُ

هم    ييپرداخت، با عزلت و تنها ميضرورت انساني است. حضرت محمد )ص( از همان آغاز که به شباني  

از در دورة پيش    نشين بود و از هر چه انسان هاي جاهلي را به خود مشغول ساخته بود، بيگانه بود. حتاّ

شد، هرگز، از او ديده نشد. گويي  مي بعثت، جز خداي بزرگ را نپرستيد و رفتاري که از اهل جاهليت ديده  

از بعثت و با نزول وحي به خروش   هاي انساني، پيش از بعثت، اقيانوسي بود آرام که پس به لحاظ ويژگي

شد، با اين  ميآمد. به خلوت و عزلت و کناره گيري از مردمان زمانش، دل بستگي اش روز به روز بيش تر  

 رفت غافل نبود. ميکه لحظه اي از آن چه بر مردم زمانش 

برد  ميبه سر    اي که در غار»حرا«تاريخ از چگونگي عبادت او در دورة پيش از بعثت به ويژه، در دوره

دانيم، همان است که او  ميگذشت. تنها چيزي که  ميدانيم در آن خلوت روحاني، چه  مي ساکت است. ما ن

ب و هيچ پيامبر مرسلي و هيچ مومني را  قرَّفرمود: » مرا با خداوند لحظه هايي است که هيچ فرشتة ُمخود  

 ت «.که خداوند قلب او را به ايمان آزموده است، در آن راه نيس

ا آنجا که او را براي آن حالت  ت  ، و اّما پس از بعثت و با دريافت شريعت الهي، عبادت او فزوني يافت

» معراج« آماده کرد. اگر چه به اقتضاي » عجز ممکن و عزّت و عظمت واجب تعالي« و رعايت    ؛استثنايي  

عبوديّت   نشناختم  ميادب  را  تو  توست  شناخت  سزاوار  که  چنان  آن  حق  فرمود:  بايد  که  گونه  آن  و 

افکند و در پاسخ کساني که  مي پرستيدن را نگزاردم، اّما پرستندترين ها بود و خود را در عبادت به مشقّت  

فرمود: » آيا نبايد بنده اي شکر گزار باشم «. انگيزة او از عبادت  مي داشتند  مياو را از اين گونه عبادت باز  

جهنّم از  خوف  نه  و  بود  بهشت  شوق  او نه  حسناي  اسماي  و  خداوند  از  که  عميقي  شناخت  با  او  بلکه  ؛ 

داشت، بي قرار جمال الهي و قرب به حق بود. براي همين فرمود: » نماز و نيايشم و زندگي و مرگم از آن  

 خداوند است. 

هيچگاه از مسئوليت هاي اجتماعي اش که بر عهده داشت غفلت نفرمود. و همة اين ها را    ،با اين حال

 دانست.ميي از سلوک عبادي خود مهمّبخش 
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 9درس 

 (: 2)  سيره عبادي پيامبر )ص(

رک زمان و ، هر گاه که اشتياق بازگشت به حضرت حق و ت)معراج ( مبر )ص( پس از بازگشت از آسماناپي

  ؛ خواند که اي بالل، ما را به بانگ نماز زنده کنمي مکان را در سر داشت، بالل؛ مؤذن حبشي خويش را فرا  

تواند اين پيوند بي واسطه مي؛ زيرا در نماز است که آدمي  1«  وةِٰلٰ الصّٰبِٰٰٰانٰ حْٰرِٰاَٰٰٰاللُٰبَٰٰٰايٰ »

» نماز سيري آسماني است«،  اني فرمود:  بر)ص( زم ام را با حق تعالي احساس کند. بنابراين، همچنان که پي 

الدين اين راز نماز را، در پاسخي مشهور به سؤالي که يکي از مريدانش مطرح ساخت، چنين  موالنا جالل 

 در عبارت آورد:

اين صورت تنها    ،ا نمازّمتر به حق راهي هست؟ فرمود: هم نماز. اَسؤال کرد: از نماز نزديک 

ري است و هر چيز را که  لي است و آخِرا که اين نماز را اوّنيست. اين قالب نماز است؛ زي

ر  ل و آخِنهايت باشد و او را اوّچون باشد و بيري باشد، آن قالب باشد. جان آن بي اولي و آخِ

اکنون اين نبي )حضرت محمد )ص( ( که نماز را    اند.نبود، آخر اين نماز را انبياء پيدا کرده

چنين   است،  کرده  ٰيهِٰيٰفِٰنِٰعُٰسَٰيَٰٰٰلٰ ٰٰتٰ قْٰوَٰٰٰللاِٰٰٰعَٰمَٰٰٰيلِٰ»    که:  گويدميپيدا 

تنها    2؛  ربٰ قٰ مُٰٰٰكٰ لَٰمَٰٰٰلٰ ٰٰوَٰٰٰلٰ سَٰرْٰمُٰٰٰيُّبِٰنَٰ صورت  اين  نماز  جان  كه  دانستيم  پس 

گنجد؛ ميد و آن جا نها برون مانَهوشي است كه اين همه صورتنيست، بلكه استغراقي است و بي 

 3«گنجد.ميجبرئيل نيز كه معني محض است، ن

 امام صادق )ع( به اين حال اشاره فرموده است:  

ٰالحٰ ٰٰليٰ اِٰٰٰتُٰغْٰلَٰبَٰٰٰٰيتّٰحَٰٰٰرآنِٰلقُٰاٰ ٰٰاتِٰآيٰ ٰٰرُٰرِّٰكَٰاُٰٰٰتُٰلٰ ازِٰمٰ 

آيه  4؛اهٰ لَٰزَٰنْٰاَٰٰٰنْٰمٰ مِٰٰٰهةٰ افَٰشٰ مُٰٰٰاهٰ تُٰعِٰمْٰسَٰٰٰيّننِٰاَٰكَٰ را  همواره  قرآن  هاي 
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از حال رفته، بي ميتكرار   تا آن كه  از  كردم  اين حال  افتادم و گويي در  هيچ اش بيفرستنده هوش 

 شنيدم. ميواسطه 

ب به خداوند است. براي همين، در قرآن کريم  تقرّ  ة آن نماز است، تنها وسيل  ةعبادت که زيباترين جلو

هاي گوناگون  در روايات رسيده از اهل بيت پيامبر )ص(، در مقام بر شمردن مقامات و منزلت  ،و همين طور

ت« و عبادت آنان مطرح شده است؛  از هر مقام و منزلتي، » عبوديّ  پيامبران و اولياي بزرگ خداوند، پيش

ت و عبادت سکوي ارتقاي آنان به منزلت ها و مقامات برتر است. درباره حضرت ابراهيم )ع(  چرا که عبوديّ

ت و رسالت و خليل بودن دست يابد، به منزلت  پيش از آن که به منزلت نبوّ  ،آمده است که: خداوند او را

   1)بندگي( مباهي کرده است.  تعبوديّ

بندگان    2.َوَٰلَقْدٰسبََقتٰكِلَمُتَناِٰلِعبَاِدَناٰاْلُمْرسِلينَٰ درباره 

 . فرستاده ما از سوي ما، از پيش، سخن رفته است كه آنان ياري شدگانند

ِعبٰ  اْذُكْرٰ ُأولىٰاَوٰ َيْعُقوبٰ َوٰ ِإسَحَقٰ َوٰ ِإْبَرِهيمَٰ َدَناٰ

ابراهيم و اسحاق و يعقوب    ؛بندگان توانمند و روشن بين مااز    3.رِٰااألَْيِدىَٰوٰاألَْبص

 ياد كن. 

همين سان به  عبوديّ  ،و   « با وصف  اسالم،  بزرگوار  پيامبر  از  تکرار  بزرگي  به  به  را  او  و  کرده  ياد  ت« 

 ستوده است:

مَِّنٰاْلَمسجِِدٰاْلَحَراِمٰاسبْحَٰ َنٰال ِذىَٰأسَرىِٰبَعبِْدِهَٰليالٰ 

   4 ْقصىِإلىٰاْلَمسجِِدٰاألَٰ

 5. الْحَِْمُدَّٰلل ِٰال ِذىَٰأنَزَلَٰعلىَٰعبِْدِهٰاْلِكتَاب

                      6.بَاَركٰال ِذىَٰنز َلٰاْلُفْرَقاَنَٰعلىَٰعبِْدهِٰتَِٰ
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از    ،انگيز معراجدر داستان شور نه تنها  نه فقط در مقام نزول وحي و تلقي آن از سوي پيامبر )ص(؛ و  

يادعبوديّ معراج هموار  ت آن حضرت  نيز، که  نماز  بلکه در تشهد  آن عزيز و گرامي است،   ةکرده است؛ 

اَپيش از گواهي به رسالت، عبوديّ  « «؛ چرا که  هُولُسُرَ  وَ  هُبدُعَ  مّداًحَُم  نَّاَ  دُهَشْت و بندگي او مطرح است: 

  گردنفرازي ناسازگار:   ت ارائه مملوکيت و تسليم محض بودن به پروردگار است و با استکبار وعبوديّ  :الاوّ

 1؛  ن ٰال ِذيَنَٰيسَتكْبُروَنَٰعْنِٰعبَاَدتىٰسيَْدُخُلوَنَٰجَهن مََٰداخِِرينَٰاِِٰ

 آيند. ميکشند، به زودي با خواري در دوزخ در مي آنان که از بندگي و پرستش من، سر بر 

ت عبد از آن اوست. و اما يّارتباط عبد با موالست؛ مواليي که همه هو  يِ ت، تجلّعبادت و عبوديّ  :ثانياً

تر و برتر و  ارتباطي عبد با ديگر بندگان است و از آن جا که ارتباط انسان با خداوند پيش  ةرسالت، چهر

چنان که    -واالتر از ارتباط او با بندگان است؛ بدين معنا که بندگي رسول خدا بر رسالت او فضيلت دارد

نيز ديگر  پيامبران  عبو  ةثمر  ،کماالت  آنديّهمان  عبادت  و  عبوديّ  -هاستت  به  بر    تِ گواهي  حضرت  آن 

 گواهي به رسالتش پيشي گرفته است.  

  حقّ   صالِتّاِ  ة واسط  به سخن ديگر، حضرت محمد)ص( انسان کامل است و چنان که عارفان گفته اند:

و عالم امکان  توان گفت که آن بزرگوار:» برزخ ميان واجب الوجود  ميلق است، از اين رو،  تعالي با عالم خَ

ٰداٰ مٰ حَٰمُٰٰٰنٰ اَٰٰٰدُٰهَٰشْٰاَٰاصلي هستي است، در تشهد: »    ةو اين نقش پيامبر )ص( که واسطاست«.  

  2ي يافته است.  لّ جِ« تَهُٰولُٰسُٰرَٰٰوَٰٰهُٰبدُٰعَٰ

رکن   توحيد  که  چنان  است.  برخوردار  اي  ويژه  جايگاه  از  الهي  اديان  هاي  آموزه  در  بندگي  و  عبادت 

که نماز نماد برتر آن است، رکن اصلي دين در    ،ي آن و عبادت و بندگي خداونداعتقاد  ةاصلي دين در وجه

 سلوکي آن است.   ةوجه

اصليِ  پايه  را  نماز  چهر  ة خيم  پيامبر)ص(  و  و    ةدين  فردي  رفتارهاي  معيار  و  ميزان  و  شريعت  آشکار 

و شيفته و  .زيدور مياجتماعي مؤمنان و شرط پذيرش ديگر عبادات آنان دانسته و خود، سخت بدان عشق 

ٰنيِٰيْٰعَٰٰٰهُٰرٰ قُٰ»    ؛ تا آن جا که به صراحت فرمود: روشني چشم من در نماز است  ه است،قرار آن بودبي

که هم چون عاشقاني که با معشوقي نمازگزاراني  ؛و با اين تعبير نمازگزاران را ستود 3«وةِٰلٰ الصٰ ٰيفِٰ
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دست به گريبان و دل هاشان لبريز از محبت آن؛  اند و با آنبارند، با عبادت هم آغوش مينازنين نرد عشق 

شان در پناه آن است. به همين دليل، از اين که در چه حالي به سر  ِ خويشتن را بدان سپرده و آسايش تن 

ٰٰقَٰشَٰعَٰٰٰنْٰمَٰٰٰاسِٰالنّٰٰٰلُٰضَٰفْٰاَٰ»    ؛برند، پروايي ندارند؛ در آسايش و فراخي يا در سختي و دشواري

ٰوَٰٰٰهِٰدِٰسَٰجَٰبِٰٰٰاهٰ رَٰاشَٰبٰ   وَٰٰٰهِٰبِٰلْٰقَٰبِٰٰٰاهٰ بّٰحَٰاَٰٰٰوَٰٰٰاهٰ قَٰانَٰعٰ فَٰٰٰةَٰادَٰعبٰ الْٰ

ٰيلٰ عَٰٰٰاالّدنيٰ ٰٰنَٰمِٰٰٰحَٰبَٰصْٰاَٰٰٰامٰ ٰٰيلٰ عَٰٰٰيالِٰبٰ يُٰٰٰلٰ ٰٰوَٰهُٰفَٰٰٰا،هٰ لَٰٰٰغَٰرٰ فَٰتَٰ

 1«.رٰ سْٰيُٰٰليٰ عَٰٰمْٰاَٰٰسرٰ عُٰ

عبدي در ميان نبود و گويي    ،شد. گويي به هنگام عبادتميخود  آن حضرت هنگام عبادتش از خود بي   خودِ

 کرد. او در خدا فاني بود و» گفت او؛ گفت خدا«.ميبود که بندگي  خداوند خودِ

نمازِ بود؛ چه  نماز  نمازِ  سخت عاشق  نافله. چنان که قرآن کريم تصريح کرده است، گاهي    فريضه و چه 

  2گذراند.مينصف شب و گاه دو سوم و گاهي يک سوم آن را به بيداري 

ن دانيم که در  ميو اما اين را    ، گذشته است و چه احوالي داشتهميدانيم که در جان آن بزرگوار چه  مي ما 

آمد«. چندان در  ميتمام نماز و گفت و گوي با خداوند، چنان بود که: » محراب از حالت حضور او به فرياد  

م کرد و چهره اش به زردي گراييد و اين شيوه اي بود که سال هاي  رَنمازش بر پا ايستاد تا قدم هايش وَ

 کرد تا اين که درباره اش نازل شد:  مين عمل سال بدا

طاها. ما قرآن را بر تو    3؛اْلُقْرَءاَنِٰلَتشَقىَٰٰماَٰأنَزْلَناَٰعَليْكَٰطهٰٰ

 نفرستاده ايم كه به رنج افتي. 

خداوند   با  مناجات  در  که  )ع(  »  ميعلي  ٰٰلٰ ٰٰوَٰٰٰكَٰارِٰنٰ ٰٰنْٰمِٰٰٰفاٰ وْٰخَٰٰٰكَٰتُٰدْٰبَٰعَٰٰٰامٰ گفت: 

به    4؛  كَٰتُٰدْٰبَٰعَٰفَٰٰٰةِٰادَٰبٰ لعْٰلِٰٰٰالٰ هْٰاَٰ  كَٰتُٰدْٰجَٰوَٰٰٰلْٰبَٰٰٰكَٰتِٰنٰ جَٰٰٰيفِٰٰٰعاٰ مَٰطَٰ را  تو  خدايا، 

پرستم«؛  ميپرستم؛ بلکه تو را براي پرستش سزاوار يافتم و  مي خاطر ترس از آتشت يا به طمع بهشتت ن

نبردِ  پيامبر )ص( در  که  اين  زاهدانه. و جالب  نه  و  تاجرانه  نه  بود و شاهدانه،  او، عارفانه   يعني پرستش 

شمشير او را، که بر پيکر کفر فرود آورد و سر نوشت جنگ؛ بلکه سرنوشت ايمان را رقم زد   حزاب، ضربتِا
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ناز شست  »پيروزي و سربلندي را براي هميشه تاريخ به سود اسالم به غنيمت برد، ستود و فرمود:    ةو کفّ

ٰٰنْٰمِٰٰٰرٰ يْٰخَٰٰٰليِّٰعَٰٰٰةُٰبرْٰضَٰلَٰو ضربت علي )ع(، در روز خندق، برتر از عبادت انسان و پري است»  

ترين روح امام علي بن الحسين، زين العابدين )ع( که لطيف  ،و همين طور.  «ينِٰلَٰقَٰالثّٰٰٰةِٰادَٰبٰ عِٰ

ند و عبادت خود را  دخورميپرستنده بود، اين هر دو امام بزرگوار همواره، بر عبادت حضرت محمد غبطه  

بود. از    هقش مقصود را در کارگاه هستي خواندآوردند. آن بزرگوار، نميدر قياس با عبادت او به حساب ن

محبوبي جز خداوند و  معشوق  هيچ  با  و  بود  عاشق  رو،  از سر   ، اين  نه  و  اختيار  به  را  خود  نداشت.  انس 

کمندِ  اضطرار، دل    حقّ   لطفِ  در  عشق  قضاي  بر  اند/  افتاده  تند  سيل  در  عاشقان   « که:  بود  افکنده 

 اند«.بنهاده 

خداوند چنان جان پاک او   شهودِ  کرد. شوقِمي يازش سستي و خستگي احساس ناز اين رو، در نماز و ن

 همين از ياد بردن خود را:  ابرد و حتّمي لک و ملکوت، که خود را نيز، از ياد کرد که نه تنها ُمميرا سرمست 

 پنج وقت آمااد نماااز و رهنمااون

  

 دائمااون ةٰ عاشااقان را فااي صااال 

 مااارنه به پاانج آرام گياارد آن خُ 

 

که در آن سرهاست، نااي پانصااد  

 هاااااااااااااااااااااااااااازار

 

زُ  عاشااقان  ةوظيفاا   اًبّاا غِرْنيست 

 

 صادقان  سخت مستسقيست جانِ 

 ماهيااان ةوظيفاا  اًبّاا غِرْنيساات زُ 

 

 جااان  ز آنک بي دريا ندارند انااسِ 

آب اين دريااا کااه هاياال بقعااه  

 ايساااااااااااااااااااااااات

 

 با خمار ماهيان خود جرعه ايساات 

 عاشق چو سال  هجران برِ  يکدمِ 

 

 ي متصل، پيشش خيااالوصل سال 

مستسااقي   مستسقيست،  عشق 

 طلااااااااااااااااااااااااااب

 

در پي هاام اياان و آن چااون روز و  

 1شب 
 سهولت و سماحت در عبادت :

اتّ و  نياز  و  راز  که  اين  با  مهر و رحمت،  پيامبر  اين  با حضرت حقّمحمد )ص(  را  نوبت    صال خود  پنج  در 

اي از  ش و حال هايش نماز. براي همين، پاره نکرده بود؛ بلکه دائم در نماز بود و همه کارهاي  نحصرفريضه م 

تا از ديگران دست    2قرب الهي به جايگاهي پسنديده نايل شود،   ايستاد تا در جوارِميشب را به نماز شب  

اي از ماه شعبان و در ديگر ماه هاي رمضان و بخش گيرد،  با اين که افزون بر ماه رمضان و بخش عمده
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گرفت و در مي)يک روز در ميان( روزه    ديگر ماه هاي سال، يک روز نه يک روزاي از ماه شعبان و در  عمده 

نسبت  با اين اهتمام ورزي در عبادت،  و اما    ،شد ميماه رمضان را در مسجد به عبادت معتکف    ،دهه سوم

  ة فرمود: در هر ماه تنها سه روز روزه بگيريد و به اندازميماحت بود.  به ديگران، بنايش بر سهولت و سَ

متانت توانِ نکنيد؛ چرا که دين اسالم دين  بر خود تحميل  را  عبادت  برخيزيد و هيچ گاه  عبادت  به  تان، 

ٰٰلْٰغِٰوْٰاَٰفَٰ  ينٰ تِٰمَٰلَٰٰٰينَٰالدِّٰٰٰذاهٰ ٰٰنٰ اِٰ»  ن مدارا کنيد:آاست، بر خود سخت مگيريد؛ بلکه با  

 1«.قٰ فْٰرِٰبِٰٰيهِٰفِٰ

که در آيين من، عمل مداوم، هر چند    2د،فرمود: بندگي و پرستش خدا را مبغوض و منفور خود نکني مي

است. تر  محبوب  بسيار،  چند  هر  کننده،  خسته  عمل  از  ساعت   3اندک،  تنهايي  حال  در  و  هاي درخلوت 

و اما آن گاه که در نماز جماعت    .ايستادميبرد و به نماز و نياز و راز  مي طوالني در شب زنده داري به سر  

،  تر در نماز بايستمخواهد بيش ميفرمود: دلم  مي کوشيد و  ميه اختصار  بود، براي رعايت حال نماز گزاران ب

شنوم از آن چه قصد دارم ميولي همين که صداي گريه طفل يکي از زنان را، که در نماز شرکت کرده اند،  

 4کنم. ميشوم و نمازم را کوتاه ميمنصرف 

ر معاذ بن جبل، به نماز ايستاد. معاذ  روزي يکي از مسلمانان که همه روز را آبياري کرده بود، پشت س

از قرائت سور آغاز کرد. آن مرد که توان ايستادن نداشت، به طور    « بقره»  ةبه خواندن سور  ،حمد  ةپس 

رد. معاذ به او گفت: تو نفاق کرده از صف ما جدا شدي. رسول خدا )ص( ببه پايان را انفرادي، خود نمازش 

به خشم آمد که نظير آن حالت را از آن حضرت نديده بودند. به معاذ  از اين برخورد نادرست آگاه و چنان  

دانيد که در صف نمازگزاران، مي کنيد، مگر نميزارشان  رمانيد و بيميفرمود: شما مسلمانان را از اسالم  

ا  ترين ها ربيماران و ناتوان و سالخوردگان و کارگران نيز ايستاده اند. در کارهاي جمعي بايد توان ضعيف

 5در نظر داشت. چرا از سوره هاي کوتاه نخواندي؟  

 اي که به مالک اشتر نوشت، چنين فرمود:  علي )ع( در نامه 
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از شب و روز تن خود را خاص پرستش خدا گردان و آن چه را به خدا نزديکت در بخشي  

 تو را دشوار آيد و تنت   -کند، به درستي به انجام رسان. بي هيچ کاهش و نقصان، هر چند

و چون با مردمان نماز گزاردي، چنان گذار که نه آنان را برماني و نه نماز را ضايع    -بفرسايد

ود که بيمار است يا حاجتي دارد و گرفتار است. من از و تباه گرداني. چه ميان مردم کسي بُ

گزارم؟  نماز  چگونه  مردم  با  پرسيدم  فرستاد،  يمن  به  مرا  که  گاه  آن  )ص(  خدا    رسول 

ٰةِٰالٰ صَٰكَٰٰٰمْٰهِٰبِٰٰٰلِّٰصَٰزار و بر مؤمنان رحمت آور:»  ر حد توانايي ناتوانان آنان بگفرمود:» د

 1«.  يماٰ حِٰرَٰ نينَٰؤمِٰمُٰالْٰبِٰٰنْٰكُٰٰوَٰٰمْٰهِٰفِٰعَٰضْٰاَٰ

 گستره عبادت :

اگر چه خصوصيت زمان و مکان را شرط صحت يا فضيلت پاره اي عبادات، مانند نماز و روزه و حج قرار  

نظر داشت و به اصل تساهل و مدارا پاي بند بود. خدا پرستي    ه طور کلي وسعتِداده است، اما در عبادت ب

را به مکان و زمان خاص يا به مراسم و آداب ويژه اي يا زير نظر افراد ويژه اي محدود نکرد. همه جاي  

ار ت من مسجد قرزمين را مسجد قرار داد و فرمود: خداوند همه جاي زمين را، هم براي من و هم براي اّم

 ضُٰرَِْٰٰالْٰٰيِٰتٰ مُٰلِٰٰتْٰلَٰعِٰجُٰ 2-وراٰ هُٰطَٰٰٰوَٰٰداٰ جِٰسَٰمَُِٰٰٰضِٰلرْٰاْٰٰيَٰلِٰٰتْٰلَٰعِٰجُٰ»داده است؛ 

 4دانست.  مياي با خداوند در ارتباط  هيچ واسطهبندگان خدا را بي  ةو هم  3« ٰوراهُٰطَٰٰٰوَٰٰٰداٰ جِٰسْٰمَٰ

اند، ص محدود کرده هاي ديگر که در اعمال و مراسم خاعبادت در آيين حضرت محمد )ص( بر خالف آيين 

همگستره  که  جا  آن  تا  دارد،  دامنه  پر  بسيار  شامل عرصه  ةاي  را  مؤمنان  اجتماعي  و  فردي  زندگي  هاي 

ازدواج و زناشويي؛ يعني    ة ترين جنبدنيايي   ااست، حتّ لباس پوشيدن و  مانند خوردن و آشاميدن،  زندگي 

رش به گناه، با او بياميزد و يا اين که از راه  حفظ عفاف و نگهباني از آلوده نشدن همس  ةاگر کسي به انگيز

، کار  عبادت است. و همين طور، انديشيدن، تحصيل دانش  ة اي بر دهان او بگذارد، عرصابراز محبت، لقمه 

عبادت قرار گيرد. آري چنين است و اما در همه    تواند در قلمروِميو تالش براي آدميان، تأثير گذار است،  

نزديکي به خداوند رکن اساسي است؛ يعني اعمال و رفتار و افکار آدمي در صورتي    ة زت« و انگياين ها» نيّ
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پذيرد که با انگيزه الهي و براي نزديک شدن به خداوند انجام گيرد. براي همين، آن  مي رنگ و نگار عبادت 

کرد، دريافت  را  مدينه  به  فرمان هجرت  اسالم،  براي  استوار  پايگاهي  تأسيس  منظور  به  که  هم  گاه    ة به 

 کساني که قصد مهاجرت داشتند، هشدار داده و چنين فرمود:

ٰيٰللاِٰلَٰاِٰٰٰهُٰتُٰرَٰجْٰهِٰٰٰتْٰانَٰكٰ ٰٰنْٰمَٰ،ٰفَٰويٰ اٰنَٰمٰ ٰٰرءٰ مَٰاْٰٰٰلِّٰكُٰلِٰاٰٰمٰ نٰ ا

ٰتْٰانَٰكٰ ٰٰنْٰمَٰٰٰوَٰٰٰهِٰولِٰسُٰرَٰٰٰوَٰٰٰللاِٰٰٰليَٰاِٰٰٰةُٰرتُٰجْٰهِٰفَٰٰٰهِٰولِٰسُٰرَٰٰٰوَٰ

ٰٰاهٰ حُٰكَٰنْٰيَٰٰٰةٰ أرمْٰاِٰٰٰوْٰاَٰٰٰاهٰ يبُٰصِٰيُٰٰٰنيادُٰٰٰليٰ اِٰٰٰهُٰتُٰرَٰجْٰهِٰ

گمان براي هر کس، همان است که  بي  1. هِٰليْٰاِٰٰٰرَٰاجَٰهٰ ٰٰٰامٰ ٰٰليٰ اِٰٰٰهُٰتُٰرَٰجْٰهِٰفَٰ

قصد کرده است. پس هر کس هجرتش به سوي خداوند و رسول اوست، هجرتش به سوي  

خداوند و رسول اوست و هر کس هجرتش به خاطر دنياست تا بدان دست يابد يا به خاطر 

 مان است که قصد کرده است. ازدواج با زني است، هجرتش به سوي ه

ت« در کارهاي عبادي؛ چه کارهاي فکري و چه کارهاي عملي، روح  و اين هشدار براي آن است که» نيّ

و جان عمل است و همان سان که: » تن آدمي شريف است به جان آدميت«؛ شرافت عمل آدمي نيز، در 

 جان آن است و جان عمل »اخالص« است:   روِگِ

ٰنَٰيّٰالدِٰٰٰهْٰلَٰٰٰينصَٰلِٰخْٰمُٰٰٰللاَٰٰٰدوبُٰعْٰيَٰلِٰٰٰلٰ اِٰٰٰاروُٰمِٰاُٰٰٰامٰ ٰٰوَٰ

. فرماني نيافته بودند جز اين که خدا را در حالي که دين خويش را براي او ناب فاءَٰنَٰحُٰ

 اند، با درستي آيين بپرستند.  گردانده
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 خالصه : 

الل، ما را به  فرمود: اي بميپيامبر )ص( هر گاه که اشتياق بازگشت به حضرت حق در سر داشت، بالل را  

 «. وةِٰلٰ الصٰ بِٰٰانٰ حْٰرِٰاَٰٰاللُٰبَٰٰايٰ بانگ نماز زنده کن؛ » 

آن حضرت عبادت را که زيباترين جلوة آن نماز است، تنها وسيلة تقّرب به خدا، و مقام » عبودّيت« را  

يشان با  از ا  ،تر ي بود. و قرآن کريم نيز بيش باهِدانست، و همواره به آن ُمميباالترين مرتبه کمال آدمي  

( و در مقام نزول وحي ) کهف، آية  1)سورة اسري، آية    ت« ياد کرده است؛ در داستان معراج» عبوديّ   وصف

آية    1 فرقان،  عبودي1ّو  مقام  به  منزلت رسالت  از  پيش  نماز،  تشهد  در  همين طور،  و  تاکيد شده  (  او  ت 

عبودّيت، ارائه مملوکيت و تسليم    است. و او خود اين منزلت را بيش از هر مقامي دوست داشت؛ چرا که

معبود برابر  در  بودن  عبودّيت    .تسا   محض  همين  ثمرة شيرين  دارند،  الهي  پيامبران  که  مقاماتي  همة  و 

 است. 

عبادت عشق   به  که  مردم کساني هستند  برترين   « در  ميفرمود:  دين  اصلي  رکن  را  توحيد   . ورزند« 

دانست.  ميرکن اصلي دين در وجهة سلوکي آن    ،آن نماز استبرتر    وجهة اعتقادي آن و عبادت را که نمادِ

بود و چنان در نمازش بر پا ايستاد که پاهايش ورم کرد. گاهي نيمي از چشم  نماز براي او مايه روشني  

نماز   به  آن  از  نيمي  از  تر  کم  نيز،  گاهي  و  آن  دو سوم  گاهي  و  هرگز،  مي شب  نيايش  و  نماز  در  ايستاد. 

کرد. با اين که همة حاالت او ميکرد. شوق شهود خداوند او را سر مست  ميس نسستي و خستگي احسا

اّما افزون بر ماه رمضان، بخش عمد ماه شعبان و رجب و در ديگر ماه هاي سال، يک روز نه    ة نماز بود، 

 شد. ميگرفت و در دهه سوّم رمضان در مسجد معتکف مييک روز، روزه 

 تان عبادت کنيد.   توانِ ةفرمود: » به اندازمي سهولت و سماحت بود. و  ش بري ان و اّما نسبت به ديگران ب

افراد ويژه  يا زير نظر  يا به مراسم و آداب ويژه اي  اي محدود خدا پرستي را به مکان و زمان خاص 

و همه    دانست.مي نکرد. همة زمين را مسجد قرار داد و همة بندگان را بي هيچ واسطه با خداوند در ارتباط  

 دانست و » نيّت« را روح و جان عبادت . ميرها را اگر براي خدا بود عبادت کا
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 10درس 

 :   (1)  زهد و ساده زيستي 

که زير عناويني چون: زهد،    استهاي محوري در آيين اسالم  زيستي، يکي از آموزه ترديد زهد و ساده بي

رو  و  دوريداعراض  دنيا،  از  آمدهگرداني  زندگي  تجمّالت  و  اسراف  از  »    ،گزيدن  تعبيرهاي:  با  ٰلُٰوٰ اَٰو 

« و ةِٰيشَٰعِٰمَٰيٰالْٰفِٰٰٰدْٰهُّٰزَٰالتٰ «، »  ٰةؤنمَٰفيٰالْٰٰٰسرُٰاليْٰ«، »  دُٰهُٰالتزّٰ  دِٰهْٰالزُّ

 از آن ياد شده است. ،نظير اين ها

به اموري عالقگي نسبت  تفاوتي، بييي، بي اعتناتوجهي کردن، بي« به معناي بيدَهَزهد در لغت، مصدر» زَ

  هدُ ميلي به چيزي، پرهيز.» الزُّ«: پارسايي، بيهادةالزٰ آدمي است و »    طبِع  که مورد تمايل و کششِ

«: زاهد شد،  داًهّزَتَ   دَهَّزَو» تَ  خداوند.  ها و روي آوردن به عبادتِت نيا«: ترک دنيا و دوري گزيدن از لذّ ي الدُّفِ

» هر    عبادت گزيد و از مردم گسست. زهد فروختن: تظاهر به زهد و پارسايي کردن  ةد، گوشزهد پيشه کر

گِ خرمني  فروخت/  علم  و  زهد  و  پرهيز  از  که  بعد  من   « )سعدي(؛  بسوخت«  پاک  و  کرد  زهد رد  نه  اين 

 :يدُٰهِٰالزٰ کنم« )همان(. راغب اصفهاني گويد: » ميفروشم نه معرفت/ کان در ضمير نيست که اظهار  

ٰٰءيِٰالشٰ ٰٰٰيفِٰٰٰدُٰالّزاهِٰٰٰوَٰٰٰ،يلُٰلِٰقَٰالْٰٰٰءشيُٰالَٰ ٰوَٰٰٰهُٰنْٰعَٰٰٰبُٰاغِٰالرّٰ:

اندک1؛يلْٰلِٰالقَٰ:ٰٰايٰٰ،يدِٰهِٰزّٰالَٰبِٰٰٰهُٰنْٰمِٰٰٰيالّراضِٰ که    ،چيز  گويند  را  کسي  زاهد  و 

 ميل و رغبت است و از آن به اندکي خشنود«.بي  ،نسبت به آن چيز

ن است که طبع انسان نسبت به  ميلي طبيعي آميلي دو گونه است: طبيعي و روحي. بيبي

ها و ها و ميوهن تمايل نداشته باشد، مانند انسان بيمار که نسبت به برخي خوراکيچيزي معيّ

ميلي، مراد از » زهد« در آموزه هاي نوشيدني ها تمايلي ندارد و البته روشن است که اين بي

 يي مورد تمايل و رغبتِ لي روحي يا عقلي يا قلبي، آن است که چيزهامياسالمي نيست. بي

است   آدمي  کمال   و  طبع  و  و جوي سعادت  در جست  که  انساني  آرزوي  و  انديشه  نظر  از 

بلکه هدف و مقصود و نهايت و کمال مطلوب، اموري  مطلوب است، هدف و مقصود نيست؛ 

خواهاني  از  خواهش فراتر  از  امور  آن  خواه  است،  دنيوي  نفساني  اخروي هاي  نفساني  هاي 

ت، زَّهاي نفساني نباشد؛ بلکه از نوع فضائل اخالقي از قبيل عِ از نوع خواهش   اساساًباشد يا  
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يادِ مانند  است،  الهي  و  معنوي  معارف  نوع  از  يا  آزادي،  کرامت،  محبت   شرافت،  خداوند، 

  1ب به ذات اقدس الهي .خداوند، تقرّ

 و اما معناي » زهد« و ساده زيستي در منابع ديني : 

 کنيم، فرمود:مي ف زهد که از آن به ساده زيستي تعبير علي )ع( در تعري

َوٰ ِعْنَدٰالنَِّعِمٰ َوٰالشُّكُْرٰ ِقَصُرٰاألََمِلٰ الز َهاَدُةٰ َأيَُّهاٰالن اسُٰ

اي مردم! زهد راستين )پارسايي و ساده زيستي( دامن آرزو     2؛  ٰٰالت َورُُّعِٰعْنَدٰاْلَمَحاِرمِٰ

 پارسايي ورزيدن. ،ن و از نارواحاضر گفت  در چيدن است، و شکر نعمتِ

ق آن ها، زهد محقق و زاهد شويم که با تحقّميدر تعريف امام)ع( از زهد، با سه عنصر اساسي مواجه  

 شود:ميراستين از زاهد دروغين شناخته 

خيال  لَِماالْ  رُصْقَ -1 و  دراز  و  دور  آرزوهاي  گونه  هر  ورود  راه  عنصر  اين  چيدن.  در  آرزوي  دامن  ؛ 

هاي زندگي در  را با واقعيت  اوبندد و  ميآدمي    وجودِ   ةاساس را به حوزي بيها وسوسه ها و رؤيا  ها و بافي

و فريب کاري و فريب خوردن و ظاهر سازي و آرايه هاي ظاهري دنيا را که جمال و    ،دهدميارتباط قرار  

تباه   را  حقيقت  و  معنا  ساحتِميزيبايي  از  دور    سازد،  انساني  بميحيات  و  اصالت  سازد  ها  شناخت  ه 

 کند.مياصيل استوار  همان شناختِ ةبخشد و رفتارهاي آدمي را بر پايمي

ين عنصر از عناصر سه گانه زهد شمرده شده، اشاره است به  ؛ که به عنوان دوّممِعَالنِّ  دَنْعِ  رُکْالشُّ  وَ  -2

هاي معنوي، آن ها را  ه نعمت ي، خواهاي مادّها؛ خواه نعمت اين که آدميان به هنگام برخورداري از نعمت

اي در ذهن و ضمير خود درست تصور کنند و به خوبي دريابند و در عمل از احسان و نيکي منعم، به گونه

هدف   و  مقصود  جهت  در  را  نعمت  و  کنند  شناسي  قدر  امام    « معِنُْم»مناسب،  تعبير  به  و  گيرند  کار  به 

يت کند؛ يعني برخورد مناسب و شايسته با نعمت هاي  صادق)ع( : »هم جواري با نعمت ها را به نيکي، رعا

 3.«..ّٰنعمَٰالِٰٰارَٰوٰ جَٰ  اوُٰنِٰحسْٰاَٰالهي داشته باشد و حقوق آن ها را ادا نمايد؛ » 

اشاره است به اين که ريشه و اساس  ،؛ اين عنصر يعني پارسايي در برابر گناهحارمِمَلْد اِنْعِ عُرّوَلتَّو اَ -3

 4؛ ايٰ نْٰالدُّٰ  بّٰحَٰ  ةٰ يئطَٰخَٰ  لِّٰكُٰ  سُٰأْٰرَٰگونه که در حديث آمده است:»    همان  ، گناه، دنيازدگي است
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فرمود:»   که  امام  کالم  ظاهر  چه  اگر  است«.  گناه  هر  منشأ  دوستي  ٰدَٰنْٰعِٰٰٰرعُٰوٰ التٰ دنيا 

از گناهاني است که به طور جدّمِٰارِٰحٰ مَٰالْٰ اّمدر شريعت هاي آسماني  ي  «، پرهيز  با  ممنوع است و  ا 

هيز از گناه، که صيانت روح از زشتي ها و پليدي هاست، لزوم پرهيز از مکروهات را نيز  توجه به حکمت پر

 طلبد. مييابي به منزلت» زهد حقيقي«، پرهيز از ناچيزترين مکروهات را نيز ؛ چرا که دست شودميشامل 

ه  برد و البتّمي  انسان کامل باال  ةرد آمدن اين عناصر سه گانه در وجود آدمي، بدون ترديد او را تا مرتبگِ

  مرحوم استاد محمد تقي جعفري: ةبه گفت

ت انسان و قانون هستي دو قلمرو موجوديّ  اين سه عنصر در وجود آدمي چيزي را از واقعياتِ

 1اندازد«.ميکند؛ بلکه آن ها را در منطق » حيات معقول« به کار مي حذف ن

 حقيقت زهد را چنين توصيف کرده است: علي )ع( در جاي ديگر با استناد به سخن خداوند، امام

اَّلل ُٰ َقاَلٰ اْلُقْرآنِٰ ِمَنٰ َكِلَمَتيْنِٰ َبيَْنٰ ُكلُُّهٰ الزُّْهُدٰ

ماٰفاَتكُمَْٰوٰلَٰتْفَرُحواِٰٰٰلكَيالَٰتْأسَْواَٰعلى  »سُبَْحاَنُهٰٰ

آتاُكمْٰ َلمْٰٰٰ«ِٰٰبماٰ َوٰ اْلَماِضيٰ َعَلىٰ َيْأسَٰ َلمْٰ َمْنٰ َوٰ

ِبا ٰٰلَيْفَرْحٰ َفَقْد ِبطََرَفيْهِتيٰ و    ةهم  2؛َأَخَذٰالزُّْهَدٰ زهد  معناي 

فرمايد: » ... تا آن چه از دست  مي پارسايي در ميان اين دو جمله قرآن است: خداي سبحان  

پس هر    3آوريد، به سرکشي شادان مشويد« مي داديد دريغ آن مخوريد و به آن چه به دست  

ناک نگردد، هر دو جانب زهد را بهره  فرحو  آن که بر گذشته افسوس نخورد و از آينده نازان  

 د.رَبَ

با آن چه در سخنِ از زهد و پارسايي  آمد  اگر چه اين توصيف  به   ،پيش  اما  متفاوت است و  به ظاهر 

واقع بازگشت هر دو به يک معنا است و آن اين است که حقيقت »زهد« و پارسايي که در برابر » رغبت«  

 و ناچيز انگاشتن دنيا و مظاهر آن است. ي اعتنايي به مواهب مادّاست، همان بي 

مرتبالبتّ  پارسايي« در  و  » زهد  آن چه گفته شد، در توصيف  بسياري   ةه  از  اندکي  که  آن است  عالي 

مرتبه دست   بدين  همانند  مي مردمان  زهد«   « که  جا  آن  از  مقوليابند.و  است،    ةهر  مراتب  داراي  ديگري 
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مرتب توصيف  از  پس  )ع(  ب  ةحضرت  آن،  آنفراتر  فروتر  مرتبه  است  -ه  همگان  مقدور  اشاره    ،نيز  -که 

 فرموده است:

فَٰ َعْنكُمْٰ َذِلكَٰ َعَزَبٰ َوٰٰٰالَفِإْنٰ َصبَْرُكمْٰ اْلَحَراُمٰ َيْغِلبِٰ

ِإَليْكُمْٰل اَّلل ُٰ َأْعَذَرٰ َفَقْدٰ شُكَْرُكمْٰ النَِّعِمٰ ِعْنَدٰ َتْنسَْواٰ

َباِرَزِةٰا ُمسِْفَرة ٰظَاِهَرة َٰوُٰكُتبٰ  و 1.ْلُعْذِرَٰواِضَحةِبُحَججٰ 

چند که ممکن است خود  هر  عالي زهد( برنياييد،    ة اين کار )دست يابي به مرتب  ة اگر از عهد

عذر بر شما بسته است، با   اپاييد و شکر نعمت موجود فراموش منماييد که راهِ  از حرام ورا  

 هاي روشن و پديدار و کتاب هاي آسماني و دليل هاي آشکار.  حجتّ

به عثمان بن حنيف انصاري، که عامل او در» بصره« بود، نوشت: زنهار که هر پيروي را امامي   ايدر نامه

زنهار که امام شما از دنياي خود به  ؛  يابدميشناسد و از فروغ دانشش روشني  مياست که الگوي خويش  

 تن پوش و از خوردني هايش به دو قرص نان بسنده کرده است. سپس فرمود:  ةدو پار

ٰٰٰٰلٰ اَٰ  ِإن كُْم َأِعيُنوِنيٰلَوٰ َلِكْنٰ َوٰ َذِلكَٰ َعَلىٰ َتْقِدُروَنٰ

َوٰاْجِتَهاد َٰوِٰعف ة َٰوٰسََداد كرد.  ؛  ِبَوَرعٰ  نتوانيد  چنين  شما  كه  بدانيد 

  2كوشيدن و پاكدامني و درستي ورزيدن.  -در پارسايي -ليكن مرا ياري كنيد به پارسايي و 

 است که مقدور همه مؤمنان است. و اين مرتبه اي از زهدورزي و پارسايي

ماحصل اين که، زهد و پارسايي همان وارستگي و بي اعتنايي به زرق و برق دنياي زود گذر است. به  

الت خستگي آور و دست  تعبير ديگر، زهد و پارسايي به معناي ساده زيستن و کاستن از زرق و برق و تجمّ

پا گير و رهايي از چنگال خواهش هاي نفس و اس  َم  ارتِو  آزادي از چنگال هممال و  آن چه    ةنال است، 

 دارد. ميآدمي را از معنويت و اخالق، دانايي و حکمت باز 

 

 

 چند باشي بنااد ساايم و بنااد زر؟  بند بگسل، باش آزاد اي پسر

چند گنجد قسمت يااک روزه اي   گر بريزي بحر را در کوزه اي 

 ؟

 

 

 . 81نهج البالغه، خطبه  - 1
 . 45همان، نامه  - 2



 90 

 1پر در نشد    تا صدف قانع نشد،  کوزة چشم حريصان پر نشد

روشن    جا  اين  از  آموزهميو  در  که  معنايي  به  پارسايي«  و  »زهد  که  با شود  است،  آمده  اسالمي    هاي 

هاي  ت به معناي ترک دنيا و روي گرداندن از لذّهبانيت مسيحي  هبانيت مسيحي« تفارق گوهري دارد. رَ»رَ

هاي آن را ترک ت شيني است که دنيا و لذّگوشه ن نشيني است. و رهبان و راهب، زاهدِ مشروع و گوشه احتّ

ار دارد«.  فّکُ  هبان و کشيشان جانبِه به خود چون زرق کيشان تهمت اسالم بندد/ گه چو رُگگفته است: »

آن مسيحي  معناي  به  زهدگرايي  و  رهبانيت  با  است،    ،اسالم  اجتماعي  زندگي  از  بيگانگي  و  جدايي  که 

هنگامي که فرزند» عثمان بن مظعون« از دنيا رفت، وي بسيار    خوانيم:ميمخالفت کرده است. در حديثي  

اش را مسجد قرار داد، همه کارها را ترک گفت و به  اندوهگين شد، تا آن جا که به زهد روي آورد و خانه 

 عبادت پرداخت. و چون اين خبر به رسول خدا )ص( رسيد، او را احضار کرد و فرمود:  

عُٰ   ٰانٰ يْٰلَٰعَٰ  بْٰتُٰكْٰيَٰ  مْٰلَٰ  اليٰ عٰ تَٰ  وَٰ  كَٰارَٰبتَٰ  للاَٰ  نٰ اِٰ  !انُٰمٰ ثْٰياٰ

 2؛  للاِٰ  يلِٰبِٰسَٰ  ٰيفِٰ  ادُٰهٰ جِٰالْٰ  يّمتِٰاُٰ  ةُٰيٰ انِٰهبٰ رُٰ  ٰامٰ نّٰاِٰ  ة،يّٰانِٰهبٰ الرُّ

من، جهاد در   ت امتِر نفرموده است، رهبانيّت را بر ما مقرّاي عثمان! خداوند متعال رهبانيّ

 .راه خداست

نبايد اين کار را به گونهيعني اگر عزم آن داري که زندگي مادي را   اي منفي و ترک گويي، 

انزواي اجتماعي انجام دهي؛ بلکه آن را در يک مسير درست و مثبت؛ يعني جهاد در راه خداوند 

جمع  اسالمي،  هاي  آموزه  روح  که  چرا  کن؛  جو  و  رهبانيّجست  نفي  و  گزيني  گرايي  عزلت  و  ت 

 ف فرمود:است. در حديثي ديگر، زهد و پارسايي را چنين توصي

  ةِٰاعَٰضٰ اِٰ  لٰ   وَٰ  لِٰالٰ حَٰالْٰ  يمِٰرِٰحْٰتَٰبِٰ  ستَٰيْٰلَٰ  ايٰ نْٰالدُّٰ  ٰيفِٰ  ةُٰادَٰهٰ ِّٰالزّٰ 

  ٰيفِٰ  امٰ بِٰ  ونَٰكُٰتَٰ  لٰ   نْٰاَٰ  ايٰ نْٰالدُّٰ  يفِٰ  ةُٰالّزهادَٰ  نكِٰلٰ وَٰ  ،الِٰمٰ الْٰ

اين نيست كه حالل  زهد و پارسايي در دنيا،  3؛للِٰاِٰ ديَٰ يفِٰ مابِٰ كَٰنْٰمِٰ قْٰثَٰوْٰاَٰ يكَٰدَٰيَٰ

خدا را برخود حرام كني، يا مال و ثروت خويش را تباه سازي و به دور افكني؛ بلكه  و بايسته هاي  
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ات به آن چه در دست توست، بيش تر از آن زهد و پارسايي در دنيا، آن است كه اطمينان و عالقه 

 چه در دست خداوند است، نباشد.

، هرگز با فقر و نيازمندي برابر  ها آمد، زهد و پارسايي به معناي اسالمي آنبنابر آن چه در پيش گفته 

ها معنويت درون به وسيلة  نيازي  روح آدمي و بي  نيست؛ زهد و پارسايي در حقيقت به معناي »سيراب بودنِ

آرايه به  او و ترک دلدادگي  ياد  از  لبريزي آن  ايمان به خداوند و  از  هاي زودگذر زندگي  و سرشاري جان 

نشانمادّ که  است  از  ،آن  ةي  گزيدن  لذّت   دوري  و  و  تجمّل  خداوند  ياد  از  را  آدمي  چه  آن  هر  و  گرايي 

 دارد«.ميهاي او باز بخشش 
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 خالصه : 

آموزه  از  زيستي  ساده  و  عالقگي  زهد  بي  معناي  به  لغت،  در  زهد  است.  اسالم  آيين  در  محوري  هاي 

اّما در منابع ديني اده زيستي:  با زهد و س  ،نسبت به اموري است که مورد تمايل و کشش آدمي است. و 

پارسايي ورزيدن است«. علي )ع( حقيقت زهد را با    ،حاضر گفتن و از ناروا  چيدن و شکرِدر  »دامن آرزو  

سورة حديد فرمود: »زهد و پارسايي در ميان اين دو جملة قرآن است: »آن چه از دست   23استناد به آية  

ادان مشويد«. ماحصل اين که زهد و  آوريد، به سرکشي شمي داديد دريغ آن مخوريد و به آن چه به دست  

اعتنايي به مواهب مادّي و ناچيز انگاشتن دنيا و مظاهر آن  »رغبت« است، همان بي   پارسايي که در برابر

آن  ا فروتر  مرتبة  البته  که  عباکه  ست  است،  همگان  نعمت  رمقدور  شکر  و  حرام  از  اجتناب  از  است  ت 

اسال در  پارسايي  و  زهد  که  است  روشن  و  ناميده  موجود.  »رهبانيّت«  مسيّحيت  در  چه  آن  با  شود،  ميم 

 تفارق گوهري دارد.

است    ناپسندنشيني  گوشهنوعي  گرداني از لذّت هاي حتّا مشروع و  رهبانيت، به معناي ترک دنيا و روي

و در حقيقت بيگانگي از زندگي اجتماعي است درحالي که در اسالم رهبانيّت؛ جهاد در راه خداوند است؛  

گرايي و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت جامعه است. پيامبر)ص(  ه روح تعاليم اسالمي جمع چرا ک

خدا را بر خود    در سخني درباره زهد فرمود: » زهد و پارسايي در دنيا، اين نيست که حالل و بايسته هاي

است که اطمينان و حرام کني، يا مال و ثروت خويش را تباه سازي و به دور افکني؛ بلکه زهد در دنيا، آن  

 ات به آن چه در دست توست، بيش تر از آن چه در دست خداوند است نباشد. عالقه
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 11درس 

 ( : 2زهد و ساده زيستي ) 

گفته  پيش  ساده در  و  زهد  که  آمد  با ها  اسالم  در  دارد.  هبانيّ»رَ   زيستي  اساسي  تفاوت  مسيحيت  ت« 

به رياضت و عبادت است، برخاسته از انديشه جدايي دنيا  ت، که بريدن از دنيا و روي آوردن  رهبانيّ  ةفلسف

است: يعني از آن جا که در مسيحيت: دنيا و آخرت    -دنيا و آخرت  -نگاه »راهب « به اين دو  از آخرت و نوعِ

يکي را برگزيند: يا دنيا    -دنيا و آخرت  -بيگانه از يکديگر است، راهب ناگريز است که از اين دو  ةدو مقول

آخرت يا  سرِ  را  در  که  است  کسي  مسيحي  راهب  البته  و  بر    را،  را  آخرت  خود،  خيال  به  راهي  دو  اين 

بايد گفت: رهبانيت چگونگي اي است بر    ،پوشد. بر اين اساسميگزيند و از دنيا و بهره هاي آن چشم  مي

جامعه  ضدِّ از  گريز  و  جهاني  اين  الزم زندگي  که  ر  ةگرايي  به  آوردن  روي  و  خلق  از  بريدن  و  آن  ياضت 

 عبادت است. 

ل  ف و تجمّو اما زهد اسالمي، با اين که مستلزم ساده زيستي است؛ يعني ساده زيستي و دوري از تکلّ 

در متن زندگي اين جهاني و در عمق و ژرفاي روابط   است؛ به واقع،  اي از زهدگرايي و لذت طلبي مرحله 

چگونگي اين  حقيقت  در  و  است.  از    ، اجتماعي  برخورداري  منشأ  نوعي  که  است  روحي  و  معنوي  مواهب 

خود،   است،  مؤمنان  مسئوليت  از  بخشي  که  اين  بر  افزون  زهد،  يعني  است؛  انسان  پذيري  مسئوليت 

آن به    ة دارد تا در برابر يکديگر احساس مسئوليت کنند و از عهدميچگونگي و حالتي است که آن ها را وا  

 اي شايسته برآيند. گونه

که ستي و دوري از تکلف جلوه اي از آن است، به معناي گريز از دنيا، آن چنان  زهد اسالمي، که ساده زي

  تِ بر خالف مسيحيّ  ا   راهبان و ترسايان از آن گريزانند و فرار از مسئوليت پذيري نيست؛ چرا که در اسالم

يست؛ بلکه  نه تنها در ميان دنيا و آخرت بيگانگي ن ا ديگر ة، يا هر مسلک زاهدان)مسيحيّت کليسايي( کنوني

مقدم  گذرگاهِ  ةدنيا  و  دنيا  آخرت  پيامبر)ص(:  فرموده  به  و  است  آن  سوي  است؛    شتزارِکِ  ،به  آخرت 

   1«ةِٰراآلخِٰٰةُٰعَٰزرَٰمَٰٰايٰ نْٰلدُّٰاَٰ»

 

 . 64به نقل از كنز الحقايق، ص  358احاديث و قصص مثنوي، ص  - 1
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ت نيست و  نشيني و رهبانيّگوشه   طريق سلوک و تعالي روحي، برگزيدنِ  ادر آموزه هاي اسالمي حتّ  اساساً

بنابر نقل قرآن کريم، در بر    البته  از  نبوده است و اين  نيز، اين چگونگي  شريعت حضرت عيساي مسيح 

 ساخته هاي پيروان ايشان است:

ما رها كردن اين    1. َوَٰرْهبَاِني ة ٰاْبَتَدُعوَهاَٰماَٰكَتبَْنَهاَٰعَليِْهمْٰ

 ر نداشتيم. جهان را كه از خود در آوردند، بر آنان مقرّ

به    ينرفااع  در مکتب اخالقي و عرفانيِ  احتّ به معناي مسيحي آن و چله نشيني  نيز، رهبانيت  چون موالنا 

گويد:    ،صورتي که انقطاع کامل از خلق باشد و کار و بار را تعطيل کند، وجود ندارد؛ چنان که سلطان ولد

عُچلّ آري،  است.  بدعت  است،  نبوده  انبياء  راه  اّمه،  باشند،  بد  ياران  است چون  نيک  نيک  زلت  ياران  از  ا 

  2«. ةمَٰحْٰرَٰٰةُٰاعَٰمٰ جَٰالْٰهل باشد که » زلت جعُ

 آن که بر خلوت نظر بر دوخته اساات

 

است  آموخته  يار  ز  هم  را  آن   آخر 

 

 

يار ز  نه  بايد،  اغيار  از   خلوت 

 

 

بهار  نه  آمد  دي  بهر   3پوستين 

 

 

 

ي زندگي است و  اعتنايي زاهد به مظاهر مادّزهد، در حقيقت يک حالت روحي متعادل است که سبب بي 

البته اين بي اعتنايي و بي توجهي تنها در حوزه فکر و انديشه و احساس و تعلق قلبي او نيست؛ بلکه در  

نمايد. و  ميسازد و از تنعّم و تجمل گرايي و تکلف ورزي، پرهيز  مي زندگي عملي اش نيز، آن را پيشه خود  

از دنيا بر طبق ضرورت و به عنو ان وسيله است. و اين چگونگي  از جانب ديگر، بهره گيري انسان زاهد 

مايه   به آن ها دل بسته است،  باوردارد و  زاهد مسلمان آن ها را  پاره اي ارزش ها، که  از   گيرد.ميويژه 

   4ديني استوار است:  براي همين، زهدورزي او بر سه اصل مهمّ

مادّ  -1 آدم بهره وري  تنهايي عامل سعادت  به  لذت هاي طبيعي و جسماني،  از جهان و  نيست.  ي  ي 

  براي آدمي به حکم سرشت خاص انساني اش، ارزش هايي معنوي و فرامتعالي نيز مطرح است که با نبودِ 

افزون بر برخورداري از بهره هاي اين    ،ها، توان تأمين سعادت خود را ندارد. براي همين در قرآن کريمآن

 

 . 27حديد، آيه  - 1
 . 179، ص 5شرح جامع مثنوي، ج  - 2
 . 25 -24مثنوي، دفتر دوم، بيت  - 3
 .  517،ص 16مجموعه آثار، استاد شهيد مطهري، ج  - 4
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متع  ،جهاني نيز، که بسي  را  آن جهاني  فرامتعالي  و  معنوي  يادالي ارزش هاي  پايدارترند  و  آوري کرده  تر 

 است، تا آدميان از سعادت جاودانه باز نمانند: 

 ٰٰ ِللن اِس َوُٰزّيَِنٰ اْلبَِنيَنٰ َوٰ النِّساِءٰ ِمَنٰ الشَهَوتِٰ ُحبٰ

ِٰٰٰٰطيرِٰاْلَقنَٰ  َو ِمَنٰالذ َهبِٰ اْلَخيْلِٰٰٰاْلِفضةِٰاْلُمَقنطَرِةٰ َوٰ

ذَٰاْلُمسَٰ ٰ اْلَحْرثِٰ َوٰ األَْنَعِمٰ َوٰ اْلَحيَوِةٰو َمِةٰ َمَتُعٰ ِلكٰ

 «  ٰالدُّْنيَاَٰٰوٰاَّلل ُِٰعنَدُهُٰحسُنٰاْلَمَئابِٰ

خواستني د و وستداري  سيم  و  زر  از  انباشته،  فراوان  هاي  دارايي  و  فرزندان  و  زنان  از  ها: 

هاي نشاندار و چارپايان و کشتزاران، براي مردم آراستگي يافته است؛ اين ها سرمايه اسب

است جهان  اين  »    زندگي  اوست:  نزد  تنها  فرجامي،  نکو  که  است  خداوند  َوٰاَّلل ُٰو 

  1.ِعنَدُهُٰحسُنٰاْلَمَئابِٰ

زاهد مسلمان که در پرتو آموزه هاي قرآني زهدورزي را آموخته است، به شوق همين نکو فرجامي يا به  

نيک سرانجامي«  « حافظ  زيباي  ح    2تعبير  در  و  دنيا  اندازه  به  آن  هاي  زيبايي  و  دنيا  بهره  از  د ضرورت 

 گيرد و نه بيش تر:  مي

آموزه   -2 به  از منظر  هاي اسالمي، هيچ گاه سعادت فرد از سعادت جامعه جدا نيست؛ چرا که انسان 

داراي وابستگي هاي عاطفي و احساس مسئوليت هاي انساني نسبت به ديگران است    ،انسان بودن  لحاظِ

امش داشته باشد: » تو کز محنت ديگران بي غمي /  تواند فارغ از آسايش ديگران، آسايش و آرمي که ن

 . )سعدي(  نشايد که نامت نهند آدمي«

هاي مشترک  از غريزه و  ذات ) خويشتن دوستي( که تمايل فطري    بِّ توضيح اين که، آدمي افزون بر حُ

ماي و  است  حيوان  و  انسان  ح  ةميان  از  اوست،  شئون شخصي  و  فردي  حافظ  و  ذات  غير   بِّصيانت    به 

مهرورزي به مردم   ةگر دوستي( که وصف اختصاصي آدمي است و از تمايالت بسيار عالي اوست و ماي)دي

وصف مشترک ميان انسان و حيوان و    -ديگران بودن است نيز، برخوردار است. و اين هر دو  ة و در انديش

انسان اختصاصي  نهانِ  -وصف  آدمي  نهادِ  در  سعادت  تأمين  در  و  است  شده  تعبيه  انساني  نقش    هر 

 اي دارد. عمده 

 

 . 14آل عمران، آيه  - 1
 كآن كه شد كُشتة »او« نيک سرانجام افتاد )حافظ(              زير شمشير غمش، رقص كنان خواهم رفت  - 2
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تعاون و همدردي را در    اين کشش روحاني است که آدميان را نسبت به هم مهربان و حسِّ  احساسِ

استوار  ميان  ها شکوفآن را  جامعه  پايه هاي سعادت  و  آموزميکند  اين  به  اسالم  آيين  در    مهمِّ   ةسازد. 

 ي کاظم )ع( فرمود:ات. حضرت موسانساني، به ويژه در تعاليم اهل بيت )ع( توجه ويژه اي شده اس 

ٰوٰادُّٰاَٰٰٰوَٰٰٰواابُّٰحٰ تَٰٰٰامٰ ٰٰنَُٰمووحُٰرّٰمَٰلَٰٰٰضِٰرْٰلَٰاْٰٰٰلَٰهْٰاَٰٰٰنٰ اِٰ

را  بي  .1قٰ الحَٰٰٰاْٰلوُٰمِٰعَٰٰٰوََِٰٰٰٰانةَٰمٰ الَٰ يكديگر  كه  وقتي  تا  جهان  مردم  گمان 

بستر رحمت و   در  كنند،  راستي عمل  به  و  باز گردانند  به صاحب آن  را  امانت  و  بدارند  دوست 

 برند. ميه سر شفقت ب

ي اسالم را با همين ويژگي واال؛ يعني دوستي مردمان م ارخداوند تعالي پيامبر عزيز و گ  ،در قرآن کريم

 که فرمود:و عشق ورزي به سعادت آنان به نيکي ستوده است، آن جا 

َلَقْدَٰجاَءكمَْٰرسول ٰمِّْنَٰأنُفِسكمَْٰعِزيز َٰعَليِْهَٰماَٰعِنتُّمْٰ

َعَليْكمٰٰ گمان پيامبري از ميان  بي  2  .ِباْلُمْؤِمِنيَنَٰرُءوف ٰر حِيمٰ َحِريصٰ 

خواستار]سعادت[   بسيار  است،  گران  او  بر  ببريد،  رنجي  هر  كه  است  آمده  شما  نزد  خودتان 

 شماست، با مؤمنان مهرباني بخشاينده است. 

. آنان همواره در  دوستي ديگران و خير خواهي نسبت به مردمان، از ويژگي هاي بارز پيامبران الهي است

انديشه سعادت مردم بودند و خويشتن را در اين راه به زحمت افکندند، مانند پدراني دلسوز و مهربان تا 

تا آن    .تر استمگر به راه سعادت هدايت شوند و البته در اين ميان پيامبر گرامي اسالم از همگان مهربان 

اين امت هستيم«.    من و علي دو پدرِ  3؛  لم ةِٰاْٰٰٰهِٰذِٰاٰهٰ وٰ بَٰاَٰٰٰيّٰلِٰعَٰٰٰوَٰٰٰانَٰاَٰجا که فرمود: »  

دوست داشتن ديگران و مهرورزي به بني نوع انسان، نشانه تعالي روح و رشد اخالقي آدمي است که در 

بن الحسين)ع( به  روزگاران محبوب و مطلوب پيامبران و اولياي بزرگ خداوند بوده است. امام علي   ةهم

 فرزندش فرمود:

 

 . 12، ص 1مجموعه ورام، ج  - 1
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ک کس  هر  کننده  فرزندم،  درخواست  اگر  چه  کن،  نيکي  وي  به  طلبد،  خوبي  و  خير  تو  از  ه 

به حقّ تو  باشد  نيکي  آن  انجام سزاوار  موردش  در  نيکو  کاري  و  اي  يافته  واقع دست  به   ،

و داده شايستگي  او،  خواست  در  انجام  با  تو  است،  نبوده  نيکي  آن  سزاوار  او  اگر  و  اي 

 1اي. ز کرده خير ابرا  بزرگواري خود را در انجام کارِ

روح، در عين يگانگي با بدن، در مقابل بدن، داراي اصالت است و در حقيقت کانوني است در برابر    -3

بدن است. براي   ت بيش از نيازِت ها و رنج ها، بلکه نيازش به لذّکانون جسم، منبع مستقلي است براي لذّ

دارد. با اين که روح آدمي مي و معنوي باز    هاي روحيت هاي مادي، آدمي را از لذّت همين، غرقه شدن در لذّ

بي آن  نيرومندي  و  سالمت  و  بدن  بي از  اما  و  نيست  غرقه نياز  به  ترديد،  آوردن  روي  و  ماديات  در  شدن 

بهره لذت  از  را  و فراغت  معنوي  منديهاي جسماني، مجال  و  ستانميهاي  لذّ گفته د.   « ت روحي بسي  اند: 

که زهد و پارسايي در   ،ني است« . با توجه به اين اصول سه گانه استت جسماتر از لذّتر و شفاف صاف 

 هرگز سازگار نيست.  ،بينش اسالمي با رهبانيت مسيحي

مند گريزد؛ بلکه از آن به گونه اي درست و معقول بهره مي بر اين اساس، زاهد مسلمان نه تنها از دنيا ن

خومي متعالي  فرا  و  مشروع  آرزوهاي  به  بتواند  تا  دنياييشود  زندگي  يابد.  دست  آخرت  در  به  د  را  اش 

کند که توجه به آن، او را از زندگي جاودانه اش، که مقصود اصلي حيات انسان است باز  مياي تنظيم  گونه

جويد  ميگيرد و در آن چه خداوند به او داده است، سراي واپسين را ميندارد. از دنيا به اندازه نيازش بهره 

 :بردمي اين جهان را هم از ياد ن خود از ةو اما بهر

ِفيَماَٰءاَتاتٰاَّلل ُٰالد اَرٰالَخَِرَةَٰٰوٰلَٰتنسَٰٰٰوٰاْبَتغِٰ 

ِإَليْكٰٰ اَّلل ُٰ َأْحسَنٰ كَماٰ َأْحِسنٰ َوٰ ٰ الدُّْنيَاٰ ِمَنٰ َنِصيبَكٰ

 2اْلَفساَدٰفىٰاألَْرِضِٰإن ٰاَّلل َٰلٰيحِبٰاْلُمْفِسِدينََٰٰٰوٰلَتبْغِٰ

اده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و همچنانكه  چه خدايت د  و با آن 

و در    دارد. خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى 

 كند كه در راه وصول به مقصد )جوار قرب ازلي( از پا نيفتد و در راه نماند. مياي عمل آن به گونه 
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د دنيا  ضعيفمال  مرغان   ام 

  

 

 

 مرغان شريف  لک عقبي دامُِم 

 

 

 

 تا بدين ملکي که او دامي است ژرف

 

 

 

 1در شکار آرند مرغان شگرف   

 

 

  ٰیدِٰيّٰسَٰطلبد که دنيا و مظاهر آن را بردلش سرد کند و محبت آن را از قلبش بزدايد: »  ميزاهد از خدا  

  2«. يبِٰلْٰقَٰ نْٰمِٰ نيٰاالدُّٰ بٰ حُٰ جرِٰخْٰاَٰ

خلو دل در  و  رفتارها  درست  تنظيم  براي  مناسب  پاسخي  و  نشسته  محاسبه  به  خود  با  خويش  ت 

هايش به دست آورده است. او دريافته است که کدام چيز ماندني و پايدار است و کدام ناماندني و  بستگي 

پايدارها دل   به ماندني ها و  ناماندني ميناپايدار.  از  ناپايدار بندد و  به گفته سعدي:  کند که  ميها دل  ها و 

ن دارد و ظريفي است که زاهد مسلمان بدان تفطّ  ةو اين همان نکت  3»هر چه نپايد دل بستگي را نشايد«.

از آن به خوبي آگاه است؛ يعني فرق نهادن ميان ماندني ها و پايدارها و ناماندني ها و ناپايدارها. حال که  

ب  دل  از  ناگريز  دارد،  که  روحي  ساختار  لحاظ  به  که  آدمي،  بندد  چيزي  به  دل  که  نيکوتر  چه  است،  ستن 

جاودانه است. حال که ناگريز از عشق ورزيدن است، چرا دنبال عشقي برود که تنها به خاطر آب و رنگ و 

که ارزش و اصالت هر   ؛ چه اينزيبايي ظاهري استوار است و در واقع، عشق نيست؛ بلکه ننگ و عار است

تامّ  بستگي  ارزش    عشقي  به  تمام  دارد: »عشق و  معشوق  اصالت  نبود،  هايي  و  بود/ عشق  رنگي  پي  کز 

هاي ناماندني و ناپايدار تعلق دارد، عشق بر مردگان  اين عشق هايي که به معشوق     4«.عاقبت ننگي بود 

 است، عشق کاذب و ناپايدار است. موالنا چه نيکو سروده است: 

نيست  پاينده  مردگان  عشق  که  آن   ز 

  

 

 

 وي ما آينده نيستز آن که مرده س  

 

 

بصر در  و  روان  در  زنده   عشق 

 

 

 

 

تازه  غنچه  ز  باشد  دمي     ترهر 

 

 

است باقي  کو  گزين  زنده  آن   عشق 

 

کز شراب جان فزايت ساقي است   

5  

حال که ناگزير از دوست داشتن و عشق ورزيدن است؛ چرا بايد معشوق را دست کم بگيرد و دل به 

 ناچيزها بسپارد؟! 

 

 .648 -647مثنوي، دفتر چهارم، بيت  - 1
 دعاي ابو حمزه.  - 2
 .55ديباچه گلستان، ص  - 3
 . 205مثنوي، دفتر يكم، بيت  - 4
 . . 219 -217همان، بيت  - 5
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خندان، کند   نار  خندان  را   باغ 

  

 

 

کند  مردان  از  مردانت   صحبت 

 

 

شوي  مرمر  و  صخره  سنگ  تو   گر 

 

 

 

 

   چون به صاحب دل رسي، گوهر شوي  

 

 

نشان جان  ميان  در  پاکان   مهر 

 

 

دلخوشان   ِمهر  به  اِالّ  مده   1دل 

  

هم رأس  در  و  است  بسته  دل  ها  جاودانه  به  که  است  چنين  اين  مسلمان  خداون  ة زاهد  ها  و  آن  د 

به احتشام نشسته است و جز نعمت او در دلش  ياد  انديشه اش بزرگ و  پايدار اوست. خداوند در  هاي 

نمايد و کسي که جالل خداوند درديده جانش بزرگ آيد و  مي رد و حقير  خدا، هر چه هست، در ديده اش خُ

د او خرد نمايد و اين  منزلتش در دل او سترگ، سزاوار است که به خاطر اين بزرگي، هر چه جز خداست نز

از دنيا ه آن چه  پارسايي و فلسفه زهدورزي و در نهايت ساده زيستي زاهد مسلمان است. و البتّ  همان رازِ

و ماحصل اين که    ا   آيدمي شود و در آخرت به کار  مي آيد و پلي به سوي بقا و ابديت  مي به کار ماندني ها  

نظر زاهد مسلمان، نه دنيا، که همان آخرت است و نه فاني،   از ا  هر چه و هر کاري که رو به سوي خدا دارد

 که باقي و پايدار است. براي همين امير مؤمنان علي )ع( فرمود:

خانهاي    دنيا  که  راستي  به   ! از  مردم  پس  پايدار،  است  سرايي  آخرت  و  رهگذار  است  اي 

دل هاتان را از   ، از دنيا  گذرگاه خود توشه برداريد براي جايي که در آن پايداريد... برون کنيد

  2آن پيش که برون رود از آن تن هاتان. 

 پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمود: 

آن  وسيله  به  کسي  که  اين  مگر  است،  شده  نفرين  است،  آن  در  چه  آن  و  دنيا  اباذر!  اي 

 3خشنودي خدا را طلب کند.

موالنا: کف درياست و گوهر شناسان زيرک هيچ  صورت  به گفته  دنيا  نهاي  را  به  مي گاه دريا  تا  نهند 

 د. دنيا، بارهاي بار، اوصاف خود را نموده است:  نکفي از دريا دل خوش کنند و خود را به آن مشغول ساز

خان نه  ناپايدار،  و    ة »منزلگاهي  قرار«  جايگاه  نه  و  آن] ماندن  به  سگاني  [ دلدادگان   «  :

   1عوعوکنان و درندگاني در پي صيدها دوان«.

 

 . 80، ص  77ر بحار االنوار، ج  1
 . 723 -721ر همان ، بيت  2
 . 203نهج البالغه، خطبه  - 3
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تعبيره اين  از با  پرده  و  نهاده  ميان  در  را  خويش  وصف  خود  شکننده،  حال  عين  در  و  ظريف  اي 

 هايش گشاده است. زشتي

معلول همين پارسايان و ساده زيستي ساده زيستان،  پارسايي  و  زاهدان  »علم    در حقيقت زهدورزي 

 است. به ناپايداري دنيا و مظاهر آن گمان( اليقين « ) دانش بي 

 

 . 80، ص 77ار االنوار، ج بح - 1
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 خالصه : 

انيت در آيين مسيحي، انديشة جدايي دنيا از آخرت و نوع نگاه راهب به اين دو، دنيا و رهب   خاستگاهِ

زندگي اين جهاني و گريز از جامعه گرايي که    بر اين اساس، رهبانيّت چگونگي است بر ضدِّ   . آخرت است

 . الزمة آن بريدن از خلق و روي آوردن به رياضت و عبادت است

در متن زندگي اين جهاني و    ، ساده زيستي و دوري از تکلف و تجمل است  ا زهد اسالمي، با اين که و اّم

ي انسان اسالم است؛ چرا که در اسالم بر ذيردر عمق روابط اجتماعي است. و اين ريشه در مسئوليت پ

و آخرت تضّادي نيست؛ بلکه دنيا مقدّمه و راه ورود به  دنيا  نه تنها در ميان    ،خالف هر آيين زاهدانة ديگر

ع آخر عرفاني  مکتب  در  حتّا  است.  چلّنرفاات  موالنا؛  چون  است.  ي  تعطيل  خلق،  از  انقطاع  و  نشيني  ه 

ورزي مسلمان بر  حدّ ضرورت است و دنيا در نظر زاهد وسيله است. زهد   درگيري انسان زاهد از دنيا  بهره 

 سه اصل ديني استوار است . 

يست؛ ارزش هاي معنوي نيز، در سعادت آدمي ي از جهان، تنها عامل سعادت آدمي نوري مادّبهره    -1

 نقش دارد. 

سعادت  هيچ   -2 بودن،  فرگاه  انسان  لحاظ  به  انسان،  که  چرا  نيست؛  جدا  جامعه  سعادت  از  د 

 هاي عاطفي و احساس مسئوليت هاي انساني نيز، دارد. وابستگي

يقت کانوني است در  روح آدمي در عين يگانگي با بدن، در مقابل بدن داراي اصالت است و در حق  -3

 ت روح برتر از لذت جسم است.ت ها. و لذّي است براي لذّلّبرابر کانون جسم، و خود منبع مستق

مسلمان، دريافته است که کدام چيز ماندني و کدام ناماندني است. به ماندني ها دل بسته و از   زاهدِ

ي را نشايد «. و از آنجا که در رأس به گفته سعدي: » هر چه نپايد دل بستگ  ،کنده استناماندني ها دل

آيد، براي او  ميهمة ماندني ها، خداوند است، او دل بستة خداست. و البته هر چه از دنيا به کار ماندني ها  

 برد.ميمطلوب است و به عنوان وسيله از آن بهره 
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 پرسش ؟ 

 را بنويسيد ؟مسيحيت فلسفة رهبانيت در آيين  -1

 سالم توضيح دهيد؟ رابطة دنيا و آخرت را، در ا -2

 اصولي که زهدورزي اسالمي بر آنها استوار است، کدامند؟ -3

 خواهد که محبّت دنيا را از دل او بزدايد؟ميچرا زاهد مسلمان از خدا  -4

 پيامبر )ص( به ابوذر صحابي چه فرمود؟  -5
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 12درس 

 ( : 1سيره خانوادگي ) 

 خانواده : 

بط نزديک و صميمانه اي ميان اعضاي جامعه برقرار انديشد که در آن روامياي  تشکيل جامعهه  اسالم ب

  ة بندگي خداوند مبتني است و از سويي ديگر، بر پيوندهاي صميمان  ةاي که از يک سو، بر پاياست، به گونه 

اعضا:» همه  ميان  برادري(   =( اخوت«   «  ٰٰ که  1؛  ِإن َماٰاْلُمْؤِمُنوَنِٰإْخَوة  نيست  اين  جز 

 مؤمنان برادرند«.  

تي اسالم، افراد به  ت« در آموزه هاي قرآن، آن چنان نيرومند است که در جامعه سنّ م » اخوّو اين مفهو

طبعاً »برادر«و  عنوان  با  را  يکديگر  معمول  قرار    طور  خطاب  مورد  »خواهر«  عنوان  با  را  يکديگر  زنان 

کلِّمي از خانواده است که  مفهومي  بر  تأکيد  معناي  به  البته  اين  و  ر  دهند.  بر  جهان اسالم  در  گيرد؛ مي ا 

جامع واقعيت  جامع  هيعني  در  و  بوده  نظر  مورد  حديث  و  کريم  قرآن  در  که  گونه  بدان  تي  سنّ  ةاسالمي 

مقدورات اين جهان تا حدود بسياري تحقق يافته است، به دو قطب يا دو واقعيت مبتني   اسالمي در حدِّ

که جها است  )امت(  مسلمان  مردم  همان  نخست،  واقعيت  يا  لمس  است. قطب  نهايت  در  و  ن گسترده 

تشکيل   را  اسالم  تماميّت  مي ناشدني  بر  کس  هيچ  که  البتّآدهد  اما  و  ندارد.  احاطه  باطناًن  روحاً   ه    ، و 

 بالفصل است.  ة احساس شدني است. قطب دوم يا واقعيت دوم، همانا خانواد

»امت«   يعني  يا واقعيت؛  بتوان گفت که همين دو قطب  بر  ةخانواد  وشايد    ترين وجوهِ جسته بالفصل، 

که تار و پود ساختار  و بر گرداگرد همين دو قطب است    ،اسالمي اصيل است  ةواقعيت اجتماعي يک جامع

شود. اسالم، بيش از هر چيزي بر حفظ بنيان خانواده تأکيد کرده است؛ چرا که  مياجتماعي اسالم تنيده  

پاي بنيادِ  ةخانواده  و  اجتماع  واحد    اصلي  هاست.  تمدن  کانون  اساسي  و  کشور  يک  اقتصادي  و  اجتماعي 

مواريث   انتقال  مرکز  و  اخالق  پرورش  و  تربيت  و  ملّتعليم  و  ازدواج، ديني  پيوند  که  جا  آن  از  و  است.  ي 

 دهد، پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمود:مياساس خانواده را تشکيل 

 

 . 10حجرات، آيه  - 1
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ٰوَٰٰٰ-لٰ جَٰوَٰزٰ عَٰٰٰ-للاِٰٰٰليَٰاِٰٰٰبٰ حَٰاَٰٰٰءٰ بناٰٰمِٰالٰ سِٰالْٰٰٰٰيفِٰٰٰيَٰنُٰبِٰٰٰامٰ 

  گذاري نشده است كه در پيشگاه خداوندِ هيچ بنايي در اسالم پايه   1.يجِٰوِٰالتزٰ ٰٰنَٰمِٰزٰ عَٰاَٰ

 تر از ازدواج باشد. تر و گراميعزيز و جليل، دوست داشتني 

شود و نياز طبيعي آن ها برآورده مي اگر چه با پيوند ازدواج و آميزش زن و مرد، غريزه جنسي ارضاء  

هيجانمي و  شور  و  تسکين    شود  شان  با  اّم و  يابد،  ميدروني  توأم  رابطه  اين  اسالمي  هاي  آموزه  در  ا 

آميخته به عشق و حرارت قلبي است؛ چرا که با اين ويژگي   احساس مهر و محبت و شيفتگي معنوي و 

هست که  خانوادگي،  زندگي  و  زناشويي  شيرين  ة پيوند  بسي  است،  انساني  جامعه  يک  و  مرکزي  تر 

 بود.  شورانگيزتر خواهد 

اي  از همين روست که قرآن کريم دوستي و مهرورزي زنان و مردان را پس از آفرينش آن ها به گونه 

 زيباشناسانه مورد تأکيد قرار داده است:

ٰٰ ِمْن َأنُتمٰاَٰيآَوٰ ِإَذاٰ ُثمٰ  ُتَرابٰ  مِّنٰ َخَلَقكُمٰ َأْنٰ ِتِهٰ

َتنَتِشُرونَٰ ٰٰٰٰ.َبشر ٰ ِمْن َلكايَٰآَوٰ َخَلَقٰ َأْنٰ مِّنِْٰتِهٰ ٰمٰ

لِٰ َأْزَوجا ٰ َبيَْنكمَٰأنُفِسكُمْٰ َجَعَلٰ َوٰ ِإَليَْهاٰ َتسكُُنواٰ

لَِّقْوم َٰيَتَفك ُرونَٰام َود ة َٰوَٰرْحَمة ِٰإن ٰفىَٰذِلكٰلَيَٰ و از   2. تٰ 

نشانه هاي ]قدرت[ او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس ناگاه شما آدمياني شديد كه ]در  

شويد و از نشانه هاي قدرت او اين است كه از خودتان همسراني برايتان آفريد تا ميزمين[ پراكنده 

پايدار دلبستگي  شما  ميان  و  يابيد  آرامش  آنان  بخش )=كنار   [ رحمت  و  مهر  و  و  مودت(  ايش 

 انديشند. ميدلسوزي[ پديد آورد؛ بي گمان در اين نشانه هايي است براي گروهي كه 

اي جديد خانواده در غرب نيست که فقط شامل   و البته از اين منظر، منظور از خانواده همان صورت ذرهّ

ها  مادر بزرگزن و مرد و فرزندان باشد، بلکه دودمان وسيع تري مراد است که به طور معمول پدر بزرگ و  

گيرد و شبکه اي از افراد و روابط را ميدر بر    ،ها و خاله ها، و دايي ها و اوالد آنان را نيزهعمّ  غالباً  او حتّ

اسالمي جامعه  ةيابد و در همين انگارميت« خود را به مدد آن، درآورد که فرد» هويّميرد فراهم رد فِردا گِگِ

 

 .153، ص 14مستدرک الوسايل، ج  - 1
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ياد شده و به تعبير اسالمي آن»   ةن)= پدر و مادر( و همين طور شبکو خانواده است که احترام به والدي

براي امحٰ رْٰاَٰٰٰةلِٰصِٰ به ايشان(، نقش اساسي دارد و  نيکي کردن  با خويشان و  پيوستگي کردن   (  »

ميان همه کساني که زادگان يک » رحم« يا    همين است که حفظ روابط در درون خانواده و حفظ روابط 

اند، افزون بر رعايت يک احساس عاطفي بسيار مقدس، از تکاليف ديني و  و نسبي  داراي پيوندهاي خوني

 واجب اسالمي زن و مرد مسلمان شمرده شده است:

ٰٰ ِميثَِٰٰٰإذَْٰو ِإسراَأَخْذَناٰ َبنىٰ ِإلٰٰئاَِٰقٰ َتْعُبُدوَنٰ لٰ يَلٰ

]ياد كنيد[ آن گاه    و  1.  اَّلل ََٰوِٰباْلَوِلَدْينِِٰإْحسانا َٰوِٰذىٰاْلُقْربى

مادر و خويشاوند...  و  پدر  با  و  نپرستيد؛  را  پيمان گرفتيم كه جز خداوند  اسرائيل  بني  از  كه  را 

 نيكي كنيد. 

خود را    ةخانواده ها الزم است تا بر اساس آن، کانون خانواد  ةدر اين جا، ارائه الگويي نيکو براي هم

و کامل ترين نمونه براي خانواده ها به  پيامبر )ص( بهترين در اين زمينه سيره خانوادگي  رشد دهند و قهراً

هاي ويژه جوانان؛ دختران و پسران با ايماني است که خود را براي تأسيس زندگي مشترک مبتني بر آموزه

نگرند و ميآن هايي که هنوز به اين کانون انسان سازي با نگاه احترام    ،و همين طور  .کنندميايماني آماده  

ن صنعتي و تجدد گرايي که بسياري از نهادهاي اسالمي را ويران کرده  اي تمدّکوشند تا به دور از غوغ مي

 است، اين بناي انساني را از اين آسيب در امان نگه دارند. 

پيامبر)ص( که اسالم پژوهان غير مسلمان را متحيّر و پريشان و حتي مبهوت   يکي از ظواهر زندگي 

ه اين تمايل در زندگي و احساس آن عزيز و  البتّ  و  2ساخته است؛ تمايل آن حضرت نسبت به زنان است 

گرامي، نه تنها نقطه ضعفي براي او نيست؛ بلکه يکي از وجوه درخشان و زيباي اين روح بزرگ و نشانه  

قدّسَ  فطرتِ پيامبر)ص(  که  چرا  است؛  حضرت  آن  نيستروري  بل    ،يسي  باشد،  گرفته  کناره  دنيا  از  تا 

 

، احقاف، آيه  17، اسراء، آيه  15، احقاف، آيه  17، اسراء، آيه  151، انعام، آيه  36و ر. ک به سوره هاي نساء، آيه    83بقره آيه    -  1
 . 25و رعد، آيه  27، بقره، آيه 15
نياكم  دُ  نْمِ  ليَّاِ  بَبِّحُاره تمايل آن حضرت نسبت به زن حديثي است معروف كه به تكرار از ايشان نقل شده است: »  درب  -2

قُثالثُ النساء و  الطيّب و  فِعَ  ةُ رّ:  الصاليني  را نزد من محبوب ساخت و روشني  ةُ ي  از دنياي شما زن و بوي خوش  ، خداوند 
به نقل از مسند احمد، جامع صغير و احياء علوم الدين(. ابن   336حاديث و قصص مثنوي، ص  ديدگان من را در نماز قرار داد« ) ا

عربي، حكيم و عارف بزرگ در » فَصِّ محمدي، فصوص الحكم« اين سخن پيامبر را محور تأمالت عارفانه دراز دامني قرار داد 
 ند. كه براي بيان آراي بلند مربوط به اسرار نبوّت پيامبر اسالم طرح افك
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پذيرد که عالم را متفق سازد و آن را  ميکند و با اين هدف آن را  مي  انساني است که در اين دنيا زندگي

 حقيقتي بخشد داراي نظمي واالتر.

پندارِ خالف  بر  خواهان  پيامبر)ص(،  از   ةکينه  بسياري  و  استعماري  نويسندگان  و  مسيحي  مبلّغان 

بدين طريق  روشنفکران داران( خودمان،  و  ،)تصديق  را قداست بخشيد  دنياييان  گفت  زندگي  عباس   ةبه 

 اد مصري:  محمود عقّ

مقتل اسالم ضربه اگر چه خواسته  بر  اين طريق  از  در  اند  آورند در حالي که  کاري فرود  اي 

مسلماني که با دين خود آشناست و از    ايجا براند؛ چه در اين  راه سخت بر خطا رفته اين  

آگاه، تجلّ  ةسير از هر چيزي ساده   يِ پيامبرش  آنان    ترتر و روشنحقيقت  است و مقتلي که 

کند و براي بزرگداشت پيامبرش مي تي است که مسلمانان را کفايت  حجّ  ،اند خودتصور کرده 

تي ديگر نيازمند نيست، چه براي اند، به حجّهاي زشتي که بر آن زدهو تبرئه دينش از تهمت 

نبوّ  بر صدق  مسلمان  محمّيک  زنانش وت  با  رفتار وي  از شيوه  دليلي  هيچ  کيفيت    د)ص(، 

 1نيست ... ترانتخاب زنانش، صادق 

 سلوك با همسران: 

نکرده   وصلت  عاشقانه  توافق  سبب  به  هرگز  که  خود،  زنان  با  رفتار  جهت  از  )ص(  محمد  »حضرت 

 2ت من است«.بودند، براي امت خويش سر مشقي استوار بر جاي نهاد: » ازدواج سنّ

کرده  نقل  او  از  اوايل  همان  در  را  تجرّو    .انداين سخن  آرمان  اسالم  )بي بنابراين  را  د  زيستن(،  جفت 

نمي  ديگر  ترويج  نيست. ميکند. حديثي  اسالم  در  رهبانيت«  که»  زاهدان،   3گويد:  از  برخي  که  آن  مسلّم 

بينيم که از برکت ديدار  ميا در ميان اينان نيز، افراد پارسايي را  اند، اّمدادهميهمسر زيستن را ترجيح  بي

 اب، سرانجام در دل شان افتاد که زن بگيرند. پيامبر)ص( در خو

 

 .  255، به نقل از» حقايق االسالم و اباطيل خصومه« چاپ بيروت، ص  514اسالم شناسي، دكتر علي شريعتي، ص  - 1
فرمود: »    -  2 فِعَ  ونَ كُيَ  نْاَ   بَّ حَاَ  نْ مَپيامبر )ص(  فَرَطْلي  فَتيِنَّسُبِ  نَّتَسْيَلْتي،  الِتِنَّسُ  نْمِ  نَّ اِ،  بر  كاحُنّي  دارد  كه دوست  ؛ كسي 

مستدرک   فطرت من  (  . است«  ازدواج  من  از سنت هاي  يكي  و  كند  پيروي  روش( من  و  از سنت)راه  بايد  البته  كند،  زندگي 
 (.                                                                                     149،ص 14الوسايل، ج 

زن و   -ي است و به همين سبب است كه اهالي كليسا، كشيشانهمسر نگرفتن در دين ترسايان از آيين زهد و پرهيزگار  -  3
شمارند و اين امر بخشي از رهبانيت است كه به معناي باز داشتن جويند و آن را تكليف ديني مياز همسر گرفتن تبري مي  -مرد

د، لباس خشن بپوشند، از  نفس از حظوظ و لذت هاي حالل و مشروع و طبيعي انسان، مانند آن كه نكاح نكنند، غذاي لذيذ نخورن
؛ رها ي االسالمفِ   لَبتّو ال تَ  هَال رهبانيّمردم دوري گزينند و به گوشه نشيني روي آورند و البته اين همه در اسالم مذموم است: »

 (.  281، ص 2كردن اين جهان و بريدن از زندگي دنيايي در اسالم تجويز نشده است« )النهايه في غريب الحديث و االثر، ج 
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عفّ واسطه  به  جواني،  نشاط  و  نيرو  همه  با  محمد)ص(  و حضرت  تمايالت  هرگز  علوّ همت،  و  طبع  ت 

با  هوس يا شنيده نشد که  با خديجه، هيچ گاه ديده  ازدواج  از  نيافت.پيش  هاي عهد شباب به دلش راه 

کهولت که همسران متعدد اختيار    هجرت به مدينه و در سنّ   لفت داشته باشد، ولي پس ازنس و اُزنان اُ

رفت. مي کرد، هر يک مبتني بر مصلحتي بود و اگر قصد کام جويي داشت، به سراغ پير زنان سالخورده ن

 گيرد.هره بو ع تُّمَتَ ،برايش بسيار سهل بود که از دوشيزگان ماهرو

 1دهند، لعن و محکوم کرده است.ميجويي قرار ت براي همين، کساني را که ازدواج را فقط وسيله لذّ 

رفتار آن حضرت با همسرانش چنان با ادب و نرمش و مهرباني آميخته بود که در جامعه خشن آن روز  

انگيز   مطلقاًميشگفت  او  کار    نمود.  به  را  مدارا  و  وفق  زنان  مورد  ويژه در  به  نبود،  برد. مياهل خشونت 

قد مظهر  خانه  بيرون  در  که  رفتار  مردي  مهربان  و  ساده  و  نرم  چنان  خانه  درون  در  بود،  و صالبت  رت 

گفتند ميپروا سخن  کردند و بي ميکرد که همسرانش بر او گستاخ شده بودند، آشکارا با او مشاجره  مي

ساختند  مياو را فاش    ةچنان که برخي شان گستاخي و بد زباني را به جايي رساندند که اسرار داخلي خان

 2دادند. ميه چيني و تباني آزارش و با توطئ

بود شده  رنجيده  آنان  از  سختي  به  که  روز  سنّ  -يک  خالف  بيرون  بر  خانه  از  را  زنان  که  معمول  ت 

خود از خانه بيرون رفت و در انباري که در يک سوي    -کنندميراندند و اکنون نيز، برخي مؤمنان چنين  مي

 گزيد. آن غله)گندم، جو و ...( ريخته بودند، اقامت

و   يمن  پادشاهان  و  اميران  حتي  و  روم  قيصران  و  ايران  زنان خسروان  که  بودند  پيامبر شنيده  زنان 

کنند و در نرد و رقص و شراب و  ميان و حيره و مصر چگونه در دربارهاي پر شکوه و جالل زندگي  سّغَ

گذرد که از بام مطبخ  مي  هاخورند، در صورتي که اينان نيز همسر» پادشاه عرب«اند و ماه مي طرب غوطه  

شان است.  خورند و اين خوراک گرمميپزند و  ميخيزد. آرد سبوس گرفته جو را  مي نشان دودي برخانه

گرفتند: يا مهرشان را تماما  ميگرفت که از طريق وحي بر سر دو راهي قرار  ميگاهي کشمکش چنان باال  

آزادانه زندگي و  يبگيرند  کنند  پيشه  به دلخواه  اين که زندگياي  بيا  و  را  اي ساده  بزرگوار  آن  با  آاليش 

 برگزينند و به آن چه هست قانع باشند: 

 

 . 128، ص 2، مقاله گوشه اي از اخالق محمد)ص( به نقل از صحيح بخاري، ج 1محمد خاتم پيامبران، ج  - 1
 . 5 -3ر. ک به سوره تحريم آيه هاي  - 2
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ألَْزوَََٰ ُقلٰ الن بىُّٰ اْلَحيَوَةٰاَأيَهاٰ ُتِرْدَنٰ ُكنُتن ٰ ِإنٰ جِكٰ

ُأسرِّْحكُن ٰ َوٰ ُأَمتِّْعكُن ٰ َفَتَعاَليَنٰ ِزيَنَتَهاٰ َوٰ الدُّْنيَاٰ

َجِميالٰ سَٰ ُكنُتنٰ ٰٰ.َراحا ٰ ِإنٰ َوَٰوٰ َرسوَلُهٰ َوٰ اَّلل َٰ ُتِرْدَنٰ ٰ

ِلْلُمْحِسنَٰ َأَعد ٰ َفِإن ٰاَّلل َٰ َأْجرا ٰاالد اَرٰالَخَِرَةٰ ِمنكُن ٰ تِٰ

  اي پيامبر، به همسرانت بگو اگر خواستار زندگي اين جهان و آرايه هاي آن هستيد،   1.َعِظيما

شيوه با  و  سازم  برخوردار  را  شما  سازم.بياييد  رهايتان  نيكو  سراي    اي  و  پيامبرش  و  خدا  اگر  و 

 گمان خداوند براي نيكوكاران شما پاداشي سترگ آماده كرده است. خواهيد، بي ميواپسين را 

دانستند، مقام و رتبه او  مي پيامبر گرامي اسالم در دوراني که زن را داراي روح انساني و حقوق بشري ن

پاي به  در    ة را  متصرف  و  استقالل  و  حق  داراي  انسان  با يک  که  حال  عين  در  برد.  باال  خود  مال  و    جان 

» مساوات« ميان اين دو نيز، جانبداري نکرده است. و »تبعيضات« موجود ميان زن و مرد مبارزه کرده و از

بلکه   به تساوي؛  معتقد  نه  و  بود  تبعيض  را در  ميبه سخن ديگر،نه طرفدار  تا در جامعه هر يک  کوشيد 

خلقت و مرزهاي فطرت را تغيير دهد و آن چه که   ةاو نيامده بود که نقش»جايگاه طبيعي« خويش بنشاند.  

دانست که هر کدام موقعيت و ميدر صالحيت مردان است و از زنان ساخته نيست از آن ها طلب کند. او  

نادرست    مواهب ويژه خود را داراست. براي همين، تبعيض را جنايت  با  چرا که    ؛دانستميو تساوي را 

اين  ،)تبعيض(آن با  و  است  مخالف  پست  طبيعت!!   ،)تساوي(انسانيت  نه  را  زن  طبيعت  مرد  او  از  تر 

 دانست و نه همانند مرد. طبيعت، اين دو را زندگي و اجتماع مکمل يکديگر سرشته است.مي

ن غربي، طرفدار اعطاي» حقوق طبيعي« به اين دو بود، و نه» حقوق  و از اين روست که بر خالف تمدّ

و مش باره  مساوي  اين  در  که  است  ترين سخني  بزرگ  اين  و  زن  ميابه«  جاهلي،  جامعه  در  گفت.  توان 

شد و موجودي چنان سربار  ميرفت که در گهواره مدفون  ميسنگيني به شمار    وحشتناک و عارِ  چنان ننگِ

نَمي و پست به حساب   از  از مهد به سوي گور رفَآمد که براي گريز  از ننگ پستي اش،  اهي قات و فرار 

اّم  2گشتمي نهالِو  که  خنديد  او  بر  روشن  صبحي  پيامبر)ص(  وجود  برکت  به  و زندگي  ا  سرسبز  اش 

هاي روح نواز پيامبر)ص(، گلبني دلکش و بارور دريغ و توصيه هاي بيشاداب شد و در پناه اسالم و حمايت 

 اد.آز انسان به شمار آمد؛ با تمام حقوق و مزاياي انسانِ ،گرديد. مانند مردان

 

 . 29 -28احزاب، آيه  - 1
 . 52نحل، آيه  - 2
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 پيامبر)ص( درحسن معاشرت با زنان، تعاليمي نغز و پر مغز دارد: 

داد؛ ميي قرار نت را ميان خود و همسرانش سدّعايشه نقل کرده است که رسول خدا)ص( هيبت نبوّ

اُ با  رفتار  بلکه  بسيار  ماليمت  و  از  مينس  بعضي  گاهي  که  بود  خوي  گرم  و  رفتار  نرم  چندان  کرد. 

 گفتند.ميشتي سخن همسرانش با او به در

دانست و با آن که ميان همسران  ميدر کارهاي خانه دستيار زنان بود و خدمت به زن را نوعي از صدقه 

ن  ،خود فرو  مساوات  و  عدل  از  اي  قلبي ميدقيقه  ميل  که  گونه  آن  مبادا  که  بود  نگران  پيوسته  گذاشت، 

 1طلبيد.مي از خداوند بخشودگي اوست، عدل و مساوات را نپاييده باشد و از اين رو، همواره 

 فرمود: 

دنده  خميدة  استخوان  به  اگر  زن  و  سودمند  که هست،  همان چگونگي  در  و  است  مانند  ها 

 2شود. ميشکند و تباه مي بخواهند آن را راست کنند، 

همه مردمان داراي خصلت هاي نيک و بد هستند و مرد نبايد تنها خصلت هاي ناپسند را در 

شود، ميخصلت او ناراضي  يک  و همسر خود را ترک گويد، چه هر گاه از    نظر داشته باشد

 3خشنودي او خواهد بود و بايد اين دو را با هم به حساب آورد. ة خصلت ديگرش ماي

 و فرمود:

 4از رحمت خداوند دور باد آن که خانواده خود را تباه کند و آن ها را به حال خود واگذارد. 

با آن بزرگوار   -بنا به تصريح قرآن کريم  -تاري ها که برخي از همسرانشرسول خدا)ص( با همه بدرف

آن ها را مورد هيچ گونه آزار و صدمه قرار نداد. نه  داشتند، هيچ يک از آنان را طالق نگفت و هيچ کدام  

از   بر هيچ يک  اتنها زنان خود را؛ بلکه هيچ يک از خدمتگزارانش را نيز مورد کمترين آزار قرار نداد. حتّ

کرد و پيوسته در  ميها بانگ نزد و با هيچ کدام به درشتي سخن نگفت. به همه همسرانش مهرباني  آن

لبخند   ها  آن  ديدن  مي روي  را  همه  شامگاه  و  بامداد  هر  در  و  خويش  مي زد  زنان  با  برخورد  در  و  کرد 

با اين که از دنيا   ،او  کبري« نخستين همسر  ةترين مرد جهان بود و اما در اين ميان نسبت به» خديجنرم

 

 .124راه محمد )ص(، عباس محمود عقاد، ترجمه دكتر اسد اهلل مبشري، ص   - 1
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 و با بود    يي اوتنها  ةکه دور   ،در دوره آغاز بعثت  ،هايشورزيد و از او و فداکاريميرحلت کرده بود، عشق  

 کرد.ميبسيار؛ به نيکي ياد ي  دشمنان

 گويد: ميعباس محمود عقاد مصري 

محمّ که  تقد هنگامي  به  خديجه  کرد،  ازدواج  خديجه«  خود»  همسر  نخستين  با  ريب )ص( 

محمّ و  ساله  اسالم  چهل  و  بود  زنده  خديجه  که  وقتي  تا  و  بود  پنج ساله  و  بيست  )ص(  د 

دانند  مير کرد، با زن ديگر همبالين نشد و رغبتي به ازدواج نشان نداد و همه  جهان را مسخّ

محمّ چون  جواني  ازدواج  در  نقطه که  ساله  چهل  خديجه  با  )ص(  لذّد  از  و اي  طلبي  ت 

موجود ن و در طول هواپرستي  را گرفت  بهار جواني خديجه  در  آن که  بر  بوده است. عالوه 

محمّ برد.  به سر  او  با  خديجه،  مرگ زندگي  از  پس  روزگار،  مردان  وفادارترين  آن  )ص(  د 

آن زن  محبت  او  دل  در  و  يافت  ادامه  نازنين  زن  آن  به  نسبت  وفايش  و  مهر  نيز،  خديجه 

د )ص( به و جوان؛ افزون بود. مهر و وفاي محمّسالخورده و در گذشته، از مهر عايشه زنده  

بر آن زنِ بود که عايشه،  د )ص(  ورزيد و محمّميرشک    ،فته در گورخُ  خديجه، بدان گونه 

برتري و  خديجه  به  را  خود  عالقه  نشدت  پنهان  عايشه  به  را  او  باز مي هاي  هميشه  و  کرد 

نبودمي زالي  پير  »آيا خديجه  او گفت:  به  به زن   گفت. روزي عايشه  را  او  که خداوند جاي 

د )ص( بر آشفت و خشمگين گفت: » به خدا سوگند که جاي او را بهتر از  جواني داد؟« محمّ

او نگرفت. او زماني به من ايمان آورد که همه کافر بودند، وقتي مرا تصديق کرد که همه مرا 

خود را بر من حرام  کردند، هنگامي اموال خود را در پاي من ريخت که همه اموال  مي تکذيب  

فرزندمي او  از  خداوند  و  فرزندي  اندانستند  مرا  ديگر،  زنان  از  هيچ يک  و  بخشيد  من  به  ي 

ورزيد و وي را بر همه  ميداشت و به او وفا  مي آري، محمد )ص( خديجه را دوست    1نياورد«.

 2او از خاطرش نرفت. داد و هيچ گاه ياد عزيزِميزنان برتري 

 

گريست: يكي براي مادرش »آمنه« هنگامي كه  پيامبر )ص( براي دو زن پس از آن كه سالياني از مرگ شان گذشته بود مي  -  1
گويد: وقتي كه رسول خدا )ص( به  افتاد. عايشه ميياد وي مي  سر مزارش رفت و ديگر براي همسرش»خديجه« هنگامي كه به 

مي خديجه  نميياد  خسته  او  ستايش  از  ميافتاد،  استغفار  خديجه  براي  و  ستودنش  شد  به  و  افتاد  خديجه  ياد  به  روزي  كرد. 
 پرداخت، حسد مرا گرفت. گفتم: خدا به جاي زن پيري، زني جواني به تو عطا كرده... 

ن جوان هيچ گاه نتوانست جاي خالي آن زن سالخورده را پر كند و جاي خديجه براي آن پيامبر بزرگ تا دم مرگ  و البته اين ز
 خالي بود و يادش زنده. 
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 : خالصه 

به   جامعه  اسالم  از ميتشکيل  کند.  برقرار  و صميمانه  نزديک  روابط  آن  در  تا  است  آن  بر  و  انديشد 

 دهد.ميزنان مومن را با عنوان خواهر مورد خطاب قرار  خواند و طبعاً ميرو، مومنان را برادر اين

و دوست  ترين وجوه واقعيت اجتماعي است، و هيچ بنايي در اسالم استوارتر جسته خانواده در اسالم بر 

 تر از بناي ازدواج؛ يعني تشکيل خانواده نيست.داشتني

ازدواج   پيوند  با  چه  آورده  اگر  بر  ها  آن  جنسي  نياز  مرد،  و  زن  آميزش  آموزهميو  در  اّما  هاي شود، 

است  معنوي  م با احساس مهر و محبت و شيفتگي معنوي است و اين پيوند  أاسالمي رابطة زن و مرد تو

 کند.ميرا از نشاط و شيريني برخوردار  که زندگي خانوادگي

ت« خود را در جمع خانواده و  » هويّ  فرد نظام خانواده در حال فرو پاشي است. در اسالم    ، و اّما در غرب

يابد. در اسالم احترام پدر و مادر و صلة ارحام يک وظيفه انساني معنوي  ميدر جامعه ديني،    ،در نهايت

 خداوند و بندگانش. در شکل يک پيمان ميان  ،است

يکي از ظواهر زندگي پيامبر)ص( که اسالم پژوهان غير مسلمان را به حيرت افکنده است، تمايل آن  

نيرو و   با اين حال، با همه  در زندگي اوست.  نقاط قوتّ  از  البته اين تمايل يکي  به زنان است و  حضرت 

هاي عهد شباب به دلش راه نيافت.  وست طبع، علّو همت، هرگز تمايالت و ه نشاط جواني، به واسطة عفّ

 انس و الفت داشته باشد. ديگري  پيش از ازدواج با خديجه، هيچ گاه ديده يا شنيده نشد که با زنانِ
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 13درس 

 ( : 2سيره خانوادگي ) 

 تربيت فرزندان : 

زند موجودات  همانند  که  اين  با  عن  ،ديگر  ةآدمي،  همان  آناز  وجودي  ساختار  که  تشکيل  اصري  را  ها 

از ويژگيمي آمده،  پديد  موجوداتدهد،  آن  از  را  او  که  برخوردار است  تعبير    ،هايي  به  جدا ساخته است. 

ديگر، حساب آدمي از گل و گياه، از درختان و حيوانات، از جوانب گونه گون متفاوت است؛ از جمله اين که  

تعليم و تربيت است. در وجود آدمي استعدادهايي نهفته است که جز از    براي دست يابي به کمال، نيازمند

ن  فعليّت  به  تربيت  و  تعليم  ن ميراه  بار  به  و  ادارمي رسند  بر  افزون  همين،  براي  و    ةنشينند.  مادي  زندگي 

»  مراقبت فرمود:  )ع(  علي  است.  تربيت  و  تعليم  نيازمند  جسماني،  الزم  ٰٰدٰ الِٰوٰ ٰٰلَٰحَٰنَٰٰٰامٰ هاي 

بخشش و مرحمت هيچ پدري به فرزندش برتر و    1؛نٰ سَٰحَٰٰٰبٰ دَٰاَٰٰٰنْٰمِٰٰٰلَٰضَٰفْٰاَٰٰٰالٰ حْٰنَٰٰٰلداٰ وَٰ

 نيکوتر از بخشش ادب و تربيت نيکو نيست.

فرزند« بر عهده پدر و يک    است که به عنوان يک حق : »حقِّ مياين از آموزه هاي بسيار با اهميت اسال

 است: تکليف انساني و يک واجب ديني مورد توجه قرار گرفته 

ٰيفِٰٰٰكَٰليْٰاَٰٰٰافٰ ضٰ مُٰٰٰوَٰٰٰكَٰنْٰمِٰٰٰهُٰنٰ اَٰٰٰمَٰلَٰعْٰتَٰفَٰٰٰكَٰدِٰلَٰوَٰٰٰقُّحَٰٰٰامٰ اَٰٰٰوَٰ

ٰٰاِٰ مٰ عَٰٰٰولٰ ئُٰسْٰمَٰٰٰكَٰنٰ اَٰٰٰوَٰٰٰهِٰرِٰشّٰٰٰوَٰٰٰهِٰرِٰيْٰخَٰبِٰٰٰانيٰ الدُّٰٰٰلِٰعاجِٰ

ٰوَّٰٰٰبهرَٰٰٰليٰ عَٰٰٰللةِٰالدِّٰٰٰوَٰٰٰبِٰدَٰلَٰاْٰٰٰنِٰسْٰحُٰٰٰنْٰمِٰٰٰهُٰتََِٰٰيْٰلٰ وَٰ

ٰثابٰ مُٰفَٰٰٰهِٰسِٰفْٰنَٰٰٰيفِٰٰٰوَٰٰٰيكَٰفِٰٰٰهِٰتِٰاعَٰطٰ ٰٰيلٰ عَٰٰٰهُٰلَٰٰٰةونَٰعُٰلمَٰاْٰ

ٰنِٰزيِّٰتَٰلمُٰاْٰٰٰلَٰمَٰعَٰٰٰهِٰرِٰمْٰاَٰٰٰيفِٰٰٰلْٰمَٰاعْٰفَٰٰٰ،بٰ اقَٰعٰ مُٰٰٰوَٰٰٰكَٰلِٰذٰ ٰٰليٰ عَٰ

ٰليٰ اِٰٰٰرِٰعذِٰمُٰا،ٰالْٰنيٰ الدُّٰٰٰلِٰاجِٰيٰعٰ فِٰٰٰهِٰيْٰلَٰعَٰٰٰهِٰرِٰثَٰاَٰٰٰسنِٰحُٰبِٰ

بَٰيمٰ فِٰٰٰهِٰبِّٰرَٰ ٰوَٰٰٰهِٰيْٰلَٰعَٰٰٰيامِٰقِٰالْٰٰٰنِٰسْٰحُٰبِٰٰٰهُٰنَٰيْٰبَٰٰٰوَٰٰٰكَٰنَٰيْٰاٰ

]اين است    ا حق فرزندتو اّم  2. للِٰابِٰٰٰلّٰةٰاِٰوٰ ُِٰقَٰٰٰلٰ ٰٰوَٰٰٰهُٰنْٰمِٰٰٰهُٰلَٰٰٰذِٰخِْٰ  لاَٰ

که[ بداني او از توست و در اين جهان به نيک و بد خويش وابسته به توست و تو با پرورش 

خوب و رهنمايي او، به راه پروردگارش و کمک به او در فرمانبرداري وي، هم درباره خودت و 
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پاداش بري و کيفر بيني . پس در کار    مسئول هستي و براساس اين مسئوليت   ،او  هم در حقِّ 

سبب   به  تو  و  بيارايد  اثر  به حسن  دنيا  اين  در  را  کارش  که  کن  عمل  کسي  چونان  فرزند 

او  از  که  الهي  اي  نتيجه  و  اي  کرده  او  از  که  خوبي  سرپرستي  و  بين  فيما  رابطه  حسن 

؛ نيرويي جز به خداوند اَّللِّٰبِٰ  لٰ اِٰ  ةَٰوِّٰقُٰ  لٰ   وَٰ. »  شياي، نزد پروردگارت معذور باگرفته

 نيست.  

ا کنند و اّمميآدميان براي خاموش کردن غريزه جنسي و لذت بردن، که يک هدف جانبي است، ازدواج 

از   خداوند  را  غريزه  اين  و  است.  آدمي  نوع  ادامه  و  ماندگاري  و  نسل  پيدايش  واقع،  به  آفرينش  منظور 

قرار داده است تا به يکديگر نزديک شوند   -زن و مرد -رهگذر خلقت به همين منظور در وجود نر و ماده ها

ا به واقع هدف آفرينش) پيدايش و ماندگاري نسل( تحقق  و اّم  -ارضاء غريزه جنسي  -و اين هدف جانبي

 يابد. 

اراده    ر اراده کلي جهان اند و اين نيروها و غريزه ها، مهارهايي است که در بينيِهمه موجودات مسخّ

دارد. و از آن جا که اديان الهي تابع  مين ها را، خواه ناخواه به انجام اين منظور وا  ها کشيده شده و آآن

اند، مبتني بر نگاه کلي و  ازدواج و زناشويي داده  ةحکمت آفرينش و مقررات خلقتند، دستورهايي که در حوز

در آموزه هاي  همه جانبه جهان؛ يعني پيدايش نسل و ماندگاري آن است. به سخن ديگر، بناي زناشويي  

کنند  ميديني سفارش اکيد    ةاديان بر پايه هوي و هوس آدميان نيست. براي همين، به زنان و مردان جامع

انديش  که تن خويش را پاکيزه و  بناي    خود را نيک خواه نگاه دارند. و در تأسيسِ  ةسالم و روح خود را 

آر نهايت  در  و  جنسي  لذت  اوج  به  يابي  بر دست  افزون  زمينهازدواج،  قلبي،  و سکون  تربيت  امش  هاي 

رات الهي است، اطاعت کرده و از رات آفرينش که همان مقرّفرزندان شايسته را فراهم آورند، تا از مقرّ

 اين دستگاه عدالت، پاداش نيکو دريافت کنند. 

 در آيين اسالم، به داشتن فرزند سفارش اکيدي شده است، تا آن جا که فرمود:  

ازدواج کنيد؛   1  .امةِٰيٰ لقِٰاْٰ  مَٰوْٰيَٰ  مَٰمَٰلُٰاْٰ  مكُٰبِٰ  رٰ اثِٰكٰ مُٰ  يفانِّٰ  واّوجُٰزَٰتَٰ

 ها چيره خواهم شد.  ت چرا كه در روز رستاخيز به بسياري و پر شماري تان بر امّ
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ه در داشتن فرزند، هيچ گونه تفارقي ميان دختر و پسر نيست و درباره کراهت و بيزاري نسبت  و اما البتّ

که حتي نويد به دختر دار    -کوتاه و پر مغز و کوبنده، دل هاي عرب جاهلي را  ة يبه داشتن دختران، با دو آ

از بدي خبري   ،خوردميشد و ناگزير خشم خود را فرو  ميتابيد و چهره اش از خشم سياه  ميشدن را بر ن

در خاک    گرديد، که آيا او را با احساس خواري نگه دارد يا زندهميدادند، از قوم خود پنهان  ميکه به او  

 لرزاند و آن ها را از شکنجه اين عادت ناميمون رهايي بخشيد:  -1پنهان کند؟  

ُقِتَلتَذنَْٰٰٰأىٰ بِٰ.َٰٰوِٰإَذاٰاْلَمْوَدُةٰسئَلت از دختر    2.بٰ  و آن گاه كه 

 زنده در گور نهاده، بپرسند: كه به كدام گناه او را كشته اند؟ 

هاي  ليد فرزند کار بسيار آساني است؛ زيرا که دستگاه تر از داشتن فرزند، تربيت اوست. تو و اما مهم 

آدميان وجود  در  که  خداوند  آن  ؛خودکار  به  اگر  است؛  شده  تعبيه  مرد  و  اذن زن  به  نرسانيم،  آسيبي  ها 

 تر از آن که ما نهالي را در زميني بکاريم! دهند، آسانميخداوند، خود، کار خود را به گونه اي طبيعي انجام 

شود، همين که به بار  ميشته  ترين زنده جان هاست، کِساز و برگي که در وجود اوست و عالي آدمي با اين  

ميو چون  هم  کنده    ة نشست،  خود  جاي  از  دنيا  ميرسيده  به  و  مهمّمي شود  کار  اما  و  و   آيد.  دشوار  و 

مسئله تربيت  پدر در حال رشد است.    ة مادر و در ساي  افکن، تربيت اين فرزند است که اکنون در دامنِمرد

از چنان اهميتي برخوردار است که امام سجاد )ع( در صحيفه خود و در کنار دعا درباره پدران و مادران، 

 دعايي در حق فرزندان را آورده است:  

ٰوَٰ...ٰٰلي  همِٰحِٰالٰ اصْٰبِٰٰٰوَٰٰٰي،دِٰلَٰوَٰٰٰقاءِٰبَٰبِٰٰٰيٰ لَٰعَٰٰٰنٰ مَٰٰٰمٰ هُٰاللٰ 

يٰلِٰٰٰحَٰصِّٰاَٰٰٰوَٰٰٰ،مْٰهُٰيفَٰعِٰضَٰٰٰيلِٰٰٰوِّٰقَٰٰٰوَٰٰٰ،مْٰهُٰيرَٰغِٰصَٰٰٰليٰٰبِّٰرَٰ

و    3  .مْٰهُٰقَٰالٰ خْٰاَٰٰٰوَٰٰٰمْٰهُٰانَٰديٰ اَٰٰٰوَٰٰٰمْٰهُٰدانَٰبْٰاَٰ گذار  منّت  من  بر  بار خدايا! 

فرزندانم را در پناه خود نگهدار و ايشان را براي برخورداريم از آنان، سزاوار و شايسته گردان. ...  

و ايمان و    آنان و عقايدِد كن و تنِ شان برايم توانا و نيرومن شان بالنده و برومند، و ناتوانِ   و خردسالِ

 از هر گزند و آسيب و از هر... .  شانِشان سالم ساز و جسم و جان اخالق و رفتارِ
 

يَتَوَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سوءِ مَا بُشرَ بِهِ  أَ يُمْسِكُهُ  .  وَ إِذَا بُشرَ أَحَدُهُم بِاألُنثى ظلَّ وَجُْههُ مُسوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ»  59  -58حل، آيه  ن  -  1
 «. عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسهُ فى الترَابِ  أاَل ساءَ مَا يحْكُمُونَ 

 . 9 -8تكوير، آيه  - 2
 ديه، دعاي بيست و پنجم.صحيفه سجا - 3
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اش،  و اما پيامبر اکرم)ص( در تربيت فرزندان خود همانند عرصه هاي ديگر زندگي فردي و اجتماعي 

بر  افزون  است.  ايماني  جامعه  براي  نيکو،  مقتدايي  و  برتر  نيکوي    نمونه  تربيت  درباره  و  آن چه  فرزندان 

آنان به   ةهاي الزم را دربارنکته ها و ريزه کاري   ةپيروان خود سفارش فرمود، خود هم  احياي شخصيت 

از شير    هايي شايسته بار آورد. از همان آغاز والدت تا دورانِها را انسانفرزندان خود به کار بست و آن

ها را در راه تعالي روحي و  مراقب فرزندان خويش بود و گام به گام، آن  هاي باالتر، هموارهگرفتن و سال 

توجه پر ارج و ارزنده آن حضرت تنها در تربيت فرزندان خود   ،اين که  کرد. مهمّمي فضائل انساني رهبري  

باني بود  ي بزرگ و دانا و پدر مهرداد. مربّميخود قرار    ة نيز، مورد عنايت ويژرا  نبود؛   بلکه فرزندان مردم  

دوست   خويش  فرزندان  چونان  را  مسلمانان  فرزندان  آنميکه  به  و  عشق  داشت  گاه ميها  هر  ورزيد. 

آوردند، آن حضرت براي گرامي داشتن کسان او، او را به  مينوزادي را براي دعا و نامگذاري به حضورش  

اتفاقميخود جاي    کشيد و در دامنِميآغوش گرم و پر مهر خود   نوزاد در دامن مي   داد. گاهي  افتاد که 

کردند تا  ميزدند و تندي  مياي بودند، به روي نوزاد فرياد  ها که ناظر چنين صحنه کرد. آنميپيامبر ادرار  

با تندي و  »فرمود:  مي داشت و  ميها را از اين کار باز  او را از ادرار باز دارند و اما پيامبر مهر و رحمت، آن

گذارد تا ادرار کند. آن گاه که مراسم دعا و مي. سپس نوزاد را آزاد  «وگيري نکنيد خشونت از ادرار نوزاد جل 

را  ميپايان  نامگذاري   نوزاد  شادماني  و  مسرّت  نهايت  در  نوزاد  بستگان  کممييافت،  و  ترين  گرفتند 

خا کدورت  و  نطآزردگي  احساس  نوزاد،  ادرار  از  مهربان  پيامبر  در  نوزمي ر  بستگان  که  وقتي  اد  کردند. 

 1داد. مي رفتند، آن حضرت لباس خود را شست و شو مي

 فرمود:ميکرد و ميپيامبر مهربان با فرزندان خود با مهر و رحمت رفتار 

 هاي ما هستند فرزندان ما جگر پاره  2. انٰ ادُٰبٰ كْٰاَٰٰنادُٰلٰ وْٰاَٰ

 و فرمود: 

فرزندانتان    3. مْٰكُٰلَٰرْٰفِٰغْٰيَٰٰٰ،مْٰهُٰابَٰآدٰ ٰٰوانُٰسِٰحْٰاَٰوَٰٰٰمْٰكُٰلدَٰوْٰاَٰٰٰوامُٰرِٰكْٰاَٰ

 .را گرامي بداريد و آنان را نيكو تربيت كنيد تا آمرزيده شويد

 امام صادق)ع( فرمود:  

 

 ، چاپ قديم.6به نقل از بحار االنوار، ج   112، ص 2كودک از نظر وراثت و تربيت، ج  - 1
 . 97، ص 104بحار االنوار، ج  - 2
 . 95همان، ص  - 3



 118 

نماز را به سرعت و با  رِآخِ پيامبر خدا )ص( نماز ظهر را با مردم به جماعت گزارد و دو رکعتِ

د؟ فرمود:  اکتفا بر واجبات آن تمام کرد. مردم پس از نماز گفتند: آيا در نماز پيشامدي رخ دا

آيا صداي  آورديد. فرمود:  به جاي  با سرعت  را  آخر  مگر چه شد؟ عرض کردند: دو رکعت 

  1؟«يصبِّٰالّٰ راخَٰصُٰ مْٰتُٰعْٰمِٰسَٰ امٰ اَٰکودک را نشنيديد؟ »  ةگري

دوست   را  فرزندانش  مهربان،  و  عزيز  آن  سجدميآري،  حال  در  )ع(  حسين  و  حسن  بر    ،نماز  ةداشت. 

ها  داد، تا آن ها پايين بيايند و گاهي به آرامي آنمياو آن قدر سجده را طول نشستند و ميگردن و پشتش 

بوسيد. روزي يکي از  ميگرفت و  ميها را در برخاست، آنميآورد و از سجده بر ميپشت خود پايين  از  را  

ا زدوده بوسيم. فرمود: » وقتي که خداوند رحمت را از دل شمميحاضران گفت: ما هرگز فرزندان مان را ن

چه   شما  درباره  من  ديگرمياست،  روزي  کرد؟«  و    ، توانم  نشانده  زانو  روي  را  )ع(  مجتبي  حضرت  که 

ام. ها را نبوسيده براي يک بار هم آن   ابوسيد، اقرع بن حابس گفت: من ده فرزند دارم و تا به امروز حتّمي

 فرمود:  2«. کندميفرمود: »کسي که رحم در دل ندارد، خداوند هرگز بر او رحم ن 

ها هستند که با زن و فرزند خود به نيکي رفتار کند و من از همه شما خوش  بهترين شما آن

 3«.يلِٰهْٰلِٰ مْٰكُٰيرُٰخَٰ انَٰاَٰ وَٰ هِٰلِٰهْٰلِٰ مْٰكُٰيرُٰخَٰ مْٰكُٰرَٰيْٰخَٰ»رفتارترم؛ 

 شبيه ترين مردم به پيامبر )ص( : 

 د از:رسول خدا را سه پسر و چهار دختر بود که پسران آن حضرت عبارتن 

ه تولد يافت و رسول خدا به نام وي قاسم: که نخستين فرزند رسول خداست و پيش از بعثت در مکّ -1

ه وفات يافت و در آن »ابوالقاسم« کنيه گرفت و نيز نخستين فرزندي است که از رسول خدا )ص( در مکّ

 موقع دو ساله بود. 

ه ب« و» طاهر« لقب يافت و در همان مکّيّ» طِه متولد شد و عبد اهلل: که پس از بعثت رسول خدا در مکّ  -  2

کوثر در پاسخ    ة« خواند و سوررْتَبْوفات کرد و پس از وفات او » عاص بن وائل سهمي« رسول خدا را » اَ

 وي نازل شد. 

 

 . 48، ص 6كافي، ج  - 1
 .77،ص 7صحيح مسلم، ج  - 2
 . 171، ص 20وسائل الشيعه، ج  - 3
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يه« در سال هشتم هجرت در مدينه تولد يافت و در سال هشتم هجرت در  بطِقِ  ةابراهيم: که از» ماري  -3

يافت تولد  در    مدينه  دهم  سال  در  در    23يا    18يا    16و  يا  خدا  رسول  وفات  از  پيش  ماه  سه  ماهگي، 

 هجدهم رجب در مدينه وفات کرد.

   1کلثوم« و »فاطمه )س(«. و اما دختران آن حضرت عبارتند از: »زينب«، »رقيه«، »امّ

خانوا آخرين  دختر  ترين. هم  کوچک  و  بود  اسالم  بزرگ  پيامبر  دختر  که فاطمه)س( چهارمين  اي  ده 

  2اي به»پسر« بود. پسري براي شان باقي نمانده بود و هم در جامعه اي که ارزش هر پدري و هر خانواده 

تا آن جا در تربيت فاطمه  يافته بود که گويي شاکِ  پيامبر )ص(  او   ة ل)س( توفيق  شخصيت 

ب« به نقل از  در» االستيعا  رّکامال از شخصيت پيامير )ص( الگو برداري شده بود. ابن عبدالبِ

 عايشه آورده است که:  

خدا شبيه   پيامبر  به  باوقار  رفتار  و  منش  در سخن، شکل،  فاطمه  چون  هم  را  هيچ کس   «

گرفت و بر آن بوسه ميرفت، آن حضرت دست او را  مينديده بودم؛ هر گاه به ديدار پيامبر  

رفت، او دست پيامبر  مينشاند و هر گاه پيامبر به ديدنش  ميزيد و او را بر جاي خويش  مي

 3نشاند«.ميزد و او را بر جاي خود ميگرفت و بر آن بوسه ميرا 

گونه به  پيامبر)ص(  با شخصيت  فاطمه )س(  کامل شخصيت  هم آميختگي  در  که  بود  او    ةاي  با  ها  زمينه 

تامّ  ب   شباهتي  گشته  پيامبر)ص(  بسان  نيز  او  رفتن  راه  روايات،  برخي  به  بنا  حتي  و  يافته  تمام  ود.  و 

  مُٰرَٰخْٰيَٰ  هايُٰشْٰمَٰ  امٰ   وٰ،هُٰ  لّٰاِٰ  ِٰال هَٰلٰ   الذٰي  للاِٰ  وَٰ  لٰ   ي،شِٰمْٰتَٰ  ةمَٰاطِٰفٰ   تْٰلَٰبَٰقْٰاَٰ»

 و اين سخن عايشه همسر پيامبر )ص( است.  4(«ص)للاِٰ ولِٰسُٰرَٰ يةِٰشَٰمَٰ نْٰمِٰ

مربّبپيام  و  )س(  فاطمه  پدر  )ص(  اخالق  ر  از  روز  هر  در  )س(  فاطمه  بود.  زندگي  در  او  آموزگار  و  ي 

 گرفت. مياو انديشه و بينشي بر  دِرَاي و از روح او معنويتي و از خِامبر)ص( توشه پي

کرد و مينگاه به آموزه هاي اسالم، ذهنيات پيامبر را استنباط  ةاين بانوي اکرم اسالم از زاوي

را کشف   آن حضرت  دروني  قرار ميعاليق  برابر چشمانش  در  پيامبر)ص(  قلب  گويا  نمود؛ 

برد. براي همين، ميآن کتاب بزرگ، به مکنونات قلبي پيامبر)ص( پي    ةمطالعداشت و او با  

 

 (.61 -60)ص تاريخ پيامبر اسالم؛ محمد - 1
 . 108فاطمه، فاطمه است، ص  - 2
 . 307، ص 1، به نقل از اعيان الشيعه، ج 151فاطمه زهرا، ص  - 3
 . 5401، ص 7مسند احمد، ج  - 4
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گرداني از برخي مظاهر دنيا، تنها اشاره و تمايلي از پيامبر)ص( کافي بود  براي اعراض و روي

د. روح و روان فاطمه)س( به گونه  رَت فرا بَمعنويت و انفکاک از ماديّ  تا او را به باالترين حدِّ

نبوي شکل گرفته   تِر سايه سار تربيت پدر و در پرتو آموزه هاي قرآن و سنّاي شگفت، د

بود. تا آن جا که به وابستگي خوني با پيامبر)ص( که البته کرامتي بزرگ براي او بود، بسنده  

و  نکرده بود؛ بلکه بيش و پيش از آن که فرزند جسماني پيامبر )ص( باشد، فرزند روحاني  

پ او در اخالق و  بود. در عظمت فاطمه )س(  معنوي  رهيزگاري و پرستش و اطاعت خداوند 

 همين بس که:  

وارد   بهشت  به  که  است  کسي  ٰةَٰنٰ لجَٰاْٰٰٰلُٰخُٰدْٰيَٰٰٰنْٰمَٰٰٰلُٰوٰ اَٰشود؛  مي »نخستين 

همه    1«ةمَٰاطِٰفٰ  گيرد،  قرار  الهي(  رضوان  و  )بهشت  خداوند  رحمت  قرارگاه  در  چون  و 

  « آمد:  خواهند  ديدارش  به    نَٰمِٰ  هُٰونَٰدُٰ  نْٰمَٰ  وَٰ  مُٰآدَٰ  كِٰزارَٰپيامبران 

 2«.يينَٰبِٰالنٰ 

  ذْٰاِٰ  نينَٰؤمِٰالمُٰ  يْٰلَٰعَٰ  للاُٰ  نٰ مَٰ  دْٰقَٰلَٰت نهاد و فرمود: »  خداوند بعثت پيامبر خاتم را بر مؤمنان منّ

اّم  3« مْٰهِٰسِٰنفُٰاَٰ  نْٰمِٰ  ولٰ سُٰرَٰ  مْٰيهِٰفِٰ  ثَٰعَٰبَٰ منّو  آن عزيز و گرامي  بر  فاطمه  به وجود  و  ا  نهاده  ت 

  «   وَٰهُٰ  كَٰئَٰانِٰشٰ   نٰ اِٰ  رْٰحَٰانْٰ  وَٰ  ِّكَٰبِّٰرَٰلِٰ  لِّٰصَٰفَٰ  رَٰثَٰلكوْٰاْٰ  اكَٰينٰ طَٰعْٰاَٰ  ّنااِٰفرمود: 

هاي پيامبر گرامي اسالم را، ها و زيبايي فاطمه )س( همان نماد فضيلت است که همه خوبي  .«رُٰتَٰبَِْٰٰالْٰ

به نمايش گذاشته   ايمان و تقواي خويش يک جا  در سخن و رفتار و زهد و عبادت و اخالق و عاطفه و 

 است. 

همه مفاهيم نيک انساني و اسالمي را در نهادش گنجانده و بدين سان در نقش سرور زنان جهان در  

 4  تواند زيباترين الگوي زنان مسلمان باشد.ميمانند پدرش  ،حيات ةعرص

 

 . 131، ص 2ميزان االعتدال، ج  - 1
 . 446تفسير فرات كوفي، ص  - 2
 . 164آل عمران، آيه  - 3
، ر. ک به بيانيه استاد بزرگوار آيت اهلل وحيد خراساني، فاطمه الزاهراء؛ -سبراي آگاهي بيشتر از شخصيت بي بديل فاطمه )  -  4

انديشه: در باز خواني   آيت اهلل سيد محمد حسين فضل اهلل، فاطمه، فاطمه است؛ دكتر علي شريعتي، نيز سحر سخن و اعجاز 
 آموزه هاي بعثت، نگارندة اين درس ها.
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 خالصه : 

 آدمي از ويژگي هايي برخوردار است که او را از موجودات ديگر جدا ساخته است. وجودِ ساختارِ

ن   در فعليّت  به  تربيت  و  تعليم  راه  از  جز  که  است  نهفته  هايي  استعداد  او  بار  مي وجود  به  و  رسند. 

 نشينند. براي همين، افزون بر مراقبت هاي جسماني، نيازمند تعليم و تربيت است.  مين

ند.  مادرش دارد، اين است که او را به گونه اي بايسته تربيت کن  که در برابر پدر و  حقوقيو از جمله  

لذّت بردن از ازدواج، در اسالم يک هدف جانبي است و اّما هدف اصلي پيدايش و ماندگاري نسل و باالتر  

از آن تربيت صحيح آن است. در آيين اسالم، به داشتن فرزند سفارش اکيد شده است براي همين، به  

گور   به  زنده  را  فرزندان  که  جاهليت  داد،  ميعادت شوم  پايان  بو  کردند  هماّما  مهماين   ة ا  تعليم    تر،ها 

 درست و تربيت صحيح آن هاست.

نمونپيامبر اکرم)ص( در تربيت فرزندان خود همانند عرصه  نيکو    ةهاي ديگر زندگي،  برتر و مقتدايي 

با تندي و خشونت  فرمود:ميداشت،  مي ديگران را نيز، چون فرزندان خود دوست    بود. تا آنجا که فرزندانِ

نکن رفتار  آنها  آنبا  آيندة  نگران  بود.  يد.  »فرزندمي ها  پاره   انفرمود:  و  ما جگر  ما هستند«  فرمود: ميهاي 

و  »فرزندان آمرزيده شويد«  تا  کنيد  تربيت  نيکو  را  آنان  و  بداريد  گرامي  را  شما  ميتان  »بهترين  فرمود: 

 .  ها هستند که با زن و فرزند خود به نيکي رفتار کند و من از شما خوش رفتارترم«آن

او سه پسر و چهار دختر داشت که پسرانش در زمان حيات او از دنيا رفتند و اّما در ميان دخترانش، 

پيامبر)ص( شبيه  به  از همه،  رفتار،  و  از همه دوست    ترفاطمه)س( در منش  بيش  را  او  براي همين،  بود. 

 آمده است. سخناني که در منابع شيعي و سنّي   ته است.داشت و در فضايل او سخن ها گفمي
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