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 راهنمای پذیرش مقاله

 هایی در حوزه فقه، تاریخ، علوم قرآنی و حدیث با جنبه علمی ـ پژوهشی. ـ مقاله0

تکرار و تقلید نداشته باشد و به طور هایی که نوآوری داشته و جنبه اقتباس،  ـ مقاله4

 .های دیگر ارسال نشود همزمان برای مجلّه

 .با اصل متن همراه باشد، های ترجمه شده باید عالوه بر دو شرط باال ـ مقاله1

درون متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده ، ـ منابع و مآخذ به طور خالصه8

 :شود

داخل ) «عنوان مقاله»یا )تیره شود(نام کتاب. سال نشر .نام ،خانوادگی منا: پایانی ـ در فهرست

 .مکان نشر: شهر نشر. مترجم یا مصحح. (گیومه بیاید

جلد و صفحه داخل پرانتز آید : سال نشر کتاب یا مقاله، خانوادگی نویسنده نام: ـ درون متن

، برای آدرس فقط همان و صفحه ، در ارجاع بالفاصله از همان کتابو نقطه پس از آن قرار گیرد

 قید شود.

کم  )دستتایپ شود 01با خط نازنین و شماره  A8ـ مقاله ارسالی باید یک روی کاغذ 5

 .صفحه(پانزده 

باید با کیفیت عالی و روشن ، جدول و نمودار هستند، شکل، هایی که دارای تصویر ـ مقاله0

 .تنظیم شوند

شود و واژگان خارجی را با حروف التین در پاورقی  گرفته بیشتر به کار، ـ واژگان فارسی7

 .صفحه بیاورید

های علمی و  پس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ویرایش، های رسیده ـ مقاله4

، الزم به ذکر است از زمان ارسال مقاله شود رسد و بازگشت داده نمی به چاپ می، ادبی الزم

 دهید.نبرای چاپ به مکانی ارائه  را  آن ماه،برای فصلنامه تا هشت 

، درجه علمی، شهرت، ای جداگانه از مقاله باید اسم ـ نویسنده یا نویسندگان در صفحه1

محل کار و شماره تلفن و همراه یا دورنگار و نشان الکترونیکی خود را همراه ، رشته تخصصی

 :زیر ارسال کنندرونیکی نشانی الکتبه مقاله به دفتر فصلنامه ارسال دارد یا فایل آنها را 
peyrovan. zahra@yahoo. com 

 .کلمه به زبان انگلیسی یا عربی نیز همراه مقاله باشدیکصد ـ چکیده مقاله در حداکثر 06

، حرف( و واژگان کلیدی)سه تا هفت کلمه( 166تا  456ـ مقاله باید دارای چکیده)00

 .نامه باشد نتیجه و کتاب، متن پژوهش، مقدمه



 

 

 
 

 اه همقالت فهرس

 صفحه                                               نوان   ع

 5 ----------------------------- خانواده و مسجد متقابل حقوق-1
؛ مدرس حوزه مدارس حوزه قم ، دانشگاه علوم قرآنیحدیثو آنی ارشد علوم قر  کارشناس ،پور سمیه حسین

 علمیه مشهد

 44 --------------------------------------------- امانت در انتیخ-4

 ، مشهد.آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دانشآمنه دلنیاد، 

 33 --------------------------------- فدک تاریخی جریان بررسی-1
 ، مشهد.آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دانشعظم عابد، 

 55مغرب در عیّتش گسترش و یاسالم تمدّن در انیسیدرا دولت نقش-8
 ، مشهد.آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دانشقدسیه کیخا، 

 71 ------------------------------------ معاد به اعتقاد فواید و آثار-5
 ، مشهد.حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(دو مدرسه علمیه پیروان  طلبه سال آخر سطحنسترن نوروزی، 
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 سخن سردبیـر
 

تالش پژوهشگران و  هفته پژوهش و با همّت در آستانهبا یاری او پروردگار را شاکریم که  

، سومین شماره مجله به سرانجام مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)علیهاسالم( یپژوهش کادر

 رسید و منتشر گردید. 

و  ها شاهد همراهی طلبه چون قبل،همهای آتی دوفصلنامه،  شماره رنتشاامید است با ا

دها و انتقادهای از پیشنها .باشیم و وزین های شایسته با ارسال مقالهپژوهان گرامی  دانش

  محترم در جهت پیشرفت بار علمی فصلنامه، استقبال خواهیم کرد. ویسندگانناستادان و 

 

 

 

 1931آذرماه                                                                                         

                                                   فر فرزانه سعادتی                                                              

Yasafarin39@gmail.com

 

 



 

 

 1پور میه حسینس

 و خانوادهحقوق متقابل مسجد 
 

 چکیده
 بارها یاد شده که در متون دینی، آیند شمار می مسجد و خانواده دو نهاد مقدّس به

ها  این امر نشان از جایگاه واالی آن است؛ وارد شده  دهایی نسبت به آنهاپیشن و
ست از جانب طرفین بای ها نیز حقوقی بیان شده که می آن مندی دارد. به اعتبار ازرش

له حقوق به اهم این حقوق در رسا گونه که امام سجاد مانرعایت شود ه

د کن ها را نهادینه می آموزد و آموزه ساز، شخص می در این دو نهاد انسان اند. پرداخته
های اصیل اسالمی را منتقل نماید و جامعه را به  های بعدی ارزشتا بتواند به نسل

حقوق اختصاصی و مشترک  دارای تعالی معنوی پیش برد. مسجد و خانواده، سمت

کالت، تحکیم روابط، اتخاذ جمله حق ورود، بزرگداشت و احترام، حل مش باشند از می
 .ها اشاره خواهد شد مهم و سایر حقوق که در متن به آن های تصمیم

ترین کارکرد مسجد را در بعد اعتقادی و فرهنگی دانست  شاید بتوان یکی از مهم
هایی که ارائه ها در نوع برنامهند با افزایش جاذبهتوابه این صورت که مسجد می

ی سوق ـ ملّهای اسالمی  به سمت آشنایی و حفظ بیشتر ارزش را دهد، نوجوانان می
ها را در مقابله با انواع تهاجم تقویت نماید. البته نقش والدین  دهد و از این رهگذر آن

ت ابتدایی فرزندان به در جهت حرکترین الگوها  ها مهمرا نباید نادیده انگاشت زیرا آن

 ند.سمت مساجد هست
مطالب مقاله حاضر با مراجعه به منابع متعدد در زمینه خانواده و مسجد گردآوری 

روایی و  در برخی موارد نیز به منابع است؛ سپس در بوته پردازش قرار گرفته و شده
 تفسیری استناد داده شده است.

 

 کلیدی: واژگان

 د، حقوق خانواده، مسجد و خانواده، بزرگداشت مسجد.مسجد، حقوق مسج 

                                                 
 قم؛ مدّرس مدارس حوزه علمیه مشهد. و حدیث، دانشگاه علوم قرآنیکارشناسی ارشد علوم قرآنی .  0



 0115نبـی(/ سال سوم/ پاییز و زمستان  های علوم اسالمی)یـاس دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 0

 

 

 مقدمه

انسان مخلوقی با ابعاد مختلف وجودی است. یکی از وظایف وی توجه به تمامی ابعاد و 

باشد. خانواده نیز به عنوان یکی از نهادهای مهم در متون دینی مطرح شده ها میرعایت حق آن

وانی وارد شده است. در این نهاد ارکانی به نام های فرااست که همواره نسبت به آن توصیه

ها نام برده شده ترین الگوهای تربیتی برای فرزندان، از آنوالدین حضور دارند که به عنوان مهم

نقش مهمی که والدین در فرآیند تربیت فرزند به عهده دارند به این صورت است که ابتدا  است.

ی، جسمی، آموزش و سپس سایر ابعاد توجه تام داشته باید نسبت به بعد اعتقادی، معنوی، روح

خانواده  باشد.باشند و این مهم جز با توجه به همه ابعاد شخصیتی فرزند امکان پذیر نمی

چون مسجد رهنمون تواند فرزند را جهت تقویت بعد دینی و معنوی به مکان مقدسی هم می

است که نسبت به آن آداب و اصولی  ررداای برخوسازد. این مکان در اسالم نیز از قداست ویژه

آمده است که سایرین باید نسبت به آن ملتزم باشند. به عبارتی حقوقی به ذمه دیگران دارد. 

 دهد. باشد که در آن خداوند به زائرش هدایایی وصف نشدنی میزیرا این مکان خانه خدا می

در اسالم یاد شده که رسالت انسان رزش ابنابراین مسجد و خانواده به عنوان دو مکان مهم و با

 باشد.سازی را بر عهده دارند. این امر نیز با التزام و رعایت حقوق هر دو دست یافتنی می

اثری به رشته تحریری در نیامده است. اما به « حقوق متقابل مسجد و خانواده»با عنوان 

ده که در این نوشتار در ها و مقاالتی در مورد مسجد و خانواده نگاشته شصورت مستقل کتاب

اموری از قبیل بزرگداشت، حفظ، نظافت، رعایت آداب ورود و  حد نیاز از آن ها استفاده شد.

خروج، نیل به آرامش و امنیت، گسترش عواطف انسانی، تحکیم روابط، تقویت بنیه اعتقادی ـ 

ر این متن به که د معنوی و... از حقوقی هستند که در بحث مسجد و خانواده گنجانده شده

 است.اختصار آمده 

باشد که در نوشتار حاضر سعی بر این بوده که متنی متنوع و مورد نیاز قابل توجه می

رو در بخش حقوق متقابل به ساختاری در سه قسمت پرداخته شده مخاطب ارائه شود. از این

هایت به حقوق که ابتدا حقوق مسجد در مورد خانواده، حقوق خانواده در مورد مسجد و در ن

گردانده واقع همه به همان حقوق متقابل باز که در رک خانواده و مسجد اشاره شده استمشت

 شود.می

 

 



  7حقوق متقابل مسجد و خانواده

 

 و پیشینه آن واژه مسجد نگاهی به مفهوم -1

بیست و دو بار مفرد و شش مرتبه تکرار شده است. که  واژه مسجد در قرآن، بیست و هشت

پانزده  باشد که(. قابل توجه می871: 0141دالباقی، بار جمع آن یعنی مساجد آمده است )عب

در مورد مسجد ضرار  مرتبه در مورد مسجدالحرام، یک بار در مورد مسجداالقصی و یک مرتبه

 (.07: 0144)دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ذکر شده است

و به معنى تذلّل،  گرفته شده« سجد»لغت از ریشه  باشد که درواژه مسجد اسم مکان می

 (.445/ 1:  ق 0804،  )قرشىاست. همچنین جمع مسجد، مساجد استخضوع و اظهار فروتنى 

گونه آورده است که اصل واحد در این ماده این« سجد»صاحب التحقیق در تعریف واژه 

 50/ 5: 0104باشد)مصطفوى،کمال خضوع است و سجود حالتی کامل از آن و نهایت تسلیم می

اند که لزوم خضوع و حصول حقیقت  ن در تبیین واژه مساجد نیز آوردهایشان همچنی .(54 و

گونه آمده که مسجد محلی است که سجود سبب نامگذاری آن شده است. در تعریفی دیگر این

)رک، مصطفوى، فس از عیوب در آن مقدور استسازی ن تر و پاک سیدن به قرب در آن آسانر

گونه گفت که منظور سر فرود توان اینمی براین در تبیین مفهوم واژه مسجد،. بنا(5/54: 0104

 (.1: 0147آوردن واظهار تذلل و خاکساری است)محمدی ری شهری، 

که ایشان  ای داشتنیز اشارهتوان به سیره عبادی امام سجاددر باب مفهوم سجده می

شان پینه بسته و ایشان واضع سجدهقدر در پیشگاه خداوند پیشانی بر خاک سایید که همه م آن

 (.0/846: ق 0807را ذوالثفنات نامیدند)طبرسى، 

 پیشینه مسجد-1-1

د. کروصل توان آن را به عصر رسول اهللای کهن در اسالم دارد که میمسجد پیشینه

مسجد عالوه بر جایگاه عبادت، محل استقرار حکومت، اجتماع زیرا در عصر پیامبر

المعارف اسالمی،  بنیاد دایره )رک،رفتکومتی به شمار میحمیمات مسلمانان و اتخاذ تص

0175:01/087.) 

نسبت به مسجد در قرآن با توجه به کارکرد آن در جامعه و میان مردم دو دیدگاه مطرح 

کند که بر اساس تقوا و در جهت اهداف الهی ساخته است. یکی این که مسجدی را معرفی می

ه توحید، ایمان، جهاد و ایجاد وحدت در صفوف بندگان خداست. شده که چنین مسجدی پایگا

 دیگری مسجدی که با انگیزه های شیطانی و اهداف مردمی در جهت زیان رساندن به جامعه،
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سارت مردم، بستن راه خدا، ایجاد پایگاه کفر، تفرقه و توطئه در میان کسانی که تشنه ا

 (.80: 0146پور،  ایمانند، بنا شده است)رک، شریف حقیقت

 بُنْیَنَهُ أَسَّسَ أَفَمَنْ»در قرآن نیز به این دو مسجد اشاره شده است. به عنوان نمونه در آیه 

  جَهَنَّمَ نَارِ فىِ بِهِ فَانهْارَ هَارٍ جُرُفٍ شَفَا  عَلىَ بُنْیَنَهُ أَسَّسَ مَّنْ أَم خَیرٌ رِضْوَانٍ وَ اللَّهِ مِنَ  تَقْوَى  عَلىَ

 خدا خشنودى و تقوا پایه بر را خود[ کار] بنیاد که کسى آیا»، «الظَّلِمِینَ الْقَوْمَ یهْدِى الَ اللَّهُ وَ

 آن با و کرده ریزى پى سقوط به مشرف پرتگاهى لب بر را خود بناى که کسى یا است بهتر نهاده

است ( آمده 061)توبه/«.کند نمى هدایت را بیدادگران گروه خدا و افتد؟ مى فرو دوزخ آتش در

هایی دارد و مسجدی که منافقان وظالمان بنیان نهادند چه یکه مسجد اهل تقوا چه ویژگ

 ویژگی و آثاری را به همراه دارد.

در تفسیر نمونه در تفسیر این  (4/80: 0178شیرازى،  مکارم )رک،آیت اهلل مکارم شیرازی

 ثباتى بى به وضوح ین تشبیهو ااست آیه آورده که در این آیه به بنای دو نوع مسجد اشاره شده 

 .سازد مى روشن را هاآن هاى برنامه و ایمان اهل کار بقاى و استحکام و منافقان کار سستى و

 الَّذِینَ وَ»فرماید:جا که می به آیه دیگری نیز استناد کرد. آنتوان در این زمینه  میچنین هم

 وَ قَبْلُ مِن رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حَارَبَ لِّمَنْ إِرْصَادًا وَ الْمُؤْمِنِینَ  بَینْ اتَفْرِیقَ وَ کُفْرًا وَ ضِرَارًا مَسْجِدًا اتخَّذُواْ

 کردند اختیار مسجدى که هایىآن و«»لَکَاذِبُونَ إِنهُّمْ یَشهَدُ اللَّهُ وَ  الْحُسْنىَ إِلَّا أَرَدْنَا إِنْ لَیَحْلِفُنَّ

 قبلًا که کسى براى است گاهىکمین[ نیز] و تاس مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که

 قصدى نیکى جز که کنند مى یاد سوگند سخت بود و برخاسته جنگ به او پیامبر و خدا با

(. در این آیه 067:توبه«)هستند دروغگو قطعاً آنان که دهد مى گواهى خدا[  لى] و. نداشتیم

ها را پرداخته قیقت وجودی آنطور که از مفاد آن پیداست به ساختن مسجد ضرار و حهمان

 است.

 برابر در ضرار باشد که در تفسیر نور ذیل تفسیر این آیه بیان شده که مسجد قابل توجه می

 از اند من جمله این که دشمن،هایی اشاره کردهساخته شد. صاحب تفسیر به پیام قُبا مسجد

مسلمانان  میان تفرقهت سبب کند و این امر در درازمدّ مى استفاده مذهب سوء و مسجد

باشد)رک،  مسجد عنوان تحت گرچه است، ممنوع ضرر، هرگونه اسالم، رو درشود. از این می

 . (088 و 5/081: 0141قرائتى، 

 جایگاه مسجد -2

دهد که مسجد دارای جایگاهی بس واال بوده است که تاریخچه مسجد در اسالم نشان می

شده است. در عصر کنونی نیز بسان گذشته اجرا میبسیاری از امور مهم در آن برنامه ریزی و 
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مسجد، نماز  شود... در آن انجام می.بسیاری از اعمال عبادی، فرهنگی، اعتقادی، آموزشی و

ای هستند که در مهندسی فرهنگی و ساخت شخصیت و قرآن سه عنصر به هم پیوسته

رو مقام معظم رهبری از این .(4: 0144)دهقان، نمایدهای مسلمان نقش مهمی را ایفا می انسان

یاد کردند. ایشان در بیاناتی که داشتند به  مرکز تفکّر، تأمل و تصفیه روح به عنوان مسجداز 

مل در بیان ایشان به أاین مقوله و وجود و نقش مساجد در انقالب اشاره داشتند که جهت ت

ست، هم دانشگاه، هم مرکز بنابراین مسجد، هم مدرسه ا»شود:فرازی از این بیانات اشاره می

تفکّر و تأمل، هم مرکز تصفیه روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست. ارتباط 

کند.  زمین و آسمان است. جایى است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل مى

 ،قمبیانات در دیدار مردم  )رک،0«کند مىانسان در مسجد، خود را به خدا متصّل 

01/06/0175.) 
مسجد، »ایشان در سخنی دیگر نیز به نقش پررنگ و محسوس مسجد پرداختند و فرمودند:

هدایت فرهنگی و بصیرت  ،های فرهنگی[ رشد فعّالیّت [ پایگاه مقاومت است، هم]پایگاه ]هم

بیانات در دیدار ائمه جماعات  رک،)4...«[؛ در دل فرهنگ، سیاست هم هست فرهنگی ]است

 .(10/5/0115، مساجد استان تهران

نسبت به آن آدابی باید مورد توجه و رعایت  به جایگاهی که برای مسجد ذکر شد، با توجه

اموری از قبیل آراستگی،  کند.این نکته را بیان می،مل در سخنان ائمهأقرار گیرد. کمی ت

(. نمازگزاردن، گام 44/445: 0145اخالص، ذکر خدا، حضور در مسجد)هاشمی رفسنجانی، 

برداشتن به سوی آن، اهمیت حریم و اصرار بر همسایگی با مسجد، ذم خوابیدن در 

(، عدم حضور دیوانگان و مذمت سرودن شعری که حاوی لذایذ  047: 0146پور،مسجد)شریف

(، درآوردن کفش قبل از ورود به 86 تا 18: 0171ی، انصار دنیوی باشد، نماز تحیت)رک،

های ارزشمند، پرهیز از انداختن آب دهان، ورود با بوی بد پا مسجد، جلوس در مسجد به هدف

 و ... به عنوان آداب مسجد قید شده است.

 آثاری از نماز و سجده -2-1

شود. برپا می ترین اعمال عبادی انسان یعنی نماز در آنمسجد مکانی است که یکی از مهم

توان در زندگی امام شود. نمونه این کمال را مییابی انسان به کمال میسوی رهای بهنماز وسیله

                                                 
1

 .  http://farsi.khamenei.ir. 
2

 مان.ه . 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
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هنمایی به اهای طوالنی ایشان برای مردم پیام بیداری و ربرشمرد. عبادتزین العابدین

ربال نهاد چراکه وقتی سر بر خاک شهیدان ک دینداری و ظلم ستیزی داشت؛سوی عزت، آزادی، 

های زمان نیست. کرد که نماز من، نماز انزوا، رهبانیت و فرار از واقعیتبه همگان اعالم می

 (.08: 0171روز گرم کربال و در میدان شهادت است)ترابی، در نیمنمازی چون نماز حسین

همواره از روزگار و مردم بد سرشت رنج  آمده که امام زین العابدین در احواالت امام

پرداخت و به خصوص کرد. تنها موقعی که به نماز و دعا میبرد و بار مشقت را تحمل می می

شد از این نامالیمات و مصائب اندکی آسوده که به حج و زیارت خانه خدا مشرف میهنگامی

 کرد شد، مردم را فراموش میگردید و چون غرق عبادت و محو عظمت خدا میخاطر می

 (.07: 0100)عاملی،

های  باشد که درسسازی مینوعی دانشگاه انسانز این جهت سیره عبادی و تربیتی اماما

های الهی فاصله گرفته بودند به همراه تربیتی و اخالقی فراوانی برای جامعه آن روز که از ارزش

 (.050: 0140داشت)رنجبر،

ه حق تعالی به اجرا نماز از افعالی است که بنده در آن نهایت بندگی خود را در عمل به درگا

توان به شود. از آثار سجده میگذارد؛ اما سجده یکی از زیباترین افعالی که در نماز انجام میمی

دارد و دیگران را کرنش برابر خداوند اشاره داشت که به تبع انسان را از فحشا و منکرات باز می

 (.45: 0141کند)رک، صادقی، به صراط مستقیم دعوت می

 از آثار تربیتی مسجد ای نمونه -2-2

دهد  نگاهی به تاریخ اسالم نشان میباشد. من میخانه خدا و مکان عبادت بندگان مؤ مسجد

رکات فراوانی را برای تأسیس شد و این تأسیس بکه مسجد در زمان پیامبر گرامی اسالم

از آثار بهشت، امنیت، دفع بال  یابی، ورود به جمله دوست، از به همراه داشت جامعه مسلمان

نسبت به آن مطالبی وارد شده است)رک، باشد که در سخنان ائمهحضور در مسجد می

 (.00و05: 0141نوری ها، 

لَا یَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ: »فرمود:گونه که امام صادقهمان

هِ الْجَنَّةَ وَ إِمَّا دُعَاءٌ یَدْعُو بِهِ فَیَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْیَا وَ إِمَّا أَخٌ إِمَّا دُعَاءٌ یَدْعُو بِهِ یُدْخِلُهُ اللَّهُ بِ

شود:   که اهل مسجد باشد حداقل یکی از این سه بهره نصیب او می کسی«»یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ

ا برادر دینی که برای رضای دعائی که خدا او را سزاوار بهشت کرده، بالئی که از او دفع شده ی

 (.5/011ق: 0861حر عاملى، «)شود مند می  خدا از او بهره
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اکنون در این قسمت به تناسب نوشتار، به تعدادی از آثار تربیتی حضور در مسجد اشاره 

 :شود  می

 آثار نسبت به خانواده -2-2-1

سبت به آن در منابع باشد که نساز در بشریت کانون خانواده مییکی از نهادهای انسان

مختلف سخن به میان آمده است. در این مجال به اختصار به آثار حضور در مسجد برای خانواده 

امنیت ، صبر افزایش ،بازدارنده از انحرافاتشود که عبارتند از: دست یابی به آرامش، ای میاشاره

، ی به اصل مهم مشورتپایبند، رعایت عدالت، تکامل خانوادهانسانی،گسترش عواطف ی،خانوادگ

، افزایش اطالعات دینی، نظم و انظباط که همان مراعات اوقات نماز در مسجد زیستیساده

شود و در مجموع سبب پویایی وی در بعد باشد و به تبع آثار آن بر زندگی فرد حاکم می می

 .(18 تا48: 0116شود)حر، معنوی می

  مَنْ»فرمایند: نیز گذری داشت که مییتوان به سخن امام حسن مجتبدر این رابطه می

آیَةً مُحْکَمَةً وَ أَخاً مُسْتَفَاداً وَ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً وَ   ثَمَانٍ  إِحْدَى  الْمَسْجِدِ أَصَابَ  إِلَى  الِاخْتِلَافَ  أَدَامَ

از  «»دًى وَ تَرْکَ الذُّنُوبِ حَیَاءً أَوْ خَشْیَةًرَحْمَةً مُنْتَظَرَةً وَ کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدَى أَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَ

، استفاده از آیه روشنى از قرآنرسد که عبارتند از: رفت و آمد به مسجد هشت اثر به فرد می

راهنماى  شنیدن سخن، در انتظار برخوردارى از رحمت، فراگیرى علم تازه، یافتن رفیق نیک

،  )ابن شعبه حرانى«بر اثر ترس گرددو از روى حیا موجب ترک گناه ، از انحراف در امان، راه

 (.415ق: 0868

 هدیه به اهل مسجد و خانه -2-2-2

شود دانیم هدیه دادن سبب تحکیم روابط بین اعضای خانواده و جامعه میکه می گونههمان

در مورد مسجد نیز از این سنت حسنه یاد  سالم نسبت به آن توصیه فراوان شده است.اکه در 

« وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ و التُّحْفَةُ لِزَائِرِهِ  الْمَسْجِدِ زُوَّارُ اللَّهِ  أَهْلُ »فرمود:ه است که امام حسینشد

دیلمی، «)ش هدیه دهدراهل مسجد، زائران خدایند و بر صاحب خانه است که به زائ»

-مسجد هم هدیه می گونه گفت کهتوان اینبا توجه به کالم ساالر شهیدان می .(0/77ق:0804

رو نوع هدیه کننده آن است که وجودی فوق بشری دارد. از ایندهد تفاوت این هدیه در اعطا

های معمولی بسیار متفاوت است و از خصلت جاودانگی و فرابشری برخوردار است  هم با هدیه

آمده که وقتی  گونهثیرات بسیاری در تعالی روح انسان دارد. در آداب ورود به منزل نیز اینأکه ت

در ادامه این  شود به اهل منزل هدیه دهد و دست خالی وارد منزل نشود.مرد وارد منزل می
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توان به هدایای ماندگار و معنوی همچون هدایت و نورانیت، حاجت خواهی، امنیت مبحث می

های مرکز رسیدگی به امور دفتر مطالعات و پژوهش ای داشت)رک،روحی و روانی نیز اشاره

 (.067 تا 060: 0144مساجد، 

  مسجد و حقوق خانوادهحقوق متقابل،  -9

توان در رساله حقوق حقوق اسالم بخشی جدانشدنی از دین اسالم است. منشور حقوق را می

کرده نقل یافت. این رساله را محمد بن فضیل از ابوحمزه ثمالی از امام سجادامام سجاد

از بیان احکام و حقوق موج ار زیبای امام سجادسراسر گفت .(001: 0141صادقی،  است)رک،

زند، رساله حقوق در حقیقت شامل بیان حقوق فردی، اجتماعی، خانوادگی و سایر حقوق  می

 (.087: 0144باشد)احمدی، می

بر فرد مسلمان الزم است که حقوقی که بر ذمه اوست، را انجام داده تا از این جهت امری بر 

مه اوست را با رعایتش به میان سعادتمند کسی است که حقوقی که بر ذگردن او نباشد. در این 

قَضَاءِ مَا   عَلَى  اللَّهُ  أَعَانَهُ  لِمَنْ  فَطُوبَى» فرمود:گونه که امام سجادنگرداند. هماصاحبش باز

ند او را برای به جا آوردن خوشا به حال کسی که خداو«» وَ سَدَّدَهُ  وَ وَفَّقَهُ  حُقُوقِهِ  مِنْ  عَلَیْهِ  أَوْجَبَ

ابن شعبه حرانى، «)حقوقی که بر او واجب فرموده، یاری نماید و او را موفق گرداند

 (.455ق:0868 

شود که انسان وجه مشترک خانواده و مسجد این است که حضور در این دو رکن سبب می

شود. حضور در و ... می ای برای رهایی از دنیا، مادیاتبه آرامش برسند. به عبارتی نماز زمینه

شود که انسان برای مدتی فراغت از امور مادی روز یابد و به آرامش و سکون خانواده سبب می

 برسد.

گونه متصور است. حقوقی که مسجد نسبت به اما حقوق متقابل خانواده و مسجد این

که خانواده باید خانواده دارد عبارتند از انسان سازی، وحدت، محبت، نظم، امنیت. اما حقوقی 

نسبت به مسجد به آن ملتزم باشند، عبارتند از: آشنایی با مسجد، نظافت، امنیت، دوستی، 

 ترویج رفت و آمد به مسجد و ... .

سزایی دارد. از های سالم نقش بباشد که در قوام جامعهخانواده از ارکان مهم جامعه می

نقش سازنده ایمان به خدا و  مام جدی قرار گیرد.رو باید در این نهاد امور بنیادین مورد اهت این

روز قیامت در ایجاد رابطه صحیح میان همسران و رابطه متقابل آنان در محیط خانواده در قرآن 

ذکر شده است. همچنین رعایت نکردن حدود الهی مربوط به حقوق خانواده موجب قرار گرفتن 
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 ن مطرح شده است)هاشمی رفسنجانی،باشد. این مقوله نیز در قرآدر زمره ظالمان می

0145 :04/474.) 

 های خانواده دفاع از ارزش -9-1

رو روح تعاون در مسجد زیاد بوده بوده است. از اینمسجد در صدر اسالم، کانون مشورت 

باشد که در مسجد به است. این مقوله به تدریج سبب اتحاد اعضای جامعه شد. قابل توجه می

ترین پایگاه شعائر دینی و حفظ از این جهت مسجد مهم شد.رداخته میدفاع و پاسداری هم پ

ثری در تحکیم اساس نظام ؤباشد. که نقش فوق العاده م های اسالمی در جامعه میارزش

 .(7: 0147اسالمی دارد)محمدی ری شهری، 

 هایی که اجراگونه بیان داشت که در مسجد با توجه به مباحث و برنامهشاید بتوان این

تبیین حقی با توجه به  دارد.میهای خانواده گام برشود در راستای تقویت و دفاع از ارزش می

ها دارد، های اصیل اسالمی و حفظ آنسازی افراد در زمینه ارزشکه مسجد نسبت به بیدار

کنند توان به نقش والدین در خانواده نیز نگاهی داشت که ایشان نیزبه انسان سازی اقدام می می

ها و اصولی که در های ناب اسالمی آماده ساخته ارزشها را در جهت دفاع و حفظ ارزشآن و

به عبارتی والدین به عنوان عناصر محوری و کلیدی این  آید.ها سخن به میان میمساجد از آن

ه ایجاد رابط، تمرین و تکرار، ها استفاده از جاذبه، رعایت زمان، تفاهمهایی مانند راهکانون از 

های محکمی در این راستا  و ... گام خلوص در اعمال، فضاسازی ،های غیرمستقیم کنترلعاطفی، 

 برد. سازی و تعالی ساز پیش می ت انسانفرد را به سم تدریج دارند. که بهمیبر

 شناخت فرهنگ -9-2

های اسالمی و ملی آشنا خانواده مأمنی است که فرد در طول دوران رشدش با فرهنگ

. هرچه شناخت فرهنگ با تعمق بیشتری صورت گیرد. نهادینه سازی و تثبیت آن با شود می

شود که در شرایط متغیر دستخوش گیرد. این امر به تبع سبب میاستحکام بیشتری صورت می

شود در راستای این نهادینه هایی که ارائه مینیز با توجه به آموزش مسجددر  عوامل نگردد.

تثبیت  توان این گونه بیان داشت که نقش مسجد درشود. از این رو میسازی گام برداشته می

نظیر است و به عبارتی به ای از تربیت کودک شکل گرفته، بیها در برههآن چه در خانواده

 نماید.عنوان یک عامل بازدارنده از تغییر عمل می

به فرهنگ نقطه مقابل آن نیز به همین سبک است یعنی آن چه فرد در مسجد نسبت 

ی که والدین برای اسالمی و ملی را آموخته، خانواده ضامن حفظ آن است. از این رو راه کارهای

 باشد.گیرند، متفاوت می ثبتش به کار می
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 حل مشکالت -9-9

یکی از حقوقی که مسجد نسبت به خانواده باید انجام دهد تاسیس و تثبیت بنیان مقدس 

شاره امسجد در گذشته و در عهد رسول خداان به نقش توخانواده است. در این راستا می

داشت مبنی بر این که محلی برای رفع تنازعات و مشکالت بوده است. در عصر کنونی تا حدی 

رو اگر در این محور یعنی حل مشکالت و معظالت این شود. ازنسبت به این مقوله کم توجه می

 روند.ها کمتر به سمت گسستن می ادهتری برداشته شود، خانو ی محکمهاخانوادگی گام

 خانواده و حقوق مسجد -4

رود. باشد که رعایت این حقوق ابتدا از جانب والدین در خانواده انتظار میشایان ذکر می

شود.  ها اخذ میها آموزشاند و الگوهایی که در بلند مدت از آنزیرا ایشان رکن و ستون خانواده

 شود:نواده نسبت به مسجد باید رعایت نماید، اشاره میدر این مجال به حقوقی که خا

 رعایت حق ورود -4-1

  سَعَى وَ اسْمُهُ فِیهَا یُذْکَرَ أَن اللَّهِ مَسَاجِدَ مَّنَعَ مِمَّن أَظْلَمُ مَنْ وَ»توان به آیه در این زمینه می

 االَْخِرَةِ فىِ لَهُمْ وَ خِزْىٌ الدُّنْیَا فىِ لَهُمْ  ائفِینَخَ إِلَّا یَدْخُلُوهَا أَن لَهُمْ کاَنَ مَا أُوْلَئکَ  خَرَابِهَا فىِ

 و شود برده وى نام خدا، مساجد در نگذارد که کس آن از بیدادگرتر کیست و« » عَظِیمٌ عَذَابٌ

 دنیا این در. درآیند ها[مسجد] آن در لرزان و ترسان جز ندارند حق آنان بکوشد؟ آنها ویرانى در

 اشاره کرد.(. 008:بقره«)است بزرگ عذابى آخرت در وخوارى  را ایشان

اند که آیه در تفسیر این آیه به این نکته پرداخته (0/800: 0178)آیت اهلل مکارم شیرازی

 الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ ءَامَنَ مَنْ اللَّهِ مَسَاجِدَ یَعْمُرُ إِنَّمَا»گسترده دارد در ادامه به آیه  و وسیع مفهومى

 مِنَ یَکُونُواْ أَن أُوْلَئکَ فَعَسىَ  اللَّهَ إِلَّا یخَْشَ لَمْ وَ الزَّکَوةَ ءَاتىَ وَ الصَّلَوةَ أَقَامَ وَ االَْخِرِ

 و آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که کنند مى آباد کسانى تنها را خدا مساجد«»الْمُهْتَدِینَ

 یافتگان راه از اینان که است امید پس اند، نترسیده خدا از جز و داده زکات و داشته برپا نماز

 نیست، آن ساختمان تنها مسجد آبادى و عمران از استناد کردند که منظور .(04:توبه)«باشند

 خدا یاد موجب و گردد مى تشکیل هاآن در که مذهبى مجالس به توجه و آن ها در حضور بلکه

 غافل خدا یاد از مردم که ودش باعث آن چه مقابل یعنی نقطه است و عمران نوع یک نیز است

 بزرگ است. بسیار ظلمى مانند، باز مساجد از و گردند
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شود. که والدین باید نسبت به نوع گونه تشریح میاما نقش خانواده در ادای این حق این

ورود و هدف ورود به مسجد، فرزندان، دوستان و اطرافیان خود را توجیه نموده و نسبت به آن 

 ثیرگذار باشند.بدین وسیله بتوانند در دیگران تأ تا تزم به اجرا باشندابتداءً خود مل

 بزرگداشت -4-2

سازند. در این نهادها اشخاص  اند که نوعی مدرسه انسانمسجد و خانواده نهادهایی مقدس

 شوند.با امور متعددی به ویژه معنویت و روح متعالی آشنا می

ه این نکته پرداخت که مسجد در اسالم احترام توان بدر باب بزرگداشت مسجد همچنین می

جا که در شماری از روایات حتی تصغیر به لفظ مسجد ناروا شمرده شده خاصی دارد تا آن

 (.08: 0147)رک، محمدی ری شهری، است

( در قرآن مورد توجه مؤکد قرار 18: 0171رو احترام و بزرگداشت مساجد)انصاری، از این

 ویژه مساجد و«» أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَال لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ وَ»ه در آیه طور کگرفته است. همان

 به آن پرداخته شده است. .(04:)جن«مخوانید خدا با را کس هیچ پس خداست،

 براى تعلیل را به منزله« لِلَّهِ الْمَساجِدَ أَنَّ »فراز (77و70/ 46: 0178، عالمه طباطبای)رک

اقوال متعددی را ذکر کرده اند که « مساجد»دانسته است. همچنین ایشان در تفسیر بعد  جمله

 اختصاص خدا به تشریعاً سجود هفتگانه گویند که مواضعمیبا استناد به سخن امام جواد

 یا و عبادت مصادیق و مظاهر ترین روشن چون است، سجده همان نیز «دعا»از  و مراد دارد

 شود. مى نامیده عبادت که است، سجده خاطر به نماز اصال ت واس سجده همان نماز خصوص

 سازی مساجدآباد-4-9

برد زندگی فردی و اجتماعی از آن هایی است که بشر در پیشعمران و آبادی از مقوله

هایی دارد. از این رو نماید. زیرا ساختار وجودی انسان با زیبایی و زیباسازی مناسبتاستفاده می

 یابد. یه عنوان مکان عبادت اولویت بیشتری مآبادی مساجد ب

 مَنْ اللَّهِ مَسَاجِدَ یَعْمُرُ إِنَّمَا»فرماید: توان به آیه قرآن استناد کرد که میدر این راستا می

 یَکُونُواْ أَن أُوْلَئکَ فَعَسىَ  اللَّهَ إِلَّا یخَْشَ لَمْ وَ الزَّکَوةَ ءَاتىَ وَ الصَّلَوةَ أَقَامَ وَ االَْخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ ءَامَنَ

 آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که کنند مى آباد کسانى تنها را خدا مساجد«» الْمُهْتَدِینَ مِنَ

 یافتگان راه از اینان که است امید پس اند، نترسیده خدا از جز و داده زکات و داشته برپا نماز و

 (.04:توبه«)باشند

ذیل تفسیر این آیه به این مطلب اشاره کردند که آبادانی (، 1/404: 0178عالمه طباطبایی)

 .دارای شرایطی هستند که در آیه قید شده است منان است و آنانؤمساجد حق م
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 زینت کردن -4-4

 لَا وَ بُواْاشرَْ وَ کُلُواْ وَ مَسْجِدٍ    کلُ عِندَ   زِینَتَکمُ خُذُواْ ءَادَمَ یَابَنىِ»گونه آمده که درآیه قرآن این

 بخورید و برگیرید، نمازى هر در را خود جامه آدم، فرزندان اى «»الْمُسرِْفِینَ یحُِبُّ لَا إِنَّهُ  تُسرِْفُواْ

 .(10:)اعراف«دارد نمى دوست را اسرافکاران او که مکنید روى زیاده[  لى] و بیاشامید و

 تمام به ن حکم مربوطصاحب تفسیر نمونه ذیل این آیه در تفسیرش آورده است که ای

 در اعراب از جمعى زشت عمل از است نکوهشى درضمن است، زمان هر در آدم فرزندان

 شدند و مى برهنه و عریان کامالً خدا خانه طواف و الحرام مسجد به آمدن هنگام به که جاهلیت

 یا و مندرس کثیف، هاىلباس مساجد به رفتن یا و نماز هنگام به که هاآن به است اندرزى

 شرکت هیئت همان به خدا عبادت مراسم در و کنند مى تن در را منزل مخصوص هاىلباس

 (.0/084: 0178شیرازى،  مکارم)نمایند مى

زینت کردن خود برای نماز و ورود به مسجد از اهمیت  ،گونه که در این آیه آمدههمان

در اسالم نسبت به آن بسیار باشد که هایی میخاصی برخوردار است. زیرا زینت کردن از مقوله

 باشد.سفارش شده است. به عبارتی زینت کردن خود برای نماز از مقدمات ورود به مسجد می

اش است شاید بتوان این گونه بیان کرد که یکی از حقوقی که خانواده نسبت به مسجد بر ذمه

المی و با برنامه باشد که این امر باید متناسب با اصول اسزینت کردن و آراستن مساجد می

ای برای الگوسازی چه در راستای انجام شود. از این رهگذر خانواده با رعایت این امر زمینه

 زینت کردن افراد برای ورود به مسجد و چه در زینت کردن مسجد فراهم می نماید.

 ـ حقوق مشترک5

دارند که  در مطالب فوق ذکر شد که هر کدام از خانواده و مسجد نسبت به یکدیگر حقی

شود و به ها میها پایبند به اجرا بوده که در صورت عدمش اخالل به وظایف آنباید اهل آن

شود که همان میزان تبعاتی به همراه خواهد داشت. در بخش پایانی نوشتار به حقوقی اشاره می

 پوشانی دارد.در مورد هر دو وارد است و به نوعی هم

 دعا هنگام ورود خروج -5-1

ای وارد شده که اجرا و التزام به آن ها متون دینی ما نسبت به امور متعدد زندگی ادعیهدر 

کید شده است. آداب أشود. یکی از آدابی که نسبت به آن تسبب توفیقات فزاینده در زندگی می

 باشد.ورود و خروج به اماکن مختلف من جمله مسجد می
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، ثُمَّ لیَقُل: المَسجِدَ فَلیُسَلِّم عَلَى النَّبِیِّ إذا دَخَلَ أحَدُکُمُ»فرمایند: میپیامبر

هر یک از »، «اللّهُمَّ إنّی أسأَلُکَ مِن فَضلِکَ»فَإِذا خَرَجَ فَلیَقُل: «  اللّهُمَّ افتَح لی أبوابَ رَحمَتِکَ»

هاى رحمتت را بخداوندا! در»سالم کند و بگوید:شود، بر پیامبر شما که وارد مسجد مى

خداوندا! از تو از فضلت درخواست : »درود، بگوی و زمانى که بیرون مى« گشابه رویم ب

 (.1/401ق:0867)طوسی، «کنم مى

بندی به این دعاها سبب در مورد ورود و خروج از منزل نیز دعاهایی سفارش شده است. پای

 شود. تدریج می لو روحی ـ معنوی فرد بهحفاظت از اهل و امکانات و از همه مهم تر ع

 همسایه  -5-2

باشد که از یکی از حقوقی که در اسالم نسبت به آن سفارش شده است، حق همسایه می

امام انی وجود دارد از جمله . در این زمینه سخنان فراومصادیق حق الناس است

ا کَانَ مَظْلُوماً وَ لَا تَتَبَّعْ غَائِباً وَ إِکْرَامُهُ شَاهِداً وَ نُصْرَتُهُ إِذَ  فَحِفْظُهُ  جَارِکَ  أَمَّا حَقُ» فرمود:سجاد

مَا بَیْنَکَ وَ لَهُ عَوْرَةً فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوءاً سَتَرْتَهُ عَلَیْهِ فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ یَقْبَلُ نَصِیحَتَکَ نَصَحْتَهُ فِی

اماحق »، «نْبَهُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً کَرِیمَةًبَیْنَهُ وَ لَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِیدَةٍ وَ تُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرُ ذَ

اگر به  ،حضورش او را احترام نهى در ات این است که درغیاب او آبرویش راحفظ کنى وهمسایه

هایش نباشى، اگر بدى از او دیدى بپوشانى، اگر بدانى او ظلمى شد یاریش رسانى، دنبال عیب

ها رهایش نکنى، از لغزشش نصیحت کنى، در سختىپذیرد او را در خفا نصیحت تو را مى

: 0170ابن بابویه، «)درگذرى، گناهش را ببخشى و با او به خوبى و بزرگوارى معاشرت کنى

171.) 

مِنْ لِسَانِهِ وَ   الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ:» فرمایند مىپیامبر بزرگوار اسالمهمچنین 

برقی، «)است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند مسلمان واقعى کسى«»یَدِهِ 

 (.0/4455ق: 0170

گونه که مسجد دارای حقوقی نسبت به همسایگان خویش است. متولیان مساجد نیز همان

باید در  که ورد توجه قرار دهند. از قبیل اینمتقابالً باید نکاتی را نسبت به همسایگان مسجد م

 همسایگان را بنمایند. رعایت پخش ادعیه و ...

 توجه به صلح-5-9

 یکی از حقوقی که شاید بتوان از آن به عنوان حقوق متقابل مسجد و خانواده برشمرد. جنگ

 باشد. می (86 تا 18: 0171انصاری، رک، در مساجد) نکردن
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خانواده باید در تحکیم روابط بین اعضا به ویژه والدین همت مضاعفی داشته باشد تا بتواند 

افرادی با آرامش و روان سالم به جامعه تحویل دهد. ورود این افراد به فضای مسجد سبب 

 شود.های مسجد می یتها و فعالها در برنامهجذب سایر به مسجد و ماندن آن

شود  نقطه مقابل این امر نیز صادق است به عبارتی در مسجد با توجه به مطالبی که ارائه می

های تفریحی های دینی ـ مذهبی باشد یا حضور در برنامهزاری مراسمکه ممکن است در اثر برگ

در قالب اوقات فراغت و... نقش مؤثری در تثبیت یا برگرداندن آرامش، روح تعاون و... در فرد 

رو فردی که در چنین محیطی ساخته شود و نسبت به تهذیب نفس و اخالقش شود. از اینمی

در مجموع دو فرآیند فردی با آرامش قلبی، روح  کند.منتقل می کار کند، ثمراتش را به خانواده

ثیر گذار أیابد که به تبع در جامعه و در سطح کالن ت متعالی و تعاون به فضای جامعه ورود می

 خواهد بود.

 پرهیز از تقلید-5-4

شاید بتوان تقلید و آثار سوء آن را تا حدودی در محور حقوق متقابل خانواده و مسجد 

ند. به این صورت که در ساخت و شکل دهی به مسجد نباید از شکل و شمایل معابد غیر گنجا

مسلمانان بهره گرفت؛ زیرا اصوالً تشبیه به غیر مسلمانان به دلیل آثار سوء روانی و اجتماعی 

از جهت دیگر  (.01: 0147محمدی ری شهری،  ز نظر اسالم همواره ممنوع است)رک،آنان ا

شود نباید از مظاهر اصول و معارف زندگی پایه ریزی و آموزش داده می باید در مساجد که

و افراد را به نوعی وابسته به آن فرهنگ کرد.گاهی با حضور در برخی  فرهنگ غربی استفاده کرد

نماییم که تا حدودی افراد حاضر در مساجد رشحاتی از رایحه فرهنگ غرب را مالحظه می

-گاهی در کانون پر مهر خانواده نیز این مقوله مشاهده می ند.زنمسجد به ترویج آن دامن می

نماید که شود که در درازمدت آن را به سمت مظاهر غربی پیش برده و شکاف هایی بروز می

 سرانجام خوبی نخواهد داشت.

گونه که ذکر شد از وظایف مسجد در این راستا این است که نسبت به سبک زندگی همان

ها نیز در بیرون از مسجد به یح را به اهل مسجد آموزش دهد تا آناسالمی اطالعات صح

بنابراین مسجد و خانواده از آن جا که به عنوان  سایرین این سبک زندگی را ترویج کرده است.

ها یاد شده است این وظیفه را به عهده دارند که نسبت به تقلید جدی دو کانون سازندگی از آن

 وارد میدان عمل شوند.
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 جهـتین

گونه  توان اینمی مسجد در متون دینی ما آمده است؛ چه در مورد خانواده وه به آنبا توجّ

بیان داشت که در این دو نهاد به دلیل وجود رابطه عمیق و متقن اعتقادی ـ روحی در بین 

تدا ای که فرد با ورود به مسجد شاید در ابگونهاعضا، تاثیر و تأثرات نیز فراوان بوده است. به

هایی که ارائه اما به مرور با توجه به برنامه نسبت به حقوق آن پایبندی کمتری داشته باشد.

چه در مسجد فراگرفته به عنوان سفیری شود و نسبت به آنشود جزنی از خانواده مسجد میمی

نماید که فضائل نیکو، ارتقای اطالعات دینی، احترام به مسجد، رعایت حقوق مسجد عمل می

ویژه نماید بهبه مسجد وسایر موارد را آموخته و به دیگران منتقل می نند یادگیری آداب ورودما

رو در تبیین حقوق از این ترین ارتباط را با وی دارند.ترین و صمیمیاعضای خانواده که بیش

متقابل خانواده و مسجد به مواری مهمی همچون احترام و بزرگداشت مکان و اهلش، تحکیم 

ه آداب ط، تقویت بعد اعتقادی، روحی، علمی، گسترش صلح و امنیت، رعایت نظافت، التزام برواب

 ای داشت. توان اشارههای پایدار و... می ورود و خروج، ترویج دوستی
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 1آمنه دلنیاد

 خیانت در امانت 

         

 چکیده
از آن جایی که امانت داری به عنوان فضیلت انسانی و منش اجتماعی و 

د است، خالف آن یعنی خیانت در امانت از امور هنجاری پسندیده مورد تأکی
ناپسند و مذموم شمرده شده و از سوی خداوند به شدت به عنوان عملی منکر 

اسالم است  در ها ترین خیانت زشت امانت یکی از خیانت در. محکوم شده است
به این  فردی بخواهد اگر انسان امانت است و مال نزد چیزی حتی بدن و چراکه هر

چپاول  نیز نیاورده بلکه مال دیگران را به جا را حق خداوند نه تنها یانت کندخ امر
 هر و السافلین بکشاندبه اسفل که انسان را شودهمین باعث می کرده است و

خیانت هم مراحلی  و طی کند مراحلی را باید برسد صفتی زمانی که به مرحله اجرا

 بر ضروری است که بنا ل الزم وکه برای برطرف کردن آن شناخت این عوام دارد
هایی  ابتدا به خیانت که این مقاله گیردمی بررسی قرار مورد اهمیت این شناخت،

 حوزه عوامل خیانت را در دو پردازد و سپس که در قرآن اشاره شده است می
های پیشگیری خیانت  کند و در آخر به آثار سوی آن و راه میمادی بیان  معنوی و

 پرداخته است.
 

 :واژگان کلیدی  

 .قرآن، عوامل خیانت، آثار خیانت خیانت، خیانت در  

 

 

 مقدمه 

به عنوان  کرده استاتی را که برای بندگان وضع داوند متعال یک سلسله قوانین و مقررخ

چنین  و هم ت نهی کردهآن به شدّ به از آنها نام برده و از هرگونه خیانتی نسبت« امانت»

 برای خداوند ابتدای خلقتش به آن دچارشده و مهمی است که انسان ازمسائل  خیانت یکی از

.ه استسنت آورد طریق قرآن و های فراوانی ازمهم سفارش رهایی انسان از این مقوله

                                                 
 ، مشهد.مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دوآموخته سطح  . دانش 0
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برمی حتی مادیات انسان را در روان و روح و باالیی دارد که عقیده، خیانت آن چنان نفوذ    

هایی ولیتؤمس نوعان خودنسبت به هم دی اجتماعی است،آنجایی که انسان موجو از و گیرد

عوامل  برهمین اساس برخی از شود؛خیانت می موجب بروز انجام ندهد آن را که اگر دارد،

 زجهل و.... باعث شده است که انسان از امانت الهی سر با نفاق، کفر، معنوی خیانت مثل شرک،

 اثر« یاسالم یزندگ سبک در آن عوامل و انتیخ»عنوان .حق انحراف پیدا کند مسیر از زند و

 انتیخ تیروا و قرآن گاهیدد از یدارامانت همچون اوینیعن با یول است نشده فیلأت یمستقل

 به متن انجام است ذکر قابل نیچنهم است پرداخته آن به کتاب قالب در ییزناشو روابط در

 .است یاکتابخانه ارکدم و معتبر یها پایگاه در جووجست روش

 قرآن خیانت درانواع  -1

زد کرده و همچنان ایشان را از  تر مسائل را گوش بیش خداوند در قرآن به رسول اکرم

در کند. یکی از این اموری که بیشتر پیامبر اکرم انواع خطراتی که پیش رو دارد آگاه می

ده که خداوند در شدند خیانت بود، که خیانت آن چنان مهم بو صدر اسالم با آن مواجهه می

کرد  خورد باخبر می اد به چشم میتمام حال ایشان را از این آفت مهم که در بین دشمنان زی

 پردازیم: به ذکر آن می که در ادامه

دهد و به پیامبر خود یادآوری  خداوند به خیانت دشمنان هشدار می 70در سوره انفال آیه -0

 شود. ها می قرار گرفتن آنکند که خیانت آنان سبب اسارت و تحت سیطره  می

کند و آنان را از قیامت که هیچ حرکت  اشاره به خیانت در امانات می 01در سوره غافر آیه  -4

 هراساند. ای در آن پوشیده نیست می مخفیانه

 که هر دو همسر دو پیامبر بزرگوارکند  میدو زن تاریخ اشاره به  06یه در سوره تحریم آ -1

ری که خداوند عبد صالحشان نامیده و با این حال این دو زن به بودند؛ دو پیامب لوط و نوح 

در نتیجه بدون  کردند یعنی اسرار خانه را به دشمن بازگو میآن دو بزرگوار خیانت کردند 

 .در زمره هالکان به هالکت رسیدند از همسری با پیامبر کسب کمترین امتیازی -8

 (577 :0178ییطباطبا)

 خیانت درامانت مفهوم -2

 ،یشیقر)به معنای منع حق است و (485: 0175طریحی،)نقیض امانت در لغت تخیان

 (.417:0147 ،مشکور)دستورات الهی خارج شدن  به معنی از الح نیزطاص در و (108 :0107

کلیه اعمال انسانی را قبیل  به امورخاصی نیست بلکه معنای وسیعی دارد و خیانت منحصر
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-خیانت گام برمی مسیر امانت در مرز از عبور ه انسان باک شودیشامل م کردار را و گفتار

این  عوامل خیانت در کند.فراهم می که زمینه خیانت را هستند یچنین عواملهم دارد و

ذکر  مباحث معنویابتدا که براساس اهمیت  گیردمی مادی قرار معنوی و  مقوله در دو نوشتار

 شود: می

 عوامل معنوی -2-1    

جمله  از ها وارزش اری ازیگونه که ایمان خاستگاه بسعقیده: همان ان وضعف ایم -الف

عوامل  کی ازی خیانت است عوامل بروز فقدان آن از عقیده یا ضعف ایمان و .امانت داری است

به  تظاهر اما قبول ندارد دل خدا را شخص منافق در زیرا ؛درویی است ضعف ایمان نفاق و

 ای بر روی کفرپرده همه مقدسات دین همین گونه است ونسبت به  کند و خداپرستی می

اوج  خیانت،»فرماید: میهمین است که امام علی به خاطر (46و01 ،یسالم).کشد خویش می

 حَدَّث اذا ثَالثَهٌ، المُنافِقِ هُیآ»می فرمایدپیامبراکرم (. 1401:0141،یشهر)ری «نفاق است

آنگاه  نشانه منافق سه چیز است: (071 :0147،ینیام )« خانَ ائتُمَنِ اذا و أخلفَ وَعدَ اِذا و کَذِبَ

نگاه که امین آ کند، دهد خلف وعده می آن نگاه که وعده می گوید، دروغ می ،گوید که سخن می

 اما فرمایند: های خیانت کار ایشان میباب نشانه هم چنین از کند و شود خیانت می شمرده می

)ری «االقرب الی الطغیان ض القران وغوب واذی الجران، رحمان،عصیان ال:»عالمه الخائن فاربعه 

آزار رساندن  خدای رحمان، نافرمانی از است: چیز چهار کار نشانه خیانت (0004 :0141شهری،

 ثالثه العذر»فرماید: مینزدیک شدن به طغیان امام صادق همگان و نفرت از به همسایگان،

بر الوالدین برین کانا او  و الفاجر الوفاء بالعهدللبر و الفاجر و فیها اداء االمانه الی البر و الحد

ای ندارد: کس نسبت به آن بهانهسه چیز است که هیچ (74ثیحد: ق0868، یمجلس)«فاجرین

طرف آن خوب  ،پیمان و وفای به عهد چه بدکار، باشد، تحویل امانت چه صاحب آن نیکوکار

 .باشند خواه گناهکار نیکوکار نیکی به والدین خواه آنان یا بد، باشد

قرآن  آورد که خداوند در مان به شماریهای ضعف اتوان مقولهمی تقوایی را چنین بیهم

 لَّا بِدِینَارٍ تَأْمَنْهُ إِن مَّنْ وَمِنْهُم إِلَیْکَ ؤَدِّهِیُ بِقِنطَارٍ تَأْمَنْهُ إِن مَنْ الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ وَ»فرماید:  می

 عَلَی یَقُولُونَ وَ سَبِیلٌ األُمِّیِّینَ فِی عَلَیْنَا لَیْسَ قَالُواْ بِأَنَّهُمْ ذَلِکَ قَآئِمًا عَلَیْهِ دُمْتَ مَا إِلَّا لَیْکَإِ ؤَدِّهِیُ

 ثروت اگر که هستند یکسان کتاب اهل انیم در و( 75:عمران لآ)«عْلَمُونَیَ وَهُمْ الْکَذِبَ اللّهِ

 به هم نارید کی اگر که هستند یکسان و گردانند یم باز تو به ی،بسپار آنها نزد امانت به ادییز

خاطر  به نیا ی.باش ستادهیا آنها سر باالی که یزمان تا مگر گردانند، ینم باز تو به بسپاری، آنها

 بندند. خدا دروغ می و بر میستین ولؤمس یینام برابر در ما گویند: آن است که می
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فراهم  شرک هم که زمینه خیانت را و کفر توان به نفاق و ضعف ایمان می های دیگرجنبهاز 

باعث  دینی نیزبی کفر و شود ومی که نفاق دوگانگی شخصیت باعث این کار اشاره کرد کندمی

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ »فرمایند:این باره می ود که قرآن درشمی  خداوند امور پیمان شکنی در

کُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ ال   وا فَهُمْ ال یُؤْمِنُونَ .الَّذینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فیالَّذینَ کَفَرُ

اند که کفر ورزیدند و  تردید، بدترین جنبندگان پیش خدا کسانى بى (50و55:انفال)«یَتَّقُونَ

شکنند و ]از  یمان خود را مىهمانا که از ایشان پیمان گرفتى ولى هر بار پ آورند. ایمان نمى

 .دارند نمى خدا[ پروا

 له راأهودیان اشاره کرد که قرآن این مسامانت شکنی ی به توانشرک هم می ر رابطه باد

 است یکس آنان از (75:عمران لآ)« إِلَیْکَ ؤَدِّهِیُ لَّا بِدِینَارٍ تَأْمَنْهُ إِن مَّنْ وَمِنْهُم»بیان کرده است:

 .پردازدینم تو به را آن یشمرد نیام ینارید بر را او اگر که

او غلبه  دنیاپرستی بر هوس و، نسان زمانی که هویادنیاپرستی:  هوس و غلبه هوی و -ب

همین باعث خیانت  کند ونمی به عواقب خیانت فکر و می اندیشد فقط به منافع دنیا ،کندمی

عقل خود  گوش و ای برچشم وهوس پرده غلبه هوی و آنان با ؛می شود که قرآن می فرماید

عِلْمٍ وَ خَتَمَ   أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى » کننددانند چه می یافکند که نم می

 (،41: هیجاث) «کَّرُونبَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَال َتذَ  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى  عَلى

او را دانسته گمراه   و خدا  قرار داده  خود  معبود پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را 

اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسى  و بر دیده و دلش مُهر زده گردانیده و بر گوش او 

 گیرید؟ او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمى

 فرماید:امانت الهی است که قرآن می در هاها عامل خیانت آنانجهل: جهل برخی انس -ج

 وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ حْمِلْنَهَایَ أَن فَأَبَیْنَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ عَلَی الْأَمَانَهَ عَرَضْنَا إِنَّا»

 عرضه ها کوه و نیزم و هاآسمان بر را فیتکل بار  و  (74:احزاب)« جَهُولًا ظَلُومًا کَانَ إِنَّهُ الْإِنسَانُ

 . برداشت را آن انسانی ول شدند، هراسناک آن از و زدند باز سر آن برداشتن از پس .میکرد

 .بود نادان ستمگری او یراستب

کند که انسان  ه به ارزش واالی انسان اشاره مییاین آ رینمونه ضمن تفس تفسیر در

به اسفل السافلین سقوط کند زیرا آنچه شایسته حمل این  و ستم کند تواند به خود ظلم و می

کند معرفی می امانت دار را همین است که منافق خود به خاطر انجام نداده است و امانت بود

منافق استحقاق بیشتری برای  لذا ؛است که خائن است ولی مشرک خیانتش آشکارحالی در و

مشرک  مشرک است که منافق ظالم و منافق و متناسب با هیآ جهول آخر ظلوم و عذاب دارد و
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 و جهول به ستمکار و ومنور ظل ریتفس در .(850/854 :0151،یرازیش مکارم)جهول است

به راه باطل برود  ر حق انحراف پیدا کند ویمس زیرا انسان زمانی از ؛نادان تعبیر شده است

نابخردانه شمرده می  جاهالنه و شرب که رفتار نجاآ ستم گشته تا به گسترش ظلم و منجر

 .(88:0148،یقرائت)شود

 علم و فرمایند که انسان به خودی خود فاقد المیزان درباره جهل می ریتفس درچنین  هم

 نتیجه از در داشت که خدا آن دو را به وی افاضه کند و عدالت بود ولی قابلیت آن را

 ظلم وجهل به اوج عدالت ارتقا .(0100 :0171ن،یمع اوج، مقابل نقطه ،یپست ب،ینش)حضیض

به  جهل مجوز این است که امانت الهی را حمل کند و همین اتصاف ذاتی به ظلم و کند و پیدا

دائمی  به این امانت الهی خیانت کند هالکت او اگر عواقب وخیم این امانت جاهل بود و و آثار

 (.544و 547 ،ییطباطبا)است

ظلم به  شرک و نادانی، فته کلمه جهل به معنای ستم وهای صورت گره به بررسیتوجّ با

 .باشدکار رفته است تمامی این وجوه دارای اشتراک می

 دار استشبهه ،بدخیال ظن. ءلغت به معنای سو بدگمانی: این کلمه در -د

 د،یعم) دیگران گمان بد کند کردار و اصطالح این است درباره رفتار در و (175:0177دهخدا،)

408:0141.) 

امری  خیانت به امانت را نظر روانی، تباهی است از شرارت و در بدگمانی عاملی اثرگذار

کسی که بدگمانی ورزد »فرمایند:میچنان که حضرت علی کنداجتناب ناپذیر وانمود می

این بدگمانی  و .(174 :0100،یمتمی)«داندمی کند رواخیانت نمی خیانت به کسی را که به او

بدگمانی به مردم،   -4.امیدی است نا س وأهمان ی  بدگمانی به خدا، -0پی دارد:  رد عواملی را

حقوق  برابر بدگمانی به خود، که انسان در -1 .دهد ترتیب اثر و کند خیال بد و همان فکر

: 0148)نهج البالغه،این باره امام علی چنین در هم و0داندمی مقصر را بندگانش خود و خدا

تکیه به گمان بد زیان کسی  با« لیس من العدل القضائ علی الثقه با ظن» ید:فرمامی، (0146

 .به دوراست داد عدل و که مورد اعتماد می باشد داوری کردن از

لغت  رشک در حسادت است. امانت رشک و عوامل خیانت در از رشک ورزی: یکی دیگر -ه

اصالح حالت  در و (04640:0177،دهخدا)رقابت است و حسد همان حسادت ورزیدن و

 حسد .(54:0111 ،یمحدث)ددار دیگری نعمتی از نفسانی که صاحب آن آرزوی سلب کمال و

 ،حب ریاست ،خوف ،تعجب، کبرعداوت، جمله آنان  رشک اسباب بسیاری دارد که از یا

                                                 
1
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 امانت  عوامل خیانت در است که ازنمونه بارز حسادت داستان حضرت یوسف و، بدسرشتی

 .باشد  توانمی

 .(100 :0171 ن،یمع)انجماد و دلسردی است ،گینیهاندو ،مردگیژلغت پ در افسردگی: -و

برآورده نشدن نیازهای ما و واکنش  اثر ذهنی است بر واقع افسردگی یک حالت کامالً در

عوامل افزایش این بیماری:  و (7 :0116،یاکبر )برآورده نشدن نیازها است برابر متقابل من در

تنها  انسان خوش را کامالً مذهبی. کاهش اعتقادات استرس و ،رویتک ،زندگیتغییر شرایط 

  امام علی .(07 :0148،یبهشت خباز) هیچ تکیه گاهی ندارد و کند احساس می

 فرماید: می داند وامانت می باعث خیانت در افسردگی را، (0040 :0148 البالغه، نهج)

به آنان  را های خودامانت امین ندانید و بردمیرنجش عاطفی رنج  ازکه های افسرده  انسان»

 .«آمد خیانت برخواهد ای درصدد نسپارید زیرا اندک بهانه

 عوامل مادی -2-2

قناعت و آن  آزمندی، ضد لغت آزو انسان: حرص در طمع بر چیره شدن حرص و -الف

برای  دح یا کوشش زیاد از است و وردن نعمت زیاد و آرزوی زوال نعمت غیرآطلب بدست 

 .(0184: 0171 ن،یمع)طلب شی است

 هم در کند واموال دیگران خیانت می شود هم در مرتکب خیانت می انسان حریص نیز

غلبه  کوشش و ،این رو به جای تالش از اشتغال به پستی که شایسته آن نیست حریص است و

 ،عارفم تیسا)کند.طمع برای رسیدن به مقصود خیانت می کنترل حرص و،هوس هوی و

 غیر ان الطمع مورد»فرماید:یم (475 حکمت:0175 ،البالغه نهج)که امام علی (0174

به آنچه ضمانت کرده  و دهدنجات نمی و کشاندطمع به هالکت می« وفی ضامن غیر و مصدر

 .نیست وفادار

 شود که حرام رایا مال سبب می عالقه به فرزند فرزند:گاهی عشق و دلبستگی به مال و -ب

 درست کند آخرت خود را را نده خیالی خودیبرای اینکه آ حرام می شمردند و حالل را الل وح

 .(0174،معارف تیسا)زنند دست به خیانت می گذارند ومی پا زیر حقی را کند دهد خراب می

 (44:انفال)«عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظیمٌوَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ »فرمایند:ن میآقر

عهده امتحان برآیند پاداش  برای کسانی که از وسیله آزمایش است و اوالد شما اموال و بدانید

 .خداست عظیم نزد

 انسان به انحراف از یفرزند زمینه ابتال راهنما اشاره دارد که دلبستگی به مال و تفسیر در

داری خیانت دین پرهیز از های الهی ویبندی به ارزشکند پا فراهم می خیانت آنان را دین و
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 .(807 :0175محققان، از یجمع و یرفسنجان)پاداشی عظیم نزد خداوند است

به دنبال دارد که  سویی نیز ثارآشده است این خیانت  عواملی که برای خیانت ذکر وجود

 کنیم:بیان می را نان آ به صورت مختصر

 گریکدی به افراد نکردناعتماد (1

 تیجنا مقدمه انتیخ (2

 جامعه در ییرو دو شیافزا (3

 اقتصاد نابودی (4

 نید در یسست (5

 یکام تلخ و خواری (6

 .(55 :0114،اسکندریی)دست تنگ و فقر (7

 

 انواع خیانت در امانت -9

  :دریگ صورت تواند یم قیطر چند به امانت در انتیخ

  .زنند یم خسارت به اموال مردم و کنند، یم قبول گرانید از را یمال که یافـراد -الف

 ـجـادیا ،یبـاز دغل و سهیدس اسرار، فروختن :مملکت اطـالعات و اسـرار یافـشـا -ب

 که است ییهاانتیخ از ـگـرید یکی گانگان،یب نفع به کردن یجاسوس و وحشت و رعب

 و  نظم کار نیا با و دهندیم انجام مملکت کی هیعل فروش وطن جاسوسان و کوردل منافقان

  .(14:0101، )حلّی و امیر الزاهد ابی الحسناندازند یم خطر به را آن افراد و معهجا تیامن

 جلوه بد ای و یفروشکم امانت، در انتیخ از گرید نوع: کاال دادن جلوه بد و یفروش کـم-ج

 راه نیا از همواره ترشیب مـنـفـعت و سـود کسب یبرا کاسبان یبعض. باشد یم کاال دادن

 نیا از و فروشندیم گرانید به گزاف و باال یـمـتیقـ بـا را خـود ارزش یب و خراب یکاال

فروشى کنند و به  هر گاه امت من در پیمانه و وزن کم».کنندیم انتیخ ـگرانید بـه ـقیطـر

شکنى و با عمل آخرت دنیاطلبى نمایند، در این هنگام خود تعریف  و پیمان  یکدیگر خیانت

 .( 14: ق 0146بروجردى،   )حسین«نمایند پرهیز مى کنند و دیگران از آنان مى

 مال از ترشیب سود و منفعت آوردن دستبـه یبـرا کـه یافـراد: خیانت در دوستی -د

هاست  زیرا شیطان همواره در کمین انسان. کنندیم انتیخ خود دوست امانت در یحت ،ایدنـ

های د و یکی از بهترین تعاملکن ها استفاده میاز هر فرصتی برای ضربه زدن به آدم و

اجتماعی که اشخاص با هم دارند، برقرار کردن رابطه دوستی است زیرا با این پیوند باعث 
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شود که افراد نقاط ضعف وقوت خود را بشناسند و در صدد برطرف کردن آن برآیند.  می

از هم از  نتایخ به طرف دو از یکی داشتن وا با را مقدس وندیپ کوشدیم وستهیپ که یطانیش

 یبرا هم باز باشد یمعمول هم هرچه اسرار نیا و دانندیم را گریکدی اسرار دوستان .بین ببرد

 امام که کند فاش را خود دوست اسرار دینبا دوست کی و دیآیم شمار به مهم آن صاحبان

 مجلسی،)«است انتیخ از برادرت اسرار رامونیپ گفتن سخن:»ندیفرمایم7صادق

 .(70:ق0868

 است یتینامید دروغ، و رسد یم مردم قلب به آن از عبور با تو قلب که است یپل نان،یاطم

 به که است یبزرگ انتیخ چه:»ندیفرمایمصادق امام که کندیم منفجر را پل نیا که

حلّی و )«ییگویم غودر او به آن لهیوس به تو و دارد  قیتصد بدان او که ییبگو یسخن برادرت

 .(14:0101، ی الحسنامیر الزاهد اب

 ها دره قعر به زین یگاه و کنندینم یزندگ ها قله فراز بر شهیهم مردم که ستین یدیترد

 اگر بسا چه و باشدیم یجیتدر بلکه ستین یناگهان سقوط نیا دیترد بدون و کنندیم سقوط

 هنمونر راست راه به را او بتواند کند دراز او نجات یبرا را خود دست که شود افتی یکس

 اگر و ندیوآ به افراد نیکترینزد رایز هستند دوستان یکار نیچن به مردم نیترستهیشا و  شود

 یکس اگر:»ندیفرما یمصادق حضرت .انددهیورز انتیخ او به قیتحق به نکنند نیچن

 کرده انتیخ او به نداشت بازش کار آن از و ابدییم ناخوش را آن که افتی یامر بر را برادرش

 .(05:ق0868 ) مجلسی،داشت خواهد حق او بر ندهیآ در یکس نیچن و است

 خیانت از پیشگیری های راه -4

 :کنند توجه امور این به باید خیانت از پیشگیری برای جامعه افراد

 به اطمینان و او بر توکل خدا، شناخت طریق از امر این :ایمان های پایه تقویت -الف

 فراهم راه مشروع از زندگی مواهب به رسیدن برای را زمینه الهی، ناپذیر تخلف های وعده

 .کند می

 به والنمسؤ است. اگر نیازمندی خیانت، عوامل از یکی :مشروع و معقول نیازهای تأمین -ب

 سازند، را برآورده آن و کنند توجه هستند آنها زیر نظر که کسانی مشروع و معقول نیازهای

 .رودیم بین از افراد در خیانت زمینه

 رسوایی، موجب دنیا در خیانت بداند که انسانی :خیانت شوم عواقب به هتوجّ -ج

 به هرگز شود، می فقر نتیجه در و رسوایی از ناشی های محرومیت به شدن گرفتار سرافکندگی،
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 از شد، خواهد الهی عذاب گرفتار آخرت در بداند که انسانی همچنین گردد. نمی مبتال آن

 .(0: 0144آملی، دیجوا گریزد) می خیانت

 های نجات از خیانت راه -5

              کند که این کار  توجّه به آگاهی همیشگی خداوند از خیانت: انسان خائن خیال می -الف  

خویش حاضر  نهایت شود؛ در حالی که قبل از همه، خداوند با همه قدرت بی پنهانی انجام می

   یَعلَمُ خائِنَه االَعُین وَ ما تُخفِی » فرماید: باره می(. قرآن در این00:0177حیدری، و ناظر است)

 داند. کنند، می ها پنهان می اوند خیانت چشمان و آنچه را سینه( خد01غافر/«)الصُّدُورُ

مند آفریده و هر کار زشتی، کیفر در ناموس طبیعت: خداوند عالم هستی را منظم و قانون - ب

اید بداند که ضربه کار خود را دیر یا زود خواهد بیند. خیانتکار ب جزا و مکافاتش را می

 ..(04: 0177حیدری، ) خورد

امروز خائن، « کان یوم الخائن شراً من أمسه»فرمودند:خیانت عاقبت ندارد: امام باقر - ج

 .(017تا:ری شهری،بیبدتر از دیروز اوست) 

آن هر بانگ و برد و به تعبیر قر خائن امنیت ندارد: شخص خائن همیشه در ترس به سر می - د

 ترسد. پندارد و حتی از سایه خود هم می فریادی را بر علیه خویش می

 مطالعه آیات و احادیث - ه

 .(01و0117:04  ،حیدری)داری مانتمطالعه حکایات ا - و

 

 جهـنتی

خیانت نیاز به شناخت دارد زیرا با شناختن و  توان گفت، مطالب ارائه شده می با توجه به

نوعان خود  سزایی در کمرنگ شدن آین آفت در زندگی هممک بهشناساندن آن به دیگران ک

ین مخاطب ا این خطر مهم را به نخسته ایم و قرآن به عنوان بهترین راهنمای زندگی انسان کرده

معرفی کرده  ،اند زد کرده و کسانی که در قرآن خیانت کار بودهگوشخود یعنی پیامبراکرم

زیرا این مرض آنچنان نفوذ باالیی دارد  ؛بیم داده استهمچنین همواره بشر را نسبت به آن  و

...  ، جهل وهوای نفس، بدگمانی  ز قبیل ضعف ایمان و عقیده، غلبهکه حتی در اعمال عبادی ا

 نیز شود خیانت ها از مسیر بندگی خداوند می کند و باعث دور شدن آدم نیز رخنه میدر آدمی 

  است. بروز مینهز دارای عملی و اخالقی آلودگی هر مانند

که انسان باید است  از سرچشمه آلودگی مسیر کردن سد راه بهترین آن، با مقابله برای

 تمام در ورزی خیانت به عواقب ها دادن انسان توجه با چنین های ایمان را تقویت کرده و هم پایه
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 پیشگیرانه، کارهای راه ارایهاعتمادی، سستی در دین،  دستی، بی از جمله فقر و تنگ اقسامش

 .کرد ایجاد فاصله خیانت، و جامعه بین توان می
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 1اعظم عابد

 خی فدکـبررسی جریان تاری

 چکیده
حائز اهمیتی است، زیرا دارای موقعیتی کشاورزی مناسب،  های فدک یکی از موضوع

این  باشد. میهای پر آب  و چشمههای بیشتر  چنین دارای نخلستان منطقه وسیع و هم
روستا در منطقه حجاز که فاصله آن تا مدینه دو روز راه است، قرار دارد که اکنون در 

ومتری شمال مدینه واقع شده است. از آنجایی که این سرزمین توسط یلکدویست و نود 
برای آزادیشان این  در سال هفتم هجرت فتح شد و یهودیان فدک،حضرت علی

بخشیدند و فدک به پیامبر اکرمهایشان بود  ین داراییتر مهم سرزمین را که جزو
طبق حکم الهی، فدک را به قرار گرفت. رسول خداملک شخصی پیامبر اکرم

ر درآمد سالیانه فدک را که شامل هفتاد هزاایشان نیز  اعطا کردند.حضرت زهرا

کردند. ولی  م مییرا بین فقرا تقس مانده داشتند و باقی نیاز برمی  به اندازه سکه طال بود
خواستند مردم را از پیرامون این خاندان طاهر برهانند  با غصب فدک می ای از خلفا عده

-گرفتن روش پدر گرامیو به دور خود جمع کنند. دخت گرامی پیامبر اکرم با در پیش

ت و آشکار حقیق یشان به دفاع از حق و حقانیت پرداختند و در همه حال به افشا

از طریق ایراد خطبه فدکیه، غاصبان خالفت و امامت را  تمام ورزیدند واه ،دن باطلکر
 ند.رسوا ساخت

فتح  ریخی نوشته شده است و در آن، سعی شده ازتا -این مقاله با روش بنیادی

چنین مناظرات و اقدامات اهل  فدک، موقعیت جغرافیایی آن تا زمان غصب آن و هم
ه این نتیجه برسیم که فدک چه از باب ارث مورد بررسی قرار بگیرد و در آخر ببیت

 رسیده است. و چه از باب هدیه به حضرت فاطمه

  :واژگان کلیدی

 فدک، خطبه فدکیه. ، غصب)سالم اهلل علیها(حضرت زهرافدک، 

 

 

                                                 
 ، مشهد.مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دوآموخته سطح  . دانش 0
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 قدمهم

نین سرزمین یهودی نشینی است که چهم باشد و ترین منطقه به خیبر می فدک نزدیک

ی این سرزمین فتح شد این منطقه جزو دارای کهسکونت داشتند. زمانیای از یهود در آن  طایفه

بها را برای حضرت فاطمه قرار گرفت.و پیامبراکرم این هدیه گرانرسول اکرم

ای است که بر زبان مسلمان  اند. در طول چهارده قرن، فدک کلمه به ارث گذاشتهصدیقه

فدک در »تند که با جمالتی از این قبیلای از منحرفان درصدد هس پیوسته جریان دارد و عده

این حق را از حضرت فاطمه و فرزندان  و « از جنبه مالی ارزش نداردنگاه حضرت فاطمه

ایشان سلب کنند و مردم را از حق منحرف سازند. بنابراین از جمله اقداماتی که خلفا انجام 

زهرای  دستور خداوند بهبهدادند این بود که فدک را حضرت رسول اکرم

جمله  دند و برای این کار خود دست به جعل حدیث و دالیلی ازبخشیده بود، غصب کراطهر

داشتند. سرانجام این نیرنگ آنان با سرعت عجیبی در اجتماع پیشرفت کرد و  اداره حکومت و ...

قعیت قیام کند که نه حکومت سقوط کند و توانست در این مو تنها فردی که میاثر گذاشت و 

که ایشان با اثبات ارث از آیات قرآن و استدالل  دولت، کسی نبود جز دختر رسول خدانه 

کرد و از  عقلی و همچنن داشتن شاهد بهترین راه را برگزید و از حریم والیت بدین صورت دفاع

ب تکلیف و ن خالفت را به جهانیان شناساند در این مقاله بر حسطریق خطبه فدکیه، غاصبا

له فدک تبیین شود تا شاید قدمی باشد در راه خشنودی بهترین الگو و ، مسأوظیفه سعی شده

 های منافقانه.  شناساندن چهره

های عمومی و تخصصی بوده  متن جستجو در مدارک کتابخانه ،قابل ذکر است روش انجام

 است.

 شناسی فدک  مفهوم -1

ا مدینه دو روز راه است، فدک در لغت به نام پنبه و در اصالح  نام روستایی در حجاز که ت

ای از یهود در آن سکونت داشتند و این سرزمین در  چنین سرزمینی یهودینشین که طایفه هم

ای مهم بود و نسبت به خیبر  ای پرآب و منطقه وسیع کشاورزی و قلعه سراشیبی خیبر با چشمه

هام(  بنین کسی که در این سرزمین سکونت یافت)فدک ای بیشتری داشت. نخستهنخلستان

نام « الحاط»کیلومتری شمال مدینه است که  اکنون فدک شهری در دویست و نورد است. هم

 .(414تا: دارد )یاقوت حموی، بی
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 فتح فدک -2

خبر پس از فتح خیبر در سال هفتم هجرت و حدود چهار سال قبل از رحلت پیامبر 

شت و اظطراب را بر قلوب وحانگیز فتح آن قلعه پوالدین به دست امیرالمؤمنین حیرت

ای از آنان قبل از اعالن جنگ  ای خود را باختند که عدهدشمنان اسالم چیره ساخت و به گونه

ترین افراد با  مرتبط تسلیم کردند. اهل فدک، پیشقدم شدند و خود رااز طرف رسول خدا

آنان  ،ت کردنددرخواسیهودیان فدک، با شنیدن فتح خیبر، از پیامبراکرم اهل خیبر بودند.

را آزاد کند و درباره اموالشان تصمیم بگیرد حضرت این پیشنهاد را قبول کرد و حضرت 

نامه قرار شد، هر کس از  را فرستاد و با ضمانت حفظ جانشان با آنان صلح کرد. در صلحعلی

ه اهل فدک، اسالم را پذیرفت، خمس اموال او گرفته شود و هر کس بر دین خود باقی ماند، هم

اموالش را بگیرند. این درباره جان و اموال شخصی آنان بود و سرزمین فدک، ملک شخصی 

رسول خدا گردید و قرار شد سالیانه، درآمد فدک را که بین هفتاد تا صد و بیست هزار سکه 

طال بود برای آن حضرت ارسال نمایند. این قرارداد بین پیامبر اکرم و یهود فدک به امضا رسید 

 (.41و44: 0861ت آنان داده شد تا برای همیشه بدان عمل شود)قطب راوندی، و به دس

؛ زیرا این بود و دارایی و ملک شخصی پیامبرجز ،براساس حکم صریح قرآنفدک سرزمین 

سوره خالت آنان فتح شد. خداوند در ترین د سرزمین بدون لشکرکشی مسلمانان و بدون کوچک

 اللَّهَ وَلَکِنَّ رِکَابٍ وَلَا خَیلٍ مِنْ عَلَیهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رَسُولِهِ عَلَى لَّهُال أَفَاءَ وَمَا» فرماید: می حشر

اموالی را که خدا از آنها بر پیغمرش « » قَدِیرٌ شَیءٍ کُلِّ عَلَى وَاللَّهُ یشَاءُ مَنْ عَلَى رُسُلَهُ یسَلِّطُ

لیکن خدا پیغمبرش را بر هر که بخواهد  بازگردانید، شما هیچ اسب و شتری بر آن نتاختید،

ها عائد  مسلط گرداند و خدا بر هر چیز تواناست. اموالی را که خداوند از اهالی این قریه

 (.0:حشر«)باشد وص خدا و رسول و خویشانش میپیغمبرش کرده، مخص

، است یکی از مصادیق انفاق اموالی است که بدون جنگ از کفار به دست مسلمانان افتد،

شود، مختص پیامبر است و ایشان چنین یک پنجم غذایی که با جنگ از کفار گرفته می هم

 .(18: 0141)استادی،کند ده را میان مجاهدان تقسیم میمان چهار پنجم باقی

رِیدُونَ وَجْهَ ، خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُ ذلِکَ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ  حَقَّهُ  آتِ ذَا الْقُرْبى»َ با نازل شدن آیه

 « : وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

رسول ما حق ذالقربی و مسکینان و در راه ماندگان را از این مال که در دست توست، ادا »

کن که صله و رحم و احسان به فقیران برای آنان که مشتاق لقای خداوند هستند بهترین کار 

 رسید وجبریل امین به حضور رسول اهلل، (14:روم«)است و همینان رستگاران عالمند
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: 0174دشتی،«)فدک را به فاطمه عطا کن !یا محمد اعط فاطمه فدکا، ای محمد»رمود:ف

را فراخواند و فدک را به اعطا کرد و مردم را در حضرت زهرااز این رسول خدا (.450

  .(040: 0141حویزی، منزل خویش جمع آوری کرد و حکم الهی را به همگان ارائه فرمود)ال

اند به عنوان مثال، سیوطی  روایات فراوانی نیز موجود است که نظر به صحت این قضیه داده

( نازل شد،  حَقَّهُ  وقتی آیه شریفه )و َآتِ ذَا الْقُرْبى»گوید: کند که می از ابوسعید خدری نقل می

 (.471تا:  )سیوطی، بی«مه را خواست و فدک را به او دادرسول خدا فاط

ای قرار داد و کارمندانی را تحت فرمانش سپرد، در سرزمین فدک، نمایندهحضرت زهرا 

تقدیم که پس از محاسبات الزم و پرداخت مخارج، درآمد سالیانه را خدمت حضرت زهرا

اند. د. درآمد فدک را سالیانه از هفتاد هزار سکه طال تا صد و بیست هزار سکه نوشتهکر می

کرد و تا هنگام داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم میمیه نیاز خود بربه اندارهرساله حضرت 

بسیاری از نیازمندان منتظر رسیدن درآمد  و چشم این شیوه ادامه داشترحلت پیامبر

زندگی خود را سامانی بخشند. چهارسال مالکیت و تصرف فدک بود تا از بخشش فاطمه

گاه که دوران غصب آن فرا که طی شد، تا آن وددر فدک، دوران شیرین آن بحضرت زهرا

 .(041: 0861)مجلسی، و شیعیانش تلخ کردندرسید و شیرینی گذشته را به کام فاطمه

 غصب فدک -9

بعضی خورد. طبق نظر در خصوص غصب فدک، اقوال گوناگون در کتب مختلف به چشم می

درنگ و  ، بیه رسول خدابه عنوان خلیف سقیفه و معرفی ابوبکر پس از استقرار حکومت

گذاشته و همه را به تصرف حساب دست روی همه اموال و امالک و ماترک پیامبر اکرم بی

در دوران زندگانی خود به امر الهی به خود در آورد، و حتی فدک را که رسول خدا

بخشیده بود، غصب و کارگران آن حضرت را بیرون کرده و آن مزرعه را در اختیار فاطمه

 (.51:0170گرفت)فالی، خود

 در برابر غصب فدکاقدام حضرت زهرا -9-1

رسید، یک نفر را به نزد ابوبکر فرستاد و پیام داد چون خبر غصب فدک به حضرت زهرا

چه خداوند متعال به رسول خدا در مدینه آن؟که چه پیش آمد تو را که فدک را تصرف کردی

وال خیبر به جای مانده بهره ماست، آن جمله را چه از خمس امعطا فرموده، میراث ماست و آن

 (.14تا:  )حسنی، بیود گذار که تو را در آن حقی نیستبه ما رد کن و فدک را به حال خ
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ان رسول اهلل قال ال نورث ما ترکنا صدقه ، انما تاکل آل محمد من هذا المال و :››فقال ابوبکر

حالها التی کانت علیها فی عهد رسول اهلل و ال انی و اهلل ال اغیرشیئاً من صدقه رسول اهلل عن 

گذارد و خودش ابوبکر پیام داد رسول خدا،  میراث نمی‹‹. عملن فیها بما عمل به رسول اهلل

جای بگذاریم صدقه است و اهل بیت من از آن مال همانند سایر مسلمین هآنچه ما ب»فرموده:

که در عهد دهم صدقه رسول خدا را از آن حالیتوانم تغییر بتناول بنمایند و من بخدا قسم نمی

 (.14تا:  )حسنی، بیکردکنم به آنچه رسول خدا عمل میاو بوده و من عمل می

آتِ »د و به آیهوبکر رفت و ادعایش را بیان کرای ندید، خود به به سراغ اب حضرت چون نتیجه

برای ادعای خود دلیل و مدرک  !مدای دختر مح» اشاره نمود. اما عمر گفت:« حَقَّهُ  ذَا الْقُرْبى

شما)جابربن عبداهلل و جریر بن عبداهلل(را قبول دارید و »جواب داد:حضرت فاطمه .«بیاور

خواهید، هرچه خواستند و گفتند،  کنید و از آنان دلیل و مدرک نمیسخن آنان را تصدیق می

؟{ مدرک من در قرآن است، طلبید پذیرفتید و به آنها دادید}چه شده که از من دلیل و بینه می

 .(065: 0861اما آنان تسلیم نشدند)مجلسی،

 

 جعل حدیث و شهادت عایشه و حفصه -9-2

های ابوبکر و عمر درباره فدک، آماده کردن مدرکی جعلی برای اقدامشان بینییکی از پیش

و دیناری های معنوی استفاده کردند که انبیا درهم بود. برای این منظور از مطرح کردن جنبه

گذارند، نتیجه گرفتند که هرچیزی از فقط علم و حکمت از خود به یادگار می د،گذارنباقی نمی

اموال دنیا از پیامبر باقی بماند قابل تملک نیست و صدقه است. این حدیث جعلی به صورت 

 ن باشد.طرح شد که قابل سوء استفاده غاصبام...« نحن معاشر االنبیاء النورث » جمله

حضور داشتند و زمان زیادی هم نگذشته بود که فراموش ر جایی که اصحاب پیامبرد 

سازی کرده باشند، نسبت دادن چنین دروغ بزرگی به ساحت قدس نبوی احتیاج به زمینه

همین جهت کسی جز مجموعه داخلی خود پیدا نکردند و شاهد ماجرا را عایشه و داشت. به

ر نظر گرفتند. مشکلی که هنوز باقی بود، شهادت دادن دحفصه به عنوان دو همسر پیامبر

شد و ارزش آن هنگامی بود که یک مرد دیگر نیز به دو زن بود که به جای یک مرد حساب می

نشد. کس حاضر به چنین شهادت و نسبت دروغی به پیامبرآن شهادت دهد، ولی هیچ

که ن اوس بن حدثان را پیدا کردند ب نصر به نام مالکیک عرب بیابانی از قبیله بنی بنابراین

به این  سابقه این شخص با پیامبر مشخص نبود تا بتواند مطلبی را به آن حضرت نسبت دهد.

هم با مشکالت زیاد این حدیث جعلی را یاد دادند و برایش تکرار کردند تا بتواند نزد مردم  عرب
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که در کتب تاریخ تصریح شده شهادت دهد و تعداد شاهدان را تکمیل کنند. بسیار جالب است 

به  احدی جز آن اعرابی و این دو زن پیدا نشد کهکه با حضور آن همه اصحاب پیامبر

 (.018: 0846)قیس هالل،مطلب مورد نظرشان شهادت دهد

 مطالبه میراث پیامبر -4

ای گوناگونی هابوبکر و عمر در خصوص غصب فدک از راه پس از اقدامحضرت زهرا

ی مانده بود و خلفا آن را غصب کرده بودند اثبات ساخت که ز پیامبر برای ایشان باقمیراثی که ا

 :به قرار زیر است

 اثبات ارث با آیات قرآن -الف

اکفرت باهلل؟ و کذبت  وقتی غصب فدک را محکوم کرد، از ابوبکر پرسید:حضرت زهرا

 .(00:)نساء«الْأُنْثَیینِ حَظِّ مِثْلُ کَرِلِلذَّ أَوْلَادِکُمْ فِی اللَّهُ یوصِیکُمُ:»بکتابه؟ قال اهلل

ای؟ خداوند در قرآن فرموده ای و کتاب خدا را تکذیب کرده[ آیا به خدا کافر شده]ابوبکر

« بردکند خداوند شما را درباره فرزندانتان که پسر دو برابر دختر ارث میوصیت می:»است

 .(141تا:  بی )انصاری،

 ستدالل عقلی و شرعی اثبات ارث با مناظره و ا -ب

یا ابابکر من »پس از غصب فدک در یک مناظره کوبنده از ابوبکر سوال کرد:حضرت زهرا

زن :»ردی؟ ابوبکر پاسخ دادبرد، هنگامی که مُای ابوبکر چه کسی از تو ارث می «یرنک اذا متّ؟

من] پس چه شده که ؟فما لی ال ارث رسول اهلل»ادامه داد:حضرت زهرا. «و فرزندانم

ابوبکر پاسخی نداشت. فقط ادعای دروغین خود را  «برم؟ دختر رسول خدا [ از پدرم ارث نمی

که خشمی مقدس همه وجود در حالیحضرت زهرا .«گذاردپیامبر ارث نمی»مطرح کرد که 

ای ام کلمهکنم، سوگند به خدا تا زندهسوگند به خدا تو را نفرین می»او را فرا گرفته بود، فرمود:

 .(17: 0146ابی الفتح االربلی،)«ا تو صحبت نخواهم کردب

 اثبات ارث با شهادت شاهدان  -ج

جوابی برای غصب های روشن قرآنی حضرت زهراکه ابوبکر در برابر استداللپس از آن

شه و حفصه متوسل شد، الزم بود در یفدک نداشت و برای اثبات حدیث جعلی به شهادت عا

 .(406: 0174دشتی،)ا از شهادت شاهدان صادق استفاده شودبرابر شهادت دروغین آنه

در اعطای فدک از طرف ایمن و اسماء بنت عمیس به نفع حضرت زهرارو، اماز این

حضرت  شدند.به دخترش شهادت دادند اما عمر و ابوبکر تسلیم نمیرسول خدا
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م ایمن من اهل اسماء بنت عمیس و ا یقول:الم تسمعا من ابی رسول اهلل»فرمود:زهرا

ایمن از اهل اید که فرمود: اسما و امنشنیدهاهللآیا مگر از پدرم رسول»«الجنه؟

 (.447: 0174)بهایی، «؟بهشتند

شان فدک پس چرا با شهادت»فرمود:. حضرت زهرا«آری شنیدیم»ابوبکر و عمر گفتند:

چون پاسخ مثبتی از آن  و«؟اندآیا دو زن بهشتی به باطل شهادت داده دهید؟را تحویل من نمی

پیامبر خدا مرا خبر داده است، »خواند فرمود:که دردآلود رسول خدا را میدو نفر نشنید در حالی

گردم. پس سوگند به خدا که از ابوبکر و عمر من اول کسی هستم که به آن حضرت ملحق می

 .(400: 0174دشتی،« )کنم در حضور پیامبر شکایت می

شه و حفصه در اثبات حدیث یاست که پس از شهادت باطل عا در روایت دیگری آمده

ایمن که شاهدان صادق اعطای فدک از و اممنینؤاز امیرالم ادعایی ابوبکر، حضرت زهرا

ایمن شهادت و امامام علی د.درخواست گواهی کر ،به دخترش بودندطرف رسول خدا

رو از این .(161: 0861ه فاطمه بخشیده است)مجلسی،بدادند که فدک را رسول خدا

بازگرداند و نامه را به ای نوشت و با لغو حکم مصادره، فدک را به فاطمهابوبکر به ناگزیر نامه

از نزد ابوبکر نرفته بود که عمر وارد شد و با دیدن نامه، از  هنوز فاطمه آن حضرت داد.

فشارد که فدک از ی میبر این مطلب پاابوبکر پرسید، چه نوشته است؟ او پاسخ داد: فاطمه

ایمن نیز برخواسته او آن اوست و پیامبر آن را به دستور خدا به او بخشیده است. علی و ام

ای در حقانیت موضع او نوشته و حکم صادره را باطل اعالم اند و من به ناگزیر نامهگواهی داده

همه، به نامه خلیفه آب دهان ام. عمر گام به پیش نهاد و نامه را گرفت و در برابر دیدگان داشته

افکند و آن را پاره پاره کرد. ابوبکر به او چیزی نگفت و دخت فرزانه پیامبر با حالت گریه از آنجا 

 .(046: 0860خارج شد)طبرسی،

به سراغ که عمر آب دهان بر سند فدک انداخت و پاره کرد، حضرت علیبعد از این

و اطرافش را مهاجران و انصار گرفته بودند. خلیفه را  که وی در مسجد بودابوبکر رفت، در حالی

ه را از حق مسلم خود محروم یا ابابکر! چرا فاطم»مورد خطاب قرار داده و فرمود:

 .(144-141: 0860طبرسی،)«ای ساخته

که فاطمه شاهد بیاورد که پیامبر خدا فدک مال عموم مسلمانان است، مگر این»ابوبکر گفت:

-آیا از فاطمه شاهد می»فرمود:. حضرت علی«وگرنه حقی در آن ندارد آن را به او داده،

فرمود:بینه و دلیل بر عهده مدعی است و سوگند بر عهده که رسول خداخواهی، در حالی

. این «خیر!»ابوبکر گفت: .(048: 0861کسی است که بر علیه وی ادعائی شده است)مجلسی،
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سخنی نداشت)استادی، ساکت شد و در برابر علی مناظره ادامه داشت تا اینکه ابوبکر دیگر

یا علی! :»رفیق او خلیفه دوم که عامل این همه تحریکات بود، به جلو آمد و گفت .(85: 0141

چه شاهد آوردید که این سرزمین ما قدرت مناظره با تو را نداریم، این سخنان را رها کن، چنان

« حقی در فدک نخواهید داشتمهاست، مانعی ندارد، وگرنه تو و فاطمال فاطمه

 .(14: 0860)طبرسی،

 الْبَیتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیذْهِبَ اللَّهُ یرِیدُ إِنَّمَابگو ببینم آیه تطهیر »فرمود:علی

ابوبکر  «( در حق چه کسانی نازل شده؟ در حق ما یا غیر ما؟11االحزاب/«) تَطْهِیرًا وَیطَهِّرَکُمْ

مرتکب کار اگر شهودی شهادت دهند که فاطمه»فرمود:علی .«در مورد شما»گفت:

. «کنممانند دیگران برای وی حد جاری می»ابوبکر در جواب گفت: «کنی؟ خالفی شده، چه می

گردی نه از مسلمانان. گاه خداوند جزو کافران میدر این صورت در پیش»فرمودند: امام علی

مردم چون  «.اییرفته و شهادت دیگران را پذیرفتهدر این فرض، شهادت خدا را درباره او نپذ

: 0860)طبرسی،«گویدراست میو اهلل علی:»این سخنان را شنیدند، به همدیگر گفتند

ایمن را پیامبر خدا مژده بهشت داد و فرمود: او از زنان اما ام»در ادامه حضرت فرمود:. (418

-867تا:  ) فریدونی، بی«نیز دعا فرمودبهشت خواهد بود و برای اسماء، دختر عمیس و نسل او 

860). 

 های حضرت فاطمهخواستداد -5

 صورت مطرح شده است: با خلیفه به چنداحتجاج و گفتگوی فاطمه زهرا

مالکیت فدک بود، اما وقتی دید خلیفه ادعای او را ادعا و مطالبه اصلی فاطمه زهرا

 .«برمست و آن را از او به ارث میاگر ملک من نیست، ملک پدر من ا»:دفرمو ،پذیرد نمی

را منتفی اساس، ارث بردن از رسول اهللچنین وقتی خلیفه با طرح یک حدیث بی هم

رسد، پس به عنوان فرمود: اگر ملک من نیست و از پدرم هم به ارث نمیدانست، فاطمه

کدام از هیچ القربی از خیبر باید به من داده شود که فدک هم دنباله خیبر بود. اگر سهم ذی

مانده و جدید، سهم مرا  کم آیات قرآن باید از غنایم باقیپذیرید، به ح ها را نمیاین

     .(801تا:  طوسی،بی)بدهید

القربی از خمس و صدقات سهم ذی ،سهم خیبر ،پنج فقره بود: ارثزهرامطالبات فاطمه

داشته که مالک آنها بوده تردید پیامبر اموال و اشیایی در اختیار بی .فدک وخدارسول

اسباب و اثاث  ،های شخصیلباس ،اشهای مسکونی خود و خانوادهاست؛ مانند خانه و اتاق

که گفته شده، خیبر در طورهمان .یابدزندگی. روشن است که این قبیل اموال به ورثه انتقال می
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به ل خدادست آمد و رسوسال هفتم هجری به دست سپاه اسالم فتح شد و غنائمی به

 وَالْیتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَیءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا اعْلَمُواوَ:»حکم آیه

یک پنجم آن را برای  .(80:انفال)«قَدِیر شَیءٍ کُلِّ عَلَى وَاللَّهُ.......... السَّبِیلِ وَابْنِ وَالْمَسَاکِینِ

 از جمله آنهاست. «ذی القربی»که مصارفی برداشت

آید که پیامبر مقداری از خمس خیبر را میان همسرانش تقسیم ها بر میاز برخی گزارش

بنابراین هنگام رحلت  .(058: 0114بخشید)میانجیکرد و قسمتی را هم به فاطمه زهرا

به  بایستبوده و ساالنه سهمی از در آمد خیبر میفدک ملک حضرت زهراپیامبراکرم

است که باید هرچه خداشد. افزون بر این، فاطمه زهرا تنها فرزند رسولایشان پرداخت می

پرداخت از ایشان مانده)به استثنای یک هشتم آن، که سهم همسران پیامبر بود( به فاطمه

گرفت.  قرار میبایست در اختیار علی و فاطمهمیشد و نیز صدقات پیامبرمی

القربی، از خمس و  فیء و انفال، به عنوان ذی ،حکم آیات خمس هبچنین فاطمه زهرا هم

گیرد، سهم داشته است. پس از در اختیار حکومت قرارمیانفال که پس از رحلت پیامبر

 .(54: 0141از حاکم پنج شکایت داشت)استادی ،فاطمه زهراخدارحلت رسول

یبر که در زمان ارث و سهم خ ،غیر از فدک»گوید:احب کتاب دالئل الصدق میص

تعیین شده بود، ایشان مطالبه چهار چیز نمود: زیرا ابوبکر برای فاطمهخدا رسول

رو داد، از ایننمیگرفت، به اهل بیت و فاطمهمیغنائمی را که پس از پیامبر

 .(77تا:  باره نیز با ابوبکر نزاع داشت)مظفر،بیدر اینفاطمه

القربی عمل لیفه به آیات قرآن مجید درباره ذیاین بود،که خزهرافاطمه ادعای دیگر

حنبل، خلیفه از عمل به این وظیفه بنکند و سهم او را از غنایم جدید بپردازد. بنابر نقل احمد

: 0141را از این حق قرآنی و قانونی منع کرد) استادی،سر باز زد و اهل بیت رسول اهلل

55-58). 

فرزند و همسرانی داشته  ،از دنیا برود و ماترک با توجه به احکام ارث در اسالم، هرکس

و سایر مردم تفاوتی باشد، آن ماترک، میراث ورثه است و در این حکم، میان پیامبر

به }اموالی را که پیامبر هنگام رحلت در تملک داشته استزهرافاطمه؛نیست. بنابراین

برد؛ اما ابوبکر دختر بود به ارث میخدااستثنای یک هشتم آن، که سهم همسران رسول

مستند ساخت و خداپیامبر را از ارثش منع کرد و این عمل خود را به روایتی از رسول

 .«فرموده است: نحن معاشر االنبیاء ال نورث ماترکناه صدقه خدارسول»گفت:
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اساس بودن این روایت را در خطبه معروف خود با استدالل به قرآن مجید، بیفاطمه

بری، من نیز از طورکه تو از پدرت ارث میطبق آیات قرآن، همان»به ابوبکر فرمود: اثبات کرد و 

است. مضمون له ارث، بین فرزند پیامبر و دیگران فرقی نگذاشتهأبرم و قرآن در مسپدرم ارث می

رسد. این است که از عموم انبیاء به فرزندانشان ارثی نمیدهی اینروایتی که به پدرم نسبت می

برد، مخالف گوید یحیی از زکریا، سلیمان از داود ارث میتو با آیاتی که به صراحت می گفته

عنوان فرماید و این جمالتی که بهمطلبی مخالف قرآن مجید نمیخدااست، و رسول

 (.55: 0141)استادی،«کنی، گفته پدرم نیستحدیث نبوی نقل می

 دالئل غصب و مصادره فدک  -1

که کار حکومت و خالفت را برای خود تمام ابوبکر و عمر بعد از آن اداره حکومت: -الف

کردند، دریافتند برای اداره حکومت و بقاء خود، احتیاج به خزانه دارند، اینان که نوپا هستند و 

ترین ترین و مردمیاند و از مهاجر نیز مخالف دارند و بزرگبا جنجال، حکومت را از انصار گرفته

پس بهترین « الناس عبید الدنیا»دانند کههستند و میخاندان پیامبر دشمنان آنها نیز

شود به آن دست یافت، باید به هر دلیل و توجیهی فدک پشتیبان حکومت ثروتی است که می

 .(86: 0860با درآمد باالی آن گرفته شود)هیثمی،

لمانان های مختلفی از مسابوبکر و عمر در مقابل گروه :تضعیف خاندان پیامبر -ب

است اگر باشد، حضرت علیدانند در بین آنها کسی که صاحب حق میاند و میقرار گرفته

ها دارای مال کثیری در این اوضاع آشفته باشد، کار حکومت آن دو دشوار خواهد محبوب دل

پراکنده منینؤگیرند، تا مردم از اطراف امیرالممیرا اینجاست که اموال پیامبر بود.

را ببینند راهی جز منینؤنیز، وقتی تنهائی امیرالمابه راستین پیامبرشوند و صح

 (.041: 0861سکوت نخواهند داشت)مجلسی، 

 دشمنی کردند؟ سوال شد، چرا قریش با علی: از امام سجادکینه توزی-ج

گروهی از آنها را که اسالم نیاوردند کشت و وارد جهنم کرد چون علی»حضرت فرمودند:

 (.4416: 0805ابن عساکر،) «نیز به ننگ مبتال کردو گروهی را 

ناپذیر، بسیاری از حقایق و معارف بانوی بزرگوار اسالم، در این سخنرانی توصیف

سنن اجتماعی و فلسفه  ،قوانین ،اللهیات قرآن»ترو به تعبیر جامع عرفانی( –نظری)حکمی 

ویژه فلسفه هتماعی بفرهنگی و اج ،ای از احکام عبادی و نیز مسائل اقتصادیپاره

سیاسی)امامت( و نقش آن را در تبیین توحید نظری و تحقق توحید عملی، بیان کرده است. به 
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طرح  پرداخت و باتعبیر دیگر با بیانی عمیق، اما مختصر به تبیین عقالنی شریعت پیامبر

و فداکاری در پذیری انسان، راه و رسم مسلمانی لیتوله عبودیت و رابطه مستقیم آن با مسؤمسأ

و بیان جایگاه رفیع قرآن و ارائه بسیاری حقایق دیگر مخاطبان های پیامبرراه تحقق آرمان

توصیه  تنها در مسجدالنبی، بلکه در همه جای عالم به حفظ وصیت پیامبرخود را نه

 (.08: 0144فرمود)خلجی،

ه ابوبکر و عمر تصمیم حسن به اسناد خود از پدرانش روایت کرده است: زمانی کبنعبداهلل

شوند و این خبر به آن حضرت رسید، آن  گرفتند که مانع از رسیدن فدک به حضرت زهرا

های پوشانند و از روسریحضرت خمار)چیزی بوده که زنان با آن سر و گردن و سینه خود را می

و  خود را بر سرشان پیچیدند(، تر بوده است گیرد بزرگمعمولی که فقط روی سر را می

دند و در خود را بر تن کر (.باشدجلباب)چیزی مانند عبا یا پیراهن بلندی که محیط بر بدن می

معیت جماعتی که با ایشان هماهنگ بودند به مسجد عزیمت کردند و شاید علت این همراهی 

در اثر شتاب یا }این بوده که شخصیت ظاهری حضرت محفوظ باشد. حضرت در حال راه رفتن

رفتن گذاشتند. راه رفتن آن حضرت، از راهبر پایین یا زیر لباس خود پا می {بلندی لباس

  .(41: 0178کم نداشت)منتظری،هیچ خدارسول

آمیخته بود شیوه آمدن ایشان به مسجد، چنان عفیفانه بود که سراسیمگی و آزرم را در هم

ست که از کوه حرا اگذاشت، گویی پیامبرجا به نمایش میصالبت و وقار را یک ،و عظمت

خواهد برای بار را به گوش مردم برساند. گویامی« قم فانذر»آمده تا پیام کوبنده و بیدار کننده

  .(40: 0144خلجی،)نفاق دست و پنجه نرم کند  ،شرک ،دیگر در عرصه توحید با جاهلیت

ن و که ابوبکر در جمع زیادی از مهاجریوارد بر ابوبکر شدند؛ در حالتیحضرت فاطمه

اعوان و انصار وارد  ،با این جمعیت از زنانزهراانصار قرار گرفته بود. وقتی دیدند حضرت

ای بین ایشان و مردهای داخل مسجد نصب کردند)ابی مسجد شدند فوراً به احترام ایشان، پرده

 ای که گریهچنان ناله جانسوزانهای کرد، آنگاه نالهآنزهراحضرت (.48و41تا:  بی طاهر،

که فریاد قوم خاموش شود مهاجرین و انصار را بلند کرد. سپس حضرت مقداری مهلت داد تا این

گاه حضرت کالم خود را با حمد خداوند و ثناء بر او درود بر و جوشش مردم آرام گرفت؛ آن

این هنگام دوباره مردم در مسجد، شروع به گریه کردند  آغاز کرد؛ درخدا   رسول

  .(47: 0178)منتظری
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 شرح خطبه حضرت زهرا -7

زیبا و دلنشین است، اما در این تحقیق بخش ششم  ،بسیار گستردهزهراخطبه حضرت

و هفتم سخنرانی حضرت را مورد بررسی قرار گرفته که این دو بخش مربوط به غصب فدک و 

خطاب را حضرت صدیقه طاهره باشد. چگونگی غصب آن و به محاکمه کشیدن غاصبین می

 با خطاب فرزند ابی قحافه! نفرمود:یا خلیفه رسول یمتوجه رئیس دولت و حکومت نمود، منته

او را خلیفه نگردانیده بود و نیز نفرمود: یا ابابکر که در واقع وی را اکرماهلل؟ زیرا که رسول

یل زد، وی را تعظیم و تجلاش صدا میاش صدا زده نباشد، زیرا که اگر وی را با کنیهبا کنیه

 (.841تا:  ابی قحافه )فریدونی،بیکرده بود بلکه به او فرمود: یابن

د و تقسیم ارث به آیات قرآن استناد کردرمورد ارث و نحوه در این قسمت حضرت زهرا

بری ولی رود ارث میتو به کدام قانون از پدرت وقتی که از دنیا می»فرمایند: خطاب به ابوبکر می

رود نباید ارث ببرم؟ آیا بر منع کردن من از ارثم به کتاب دنیا می من از پدرم هنگامی که از

 (. جا )همان«جویی؟خدا تمسک می

 و سلیمان از داوود ارث برد« دَاوُودَ سُلَیمَانُ وَوَرِثَ»یا خداوند در قرآن نفرموده است:آ

  .(00:)نمل

 فَهَبْ»وده است:کند که فرمرا نقل میخدای متعال در آنجا که داستان یحیی بن زکریا

خدایا پس از »زمانی که زکریا]به خدا[ گفت:« یعْقُوبَ آلِ مِنْ وَیرِثُ یرِثُنِی وَلِیا لَدُنْکَ مِنْ لِی

 . (0و5:مریم)«جانب خودت ولی و جانشینی به من ببخش که از من )خاندان یعقوب( ارث ببرد

با ارث است بیان نمود که در ادامه به آیاتی دیگر از قرآن کریم که در رابطه حضرت زهرا

اولواالرحام »گذارند که پیامبران نیز مانند سایر مردم، ازخود ارث باقی میداللت داشت براین

 . «بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهلل

دگرباره روی سخن را تنها به رهبر دولت غاصب متوجه ساخت و  زهراجا حضرتدر این

که افسار آن به دستت هست و جهاز آن آماده حالیبگیر این فدک را در  !ای ابوبکر»:فرمود

 (.451: 0860)طبرسی،«که در روز رستاخیز تو را مالقات نمایماست، تا آن زمان

 سخنی روشنگر با یاران مدنی پیامبر -7-1

با  ،ساختروی سخن را متوجه گروه انصار یا یاران مدنی پیامبر سپس ،بانوی بزرگ

یا معشر الفتیه و أعضاد المله و انصار االسالم! ما »چنین فرمود:صالبت و شهامتی وصف ناپذیر 

هان ای جوانمردان! ای بازوان ملت! و ای یاوران  «هذه الغمیزه فی حقی؟و السنه عن ظالمتی؟

اسالم! آخر این نادیده گرفتن حقوق من و نشان دادن سستی و غفلت در مورد آن، 
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جهان را بدرود گفت، و با رحلت او دارید که محمد( آیا بر این پن847تا:  چرا؟)فریدونی، بی

ندانش مورد ستم قرار اش وانهاده شده و خاهمه چیز به پایان رسید؟ و باید راه و رسم عادالنه

 .(084: 0101،گیرند؟)سپهر

را در پیدایش در ادامه سخن خویش، نقش راهبردی خاندان پیامبرزهراحضرت

سران انصار و ، گرد مردم را پرسیدزدگی و عقبت این بهتد و علهای جامعه بیان کر دگرگونی

هایی که گفته شد برای اتمام حجت بود گفتنی :فرزندان اوس و خزرج را زیر سؤال برد و فرمود

اکنون که مرزهای حق و عدالت را روشن ساختم اینک مرکب خالفت و بار بند و خورجین آن 

شتش زخم خورده، پایش شکاف برداشته داغ ننگ را هم سخت ببندید؛ اما به هوش باشید که پ

و عار بر پیشانی او باقی است و نشان از خشم خدا و رسوایی ماندگار را با خود به همراه 

 (. 451: 0860دارد)طبرسی ،

 خداجواب ابوبکر به دادخواهی دختر رسول -7-2

را زهراا حضرتجا زرنگی و سیاست خود را به کار برده و برخورد ظاهریش بابوبکر این

کنند، مدار همیشه ظاهر امر را رعایت میای انجام داده است؛ افراد سیاستصورت محترمانه به

گوید:  در پاسخ حضرت می .(461و464: 0178)منتظری ،زنندولی از پشت سر ضربه خود را می

مهربانی داشت  پدرت نسبت به مؤمنین با عاطفه و بزرگوار بود و با آنان رأفت و !ای دختر پیامبر

ولی در مقابل کفار به منزله عذاب دردناک و عقاب بزرگی بود. اگر بخواهیم نسبت او را جستجو 

های دیگر. پیامبر برادر شوهر و مونس تو بود، نه یابیم که او پدر توست نه پدر زن کنیم، در می

دارد  دوست نمی کرد. با شوهر تو در هر امر بزرگی همراهی میبرادر سایر دوستان. پیامبر

دارد شما را مگر کسی که شقاوتمند و از  شما را مگرکسی که سعاتمند باشد و دشمن نمی

 .(146تا:  رحمت خداوند به دور باشد)حسنی،بی

باشی، نباید از حقت گویی در عقل و درایت از سابقین می تو راست میای فاطمه !آری

سخن حق شما شود و باید ترتیب اثر به آن منع شوی و حقت باید داده شود، کسی نباید مانع 

عمل نکردم مگر به اذن و اجازه  ،تجاوز و عدول نکردمداد. به خدا من از رأی و نظر پیامبر

فرمود: خداکند که من شنیدم رسولگیرم و شهادت خدا کفایت میاو. من خدا را گواه می

 ،گذاریم، بلکه تنها کتابارث نمی ما طائفه پیامبران، طال، نقره، خانه و زمین را برای کسی»

امر بعد از ماست و گذاریم و هرآنچه از ما به جا ماند، از آن ولیحکمت و علم و نبوت را ارث می

  .(446 - 440 همان،کند)او به هر شکل که صالح دید عمل می
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 که مدرس« علی بن الفارقی»در ذیل این جمله گفته است: از (448،تا بی)ابی الحدیدابن

جا سؤال شد که راستی این {و احتماالً استاد ابن ابی الحدید هم بود}مدرسه غربی در بغداد بود

گفت پس باید اگر حضرت راست می« گوییتو راست می»گوید:میزهراابوبکر به حضرت

، آن استاد در جواب «فدک از آن من است»فرماید:داد، چون حضرت میابوبکر فدک را به او می

فردا  دادکه ابوبکر فدک را به آن حضرت بازنگرداند، این بود که اگر به ایشان میاین گفت: علت

ها قرار داده و در غدیرخم و را خلیفه مسلمانگفت: پدرم، علیآمد و می میزهرا حضرت

چه امروز بخواهد فدک را واگذار کند، جاهای دیگر او را معرفی کرده است، ابوبکر دید اگر چنان

  .ناامیدشان کند بدهد، از اول خواستید خالفت را به علیفردا با

با ابوبکر ادامه داشت و حضرت با بیان بسیاری از زهرامناظره و گفتگوی حضرت

برد اما باز هم با  ها، خلیفه را رسوا نمود اما ابوبکر هر بار سیاست خاص خود را به کار می گفتنی

منتظر امام علی ابن ابیطالب .شد میرو  روبههای دندان شکن حضرت فاطمه پاسخ

ی که یاور و همرزم وی در مبارزات و شریک وی در یعنی منتظر آن بانویبود، طاهرهصدیقه

آالم و آمال بود، منتظر بود که همسر عزیزش در پهنه نبرد و جهاد یعنی از مسجد پدرش 

درپی به شدت ار پیکه از آن همه پیکگردد. صدیقه طاهره بازگشت در حالیباز خدا رسول

ولی چه باک که سراسر حیات و زندگانی این بانو در جهاد و پیکار گذشته بود.  ،رنج برده بود

زمان به نظر که در آنگو آن –که مظفر و پیروز گردیده بود بازگشت در حالیزهرافاطمه

ی را شکسته چراکه مظلوم واقع شده و قلب و ؛آمد که در صحنه پیکار مغلوب گردیده باشدمی

اندوهگین و ناراحتش نموده بودند، ولی در واقع این بزرگوار پیروز  ،و اعصاب وی را رنج آورده

ده بود که چشم مردمان و برای تاریخ ثابت کرگردیده بود، زیرا که ایشان برای همگان و در برابر 

ت را خوار و ترتیب، حکوم اند و ایشان با اینمظلوم واقع گردیده و حقشان را غصب نموده

 د. خفیف کرده و تعدی آن را برمالکر

جهاد باقی مانده بود، که آخرین دور از در این هنگام به منزل خویش رسید در حالی !آری

برای روشن کردن این  ،گشت تا حقیقت دیگری را برای اهل عالم و تاریخ روشن نمایدازب

که همسر گرامیش را، سخن گفتنیحقیقت طریقة جالبی را انتخاب فرمود یعنی سخن گفتن با 

ی تو کسی بود !ای پسر ابوطالب»دارد تا سخن گفتن، سپس فرمودند:بیشتر به عتاب شباهت 

شود نرم و مانند آرد  پهلوانان را مانند گندمی که به آسیا آرد میساختی و  که شیران را نابود می

(و فرمود: 810تا:  )فریدونی،بیای به عمل آوردگاه بین گذشته و حال او مقایسهآن «ساختی می

کند نشیند و از مردم فرار میاش میای مانند متهمی که در خانهنشین شدهآیا مانند جنین پرده
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های های بازها و شاهینکه کسی با او مالقات کند، ترسناک است. تو در گذشته بالو از این

ه گوئی سالحی برایت کچنانای، آنشکستی. اکنون گوشه عزلت گزیدهشکاری را می

 (.406تا  نیست)شبر ،بی

عطیه پدرم را به قهر و زور از من ستانده و مایه زندگی دو پسرم را  .قحانه استاین پسر ابی

از من گرفته، وی به کمال وضوح با من دشمنی کرد و من وی را در سخن گفتن با خودم بس 

رج را از من بازداشت. از منزل که حمایت دو قبیله اوس و خزلجوج و عنود دیدم. تا آن

که خشم خود را فرو برده بودم خارج شدم و بدون نتیجه برگشتم. من که قدرت و  حالی در

که با تو این گونه اختیاری بر دفاع از خود ندارم، ای کاش قبل از این جفا مرده بودم. از این

: 0841طلبم)طبسی،ی میخواهم. و فقط از خدای تعالی یارگویم در نزد خدا عذر میسخن می

487). 

قدر دخت پیامبر باید به این اکنون، وقتی است که امام عزیز و بزرگوار و همسرگران

موقعیت و موضع خویش را در برابر این قضایا  ،پاسخ دهندخدا تن رسولجگرگوشه و پاره

: دلذا به وی فرمودن ،درد آورده مشخص سازند هرا بمکرمو وقایع که دل دختر رسول

 !ای دختر .شایسته تو نیست که وای بر خود بگویی بلکه وای بر دشمنی که بر تو ستم نمود

ام پس اگر تو برگزیده خدا خویشتن را از اندوه و غضب مانع شو، من در دینم هرگز سست نشده

برای گذران زندگی متأثر و ناراحتی بدان که روزی تو در نزد خدا ضمانت گردیده و آنچه از تو 

را برایت آماده فرموده است. پس برای خدا صبر کن )به خدا واگذار( اند، بهتر آنع کردهقط

 .(816تا:  بی )فریدونی،

 برای زنان مهاجر و انصار خطبه حضرت زهرا -8

بعد از رحلت پدر بزرگوارش و پس از ایراد خطبه آتشین در مسجد زهراحضرت فاطمه

شد به بستر بیماری افتاد زنان ت وقت تحمیل میو مصائب زیاد که از سوی حکومپیامبر

پذیرفته بودند در برابر دختر رسول خدا مقصرند که وی را یاری  ،مهاجر و انصار که دانسته

 نکرده اند به دیدار ایشان رفتند. 

کند و مریض نیز رسم بر این است که عیادت کننده از مریض از کیفیت مرض سؤال می

 .( جا دهد)همانکند، پاسخ میویشتن حس میکه مرض را در خگونه آن

تان غضبناکم. و به میلم، نسبت به مردانکه نسبت به دنیای شما بیصبح کردم و حال آن

که در حاالتشان تعمق ورزیدم.چه زشت است کندی شمشیرها و گاهآنان بغض ورزیدم آن

هایی پیش فرستادند که سستی بازی آنها پس از تالش و کوششان. برای خویشتن چه بد ذخیره
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شک، طناب و ریسمان (بدون46 :)مائدهفت و در عذاب جاودانه خواهند بودخدا بر آنان خشم گر

اش دور را از مواضع ثابتهخدانان چگونه خالفت رسولآدوش خواهند کشید. هآن را ب

-آن فرود میای که جبرئیل در اند و اساس نبوت و قواعد آن را دگرگون ساختند و از خانهکرده

آمد به خانه دیگری بردند و از دست افراد کاردانی که به امور دنیا و آخرت وارد بودند. بدانید که 

این زیان بزرگی است و چه باعث شد که از علی کینه به دل بگیرند؟ او را سرزنش کردند، چون 

اعتنا  گ بیکه او نسبت به مرشناخت و اینشجاع و غیر شجاع نمی ،بیگانه ،شمشیرش خویش

گاه بهره فراوانی نشست هیچبود و غضب او در راه رضای خدا بود اگر وی در محل زمامداری می

برد  و میان مردم، زاهد از فرد حریص بر دنیا خوب باز از بیت المال برای خویشتن همراه نمی

ج از منزل ها پس از خروزن راوی)سوید بن غفله(گوید: .گوگو از دروغشد و راستشناخته می

گاه گروهی از مهاجران و انصار برای شان رساندند، آنسخنان او را به مردانفاطمه

عذرخواهی نزد آن حضرت رفتند و عرض کردند: ای سرور زنان! اگر ابوالحسن این مطالب را 

رمود، هرگز غیر از علی کسی را پیش از آنکه با ابوبکر بیعت نمائیم برای ما بیان می ف

فرمود:دنبال کار خود بروید. دیگر پس از این عذرخواهی دروغین عذری دیم.زهراگزی نمیبر

  .(087:0860)طبرسی ، و تقصیرتان کاری نیست پس از این کوتاهی ،نیست

 نگاه فقهی به وضعیت فدک از زمان خلفای راشدین تا اکنون -3

کرد. به او در آمد فدک را در مصالح عامه استفاده می فدک در زمان خالفت عمر: -الف

چنان در اما فدک هم ،گرداندمیهای اطراف مدینه را بازشهادت تاریخ حق این است که عمر باغ

  .(406: 0861تصرف او بود)مجلسی،

عثمان، فدک را به پسر عمو و داماد خود مروان بن  فدک در زمان خالفت عثمان: -ب

(که ابن حجر  441: 0868را جزء اموال شخصی مروان قرار داد)ابن عبدربه ، حکم بخشید و آن

   .(015: 0846)امینی،«نیاز بود، آن را به مروان بخشیدچون عثمان از فدک بی»نویسد:می

به که حضرت امیرالمؤمنیناز آنپس :المؤمنانفدک در زمان خالفت امیر-ج

بود، اما ه و با اینکه حق مسلم حضرت زهراخالفت رسیدند، ایشان تصرفی در فدک نکرد

در زمان خالفتش فدک را ضبط نفرمود، که حضرت علیفدک را ضبط نکردند. علت این

 شاید به یکی از چند جهت زیر باشد: 
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طوری که بتواند علناً بر خالف روش در حکومتش کامالً مسلط نبود بهکه علیاول آن

تر، در پنج سال خالفتش حضرت کامالً در تقیه ارت سادهعمر و ابوبکر، اقدامی بکند. به عب

 .(011و014: 174بود)نقوی،

دست گرفت، مدت زمام امور را ظاهراً بهکه علیتا زمانیخدااز زمان رحلت رسول

بیست و پنج سال طول کشید. از اصحاب رسول خدا جز عدة محدودی باقی نمانده بود و این 

االمر پنداشته اند. بچه اولی ها راها را شنیده وآناند و مدح آندیده مردم، اسالم ابوبکر و عمر را

است. آیا کسی که مدت بیست و پنج سال و پنج ساله حکومت علیساله آن روز مرد سیده

مدت، دائماً خلفا را به عنوان حق و چه باطل برود و دستگاه تبلیغاتی هم در آنبر راهی، چه

معرفی نماید و مدعی شود که مردم باید اسالم و احکام را از خداجانشینان بر حق رسول

و اوالد علی یا ها را الگوی اسالم بشناسد و از علیها یاد بگیرند و باالخره آنها و عمال آنآن

خبری نداشته و یا بد شنیده باشد، حال بعد از گذشت این مدت که طبع و خوی مردم بر ذوق 

-شود به این سادگی مهر و محبت خلفا را از دلاست، مگر می خلفا عادت کرده و سرشته شده

  .خوبی متوجه این اصل بودبههای آنان زدود؟علی

اصوالً اعتنایی به دنیا نداشتند و اگر در صدر اسالم، راجع بیتوجه دوم آن است که اهل

د، نه احقاق حق و افشای نیت سوء ظالم بو ،ن اتمام حجتآبه فدک اجتماع کردند، فلسفه 

درآمد فدک. پس در این مقام نیازی به اصل و فرع نیست. مطالب به تمامه بیان گردیده است و 

که باید و شاید به جامعه معرفی شده است پس بعد از تحقق این هدف دیگر چنانستمگر آن

ر اند و بوجه سوم آن است که ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفته. فدک بما هو فدک معنایی ندارد

کند، دیگر معنا ندارد که ماندگان ا حکم کرده و میاند و خدا بین آنخدای خود وارد گشته

 .(460تا011همان، گامی بردارند)

ا تصاحب نفرمود و اما آنچه در زمان حکومتش چرا فدک رمعلوم شد که علی بنابراین

، تهمت و اندکردهاستفاده و آن را حمل بر رضای آن حضرت از سکوت علی مخالفان

قیام نفرمود. چون مسأله  افترایی بیش نیست. حال چرا در خانه نشست و بر علیه حکومت علناً

ملزوم و از یکدیگر جدا نبوده و نیستند به شرحی که قبالً  ،فدک با مسأله غصب خالفت الزم

اجمال آن گذشت، مسأله اصلی خالفت بود و فدک از فروع آن است و اگر خالفت غصب 

 .(460همان،آمد)وجود نمی د و این همه بدبختی برای مسلمانان بهشفدک غصب نمی شد، نمی
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سیاست ابوبکر و عمر در ابتدا این بود که  :فدک پس از حکومت حضرت علی-د

جز به اندازه مخارج زندگی شخصی، چیزی نداشته باشند، لذا  زهراحضرت علی و فاطمه

 ند. مسدود ساخت تعیین کرده بودند، ولهای درآمد آنان را که خدا و رسهمه راه

 )خلیفه اموی(، عمر بن عبدالعزیزبیتبازگرداننده فدک به اهلنخستین 

هجری  88است: در سال آمده (441: 0170)یعقوبیاما در تاریخ  .(148: 0170است)تستری

ا مروان را آزار داده باشد؛ زیربیتمعاویه فدک را به مروان داد تا به این وسیله نیز اهل

 .بیت بوددشمن اهل

 ،که معاویه ابن سفیان به خالفت رسید فدک را بین مروان بن حکمطبق نقلی دیگر هنگامی

عمر بن عثمان و پسرش یزید، به تساوی تقسیم کرد و این ملک در دست آنان بود. سپس 

بن مروان فدک مروان سهم یزید و عمر بن عثمان را خرید و تا زمان نواده او عمر بن عبدالعزیز 

  .(80تا: در اختیار آنان بود)حسنی، بی

آمده است: مروان فدک را به عبدالملک و  (815: 0868بن عبدربه، ا)در عقد الفرید

ولید و سلیمان،  ،گوید: فدک را من نویسد: عمر بن عبدالعزیز میعبدالعزیز بخشید سپس می

او خواستم سهمش را به من بدهد و  میان خود تقسیم کردیم و هنگامی که ولید خلیفه شد، از

  .او چنین کرد و هیچ مالی به اندازه فدک نزد من محبوب نبود

عبداهلل »رسید، فدک را به« ابوالعباس سفاح»که خالفت بههنگامیدوران بنی عباس: -ه

خلیفه عباسی آن را بازستاد و سپس  «منصور»رد کرد ولی« بن الحسن ابن علی بن ابیطالب

باز گرداند ولی موسی پسر مهدی را به فرزندان فاطمهالفت مهدی عباسی آندر دوران خ

 .(84 همان،خارج ساخت)آن را از دست اوالد فاطمه

دقیقاً در مرز شرقی خیبر قرار دارد و « الحائط»فدک امروزه با نامفدک در عصر حاضر:  -و

ه است. این منطقه با میالدی شامل بیت و یک روستا و یازده هزار سکنه بود 0175تا سال 

های خشک حره قرار دارد، سرزمینی است پوشیده از نخلستان و وجود آن که در مجاورت زمین

برخوردار از امکانات کشاورزی. امروزه هیچ دولتی و حکومتی بر آن مالکیت ندارد، بلکه هر 

باشد و فدک قطعه آن ملک شخصی است. شاید هنگام ضعف حکومت عباسی چنین شده 

  .(47 ،تا بی ،یدیم شده باشد)بالتقس
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 جه ـنتی

 اسالم پیامبر است. بوده نشین در سراشیبی خیبر یهودیدک در حجاز و مرکزی فسرزمین 

 بخشیدند.شان فاطمهاز فتح این سرزمین به امر خداوند آن را به دختر گرامی پس 

توان گفت، اند و میدهکر صد و بیست هزار سکه طال ذکرسالیانه بین هفتاد تا  درآمد فدک را

 آمد. فدک یک پشتوانه مالی مهم برای پیشرفت اسالم به شمار می

باشد. فدکی که چه از باب ارث و چه از باب هدیه نکته مهم در این تحقیق، غصب فدک می

ن، غصب گردید و این تی با آوردن حدیث جعلی توسط غاصباراحرسیده بود که بهبه فاطمه

که همواره همانند پدر بزرگوارش در عرصه توحید با جاهلیت، شرک فاطمهباعث گردید که 

د، به دفاع از حریم والیت برخیزد و خطبه آتشین و پر محتوای کرو نفاق، دست و پنجه نرم می

فدک را ایراد نماید و از طریق این خطبه توصیف ناپذیر، غاصبین خالفت و امامت را رسوا نماید. 

به حضرت شد و حق خالفت که پیامبرشد، خالفت غصب نمینمی روز غصباگر فدک آن

ن خالفت، فدک را غصب کردند افتاد. غاصبادست خلفای وقت نمیده بود، بهواگذار کرعلی

را از اموال دنیا تهی سازند و دنیا پرستان را دور خویش جمع سازند. این که دست اهل بیت

الم بیست و پنج سال در خانه بنشیند و به خاطر حفظ دین اسباعث شد که حضرت علی

د و مورد می اسالم روزگار تلخی را تحمل کرگراپس از ارتحال رسولزهرا ؛سکوت نماید

را مجروح ساخت و سرانجام به ها دل زهراستم حکومت وقت قرار گرفت. همه این غصه

 شهادت وی منجر گردید. 
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 1قدسیه کیخا

 

 نقش دولت ادریسیان در تمدّن اسالمی و گسترش تشیّع در مغرب

 

 چکیده
، منسوب به ادریس بن عبداهلل بن حسن مثنی، نواده امام حسنادریس  آل
با ورود ادریس  وجود آوردند. ذهب در مغرب )قرن دوم هجری( بهای شیعی م سلسله

 ه.ق(172) به شمال آفریقا ه.ق(113)شورش علویان مقابل عباسیان،  فخدر پی قیام 

دولت نظامی سیاسی بر پایه اسالم واقعی  امت سیاسی وزعزمینه و شرایط برای ظهور
 پذیراین امرامکانبا تشکیل نخستین دولت مستقل شیعی  در آنجا فراهم شد و

آبادانی،  .دو قرن تمام دوام بیاورد توانست سیس کرد کهأاو دولتی در مغرب ت .تشگ
توسعه فرهنگ اسالمی و تشیّع در آن سرزمین از نتایج حاکمیت ادریسیان به شمار 

چنین تالش آل ادریس در مغرب برای گسترش تشیّع، منجر به تشکیل  رود. هم می
حمود گردید، خاندانی مغربی تبار که آنان نیز از نوادگان امام  دولت شیعه مذهب بنی

ه.ق( بر نواحی جنوب اندلس حکومت  441تا  497بودند و حدود نیم قرن ) حسن

کردند. این تحقیق در صدد بررسی پیشرفت تمدّن اسالمی و گسترش تشیّع در شمال 
ط ادریسیان، امروزه آفریقا است و این مهم که تبدیل مغرب اقصی به دارالشیعه توس

ی محبت بربرهارود یابد. گمان می است، پرداختن به آن ضرورت می  شده کمتر شناخته
سیس دولت ادریسیان أفرهنگی اثر بخش در ت ،از عوامل مذهبیبه اهل بیت مغرب

 است. هبود
ای به شیوه هرو با روش تحقیق تاریخی و براساس روش کتابخان پژوهش پیش

 .و گردآوری شده و تا حدّ ممکن به تحلیل مطالب پرداخته استنویسی تنظیم  فیش

 

 واژگان کلیدی:

 .قیام فخ، ادریس بن عبداهلل، بربرها، مغرب، گسترش تشیّع، ادریسیان

 

 

                                                 
 ، مشهد.مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دوآموخته سطح  . دانش 0
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 مقدمه

ن باشکوهی بود که در گذاری تمدّ یکی از رهاوردهای مهم اسالم در حیات بشری، پایه

ن بشری های درخشان تمدّ ها را زیر نفوذ داشت و از حلقه نای از تاریخ، بسیاری از سرزمی برهه

و دولت شیعی ادریسی، یکی از  شود ن اسالمی یاد میرفت که از آن به عنوان تمدّ شمار می  به

االقصی توسط ادریس  های تأثیرگذار تشکیل شده در غرب دنیای اسالم بود که در مغربدولت

االقصی توسط علویان به شکل گرفت. انتخاب مغرب بن عبداهلل یکی از نوادگان امام حسن

های اجتماعی و اقتصادی و عنوان محل قیام و تشکیل دولت، امری اتفاقی و یا منحصر به زمینه

های فرهنگی، مذهبی و محبوبیت خاندان پیامبراکرم سیاسی نبود، بلکه در کنار آنها زمینه

رگذار دیگری بود که کمتر مورد توجّه در بین ساکنان آن منطقه، از عوامل مهم و تأثی 

قرار گرفته است. نقش دین و فرهنگ در آن سرزمین چنان برجسته و مهم بود که پیش از فتح 

اسالم، رومیان پس از سلطه نظامی بر آن منطقه، با اعمال فشار و خشونت زیاد عقاید دینی 

روعیت حاکمیت خود را کردند تا بلکه بدان وسیله موجبات مشخود را بر مردم تحمیل می

فراهم آورند؛ این مهم چیزی نبود که در عصر حاکمیت مسلمانان از دید مخالفان خلفای اموی 

 و عباسی از جمله خوارج و داعیان علوی پنهان بماند.

و با ادریسیان از ابتدای ورود به مغرب، با دارا بودن امتیاز انتساب به اهل بیت پیامبر

های خود را در آن سرزمین شروع کردند و پس از آنکه به عالقه بربرها تشعار نشر اسالم، فعالی

و تشیع پی بردند، به آرامی دعوت خود را در این زمینه آغاز کردند. به اهل بیت

در مغرب ار جمله یادگارهای این و حضرت فاطمههای پیامبر اکرم ماندگارشدن نام

ن دولت اسالمی است که در غرب اسالمی، رود. دولت ادریسیان، نخستی تمدّن به شمار می

 -«علی ولی اهلل»همچون ضرب سکّه و آوردن شعار  -تشیّع را در شعارهای رسمی و دولتی

های مستقل شیعی محسوب کرد که از  دار دولت توان پرچم نمایان ساخت. بنابراین آنها را می

و تمدّنی شایانی در نیمه قرن دوم هجری در جهان اسالم پدیدار شدند و خدمات فرهنگی 

 اقصی انجام دادند. مغرب

های  ای، کتابخانهنوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق تاریخی و براساس روش کتابخانه

مکن به تحلیل مطالب های فشرده تخصّصی تنظیم و گردآوری شده و تا حدّ م دیجیتال و لوح

ی مغرب،مورد بررسی قرار گرفته و  یهای خاص جغرافیا های مذهبی و ویژگی زمینهپرداخته است.
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تر دوران دعوت و بررسی  تواند به شناخت دقیق از آنجا که شناخت مذهبی ادریسیان می

پیشرفت تمدّن اسالمی و گسترش تشیّع در شمال آفریقا منجر شود، چنین پژوهشی الزم به 

 آمد. نظر می

 ساکنان اصلی منطقهو بررسی محدوده جغرافیایی مغرب  -1

 مغرب -1-1

نظرهای اختالف ،درباره واژه مغرب و محدوده جغرافیایی آن در جهان اسالمتاریخی  متون

 مغرب وجود دارد: بارهاجمالی دو دیدگاه در ینگاه باد؛ ندار با همزیادی 
دانان مسلمان از آن با واژه غرب  مغرب سرزمین وسیعی است که در اصطالح جغرافی

حد مغرب با  .(06: 0148)مونس،گیرد را دربرمیاسالمی یاد شده و مغرب و آندلس 

تا طنجه است که با این تعریف، سرزمین آندلس از آن خارج  0هرقَمناقشاتی، از حدود بَ

 .(01: 0141شود)شهیدی پاک،  می

 تقسیمات سرزمین مغرب-1-2

مغرب االوسط و مغرب االدنی تقسیم شده  ،سرزمین مغرب به سه قسمت مغرب االقصی

 :است

در منابع، از رودخانه مَلَویه تا اسفی در ساحل اقیانوس اطلس، با نام مغرب 4االقصی:مغرب 

اقصی یاد شده است؛ شهرهای مراکش، فاس، سجلماسه، همواره از جمله نقاط مهم فرهنگی، 

جبال دَرَن در جنوب مغرب اقصی، از مراکز مهم ، اقتصادی، و سیاسی مغرب االقصی بوده است

در آن  صنهاجه ومطغره است و رودخانه بزرگام ربیع، اوربه، غماره رغواطه،ب مصامده، بربرهای

های  چنین بربرهای مکناسه و زناته در کنار رودخانه ملویه که از کوه هم جاری است؛

 .(48)همان، برند ریزد به سر می گیرد و به دریای روم می تازیسرچشمه می

مغرب اوسط اطالق شده ، ه تا وادی مَلَوِیهفاصل بجای به سرزمین واقع در حدّ: مغرب االوسط

م( در 0416،ق0480و پایتخت آن تلمسان و جزایر بنی مَزغَنّه است؛ این سرزمین در سال )

 ت.ده اسکر،پایتخت مغرب االوسط را بجایه ذکر (46تا: بی، حمیری)اشغال فرانسه بود

                                                 
بَرقَه، شهری بزرگ به ناحیت مغرب و جایی است بحدود مصر متصل و مکانی با بازرگانان بسیار؛ دهخدا، علیاکبر، لغت . 1

 (. 3/4663: 1377نامه دهخد، تهران، انتشارات دانشگاه، زیر واژه برقه،
2
.Maghreb-Al-Aqsa 
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این  0غرب اسالمی بوده است؛ مغرب االدنی یا افریقیه، دروازه ورود اسالم به مغرب االدنی:

، بستانرعهای عرب و دارالخالفه  بخش از سرزمین مغرب عربی، به دلیل نزدیکی به سرزمین

 (.0/461 :0170)ابن خلدون، بدین نام، شهرت یافته است

 بربرها و خاستگاه آنان -1-9

مردم افریقیه گرفته شده است و آن نامی بود که رومیان بر  4لفظ بربر از واژه التینی بربری

اصأل ارتباطی به رنگ  و به خاطر بیگانه بودنشان نسبت به زبان و تمدن یونانی و رومی گذاشتند

 (.47و 0/40: 0140)دبوز، شمال اروپا نداردوحشی  اقوام و نژاد ،پوست

برابره به معنای وحشیان اروپایی و بربرها به عنوان  وجه تمایز دو واژه نویسانتاریخ هرچند

اند، اما همچنان برخی از مردم بربر از این نامگذاری  ه ساکن افریقیه هستند،بیان کردهقومی ک

بنابراین خود را . (84 :0171)لیون افریقی، دانند رادف وحشیان میتم ناخشنودند و آن را

 ابن خلدون (.440و446/ 0: 0140)دبوز،نامند زادگان می به معنای آزادمردان و نجیب« أمازیغ»

ها دانسته است.بربرها ساکنان  معنای آمیختگی صداها و نامفهوم بودن آناژه بربر را بهو (0/007)

اصلی مغرب االقصی بودند و در اینجا منظور از مغرب از مرزهای غربی مصر تا اقیانوس اطلس 

: 0145)عودی، اند ترین قومی هستند که در شمال آفریقا شناخته شده باشد و ایشان قدیمی می

81). 

 خاستگاه بربرها -1-9-1

و  اند در مورد خاستگاه اصلی بربرها، نظرهای گوناگونی ارائه داده شناسان و نسب نگارانتاریخ

های متفاوتی از جمله هند، ایران، دریای اژه،جزیره العرب، مصر، مغرب، اسپانیا و سایر  خاستگاه

ر فلسطین و دیگر شهرهای شام اما بیشتر آنان معتقدند که بربرها د اند، ل شدهئشهرهای اروپا قا

اند و فرمانروایشان جالوت بود که به دست داوود  کرده گی میدیشان زن  ها به همراه پسرعمو

(رفتند کنونیپیامبر کشته شد.در پی آن بربرها از شام به مصر و از آنجا به سرزمین لُوبیه )لیبی 

دند و در آنجا اقامت بخش عظیمی از آنان راهی سرزمین افریقیه ش و پراکنده شدند،

 .(485/ 4همان، ؛00و 0/54: 0107)مسعودی، گزیدند

 قبایل بربر -1-9-2

نشین و  یکی قبایل بیابان: بزرگ تقسیم کرد  ر را به دو دستهتوان قبایل برب طور کلی می به

 نشین و متمدن بَرانِس فرزندان بُرنُس بن بَراند، و دیگری قبایل شهر، بُتر چادرنشین

                                                 
 مل مغرب و اندلس است.های واقع در غرب جهان اسالم، شا . منظور از غرب اسالمی، تمام سرزمین1

2.
Barbari 
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کسانی که در روزگارانی  یا مغرب  برانس عبارتند از ساکنان اولیه (.51و54: 0145)عودی،اند بوده

ی مدیترانه و جزایر آن وارد  از صحرا به مغرب آمدند و با ساکنان این سرزمین که از دریا ،ردو

بتر نیز همان ند. بر اثر ماندگاری طوالنی، در شمار بومیان درآمدند،درآمیخت ومغرب شدند

کردند وارد مغرب شوند و در این سرزمین استقرار  صحرا هستند که همواره تالش می عشایر

و در  شد ساکنان اولیه به دفع آنان از سرزمین خویش بپردازند یابند که این امر موجب می

پیوست. این درگیریها  نان درگیری و کشمکش به وقوع میینتیجه، میان بادیه نشینان و شهرنش

: 0148)مونس،صحرانشینان در خاک مغرب مستقر شدند تمام که سرانجام ادامه یافت تا آن

0/58). 

 گیری دولت ادریسی، خدمات و گسترش تشیّع در مغربشکل -2

ها به طور   های بشر دارند و چون این خواسته ها و خواسته  حوادث اجتماعی ریشه در آرمان

ویژه  ری از حوادث اجتماعی، بهگیرند.بسیا  گران قرار نمی مستقیم در تصرف و تجربه پژوهش

گرانه، در واکنش به اوضاع و شرایط نامطلوب حاکم بر جامعه  آمیز و پرخاش حوادث اعتراض

ها به مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  صورت گرفته است؛ شرایطی که معموالً بخشی از آن

ع و زیاد ری متنوّهای پیدایش یک رویداد اجتماعی به قد شود. گاهی علل و زمینه مربوط می

سازد. عالوه بر این، در مواردی،  ها را به طور مشخص، تقریباً غیرممکن می تعیین آن است که

شرایط اقلیمی و حوادث طبیعی و انسانی جنبی، نسبت به روند یک حادثه سازگار یا ناسازگار، 

در کمّ و  شتاب دهنده یا کُند کننده بوده و نیز هوش و ادراک شخصی بازیگران یک صحنه،

 .(47: 0140)ناصری،باشند های انسانی نقش آفرین می گیری پدیده کیف شکل

 های پیدایش واقعه فخ زمینه-2-1

« صاحب فخ»حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب مشهور به

اهلل اش ابوعبداهلل و مادرش زینب دختر عبدکرد؛ کنیه در دوران خالفت هادی عباسی زندگی می

( و مادر زینب، هند دختر ابی عبیده بن عبداهلل بن زمعه بود. 845: 0146بن حسن )اصفهانی،

« الزوج الصالح»کردند، خاطر عبادت زیادی که می مردم به زینب و شوهرش علی بن حسن، به

 (.410: 0174گفتند)ابن طباطبا،می
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 و آغاز خالفت منصور دوانقىه.ق( 010تا010)ت قیام فخ این بود که پس از مرگ سفّاح لّع

، اختالف میان بنى عباس و علویان شدّت گرفت و حاکمان وقت با بى رحمى ه.ق(054تا010)

تمام، علویان مبارز را سرکوب کردند. خلفای عباسی با گماردن حکام مدینه از میان دشمنان 

چهارمین ، یکردند و در عصر هادی عباس بر علویان اعمال فشار میمسلّم اهل بیت طهارت

 :ها بر شیعیان و محبان اهل بیت گیری و سخت  ، این سرکوبه.ق(076تا001)خلیفه عباسیان

 .داد ها را مورد آزار قرار می هایى واهى آن ادامه پیدا کرد و حکومت به بهانه

 تأسیس دولت شیعی در مغرب -2-2

بدالمطلب بن حارث ادریس اول، مادرش عاتکه دختر ع یا ه.ق(077تا074ادریس بن عبداهلل)

(. ادریس 870: 0146)شاعر( ابن خالد بن عاص بن هشام ابن مغیرهی مخزومی است )اصفهانی،

بن عبداهلل از کسانی بود که در واقعه فخ حاضر بود و جان سالم بهدر برده بود، با غالمش راشد 

را به مصر رسانید و خود را به مکه رسانید و از آنجا به همراه کاروان حاجیان مصر و افریقا خود 

کرد و فرمانبردار غالم خود بود و کاری راشد را می در راه برای آنکه شناخته نشود، خدمت

ترتیب به مصر وارد شدند. ادریس غالمش راشد را از طنجه به ولیلی اعزام کرد تا به  بدین

راهنمای او »که را از آمدنش مطلع نماید. نقش راشد فقط این نبوده  اسحاق اوروبی پیوسته و او

جا آشنا بوده، چون پیشتر به عنوان داعی محمد  های آن باشد، زیرا ادریس به راه« در مغرب

های پیوند ادریس و اسحاق  جا آمده بود. مسأله مهم راشد، فراهم آوردن زمینه نفس زکیه به آن

اسحاق (. 488و481: 0160گذاری حکومت بنی ادریس بوده است )المقدسی، أوربی برای پایه

همّت  ، بزرگ ولیلی ادریس و راشد را پناه داد و کمر:بیتابن عبدالحمید، از بربرهای محب اهل

 (.01و04و00/ 4: 0146به خدمت آنها بست)سالوی،

ادریس اصغر، روز  ه.ق( یا401تا044پسر ادریس اول به نام ادریس بن ادریس بن عبداهلل)

ربیت او را به عهده گرفت. او در هشت ه متولد شد و راشد ت071دوشنبه سوم رجب سال 

سالگی حافظ قرآن بود. سپس حدیث، فقه، عربی، شعر و امثال عرب... را آموخت. ادریس هنوز 

در سن یازده سالگی بود که در بسیاری از فنون و معارف به مهارت رسید، در سوارکاری، 

و فرمانروایی آماده گردید تیراندازی و فنون رزم و امر سیاست فردی آزموده شد و برای بیعت 

 (.40)همان،

ه.ق(  440تا 401پس از مرگ ادریس دوم، پسرش محمد بن ادریس بن ادریس بن عبداهلل)

( و پس از امیر محمد، علی بن محمد 0/150: 0148با وصیت پدرش به حکومت رسید)مونس،
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نداشت.  ، به حکومت رسید درحالیکه نُه سال بیشتر0ملقّب به حیدره ه.ق(،418تا440)

مالزمان، درباریان عرب و اوربه و دیگر بربرها زمام امور را به دست گرفتند و با او بیعت کردند. 

دوران حکومت او بهترین روزگار ادریسیان بود و وضع زندگی مردم، روبه بهبود نهاد. پس از 

رفت و ه.ق( زمام امور را در دست گ481تا418دوره سیزده ساله وی، برادرش یحیی بن محمد)

؛ سیره 104/ 0: 0148ثبات امور در آن دوران، باعث گسترش دامنه حاکمیت گردید)مونس، 

ه.ق( پسر یحیی بن محمد جای پدرش را 454تا481(. یحیی)111ه ق:  0844مختار اللیثی، 

که بر او  ای گونه پس از مرگ وی گرفت امّا از وی به بدسیرتی و ستمگری یاد شده به

ه.ق، چندین حاکم برای ادریسیان 414(. از آن زمان تا سال 0/418: 0146شوریدند)سالوی، 

انتخاب شدند که تقریباً همگی مورد شورش مردمی واقع گشتند، یحیی بن قاسم بن ادریس 

معروف به یحیی سوم به عنوان امیر ادریسی برگزیده شد که او نیزبا شورش مردم در سال 

(. امیر بعدی ادریسیان، 4/081: 0145هیم حسن، ؛ ابرا0/415ه.ق کشته شد)ر.ک، همان، 414

مند نشد  یحیی بن ادریس معروف به یحیی چهارم بود که البته مدت زیادی از حکومتش بهره

ه.ق روی کار آمد و نهایتاً منجر به دستگیری وی شد 410زیرا دولت فاطمی در قیروان در سال 

(. یحیی پس از گذراندن 0/417 و حکم بیست سال زندانی یحیی صادر گردید)ر.ک، سالوی،

ه.ق به تونس رفت و از آنجا وارد مهدیه گردید و در همان سال در 100دوره زندانی در سال 

 (.4/004: 0145قلعه ابویزید از دنیا رفت)ر.ک، ابراهیم حسن، 

ه.ق، دوره اول تاریخ ادریسیان که دوره 106با تبعید یحیی بن ادریس از فاس در سال 

های  و حاکمیت بود به پایان رسید و ادریسیان در دوران تبعید، تالشقدرت، سلطنت 

ای آشفته  ای برای پس گرفتن قدرت انجام دادند. این چنین، تاریخ مغرب دور به برهه نتیجه بی

ای بین  نتیجه های سیاسی و نظامی بی و ناآرام قدم گذاشت که این کشور را به صحنه رقابت

سب حکومت و قدرت در این سرزمین با یکدیگر رقابت قبایل تبدیل کرد که برای ک

 (.0/107: 0148کردند)مونس،  می

ای  پیش از پایان دوره اول تاریخ ادریسیان، این خاندان برای مدّت کوتاهی در فاس جان تازه

ه.ق( ملقّب به 105تا  101گرفت و یکی از افراد آن به نام حسن بن محمد بن قاسم بن ادریس)

ه.ق در فاس قیام کرد و ریحان کتامی  106ی امور را به دست گرفت. او در سال حَجّام سرپرست

را بیرون کرد و قبایل اوربه، غماره، مصمودیان و صنهاجیان هواداران ادریسیان که دوست 

نداشتند زناتیان با کمک شیعیان فاطمی بر مغرب میانه و دور تسلط یابند، با او متحد شدند و 

                                                 
 (.3/252: 1335.لقب حیدره از علی بن ابی طالب)علیه السالم( میباشد)ابراهیم حسن،1
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پس از وی ابی العیش احمد بن قاسم بن فاس حکومت کند.  و سال دراو توانست به مدت د

محمد را به دست گرفت. او مردی فقیه و عالم به ایام و  ه.ق(، زمام امور بنی 181تا  117جنون)

اخبار و شجاع و بخشنده بود و به احمد فاضل شهرت داشت. وی با امویان اندلس رابطه خوبی 

(. حسن بن احمد به قاسم 174/ 0: 0148ود)مونس، زمره دوستان آنان ب داشت و در

ه.ق(، آخرین حاکم ادریسی به دستور منصور بن ابی عامر، حاکم 101تا181جنون)کنون()

ر ادریسیان در مغرب اندلس ابتدا او را به اسارت درآوردند و سپس او را کشتند؛ بدین ترتیب کا

 (.0/175ک، همان، پایان یافت)ر

 ربخدمات ادریسیان در مغ -9

ادریسیان نزدیک به دو قرن در قلمرو سلطنت خود به کارهایی بزرگ دست زدند و به 

ترین اقدامات این  درستی که باید کشور مغرب را مدیون خدمات آنان دانست. یکی از مهم

دولت، تأسیس شهر فاس بود؛ زیرا حکمرانان ادریسی شهر فاس و مسجد عظیم آن را که نزد 

آمد و در اندک زمانی شهرتی بسزا  ایه جایگاهی مقدس به شمار میتمام مردم کشورهای همس

 (.455: 0175یافت، بنیان نهادند)ناصری طاهری،

های ادریسیان بود که  قیام دولت ادریسی در مغرب، نتایج بزرگی دربرداشت و در اثر کوشش

پا گشت و  بههای علمی  های آنان بود که نهضت اسالم در همه جا گسترش یافت و در اثر فعالیت

ها به وجود آمد و عمران و آبادی شهرها توسعه گرفت و شهرها بنا شد.  ها و کتابخانه مدرسه

 (.0/564: 0140فعالیت بزرگتر ادریسیان، گسترش دادن اسالم در میان طوایف بربر بود)امین،

یان دولت ادریسیان، در مغرب، تحوالت اجتماعی نیکویی بین مردم ایجاد کرد. عقیده ادریس

هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ »با الهام گرفتن از  حدیث پیامبر اکرم

 :0177شهری، ری )محمدی «سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برتری نیست مگر به تقوا

االقصی (. بر پایه مساوات و عدم تفرقه بود. بر این اساس، تحوّلی در جامعه مغرب08/0111

د کرد که بربر برای نخستین بار در مناصب دولتی با عرب یکسان شد. از دیگر مسائل  مهم ایجا

ادریسیان در مغرب، نقش زنان در جامعه مغربی بود که باید به نقش کنزه، همسر ادریس اول و 

کمتر کسی از دانشمندان و  چنین از نتایج فرهنگی ادریسیان، هم مادر ادریس دوم، اشاره کرد.

دان وجود دارد که سید ادریسی صاحب کتاب نزهة المشتاق فی اختراق االفاق  جغرافی محققان

دانان مسلمان در موضوع خود،  هایی است که جغرافی را نشناسد؛ کتاب مزبور از مفیدترین کتاب

زبان التینی و عربی انتشار یافته  اند.ادریسی نقشه جغرافیایی مشهوری نیز دارد که به نوشته

زیسته است و گاهی هم او را قرطبی  عروف به صقلی بوده زیرا در صقلیه میاست. وی م
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رفته  شمارمی جا به نام رجار به کرده و از مقرّبان والی آن خوانند زیرا در قرطبه تدریس می می

شناسی، کتابی است که وی  برده درباره گیاه ترین تألیفات سید ادریسی نام است. یکی از بزرگ

را جامع أشتات النبات نام نهاده است و در آن نام گیاهان را به چند زبان نوشته  نوشته و نام آن

شناسی، تاریخ طبیعی، فیزیک و  شود که ادریسی در گیاه از این کتاب چنین استنباط می

 (.0/506: 0140پزشکی بیشتر از علم جغرافیا دست داشته است)امین،

 االقصی اقتصاد مغرب-9-1

ب به تنوع در زندگی اقتصادی کمک کرده است. تا اواخر قرن دوم طبیعت جغرافیایی مغر

های  های سیاسی پی در پی، درگیری والیان با بربرها، منازعات خوارج با حکومت هجری بحران

های قبیلهای رایج در مغرب و مهمتر از همه توجّه امیران و دولتمردان به امور مرکزی و جنگ

ل اقتصادی، موجب شده بود تا آن منطقه از نظر اقتصادی توجّهی آنان به مسائنظامی و بی

االقصی اولین ثبات سیاسی را از آغاز دوره ادریسیان شاهد سامان نگیرد، به ویژه که مغرب

(. ثروت و غنای منطقه، خودکفایی آنان را تضمین کرده و 400: 0140بود)ناصری طاهری،

تقل و استمرار و بقای آنها کمک کرد. های مسها به ایجاد حکومت باوجود درگیری بین آن

همچنین این ثروت باعث دخالت نیروهای بزرگ خارجی شده که برای گسترش نفوذشان در 

اند. به خاطر وجود معادن به ویژه آهن و مس در این منطقه ثروتمند به درگیری برخاسته

یجه اهمیت سرزمین مغرب، صنایع اولیه پاگرفت. شکوفایی تجارت داخلی و خارجی در نت

بازارها کاالها ی صنعتی و کشاورزی زیاد بود)شهیدی  موقعیت و جایگاه مغرب بود. در

 (.15: 0141پاک،

 مساجد و مراکز علمی دوره ادریسی  -9-2

آیند، در شهرهای مساجد که از نخستین مراکز اجتماعات دینی برای مسلمانان به شمار می

(. نخستین مسجد در شهر تلمسان در سال 006: 0144مهم اسالمی فراوان بودند )والیتی، 

باشد که آن را ادریس ه.ق به وسیله ادریس اول بنا شد. دومین مسجد، جامع االشیاخ می 078

ه.ق بنا کرد و اکنون به جامع االنوار معروف است. وی  014دوم در عدوه االندلسین در سال 

: 0110 ،عدون نصراهللسا را بنا کرد)ه.ق جامع الشرف 011همچنین در عدوه القرویین در سال 

55.) 

وسیله فاطمه بنت محمد بن عبداهلل فهری تأسیس شد. این  یکی از مساجد مهم فاس به

مسجد نخستین مسجدی بود که توسط زنی مسلمان ساخته شد و سپس به دانشگاه تبدیل شد 

ها و شگاه قرویین به کتابهای علمی در تاریخ اسالم است. در ابتدا دانترین دانشگاهکه از قدیمی
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های علوم دینی و قرآن و حدیث وارد هایی تکیه داشت که از مشرق در زمینهنوشتهدست

های مختلف علوم نیز تکیه داشت شد ولی پس از مدتی به تألیفات مغربی در زمینه می

 (.0/145: 0148)مونس،

بنا کرد و ابراهیم بن  قاسم بن ادریس در تاهرت نزدیک اصیال، جامع قاسم بن ادریس را

قاسم بن ادریس جامع بصره را ساخت. ابوالعیش عیسی بن ادریس بن محمد بن سلیمان 

ادریسی، جامع جراوه را ساخت. قبائل لواته و کتامه و بنی زیاد هواریین در دوران دولت ادریسی 

الکبیر را در ه.ق، جامع  485چنین در سال  مساجدی را در شهر اصیال بنا کردند. ادریسیان هم

قیروان تأسیس کردند که دانشگاه مشهوری شد و در آن مجالس علمی برگزارشد و مرکز مهمی 

چنین جامع االعظم قیروان و جامع االعظم مکناس که  برای مطالعه در جهان اسالم شد. هم

 (.000و006: 0144های معتبری بودهاند )والیتی،دارای کتابخانه

ه.ق، مکانی را با ثروتی که از پدرش به ارث  485فهری در سال مریم بنت محمد بن عبداهلل 

 (.57تا55: 0110 برده بود، خرید و جامع اندلس را بنا نهاد)سعدون نصراهلل،

 نشر اسالم و تعریب -9-9

شان بود. آنان آنچه را  االقصی از جمله خدمات ادریسیان در دوره طالیینشر اسالم در مغرب

کرده بودند، کامل ساختند. مردم را به نشر اسالم دعوت کردند و که فاتحان نخستین آغاز 

های عالی  مساجد و کاروانسراها بنا کردند. آنها اسامی فاتحان و دعوت کنندگان را با صفت

ها، ادیان دیگر را از کار بازنداشت؛ در مراحل  کردند. اما این تالش همراه می« سیدی عقبه»مانند

برای ادریسی آسان بود و اسالم در تمام نواحی مغرب در مدت کوتاهی  اولیه راه برای نشر اسالم

منتشر شد و جایی برای ادیان دیگر باقی نماند. نشر اسالم باعث عربی شدن مغرب شد. 

که اسالم به این سرزمین وارد شد چارهایی برای بربرها نبود جز اینکه زبان عربی را برای  زمانی

و فراگیری حدیث و همچنین برپایی نماز یاد بگیرند، پیش از  خواندن قرآن و فهم تفاسیر آن

های بسیاری در بین قبایل مغرب راه یافتند که برخی از آنان سنی و برخی  ادریسیان، عرب

دیگر جزو خوارج بودند اما تأثیرشان در فرایند تعریب، اندک بود. تأسیس شهر فاس در روزگار 

ادبا و شاعران به آن شهر وارد شوند و فاس، شهر علم و فقه ادریسی، باعث گردید تا علما، فقها، 

 .(147و140/ 0148:0ک، مونس،)رو حدیث عربی گردد

 ن اسالمیمیراث ادریسیان در فرهنگ و تمدّ -9-4

ن باشکوهی بود که در گذاری تمدّ یکی از رهاوردهای مهم اسالم در حیات بشری، پایه

ن بشری های درخشان تمدّ را زیر نفوذ داشت و از حلقه ها ای از تاریخ، بسیاری از سرزمین برهه
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حاصل دو  را  آنتوان  می و شود یاد می «ن اسالمیتمدّ»رفت که از آن به عنوان  شمار می  به

 :جنبه دانست

چه به وسیله اسالم پدید آمد و در پرتو ابتکار عمل مسلمانان گسترش یافت که منشأ  آن  -0

 .نام برد «تو سنّقرآن »توان  اصلی آن را می

های  نن اسالمی، نه ابداع مسلمانان، بلکه میراث به جای مانده از تمدّجنبه دیگر تمدّ -4

پیشین در قلمرو اسالم دانست که به دست مسلمانان توسعه و تکامل یافت و به رنگ اسالم 

زمین هایی است که روزگاری اسالم در سر تن اسالمی، میراث مشترک مردم و ملّتمدّ .درآمد

ن د. به این ترتیب، تمدّکرن اسالمی ایفای نقش ها نفوذ کرد و در ساخت و شکوفایی تمدّ آن

ق داشته باشد، ی تعلّنی ملی است که به مردم خاصّاسالمی نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدّ

اند  های نژادی و قوی را که در پیدایش رونق و طراوت و گسترش آن نقش داشته بلکه همه گروه

های دیگر درطول حیات  نن اسالمی که همانند بسیاری از تمدّدرباره تمدّ .گیرد برمیررا د

در مدینه،  گوناگونهای  ها و مکان های افت و خیز را پشت سر گذاشته و در زمان خویش، دوره

ول بندهلی و استا، قرطبه تا هرات و اصفهان شمال آفریقا و مغرب از ،بغداد و قاهره ،کوفه و شام

؛ اجتماعی، گوناگونهم بر اثر عوامل  یدر چرخش بوده است، گاهی در اوج بوده و دوران

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی طبیعی با ضعف و رکود رویارو شده ولی هرگز به طور کامل 

 (.86تا17: 0144ت)والیتی،از میان نرفته اس

کردن  گسترش و همگانی ،ندی که دولت ادریسیان به آن دست زداقدام اساس نخستین    

جا که فکری و فرهنگی در آن منطقه بود. از آن ،علمی یاسالم در شمال آفریقا و ایجاد نهضت

ای  ع دارای جایگاه ویژهادبی و فکری در سایه دول شیعی برپا شده بود، تشیّ ،های علمینهضت

رب ریشه دار در مغرا ت اهل بیتدر این دوره شد و رونق پیدا کرد. این وضعیت، محبّ

و موجب شد تا مردم از دربار حکومت امویان در آندلس گریخته و  (80:0178)ابن خلدون، کرد

در کشور مغرب،  امروزه .(481: 0141شهیدی پاک،)به سوی دولت شیعی ادریسیان روی آورند

ساز گسترش تشیع  وجود دارد که زمینه0ت اهل بیت رسول ا...های بسیاری مبنی بر محبّ نشانه

و شجاعت، عدالت و رادمردی ایشان زبانزد خاص ت حضرت علیباشد. برای مثال شخصیّ می

های باستانی و ضرب  و عام است. در ادبیات شفاهی، مکتوبات و فرهنگ عمومی و در داستان

ت جلوه خاصی دارد. در بعضی از شهرها، مردم ها، این محبّ المثل های مغربی و مدایح و قصیده

کنند  درهای خانه یا محل کسب خود، تصویر کف دست با پنج انگشت را نصب می در باال و کنار
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بر نوزادان و به است. در این کشور نامگذاری اسامی اهل بیته نماد پنج تن آل عباک

 .)01 پاک آیین،( باشدپسران دوقلو نیز مرسوم می  خصوص اسامی حسن و حسین برای

 نادریسیاو روابط خارجی  یاست داخلیس-4

نیرومندی که از  طالیی و مرحله :توان تقسیم کرد می متفاوت هان را به دو دوریاریخ ادریست

که در این دوره  ؛ق( ادامه دارد440ادریس اول شروع و تا آغاز حکومت محمد بن ادریس )

و پایتخت مرکزی که بر  سپاه نیرومند   نیروی حکومت در دستگاه سیاسی، اداری، مالیات گیری،

برداری از  گردد. حکومت توانش را صرف بهره ط داشته باشد، جلوه میاطق حکومت تسلّهمه من

حاد همه فاق و اتّهای مذهبی را برای اتّ گونه که ایدئولوژی کرد، همان های اقتصادی می توانایی

گرفت، نیروی حکومت در آندوره شامل امکانات اقتصادی و انسانی  نژادهاو طوایف به کار می

ن بار در تاریخ مغرب االقصی نخستیط کامل داشت. آنها برای که بر آنها تسلّ شگرفی بود

حکومت مخزن و مرکزی را به وجود آوردند که از وجود حاکم نیرومندی برخورداربود که با 

مالی، اقتصادی و   کرد و دستگاه اداری، ب از فقها، علما، شیوخ قبایل مشورت میمجلس مرکّ

کرد. مرحله دوم که از محمد بن ادریس شروع و تا سقوط  را مینظامی دستورات او را اج

های سیبه  سترش سرزمینگقمری ادامه دارد با ضعف حکومت مرکزی و  175حکومت در سال 

کنند ـ همراه است، از بین رفتن نظم و  ـ یعنی مناطقی که از حکومت مرکزی اطاعت نمی

گیری نظام  شکل ؛ومت در این دوره استحک های افول نشانهعادت و پراکندگی سپاه از دیگر 

های داخلی و خانوادگی بر سر قدرت را درپی داشت و منجر به بروز  فئودالی که درگیری

دیگر  های نشانهمذهبی گردید از متفاوت حکومت آل ادریس  ای و ایفهطهای نژادی و  کینه

ابت و درگیری میان ( درواقع رق44: 0111)یزدانی، و ناتوانی حکومت در این دوره استضعف 

امیران ادریسی بیشتر بر سردو مسأله بود: یکی گسترش مناطق تحت نفوذ خود در مقایسه با 

های همسایه و دیگری تسلّط بر شهر فاس به دلیل اهمیّت اقتصادی و سیاسی که داشت.  دولت

ن و این عوامل موجب تضعیف حکومت ادریسیان گردید و سرانجام دولت آنان با حمله فاطمیا

 (.45: 0115ه.ق از بین رفت)اکبری، 175لشکرکشی امویان اندلس در سال 

 روابط خارجی ادریسیان-4-1

ای بودند که بر قبائل بربر با مذاهب متفاوت سنی، اعتزالی و های شیعهادریسیان عرب

کردند. روابط خارجی ادریسیان ویژگی منحصر به فردی دارد که مشابه آن  خارجی حکومت می

 (.45: 0141شود)محمود، یاست حکومتهای مغرب دیگر یافت نمیدر س
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 روابط ادریسیان با بنی مدرار-الف

روابط دولت ادریسیان با دولت بنی مدرار در سجلماسه، به دلیل اختالفات عقیدتی و 

تاریخی که میان شیعه و خوارج بود، خصمانه بود، زیرا ادریسیان از همان ابتدا تصمیم داشتند 

االقصی، از بین ببرند. روابط ادریسیان با بنی مدرار در ابتدا به گری را در مغرب رجیآثار خا

هایی که در بیشتر موارد چینی بود و سپس به درگیری نظامی انجامید، درگیریصورت توطئه

نتایج آن، به نفع ادریسیان بود. باوجود تالش ادریسیان برای از بین بردن مذهب صفریه و 

ها  هایی از صفریقبائل مکناسه، مدیونه و مطفره که به آنها گرویده بودند، گروهمسلط شدن بر 

کردند. ادریسیان موفّق شدند برخی از آنها را علیه بنی مدرار در حکومت ادریسیان زندگی می

به خدمت بگیرند و با دامن زدن به مشکالت داخلی حکومتشان و تحریک خویشاوندان آنها به 

های نظامی منجر به در حکومت ادریسیان این ضدیّت را نشان دهند. درگیریمهاجرت و اقامت 

یک از این دو دولت نشد، اما باعث تسلط بر مناطق بنی مدرار شد که به قلمرو خود  سقوط هیچ

 (.001افزودند)همان،

 روابط ادریسیان با رستمیان -ب

خاطر نیرو و ضعف  به اراضی حکومت رستمیان در درّهای بود که به تاهرت متّصل بود و

رستم به حکومت  رفت. مرزهای شمال غربی حکومت بنی امامان رستمی از آن فراتر نمی

ادریسیان نزدیک بوده است. اگرچه عبدالرحمان بن رستم نفوذش را در داخل این منطقه از 

دوران  یغفرن زناتی تحکیم کرده بود، اما این نفوذ درطریق خویشاوندی ساکنان آن از قبیله بنی

جانشینانش از بین رفت و نفوذ ادریسیان جایگزین آن شد. این منطقه باعث جنگ بین دو 

شد تا اینکه این منطقه با پیوستن به ادریسیان در دوران ادریس دوم آرامش طرف می

 (.044یافت)همان،

 عباسیان روابط ادریسیان و -ج

دو دولت به اهل بیت، خصمانه  سیاست ادریسیان در برابر عباسیان، با وجود وابستگی هر

ه.ق که خطر مستقیمی را در افریقیه)تونس( 074ایجاد حکومت ادریسیان در سال  بوده است. با

برای عباسیان حتی برای مصر، تشکیل داد، عباسیان به رخدادهای جاری در سرزمین مغرب و 

ان منجر اندلس توجه نشان دادند. بدیهی بود که این سیاست به درگیری با ادریسی

 (.046: 0115شود)بهرامی،
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 روابط ادریسیان و اغالبه -د

عباس به ارث برده بودند. زیرا ای بود که از بنیروابط ادریسیان با اغالبه با سرشت خصمانه

های عباسیان در غرب اسالمی بوده است. سیاست دولت اغلبیان به طور کلی مجری سیاست

ن بود، زیرا دشمنان خالفت در غرب اسالمی، دشمنان خارجی آنان هماهنگ با سیاست عباسیا

ضعف و ناتوانی خالفت عباسی از اینکه به طور مستقیم  (.066: 0141اغلبیان نیز بودند)محمود،

های ابراهیم بن اغلب از سوی دیگر طلبیوارد درگیری نظامی با ادریسیان شود از یک سو و جاه

ای موقعیت شود و عباسیان از آنها به عنوان سدّی باعث شد که بنی اغلب در شمال آفریقا دار

برای جلوگیری از نفوذ ادریسیان به درون قلمرو خود یعنی مصر استفاده کنند. به همین جهت، 

های حاکمیت تونس به عنوان خط اول دفاع به اغلبیان سپرده شد و نیاز شدید اغلبیان به کمک

 (.470: 0140طرفه ساخت)ناصری طاهری،مادی و معنوی خالفت عباسی، این پیوند را دو 

 سیاست ادریسیان در برابر امویان اندلس -ه

ای داشته باشد و این دو توانست روابط دوستانهسیاست این دو دولت اسالمی نیز نمی

همیشه با هم دشمن بودند؛ مبادالت بازرگانی بین دو دولت فاس و قرطبه برقرار بود و این به 

دو کشور به یکدیگر بود، با وجود رابطه سیاسی خصمانه، هر دو دولت در علت نیاز اقتصادی هر 

 (.400کردند)همان، ستد می و بازارهای اصیال داد

 االقصی روابط ادریسیان با فاطمیان در مغرب -ز

سامانی حکومت ادریسی پس از  با ظهور خالفت فاطمیان در افریقیه و امویان اندلس و نابه

ای دیگر ظاهر شد. مغرب شاهد درگیری بین امویان ین آنها به گونهها، روابط ب چند دستگی

اندلس و فاطمیان بود، که درآن اثناء مواضع ادریسیان در برابر آن متفاوت بود. تا اینکه در سال 

است، چراکه منافع سیاسی بوده -ها، اجتماعیه.ق بر آنها چیره شدند. علل این درگیری175

صادی باعث از بین رفتن اختالالت مذهبی و تضادهای نژادی شده بود سیاسی، استراتژیکی و اقت

که نیروهای درگیر برای رسیدن به اهداف خود با ایجاد درگیری در جای دیگر از آن استفاده 

کردند. این درگیری طوالنی برای رسیدن به منافع زندگی و استراتژیکی جریان یافت که می

 (.060: 0110االقصی داشت)ذکاوت،ها در مغربخانهو تجارتها، شهرها ریشه در تسلّط بر راه

توان به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول با رابطه ادریسیان با فاطمیان را در مجموع می

شود. در آن دوران نفوذ امویان و فاطمیان در ه.ق ختم می148ظهور فاطمیان شروع و در سال 

ان بین دوستی و جدایی در برابر طرفین در نوسان االقصی برابری داشت و موضع ادریسیمغرب

ه.ق خاتمه یافت. در این دوره نفوذ امویان اندلس به ویژه در  187بود. مرحله دوم در سال 
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االقصی بیشتر شد و در اواخر این دوران کم شد و نفوذ فاطمی مناطق شمالی مغرب

به ضرر امویان اندلس استفاده  جانشین آن شد. ادریسیان از این تغییر برای گسترش نفوذشان

شود. این دوران شاهد کاهش نفوذ فاطمیان و ه منتهی می175کردند. مرحله سوم به می

خطرناک شدن درگیری امویان با ادریسیان بود که سرانجام به افزایش قدرت امویان و سقوط 

 (.468 :0141شهیدی پاک،)حکومت ادریسیان منجر شد

کردند، آنان با خلفا تا مرز رسیدن به خالفت ، غالبأ ستیز میادریسیان با این دو حکومت

 داشت. با این وجود برخی ازکردند، اما ضعف حکومتی و مالی آنان را از این کار باز میمقابله می

خاندان ادریس بعدها به خونخواهی پدرانشان قیام کردند و در سقوط خالفت امویان اندلس و 

زمام امور به  ،امیهاز نابودی حکومت بنی کت کردند. سرانجام پسحمود مشارحکومت بنیایجاد 

 (.084: 0141 محمود،)ادریسیان افتاددولت دست 

 

 جهـنتی

ای میان قلمرو دو خالفت شرق و غرب اسالم، یعنی تأسیس دولت ادریسیان در منطقه

اهمیّت  ع،عباسیان بغداد و امویان اندلس که در حال اوجگیری قدرت بودند در تاریخ تشیّ

 ای دارد. ادریسیان توانستند نخستین دولت شیعی مذهب را که به علی بن ابی طالب ویژه

  گذاری کنند. پایهمنسوب است 

فرزندان ادریس نیز نخستین افرادی بودند که در بین قبایل پراکنده مغرب که اسالم در 

فرهنگ اسالمی یکپارچه و ها نفوذ چندانی نیافته بودند به دنبال گسترش  میان برخی از آن

های ادریسیان بود که اسالم در مغرب اقصی گسترش یافت و در اثر  متّحد شدند. درپی کوشش

وجود آمد و  ها به ها و کتابخانه پا گشت و مدرسه های علمی به های آنان بود که نهضت فعالیّت

 عمران و آبادی شهرها گسترش یافت.

ا هر حرکت جدیدی را که منسوب به اهل مردم افریقیه و مغرب آماده شدند ت 

باشد بپذیرند و در واقع نفوذ و محبوبیت و عملکرد ادریسیان زمینه مساعدی را فراهم بیت

که  چنان کرد که هر بذری که بوی تشیّع و اهل بیت داشته باشد بتواند در آن دیار رشد کند، هم

حمود در  دولت شیعی بنی تالش آنان در جهت گسترش تشیّع در منطقه، منجر به تشکیل

خاطر وجود معادن به ویژه آهن و مس در سرزمین  جنوب اندلس گردید. در زمینه اقتصادی، به

مغرب، صنایع اولیه پاگرفت. شکوفایی تجارت داخلی و خارجی در نتیجه اهمیّت موقعیّت و 

یسی به آنچنان جایگاه مغرب بود. در بازارها کاالهای صنعتی و کشاورزی زیاد بود و دولت ادر
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رونقی در این زمینه دست یافت که توانست با بسیاری از همسایگان خود روابط تجاری برقرار 

ها پیش، آنان، اعتبار خود را از دست ندادند و هنوز  کند. با وجود نابودی دولت ادریسی در قرن

 بازماندگانشان در فاس اقامت دارند. 

های  که نسل ای گونه ن مردم مغرب وجود دارد بهامروزه میراث شیعی آنان، همچنان در بی

های مغربی  آنان سرانجام به اشراف)سادات( مغرب تبدیل گشتند و اکنون بسیاری از خاندان

 رسد. نسبتشان به این سلسله جلیله نبوی می
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 1سترن نوروزین

 دآثار و فواید اعتقاد به معا

 

 چکیده     
اشد، اعتقاد ببازگشت به زمان و یامکانی می ،و به معنی رجوع« عَوَدَ»معاد از ریشه

سازندگی فرد و  از جمله اعتقاداتی است که نقش عمده در به معاد و جهان آخرت

از آنجا که مرگ  باشد.ترین مسأله دینی میمهم از مسأله توحید، اجتماع دارد و پس
رود و از اصول دینی به شمار می به معاد، از امور ضروری دین و جزواعتقاد  واندیشی 

آنجا که هر انسانی در انجام تکالیف و اعمال عبادی خود نیاز به انگیزه دارد تا آن را با 
 هاییه انگیزهلاز جممرگ اندیشی و اعتقاد به معاد عشق و عالقه، بهتر انجام دهد. 

نویسنده بر آن است تا این جهت  . ازداردامیسان را به حرکت هدفمند وکه ان است
 .جو و بیان کندو اندیشی و اعتقاد به معاد را جست ثار مرگفواید وآ

ی های زندگی انسان اعم از فردی، خانوادگی و اجتماع دو مسأله باال در تمام جنبه

سان بیشترین فواید و آثار آن در زندگی فردی ان رودتأثیرگذار خواهد بود اما گمان می
 دهد.شود و زندگی فردی او را تحت الشعاع قرار میمتجلْی می

ی و اخالقی یروا ه و از منابع دینی،ای انجام گشت خانهتحقیق به روش کتاباین 
 استفاده شده است.

 

 

  :واژگان کلیدی

 معاد. فواید اندیشی، اعتقاد، معاد، مرگ

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، مشهد.مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( طلبه سال آخر.  0
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 مقدمه

اعتقاداتی است که نقش عمده در زندگی فردی و  مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد، از جمله

رود و بعد ها به شمار میاجتماعی انسان دارد و یک برنامه تربیتی برای تکامل و سعادت انسان

در اندیشه تربیتی و مدبّرانه اسالم، انسان باید رود. ترین مسأله دینی به شمار میاز توحید مهم

 روز رستاخیز اعتقاد داشته باشد.همواره به یاد مرگ باشد و به معاد و 

کند و پیوسته مراقب اعمال خود خواهد بود و در اعتقاد به معاد، رفتار انسان تغییر می          

 دارد.های باالتر گام برمیهای اخالقی، رسیدن به تکامل و درجهجهت رشد فضیلت

ن اسالمی به چاپ های زیادی توسط اندیشمندان و متفکرادر زمینه حقیقت معاد کتاب

رسیده است؛ اما بیشتر این نویسندگان تقریباً یک هدف را دنبال کرده اندو به توصیف و اثبات 

بلکه  باشد؛این نوشته کوتاه، شرح تمام جزئیات معاد نمی اند. اما هدف ازوجود معاد پرداخته

فواید مرگ به های قرآن و روایات پیشوایان معصومسعی بر این است که براساس آموزه

 اندیشی  و اعتقاد به معاد در زندگی انسان بپردازیم.

شود این است که آثار و فواید اعتقاد به معاد چیست؟ آیا حال سؤالی که در اینجا مطرح می

طورخالصه به به در این نوشتار اعتقاد به معاد در زندگی دنیوی انسان نیز تأثیر گذار خواهد بود.

 اندیشی پرداخته شده است.بیان آثار و فواید مرگ 

 و اهمیت آن در قرآن و روایات معاد مفهوم -1

گرفته شده است و در لغت به معنی رجوع و بازگشت به چیزی « عَوَدَ» معاد از ریشه

( و در اصطالح به معنی بازگشت انسان بعد از مرگ و 105: 0145)راغب اصفهانی، باشد می

در روزی که روز معاد  شود ومرگ مجدداً زنده میباشد. انسان بعد از حیات بعد از مرگ می

 .(168: 0174)حریری، شودبه حساب اعمال وی رسیدگی میشود گفته می

دهد که در میان مسائل عقیدتی، هیچ موضوعی نظری اجمالی به آیات قرآن مجید نشان می

رسی سابدر اسالم بعد از توحید به اهمیت موضوع معاد و اعتقاد به حیات پس از مرگ وح

آیه در مورد معاد در قرآن مجید که قریب یک سوم 0466باشد. وجود حدود اعمال بندگان نمی

که تقریباً در تمام صفحات قرآن بدون استثناء ذکری از معاد دهد و اینآیات آن را تشکیل می

آن (. خداوند در قر40: 0100کند)جمالی، به میان آمده است، اهمیت مسأله معاد را بیان می

 (.45قصص:«)إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَى مَعَادٍ »فرمایند:می

 «.گرداندگاهت باز میآن کسی که قرآن را بر تو فرض کرده است تو را به وعده»
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شاهد این مدعا  از دیدگاه قرآن اگر اعتقاد به خدا بدون اعتقاد به معاد باشد پذیرفته نیست.

در موارد بسیاری به معاد در کنار ایمان به خدا آمده است ایمان  ،است که در قرآن کریمآن 

 (.44: 0116)اسدی،

 (41)توبه:« قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیوْمِ الْآخِرِ  »فرمایند:خداوند می

 «.آورندان نمیو قتال کنید باکسانی که به خداوند و روز آخرت ایم»      

 «تِیؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیسَارِعُونَ فِی الْخَیرَا»

آورند و امر به نیکویی و نهی از بدکاری ایمان به خدا و روز قیامت می( »008)آل عمران:

 .«بندشتاکنند و در نیکوکاری می می

باید همواره به یاد مرگ و معاد باشد و آن را به عنوان یک واقعیت پذیرا  انسان از نظر اسالم،

ها کسی است که ترین و داناترین انسانزیرک»فرموده است: باره رسول خداشود. در این

 ها کسی است که از یاد مرگترین انسانهمواره به یاد مرگ و جهان پس از آن باشد و احمق

 (.4/810: 0861حرعاملی، «)غفلت ورزد و از هوای نفس خود پیروی کند

هرکس مرگ را زیاد یاد » .جا( همان«)مَن اَکثَر ذِکرَ المَوتِ اَحَبَّهُ اهللُ»اند:چنین فرمودههم

 «.کند خدا او را دوست دارد

های شهنگام که خواهزیاد به یاد مرگ و معاد باشید؛ زیرا آن»فرمایند:می امام علی

دهنده  کشاند یاد مرگ بهترین پناهآورد و شما را به کردار ناشایست مینفسانی به شما روی می

 (.8/080: 0801بحرانی،«)است

یابد و پیوسته مراقب آن، رفتار انسان تغییر می بنابراین با اعتقاد به معاد و اندیشه درباره

دارد)مظفری ورسی، قی گام برمیهای اخال ود خواهد بود و در جهت رشد فضیلتاعمال خ

0114 :84.) 

 اعتقاد به معاد بررسی آثار فردی-2  

زندگی انسان دارای دو عرصه فردی و اجتماعی است و اعتقاد به معاد در هردو عرصه نقش 

در ابتدا به بررسی آثار فردی و سپس به بررسی آثار ای  دارد که از و تعیین کنندهسرنوشت س

 ازیم:پرداجتماعی آن می

 تعدیل و رهبری غرایز -2-1

اند. اما، آزادی بی های الهی به انسان است که منشأ تحرک و فعالیتترین موهبتغرایز مهم

قید و بند غرایز و شهوات باتعالی معنوی و تکامل انسان ناسازگار است. از عوامل مهمی که 

اد به حیات بازپسین و یاد معاد تواند انسان را موفق به رهبری و کنترل غرایز گرداند، اعتق می
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دارد و روح باشد. اعتقاد به معاد و روز جزاء انسان را به پیروی هوا و هوس باز میمی

میراند و غرایز سرکش انسان را مهار هاست میدنیاپرستی را که مایه همه خطاها و لغزش

 (.40: 0116)اسدی، کند می

ه در مرگ، انسان را از قرار گرفتن در دام غرایز اندیش»فرمایند:باره میدر اینامام کاظم

 (.565: 0177)گیالنی،«دارد تباه کننده و گناهان بازمی

طوسی، «)ذکر الموتِ یُمیتُ الشهواتِ فی النفس»فرمایند:میچنین امام صادقهم

 «.میراندهای نفسانی را مییاد مرگ خواهش(. »461تا: بی

گیرد، اش را میهای غریزی کند و جلوی سرکشیل مییاد مرگ نه فقط غرایز انسان را تعد

شود، چون کسی که همیشه به یاد مرگ است، از بلکه سبب پرورش و رشد فضائل او نیز می

 (.018: 0170کند)طباطبایی،همه اعمال و رفتارش مراقبت می

کسی که بازگشت به سوی حق »فرمایند:یم (80: خطبه0141 نهج البالغه،)امام علی

بنابراین وقتی انسان همواره به یاد  «.ی و معاد را باور دارد اهل نیرنگ، مکر و خیانت نیستتعال

مرگ و معاد باشد، ضمانت اجرایی است تا مراقب همه رفتار و کردار خود باشد و جلوی غلیان 

 های خود را بگیرد. غریزه

 دوری از تکبر و خودخواهی -2-2

شود، در این حالت فقط در وادی سان گرفتار آن میخودخواهی از بدترین صفاتی است که ان

گذارد که غیر ازستم به دیگران، زیرپانهادن احکام و دستورات الهی و فاصله تاریکی قدم می

 (.17: 0114گرفتن از مرگ اندیشی، جهان آخرت حاصل دیگری ندارد)مظفری ورسی،

معاد، دوری از تکبّر یاد شده  بنابر روایات، یکی از آثار و برکات مرگ اندیشی و اعتقاد به

و اَحیِ قَلبِکَ بالمَوعِظَهِ کِبرَکَ »فرمایند:یم (171: ح0141،نهج البالغه)است. حضرت علی

 «.فخر فروشی را کنار بگذار، خود به بزرگ بینی را رها کن و به یاد مرگ باش«.»وَاذکُر قَبرُکَ

دارد تا در کند و او را وادار میر میبنابراین یاد و اندیشه مرگ، خودخواهی را از انسان دو

برابر دستورات الهی تواضع کند، برای سفر آخرت خود احساس خطر کند و زاد و توشه فراهم 

 (.17: 0114مظفری ورسی،»نماید

 های فریبنده دنیاییرهایی از گرایش -2-9

فل و تمام اش غاهای روحانی و معنویای است که انسان را از جنبهنهگوطبیعت دنیا به

دارد.در این رهگذر کسانی توجهات او را به جهات مادی و اعتبارهای زودگذر دنیوی معطوف می
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 معاد و آخرت هستند مرگ، شوند که مراقب خویش و در یاد و اندیشهگرفتار این غفلت نمی

 (.487: 0170یزدی،»

 شعبه حرانی،«)عَن امرِ الدُّنیا اکثِروُا اذکِرَ المَوتِ فاِنَّهُ یشلِبُکَ»فرمایند:میرسول خدا

 بخشد.های دنیایی رهایی می(. زیاد یاد مرگ باش، زیرا یاد مرگ تو را از دام15: 0868

بخشد. آخرت باوری نگرش انسان را به انسان را وسعت می اعتقاد به معاد قلمرو و اندیشه

در جهت نیل به اهداف واالی  زندگی و دنیا تغییر داده و دنیا را برای انسان به عنوان ابزاری

ای که هیچ وقت دهد و به گونهانسانی و رسیدن به یک زندگی جاوید و همیشگی قرار می

 شود های زیبای دنیا نمیجلوه زند و فریفتهدر برابر تمنّیات و تعلقات دنیوی زانو نمی

 (.144: 0110)یوسفیان،

ق: 0868مجلسی،«)الحرصِ و یُحَمَرُ الدّنیا ذِکرُ المَوتِ یطفیءُنار»فرماید: میامام صادق

 «.کندیاد مرگ حرص به دنیا و مظاهر آن را خاموش و دنیا را در نظر کوچک می» (.184

اندیشه در مرگ و اعتقاد به معاد این اثر را به انسان دارد که از این دنیا به قدر نیاز  بنابراین،

مَن اکثَرَ » فرمایند:در این باره میت علیو کفاف خود بهره جوید و دل به آنها نبندد. حضر

هرکس زیاد به یاد مرگ (، 4/080 تا: بی تمیمی آمدی،«)لدّنیا راقبَتُهُمن ذکرِ الموتِ قَلَّت فی ا

 شود.بستگی او به دنیا کم میباشد دل

 گرمی و آرامشدل -2-4

معاد زمینه ایمان به  بخشد.ایمان به جهاد و روز قیامت به زندگی و حیات ارزش می

سازد که هیچ یک از سوزاند و انسان را امیدوار میهاست میتوحیدی ها را که آفت جان انسان

هایش در این دنیا هیچ کدام بی شود و مصائب و ناکامیاعمال او از صفحه هستی پاک نمی

 (.10: 0110پاسخ نخواهد ماند)یوسفیان،

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ  کُلُّ نَفْسٍ »فرمایند:خداوند در قرآن کریم می

 (.045آل عمران:«)فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

فت پس آنگاه که ازآتش دوزخ شما پاداش خود را در قیامت به طور کامل خواهید گر»

اند، زندگی دنیا فقط سرمایه و درگذشتند و به بهشت وارد شدند نجات یافته و به سعادت رسیده

 .«بهره برداری غرور آمیزی بیش نیست

 انجام عمل صالح -2-5

شود یکی از آثار مهم ایمان و اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ، در عمل انسان آشکار می

وقتی انسان با اندیشه به این  یابدعمل صالح و خالص انجام دهد،ای که او انگیزه میهبه گون
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واقعیت دست یافت که زندگی در این دنیا مقدمه زندگی آخرت است وسعادت در آخرت را به 

کوشد با شود و میدست آورد. در او انگیزه پیدا میتوان بهوسیله کار و تالش در این  دنیا می

 .(4/077: 0177)یزدی،صالح رضایت خویش را به دست آورد لانجام عم

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یوحَى إِلَی أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کَانَ » در قرآن کریم آمده است:

پس هرکس امید لقا (.»006کهف:«)هِ أَحَدًایرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

 .«را در عبادت پروردگارش شریک نکندپروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد و کسی 

باشد: یکی عمل صالح و دیگری براساس آیه شریفه دیدار خداوند مبتنی بر دو چیز می

هاست ود باطنی و اوج تکامل انساناخالص و عبودیت. مراد از لقاء اهلل در آیه، دیوار معنوی، شه

: 0178ای برای عمل صالح و اخالص کامل باشد)مکارم شیرازی،تواند انگیزهکه یادآوری آن می

5/144.) 

بنابراین کسی که معاد و روز حساب را باور کرده است، به کارهای خیر و عمل صالح 

به دنبال خواهد داشت)نظری  داند که ایمان و عمل صالخ پاداش آخرت راپردازد؛ زیرا می می

 (.14: 0144منفرد، 

کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ  »فرماید:خداوند در قیامت خطاب به بندگان صالح خود می

که گواراست، به خاطر آنچه در دنیا بخورید و بیاشامید در حالی(. »48الحاقه:«)فِی الْأَیامِ الْخَالِیةِ

 .ایدانجام داده

 از بین رفتن آرزوهای طوالنی -2-1

ها باشد. انسانیکی از آثار اعتقاد به جهاد و مرگ اندیشی، ازبین رفتن آرزوهای طوالنی می

کنند.پس ممکن است برای برآورده کردن آرزوهایی دارند و نیازهایی هم در زندگی احساس می

مرگ و اعتقاد به معاد نمایان  آرزوهای خود به افراط کشیده شوند. در اینجاست که آثار یاد

کند)مظفری  گرایی جلب میتدارد و توجهشان را به آخرشود و ایشان را از زیاده روی باز میمی

 (.14: 0114ورسی، 

« داری از بهشتیان باشی؟آیا دوست می»فرمودند:به ابوذر می که رسول اکرمچنان

قَصَّرِ االمَلَ و اَجعَلِ المَوتَ »ودند:حضرت فرم«.ای رسول خدا! نهایت آرزویم است»عرض کرد:

 «آرزوهایت را کوتاه کن و همواره یاد مرگ را جلوی چشمت قرار بده« »نصبَ عینِکَ

 (.017تا: )دیلمی،بی

به معنی « قاطِعُ االَمنیّاتِ»مرگ به عنوان  از (11/048: خ0141،)نهج البالغهامام علی

داند سی که با اندیشه به زندگی خود نظر افکنده، میزیرا ک .کنند در هم شکننده آرزوها یاد می
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پذیر و نابود شدنی است. از  ا که برای خود ترسیم کرده، پایانکه هریک از آرزوهای دنیایی ر

های خود را بری مرگ و عالم پس از آن انجام دارد و فعالیترو آنان دست برمیاین

 (.14: 0114دهد)مظفری ورسی،  می

آمد و از آن حضرت درخواست روزی ابوعبیده نزد امام صادق روایت شده است که

زیاد در اندیشه مرگ باش » موعظه کرده تا از این دنیا و آرزوهای آن رهایی یابد، حضرت فرمود:

ق: 0861)حرعاملی،« یابدورزد و از دام، آروزها نجات میکه با آن اندیشه انسان زهد می

4/010.) 

عالِج االَمَلَ » که از آن حضرت طلب موعظه کرده بود فرمودند:نیز پیامبر در پاسخ به کسی 

تا: بی ابی فراس،«)بِکثِره ذکرِ المَوتِ وانظُرنی مَوتِ االقرآن و طول تَقَبِهِم فی جمع المآل

هایی که آنان آرزوها را با زیادی یاد مرگ و گناه کردن به مرگ همنوعان و سختی (.0/078

 مداوا کنید.اند درجمع آوری مال کشیده

بیند و معاد را باور دارد و  هرگز مظاهر و بنابراین انسانی که مرگ را پیش چشم خود می

 (.41: 0110فریبد)زمانی، های مادی و آرزوهای دو و دراز دنیا او را نمیزیبای

 مراقبه و محاسبه کردار-2-7

ت که انسان به سبب ترین آثار تربیتی مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد این اسیکی از مهم

توجه ر و رفتار روزانه خود بیاگاه به کردای که به مرگ و جهان پس از آن دارد، هیچعقیده

کند های مناسب با خود خلوت مینیست، بلکه شب وروز مراقب اعمال خود است و در موقعیت

 (.140: 0171نماید)طاهری، و رفتار خود را محاسبه می

ترین ترین دانایان و احمقآیا شما را از زیرک» اند: فرموده به همین اساس رسول خدا

اکیشَ الکیّسن من »حضرت فرمود:« آری ای رسول خدا!» عرض کردند:« نادانان آگاه کنم؟

حاسَبَ نفسَهُ و عَمِلَ لما بعُدَ المَوتِ و ان احَمَقَ الحُمقاء من اتَّبَعَ نفسَهُ و هواهُ و تَمَنی اهلل 

 (0/41ق: 0861،حرعاملی«)االمنیَ

ترین افراد کسانی هستند که خود را به حساب بکسند و برای بعد از مرگ و آخرت زیرک

ترین افراد کسانی هستند که از هوای خویش مراقبه و محاسبه از نفس تنها تالش کنند و احمق

ه شود که در هر شبانه روز مدتی را در اندیشه مرگ باشد. این مراقبه و محاسبنصیب کسی می

 و خوشبختی دنیا و آخرت را به دنبال داشته باشد تواند به اصالح نفس انسان منجر شودمی

 «ثَمَرهُ المحاسِبهَ اصالح النَّفس»فرمایند:می(.حضرت علی064: 0114)مظفری ورسی، 

 (. نتیجه حساب کشیدن از نفس اصالح آن است.1/405ق: 0844)قمی،
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 مبادرت بر توبه -2-8

 ترین آثار نیک مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد، توبه کردن است.امیدبخش بهترین و یکی از

ماند و اسباب عذاب الهی را رحمت الهی دورمی شود اززیرا هنگامی که انسان مرکتب گناه می

آورد. توبه در حقیقت، حالتی روحی و درونی است که از معرفت و بیداری انسان فراهم می

سازد تا از اعمال ناپسنددست کشد و با شوق و وجه خداوند میگیرد و دل را متسرچشمه می

 (.060: 0114دگرگونی عمیق درون خود را بازسازی کند)مظفری ورسی، 

توبه، پشیمانی در دل، درخواست آمرزش با زبان، »اند:درباره توبه فرموده حضرت علی

 (.04/017ق: 0864نوری،«)ترک گناه با اعضا و عزم و تصمیم به بازگشتن است

 در سخنان عالمان و بزرگواران با صراحت آمده است که هرکس ترس از مرگ داشته باشد،

 (1/415: 0100)صدرالدین شیرازی،صدرالمتأهلین شیرازی کند.گذارد و توبه میبر او اثر می

بدان که هرکس در دلش خوف و هراس از مرگ پیدا شود، این نعمتی است که برای »فرماید:می

 .«شود تا از کردار ناپسند خود توبه کندگیزه پیدا میانسان ان

هرکس » نویسد:ران اهل سنت میاز مفسّ (0/810ق: 0846)فخررازی،نین فخررازیچهم

شود که او شود و همین سبب میگاه از خشوع خالی نمیبیشتر به یاد مرگ باشد، قلب او هیچ

 «.توبه کند

راندیشه مرگ نباشد، زیرا هر انسانی که به فکر ماند که دبنابراین کسی از توبه غافل می

 (.006: 0114مظفری ورسی، » کندمرگ و ناگهانی بودن آن باشد، هرگز از توبه غفلت نمی

توبه (.»4/041ق: 0864)نوری،« التُوَخِّرَ التوبَهَ فَاِنَّ مَوتَ یأدتی بغتَهً» فرمودند: پیامبر

 «.رسدمی را به تأخیر مینداز از که مرگ ناگهانی فرا

 آثار اجتماعی اعتقاد به معاد -9

مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد در عرصه اجتماعی زندگی انسان نیز دارای آثار ارزشمندی 

 کنیم:باشد که به برخی از آنها اشاره میمی

 رعایت عدالت -9-1

های جامعه دینی، تحقق  عدالت به معنی ستم نکردن در حق دیگران است. یکی از هدف

یک ای با یکدیگر تعامل داشته باشند که هیچالت در میان افراد است: یعنی آدمیان به گونهعد

تواند با وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن به دیگری ستم نکند. تحقق این آرمان هرچند می

این زمینه نقش ارزشمند ایمان و عقیده آشکار  صورت پذیرد، ضمانت اجرایی درونی ندارد. در
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ای اگر ایمان به خدا و عقیده به مرگ، حساب و کتاب وجود داشته . زیرا در هرجامعهشودمی

کوشند حقوق دیگران را در آشکار و پنهان نگه دارند؛ زیرا خوف از مرگ؛ کیفر باشد، افراد می

 (.01: 0171گناه و عذاب اخروی و بهترین ضامن اجرای قوانین خواهد بود)سبحانی، 

رباره عدالت اجتماعی و رابطه ( د851/ 448: خ0141نهج البالغه،)یبراین اساس، امام عل

سوگند به خدا، اگر تمام شب را »فرماید:آن با مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد و آخرت گرایی می

بر روی خارهای سحدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیره به این سو و آن سو کشیده شوم، 

را در حالی مالقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از تر دارم تا خدا وپیامبرم خوش

اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه برکس ستم کنم برای نفس خویش که به سوب 

 .«کندرود و در خاک زمانی طوالنی اقامت میکهنگی و پوسیده شدن پیش می

عدالت اجتماعی و ترین نکته تربیتی کالم امام این است که حضرت، پیوند میان مهم

: 0107اندیشی واعتقاد به معاد و سرای آخرت را به نیکی بیان داشته است)مصباح یزدی، مرگ

0/401.) 

بنابراین مرگ اندیشی و پیامدهای آن در حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از فساد و قانون 

 شکنی، بیش از هرچیز کاربرد دارد.

 پرورش اخالق اجتماعی -9-2

الق، کردار انسان را به سه گونه ارتباط با خداوند، با خود و با دیگران تقسیم علمای علم اخ

اند که از اولی با عنوان اخالق الهی، از دومی به اخالق فردی و از سومی به اخالق اجتماعی کرده

 (.0/05: 0107اند)مصباح یزدی،نام برده

دهد. در این میان شکیل میبخش بزرگی از زندگی انسان را معاشرت و ارتباط با دیگران ت

های نفسانی شکل گیرد و اخالق اجتماعی را امکان دارد رفتار انسان با دیگران براساس خواهش

های اخالقی آلوده که انسان اخالق اجتماعی را رعایت کند و به رذیلترعایت نکنند. برای این

ثارسازنده مرگ اندیشی و های بیدار کننده ای است. یکی از آنشود، نیازمند عوامل و آموزه

اعتقاد به معاد، پرورش اخالق اجتماعی در انسان است؛ زیرا اعتقاد به مرگ و پاداش، کیفر 

های اخالقی مانند انسان دوستی، ضعیف نوازی، مهربانی با یتیمان، دستگیری از فضیلت

 (.04: 0106سازد)سبحانی،درماندگان و... را در انسان زنده می

صفات برجسته اخالق، در کنار »نویسند:باره میدر این (54: 0140)آملی آیت اهلل جوادی

د مرگ و عذاب قیامت، انسان را رسند؛ زیرا یایاد معاد و تذکر قیامت به کمال الزم می

 .سازدقلب او را خاشع میشکسته و  دل
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کنند، خود را از دیگران جدا ولیت میمرگ و جهان آخرت افراد احساس مسؤ با یاد

های ها و شادیکوشند حقوق دیگران را رعایت کنند و شریک غصهدانند وهمواره می ینم

کنند تا های اخالقی تالش میها و نفی رذیلتدیگران باشند، پس انسان به منظور کسب فضیلت

 (.71: 0106به سعادت آخرت برسند)مصباح یزدی،

 هاتحمل مصیبت -9-9

بلکه گاهی در زندگی او  شود؛خوشی سپری نمی اساساً زندگی انسان همواره با خوبی و

ها، برخوردهای متفاوت ها دربرابر آن ناگواریدهد، انسانهای ناگوار و غم انگیزی رخ میاتفاق

دارند. دراین میان افرادی که با یاد و اندیشه معاد و مرگ تربیت یافته باشند، تسلیم مقدرات 

 افتند!کنند و بیشتر به یاد مرگ میحمل میشوند ومصیبت ها را به راحتی تخداوند می

اکثروا ذکِرَ الموتِ و یومَ خُروجِکم من القبورِ و »فرمایند:در این باره میحضرت علی

 (.068: 0801شعبه حرانی،«)قیامِکُم بینَ یَدَیِ اهللِ عَزَّوجلَّ تهَوِّن عَلَیکم المصائب

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ  »فرمایند:ها مییبتقرآن کریک درباره رویارویی افراد مرگ اندیش با مص

أُولَئِکَ عَلَیهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ *مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

 (.057و050 بقره:«)دُونَالْمُهْتَ

ما از خداییم و به سوی او باز گویند: رسد میآنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می»

شود و آنها هدایت یافتگان گردیم کسانی هستند که الطاف رحمت خدا شامل حالشان می می

 «هستند.

خردمندانه  بنابراین، یکی از آثار تربیتی مرگ اندیشی و اعتقاد به معاد، این است که انسان،

شود، با هایی را که به او وارد می خ کامیها و تلخواهد و مصیبتمی همه چیز خود را از خدا

 .(4/001: 0170پذیرد)طباطبایی،آغوش باز می

 خیر سرعت در انجام کار-9-4

هایی است که در قرآن و روایات فراوان  ع رسانی به دیگران، یکی از آموزهانجام کار خیر و نف

ته و همگان را به پیش های کار خیر دانس تأمین نیازهای اجتماعی را نمونه تأکید شده است و

 (.007: 0114اند)مظفری ورسی،  تن و سرعت در انجام آن دعوت کردهگرف

وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا »فرمایند:خداوند برای ترغیب و تشویق نیکوکاران می

 .(006:بقره«)لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

 «.را نزد خداوند خواهید یافت نامفرستید، هرچه از اطاعت و کارنیکو برای خود پیش میه
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تواند انسان را به سوی کار خیر بکشاند، مرگ اندیشی و تقویت عقیده واملی که مییکی از ع

 به معاد و جهان آخرت است.

 (4/08 :0105کلینی،«)مَن اِرتَقَبَ سارَعَ فی الخَیراتِ» فرمایند:میامام صادق

هایی که در اندیشه مرگ و سختی های آن هستند انسان»فرمایند:میهمچنین امام علی

دانند مرگ چنان بندند، بلکه شریک غم ها و شادی های مردم هستند؛زیرا میدل به دنیا نمی

شد آن را خریداری کرده، هر آینه ثروتمندان خریداری حتمی و اجتناب ناپذیر است که اگر می

 (.4/001تا:بی تمیمی آمدی،«)دندکرمی

تأثیر اعتقاد به مرگ و یادآوری آخرت »گوید:باره میدراین (014: 0170)عالمه طباطبایی

نگرد و خود را جزئی از اجزای بینانه میت  که آدمی به خود و دیگران واقعدر فکر انسان این اس

 «.و ابدی در حرکت هستندداند که در مجموع به سوی یک جهان جاوید این جهان گذران می

 جهـنتی

به این مسأله پرداخته  ،معادباوریه به اهمیت مسأله معاد و باتوجّآیات بسیاری در قرآن 

درباره ه انبوهی از روایات امامان معصوم، توان ب چنین با مراجعه به منابع روایی میاست، هم

ایمان به خدا، حکمت و عدالت  از دیدگاه قرآن مجید، مرگ اندیشی واعتقاد به معاد دست یافت.

بخشد و آن را از شود. ایمان به معاد به زندگی انسان معنا میاو بدون ایمان به معاد کامل نمی

معاد، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفس،  آورد ایمان بهپوچی درمی

 د.سازاحقاق حق، عمل به تکلیف است و انسان را حسابگر خویش می

گشاید بلکه این عقیده در تعدیل  ایمان به معاد نه تنها مشکالت روحی وروانی انسان را می

رهبری غرایز، پرورش فضائل اخالقی، انجام عمل صالح، دوری از تکبر و خودخواهی و... نقش  و

 کند.مؤثری ایفا می
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 الموجز

 

 0ورب سمیه حسین

 الحقوق المتبادل للمسجد و االسره
یُبحث فی هذالمقال الحقوق المتبادله للمسجد و االسره. المسجد و االسره مؤسستان 

قد نصحهما،ممّایدلّ علی مکافتهما  مقدستان ذکرها عده مرّات فی نصوص دینیه و

مادهم الجدیره فی الرفیعه.کمایُبیّینُ حقوقاً عن االعتمادالفاخر )کمایتمّ التعبیر عن أوراق اعت

اهتماماً کبیراً بهذه القانون(الذی ینبغی أن یالحظ من قبل االطراف و قد أولی االمام السجاد

إنّ المسجد و األسره هما مؤسستان انسانیتان یتعلم فیهما المرء و « رساله حقوق»الحقوق فی

ه االسالمیه و  تقدم یثبت التعالیم حتی القادره علی أن تنتقل األجیال القادمع القیم الحقیق

 المجتمع نحو التفوق الروحی.

و لهذین الکیانین حقوق الملکیه، بما فی ذلک الحـق، الشـرف و االحتـرام، حـل المشـاکل،      

 اعتماد القرارات الهامّه و غیرها من الحقوق المشارالیه فی النص. تعزیز العالقات،

و أن المسجد یمکن أن یـؤدّی  و لعّل من أهم وظائف المسجد من حیث االیمان و الثقافه ه

من خالل زیاده جاذبیه البرامج التی یقدمّها،الی التعرف الشباب و بالطبیعه؛ الینبغی تجاهل ذور 

 اآلبالیه و لألطفال نحو المساجد.

و تجمع محتویات هذا المقال باإلشاره إلی  مصادر عدیده فی مجال األسره  والمسجد، و فی 

 .سردیه و التصیّریهبعض الحاالت ترد المصادر ال

 

  :الدلیلیة الکلمات
 مسجد، حقوق، أسره، رساله، نظافه
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 0آمنه دلنیاد

 خيانه األمانه
األمانه مؤکَّده من حیث أنّها فضیله البشری و السلوک االجتماعی و الممتاز علی رغم أنّ 

 منکر. خیانه االأمانه من األمور القبیحه و المذمومه و قضی اهلل علیها ألنها

خیانه األمانه من اقبح فی االسالم ألنّ کل شیء من الجسم و المال أمانه لدی االنسان و ادا 

خان االنسان بها الیؤدی حق اهلل و یسلب حق اآلخرین اذا اولد المرء أن یخون ذلک لن یتخلی 

 عن حق اهلل فحسب بل یتخلی عن حقوق اآلخرین و هذا یجعل الرجل یوجه آسفل السافلین.

ترکل سمه من خالل الخطوات عند تنفیذها)کل سمه عندما یتعلق االمر بتنفیذها یجب أن 

یجب أن تمر من خالل بعض المراحل، الخیانه لدیها خطوات، من أجل حلها، هی العوامل 

 الضروریه، الضروریه التی تعتبرها أهمیه هذه االعتراف(

تعبر عن عوامل الخیانه من الجالین تتناول هذه المقاله أوالً التعدر المشارالیه فی القرآن ثم 

 .الروحی و الماوی و أخیراً یتعتلق االمر باآلثارالشیّه و سب منع الخیانه

 

 :الدلیلیة الکلمات

 .خیانه، خیانه فی القرآن،عوامل الخیانه، آثار الخیانه 
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 0اعظم عابد

 بررسي حادث فدك التاريخي
 

وضعاً زراعیْاً مناسباً شاسعه فضالً عن فدک هی واحده من القضایا المهمه النها تمتلک 

أشجار النخیل و الینابیع و تقع هذه القریه فی منطقه الحجاز التی تمتّد الی المدینه المنوره 

 کیلومتراً شماالً المدینیه المنوره .416یومین اآلن فی 

 فی السنه السابعه من الهجره، أعفی الیهود هذه  األرضهذه األرض غزاها االمام علی

 .التی کانت من دهمّ أموالهم و أصبح فدک الملکیه الشخصیّه للنبیللنبی محمد

علی فدک الی زمره التی وفقاً للحکم اإللهی، حصلتسیده زهرا مُنح رسول اهلل

دخل فدک السنوی بسبعین ألف عملهً ذهبیهً وزّعت الباقی علی الفقراء. لکن بعض الخلفاء أراد.ا 

 داض عن متناول هذه العشیره و التجمع حولها.غصب فدک لجلب الناس بعی

لمساعده من والده عن حقوقه و شریعه وسعی فی جمیع األوقات دافعت انبت النبی

 ألی کشف الحیقیه و الکشف عن الباطل و فضح الغاصبین الخالفه و اإلمه.

فع أساسیه: فی هذا البحث حاولنا دراسه المو -هذه المقاله مکتوبه علی أسلوب تاریخیه

و أعماله. فی النهایه الجغرافی لفدک منذ إنشائه حتی غصبه و کذلک مناقشات اهل البیت

 من اإلرث أو من الهدیه.نصل الی أنّ فدک قد جاء فاطمه

 ، غصب.فدک، سیاسه، سیده زهرا الدلیلیة الکلمات
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 0قدسیه کیخا

 دور إدريس في الحضاره و انتشار الشيعه في المغرب العربي
ذو دورها الحضاره وانتشار الشیعه فی المغرب العربی. و  عنوان )االدریسی(قاله بههذه الم

ذدریس سالله الدین الشیعه تنسب إلی إدریس بن عبداهلل بن حسن المثنی، حفیئ االمام 

ه.ق( فی 001مع وصول إدریس، فی أعقاب نهضه فخ )الثروه العلویه ضد العباسیان 7الحسن

لظهور تمرد عباسی و دوله عسکریه سیاسه علی أساس االسالم  شمال أفریقا وضعت الظروف

الحقیقی هناک. مما جعل من الممکن تشکیل أول دوله مستقله الشیعیه فی تلک األرض تعتبر 

نتیجه حکم اإلدریسین کما أدّت جهود ادریس المغرب لتویسع الشیعه إلی تشکیل حکومه بنی 

وحکمت علی المقاطعات  7من أحفاد االمام حسن حمود الشیعیه. هی عائله مغربیه و هی ایضاً

 ه.ق( 880الی  0867االندلسیه الجنوبیه منذ نصف قرن )

یسعی هذا التحقیق الی دراسه تقدّم الحضاره االسالمیه و انتشار الشیعه فی شمال أفریقا 

األحلّ وهذا امر مهم أن تحویل المغرب األقصی الی دار الشیعه مِن قبل اإلدرسیین  لکّن الیوم 

 شهره.

و یعتقد أنّ حبّ البربره فی المغرب ألهل البیت:کان عامالً دینیاً وتقاضیاً وفعاالً فی 

 انشاءالحکومه اإلدریسیه.

 قیام فخ، إدریس عن عبداهلل، البربر، المغرب، تشیّع، ادریسی. :الدلیلیة الکلمات
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 0نسترن نوروزی

 

 االعتقاد بالقيامه و فوائدها
ر ) ع و د( و یشیر الی العوده الی الزمان أو المکان. االعتقاد للقیامه و اآلخره القیامه من الجذ

هو أحد من المعتقدات التی تلعب ذوراً رئیسّاً فی خلق الفرد و المجتمع و بعد قضیه التوحید هی 

هو جزء أهمّ قصیّه دینیّه. مُنذ أنّ فکره الموت، یعتبر االیمان بالقیامه جُزءاً ضروریاً من الدین، و 

بما أنّ کلّ انسان یحتاج إلی الدافع بواجبه و ممارسته من أجل جعله،  من المبادی الدینیه، و

أفضل و أسوأمع الحُبّ و الموده للقیام بذلک االعتقاد للقیامه هو أحد البواعث التی تجعل البشر 

 مه.تحرّک الی  هدف رئیسی. یُحاول المؤلف أن یجد آثار و فوائد االعتقاد الی قیا

أنّ فکره الموت و االیمان بالقیامه سیؤثران علی جمیع جوانب الشریعه من الفردیه و 

االجتماعیه و العأملیه ولکن یبدو أنّ اعظم فوائده و آثاره فی حیاه الفردیه و حیاه الشخصیّه التی  

 تطمس علیها.

و السرویه و  ژو قد أحری هذا التحقیق باستخدام اسلوب المکتبه و استخدم مصادر الدینیه

 األخالقیه.

 

 :الدلیلیة الکلمات

 القیامه، فکره الموت، االعتقاد، فاوئد.  
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Abstract 

 
Somayeh Hosseinpour

1
 

 

Mutual rights of the mosque and family 

 

This paper examines the "mutual rights of the mosque and the family". The 

mosque and family are two sacred institutions that many times they have 

been mentioned in religious texts and recommendations more and more that 

this indicates their high status. According to their mandates, there are also 

legal rights that should be observed by the parties, as Imam Sajjad (as) has 

paid attention to these rights in his rights treatise. 

The mosque and family are two human institutions which who learns and 

establishes doctrines in order to transmit to the next generations genuine 

Islamic values and advance society to spiritual excellence. These two 

entities have proprietary rights, including the right to enter, honor and 

respect, solve problems, strengthen relationships, make important decisions 

and other rights referred to in the text. 

Perhaps one of the most important functions of the mosque in terms of 

belief and culture is the fact that the mosque can, by increasing the 

attractiveness of the kind of programs that it offers, lead the adolescents to 

become familiar with and preserve most of the Islamic values of the nation. 

And thereby strengthen them in opposite of all types of invasion. Of course, 

the role of parents should not be ignored, because they are the most 

important models for the primary movement of children towards mosques. 

The contents of this article are gathered by referring to numerous sources in 

the field of family and mosque then processed, in some cases it is also 

referred to as narrative and interpretive sources. 

 

Keyword: 

 Mosque, Rights, Law, Family, Treatise, Cleanliness 
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Amena Delniad
1
 

Infidelity in Islamic lifestyle 

As trusteeship is emphasized as a human virtue and a social and normative 

form of life, the opposite of it treason in the trusteeship is explained as a 

denigrate and neglected and strongly condemned by God. Betrayal in trust is 

one of the most abominable betrayals in Islam, because everything is trusted 

even our body and property, so everybody wants to betray that, not only 

does not give the right of God, but also plundered the others. It causes to 

take the lowest level of hill, and every trait that implemented has to go 

through a series of steps, and betrayal has steps too, in order to resolve it, 

recognize these factors are necessary, according to the importance of this 

recognition, are examined. The article at first explane’s that the treachery 

that it referred to Qur'an,then factors of betrayal at the mortal and spiritual 

world, finally it says that about the effects of treason and how to prevent of 

it. 

 

Keywords:  

Betrayal, Infidelity, Treachery, Treason 
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Fadak Historical inspection 

 

Fadak is one of the important issues that it has an appropriate agricultural 

situation, a vast area with more palm trees and high water springs, and this 

village is located in the Hejaz area, which runs to Medina for two days, it Is 

now 292km from north of Medina. Since the land was conquered by Imam 

Ali in the seventh year AH and the Fadak Jews to release this land which 

was one of their most important assets, they were given to the Prophet 

(pbuh, and Fadak has become to the personal property of Prophet 

Muhammad. The Prophet (s) of God, according to divine decree, granted 

Fadak to holy Zahra. Annual Fadak income was included seventy thousand 

gold coins that holy Fatima took it as much as she could, and shared the rest 

among the poor. But some of the caliphs with the usurpation of Fadak 

wanted to get people out of this clan's family and gather them around 

themselves. Dear cousin of the Prophet Muhammad, in advancing the 

method of his dear father, defended the rights and legitimacy, and at the 

same time they sought to expose the truth and falsehood, and through the 

sermon Fadekiah, denounced the caliphate and Imamate. 

This article is written in a fundamental-historical way. In this research, we 

tried to investigate from the beginning of Fadak's conquest, its geographical 

location until its usurpation, as well as the Ahlul-Bayt's debates and actions. 

Finally, we conclude that Fadak has reached Fatima for inheritance and gift.  

Keyword: Fadak, Politics, Holy Zahra, Usurp. 
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The role of the Idrissian in Islamic civilization and the spread of Shiism 

in the Maghreb 

The present article is titled "The Idrissian" and their role in Islamic 

civilization and expansion of Shi'ism in the Maghreb. The idris clan, the 

dynasty of Shiite religion, attributed to Idris ibn'Abdullah ibn second  

Hassan, the descendant of Imam Hassan (PBUH). With the arrival of Idris,  

aftermath of the Fakh revolt (the Revolution of the Alevites against the 

Abbasids, 169 AH), to North Africa (172 AH), the conditions  provided for 

the emergence of political leadership and the military-political state based 

on the true Islam and It became possible to form the first independent Shiite 

government. He founded a government in Morocco that could have lasted 

for two centuries. Constraction and development of Islamic culture and 

Shi'ism in that land is the result of the rule of the Idrissians government, 

Also, the efforts of clan of Idriss in Morocco to expand Shi'a, led to the 

formation of government of  Bani-Hamoud Shi'a-based ,the Moroccan 

family, which they also descended from Imam Hassan (PBUH), and about 

half a century (727-776 AH) reigned on the southern Andalusian state.  This 

research seeks to assess the progress of Islamic civilization and the spread of 

Shiites in North Africa, and it’s necessary to  the importance of addressing 

the conversion of the Maghreb to the Shiite land by Idrissian that today's 

lesser-known . It is believed that the affection of the Barbarians of the 

Maghreb to Ahlul-Bayt (PBUH) has been a religious and cultural effective 

factor, in the establishment of the Idrissian government. 

The leading research is arranged and analyzed in a historical research 

methodology and based on the library method, And as much as possible 

attention to the content. 

 

Keywords: 

 Fahkh's uprising, Idris ibn Abdullah, Barbarians, Morocco, Shi'ism 

expansion, Shiite, Idrisians 
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1
 

The effects and benefits of believing in resurrection 

 

Resurrection is the root of "recurrence" and it means that returning to time 

and place. Belief in resurrection and the world hereafter is one of the beliefs 

that play a major role in the construction of the individual and the 

community, and after the issue of monotheism, is the most important issue 

Religious. 

Because Death Thinking and Belief in resurrection is considered as one of 

the essential issues of religion and is part of religious principles, and since 

every human being needs to motivate his worship and practice in order to do 

it better and worse with love and affection. Death and belief in the 

resurrection are the motivations that lead a person to a purposeful move. 

The writer seeks to find the benefits and effects of mortality and he has 

stated belief in resurrection. 

Death and belief in resurrection will be effective in all aspects of human life, 

including personal, familial and social, but it seems that its greatest benefits 

and effects are manifested and puts it in the individual's human life and his 

personal life. 

This research has been conducted using a library method and has been used 

with religious and moral sources. 

 

Keyword: 

 Resurrection, Death-Thinking, Belief. 
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 «یـنب های علوم اسالمی یاس صی پژوهشفصلنامه تخصّدو»راهنمای اشتراک 

 . ریال است 16666ل و بهای تک شماره یار 56666دو شماره ـ بهای اشتراک ساالنه 0

واریز کرده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک  6064815845660ـ وجه اشتراک را به حساب سیبا4

 . های مورد نظر برای شما ارسال گردد رس دفتر مجله پست نمایید تا مجلهتکمیل شده به آد

 . یدپستی بنویسخود را کامل و خوانا و با ذکر کدـ نشانی 1

 . ـ کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید8

 . های درخواستی را قید نمایید ک شماره لطفاً به طور دقیق شمارهـ در صورت نیاز به خرید ت5

 :فصلنامهدوبرگه درخواست اشتراک 

 شماره اشتراک پیشین: ام قبالً مشترک بوده

 : نام کتابخانه اشتراک کتابخانه

 : نام سازمان مؤسسه، سازمان، شرکت اشتراک

 : نام و نام خانوادگی اشتراک شخصی

 : شهرستان: نشانی دقیق استان

 : تلفنو  کدپستی

های. . . . . . . .  سال دوفصلنامه با خرید شماره به پیوست رسید بانکی شماره مبلغ ریال بابت اشتراک یک

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسخه، پس از شروع اشتراک از . . . . . . . . . . . . . . . از هر شماره. . . 

 شود.  شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسال می

 کننده:  نام و نام خانوادگی درخواست 

 امضاء 


