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 ؟جع؟زمان امام برابر در چالشی ،هواپرستان
 1بزرگی سیدعابدین

 چکیده
م در و عقل هدایت از ،درون در ها انسان  انپیامبر های یراهنمای از ،بیرون عال 

 نفس هوای ،داده تنزل خود منزلت از را عقل ،ها آن از بسیاری اما ،برخوردارند
 هاوای دادن قارار «الاه» منزلاه باه کاه ،جاایگزینی ایان اند. نموده آن جانشین را

 اجابات را پیامبران دعوت ،هواپرستان تا شد سبب ،است آن از تبعیت و نفس
 بااا حاضاار پااژوهش بورزنااد. مبااادرت آنااان قتاال و تکااذیب بااه متکبرانااه ،نکاارده
 اهااداف بااا ؟جع؟زماان امااام اهاداف دانسااتن یکای و ،قاارآن آیاات از گیااری بهاره

 باه نیاز ؟جع؟مهادی حضارت منتظران   از برخی که است باور این بر ،پیامبران
 که هایی چالش ،نموده اسیر را خود عقل ،نفسانی های خواسته از تبعیت دلیل

 اماااام برابااار در ،اناااد آورده وجاااود هبااا خاااود عصااار پیاااامبران برابااار در هواپرساااتان
 اجابات و انتظاار بار مبنای ،خاود ادعای در آنان کنند. می ایجاد نیز ؟جع؟زمان

 درصاادد ،حضاارتش تکااذیب بااا ،نبااوده صااادق ؟جع؟حجاات حضاارت دعااوت
 عقال نجات ،ها چالش این از آنان رفت برون راه ترین مهم هستند. او شهادت

 و تصادی  را ؟جع؟زماان امام دعوت اضعانهمتو تا است نفس هوای اسارت از
 جااان و مااال بااذل بااه حاضاار ،حضاارت آن اهااداف تحقاا  باارای ،نمااوده اجاباات
 شوند.

 کلیدی واژگان
 .قتل ،تکذیب ،هواپرستان ،نفس هوای ،عقل ؟جع؟،زمان امام

                                                        
 (.abedin@abu.ac.ir) قم بیت اهل المللی بین دانشگاه علمی تئهی عضوو  استادیار .1
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 مقدمه
 و انحااراف اصاالی عاماال سااه ،شاایطان و دنیااا بااه حااب ،نفااس هااوای ،روایااات و آیااات منظاار از
 و تار بازر  ،داشاته محاوری نقاش ،نفاس هاوای ،عامال ساه این میان از هستند. ها نسانا سقو 

 آن خطار ،گونااگون بیاناات با ؟مهع؟،معصومین دلیل همین به است. دیگر عامل دو از تر خطرناک
 کارده معرفای انساان دشامن تارین دشامن را آن ،اساالم الشاأن عظایم پیاامبر ماثالا  ،اناد کارده بیان را

د  » :است ع 
 
ك     أ وت  د  ك    ع  س  ف  ت    ن 

ب    ن  یب    یالت  ن   ؟ع؟علای حضرت ( 56 ،62 ج :4565 ،)مجلسی « كیج 
اااك  » :اسااات برشااامرده فتناااه هااار سرچشااامه و شااایء تااارین کنناااده هاااالک را آن ل  ه 

 
ااا أ اااو   ء   یش  ه   «ال 

ااا» ( 525 ،5 ج :4566 ،)خوانسااار  م  نت  ء   إ  ااد  ااوع   ب 
ق  ن    و  اات  ف 

اء    ال  ااو  ه 
 
ااع   أ ب  تت   (.28خطبااه ،البالغااه )نهاا  «ت 

 :فرمود باره این در ؟ع؟صادق امام چنین هم
ٌٌَفَلْیَسٌ ْعَدیٌَش  

َ
ٌٌأ َجالِّ ِّ  َ ل ْنٌٌلِّ ٌٌمِّ َباعِّ

تِّ  ْمٌٌاِّ ِّ ْهَ اِئِّ
َ
ٌ(.32ٌ،17ٌجٌ:4112ٌ،)جملیسٌأ

 دشاامن تاارین خطرناااک و تاارین باازر  ،نفااس هااوای تااا شااوند ماای ساابب کااه عااواملی تاارین مهم
  :از اند عبارت ،شود شمرده انسان
 انسااان بااه نفااس هاوای طریاا  از ،شاایطان و دنیاا بااه حااب یعناای ،دیگار انحرافاای عواماال (الاف
گاار کااه طااوری بااه زننااد  ماای آساایب  و دنیااا حااب دشاامنی از ،کنااد کنتاارل را خااود نفااس هااوای کساای ا
  (440 ،4ج :4526 ،یزدی )مصبا  ،بود خواهد معصون شیطان
  ورزد می دشمنی او با انسان عمر اندازه به و ،مکان هر و زمان هر در نفس هوای (ب
 نفایس کااالی ،دانساته را انساان ضعف نقا  ،بوده آشنا و خانه هم ،انسان با نفس هوای (ج
  :رباید می را انسان ارزشمند و

 ای خاناااااااه هااااااام نفاااااااس دشااااااامن باااااااا تاااااااو
 

 ای؟ بیگانااااااااااااه پیکااااااااااااار بنااااااااااااد در چااااااااااااه 
  

 
 )هفتم باب ،1344 ،)سعدی 

 بااااااااین حاااااااالی نفااااااااس اسااااااات خاناااااااه دزد
 

 دیاااااااااااااااااان و دل خانااااااااااااااااااه دار نگااااااااااااااااااه زو 
گاااااااااااااااااه دزد    اااااااااااااااااود دزد خسااااااااااااااااایس ،نا  ب 

 
اااااااااااااااااااود دزد نفااااااااااااااااااایس ،خاناااااااااااااااااااه دزد   ب 

 )سنایی(   
 باه ،کرده ایجاد پیامبران برابر در مانعی و چالش ،هواپرستان تا شود می سبب نفس هوای (د
 زمااین در خداونااد خلفااای و برگزیااده یها انسااان پیااامبران ،قاارآن منظاار از نیاورنااد. ایمااان آنااان
ا :اند ودهب نت  ال   یإ  اع  ا ج  ض   یف  ر 

ل   األ   ا ا یخ   ،ماردم تزکیاه مانناد ،مهمای اهاداف بارای و (58 :)بقاره ف 
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 :اند شده مبعوث حکمت و کتاب تعلیم
دذٌُهدَ ٌ
ٌٌَبَعدَ ٌٌیال َ م ٌٌِّفِّ

ْمٌٌَرُسد الٌ ٌیدَیٌاْْلُ دْهُ ٌَعَلدٌْتُلد ایٌمِّ ٌیآٌْمٌیِّ دهِّ ٌ یدٌَوٌٌاتِّ ٌَزك  ُمُهدُمٌیٌَوٌٌْمٌیِّ تدداَ ٌٌَعل ِّ ٌَوٌٌاْلکِّ
َةٌ ُْکَ ٌ(.2ٌ:جعه)ٌاْْلِّ

 غایات و نهایی هدف برای ای مقدمه ولی ،هستند ارزشمند ،خود نوبه به چند هر اهداف این
 روشانایی و ناور ساوی باه آنهاا هادایت ،گمراهای و ضااللت از ها انساان خاروج یعنای ،دیگار قصوای

 :باشند می
ٌیدددآٌُکْمٌیَعَلدددٌْتُلددد ایٌَرُسددد الٌ  ٌٌاتِّ ٌیُمبٌٌَاَّللِّ ٌیلٌٌِّندددات  َُ دددذٌْخدددرِّ

ُلددد اٌَوٌٌآَمُنددد اٌَنٌیال َ ٌٌَعمِّ اتِّ ددداْلِّ دددَنٌٌالص َ ٌمِّ
ٌ ُلماتِّ یَلٌٌالظ ُ ورٌٌِّإِّ

ٌ(.44ٌ:طَلق)ٌالن ُ
 از یکای اناد. باوده روبارو فراوانای هاای چاالش و مواناع با ،اهداف این به رسیدن برای پیامبران

کثاار تبعیاات ،آنهااا تاارین مهم  را پیااامبران دعااوت ،آن ساابب بااه کااه بااود نفااس هااوای از ها انسااان ا
 ورزیدند. می مبادرت آنان قتل و تکذیب به ،متکبرانه ،نکرده اجابت

 چاالش و ماانع و نفاس هاوای از تبعیات بررسای باه ابتادا ،آیاات از گیاری بهاره باا حاضر پژوهش
 امااام اهااداف دانسااتن یکاای بااه توجااه بااا سااپس ،پرداختااه پیااامبران براباار در هواپرسااتان بااودن
کثار تبعیات و ،پیاامبران باا ؟جع؟زمان  شاده رهنماون نتیجاه ایان باه ،نفاس هاوای از ها انساان ا
 اماااام برابااار در ،باااود شاااده ایجااااد پیاااامبران برابااار در کاااه هاااایی چاااالش و مواناااع تنهاااا ناااه کاااه اسااات
 و تاار وساایع سااطح در را انبیااا اهااداف ،حضاارت چااون بلکااه ،کنااد ماای ظهااور و بااروز نیااز ؟جع؟زمااان
 ،اساااس ایاان باار بااود. خواهنااد شاادیدتر و بیشااتر ،هااا چااالش و موانااع آن ،کنااد ماای اجااراء تاار عمیاا 

 ماوانعی و هاا چاالش ،اند داده قرار خود «امیر  » و «اله» را نفس هوای ،عقل جای هب که هواپرستان
 :از عبارتند آنها ترین مهم که کنند می ایجاد ؟جع؟زمان امام برای را

  ؟جع؟حجت حضرت دعوت نکردن اجابت .4
  حضرت به نسبت ورزیدن تکبر .5
  ؟جع؟زمان امام نمودن کذیبت .5
 بودن. حضرت شهادت درصدد (0

 عاااملی را خااود جایگاااه در عقاال دادن قاارار و نفااس هااوای علیااه جهاااد و مبااارزه ،پایااان در مقالااه
 داند. می هواپرستی از رهایی و ؟جع؟مهدی حضرت با ارتبا  برای
  :از اند عبارت ،آنهاست پاسخگوی ،حاضر پژوهش که االتیؤس

 کنند؟ نمی اجابت را ؟جع؟زمان امام دعوت ،هواپرستان چرا الف(
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 شود؟ می ؟جع؟حجت حضرت تکذیب سبب ،هواپرستی چگونه ب(
 هستند؟ ؟جع؟زمان امام شهادت صدد در هواپرستان چرا ج(
 اند؟ کدام ها چالش این از رفت برون های راه د(

 مفاهیم
 هواپرستان

ع و عقاال وراتدساات از تبعیاات جااای بااه کااه هسااتند کسااانی هواپرسااتان  و نفااس هااوای از ،شاار
  کنند. می پیروی آن های خواسته

 نفس
 :4578 ،)ساهروردی .اسات غیرماادی و مجارد جاوهری که است انسانی نفس ،نفس از منظور

 (584 ،0ج  052 ،5ج  065 ،4ج
 نفس هوای

 لغت در نفس هوای
ویت  ،هوی ریشه   تمایال یعنای ،سنفا هاوای اسات. پاایین باه بااال از سقو  معنای به ،بوده ه 
ع و عقال واساطه هبا کاه این بادون ،شهوات سوی به نفس  پاساخ پیاماد باشاد. شاده تعادیل ،شار
 .اساات جهاانم در ساارنگونی ،آخاارت در و ،اخالقاای لئاار ا در سااقو  ،دنیااا در تمایاال ایاان بااه مثباات
 :4544 ،آملااای جاااوادی  587 ،4ج :4526 ،یااازدی مصااابا   704 و 72 :4045 ،اصااافهانی )راغاااب
002) 

 قرآن منظر از نفس یهوا
 نفاس الاف( :از اسات عباارت کاه اسات گرفته نظر در مراتبی و درجات ،انسان نفس برای قرآن
 ماانع ،حیاوانی و پسات امیاال ارضاای باه انساان انحصااری دعاوت با که ،نفس از ای مرتبه :اماره

نت   :گاردد مای انساان وجود متعالی ابعاد رسیدن کمال به و شکوفایی س   إ  ف    الانت 
اار    أل   اوء   مت  الست  الت   ب   ماا إ 

م   ح  بت   ر  له نفس ب(  (43 :وسفی) یر   باایز ،انسان یبرا را زشت امور که ،نفس از یا مرتبه :مسوت
 را گوساااله ی،سااامر یوقتاا :گویااد ماای سااامری یماااجرا در قاارآن .دهااد یماا جلااوه زشاات را بااایز امااور و

ك   و   :گفاات و کاارد اعتااراف ،شااد مواخااذه ی؟ع؟موساا حضاارت سااوی از و ساااخت ااذل  ت   ک  ل  ااوت    یلاا س 
س ف  گار کاه اسات نفاس از یا مرتباه ،لواماه نفاس :لوامه نفس ج(  (33 :)طه ین   ریمسا در انساان ا
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 :کناد مای سارزنش و مالمات را او ،کناد دایاپ علام اشتباه آن به و شود یاشتباه دچار خویش  تکامل
ااام   ال و   س  ق 

 
س   أ

ف  اااالنت  ااا    ب  ام  وت 
گااار :مطمئناااه نفاااس د(  (5 :اماااتیق) اللت   مختلاااف مراحااال در انساااان ا

ع و عقاال نظااارت بااا ،کاارده مهااار را خااود های خواسااته ی،زناادگ  مراعااات را الهاای نااواهی و اواماار ،شاار
 حالات باه نفاس ،کارده دایاپ یدسترسا خادا به قرب همان یعنی ،خویش مطلوب کمال به ،نماید
  ای :رسد یم آرامش و نهیطمأن

 
ایأ ه  س   ت  ف  نت    ال   النت  ئ  م  ط  ع   م  ج  لی یار  اك    إ  بت   مصابا   58-52 :فجار) .ر 

-405 :4575 ی،آملاا یجااواد  6 ،585ش :4522 ی،آملاا یجااواد  404-455 ،4ج :4548 ،یاازدی
402) 
 باه امار طریا  از کاه هساتند مساوله و امااره نفاس ،نفس هوای از منظور ،فوق مراتب اساس بر
 مرتباه باه انساان ساقو  سابب ،زشت امور دادن   جلوه بازی یا و زیبا امور دادن   جلوه زشت و ،بدی

 گردند. می آن از تر پایین و حیوانیت
 هواپرستی های چالش

 همه از رهایی و مطل  آزادی ،آنها بارزترین از یکی ،داشته فراوانی های خواسته ،نفس هوای
ل   :است قیود ان   د  یر  ی ب  نس   

ر  یل   اْل  ج  ه   ف  ام  م 
 
گار آزادی ایان (2 :)قیامت أ ع و عقال واساطه هبا ا  ،شار

 آیاات از اساتفاده باا  یال در کناد. مای ایجاد انسان برای موانعی و ها چالش ،نشود تعدیل و کنترل
   :شود می اشاره آن مورد چهار به ،قرآن

 ؟جع؟زمان امام دعوت نکردن اجابت
هااا :کاارد الهااام آنهااا بااه را شاار و خیاار ،سااو یااک از ها، انسااان هاادایت باارای متعااال خداونااد م  ه  ل 

 
أ  ف 

هااا ور  ج  واهااا و   ف  ق   راهنمااای تااا نمااود مجهاازه عاقلااه قااوه بااه را آنهااا ،دیگاار سااوی از و (7 :شاامس) ت 
 نشااان بااا تااا داد قاارار آنااان جاانس از راهنمایااانی ،بیاارون در ،امااور ایاان باار عااالوه باشااد. آنااان دروناای
 درون در ها، انسااان از برخاای برسااانند  الهاای قاارب و واقعاای کمااال بااه را آنهااا ،سااعادت مساایر دادن
 محتاااج الهاای راهنمایااان بااه حقیقتاااا  کااه انااد رساایده جااهینت ایاان بااه ،عقاال از تبعیاات اراار در ،خااود

م در ،اساس این بر هستند.  دعوت اجابت با ،پذیرفته را الهی منادیان سخنان ،خود از خارج عال 
کثاار ولاای ،شاادند رسااتگار آنااان  ،نفااس هااوای از تبعیاات و لعقاا ناادای کااردن ساارکوب بااا ها، انسااان ا

 ایان اناد. نکارده اجابات را آناان دعاوت ،دانساته نفساانی هاای خواساته مخالف را الهی راهنمایان
 انسااان تاارین گمااراه ،نداشااته هاادایتی ،بیروناای و دروناای راهنمااای نکااردن اجاباات ساابب بااه گااروه
 :هستند
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ْنٌ ِِّ اٌَفاْعَلْمٌٌَلَكٌٌُب ایْسَتجیٌَلٌٌَْف ّن َ
َ
ُعوَنٌیٌأ بِّ

ٌٌت َ
َ
ٌٌَمْنٌٌَوٌٌْه اَ ُهْمٌأ َضل ُ

َ
ٌٌأ نِّ

َبَعٌٌمِّ َ َغٌٌَه اُهٌٌات َ ٌٌ ٌِّیدبِّ دَنٌٌُهدد   ٌمِّ
ٌ ٌ(.14ٌ:قصص)ٌاَّللِّ

 شااخص ولاای ،اساات نظاار ماادت  ؟ص؟اسااالم پیااامبر دعااوت نکااردن اجاباات هرچنااد ،فااوق آیااه در
ت ،حضرت  نکاردن   اجابات عامال چاون شاود  مای اماماان و ءانبیاا هماه شاامل ،نداشاته خصوصایت
 صاورت هبا ،جهات ایان از اسات. نفاس هاوای از تبعیات ،شادن گماراه و اساالم پیاامبر دعوت
 نهایتاااا  و امامااان ،پیااامبران دعااوت ،نمایااد تبعیاات ،نفااس هااوای از کااس هاار :گفاات تااوان ماای کلاای

 اجابات از نفاس هاوای مانعیات نحاوه دربااره  یال در کند. نمی اجابت را ؟جع؟زمان امام دعوت
   :شود می ارائه بیان دو ؟جع؟زمان ماما بویژه و امامان ،پیامبران دعوت کردن

 نفس هوای دادن قرار اله براساس :اول بیان
گونی درجاات ،موجاودات ،نقال و عقل منظر از  و درجاه ندارناد  قارار رتباه یاک در ،داشاته گوناا
 محاض فعلیات آنها از برخی چنین هم است. دانی ،دیگر برخی و عالی ،موجودات از برخی مرتبه
 ایان بار هساتند. باالقوه جهااتی از و بالفعال جهتای از ،دیگر برخی و محض وهق دیگر بعضی ،بوده
 بر عالوه که است موجودی ،اله چون ندارد  را بودن اله شایستگی و شأنیت موجودی هر ،اساس

 صافات ساایر و عالمیات ،مالکیات ،خالقیات حیثات از ، اتاش باا وجاود عینیات و باودن نامتناهی
  باشد. مطل  باید کمالی
 ال :دارد را «باودن الاه» شأنیت او فقط ،است خداوند مخصو( ،فوق های ویژگی که جا نآ از
له     إ 

الت   از اساتکبار روی از ،برنتافتاه را خداوند «بودن اله» ها، انسان از برخی اما ( 44 :)محمد اهلل   إ 
م   :کنند می اعراض آن ه  نت  وا إ   یق إ  ا کان 

م   ل  ه  له   ال ل    إ 
الت  ون  ی اهلل   إ  ر  ب 

ک  ت   ،او بجاای و (52 :صاافات) س 
  :نمایند می پیروی و اطاعت آن از ،داده قرار خود معبود و «اله» را نفس هوای

 
  أ

 
أ ر  ن   ت  یف  اذ   م  خ   اتت 

ه   له  واه   إ   آن کاه باورناد ایان بار ولای ،دارناد قبول را «مطاع اله» هرچند ،گروه این .(55 :جاریه) ه 
 سااوی از (555 ،42ج :4042 ،)طباطبااایی متعااال. خداونااد نااه ،اساات فااسن هااوای ،«مطاااع الااه»

نت   آیه مطاب  ،جایگاه این در نفس هوای ،دیگر س   إ  ف  ار     النت  مت 
وء   أل   الست   باه فقط ،(25 :یوسف) ب 

 کند. می دور خداوند از کم کم را انسان و دهد می دستور بدی
 از ای پاارده شااان دیاادگان باار ،زده مهاار را نهاااآ قلااب و گااوش ،گااروه ایاان مجااازات باارای خداونااد

گاذار خود حال به را آنها ،انداخته غفلت  را حا  ساخن تاا دارناد گوشای ناه نتیجاه در نمایاد  مای وا
 از ،دیده را حقای  تا دارند چشمی نه و باشند داشته تعقل و تفکر ،خود تا دارند عقلی نه بشنوند 

 گام را نجاات راه ،شاناخت و معرفات ابازار دادن دسات از باا آنان ،جهت این از بگیرند. عبرت آنها
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   :شوند می غرق گمراهی و ضاللت در ،کرده
ٌ
َ
أ ََ َف
َ
ٌٌَتٌیددأ ددَذٌٌَمددنِّ َ

ََلددُهٌٌاَت َ ُهٌٌَوٌٌَهدد اُهٌٌإِّ َضددل َ
َ
ٌٌٌَعددلٌاَّلُلٌٌأ ْلددم  ٌٌٌَعددلٌَخددَمٌٌََوٌٌعِّ ددهِّ عِّ ٌٌَوٌٌََسْ ددهِّ ٌٌَعددلٌَجَعددَلٌٌَوٌٌَقْلبِّ

ٌ ه  ٌٌَبَص ِّ شاَوة  ْنٌٌغِّ ٌیدْیٌٌََفَ ْنٌٌهِّ ٌَبْعٌٌمِّ ٌٌدِّ ٌ(.21ٌ:جاثیه)ٌاَّللِّ
 صادایی و لفا  فقاط ،حا  ساخن از کاه داناد مای چارپایان بسان را گروه این ،دیگر آیه در قرآن
 دلیال باه چناین هام ببرناد. پای آن مفهاوم و معناا باه تاا کنناد نمای تأمال و تفکار آن دربااره ،شنیده
 علیاه و داده تارجیح ایتهاد بار را گمراهای ،حاال عاین در و هساتند هادایت ابازار باه مجهاز که این
  :اند شده دانسته  تر گمراه چاپایان از ،کنند می اقدام خود

ٌ
َ
ٌٌأ
َ
ٌٌَتٌیَرأ َذٌٌَمنِّ َ

ََلُهٌٌاَت َ ٌٌَهد اُهٌٌإِّ
َ
ْندَتٌٌأ
َ
ٌیدَعلٌٌََتُکدوُنٌٌَفأ ْمٌٌَلٌ یَوكدٌهِّ

َ
َسدُبٌٌأ ٌٌََتْ َن 

َ
ُهْمٌٌأ ََ ْكَثد

َ
ْوٌٌْسدَمُعوَنٌیٌأ

َ
ٌأ

ُلوَنٌی ْنٌٌْعقِّ ٌٌُهْمٌٌإِّ
اَل  ْنَعامٌٌِّإِّ

ٌٌُهْمٌٌَبْلٌٌَكاْْلَ
 
َضُل

َ
ٌیَسبٌٌِّأ

ٌ،41جٌ:4147ٌ،طباطبدایٌ؛11ٌ_11ٌ:ف قان)ٌَل 
221)ٌ

کارآماد دلیال باه و ،کارده اعاراض خداوناد الوهیات از ،گروه این  ،تعقال و شاناخت ابازار کاردن نا
 خلیفااه ،؟جع؟زمااان امااام ،دیگاار سااوی از کننااد. ماای عماال خااود نفسااانی هااای خواسااته مطاااب 
 احیااء درصادد ،کارده دعاوت بدی از پرهیز و خوبی به ،بوده اسالم پیامبر جانشین و خداوند
 ؟جع؟زماان اماام دعاوت از غیار ،هواپرساتان خواسته ،اساس این بر است. انسانی شعور و عقول
ن   :کنناد نمای اجابات را ؟جع؟حضارت دعاوت ،دلیال هماین به و باشد می اإ 

ام   ف  جی ل  ات  وایس  اك   ب   ل 
م   ل  اع  ما ف  نت 
 
ون  ی أ ع  ب  م   تت  ه  واء  ه 

 
 از تبعیات و نفاس هاوای قاراردادن الاه ،جهت این از .(28 :قصص) أ

 خواهاد ؟جع؟حجات حضارت و آنهاا میاان جادایی عامال و هواپرساتان بارای چالشی و مانع ،آن
 بود.
 عقل شدن اسیر اساس بر :دوم بیان

کاه مانناد ،حیاوانی قاوای بار عالوه انسان معتقدند اسالمی فالسفه  عاقلاه قاوه از ،مدرکاه و محرت
 تمااایز ساابب چااه آن (45 :4565  555 ،5ج :4522  62 :4042 ،سااینا )اباان .اساات برخااودار یاازن

 باوده باقی انسان انسانیت   ،آن بودن با که بطوری ،است عقل ،شود می مخلوقات سایر از انسان
 گیرد. می قرار آن از تر پایین و حیوانات مرتبه در ،یافته تنزل خود مرتبه از انسان ،آن نبودن با و

 و طغیاان باا ،داشاته نزاع ،عقل با همواره نفس هوای و حیوانی قوای ،معمولی یها انسان در
گار ،مباارزه ایان در هستند  عقل بر غلبه درصدد ،کودتاه  بتواناد و باشاد عاقلاه قاوه ،میادان پیاروز ا
 تکاماال بااه انسااان ،بگیاارد خاادمت بااه را آنهااا ،نمااوده خااود اماماات و ریاساات تساالیم   را قااوا سااایر
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 دیگار های بخش در و است انسان راهنمای ،خود ،دینی مسائل از بخشی در عقل چون رسد  می
ع کمک با ،دین گر اما پیماید  می را سعادت و هدایت راه ،شر  عقال بار ،نفساانی و حیاوانی قاوای ا
 اا رانیا گیرناد  مای عهاده باه را انساان رهباری ،نماوده گور به زنده و اسیر را عقل اوالا  ،کنند پیدا غلبه
 خداونااد معصاایت و نافرمااانی بااه نساابت بلکااه ،کننااد مای اماار خداونااد نافرمااانی و باادی بااه تنهااا ناه

عاصایک   و  » :بوده حریص م  ا ا  ب  ع  ول   گنااه ساوی باه را انساان ،الشااکین( مناجاات :4524 ،قمای) «م 
لاای   و  » :دهنااد ماای شااتاب اا    ا  طیئ  خ  ر  ا  ال  باااد   انسااان باااطنی کااوری و کااری ساابب رالثاااا  )همااان(  «م 
ااك  » :گردنااد ماای نت  ن   إ  اات    إ  ع  ط 

 
اك    أ ااو  ك    ه  اامت  ص 

 
اااك   و    أ م  ع 

 
 انسااانی چنااین (.440 ،45 ج :4087 ،)نااور  «أ

ن  » :فروشد می دنیا به را آخرتش ،نبوده خود زیان و سود تشخیص به قادر اع    م  ط 
 
اه    أ و  اع    ه  ه    ب  ت  ر    آخ 

ن   د   حیوانیات مرتباه به انسان تنزل موجب ،امور این همه (524 ،2ج :4566 ،)خوانسار  .«اه  یب 
ام   :شااود ماای داراز و دور آرزوهاای و تنمیااه ،تغذیااه او تاالش نهایاات ،گشاته ه  ر  وایاا    ل  ک 

 
ااوای و   أ ع  تت  م   و   ت 

م  ی ه  ه 
ل   ل  م 

 (.5 :حجر) األ  
کثاار ،؟ع؟علاای حضاارت منظاار از ساام از ها انسااان ا  هااوای میااان مبااارزه در یعناای هسااتند  دوم ق 
 آنااان امیاار و فرمانااده ،نفااس هااوای و اساات اساایر و مغلااوب آنهااا از بساایاری عقاال ،عقاال و نفااس
ام  » :باشد می ان   ک  ال   م 

ق  ا ع  س 
 
ات   ر  یأ ح  او   ت  م   ه 

 
 ،دلیال هماین باه و (544 حکمات ،البالغاه نها ) «ریاأ

اات تمااام ،حیوانااات ماننااد ه  » :کننااد ماای خااود دنیااای صاارف را خااویش همت ب 
ال  اا   یک  م   م  اا   ال  وط  ب  ااا ر  ه  مت   ه 

ا ه  ف  ل   (02 نامه و:)هم .«ع 
 ایجااد ،؟جع؟زمان امام ویژه هب و دینی رهبران اهداف از یکی ،درونی کودتای این مقابل در
 از پااس یکاای و متااوالی صااورت هباا آنااان اساات. شااده اساایر عقااول   سااازی آزاد باارای ،دروناای انقااالب
 ،گرفتاه بدسات را حیاوانی قاوای اماارت و امامات ،تعقال و تفکر با ها انسان تا کردند تالش دیگری
  :فرمود باره این در ؟ع؟علی حضرت برسانند. الهی قرب و واقعی سعادت به را خود

ٌٌَََوٌ َلددٌَواَتدد ٌإِّ ْنبٌٌِّْمٌیِّ
َ
ُدوُهْمٌیلٌٌِّاَ ُهٌیددأ

ْ
ٌٌَثدداَقٌیمٌٌِّْسددَتأ ددهِّ ت  ََ ْط وایددثٌِّیٌَوٌٌ...فِّ ددْمٌٌُّ َنٌٌََلُ ٌٌَدَفددائِّ ٌ)هنددجٌ.اْلُعُقددولِّ

ٌاول(ٌخطبهٌالبَلغه،
گ  اسات درصدد زمان؟جع؟ امام ،اند بوده عقول دفائن احیای و استخراج درصدد پیامبران را
 رشد مقتضی که این با ،جهت این از نماید. فراهم را عقول همه تکامل و رشد زمینه ،آن بر عالوه
 در کااه ،هواپرسااتان از بساایاری ،نبااوده مفقااود مااانع اساات ممکاان ،اساات موجااود ها انسااان عقااول
 او باا ،برنتافتاه را حجات؟جع؟ حضارت کاار ایان ،بیارون در ،اناد شاده نفس هوای مغلوب ،درون
کثر که چنان هم کنند. مقابله  آناان باا ،نپذیرفتاه را پیاامبران یعنای ،عقاول ناجیاان کماک   ،مردم ا
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 را سااعادت راه ،نمااوده تعقاال ،خااود تااا دارد وجااود آنااان در آزاد عقلاای نااه لااذا انااد  نکاارده همراهاای
ک   :بیابند

 
م  أ ه  ر  ون  ی ال ث  ل  ق   ؟جع؟زماان اماام دعاوت تاا هست شنوایی گوش نه و (485 :مائده) ع 

ن   :شااوند رسااتگار ،کاارده اجاباات را م   إ  وه  ع  ااد  وای ال ت  ع  اام  م   س  ک  عاااء  ااو   و   د  وا ل  ع  اام  ااا س  وا م  جاب  اات  اام   اس  ک   ل 
 .(40 :فاطر)

کام ،درونی مبارزه در که انسانی ،اساس این بر  را خاویش نفایس عقل   و شریف انج و گشته نا
گااذار نفااس هااوای بااه م در ،باشااد کاارده وا ج   عااال   را ؟جع؟زمااان امااام امااارت و اماماات ،خااود خااار

  :نماید می مبارزه او با ،سرکشی با ،نپذیرفته
 تسااااااااات هساااااااااتی در فرعاااااااااون و موسااااااااای

 
 جساااات خااااویش در را خصاااام دو ایاااان بایااااد 

  
 

 (سوم دفتر ،4574 ،)مولوی 
 ؟جع؟زمان امام به تنسب ورزیدن تکبر

 ایجااد بااوران مهدی از برخی برای ،نفس هوای سبب به که هایی چالش و موانع از دیگر یکی
 ،ورزیاد تکبار کاه مخلاوقی اولاین ،قارآن منظار از اسات. ؟جع؟زماان اماام باه نسبت تکبر ،شود می

نا إ     و   :بود ابلیس ل  ک     ق  الئ  م  ل  وا ل  د  ج  م   اس  د  وا آل  د  ج  س  الت   ف  لا إ  ب  بای س  یإ 
 
ر   و    أ ب  ک  ات   باا او (.50 :بقاره) اس 

ا    :کارد نافرمانی خداوند دستور و امر از ،تکبر س  ف  ان   ف  ار   ع  م 
 
اه   أ بت   ،باطال قیاسای باا و (28 :)کهاف ر 

اال   :کناد ساجده او برابار در نبایاد ،باوده برتار ؟ع؟آدم از شد معتقد اا ق  ن 
 
اه   ر  یاخ   أ ن  ا مت  ن  ت  ق  ل  ان یخ  ا م   ار  نت 

ه   ت  ق  ل  خ  ن و   :شاد راناده خداوناد درگااه از حقارت با که بود این ،او تکبر پیامد .(45 :اعراف) ن  یط   م 
ط   قال   ب  اه 
ها ف  ن  ما م  ون  ی ف  ك   ک  ن   ل 

 
ر   أ بت  ک  ت  ج   هایف ت  ر  اخ  ك   ف  نت  ن   إ  ر م  اغ   (45 :اعراف) ن  یالصت 

 شاایطان حاازب ،کننااد ماای تبعیاات آن از و ،پذیرفتااه را نفااس هااوای امااارت و اماماات کااه کسااانی
 نفساانی هاای خواساته مخاالف را او خلیفاه و خدا دستورات چون و هستند متکبر او همانند ،بوده
  :شاوند نمای تسالیم ،ورزیاده تکبار آنهاا برابر در ،یابند می خود

 
ماا أ لت  ک  م   ف  ک  اول   جااء  س  ماا ر  او  ال ب  ه    ت 

م   ک  س  ف  ن 
 
م   أ ت  ر  ب  ک  ت   و رهبری تا داد دستور مردم به پیامبر شموئیل   ،مثال عنوان به (.72 :رهبق) اس 

 قیااس همانناد قیاسای باا و ماادی نگااه باا برخای کنند. اطاعت او از ،پذیرفته را طالوت فرماندهی
  :کنند اطاعت او از نشدند حاضر و ورزیدند تکبر ،دانسته طالوت از برتر را خود ،ابلیس

ٌٌقاُل ا ین َ
َ
ْلُكٌٌَلُهٌٌُکوُنٌیٌأ ُنٌٌَوٌٌنایَعلٌٌَاْْلُ ٌٌحَنْ َح  ُ

َ
ٌٌأ ْلدكِّ اْْلُ ْندُهٌٌبِّ ٌٌْ َتٌیدٌَلٌٌَْوٌٌمِّ دَنٌٌَسدَعة  ٌٌمِّ ٌ:بقد ه)ٌامْلدالِّ

217.)ٌ
 رساایده هاام یقااین بااه و دیدنااد را پیااامبران دالئاال و معجاازات کااه این بااا ها، انسااان از گااروه ایاان
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وژپ
هش مهدیاه

وی

وا و   :شاد آنهاا ایماان مانع ،استکبار و طلبی برتری ،بودند اد  ح  ات   و   هااب   ج  هایاس  ت  ن  م   ق  اه  س  ف  ن 
 
مااا  أ ل   و   ظ 

ا ااوتا ل   قبیاال از عااذری هاایچ ،بااوده عمااد روی از متکباار یها انسااان انحااراف ،واقااع در (.40 :نماال) ع 
 ارائاه دیان راهنمایاان ساوی از ای نشاانه و آیاه هار ،اسااس این بر ندارد  وجود آن در جهل یا خطا
گااار و آورناااد نمااای ایماااان ،گاااردد  انتخااااب خاااود راه ،را آن ،شاااود داده نشاااان آنهاااا باااه تهااادای راه ا
 طریاا  ،وارونااه نگاااه بااا ،الهاای رهبااران تکااذیب و تکباار شاادت دادن نشااان باارای آنااان کننااد. نماای

ن   :پیمایناد مای را آن ،نماوده انتخااب خاود راه ،را ضاللت و گمراهی إ  ایا و  و  ال ت  ر  اوای ال      یاآ ک  ن  م  اا ؤ  ه   ب 
ن   إ  ایاا و  و  ااب   ر   یس 

ااد  ا ل  ش  وه  ی ال   لر ت ااذ  خ  ااب   ت ت  یس 
ن   الا إ  ایاا و  و  ااب   ر   یس 

اا ل  غ  وه  ی یال  ااذ  خ  ااب   ت ت  یس 
  406 :)اعااراف .الا

 نیاااوردن ایمااان باارای باازر  چالشاای و مااانع تکباار ،اساااس ایاان باار (50 ،7 ج :4042 ،طباطبااائی
 کردند. می زندگی انبیا عصر در که بود کسانی
 نیااز ؟جع؟زماان امااام حضاور عصاار یها انساان در کااه اسات نفساای هاوای از ناشاای ،عامال ایان
ع و عقال طریا  از را نفاس هوای که کسانی ،جهت این از دارد. وجود  ناه ،باشاند کارده کنتارل شار
ری ؟جع؟، حجت حضرت به نسبت تنها  ،گرفتاه قارار او خادمت در متواضاعانه بلکاه ،ندارند تکبت

 سایر همانند ،هستند هواپرستی رصددد و ،بوده نفس هوای تابع که کسانی اما شوند  می رستگار
 اماااام دعاااوت متکبراناااه ،دانساااته همگاااان از برتااار را خاااود ،باطااال هاااای قیااااس باااا و هواپرساااتان

عااراض ،آن تبااع بااه و تکباار ایاان کااه جااا آن از کننااد. ماای ردت  را ؟جع؟زمااان  ،امااام از گرداناای روی و ا 
 در ،عماار آخاار تااا ،نبااوده رماار مثماار آنهااا باارای نیااز معجاازه و کراماات ارائااه ،اساات عامدانااه و عالمانااه
 ماند. خواهند باقی خود گمراهی
 امام کردن تکذیب

 روباارو آن بااا ؟جع؟زمااان امااام ظاااهری   منتظااران   از برخاای و هواپرسااتان کااه دیگااری چااالش
 قاارار خااود الااه را نفااس هااوای کااه کسااانی ،قاارآن منظاار از اساات. الهاای رهبااران تکااذیب ،هسااتند
 باه تاوان می را هستند مطلب این بیانگر که آیاتی کنند. می تکذیب را نرسوال و پیامبران ،اند داده
 آن قاوم ،فرمایناد مای خاا( پیاامبر یاک باه اشااره باا آیاات از برخای الاف( :نماود تقسایم دسته دو

 آن هااای هاادایت و هااا تااالش براباار در ؟ع؟نااو  حضاارت قااوم مااثالا  ،انااد کاارده تکااذیب را او پیااامبر
ار  ماا :اسات گاو دروغ ،نداشاته برتاری آنهاا بار او هکا بودناد باور این بر ،حضرت ام    ن  ک  ل   ل  ان   ناایع   م 
ل   ض 

ل   ف  م   ب  ک  نت  ظ  ب ن   :دانساتند مای کاا ب را او ،شاعیب حضارت قاوم چناین هم (.52 :هود) ن  یکا  
ن   و   ك   إ  نت  ظ  ن   ن  م  ب ل  کا    تانهواپرس ،فرمایند می کلی صورت به که آیاتی ب(  (476 :شعراء) ن  یال 



تان
پرس

هوا
 ،

شی
چال

 در 
 برابر

ما 
ا

 
مان

ز
  ؟جع؟   

                

 

 

213 
 
 

 تکااذیب را او ،نباشااد آنهااا نفسااانی هااای خواسااته بااا مطاااب  کااه بشاانوند را رسااولی سااخن هرگاااه
  :مانند ،کنند می

ٌ
َ
ماٌأ ٌٌجاَ ُكْمٌٌَفُکل َ اٌَرُسول  ْنُفُسُکُمٌٌٌَهْ  ٌالٌِبِّ

َ
ٌٌأ ُتْ َْ ْبُمٌٌْقاٌ یَفَفرٌاْسَتْکَب ٌ(37ٌ:بق ه)ٌَكذ َ

ما ٌٌجاَ ُهْمٌٌُكل َ اٌَرُسول  نٌٌٌَْهْ  ٌالٌِبِّ
َ
ُب اٌقاٌ یَفرٌُفُسُهْمٌأ ٌ(74ٌ:مائده)ٌَكذ َ

 اماااام جملاااه از و اماماااان ،پیاااامبران هماااه شاااامل ،ساااو یاااک از ،باااوده عاااام ،دوم دساااته آیاااات
 ،آنااان نااواهی و اواماار ،بااوده منصااوب خداونااد سااوی از آنهااا همااه چااون شااوند  ماای ؟جع؟زمااان
 شاامل ،دیگار ساوی از اسات. نفساانی هاای خواساته خاالف و واقعای مفساده و مصلحت با مطاب 
 ،خاویش هاای خواساته ارضاای و مطلا  آزادی صادد در آنهاا همه چون شود  می هواپرستان همه
 از گریااز و یآزاد نیچناا وجااود بپذیرنااد. را تکلیفاای خواهنااد نماای ،بااوده شاارطی و قیااد و هاایچ باادون

عاد باا است ممکن گرچه ،مسئولیت عاد باا یولا ،باشاد ساازگار انساان حیاوانی و یمااد ب   و ویمعنا ب 
 از و دیاان هادیااان چااه آن ،اساااس ایاان باار اساات. شااده منااع آن از ،نداشااته تناساابی وی انسااانیت
 ،نیساات نفااس هااوای هاای خواسااته بااا موافاا  تنهاا نااه ،دهنااد ماای انجاام ؟جع؟زمااان امااام جملاه
 ،نبااوده هواپرسااتان خوشااایند ،دلیاال همااین بااه و اساات آن کننااده کنتاارل و بازدارنااده عاااملی بلکااه
 آورند. می روی آنان تکذیب به ،تکالیف انجام از شدن رها و آزادی به رسیدن برای

 ؟جع؟زمان امام رساندن شهادت به
 ،برناماه ایان اسات. قساط و عدل اجرای ،امامان و پیامبران های برنامه از یکی ،قرآن منظر از
نت   :اساات نمااوده اماار آن بااه خاادا خااود   ،اول مرحلااه در کااه اساات مهاام قاادر آن ر  یاا اهلل   إ  م 

 
ل   أ ااد  ع 

ال   و   ب 
سااان ح   

اال   :انااد شااده اماار آن بااه پیااامبران ،بعااد مرحلااه در (.48 :)نحاال اْل  اار   ق  م 
 
اا أ بت  ااط   یر  س  ق  ال   ب 

 ،ماردم تاا شادند مبعوث رسالت به کافی ادله و براهین با پیامبران ،دیگر مرحله در (.54 :)اعراف
ااد   :دارنااد بپااا را قسااط ق  نا ل  اال  س  ر 

 
نا أ اال  س  ب  ب   ر 

نااا و   نااات  یال  ل  ز  ن 
 
اام   أ ه  ع  تاااب   م  ک  م و   ال  ااوم  یل   زان  یااال  اااس   ق   النت 

ط   س  ق  ال    ایا :دارناد بپاا را قساط تاا شاد خواساته منینؤما از نهایتااا  (.52 :)حدیاد ب 
 
اایأ اذ ه  اوا ن  یالت  ن   آم 

ااوا ون  ام ک  ااوت  ااط   ن  یق  س  ق  ال   هواپرسااتان ینفسااان هااوای بااا ،قسااط و عاادل اجاارای امااا ( 452 :)نساااء ب 
 و قتاال ،قسااط و عاادل بااه آمااران و مجریااان براباار در آنهااا هااای لمااالع عکااس از یکاای ،نبااوده سااازگار
  :بود آنها شهادت

ذٌْقُتُلوَنٌیٌَوٌ
وَنٌیٌَنٌیال َ ُّ ُم

ْ
ٌٌأ ْس ِّ اْلقِّ َنٌٌبِّ ٌٌمِّ اسِّ

ٌ(24ٌ:عم انٌآل)ٌالن َ
ٌ
َ
ماٌأ ٌٌجاَ ُكْمٌٌَفُکل َ اٌَرُسول  ْنُفُسُکُمٌٌٌَهْ  ٌالٌِبِّ

َ
ٌ(37ٌ:بق ه)ٌَتْقُتُلوَنٌٌقاٌ یَفرٌَوٌٌ...أ
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وژپ
هش مهدیاه

وی

ما ٌٌجاَ ُهْمٌٌُكل َ اٌَرُسول  ْنُفُسُهْمٌٌٌَهْ  ٌالٌِبِّ
َ
ٌٌ(74ٌ:مائده)ٌْقُتُلوَنٌیٌقاٌ یَفرٌَوٌٌ...أ

 روایاااات ،باااوده ؟جع؟زماااان اماااام هاااای برناماااه باااارزترین از یکااای ،قساااط و عااادل باااه دعاااوت
گونی  عادل باه ؟جع؟حجات حضرت که ددارن داللت تنها نه روایات این اند. پرداخته آن به گونا

  :نماید پر آن از را جهان تا است درصدد حضرت که هستند آن بیانگر بلکه ،کند می امر قسط و
ٌ هٌٌِّیَمْهدِّ ٌٌَهذِّ ةِّ م َ

ٌٌاْْلُ ذِّ
ْسطاٌ ٌاْْلَْرَضٌٌأَلٌُیٌٌْیال َ ٌٌَوٌٌقِّ َئْتٌٌَكَماٌَعْدال  ٌ:4137ٌ،)نعماینٌ.َجْوراٌَوٌٌُظْلماٌ ٌُملِّ

34)ٌ
 اماام باا تاری وسایع ساطح در ،برناماه ایان اجارای باه نسابت واپرساتانه ناسازگاری به توجه با

 شاااهادت باااه را او نهایتااااا  ،برآماااده حضااارت قتااال صااادد در ،برخاساااته مخالفااات باااه زماااان؟جع؟
 رسانند. می
 ها چالش این از رفت برون راه

 ایاان رفااع یااا دفااع درصاادد کااه کساای اساات. نفااس هااوای ،فااوق چهارگانااه هااای چااالش ریشااه
 و درونای انقاالب   باا بایاد ،نمایاد اتخاا  درسات موضاعی ؟جع؟زماان اماام برابر در تا هاست چالش
 بارای دهاد. قارار خاود واقعای جایگااه در ،نماوده خاارج اساارت از را عقل ،نفس هوای علیه مبارزه
  :شود طی  یل مراحل باید منظور این

 نفس هوای دانستن دشمن
 هاوای ،اناد فرماوده ؟مهع؟معصاومین طاور ماانه کاه برسد باور این به باید انسان اول مرحله در
 اوست. دشمن ترین خطرناک و نیتر بزر  ،نفس

 نفس هوای با مبارزه
 پیااامبر شااود. کنتاارل تااا برخاساات جهاااد بااه آن بااا بایااد ،نفااس هااوای دانسااتن دشاامن از بعااد
وا» :فرمایاد مای بااره این در ؟ص؟اسالم اد  اه  م   ج  ک  اء  او  ه 

 
اا أ م  ون   ک  اد  اه  ج  اد    ت  ع 

 
مأ ک   :1331 ،)مجلسای «اء 

اال   و  » :فرمااود باااره ایاان در نیااز ؟ع؟صااادق امااام (340 ،34ج ع  ااك    اج  س  ف  اا   ن  وت ااد  ا ع  ه  ااد  اه  ج   ،)کلیناای «ت 
 و عقال های خواساته مخاالف کاه اسات هایی خواسته ،نفس هوی که جا آن از و (544 ،1ج :1504
ع ع و عقل یها خواسته باید اوالا  انسان ،آن با مبارزه برای ،است شر  عمال آنها به و بشناسد را شر
 در ؟ع؟علای نکناد. عمال آنهاا از کادام هایچ باه ،کرده مخالفت نفسانی های خواسته با رانیاا  نماید 
س  » :فرمایااد ماای باااره ایاان

 
أ اا     ن  یالاادت    ر  ف  ال  خ  ااو   م  ه   ایاان در رالثاااا  ( 43 ،5ج :1333 ،)خوانساااری «ال 

 اسااتمداد ؟مهع؟بیات اهاال و خداوناد از بایااد ،نداشاته بااارزهم قادرت تنهااایی باه عقاال ،ساخت پیکاار
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  :بجوید
 خادای لطف شود یار مگر ،است سخت دام
 

 رجااایم شااایطان ز صااارفه نبااارد انساااان ارناااه و 
 اساات کشااتنی رو زآن اساات عهااد باای نفااس 

 
 تاسااااااااا دنااااااااای او گااااااااااه قبلاااااااااه و دنااااااااای او 

  
 

 چهارم( دفتر ،1341 ،)مولوی 
 ؟جع؟زمان امام دعوت کردن اجابت
 جایگااااه در ،شاااده آزاد اساااارت از عقااال ،او علیاااه جهاااد و نفاااس هاااوای دانساااتن دشااامن از بعااد
ا   » :؟ع؟علای حضارت تعبیر به کند. می فراهم را انسان نجات زمینه ،گرفته قرار خود حقیقی ف   ح 
ااال  
ق  ع  ااا     ال  ف  ال  خ  م  اااو   ب  ه   در انساااان رساااتگاری و نجاااات زیااارا ( 503 ،3ج :1333 ،)خوانسااااری «ال 

 امااااام دعااااوت اجاباااات و شااااناخت ،کنااااونی عصاااار در و ،معصااااومین دعااااوت اجاباااات و شااااناخت
 داشااته شاانوا گااوش یااا کااه کننااد اجاباات را حضاارت دعااوت تواننااد ماای کسااانی و اساات ؟جع؟زمااان
ماا :کنناد عمال آن باه الهای دساتورات شانیدن سابب باه تاا باشند نت  جی إ  ات  اذ ب  یس  ون  ی ن  یالت  ع  ام   س 

 بارای کاه برساند نتیجاه ایان باه تأمال و تفکار با تا باشند داشته سلیم قلب و عقل یا  (56 :انعام)
 خادمت در طریا  ایان از تاا اسات الزم نیاز وحی راه ،معمولی های راه بر عالوه ،سعادت به رسیدن
 داشااته ساالیم قلااب و عقاال هاام و شاانوا گااوش هاام کااه این یااا و گیرنااد  قاارار ؟جع؟حجاات حضاارت
 حضاارت بااه را خااود ،نمااوده پیاادا ؟جع؟مهاادی امااام از شااناختی ،اباازار دو هاار ساابب بااه و باشااند
  :کنند متصل

ٌ ن َ َكٌٌٌفٌإِّ ْك  ٌذلِّ ْنٌٌٌَلذِّ َ ٌٌَلُهٌٌكاَنٌٌْلِّ ْوٌٌَقْلب 
َ
ْلَقٌٌأ
َ
ْمَعٌٌأ ٌ(.17ٌ:ق)ٌالس َ

  :فرمود حدیثی در ؟ع؟صادق امام
ٌ ُهم َ ٌٌالل َ ْفیِّ ِّ  َ َكٌٌَنْفَسَكٌٌَع ن َ ِِّ ْنٌٌَف ٌٌَلٌٌْإِّ ْفیِّ ِّ  َ ٌٌَلٌٌَْنْفَسَكٌٌُتَع

َ
ْ ٌأ ٌٌَكٌیَنبٌٌِّْع ِّ ُهم َ ٌٌالل َ ْفیِّ ِّ  َ دَكٌٌَرُسد َلَكٌٌَع ن َ ِِّ ٌَف

ْنٌ ٌٌَلٌٌْإِّ ْفیِّ ِّ  َ ْ ٌٌَلٌٌَْرُسدد َلَكٌٌُتَعدد ْعدد ِّ
َ
َتددَكٌٌأ ٌٌُحج َ ُهددم َ ٌٌالل َ ْفیِّ ِّ  َ َتددَكٌٌَعدد ددَكٌٌُحج َ ن َ ِِّ ْنٌٌَف ٌٌَلٌٌْإِّ ْفیِّ ِّ  َ َتددَكٌٌُتَعدد ٌُحج َ

ٌٌَعْنٌٌَضَلْلُتٌ ٌیدِّ ٌ؛(117ٌ،4ٌجٌ:4147ٌ،)كلییٌیِّ
گاار رایااز بشناسااان  ماان بااه را خااودت ایخاادا  را ات فرسااتاده ،نشناسااانی ماان بااه را خااودت ا
گر رایز بشناسان  من به را ات فرستاده ایخدا ،شناسم نمی  ،نشناسانی من به را ات فرستاده ا

تاات تاات ایخاادا ،شناساام نماای را حجت گاار رایااز بشناسااان  مااان بااه را حجت تاات ا  مااان بااه را حجت
 شوم. می گمراه خود نید از ،نشناسانی

 اسات. ؟ع؟اماام و ؟ص؟خادا رسول ،خداوند شناخت ،ضاللت از نجات راه ،حدیث این مطاب 
ااه شااناخت اوالا  کااه اساات باادیهی  اساات. پااذیر امکااان عقاال طریاا  از ،عامااه نبااوت و خداونااد اولیت
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 وقتای تاا ،اسااس ایان بار دارد. دخالت عقل نیز او جانشینان و خاصه نبوت شناخت در چنین هم
 ،شااناخت ایاان ناادارد. وجااود امااام و پیااامبر ،خاادا شااناخت امکااان ،باشااد نفااس هااوای اساایر ،عقاال
 گرفتاه قارار خاود واقعای مقاام در ،شاده آزاد نفاس هاوای اساارت از عقل که است پذیر امکان زمانی
 داشاته هماراه باه را اماماان و پیاامبران باا همراهای و تبعیات کاه است نظر مدت  شناختی رانیاا  باشد 
ن   :باشد م  ن ف  ع  ب  إ    یت 

ه  ف  نت   نت  ال   ال» :فرماود بااره ایان در ؟ع؟صاادق اماام ( 56 :اباراهیم) یم  ب  ق   اهلل   ی 
الا  م  ف   االت  ع  عر  الم  ل   االت  معرف    ال و ب  م  الع   ظااهراا  کاه کسای ،اسااس ایان بار ( 00 ،4ج :4082 ،)کلینای «ب 
 او بارای هناوز ،مایادن پیاروی نفاس هاوای از ،آنها از تبعیت بجای و بشناسد را امام و پیامبر ،خدا

 است. نشده حاصل شناختی ،امام و پیامبر ،خدا به نسبت
 ؟جع؟زمان امام به نسبت تصدیق و تواضع
 از ،نفاس هاوای دادن قارار الاه باا کاه آیاد مای بوجاود کساانی بارای ،اسات طغیان نوعی که تکبر
 جااادا را خاااود الهااای رهباااران والیااات و خااادا الوهیااات از ،دانساااته نیااااز بااای و غنااای را خاااود ،ساااو یاااک
الت   :سازند می نت   ک  سان   إ  ن   

غییل   اْل  ن    ط 
 
آه   أ نی ر  غ  ت   انادک علام باه ،دیگار ساوی از و (2 و 6 :علا )  اس 

 تصاادی  بااه تااا ،انااد نداشااته بشااریت باارای ای تااازه آورد ره پیااامبران نااد معتقااد ،بااوده خرسااند خااود
ا :باشد نیاز آنان دعوت مت  ل  م   ف  ه  ت  م   جاء  ه  ل  س  ینات   ر  ب  ال  وا ب  ح  ر 

ما ف  م   ب  ه  د  ن  ان   ع  ام   م  ل  ع    (75 :)غاافر ال 
 هاایچ او و اساات خداونااد سااوی از او بقااای و حاادوث یابااد ماای انسااان ،نفااس هااوای باار غلبااه بااا امااا

 و نیااز ایان کاه جاا آن از باشاد. مای محاض فقار و وابساتگی عاین ،نداشاته خاود از وجودی استقالل
 وجاوی اساتقالل و نیاازی بای مرتباه باه تواناد نمای انساان گاه هیچ ،است حقیقی و واقعی ،احتیاج
  :کند پیدا ترقی

ٌٌای
َ
اُسٌٌاَیٌأ ْنُمٌٌُالن َ

َ
یَلٌٌاْلُفَق اُ ٌٌأ ٌٌإِّ ٌٌُهَ ٌٌاَّلُلٌٌَوٌٌاَّللِّ مٌاْلَغیِّ ٌ.(41ٌ:فاط )ٌُدٌیاْْلَ

ٌٌاَّلُلٌٌَوٌ ْنُمٌٌَُوٌٌاْلَغیِّ
َ
ٌ(.13ٌ:حممد)ٌاْلُفَق اُ ٌٌأ

 و ساعادت باه او رسااندن بارای بشاری علاوم و عقال کاه رساد مای صاحیح باور این به چنین هم
ام  ی و   :دارند قرار الهی خلفای اختیار در که است علومی محتاج ،نبوده کافی واقعی کمال ک  م  لت   ماا ع 
م   وا ل  ون  ک  ون   ت  م  ل  ع   اماام جملاه از و الهای خلفاای باه نسابت تنهاا ناه ،اسااس ایان بار (.424 :بقره) ت 

 خاود موالی برابر در عبدی مانند متواضعانه بلکه ،آورد نمی روی تکذیب و تکبر به ،؟جع؟زمان
 دربااره ،داشات که کماالتی و علوم همه با ؟ع؟علی حضرت کند. می تصدی  را او کامالا  ،گرفته قرار

ا» :فرمود می ،پیامبر با خود ارتبا  م  نت  ا إ  ن 
 
اد   أ ب  ان   ع  ب   م  اد   د  یاع  مت  ح   وقتای (48 ،4 ج :4082 ،)کلینای . «م 



تان
پرس

هوا
 ،

شی
چال

 در 
 برابر

ما 
ا

 
مان

ز
  ؟جع؟   

                

 

 

211 
 
 

 چناین کاه ها انساان ساایر ،فرماید می چنین ،اوست جانشین و پیامبر نفس که ؟ع؟،علی حضرت
 متواضااع ؟جع؟زمااان امااام و امامااان ،پیااامبر بااه نساابت بایااد اولاای طریاا  بااه ،ندارنااد را جایگاااهی

 نمایند. تصدی  را آنها دعوت ،بوده
 ؟جع؟زمان امام از دفاع

گاار یاا و برساانند قتال باه را اماام و پیاامبر حاضاارند ،هساتند خاود نفاس هاوای تاابع کاه کساانی  ا
ت ،باشند کرده همراهی آنها با ابتدا در منافقانه  خطار باه جانشاان کاه دارد ادامه زمانی تا آنها معیت
 و   :باشاند ساالم خاود تا کنند می رها را را امام و پیامبر ،ببینند خطر در را خود جان گاه هر و نیفتد
د   ف    طائ   م   ق  ه  ت  مت  ه 

 
م   أ ه  س  ف  ن 

 
 مسالمانان ،بادر جناگ در وقتای نموناه عناوان به (.420 :عمران )آل أ

 را حضارت ،زد مای صادا اسم به را مسلمانان از برخی ؟ص؟اسالم پیامبر که این با ،خوردند شکست
 :بودند خود جان نجات فکر به و کردند رها

ْذٌ ُدوَنٌٌإِّ ٌٌٌلَعٌٌَتْلُووَنٌٌالٌَوٌٌُتْصعِّ َحد 
َ
ُسوُلٌٌَوٌٌأ َ َ ُكْمٌٌٌفٌْدُع ُكْمٌیٌال ْخ ا

ُ
ٌ.(411ٌ:عم انٌآل)ٌأ

گر اما  خطاور او  هان باه اماام و پیاامبر قتال تنهاا ناه ،شود پیروز نفس هوای با مبارزه در کسی ا
 از گیااری بهااره بااا ،سااو یااک از چااون کنااد  ماای آنهااا فاادای را خااود ،آنهااا حفاا  باارای بلکااه ،کنااد نماای

 دیگااار و خاااود بااارای وجودشاااان کاااه داناااد مااای خااادا حجااات و خلیفاااه را هااااآن ،معصاااومین ساااخنان
   :داند می زمین اهل امان را امام ،؟ع؟باقر امام مثالا  ،است ضروری مخلوقات

اٌإمامٌبَلٌواحداٌ مایٌاْلرضٌتیبقٌل  هبمٌوٌبأهلهاٌٌاْلرضٌٌلساختٌمن  ٌٌٌاَّللٌلعدذ  ٌ،عذابدهٌبأشدد 
ٌٌذلددكٌو ددةٌجعلندداٌاَّللٌأن  ٌ،1جٌ:4141ٌ،حددویزی)ٌ.اْلرضٌْلهددلٌاْلرضٌفٌماندداأٌوٌأرضددهٌفٌحج 

4141)ٌ

  :فرمود مفید شیخ به توقیعی در نیز ؟جع؟زمان امام چنین هم
ا ن َ ُکْمٌٌَیٌُمْهَملٌٌٌَُِّیَغٌٌإِّ اَعاتِّ ََ ُ ٌٌاَلٌٌَوٌٌْلِّ ُكْمٌٌَیٌَناسِّ ْك ِّ ذِّ َكٌٌاَلٌٌَلْ ٌٌَوٌٌلِّ َلٌٌَذلِّ ُکدُمٌٌَلَندَ  َواُ ٌٌبِّ ْ ٌاْصدَطَلَمُکُمٌٌَوٌٌالدأل َ

ٌ(471ٌ،11جٌ:4112ٌ،)جملیسٌ.اْْلَْعَداُ ٌ
گار و ،کنایم نمای فراموشاتان ،نکارده کوتااهی شاما به رساندن یاری از ما  حتماا ،نباود چناین ا

گواری  ساختند. می نابود را شما ،دشمنان و شد می نازل شما بر هایی نا

 ایان بار چاون داناد  مای الهای خلیفاه از کاردن حمایات در را خاود سعادت و کمال ،دیگر سوی از
عاد اسات ممکان چند هر ،الهی خلیفه حف  و حمایت موجب به که است باور  آسایب وی ماادی ب 
عد ولی ،بدهد دست از را جانش حتی یا و ببیند  باه رساد. مای الهای قارب به ،کرده رشد معنویش ب 
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 :بگذارد تنها را امام و پیامبر ،خود جان حف  برای نیست حاضر دلیل همین
َغُب اٌالٌَوٌ َْ ْمٌٌی هِّ ْنُفسِّ

َ
أ ٌٌَعْنٌٌبِّ هِّ ٌ(.424ٌ:توبه)ٌَنْفسِّ

 ،انداختناد خطار باه خداوناد خلیفاه حفا  بارای را خاود ،داشاته آزاد عقال که کسانی بارز نمونه
 اناداختن خطار باه باا ...و احاد جناگ ،المبیات لیلا  مانناد مواردی، در که است ؟ع؟علی حضرت
 کاه بارد ناام کاربال هدایش از توان می چنین هم برسد. آسیبی اسالم پیامبر به نگذاشت ،خود جان
 ببینند. آسیبی هاشم بنی و ؟ع؟حسین امام نگذاشتند ،بودند زنده وقتی تا

ت نیز واقعی باوران مهدی تای و خودیت  را ؟جع؟زماان اماام ،آن حفا  خااطر هبا تاا ،نداشاته منیت
 حضاارت اهااداف تحقاا  باارای خالصااانه را خااانواده و خااود هسااتی حاضاارند آنااان بگذارنااد. تنهااا
أبی» :بگویند ،کرده فدا ؟جع؟حجت م   ب  ت  ی و   أن  مت سی و   ا  ف  لی و   ن   زیارت :4524 ،)قمی .«مالی و   أه 
 حضاارت بااه پیوسااتن باارای باازر  مااانعی و حائاال را نفسااانی هااای خواسااته آنااان کبیااره( جامعااه
 شوند. می  وب ؟جع؟مهدی حضرت در ،آن کردن  بح با ،دانسته
 نیساات حائاال هاایچ معشااوق و عاشاا  میااان
 

 برخیاز میاان از حاف  خودی حجاب خود تو 
  

 
 (4572 ،)حاف  

گاااار خااااویش از بگااااذر  ای دلباختااااه عاشاااا  ا
 

 نیسااات حائااال کسااای تاااو جاااز او تاااو میاااان کاااه 
 (4526 ،خمینی )امام   

  :خوانند می خود دعاهای در همواره آنان ،اساس این بر
ٌ ُهددم َ ٌٌالل َ ددْنٌٌاْجَعْلددیِّ ٌٌمِّ ه  ْنَصددارِّ

َ
ٌٌَوٌٌأ ددهِّ ْعَ انِّ

َ
ٌِّالددٌَوٌٌأ اب 

ٌٌَوٌٌَعْنددُهٌٌَیٌذ َ عِّ َسددارِّ لٌٌََیٌاْْلُ ٌیددإِّ ٌٌهِّ ٌٌفِّ ٌٌَقَضددا ِّ ددهِّ ِّ ٌَوٌٌَحَ اِئِّ
لٌِّ ْمَتثِّ ه ٌٌَیٌاْْلُ َوامِّ ِّ

َ
َحامٌٌَِّوٌٌْلِّ قٌٌَِّوٌٌَعْنُهٌٌَیٌاْْلُ ابِّ یَلٌٌَیٌالس َ ٌٌإِّ هِّ َراَدتِّ ٌٌَوٌٌإِّ ْسَتْشَهدِّ ٌیدَدٌیٌَیٌَبدٌَنٌیاْْلُ ٌ،)مقد ٌ.هِّ
ٌعهد(ٌدعایٌ:4173

 بگذارند. اجرا به عمل در را دعا این که هستند روزی منتظر و

 گیری نتیجه
 از بساایاری ،آن ساابب بااه کااه اساات چالشاای و مااانع ،نفااس هااوای از تبعیاات ،قاارآن منظاار از .4

 شااااهادت باااه حتاااای و تکاااذیب را آنهااااا متکبراناااه ،نکاااارده اجابااات را پیااااامبران دعاااوت ها انساااان
 اند. رسانده
 برخاورد و هواپرساتان تااریخ از کاه قرائنای و شاواهد و ها انساان مشاترک ماهیات باه توجه با .5
 را ؟جع؟زماان اماام دعاوت آناان کاه گرفات نتیجه توان می ،دارد وجود امامان و پیامبران با آنان
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 هستند. او شهادت صدد در ،کرده تکذیب را او ،متکبرانه ،نکرده اجابت نیز
 ساوق و بدی به امر سبب به که دهند می قرار اله را نفس هوای ،خدا جای به ،هواپرستان .5
 شود. می ؟جع؟حجت حضرت سخن شنیدن یا و تفکر مانع ،خطاها سوی به انسان دادن
 افعاال باا هواپرستان است. حیوانات سایر از انسان تمایز عامل و انسانی قوای رئیس عقل .0

 کاه جاا آن از و اناد داده قرار آن جانشین را نفس هوای ،داده تنزل خود جایگاه از را عقل ،اختیاری
 کنند. نمی اجابت را او دعوت ،است نفسانی های خواسته برخالف ،؟ع؟زمان ماما دعوت
عد فراموشی   با هواپرستان .2 عد به انحصاری توجه و ،نفسانی ب   ماادی معیارهای ،جسمانی ب 
 کنند. می انکار را ؟جع؟حجت حضرت امامت ،دانسته برتری مالک را

 بااه را آنااان از برخاای ،کاارده برخااورد سااطق و عاادل مجریااان بااا هواپرسااتان ،تاااریخ طااول در .6
 و عادل از جهاان کاردن پار ،؟جع؟زماان اماام هاای برناماه از یکی که جا آن از و اند رسانده شهادت
 رسانند. می شهادت به را او نهایتاا  ،کرده مبارزه نیز حضرت با هواپرستان ،است قسط
 ،نماوده حفا  را خاود قایحقی جایگااه عقال ،آن باا مباارزه و نفاس هاوای دانستن دشمن با .2
 دفااع و پیوساتن باا و شاود می فراهم او دعوت تصدی  و اجابت ؟جع؟،زمان امام شناخت زمینه
 داد. نجات نفس هوای چالش از را خود توان می او از

 منابع
 قرآن

 الجنان مفاتیح
 البالغه نه 

 .ق1334  صدوق، نشر ،تهران ،(للنعمان ) الغیب   ، میابراه محمدبن ،نبیز یأب ابن _
 دانشاگاه اساالمی مطالعاات سساهؤم جاا، بی ،ناورانی عباداهلل اهتماام باه ،معراد و مبردأ ،ساینا ابن _

 .1333 گیل، مک
 هللعالماا الشاارح شاارح و الطوساای نصاایرالدین للمحقاا  الشاارح مااع) التنبیهررات و االشررارات، ااااااااااااااااااااااا _

 .1344 البالغه، نشر جا، بی الرازی(، الدین قطب
 لمکتااب التااابع نشاارال مرکااز ،آملاای زاده حساان اهلل آیاات تحقیاا  ،الشررفا  کترراب مررن الررنفس، ااااااااااااااااااااااا _

 .ق1514 اسالمی، االعالم
 ق.4042 ، اسماعیلیان ،قم ،  الثقلین نور تفسیر ،جمع  بن عبدعلی ، الحویز  العروسی _
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وژپ
هش مهدیاه

وی

 .1344 ،103 مارهش ،اسالم پاسدار ،مسطله نفس ،عبداهلل ،آملی جوادی _
 .1343 اسراء، قم، ،قرآن در تطحید، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 .1331 هفتم، اسراء، قم، ،تسنی ، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _
 .1344 ،حسنین قم، ،حافظ دیطان ،محمد الدین شمس ،حاف  _
 .1333 تهران، دانشگاه تهران، ،الکل  درر و الحک  ررغ بر شرح ،جمال آقا ،خوانساری _
 الادار دارالعلام ،بیاروت /دمشا  ،القررآن غریرب فر  المفرردات ،محماد بان نیحس ،اصفهانی راغب _

 .1511 ی ،الشام
 .1344 فردوس، تهران، ،بطستان ،سعدی _
 و انساااانی علاااوم هگاااا پاااژوهش جاااا، بی ،مصرررنفات مجمطعررره ،یحیااای الااادین شاااهاب ،ساااهروردی _

 .4578 فرهنگی، عاتمطال
   جامعاه اساالمی انتشاارات دفتار قام، ،القررآن تفسریر فر  المیرزان ،محمدحساین سید ،طباطبایی _

 .ق4042 ،هیعلم حوزه نیمدرس
 .ق4082 ی ،اْلسالم دارالکتب ،تهران ،الکاف  ، اسحاق بن عقوبی محمدبن ،نییکل _
 .4565 االسالمی ، دارالکتب تهران، ،االنطار بحار ،محمدباقر ،مجلسی _
 ،خمیناای امااام پژوهشاای و آموزشاای سسااهؤم ،قاام ،قرررآن در اخرری  ،محماادتقی ،یاازدی مصاابا  _

4526. 
 ،خمیناای امااام پژوهشاای و آموزشاای سسااهؤم ،قام ،سررلط  هررای سررجاده، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _

4548. 
 ،خمیناای امااام آرااار نشاار و تنظاایم سسااهؤم قاام، ،امررا  دیررطان ،اهلل رو  سااید ،خمیناای موسااوی _

1343. 
 .1341 ،پیمان تهران، ،معنوی مثنوی ،محمد الدین جالل ،مولوی _
 ق.1504 ،؟مهع؟البیت آل موسسه ،قم ،المسائ  مستنبط و الطسائ  مستدرك ،حسین ،نور  _

 


