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Abstract 

Given the fact that all the verses of the Holy Quran are instructive and scientific, and worthy of being 

exemplified by every faithful Muslim, in the current research paper, the Hujurāt Surah, known as the Surah of 

Ethics, as a light in the path of cultural progress in Islamic societies, has been reconsidered. The current study 

aims to investigate Surah al-Hujurāt, Surah of Ethics of the Holy Quran in the descriptive and practical approach 

to find behavioral guidelines for correct and constructive family relationships based on Islamic teachings to find 

answers to intra-family communication problems. To this end, the verses containing cultural and ethical 

teaching principles and cores have been selected and explained to provide an accurate model for building and 

improving family relationships, and their position in the context of family were discussed and clarified. In the 

end, the capability and practical application of the verses of this Surah became more comprehensible in the 

framework of the family's ethical and cultural system to elicit correct and proper behavior models. In other 

words, in response to the question of what patterns of improvement in family relationships can be extracted and 

applied from this noble surah, one can consider patterns of polite observation, inquiry into the validity and 

reliability of news and then whether or not to accept it, the necessity of faith and piety for avoiding 

disagreements, creating equality of brotherhood, the pursuit of justice based on justice, omission of suspicion, 

absenteeism, and other mockery as the findings and conclusion. 

Keywords: Islamic Ethics, Family Relationship Model, Socio-Cultural Ethics, Communicative Principles, 

Surah of Ethics. 
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 یخانوادگ یزندگ یبرا ییوالگ ؛(اخالق ۀسور) حجرات ۀسور

 *یکهرا سادات روکافزا
 

 دهیچک

 نهتهیبا و نهتهیدارنهد و شا یآورو علم یوندآموک یمحتوا میمرآن کر یهاتمام سوره
  حاضهر ۀ. در مقالهردیهمرار گ نداریهر منلمان د یالگو فیمصحف شر ویا که است
 یفرهنگه شهرفتیچهراغ راه و ۀمنزله هاخهتق   ب :حجهرات   ماهروف بهه سهور :سور

منهائل  به ییگوواسص وژوهخ  ویا در یاصل هدفاست.  شده ینیباکب یجوامف استم
 ریصهح یارتبارات خانوادگ یبرا یرفتار یرهنمودها افتویخانواده و  درون یارتبار

 روز هبه حجهرات :منظهور  سهور ویاسهت. بهد یاستم یهابر آموکه یمبتن :و ساکند
 یههااصهول و هنهته یکهه حهاو ییههاهیهآ ؛اسهت شهده یبررسه یکاربرد و یفیتوص

روابه   یسهاکو بهه جهادیا ریصهح یارائهه الگوهها یبهرا یو اختم یفرهنگ یآموکش
. در اسهتشهده  انیهبتهر  شهفاف خانواده در ها آن گاهیجاانتصاِّ و   هنتند یخانوادگ

 یرفتهار یالگوهها اسهتصراج یبهرا سهوره ویها اتیهآ یرد عملهکارک و تیمابل ان یوا
. شهد آشهکارخهانواده  یو فرهنگه ینظام اختم چهارچوِّدر  ینید بمناس و ریصح
 رزیوهذ عهدم ایه رزیوهذ گهاهآن و اخبهار سقم و صحت :دربار قیتحق ادِّ  تیرعا
  یبرابهر و اخهوت جهادیا اختتفهات  اک جنهتو یدور یبهرا تقوا و مانیا لزوم ها  آن
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 تمنهصر و مهورا در تجنهس بت یغ سوءظو اک  زیوره عدالت  اساس بر حقوق احقاق
 است. سوره ویا مهم یها آموکه اک گرانید

 

 هاواژهدیکل

  اصههول یاجتمههاع -یفرهنگهه اخههتق  یخههانوادگ روابهه  یالگههو  یاخههتق اسههتم 
 اختق. :سور  یارتبار

 
 مقدمه 

اک  افتههی نشت یهایبداختمو  یناصواِّ سنت یهافرهنغ اک یناش یاختم یهابیآس

 گر یکهدیخهانواده اک  یاعضا جنتو یدور موجب ها هخانوادبه درون  یمجاک یفضا

 شهتریب  یمجهاک و رو در رو مکالمهات در بهتیغ و تهمهت خیافزا ها ءظوکثرت سو

 یاعضها انیهم روابه  سهتمتو  تیمیصهم کاهخ  یو مانو یعارف یهافاصله شدن

 یضهرورو  جا هبه اریبنه رو  ویها اک ؛اسهت شهدهخهانواده  ادیهبن یسنت تاً یخانواده و نها

 :سهوراخهتق ) :سهور بهه  یاختمه منهائل ویها حل راهکار یجنتجو یبرااست که 

 سهوره  ویها ارکشهمند یهها آموکه یریکارگ بهه بها کهه باشهد. میکنه مراجاهحجرات( 

 .  ابدی قابهبود و ارت انوادهدر نهاد خ یفرد ویب یرفتار یالگوها

 یوههاالگورسهخ کهه  ویهبهه ا ییگوواسص یااست بر یلذا وژوهخ حاضر کوشش

مبارکهه  :سهور در یاسهتم سهالم ۀجاماه کیه یریگ شهکل یکهه بهرا ریصح یرفتار

 زیهن میسهق ۀجاماهاصهتح  یبهرا الگوهها ویا ایآ و کدامند  شده است هیحجرات توص

 هنتند؟ کارآمد

آداِّ و اخهتق ماهروف اسهت.  :بهه سهور و دارد هیآ هجده  حجرات یمدن :سور

و تجمهف  امبریومردم در حضور  نادرستار رفتبیان سوءمااشرت و   سوره ویا موضوع

ایشان و راهکارهای اصتح آن اسهت. مهرآن بها اسهتناد منزل  یهاحجرهدر وشت  آنان

 و ق( 1379  ی)ربرسه تأکیهد کهرده یاختق و آداِّ اجتماعبر رعایت  به ایو ماجرا 
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 11  6  2  1سهوره ) ویها یۀاست. ونپ آ گرفته نام «حجرات»سوره  ویا ل یدل ویهم به

 اتیهآ ویها دههد یمه نشهانآغهاک شهده کهه  «...آمنهوا ویالهذ ههایأ ایه» عبارت( با 12و 

و  9 اتیهآ در. هنهتند یاسهتم ۀجاماه کیه یاجتماع-یاختم مشصصات :دربردارند

 ورداختهه یممالهک اسهتم تیهدر اداره و حاکم یاسهیس-یاختق فرهنگه وییبه تب 10

 فیهظر ینحهوبهه «استم آوردن»و  «آوردن مانیا» انیم تفاوت 14 یۀ. در آاست شده

  «...ویمنههون الههذؤنمهها المى»عبههارت  ۀادامهه در  16و  15 اتیهه. در آاسههت شههده انیههب

سهوره بها لهزوم تشهکر صهادمانه و  ت یهنها دربرشمرده شده و  یمنان وامامؤ صیخصا

 .  است دهیرس انیبندگان به وا ۀخاشاان

 اشاره کرد: ریکبه موارد  توانیم سوره ویا در یاختق اجتماع یهااک آموکه

بها  یاجتمهاع یرفتارههاادِّ در  تیه( و رعا9نگرفتو اک حضرت محمد ) یشی. و1

 ؛(5-1)حجرات: شانیا

 ؛(6)حجرات:  ها آن رد ای رزیصحت و سقم اخبار و آنگاه وذ :باردر قی. تحق2

 ؛(7)حجرات:  گناه و فنق و کفر اک جنتو یدور یبرا تقوا و مانی. لزوم ا3

عههدالت  ییتجههاوک و تجههاوکگر و بروهها هیههعل کههاریو  یبرابههر واخههوت  دجههای. ا4

 ؛(10و 9)حجرات: 

         )حجههرات: گههرانید تمنههصر و امههور در تجنههس و بههتیسههوءظو  غ اک زیههوره. 5

11- 13.) 

نظهام و روابه    یامهروک یهیمهقرا یواگرا و در مهوارد یایدن ویکه در ا روآن  کا

دچهار انح ارهات متنهوع و  ریصهح یرفتهار یگوههاو ال نههاده افول به رو یخانوادگ

نکهات  اک یباض یو بررس یشده با باککاو یوژوهخ سا وی  در اتشده اس جانبه همه

بهبهود روابه  در خهانواده و  یحجرات )سهوره اخهتق(  بهرا :سور یو رفتار یاختم

اجهزاء اک  یکهیشود. نهاد خانواده  افتهی ویو مت ویمب یراهکار  یتر اننانجوامف بزرگ

-یاسهیس یهمهان اصهول اختمه تهوان یم و یبنابرا ؛است یاستم ۀجاما :دهندلیتشک

اصهول  ب یهترت وی. بدکردحاکم نیز را در ساکمان خانواده  یجوامف بزرگ اننان یاله
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و  یاجتمهاع  یشناسهروان نظهرتهوان اک یجاماه و خانواده را مه نظامحاکم بر  یاختم

 .  دکر 1فارق یالغا به اسیم یاله

             ( تیههشههده  هههم در ذات )ماهاسیههمههورد م یبههرااسههت کههه  ویههشههرط ا اس یههدر م
             وجهود داشهته باشهد تها   در فهرع نیهزاصهل علهت ماننهد یعلته  و هم در جنس )نهوع(

             اصهل انیهم گهر ید انیهب بهه. شهود داده تیسهرا فهرع بهه اصهل حکهم تشابه ویاک راه ا
وجود دارد و علت در فهرع بها علهت در اصهل هماننهد  یبهت و مما لتو فرع گونه مشا

 است. 
 نههاد  کیعنوان  هخانواده ب یساکمان نمودارو  تیریمد ساختارکه  لیدل بدان  وس
و  تیهنهوع جما نظهرو ههم اک  تیریو مهد بیترک ل یتشک یساکمان تیماه نظرهم اک 
اک ونپ مورد  کیتوان هریم ست ا اسیممتشابه و مابل یرونیب ۀبا جاما یشناستیجما
 تیهدر ههر دو جما اسهت  یاجتمهاع-یاسهتم ینکهات اختمه بهر مشهتمل کههرا  باال
 د یهآ یبه دست م گانه موارد ونپ ویااک  کیهر  یبررس اک آنچهکرد.  لیو تحل یبررس
 یکهه در ادامهه بررسه یاک منهائل روابه  خهانوادگ یشهمار یابر خواهد بود یواسص

 .شدخواهند 
 

 قیتحق ۀنیشیپ

اصهول  :بهاردر یمههم اختمه اریمنهائل بنه  ساک حجهراتساک و جاماهاننان :سور در
 اتیهآ. اسهت دهیهم هرح گرد یو جاماهه اسهتم امبریهراب ه با شهصص و یبرمرار
مکهرم اسهتم  امبریهدر محضر و دیکه منلمانان با یآداِّ و اصول انیببه  سوره ویآغاک

 تیهکهه رعا یاصول اختق اجتمهاع سوره  ۀادام در. دارد اختصاا بنتند  یمبه کار 
  هها موجهب نفهاقو غفلهت اک آن اسهت تیمیاتحاد  محبهت و صهم ت یامن یۀها ماآن
 یبهرا ییههادسهتورالامل ت ینها در و شده انیگردد  بیم یو وراکندگ ینیبدب  یناامن

م هرح  یملو ع یو اعتقاد ملب مانیها و لزوم ایریمبارکه با اختتفات و درگ یچگونگ

                                                
  1378 لنگهرودی  جافری) است فارق الغای وایۀ بر فرع  به اصل حکم دادن سرایت مانای به فارق  الغای به میاس. 1

 (.498ا :2ج
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سهوره انجهام شهده کهه بهه  ویا یها آموکه :دربار ییها وژوهخ ویا اک خیو. است شده
 :میکن یاشاره م هااک آن یشمار

 تیهرعا مانند ییها مؤلفه انیخود با ب ۀ( در مقال1396) یو ماسم یمروت  یگیشکرب
            بههر نگههرفتو یشههیو  ینههید یارهههایما اسههاس بههر امههور تمههام انجههام احتههرام  و ادِّ

 بهرخداوند متاهال  ینظارت دائم اک یآگاه  خدا و رسول اکرم  میا و تاالدستوره
و  لیهتحل  ینگر کپارچههیوحهدت و   یاخهوت و بهرادر  یانضهباط اجتمهاع بندگان 

                     ماننههههد  یکننههههده و سههههلب اک موانههههف مصتل یصههههحت اخبههههار و دور یابیهههه شهههههیر
 یبهه بررسه گهرانیگذاشهتو بهر د نهارواِّ القهاو  نصرتم بت یغ  ییجو بیظو  عءسو

 اند.سوره ورداخته ویا یاجتماع
عقهل در  گاهیتاقل و تابد و در  جا یهمراه :باردر یا( در م الاه1392) المهید

محنههوس   هیحجههرات )همچههون تشههب :سههور ریخردوههذ ویمضههام و یههد ینظههام مارفتهه
 را ریخردوهذ یهها آن گزاره ی( و بنترسهاکیص اِّ مرار دادن و وضف احکام اعتبارم
 یکهه متضهمو آداِّ و سهبک کنهدگ راحجهرات  :سهور یمارفت ۀو هندس کرده وییتب
 اههل ادِّ و خهدا رسهول بها روانیهو ادِّ  یو مشتمل بر ادِّ بندگان با حق تاال ینید
 داند.یم یهرم چند وجه کی است  گریکدی با مانیا

کتهب  :دربهار یترگنترده قیتحق  (1394) یو نجف یهرند ینژاد  جافریسبحان 
 یمباحهث سهبک کنهدگ ابنهدیدر تهادادنهد  انجهاممتوسه ه  :دور یکندگ و وید یدرس
. اسهت یحجرات مبتن ۀمبارک :سور یهاتا چه انداکه بر آموکه ها کتاِّ ویا در یاستم
 :که افتندیدر ها آن

  یو کنهدگ ویهواحد ضب  شهمارز شهده در چههار کتهاِّ د 4912( اک مجموع 1
 :بهر سهور یمبتنه یاسهتم یسبک کندگ یها % به مباحث و مؤلفه9/14 ای یاوانفر 732

اول   یها هیهوا یو کنهدگ ویهد یهها آن در کتاِّ زانیهمبارکه حجرات توجه شده و م
 ؛مرتبه است 226و  154  139  213 بیمتوس ه به ترت :دوم  سوم و چهارم دور

              بیهبهه ترت یرلبهحهقو  یخهواهعهدالت ۀو مؤلفه یجابیا ی( محور آداِّ کندگ2 
              بلنههد ۀمؤلفهه و یسههلب یکنههدگ آداِّ محههور و ویترشههیب تکههرار  مرتبههه 68 و 584 بهها
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را بههه خههود  یفراوانهه ویتههر کم تکههرار  مرتبههه 17 و 148 بهها بیههترت بههه نگفههتو سههصو
 اند. اختصاا داده

                تنهههانههه  یو فرهنگهه یاجتمههاع :سههور ویههبههر ا قیههو عم فینگههاه وسهه و یبنههابرا
افههراد اک  یآن کمههان و انتقههال فرهنگهه ینبههو ۀنههیمد رههرح اک ییرسهها ریتصههو انگریههنما

           وی  بلکههه مبههاسههت( 1394مههنخ  )خههوز نهههیمد تیمههدن یمکههه بههه فضهها تیههجاهل
 یو اجتمهاع یگدخهانوا یهها یمحه در یاجتمهاع و یفهرد یکنهدگ ریصح یالگوها

 یمجهاک یایهروابه  در دن تیهرو کهه ماه آن اک عتوه  بهه است. زیهر کمان ن در گرید
 در سهوءرفتارها و دهیهچیو منهائل أسهفانهاسهت  مت یواماه یایبرگرفته اک ارتبارات دن

 مصصوصهاً   یواماه یایهروابه  افهراد در دن تیهفیبهر ک یمجاک یرواب  افراد در فضا
 اک رفهت برونراه  گذارده است و تنهها کا بحران ونام لوِّ  راتیأ ت  یرواب  خانوادگ

                و ییایههرافجغ یاخههتق منههتقل اک مرکههها :سههور یهههاآمههوکه یاجههرا وررههه  ویهها
 .  نژادهاست و ها ننل

 ۀم الاه پیاسهت کهه نتها ویهم الاهه ا ویها نهوع به منحصر یایمزا اک یکی و یبنابرا
در  یدرمهان کوجو  یخانوادگ ارتبارات بهبود یعمل اریو ما راهبرد تواند یم همحاضر 

اک  افتههی نشهت یها بیآسه برابهر در یمهانا ایه یدرمهان ۀههم ننهص و باشد یواما یایدن
 .  یمجاک یایدن در یفرد ویب رواب 
 

 قیروش تحق

 بهه داشهتو اکیهها بهر اسهاس ههدف و بهر اسهاس نوژوهخ یبند دستهبا توجه به مت  
ههدف گنهترز وهژوهخ بها  ویها. ردیهگیحاضر در گروه اول مرار مه ۀم الا ه یفرض

 یاختمه یههاآموکه ۀم الا با کوشد یمکه  است یاتوساه قیتحق کی یدانخ عموم
و بهبهود  یخهانوادگ یکنهدگ یبهرا ریصهح یالگهو کیه  حجرات :سور یو اجتماع
یمه محنهوِّ یفیتوصه ۀم الاه کیرو  ویو اک ا دهد ارائه یو خانوادگ یرواب  فرد

مشههکتت روابهه   رفههفو  یرددانههخ کههارب ۀبهها توسهها قیههتحق ویهها و یشههود. همچنهه
 .ردیگ یم مرار یکاربرد یها وژوهخ شمار در یخانوادگ



 

 

 

گی
واد

خان
ی 

دگ
 زن

ای
 بر

یی
گو

؛ ال
ق(

خال
ة ا

ور
)س

ت 
جرا

 ح
رة

سو
 

67 

 :سههور یادامههه  نکههات راهبههرد در  مقههدمات و یاصههول حاتیوههس اک ارائههه توضهه
 :شود یم وییتب یرفف منائل و بهبود رواب  خانوادگ هدف باحجرات  ۀمبارک
 

 شانیبا ا یاجتماع یهارفتارادب در  تیو رعا نگرفتن از حضرت محمد یشی. پ1

ُموا بَیَْن یَذأَ  - یَن آَمنُوا ال تَُقأِّ ِِ ا الَّ َُ َ َسذِمیٌع ی یا َأیُّ َ ِإنَّ اّللَّ ِ َو َرُسذولِِه َو اتَُّقذوا اّللَّ اّللَّ

 ٌُ )در هیچ کارى( بر )حکهم( خهدا و ویهامبر او   اید اى کنانی که ایمان آورده»؛ َعلِی
 (.1)حجرات:  «ه خداوند شنوا و داناستویشی نگیرید و اک خداوند وروا کنید ک

ا ای - َُ ینَ  َأیُّ ِِ َُِعوا ال آَمنُوا الَّ ُْ  تَْر ذُروا ال وَ ی النَّبِذ َصذْوتِ  َِذْوقَ  َأْصذواتَکُ َُ       لَذهُ  تَْج

رِ  بِالَْقْولِ  ُْ ُْ  کََج ٍٍ  بَْعِ کُ ُْ  تَْحبََط  َأْن  لِبَْع ُْ  وَ  َأْعماُلکُ  کهه کنهانی اى» ؛تَْشذُعُروَن  ال َأنُْت
)در گفتگو با ویامبر( صدایتان را بلندتر اک صهداى ویهامبر نکنیهد و آن  اید  آورده ایمان

کنید  با ویامبر بلند سصو مگویید. مبهادا )بهه خهارر  گونه که با یکدیگر بلند گفتگو می
 (.2)حجرات:  «ادبی( اعمالتان نابود شود و شما آگاه نشوید ایو بی
وَن أَ  - یَن یَُغ ُّ ِِ ُْ ِإنَّ الَّ ُُ ُ ُقُلذوبَ یَن اْمذتََحَن اّللَّ ِِ َْ الَّ ِ ُأولئِ ُْ ِعنَْأ َرُسوِل اّللَّ ُُ ْصواتَ

ٌُ   لِلتَّْقوى ُْ َمْغِفذَرٌ  َو َأْجذٌر َعِ ذی ُُ همانها کنهانی کهه نهزد ویهامبر )اک روى ادِّ و »؛ لَ
هایشهان را آورند  آنان کنهانی هنهتند کهه خداونهد دل احترام( صدایشان را واییو می

ذیرز( تقوا آکمایخ )و آماده( کرده و آمرکز و وهاداز بهزرگ مصصهوا براى )و
 (.3)حجرات:  «هاستآن

ُْ ال یَْعِقُلوَن  - َْ ِمْن َوراِء الُْحُجراِت َأکَُِْرُه یَن یُناُدونَ ِِ ؛ همانا کنانی کهه ِإنَّ الَّ
 (.4)حجرات:  «کنند ل نمیقخوانند  اکثرشان تا ها تو را می اک وشت حجره

ٌُ َو لَ  - ُ َغُفوٌر َرِحی ُْ َو اّللَّ ُُ ُْ لَکاَن َخیْرًا لَ ُِ ُْ َصبَُروا َحتَّی تَْخُرَج ِإلَیْ ُُ َّ و اگر »؛ ْو َأن
 :صبر کنند تا به سوى آنان خارج شوى  م ااً برایشهان بهتهر اسهت و خداونهد آمرکنهد

 (.5)حجرات:  «مهربان است

گهرفتو    یشی  و نه و یرویمنان را به وؤخداوند م  مبارکه :سور ویا یۀآ ویدر اول
و  فراخوانهده یالهه یو وهروا یشهگیمکلف کهرده و بهه تقواو امبرزیاک حکم خدا و و

 برداشهت ویچنه هیآ ویا اکنور  ریتفن درکه خداوند شنوا و داناست.  است شدهمتذکر 
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 ۀخواسهت یگاه رایک. ردیگ یم را خ اها اک یاریبن یجلو ه یآ ویا به عمل»: است شده
 مضهاوت ایه و ینهوآور و ابتکهار بهه لیهم ایه ویتصمه سهوء حهد اک اننان یوریو مردم 

 گههرفتو ایهه و نوشههتو گفههتو  بههه وادار را اننههان  یشههیآکاداند گمههان ایهه و عجوالنههه
  یمرائته) «افتهد یمه جلهو رسهول و خهدا ۀخواسهت اک ناخودآگاه که کند یم یماتیتصم
 (.  154ا: 9ج  1374

ههر  یابهر ینهوآور و یشهیاندنو بهه لیهتما  یشیآکاداند :دیود وموعاک آن رو که 
 یحکم الهه اک یرویومنان را به ؤ  خداوند ماست توجه مابل یاشصص و در هر جاماه

. البتهه حجهت االسهتم اسهت کهرده مکلهف شهده  ویهیابهتغ و تبامبریکه توس  و
 :  داردیم انیب گونهویا را گرفتو یشیو اک گرید یانمونه یمرائت
رات ایه و یاجتمهاع رسوم و عادات و آداِّ اک دسته آن به عمل و رزیوذ»  و مقهره
 نهت ین ف هرت و عقهل اک برخاسهته و ندارد ثیحد و مرآن در شهیر که یبشر ویموان
 جا(. )همان «است رسول و خدا اک افتادن خیو ینوع

بهه  عبادات ویخ اک موعد می ورداختند یها در مهواردی به امبریاک اصحاِّ و یا عده
 امها شهوند  مشهغولتر  کنند و به عبادت را کردند خانه و خانواده یم دشنهایو شانیا
اک  یانمونهه زین رفتار گونه ویا رایک کردند؛یم ریتقب اً یمو را یسبک کندگ ویچن امبریو
 (. 1353  یراکیش)مکارم  است امبریو و خدا حکم اک گرفتو یشیو

عنهوان  هبه و یمبالغات در د گونه بدعات وویاک ا رامنان ؤسو  خداوند م کی اکلذا 
 تها کهردهبه ماروف تقهوا و وهروا امهر  را آنان گر ید یاست و اک سو کرده ینه  منکر
 د که خداوند شنوا و داناست.کنن لیخود را تاد یهاییگراافراط

 اتیخصوصه :دربهار ایانب :سور 27 یۀدر آ میاک آنجا که مرآن کر گر ید یاک منظر
ْمِرِ  یَْعَمُلوَن ال یَ : دیفرمایفرشتگان م َْ ُْ بِ گهاه در سهصو بهر هیچ»؛ ْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل َو ُه

 :اول سور یۀ(  در آ27: ای)انب «بندند کار می هگیرند و فرمان او را باو )خدا( سبقت نم 
 فرشهته تیهمابل انیهب ویهتوان استنتاج کرد که خداوند بها ایفرمان م ویبا ا زیحجرات ن

م او»؛ ِعبَاِدِ  الُْمکَْرِمینَ نوان ع به را اننان شدن ه و ماظه ( بهه او 27: ایه)انب «بندگان منزه
 مؤمنهان خواههد یم هیآ ویا» است  آمدهنور  ریهمان گونه که در تفن ؛شودیآور مادی
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 خهدا بهر سصو در: دیفرما یم هاآن :دربار مرآن رایک کند  تیترب فرشتگان همچون را
ُْ  بِالَْقْولِ  ْسبُِقونَهُ یَ ال کنند؛یم عمل او ستورد ربق تنها و رندیگینم سبقت ْمِر ِ  َوُهذ َْ  بِذ

 (.154ا: 9ج  1374  یمرائت) «ْعَمُلوَن یَ 
 یتاهد خهود حقهوق اک ویکوج اک هرکدام اگر زین خانواده جاماه نظام تیریدر مد
 یمههانیا ۀجاماهه کیهه یدهایههو نبا دهایههدر چهههارچوِّ با خیخههو فیبههه وظهها نکننههد 
 ویها آنهاناک  کیهههر  یابهر رنهد یگ خیو تقوا و زندیبپره  یافراط و تفر اک  بپرداکند

 الْم کَْرملیوَ »تنها خود به مقام وجود دارد که نه تیظرف
هل و فرشتگان نائهل گردنهد   «علبَادل

آنچه خداونهد اک اننهان  و ی. بنابراکنند یبلکه نظام خانواده را به نحو احنو ساکمانده
و حهرف  اسهت یبلکه همراه افتادن  عقب نه و است رفتوگ یشیخواهد نه ویمو مؤم

 .امبرزیاک احکام خدا و و یشنو
مشهتر   یکن و مهرد در کنهدگ یتوان همراهیم جاماه  در ضهیفر ویراستا با اهم
و  کهردها را در کانون خهانواده م هرح و مشورت ها یریگ میدر تصم آنان یفکرو هم
گرفتو مرد اک احکام م روحه در مهرآن )کهه  یشیدور اک افراط و وکه به کوستیچه ن

خهارر اک شهوهر  بیبا ر زیکن ن  (است شدهاک همنر خود ملزم  یرویها کن به ودر آن
گمهان یب»اند: فرمودهنبیحضرت ک که گونه همان ؛داشته باشد یخود حرف شنو

 را آن دیهبا همنهرانمان کهه داشهته مقهرر یحقهوم کنهان ما یبرا محمد گرانقدرم یاین
هها بهر آن تیرعا که فرموده مقرر یحقوم آنان بر که رور همان درست کنند  تیرعا

 (.  1390  ینیمزو) «ما الکم است
کهه یهنگام»: اند کرده نقل ویچن امبریو مولاک  گرید یتیدر روا نبیحضرت ک
مضهان را ر :از را بصوانهد و روکگانههونپ یکردار نماکهاو درست خیاندکن درست

 او حقهوق و گهردد هماهنهغ همنرز با و دارد زهیواک و وا  را خود اماند و ردیبگ
بهر  یخهواهیبهشهت کهه مه یاک درهها کیهشود: اک هریم گفته او به کند  تیرعا را

 .)همان( «یو ورنامت خدا درآ بایبهشت ک

 ۀلهیمب اک ینهدگیبهه نما یتئیحجرات نقل شده است که ه :سور 3و  2 اتیآ :باردر
 وشهت اک  بها صهدای بلنهد شهدند منهجد وارد کهه یهنگهامشهد.  نههیدوارد م میتمیبن
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  ایشهان را صهدا کدنهد و ایهو رفتهار ایشهان را ناراحهت امبریو ی منکونیها حجره
ههها در  در حههالی کههه اگههر بهها بیههانی آهنههته و مؤدبانههه سههصو گفتههه شههود  دل .کههرد

یههده مانههد  آمرک شههوند  مصههون می هههای الهههی مشههمول تقههوای خداونههد می آکمایخ
 ها اختصاا خواهد یافت.  گردند و واداز بزرگی به آن می
 امبریهو محضر در نتیناشا یرفتارها ویاک تکرار ا یریجلوگ یبرا هیدو آ ویا

ارکز اعمهال  یو نهابود «حهب »  عمهل کشهت ویا ۀجینت ات یآ ویا ربق. دیناکل گرد
یهك جها بهراى مرآن  حب  اعمال را  یك جا بهراى کفهر و شهر  آورده و . »است ریخ
وکن کیفر کفهر  احترامی به ویامبر  هم   وس کیفر بیادبی در محضر ویامبر اکرم  بی

 (. 158ا :9  ج1383)مرائتی  « و شر  است
  ینهید انیشهوایگذاشهتو بهه علمها  و احتهرام گونهه ویهکه ا میتوجه داشته باش دیبا
. احتهرام گذاشهتو بهه اسهت نتهیبا و نتهیشا اریبن همنران ویهمچن و وی  والدانادتاس

 جهادیو مهانف ا یمحبهت و دلگرمه جهادیباعهث ا  ههم در کهتم و ههم در رفتهار  همنر
 .گرددیم یکدورت و دلنرد

اسهت  انیسوره نما ویا 4 یۀحجرات در آ :سور یۀوجه تنم و یالثقل نور ریتفن بنابر
 1415  یزیگهردد )حهویبرمه  نامنهدیمه «عام الوفهود»و به سال نهم هجرت که آن را 

اسهتم بهه  ویهدتشرف بهه  یارراف برا لیاک مبا ییهاها و دستهتئیق(. در آن کمان  ه
و  نهتادندیایمه امبریهومت  وشت در اتهاق ویوارد  ومت و بآمدند. افراد تاکهیم نهیمد
 .  «ایب رونیمحمد  ب یا»که  دندیکشیم ادیفر

      شهد یمهارسهول خهد خیآسها واسهتراحت  مصهلکهه  ویهکار  عتوه بر ا ویا
 :چههارم سهور یهۀمهرآن در آ  رو ویهاک ا ؛بهود امبریهو تیبهه شصصه یاحترامهیب ینوع

              ریوهنجم عمهل صهح یهۀخهرد شهمرده و در آیفهم و بهگونه افراد را کمویا  حجرات
           آداِّ  یچگههونگاک  فقهه آن حضههرت  البتهههکههرده اسههت.  انیههمههوارد را ب ویههدر ا

                    اک  یباضههه بلکهههه  ندداشهههتن ینهههاراحت یابهههانیب یههههاعهههرِّ و نگانگهههایمااشهههرت ب
    مراعهات شهانیاههم ادِّ سهصو گفهتو را در محضهر  امبریهو کیو اصحاِّ نزد ارانی
 .  )جا کردند )همانینم



 

 

 

گی
واد

خان
ی 

دگ
 زن

ای
 بر

یی
گو

؛ ال
ق(

خال
ة ا

ور
)س

ت 
جرا

 ح
رة

سو
 

71 

 و دور ارتبارهات درادِّ و احتهرام تنهها  تیهرعا کهه نتین گونه ویا ر یتفاس بنابر
 ایهواجهب باشهد  گهرید اتیهن ایهحفه  آبهرو  یبهرا  خهانواده  یو خارج اک مح گانهیب

روابهه  در  ویتههرکیههحفهه  آبههرو و احتهرام اک نزد ویهیشههود  بلکههه آداِّ و آ هیتوصه
کهه همهان خ هاِّ کهردن  هراب ه کیه ۀمرحل ویتر فیظرو  ویتر ییابتداخانواده و اک 

 شود. یآغاک م است 
 

 آن رد ای رشیصحت و سقم اخبار و آنگاه پذ ۀباردر قی. تحق2

َّنُذذوا َأْن تُِصذذیبُوا َقْومذذًا بَِجُالَذذ ٍ  تَبَی َِ  ٍِ ُْ ِاِسذذٌق بِنَبَذذ یَن آَمنُذذوا ِإْن جذذاَءکُ ِِ ذذا الَّذذ َُ                 یذذا َأیُّ

ُْ ناِدِمینَ   َُِتْصبُِحوا َعلی َعْلُت َِ                 اگهر فاسهقی بهراى  ایهد که ایمهان آورده اى کنهانی؛ ما 
            کدگی  قیههق کنیههد  مبههادا )اک روى کودبههاورى و شههتاِّشههما خبههرى مهههم آورد تح

               خههود  :تصههمیم بگیریههد و( ناآگاهانههه بههه گروهههی آسههیب رسههانید  سههپس اک کههرد
 .(6)حجرات:  «وشیمان شوید

نهاکل شهده اسهت کهه  «بهو عقبهه دیهول» :نقل شده که دربهار هیآ ویان نزول أدر ش
کهه اههل یالمص لق اعزام کهرد. هنگهامیبن ۀلیات اک مبکک گرفتو یاو را براامبریو
 یوله شهتافتند  او اسهتقبال بهه یخوشهحال با د یآیم امبریو :ندیخبر شدند که نمابا لهیمب

هها بهه تصور کهرد آن دیول بود  یدیشد خصومت تیجاهل در دیها و ولآن انیچون م
 اند. مصد کشتو او آمده

. «کردنهد یککهات خهوددار وتخها اک وهردانآ»: گفتباکگشت و  امبریو نزد  وس
شود. یم یتلق یضد حکومت استم امیم یکه امتناع اک ورداخت ککات  نوع میدانیم

 میتصهم و شد ویخشمگ سصتامبریاند. وها مرتد شدهآن که بود یمدع او ویبنابرا
 ههرگها کهه داد دسهتور منهلمانان بهه و شهد نهاکل هیهآ ویها. کند کاریها وآن با گرفت
 (.168: ا9  ج1383  ی)مرائت دیکن قیآن تحق :دربار آورد  یخبر یفاسق

خههانواده   یاک اعضهها یکههی هرگههاه  دهههدینشههان مهه هیههآ ویهها یه محتههواکهه چنان
 ماننهد خهود فرکنهدان ایههمنهر  یروو کهپ یاک ناراست یشوهر  خبر ایکن  صصوصاً م

صهحت  :درباربتدا موظف و مکلف است تا ا کند  افتیو... در انتیخ  یدکد دروغ 
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متزلهزل  خهانواده یههاهیهوا یمهو احتمهالبه   صورت ویا ری. در غکند قیتحقخبر  آن
 ههای ههم اک واکنخو  ولیهد بهو عقبههاک اشهتباه ههم  دیبا  . وسزدیر یمو فرو  شود یم

دربار: خبر ولید مبنی بر اعتن جنغ و تقابهل بها  اک منلمانان یجماو شتابزد:  یس ح
خیو وه هعجوالنه های مضهاوت اک یخهوددار بهادرس آموخهت و  لقمبیله بنی المص 

 .  کرد یکندگخانواده  یمانیاجتماع ا شرفتیحف  و و یالگو یۀوا بر  یداور
و کهاهخ  یمجهاک یروابه  در فضها تیهفیک یاصتح و ارتقا بهنکته  ویا تیرعا
            زیههن ههها خانواده یداریههو وا تیمیبههر سههتمت و صههم یمجههاک یها شههبکه یها بیآسهه

و  یواماه یدر فضها چه  هر خبر رزیاست مبل اک وذ نتهیشا و یبنابرا. کند یم کمک
     آن  بهها متناسههب سههپس  و میکنهه ییآکمهها یراسههتابتههدا آن را   یمجههاک یفضهها در چههه

 .  میواکنخ نشان ده
 

 گناه و فسق و کفر از جستن یدور یبرا تقوا و مانی. لزوم ا3

 ُْ ِِیکُ ِِ  َو اْعَلُموا َأنَّ   ُْ ِ لَْو یُِطیُعکُ َ َحبَّذَ  ی َرُسوَل اّللَّ ُْ َو لِکذنَّ اّللَّ کَِِیٍر ِمَن اْْلَْمِر لََعنِتُّ

 ِِ یماَن َو َزیَّنَُه  ُُ اْْلِ ُُ ی ِإلَیْکُ َْ ُهذ ُُ الْکُْفَر َو الُْفُسوَق َو الِْعْصیاَن ُأولئِذ َ  ِإلَیْکُ ُْ َو کَرَّ ُقُلوبِکُ

اِشُأوَن  خداست که )شما باید اک او ویروى کنیهد   میان شما رسول ؛ و بدانید که درالرَّ
و( اگر او در بنیارى اک امور ویرو شما باشد  م ااً به سهصتی و مشهقهت خواهیهد افتهاد  

هایتان آن را کینت بصشهیده اسهت و ولی خدا ایمان را محبوِّ شما مرار داده و در دل
 «ها همهان رشهدیافتگان هنهتندآنکفر  فنق و گناه را مورد تنفهر شما مرار داده است. 

 (.7)حجرات: 
بهر مرتهد  یبو عقبهه مبنه دیباد اک خبر ول آن  ریتفن و هیآ ویا نزول شأناساس  بر 

فشهار  غمبهریبهه و ویدل و ظهاهرباک منهلمانان سهاده یجماه  المصه لقیبنه ۀفیشدن را
 یوشهبصتاک خ": دیهگویمرآن مه» .کند جنغ به امدام فهیرا ویآوردند که بر ضد ا یم

برمهرار اسهت و  یاو با عالم وح ۀشماست و راب  انیاست که رسول خدا در م ویشما ا
. او رهبهر "کهویشهما را آگهاه مه قیهرر ویاک ا شود  دایو شما انیدر م یهرگاه انحراف

. او بهه شهما اک ههر ردیهکه اک شما اراعهت کنهد و دسهتور بگ دیاست؛ انتظار نداشته باش
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بهه  ویکه ا دیاوریافکار خود به او فشار ن لیتحم یوس  براتر است. مهربان گریکس د
 دیهبا مهردماسهت.  یرشد جاماهه ضهرور یبرا یوجود رهبر اله شماست. اصوالً  انیک

مقاصهد و افکهار  یاجهرا یکهه او را بهرانینهه ا گذارنهد  دهیهرا بهر د یالهه رهبرفرمان 
  صهادق اسهت ین الههرهبهرا :بهارتنها دراصل نه ویفشار مرار دهند. ا درمحدود خود 

 هاصهل به ویها تیههم صادق است. البتهه حاکم یو فرمانده تیریدر موضوع مد بلکه
 یتلقهفکهر  لیتحم دینبا را هیآ ویا امیو و نتیاستبداد رهبران و تر  مشورت ن یمان
 . (165  ا 22ج   1353  )مکارم شیراکی« کرد

نهه ویوالهد  یوادگخهرد و کهتن خهان یهایریگمیت در تصمسا نتهیشا و یبنابرا
 ماتیگهاه بهه اتصهاذ تصهمشوند و آن ایجو هم رارا که نظر فرکندان  گریکدیتنها نظر 
 ۀخهانواده متوجهه همه ۀجاماه در یمیتصهم ههر پینتها رایک ورکند؛ مبادرت یخانوادگ

 اعضا خواهد بود.
 یبهه مانه «یوم» :کلمه اک ماد ویا»که  ستتقوا نوشته ا :واه یمان در یم هر دیشه
تهاکنون در ترجمهه یاحتفاظ است  ول یاتهقا یمان. است ینگهدار و انتی  و صحف
 اسهت اضهافه کهرده او. «است نشدهترجمه  یکلمه به حف  و نگهدار ویا یفارس یها

 دهیهو اجتناِّ است  بلکه چون د زیوره ایتقوا  ترس  ینشده که مانا یمدع یکه کن
 یمهوارد بهه مانها یسهت  در باضها زیهتهر  و وره  یزیخود اک چ انتیص ۀشده الکم

 .  (7  ا1382  یخوف و ترس استامال شده است )م هر
اسهت. در  «یخودنگههدار»تقوا  :واه یمناسب برا یرسد مانیکه به نظر مآن جهینت
یاک شهرور و آفهات اسهت  مه یحفاظت و نگههدار یبه مان «ةیوما»نکته که  ویا دییتأ

ًَ  لَقَّههم وَ  ومل یَهمه م  الهِ   َشهرَّ ذللهک الفَهوَ »اسهتناد کهرد؛ ماننهد:  مهرآن اتیهآتوان   وَ  نَضهَر
وراً  ر  خنهدان و  یها روآن روک آنان را محفوظ داشت و به آن ۀخدا هم اک شره و فتن ؛س 

شهود کهه اک ملزومهات رشهد و یبرداشت م و یبنابرا (.11دهر: ) «دل شادمان ع ا نمود
خهانواده اسهت. اگهر  یههاک ارکزا یتقهوا و نگههدار ییتکامل در نهاد خهانواده بروها

 بههتنها خهانواده ند  خود دچار فنق و گناه گردند  نها خانواده رهبران همان که ویوالد
 .  شدبلکه محکوم به افول و انح اط خواهد  افت ینصواهد  دست یرشد و ترم



 

 

ق/ 
خال

ا
تم

هش
و 

ی 
س

 /
ان

ست
تاب

 
13

99
  

74 

 عدالت ییبرپا و تجاوزگر و تجاوز هیعل کاریو پ یبرابر اخوت، جادی. ا4

 10و  9 اتیهآ ۀ( در ترجمه1378  یهمهدان یموسهو) زانیهالم ریتفن ۀدر کتاِّ ترجم
 حجرات آمده است: :سور

ْن بََغذذْت ِإْحذذأاُهما ِِ َِذذ مذذا  ُُ ْصذذلُِحوا بَیْنَ َْ َِ               َو ِإْن طائَِفتذذاِن ِمذذَن الُْمذذْؤِمنِیَن اْقتَتَُلذذوا 

ْصذلُِحوا  َء ِإلذی َحتَّذی تَِفذ ی تَبِْغذی َِقاتُِلوا الَّتِ   َعَلی اْْلُْخرى َْ َِ ْن ِذاَءْت  ِِ َِذ  ِ                   َأْمذِر اّللَّ

َ یُِح ُّ الُْمْقِسِطینَ  ما بِالَْعْأِل َو َأْقِسُطوا ِإنَّ اّللَّ ُُ اگهر دو رهائفه اک مؤمنیو بهه جهان »؛ بَیْنَ
هم افتادند بینشان اصتح کنید. وس اگر مالوم شهد یکهی اک آن دو رائفهه بهر دیگهرى 

                آن رائفه کهارکار کنیهد تها بهه حکهم اجبهار تنهلیم امههر خههدا شههود و  کند باستم می
بهیهو آن دو رهائفهه بهه عهدل اصههتح کهنههید )و بهاک   اگهر بهه سهوى خهدا بهرگهشهت

گنهتران را دوسهت کنم که( عدالت را گنترز دهید که خهدا عهدالتهم توصیه می
 (.9)حجرات:  «دارد

ُْ تُْرَحُمذوَن ِإنََّما الْمُ  َ لََعلَّکُذ ُْ َو اتَُّقذوا اّللَّ ْصذلُِحوا بَذیَْن َأَخذَویْکُ َْ َِ ؛ ْؤِمنُوَن ِإْخَوٌ  
وس بیو برادران خود اصهتح کنیهد و اک خهدا وهروا کنیهد    مؤمنیو برادر یکدیگرند»

 (.10)حجرات:  «شاید مورد رحمخ مرار گیرید
اى است کهه  حجرات  آیه :سور 9 یۀکه آ است دهیگرد انیبنور  ریدر کتاِّ تفن 

(. در مهاجراى جنهغ 176: ا9  ج1374  یبراى تتوتخ دو دست م ف شهد )مرائته
مصالفان را اک جنهغ نههی فرمهود  ررفهداران عایشهه جمل  هر چند حضرت علی

گهاه کننهد. آن گوز ندادند و حضرت به خداوند شکایت کرد که مهردم نافرمهانی می
هَو الْم هْؤملنلیَو...» ۀ: کینهت کهه آیهمرآن را به دست گرفت و فرمود

را  «َو ىلْن رائلفَتهانل مل
براى مردم بصواند؟ شصصی به نام منلم مجاشای گفت: مو ایو آیه را با صهداى بلنهد 

ههذا ملیهل »خوانم. امام فرمود: دستان تو را م ف و تو را شهید خواهند کرد. گفهت:  می
 .  «شهادت مو در راه خدا چیزى نینت ؛فی ذات الهِ 

آنگاه مرآن را به دست گرفت و در برابر لشگر عایشه اینتاد و مردم را به ایمان بهه 
خدا دعوت کرد تا شاید خونی ریصته نشود و جنگی صهورت نگیهرد  امها آنهان بهر او 
حمله کردند و دست راست او را م ف کردند  مرآن را به دست چهپ گرفهت  دسهت 
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مهرآن  :کنندان گرفت و سرانجام ایو تتوتچپ او را نیز جدا کردند  مرآن را به دند
باههد اک شهههادت او دسههتور حملههه داد  را بههه شهههادت رسههاندند. حضههرت علههی

 (. 175: ا32ق  ج1411  یمجلن)
گرچهه دورى اک نهزاع میهان مؤمنهان اک ملزومهات و امتضهاى ایمهان  اسهاس  ویا بر

چهه بنها گفهتو کنهد و  یمهکه اک مؤمنهان خ هایی سهر  دیآیم خیو زین یاست  موارد
باید آمهاده   گردد. بنابرایو یماى یا انجام کارى موجب بروک درگیرى میان آنان  جمله

بود تا در صورت بروک چنیو برخوردههایی  ضهمو خهاموز کهردن آتهخ فتنهه  حهق 
 ویچنه در. نشهودشهود کهه تجهاوک تکهرار  رفتهارمظلوم وایمال نشود و بها ظهالم چنهان 

هت ابتدا باید با ا  ییها تیموما شهجاعانه تها   و سهپس کهردستناد بهه مهرآن  اتمهام حجه
 آخریو نفس در راه هدف مبارکه کرد.

مظلهوم  یهارى  خهواهخواه ظهالم باشهد   برادر دینی خود را»خوانیم:  در حدیث می
 حهر) «کو. اگر مظلوم است  در گرفتو حقه و اگر ظالم است  در جلهوگیرى اک ظلهم

حجرات  سهه بهار  :سور 10 و 9 اتیآه در ؛ همچنان ک)212: ا12ج  1372  یعامل
برمرارى صلر و دوستی میهان افهراد جاماهه  تیاهم ۀتکرار شده که نشان« اصلحوا» امر
وا؛ بهه عهدالت  »: دیفرمایم 9 ۀاستم است. خداوند در آی وید در ه   وا... َو َأمْنل فََأْصهللح 

وا... وَ »فرماید:  می 10 ۀو درآی «صلر برمرار کنید اتَّق هوا؛ در برمهرارى صهلر اک  فََأْصهللح 
 .«خدا بترسید
 اسهتدو بهرادر  ۀمؤمنان با یکدیگر همچون راب ه ۀراب  10 یۀآ ربق و یا بر افزون

 که در ایو تابیر نکاتی نهفته است  اک جمله:
 ؛الف( دوستی دو برادر عمیق و وایدار است

 ؛سویه کِّ( دوستی دو برادر متقابل است  نه ی
                     هاى بهههر اسهههاس ف هههرت و ربیاهههت اسهههت  نهههه جاذبههههج( دوسهههتی دو بهههرادر 

 ؛مادى و دنیوى
 ؛اند و باکوى یکدیگر د( دو برادر در برابر بیگانه  یگانه

 ؛دو برادر یکی است ۀ( اصل و ریشهه



 

 

ق/ 
خال

ا
تم

هش
و 

ی 
س

 /
ان

ست
تاب

 
13

99
  

76 

 ؛ووشی است گذشت و چشم ۀه به برادرى مایجو( تو
 .)180: ا9ج  1374  یغمگیو است )مرائت  شاد و در غم او  ک( در شادى او

 ق یههدوسههت  رف چههون یاک کلمههات گریکههدیبههراى اظهههار عتمههه بههه  مههردمامهروکه 
 مفههومکهه  کنهدیمه هیتوصهبرادر را  ۀکلم هیآ ویا  اما کنند یم استفادههمشهرى و... 

 ها را در بر دارد. واهه ویتمام ا
اده خهانو کیه یاعضها انیهکهه میهنگام گرفت جهینت توانیم شد گفته آنچه بنابر
 آن کمهان  ویتهرکهم دراسهت  الکم  شود یم جادیهرچند کوچک ا ینزاع ایاختتف 
 برگردانهدن در مههمامهر  کی تیرعا البته. گردد برمرار یآشت و صلر و رفف اختتف
 یبهراعهدل اسهت.  ییبروا آن و دارد ضرورتخانواده  یاعضا انیم تیمیصم و صلر
 باصهتبت رفتهار توانیکه م یا گونه به است؛ اکین یعمل ظرافت به مهم امر ویاتحقق 

 نظهر بهانکتهه  ویهاست ا یگفتنروا داننت.  متیبامت رفتاررا وس اک  یبا شصص خار
در  کهه یهنگهام او ۀگفته بهه اسهت؛ موافهق چهاومو یگر مانند شناسانروان اک یاریبن
 یومته. دیا شهدهباکنهده  راب هه در قهتیدر حق د یشهو یمبرنده  ییاختتف کناشو کی
 خهوِّ یهها اکدواج. دیشو  برنده دو هر همنرتان و شما که شود یم حل اختتف کی
)چهاومو   اختتفات در شدن برندهاساس  بر نه استوارند یبرابر ویا و یدوست اساس بر

1379.) 
 

 گرانید تمسخر و امور در تجسس بت،یسوءظن، غ از زیپره. 5

یَن آَمنُوا ال یَْسَخْر َقوْ  - ِِ ا الَّ َُ ُْ َو ال نِساٌء ِمْن   ٌ  ِمْن َقْوٍ  َعسییا َأیُّ ُُ َأْن یَکُونُوا َخیْرًا ِمنْ

ُُ   نِساٍء َعسی ُْ َو ال تَنذابَُزوا بِاْْلَلْقذاِب بِذئَْا ااِلْسذ نَّ َو ال تَْلِمُزوا َأنُْفَسکُ ُُ َأْن یَکُنَّ َخیْرًا ِمنْ

 ُُ َْ ُهذ ولئِ ُْ َِ ُْ یَُتْ   یماِن َو َمْن لَ ذالُِموَن  الُْفُسوُق بَْعَأ اْْلِ اى کنهانی کهه ایمهان »؛ ال َّ
مبههادا گروهههی )اک شههما( گروهههی دیگههر را منههصره کنههد  چههه بنهها کههه   ایههد آورده
کنندگان باشند و کنان نیز کنان دیگهر را منهصره نکننهد   شدگان بهتر اک منصره منصره

ا بها جویی نکنید و یکهدیگر ر شاید که آنان بهتر اک اینان باشند و در میان خودتان عیب
هاى بد نصوانید )کیرا( فنق )و بهدنام بهودن( وهس اک ایمهان  بهد رسهمی اسهت )و  لقب
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 «سزاوار شما نینت( و هرکس )اک ایو اعمال( توبه نکند  وس آنهان همهان سهتمگرانند
 (.11)حجرات: 

نِّ إِ - ٍَ ال َّ نِّ ِإنَّ بَْع یَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا کَِِیرًا ِمَن ال َّ ِِ ا الَّ َُ ُسذوا َو یا َأیُّ ٌُ َو ال تََجسَّ ثْ

 َ َِکَِرْهُتُمذوُ  َو اتَُّقذوا اّللَّ َُ َأِخیِه َمیْتًا  کَُل لَْح ْْ ُْ َأْن یَ ُْ بَْع ًا َأ یُِح ُّ َأَحُأکُ  ال یَْغتَْ  بَْعُ کُ

 ٌُ اٌب َرِحی َ تَوَّ هها دورى  اک بنهیارى گمان  ایهد اى کنهانی کهه ایمهان آورده»؛ ِإنَّ اّللَّ
هس نکنیهد و باضهی اک  انکنید  کیرا باضی گم ها گناه است. و )در کار دیگران( تجنه

 :اک شما دوست دارد که گوشت بهرادر مهرد کشما دیگرى را غیبت نکند  آیا هیچ ی
دانیههد و اک خههدا وههروا کنیههد  همانهها  خههود را بصههورد؟ )هرگههز( بلکههه آن را ناونههند می

 (.16)حجرات:  «وذیر مهربان است خداوند بنیار توبه
ُْ ِمْن َذکٍَر َو ُأنِْییا أَ  - َُ ِإنَّا َخَلْقناکُ ا النَّا َُ ُِوا   یُّ ُْ ُشذُعوبًا َو َقبائِذَل لِتَعذاَر َو َجَعْلناکُ

ٌُ َخبِیرٌ  َ َعلِی ُْ ِإنَّ اّللَّ ِ َأتْقاکُ ُْ ِعنَْأ اّللَّ مها شهما را اک مهرد و کن   اى مهردم»؛ ِإنَّ َأکَْرَمکُ
رار دادیههم تهها یکههدیگر را بشناسههید  همانهها ها مهه ههها و مبیلههه آفریههدیم و شههما را تیره

 «تههریو شههما نههزد خههدا  بههاتقواتریو شماسههت  همانهها خههدا دانههاى خبیههر اسههت گرامی
 (.13)حجرات: 

 ویها اک و بگذارنهد کشهت القاِّ گرانیبندوبار اصرار دارند بر دیاک افراد ب یاریبن
 یگهاهداننهد. یمه تیمیصهم ۀعمل را نشان ویا زین یا عدهو  کنند ریها را تحقآن قیرر
 ادآوریهکهه  یباک هم لقبه گرانیدداشته و سپس توبه کرده است  اما  یبد ۀسابق یکن

فهتن  مهبتً کهه  یهنهت یتو همان کن ندیبه او بگو تاگذارند  یمبر او  استوضف سابق 
خارر اشتباه وهدر و مهادرز  هرا ب یکن است ممکو ای یدادیگناه را انجام م ایختف 

 سرکنخ کنند. 
کنهد و انتنهاِّ ههر اسهم و یم ینه 11 یۀآدر  را کشت عمل ویصراحت اهستم با
  ممنهوع شود یم یمنلمان ریتحق یۀما و دارد ینام لوب مفهوم ویتررا که کوچک یلقب
همهان  –بو اخ هب  ییدختر ح هیصف ینور آمده است که روک ریده است. در تفنکر
در  –درآمهد  غمبهریو ید و به همنرمنلمان ش بریفتر خ یکه باد اک ماجرا یهودیکن 
 .  دیرس امبریخدمت و صت یریکه اشک م یحال
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 یا: دیهگویکنهد و مهیمه سهرکنخ مرا شهیعا»گفت:  هیصف. دیاک ماجرا ورس امبریو
 محمهد همنرم و یموس میودرم هارون و عمو یچرا نگفت»فرمود:  امبریو «کاده!یهودی

 ناکل شد. حجرات :سور 11 یۀبود که آ نجایدر ا «است؟
استم ههر  دراوست و  تیو آبرو و شصص تیثیح  یبزرگ اننان در کندگ یۀسرما

     شهده و ماننهد آن اسهت کهه جهان او را بهه  ریتقبه نهداکد یآن را بهه خ هر ب کهه یزیچ
           اک تهرور شهصص  تهرمههم را تیتهرور شصصه تهوان یمه چنانچههانداخته باشد؛  هصاررم
ماننهد خهوردن  بهتیگوشهت تهو اوسهت و غ ۀمنزله بهمنلمان برادر  ی. آبروکرد یتلق

 .  است برادر :مردگوشت 
 بیهغا و ردیهگیافراد صورت مه اِّیدر غ بتیآن است که غ لیدلبه  «مرده» ریتاب

 اسهت یسهتم ویتهرناجوانمردانهه وی. انتین شتویهمچون مردگان مادر به دفاع اک خو
 یادهنهدهتکهان اریبنه راتیتاب ات یروا در. بکند خود برادر بر اننان است ممکو که
یدسهت مه هکهه اننهان اک ربها به یدرهمه»فرمهود: امبریشود. ویم دهید باره ویدر ا

 یآبهرو صهتویتر است و اک هر ربا باالتر  رو شخ بار کنا بزرگ یآورد  نزد خدا اک س
 (.  189ا: 22ج  1353  یراکیش مکارم) «است منلمان
 یحهق الهِ دارد  وله ۀا هر انداکه کشهت باشهد  جنبهآن است که کن نهیمقا ویا لیدل

 ثیحهق النههاس دارد. در حههد ۀمهردم  جنبهه یآبههرو صهتویو اک آن بههدتر  ر یربهاخوار
 او جنهم در خهوره ری أاک ته منلمان  وید در بتیغ ری أت»: میخوانیم امبریواک  یگرید
بهت غی»فرمهوده اسهت: (. امهام خمینهی357ا :2ج  1365  ینهیکل) «تر استفیسر

آینهد  عبارت است اک ذکر کردن اننان را در حال غایب بودنخ به چیهزى کهه خهوز
ننبت دادن آن را به سوى او  اک چیزهایی که ویخ عرف مردم نقصهان اسهت    نینت

امهام  اک یتهیدر روا(. 301  ا1380موسهوی خمینهی  (« وبه مصد انتقاا و مهذمت ا
 یههاسهغ خهورا  بهت یغ که دیکن زیشدت ورهبه بتیاک غ»( آمده است: 7سجاد )

 (.  358ا :2ج  1365  ینیکل) «جهنم است
د کهه نهیگوب یسصن یکن اِّیاست که در غ ویا بتیغ یمان یاصول کاف یمبنا بر

در  ایهدر اعمهال او باشهد   یاختمه ایهباشهد  یجنهمان کند؛ فاز را او وِّیع اک یبیع
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همنر و فرکنهدان و   هخان  که مربوط به اوست مانند لباس یدر امور یسصنانخ و حت
 آنصهفات در  ویهاسهت کهه ا یدر صهورت نهایا ۀ(. البته همجا همان)ر. :  نهایمانند ا
کهه  شهود یم شمردهکار تهمت  ویوجود نداشته باشد  ا اصتً  یاما اگر صفت  باشد فرد

 است.  بتیغ اکتر ویو سنگ دتریگناه آن به مراتب شد
 متجهاهر اک بتیغ: اک عبارتند نت ین ممنوع و حرام هاآن در بتیغ که یموارد تنها

 یشود که عهذرهایروشو م و یبنابرا. (1390  ی)تهران گذار بدعت و ستمگر فنق  به
کننهده بهتیغ یگهاه مهثتً  نهت؛ین رفتهیآورند  وذیم بتیغ یبرا یکه باض یاعوامانه

 که اگر صفتخ نباشد تهمهت یدرحال اوست  صفت بلکه نت ین بتیغ وید: ایگویم
 م یگهویمه زیهن او حضهور در که است یسصن ویا: دیگویکه منیا ای  بتیاست و نه غ

خهارر  هکاههد  بهینم بتیتنها اک گناه غنه فرد  یرو خیکه گفتو آن سصو و یدر حال
 بهتیمهوارد غ اک یباضاست در  یگفتنشود. یمحنوِّ م یترویگناه سنگ  آکردن او
انتصهاِّ  یبهرا مهثتً  –ر مقهام مشهورت د یکهه کنه یومتهاست؛ اک جمله  زیکردن جا
کنهد اگهر یمه جهاِّیا مشهورت در امانهت نجهایکند. در ایاک اننان م یالؤس –همنر 

  1380مکهارم شهیراکی  ) فتهدینبهه دام  یمنلمان تا دیبگو  اک ررف سراغ دارد یوبیع
 (.203: ا22ج

را  لصهکشد و ایخ  ب تن م یو ظاهر یماد اکاتیامت و تاصباتبر تمام  13 هیآ
 یاکیهامت چیه خهدا ههب شدن کینزد یبرا: دیگویو م گذاردیم تقواو  یزگاریوره رب

 منهاوات»: کند یم انیب را یاساس اصل سه هیآ ویا. دیآ ینمحناِّ  به خدا اک ورواجز 
 «برتههرى مههت  تقههوا» و «بشههرى یههها ویژگی در تفههاوت»  «مههرد و کن درآفههرینخ

 نهژادى  ههاى تبایض تمهام مهرآن » هیهآ ویها اسهاس بر(. 195: ا9ج  1374  ی)مرائت
 را نظهامی و اجتمهاعی فرهنگهی  فکهرى  امتصهادى  املیمهی  اى  مبیلهه مومی  حزبی 
 .جا( )همان «داند می تقوا را فضیلت مت  و شمارد می مردود

 انیههرا ب  یخههانوادگ روابهه  ژهیههوبههه  آداِّ مااشههرت در روابهه  ات یههآ ویههلههذا ا
 ۀمانیصهم  یدر محه یکهه حته کهردبرداشهت  ویچنه هیچند آ ویا اکتوان ی. مکند یم

 هیهبها توج  یبها ههر لفه  و صهفت و لقبه گریکهدیافراد مجاک به صدا کدن  زینخانواده 
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ادِّ و اخهتق  تیهملزم بهه رعا یمیصم :خانواد کی یبلکه اعضا نتند ین ت یمیصم
و  بهتیک غا زیهورهچون  یمهمو موارد  گریکدیمانند صدا کدن  یفیدر موارد ظر یحت

 باشند. یتهمت م
کنهد  حفه  ینمه لیهکا را آن خهانواده در تیمیصهم وجهود کهه یگریاک موارد د

هها( راب هه فیهها )بنهته بهه تارفاصله تیرعا و خانواده کی یاعضا یخصوص میحر
 اک تهاً ی. نهاافتهد یمهخ هر  بههم  آنانحرمت  نگردد  تیرعا افراد میست؛ چه اگر حرا
داند که یباتقوا م یارا خانواده لیاص :خانواد کی مرآن که دیآیبرم ویچن اتیآ ویا

 ایه مهرد  و کن یتیجننه یهها یرلب سهل ه و هها ییجو یبرتر اک دور بهآن  یاعضا ۀراب 
 بها - یدر رواب  خانوادگ دیو با برابرندهم  با هااننان ۀهم. باشد رهیو غ یکبان و ینژاد

سهفانه أمت گرچههبرخوردار باشهند؛  یمناواک حقوق  - گریکدی یهاتیاحترام به موما
آن را  یکننهد و حتهیمه هیهتک کبهان و نژاد بر که هنتند یکنان منلمانان انیهنوک در م

 شمارند. یم مقدم ینیبر وحدت د
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 یریگ جهینت

و  یو دوسهت یعهدل و برابهر یهۀبهر وا دیهبا یاسهتم یظهام اجتمهاعن کیرور که همان
و اصهول بروها و یبهر همه زیاست که نظام خانواده ن نتهیو با نتهیشا  باشداختق منتظم 

اعضها  انیهخهانواده ادِّ و اخهتق م یاداره گردد. م لوِّ است کهه در نههاد اجتمهاع
 یههارفتار ۀهمه درگونه که منهلمانان صهدر اسهتم موظهف بودنهد همان ؛حاکم باشد

در امههور چههون تجنههس نکههردن  یتهها مههوارد گریکههدیصههدا کدن  اک خههود یارتبههار
و اک کفهر و فنهق و گنهاه  جنهت یدور بت یسوءظو و غ اک زیوره گر یکدی یخصوص

و  یادِّ و اخهتق اننهان گر یکهدی یروبصحت و سقم اخبار و حف  آ :دربار قیتحق
 اتشههود در صههورت بههروک اختتفههیمهه هیتوصهه و ی. همچنههکننههد تیههرا رعا یاسههتم

 و شهود انجهام ر ؤو مه دیهمف اتدامعدل امه یۀصلر بر وا یبرمرار یبرا دیبا یخانوادگ
. گرفهت کمکن آگاه ان و مشاورامتصصص ایخانواده  یاک اعضا توان یم منظور ویبد

 خداونهد یاریه  بها شهود ادارهحجهرات  :سهور یههااگر نهاد خانواده بر اساس آموکه
 .  داشت میخواه یتریمتاال ۀجاما رحمان
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 نامهکتاب

 .میکر مرآن .1
 و فرهنهغ وژوهشهگاه انتشهارات: تههران  یههاخهتق اال ( 1390) یمجتب  یتهران .2

 .یاستم شهیاند

             تهههران:مبنههوط در ترمینولههوهی(  1378جافههری لنگههرودی  محمههد جافههر ) .3

 گنپ دانخ.

 ۀترجمهه  ییکناشههو اختتفههات یبههرا بههرد-بههرد حههل راه(  1397) یگههر چههاومو  .4

 .خینواند ننلتهران:  ت ین یمار اکبر یعل

 منهائل لیتحصه یىله اةیالشه وسهائل لیتفصه(  1372) حنو بو محمد  یعامل حر .5
 .  التراث اءیالح تیالب آلی انتشارات و یوژوهش مؤسنه   مم:(الشیاة)وسائل  اةیالشر

  یرسهول هاشم ریتصح  نورالثقلیو تفنیر(  ق 1415) جماه بو یعبدالال  یزیحو .6

 .انیلیاسماع: مم

 یمجلهه علمه  «نههیمد تیمهدن تا مکه تیجاهل اک»(  1394منخ  ابوالفضل )خوز .7
 .  222-195 ا  2  ز48  سالثیمرآن و حد یهاوژوهخ یوژوهش

                 :سههههور ریتفنهههه یمارفتهههه ۀدر هندسهههه یخههههردورک»(  1392) کههههوین المههههه ید .8

ز   ی  دانشهگاه ماهارف اسهتمیریم الاات تفنه یوژوهش یفصلنامه علم  «حجرات

 .  66-51ا  13

 لیههتحل»(  1394) یو حنههو نجفهه یهرنههد یرضهها جافههر  ید  مهههدنههژایسههبحان .9

توجهه بهه مباحهث  زانیهمتوسه ه اک لحهاظ م :دور یکنهدگ و ویهد یهاکتاِّ یمحتوا

 یوژوهشه یفصهلنامه علمه  «مبارکهه حجهرات :بهر سهور یمبتنه یاستم یسبک کندگ
 .  101-79 ا  41  زیتیترب وینو یهاشهیاند

 یخوانخ مرآنه»(  1396) یماسم رمحمدای و یسهراِّ مروت نرگس   یگیشکرب .10

 و ویههد یوژوهشهه یمجلههه علمهه  «حجههرات :سههور بههر دیههکأبهها ت یاجتمههاع یۀاک سههرما
 .  101-65ا  51  زارتبارات



 

 

 

گی
واد

خان
ی 

دگ
 زن

ای
 بر

یی
گو

؛ ال
ق(

خال
ة ا

ور
)س

ت 
جرا

 ح
رة

سو
 

83 

 دار: روتیهب  القهرآن ریتفن یف انیالب مجمف(  ق 1379) حنو بو فضل  یربرس .11
 .یالارب التراث اءیاح
 .مرآن اک ییها درس یفرهنگ مرکز: تهران  نور ریتفن(  1374) محنو  یمرائت .12
هها و   تههران: مرکهز فاالیهت7  چ حجرات :سور ریتفن  (1383         ) .13

 .  یدانشگاه آکاد استممرآن و عترت یهاوژوهخ
 تهها والدت اک نههبیحضههرت ک یکنههدگان(  1390) محمههدکاظم دیسهه  ینههیمزو .14

 .ی: مرتضمم  3چ  یدونیفر یکرم یعل ۀ  ترجمرحلت
: تهههران  (یالکههاف)کتههاِّ  یکههاف اصههول  (1365) وِّاقههی بههو محمههد  ینههیکل .15

 .االستمیه دارالکتب

و  یر محمههدبامر محمههودیصههحت  بحههاراالنوارق(  1411) محمههدبامر  یمجلنهه .16
 تهران: وکارت فرهنغ و ارشاد  مؤسنه چاپ و نشر. گران ید
   مم: صدرا.ده گفتار(  1382) یمرتض  یم هر .17
 .ةیاالستم دارالکتب: تهران  هنمون ریتفن(  1353) ناصر  یراکیش مکارم .18

 .ةیاالستم دارالکتب :تهران  26چ   نمونه ریتفن  (1380)               .19

 آ هار نشهر و تنظهیم موسنه  مم: چهل حدیث(  1380موسوی خمینی  روح الهِ ) .20
 .یخمین امام
  مههم: انتشههارات زانیههالم ریترجمههه تفنهه(  1378) محمههدبامر  یهمههدان یموسههو .21

 مم.  هیحوکه علم ویته به جاماه مدرسوابن یاستم
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