
 

 

 خدای پرده پوش

 *دکترمهدیشجریاناالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
یر نقش بسیار مهمی در امر خداشناسی دارد؛ تها آنجها در میان معارف اسالمی، دعای جوشن کب

ف ویژگی توان آن را جامع که می هها و اوصهاف خداونهد متعهال اسهت،  ترین نسخه متنی که معهرف
أْما»خوانیم:  این دعای شریف می 22شمرد. در فراز  َُ ِبيَحاَفأااَمأْنا َْ ُْ يَلاَفااَمْناَسَتَ ا  ُِ َج

ُْ ْظَهَ ا 
َ
َفااَمْنا 

َؤ ِخْذاِكاُْا اَفااَكاِسأَ افو َِ ْاِفَ  َُ
ُْ ِزاَفااَ  ِسَعا  َجا و َسَنا ُته ََ َعْفِااَفاا ُْ ْتَ اَفااَعِظيَما  ْماَفْهِتِکا ُسم َُ اَفااَمْنا َِ فَ  َيأَدْفِناَجِ  ُْ ا 

اَشْ َای لم ْنَتَهىاكو اَنْجَایاَفاامو لم َباكو َِ ا ََ ِ اَفاا َُ َْ کهه  که زیبهایی را آشهکار نمهودی، ای آن ای آن 1؛ِكاُ ه
دری ننمودی، ای که گذشهتت  که پرده که بر گناه سرزنش نکردی، ای آن را پوشاندی، ای آنزشتی 

ب رگ، ای که نیکو درگذری، ای آمرزشت فراگیر، ای دستت به مهر گشهوده، ای شهنوای ههر راز، 
 «.ای سرانجام هر شکایت

عمهدتا  بها برخهی این فراز از دعا در روایات متعدد دیگر و با تعابیری ن دیک به همین تعبیر و 
اضافات در انتهای آن، در وقایع مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال علی بن بصهیر از 

وسیله این دعا از گناهان محفوظ بماند  کند تا دعایی به او تعلیم دهد که به  درخواست می امام
وشهت و در انتههای آن، ای برای او ن و خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد. حضرت در پاس  نامه

   2این فراز از دعای جوشن کبیر را برایش مکتوب کرد.
خداونهد « پوشهی پرده»آنچه در این فراز دعای جوشن کبیر مورد توجه ویژه قرار دارد، مسهئله 

ها را به اخالق خوب و شایسهته  دهد و آن های بندگانش را نشر می متعال است؛ خدایی که زیبایی
کند.  ها جلوگیری می دهد و از انتشار آن ها را پشت پرده قرار می های آن زشتیکند، اما  معروف می

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .382ه  397، ص 91، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .578، ص 2، ج فیالکامحمد بن یعقوب کلینی،  . 2
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این ویژگی مهم، شایسته تبیین و توضهیح اسهت و در ایهن نوشهتار کوتهاه بهه ایهن مههم خهواهیم 
پوشهی خداونهد متعهال  پرداخت. در ادامه بر همین اساس از چیسهتی، چرایهی و چگهونگی پرده

 سخت خواهیم گفت.

 پوشی خدا پرده. چیستی 1
پوشی خداوند متعال بسیار گسترده و عمیه  اسهت. اگهر گفتهه  بنا بر صریح روایات اسالمی، پرده

پوشی خدا، مخفی نگاه داشهتن و آشهکار  پرده»دهیم:  ، پاس  می«پوشی خدا چیست پرده»شود: 
تهوان  یپوشی خدا را م بر همین اساس پرده«. نکردن گناهان بندگان خویش در دنیا و آخرت است

 در دو مقطع دنیا و آخرت تبیین کرد.
 پوشی در دنیا . پرده1-1

پوشی خداوند متعهال در دنیها را  صحیفه سجادیه، در بیان بلندی پرده 16در دعای  امام سجاد
 چنین توصیف کرده است: 

ا اَسأَتْ َتَهااَعََّأى  اَف ْماِمْناَعاِئَبأ   دو ُْ َح
ُْ ِهىاَفََّکا  َُ أْحِنى افااِإ ََ ااَفََّأْماَتْف َ اكأْماِمأْناَنْنأب 
ا اَعََّى  يَت و أْمااَغط  َُ أىاِسأْتَ َةا اَ ا اِكَهااَفََّْماَتْهِتکاَعن  تو ُْ َُ ُْ ا َ َفََّْماَتْشَهْ ِنى اَ اكْماِمْناَشاِئَب  

ا َِ َسأَد ََ يَ ِتأى اَ ا ِِ اَمَعافِبىاِمأْنا سو ُِ ْنافََّْت َُ ُِ ْبِداَسْاَء ِتَهاا ْماتو
َُ ْدِنىاَم  و َهاَشَناِبَةا اَ ا  َّ َْ تو

َُا ؛ ای معبود من! شکر و سزاس تو را کهه چهه بسهیار عیهبم را پوشهاندی و ِتکاِعْنِدیِنْع
رسوایم نکردی و چه فراوان گناهم را پنهان کردی و در گناهان، مشهورم نسهاختی و چهه 

های آن را بر همسایگان کهه  ها که انجام دادم و پرده آبرویم را ندریدی و بدی بسیار زشتی
هایهت را  سهتند و بهر حسهودانی کهه تحمهل دیهدن نعمتهایم ه وجوی عی  در جست

 ندارند، آشکار نساختی.
ه که در تفسیر این فراز دعای جوشهن کبیهر وارد شهده اسهت ه  بر اساس روایتی از امام صادق

ها  پوشی گناهان انسان از سهایر انسهان پوشی خدای متعال قبل از روز قیامت، منحصر به پرده پرده
دارد و آبهروی  گناهان مؤمنین را حتی از فرشتگان نیه  مسهتور نگهاه مهی نیست؛ بلکه خدای کریم

 1برد. ها را در مقابل مالئکه نی  نمی آن
 پوشی در آخرت . پرده1-2

پوشی خدا در آخرت نی  روایات متعددی وارد شده است. بر اساس روایت  در باب پرده
                                                           

 .354، ص 54، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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ا و آخرت رفتارهای او را کند؛ خدای متعال در دنی کسی که توبه حقیقی می، امام صادق
شهوند و آبهروی او  دارد. پوشیدگی دنیا روشن است؛ زیرا مهردم خبهردار نمی پوشیده نگاه می

ای که اوال  فرشتگانی که گناهان او را  گونه ماند؛ به آخرت نی  گناهان او مستور می رود، اما در نمی
شوند تها در قیامهت علیهه او  أمور می بت کرده بودند، فراموش خواهند کرد؛  انیا  اعضای بدن او م

شهادت ندهند و رفتارهای زشت او را کتمان کنند و  الثا  حتی آن بخشی از زمین که روی آن گنهاه 
پوشی خواهند شد. بنابراین وقتی در قیامت به مالقهات  مرتک  شده است، مأمور به کتمان و پرده

 1او شهادت دهد.کسی نیست که درباره گناهانش علیه   آید، هیچ خدا می
شهود و  نیه  می پوشی خدای متعال در قیامت، حتی مشمول نبی مکهرم اسهالم دامنه پرده

فرمهوده  پوشاند؛ چنانکه پیامبر اسهالم خدای کریم گناهان امت را حتی از آن حضرت نی  می
های دیگر رسهوا نشهوند؛  از خدا خواستم که حساب امت مرا به من واگذارد تا پیش امت»است: 

رسم و اگهر گنهاهی  س خدای ع وجل به من وحی کرد: ای محمد! نه، بلکه من حسابشان را میپ
 2«.دارم که پیش تو نی  رسوا نشود ها سر زده باشد، از تو پوشیده می از آن

کس راضی به تاراج آن نیست. اولیای الهی نیه   بهای اوست و هیچ آبروی انسان، سرمایه گران
اند و خدای متعال را به دلیل حفهظ آبرویهی کهه از انسهان در دنیها و  اشتهبه این مسئله توجه ویژه د

پوشی و آبروداری را از او در دنیا و آخرت درخواسهت  کند، تسبیح و تقدیس کرده و پرده آخرت می
 خوانیم: اند. بر همین اساس در مناجات شعبانیه می نموده

ا  اَعََّى  ٍَ ِهىاَةْداَسَتْ  َُ ْنياِإ اكااِفىا ُدُّ نو انو ىاَسْتِ َةااَعََّى  َُ اِإ َاجو َْ
َ
َناا 
َ
ِمْنکاِفأىا ْأوْخأَ یااااَ ا 

ا ى  َُ َسْنَتاِإ َْ ِهىاَةْدا َ َُ أْحِنىافأْاَ ا]ِإ ََ ِحيَناَفَلاَتْف ُِ ا اِمْناِعَباِقکا ُصه د  ََ
ْظِهْ َةااِأَ ْماتو َُ [اِإْنا

ءو ِسا ْأَْشَهاقِا ياَمِ اَعََّىابو ِْ
ُْ آنکهه  اندی و حهال معبود من! گناهانی از مرا در دنیا پوش 3؛ 

ها در آخرت توسط تو نیازمندتر هستم. معبود مهن بهه مهن  داشتن آن من به پوشانده نگاه 
ها را برای احدی از بندگانت آشکار نسهاختی؛ پهس روز قیامهت  نیکی کردی؛ چرا که آن

 دهندگان رسوا نکن. نی  مرا در مقابل شهادت

 پوشی خدا . چرایی پرده2
ست، اما فایده و فلسفه این ویژگی در وجود خداوند متعال چیست و چرا پوش ا خدای متعال پرده

                                                           
 .431، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .517، ص نهج الفصاحة. ابوالقاسم پاینده، 2
 .686، ص 2، ج إقبال األعمالطاووس،  . علی بن موسی ابن3
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آبرو شدن است؛ چنین  او حتی در برخی موارد که با حساب و کتاب عادی ما شخص مستح  بی
توان چههار  کم می پوشی خدا، دست رسد برای پرده سازد. به نظر می کند و راز او را بر مال نمی نمی

 ذکر کرد.دلیل اصلی را در ادامه 
 . جلوه رحمت تام الهی2-1

خدای مهربان به مقتضای مهر و محبتهی کهه بهه بنهدگان خهود دارد، محهافظ آبهرو و شخصهیت 
هاست؛ هرچند این بندگان ناسزاس باشند و وظایف بندگی خود را زیر پها گذارنهد. در مقیهاس  آن

ای از  ه این امر نی  جلهوهتوان از آبروداری مادر نسبت به فرزند سخن گفت ک تر، می بسیار ضعیف
محبت سرشار الهی است که در قل  مادر لبری  شده است. مادر آبروی فرزنهد ناسهزاس خهود را 

کنهد.  دری نمی کند و در مقابل دیگران و حتی در مقابل پدر و خواهران و برادران او پهرده حفظ می
داننهد کهه مهادر لبریه  از  می خواهد؛ زیهرا همهه نمی« مادر بودن»این رفتار او هیچ دلیلی غیر از 

« خهدا بهودن»پوشهی، دلیلهی بهیش از  محبت به جگرگوشه خود اسهت. خداونهد نیه  بهرای پرده
ورزد و این محبت، منشهأ حفهظ آبهروی  خواهد. خداوند متعال نی  به بندگان خود محبت می نمی

؛ بلکه حتهی در قیامهت و دارد  ها برنمی تنها در دنیا حجاب از چهره آلوده آن رو نه هاست. از این آن
 دارد. ها را محفوظ نگاه می کند و آبروی آن در مقابل فرشتگان و انبیای خود نی  چنین نمی

توجه به این محبت سرشار الهی در دعای جوشن کبیر و در سایر ادعیه، سرمش  مهمی بهرای 
  ی مادر، بهه دسهتتنظیم رفتارهای ماست. ما بندگان گنهکار مانند فرزندی که شرمسار از آبرودار

طلبد؛ باید به تضرع و عج  و البه به درگاه پروردگهار مهربهان  افتد و از او حاللیت می و پای او می
های آبرو برنهده خهویش، در درگهاه الههی  خویش بیفتیم و سر بندگی بر آستان او بساییم و از کرده

 شرمسار شویم.
پوشمعصییتاایییانامیامایپرده

  
امیییدصییاعواییامبییرده یی اییودیییده

 

کاهاوافوبخششوانعیامهو وشی 
  

شغلاوفضلوهحمتواکرامیبحوشام
 

جزمعصیتنکردهوصواهم اوبهشت
  

ایصاکبیرسیرمینوایینیه ویصیام
 

 شکنی . جلوگیری از قبح2-2

ه عادی شهدن و ها و در نتیج پوشی خدای متعال، جلوگیری از رواج زشتی یکی از دالیل مهم پرده
آرام زشهتی  هاست. اگر رفتارهای زشت ما همواره بهه دیگهران مخهابره شهود، آرام  شکنی از آن قبح

َکند و بها مهردار  کند که پوست حیوانات را می رود. مولوی داستان دباغی را نقل می ها از بین می آن
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 هوش شد. ید، بیو نجاسات سر و کار داشت. وقتی به بازار عطرفروشان رسید و بوی عطر شن
هیییوشوصمییییدیکیییفافتیییادبفین

  
چونکییی دهبیییا اهاریییاهانهسیییید

 

بییییویارییییرش د ارییییاهانهاد
  

اییابدردیییدشسییروبییرجییافتییاد
 

صبییییرچییییومییییرداهاوفتییییاداوبفهم
  

1 یییی ههو انییییدهمیییییانههنیییییم
 

ههوش آورد تها  هها، نتوانسهت او را بهه کس با آب و گالب و کم کردن لباس و سایر چاره هیچ
اینکه شخصی برای او نجاست حیوانی آورد و به بینی او ن دیک کهرد و شهخص بهه ههوش آمهد. 

رفته همهان امهر قبهیح را خهوبی و زیبهایی  ها غرق شود؛ رفته  ها و پلشتی آری، کسی که در زشتی
پهردازد  می ها نی  ها ندارد؛ بلکه به تحقیر و تمسخر آن کند و دیگر حتی میلی به خوبی ارزیابی می

 شود. ها من جر می و حتی از آن
هایی کهه بهرای مها ایجهاد کهرده اسهت، در میهان  رغم همهه فرصهت امروزه فضای مجازی به

ها نی  پرداخته و دقیقا  از همهین نقطهه حیهات معنهوی مها را  شکنی از بدی تهدیدهای خود به قبح
ها را جلهوی چشهم  کند و آن می ها را عادی هدف قرار داده است. فضای مجازی، یله و رها زشتی

شهوند. روحهی کهه در تسهخیر فضهای  رفته زیبها می کند که رفته  دهد و آنقدر تکرار می ما قرار می
هها  شهود و بهه طهرد و تمسهخر آن هها متنفهر می مجازی قرار گرفته است، به آرامی حتی از زیبایی

افراد پاس داشته شود  پردازد. فضای مجازی مطلوب، فضایی است که در آن حریم خصوصی می
ها در آن، امری عادی نباشد. ما امروز به دلیهل عهدم مهدیریت  ها و پلشتی گذاری زشتی و اشتراک

  صحیح و نی  به دلیل اهمال در تولید محتوای پاک در فضای مجازی، اسیر این تهدید جدی شده
 ایم. ور گشته ها غوطه ها و پلشتی شکنی از زشتی و در دریای قبح

 حفظ شخصیت افراد. 2-3

پوشهی خداونهد متعهال، حفهظ شخصهیت افهراد اسهت. فرزنهدان آدم،  یکی دیگر از دالیهل پرده
شوند. اگر این خطاههای  وبیش مغلوب هوای نفس  و در خلوت خود خطاهایی را مرتک  می کم

هها آنقهدر آسهی   مانند و شخصهیت افهراد و آبهروی آن ها بر زمین می مخفی آشکار شوند، جنازه
فرمهوده  ها نی  باقی نخواهد ماند؛ چنانکهه امهام علهی هد دید که حتی رغبتی برای دفن آنخوا

                                                           

قصٔه آن دباغ کی در بازار عطاران از بهوی عطهر و ، 11، دفتر چهارم، بخشمثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
 مشک بیهوش و رنجور شد.
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م»است:  ْماَمااَتَد َفْنتو ْااَت اَشْفتو َُ.»1 
آبروی افراد ن د خدای متعهال، ارزشهمند اسهت و حرمهت دارد. بهر اسهاس برخهی روایهات، 

ا»اسههت: حرمهت مهؤمن نه د خهدای متعهال حتهی از حرمهت خانهه کعبهه نیه  بیشهتر  ُه
َ
ِ یا  َ ابو

اَلا ِ ااَبسو أِ اا َُّه أِ اَ اَ ا َُّه ْ َمَتأکاَعََّأىا َُّه َو ْعَظأَما
َ
کاَ ا  َُ ْعَظ

َ
َبيِتاَماا  ُْ بًااِكا ََ اَلاَمْ  َْ ُْ ْعَبِ اَف ىا  َُ َنَظَ اِإ

ْ َمً اِمْنک َو ا ْعَظمو
َ
ا  ْؤِمنو ُو َّْ بر همین اسهاس اسهت کهه در شهریعت اسهالمی گناههانی ماننهد  2«.َُ

در روایتی از خداونهد  کردن و مانند آن نی  حرام شمرده شده است. امام صادق غیبت، تمسخر
يأََمْنا»متعال چنین نقل کرده است:  ُِ أؤِمَناَ ا ُو

ُْ اَعْبِدیا  ى اَمْنا َنله اِمن  اِكَحْ ط  ُْ يََن ُِ :ا
ةالا َُّ  اعز  ِل 

بىاَمْنا كَ َ اَعْبِدَیا ََ ؤِمَنااِمْناَغ ُو ُْ شمارد، باید بداند که خداوند بها ؛ کسی که بنده مؤمن مرا خوار  
شک از غضه  مهن در امهان  او در جنگ است و کسی که بنده مؤمن مرا تعظیم و تکریم کند، بی

چنین خدایی هرگ  خود عامل آبرو ریختن بندگان خویش نخواهد شد؛ ههر چنهد خهود  3«.است
 ها به دلیل غفلت و غلبه هوای نفس، حرمت خویش را پاس ندارند. آن

 کیم امتحان الهی. تح2-4

پوشی خدای متعال، تحکیم و پایداری سنت امتحان الهی اسهت. فلسهفه  یکی دیگر از دالیل پرده
امتحهان کهردن، بنهدگان لهوازمی  4خلقت انسان، امتحان شدن و نمایان شدن عیار بندگی اوست.

غیهان مسهدود دارد و یکی از این لوازم، مهیا ساختن امکان تمرد و سرکشی است. اگر راه تمرد و ط
توان به سؤالی تشبیه کرد که چهار گ ینهه در  بازد. بندگی را می باشد، آنگاه امتحان بندگی رنگ می

ها، پاس  صحیح است و شما امکان انتخاب هر کدام را  دهد و تنها یکی از آن مقابل شما قرار می
مسیر تمرد و سرکشهی بهاز  گیرد که امکان انتخاب دارید. بندگی نی  زمانی در دایره امتحان قرار می

  باشد؛ در غیر این صورت سؤالی که یک گ ینه بیشتر ندارد، امتحان نیست و زندگی که در آن یک
 راه غیر از بندگی خدا کردن وجود نداشته باشد؛ امتحان نیست.

حال باید دید اگر خدای متعال بر اساس علم نامحدودی که دارد، نهان انسان را آشکار سهازد 
ز مکنونات قلبی او پرده بردارد؛ آیا مسیر بندگی کردن بهرای چنهین شخصهی، مسهیری در و حتی ا

                                                           

 .53، ص 2ج ، عیون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق، 1
 .293، ص 2، ج روضة الواعظینمحمد بن احمد فتال نیشابوری،  . 2
 .97، ص 1، ج المحاسن. احمد بن محمد برقی، 3
ه  :»2و  1. ملک: 4 ید  ی ب  ذ 

یْبُلَوکْم َأیکْم َأْحَسُن  اْلُمْلک َو ُهَو َعلی کلِّ َشی َتباَرک الَّ ی َخَلَ  اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة ل  ذ 
یٌر الَّ ٍء َقد 

یُ  اْلَغُفوُر   «.َعَمال  َو ُهَو اْلَع  



   17  پوش خدای پرده

 

ضمن یک امتحان حکیمانه خواهد بود؟ پاس ، منفی است. هنگامی کهه پهای آبهروی انسهان در 
گاه آن را به حراج نخواهد گذاشت. در چنین شهرایطی عمهده افهراد بهه سهمت  میان باشد، او هیچ

هها از دسهت خواههد رفهت و در  ند رفت و عمال  امکان خالف بندگی آنطغیان و سرکشی نخواه
چنین شرایطی امتحان بندگی و انجام رفتارههای پسهندیده معنها نهدارد؛ زیهرا شهخص بهه خهاطر 

 دهد و از رفتارهای بد دوری خواهد کرد. آبرویش هم که شده، تنها عمل خوب انجام می

 پوشی خدا . چگونگی پرده3
شی، از صفات فعل الهی است. چنانکه در دانش کالم بیان شده است، صهفاتی پو ستاریت و پرده

ها دربهاره  شوند و نقیض آن مانند قدرت، علم و حیات، صفت ذات خدا هستند و از او سل  نمی
توان خدا را ه نعوذ بالله ه عاج ، جاههل، میهت و ماننهد آن  خدا ممکن نیست. به همین دلیل نمی

گونه نیسهتند و  که صفات فعل مانند محیی، غافر، تواب و مانند آن، این شمرد. این در حالی است
بخشهد و  شود؛ به همین دلیل هر چند خهدا بسهیاری را می ها نی  توصیف می خداوند به نقیض آن

گیرنهد و  ای دیگهر نیه  در شهعاع بخشهش او قهرار نمی ها غفار و تواب است، اما عده نسبت به آن
 ها اشدالمعاقبین است.  خداوند متعال نسبت به آن

ستاریت خدا نی  صفت فعل است و امری  ابت و دائمهی در مقایسهه بها همهه افهراد نیسهت. 
گونه نیست که خدا همواره نسبت به همگان ستار باشد؛ بلکه ستاریت او نی  قیهود و شهرایطی  این

مهالزم بها  شود؛  چنانکه نباید گمان کرد که سهتاریت او دارد و در یک وضعیت خاص محق  می
ای که همین خطای در محاسبه موج  جهری شهدن انسهان در  گونه بخشیدن گناه انسان است، به

بر همین اساس ما را از مغرور شدن به سهتاریت خهدای متعهال بهر  انجام گناه شود. امام علی
ْداَسَتَ ا» حذر داشته است:  َْ َُ ِ ا َحَذَباَفَاا َُّه ُْ َحَذَبا  ُْ ِ ا  أىااَةاَلاِعَباَقا َُّه ته ََ ْمَهأَلا

َ
أْدا  َْ َُ اَةْداَغَفأَ اَ ا نه و

َ
ىاكَ ته ََ

اَعْن وا اََلافْاَفلو نه و
َ
ا  َاافْعََّمو اَ اةو لو ْنافْافو َُ ُِ ا َعَجبو

ُْ َلاَ اِةيَلا  َُ ْة
َ
اَةْدا  نه و

َ
 1«.كَ

پوشیفهم پردهک بیرکیردهمیامفاین
  

،ندی اهیدیییاهبدیییریاقصییربیی  یر
 

ندیدیهایفکی  میادییدیون سیفعل
  

اه ب صداوندیصودپردهب یوشایسیتر
 

حال باید دید برای آنکه مشمول ستاریت خداوند شویم، باید چه کرد. به دیگهر بیهان چگونهه 
توان خود را در شعاع ستاریت حضرت ح  قرار داد و از ایهن فهیض الههی بههره بهرد. در ایهن  می

 کنیم. شده است، اشاره میخصوص در ادامه به سه راهکار مهم که در روایات بیان 

                                                           
 .455، ص 75، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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 . پرهیز از اصرار بر گناه3-1

پوشهی  ای کهه در قبهال ایهن پرده پوشی گناه بندگان است، مگهر آن بنهده َبنای خدای متعال بر پرده
گسترده، پرده حیا را بدرد و با سوءاستفاده از این فضل و رحمت گسترده الههی، از ههیچ خطهایی 

تنهها ههیچ بنهایی بهرای اصهالح عملکهرد خهود  ق شود و نه فروگذار نکند و در منجالب گناه غر
هها مباههات و افتخهار کنهد.  نداشته باشد؛ بلکه بر رفتارهای زشت اصرار ورزد و در نهایت بهه آن

ای که ابایی از نمایان شدن خطایای خود ندارد، در معرض لطف خطاپوشی حضهرت  چنین بنده
 ح  قرار نخواهد گرفت.

کنیییدلریییقحیییوبیییاایییومیییداهاها
  

کیی ا حییدبدیی هد،هسییواکنییدچییون
 

 پوشی از دیگران . عیب3-2

جذب بسیاری از اوصاف الهی، مشروط بر این است که ما نیه  خهود را بهه حهد تهوان بهه آن 
اوصاف بیاراییم. برای جذب  بخشیدن و گذشت الهی، باید اهل بخشش و گذشت باشیم. بهرای 

یگران باشیم و برای جله  سهتاریت خهدا نسهبت بهه جل  مهربانی خدا، باید اهل مهربانی به د
گاه فهاش نکنهیم و از چههره پوشهیده و  پوشی باشیم و اسرار دیگران را هیچ خودمان، باید اهل پرده

 ها پرده برنداریم. مخفی آن
ب شکرینک صداای مننهفتا صلیو

  
پوشمدهچشمک ب همانصلوای  

 

ا»موده است: فر خدا روست که رسول از همین أْح و ََ ْنيااَفََّأْمافْف ْسََِّماِفىا ُأدُّ ُو ُْ ا  مْناَسَتَ اَ خاهو
ياَم  ِْ

ُْ افْا ا  ا َُّ  و هر که بر عی  برادر مسهلمانش در دنیها پهرده پوشهد و او را رسهوا نسهازد،   1؛َسَتَ هو
 «.  خداوند در قیامت، عی  او را بزوشاند

أْؤِمِناَعََّأىا»فرموده است:  باقر پوشی از دیگران تا جایی اهمیت دارد که امام پرده ُو َّْ ُِ ا فِجبو
ًَا َ اعَّيِ اَسبعيَناكبي  افستو ُْ

َ
ْؤِمِنا  ُو ؛ بر مؤمن نسبت به مؤمن واج  است که هفتاد گنهاه کبیهره او  ُ

صریح در وجوب است « یج »دو نکته مهم در این روایت وجود دارد؛ ابتدا اینکه  2«.را بزوشاند
شی نه یک توصیه اخالقی صرف، بلکه یک وظیفهه قطعهی شهرعی پو و شاید بتوان گفت این پرده

ای نسبت به همگان است تا آنجا که حتی دربهاره کسهی کهه  پوشی وظیفه است و دیگر اینکه پرده
                                                           

 .770، ص نهج الفصاحة. ابوالقاسم پاینده، 1
 .207، ص 2،  ج الکافیینی، . محمد بن یعقوب کل2
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آنکهه در   دری کهرد؛ حهال در مقابل ما انجام داده باشد، نی  نبایهد پهرده 1گناهان کبیره بسیار فراوان
شمار از گناههان آنهان  افتد و ما تصادفا  بر مواردی انگشت قی نمیمورد عموم گناهکاران چنین اتفا

 کنیم. اطالع پیدا می
افرادی همچون حکمرانان و مسئولین سیاسی که به اطالعات مردم دسترسی دارنهد، مکلهف 

ها به دلیل اشراف اطالعاتی که دارند و نیه  نقهش الگوسهازی  پوشی آن پوشی هستند و پرده به پرده
در عهدنامهه  کنند؛ اهمیت بیشتری دارد. بر همین اساس امام علی جامعه ایفا میکه برای کل 

ههایی وجهود دارد کهه از چشهمان، غایه  و  در میان مهردم عی »مالک اشتر به او فرموده است: 
هها پهرده برمهدار. در نتیجهه تهو  ها اولی اسهت. پهس از آن داشتن آن پنهان، و والی در مستور نگاه 

کنهی. خهدا خهودش امهور پنههان را داوری   شود، پاک ری را که برایت آشکار میوظیفه داری امو
های پنهان تو را که دوسهت داری  ها را بزوشان تا خدا هم عی  کند. تا آنجا که توان داری، عی  می

 2«.پنهان بماند، همواره بزوشاند
 جای دیگران  . اشتغال به عیوب خود به3-3

پوشی باشیم؛ اما بهرای اینکهه خهود اههل  خدا، ما نی  باید اهل پردهپوشی  برای برخورداری از پرده
پوشی شویم و به رصد عیوب مردم اشهتغال نداشهته باشهیم و بها حهس کنجکهاوی در مهورد  پرده

دیگران مقابله کنیم؛ چه باید کرد؟ پاس  این سؤال روشن اسهت. کسهی کهه خهودش را در مرکه  
ههای  ودش مشهغول اسهت، وقهت پهرداختن بهه عی های خ دهد و به عی  و نقص توجه قرار می
ها را نخواهد یافت. به همین دلیل است کهه در روایهات اسهالمی مسهئله  دری از آن دیگران و پرده

فرمهوده  اشتغال به عیوب خویشتن نی  بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکهه امهام علهی
هر کس در مهورد عیه  خهودش تحقیه   3؛َعيِباَغيِ هِاامْناَنَظَ اِفىاَعيِباَنْفِسِ ا ْشَتَاَلاَعْنا» است: 

 «.  شود کند، از پرداختن به عی  دیگران منصرف می
نظر و تحقیه   به معنای نگاه کردن صرف یا همان رؤیت نیست؛ بلکه به معنهای دقهت« نظر»

بین به دست باشد و با دقت احهواالت خهودش را  است. بنابراین شخص باید در مورد خودش ذره
بررسی قرار دهد تا وقت پرداختن به دیگران را نداشته باشهد. آن حضهرت در کهالم دیگهری  مورد

                                                           
. ظاهر این است که هفتاد در روایت، عدد کثرت است و به صورت خاص بر این عدد داللت ندارد؛ بلکه کنایه از 1

 ای بسا از هفتاد مورد نی  بیشتر باشد. اکثرت و فراوانی گناه کبیره است که 
 .429، ص  نهج البالغة. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
 .19، ص 8، ج الکافین یعقوب کلینی، . محمد ب3
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اس» فرموده است:  ياِطا ُنه اَعْناعو اَعيبو و ْناَشَاََّ و َُ ُِ اَكىا خوش به حال کسی که عیه  خهودش  1؛هو
رای نکته مهم در این روایت این است که ب«. او را از پرداختن به عیوب دیگران مشغول کرده است

صورت جمع استفاده شده اسهت. شهاید  صورت مفرد و برای دیگران از عیوب به  خود از عی  به 
سرف این تعبیر این باشد که برای پرداختن به عیوب خود، کم بودن عیه  خهود در مقابهل به رگ و 

ی زیاد بودن عی  دیگران نی  نباید مانع از تغافل در مقابل دیگران شود. حتی درجایی کهه مها عیبه
غفلهت از عیه  کوچهک خهود و  های ب رگی دارند؛ مجاز به  کوچک داریم، اما اطرافیان ما عی 

ها نیستیم تا چه رسد به آنجا که خود غهرق در عیه   های ب رگ آن رصد و قضاوت در مورد عی 
 هستیم و بخواهیم در عین حال به دیگران بزردازیم.

 فهرست منابع
، ترجمه محمد آخونهدی، تههران: دار الکته  امسهالمیا، عمالإقبال األطاووس، علی بن موسی،  ابن .1

       ش.1367

الهدین محهد ، قهم: دار الکته  امسهالمیا، ، تصهحیح جهاللالمحاسننبرقی، احمد بن محمهد،  .2
       ش.1371

، تصهحیح و تعلیه  احمهد خهاتمی، تههران: مرکه  نشهر مثننوی معننویالدین محمد،  بلخی، جالل .3
 ش.1390دانشگاهی، 
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