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مقدمه
ن از جايگاهى پايين�ترد در دنيا،زجوانى كه ميان ملل متمدن و غير متمدن مودر دور

ان مى�پنداشتند وسط بين انسان و حيوى حد وا چيزد،و او ردار بوخورد برو پست�تر از مر
آن و دين مبين اسالم ظهـورا ناديده مى�انگاشتند،كتاب آسمانـى قـرقعيتـش رق و موحقو

ندانيم كه خـداوداند.در اين كتاب الهى مـى�خـوگرا به او بـازن رش زيافته و حيثيـت و ارز
و اذ قال ربكمايد:مين خلق مى�فرى زد كه خليفه�اى بر روشتگان اعالم مى�دارحكيم به فر

ا أتـجـعـل فـيـهـا مـن يـفـسـد فـيـهـا و يـســفــكض خـلـيـفـه قـالــولـلـمـالئـكـة انـى جـاعـل فــى األر
المين باشد؛از سؤى ز الله بر روN.خليفه يعنى جانشين،كسى كه نماينده)٢/٣٠ه،(بقر.الدماء

سيدند به كمال رجودن اين مودد كه هدف از خلق كرم مى�گرند معلوشتگان و پاسخ خداوفر
سيدن ود به كمال رذايلش،يعنى مقصوست نه پستى�ها و ردن شايستگى�هاى اوو ظاهر كر

ج اوند زوندى است.پس از خلقت اين خليفه (آدم)،خداوديك شدن به صفات خداونز
ن و مددكار او باشد.جفت آدم در مسايل وا از جنس همو(آدم) مى�آفريند تا معاوا) ر(حو
دنند و پيموه خاكى تا عبادت خداوى كرندگى بر رود نظر الهى است،از زى كه مورامور

جات كمال انسانيـت بـا او شـريـك اسـت و مـقـامـش هـمـان مـقـام انـسـانـى خـلـيـفـهدر
ش كشدا بدول است تا بار امانت رد و در كنار او مسؤون همگام با مراين زخداست.بنابر

*****ى نائينىنهله غرو
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ه خاكى و عبادت اللـهظيفه�اش بر كـراه تكامل بپيمايد؛و هدف از آفرينش او انـجـام وو ر
دما خلق نكـر.جن و انسـان ر)٥١/٥٦(ذاريات،ن ليعبـدوّما خلقت الـجـن و االنـس االاست:
ستيدن.اى پرمگر بر

آن كريـم ون،به كمك آيات قـر آفرينـش زNهدن نحـوح كراين مقاله بر آنست تـا بـا طـر
ديكىليت�ها،در نزندگى،در مسؤا در زن،جايگاه او ره زه) دربارسخنانى از امام خمينى(ر

ن درده و نشان دهد كه جايگاه و نقش زح كرد و… مطرابر گناه و ظلم به خوبه خدا،در بر
االى انسانيتامت و مقام ود نيست و او نيز انسانى است با كرقعيت مرخلقت جداى از مو

ـ اين الگوهرنه كه زاتب عالى انسانيت دست يابد،همانگواند به مرو مى�تو ىاى اطهر(س) 
انند بـانان هم مى�تود؛زجات عالى انسانيـت بـوانسانيت،اين انسان به تمام معـنـا ـ در در

سند.ج عالى انسانيت برار به مدارگوه آن بزرندگى و سيرش زتأسى به رو
مايد:ن مى�فرقعيت زنگى مو چگوNهه) دربارامام خمينى(ر

دم بون مظلوده است:يكى در جاهليت.در جاهليت،زم بوحله مظلون در دو مرز
ميتى كه در جاهليـت داشـتا از آن مظلـون رو اسالم منت گذاشت بر انـسـان،ز

انات بلكه پائين�تر ازا مثل حيون رد كه زحله�اى بو جاهليت مرNحلهن كشيد.مربيرو
ار جاهليتا از آن لجنـزن رد.اسالم زم بون در جاهليت مظلـواو[مى�دانستند]،ز

١ن كشيد.بيرو

امت در خلقت انسان.كر١
تى كه نسبت به شىء است،در صورNههرد و جوجوى در وترت و برّامت به معنى عزكر

اهت از پستى و و نـز٣ىارگوه به معناى بـزراژاين و٢ى و علو نكنـد.ترى احساس بـرديگر
ا مفتخر به آفرينشى حق تعالى انسان ر٤حى است.ى از اعتالى رودارخورمايگى و برفرو

امت نفس به كماالت الهى دست يابد.مينه كرده تا در زكريم كر
ل شد و باآن كريم نـازمان،قرن در آن زقعيت پست زان جاهليت و مـوايط دوردر شر

ه خلقت او كهد دربارا بيان داشت و گفتار يهوا) رن(حوبيان داستان خلقت آدم،آفرينش ز
ندد است كه خداوارات وار داد.در تورا تحت الشعاع قـرا از دنده چپ آدم خلق شد رحو

اد و از آن دنده،حوشت پر كرداشت و به جاى آن گوا براب،يكى از دنده�هاى آدم رهنگام خو
د در حالى كهن داردن زع بود و فردن مرات حكايت از اصل بو اين گفتار تور٥د.ا خلق كرر
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د.د بيان مى�دارن و مراى زا برآن كريم اصل يكسان و ماهيت يگانه�اى رقر
مايد:ه مى�فره) در اين بارامام خمينى(ر

ا نجـات دادهنها رشد داشته باشند.اسالم تنـهـا زد رن و مراهد كه زاسالم مى�خـو
دهن خدمت كرى كه اسالم بـه زد.آن قدرهايى كه در جاهليت بـواست از آن چيز

ده است،شما نمى�دانيد كه در جاهليتد خدمت نكراست،خدا مى�داند كه به مر
Nد همـهى كه مـرن همانطـوراهد زده و در اسالم چه شده؛اسالم مى�خـون چه بـوز

ا  حيثيت ون راهد كه زه هم انجام دهد،اسالم مى�خوا مى�كند،زهاى اساسى ركار
نن بدهد كه از شيئيت بـيـرواهد شخصيـت بـه زا حفظ كند،مى خـوامش راحتـر

٦بيايد.

شتگان اعـالمقات آنها به فـرمين و مخلوند حكيم پس از خلقت آسمـان�هـا و زخداو
و اذ قال ربك للمالئكة انى جاعـل فـىمين خلق مى�كـنـد.ى زد كه خليفه�اى بـر رومى�دار

)٢/٣٠ه،(بقر.ا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماءض خليفه قالواألر

ده�اند:«خليفه كسى است كه بـهائه كرا اره خليفه اين معانـى راژه وعلماى لغت دربار
ى است يا با خاطر غيبتـش،يـاخالفت،نيابت از ديگر٧د مى�نشينـد».جاى پيشينيان خـو

افت جانشين شده و نيابت كننده است.بنابر همينانانيش و يا به خاطر شـرگش يا ناتومر
٨د ساخت.مين جانشين خوا در زند بندگانش رجه خداوو

ه مى�گويند:اژان در بيان اين ومفسر
د ديگر بعـد ازدى در مقـام فـرن فعيله،به معنى جانـشـيـن شـدن فـرخليفـه بـر وز

ن جانشين سلطاند چوست.به همين مناسبت به سلطان نيز خليفه گفته مى�شواو
٩د.د مى�شوپيش از خو

١٠ى مى�آيد و به جاى او مى�ايستد.خليفه كسى است كه پس از ديگر

دمانى محقق مى�شوى به جاى ديگر است.و ايـن زخالفت به معنى نشستن چيز
ى باشد كه به جاىدى و آثار و احكام،حاكى از چيزجون وكه خليفه در تمام شئو

١١او نشسته است.

ا سامانى بنشيند و قائم مقام او باشد و كار او رخليفه از خل|،كسى كه جاى ديگر
١٢بخشد.
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آن اختصاص به شخص آدم(ع)ده در قران معتقدند كه:خالفت نامبـرخى از مفسربر
آن مؤيدن تخصيص در اين مقام با او شريكند.آياتى از قـرندان او نيز بدود،بلكه فرزندار

ض من بعدهم لننظر كي8ثم جعلناكم خالئ8 فى األر:Nتعميم خالفت است از جمله آيه
ار داديم تا بنگريـممين جانشيـن قـرا پس از آنـان در ز آنگاه شمـا ر)١٠/١٤نس،(يو١٣نتعملـو

فيعى است شامل همه بشريت يعنىامت كه جايگاه راين اين كرفتار مى�كنيد.بنابرنه رچگو
ندان او هست.ج آدم و فرززو

مينى زد بر روا جانشيـن خـوده او رموامتى كه به انسان عطـا فـرند متعال بـا كـرخداو
اند به مقام خالفـت وامت است كه انسان بتو.اين نهايت كر)٢/٣٠ه،(بقـرده استفى كرمعر

انايى�ها و صفات مستخلـ|اى توسد.جانشين كسى است كه دارجانشينى حق تعالى بـر
هّانسته�قائم مقام اللديك شده است كه توقى به صفات  الهى نزد باشد،پس چنين مخلوخو

انـدان آدم راستى فرز به ر)١٧/٧٠اء،(اسر.منا بنى آدمّو لقد كرمايد:ند هم مى�فـرباشد.خداو
امى داشتيم.گر

آيت الله صدر مى�نويسد:
اىده بلكه برامت انسانى] مختص شخص آدم(ع) نـبـوخالفت مذكور[يعنى كـر

نـه اسـت،آمـدهه اينـكـه جـانـشـيـنـى چـگـودربـار١٤ى اسـت.همـه جـنـس بـشـر
١٥اتش.اى احكام و دستورندى در اجراست:جانشين خداو

ايت شده كه گفت:د رواز ابن مسعو
ا در بيـنار دهد كه حـكـم او رد جانشينـى قـراى خـومين بـرد در زاده كرنـد ارخداو
١٦دند.ندانش بوا نمايد و آن آدم و فرزقاتش اجرمخلو

سى مى�گويد:شيخ طو
دها و روياندنان ساختن روه�ها و رودن ميون آورند در بيرود،جانشين خداومقصو

١٧مين است.كشت و آبادانى ز

ىا كه جانشينى حق تعالى بر روامت انسانى رد،شيخ اين كرچنانكه مالحظه مى�شو
شش انسان تعري| مى�كند.انـسـان خـلـيـفـهت و كوّه خاكى است در فعـالـيـت و هـمكر

د:مود فره خوندى است كه دربارخداو
ك و خجسـتـه بـاد نـام مبـار)٥٥/٧٨حمـن،(الـر.امك ذى الجـالل و االكـرّك اسـم ربتبـار
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امت است.او كه كريماى صفت كرت.خداى سبحان دارارگوهمند و بزردگار شكوپرور
اى كريم داد،چنانكـها به دست سفـرد رنامه خـواست معلم انسان�هاست و هدايـت و بـر

د لط| و عنايتاين انسان موربنابر)١٦ و ٨٠/١٥(عبس،١٨.ةام بررة كربأيدى سفرمايد:مى�فر
امتسيده،پس كرامت رسط صاحبان كرسيده توخداى كريم است و آنچه از هدايت به او ر

امت�ترين آنهاست.چنانچـه از امـامشامل حال او نيز هست.كامل�ترين انسان�هـا بـا كـر
دند.موت نقل شده كه فرصادق(ع) از پدر آن حضر

د:شما كريم�ترينض كرت عرد آمد و به آن حضرل خدا(ص) فروسود رشته�اى نزفر
١٩مين هستيد.د در ميان همه ساكنان آسمان�ها و ساكنان همه زفر

نگى خلقتمين به بيان چگوى زار دادن خليفه بر روسپس حق تعالى پس از اعالم قر
ش مى�كند وارا گز اين خلقت رNهت نحود و در آيات مختل| و سور متفـاودازانسان مى�پر

ايش آفريديم.ا برجش رليه زومايد كه:از اين ماده اوپس ازبيان خلقت آدم مى�فر
اند نقش خدا،يك تن به تنهايى نمـى�تـوNظاي| خليـفـهاى انجام وبديهى است كه بـر

مين بسـطى زعان آنهـا بـر رود تا همـنـواهى دارج و  همـركافى داشته باشـد و نـيـاز بـه زو
ندگى كنند و از نعمت�هاىمين زى زا تشكيل دهند و بر روامع مختل| راده و جويافته،خانو

ىانين الهى در ميانشان جارندگى اجتماعى پديد آيد تا احكام و قودند و زه�مند گرالهى بهر
ات به دو نامده در حالى كه در تورموا مشخص نفرآن نام او رج آدم كه قرد زوجودد.پس وگر

ان همتا و جفتى،به عنو٢١انده شدها خوايات به نام حو،و در رو٢٠ا و نساء از او ياد شدهحو
اىى است از آغاز خلقت برل ضرورد اوندگى و كامل شدن فـراحل زدن مراى پيمـوكه بر

ظاي| و سختى�ها و حمل بار خليفه الهى خلق شد.اك در مسايل و وى و اشترهمكار
مايد:ن مى فره نظر اسالم نسبت به زه) دربارامام خمينى(ر

اقع بينانه و متكـى بـرن يك ديـد ود نسبت بـه زاسالم بر اساس بناى منطقـى خـو
استه�ها ود و حكم الهى نيز متناسب با خوهاى حقيقى دارت و طبيعت و نيازفطر
٢٢ن است.ناگوهاى گونياز

اامت در آفرينش حو.كر٢
جها تود كه در آن به آفرينش حوه دارآن كريم به ماهيت خلقت انسان اشـارآياتى از قر

مايد:ده است،چنانكه مى�فركر
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احدا از نفسـى و شما ر)٣٩/٦مر،(زجها… جعل منها زوّاحدة ثمخلقكم من نفـس و.١
ار داد.ا از آن قرآفريد،سپس جفتش ر

اقعيت عينى شىء است وهر و ذات و اصل و ومنظور از نفس در اين كريمه همانا گو
اهن و خواه زاين همه انسان�ها از هر صن|،خوان نيست.بنابرح و رواد از آن معناى رومر
 و اين٢٣هر خلق شده�اند و مبدأ قابلى آفرينش همه يك چيز است.د از يك ذات و گومر

ندد است كه خـداوارات ود بدان معتقدند،چنانكـه در تـورى است كه يهـوغير از آن چيـز
اد و از آن دنده،حوشت پر كرداشت و به جاى آن گوا براب،يكى از دنده�هاى آدم رهنگام خو

٢٤د.ا خلق كرر

ا ازد رن و مرآن كريم زد است.قرن در اين دو بيان مشهـوامت زاختالف جايگاه و كر
ىد و منشعب از عضوا طفيلى مرن رات زفى مى�كند در حالى كه تورهر معريك ماده و گو

از او مى داند.
ه مى�نويسد:عالمه طباطبايى در اين بار

آنىا از دنده آدم) فى نفسه محال نيست اما آيات قرهر چند اين مسأله (خلقت حو
٢٥از داللت بر اين معنى خالى هستند.

د.واحتى ندار آن صرNهآن دربارى است كه قرى آدم،چيزا از پهلومسأله آفريده شدن حو
آنش قرارنه�اى كه گزد،به گوا نيز نبايد بر آن معنى حمل كر» رجهاو خلق منها زوت «عبار

ا بسان يكدم است و آفرينـش آدم راتى كه در دست مـردد،تورات گرش تورارهمسان گـز
٢٦داستان تاريخى نقل مى�كند.

د ماال مى�كند و مى�گويد:نزا سؤه خلقت حـوة بن اعين از امام صادق(ع) دربارارزر
تا از بخش نهائى ضلع چپ آدم آفريد.حضـرا رند حودمى هستند كه مى�گويند خـداومر
د:موفر

ك و الله تبـارّل هذا انل من يقـو،أيقوًا كبيـرًاه و تعالى عن ذلك عـلـوّسبحان الـل
جته من غير ضلعه و جعل لمتكلم منة ما يخلق آلدم زوتعالى لم يكن له من القدر

 اذا كانت منً آدم كان ينكح بعضه بعضاّل:ان الى الكالم يقـوًأهل التشتيع سبيال
ند از چنين نسبت همه بيننا و بينهم،ثم قال:…،خداوّالء حكم اللضلعه ما لهؤ

اان آن رتر از آن است… آيا كسى مى�گويد كه حق تـعـالـى تـوه است و هم بـرمنـز
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اد پستا از غير دنده او خلق كند،تا بهانـه بـه دسـت افـرنداشت كه همسـر آدم ر
٢٧د….اء آدم با بعض ديگر نكاح كربدهد كه بگويند بعضى از اجز

ّجها و بثاحدة و خلق منهـا زوذى خلقكم من نفـس وّكـم الّا ربقوّاس اتّيا أيها الـن.٢
احدى»ا از «نفس وتان كه شما ردگاردم،از پرور اى مر)٤/١(نساء،…ً و نساءًا كثيرًجاالمنهما ر

اد،پـرواكنده كرى پـرنان بسيـاردان و زا [نيز] از او آفريد،و از آن دو،مـرآفريد و جفتـش ر
داريد.
/٧اف،(اعرجها ليسكن إلـيـهـا…احدة و جعل مـنـهـا زوهو الذى خلقكم مـن نـفـس و.٣

امد تا بدان آرا از آن پديد آورى راحدى آفريد،و جفت وا از نفس وست آن كه شما ر او)١٨٩
د.گير

دنامش بون و آرن در آفرينش،مايه سكـوامت و جايگـاه زپس يكى از نشانه�هاى كـر
فته و دنياى متمدن،بيش از پيـشندگى پيشرمند است و زى كه بشر بدان نيازست؛چيزاو

مايد:امش است.همچنانكه مى�فرمحتاج اين آر
 از نشانه�هاى)٣٠/٢١م،(رو ا اليهااجا لتسكنوو من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازو.٤

امشاى شما آفريد تا در كنـار آنـهـا آرد شما جفت�هايـى بـرجوهـر واو اين است كه از گـو
يابيد.

حمتـىدت و رن همانا مـوميدن او در سايه انس بـه زن و آرد به زايش مـرپس منشا گـر
هايش غريزحمت خدايى غير از گردت الهى و رار داد و اين موند بين آنها قراست كه خداو

٢٨د است.جوانها هم مونر و ماده است كه در حيو

امتىهر است و مبدأ قابلى هر دو يكى است.پس كرد از يك گون و مرپس آفرينش ز
ن هست،چنانكهده است شامل حال زد) كرن و چه مرند شامل حال بنى آدم(چه زكه خداو

لناهمّقناهم من الطيبات و فضمنا بنى آدم و حملنا هم فى البر و البحر و رزّو لقد كرمايد:مى�فر
امت داديم و درا كرندان آدم رستى كه فرز به در)١٧/٧٠اء،(اسر.على كثير ممن خلقنا تفضيال

ى ازه روزيشان داديم و بر بـسـيـارى�هاى پاكيـزديم و از روزخشكى و دريا حملـشـان كـر
ى كامل.ترتريشان داديم،برقات برمخلو

عالمه طباطبايى مى�نويسد:
صيتى اسـتافت دادن به خصود از تكريم اختصاص دادن به عنايت و شـرمقصو
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قصيت است كه معناى تكريم با تفضيل فران نباشد و با همين خصوكه در ديگر
انى به ديگـرن تكريم معنايى است نفـسـى و در تـكـريـم،كـارپيدا مى�كنـد،چـو

امتىافتى و كـراى شرد نظر است كه دارد تكريم مورد،بلكه تنها شخص مـورندار
د تفضيـل ازد،به خالف تفضيل كه منظور از آن اين است كـه شـخـص مـوربشو

كـتان در اصـل آن عـطـيـه شـرى يـابـد،در حـالـى كـه او بـا ديـگـرتـران بـرديـگـر
د داشتن عقل است كه انسان بهدات دارجوصيتى كه انسان بر ساير مود.خصودار

هبت�هاىا از بد تميز مى�دهد و موا از مضر و نيك را از شر و نافع رسيله آن خير رو
سيدن به هدف�ها ازاى ردات و استخدام آنها برجوديگر از قبيل تسلط بر ساير مو

د.تكريم انسانقبيل نطق و خط و امثال آن نيز به سبب داشتن عقل حاصل مى�شو
ان الهى از ميـانبه سبب خلق شدن آدم(ع) به دست الهى و انتخاب شدن پيامبـر

ى وترى است و برء تكريم�هاى معنوه خاتم االنبياء كه همه اينها جزانسان�ها به ويژ
قات و كامل�ترين آنهاست چه جـمـادات،چـهفضيلت او نسبت به همـه مـخـلـو

٢٩انات و جن�ها.گياهان،چه حيو

ىسعه نسل و مقام مادرن در توامت و جايگاه ز.كر٣
دها بونى انسان فقط از آدم و حود كه نسل كنوه نساء داللت دارل سوربخشى از آيه او

دى انسانى نقش يكسان داشته�اند و چنين نيست كه نسل فقط از مرسعه نيروو اين دو در تو
ن باار داده اسـت.زايش نسل انسان قـرا در اختيار افـزد رك خون سهم مشتـرباشد بلكـه ز

ى باالترينايش يك انسان به نسل بشرحمت و در افزى سخت و پـر زداره ماه بارُتحمل ن
ايد.پس از آنادى سالم و صالح به جامعه بيافزه اگر نوزا انجام مى�دهد به ويژخدمت�ها ر

اتش تحمل مى�كند و اگـر درّا با همه سختى�ها و مشقنـد ردسالى فرزادى و خران نوزدور
ا با حق تعالى و دين و خوبى�ها و بدى�ها وشد و او رند بكوتربيت و تعليم انسانى اين فرز

ده است.ابه جامعه كرد بهترين و باالترين خدمت رها و نهى�ها آشنا سازامر
مايد:ه) مى�فرامام خمينى(ر

ا در دامندان شجاع رنها مرند،زنها حق بيشتـر دارند و زدان بر ملت�ها حق دارمر
نهاظيفه زنها نيز انسان ساز،وآن كريم انسان ساز است و زگ مى�كنند.قرد بزرخو

د،ملت�ها بـهفته بشـون�هاى انسان ساز از ملت�هـا گـرى است.اگر زانسان سـاز
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٣٠د.اهند خوراهند شد، شكست خوشكست و انحطاط مبدل خو

فت و شناختن در معرامت و جايگاه ز.كر٤
آندات است.قرجوى انسان نسبت به ساير موترامت و برار كرگاهى،از ابزشناخت و آ

د است.هنگامىن و مرار دادن «انسان» با لفظ «الناس» شامل حال زد خطاب قركريم با مور
اه كمال آن نيز شبيـهد نداشته باشـد،رت مـرح و ملكوتى بـا رون تفاوت زح و ملكـوكه رو

ى وح معنوش روفت و شناخت حـق و پـرورايش معراند با افـزن مى�تويكديگر اسـت و ز
د باشد.االى انسانى همانند مرامت واى كرفان داردست يابى به عر

فم و معارا پايين�تر از انسان مى�ديدند و علون مى�پنداشتند و او راى زخالف آنچه بربر
ا(س)هـرن در خلقت الهـى آن اسـت كـه زا در خور او نمى�دانستـنـد،بـايـد گـفـت كـه زر

ا:صيات فاطمه(س) زيرنى است با خصومين،زى زد؛همگام خليفة الله بر روبو
Nاى يك انسان متصور است در فاطمـهن متصور است و براى زتمام ابعادى كه بر

حانى،يكده است،يك رولى نبون معموده است.يك زده و بوه كرا(س) جلوهرز
 انسانيت،تمام حقيقـتNتى، يك انسان به تمام معنا انسان،تمام نسخـهن ملكوز
ه�هـاىتـى، جـلـوه�هاى مـلـكـون، تمـام حـقـيـقـت انـسـان.مـعـنـويـات،جـلـوز

د ـجـوتى همه در ايـن مـوه�هاى ملكـى و نـاسـوتى،جلـوه�هاى جبـروالهى،جـلـو
٣١ا(س) ـ مجتمع است.هرز

طد و آيات مربواه شود ممكن است گمراهى نيز همانند مرن در امر ضاللت و گمرچو
سه وسوا وى آنها رد كه شيطان هر دوع خلقت آدم داللـت دارضو شيطان در موNسهسوبه و
د:اه كرگمر

ط كشانيد…ا با فريب به سقو آن دو ر)٧/٢٠اف،(اعرس لهما الشيطان…سوفو
ط كشانيد…ا با فريب به سقو پس (شيطان) آن دو ر)٢٢اف/(اعرفدالهما بغرور…

انيد…ا از آن بلغز پس شيطان هر دو ر)٢/٣٦ه،(بقر لهما الشيطان عنها…فاز
ه) مى�گويد:امت و جايگاه خويش،امام(راى حفظ كربر

نهان هم بايد از فساد اجتناب كند،زد بايد از فساد اجتناب كند،زى كه مرهمانطور
ا منحـطدشـان رنها نبايد مقـام خـونـد،زه بشوان�هاى هـرزنبايد ملعبـه دسـت جـو

ى كهند همان طورا داشته باشند.خداونها بايد تقونها بايد انسان باشند،زكنند،ز
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ن همد، در زاه نيابد دارد اينكه فساد بر آنها ردها در حدوديت مراى محدوانين برقو
٣٢ند.ل بخورنها نبايد گود،زدار

ش است،لذاداختن به امور بـى�ارزق شدن و پـرن مسلمان باالتر از غـرلـت زمنز
اقب دست�هاى پنهان و پليد شيطان و دشمـنـاننان مسلمان و انقالبى بايـد مـرز

٣٣باشند.

مانى الهىت نافرامت در صورفنت كر.از دست ر٥
ختىدن از درديك شدن  و خـورمان الهى از نزجش،به فردر داستان خلقت آدم و زو

مانى سبـبده و اين نافرسه شيطان از اين امر الهى سرپيچى كـرسوند،اما بـه ومنع مى�شو
دد.شتى�هايشان آشكار گرند و زهنه شود كه برمى�شو

جك الجنة فكالو يا آدم اسكن أنت و زومايد:چنانچه حق تعالى خطاب به آدم مى�فر
 اى آدم تـو و)٧/١٩اف،(اعر.نا من الظـالـمـيـنة فتـكـومن حيث شئتمـا و التـقـربـا هـذه الـشـجـر

ديكخت نزاهيد بخوريد اما به اين درت در بهشت جاى گيريد و از هر چه مى�خـوهمسر
اهيد شد.ان خومشويد كه از ستمكار

ا در بهشتند آنها رد در اين خلقت آن قدر باالست كه خـداون و مرامت زجايگاه كر
ند و به سببده مى�شومانى،ظالم شمرد جاى مى�دهد،اما به سبب نافرب خوديك قردر نز
شاندناى پود و آنها برشتى�هايشان)آشكار مى�شوهنگى آنها(زخت منهى،بردن از درخور

ند.دازختان بهشت مى�پرگ درد به چسباندن برخو
مدگار است و معلـود پرورامت نزمانى امر الهى سبب از دست دادن كـراين نافـربنابر

مايد:امت انسان به اطاعت از حق تعالى است؛چنانكه مى�فرش و كردد كه ارزمى�گر
 و لكمّا بعضكم لبعض عدوا كانا فيه و قلنا اهبطوّجهما مميطان عنها فأخرّهما الشّلفاز
)٣٨ و ٢/٣٦ه،(بقر.ًا منها جميعا و متاع إلى حين….قلنا اهبطوّض مستقرفى األر

د؛وا به در آوردند ايشـان رانيد؛و از آنچـه در آن بـوا از آن بلغـزپس شيطـان هـر دو ر
تا چنـدىگـاه،وارمين قـراى شما در زد آييد،شما دشمن همـديـگـريـد؛و بـرگفتيـم:فـرو

د.اهد بوى خودارخوربر
نط و افتادن سنگ… و چوى است مثل هبوط به معنى انحدار و پائين آمدن قهرهبو

ال كهخالف انـزدن مى�باشد،برد بر سبيل استخفاف و سبك شمـرد انسان بكار رودر مور
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٣٤آن.ال مالئكه و قرهاى شري| استعمال شده،مثل انزد چيزدر مور

عالمه طباطبايى مى��نويسد:
تر از آن است،اين مطلب داللتى از جايگاهش به فـروج شدن چيزط،خارهبو

ل از مكانى جسمانىى است نه نزوط معنوط مذكور در آيه،هبومى�كند بر اينكه هبو
٣٥به مكانى ديگر.

ايش آن و يا از دست دادن آن جايگاهىامت و افزسيدن به كرد در رن همانند مراين زبنابر 
ن سنگيناى زم برشتى و جرتكاب زمانى و يا اراى نافرد و اين طور نيست كه جزيكسان دار

تكـبده و مرجش اطاعت الهـى كـرد.اگر آدم و زوفته شـود آسان گراى مـرباشد،لكن بـر
د از دستند و بهشت بوب خداوا كه قرد رلت خوامت و شأن منـزمانى نمى�شدند،كرنافر

نمى�دادند.
ابر حقخت كه جز در بـرامت انسان در اطاعت خداست.بايد به انـسـان آمـوپس كر

شد و كمالامتش آسيب نبيند و به رهر كرا بندگى ننمايد تا گوتعالى سر خم نكند و جز او ر
مايگىسد و از پستى و فروحى مى�رسد.انسان با اطاعت خداى كريم به اعتالى رود برخو

امت حقيقى در اطاعت و بندگى حق تعالى است و آن مزيتى كه مزيـتد.كرپاك مى�شو
ندگى پاك و ابدىد و به سعادت حقيقى�اش كه همان زا باال مى�برحقيقى است و آدمى ر

مت�هاى الهى وا داشتن از خدا و پاس داشتن حرساند،پرودگار مى�رحمت پرورار ردر جو
دن است.ا پيشه كرتقو

ا بادمان رامت�ترين مـرده و با كرفى كـرامت معراه تحصيل كـرا را رخداى سبحان تقـو
ستى كه بدر)٤٩/١٣ات،(حجر.مكم عندالله اتقيكم اكرّانمايد:اترين آنها مى�داند و مى�فرتقو
٣٦گاترين شماست.هيزد حق تعالى پرامى�ترين شما نزگر

ش(ص)صيه به اطاعت از حق تعالى و پيامبرا تول خدا(ص) رسونان رآن كريم نيز زقر
يا نساء النبى… وbمن يقنتمايد:اب به ايشان مى�فر احز٣٣ ـ ٣٠مى�كند،چنانكه در آيات 

ن فى… و قرً كريماًقاتين و اعتدنا لهـا رزّها مـرتها اجر نؤًله و تعمل صالحـاسو للـه و رّمنكن
له…سوة و اطعن الله و ركوّة و اتين الزلى و اقمن الصلوة االوّج الجاهليّجن تبرّ و التبرّتكنبيو

تنى كند و عمل شايسته انجـامش فرواى خدا و پيامبرنان پيامبر… و هر كه از شما بـراى ز
ده�ايم… در خانه�هـاىاى او روزيى كريمانه مهيا كـرابر دهيم و بـرا دو بردهد، پاداش او ر
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كاتدنمايى نكنيد و نماز بپا داريد و زان جاهليت نخستين،خوخويش بمانيد و مانند دور
ا اطاعت كنيد…لش رسوبدهيد و خدا و ر

ى كريـمـانـها سبـب دريـافـت روزدن رآيه شريفه اطـاعـت الـهـى و نـيـكـو عـمـل كـر
ى كريمانها روزند او رى و كسى كه خداوى از هر نظر،چه مادى و چه معنومى�داند.روز

نان اسـتاى ساير زنان پيامبر برد آيه شريفه الگو شدن زامتى است.مقصـود با كردهد،فر
ى كنند.نان پيامبر پيرونان مسلمان هم در اين مطلب بايد از زيعنى ساير ز

ه اين آيات مى�نويسد:عالمه طباطبايى دربار
خى گفته�اند به معناى اطاعت باشـد وع است و برت) به معناى خضـوكلمه (قنو

فته اند و كلمه (اعتاد)ع گرمت در اطاعت و خضومت و مداوبعضى به معناى مالز
ش بهشت است و معناى آيهق كريم مصداق بارزدن است و رزبه معناى تهيه  كر

ل او خاضعسواى خدا و رل خدا(ص) برسوان راين است كه هر يك از شما همسر
شل باشد و عمل صالح كند،اجرسواى خدا و رع برم اطاعت و خضود و يا مالزشو

قى كريم،يعنى بهشت آماده مى�كنيم.درايش رزابر و برا دوبار مى�دهيم يعنى دو برر
فته تااين آيه التفاتى از غيبت به تكلم با غير(مى�دهيم و آماده مى�كـنـيـم) بـكـار ر

ام قائـلايشان احتـرديكند،و خـدا بـرگاه خدا نـزادى بدرد كه چنين افـراعالم بـدار
تكب فاحشه آشكاراست،همچنان كه سياق غيبت قبلى مى�فهماند كه آنها كه مر

ىايشان قائل نيست و هـمـسـرش بره�اى ارزند ذرند و خـداوند از خدا دورمى�شـو
٣٧د.ى ندارايشان اثرل خدا هم برسور

مانى نمى�كندست،نافرهبت اوامت و موا كه كريم�ترين است و كرانسان كريم خدايى ر
د:مومنين فرالمؤا به معصيت نمى�آاليد،چنانكه اميرامت رهر كرو گو

امـت نـفـس داشـتــه؛هـر كـه كـر٣٨اتـهمـت عـلـيـه نـفـسـه هـانـت عـلـيـه شــهــومـن كـر
ار و حقير است.د او خوات و تمايالت نفسانى نزباشد،شهو

امت.انتخاب و اختيار نشانه كر٦
دن و مراى زآن كريم در داستان خلقـت آدم بـردى است كه قـرارانتخاب و اختيار مـو

ده است.يكسان ذكر كر
خالفا داشته كه برعه نشانه اين است كه استعداد اين رخت ممنودن انسان از درخور
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د درن و مراى زدگار است عمل كند،اين مسئله بـرنظم جهانى، كه تجلى سنت امر پرور
انين طبيعى بلكه درابر قوآن يكسان است.از اينجا مسأله اختيار انسان نه تنها در بربيان قر

دفته مى�شود.همچنين از اين مطلب نتيجه گراده الهى هم استنباط مى�شوابر امر الهى و اربر
ىدش انتخاب ديگرسه شيطان از خوسوند بر اثر واده خداوابر اركه انسان ممكن است در بر

ا بهدن به استعداد عشق در ذات انسـان رگاهى عقلى و پى بـردآعه خـوه ممنوبكند.شجـر
٣٩ده است.انسان اضافه كر

ن مى�گويد:ه اختيار داشتن زامام خمينى دربار
امت خلقا با كرن رند زند،خداودها اختيار دارى كه مرند همانطورنها اختيار دارز

٤٠ده است.اد خلق كرده و آزكر

شته�هاى حتى فـرق ديگرده به هيچ مخلومـوادى كه حق تعالى به انسان عنايت فـر  آز
قات استامت انسان نسبت به ساير مخلـوى بر كرد معيار ديگرده است.اين خوعطا نكر

ادى هر دسته مناسـب بـاانين اسـالم آزد عطا شده است.در احكام و قـون و مـراى زكه بر
ه بر همـهارهاى آن دسته تعيين شده و عدالت الهى همـوانايى و نيازق و تـوظاي| و حقوو

د.ات اسالمى سايه دارانين و مقررقو
اشـى رآن كريم مسائل ارزثت نيستند.قـرص| ذكوريت و انـواى وشى دارمسايل ارز

ا.نث يا مذكر رار مى�دهد نه مؤد خطاب قرا موراء جنسيت مى�داند و جان انسان رماور
ن در قابليت هدايتامت ز. كر٧

فتن هدايتد هر دو قابليت پذيرن و مرتى نيست.زاى بندگان تفاودر امر هدايت الهى بر
حيمحمان و رند ردشان است.خداوند و اين مطلب بستگى به شايستگى و لياقت خوا دارر

الذىمايـد:ده است،چنانكه مى�فرقات كرا شامل حال همه مخلـود رهدايت تكوينى خـو
د و سپس هدايتا خلق كر خدايى كه هر چيز ر)٢٠/٥٠(طه، .اعطى كل شىء خلقه ثم هدى

د وا نيز شامل حال انسان كره بر هدايت تكوينى،حق تعالى هدايت تشريعى رد.عالونمو
ستاد، تاا فراهنمايى او انبيا و كتاب�هاى آسمانى راى رد برع بشر دارامتى كه نوبه  سبب كر

ا حفظ كند.د رامت خوسد و شأن و كرجات كمال برانسان هدايت يابد و به در
مايد:ا مى�فردر ادامه داستان آدم و حو

)٢/٣٨ه،(بقر.ننوف عليهم و الهم يحز فمن تبع هداى فالخوًى هدىّكم منّا يأتينّ…فإم
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ايشان بيمى نيستى كنند برا پيروسد آنان كه هدايتم را هدايتى رپس اگر از جانب من شما ر
اهند شد.و غمگين نخو

دى از آن نيست و تنها به قابليت فرتى در هدايت و پيـروخطاب يكسان است و تفاو
د.بستگى دار

ىند پيرواهى خداوامر و نواين هر كه از اوهدايت الهى شامل حال همه بشر است بنابر
د نيست.ن و مرقى ميان زار دهد،هدايت يابد و فرد قرندگى خوحه زلوا سركند و آن ر
نداناند هادى فرزند و مربى است مى�تون كه منشأ خلقت و حامل فرزف ديگر زاز طر

ان مى�گويد:ه خطاب به بانوه) در اين باراده باشد.امام خمينى(ردان خانوو همسر و مر
ا، شمادان رلتمـرا و هدايت كنيد و نصيحت كنـيـد دودان رشما هدايت كنيـد مـر

حمتكشان خوبىاى جامعه و زاى اطفال باشيد و ناصحان خوبى بران خوبى برمادر
٤١اى مستمندان.بر

مايد:در جاى ديگر مى�فر
ند و زل مـر اوNحلهند.مرن انسان�ها پيدا مى�شـون مربى جامعه است.از دامـن زز

هات كشورن است،سعادت و شقاون است.مربى انسان�ها زصحيح،از دامن ز
ست مى�كند و بادش انسـان درن با تربيت صحيح خـون است،زد زجوبسته بـه و

ن بلندا آباد مى�كند.مبدأ همه سعادت�ها از دامن زدش كشور رتربيت صحيح خو
٤٢ات است.ن مبدأ همه خيرد.زمى�شو

شيدگى و حجاب و عفتن در پوامت ز.كر٨
هنگى شدند و آياتش الهى دچار برا به سبب عدم اطاعت از سفارآنجا كه آدم و حو

لت ديگر نزوب الهى و به عبارلت انسانى از قرشريفه حكايت از دور شدن از شأن و منز
هنگى و بى�عفتى به معـنـاىد،گوياى اين مطلب است كه بـرف دارامت و شـرجه كراز در

شامت و ارزشيدگى و عفت به معناى داشتن كرپايين و پست شدن است در حالى كه پو
شش و حجابس الهى است.حق تعالى،پوش است و ناموقى با ارزن مخلون زاست.چو

اى حفظ شأنده است و بـرقم زاى او را بردهاى اجنبـى رو عفت و اختالط نداشتن بـا مـر
ده است:موصيه فردان توا به نداشتن حجاب و فاصله از مردش او رخو

تبـاطن حق الله است و به هيچ كسـى ارن حقى است الهى.عصمـت زحجاب ز
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ح است.اينآن مطران امين حق الله از نظر قرن امين الهى است و به عنود.زندار
٤٣ن داد.ست،به زد اوا خداى سبحان كه حق خومت و حيثيت رمقام و حر

ل الـلـه(ص)سـوان راى حفـظ آبـرو و شـأن هـمـسـراب هـم بـره احـز سـور٣٢در آيـه
الض و قلن قـول فيطمع الذى فى قلـبـه مـريا نساء النبى… فال تخـضـعـن بـالـقـومايد:مى�فـر
دانى) كه در دلنه سخن نگوييد كه سبب طمع (مرنان پيامبر در گفتار آن گو؛اى زفامعرو
ئيد.د و نيكو سخن بگوند نشوبيمار

دان كه قلبشاننند تا مرب بزف خونند و هم حرف بزب حرنان دستور داد كه هم خوبه ز
ن آنچنان نيسـت كـهد است چه اينكـه زض در قلب مرمريض است طمع نكننـد.ايـن مـر

ّجى تبـردار است مگر آنكه بيمارخورد،طمع كند.او از سالمت دل بـرا بشنود رصداى مر
اىند.كبـردارخور از سالمت دل برًعانان نـواى قياس اين است كه زدر او پديد آيد.صغـر

ضم مرقياس اين است كه:در قيامت صاحبدالن و سالمدالن سالمند.طمع در نامـحـر
ن به ميان نيامدهض زد است و در اين بخش سخنى از مرض در مرد اين مرمواست و بعد فر

اى حفظ جايگـاه و و بر٤٤ص سالم دل�اند.ى مخصونان از بيمـارد زم مى�شواست،معلو
د جامعه،پيامبر الهى هستندتبه�ترين فرقعيت خاص ايشان به سبب اينكه همسر بلند مرمو

دان جامعـه وظ ماندن و اختالط داشتن با مرن و محفودن و مصودنمايى نكـرا به خوآنها ر
لى وة االوّج الجاهليجن تبـرّ و التبرّتكمن بيوو قـرمايد و مى�گويد:صيه مى�فـراقامه نماز تو
)٣٣/٣٣اب،(احز.ةاقمن الصلو

ه مى�گويد:ه) در اين بارامام خمينى(ر
ى وى معنـودسازاه خوانگى و علم تالش كـنـد.در راه فرزن مسلمان بـايـد در رز

ع آن) پيشقدم باشد.نسبته(از هر نواخالقى تالش كند.در ميدان جهاد و مبارز
تشش،بى�اعتنا باشد.عفت و عصمت و طهارف دنيا و تجمالت كم ارزخاربه ز

د دفع كند.در محيـطدى خوا به خوه بيگانه ردر حدى باشد كه چشم و نظر هـرز
ندگى و آسايش محيطامش زندانش باشد.مايـه آرهر و فرزد،شوام مرخانه دل آر

فـت و بـا سـخـنـان پـر نـكـتــه واده بـاشـد.در دامـن پـر مـهـر و پـر عــطــوخـانـو
انى تـربـيـت كـنـد.انـسـان�هـاىا از لـحـاظ رونـدان سـالـمـى رش،فرزآمـيـزمـهـر

شحى و اعصاب،در دامان او پرورحيه و سالم از لحـاظ روش روبى�عقده،خو
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٤٥پيدا كند.

نيز مى�گويد:
نم نيست كه چادر باشد بلـكـه زلـى الزن بايد حجاب داشته بـاشـد ودر اسالم ز

انيـم ود اختيار كند.ما نمـى�تـود آورجوا به وا كه حجابـش راند هر لبـاسـى رمى�تو
سك در دسـت مـاان يك شـىء و يـك عـرون بـه عـنـواهـد كـه زاسالم نـمـى�خـو

آمدا حفظ كند و از او انسانى جدى و كارن راهد شخصيت زباشد،اسالم مى�خو
انىسردان و آلت هواى مـرنان فقط شىء بره نمى�دهيم كـه زگز اجازد.ما هـربساز

٤٦ن و مكتبى نداده است.ن داده،هيچ قانوادى كه اسالم به زام و آزباشد.احتر

ادىن و آزامت ز.كر٩
ادىد.البته آزادى�هايى دارد آزن نيز مانند مرامت انسانى است.زادى معيار كرداشتن آز
ا كه مالك اصلى همه چيز و همه جا حقات الهى است،زيرد و مقررن حدوانسان در درو

ه�اىده و مالكيت انسان مالكيتى استعارموا به انسان عطا فرست كه مالكيت رتعالى است.او
ديت�ها هم بـهات و محدود مقررجوايطى است.واى شرادى او هـم دارقتى است.آزو مو

ياه بگيريد:د به خانه اجازاى ورومايد:برآن كريم مى�فرامت انسانى است.اگر قرسبب كر
)٢٤/٢٧(نور،.ا على اهلهاموّا و تسلتكم حتى تستأنسو غير بيوًتاا بيوا التدخلوايها الذين آمنو

اد داخل خانه�هاى ديگر نشويد،تا آنها رده�ايد غير از خانه�هاى خواى كسانى كه ايمان آور
ده�ايد.گاه نساخته�ايد و سالم بر آنها نكرآ

اد رد و خود شواراهد ود كه شخصى مى�خوجه شواى اين است كه صاحب خانه متوبر
ًالامت و جايگاه ساكنان خانه كه معموديت به سبب كرد او آماده كند.اين محدواى وروبر
ند حكيمن خانه است كه خداوادى دروت آنها و آزاى حفظ خلونان هستند،مى�باشد.برز

مايد.ديت مقرر مى�فرن و محدوقانو
ه مى گويد:امام خمينى در اين بار

د كه تكامل و حق وم شواال نگاه كنيد تا معلوا با چشم يك انسان ون رشما بايد ز
اى اصـالحاند مايه�اى بـردى كه مى توجوان يـك وا به عنون رادى او چيسـت؟زآز

ن چيست ود كـه زم شود نگاه كنيد تا معلـواال بشوش انسان�هاى وجامعه با پـرور
اده در نظـرا به چشم آن عنصر اصلى تشكيـل خـانـون رنه اسـت.زادى او چگوآز
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د و هر دو در تشـكـيـل ون تشكيـل مـى�شـود و زاده� اگر چه از مـربگيريـد.خـانـو
نى كه درامش و سكواده و آرند،اما آسايش فضاى خانـوثراده مؤديت خانـوجومو

ن نگاهنانه است.با اين چشم بـه زن و طبيعـت زكت زاده است به برفضاى خانـو
٤٧ن در چيست.ق زنه كمال پيدا مى�كند و حقون چگود كه زم شوكنند تا معلو

تاهت آنها از حقارامت انسان�ها و نـزاى تربيت،كرترين اساس  براربهترين و استـو
 پستى�ها و گناهان استN همهNن كه ريشهامتش از دنيـاى دونفس است.انسان به سبب كر

ت�هاى دنيايى دهد.دنيا در چشـمتر از آن مى�يابد كه تن به حقـارا برد رد و خواد مى�شوآز
گز دل به دنيا نمى�بندد.د مى�نمايد و چنين انسانى هرانسان كريم خر

ىفه مادرن در حرامت ز.كر١٠
هبت�هاى الهىد است.مادر شدن يكى از موسعه نسل،شريك مرن در توگفتيم كه ز
ندد حق تعالى باالسـت و خـداوده است.مقام مادر نـزمون عطا فـرند به زاست كه خـداو

هحمات سى ماهـه مـادر در سـورده و از زموش فـرها سفـاره مادر و پدر بـارا دربارانسـان ر
حا مطرابر آنان رام در برعايت احتـرامى داشتـن آن دو،راى گراحقاف سخن مى�گويد.بـر

صينا االنسانو ومايد:ش مى�كند،چنانكه مى�فر مادر و پدر سفارNها دربارمى�كند و انسان ر
)٣١/١٤(لقمان،.الديهبو

ا بهحمت مادر رنج و زعايت حال پدر و مادر،رش انسان به رحق تعالى ضمن سفار
ا كهگى رارخوضع حمل و شيرى و وداران بارش نكند دورامود تا انسان فره يادآور مى�شوويژ

ام بهدد،پس احترد و آسايش از او صلب مى�گرحمت�ها متحمل مى�شونج�ها و زمادر چه ر
امتى است كـهش و كردد و اين به سـبـب ارزاجب مى�گـرعايت حال او بر انـسـان واو و ر
ده است.ند به مادر عطا كرخداو

نها و حمله و فصاله ثالثوضعته كر و وًهاه كرّ حملته امًالديه احساناصينا االنسان بوو و
امد و احترا متذكر مى�شولت سن رعايت حال ايشان در كهوه ر به ويژ)٤٦/١٥(احقاف،ا.شهر

ند درت مادر و پدر است كه خداوامت و عزا امر مى�كند.اين به سبب داشتن كـربه آنها ر
آن عظيم چنين از ايشان ياد مى�كند.قر

 عندك الكبر احدهمـا اوّا يبلغنّ امًالدين احسانا اياه و بالـوّا اال تعبدوّك االّو قضى رب
)١٧/٢٣اء،(اسر.ًال كريماهما و قل لهما قوكالهما فال تقل لهما اف و التنهر
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اده و تربيتقعيت او در خانوامت مادر و اهميت موكرش و ارزNهامام خمينى هم دربار
ندان مى�گويد:فرز

لى بعضى خيال مى�كنند اين اهانتى است وى و مادرن،شغل همسرشغل اصلى ز
دىارى است البته در مواند بكند كار مادرن مى�توى كه زن است و مهم�ترين كاربه ز

اجب عينى و يا كفايى نيز باشد اما در هـمـه حـالنان وهاى اجتماعـى زشايد كار
هايشانى بكنند و الگوا با حفظ جنبه خانه�دارخانم�ها بايد فعاليت اجتماعيشان ر

٤٨ا(س) باشد.هرت فاطمه زحضر

ايشان در جاى ديگر گفته است:
اده�اىى، يك عضو اصلى در هر خانودن و يا ايفاى نقش مادرن به خاطر همسر بوز

د.اين مباحث بسيارفيع و بسيار اساسـى دارعه جايگاهى راست و در اين مجمو
للـزاده متزا هنگامى كه اصـل خـانـود زيـرى آن تأمل شـومهمى است كه بـايـد رو

٤٩اهد داشت.ا نخود رن هم جايگاه خودد،زگر

ا همانند شغل انبياء مى�داند و مى�گويد:ى ره) شغل مادرامام(ر
كيه انسان�ها آمده�انـد.در دامـناى تزها مانند شغل انبياء اسـت كـه بـرشغل مـادر

ند تا در پيش استادان،عالقه�اى كه بچه به مادرمادر،بچه�ها بهتر تربيت مى�شـو
د در قلبش نقشى كه در بچگى از مادر مى�شنـود و آن چيزد به هيچ كس نداردار

اجه به اين معنا كنند كه بچه�هـا رها بايد تـواهش است مادرمى�بندد و تا آخر همـر
سه علمى  و ايمانىب تربيت كنند،پاك تربيت كنند،دامن�هايشان يـك مـدرخو

دها ساخته اسـت و از فـرگى است كه از مـادرباشد و اين يك مطلب بسـيـار بـزر
د و به اوچك تأثير دارى كه اخالق مادر در بچه كوى ساخته نيست.آن قدرديگر

استهاتند و اگر خداى نخوها مبدأ خيران عملى نيست.مادرد از ديگرمنتقل مى�شو
ند.يك مادر ممكن است يكا بد تربيت كنند،مبدأ شرانى باشند كه بچه�ها رمادر

٥٠ا نجات دهد.ب تربيت كند و آن بچه يك امت را خوبچه ر

د:موان فرى خطاب به بانوفته در كالم ديگرهبر از دست رنيز آن ر
ب تربيـتا خـودتان رب حفظ كنيد،بچـه�هـاى خـوا خودتان رشما بچه�هـاى خـو

ا نجات مى�دهند.در دامن شما اينها اسالمىى ركنيد.اين بچه�ها هستند كه كشور



كرامت بانوان¥≤±  سال� چهاردهم

بار بيايند،در دامن شما اينها با فضيلت بار بيايند، با ايمان بار بيايـنـد تـا در ايـن
٥١انند خدمت كنند.مملكت بتو

شت كشـور،امـامنـوندان و تأثيـر آن در سـر نقش مادر و پدر در تـربـيـت فـرزNهدربـار
مايد:ه) مى�فرخمينى(ر

انان بسيار حساس استجونهاالن و پدر در نوص مادر در نواده و خصونقش خانو
شان متعهد به طور شايسته و با آموزان و حمايت پدرندان در دامن مادرو اگر فرز

اهدند،كار معلمان نيز آسان�تر خـوستاده شوس فرصحيح تربيت شده و به مـدار
د و با تربيت اسالمىع مى�شوار پدر شرو تربيت از دامان پاك مادر و جوًد.اساسابو

٥٢د.ى مى�شوادى و تعهد به مصالح كشور پايه �ريزو صحيح آنان،استقالل و آز

نتيجه
ق حق تعالى است كه از همان ماده و همان حقيقت خلق شدهد،مخلون همچو مرز

امت در اطاعتده و اين كرموند به او اعطا فرامت انسانى است كه خداواى كراست و دار
تايش مى�يابد و در صورص در آن افزايش آن و خلوش نهادينه شده و با افزاز الله و پيامبر

فت و شناخت در اختيار و انتخاب،در قابليتن در معرامت زد.كرمانى از دست مى�رونافر
ظ|د و مود دارى نموادى،در جايگاه مادرشيدگى و عفاف،در داشتن حق آزهدايت،در پو

ا كهس�ها در امان بماند.زيرى و هوات و هوا حفظ نمايد تا از شهود رامت خواست كه كر
اى صفات كمال باشد تـاش نسل انتخاب شده است و معلم بـايـد داراى تعليم و پـروربر

ان اثر كند.شش در ديگرآموز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سدانشيار دانشگاه تربيت مدر*
دهـاى امــامهـنــمــوعــه ر نـور، مـجــمــوN.صـحـيــفــه١

١٣٦١ان،شاد اسـالمـى، تـهـرت ارارخـمـيـنـى،وز
.٦/١٨٥ش،

آنى،التحـقـيـق فـى كـلـمـات الـقـر.حسـن مـصـطـفـو٢
شــــادة الــــثــــقــــافـــــة و االرارالــــكــــريـــــم،وز

.١٠/٤٦ ، ١٣٦٨ان،اسالمى،تهر
.٣/٢٩٢٩هنگ معين،.فر٣

كزم،مرآن،چاپ سوامت در قرادى آملى،كـر.عبدالله جو٤
جاء.هنگى رنشر فر

.٢٢ ـ ٢٠م،ش ات،سفر تكوين،باب دو.تور٥
.٣/٨٢.صحيفه نور،٦
سـسـهاهـيـدى،الـعـيـن،قـم،مــؤ.خـلـيـل بـن احـمـد فــر٧

.٤/٢٦٧ هـ،١٤٠٥ة،الهجردار
آن،تحقيـقدات الفاظ القـراغب اصفهانى،معجـم مـفـر.ر٨

.٢٩٤ ـ ٢٩٣الكتاب العربى/عشلى،دارنديم مر
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ى(جامع البيان فى تفسيرى،تفسير طبر.محمد بن جرير طبر٩
.١٤٠٩فة،المعرت، دارآن)، بيروالقر

ى،التفسير الكبير(مفاتيـح الـغـيـب)،چاز.فخر الديـن ر١٠
.٢/١٦٥اث العربى،بى�تا،ت، دارإحياء الترم، بيروسو

ان فـى تـفـسـيـر.مـحـمـد حـسـيـن طـبـاطـبـايـى،الـمـيــز١١
عـاتسسه األعلـمـى لـلـمـطـبـوات مـؤآن،منـشـورالـقـر

.١/١١٥ت،العربى،بيرو
كتم،شرآن، چاپ سـوى از قرتـود طالقانى،پـر.محمـو١٢

.١/١١٢سهامى انتشار،بى�تا،
.١/١١٦ان،.الميز١٣
.مــحــمــد بــاقــر صــدر،خــالفــة االنــســان و شــهـــادة١٤

.١٣ م/١٩٧٩عات،التعاري| للمطبوت،داراالنبياء،بيرو
/١آن،م القرسى،مجمع البيان لعلو.فضل بن حسن طبر١٥

سى،احمد بهجت، انبياء الله،چاپ؛سيد محمد آلو٩٣
.٣٣ م/١٩٩٠ق،الشروه،دارهجدهم،قاهر

سى،دارآن،محمد بن حسن طـو.التبيان فى تفسير الـقـر١٦
.٩٣ ـ ١/٩٢ت،اث العربى،بيرواحياء التر

.همان.١٧
سسهى در تربيت اسالمى،مؤانى،سير.مصطفى دلشاد تهر١٨

.١٣٨٠/٢٠٦ان،نشر و تحقيقات ذكر،تهر
.٢٧/١١ار، .محمد باقر مجلسى، بحار االنو١٩
و همان،باب٢٣ه م،شمارات،سفر تكوين،باب دو.تور٢٠

.٢٠ه م، شمارسو
طى،الدر المنـثـور فـىحمن السيـو.جالل الدين عبـدالـر٢١

ات مكتبة آية الله العظـمـىتفسير بالمأثور،قم،منـشـور
ار،االنو؛بحـار١/٥٢ ق، ١٤٠٤عشى النجـفـى،المـر

٦٣/٢٦٥.
.١٠/٦٩.صحيفه نور،٢٢
كزان،مرن در آيينه جالل و جمال،تـهـرادى آملى،ز.جو٢٣

.١٣٧٤/٣٤م، جاء، چاپ چهارهنگى رنشر فر
.٢٢ ـ ٢٠م،ش ات،سفر تكوين، باب دو.تور٢٤
.١٤٧ و ٤/١٣٦ان، .الميز٢٥
آن الحكيم، الشهير بتفسيرضا،تفسير القرشيدر.محمد ر٢٦

.١/٢٧٩فه، المعرت، دارم،بيروالمنار،چاپ دو

ايع،تقديم محمـد صـادق.ابن بابويه قمى،علـل الـشـر٢٧
.٦٦/ ١سسه التاريخ العربى، م،مؤالعلوبحر

.٣٩ن در آيينه جالل و جمال/.ز٢٨
ـ ١٣/١٦٦ان،.الميز٢٩  ١٦٧.
.١١/٢٥٣.صحيفه نور،٣٠
.٦/١٨٥.همان،٣١
.٢٥٤.همان/٣٢
.٩.همان/٣٣
.٨٣٢دات/.مفر٣٤
ـ ٨/٢٩ان، .الميز٣٥  ٣٠.
.١٨/٣٢٧ان،،الميز٢٠٨ى در تربيت اسالمى/.سير٣٦
.٢٢/٣٠٨ان،.الميز٣٧
،مـحـمـد دشــتــى ـ كــاظــم٤٤٩.كـلـمــات قــصــار ٣٨

س اللـفـاظ نـهــجمـحـمـدى،الـمـعـجــم الــمــفــهــر
ســســه الــنــشــر االســـالمـــىالــبــالغــه،قــم،مـــؤ

.١٤٠٦/١٢٤سين،لجماعةالمدر
ى،چـاپلـوژ.على شـريـعـتـى،جـهـان بـيـنـى و ايـدئـو٣٩

 ـ٣١٨ ش ١٣٦١گـاه،نا،آات مـوان،انتشـارل،تهـراو
٣١٩.

.١١/٢٥٤.صحيفه نور،٤٠
.١٤/١٣٠.همان،٤١
.٦/١٨٦.همان،٤٢
.٤٣٥ن در آيينه جالل و جمال/.ز٤٣
.٢٠٥.همان/٤٤
.٢١/٧/٧٣ى اسالمى،نامه جمهور.روز٤٥
.٤/١٠٣.صحيفه نور،٤٦
.٢٦/٩/٧١ى،نامه جمهور.روز٤٧
.٢٢/١٢/٦٣.همان،٤٨
.١٧/١٠/٦٩.همان،٤٩
،نكته:اين قسمت از سخن امام٨/١٦٢.صحيفه نور،٥٠

دان مشاهده كـرد آن جناب مى�توك خـود مبارجوا در ور
ان شد.كه سبب نجات ملت اير

.٧/٢٤٩.همان،٥١
.١٥/١٦١.همان،٥٢


