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 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کته است  شده وضع اآلن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که اس  بزرگى مسئولی  یک مسئولی ، اند.جورى این روحانیون گویندمى
 حستاب استالم روحانیت  پتاى بشتود، حساب خودش پاى که نیس  طور این بگذارد غلط
 ختداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جه  این از اس . اسالم روحانی   شکس  شود،مى

 دارد مدرسته در هکت اىطلبته آن حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگران پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آن خواند،مى درس
«اس . بزرگ بسیار مسئولی  کنند.مى حساب هم

 16/2/1364 سنی، و شیعه روحانیون و علما جمع در بیانات
 

 (:العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

 گفتتار منشت  بته را متردم دل تتوانیممى چطتور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حتر  دنیتوى شتهوا  متذم   از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بته سترردندل متذم  از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 متا عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى هاىخواهىزیاده راه در کردنمجاهد  و کردنحرک  و پول
 اثتر  یتا کنتد،نمى اصتالا اثتر یا بکند؟! اثر اس  ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور

 تبتدیل اثتر ضتد بته درست  متا، کار واقعی   کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى زودگذر
«.اس  مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1384 مبلّغان، و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
های مشتاق و نیازمند کماال را از معاار   همیشه جاری است که دل  قرآن کریم، چشمه

هاای معطار  جامعه انسانی را باه زیاور عشا  و ایماان و  ل سازد و زالل خویش سیراب می
ِِِِلُكلِ ِ»نماید. ماه مبارک رمضان بهار قرآن اسات   اخالق و معنویت مزین می َِِشل   َوٍِِِءَِرِبيل  

آِنَِِِرِبيُ ِ ُقر  ُرَِرَمَضاَنِِِال   «.برای هر چیز، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است1؛  َشه 
سعادت یافتیم تا ماه رمضان دیگری را درک کنیم ، بایساته اسات اینک که به توفی  الهی 

کران رحمانی  ردانیم.  خود را شایسته رحمت و مغفرت الهی و دریافت عنایات و الطا  بی
ماه رمضان فرصت مناسبی است تا آدمی، خویشتن را شایسته حضور در ضیافت الهی کناد 

چه نیکوست که مهماناان ایان ضایافت  و صفحه دل را به فضایل الهی و معنوی زینت دهد.
بزرگ، باطن را به تجلیات دوست آراسته، زبان را از سخنان بیهوده و ظلمانی پااک سااخته و 
جان را به کلمات آسمانی و نورانی مازین کنناد و در خلاوت ساحری باا خاال ، باه نیاایش 

 خالصانه بنشینند و در جلوت با مخلوق، در خدمت صادقانه خل  بکوشند.
توشا   یاری خداوند متعال معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغاات حاوزه علمیاه قام، رهبه 

دیگری از محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان فراهم نموده است که امیدواریم بارای مبلغاان 
توشه رمضان در سه قالب  بخش  باشد. فصلنامه ره شان مفید و رضایت  رامی و مخاطبان محترم

توشه ویژه مناط  مشاترک  باه همات  توشه ویژه خانواده و ره ی عموم مبلغان، رهبرا اصلی توشه ره
اسات. ایان  روه تولید محتوا و جمعی از نویسند ان و مبلغان فرهیخته به رشاته تحریار درآماده

                                                            

 .630، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
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نشریه با طرح مباحث و موضوعات مهم و متنوع معرفتی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی کوشایده 
تبیاین »ث اسالمی و قرآنی را برای مبلغان عزیز تبیاین نمایاد؛ چارا کاه ای از مباح است  نجینه

در زمیناه مساائل »دانایم   را بهترین و مؤ رترین سالح در جنگ نرم  مای« مفاهیم عالی اسالمی
های حکمرانی اسالمی همچون مردمی بودن، دینای و  معرفتی، سبک زند ی اسالمی و بیان آیین

های نا فته،  ر  نبودن، و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن، حر اعتقادی بودن، َاشرافی و ُمس
البته، مسائل و موضاوعات  1«جّذاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود.

شده در این فصلنامه، با توجه به نیاز و سطح علمی و سّنی مخاطبان، نیازمند بسط بیشتر و  مطرح
 سط مبلغان محترم است.تر تو های جزئی تحلیل

از وظایف مهم روحانیون ومبلغان  رامی در ایام ماه مبارک رمضان جهاد تبیین و روشانگری 
در آن وصّیت معرو   امیرالمؤمنین»دارد   است. جهادی  که ریشه در کالم امیرالمؤمنین

؛ یعنای «ِکَتلاِب َِوَِمنَِبَلَغُهِ»فرمایند  ا که خطاب به آنها است، منتها می خودشان به َحسنین
َوِ»فرمایند ]ایان اسات    بنده و شما هم مخاطب این وصّیت هستیم ا از جمل  چیزهایی که می

جهااد باا  3«جهاد باا السان . 2؛«الَلَهِالَلَهِِف ِالِجَهاِدِِبَامَواِلُكمَِوَِانُفِسُكمَِوَِالِسَنِتُكمِِف َِسِبيِ ِالَله
 بلیغی است. ها مسئله اصلی اهل منبر در ایام ت زبان

راز اهمیت جهاد تبیین مقابله با تحرکات دشمنان اسالم در جنگ نرم اسات. روشان اسات 
همچنانکاه دیگار »اسات  « روزرسانی ابزارهاا در جناگ نارم به»الزمه موفقیت در جهاد تبیین  

های سخت از ابزارهای قدیمی استفاده کرد، در جنگ نرم نیاز بایاد ابزارهاای  توان در جنگ نمی
های قدیمی مانند منبر و ماداحی همچناان ا ر اذار و بادون  روز کنیم البته بعضی شیوه را به خود

  4«جایگزین هستند.
رود مبلغاان  ها و نواقص نیست و انتظار می  فتنی است مجموع  پیش رو، پیراسته از کاستی

ه توفیا  الهای، مند سازند تاا با عزیز، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهره
 شاهد کیفیت و کارآمدی بیشتری در آ ار بعدی باشیم.

                                                            

1 . https://www.leader.ir/fa/content/25572 
 .4۷  البالغه، نام . نهج2

3 . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769 
4. https://www.leader.ir/fa/content/25572 
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ساازی و  نویسند ان محترم، از هم  کسانی کاه در امار آماده   در پایان، ضمن قدردانی از
االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیاان  ویژه حجت انتشار این فصلنامه تالش کردند،  به 
تبلیغای و همکااران محتارم ایشاان صامیمانه تشاکر و  رئیس  روه تولید محتوای فرهنگی و

 کنم. سپاسگزاری می
 
 روستاآزاد سعید 

 معاون فرهنگی و تبلیغی 
 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم دفتر

 





 

 

 آداب دعا

 *االسالموالمسلمینعباسکوثریحجت

 مقدمه
دعا و اظهار نیاز به پیشگاه آفریننده هستی است که   های زیبای عبادت و بند ی، یکی از جلوه

شناخت صحیح جایگاه و آ ار دعا  نیازمند  انجام صحیح و سبک مطلوب آن مانند سایر عبادات،
، جز ضاللت  به فرموده قرآن  آداب و شرایط آن است؛ در غیر این صورتآن با و نیز انجام عملی 

و دعای کافران جز بار هادر  1؛َضالل    َو ما ُدعاُء اْلکاِفریَن ِإالَّ فی»ای نخواهد بود   و  مراهی بهره
بررسای شاده  بیات های قارآن و اهل اساس آموزهدر نوشتار پیش رو، آداب دعا  بر   «نباشد.
 است.

 اهمیت دعا 

فرمایاد   ارزش و منزلت انسان نزد پرورد ار، به مقدار دعا و نیایش اوست؛ چنانکه قارآن می
ْبُتْم َفَسْوَف َیُکوُن ِلزاماا  » ی َلْو ال ُدعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ ،  باودبگاو ا ار دعایتاان ن  2؛ُقْل ما َیْعَبُؤا ِبُکْم َربِّ

اند مقصود از دعا  برخی  فته»نویسد   طاووس می سید بن «. پرورد ارتان به شما اعتنایی نداشت
اند که مقصود از دعاا در  در آیه عبادت است، ولی راویان مورد اعتماد از پیشوایان ما روایت کرده

دعاا، کلیاد  3«.شاود بدون هر ونه زیاده، همان دعایی است که در عر  شرع فهمیده می  این آیه
اِع »فرمایاد   هاست؛ از همین روست که خداوند می دستیابی به آرزوها و خواسته ُأجیُب َدْعَوَة الدَّ

، دعا بر اساس حدیث پیامبر«. کنم دعای نیایشگری را که مرا بخواند، اجابت می 4؛ِإذا َدعاِن 
                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
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  1مغز عبادت است.

 آداب دعا
هاای  و نیاز روش 2و فرهناگ رایاج هار قاوم  ها ، سانت هاا ، روش ها به معنای قاعده« آداب»

هاایی اسات کاه باه دعاا کماال و زیباایی  هاا و راه روش  مقصود از آداب دعاا، 3پسندیده است.
کناد؛ چنانکاه اماام  ها یاری می بخشد و نیایشگر را در رسیدن به قرب الهی و اجابت خواسته می

َدَبِاِِ»فرموده است   صادق
َ
ِأ َفظ  َعاِءَِوِاِِح  ُعوالدُّ َفَِتلد  ُعوَِکي  َِتد  َِمن  ُظر  آداب دعاا را رعایات  4؛ن 

در روایاات «. کنای کن و دقت داشته باش نزد چه کسی و چگوناه و بارای کادام هاد  دعاا می
 کنیم. ها را ذکر می اسالمی برای دعا آدابی ذکر شده است که برخی از  آن

 حمد و ستایش. 1

ِ»فرموده است   امام صادق
َ
َتِأ َرد 

َ
لُهِِإَذاِأ ل  ُهَِوَللِّ ه  َِوَسلبِّ ُُ َملد  َِواح  َِوَج َّ َهَِعزَّ ِدِاللَّ ُعَوَِفَمجِّ َِتد  ن 

َطِ ُِتع  َِس   َِوآِلِهُِثمَّ ِب ِّ ٍدِالنَّ َِعَل ُِمَهمَّ ِهَِوَص ِّ ِنَِعَلي  ث 
َ
هر  اه خواستی دعا کنی، خدای عزوجل را  5؛َوأ

ش بااش و بار محماد و آل او و تسبیح و تهلیل بگاو و  ناا وی  تمجید و او را حمد و ستایش کن
 نویسد   می عالمه مجلسی«. صلوات فرست؛ سپس درخواست کن تا به تو داده شود

ه»،  فتن  تمجید ه»و تحمید،   است« اکبر اللَّ « الّله سابحان»و تسابیح،   است« الحمدللَّ
ه الاله»و تهلیل،   است ه هایی کاه خداوناد بار بناد و  نا آن است که نعمت  است« االاللَّ

، ولی مهم بیان و اظهار این معانی اسات و  ها را  بشمارد ]آن نعمت ،عطا فرموده است
اه»بر  ،به این الفاظ مخصوص اختصاص ندارد؛ چنانکه تمجید « الحول و القوة االباللَّ

 6نیز اطالق شده است.
هر ااه یکای از شاما حااجتی خواهاد، »در حدیث دیگری فرموده اسات   صادق« امام

؛ زیرا چون مردی از سلطان حااجتی خواهاد، بهتارین  ا ستایش کند و او را مدح  ویدپرورد ار ر
. پس چون حاجتی خواستید، خدای عزیز جباار  سخنی که توانایی آن را دارد، برای او آماده سازد

                                                            

ِعَباَدةِِ: »27، ص 7، ج وسایل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 1 ِال  َعاُءُِمخُّ  «.  الدُّ
 .65، ص فرهنگ بزرگ سخن. حسن انوری، 2
 .35، ص 1، ج فرهنگ معین،  . محمد معین3
 .133، ص مصباح الشریعة، . منسوب به جعفر بن محمد امام صادق4
 . 485، ص 2 ، جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی،   .5
 .64، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 6
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در ضمن بهتر است دعا با صلوات آغاز و باا  1«.را تمجید کنید و او را مدح  ویید و ستایش کنید
 فرمود   بارها می در روایتی آمده است که امام صادقان یابد. چنانکه صلوات پای

، شروع به دعا مردی وارد مسجد شد و پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر
این بنده در ]دعاا و درخواسات از  پرورد اارش شاتاب »فرمود   خدا . رسول کرد
عزوجال را ساتایش کارد و بار  . سپس مرد دیگری وارد شد و نماز خواند و خدای «کرد

بخواه تا به تاو داده »به وی فرمود   خدا . پس رسول صلوات فرستاد خدا رسول
  2 «.شود

 اقرار به گناه و استغفار. 2
، کوتااهی در وظیفاه بناد ی را  شود انسان در عم  وجود خاویش اعترا  به  ناه موجب می

مستح  مالمت بداند و با فروتنی و خشاوع  جب و خودشیفتگی دور بماند. خود رادریابد و از ُع 
در پیشگاه خدا نیایش کند و آماد ی بیشتری برای تابش اناوار حا  باه دسات بیااورد. از هماین 

آداب دعا عبارتند از مدح خدای و  نای الهای. ساپس »فرموده است   روست که امام صادق
س از  ناه جز با اقارار باه آن بیارون ک . به خدا قسم! هیچ  اقرار به  ناهان، آنگاه درخواست از خدا

هر کس از اوامر الهای اطاعات »آمده است   در حدیث دیگری از امام صادق 3«.نرفته است
سپس آن حضرت در پاساخ «. کند ؛ خدای تعالی اجابت می کند، سپس خدا را از راه دعا بخواند

کنای و  خادای شاروع می دعا را به ستایش و حمد»به این پرسش که راه دعا کدام است، فرمود  
و  ، آنگاه بار پیاامبر  ویی . سپس شکرش را می شوی هایی را که به تو داده، یادآور می نعمت

هاا  ، ساپس از آن کنای شاوی و بادان اقارار می فرستی و سپس یادآور  ناهانت می آلش درود می
 4 «.کنی. این، راه دعاست استغفار می

 بیت و اهل صلوات بر پیامبر. 3

ر علما معتقدند که صلوات از جانب خداوند، رحمات و از ساوی مالئکاه، اساتغفار مشهو
هاا و  صالوات از جاناب خداوناد، افاضاه اناواع کرامت»نویساد   اما فیض کاشانی می 5است؛

                                                            

 .485، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .486. همان، ص 2
 .484. همان، ص3
 . 82، ص 7، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
 . 89، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 5
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هاا و  ها، دعاا بارای نازول ایان کرامت و صلوات مالئکه و انسان های بزرگ بر پیامبر نعمت
های بسایاری بارای آن  ای دارد و  واب روایات، اهمیت ویژه صلوات در قرآن و 1«.هاست نعمت

خبار  سوره احزاب پس از آنکه از صلوات خدا و مالئکه بار پیاامبردر ذکر شده است. قرآن 
درود فرساتند و تسالیم فرماان او  ها نیاز بار پیاامبر دهد که آن دهد، به مؤمنان فرمان می می

هاای  شاود. ویژ ی در تشهد ترک کند، نمازش باطال میعمد  ا ر نماز زار صلوات را به  2باشند.
 زیر، بیانگر اهمیت و رمز و راز صلوات است.

 و خاندان پاک اوست. الف( صلوات، تجدید ایمان به خداوند و پیامبر

، عبادت و موجب قرب ح  است؛ بلکاه باه  ، دعا به پیشگاه پرورد ار و هر دعا ب( صلوات
  3عبادت است. تعبیر برخی روایات، اصل و مغز

ج( صلوات، اعالم توحید واقعی و دور شدن از غلو نسبت به اولیای الهی است؛ زیرا با ذکار 
 شود. به رحمت الهی اظهار می بیت و اهل صلوات نیازمندی پیامبر

، وسیله قرب الهی و موجب دستیابی به معار  و احکام بیت د( والیت و محبت به اهل
بار ایان اسااس ذکار  4اعالم این پیوند و نماد ایان ارادت اسات.صحیح الهی است و صلوات، 

، شایستگی بیشتری به دست آورد  شود انسان برای دریافت فیض الهی صلوات در دعا موجب می
ای عینی و عملی از این شیوه زیباست؛ زیارا  مند شود. صحیفه سجادیه، نمونه و از استجابت بهره

پیوسته دعا از رفتن باه »فرموده است   است. امام صادق بسیاری از ادعیه آن همراه با صلوات
همچنین فرموده  5«.آسمان محجوب است تا آن زمان که بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود

ِ»است   ِب َّ ُکِرِالنَّ َِیذ  َِدَعاَِوَلم  َِِمن  ِب َّ ِسِهَِفِإَذاَِذَکَرِالنَّ
 
َعاُءَِعَل َِرأ َعاُءِِ،ِالدُّ  هار کاه 6؛ُرِفَ ِالدُّ

و چاون ناام   ای  بچرخاد را نبرد، آن دعا باالی سارش ]چاون پرناده دعایی کند و نام پیامبر
 «. آورده شود، دعا باال رود پیامبر

 های مقدس انتخاب مکان. 4

های توحیدی و تأ یر ذاری آن در سعادت و  شرافت و برتری معنوی هر مکان، به سبب جلوه
                                                            

 . همان.1
ُموا َتْسلیما   ِإنَّ : »56. احزاب: 2 وا َعَلْیِه َوَسلِّ ذیَن آَمُنوا َصلُّ َها الَّ ِبیِّ یا َأیُّ وَن َعَلی النَّ َه َوَمالِئَکَتُه ُیَصلُّ  «.اللَّ
 .27، ص 7 ، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .90، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 4
 . 493، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5
 .94، ص  7  ، جوسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 6
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تهذیب نفس و اصالح آن است. ایان درخشاش موجاب  کمال و نیز به خاطر نقش تربیتی آن در
هاای  یار و همراه نیایشگر شود تا او به استجابت دست یابد. برخای از مکان  شود فیض الهی می

 مقدس برای دعا عبارتند از 
 . مساجد1/4

کاه بارای اهال   های من در زمین، مسااجدند بدانید که خانه»در حدیث قدسی آمده است  
ها  د. خوشا به حال آنان که مساجد، خانه آنندرخش ستار ان برای اهل زمین میها همانند  آسمان

ام زیارت کناد و خادا  ، سپس مرا در خانه اش تطهیر کند ای که در خانه باشد و خوشا به حال بنده
فرماوده  اماام صاادق 1«.تر از آن است که زائر و خواهان خود را دست خالی باز رداناد کریم

 است  
بِِ
َ
َقِِبِهَِکاَنِأ ئًاَِفَتَصدَّ َمَِشي  َراَدَِذِلَکَِقدَّ

َ
ِسَِفِإَذاِأ م  َدَِزَواِلِالشَّ َهاَجَةَِطَلَبَهاِِعن   ِِإَذاَِطَلَبِال 

ُهِ ِجِدَِوَدَعاِِف َِحاَجِتِهِِبَماَِشاَءِاللَّ َمس  ِِطيٍبَِوَراَحِِإَل ِال  ئًاِِمن  َِشي  پدرم وقتی نیازی 2؛وَشمَّ
خواسات  . وقتای می کارد را از خداوناد درخواسات میداشت، به هنگام زوال ظهر آن 

کارد و باه مساجد  داد و باوی خاوش استشامام می ای مای درخواست کند، ابتدا صدقه
 کرد. رفت و برای حاجت خود دعا می می

 . کنار کعبه 2/4
، موجاب  روست که اولین معبد روی زمین بارای پرساتش خادای یکتاا  شرافت کعبه از این

محور مراسم شکوهمند حج است و در طول تاریخ، جایگاهی مقدس بارای  و 3ها هدایت انسان
نیایش و راز و نیاز انبیا و اولیای الهی بوده است. بنابراین قرار  رفتن انسان در آنجا، زمینه مناسبی 
برای پذیرش دعاست. در این زمینه ادعیه خاصی برای طوا  ذکر شاده اسات. همچناین بارای 

ان درب خانه کعبه و حجراالسود قرار  رفته است و نیز مستجار کاه پشات نیایش نزد ملتزم که می
های دیگری ذکر شده است. نقال اسات  و محاذی در کعبه است، نیایش  کعبه نزدیک رکن یمانی
از مان فاصاله بگیریاد. »نزد ملتزم رسید، به خدمتکاران خود فرمود   هنگامی که امام صادق

خویش اعترا  کنم؛ زیرا هر که در اینجا اقرار به  ناه و ساپس  خواهم در این مکان به  ناهان می
 4«.از آن استغفار کند، خداوند  ناهانش را بیامرزد

                                                            

 .28، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. محمد بن علی صدوق، 1
 .67، ص 7، ج  وسائل الشیعه ، حر عاملی  . محمد بن حسن2
َة ُمباَرکا  َوُه : »96عمران:   . آل3 ذی ِبَبکَّ اِس َللَّ َل َبْیت  ُوِضَع ِللنَّ  «. دی  ِلْلعاَلمیَن ِإنَّ َأوَّ
 .346، ص 13، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
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 . حائر امام حسین3/4

و به افرادی کاه نازد او بودناد، دساتور داد   بیمار شد در روایتی آمده است که امام صادق
ی او دعا کند. پس مردی از دوساتداران آن برا شخصی را اجیر کنند تا در کنار قبر امام حسین

،  روم مان مای» فت. آن مرد  فت   حضرت بیرون آمد و ماجرا را به یکی از عالقمندان امام
هام اماامی  امامی است که اطاعتش واجب است؛ چنانکه امام صاادق ولی امام حسین

ر اماام در کناار قبا است که اطاعتش واجب است. پاس چگوناه بارای شافای اماام صاادق
باید دعا کرد؟ آن شخص نازد اماام آماد و ساخن او را نقال کارد. حضارت فرماود   حسین

هاایی اسات کاه  داند که برای خدای متعال مکان  وید، ولی او نمی طور است که وی می همین»
  1«.، از آن امکنه استشود. بقعه امام حسین دعاها در آن اجابت می

 های خاص . انتخاب زمان4/4

 شود. ها اشاره می  ونا ونی دارد که به برخی از آنمختلف و های  زمانزمان، نظر دعا از 

 الف. سحرگاهان

قرآن از استغفارکنند ان در ساحر اهان  2، به معنای زمان نزدیک به صبح است.«َسَحر»واژه 
ریَن ِباْأَْسا »ستایش کرده و آن را از صفات پرهیزکااران قارار داده اسات   ِِ

ْْ در  3«.ارِ َو اْلُمْساَت
فرماوده  خدا روایات نیز سحر اه زمان مناسبی برای دعا به شمار آمده است؛ چنانکه رساول

و این آیاه را کاه   توانید خدای عزوجل را بخوانید، سحرهاست بهترین وقتی که در آن می»است  
 4زودی برای شما از پرورد اار خاود آمارزش خاواهم،  به پسرانش  فت به حضرت یعقوب

اماام  5«.ها را( تا ساحر باه تاأخیر اناداخت دعا کردن برای آن کرد و فرمود  )یعقوبتالوت 
ای را دوسات دارد کاه  خدای عزوجل از میان بند ان مؤمنش، آن بنده»نیز فرموده است   باقر

بسیار دعا کند. پس بر شما باد به دعا از هنگام سحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا آن هنگاامی اسات کاه 
  6«.شود های بزرگ برآورده می ها در آن تقسیم و حاجت  شوده و روزی درهای آسمان

                                                            

 .57، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن1
 .714، ص 2، ج مجمع البیان؛ فضل بن حسن طبرسی،  267، ص 2-1، ج المصباح المنیر. احمد فیومی، 2
 . 17:  عمران . آل3
یق: »98. یوسف: 4 ُر َلُکْم َربِّ ِِ

ْْ  «.اَل َسْوَف َأْسَت
ِ: »478، ص2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5 ُِ لَهاُرَِوَتلَهَِللِذ س 

َ ِِفيلِهِاأ  َِوَج َّ َهَِعزَّ ُتُمِاللَّ ٍتَِدَعو  ُرَِوق  َخي 
ُقوَبِ ِلَِیع  ِِإَل اْل َیَةِِف َِقو  َرُلم  خَّ

َ
َِربِّ َِوَقاَلِأ ِفُرَِلُكم  َتغ  س 

َ
َفِأ َهِرِِ:َِسو   «.السَّ

 .69، ص 7، ج  وسائل الشیعه . محمد بن حسن حر عاملی،6
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 ب. بعد از نماز
هار کاه بارای خادا »کند که آن حضرت فرموده است   نقل می از پیامبر امیرمؤمنان

َثَهَثُةِ»همچنین حضرت فرمود    1«.نماز واجبی بگزارد، بعد از آن برایش دعایی مستجاب است
َجِ َقاٍتََِلُیه  و 

َ
ُتوَبِةِأ َمك  َثِرِال 

َ
ِهِ)َتَعاَل (ِِف ِأ َعاُءَِعِنِاللَّ َمَطِرُِِِبِِفيَهاِالدُّ َدُِنُزوِلِال  ِجَزٍةَِِِوِِعن  َوُظُهوِرِآَیٍةُِمع 

ِضِهِ ر 
َ
ِهِِف ِأ  اردد، دعاا بعاد از نمااز واجاب و  سه وقت است که دعا از جانب خدا باز نمی 2؛ِللَّ

 «.هی در زمینهنگام نزول باران و آشکار شدن معجزه ال

 دعا برای دیگران . 5
اسالم بر محبت و دوستی میان مؤمنان تأکید بسیاری کرده و به پیروان خود آموخته است که 

هایشاان  برای پیشگامان در ایمان، از خداوند آمرزش طلبند و خواستار زدودن کینه مؤمناان از دل
ی باطن و نداشتن کینه به آنان اسات دهنده صفا دعا برای برادران ایمانی در خلوت، نشان 3شوند.

روایات شاده اسات کاه  آن، شایستگی دریافت رحمت الهی است. از امام مجتبای  و نتیجه
دمان عبادت و برای مؤمنان با نام دعا  ای دیدم که تا سپیده را در شب جمعه مادرم زهرا»فرمود  

  فرزنادم! اول همساایه، بعاد کرد و برای خویش دعا نکرد. از ایشان سبب را جویا شدم. فرماود 
4«.خانواده

  
ه بن جندب را در موقاف )عرفاات( دیادم و  علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند که عبداللَّ

اش  هایش بر  ونه هایش به سوی آسمان بلند و اشک وقوفی بهتر از وقو  او ندیدم. پیوسته دست
ای »ز عرفاات( بر شاتند، باه او  فاتم  . وقتی مردم )ا ریخت که بر زمین می طوری  روان بود؛ به

به خدا سو ند! من جز برای برادران )دینی( » فت  «. ابامحمد! من وقوفی بهتر از وقو  تو ندیدم
به من خبر داد که هار کاه  و این برای این بود که حضرت اباالحسن کاظم  خود دعایی نکردم

برای تاو بااد صادهزار برابار. خاوش  پشت سر برادر دینی خود دعا کند، از عرش به او ندا شود 
دانم آن یک دعاا  نداشتم که صدهزار دعای تعهد شده را به خاطر یک دعا از دست بدهم که نمی

  5«.هم به اجابت برسد یا نه
                                                            

 .289، ص االمالی. محمد بن حسن طوسی، 1
 .281. همان، ص2
ذیَن َسَبُقونا ِباِْلیماِن َوال َتْجَعْل : »10. حشر: 3 ْخواِنَنا الَّ ْر َلنا َوِِلِ ِِ َنا اْغ ذیَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َیُقوُلوَن َربَّ ُقُلوِبناا   یفا َوالَّ

ذیَن آَمُنوا  «.ِغالًّ ِللَّ
 .113، ص 7 ، ج وسائل الشیعه . محمد بن حسن حر عاملی،4
َهَسِنُِموَسل : »508، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5 َباال 

َ
ِأ نَّ
َ
َِدَعلاِِأَِخيلِهِِأ َِملن  نَّ

َ
َبَرِنل ِأ خ 

َ
أ

ِشَِوَلَکِمِِ َعر  ِبُِنوِدَیِِمَنِال  َغي  ِرِال  َتَجاُبِِبَظه  ِریُِتس  د 
َ
ُموَنًةِِلَواِحَدٍةََِلأ ٍفَِمض  ل 

َ
َدَعِِماَئَةِأ

َ
ِأ ن 
َ
ُتِأ ٍفَِفَكِرل  ِفِِضع  ل 

َ
اَئُةِأ

ََِلِ م 
َ
 «.أ
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 نیز فرموده است   خدا رسول
َهُبَِفَيُقوُلِ ِقَياَمِةَِفُيس  َمِال  ِلَِیو  اِر َمُرِِبِهِِإَل ِالنَّ َدَِلُيؤ  َعب  ِال  ِِِإنَّ ِمَناُتَِیلاَِربِّ ُمؤ  ِمُنوَنَِوال  ُمؤ  ال 

ُجلو ِِفيِهَِفَين  َِوَج َّ ُهَِعزَّ ُعُهُمِاللَّ َناِِفيِهَِفُيَشفِّ ع  ُعوَِلَناَِفَشفِّ ِذیَِکاَنَِید  ای را در  بناده  1؛َلَذاِالَّ
. ماردان ماؤمن و  روز قیامت دستور دهند که او را به دوزخ برند و وی را بدان سو کشند

کارد. شافاعت ماا را  ه  ویند  پرورد ارا! این همان است که برای ما دعاا میزنان مؤمن
 و آن بنده نجات یابد.  درباره او بپذیر. خدای عزوجل شفاعت ایشان را درباره او بپذیرد

 خشوع قلبی. 6

یابد که باا احسااس درونای  دعا، راز و نیاز با معبود یکتاست و این حقیقت زمانی تجلی می
تری برخوردار  و عش  انجام شود. هر اندازه نیایشگر از توجه و خشوع قلبی افزون سرشار از شوق

تواند در معرض تابش انوار ح  قرار  یرد؛ از هماین روسات کاه قارآن فرماوده  باشد، بیشتر می
نیاز فرماوده اسات   امام صادق«. او را با بیم و امید بخوانید 2؛َواْدُعوُه َخْوفا  َوَطَمعا  »است  

، اجابت نکند. پس هر  ااه دعاا کاردی، باا  عزوجل دعایی را که از روی دل غافل باشد خدای»
این اصلی است که بایاد آن را در  3«.قلب خود به آن توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود

ِ»فرمود   همیشه می تمامی موارد به کار بست. امام علی لِتَِفَهَیلد  َميِّ ِِلل  َحلُدُکم 
َ
ُعوَِللُهِِإَذاَِدَعلاِأ

َعاِءِ َِلُهِِف ِالدُّ َتِهد  ِِلَيج  ُهَِوَلِكن  َِعن  ٍُ ُبُهََِل ، در حاالی  ای دعا کند هر  اه یکی از شما برای مرده 4؛َوَقل 
این بادان سابب «. ؛ بلکه در دعای بر او ]به درستی  بکوشد که دلش از او غافل است، دعا نکند 

که دعاای  کنند؛ در حالی  توجه دعا می بی است که برخی در دعا بر شخص مرده به رسم عادی و
  وید   مغان می حقیقی این است که از صمیم دل باشد. یکی از اعضای بسیِج عشایر دشت

مغان به تبریز بیاییم تا  بار، از بسیِج عشایر دشت ما موظف بودیم هر ده یا پانزده روز یک
دادیم.  همیشاه انجاام مای  زارش دهیم. این روال را هم به سپاه و هم به شهید مدنی

قبلی آنجا که اکنون به رحمت خدا رفته است،  آمدیم، امام جمعه بار که به تبریز می  یک
الله مادنی بگوییاد بااران نباریاده و هماه محصاوالت  از قول من به آیت  »  فت  به ما

مغان را باه  دشات اماام جمعاه  پیغاام«. مغان وخیم است اند و اوضاع در دشت سوخته

                                                            

 . همان.1
 .56. اعراف: 2
 .473، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . همان. 4
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آلودی کشید و در نماز جمعه دعا کرد و با حال  الله مدنی رساندیم. ایشان آه بغض یتآ
باران خواست. هنوز نماز تمام نشده بود که در تبریاز و سراسار اساتان،   خدا  از  عجیبی

کرد، معلوم بود کاه چاه  که ایشان دعا می باران عجیبی شروع به باریدن کرد. با آن حال
 1. دافتا  اتفاقی خواهد

 امیدواری . 7

ِه َقریٌب ِمَن اْلُمْ ِسنیَن »فرماید   قرآن می او را باا بایم و  2؛َواْدُعوُه َخْوفا  َوَطَمعا  ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ
ِإَذاِ»فرماوده اسات   امام صادق«. امید بخوانید؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

َِحاَجِ ِبَکَِوُظنَّ ِِبَقل  ِب   ق 
َ
َتَِفأ َباِبَِدَعو  کنی، باه آن توجاه قلبای داشاته  هنگامی که دعا می 3؛َتَکِِبال 

 «. سان باشد که روا شدن حاجت و نیازت در آستانه در است باش و  مانت به این

 آهسته و در نهان . 8
ُکاْم اُ »بهترین دعا این است که در نهان و آهسته باشد؛ چنانکه قرآن فرماوده اسات   ْدُعاوا َربَّ

عا  َو  َیة   َتَضرُّ ِْ نیز فرموده اسات   خدا رسول«. پرورد ارتان را با تضرع و در نهان بخوانید4؛ُخ
دعای پنهانی، هفتاد بار از دعاای آشاکار بهتار  5«.هاست ترین آن مخفی  بهترین عبادت و ذکر،»

  6است.

 جمعی دعای دسته. 9
جمعی دعاا  دساته  به همراه عزیازان خاود خداوند در داستان مباهله فرمان داد که پیامبر

 فرموده است   امام صادق 7کند.
َِیكُِ َِلم  َِفِإن  ُهَِلُهم  َتَجاَبِاللَّ ِاس  ٍرِِإَلَّ م 

َ
َهِِف ِأ َفَدَعُواِاللَّ َتَمُعوِا َبِعيَنَِرُجًهِاج  ر 

َ
ٍطِأ َِرل  وُنواَِماِِمن  َتَجاَبِاللَِّ ِاس  اٍتِِإَلَّ َرَِمرَّ ُهَِعش  ُعوَنِاللَّ َِید  َبَعة  ر 
َ
َبِعيَنَِفأ ر 

َ
َِلُهم ِأ َِوَج َّ   هیچ  روه چهل  8؛ُهَِعزَّ

                                                            

( در ماینیداان امیام خمینییبال و پرهای امام )برشیی ا  سییرع عملیی نخانی نائینی،  . هادی حسین1
 .118و  117، ص ها( استان

 .55:  . اعراف2
 .473، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . 55اعراف :  4
ِ: »154، ص 1، ج ارشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی، 5  «.َخيُرِالعبادِةِأخفالا.ِوقال:َِخيُرِالذکِرِالَخِف  
ی». همان: 6 َِیِز رِّ  «.ُدَِعل ِالَجهرَِسبعيَنِِضعفاُدعاُءِالسِّ
 .61عمران:  . آل7
 . 158، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن8
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اینیستندکهجمعشوندودعاکنند،جزآنکهخدایمتعالدعایایشانرااجابت نفره
شوند.کندواگرچهارنفرند؛درصورتیکهخدارادهباربخوانند،اجاب میمی

 بیت توسل به اهل. 10
خداوندبهمقاموحقاولیایالهیاس .دردعتاییکیازآدابدعا،درخواس حاج از

َتهیا »خوانیم:میعرفهسیدالشهدا َْ َّْ ََّ ََ ْفَتها  َّْ ِتیی َری ِِ الَّ ُه ِإَلْیَک ِفی هِذِه اْلَعِشییَّ ا َنَتَوجَّ ُهمَّ ِإنَّ اللَّ
ََ َرُسوِلَک  َک  ٍد َنِبیِّ ََّ َح َُ ند،درخواس اهاراصحیحدانستهآنسن دربرخیروایاتکهاهل1«.ِب

همراهشدهاس ؛چنانکتهدرروایتتیهمراهباتوسلبهمقاموحقحضرتمحمدحاج 
آمدهاس :

اشتقاضتایدعتاکترد.حضترتبتهاوبرایشفایبیمتاریمردنابیناییازپیامبر
گونتهوایندستوردادوضوبگیردودروضویخوددق کندودورکع نمتازبگتزارد

،پیتامبرکنموبتهوستی همحمتدپروردگارا!منازتتودرخواست متی»دعاکند:
.ایمحمد!مندربارهحاجتمبهوسی هتوبتهختدایممتوجتهآیمبهسوی میرحم 

راوی«..پروردگتارا!شتفاع اورادربتارهمتنب ت یرشومتاحاجتمبترآوردهشتودمی
2گویدمدتینگ ش کهآنمردعافی یاف .می

 نویسد:سن ،پسازنقدوبررسیاحادیثمخت فدربارهتوسلمیوسی،ازمفسراناهلآل

نیس ؛چتهدرحتالحیتاتپیتامبرمنعیدرتوسلبهپیشگاهخداوندبهمقامپیامبر»
جستنبهمقامغیرپیامبردرپیشگاهخدامتانعیباشدوچهپسازرح  ایشان.همچنینتوسل

 3«.اودرواقعدرپیشگاهخدامقامیداشتهباشدندارد،بهشرطاینکه
گف :میبهنقلازمقاممعظمرهبریال هلبنانال ه،دبیرکلحزبسیدحسننصر

شودودیگرهیچراهتیهاحلمسائلبرایمدشوارمیامورکشور،بعضیوق مندراداره
ادهشویدبهجمکرانبرویم.راهقمگویمکهآمشود؛بهدوستانواعوانوانصارمیپیدانمی

کنمشویم.بعدازرازونیازباآقا،احساسمیگیریموراهیمسجدجمکرانمیراپیشمی
رستمومشتکلکندومندرآنجابهتصتمیمیمیهمانجادستیازغیبمراراهنماییمی

 4کنم.شودوهمانتصمیمراعم یمیبدینصورتحلمی
                                                            

 .85، ص 2، ج االقبال باالعمالطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 .505، ص 3، ج ماجه ابن  سنن،  ماجه قزوینی . محمد بن یزید ابن2
 .297، ص 3ج ، روح المعانی. محمود بن عبدالله آلوسی، 3
( در بال و پرهای امام )برشیی ا  سییرع عملیی نماینیدااا امیام خمینییخانی نائینی،  . هادی حسین4

 .118، ص ها( استاا
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 رفت از بداخالقی  های برون راه

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
هایی که به دسته از انسانهای مطرح شده در حوزه اخالق این است که چرا آنیکی از پرسش

کنند و با روح بیمار، عمر خود را رذائل اخالقی خود آ اهند، اقدامی جهت اصالح خویش نمی
 برند؟به سر می

 داند، باره وجود دارد   اهی چنین فردی هرچند اصل بیماری اخالقی را میلت در اینچند ع
های  بار آن آ اهی کامل ندارد؛ زمانی نیز امیدهای کاذب و برداشتاز پیامدها و آ ار خسارتاما 

ناصواب از رحمت الهای و شافاعت اولیاا، او را از اقادام جهات زدودن اخاالق ناپساند خاود 
 رفت از آن آسیب است. های برونسومین علت، ناآ اهی چنین فردی از راهدارد و  بازمی
های شایع اخالقی، بدخلقی با اطرافیان است، با تمرکز بر سومین که یکی از بیماری آنجا از 

کنیم تا انسان بداند خالصی از یک رذیله اخالقی و رفت از آن را بیان میهای برونعلت فوق، راه
 چنان هم دوردست نیست و در دسترس همگان است.  ضیلت مقابلش، آنآراسته شدن به ف

 پردازیم  انه رهایی از بداخالقی، به دو نکته مقدماتی میهای ششپیش از توضیح راه

 الف( ضرورت اقدام فوری 
تواند خانه  تالش برای زدودن این خصلت نابود ر، فوریت دارد؛ چه اینکه پایدار بودن آن می

ِ»خاوانیم   مای کلی ویران کند. از همین رو در حدیثی از بااقرالعلوم  ایمان را به َِِللُهُِِِقِسلَمَِِِملن 
ُقِ ُخر  یَماُنِِِال  ِ

ُهِاْل   «.شود کسی که تندخویی نصیبش شد، ایمان از او  رفته می 1؛ ُحِجَبَِعن 
ا ر قرار بود تندخویی باه شاکل یاک مخلاوق »آمده است   در کالمی از رسول اعظم 

                                                            

 حوزه علمیه قم. 4آموخته سطح  دانش* 
 .321، ص2، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 خصصی ویژه مبلغانفصلنامه علمی ـ ت

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

  1«.تر از آن وجود نداشت زشت دربیاید،
َتِمَعاِنِِفي»چنین آن حضرت فرموده است   هم   َلَتاِنََِلَِتج  ِمٍنَِِِخص  ُ ُِِمؤ  ُبخ  ُخُلِقِِِ؛ِال   2؛َوُِسوُءال 

خواهاد جازم مؤمناان معماولی و  دو ویژ ی در هیچ مؤمنی وجود ندارد ]یعنای ا ار کسای مای
 «.خودش نگه دارد  بخل و بدُخلقی پایین هم باشد، نباید این دو خصلت را در درجه

 های بداخالقیب( ریشه
های بدخلقی آشانا شاویم؛ زیارا  دومین نکته این است که در مرحله نخست بایستی با ریشه

 های یک آسیب اخالقی، نقش زیادی در زدودن آن دارد.شناخت ریشه
ا، آب و هاوا، ها توان در ورا ت و ژنتیک، تغذیاه و خاوراکی های این خوی زشت را می ریشه

تربیت عملی در خانه، اختالل در خواب، اساتفاده زیااد از رایاناه و  وشای هماراه، ناکاامی در 
 های شخصی و... دانست.  خواسته

 شود   کار مهم برای رهایی از چنین صفت ناپسندی اشاره می در این جا به شش راه

 . اصالح مزاج1
ردد؛ یعنی از اختالل در غدد داخلی، ورم   درصد باالیی از تندخویی، به وضع مزاجی برمی

تواناد نقشای   یرد. لذا اصالح مزاج مای های جسمی سرچشمه می مغز و برخی دیگر از بیماری
 باره داشته باشد.  کننده در این تعیین

خلقای اسات؛  آری، مراجعه به پزشاکان و حکیماان، نقطاه آغاازینی بارای نیال باه خاوش
 نویسد   می غهالبال شرح نهجالحدید در  ابی ابن

بداخالقی،  اهی از مزاج جسمانی است و  اهی مربوط به نفس. اولی، بر ا ار غالاب 
شدن خون در وجود انسان است. دومی نیز بر ا ار  شدن اخالط سودایی و به تبع، غلیظ
رساد کاه انساان  باشد.  ااهی کاار باه جاایی مای کنترل نکردن قوه غضب و خشم می

جاانی کاه   ناه و یا حتی حیوانات و اشیای بای ای کاماًل بیه بداخالق، نسبت به انسان
 دهد.  اطرافش است، رفتارهای خشن انجام می

نقل شده که یکای از پادشااهان یوناان راجاع باه بااال آمادن آب دریاا و تاأخیر در رسایدن 
کند تاا از دساتش  َکند و دریا را پر می هایش، خشمناک شد و قسم خورد که این کوه را می کشتی

                                                            

 .26، صالزهد. حسین بن سعید کوفی اهوازی، 1
 .131، صأمالم الدین فی صفات المؤمنعنمحمد دیلمی،  . حسن بن2
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 1سوده شود.آ
کاه در برخای روایاات وارد  های خاوراکیاین نکته را هم توجه داشته باشیم که دستورالعمل

  ردد. کار اصالح مزاج برمی، به همین راهشده

 کاوی  . مشورت و روان2

مندان دینی، جهات رسایدن باه خودشناسای و رهاایی از افکاار  مراجعه به مشاوران و دانش
ذیر در کاستن از خوی تند دارد، چه اینکه در خالل این کار، پیامدهای این اشتباه، نقشی انکارناپ

خلقی از زبان مشاوری که با شود و با شنیدن آ ار زیبای خوشخوی زشت برای انسان روشن می
 .یابد اختیار به او مراجعه نموده، شوق تخل  به اخالق نیکان و صالحان در وجودش افزایش می

 . مطالعه و اندیشه 3

خلقی و پیامدهای بدخلقی، به ویژه در قرآن و روایاات  مطالعه و اندیشیدن درباره آ ار خوش
نقشی فراوان در زدودن این خوی ناپسند دارد؛ چرا که آ اهی از جوانب یک موضوع، انسان را به 

 کند. تعقل و دوراندیشی وادار و مسیر یافتن راه سعادت را هموار می
ِه ِلْنَت َلُهْم »داند را اخالق نرم او می پیامبر خداوند متعال راز جذابیت َفِبما َرْحَمة  ِمَن اللَّ

وا ِمْن َحْوِلَك  ضُّ َِ ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْن    به ]برکت  رحمت الهی، در برابر آناان ]ماردم 2؛َو َلْو ُکْنَت َفظًّ
 «.شدند دل بودی، از اطرا  تو، پراکنده می نرم ]و مهربان  شدی و ا ر خشن و سنگ

شوند فرعون را دعوت به توحید کنند، خدا باه هنگامی که حضرت موسی و هارون مأمور می
 فرماید ها می آن

موســیادرپیــ ررعــوزَمَمـن
 

نـــرمیاــــــتــــًتَــواًلَلی  ــًا
 

ــی ــازک  ــننوک ــردررو  آبات
  

ــ راوـراز ـــازودـ ــیدـگ 3ک 


شویم کاه پذیر کسانی آشنا می ن بیماری، با زند ی آرام و دلآری، در خالل مطالعه درباره ای
با تسلط بر قوه غضب خود، نه تنها نام نیکویی از خود به یاد ار  ذاشتند، بلکه مایه غبطه دیگران 

 اند و باعث تأسی و پیروی از این ویژ ی اساسی خود  ردیدند.به احوال خوش آنان نیز شده

                                                            

 .341، ص6، جشرح نهج البالغه الان أای الحدید،  . عبد الحمید بن هب  الله بن أبی الحدید1
 .159. آل عمران  2
 .3815 - 3816، دفتر چهارم، ابیات مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل3
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 خوانیم  می در سیره رفتاری امام سجاد 
نزد حضرت آماد و شاروع باه ناسازا و دشانام کارد.  توز اهل بیت مردی از دشمنان کینه

به حاضران  در جواب او چیزی نفرمود. هنگامی که آن مرد از نزد حضرت رفت، امام امام
فرمود  اکنون دوست دارم با من بیایید تا نزد آن مرد بارویم و جاواب مان را راجاع باه دشانام او 

دادیاد! حضارت حرکات  ید. اصحاب عرض کردند  ای کاش جاواب او را هماان اول مایبشنو
یِظ َو اْلعافِ »  که آیه شریفهحالیکردند، در َْ ُه ُیِ بُّ اُلمْ ِسِنْیَن َو اْلکاِظِمیَن اْل اَس َو اللَّ  1«یَن َعِن النَّ

 کردند. را زیر لب زمزمه می

خواهد برخورد نمی ن آیه دانستیم که امام وید  از خواندن ای کننده این حدیث میروایت
 تندی با او داشته باشند. 

الحساین بانهنگامی که به دِر خانه او رسیدند، حضرت از پشت در فرماود  بگوییاد  علای
 است. 

با جماعتی در خانه او آمدند، وحشت کارد و خاود را بارای  وقتی آن مرد متوجه شد امام
ا همین که حضرت او را دید، با یک دنیا آرامش فرمود  ای برادر! برخورد تند دیگری آماده کرد، ام

هایی را که به من نسبت دادی راست باشد، از خدا  تو نزد ما آمدی و چنین و چنان  فتی. ا ر بدی
 خواهم که تو را بیامرزد.  خواهم که مرا بیامرزد و ا ر دروغ  فتی و تهمت زدی، از خدا می می

را بوسید و  فت  آنچاه  رفتاری شرمنده شد، پیشانی امامی و خوشآن مرد از این بزر وار
 2ها سزاوارترم. من  فتم در تو نیست و من به این بدی

 نشینی با خوبان  . هم4

 ونه که معاشرت با تندخویان تأ یر زیادی در تندخو شدن و کسب ایان صافت رذیلاه  همان
ستگی فرد باه ایان صافت پساندیده دارد. اخالقان نیز نقشی جدی در آرا دارد؛ همراهی با خوش

 فرماید  با تشبیه زیبایی در این مورد می مؤمنان امیر
یِحِ» َِکالرِّ رَّ ِسُبِالشَّ َراِرَِتك  َش  َبُةِاأ  ناًُِِِصه  َِنت  ِنَِحَمَلت  ت  ِِبالنَّ ت  نشاینی باا بادان موجاب  ؛ همِإَذاَِمرَّ

 «.برد  ذرد و بوی بد را با خود می ه میچون بادی که از جایگاه متعّفن و آلود  ردد؛ هم بدی می

ِسُبِ»فرماید   آن حضرت در جایی  دیگر می َياِرَِتك  َخ  َبُةِاأ  يِبُِِِصه  ِِبالطِّ ت  یِحِِإَذاَِمرَّ َرَِکالرِّ َخي  ال 
                                                            

 . 134عمران  . آل1
 . 1086ا  1085، ص 1، جمنتهی اآلما و عباس قمی،  145، ص2، جاإلرشادمفید، . محمد بن محمد 2
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ِِطيباًِ چون باادی کاه از جایگااه پااکیزه   ردد؛ هم نشینی با خوبان موجب خوبی می هم 1؛َحَمَلت 
 «.برد ا با خود می ذرد و بوی خوش ر می

 موالنا چه زیبا به تصویر کشیده است 
یــاغراخــ ــازکـ ـــ خـ ــاز نـار

  
صــحبتمــردانَ اممــردازکـــ ـت 

 

تــرتـوسـ  صخرهومرمرکــوی
  

2چـوزیهصـاحبـلرسـیتـو رکـوی
 

یردار است و اطرافیان های وا  خلقی، همانند بیماریعینی  واه است که کجآری، مشاهدات
 کند. را در یر می
الله ماّلحسینقلی همدانی   مرحوم آیتاز شا ردان ق( که 1325)در ذشته الله بهاری از آیت

 بود، چنین نقل شده است  
مانده عمر،  ا ر انسان نیمی از عمر خود یا حّتی دو  لث عمر خود را صر  کند تا برای باقی»

 3«.کند، جا دارد یک همراه و رفی  مناسب پیدا
ـسرماـهعمرآدمـیـــکنَ ـساسـتًَ

  
ساسـتًَسامیرایـک م ًََآزـکنَ

 

سیی شـی یـًَـسیتـــرنَـًَیـــا ــم َ
  

4ساسـتًَـکنَ،آز،مجموعحیاتعمر
 

 . تمرین 5

 ار ایم که کار نیکو کردن از ُپار کاردن اسات. اهمه ما این سخن حکمت آمیز را بارها شنیده
آیایم. وقتای در حادیث  باشیم، بر بسیاری از رذائل اخالقی فائ  مایمعجزه تمرین را باور داشته

؛ یعنای انساان «اش در قلبش اسات اش در صورتش و ناراحتی انسان مؤمن، شادی»خوانیم   می
 توانایی دارد که بر خال  آنچه درونش است خود را جلوه بدهد. 

ها سفارش شده به علت تکارار  ، هفتگی و ماهیانه که به آنخواندن بسیاری از دعاهای روزانه
و ممارست و تلقین مداوم، در اصالح رفتار تأ یر بسیار دارد. بارای مثاال در دعاای روز شانبه از 

 خلقی با اطرافیان خود را خواستاریم خدا، خوش
هم کساانی را کاه باه خاوا؛ خدایا از تو میوِحَشِب َِالَ ُِانس اللهمِِان  ِأسأُلَک...أن...َلتُِ»

                                                            

 .420و  419، صغرر الحکم و درر الکلم. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .۷21 - ۷22، دفتر اول، ابیات مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل2
 .116، صسعر و سلوک. حسین مظاهری، 3
 .89، رباعی شماره راامعاتر، . ابوسعید ابوالخی4
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 «.ام از من وحشت زده نکنیها انس  رفته آن
 های آراسته شدن به فضائل، تمرین است.  این روش مهم و ستودنی است؛ زیرا یکی از راه

درباره تربیت کودک نیز  فته شده که پیش از سن تکلیف، آنان را به نماز و عبادت تشاوی  و 
 آمده است   باقرالعلومالسند از  ترغیب کنید؛ در حدیثی صحیح

َهِةِِإَذاَِکاُنو» ِِبالصَّ َياَنُكم  ِسِِسِنيَنَِفُمُرواِِصب  َهِةِِإَذاَِکاُنواَِبِنيَِخم  َياَنَناِِبالصَّ ُمُرِِصب 
 
اَِنأ ِ ِِإنَّ اَِبِنيَِسب 

کنیم؛ شما از هفت سالگی این کاار را  ما فرزندانمان را از پنج سالگی به نماز تشوی  می 1؛ِسِنيَنِ
 «.نجام دهیدا

م ِ»خوانیم   نیز می البالغه نهجهای  در یکی از حکمت َِحِليمًاَِفَتَهلَّ َِتُكن  َِلم  ؛ ا ر واقعًا بردبار  ِإن 
 «.نیستی، خودت را به بردباری بزن

کنند که عاالوه بار بردبااری،  عنوان دلیل این توصیه بیان می  سپس در ادامه، نکته لطیفی را به
ُهم»شود   قی نیز میشامل دیگر فضائل اخال َِیُكوَنِِمن  ن 

َ
َشَكِأ و 

َ
ِأ ٍمِِإَلَّ َهِِبَقو  َِتَشبَّ َِمن  ُهَِق َّ چارا  2؛ َفِإنَّ

 «.ها نگردد شود که کسی خودش را شبیه  روهی کند و مانند آن که کم پیدا می
خلقی بزنید، بعد از مدتی خواهید دید که این صافت،  آری، ا ر فقط مدتی خود را به خوش

است. لذا ا ر کسی تصمیم بگیرد ماثاًل چهال روز در برخاورد باا شخصیت شما شده جزئی از
 .اطرافیانش تجدید نظر کند، نتایج خوبی خواهد  رفت

 . تنبیه 6

آور در کنتارل خشام و کردن خود یا به تعبیر علمای علم اخالق، معاقبه، نقشی شگفت تنبیه 
 البالغااه نهجکردنااد. در  ش اسااتفاده ماایغضااب دارد. بساایاری از اولیااا و صااالحان، از ایاان رو

ِ»خوانیم   می َعَبت  َتص  ِِِِإِنِاس  َلَهاِِفيَماُِتِهبُّ ِطَهاُِسؤ  ُِیع  َِلم  ُُ َر ُسُهِِفيَماَِتك  ِهَِنف  هر اه نفاس انساان  3؛َعَلي 
باتقوا در انجام ]دادن  وظایفی که خوش ندارد سرکشی کند، او هم نفس را از آنچه دوسات دارد 

 «.دساز محروم می
 فرماید  در حدیث دیگری می امام علی

«ِ ُعب  ُسَكَِفاص  َكَِنف  َِعَلي  َِلَكِِِِإَذاَِصُعَبت  هنگامی که نفس بر تو سخت  یرد، تاو هام  4؛َلَهاُِتِذلَّ

                                                            

 .409، ص3، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 .20۷، حکمت506، صنهج البالغه )للصبحی صالح(. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
 .305. همان، ص3
 .288، صغرر الحکم و درر الکلم. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، 4



 

 

 

 
   29    ت از بداخالقیرف نهای برو راه

 

 «.هایش را از او دریغ بدار  تا در برابر تو تسلیم شود بر او سخت بگیر ]و خواسته
ابر سرکشی نفس، آنچه مورد عالقاه او از خاواب، منظور این است که انسان متقی،  اه در بر

راه عصیان   دارد، تا از این طری  مجازات شود و دیگر به خوراک و استراحت است  از او دریغ می
 و نافرمانی نرود. 

آری، چرا با وجود این همه راه و روش برای متخّل  شدن به زیباترین خصلت انسانی، باز هم 
مان را تلخ کنیم و همگان را  و با تندخویی، زند ی خویش و اطرافیان در شیوه  ذشته خود بمانیم

 فرماید  می در شکنجه روحی و روانی قرار دهیم.  نبی اکرم
لهِقِ» ُتَِعل َِتماِمَِمهاِسِنِاأخ  ماُِبِعث  َِتعيَشَِحميدًاَِوَِتموَتَِسعيدًاِوِِان  ِأن  ُِتِهبَّ َنُعَكِأن   1؛ماَِیم 

کاه مان بارای  ند ی پسندیده و مرگ باسعادت داشته باشی؟! درحالیچه چیزی مانع توست که ز
 «.ام کامل نمودن اخالق زیبا مبعوث شده

 شیوه مواجهه با بداخالق
در خصوص نحوه برخود و رویارویی  با بداخالق چناین آماده  در حدیثی از امیرمؤمنان

 است 
َعاِقَبِةِ» ُوِال  َرُِحل  ب  ِالصَّ َرَِفِإنَّ ب  َزِمِالصَّ ِةِإل  َمَغبَّ ُموُنِال  از صبر جدا نشو، زیرا عاقبتش شایرین و  2؛َمي 

 «.مبارک است
 به قول جناب سعدی 

م شینُتـرشامتردشاـامکــهصـبر
  

3لیكـنیِرکـیرـندارد و اسـت تــلـخ
 

سازی برای تذکر این نکته است که بادانیم افاراد تنادخو در  منظور از بیان این نکات، مقدمه
هاای جسامی  نیستند. برخی در اوج تندی هستند و خشم خود را در قالاب خشاونتیک سطح 
 آزارند. کنند؛ ولی  روهی دیگر فقط با نیش زبانشان اطرافیان را می تخلیه می

ا ر انسان بتواند در مورد  روه دوم صبر و تحمل داشته باشد، آ ار فراوان دنیاایی و آخرتای در 
جو و بدِقِل  هساتند کاه ا ار انساان بتواناد باا  ع اشخاصی بهانهانتظارش است. این افراد، در واق

احترام با آنان رفتار و با آهنگ و لحن صدا و واژ انی زیبا با آنان برخورد کناد، تاا حاد زیاادی از 
خاود، از   شان در امان خواهد ماند یا حاداقل توانساته باا رفتاار مدبراناه و ماهراناه  آزارهای آینده

                                                            

 .23، ص8، ج مجمع الزوائد و منبع الفوائدثمی، . ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر هی1
 .139، صغرر الحکم و درر الکلم. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .16، باب اول، حکایت گلستان. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 3
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انند طالق و آوار ی فرزندان( جلو یری کند. حتی برخی از این دسته افاراد، شدن اوضاع )م بدتر
 شوند. کنند، با َمویزی هم شیرین می ای ترش می  ونه که با غوره همان

ای در مسیر مکه بودند کاه همسفرشاان آدم باداخالقی از کاار   فته شده  جابر به همراه عده
ها را به هم خواهاد زد،  خل  آرامش آن ن فرد کجدرآمد. دوستان جابر که احساس کردند وجود ای

نهلنِ»کاه  قصد بیرون کردن او از قافله را داشتند؛ اما جابر پیشنهاد کرد او را تحمال کنایم؛ چارا
رسد و ما از او جدا خواهیم شاد. ولای  ؛ یعنی این سفر به پایان می«ُِنفاِرُقهِوَِیبق ِمعهِسوُءِخلِقِهِ

 1ماند ار است و پیامدهای رفتار زشتش او را رها نخواهد کرد.بداخالقی این فرد همراه خودش 
رعایت شود کانون خاناه و خاانواده  آنجا ترین جایگاهی که شایسته است این توصیه در  مهم

 شود  است؛ در این جا به دو حدیث از رسول اعظم ص اشاره می
ز برای هار باار هر مردی که بداخالقی همسرش را برای خدا تحمل کند، خداوند نی» الف(

در برابار باالی او باه وی خواهاد  کند، پاداشی همانند پاداش صبر ایاوب نبای صبری که می
 2«.داد

دارد و در روز قیامات باا دختارم فاطماه  خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمی» ب(
د  زنی که ده سال عبادت می ها  واب هزار شهید و یک  محشورشان خواهد کرد و به هریک از آن

بر غیرت شوهرش شکیبایی کند، زنی که در برابر بداخالقی شوهرش صابوری کناد و زنای کاه 
 3«.اش را به همسرش ببخشد مهریه

بسا خیر و   فرماید  ای چه قرآن حکیم یک قاعده کلی و فرا یر را بیان کرده است؛ آنجا که می
. چون علم و دانش انساان محادود صالح شما در چیزهایی باشد که در ابتدا خوشایندتان نباشد

 تواند فرجام یک کار را در ابتدای آن درک کند.  است و  اهی نمی

های زند ی مشترک داشته باشد. نکته  تواند تأ یر زیادی در تحمل سختی این قاعده قرآنی می
هم ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که قرآن، این قاعده کلی را در ضمن دو مورد بسیار م

مطرح کرده است  جنگ با دشمن و زناد ی خاانواد ی. آری، ایان دو موضاوع، از یاک طار  
نیازمند استقامت و بردباری خاصی برای به پایان رسیدن هستند و از سویی دیگر، نقش برجساته 

ها سبب شده که قرآن آن دو را ناام ببارد و از مسالمانان بخواهاد مشاکالت جناگ باا  و ویژه آن

                                                            

 .33۷، ص6، جالحدید أای البالغه ان شرح نهج. عبدالحمید بن هب  الله بن ابی الحدید، 1
 . 28۷، صثواب األمما  و مقاب األمما محمد بن علی بن بابویه، . 2
 .1۷5، ص1 ، جإرشاد القلوب إلی الصواب. حسن بن محمد دیلمی، 3
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 شان تحمل کنند  دلیل عاقبت شیرین و فرجام نیک  زناشویی را بهو سازش  1دشمن
َأْن َتْکَرُهوا َشْیئا  َو َیْجَعَل اللُه فیِه َخْیرا    َو عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإْن َکِرْهُتُموُهنَّ َفَعسی»...

کراهات داشاتید، ]فاورًا جهتای   ها ]باه  طور شایسته رفتار کنید و ا ر از آن و با زنانتان به  2؛َکثیرا  
تصمیم به جدایی نگیرید  چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، ولی خداوند خیار فراوانای در آن 

 «.دهد قرار می
در این بخش از آیه شریفه، دو نکته ظریف و دقی  درباره حقوق زنان و حرمت خانواده وجود 

 بینیم   ها را در هیچ دین و آیینی نمی دارد که نظیر آن
دا به معاشرت نیکو و پسندیده با همسران، حتی همسرانی که انسان از آنان نااراحتی دارد، ابت

کند کاه حتای ا ار از   اه  وشزد می آن  3.«عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف »فرماید   دهد و می دستور می
همسر خود رضایت کامل ندارید، با عجله تصمیم به جدایی نگیرید و تا جایی کاه آن زن ضارر 

کند، با او مدارا کنید؛ چه اینکاه ممکان اسات خداوناد خیار و برکات  بزر ی را متوجه شما نمی
زیادی را در این زند ی قرار داده و یا از این بعد قرار بدهد. برای مثال ممکن است از هماین زن، 
فرزند صالحی به وجود آید که از زن دیگری متولد نشود؛ یا اینکاه ایان تحمال و صابر شاما در 

دیگر، عبادتی بزرگ محسوب شاده و برکاات زیاادی را باه  ارای با او و جدا نشدن شما از یکمد
 ای. چنین با طالق ندادن او، آینده فرزندان خودت را به مخاطره نینداخته همراه داشته باشد. هم

                                                            

 .216. بقره  1
 .19. نسام  2
 . همان.3
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 رفت از آن های برون علل نزاع و درگیری در جامعه و راه

*محمـرسولآ  گرازدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
توزی را میان افراد  نزاع و در یری با ایجاد اختالل در مناسبات، فضایی مملو از دشمنی و کینه

سازد که تبعات منفی  رو می جامعه را از نظر مادی و معنوی با مخاطراتی روبه آورد و به وجود می
های  ونا ون در  های اخیر این پدیده ناخوشایند همه روزه به شکل فراوانی را در پی دارد. در سال

رفت از این پدیده ناخوشایند اجتماعی، ابتدا باید علال و  شود. به منظور برون آمارها منعکس می
رفات  را که در به وجود آوردن آن نقش دارد، مورد شناسایی قرار داد و آنگاه در صدد برون عواملی

 و خالصی از آن برآمد.

 یابی علل نزاع و درگیری در جامعه ریشه
توان  شود، می ترین علل و عواملی را که باعث به وجود آمدن نزاع و در یری در جامعه می مهم

 عی تقسیم کرد.به دو قسم علل فردی و علل اجتما
 . علل فردی1

 ترین علل فردی عبارتند از  مهم

 . فقر عاطفی1/1

جو و پرخاشگر نقش بسزایی   یری و تقویت روحیه خشن، ستیزه یکی از عواملی که در شکل
نظران بر این باورند که کودکان محروم از محبات باه سامت  دارد، کمبود محبت است. صاحب
ویژه محرومیت در سنین اولیه و تا قبل از رسیدن  و به 1شوند یپرخاشگری و بزهکاری سوق داده م

                                                            

 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
کعد ار نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر جامعه عزازی،. شهال ا1  .210، صشناسی خانواده اا تأ

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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یکی از دالیلی که کمبود محبت باعث روی آوردن به رفتارهای پار خطار و  1به سن پنج سالگی.
تأ یر کمبود محبت و  2شود، میل به خودنمایی و شناساندن خود در برابر دید ان است. خشن می

فرزندان بر افزایش میل به بزهکااری و خشاونت، در تحقیقاات  ویژه والدین نسبت به رفتار تند به
 3میدانی هم به ا بات رسید.

بنابراین محبت به فرزند و تأمین نیاز مزبور، وی را تا حدود قابل توجهی از ارتکاب جنایت و 
کند. با توجه به تأ یرات مثبت محبت در فرزند است که اساالم هماواره  رفتارهای خشن بیمه می

ِ»فرموده است   خدا ه ابراز آن سفارش کرده است؛ چنانکه رسولنسبت ب َِفلِإنَّ ََلَدُکلم  و 
َ
ُلواِأ َقبِّ

ِةِ َجنَّ َلٍةَِدَرَجًةِِفيَِال  ُِقب  ِِبُك ِّ فرزندان خود را ببوسید؛ زیرا به ازای هر بوسیدنی بارای شاما  4...؛َلُكم 
 «.ای در بهشت است درجه

نهایات عالقاه » وید   از عالقه شهید به خود، میفرزند شهید صیاد شیرازی در خصوص ابر
باه طاوری کاه در نمااز « کنم در دعای کف دستم، دعایت مای» فتند  پدر به من این بود که می

کردند و احسااس مان  نفری بودیم که ما را دعا می 40ها من، همسر و فرزندانم جزو همان  شب
  5«.خیلی دوست دارند خواستند به ما بگویند که ما را این بود که ایشان می

 . فقر تربیتی2/1

تربیت و ضرورت انجام آن در سه آیه از آیات مبارکه قران کریم، به عنوان اولین هد  از بعثت 
کاه  7و تنها در یک مورد تربیت بعد از تعلیم آمده اسات 6انبیا و قبل از مسئولیت تعلیم ذکر شده

 آموزش بدون آن است. ا ر بودن تعلیم و  ویای اهمیت واالی تربیت و بی
ــ  ــتنوع ــودتً ــهس ــیهدلچ ــاس ی

  
ــــ   ــــیدرس ــــیخآ   ــــرودم 8ن

 

تر است؛ زیرا خانواده نخستین محیطای  بدیل خانواده در تربیت برجسته در این میان نقش بی
                                                            

 .184، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، ص شناسی شناخت جرم لیت،. ساندرا والک 1
 .116، ص طفل ازهکار کعست؛ روش اصالح و تراعت او چعستزمان دانش،  . تاج2
، «شناختی مرتبط با نازاع و در یاری جواناان در سار پال ذهاابعوامل جامعه»ران، زاد ان و همکا. شهناز صداقت3

 .26های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، ص  نشریه پژوهش
 .220، ص 1، ج مکارم االخالق. حسن بن فضل طبرسی، 4

5. https://www.javanonline.ir/fa/news/212197 
 .151، بقره  164عمران  ، آل2. جمعه  6
 .129. بقره  7
 .19، باب دوم در اخالق درویشان، حکایت شماره گلستان سعدی. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 8



 

 

 

 
   35  رفت از آن های برون علل نزاع و درگیری در جامعه و راه

 

شاود.  هاای دیگار می کناد و بعاد از آن وارد محیط است کاه کاودک در آن نشاو و نماا پیادا می
تلف نیاز نسابت باه اهمیات ویاژی تاأ یر تربیتای خاانواده تصاریح های مخ نظران حوزه صاحب

شناسانی مانند هاوارد  و جامعه 3 ونه ی اچ اپ ک لوسیا 2روانشناسانی همچون لئون آیزنبرگ، 1اند؛ نموده
و فرانسایس تای.  6و روانشناسان اجتماعی مانند رابرت آلان باارون 5استیون اپستین 4ساول بکر،

راِنِهِ»می روایاتی مانند تعبیر در منابع اسال 7اندرو. مک داِنِهِوُِیَنصِّ ُِیَهوِّ ُُ ماِأَبوا این پدر و مادر  8؛وِإن 
 ، بر این مطلب داللت دارد.«کنند او هستند که وی را یهودی و نصرانی می

بنابراین درصد قابل توجهی از مشکالت انسان و از جمله رفتارهای عصبی و خشن، ورود در 
 ردد. ا ر فرزند در محیط خاانواده  نوع تربیت و تربیت خانواد ی او باز مینزاع و در یری وی، به 

تجربه زند ی توأم با آرامش را نداشته باشد و شکیبایی، احترام به حقوق دیگران و پرهیاز از رفتاار 
 خشن با دیگران را نیاموزد، به طور حتم ارتکاب در یری او در جامعه باال خواهد بود.

  وید   یهمسر شهید بهشتی م
ایشان )شهید بهشتی( اوال خیلی مهربان بود، با زن و فرزند. با من کاه همسارش باودم 

کردم که با پدرم روبرو هساتم از  مثل یک پدر و فرزند بود یعنی من همیشه احساس می
سال که با هم باودیم  29اخالق بود. هیچ وقت در مدت  بس که ایشان مهربان و خوش

یشان ندیدم که باعث دلخوری مان بشاود باا فرزنادانش هام ترین چیزی را از ا کوچک
طور ایشان با فرزندانش رفی  بود، هیچ وقت نشد که حتی بارای یکباار هام سار  همین

اخالق بود که آن ساعتی که ایشان به ما تعل  داشت  قدر ایشان خوش اینها داد بزند. این
شدیم و باا هام  هم جمع میبردیم، موقعی که دور  واقعا ما از همنشینی ایشان لذت می

چناین   فتناد ائماه کردناد و می بودیم همیشه بحث از خدا و بحث از پیغمبار می
 9کردند و شما هم باید چنین کنید.

                                                            

 یاری از سایره اماام  بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک باا بهره». صدرالدین شریعتی و فاطمه صحرایی، 1
 .62درمانی، ص  ، مجله فرهنگ مشاوره و روان«رضا

2. Leon Eisenberg 
3. Lucia Capacchione 
4. Howard Saul Becker 
5. Steven Epstein  
6. Robert Alan Baron 
7. Francis T. McAndrew 

 .332، ص 1، ج مدة الدامی فهد حلی، . احمد بن محمد ابن8
 .258شماره  - 1388بهمن  14  اف  حوزه،  . مجله9
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 . فقر اعتقادی3/1

بنا بر آیات متعدد، نزاع و در یری و به طور کلی ظلم و فساد نتیجه کفر و فقدان اعتقاد است  
ْوا ِفي اْلبِ » َْ ِذیَن َط َساَد اَلَّ َِ نگری کردند و در آن فساد ها که در شهرها طغیا آن 1؛اَلِد َفَأْکَثُروا ِفیَها اْل

 انه عاد،  مود  شوند، اقوام سه هایی که مرتکب چنین اعمالی می مقصود از آن«. و تباهی افزودند
. در جریان روند اعتقادی در ادبیات قرآن به شمار می و فرعون و فرعونیان هستند که نماد کفر و بی

نزاع میان هابیل و قابیل نیز آنچه باعث خویشتنداری هابیل از ورود در نزاع خونین شد، اعتقااد و 
ي َأَخاُف »ترس از خدای متعال بود   ْقُتَلَك ِإِنَّ َلِئْن َبَسْطَت ِإَليََّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسط  َیِدَي ِإَلْیَك ِأَ

َه َرَبَّ اْلَعالَ  ا ر تو برای کشتن من دستت را به سویم دراز کنی، من هر ز برای کشاتن تاو  2؛ِمیَن الَلَّ
  .«دستم را دراز نخواهم کرد؛ زیرا من از خداوند، پرورد ار جهانیان بیم دارم

تواند خویشتنداری کند و رفتار حلیمان را پیشه  شود، اما می خاطر می  اه انسان از درون آزرده
ِ»فرموده است   سازد. امیرمؤمنان علی ٍمِِإََل  َهِِبَقلو  َِملنَِتَشلَب  لُهَِقلَ   مَِفِإَن  ِإنَِلمَِتُكنَِحِليمًاَِفَتَهَل 
نَِیُكوَنِِمنُهم ِ

َ
َشَكِأ و 

َ
ا ر بردبار نیستی، خود را به بردباری بنمای؛ زیرا اندك است کاه خاود را  3؛أ

 «.همانند مردمی کند و از جمله آنان به حساب نیاید
 . علل اجتماعی2

 ترین علل اجتماعی عبارتند از  مهم

 ای خشن های رایانه ها و وسایل ارتباط جمعی و فراگیری بازی . رسانه1/2

هاا و امکاناات دیگار دارای  ها و وسایل ارتباطی الکترونیکی نسبت باه روش تردید رسانه بی
د خشونت و نازاع ها و وسایل مزبور در زمینه تشدی بیشترین تأ یر بر رفتار آدمی است. تأ یر رسانه

نظران دربااره میازان و چرایای ایان تاأ یر  نیز تابع همین قانون عام است. کارشناساان و صااحب
دهاد افارادی کاه باه کارات در  معتقدند تعداد بسیار زیادی از مطالعات صورت  رفته نشان می

 شاوندو ای قرار داشتند، از خشونت در دنیاای واقعای کمتار ناراحات می معرض خشونت رسانه
البته این ا رپذیری بناا بار اظهاارات صاورت  رفتاه  4نسبت به قربانیان، دلسوزی کمتری دارند.

                                                            

 . 12و  11. فجر  1
 .28. مائده  2
 .20۷، تصحیح صبحی صالح، حکمت البالغه نهجمد بن حسین شریف الرضی، . مح3
ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کااربران نوجاوان  تأ یر آموزش سواد رسانه».  ارالله شجاعی و همکاران، 4

 .1۷6های نوین، ص  ، مجله مطالعات رسانه«ای خشن های رایانه بازی
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 درباره کودکان از شدت بیشتری برخوردار است. 

 . استفاده از مواد مخدر و روانگردان2/2

های فردی، پیامدهای منفای فراوانای بارای  استفاده از مواد مخدر و روانگردان غیر از آسیب
ای که به   ونه ارد و امروزه به صورت یک معضل جدی برای جامعه تبدیل شده است؛ بهاجتماع د

درصاد از  ۷0های اخیار  نظران، منشأ بسیاری از جنایات و جرایم شده و در ساال اعتقاد صاحب
زندانیان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکاوم باه حابس 

زمینه علل نزاع و در یری نقش و تأ یر مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر به طور کلی در  1اند. شده
 و مواد محرک و روانگردان به صورت خاص، بسیار برجسته و در خور توجه است.

 . شیوع سبک زندگی نامناسب3/2

ساتره سبک زند ی نامناسب نیز تأ یر بسزایی در ایجاد نزاع و در یری دارد. مسئله مزباور دارای  
وسیعی از نوع غذا، نحوه و طریقه مصر  آن تا زمان و مقادار خاواب، اساتفاده زیااد از وساایل 

هاای تناد، انتخااب  فود با طعم الکترونیکی و بسیاری امور است. استفاده زیاد از غذاهای فست
ن زمان و میزان نامناسب خواب و استفاده زیاد و نامناسب از وسایل الکترونیکای و اماوری از ایا

های عصابی و در نتیجاه افازایش میازان نازاع و  دست، به طور قطع موجب باال رفتن حساسیت
های محارک، داشاتن اوقاات فراغات  رویه انواع خوراکی شود. مصر  بی در یری در جامعه می

تحرکی و نداشتن ورزش مناسب در کنار امور دیگر، زمینه را برای انواع رفتارهای  زیاد، تنبلی، کم
فرماوده اسات   کند. از همین روست که اماام صاادق به ویژه برای جوانان فراهم میپر خطر 

«ِ َِضلِجَرَِللم  لًاَِوَِملن  َِحق  ُِیَؤدِّ َِکِسَ َِلم  .َِمن  َِشرٍّ َتاُحُِک ِّ ُهَماِِمف  َجَرَِفِإنَّ َكَسَ َِوَِالضَّ اَكَِوَِال  َِعَلل ِِإیَّ لِبر  َیص 
ِ این دو کلید هر بدی هستند و کسی کاه تنبال باشاد، حوصلگی بپرهیز؛ زیرا  از تنبلی و بی 2؛َحقٍّ

نیاز  امیرماؤمنین علای«. حوصله باشد، بر ح  شکیبایی نورزد حقی را نگذارد و کسی که بی
َسلَدةِ »فرموده است   َفراِغَِمف  صاُلِال  ،َِفاتِّ َهَدة  ُ َِمج  غ  َِیُكِنِالشُّ کننده  ا ار کاار و تاالش خساته 3؛ِان 

 «. ستباشد، بیکاری باعث فساد ا
                                                            

، فصالنامه «بررسی رابطه بین استفاده از مواد مخدر و ارتکااب جارائم»پور رباطی،  . مهری نامداریان و رامین جانی1
 .18۷علمی رفاه اجتماعی، ص 

 .295، ص العقو  تحف شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن2
 .419، ص ۷4، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
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دوســـتداردــــاراــــنآکـــًتگی
  

1کوکـــِ ییهـــودهِیـــه،امخًتگـــی
 

ــی ـــرـنره،م ــیان ــراشوم ــراشت خ
  

ـــاش ـــارغمب ـــیر ـــردم ـــادمآخ 2ت
 

 شود.  های مهمی می جوانی و بیکاری و داشتن پول، موجب بروز مفسده

 کارهای مقابله با نزاع و درگیری در جامعه راه
با نزاع و در یری در جامعه قابل طرح است که در اینجا تنهاا  کارهای متعددی برای مقابله راه

 شود. ها اشاره می ترین آن به سه مورد از مهم
 کارهای فرهنگی . راه1

 کارهای فرهنگی قابل طرح عبارتند از   ترین راه مهم

 . اهمیت دادن به نقش تربیتی خانواده 1/1

ه، تعهداتی عرفی و عااطفی، قاانونی و شک با ازدواج هر دختر و پسر و تشکیل هر خانواد بی
ها  هاا و خشاونت روی شود. ایان تعهادات از کج فقهی، اخالقی و اجتماعی در انسان ایجاد می

رود.  کنند. در محیط خانواد ی و خویشاوندی جدید آستانه تحمل انسان بااال مای پیشگیری می
اخالق و ادب و عاطفه در انساان  تعامل دائم با همسر و فرزند، منط  و ادبیات نوینی را مبتنی بر

ای از حیا، حصاری در مقابل خشونت و سایر رفتارهاای ضاد اجتمااعی  سازد و هاله  شکوفا می
کند. در روایات اسالمی نیز تشکیل خانواده مخصوصًا به ساختن یك بنایی محبوب نزد  ایجاد می

ِِفيَماُِبِنيَِ»فرموده است   خدا خدا تشبیه شده است؛ چنانکه رسول َهِمِِِِبَناء  س  ِ
ِِِاْل  َحلبُّ

َ
ِِِإَلل ِِأ

ِهِ یِجِِِِمَنِِِاللَّ ِو ز   «.تر از تزویج نیست بنایی در اسالم نزد خدا محبوب 3؛ِالتَّ
بلاوغ انگیز ای، خاودبینی، عادم  نفره، بسترسااِز بی های مجردی و تاک بدیهی است زند ی

 اشگری است.اجتماعی، عدم شکوفایی در ابعاد مختلف، انزوا، افسرد ی و پرخ
پـــسنكـــاچآمــــچـــوالحـــوَلوال

  
ــــریـــال ــــان ـــَوتَنًكَ  ـــاکـــهدـ 4ت

 

بدیهی است که با ازدواج حساب شده و بر اساس کفویت و با رعایت معیارهای الهی، افزون 
 ذارند که به تعبیر قارآن، زینات  بر سعادت و سالمت زن و مرد، فرزندانی پا به عرصه حیات می

                                                            

 .1819، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 1
 .1822، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالل الدین محمد بلخی، . ج2
 .196، ص مکارم األخالق . حسن بن فضل طبرسی،3
 .13۷5، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 4
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هاا در دوران ساالمندی   اه آن خااطر و تکیاه لهی برای پدر و مادر و آرامشزند ی و سبب امداد ا
 است. مقام معظام رهباری خدا شوند. ایجاد یک نسل سالم، موجب مباهات رسول می

 های آن دردمندانه فرموده است  درباره عدم توجه مسئولین به ازدواج و فرزندآوری و آسیب
بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تاا   ر کشور به نسخهو کنا از مسئولیِن ما در  وشه   بعضی

داخلی، و این هم خطای بزر ی است. شاما مالحظاه کنیاد هماین سیاسات   به نسخه
سیاست اروپایی است، سیاست غربی « فرزند کمتر، زند ی بهتر»ها که  جمعیتی غربی

ه دهناد کا است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچاار مشاکلند؛ دارناد جاایزه می
ماند ی را، فایاده هام نادارد.  خواهند جبران کنند عقب ها فرزنددار بشوند؛ می خانواده

ها  قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کاردیم،  غربی را ]بعضی  این سیاست را، نسخه
کاه مواناع تولیاد نسال را  - فتیم ا در سخنرانی، در جلسات خصوصای باا مسائولین

های  ند، تصدی  کردند حر  ماا را، منتهاا در مادیریتبردارید؛ مسئولین هم قبول کرد
چنانکه باید و شاید به ایان نساخه اساالمی کاه    میانی متأسفانه موانعی وجود دارد؛ آن

کنند، ]اماا  باه  عمل نمی 1«َتَناَکهواَِتناَسلواَِتكُثرواَِفِان  ُِابال ِِبُكُمِاَُلَمَمَِیوَمِالِقياَمة»
 2یکی از موانع پیشرفت ماست. کنند. این غربی عمل می  نسخه

 ای . اهمیت دادن به تبیین و باال بردن سواد رسانه2/1

ای در اصاالح یاا انحارا   ای، نقش برجساته ویژه فضای فرهنگی و رسانه محیط پیرامونی به
خانواده و افراد جامعه دارد. بر اساس اختال  فرهنگ ما و ارتباط  سترده جوامع با دنیای غرب از 

مقصاود از  3های ارتباط جمعی، فضای فرهنگی جامعه اسالمی آلوده شاده اسات. انهطری  رس
فرهنگ غرب، فرهنگ ملهم از شیطان است که با تمایالت نفسانی هماهنگی دارد. الزمه فرهنگ 

توزی در میان اعضای جامعه است؛ چنانکه قرآن کریم در  و رفتار شیطانی، افزایش دشمنی و کینه
ضاَء ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر »ید  فرما این زمینه می ْْ ْیطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُکُم اْلَعداَوَة َو اْلَب ما ُیریُد الشَّ ِإنَّ

الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهون ِه َو َعِن الصَّ ُکْم َعْن ِذْکِر اللَّ شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب  4؛َو َیُصدَّ
                                                            

 .1۷0، ص 44 ، ج احاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .01/01/139۷. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272 
 .5، مجله معرفت، ص «رهایی از تباهی و فساد و ظاهر فرهنگ غرب». محمدتقی مصباح یزدی، 3
 .91. مائده  4
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نه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد، پس شاما آیاا از آن و قمار، میان شما عداوت و کی
 «.دارید؟ دست بر می

ای است. به همین جهت مقام  کارها، تبیین و باالبردن سواد رسانه ه بنابراین یکی از مؤ رترین را
هاای دینای،  این روزها بر مسائله تبیاین تأکیاد بسایاری دارناد. تبیاین ارزش معظم رهبری

ای، موجاب واکساینه شادن در  ویژه اخالقی در فضای رساانه نواد ی، اقتصادی، سیاسی و بهخا
دهد دشامنان دیان و فرهناگ اصایل  شود و اجازه نمی افکن می برابر شایعات ناامیدکننده و تفرقه

ها برای ایجاد نازاع و در یاری در جامعاه اساتفاده کنناد و بادین ساان  اسالمی ما از حربه رسانه
 مان ایجاد کنند.  هزینه برای کشور اسالمیبخواهند 

 . آموزش مهارت2

کاری مؤ ر برای جلو یری از وقوع نزاع و در یری حائز اهمیت  آموزش مهارت نیز به عنوان راه
 است. در این زمینه باید به دو دسته مهارت توجه داشت 

 . آموزش مهارت فردی1/2

کناد تاا  ایانی دارد و به افراد کماک میهای فردی در کنترل خشم، اهمیت ش آموختن مهارت
جلوی خشمی را که ممکن است به وقوع نزاع و در یری بینجامد، بگیرناد. برخای پژوهشاگران 

دساته اول 1اند. هایی را که توسط پیشوایان دین مورد توصیه است، به دو دسته تقسیم کردهمهارت
. و دسته دوم معناوی همچاون رفتاری، مانند ورزش، صله رحم، تغییر حاالت وضعیت بدن و..

 وضو  رفتن، غسل کردن و مانند آن است. 

 . آموزش مهارت ارتباطی2/2

منظور از مهارت ارتباطی، آموختن نکاتی است که باید در هنگام ارتباط باا دیگاران رعایات 
شود و زمیناه را بارای مادیریت  نمود؛ نکاتی که توجه به آن باعث پیشگیری از نزاع و در یری می

 یاری از آن  آورد. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وجود دارد کاه بهره تر ارتباطی فراهم میبه
پرهیز از سومظن و تجساس در کاار  2بسیار سودمند خواهد بود؛ آیاتی که بر خوب سخن  فتن،

                                                            

، فصالنامه روانشناسای «های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی مهارت». محمدحسین موسوی و همکاران، 1
 .11۷یتی، صترب
 .83. بقره  2



 

 

 

 
   41  رفت از آن های برون علل نزاع و درگیری در جامعه و راه

 

، الکاافیو مانند آن داللت دارد و در منابع روایی مانند کتااب شاریف  2عفو و  ذشت 1دیگران،
 3،«ما یجب مان المعاشارة»وجود دارد و در آن ابوابی مانند « کتاب الِعشَرة»ابی تحت عنوان کت
و ابواب فراوان دیگار کاه در آن روایاات متعاددی در ایان زمیناه باه چشام  4«حسن المعاشرة»

 خورد.  می

 . اصالح الگوهای اقتصادی3/2
هاا،  ویژه در میاان خانواده ر یری باهرفت از نزاع و د کارها برای برون یکی از تأ یر ذارترین راه

 رایی شدید، فضای  ویژه در بخش مصر  است. تجمل و مصر  اصالح الگوهای اقتصادی به
ها حاکم شده است و این فضاا در  چشمی و رقابت ناسالم مادی بر برخی از خانواده چشم و هم

اع و در یاری و داشاتن رفات از نازایجاد زمینه برای نزاع و در یری نقش جدی دارد. بارای بارون
تنش، اصالح در الگوهای مصر  ضروری اسات؛ الگوهاایی کاه ای آرام و بیخانواده و جامعه

باشد، در غیار ایان موجب غرق شدن مردم در مادیات نشود و از فرهنگ دنیاطلبی فاصله داشته 
نانکاه صورت با حاکمیت چنین فرهنگی اختال  و نزاع امری غیر قابل اجتناب خواهد باود؛ چ

شاود اخاتال   کسانی که توجه باه دنیاا دارناد، نمی»در این زمینه اظهار داشتند   امام خمینی
هایی هستند کاه  هایی که اختال  ندارند، آن خواهد. آن می  نداشته باشند، هر کسی برای خودش

 5«.به دنیا اعتنا ندارند

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم

 ق.1404، قم  انتشارات جامعه مدرسین، العقو  تحف شعبه حرانی، حسن بن علی، ابن .1
 ق.140۷، بیروت  دارالکتاب العربی، بیروت، مدة الدامیفهد حلی، احمد بن محمد،  ابن .2
شناسی خانواده اا تأکعد ار نقاش سااختار و کاارکرد خاانواده در دوران  جامعهاعزازی، شهال،  .3

 ش.13۷6، تهران  روشنگران و مطالعات زنان، معاصر

، ، تهاران  مؤسساه تنظایم و نشار آ اار اماام خمینایصحعفه اماام الله، سید روح خمینی، .4
                                                            

 .12. حجرات  1
 .134عمران   ؛ آل34؛ فصلت  109. بقره  2
 .464، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .465. همان، ص4
 .224، ص 20، ج صحعفه امام الله خمینی، . سید روح5
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 ش.1389

، تهاران  انتشاارات طفل ازهکار کعست؛ روش اصالح و تراعت او چعساتزمان، دانش، تاج .5
 ش.1385کیهان، 

، تصاحیح صابحی صاالح، چاا  اول، قام  البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین،  .6
 ق.1414هجرت، 

 ش.1386، قم  انتشارات حبیب، مکارم االخالقحسن بن فضل، طبرسی،  .۷
 ق.1388، تهران  انتشارات اسالمیه، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .8
 ق.1414، بیروت  انتشارات الوفام، احاراالنوار مجلسی، محمدباقر، .9

محمدی، تهران  میازان،  ، ترجمه حمیدرضا ملکشناسیشناخت جرم لیت، ساندرا،والک  .10
 .ش1386

 نشریات
ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت  تأ یر آموزش سواد رسانه»شجاعی،  ارالله و همکاران،  .1

، شاماره 2های نوین، دوره  ، مجله مطالعات رسانه«ای خشن های رایانه در کاربران نوجوان بازی
 . 1۷3ا  201، ص 1395، زمستان 8

در تربیات عااطفی کاودک باا  بررسی نقش والدین»شریعتی، صدرالدین و فاطمه صحرایی،  .2
، 38، شاماره 10درماانی، ساال ، مجله فرهنگ مشااوره و روان« یری از سیره امام رضا بهره

 .59ا  80، ص 1398تابستان 

شناختی مرتبط با نزاع و در یری جوانان در  عوامل جامعه»زاد ان، شهناز و همکاران، صداقت .3
، بهاار و 1، شماره 5عی زنان و خانواده، دوره های انتظامی اجتما ، نشریه پژوهش«سر پل ذهاب

 .20ا  38، ص 1396تابستان 

، مجلاه معرفات، «رهایی از تباهی و فساد و ظاهر فرهنگ غرب»مصباح یزدی، محمدتقی،  .4
 .5ا  11، ص 1394، مهر 214شماره 

، «های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی مهارت»موسوی، محمدحسین و همکاران،  .5
 .11۷ا  133، ص 139۷، پاییز 35امه روانشناسی تربیتی، شماره فصلن

بررسای رابطاه باین اساتفاده از ماواد مخادر و »پور ربااطی،  نامداریان، مهری و رامین جانی .6
 212، ص 1399، تابستان ۷۷، شماره 20، فصلنامه علمی رفاه اجتماعی، سال «ارتکاب جرائم

 .181ا 

 ها سایت
 ای. الله العظمی سید علی خامنه ر حفظ نشر و آ ار آیترسانی و دفت پایگاه اطالع .1

 



 

 

هایی از ادعیۀ ماه رمضان  تبیین فقره
 با محوریت بخشش گناه 

 *مسعودحكیمیاز والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ای »در خطب  آخر شعبان چنین فرماود   رمضان، ماه آمرزش  ناهان است. رسول خدا
و بدبخت کسی است کاه   رحمت و آمرزش به شما رو کرده استمردم! همانا ماه خدا با برکت و 

 1 .«محروم  اردد. ]درایان مااه  باه خادا از  ناهاان خاود توباه کنیاد  از آمرزش خدا در این ماه
تارین سارمای  معناوی انساان اسات.  آموزد که دعا به در ااه خادا، مهم های دینی به ما می آموزه

اند که دریایی از معار  بلند الهی است کاه روح  ردهبرای این ماه دعاهایی بیان ک معصومان
که رمضان ماه آمرزش الهی است،  آنجا  رساند. از داده  او را به بلندای عرفان می انسان را نوازش 

کاه در  آنجاا خواهی از در اه باری تعالی توجاه داده اسات؛ تاا  قالب دعاهای این ماه بر آمرزش
 دعاهای هر شب این ماه آمده است  

ُعوُذِِبَجَهِلِ
َ
ِهَكِِِأ یِمَِِِوج  َكِر ِِِال  ُِ َلِتيَِللِذ َِلي  ُرِِمن  َفج 

ُلَ ِال  َِیط  و 
َ
ُرَِرَمَضاَنِأ يَِشه  َقِضيََِعنِّ َِین  ن 

َ
أ

ِهِ ُبِنيَِعَلي  ُِتَعذِّ َِتِبَعة  و 
َ
ِأ ب  آورم و در پنااه عظمات و جاالل ذات  پناه مای 2؛َوَِلَكِِقَبِليَِذن 
که ماه رمضان به سر آید یا صبح این شب طلوع کناد و ام، چنان نشود  کریمت در آمده

نزد من حقی از حقوق تو ]ح  الهی یا مالی  بوده باشد که بخواهی مارا باه آن عاذاب 
  یر. ام، دستم از عذاب تو در پناه رحمتت در آمده  کنی؛ پس

کید شده  های الهی که در  زاره یکی از نعمت اسات، « نعمت مغفرت»های دینی بدان تأ
انتهاست که راه را برای بناد ان  ناهکاار خاویش بااز  نی اینکه رحمت خداوند، چنان بییع

                                                            

 البالغه، دانشگاه قرآن و حدیث. دانشجوی دکتری علوم و معار  نهج* 
 . 93، صاألمالیبن بابویه،  ن علی . محمد ب1
 .160، ص4 ، جالکافی،  . محمد بن یعقوب کلینی2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ذاشته، تا به مسیر عبودیت و بند ی بر ردد. بر این اساس هار انساانی، در هار جایگااهی، 
فرصت باز شت دارد و این باز شت همان توبه است. با این تفاوت که مااه رمضاان بهتارین 

کیاد شاده اسات،  فرصت برای باز شت است، از این رو در آیات و روایاات باه ایان امار تأ
ماَء َعَلْیُکْم ِمْدرارا  »چنانچه خداوند فرمود   ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه ُیْرِسِل السَّ ُروا َربَّ ِِ

ْْ و  1؛َو یا َقْوِم اْسَت
آسامان  ای قوم من! از پرورد ارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز ردید، تا )باران(

نیز به ذات  امام سجاد« را پی در پی بر شما بفرستد! و  نهکارانه، روی )از ح ( بر نتابید!
َتِ»دارد   مقدس ح  عرضه می ن 

َ
ِذیِِأ َتِِِالَّ َبلةَِِِِلِعَبلاِدَكَِِِفَته  و  َتُهِالتَّ ي  لِوَك،َِوَِسلمَّ ای  2؛َبابلًاِِإَلل َِعف 

ای و آن را توباه  بناد انت  شاودهخداوند، تویی که دری به ساوی عفاو و بخشاش باه روی 
ُلَكِ»خوانیم   ای. در دعای عرفه نیز می نامیده

َ
أ س 
َ
ُهَمَِِِوِأ ِت ِِحاَجِتَ ِِِاللَّ ِِِالَّ َتِنيهاَِللم ِِِِإن  َطي  ع 

َ
ِن ِِأ َِِیُضلرَّ

ُلَكَِفكاَكَِرَقَبِت ِ
َ
أ س 
َ
َتِن ،ِأ َطي  ع 

َ
ِن ِماِأ َفع  َِین  َتِنيهاَِلم  َِمَنع  َتِن ،َِوِِإن  ارِِماَِمَنع  و از تو ای خدا  3؛ِمَنِالنَّ

درخواست دارم آن حاجتم را که ا ر عطا کنی دیگر از هر چه محرومم کنی زیان ندارم و ا ر 
آن حاجتم روا نسازی دیگر هر چه عطا کنی نفعی به حالم ندارد درخواست دارم که از آتاش 

 «دوزخم رهایی بخشی
ماه رمضان را با محوریت بخشش  ناه  هایی از دعاهای رو برآن است تا فقره نوشتار پیش

 کند  بررسی

 . وعدۀ بخشش گناهان1
هاایی از دعاهاای مااه رمضاان  دعا و امیادواری انساان اسات. بخش  بخشش الهی پشتوان 

های بند ان از خداوند مطرح شاده  مشتمل بر رحمت و غفران الهی است. در این دعاها خواسته
آتش جهنم، وسعت در رزق و روزی، حج بیات اللاه است، ازجمله بخشش  ناهان و آزادی از 

ها نزد ایشان است و بهترین زمان  الحرام و شهادت در راه خدا که این نشان از اهمیت این خواسته
 برای استجابت این دعاها ماه رمضان است.

نقل شده که فرمودند  هار کاه ایان  ازجمله ادعی  این ماه دعایی است که از رسول خدا 
تعالی  ناهان او را تا روز قیامت بیامرزد؛  ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند، ح  دعا را در

                                                            

 . 52. هود  1
 . 194، ص الصحعف  السجادی ،  . علی بن الحسین، امام چهارم2
 .8۷، ص 2، ج اإلقبا  ااألمما  الحسن ابن طاووس، علی بن موسی،  .3
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ُهَمِ»و آن دعا این است   ِِِاللَّ ِخ   د 
َ
ِ َِِِعَل ِِأ ل 

َ
ُروَرِِِأ ُقُبوِرِالسُّ در بخش پایانی این دعا از خداوند  1...«.ال 

ِنَِحِ»خواهیم   می ُِسوَءَِحاِلَناِِبُهس  ر  َِغيِّ ُهمَّ های حال ماا را باه خاوبی صافات  ؛ خدایا! بدیاِلَكِاللَّ
خواهیم که تغییری در حاالت بد ما ایجاد  در این دعا ابتدا از در اه خداوند می«. خودت تغییر ده

خواهیم آن حال بد را به حال خوب تبادیل و صافاتی باه  کند و رذائل اخالقی را بگیرد سپس می
خواهیم  ناهانی مانند بخال،  رت دیگر از خداوند میمانند صفات خود به ما عنایت کند. به عبا

را از ما بگیرد و صافات خاوب، مانناد قناعات، صاداقت، ادای …  غیبت، دروغ، تهمت، ریا  و
امانت، خلوص در نیت، پرهیز از شهرت، خیرخواهی امت و... را به ما ارزانای کناد.  ا ار ایان 

چونک صد »ب شده است و به مصداق هایمان مستجا دعای ما مستجاب شود  ویا هم  خواسته
خواهد بود؛ به این معنا که این دعا تنها یک دعاای شخصای و فاردی 2«آمد نود هم پیش ماست

اصاالح جامعاه  سبِب  ،کند. چرا که اصالح فرد نیست بلکه دعایی است که جامعه را متحول می
َذاَِقلاَمَِقاِئُمَنلاِإِِ»فرماود   است. امام بااقر شود و این هد  و آرمان نهضت بزرگ مهدوی

َهَقُهم ِ خ 
َ
َمَ ِِبِهِأ ک 

َ
َِوِأ ِعَباِدَِفَجَمَ ِِبِهُِعُقوَلُهم  َِعَل ُِرُءوِسِال  ُُ هنگامی که قائم ما قیام کناد،  3؛َوَضَ َِیَد

 «.رساند  ذارد و عقل و اخالق مردم را به کمال می دستش را بر سر بند ان می
امعه اصالح خواهد شد؛ به این تعبیر که ا ار رذائال ج بنابراین ا ر ما اصالح شویم به تبع آن

از زند ی فرد رخت بربنادد جامعاه باه صاالح خواهاد … اخالقی مانند حرص، طمع، دروغ و
 رسید و این نهایت خواست تمام انبیا و اولیای الهی بوده است. 

 الف( بخشش گناهان بزرگ 

ا در هر شب از ماه رمضان بخواند از دیگر دعاهای واردی این ماه دعایی است که هر کس آن ر
ُهلَمِ»شاود و آن دعاای    ناهان چهل سال  او آمرزیده می ِِِاللَّ ِرَِرَمَضلاَنَِِِربَّ لِذ َِِشله  لَتِِِالَّ َزل  ن 

َ
ِفيلِهِِِأ

آَنِ ُقر   است....« ال 
ُنوَبِالِ »خواهیم   در فقری پایانی این دعا ما از در اه خداوند متعالی می َكِالذُّ ِِليِِتل  ِفر  ِعَظاَمَِوِاغ 

ُرَكِ ِفُرَلاَِغي  ُهََِلَیغ   4«.ها را جز تو کس نیامرزد آن  ؛ و  ناهان بزر م را به من ببخش زیرا کهَفِإنَّ
اشاری لطیف این قسمت این است که خدایا!  ناهان بزرگ مرا ببخش، چون که  نااه موجاب 

                                                            

 . 222ص، البلد األمعن. ابراهیم بن علی عاملی کفعمی، 1
 .1106، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 2
 .336، ص 52 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 . 61، ص1 ، جإقبا  األمما . علی بن موسی بن طاووس، 4
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ساتی. از ایان رو حبط عمل و از بین برندی اعمال نیک است و تنها تویی کاه آمرزناده  ناهاان ه
های دیگرم ازجمله درخواست حج خان   درخواست من از تو این است که برای قبولی درخواست

اسات … خودت که مشتمل بر اعمال نیک متعددی مثل نماز، انفاق، ایثار، هجرت، ترک دنیاا و
 ای نخواهد داشت.  مرا ببخشی؛ چرا که تا غفران تو نباشد هیچ یک از افعال نیک من فایده

 ب( بخشش گناهان زیاد

شود و عمل به آن در این ماه سفارش  از دیگر دعاهایی که موجب بخشش هفتاد هزار  ناه می
شده، خواندن دو رکعت نماز در هر شب از ماه رمضان است به ایان کیفیات کاه در هار رکعات 

َهاَنَِمِ»حمد و توحید سه مرتبه خوانده شود و چون سالم نماز  فته شد بگوید   ُِسب  ُِللَوَِحِفليظ  ن 
َجُ ِ ََِلَیع  ُِلَوَِرِحيم  َهاَنَِمن  ُفُ ُِسب  سپس هفت مرتبه تسبیحات اربعاه بگویاد و بعاد ساه ...«. ََلَیغ 

َهاَنَكَِیاَِعِظيُمِ»مرتبه بگوید   َهاَنَكُِسب  َهاَنَكُِسب  ِِليَُِِسب  ِفر  َبِِِاغ  ن  َعِظيَمِِِالذَّ  اه ده مرتبه صلوات  آن« ال 
لٍبِ»خواند. هرکس این نماز را بخواند  ب بر محمد و آل او َفَِذن  ل 

َ
ِعيَنِأ ُهَِلُهَِسب  ؛ خداوند َغَفَرِاللَّ

 1 «.بخشد برای او هفتاد هزار  ناه را می
َهاَنَكَِیاَِعِظيُمِ»قابل توجه است  نیز در این دعا فقره آخر  َهاَنَكُِسب  َهاَنَكُِسب  ِِليَُِِسب  ِفر  َبِِِاغ  ن  ِِالذَّ

َعِظيَمِ منزهی تو، پاک و منزهی تو، پاک و منزهی تو، ای بزرگ، بابخش بارای مان  نااه ؛ پاک و ال 
تا انسان پااک نگاردد، اعماال که واسطه آن است  درخواست بخشش  ناهان بزرگ به«. بزرگ را!

ای به حال او نخواهد داشت. ا ر یک ظر  نجس باشد و شما آن را پار از شایر  دیگرش نیز  مره
مسلمًا پاسخ منفی است؛ لذا اول باید درون را پااک و  ؟از آن شیر را داریدکنید آیا امکان استفاده 

 ظر  را آماده کرد، وانگاه درخواست نمود.
 موالنا چه زیبا سروده است 

حیـلتر اکنعاکـقادـوانهکـودــــوانهکـو



وانــردلآتـ درآپروانهکوپــروانهکـو



ـرانـهکـنخانـهراو مخوـ راییگانهکـن م



2خانهکـوخانهکو موآنگهییایاعاکقاز م



                                                            

 .216، ص6 ، جمستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 1
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 . دعا برای طلب بخشش گناه در سحرماه رمضان 2
 االرباب است. رسول خدا آیات و روایات دال بر این است که سحر وقت مناجات با رب

ُعِ»فرمود   در وصیتش به علی َهاِرَِفاد  َس  َوةَِِوِِباأ  َِلَكَِدع  به هنگام ساحر دعاا کان و از ؛ و ََلُتَردُّ
ِریَن »شاود و ساپس باه آیاه  خدا درخواست کن؛ چرا که دعایت در آن موقع رد نمی ِِ

ْْ َو اْلُمْساَت
  2«. استدالل کردند« استغفارکنند ان در سحر اهان 1؛ِباْأَْس ار

 الف( باز بودن باب توبه و استغفار 

ارد تا بندی  نهکار باا روی آوردن بخشی از دعاهای ماه رمضان به زمان سحر اه اختصاص د
 به در اه خدای غفور توبه کند و از  ناهان خود به سوی خدای سبحان طلب بخشش کند.

 ای باه اماام رضاا است. ایوب بن یقطین ناماه« سریع االجابه»ازجمل  این دعاها، دعای 
این دعا، دعای امام نوشت و از او خواست که درستی این دعا را بیان کند. امام به او نوشت  آری 

اسام اعظام »نقال کارد کاه  در سحرهای ماه رمضان است. پدرم از جدش امام باقر باقر
خداوند، در این دعاست. پس هر اه دعا کردید، در دعا بکوشید؛ چراکه آن از دانش نهفته است و 

اهل آن نیستند و را جز از اهلش، از دیگران پنهان بدارید. منافقان، تکذیب کنند ان و منِکران،  آن
آمده است که بعد از این دعا هر حاجتی کاه داری  مفاتعح الجناندر   3«.این دعای مباهله است

  از خدا بطلب که البته برآورده شود.
ِ»شود   این دعا چنین آغاز می َِبهاِئلَکَِبِهل   ،َِوُِکل ُّ ُُ ها َِبهاِئَکِِبَاب  َاُلَکِِمن  ِِان  َِاس  ُهمَّ و « ،...َالل 

ِ»د  دار میعرضه ی که به بخشش  ناهان اشاره دارد؛ آنجاست که ا فقره ِفَرِِليَِماَِمَض ِِمن  َِتغ  ن 
َ
َوِأ
ُعوَدِِفيَِشي 

َ
ِأ ن 
َ
ِأ ُهمَّ ُعوُذِِبَكِاللَّ

َ
ُِعُمِر َِوِأ ِصَمِنيِِفيَماَِبِقيَِِمن  َِتع  ن 

َ
َبلدًاَِملاُِِذُنوِبيَِوِأ

َ
َِمَعاِصيَكِأ ٍءِِمن 

َتِنيَِحتَّ َِتَتَوِ َقي  ب 
َ
لَ ِأ ل 

َ
َویَِوَِیاِأ ق  َ ِالتَّ ل 

َ
ُلُهَِیاِأ ل 

َ
َتِأ ن 

َ
َعَ ِِبيَِماِأ َِتف  ن 

َ
َةَِوِأ َجنَّ َعَ ِِليَِثَواَبُهِال  اِني...َِوَِتج  فَّ

ِفَرةِِ َمغ   4«.ال 
هایات  ام از زیباترین زیبایی ات آمده خواهیم  خدایا! من به در خانه در این دعا از خداوند می

ام و تو را باه ذات مقدسات  ات آمده دهم. خدایا! به درخانه را قسم می هایت تو به زیباترین زیبایی
ام در  ذری و تا آخر عمر  دهم که از  ناهان  ذشته های توست، قسم می که زیباتر از هم  زیبایی

                                                            

 .15. آل عمران  1
 .294، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 2
 .۷6، ص1 ، جإقبا  األمما . علی بن موسی ابن طاووس،  3
 .۷63، ص2 ، جمصباح المتهجد. محمد بن الحسن طوسی،  4
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ام. خدایا! تا زمانی که مرا از معصیت حفظ کنی هر از  از من محافظت کنی و من به تو پناه آورده
دهی و اینکه ای اهل تقاوا و ای  تا بمیرم... و برای من  واب بهشت قرار می  ردم یبه  ناهان بر نم

 اهل بخشش، آنچه را که سزاوار آن هستی، با من انجام ده.
های بخشش خداوند متعال باز بودن باب توبه اسات.  ترین جلوه ترین و دقی  یکی از ظریف

آلودش پشیمان است و ا ار  افکار زشت و  ناهکسی که راه توبه را پیدا کرد، هر لحظه از اعمال و 
تعاالی پااکیزه نگاه   وارد مسیر بخشش الهی شد، دل و جانش را در پرتو مهربانی حضرت بااری

شاوره و نگرانای از عتااب و  ای که دیگر نه از  ناهان  ذشته خبری است و ناه دل  ونه دارد، به می 
 عقاب دارد. 

است که دیگر به  ناه بر نگردی، اما ا ر  ناه کردی  عالمت واضح و روشن قبولی توبه زمانی
کردی،  که توبه کردی که دیگر  ناه نکنی، پس وقتی دوباره  ناه  ای؛ چرا بدان که اصاًل توبه نکرده

ات هم قبول نیست. اما ا ر تارک  نااه را بعاد از توباه اداماه  ای؛ لذا توبه معلوم است توبه نکرده
ات قبول است و  ناهان  ذشته را هم خدای متعال محو کرده و  هدادی، عالمت این است که توب

 بخشیده است.  
  وید   الله مظاهری می آیت

نوشاته  ای به استاد بزر وار ما عالمه طباطبایی ساله، در نامه 22رود جوانی  یادم نمی
کنم کاه هاوای نفاس و آماال و آرزو بار مان  بود که آقا در محیط و شرایطی زند ی می

شده و مرا اسیر خود ساخته است. شما بفرمایید من چه عملی انجام دهم، چاه  مسّلط
کنم تا در مسیر حرکت به سوی خدا  ام بردارم؟ عالمه طباطبایی در پاسخ به آن ناماه، 

ها حالات شارمند ی از خداوناد  اّول دستور توبه داده بودند. ا ر انسان راجع به  ذشته
ُل »فرمایاد   های او را به نیکی مباّدل می بان، بدی اه پرورد ار مهر داشته باشد، آن ُیَبادِّ

ئاِتِهْم َحَسنات   ُه َسیِّ شود.   بعد قانون مراقبه را به او یاد داده  و همه چیز درست می1«  اللَّ
کید کرده بودند.   2بودند و بر عمل به آن برای رسیدن  آن جوان به مقصودش تأ

 ب( پذیرش توبه

است از دعاهای سحر ماه رمضان در بخشاش  ناهاان ایان   آورده اقبا سید بن طاووس در 
                                                            

 .۷0. فرقان  1
2. https://www.hawzahnews.com/news/870108 
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َزِعي»است   َبِتيَِِیاَِمف  َدُِکر   1...«. ِعن 
َكِثيِرِ»ای از این دعا آمده است   در فقره ُفوَِعِنِال  َيِسيَرَِوَِیع  َبُ ِال  َِیق  َيِسليَرَِوِِ،َیاَِمن  ليِال  ِِمنِّ َب   اق 

لَتِ ن 
َ
َكِأ َكِثيَرِِإنَّ يِال  ُفَِعنِّ ِحيُمِِاع  َغُفلوُرِاللرَّ پاذیری و از  کاه عمال انادک بناد ان را می ...؛ ای آنال 
 ذری از من هم این عمل کم را بپذیر و از  ناهان بسیارم در  ذر کاه تاو   ناهکاران بسیار در می
 «.ای... بسیار مهربان و آمرزنده

جلسای منادان مرحاوم م های محل، اطرا  حاجی مؤمنی از ارادت نقل شده یک روز لوطی
هاا  ببیناد ا ار آن خواهیم به خانه تو بیاییم. حااجی می  ویند  امشب می  یرند و می را می پدر

ها را رد  شوند؛ از سوی دیگر ا ر آن آیند و مشغول فس  و فجور می بیایند با وسائل لهو و لعب می
ل کارد، ولای کنند. ناچار قباو ها طر  شود، مرتبًا برایش مزاحمت ایجاد می کند چگونه با لوطی

اش را  فت. مرحوم مجلسای فکاری کارد و  سراسیمه خدمت مرحوم مجلسی رسید و  رفتاری
هاا  کرد، شیخ زودتر از لوطی آیم. حاجی محفلی مهیا   فت  اشکالی ندارد بگو بیایند من هم می

باشی  ها وقتی وارد خانه شدند، دیدند مرحوم مجلسی در مجلس نشسته است. لوطی آمد. لوطی
شود هیچ کاری کرد. اجمااًل پیش  زند، جلوی آقا که نمی هم می مان را به حت شد، االن عیشنارا

هاا آزاد باشاند.  فات   خود خیال کرد حرفی بزند تا مرحوم مجلسی قهر کند و برود آن وقت آن
کنند. مجلسای  فات   ها چه عیبی دارد که به ما اعتراض می جناب آقا! مگر راه و روش ما لوطی

را مدح کنند.  فت هزارها عیب داریم اماا نماک شناسایم؛ ا ار  ی در شما هست که آنچه خوب
رود. مجلسای  کنیم تا آخار عمرماان یادماان نمای نمک کسی را بخوریم دیگر به او خیانت نمی

باشای  فات  در اصافهان از  بینم. لوطی را در شاما نمای  فت  این صفت خوبی است ولای آن
ایم که به او بد کرده باشایم. مجلسای  ا نمک چه کسی را خوردهخواهی بپرس؟ ببین م هرکس می

کنیاد،  حرامید؛ شما با خدای خاود چاه می دهم که شما همه نمک به  فت  خود من  واهی می
شکنید. این همه نعمت خدا را خوردن و اساتفاده کاردن و  خورید و نمکدان می نمک خدا را می

 کردن؟!  این جور سرکشی کردن و پیروی از هوی و هوس
 رکسکـهنمـکخـوردونمكــازیشكسـت




2درمذ برنـازنهاز،س یـهاماوسـت



ها ا ر کرد. سرخجلت بزیر انداختند و هایچ نگفتناد؛ پاس از  سخنان مرحوم مجلسی در آن
                                                            

 . 82، ص 1 ، جإقبا  االمما سی بن طاووس، . علی بن مو1
 . 1940، ص 4، ج امثا  و حکماکبر دهخدا،  . علی2
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باشی در خان  مرحوم مجلسی را کوبیاد. مجلسای در را  مدتی همه رفتند. صبح اول وقت لوطی
باشی است.  فت  دیشب ما را آتش زدی، ما را آ اه کردی، ما را توبه ده؛ چاون  بازکرد دید لوطی

راهنمایی   ها را به عمل توبه و تدارک از  ذشته های خود پشیمانیم. مرحوم مجلسی هم آن از کرده
   1کرد.

پاذیرد و از کردارهاای زشات و بازرگ  هاا را می خداوند متعاال تنهاا ماوالیی اسات کاه کم
ند. با وجود این که او مالک حقیقی عالم هساتی اسات از بنادی  نهکاارش در ک پوشی می چشم

  ذرد.  می
 ج( خوف و رجا

از دیگر دعاهای سحر ماه رمضان که در جلب بخشش خداوند برای عفو بند ان مؤ ر است، 
در مااه  حضارت زیان العابادین» ویاد   است. ابوحمزه  مالی می« ابوحمزی  مالی»دعای 

 «.خواند رسید، این دعا را می ها در حال نماز بود و چون سحر اهان فرا می برمضان، بیشتر ش
 ناهان بنده است. مضامین از های زیادی از این دعا، در طلب عفو و بخشش خداوند  بخش

دعا بیانگر خو  و رجا و بیم و امید بنده در برابر موالی بزرگ و مهربان است. بنده از یک طر ، 
آورد، در  رداب تارس از کیفار الهای  ان،  ستاخی و غفلتش را به یاد میهنگامی که جرم، عصی

ُِتَقاِیَسِنيِِبَعَمِليَِوَِخِطيَئِتليِ»زند   افتد و فریاد می می ن 
َ
ِأ مًاِِمن  َظُمِِحل  ع 

َ
ًهَِوِأ َسُ َِفض  و 

َ
َتَِیاِِإَلِهيِأ ن 

َ
أ

و َعف  َوِال  َعف  َوِال  َعف  انتهایات برتار ازآن  ن و حلام عظایِم بیپایا تو ای خدای من! فضل وسیع بی 2؛َفال 
« است که مرا با فعل من و  ناه من مقایسه کنی، پس از من در  ذر، از من در  ذر، از من در  ذر

ساازد و  پایاان حا ، هما  وجاودش را از امیاد سرشاار می و از جانب دیگر، رحمت و کارم بی
ِرَكَِسيِِّ»آورد   کند؛ لذا بانگ بر می وجودش را از شوق لبریز می َناِِبِذک  َغل  ِاش  ُهمَّ ِد ِاللَّ ِد َِسيِّ ِد َِسيِّ

ِلك َِفض  َناِِمن  َِعَلي  ِعم  ن 
َ
َِمَواِلِبَكَِوِأ َناِِمن  ُزق  ِِعَقاِبَكَِوِار  َناِِمن  ِجر 

َ
َِسَخِطَكَِوِأ َناِِمن  ِعذ 

َ
ای سید من،  3؛ َوِأ

ر و غضب امان بخاش و ای سید من، ای سید من، خداوندا! ما را به یاد خود مشغول ساز و از قه
حسابت روزی ما  ردان و به فضل و کرم با ما  از عذاب در جوار رحمتت پناه ده و از عطاهای بی

 «. نیکی و احسان فرما
ُتِوِ»کند تا اقرار کند   آهنگ بیم و امید در این دعا بنده را وادار می َلَیُِذُنوب َِفِزع  ُتَِمو  ِاذاَِرَای 

                                                            

 .165، ص 1، جقصص التوااعن یا داستان تواه کنندگان. علی میرخلف زاده، 1
 .۷0، ص1 ، جإقبا  االمما . علی بن موسی ابن طاووس، 2
 . همان. 3
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ُتَِکَرَمَکَِطِ ُرِظاِلٍمِِاذاَِرَای  َتَِفَغي  ب  َِعذَّ ُرِراِحٍمَِوِِان  َتَِفَخي  َِعَفو  ُتَِفِان  ؛ سرور من! زمانی که  ناهانم ِمع 
کنم.  بینم، طماع مای افتم و زمانی که لطف و کرمات را مای بینم، در ورطه وحشت فرو می را می

چناان دل باه و « ای ای و ا ر کیفر دهی، بر من ستمی نکرده پس ا ر ببخشی، بهترین رحم کننده
لداِرِ»دهد   بندد که ندا می لطف خدا می ِوَکِِبِمق  َِعف  ِطن ِِمن  َعُظَمِیاَِسيدیَِاَمل َِوِساَءَِعَمل َِفَاع 

ُِمكاف ُبُرَِعن  ُمَکَِیك  ِنبيَنَِوِِحل  ُمذ  ُِمجازاِةِال  َِعن  َِکَرَمَکَِیِج ُّ َوِءَِعَمل َِفِانَّ س 
َ
ِن ِِبأ اِتَِاَمل ِوَِلُتواِخذ 

ر ؛ سرور و آقای من! امیدم به تو، فراوان و کاردارم، زشات و ناپساند اسات. هام سانگ ینالُمَقصِّ
آرزویم، از من در ذر و مرا با بدترین کردارم کیفر مکن؛ چون لطف و بزر واری تو بسای برتار از 

 «.تر از مجازات اهل تقصیر و خطاست کیفر مجرمان و شکیبایی تو، بزرگ

رساند که خداوند را مورد خطاب قرار دهاد و  ده را به آنجا میای است که بن  ونه عرفان دعا به
لوکَِوَِللِئنِ»بگوید   لکِِبَعف  َتن ِِبلُذُنوب ََِلُطاِلَبنَّ ِطلاَلب  ِتلکَِوَِجهِللکَِللِئن  دیَِوِِعزَّ اله َِوَِسليِّ

َکِِبَكَرِمَکِ َتن ِِبُلؤم ََِلُطاِلَبنَّ و ند، ؛ خدای من، آقای مهربانم! به عزت و فر و شکوهت سطاَلب 
ام  ا ر از  ناهانم باز پرسی، من نیز از عفو و  ذشت تو خواهم پرسید و ا ر مرا به پستی و زباونی

 «.بازخواست کنی، تو را به بزر ی و کرمت بازخواست خواهم کرد

ِ»کند   و اینجاست که بنده درخواست می ق  لِلَکَِوَِتَصلدَّ ن ِِبَفض  َِوِماَِخَطِریَِلب  َوَِماَِاَناِیاَِربِّ
ِوَکَِعِ ِِبَعف  ؛ خدایا! من چیستم و چه ارزشی دارم؟ آخر مرا چه اهمیتی است که بخواهی مرا باه َل َّ

پایان خویش، بر من ببخش و با عفو و  ذشت خود بر این بینوا  کیفر اعمالم برسانی؟ با فضل بی
 «.تصدق فرما

َحُمِنل»خواهد   وی  در ادامه از خدا می َِیر  ِِليَِوَِملن  ِد َِمن  َِلم َِسيِّ ِنلي...َِوِِإَلل َِملِنِِيِِإن  َحم  َتر 
َرَةُِذُنوِبيََِلِ َِکث  ُجوَك...َِفِإنَّ ر 

َ
َناِأ
َ
ِنيَِوِأ ب  ِد ََِلُتَعذِّ َجِليَِسيِّ

َ
َقَض ِأ ُنوِبِِإَذاِان  ِفَراُرِِمَنِالذُّ ِال  ُجوَِلَهلاِِإَلَّ ر 

َ
أ

َوَكِ ه توانم  ریخت از  ناهاانم سوی ک ؛ آقای من! ا ر تو به من رحم نکنی من که را دارم... و بهَعف 
 اه که اجلم فرا رسد. آقای من! مرا عذاب مکن؛ چرا که به تو امیدوارم... که از بسیاری  ناهان  آن

 «.جز به عفو و بخششت به جایی امید ندارم

 فهرست منابع
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 بخیری در آیات و روایات و ادعیه اهمیت و جایگاه عاقبت

 *محسندانیاریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
هایی است کاه رهپویاان راه حقیقات هماواره از  ترین درخواست از مهمبخیری، یکی  عاقبت
اند و هستند افرادی که ابتدا در مسایر الهای  انتهای الهی خواستارند؛ زیرا همواره بوده رحمت بی

بخیر شدند و نیز افرادی بودند که در میان راه  همتا عاقبت حرکت نکردند، اما با عنایت مهربان بی
مان، یعنی هوای نفس و شیطان شدند و نتوانستند  وهر ایمان خود را تا آخر عمر  رفتار سارقان ای

نگه دارند. در این نوشتار طی سه بخش، به بررسی آیاتی از قرآن کاریم دربااره اهمیات جایگااه 
بخیری به عنوان یکی از عالمات افراد با  بخیری و نیز بیان و بررسی روایاتی در باب عاقبت عاقبت

پردازیم. همچنین فرازهایی از دعاهاایی  های خود می٬های الهی نسبت به بنده ز موهبتایمان و ا
همچون زیارت عاشورا، دعای یازدهم صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه  مالی را کاه باه مسائله 

 کنیم.   اند، بیان می بخیری پرداخته عاقبت

 الف: آیات
 . سفارش خداوند به مؤمنان1

ا»جان سپردن سفارش کرده است   رهیزکاری و حفظ آن تا لحظهخداوند مؤمنان را به پ  َیَأیهُّ

ِذیَن َءاَمُنواْ  ُقواْ  الَّ هَ  اتَّ ْسِلُمون َأنُتم َو  ِإالَّ  اَلتَموُتنَّ  َو  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  اللَّ ایاد!  ای کسانی که ایماان آورده 1؛مُّ
نرویاد، مگار اینکاه مسالمان   ونه که ح  تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید و از دنیاا آن

، در حقیقت هشداری به مسلمانان جهان اسات « َو ال َتُموُتنَّ ِإالَّ َو َأْنُتْم ُمْسِلُموَن »جمله «. باشید
که تنها اسالم آوردن کافی نیست؛ بلکه مهم آن است که ایمان و اسالم خود را تا واپسین ساعات 

                                                            

 حوزه علمیه قم. 3آموخته سطح دانش* 
 .102عمران:  . آل1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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فرماید مراقب باشید که از دنیا جز با ایماان و  می عمر حفظ کنند؛ از این روست که قرآن با تأکید
  1اسالم بیرون نروید.

 . سفارش پیامبران الهی2

فرمایاد   به فرزندان خاود می و حضرت یعقوب قرآن درباره سفارش حضرت ابراهیم
ی  یی بِها ِإْبَراِهیُم َبِنیِه َو َیْعُقوُب َیاَبنَّ َو َوصَّ » َِ َه اْصَط یَن َفااَل َتُماوُتنَّ ِإالَّ َو َأناُتم َلُکاُم   ِإنَّ اللَّ الادِّ

ْسِلُمون فرزندان مان! خداوناد  و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند، 2؛مُّ
را برای شما بر زیده است و شما جز به آیین اسالم ]تسلیم در برابر فرماان خادا  از  این آیین پاک

در هر زمانی، متدین به دین الهی آن زمان بودن است و در این تسلیم امر الهی بودن «. دنیا نروید
بخیری به این معناست که انسان واقعًا مسلمان و در حال داشتن دین اسالم و ایمان  زمان، عاقبت

ماراد از مسالمان »فرماوده اسات   عمی  به اصول و ارکان آن از دنیا برود؛ چنانکه اماام بااقر
  3«.است والیت امیرالمؤمنینمردن، در آیه تسلیم بودن به 

 . درخواست راسخان در علم 3

اِسُخوَن فِی اْلِعْلاِم َیُقوُلاوَن »دعای راسخان در علم از پرورد ار، حسن عاقبت اسات   َو الرَّ
ُدنَك َرْحَمة  إِ  َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْیَتَنا َو َهْب َلَنا ِمن لَّ ا ِبِه ... َربَّ اُب َءاَمنَّ َك َأنَت اْلَوهَّ راسخان  4؛نَّ

هایمان را بعد از آنکه ما را هدایت   ویند ما به آن )قرآن( ایمان آوردیم... پرورد ارا! دل در علم می
باا توجاه باه «. ای کردی، منحر  مگردان و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بخشنده

نظرند و  قادم و صااحب و داناش،  ابتروایات ماراد از راساخان، کساانی هساتند کاه در علام 
دانشامندان بسایاری  5و اوصیای آن حضرت در باالترین رتباه راساخان قارار دارناد. پیامبر

هاا را  های شیاطین و هوای نفس آن آورد و یا وسوسه هستند که غرور علمی، آنان را از پای در می
ساپرد و از او هادایت خواسات. در طی باید خود را به خادا یکشاند. در چنین شرا ها می به بیراهه

سپرد و این دعا را بسیار تکارار  نیز خود را به خدا می خدا برخی روایات آمده است که رسول
                                                            

 .28، ص 3، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرا ی، 1
 .132. بقرع: 2
 .236، ص 1، ج شرح االخبار فی فضائل ائمه االطهار حیون مغربی،. نعمان بن محمد ابن3
 .8و  7عمران:  . آل4
 .440، ص 2، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرا ی، 5
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تَِقلِب َِعَل ِِدیِنك»کرد   می  ردانی، قلب من را بار  ها را می ای کسی که دل 1؛ یاُِمَقِلَبِالُقُلوِبَِثبِّ
 «. دین خودت  ابت بدار

 یوسف. درخواست حضرت 4

های  بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و سربلند بیرون آمدن از امتحان حضرت یوسف
 کند   سخت الهی به خداوند چنین عرضه می

ْرِ   َربِّ  اَماَواِت َو اْأَ َحاِدیِث َفااِطَر السَّ ْمَتنِی ِمن َتْأِویِل اْأَ َقْد َءاَتْیَتنِی ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّ
ااِلِ ین فیِ   یِ یِّ َأنَت َول ا َو َأْلِ ْقناِی ِبالصَّ نِی ُمْساِلم  ْنَیا َو ااَلِخَرِة َتاَوفَّ پرورد اارا!  2؛الدُّ

ها آ اه سااختی.  بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب
ها و زمین! تو ولّی و سرپرسات مان در دنیاا و آخارت هساتی، مارا  ای آفریننده آسمان

 صالحان ملح  فرما.مسلمان بمیران و به 

هایی که خداوند به وی مرحمت داشته است، مانند نعمت  ابتدا از نعمت حضرت یوسف
 وید و سپس درخواست اصالی خاود یعنای  حکومت، زمامداری و علم تعبیر خواب سخن می

 کند.  بخیری را مطرح می عاقبت
 . درخواست مؤمنان5

سانی که به فکار عاقبات خاود نیساتند و از خداوند مردم را به دو  روه تقسیم کرده است  ک 
َفِماَن »ای از آخرت ندارناد   کنند. این افراد بهره های دنیایی را درخواست می خداوند تنها نعمت

ْنَیا َو َما َلُه فِی ااَلِخَرِة ِمْن َخاَلق َنا َءاِتَنا فِی الدُّ اِس َمن َیُقوُل َربَّ  ویناد   بعضای از ماردم می 3؛النَّ
 روه دیگر کسانی هستند «. ای ندارند ما در دنیا )نیکی( عطا کن، ولی در آخرت بهره خداوندا! به

که به فکر عاقبت و پایان کار هستند و از خداوند درخواست پایانی نیک دارند. آنان هام مواهاب 
َو »  دانناد  خواهند و زند ی دنیا را مقدمه تکامل معنوی می مادی دنیا و هم مواهب معنوی را می

اارِمنْ  ْنَیا َحَسَنة  َو فِی ااَلِخَرِة َحَساَنة  َوِقَناا َعاَذاَب النَّ َنا َءاِتَنا فِی الدُّ ن َیُقوُل َربَّ و بعضای 4؛ُهم مَّ
 ویند  پرورد ارا! به ما در دنیا )نیکی( عطا کن و در آخرت نیز )نیکی( مرحمت فرما و ماا را  می

، بهشات و حاورالعین، حسانات آخارت و بنا بر روایات رضایت الهی«. از عذاِب آتش نگاه دار
                                                            

 .102، ص 3ج ، تفسیر المراغی. احمد مصطفی مراغی، 1
 .101. یوسف: 2
 .200. بقرع: 3
 . 201. بقرع: 4
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 علم و عبادت، اخالق و توسعه در معاش و همسر نیک، حسنات دنیا هستند. 
ویژه ظلم به دیگران ا بد فرجاام شادند یکای از  بر این اساس کسانی بودندکه در ا ر  ناه  ا به

بر خدا و کسای  من خالص متوّکلؤو م ، یاور امام سّجاد«سعید بن جبیر»بزر ان و اولیام الله 
است که به مرگ لبخند زده است. مأموران حّجاج بن یوسف  قفی، سعید بن جبیر را به نازد ایان 

تواند در سخن بر او چیره شود،  آورند. حّجاج چون نمی رقیب تاریخ می کار بی  سنگدل و جنایت
در نهایات بینناد کاه ساعید  دهد رو به قبله سرش را از بدن جادا کنناد. حاضاران می دستور می

اماَواِت »کند   خونسردی رو به قبله این آیه شریفه را تالوت می ِذی َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَی ِللَّ ی َوجَّ ِإنِّ
حّجاج به قصد تاوهین باه ساعید فرماان داده باود او را  1«.َوااْلَْرَ  َحِنیِآ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن 

بیند قرائت آن آیه بارای ساعید عاّزت و ساعادتی  ی میهمچون حیوانی رو به قبله  ردن زنند. وقت
دهد که پشت به قبله او را بکشند. این بار آوای ملکوتی این  ایجاد کرده است، بار دیگر دستور می

وا َفَثمَّ َوْجُه اللِه إِ »شود که   آیه شریفه از حلقوم سعید بلند می ِرُب َفَأْیَنَما ُتَولُّ ْْ نَّ َوِللِه اْلَمْشِرُق َواْلَم
دهد سرش را بر روی زمین از  خورده دستور می حّجاج خشمگینانه و شکست 2«.اللَه َواِسٌع َعِلیٌم 

نظیر این کاالم خادا را  تنش جدا کنند و سعید که مرگ را به بازی  رفته بود، با آرامش خاطری بی
حّجااج  3«.ِرُجُکْم َتااَرة  ُأْخاَریِمْنَها َخَلْقَناُکْم َوِفیَها ُنِعیاُدُکْم َوِمْنَهاا ُنْخا»کند کاه   زمزمه می

سعید در آخارین لحظاه «.  ردنش را بزنید و ما را از شّر او راحت کنید»زند   اختیار فریاد می بی
دی»عمرش با خدایش سخن  فت و از او خواست   ُطُهَِعل ِأَحٍدَِبع  ُهَمََِلُِتَسِل  ؛ پرورد ارا! پس الل 

ای بعد باه دیادار پرورد اارش نایال آماد.  و لحظه«. اکس مسّلط مفرم از من، حّجاج را بر هیچ
شاد و هماواره  نفرین سعید مستجاب شد و  ریبان حّجاج را  رفت تا جایی که بادنش سارد می

داد؛ ولای بااز هام  هایش را داخل آتش قرار می کرد که دست قدر احساس سرما می لرزید، آن می
آن شاخص  فات  «. برایم دعایی بکن  »لرزید! یکی از بزر ان به دیدنش آمد، حّجاج  فت می

 اویم دعاا  نمی»حّجاج  فات  «. نتیجه جنایات توست  قدر جنایت مکن! این مگر نگفتم این»
 4.«کن تندرست و سالم شوم، بلکه دعا کن بمیرم تا از این وضع نجات یابم

                                                            

 .79. انعام: 1
 .115. بقرع: 2
 .55. طه: 3
 22، ص 14، ج پیام امام امیر المیممنین. مکارم شیرا ی با همکاری جمعی ا  فضال و نویسنداان، 4
– 24. 
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 ب: روایات
 شود  ها اشاره می بخیری داللت دارند که به چند نمونه آن روایات بسیاری بر اهمیت عاقبت

 . نگرانی مؤمنان1

های فراوانای در  افراد صالح همواره نگران حفظ ایمان خود تا آخر عمر هساتند؛ زیارا نموناه 
تاریخ وجود دارد که در ابتدا افراد با ایمانی بودند، اما هوای نفس و شیطان بر آناان غالاب شاد و 

، افراد است که بناا بار فرماایش اماام رضاا بدون ایمان از دنیا رفتند. بلعم باعورا، یکی از این
اما قرآن  1شد؛ کرد و دعایش مستجاب می خداوند اسم اعظم را به او عطا کرده بود و با آن دعا می

ِذی َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها » وید   بخیر نشدن او چنین می کریم از عاقبت َو اْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَّ
اِوینَفَأْتبَ  َْ ْیَطُن َفکَاَن ِمَن اْل ها بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را باه او  و بر آن 2؛َعُه الشَّ

 «.دادیم، ولی )سرانجام( خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از  مراهان شد
ُِسوِءِالِ  »فرموده است   پیامبر اکرم  ِمُنَِخاِئفًاِِمن  ُمؤ  ُوُصلوَلِِإَلل ََِلَِیَزاُلِال  ُنِال  َعاِقَبِةََِلَِیَتَيقَّ

ِتَِله َمو  ِعُِروِحِهَِوُِظُهوِرَِمَلِكِال  ُتَِنز  ِهَِحتَّ َِیُكوَنَِوق  َواِنِاللَّ مؤمن پیوسته از سومعاقبت خود  3؛ ِرض 
بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را دریافت خواهد کرد یا نه تا هنگام 

بخیری هستند، در حقیقت خود  بنابراین کسانی که در اندیشه عاقبت«. الموت آمدن ملک مرگ و
 رود. یابند که هر آن احتمال سقوط در آن می را در مسیری می

متبلاور اسات.  نگرانی از حسن عاقبات در وجاود انساان کااملی همچاون امیرمؤمناان
ای »عاارض کاارد   در پایااان خطبااه شااعبانیه  ریساات، امیرالمااؤمنین خدا رسااول

ام برای آن چیزی اسات کاه  یا علی!  ریه»حضرت فرمود  «. کنی؟ چرا  ریه می خدا رسول
خوانی، در  بینم که برای پرورد ارت نماز می شود.  ویا می در این ماه )ماه رمضان( بر تو وارد می

س ضاربتی بار شاود؛ پا کننده ناقه  مود برانگیختاه می تر از پی ترین انسان و شقی حالی که شقی
پرسید   شود، امیرمؤمنان سازد که بر ا ر آن محاسنت )با خون( خضاب می پیشانی تو وارد می

در حاال »حضارت فرماود  «. خدا! این )شهادت( در حال سالم بودن دیانم اسات؟ ای رسول»
 4«.سالمت دینت خواهد بود

                                                            

ِطيَِبَِ: »248، ص 1. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج 1 ع 
ُ
ُهِأ نَّ

َ
َظَم،َِفَكاَنِأ َع  َمِاأ  ُنَِباُعوَراَءِاَِلس  َعُمِب  ل 

َتَجاُبَِله ُعوِِبِهَِفُيس   «. َید 
 .175. اعراف: 2
 .239، ص العسکری الحسناالمام الی  التفسیر المنسوب ،علی امام عسکریبن . حسن 3
 .95، ص االمالیعلی صدوق، . محمد بن 4
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 . موهبت الهی2

ان را بیش از حد آلوده نکارده و بخیری، موهبتی الهی است. کسانی که ظر  وجودش عاقبت
بخیری را برایشاان  اند، خداوند راه سعادت و عاقبت پرده حیای میان خود و خداوند را حفظ کرده

َرَُِقبَ َِموِتهِقيلَ ِ»فرموده است   کند؛ چنانکه پیامبر اکرم فراهم می ُهِِبعبٍدَِخيرًاَِطهَّ ِاذاَِاراَدِاللَّ
ای اراده خیر کند، او را پیش از مارگ پااک و پااکیزه  نسبت به بنده ؛ هر اه خداوندماَِطهوَرُِالَعبد

ِ»کناد؟ حضارت فرماود   از آن حضرت پرسیدند چگونه بنده را پاک می«. کند می َِصلاِلح  َِعَمل  
اُِحتَّ َِیقِبَضِ کند )کاه او بار آن ماداومت کناد( تاا  عمل صالحی به او الهام می 1؛هَِعَليهُیلِهُمهِِاِی 

َلهِ»آن حضرت در روایت دیگری فرموده است  «. یا برودزمانی که از دن ُهِِبعبٍدَِخيرًاَِعسَّ ِاذاَِاراَدِاللَّ
َله پرسایدند شایرینی او «. ای اراده خیر کند، او را شیرین کناد ؛ هر  اه خداوند به بندهقيَ َِماَِعسَّ

ُِیقِبُضهِ»چگونه است؟ فرمود   پیش از مر ش کار نیکی  2؛َعَليهیفتُحَِلهَِعمًهَِصالهًاَِقبَ َِموِتهُِثمَّ
 «. یرد  ذارد و در ا نای انجام آن جانش را می را پیش پای او می

 ج: ادعیه
وجود دارد که باه  بیت بخیری در مضامین بسیاری از دعاهای مأ ور از اهل طلب عاقبت

 شود. هایی در این مورد اشاره می نمونه
 . زیارت عاشورا1

است. فرازهای زیبایی در این زیارت  امام حسین نامه یارتز ترین زیارت عاشورا، معرو 
بخیری اسات. در فارازی از ایان زیاارت شاریف از خداوناد  وجود دارد که درخواسات عاقبات

لَدَكَِوِجيهلًاِ»بخیر باشیم   آبرومند و عاقبت خواهیم که به ح  امام حسین می ِنيِِعن  َعل  ِاج  ُهمَّ الل 
ي ن  ِن)ع(ِِفيِالدُّ ُهَسي  در دو عاالم وجیاه و  خدایا مرا نزد خود باه وسایله حساین 3؛اَِواْلِخَرةِِِبال 

، باودن در کناار ایشاان در دنیاا و بیات در ادامه فرازها اوج معرفت باه اهل«. آبرومند  ردان
را درخواست  در رکاب امام زمان بیت خونخواهی اهلآخرت، رسیدن به مقام محمود و 

 کنیم   می
َهِ َئُ ِاللَّ لداِئُكم َِِفَاس  َِاع  َبراَئَةِِمن  َِوَِرَزَقِن ِال  ِلياِئُكم  ِرَفِةَِاو  َِوَمع  ِرَفِتُكم  َرَمن ِِبَمع  ذیَِاک  ِ - الَّ َان 

                                                            

 .183، ص الفصاحه نهج. ابوالقاسم پایندع، 1
 . همان.2
 .482، ص المزار الکبیرمشهدی،  . محمد بن جعفر ابن3



    59  ری در آیات و روایات و ادعیهبخی اهمیت و جایگاه عاقبت

 

ياَِوِاَل ِخَرة ن  ٍقِِف ِالدُّ َِقَدَمِِصد  َدُکم  َتِل ِِعن  ُِیَثبِّ ياَِواَل ِخَرِةَِوَان  ن  ِِف ِالدُّ َعَلن َِمَعُكم  و  1؛َیج 
( بیت وسیله معرفت شما )اهل دایی که مرا  رامی داشت بهکنم از خ میدرخواست 

همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من فرماید، به اینکه قرار  کهو معرفت دوستانتان 
در دو عالم به مقام صدق و صفای با شما مارا  ابات   دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و

 بدارد.

ناد ی دنیاایی و آخرتای ماا را مانناد زناد ی پااک خاواهیم ز در فرازی دیگر از خداوند می 
لٍدَِوَِمملات ِ»بیت ایشان قرار دهد   و اهل پیامبر لٍدَِوِآِلُِمَهمَّ يلاُِمَهمَّ يلاَیَِمه  َِمه  َع   ِاج  ُهمَّ َالل 

ٍدِ ٍدَِوِآِلُِمَهمَّ محماد و مارگ  بار خدایا! زند ی من را )همچون( زند ی محمد و آل 2؛َمماَتُِمَهمَّ
 «.محمد قرار بده رگ محمد و آلمرا )همچون( م

هایی از جنس حسن عاقبت است که انسان  فرازهای زیبای این زیارت، سرشار از درخواست
هستند، رهنمون  بیت های واالی انسانی که اوج قله آن اهل را از زند ی مادی جدا و به ارزش

 سازد. می
 . دعای یازدهم صحیفه سجادیه2

 اسات. آخرت بخیری در دنیا و سجادیه، طلب عاقبت موضوع اصلی دعای یازدهم صحیفه

کند که عاقبت کار ما را آنچاه  در فرازی زیبا از این دعا، از خداوند درخواست می امام سجاد
 کنند، به توبه مقبول قرار دهد  که توسط فرشتگان  بت اعمال برای ما  بت می

ُِمِ  َمت  یاُمَِحياِتَنا،َِوَِتَصَر 
َ
ِأ َقَضت  َِوِِإَذاِان  ِتل ََِلُِبلَد  َوُتلکِاَل  َناَِدع  َضلَرت  َته  َماِرَنا،َِوِاس  ع 

َ
َدُدِأ

َماِلَناِ ع 
َ
ِص َِعَليَناِکَتَبُةِأ ِِخَتاَمَِماُِته  َع   ٍدَِوِآِلِه،َِوِاج  َِعَل ُِمَهَم  ِِإَجاَبِتَها،َِفَصِ   َهاَِوِِمن  ِمن 

َتِ ٍبِاج  َدَلاَِعَل َِذن  ُبوَلًةََِلُِتوِقُفَناَِبع  َبًةَِمق  َناَلاَتو  َتَرف  ِصيٍةِاق  ،َِوََِلَِمع  ُُ َنا و آن زمان که  3؛َرح 
ایام حیات ما سپری شد و رشته عمرهایمان قطع شاد و دعاوت تاو )مارگ( کاه از آن و 
اجابت آن  ریزی نیست، حاضر  شت؛ پس بار محماد و آل او درود فرسات و پایاان 

ای  وبه مقبوله قرار بده؛ توباهاند، ت )کار ما و( آنچه را که نویسند ان اعمال ما  بت کرده
ایام، سارزنش و  و معصیتی که انجاام داده  که پس از آن ما را بر  ناهی که مرتکب شده

 توبیخ نفرمایی.
                                                            

 . همان.1
 .483. همان، ص 2
 .62، ص السجادیهالصحیفه . علی بن الحسین امام  ین العابدین، 3
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 . دعای ابوحمزه ثمالی3

کند که باه دعاای اباوحمزه  ماالی معارو   نقل می از امام سجاد دعایی ابوحمزه  مالی
ن ِفل ِ»بخیری اسات   ر درخواسات عاقباتبخشی از این دعا سراس است. فرازهای روح َوَِتلوفَّ

ِةَِرسوِلَکَِسبِِ ساپس در ...«. ...؛ خدایا! مرا به راه خدا و بر دیان رساولت بمیاران  يلَکِوَِعَل ِِمل 
 د  دار میعرضه ادامه 

َتِنل  َيي  ح 
َ
ِيِن َِملاِأ ح 

َ
َجَ َِلُهُِدوَنِِلَقاِئَکِأ

َ
ُلَکِِإیَمانًاَِلِأ

َ
أ س 
َ
ِِإنِّ ِأ ُهمَّ ِن ِِإَذاِِاللَّ لِهَِوَِتلَوفَّ َعَلي 

َعِ م  َِوِالسُّ کِّ َیاِءَِوِالشَّ ِب ِِمَنِالرِّ َِقل  ِرئ  ب 
َ
ِهَِوِأ َتِن َِعَلي  ِن ِِإَذاَِبَعث  َعث  ِهَِوِاب  َتِن َِعَلي  ي  ِةِِف َِتَوفَّ

کنم که پایانی  خدایا ایمانی از تو درخواست می 1؛ِدیِنَکَِحتَّ َِیُكوَنَِعَمِل َِخاِلصًاَِلَکِ
داری و بار آن بمیاران،  ام مای دیدار تو نداشته باشد. بر آن ایمان پایدارم بدار تا زندهجز 

انگیزی و دلام را از ریاا و  میرانی و بر آن برانگیز، هنگامی که مرا برمی زمانی که مرا می
 خواهی در دینت پاک فرما تا عملم برای تو خالص باشد. شک و شهرت
زاد ااان بزر اای همچااون حضاارت فاطمااه  امام مااهبخیری در زیارتنا درخواساات عاقباات

دختاار امااام  و حضاارت حکیمااه خاااتون ، حضاارت عباادالعظیم حساانیمعصااومه
عاَدةِِ»آمده است   محمدتقی ِتَمِل ِِبالسَّ َِتخ  ن 

َ
َئُلَکِأ ِِان َِاس  ُهم  خواهم  ؛ خداوندا! من از تو میَالل  

ها، یک برتری است کاه  د ی انسانسعادتمندی در طول زن«. که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی
 ترین آن، سعادتمندی در عاقبت امور و عمر انسان است. مهم

 فهرست منابع
 قرآن کریم
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  چگونه از نماز لذت ببریم؟

 *نیاپاکاالسالموالمسلمینعبـالكرـمحجت

 مقدمه

های اولیا الهی است کاه  لذت بردن از نماز و عبادت و نیایش به در اه خدای متعال، از نشانه
خاوانیم   کنناد. در دعاای روز چهاارم مااه رمضاان می همواره آن را از خدای متعاال طلاب می

لِرك» ِنيِِفيِهَِحَهَوَةِِذک  ُزق  ...ِار  ُهمَّ کارت را در ایان روز باه مان خادایا! حاالوت و شایرینی ذ 1؛ اللَّ
َناِِبَلِذیلِذِ »کند   در مناجات المطیعین به خداوند عرض می امام سجاد«. بچشان ع  ...َِمتِّ ُهمَّ اللَّ
ِبَكُِِمَناَجاِتَكِ َكَِوُِقر  َناَِحَهَوَةُِودِّ ِذق 

َ
َكَِوِأ َناِِحَياَضُِحبِّ ِرد  و 

َ
بار خدایا! ماا را از لاّذت مناجاتات  2؛،َِوِأ

دان و در آبگیرهای محّبتت وارد  اردان و شایرینی دوساتی و قارب خاودت را باه ماا مند  ر بهره
 3؛َفِبَکِِالل َِلذیلِذُِمناجاِتلَکَِوَصلُلوا»دارد   چنین در مناجات المریدین عرضه می هم«. بچشان

آری، «. خداوندا! اولیا و بند ان صالح و مخلصت به وسیله تو به لاّذت مناجاتات دسات یافتناد
وی لطف حضرت ح  و مدال افتخاریست که به بند ان مخلص الهی باه خااطر های معن لذت

 فت   چنانچه لاذت ساجده بارای  شود. جناب سلمان همواره می شان عطا می عملکرد شایسته
نشینی با افراد پاک ساخن نباود ) زناد ی بارایم ارزشای نداشات و( آرزوی مارگ  خداوند و هم

 پردازد   های کسب لذت در نماز می این نوشتار، به عوامل و راه 4کردم. می

 های کسب لذت درنماز راه
هاا  های سلبی و ایجابی وجود دارد که در اینجا به ماواردی از آن برای کسب لذت در نماز راه

                                                            

 ات اسالمی.استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبّلغ نخبه دفتر تبلیغ* 
 .22، ص95 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .411، صزاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 2
 .14۷، ص91 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .۷9، صکتاب الزهد. حسین بن سعید اهوازی، 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 پردازیم   می
 . خالص کردن نیت 1

خواهد از نماز و کارهای خیر دیگر لذت ببرد باید با نیات خاالص وارد شاود؛  ا ر کسی می
رود و افراد به میزان خلوص نیت، از آ اار و نتاایج آن  ت به منزله روح عبادت به شمار میچون نی

لِهِ»فرمود   برند. پیامبر اکرم مند شده لذت می بهره لُهَِعَلي  َنِاللَّ َِتَهلنَّ ِصلاِلح  ب  ِکاَنَِلُهَِقل   1؛َفَمن 
 «. کند کسی که قلب صالح و نیت خالصی دارد، خدا به او لطف و محبت می

های لطف و محبت الهی این است که لذت عمل را به صااحبان قلاب  ی از بهترین جلوهیک
در دعاای شاب نیماه شاعبان از خادای متعاال چنانکاه  چشااند؛ هم صالح و نیت خاالص می

ُلك» خواهیم  می
َ
أ س 
َ
يِأ ِِإنِّ ُهمَّ ِركِاللَّ ِرَكَِوُِشك   کنم کاه پرورد ارا! از تو درخواست می 2؛ ...َِحَهَوَةِِذک 

 «.شیرینی و لذت یاد و شکرت را به من عنایت کنی
 شاعر چه زیبا سروده است    

دلناـگاهعشقتویاکـنـه یـرتـو


3د ماـنخانهخـاستیهکیطازنمـی


ها در نماز جمع شده است باید نیت را خاالص نماود تاا از ایان  از آنجایی که باالترین لذت
نمااز، »فرمایاد   در مورد شایرینی نمااز می الله بهجت طور که  آیت مند شد؛ همان لذت بهره

ها روحای   وار در عالِم وجود نیست! تمام لذت جامی است از َاَلّذ لذایذ که چنین خمری خوش
است و آنچه از لذات که در طیب ]عطر  و یا از راه نسام به صورت حالل تکوینًا مطلوب است، 

های دیگار  بنابراین هر کس نیتش را از آلود ی  4«.ست... بیش از آن و به مراتب باالتر، در نماز ا
 در نماز پاک کند به لذت آن دست خواهد یافت.  

شود و در نتیجه لذت عباادت و نمااز را از انساان  ترین امری که مانع از نیت خالص می مهم
  یرد، خودپرستی و دوستی دنیاست    می

میازعاکقومعشوق یچحائلنیست


5جابخودیحار اممیازیرخیزتوخودح


چشد علت در خود اوست؛ چرا که نیتش را خالص و خودش  ا ر شخصی لذت نماز را نمی
                                                            

 .  639، ص2، جالجامع الصغعر. جالل الدین سیوطی، 1
 .835، ص2، ججد و سالح المتعبدمصباح المته. محمد بن حسن طوسی، 2
 سید رضا ِمؤید مشهدی.. 3
 .392، ص2و ج  222، ص1، جالله اهجت در محلر آیت. محمدحسین رخشاد، 4
 .266، شماره دیوان غزلعات حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  شمس. 5
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را وقف خدا نکرده است. در حقیقت عدم درک لذت نماز، همان مجاازات غیرمحساوس الهای 
کنند.  یبرای دنیادوستان و خودپرستان است که نیت خود را با خودپرستی و دنیادوستی مخلوط م

ِزَعَِحلَهَوَةِ»فرمود   خدای متعال در این باره به حضرت داود ن 
َ
ِأ ن 
َ
ِأ ِِبِهم  َناَِصاِن  

َ
َن َِماِأ د 

َ
ِأ ....ِإنَّ

ُِقُلوِبِهم ِ ترین کاری که با  دنیادوستان که نیت ناخالص در مناجاات دارناد(  ... کم 1؛ُمَناَجاِت َِعن 
 «.هایشان برکنم ود را از دلکنم این است که شیرینی و لذت مناجات خ می

 های معنوی  . درمان بیماری2

شاود،   ونه که وجود بیماری و عفونت در بدن مانِع لذت بردن از غاذاهای مطباوع می همان
شود. لقمه حرام، ساخن   ناه و معصیت نیز مانِع لذت بردن از غذاهای روحی از جمله نماز می

ها و تصااویر  فیلم ،همت، فحش، نگاه آلوده به نامحرم ویی، نیش و کنایه، ت ناروا، غیبت، بیهوده
غیراخالقی و شنیدن موسیقی حرام، قلب و روح آدمی را بیمار و حال و انرژی عبادت و نماز را از 

بارد و  طور که انسان  رفتاِر سرماخورد ی، از بوی خاوش لاذت نمی کند. همان آدمی سلب می
یابد، انسان  نهکار نیز از نمااز لاذت  را در نمی چشم ضعیف و بیمار، لذت مشاهده مناظر زیبا

ُتِ»فرماید   می امام صادق .برد نمی ُتَهاِِفيَِِطَلب  ِعَباَدِةَِفَوَجد  ِكَِِِحَهَوَةِال  ِصلَيةَِِتر  َمع  شایرینی و 2؛ال 
 «.وجو نمودم، پس آن را در ترک  ناه یافتم لذت عبادت را جست

  وید   شاعر می
انیاتــــرلــذتتــرکلــــذتیــــ



ــوانی ــذتنخ ــهوتنًس،ل ــرک دت


 ــزارازدرامخلــقیــرخــودیب ـــی


ـــانی ـــدریآسم ـــامیاک ـــرتی 3ت


 زیستی  . زهد و ساده3

به یقین نیازمند دوری از تشریفات دنیاوی اسات و بارای درک لاذت   معنوی  های درک لذت
ادی دنیوی هستند قادر زیستی الزم است. کسانی که غرق زند ی تشریفاتی و م نماز، زهد و ساده

ِ»فرمود   به درک لذت نماز نیستند. خدای متعال به حضرت داود َياِِإنَّ ن  ِِبالدُّ َهمَّ ِلَياِئيَِوِال  َماِِأَو 
ُِقُلوِبِهم ِلُبَِحَهَوَةُِمَناَجاِتيِِمن  ُِیذ  َهمَّ کار؟ زیرا هّم و غم دنیا حاالوت  اولیای مرا با هّم دنیا چه 4؛ ال 

 «.برد هایشان می دل مناجات مرا از
                                                            

 .162، ص2، جشرح أصو  کافی. مال صالح مازندرانی، 1
 .1۷3، ص12، جک الوسائلمستدر. حسین بن محمدتقی نوری، 2
 .62، غزل شماره کلعات سعدیالدین سعدی،  . مصلح3
 .143، ص۷9، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 4
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 نویسد   های معنوی می درباره تأ یر زهد در ایجاد لذت شهید مطهری
فلسفه دیگر زهد این است که ا ر انسان غرق در لذات ماادی ا حتای لاذات حاالل ا 

های معناوی  شود. ما یک سلسله لاذت شود، در همین دنیا از لذات معنوی محروم می
برد. برای کسی که اهل تهّجد و نماز شب باشاد، جازو  داریم که معنویت ما را باال می

صادقین و صابرین و مستغفرین باالسحار باشد، نمااز شاب لاذت و بهجات دارد. آن 
بارد، از آن  لذتی که یک نفر نماز شب خوان حقیقی و واقعی از نماز شب خاودش مای

َه َو َأتوُب اَلْیه هاای  هاا و یااد کاردن و دعاا کاردن تناْلَعْفو  ف  برد، از آن ها می َاْسَتْغِفُر اللَّ
برد هیچ وقت  ها می  فتن  یا َرب یا َرب  برد و آن لذتی را که از آن حداقل چهل مؤمن می

خاوان  کناد. لاذت آن نمااز شاب  ردد احساس نمای ها می یک آدم عّیاش که در کاباره
 1تر است. تر، نیرومندتر و نشاط بخش خیلی عمی 

طور که ماریض بارای   ویم  همان حقیقت برای شما می به»فرماید   می حضرت عیسی
بارد و باه واساطه  برد، صاحب دنیا نیز از عبادت لذت نمای شدت درد از خوبی طعام لذت نمی
 2«.یابد دوستی مال، شیرینی عبادت را نمی

 . مجاهده با هوای نفس 4

مجاهدت کند و  های درک لذت در نماز است. ا ر انسان مراقبت و جهاد با نفس از دیگر راه
انس بیشتری بگیرد و دل خود را  از هواهای نفسانی پااک کناد، باه  بیت با خدا و قرآن و اهل

در این باره فرمود   بخشی را برای نماز پیدا خواهد کرد. امام علی یقین حالت عاشقانه و لذت
«ِ ِعَباَدِةَِمن  َةِال  َفَِیِجُدَِلذَّ َهَویَِِعِنََِِِلَِیُصوُمَِِِکي  چشاد کسای کاه از  چگونه لّذت عباادت را می 3؛ِ ال 

 «.کند؟ پیروی هوی و هوس خودداری نمی
دانشمندی از بنی اسرائیل، آ اه به اسم اعظم پرورد ار، مستجاب الدعوه و از « بلعم باعورا»

بود. وی در ا ر عبادات به مراتب عالی معنوی رسیده بود. کسی که  مؤمنان به حضرت موسی
 ،روح های معناوی باوده اسات. عباادات صاوری و بای رسد، به یقین اهل لاذت به این مقام می

کند. او با پیروی از هوای نفس تمام مقامات،  الدعوه و دارای اسم اعظم نمی شخص را مستجاب
های معنوی در عبادت را از دست داد. پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال او  کماالت و لذت

                                                            

 .486، ص25 ، جمجمومه آثار شهعد مطهری. مرتضی مطهری، 1
 .  310، ص14، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .51۷، صغرر الحکم و الدرر الکلم. عبدالواحد تمیمی آمدی، 3
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 فرماید  وج را از او  رفت. قرآن میشد و قدرت پرواز روحی و عر
اْیَط  ِذی َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفاْنَساَلَخ ِمْنَهاا َفَأْتَبَعاُه الشَّ ُن َفکاَاَن ِماَن اَو اْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَّ

اِویَن  َْ َبَع َهاَو ها َو لَ َو َلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه بِ  *اْل ْرِ  َو اتَّ ُه َأْخَلَد ِإلَی اْأَ هاا  و بار آن 1؛ اهِکنَّ
بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی )سارانجام( خاود را از آن 

خواستیم، )مقام( او را  تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و از  مراهان شد! و ا ر می
بردیم )اما اجبار، بر خال  سنت ماست؛ پاس  ها( باال می با این آیات )و علوم و دانش

  را به حال خود رها کردیم( و او به پستی  رایید و از هوای نفس پیروی کرد!او 

 . عمل به آداب نماز5

بخش باشاد، رعایات آداب ظااهری و  شود نمااز، لاذتترین عواملی که موجب می از مهم
روزی به یکی از یاران خاص خود، آداب ظاهری و باطنی نماز  باطنی نماز است. امام صادق

نمااز خشاک،  ،بخش شود؛ چرا کاه بادون رعایات ایان آداب د تا نماز برایش لذترا آموزش دا
آور خواهد بود. امام به جناب حّماد بن عیسی فرمود  آیا نمازت را خوب اقاماه  روح و کسالت بی
کنی؟  فت  آقای من! من کتاب حریز ]یکی از اصحاب امام  را که درباره نماز نوشته اسات،  می

  او  خاوانی انعی ندارد، بایست و نماز بخوان ]تا ببینم چگونه نمازت را میحفظ هستم. فرمود  م
ای حّمااد! نمااز را   اماام فرمودناد  !برخاست و در برابر امام رو به قبله تکبیر  فته و نماز خواناد

قدر زشت است که شخصی شصت یا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یاک  خوانی! چه خوب نمی
 ویاد  در خاودم احسااس  جا نیاورده باشد! حّمااد می دود ]و آداب آن  بهنماز تمام و کامل باح

کوچکی کردم و  فتم  فدایتان شوم ]حال که چنین است  پاس نمااز را باه مان بیاموزیاد. اماام 
برخاست و رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز با خضوع و خشوع و سایر شرایط کامال  صادق

به این دلیل نماز حماد را نپذیرفت کاه  امام صادق 2ایم آموخت.خوانده و تمام آداب نماز را بر
 بدون خضوع و خشوع و فقط با برخی از آداب ظاهری انجام شد. 

بنابراین توجه به مقدمات نماز و آداب وضو، انجام دادن تعقیباات نمااز، رعایات دساتورات 
ن مستحبات نمااز مانناد  جا آورد های زیبا، استعمال بوی خوش، به ظاهری مانند پوشیدن لباس

اذان، اقامه، کنترل فکر و خیال در نماز، حضور قلب، خشوع و توجه به معانی کلمات و جمالت 
همه در لذت بردن از نماز مؤ رند؛ یعنی هم آداب ظاهری و هم معنوی نماز را باید رعایات کارد 

                                                            

 .۷68، ص4، جمجمع البعان؛ فضل بن حسن طبرسی، 1۷6. اعرا   1
 .300، ص1 ، جمن ال یحلره الفقعه . محمد بن علی ابن بابویه،2



68       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 بخش باشد.  تا نماز لذت
 . تفکر در عظمت خداوند 6

بیندیشد که در مقابل چه وجود اقدس و باا عظمتای ایساتاده و  فتگاو ا ر شخص نماز زار  
 ونه که یک شخص از فرد بزرگ و مهمی وقات   برد؛ همان کند، به یقین از نماز خود لذت می می
کند احساس شعف، نشاط و لذت دارد و به   یرد و دقایقی مؤدبانه و محترمانه با او  فتگو می می

فت خدای متعال را در وجودمان افزایش دهایم هماین احسااس را در کند. ا ر معر آن افتخار می
 کنیم. نماز درک می

 در تشریح این موضوع چنین فرمود  امام صادق
 یچون تکبیر )نماز( را  فتی، آنچه را که ما بین آسمان و زمین اسات در مقابال کبریاای

 وید، بنگرد  ر میخدا کوچک و ناچیز شمار که ا ر خداوند بر قلب بنده زمانی که تکبی
 دارد، باه او  ویاد  ای و در دل او چیزی باشد که از حقیقت معناای تکبیار باازش مای

فریبی؟ به عزت و جاللم سو ند که از شیرینی یااد خاود محرومات   و آیا مرا می دروغ
 1کنم!

 . معرفت به حقیقت نماز 7

تواند توجاه انساان را در  یتوجه به حکمت، اسرار، آ ار، برکات، معنا و تفسیر اجزای نماز، م
تر کند. توجه به اصل نماز، دقات در مفااهیم ذکار و  تر و عاش  نماز متمرکز و او را به نماز راغب

تواند لذت نماز را به نماز زار  های افعال نماز می ها و نکته دعاهای نماز، شناخت رمز و راز و پیام
 بچشاند.

کناد. رو  ورت، دل و جان را هم پاک می یرد، همراه شستن دست و ص می« وضو»کسی که 
کند و او را به عم  تااریخ  ایستد، خانه توحید و کعبه مقدس، دل او را جذب می که می« قبله»به 

نماز زار، ورود به محضر دوست و حارام کاردن « تکبیرة االحرام»برد.  موّحدان و یکتاپرستان می
او را از هر چیز و هر کس و هر جاذبه و هار  یعنی« اکبر الله»یاد هر چیز دیگر بر خویشتن است. 

، ستایشی آ اهانه از ولی نعمتای «حمد و سوره»دل مشغولی و هر قدرت و جمال، باالتر دیدن. 
صاراط » شااییم و از او راهنماایی باه  ایستیم، زبان به حمد و  ناا می است که در پیشگاهش می

ترین حالت  ، نزدیک«سجود» ار است. ، رمز خضوع در برابر آفرید«رکوع»طلبیم.  می« مستقیم
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یک بنده به خدای خویش است  خاکی بودن، کرنش در برابر آن معبود بزرگ، رسیدن به عظمت 
روحی از راه کوچک شدن در برابر آن بزرگ واقعی. فهمیدن این معانی در درک لذت نماز کاافی 

 1است.
 های معنوی  . شناخت لذت8

تر اسات. خداوناد  تر، بهتار و مانادنی دنیوی، شایرینهای  های معنوی نسبت به لذت لذت
ْنَیا»فرماید   متعال می زناد ی دنیاا را شاما ولی  2؛َو ااْلَِخَرُة َخْیٌر َو َأْبَقی   * َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَ َیوَة الدُّ
لذت کماک باه یاک نیازمناد،  ریاه   .«پایدارتر استدارید در حالی که آخرت بهتر و  مقدم می

، توبه و پشایمانی از  نااه و شایرینی  فتگاوی عارفاناه باا خداوناد، از صائب اهل بیتبرم
امام  .ای از آن را بچشد همیشه در پی آن خواهد بود های معنوی است. هر کس ذره مصادی  لذت

ِ» کند  های غیرمعنوی استغفار می در مناجات الذاکرین از لذت سجاد ِفُرَكِِمن  َتغ  س 
َ
اله ...ِأ

ِ ِركُک ِّ ِرِِذک  ٍةِِبَغي   «.کنم خدایا از هر لذتی غیر از لذت یاد تو طلب بخشش می 3؛...َِلذَّ
که یکی از عالمان زاهد و باا تقاوا  باود، در « سید هاشم حطاب»اند  روزی نادرشاه با  نوشته

اید که از ایان هماه  شما واقعا هّمت کرده»نجف مالقات کرد. نادر خطاب به سید هاشم  فت  
اید. سید هاشم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل   فت  اتفاقا برعکس، شما  ی دنیا  ذشتهها لذت

 4.«اید های  معنوی و اخروی  ذشته اید که از این همه لذت هّمت کرده
های معنوی را برای نماز زار به همراه دارد. برای همین  ترین لذت تردید نماز یکی از شیرین بی

بارد. آن حضارت باه  به کاار می« نماز»انگیزی را در مورد  ات دل، عباررسول  رامی اسالم
 فرماید   اباذر می

لَبِِإَلل لَهَةَِکَملاَِحبَّ الصَّ َبِِإَليَِّ َهِةَِوَِحبَّ ِنيِِفيِالصَّ َةَِعي  ُِقرَّ ُُ َِثَناُؤ ُهَِج َّ َِجَعَ ِاللَّ َباَِذرٍّ
َ
 َِیاِأ

َماَءَِوِ آِنِال  م  َعاَمَِوِِإَل ِالظَّ َجاِئِ ِالطَّ آَنِِإَذاَِشِرَبَِرِوَ ِِال  م  ِالظَّ َکَ َِشِبَ َِوِِإنَّ
َ
َجاِئَ ِِإَذاِأ ِال  ِإنَّ

َهة َبُ ِِمَنِالصَّ ش 
َ
َناََِلِأ

َ
ای اباذر! خداوند نور دیده مارا در نمااز قارار داده و نمااز را  5؛َوِأ

                                                            

میارزا  ار الصالوةاسارتاوان از مناابعی مانناد  . برای فهم حکمت، اسرار، آ ار، برکات و معنا و تفسیر اجزای نماز می1
و حکمات در عباادت  حضارت اماام خمینای اسرار الصالوة ،آداب الصلوةهای  و کتاب جوادآقا ملکی تبریزی

 بهره برد.الله جوادی آملی  آیت
 .1۷و16. اعلی  2
 .416، صزاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 3
 .254، ص3، جالرجا  معارف. محمد حرزالدین، 4
 .461، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 5
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چنانکه غذا را محبوب  رسنه و آب را محبوب تشنه قارار داد.  محبوب من  ردانید؛ هم
شود و تشنه هر اه آب بنوشد سیراب  ین تفاوت که   رسنه هر اه غذا بخورد سیر می]با ا
 شوم.  شود، اما من هر ز از نماز سیر نمی می

از منظر عرفا لذت دنیا، لذت خالص نیست بلکه لذت موهوم و در واقع رفع رناج اسات ناه 
باه لاذت در جسامانیات  رداند. اساسًا تعبیر  لذت حقیقی که روح و روان انسان را محظوظ می

ها هر چه لذیذ باشند، تناولش رفع رناج   رسانگی و  مجازی است. برای نمونه غذا، و نوشیدنی
های  های معناوی لاذت  ونه اسات؛ اماا لاذت های دنیوی نیز همین تشنگی است و سایر لذت

 واقعی است و حالوت آن با مادیات قابل مقایسه نیست. 
 بخش کند به این شرح است   اند نماز را برای انسان لذتتو برخی دیگر از عواملی که می

 ادای نماز در بهترین وقت؛  -
 انتخاب محیطی آرام؛  -
 تصمیم به مراقبت فکر و تمرکز در نماز؛ -

 نشینی با اهل مناجات و تقوا؛  هم -
 های اسرار نماز؛  های خداشناسی و کتاب مطالعه کتاب -
 ؛بیت توسل به اهل -
 نوافل؛ جبران نواقص نمازها با  -
 .احساس نیازمندی به خدا -

نا فته نماند لذت در نماز هد  نیست، بلکه اصل در عبادات تسالیم در برابار اوامار الهای 
آور.  انگیز و نشااط بخش است و تسلیم در مقابل خداوناد شاوق است؛ اما عبادت عاشقانه لذت

اهد بود. به همین ا ر عبادت فقط برای لذت معنوی باشد این نوعی شرک خفی و هوای نفس خو
جهت سید مرتضی بزرگ دانشور جهان تشیع برای احتیاط و اطمینان خاطر،چنین وصیت کارد  

وقتی ایان «. ام به نیابت از من دوباره بخوانید تمام نمازهای واجب مرا که در طول عمرم خوانده»
شما که فاردی سخنان از ایشان نقل شد نزدیکان و اطرافیان شگفت زده شدند و پرسیدند  چرا؟! 

مند و عاش  نماز بودید و همیشه قبل  دادید، عالقه ای به نماز می العاده وارسته بودید و اهمیت فوق
 ونه  رسد، حال چه شد که این شدید تا وقت نماز فرا از فرا رسیدن وقت نماز وضو  رفته، آماده می

د باه نمااز بلکاه عاشا  من کنید؟! جناب علم الهدی در پاسخ فرمود  آری، من عالقه وصیت می
بردم. از ایان رو همیشاه  نماز و راز و نیاز با خال  خود بودم و از این راز و نیاز هم لذت فراوان می

کردم تا وقت نماز برسد این تکلیف الهی را انجاام  شماری می قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظه
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که تماام نمازهاای مارا دوبااره  کنم دهم و به دلیل همین عالقه شدید و لذت از نماز، وصیت می
بخوانید؛ زیرا تصور من این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص بر خدا انجام نگرفته 

ها به خاطر لّذت روحی و معنوی خودم به انجاام رسایده باشاد! پاس  باشد، بلکه درصدی از آن
فته باشد شایساته در ااه همه را قضا کنید چون ا ر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا انجام  ر

 1ترسم به همین سبب اعمال و نیازهای من مورد پذیرش خدای مّنان قرار نگیرد. الهی نیست و می
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 خداشناسی در صحیفه سجادیه

*االسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانیحجت

 مقدمه
شود، شناخت خداوند تنها معرفتی اسات کاه  هایی که نصیب آدمی می فتشاید در بین معر

هر »به تعداد توان بشری راه برای شناخت او تصور شده و از این روست که در فرایند تاریخ بشر، 
یکی از دالیل این تعدد وتفاوت شاناخت و در پای آن باورمنادی «. کسی از ظن خود شد یار او

کثرت  راه  شناخت اوست؛ ولی باید توجه داشت که ناه هار راه  خاص به خداوند، همانا  تصور
رساند. پس تنهاا  برای شناخت خداوند پیمودنی است و نه انسان جویای معرفت را به مقصد می

است و ایان هماان راه قارآن و سانت «صراط مستقیم »راه شناخت خداوند حرکت در راه  بزرگ 
معرو   صحعفه سجادیهکه به نام  نی امام سجادنامه نورا است و نیایش پیامبر و اهل بیت

انگیزتارین کلماات انساان را باه  است، سرچشمه زالل معرف  الله است که با زیباترین بیان و دل
 سازد   شناخت خداوند رهنمون می

 . اهمیت خداشناسی1
فرموده  نهج البالغهشناخت خداوند اساس و سنگ نخست دیانت است؛ موالی  متقیان در 

ِرَفُتُهِ» است  یِنَِمع  ُلِالد  سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست. پس شناخت خدا هم  اام 1؛أوَّ
اّول دینداری است و هم پایه اصلی برای تمام اصول و فروع دین و بدون شناخت خادا، درخات 
معرفت به  مرنخواهد نشست. ا رچه معرفت اجمالی خدا در فطرت و نهاد آدمی نهفتاه اسات، 

اند این اسات کاه معرفات و شاناخت اجماالی فطاری را باه  برای آن مبعوث شده آنچه پیامبران
دلیل اهمیت شناخت خداوند است که در نخساتین  شناخت تفصیلی و کامل تبدیل  ردانند و  به
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، توفی  شناخت خدا موهبت الهی و منت او بر بند انش تلقی شده است؛ صحعفه سجادیهدعای 
َهم ِ»د  دار میعرضه آنجا که  ُِِال  ُِشكِر َهَمَناِِمن  ل 

َ
ِسِه،َِوِأ َِنف  َفَناِِمن  ِهَِعَل َِماَِعَر  سپاس خادای را  1؛ُدِِلَل 

 «.برآنچه از وجودش به ما شناسانده و برآنچه از شکرش به ما الهام فرموده
های الهی، سبب خروج انسان از دایاره آدمیات شاده    زاری از نعمت عدم شناخت و سپاس

 سازد؛ از این جهت درفرازی دیگرآمده است   ت میانسان را شبیه حیوانا
ُمَتَتاِبَعلِةِ ِِمَنِنلِهِال  ِِمن  َهُلم  ب 

َ
َِعَل َِماِأ ُِ ِد ِرَفَةَِحم  َِمع  ُِ ِِعَباِد َِحَبَسَِعن  ِذیَِلو  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  ،َِوِال 
ُفواِِف ِِمَنِنِهَِفلَِ ُمَتَظاِلَرِة،َِلَتَصَر  ِِنَعِمِهِال  ِِمن  َبَغَِعَليِهم  س 

َ
ِأ ِقِهَِفَلم  ُعواِِف ِِرز  ،َِوَِتَوَس  ُُ َمُدو ِیه  م 

َسلاِنيِ  ن  ِ
ُِحُدوِدِاْل  ِکاُنواِکَذِلکَِلَخَرُجواِِمن  .َِوَِلو  ُُ كُرو لیش  َبِهيِمي  ِال  ساپاس  2؛ِةِِةِِإَلل َِحلِد 

 زاری برعطایاای پیااپی کاه باه آناان داده  خدای را که ا ربند انش را از معرفت سپاس
هاایش را صار    نمود، نعمات  برایشان کامل ساخته محروم میهای پیوسته که   ونعمت

کردناد وا ارچنین   یافتند وشکرنمی   زاردند ودر روزی او فراخی می  نموده وسپاس نمی
 رسیدند.   بودند ازحدود انسانیت بیرون شده، به مرز حیوانیت می  می

 . راهکار شناخت خداوند2
چگونه ارائه صحعفه سجادیه اخت خداوند درحال این پرسش قابل طرح است که راهکار شن

 شده است؟
بیشاتر آماده اشااره صحعفه ساجادیه  رچه در این باره سخن بسیار است، به دو نمونه که در 

 شود  می
ترین راه معرفت خداوند، راه فطرت و الهام خداوند است که در نهاد انسان باه  نزدیکالف( 

َوَِفلَتَحَِلَنلاِ»ر صحیفه به آن چنین اشاره شده است  ای که د ودیعه  ذاشته شده است؛ همان نکته
ِمِِبُرُبوِبيِ  ِعل  َواِبِال  ب 

َ
ِأ کِِف ِِمن  َهاِدَِوِالَش  ل  ِ

َبَناِِمَنِاْل  ،َِوَِجَن  ُِ ِحيِد َهِصَِلُهِِف َِتو  خ  ِ
َناَِعَليِهِِمَنِاْل  ِتِه،َِوَِدَل 

ُِِ ِر م 
َ
ورزی در توحیاد و   ه و بار اخاالص اش برما  شاود و برآن درهای دانش که به پرورد اری 3؛أ

در «. اش ما را رهنمون شده و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دورداشته اسات یگانگی
عرض کرد  خادا را باه مان آن  یک داستان معرفتی آمده است  شخصی خدمت امام صادق

ت از راه دریاا حضارت از او ساؤال کارد  آیاا هایچ وقا بینم.  چنان معرفی کن که  ویی او را می
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ای؟ آن شخص  فت  آری.  حضرت فرمود  اتفاق افتاده است که کشتی در دریاا  مسافرت کرده
بشکند؟ سایل  فت  بلی، اتفاقًا در سفری چنین قضّیه واقاع شاد. حضارت فرماود  باه جاایی 

 ر  فات  بلای،  رسیدی که امیدت ازهمه چیز قطع شود وخود را ُمشر  به مرگ ببینی؟ پرساش
د. حضرت فرمود   درآن حال امیدی به نجات داشتی؟  او فت  آری. حضرت فرماود  چنین ش

 ای برای نجات تو وجود نداشت، برای چه کسی امیدوار بودی؟ در آنجا که وسیله

آن شخص متوجه شد که در آن حال  ویا دل او با کسی ارتباط داشته، در حّدی که  اویی او 
 اردد وانساان رابطاه  که غبار از فطرت انساان زدوده می دیده است. این همان حالتی است را می

 1یابد. قلبی وفطری خود با خدا را در می

راهکار دیگربرای شناخت خدا، تفکر در آفرینش انساان و ماواهبی اسات کاه بارای او  ب(
ِق،ِ»آفریده شده است؛ لذا فرمود   َخل  َتاَرَِلَناَِمَهاِسَنِال  ِذیِاخ  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  َریَِعَليَنلاَِطيِ َوِال  ج 

َ
َبلاِتَِوِأ

ِقِ ز  هاای  های پسندیده را برای ماا بر زیاد و روزی ها و صورت حمد خداوندی را که سیرت 2؛الِر 
 «.خوش و نیکو را به ما ارزانی داشت

  وید    در هنگامه رؤیت هالل می صحعفهدر 
ُمَتَرِدِ  ُ ِال  ی  ِر اِئُبِالسَّ ُ ِالدَّ َمِطي  ُقِال  َخل  ہَاِال  ِرَِایُّ ِبي  د  َِفَلِکِالتَّ ُفِِف   ُمَتَصِر  ِرِال  ِدی  ق  َِمَناِزِلِالتَّ ُدِِف  

َرِ َِنوَّ ُتِِبَمن  َضَحِبِِِٰاَمن  َلَمَِوَِاو  ِبَِِِکِالظُّ ِكِهَِوَِعَهَمًةِِمن  ِٰاَیاِتُِمل  ن  ُبہََمَِوَِجَعَلَکِٰاَیًةِِم  َکِال 
َطاِنِهِ ریع، ای  ردش کننده در اذر اه بردار، ای دونده س ای موجود فرمان 3؛َعَهَماِتُِسل 

تقدیر، ای تصر  کننده در فلک و چرخی که جای تدبیر ونظم اموراست، ایماان آوردم 
ها را روشن ساخت و در سایه تو غباار ابهاام را از کاوه و  به آن کس که از فروغ تو تیر ی

هااای محکاام خااویش قاارار داد و عالمتاای از  ای از نشااانه باازدود و تااو را نشااانه دشاات 
 خود معرفی کرد. های قدرت و سلطنت  المتع

خویش بر پیرزنی  ذشت کاه باا چارخ  با اصحاب در داستانی آمده است  پیغمبر اکرم 
کرد. حضرت از او پرسید  خدا را به چه دلیل شناختی؟ پیرزن دستش را کاه  دستی نخ ریسی می

و طبعا چرخ پس از چند   رداند از دسته چرخ برداشت را به سرعت می به دسته چرخ بود و چرخ 
بایاد کاه آن را باه  چنانکه این چرخ را دستی می لحظه متوقف شد، پیرزن  فت  به این دلیل؛ هم
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 رداناد. رساول  در  ردش است دستی مقتدر می  ردش آورد چرخ عظیم جهان را نیز که همواره 
ُكم ِ»فرمود     اکرم َعَجاِئِزِِِِبِدیِنَِِِعَلي  نظاامی «. وختن  دین باوری از پیر زنانبر شما باد به آم 1؛ال 

  نجوی به زیبایی ازآن چنین یاد کرده است  

ــت ـــهای س ــردان  ــ   ــیدرعب یل
  

ــت ـــهای س ـــهتردان  ــاتردن ــهی ک
 

ـــر ـــردانـمزپی ــهتـ ـــهک امآزچرخ
  

ــر ــازتی ـــردنـه م ــرـتـ ــاسچ 2َی
 

 . توجه به فرایند در زندگی انسان3
ر بحث خدا شناسای توجاه باه نقاش و تاأ یر خداشناسای در تماام های مهم د یکی از نکته

شئونات وجودی و فرایند زند ی فردی، خانواد ی، اجتماعی، دنیاوی و اخاروی انساان اسات، 
ِتل ِِلل ِ»آمده است  صحعفه سجادیه در ِنل ِِلَل  ق  لَوی،َِوَِوِف  ق  ِنل ِالَت  ِهم  ل 

َ
ُهَدی،َِوِأ ِن ِِبال  ِطق  ن 

َ
َِوِأ ُهَم  الَل 

ک ، ز 
َ
َض ِأ ر 

َ
ِن ِِبَماُِلَوِأ ِمل  َتع  الهی زبانم را به هدایت  ویا ساز، و تقوا را بر قلبم الهام کن، و  3؛َوِاس 

«. ترین روش مرا توفی  ده، و مرا به کاری وادارنما  که بیش از هر چیز به آن خشنود باشی به پاکیزه
َخِ» وید   در فرازی دیگر می اِسَِعَلل ِیلِدیِال  ِرِِللَن  ج 

َ
ِِلل َِمَعلاِل َِوِأ ،َِوَِللب  َمِن  لُهِِبلال  َهق  يلَرَِوََِلَِتم 
ِرِ َفخ  ِن ِِمَنِال  ِصم  َوِاع  َهِقِ، َخ  خیر و نیکی را برای تمام مردم به دست من جاری ساز، و آن را از 4؛اأ 

کدورت مّنت  ذاری دور دار، و خوی عالی را به من عنایات فرماا، و از فخرفروشای محاافظتم 
 «. نما

 از معرفت الهی . جلوه ای4

لِذیَِلِ»فرماود   البالغاه نهجدر  پذیر نیست. امام علای شناخت ذات ح  تعالی امکان َاَل 
ِفَطِنِ ُصِال  ِهَمِم،َوَِلَِیناُلُهَِغو  ُدِال  ِرُکُهُِبع  خدایی که پای اندیشه تیز  ام در راه شناسایی او لناگ،  5؛ُید 

حاافظ «. کوتاه است اش  دن به کمال هستیشان ازپی بر ها، دست و غّواصان دریای علوم و دانش
 شیرازی چه زیبا  فته است 

ــامچین ــوددامی ــسنش ــكارک ــاک ع ق
  

6نا میشهیادیهدستاستدامراکاز
 

                                                            

 .135، ص 66، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .231،ص 3، بخش خسروشعرین. نظامی  نجوی، 2
 .129، ص20دعای  صحعفه سجادیه،. 3
 .133. همان،  ص 4
 ، خطبه اول. نهج البالغه. 5
 .6، ص۷، غزل شماری دیوان حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  . شمس6
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ِتلِهِ»در صحیفه کامله سجادیه در فرازی از دعای نخست چنین آمده است   َِنع  َِعلن  َوَِعَجَزت 
َواِصِفيَنِ َلاُمِال  و 

َ
 وناه  و باا الهاام از این«. کنند ان از وصفش عاجز است وصف اندیشه و فهم  1؛أ

 معار  توحیدی بوده  که فردوسی  فته است 
ـــهراه ـــزانــشــ ــــونیـ ـــیایـیـ نـ

  
کـــــهاویرتـــرامنـــاموامنـــــاـگاه

 

خـــردراونـــازرا مـــیَســـ َجـاوی
  

ـــدرانــشه  ختهکـــیت جــــاویَس
 

ـــکــهخســتوکــوی ــه ســتی یاـ ی
  

ـــًتاریی ــویمتـ ــوک ــکس ـــارـ 2ک
 

 شود   در اینجا به موارد دیگری از مسائل مهم درباره شناخت خدا اشاره می
 الف( ازلیت و ابدیت خداوند

صاحعفه یکی از مسائل مهم درباره شناخت خدا، معرفت به ازلی و ابدی باودن اوسات. در 
َِ»د  عرض کردر این باره   سجادیه ِهِاأ  ُدِِلَل  َهم  ُُِال  لَد َلُه،َِوِاْلِخِرِِبَهِآِخٍرِیكلوُنَِبع  ٍلِکاَنَِقب  َو 

َ
ِلِِبَهِأ  3؛َو 

کاه پاس از  آن حمد خدایی را که اول همه هستی اوست وقبل از او اّولی نباوده، و آخراسات بای 
 «.اوآخری باشد

باااری تعااالی اساات. از نظاار همااه « اباادیت»و « ازلیاات»از جملااه صاافات  بااوتی الهاای، 
داوند موجودی ازلی است؛ بدین معنا که در  ذشته، سابقه عدم نداشته اسات. از خداپرستان، خ

 اه معدوم نخواهد شد. به عبارت  طر  دیگر، خداوند موجودی ابدی است؛ یعنی در آینده هیچ
 اه نه در  ذشته و نه در آینده، معدوم نبوده و نخواهد بود. وقتی سخن از ازلی  دیگر، خداوند هیچ

آوریم، باید توجه داشته باشیم که معنای دقی  و شایساته آن ایان  خداوند به میان میو ابدی بودن 
است که خداوند فراتر از زمان است و بار موجاودات زماانی احاطاه دارد و در هایچ فرضای از 

 فروض، عدم آن حضرت ممکن نیست.
 ب( منزه بودن خدا ازدیده شدن 

طیاُ  ال ُتْدرِ »فرماید   ن کریم  میآخداوند در قر ْبصااَر َو ُهاَو اللَّ ُُ اْأَ ْبصاُر َو ُهَو ُیاْدِر ُکُه اْأَ
«. کند و او باریک بین و داناست کنند، ولی او دید ان را درک می او را درک نمی ،دید ان 4؛اْلَخبیُر 

                                                            

 .28دعای اول، ص  صحعفه سجادیه،. 1
 .1. شاهنامه فردوسی،  ص 2
 .28دعای اول، ص  صحعفه سجادیه،. 3
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َصلاُرِ»چناین آماده اسات  صاحعفه ساجادیه این نکته معرفتای  در ب 
َ
یِتلِهِأ ُِرؤ  َِعلن  لِذیَِقُصلَرت  اَل 

اِظِ یَنِالَن  از نظر عقلی عملیات دیدن و رؤیت «. خدایی که دیده بینند ان از دیدنش قاصر است 1؛ِر
از طری  مواجهه شیم خارجی با چشم و ارتعاشات نوری ارسال و انعکاس امواج نوری صورت 

پذیرد؛ یعنی اواًل باید جسم خارجی باشد؛  انیًا  مواجهه وهم جهتی بین جسام خاارجی باا  می
که خداوند نه جسم است ونه   بیند، درحالی ابراین چشم ما اشیای پشت سر را نمیچشم باشد. بن

ها وخصوصیات جسم را دارد، لذا هر زبا چشم سردیده نخواهد شاد؛ زیارا کاه خداوناد  ویژ ی
 شود. را ندارد، پس دیده نمی جسم نیست وخصوصیات آن 

 ج( چگونگی آغاز آفرینش جهان

رویکرد صفات فعلی بیشتر بازتاب یافته و یکی از صافات خداشناسی با  صحعفه سجادیهدر 
ِتلَداعًا،َِوِ»فعلی خداوند خالقیت مبدعانه اوست. در صحیفه آمده است   لَقِاب  َخل  َرِتلِهِال  َتَدَعِِبُقد  اب 

َِعَل َِمِشيِ  َتَرَعُهم  ِتَراعاًِاخ  به دست قدرتش آفرید ان را ایجااد کارد وآناان را براسااس اراده  2؛ِتِهِاخ 
ابداع،  به معنای انشا و آفریدن است که بدون نمونه قبلی، ایجاد و انجاام «. د صورت بخشیدخو

در باره خدای تعالی به کار رود به معنای ایجاد و آفرینش چیزی است « بدیع»شود. هر  اه کلمه 
قارآن  3بدون ماده و ابزار و بدون زمان و مکان؛ این  ونه آفرینش و حبداع، خاص خداوناد اسات.

ْرِ  َو ِإذا َقضی»فرماید   کریم درباره  آفرینش می ماواِت َو اْأَ ما َیُقوُل َلاُه ُکاْن   َبدیُع السَّ َأْمرا  َفِإنَّ
درناگ    وید  باش! بای  ها و زمین است و چون کاری را بخواهد تنها می  پدیدآورآسمان 4؛َفَیُکوُن 

  وید   شبستری می«. خواهد بود
ـــ ال ـــکعرر ـــهدرـ ـــاـیک عینتوان

  
ـــونین ــــآوردک ـــوزپــ ـــا ون مک

 

چــوَــا َـــرت دمیــرَلــممد
  

 ـــزارازنقـــ یـــرلــــوچعــــممد
 

امآزدمتشـــتپیــــا ـــردوعـــالم
  

ــــازآدم ـــــان ـــــ وـ 5ومازدمک
 

 د( تقدیر رزق موجودات

ِ»درباره مقدر بودن رزق چنین آمده است  صحعفه سجادیه  در ُهم  ُِروٍحِِملن  ُقوتلًاَِوَِجَعَ ِِلكلِ  
                                                            

 .28دعای اول، ص  صحعفه سجادیه،. 1
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 .110. راغب  اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 3
 .11۷.  بقره  4
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ِ َِزاِئد  ُهم  َِنَقَصِِمن  ،َِوََِلِیِزیُدَِمن  َِناِقص  ُُ َِزاَد ُقُصَِمن  ِقِه،ََِلِین  ِِرز  ُسومًاِِمن  ُلومًاَِمق  وبرای هریاک  1؛َمع 
ای از باب لطف قرار داد.هرآن کاس را کاه روزی فاراوان داده،   شده  ازآنان روزی معلوم وقسمت

بایاد توجاه «. روزی کاسته، هیچ کس نتواناد بیفزایاد تواند بکاهد، وهرآن کس را که  احدی نمی
داشت خداوند روزی رسان است؛ ولی نه برخال  جریان علل وعوامل طبیعی وقوانین حاکم بر 
دنیا وبدون تالش وکوشش فرد درکسب روزی؛ پس رزق مقدر را انسان باید با کار و تالش خاود 

  وید  به دست آورد. سعدی می
کودمیسرنمـینایــردهرنــجتــ ج

  
کارکـردمزدآزتررتنـازیـرادرکـه

 

 رکوعملنكردوع اــتامیــداکـت
  

2دانهنكاکتایلـهودخـلانترـارکـرد
 

 این همان نکته معرفتی است که در فرازی ازدعای حضرت چنین آمده است  
لِط،َِوَجَعلَ َِلَنل َبس  ِذیَِرکَبِِفيَنلاِآََلِتِال  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  َواِحِال  ر 

َ
َعَنلاِِبلأ ،َِوَِمَت  ِِ َقلب 

َدَواِتِال 
َ
اِأ

اَناِِبَطيِ  َماِل،َِوَغَذ  َع  َبَتِِفيَناَِجَواِرَحِاأ  ث 
َ
َهياِة،َِوِأ َناَنلاِال  ق 

َ
لِلِه،َِوأ َناَنلاِِبَفض  غ 

َ
ِق،َِوأ ز  َبلاِتِاللِر 

ِهِ ساتن و سپاس خدای را که در پیکرما ابزاِر  شودن اندام را ساوار کارد و آالت ب 3؛ِبَمِن 
دادن  مند کرد واعضای انجاام   های حیات بخش بهره ها را مقرر فرمود و ما را از نسیم آن

هاای پااکیزه خاوراک داد، وباه فضالش ماا را  کاربه ما مرحمت فرمود، وما را با روزی
 نیاز کرد وبه عطای خود سرمایه بخشید.  بی

 در جایی دیگر چنین سروده است 
عـــاماوســـت ـــمممـــین،ســـًره  ادـ

  
دوسـتیراـنخوازـغماچهدکـمنچه

 

چ ــازپهـــنخـــوازکـــرمتــــسترد
  

غدرَــا َسمتخــورد 4کــهسیمر
 

 ( بخشایش خداوندھ 

 ری  کنند وصف بخشاایش یکی از صفات فعلی خداوند که همه مردم با آن ارتباط برقرار می
َتَِنف ِ»آمده است   صحعفه سجادیهاست. در  ي  ِذ َِسمَّ َتِالَّ ن 

َ
ليأ ُفَِعنِّ ِوَِفاع  َعف  تو خادایی  5؛َسَكِِبال 

ناه تنهاا وصاف صاحعفه درنیاایش ناماه «. ای،پاس مارا ببخشاای که خاود را بخشانده نامیاده
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 ری معرفی شده که خود راهکار جلاب   ری خداوند جلوه بیشتر دارد، بلکه بخشایش بخشایش
 د  دار میعرضه بخشایش خویش را نیز به بند ان نشان داده است؛ آنجا که 

َبلاِبِ َتَِعَلل َِذِللکِال  َبَة،َِوَِجَعل  و  يَتُهِالَت  ِوکَِوَِسَم  َتِِلِعَباِدکَِبابًاِِإَل َِعف  ِذیَِفَته  َتِاَل  ن 
َ
أ

ِیِضلُِّ يکِِلَئَه  َِوح  َتَِدِليًهِِمن  ُه،َِفُقل  ُمکِ-واَِعن  َبلًةَِنُصلوحًاِِ-َتَباَرکِاس  ِهَِتو  ُتوُبواِِإَل ِالَل 
َِربَُِِِّعس  ن 

َ
ِأ َِسيِِّیُِِكم  كم  َرَِعن  َِوِیُِكِف  هاُرِئاِتكم  ن  َ ِتَهاِاأ  َِته  ِریِِمن  اٍتَِتج  َِجَن  ِخَلكم  تاویی  1؛د 

ای، و  ای، وآن را بااب توباه نامیاده که بر بند انت دری به سوی بخشش خود باز کارده
ای، تاا آن را  ام نکنناد، پاس خاود  برآن دِر  شوده، راهنمایی از وحی خاود قارار داده

پیرایه آورید، باشاد کاه پرورد ارتاان  ناهاان    به سوی خدا توبه خالص و بی فرمودی
 هایی نماید که نهرها از زیر آن روان است. شما را محو کند، وشما را داخل بهشت

 ری در ساحات مختلف زناد ی انساان باه خصاوص  شناخت خداوند با صفت بخشایش
های خانواد ی که سبب فروپاشی  ری از نزاعزند ی اجتماعی نقش بی بدیل دارد؛ برای مثال بسیا

 ردد به جهت نبود روحیاه  ذشات و بخشاش درزن و یاا شاوهر اسات.  کانون  رم خانواده می
اش به خدای بخشایشگر توجه کند و همین صفت الهای  ا رزن یا شوهربه شناخت وباور ایمانی

شان باا انادک  ذشات را دروجود خویش ودرزند ی خود پیاده سازد، مشکل ترین مورد زند ی 
  ردد. حافظ چه زیبا  فته است   برطر  می

ــت ــابدوس ــاعًتیامن  ـــع دارمامی
  

کردمنـ اـتیوامــیـمیهعًــواوست
 

دانمکهیگــذردمسـرنرممـنکــهاو
  

2ررکتهخوستترچهپرـوشاستولیكن
 

 و( چشمه سار مهر و رحمت

بان، بلکه مهرآفرین معرفی شده است؛ آنجا که عرضه خداوند نه تنها مهر صحعفه سجادیهدر 
َمِتلَكِ»دارد   می َِلَناَِنِصيبًاِِفليَِرح  َع   ٍدَِوِآِلِهَِوِاج  َِعَل ُِمَهمَّ َمِتِه،َِص ِّ َن َِخَزاِئُنَِرح  ََِلَِتف  ای  3؛َیاَِمن 

ود فرست، و در ا  آل و محمد    نجینه های رحمت وسیع بی انتهایش فنا پذیر نیست، بر  خدایی که
شاناخت خداوناد باا صافت «. رحمت بی کران خویش بهره ای کامل عطا فرما  هم از  برای ما و

ِعَبلاِد،ِ»مورد توجه خاص قرار رفته و از آن جملاه اسات  صحعفه سجادیه رحمت در  ِِبال  وَرُءوف 
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ِقِ َخل  ِِبال  کتاه درس آماوز اینکاه  ن«. آفرید انت هستی  رحم کننده به و بند ان،   مهربان به  تو 1؛َرِحيم 
خواناده، بلکاه « الّرحیم»خداوند را به اسم شریف ، نه تنها هنگام عرض نیازصحعفه سجادیه در

َمِتلکِ»د  دار مایعرضاه دردفع عذاب نیز به همین اسم پناهنده شده است؛ آنجا کاه  َوِقِنل ِِبَرح 
ارِِ رمجماوع شاناخت د«. و به رحمت خویش مرا ازعذاب آتش جهانم حفاظ فرماا 2؛َعذاَبِالَن 

بادیل دارد. انساان باا  خداوند با صفت مهرورزی، در فرایند حیاات اجتمااعی انساان نقاش بی
نمایاد،  رساند و صفت الهی را  درخاود متجلای می مهرورزی نه تنها خود را به کمال متعالی می

دیگران  تربیتی در خانه و جامعه دارد؛ چنانکه تندخویی موجب پراکند ی خویی او تأ یر بلکه نرم
 3شود. از اطرا  انسان می
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  خواهی در صحیفه سجادیه آداب حاجت

*االسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانیحجت

 مقدمه
دعا و نیایش یک ضرورت و نیاز فطری است. انسان با دعا شایستگی  رفتن فیض ح  تعالی 

ماادرش را جلاب و شایر دریافات کند؛ درست مثل کودک نوزاد که با  ریه خود توجه  را پیدا می
کند. دعا و نیایش وسایله ماؤ ری بارای خودساازی و راهکاار پیوناد نزدیاک میاان انساان و  می

ترین کارهاا بارای خادای تعاالی در روی زماین،  های وحیانی محبوب خداست. براساس آورده
نیااز باه او ها و همه هستی نیازمند خداوند، بلکاه عاین فقار و  دعاست. از سوی دیگر، ما انسان

هستیم. ما آفریده اوییم و باید نیازهای خاود را باه پیشاگاه آفریاد ار خاود عرضاه نمااییم. دعاا 
نیااز اسات. در ایان   فتگوی دلبرانه عاش  با معشوق و عریضه نیازمندانه در پیشگاه حضرت بی

رای خواهی ب های آموزنده آمده که سرمش  نیایش و درس حاجت نکته صحعفه سجادیهمقوله در 
 شود  اشاره می صحعفه سجادیهمندان است. در این نوشتار به فرازهایی از  حاجت

 . نیایش نیازمندانه1
های نیازمندانه، حماد و ساتایش  نامه نیازمندانه است. در نیایش یک نیایش صحعفه سجادیه

صاحعفه دهنده بسیار مورد توجه نیایشگر است. از این روست که نخستین دعای  خدای حاجت
با حمد و ستایش آغاز شده و در سراسر این نیایش نورانی حمد و ستایش خداوند ماوج  ادیهسج
اَِباَبِ»چنین آمده است   سجادیه صحعفهزند. درخواست حاجت در  می َلَقَِعَن  غ 

َ
ِذیِأ ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  ال 

َدُ ِِإَليِه،َِفكيَفُِنِطيُقَِحم  َهاَجِةِِإََل  ُُِ؟ِال  یُِشكَر سپاس خداوندی را که جز به  1؛ََل،َِمَت ِ؟امَِمَت ُِنَؤِد 
تاوانیم  خود، دِر نیاز را به روی ما فرو بست. چگونه از عهده حماد او بارآییم؟ کای سپاساش می

                                                            

 نویسنده و پژوهشگر.* 
 . 36، دعای اول، صصحعفه سجادیه. 1
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 «.توانیم   فت؟ هر ز نمی
نیاز، بازتاب حمد و ساتایش باه  این فراز از دعا در خصوص مسئله عرض نیاز در محضر بی

ت که در صحیفه سجادیه مورد توجه ویژه قرار  رفته است؛ بارای عنوان پیش نیایش نیازمندانه اس
 مثال در دعای روز عرفه چنین آمده است 

دًاُِیٰواِزِ ُدَِحم  َهم  َمِتَك،َِوَِلَكِال  دًاَِخاِلدًاِِبِنع  ُدَِحم  َهم  دًاَِیُدوُمِِبَدَواِمَكَِوَِلَكِال  ُدَِحم  َهم  یَِلَكِال 
دًاِ ُدَِحم  َهم  َعَكَِوَِلَكِال  َِحاِملٍدُِصن  لِدُِکلِ   لدًاَِملَ َِحم  ُدَِحم  َهم   1؛َیِزیُدَِعَل ِِرَضاَك،َِوَِلَكِال 

سپاس تو را، سپاسی که به دوامت دائم ماند، و تاو را ساپاس، سپاسای کاه باه نعمتات 
همیشه بپاید، و تو  را سپاس، سپاسی که با احسانت برابری کند، و تو را سپاس، سپاسی 

 زاری تاوأم  اس تو را، سپاسی که باا ساپاس هار ساپاسکه بر خشنودیت بیفزاید، و سپ
 باشد.

،َِوَِتِصلُلُهِ»امام پس از ستایش نیازمندانه فرموده است   ُِ َمِزیلَدِِبُوُفلوِر
دًاُِیوِجلُبِِبَكَرِملَكِال  َحم 

لَكِ ًَلِِمن  َدَِمِزیٍدَِطو  ب سپاسی که به کرمت باعث افزونی نعمت و وفور آن  ردد، و از با 2؛ ِبَمِزیٍدَِبع 
پس نخساتین ادب حاجات خواساتن در «. احسان پس ازهر فزونی آن را به فزونی دیگر برسانی

 این است که نیازمند، عرض نیاز خود را با حمد و ستایش آغاز کند. صحعفه سجادیه

 خواهی امیدوارانه . حاجت2
 یکی از آداب حاجت خواستن از خداوند امید به اجابت دعا ویقین به برآورده شدن حاجات

اِع ِإَذا »فرماید   است. خداوند متعال در قرآن می ي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الَدَّ ي َفِإِنَّ ِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعِنَّ
ها نزدیکم، هر اه کسای مارا خواناد دعاای او را  هر اه بند ان من از تو پرسند، من به آن 3؛َدَعاِن 

عنوان راهکاار  ارفتن حاجات از  راناه باهدرباره نیاایش امیدوا صحعفه سجادیهدر «. اجابت کنم
اِجيَنِ»آموز بسیار آمده که از آن جمله است   های درس خداوند، نکته َِرَجاُءِالَر  ُُ ََِلُِیَجاِوُز  4؛َوِیاَِمن 

 «. ذرد )و برتر از او کسی نیست که به او امیدواری باشد(   ای کسی که امید امیدواران از او نمی
 در فرازی دیگر آمده است  

ِ َتَِعَل ِاللدُّ َقُبوَل،َِوَِحَثث  َتِال  َبِة،َِوَِضِمن  و  َتِِبالَت  َمر 
َ
َِفَكَماِأ ُهَم  َجاَبلَة،ِالَل  ِ

َتِاْل  َعاِء،َِوَِوَعلد 
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َمِتلک َِرح  َخيَبِةِِمن  ِجَ ِال  ِن َِمر  ِجع  َبِت ،َِوََِلَِتر  َِتو  َب   ٍدَِوِآِلِه،َِوِاق  َِعَل ُِمَهَم  باار  1؛َفَصِ  
که به توبه و باز شت فرمان دادی و پذیرش آن را ضمانت فرمودی، و بر  ونه  الها! همان

دعا ترغیب نمودی و نسبت به آن وعاده اجابات دادی، پاس بار محماد و آلاش درود 
 ام را قبول کن، و از رحمتت ناامید و مأیوسم باز مگردان.  فرست، و توبه

کارد، شابی  ب حاجات میداستان جالبی بیان شده است  کسی پیوسته از خدا طل مثنویدر 
سرد  کنی؟ لبیک نخواهی شنید. او از دعا دل شیطان بر او ظاهرشد و  فت  چرا خود را خسته می

سارد  شد و ناامیدانه به خواب رفت. در خواب از او پرسیده شد  چرا از دعا و طلاب حاجات دل
در آن حال باه او  کنم. شدی؟ او  فت  شاید مردود در اه خدا باشم، لذا لبیک او را دریافت نمی

  فته شد  
ــت ـــبیکماس ــول ــهت ــتآزالل تً



وآزنیــامودردوســومتپیــکماســت 


 ـــــایتــــونـوـی اوچارهحیلــــه


نـذبمایودوتــــشاداــنپـایتـو 


ترسوعشقتـوکم ــلطـاماسـت


ـــبیک  ــولـ ــاربت ــرـ ــر  2 استمـ


 . نقطه امید3

ج، بلکه عین نیاز و نیازمندی است. از ایان رو حاوایج  وناا وِن انسان نه تنها نیازمند و محتا
 کوچک و بزرگ دارد که در آغاز و انجامش نیازمند به ح  تعالی است.

خواهی  درباره تنها نقطه امید بودن خداوند در دعاا و حاجاتصحعفه در اول دعای سیزدهم 
َهاَجاِتَِوِ»آمده است   َلِبِال  َتَه َِمط  ِیاُِمن  ُهَم  ِلَبلاِتِِالَل  َِنيلُ ِالَط  ُُ لَد ِِعن  خادایا ای آخارین  3؛یاَِملن 

معناای دعاای «. هاسات مقصد آرزوها، و ای کسی که در اه او جاای دسات یاافتن باه خواسته
تواند این باشد که وقتی همه درها به روی انسان نیازمند بسته شد، آخرین نقطه امیاد  حضرت می

خواهد شد، در اه خداوند متعال است. در هر صاورت  اه درش به روی بنده او بسته ن او که هیچ
آموزد که در هنگامه عرض حاجت از   ر می آموز است و به انسان نیایش فراز یاد شده بلند و درس

کجا شروع  و چگونه عرض نیاز کند؟ انسان در نیازهای ابتدایی، متوسط و نهایی خود تنهاا یاک 
روا و نیاز  واسطه عوامل و وسایط کام است و ا ر احیانًا بهنقط امید یا امید نهایی دارد و او خداوند 
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شود، در واقع آن واسطه، مجرای فیض  او بر آورده یا نامالیمات و رنج و ناخوشی از او برطر  می
ای اسات کاه  الهی بوده و نه مبدأ فیض یا واسطه دفع و رفع ناخوشی بوده است. این همان نکتاه

هِ  َو ما»قرآن کریم فرموده است   و هر نعمتی که دارید از جانب خداوند  1؛ِبُکْم ِمْن ِنْعَمة  َفِمَن اللَّ
خواهی  پیام خاص خاود را دارد و درس حاجات صحعفهبدین ترتیب فراز یاد شده دعای «. است

 از خداوند است.

 . نیایش فقیرانه4

ز جملاه آماده های زیباا اشااره شاده؛ ا درباره دعا و نیایش فقیران به نکته صحعفه سجادیهدر 
َفِ»است   لُ ِال  ل 

َ
ِأ لِرَِوُِللم  َفق  ِِإَلل ِال  َتُهم  َِوَِنَسب  ُهم  ِغَن َِعن  ُ ِال  ل 

َ
َتِأ ن 

َ
ِقکَِوِأ َِخل  َغَناِءَِعن  َتِِبال  ح  لِرَِتَمدَّ ق 

ای و  نیازی از ایشان شایسته ای و تو به بی نیازی از همه خل  ستوده تو وجود خود را به بی 2؛ِإَليک
در ایان فاراز باه «. اند ای و ایشاان سازاوار چناین نسابت ازمندی و فقر نسابت دادهایشان را به نی

ترین راهکارحاجت خواهی اشاره شده و آن ایان کاه باه ماا  ترین مسئله معرفتی و اساسی بنیادی
را  آموخته است باید فقیراناه از خادا طلاب کنایم. وقتای در قارآن داساتان حضارت موسای

ای رفت که در آن آب وجاود  به نزدیکی منطقه حضرت موسی شویم که خوانیم متوجه می می
 آیند. حضارت موسای اند و جلو نمی ای ایستاده داشت و متوجه دختران شعیب شد که  وشه

کند که پس  قصص این موضوع را بیان می 24 وسفندان دختران شعیب را آب داد که قرآن در آیه 
باه خداوناد فرماود   نشست. حضرت موسایای  از آب دادن به  وسفندان، رفت و زیر سایه

ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَلَیَّ ِمْن َخْیر  َفِقیٌر » کاه در «. پرورد ارا مرا به هر چیزی که خیر است برسان3؛َرِبَّ ِإِنَّ
 ها بسیارآموزنده است  هایی اشاره شده که برای زند ی امروز جوان این آیه به نکته

یرا قدرت خداوند و کرمش نامحدود اسات و نبایاد از که باید از خدا زیاد خواست، ز اول آن
انسان بایاد از  چنین با توجه به دعای حضرت موسی های کم داشت. هم خداوند درخواست

زمانی این دعا را به در اه خداوند کرد کاه قبال از  خداوند خیرش را بخواهد. حضرت موسی
ا درسی است که وقتای دعاایی داریام آن به دختران شعیب احسان و نیکی کرده بود و این برای م

 قبل از آن احسان کنیم.
شاود و هام ازدواج  خوانیم که آن حضارت هام دارای شاغل و امنیات می در ادامه ماجرا می
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 کند. می
را داشته باشند؛ یعنی هم نیااز  امروزه ممکن است برخی افراد مشکالت حضرت موسی

افراد باید از قرآن بیاموزند و برای برآورده شدن  به ازدواج، هم شغل و هم امنیت داشته باشند. این
 حاجات و دعاهایشان مثل آن حضرت احسان کنند.

 . تنها امیدگاه نیازمندان5

چناین آماده  صحعفه سجادیهطلبانه باید به سراغ سرچشمه فیض رفت. در  در نیایش حاجت
ِدک،َِوَِراَمَِصر ِ»است   ِِعن  ِتِهِِمن  َِخَل  َِحاَوَلَِسَد  َِطَللَبَِحاَجَتلُهِِفل َِفَمن  ِسِهِِبلکَِفَقلد  َِنف  ِرَِعن  َفق  َفِال 

ِهَها َِوج  َت َِطِلَبَتُهِِمن 
َ
َها،َِوِأ از این جهت هر کس رفع نیاز خود را از جاناب تاو بخواهاد و  1؛َمَظاِن 

بر رداندن فقر را ازخویشتن به وسیله تو طلب کند. به راستی که حاجتش را درجایگاه اصلی خود 
در ایان فاراز از دعاای حضارت در واقاع «. به دنبال مطلبش از راه صحیح رفته اسات خواسته و

آدرس مظان و امید اه حاجت نشان داده شده است. تنها امید اه نیازمندان خداست. او از شنیدن 
عرضاه  یارد؛ آنجاا کاه  شود و ماالل نمی دعا و نیایش و طلب حاجت بند ان هر ز خسته نمی

   دارد می
ِ ُلَِِوِیاَِمن  ََِلُِتَبلِد  َمَسلاِئُ َِوِیلاَِملن  ِن َِخَزاِئَنلُهِال  ََِلُِتف  ُهَِوِیاَِمن  َغُبَِعن  َغُبِِإَليِهَِوََِلُِیر  ُیر 

يلِهُِدَعلاُءِ ََِلُِیَعِن  َتلاِجيَنَِوِیلاَِملن  ُمه  لُهَِحلَواِئُجِال  َقِطلُ َِعن  ََِلَِتن  َوَساِئُ َِوِیاَِمن  ِحكَمَتُهِال 
اِعيَنِ هایت  ها  نج ه تو رو کنند و از تو روی برنتابند. ای که درخواستای آنکه ب  و 2؛الَد 

ای کسای کاه   دهاد و ای که هیچ دستاویزی حکمت تو را تغییار نمی کند و  را فانی نمی
 کند. ای که دعای دعاخوانان تو را خسته نمی   ردد و رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی

واهی این است که حاجت و عرض نیازها باید خ های حاجت پس بدین ترتیب یکی از روش 
روایی اسات و خاود نیاز وعاده  به پیشگاه خداوند عرضه شود که او تنها مظان و امید اه حاجت

و  صاحعفهدر  در نتیجه بر اساس سایره نیایشای حضارت ساجاد 3اجابت فرا یر داده است.
ندان باید باه در ااه او روی جاهای دیگر خداوند تنها امید اه برآورده شدن حاجات است و نیازم

 آورند که به هیچ نقطه دیگری غیر او امیدی نیست.
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 خواهی موحدانه . حاجت6

یکی از آداب دعا و نیایش نیازمندانه ایان اسات کاه انساان موحداناه حاجات بخواهاد. در 
 د  کن میعرض آموز اشاره شده است؛ آنجا که  های درس به نکته صحعفه سجادیه

َهِ َِتَوَج  َضَِِوَِمن  َِتَعلَر  ِهَهلاُِدوَنلکَِفَقلد  َِجَعَللُهَِسلَبَبُِنج  و 
َ
ِقکِأ َِخل  َحٍدِِمن 

َ
ِبَهاَجِتِهِِإَل ِأ

َساِنِ ح  ِ
َتِاْل  ِدکَِفو  ِِعن  ِِمن  َتَهَق  َماِن،َِواس  ِهر  و هر کاه در نیااز خاود باه یکای از  1؛ِلل 

شاک  یآفرید ان تو رو کند، یا او را به جای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد، ب
خود را در معرض نومیادی آورده و از جاناب تاو سازاوار محرومیات از احساان 

  شته است.
 اما دلیل این قضیه در فراز دیگر بیان شده که فرمود  

ُتَک،ِیلاِ لِدٍمَِفَقَصلد  ِِإَل ُِمع  ِدم  َغُبُِمع  َن  َِیر 
َ
َتاجًاَِوِأ ُِمه  َتاج  ُلُِمه 

َ
أ َفَِیس  َهاَنَِرِب  َِکي  ُسب 

َقلِةِِبلکِإَلِه ،ِبِِ ُتَِعَليَکَِرَجاِئ ِِبالِث  َفد  و 
َ
َبِة،َِوِأ غ  ؛ پااک و منازه اسات پرورد اارم، الرَّ

چگونه نیازمندی از نیازمندی طلب نیاز کند؟ و چگونه تهی دستی از تهی دستی دیگار 
ای خدای من از سر شوق و رغبت آهنگ تو کردم و از بااب اطمیناان    دایی کند؟ پس

   امید خویش به تو بستم.
نیاز، هیچ کسی شایسته آن نیسات کاه از او  غیر از خدای بی سجادیه صحعفهبنابراین از نظر 

 حاجت خواسته شود، چون غیر از او همه محتاج و فقیر و عین فقر هستند.

 خواهی متوسالنه . حاجت7

خواهی توسل است. این روش یک نقشه راه بارای نیال باه هاد   حاجت های یکی از روش
صاحعفه خواهی موحداناه اسات. در  ا با توحید منافاتی ندارد، بلکه جلوه حاجاتاست و نه تنه

ناماه ناورانی، از  زند و در هر فراز از این نیایش موج می توسل به محمد و آل محمد سجادیه
های معنوی استفاده شاده و در  او به عنوان مقدمه خواسته و اهل بیت صلوات بر پیامبر

ص طلب حاجت از خداوند است چندین بار به توسل اشاره شده خود دعای سیزدهم که مخصو
 که از آن جمله است  

َملِدَلا،َِوِ َتَهل ِِأَ َبلِدَلاَِوََِلُِمن  ِقَطلاَعِِأَ ٍدَِوِآِلِه،َِصَهًةَِداِئَمًةَِناِميلًةََِلِان  َِعَل ُِمَهَم  َوَِصِ  
ل نًاِِل َِوَِسَببًاِِلَنَجاِحَِطِلَبِت ،ِِإَن  َِذِلکَِعو  َع   یم ِاج  ِکلِر وبرمحماد و آلاش  2؛کَِواِسل  
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درود فرست؛ درودی دائمی و فزاینده که انقطاع نپذیرد و زمان آن را پایانی نباشاد 
و این درود را برای من مددکار قرار ده و سبب برآمدن حاجتم  اردان؛ هماناا کاه 

 «.  تو کار شای کریمی
، بلکاه راهکاار توحیادی بارای خواهی متوسالنه نه تنها با توحید منافاتی نادارد پس حاجت

  وید   جلب عنایت الهی و دریافت فیض متعالی اوست. حضرت می
َتَناِِبل َقذ  َتن  ٍدَِوِآِلِه،َِکَماِاس  َِعَل ُِمَهَم  ٍدَِوِآِلِه،ِکَماَِلَدیَتَناِِبِه،َِوَِصِ   َِعَل ُِمَهَم  َِصِ   ُهَم  ِه،ِالَل 

ٍدَِوِآِلِه،َِصَهًةِتَِ َِعَل ُِمَهَم  َفاَقِةِِإَليکَوَِصِ   َمِال  ِقياَمِةَِوَِیو  َمِال  َفُ َِلَناَِیو  باار الهاا! بار  1؛ش 
چنان که به وسیله او ما را هدایت فرمودی، و برمحمد و  محمد و آلش درود فرست؛ هم

چنان که به سبب او ما را رهایی کرامت کردی، و برمحمد و آلش  آلش درود فرست؛ هم
 امت و در روز نیاز به تو از ما شفاعت کند. درود فرست، چنان درودی که در قی

خواهی از خداوند این اسات کاه  در باب حاجت صحعفه سجادیههای  بنابراین یکی از درس
مند باید متوسالنه به در اه ح  تعالی عرض نیاز کند. در این باره سعدی چاه زیباا  فتاه  حاجت

 است 
ـــه ـــیراعم ــــقی  ـــهح ــــاـای خ



ــ مخا  ـــمازک ــولاـ ــرَ ــهی ــهک تم


ـــول ـــیورَب ـــوتمردک  ـــردع ات


ـــول  ـــازآلرس ـــتودام ـــنودس 2م


 خواهی مجدانه . حاجت8

اصرار و جدیت در طلب حاجت از خداوند نقاش مهمای در بارآورده شادن حاجات دارد. 
ُهَِِِرِحَمِ»فرمود   پیامبر اسالم دًاَِطَلَبِِِاللَّ ِهِِِِإَل َِِعب  ِِِاللَّ َلحَّ

َ
َعاِءَِِِحاَجًةَِفأ ای را  خداوند بنده 3؛ِفيِالدُّ

ایان «.  دهد کند، مورد رحمت خویش قرار می که از او طلب و حاجتی دارد و برآن پافشاری می
 د دار میعرضه نیزمورد توجه قرار رفته است؛آنجا که  صحعفه سجادیهنکته در 

ُِدونَِ َعت  ِدی،َِوَتَقَط  َهاُِجه  َرَِعن  َِقَص  َِقد  َِوِِل ِِإَليکَِحاَجة  ُهَم  ِس ِالَل  ِِل َِنف  َلت  َهاِِحيِل ،َِوَِسَو 
َِزَللِ ِ ِِمن  ة  ک،َِوِِل َِزَل  ِن ِِف َِطِلَباِتِهَِعن  َتغ  َفُ َِحَواِئَجُهِِإَليک،َِوََِلَِیس  َِیر  َعَهاِِإَل َِمن  َرف 

ِنِبيَنِ ُملذ  َِعَثَراِتِال  ِِمن  َرة  َخاِطِئيَن،َِوَعث  ام کاه  خداونادا! باه در اهات حااجتی آورده 4؛ال 
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ام درمقابل آن  سسته و نفس من در  جویی  یابی به آن را ندارم و رشته چاره دستقدرت 
نظرم چنین آراسته که آن نیاز را به کسی اظهار کنم که او خود نیازهایش را باه در ااه تاو 

هاای  نیااز نیسات و ایان لغزشای اسات از لغزش هایش از تاو بی آورد و در خواسته می
 های  ناهکاران. از درافتادن کاران و درافتادنی است اشتباه

پس حاجت خواهی مجدانه برای رسیدن به حاجت مهم است. نقل شده کاه مارد نابیناایی  
آمد و  فت  ای رسول خدا! از خدایت بخواه که مرا شفا داده و چشمانم  خدمت پیامبر اکرم

کان. ایان صابر  کنم و ا ر خواساتی صابر را به من باز رداند. پیامبر فرمود  ا ر خواستی دعا می
اش اصارار  برایت بهتر است! و شاید مصلحت تو در همین حالت باشد. ولی پیرمرد بر خواساته

به او دستور داد تا وضوی کاملی  رفته و بعد ازخواندن دو رکعت نماز، دعا کرد.  کرد. پیامبر
 ذشات،  فتیم، مّدتی   وید  ما در همان مجلس نشسته بودیم و سخن می راوی این داستان می

دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد، درحالی که هیچ آ اری از نابینایی در او نبود و چشم او روشان 
 حافظ چه زیبا سروده است  1بود.

دستامعلبنـارمتاکـاممـنیرآـــ


2ـاتنرسـیهنانازـانازمتـنیرآـــ 


 خواهی خاضعانه . حاجت9
ال در سجده است، چون انسان هر اندازه در پیشاگاه ترین حاالت بنده به خداوند متع نزدیک

شاود لاذا نمااز زار در  تار می تر و به خاک نزدیک  ردد، معرفت او به خداوند بیش ربوبی خاکی
خواناد. در  می« االعلای»و در حال سجده به اسام « العظیم»حال  رکوع  پرورد  ارش را به اسم 

نَِ»سخنی حکیمانه دارد   صحعفهدعای عرفه 
َ
َِوِأ َق ُّ

َ
ُدِأ ِِاَِبع  َذلُّ

َ
ليَنَِوِأ َقِل  َ ِِاأ  و 

َ
ِةِأ َر  لُ ِاللَذ  ليَنَِوِِمث  ََذِل  اأ 

ای یا حتای کمتار از  ترانم و خوارترین خوارترانم، همانند ذره تریِن کم ای خداوند! من کم 3؛ُدوَنَها
ترین نماایش  بنابراین خضوع بهترین حالت برای دریافت فیض الهی است و سجده کامال«. آن

ترین عضو بدن انساان کاه پیشاانی  خضوع بنده در پیشگاه ربوبی است؛ چون باالترین و شریف
ترین موجاود اسات، و باا پرورد اارخویش نجاوا  شود که پسات اوست، روی خاک  ذاشته می

شاود.  کند؛ از این روست که دعا و حاجت خواستن از خدا در این حال زودتر مساتجاب می می
ِکَذاَِوِ»دردعای سجده آمده است   صحعفهزدهم بر همین اساس دردعای سی َِحاَجِت ِیاَِرِب  َوِِمن 
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نََِلَِتُرَدِ 
َ
،ِأ ٍدَِوِآِلِه،َِصَلَواُتکَِعَليِهم  ُلَکِِبَکَِوِِبُمَهَم 

َ
أ س 
َ
ِن ،َِفأ َساُنکَِدلَّ ُلکِآَنَسِن ،َِوِِإح  ِن ِکَذاَِفض 

دهد و احسانت راهام  آرامش می وحاجتم، پرورد ارا! چنین و چنان است. فضلت به من 1؛َخاِئباًِ
کنم کاه مارا از ایان  درخواست می نماید. پس از تو، به ذات مقدست و به محمد و آلش می

 «. در اه ناامید مگردانی

 فهرست منابع
 قران کریم 

 ش.13۷6، تهران  نشر فیض االسالم، صحعفه سجادیه .1
 ش.1385، تهران  نشر هرمس، مثنوی معنویبلخی، مولوی جالل الدین،  .2
 ش.138۷، تهران  نشر هنرپارینه، دیوان حافظحافظ شیرازی،  .3
 ش. 1385، تهران  نشر دار الکتب االسالمیه، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .4
 ق.1411، بیروت  نشر دار التراث العربی، تاریخ اسالمذهبی، محمد،  .5

 ق.138۷، تهران  نشر دوستان، کلعات سعدیسعدی،  .6
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  بندی در فضای سایبریپیامدهای قمار و شرط

*اصغرموسویسیـعلی

 مقدمه

کار یری شاانس و هاوش انساانی بارای کساب مناافع  بندی و انواع آن، یعنی باه قمار، شرط
شخصی از اموال دیگران. از زمانی که داد و ستد به روش کاال به کاال بود تا زمانی که سکه و پول 

رهای اخالقی بشر در اقتصااد خاانواده و جامعاه ترین رفتا رایج شد، همواره قمار یکی از مخرب
اند. امروزه قمار در فضاای  بوده است؛ در حالی که تمام ادیان الهی، قمار را مذموم و حرام دانسته

بندی و باا  های شارط آنالیان و ساایت 1های های اجتمااعی باه شایوه قمارخاناه سایبری و شبکه
خاروج بایش از یاک و نایم میلیاارد دالر ارز از  ردش مالی پنج هزار میلیارد تومان در سال و »

نشاینی در ایاام کروناا، استیصاال اقتصاادی و اساتفاده  به شدت رواج یافته است. خانه 2«کشور
تر از اینترنت به بهانه آموزش )مدارس(، موجب افزایش قربانیان قماارآنالین شاده اسات.  آزادانه

ها، ورزشاکاران و  بنادی توساط سالبریتی حد و حصار قماارآنالین و شارط تبلیغات اینترنتی بی
ویرانای »ها و  ترین عامل اعتماد افراد برای پیوستن به این سایت توان مهم های مجازی را می شاخ

 3«.های آبرومند، از دست دادن شر  و حیثیت و علت خودکشی افراد دانست بسیاری از خانواده
قای، کساب ماال حارام، طاالق، تفرقه و دشمنی، خشم و نفرت، جنگ و قتل، انحطااط اخال»

تواناد  بخشی از آ ار زیانبار قمارند که می 4،«های عصبی اضطراب و نگرانی، خودکشی و هیجان
                                                            

 پرداز ادبیات دینی و پژوهشگر رسانه. نظریه * 
 وها.. کازین1
 .5124۷9۷، کد خبر  29/11/1399، «های قمار چقدر است؟  ردش مالی سایت». خبر زاری مهر، 2

https://www.mehrnews.com/news/5124797 
 .136، مجله معار  اسالمی، ص«احکام قمار و پیامدهای آن». محمدباقر شریعتی سبزواری، 3

 همان.  4.

 ه مبلغانفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژ

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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الله، فردی بسازد که انواع جرم و جنایت و فساد و فحشا را مرتکب شود. با توجاه  از انسان خلیفه
های آن پرداختاه  بررسای آسایب بندی آنالین، در این نوشتار به به اهمیت و فرا یری قمار و شرط

 شود. می

 قماربازی اینترنتی 
بندی است که به موجاب آن یکای از طارفین  منظور از قمار، انجام یک عمل بر مبنای شرط

امروزه در عصر فنااوری  1شود. ملزم به پرداخت مال معین و یا انجام عمل خاصی برای برنده می
نیاز همنشاین، و موجاب پیادایش « دیجیتاال»ه و قماربازی باا واژ« قمار»اطالعات، اصطالح 

کاه باا « قمارباازی دیجیتاال»شاده اسات. « قمارباازی دیجیتاال»اصطالح نوظهوری با عنوان 
شود، نسخه اینترنتی  نیز شناخته می« قماربازی اینترنتی»یا « قماربازی برخط»عناوینی همچون 

شکل، شیوه و بستر انجام قمارباازی  آید و وصف دیجیتال تنها از تغییر در قمار سنتی به شمار می
در واقع قماربازی اینترنتی، هر نوع فعالیتی است کاه از طریا  اینترنات صاورت 2حکایت دارد.

بندی یا انجام فعالیتی مبتنای بار بخات و اقباال باا   یرد و شامل نوعی شرکت در قرعه، شرط می
  3هد  رسیدن به پول، جایزه و یا نوعی امتیاز است.

 رهای سایبریانواع قما
 شود.  ها اشاره می قمارهای سایبری دارای انواعی است که به چند نمونه آن

 ای های رایانه . بازی1

دهد، در زمره قمار قرار  ای که بازنده باید پرداخت درون متنی انجام  های رایانه برخی از بازی
 ت ای، جایز نیس الله خامنه ها بنا بر نظر حضرت آیت  یرد. این بازی می

صاورت آفالیان، بازناده چیازی را باه  طور کلی ا ر در این بازی، چه آنالین و چه به به 
کند که ارزش مالی دارد، حکم قمار را دارد و جاایز نیسات. همچناین  برنده وا ذار می

خرید و فروش آن مقدار اعتباری که برنده از بازنده به دست آورده است، جایز نیسات. 
که مستلزم مفسده و  ناه است و یا خو  آن در میان اسات و  ذکر است هر بازی  شایان

                                                            

 . دهخدا. 1
، مجلاس و راهبارد، ص «قماربازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری»ی، . مهدی چگنی و سید احمد موسو2

 .334و  333
 .45، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ص «قماربازی اینترنتی». علیرضا دهقان، 3
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 1بندی باشد، جایز نیست. یا همراه با شرط

 2. باینری آپشن2

های باینری آپشن، آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی اسات و هار  وناه فعالیات  وبگاه
 م، حرام و غیرقاانونی های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر ا کار زاری، طراحی  و مدیریت وبگاه

است. در باینری آپشن از نظر عقالیی و شرعی نفعی برای هر دو طر  نداشته و سود یك طار  
متضمن زیان دیگری است. روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصاد  اسات؛ 

معامله و  رود. در اصل بینی کل سرمایه فرد از دست می ای که در صورت عدم تحق  پیش   ونه به
ای در بین نیست؛ زیرا فردی که مالی را به دست آورده )برنده( در مقابل چیزی را از دسات  مبادله

نداده است و تعهدی ندارد. طبیعی است که ا ر فرد بازناده عاقال باشاد، نسابت باه ایان تعهاد 
 3ندارد و مصداق أکل مال به باطل، و شرعًا و عقاًل حرام است. رضایت

 مسابقاتبندی  . شرط3

های ورزشای  بندی شارط 2018تاا  2015قماار، از ساال  کمیسایون ساالیانه طب   ازارش
حضااور برخاای بازیکنااان، مربیااان و داوران در  4بندی بااوده اساات. پرطرفاادارترین نااوع شاارط

و شامار بااالی  5بندی های شارط بندی فوتبال، مشاهده آمار نصب اپلیکیشان های شرط٬سایت
ین، تکیه افراد قماربااز تنهاا بار اطالعاات ورزشای شخصای )ناه فالوورهای صفحات قمارآنال
بینای  های مجاازی باا پیش ای(، تبلیغاات زناد ی الکچاری شااخ اطالعات ساایبری و رساانه

                                                            

 .01/11/1395، «حکم بازی کلش او کلنز به صورت آفالین». سایت رسمی احکام جامع، 1
http://sraj.ir/fa/index.php/node  

بینی و ریسك است.  . باینری آپشن یك بازار جدید مالی مشتقه و یك روش برای کسب درآمد اینترنتی از طری  پیش2
بینی اشتباه باود، کال  آید، اما ا ر پیش  ذاری انجام شده، سود به دست می بینی درست بود، نسبت به سرمایه ا ر پیش

هاسات؛  بینی بندی روی پیش ری آپشن انجام نشاده و تنهاا شارطباین رود. در واقع هیچ تبادلی در سرمایه از دست می
بینی افزایش و کاهش قیمت کااالی پایاه از   ر دریافت کرده و به او اجازه و امکان پیش یعنی کار زار پولی را از معامله

شاود و در ٬یپرداختاه ما  ر بینی، نرخ سود به معاملاه پیش دهد. در صورت تحق  قبیل سهام، طال، فلزات و ارز را می
باازد. احمدرضاا صافا و مهادی افشاار،  جاا می  ر کال سارمایه خاود را یک ها، معامله بینی صورت عدم تحق  پیش

 .130، اقتصاد اسالمی، ص«فعالیت باینری آپشن حقوقی و فقهی بررسی»
 . همان.3
، مجله مطالعاات «ز آنا پیشگیری راهکارهای و فوتبال مجازی بندی شرط شناسی آسیب». سارا کشکر و همکاران، 4

 .114بازاریابی ورزشی، ص
 .109بندی فوتبال از  و ل پلی نصب شده است. همان، ص اپلیکیشن شرط هزار بار از پنج بیش 1398. در اسفند 5
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ای  فته  مسابقات، موجب شده افراد زیادی بازنده و افراد محدودی برنده باشند؛ چنانکه مالباخته
 1«.ول سایت و مافیایی که پشت آن استبرنده از ابتدا کسی نیست، جز مسئ»است  

 علل و انگیزه قماربازی
شاود کاه از آن  بندی می علل و عوامل متعددی موجب  رایش افاراد باه قمارباازی و شارط 

روانای باا بارد(،  و روحای هاای ناراحتی وضعیت روحی )تفریح و رفع توان به بهبود جمله، می
شاانس )نگااه  اطرافیان( و آزمون توصیه و غاتتبلی های محیطی )جاذبه های ا رپذیری از محرک

هاای   قمارباازارن نیاز اهادا  و انگیزه 2ماالی( اشااره کارد. مناافع کسب جویانه جهت فرصت
ها عبارتند از  کنجکاوی، احساس قدرتمندی با مثبت شدن نتیجاه  مختلفی دارند که برخی از آن

جویی را  زحمت. فرصات ورده و بیبینی، لذت بردن از هیجان و استرس، رؤیای  روت بادآ پیش
توان علت اساسی قماربازی در فضای سایبری دانست؛ فرصت مشهور شدن، پولدار شادن،  می

 های قمارباز جهانی.  کانون توجه جنس مخالف بودن و قدرتمند شدن مانند پدرخوانده

 های قماربازی  آسیب
 شود. ها اشاره می های متعددی به دنبال دارد که به برخی از آن قماربازی آسیب

 های فردی  . آسیب1
 . خدا فراموشی1/1

کاه باه قماار آلاوده شاود، فکار و  فلسفه تحریم قمار، فراموشی یاد خدا و نماز است. کسی 
باخته است، در غم  ذهنش همیشه به دنبال آن است که چگونه در قمار برنده شود یا اینکه ا ر مال

تواند باه یااد خادا  د. چنین شخصی ا ر بخواهد نیز نمیبر و افسوس مال از دست داده به سر می
 4آیاد. شیطان برای فریب دادن،  اام باه  اام پایش می 3باشد و از نماز واقعی غافل خواهد شد.

امروزه شیطان  5شیطان بر کسانی ا ر ذار است که زمینه آن را داشته و سلطنت او را پذیرفته باشند.
                                                            

، کااد خباار  23/11/1399، «بندی های شاارط هااای سااه معتاااد سااایت حر ». خبر اازاری دانشااجویان ایااران، 1
9910231۷33۷. 

https://www.isna.ir/news/99102317337 
 .120، ص«بندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن شناسی شرط آسیب». ر.ک  سارا کشکر و همکاران، 2
 .43، ص هشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  حبیب حمیدرضا. 3
 .119؛ نسام  19؛ مجادله  36؛ زخر   5؛ ناس  201؛ اعرا   120؛ طه  168بقره  . ر.ک  4
 .41و  40، ص 1400توشه رمضان  ، ره«موانع یاد خدا از منظر قرآن»علیجان کریمی، . 5
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های  و کار ران جنسی چنان قدم به قدم با بهاره از جاذابیتهای مجازی اینستا رام  از طری  شاخ
دهد که جز   رایی، قماربازی را در ذهن و قلب افراد جای می زند ی الکچری و زرق و برق مادی

چاون و چارا از شایطان، دور شادن قلاب  آن به هیچ چیز دیگری فکر نکنند. نهایاِت تبعیات بی
َو ال ُتِطاْع َماْن »ی است که خداوناد فرماوده اسات  قماربازان از نور خداوند است؛ این در حال

َبَع َهواُه َو کاَن َأْمُرُه ُفُرطا   ْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْکِرنا َو اتَّ َِ از آن کس که قلبش را از یااد خاود غافال  1؛َأْغ
 «.روی است، اطاعت مکن ایم و از هوس خود پیروی کرده و ]اساس  کارش بر زیاده ساخته

شود. فلسفه تحریم اکل مال به باطل  مال به باطل است و ناه محسوب می همچنین قمار اکل
این است که انسان بدون دلیل منطقی، عقلی و شرعی درآمدی داشته باشد و یا به عباارت دیگار 

تردید مال )قوام( زند ی است و ا ر درست  دلیل و بادآورده است. بی اکل مال به باطل، درآمد بی
 ردد و ا ر ناصحیح و غیرمشروع به کاار  نشأ خیر و سعادت برای انسان میاز آن استفاده شود، م

های نااروا و تصارفات   رفته شود، موجب هالکت و ناابودی خواهاد باود. از ایان رو، اساتفاده
ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق فردی و حقوق دیگران است، از این رو در آیات 

َو ال َتْأُکُلوا َأْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِبها ِإَلی »باطل نهی شده است   و روایات از اکل مال به
ْثِم َو َأْنُتْم َتْعَلُماوَن  اِس ِباِْلِ اِم ِلَتْأُکُلوا َفریقا  ِمْن َأْمواِل النَّ و اماوال یکادیگر را باه باطال )و  2؛اْلُ کَّ

ن بخشی از اموال مردم به  ناه، )قسمتی از( آن را )باه ناح ( در میان خود نخورید! و برای خورد
دانید )این کار،  ناه است( بار ایان اسااس قماار  عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالی که می

 «موجب می شود انسان از خدا دور شود.
در  ذشته برای قماربازی زمان و مکان مشخصی وجاود داشات، اماا اماروزه افاراد در هار 

 توانند در یر این خدافراموشی شوند. ا تنوع بسیار زیاد میموقعیتی و ب

 های جسمانی و روانشناختی . آسیب2/1

روانای، کااهش آساتانه تحمال،  بسیاری همچون فرسود ی  قمارآنالین موجب بروز آسیب
، بینایی و پوستی )در ا ر استفاده زیاد از موبایل و رایانه(، اضطراب عضالنی، مفصلیهای  آسیب

ز موبایل، آشفتگی ذهنی، افسرد ی، خود سرزنشی، کاهش عزت نفس، بحران هویت، جدایی ا
 شود. استرس، اختالل در تفکر، خودکشی و خودزنی در ا ر بدهی سنگین و ... می

ترین عامل به وجود آمدن هیجان در فارد قماربااز اسات و ایان هیجاان شادید،  قمار، بزرگ
                                                            

 .28. کهف  1
 .88. بقره  2
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های  پش باالی قلب، زخم معده، بروز ساکتهموجب پیدایش دردهای جسمی بسیاری همچون ت
شود. در واقع فرد قماربااز هنگاام  های عصبی و روانی می قلبی و مغزی، پیری زودرس و بیماری

قمار به دلیل هیجان بسیار، دچاار تشانج روحای اسات و بادن او نیاز در حاالتی بحرانای قارار 
  وید  دید ان قمارآنالین می یکی از آسیب 1 یرد. می

های قماربازی شدم. هشت ماه از زند ی  بعد از ازدواج متوجه اعتیاد همسرم به سایت دو ماه
ها  بندی باخته بود. شب های شرط اندازمان را پای سایت مان  ذشته بود، همسرم تمام پس مشترک

تحرک در پذیرایی دیدم. پس  کرد. یک روز صبح که بیدار شدم، همسرم را بی تا دیر وقت قمار می
ال وی به بیمارستان، کار از کار  ذشته بود و همسرم به علت تحمل اساترس پاای هماین از انتق
 2بندی و سکته قلبی، جانش را از دست داده بود. های قمار و شرط سایت

های شادیدی  هاای ذهنای، نفارت، خشام و اساترس فرد قمارباز پس از باخت دچاار تنش
کنترل هیجانات منفی و امکان دسترسی به های شدید فکری، تزلزل در  شود و در ا ر وسواس می

دهد تا شکست را جبران کناد. در ایان صاورت  های جدیدی انجام می بندی اینترنت، مدام شرط
دهد  آوری، توانایی حل مسائل و مشکالت جزئی را از دست می فرد به دلیل کاهش تحمل و تاب

هایش روی بیااورد.  بر استرس بهغل تمرکز یا و ممکن است به مصر  مواد اعتیادآور برای افزایش
ریخت. همین موضاوع  باختم، اعصابم به هم می و می کردم قمار می وقتی» وید   قماربازی می

کنم.  کنم. االن چندین سال است که مصر  می مصر  کلونازپام مثل هایی قرص شد باعث می
 3«.باختن، غش و یا خودزنی کردند از ها بعد خیلی

 های خانوادگی . آسیب2

قمار، اولویت اول و آخر فرد قماباز است و اینترنت فرصت همیشگی حضور در این فضاا را 
کند. در این صورت فرد نه تنها حضور فعالی در خانه ندارد؛ بلکاه از انجاام  برای افراد فراهم می

زند. فرد قمارباز پس از آسیب به خود، به اعضای  های خانواد ی خویش نیز سر باز می مسئولیت
توجهی باه  ها، مشاجرات ناشی از مشکالت اقتصادی و بی زند. بروز تنش اش آسیب می  نوادهخا

کند. در  امورات زند ی، زمینه را برای  سستن روابط صمیمانه و عاطفی در یک خانواده فراهم می
                                                            

 .۷3، صهشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  . حمیدرضا حبیب1
 .842058۷0، کدخبر  13/11/1399، «بندی های شرط قمار زند ی در سایت». خبر زاری جمهوری اسالمی، 2

https://www.irna.ir/news/84205870 
، فصالنامه علاوم «تهاران  شاهر در   های اجتماعی آن آسیب و  شناسی قمار   ونه»نیا و همکاران،  . محمدعلی فاطمی3

 .64اجتماعی، ص 
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 اویی  تری همچون ترک شغل و بیکاری، دروغ نهایت با آغاز اعتیاد، قمارباز با مشکالت  سترده
آوری به مواد مخدر، فروش اموال و وسایل منزل، سارریز شادن نیازهاای بارآورده نشاده  ویو ر

های زیاد و در نهایات فروپاشای خاانواده، طاالق و  اعضای خانواده، ناامیدی، افسرد ی، بدهی
 های قمارآنالین در خانواده عبارتند از   ترین آسیب شود. برخی از مهم طرد اجتماعی مواجه می

 های خانوادگی گ شدن ارزش. کمرن1/2

هاای مجاازی خاویش  کاری است و برای انجاام فعالیت فرد قمارباز همیشه به دنبال مخفی
های خانواده جای خود را باه ضاد ارزش  کند؛ از این رو بسیاری از ارزش تراشی می همواره بهانه

 ،ماورد نظارهای  بندی کناد، بارای تاأمین هزیناه خواهد شارط دهند. جوان قماربازی که می می
 اویی تاا اساتفاده از  های خاود از دروغ دهد و برای رسیدن باه خواساته اش را فریب می خانواده
دار کردن احساسات، خشم، عصابانیت، خاواهش و ... بهاره  نمایی، جریحه های مظلوم چاشنی

 خاوابی و اساترس را تحمال، و باا تصاور پندارد برای رفاه خانواده، ساختی و بی   یرد. او می می
ها او را درک کنند.   کند و توقع دارد که آن سازی آرزوهای خانواده، اعمال خود را توجیه می برآورده

هاایی مانناد همادلی، اعتمااد، راساتگویی، آراماش،  در واقع قمار موجب از باین رفاتن ارزش
هایی مانند خیانت، فریب، دروغ، خودخاواهی و ...  عطوفت، صمیمیت، ایثار و بروز ضد ارزش

  وید   شود؛ چنانکه یکی از قماربازان می می
انداز  رفته تا حتای خاانواده و  من هم خیلی چیزها را در قمار از دست دادم، از ماشین و پس
کس  ای کاه دیگار هایچ  وناه دوستان. بیشترین و بدترین چیزی که از دست دادم، اعتماد بود، به

کنناد مان آدمای ضاعیف و  هماه فکار می حتی به اندازه دادن هزار تومن به مان اعتمااد نادارد.
ام که البته قطعًا هستم که چنین شرایطی به وجود آمده اسات؛ ولای واقعاًا پشایمانم باه  عرضه بی

هایی که  ذاشتم، استرسی که کشیدم و پولی که  ذاشتم و اکنون چیزی ندارم و بایاد  خاطر زمان
 1ن دام انداختند.از صفر شروع کنم و به کسانی لعنت بفرستم که من را در ای

 . فرسودگی و خستگی2/2

هاست. قمارآنالین به دلیل دسترسی همیشگی، راه را  قمار، شانه خالی کردن از بار مسئولیت
شاود، فارد  کند. وقتی نقشی از خانواده کاساته می تراشی هموار می  ریزی و بهانه برای مسئولیت

                                                            

 ، نظر کاربران.03/04/1400، «انواع قمار و نقش آن در زند ی افراد». مرکز مشاوره مکث، 1
https://injamax.com 
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ن نقاش، جاایش را پار کناد. در چناین های آ  یری مسائولیت دیگری باید با تحمیل یا بر عهاده
شرایطی است که دیگر اعضای خانواده با تمرکاز بار تماام مشاکالت خاانواده و وضاعیت فارد 

ها را از زند ی خساته  شوند و رنج و فرسود ی توأمان آن قمارباز، از نیازهای اصلی خود غافل می
 کند.   می

اش را از  زدی این کار را انجام داد و خانهکند. در دوران نام بینی فوتبال قمار می شوهرم با پیش
دست داد. بعد از عروسی نیز دو بار این کار را انجام داد تا آنجا که من مجبور شادم طالهاایم را 

کند، اما باز هم دوباره کاارش را  کند و اظهار پشیمانی می  وید دیگر این کار را نمی بفروشم. می
های  کنم. دیگار از پاس هزیناه مان را تاأمین مای  ی زند یها کند. اکنون من تمام هزینه تکرار می

شود، من هستم. نه راه پس دارم و ناه  ام. تنها کسی که دارد تمام می آیم و خسته شده زند ی برنمی
  1راه پیش.

 . تأثیرات منفی بر کودک3/2

شد ی، عادم اساتحقاق محبات، افسارد ی و  قمارباز والدین موجب بروز احساس فراموش
شود. ممکن است فرزندان به این باور برسند که والدین قمارباز مشاکالت  ت کودکان میعصبانی

هاا مسائول  ها خوب باشند، مشکل حل خواهاد شاد. بعضای از آن اند و ا ر آن وجود آورده را به
کنند از والدین خود حمایت کنند. این  نگهداری خواهر یا برادر کوچکتر خود هستند یا تالش می

شود. کودکان اعتماد خود نسبت باه والادینی کاه  ب ایجاد استرس در کودکان میمسئولیت موج
شاکنی  والد  قمارباز الگویی بارای قانون 2دهند. کنند، از دست می دهند، ولی عمل نمی  قول می

ها و فشارهای روانی، ممکان اسات فرزناد خاود را ماورد  فرزندان است و به سبب افزایش تنش
شده در وجاود چناین فرزنادی،  های سرکوب کتک( قرار دهد. خشمآزارهای کالمی و جسمی )

 تبعات بسیاری در آینده برای او خواهد داشت. 

 های اجتماعی . آسیب3

کناد؛ بلکاه جامعاه را نیاز  اش را در یر مشکالت مالی می فرد قمارباز نه تنها خود و خانواده
 . شود ها اشاره می کند که به برخی از آن ٬هایی می دچار آسیب

                                                            

 ، نظر کاربران.14/09/1400 . همان،1
https://injamax.com 
2. Collection of authors , Problem Gambling: A Guide for Families, Centre for Addiction and Mental 
Health,2017. 



   101  بندی در فضای سایبری مدهای قمار و شرطپیا

 

 . دشمنی و کینه1/3

شود. فردی که در قماار سارمایه خاود را از دسات  قمار موجب کینه و دشمنی در جامعه می
های  و این  روت را از ویراناه 1رسد دهد، نسبت به فردی که بدون زحمت به  روت انبوهی می می

یاالی کاه  یرد. حسارت دسات نیاافتن باه ام زند ی قمارباز به دست آورده است، کینه به دل می
قمارباز در ذهن خود پرورانده از یک سو و ایجاد فاصله طبقاتی میان افراد در جامعاه و انعکااس 

ویژه نوجواناان و جواناان،  شود بسیاری از افراد باه آن در فضای مجازی از سوی دیگر موجب می
رفااه اسات، تنها راه رهایی از احساسات منفی و تحقیرکننده را کینه و دشمنی نسبت به هر که در 

 بدانند.   

 . مشکالت مالی 2/3

 شود.  قمار موجب بروز مشکالت اقتصادی در دو سطح فردی و خانواد ی می
در  زارش سالیانه بهداشت عمومی به مواردی همچون تلفات مالی، بادهی و  سطح فردی:

ت مالی این مشکال 2آورد، اشاره شده است. بندی برای فرد به ارمغان می مشکالت مالی که شرط
 یرناد  های روانشناختی در افراد بازنده، فرصت و انگیزه کار مفید را از او می به دلیل ایجاد آسیب

 آورند.  و بیشتر افراد به داللی، کالهبرداری، دستفروشی  و ... روی می
ویژه مردان به دلیال امکاان اختصااص وقات  در قماربازی آنالین افراد به سطح خانوادگی:

ای  سااله26کنناد. دامااد  را دچار بحران مالی می  مانند و هم خانواده از کار باز مینامحدود، هم 
  وید  می

های   روتی بادآورده، وارد سایت امید رسیدن به  ام را فروختم و به  پیشنهاد دوستم همه دارایی به
ایه چند های فضای اینستا رام شدم. پس از چند ماه عالوه بر باختن سرم بندی یکی از شاخ شرط

هایم حتای جهیزیاه همسارم را  ها تومان هم بدهکار شادم. هماه داشاته ام، میلیون صد میلیونی
فروختم، اما باز هم بدهکار بودم. روزی نبود که طلبکاران به در منزلم نیایند و مان و همسارم باا 

  3التماس فرصت نخواهیم.

                                                            

 .۷3، صهشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی،  . حمیدرضا حبیب1
، مجله مطالعاات «از آن پیشگیری راهکارهای و فوتبال مجازی بندی شرط شناسی آسیب». سارا کشکر و همکاران، 2

 .118بازاریابی ورزشی، ص 
 .13/11/1399، «مصائب قمارآنالین برای مالباختگان دنیای مجازی». سایت روزنامه همدلی، 3

https://hamdelidaily.ir/index.php?post=14772 
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 . افزایش جرم و جنایت3/3

و یا تأمین پول مورد نیاز برای قمار مجدد، مرتکب رفتارهای پول باخته  قماربازان برای جبران
قاپی، قاچاق، تقلب، سرقت، اختالس، فسااد ماالی،  جنایی و ناهنجار مانند نزاع، اخاذی، کیف

شاود.  ناپذیر در جامعه می های جبران شوند که موجب افزایش بزه و آسیب جعل، تهمت و ...می
باا » ویاد   کارد، پاس از دساتگیری می فرانش دزدی میای که با تهدیاد از مساا ساله 22متهم 

کردم  زدم. سپس عابران را به عنوان مسافر سوار ماشین می ها پرسه می خودروی سرقتی در خیابان
 1«.ام، بپردازم هایی را که در قمار باخته دزدیدم تا بتوانم بدهی شان را می و با تهدید، اموال

 خانمانی . بی4/3

خانماانی یاا  ای اسات کاه در نهایات منجار باه بی  وناه فرد قماربااز به روزمره زند ی روند
مجاردی  های سرپناه موجب حضور آنان در خانه دادن دست شود.  اهی از اش می خوابی کارتن

پذیری هار  های آسایب ها، زمینه شود. حضور افراد مختلف با مشکالت متفاوت در این خانه می
ند. با توجه به مجرد بودن افراد قمارباز و یاا نداشاتن ارتبااط باا ک چه بیشتر قماربازان را فراهم می

هاای  شادن باه اناواع بیماری تواند زمیناه مباتال خانواده، روابط جنسی خارج از چهارچوب می
های قمار برای فرد، خانواده و جامعه است  ها فراهم کند. به دلیل همین آسیب مقاربتی را برای آن

ان کبیره قرار  رفته و در آیات و روایات به شدت از آن نهی شده است  که قماربازی در زمره  ناه
ِذیَن آَمُنوا ال َتْأُکُلوا َأْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُکوَن ِتجاَرة  َعاْن َتارا   ِماْنکُ » َها الَّ ای    2؛ْم یا َأیُّ

نامشروع( نخورید، مگار آنکاه تجاارتی  اید! اموالتان را به باطل )از طری  کسانی که ایمان آورده
 «.باشد که با رضایت شما انجام  یرد

 فهرست منابع 
 کتب

 قرآن کریم

 ش.138۷، قم  دفتر عقل، هشدارها و تحذیرهای قرآنیاللهی، حمیدرضا،  حبیب .1

                                                            

 .114۷58۷د خبر  ، ک23/03/139۷، «سرقت برای قمار»جم آنالین،  . جام1
https://jamejamonline.ir/fa/news/1147587 

 .29. نسام  2
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 کریم قرآن از منظر برجسته زنان گاهجای

 *االسالموالمسلمینعلیجازکرـمیحجت

 مقدمه

از دید اه قرآن، جنسیت، مالک شایستگی و مقاام معناوی در نازد خادا نیسات؛ از ایان رو 
اناد ای بودهاند، زنان برجستهها قرار  رفته ونه که مردان بزر ی از انبیا و اولیا سرمش  انسانهمان

باشاند.  توانند سرمشا  مومناانبعاد مختلف عبادی، اخالقی، خانواد ی و اجتماعی میکه در ا
برای نمونه قرآن برای مومنان  ا چه زن و چه مرد ا دو بانو را سرمش  قرار داده است  یکای آسایه 

ذِ »فرماید   جا که میهمسر فرعون و دیگری، مریم دختر عمران؛ آن ُه َمَثال  ِللَّ یَن آَمُناوا َو َضَرَب اللَّ
زاری اولی، به سبب مخالفت با نظام مستبد فرعونی و بی 1؛اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن... َو َمْرَیَم اْبَنَت ِعْمراَن 

های آسمانی و انبیا و نیز دامنی، تصدی  کتابهای فرعون و دومی، به دلیل حفظ پاککاری از تبه
 «.   های خدااطاعت خاضعانه از فرمان

 ز اسالممقام زن پیش ا
های مختلف، ارزش کار اسالم با مقایسه مقام و ارزش زن در اسالم با پیش از اسالم از ملت

شد؛ هر العرب پیش از اسالم، زن همانند کاالیی به ارث برده میشود. در جزیره بیشتر نمایان می
تاا اینکاه کارد کس وارِث مال میت بود، همسر او را نیز به ارث برده، از ازدواجش جلو یری مای

کردناد تاا زن  یاری مایقدر ساخت بمیرد و اموالش را به ارث ببرد. برخی نیز بر همسر خود آن
چاره به اجبار مهرش را ببخشد و خود را آزاد کند. خداوند متعال مردم را آشکارا از ایان عمال  بی

 فرماید  جا که میظالمانه نهی کرده است؛ آن
َها یا ذیَن  َأیُّ ساءَ  َتِرُثوا َأْن  َلُکْم  َیِ لُّ  ال آَمُنوا الَّ  ما ِبَبْعِض  ِلَتْذَهُبوا  َتْعُضُلوُهنَّ  ال َو  َکْرها   النِّ

                                                            

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .12 – 11. تحریم  1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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کاه رغم آن اید! بر شما روا نیست کاه زناان را باه ی کسانی که ایمان آورده ا 1؛ آَتْیُتُموُهنَّ 
ساران خاود اند، از ازدواج بازدارید تا از آنان ارث ببرید، و نباید بار هم خواهان ازدواج

 شان بازستانید.اید در برابر طالقچه َمهرشان کردهسخت بگیرید تا بخشی از آن
دانساتند، باه طاوری کاه ا ار بدتر از این عمل ناپسند، برخی دختردار شدن را مایه ننگ می 

جاهای دیگر نیز، باا زناان رفتارهاایی مشاابه صاورت  2کردند.شد او را زنده به  ور میچنین می
که به دست سپاه اسالم فتح شود، مرسوم بود در روز . برای نمونه، در مصر تا پیش از آن رفت می

 کردند.معینی از سال یک دختر را برای زیاد شدن آب نیل در آن غرق می

 در آفرینش مرد و زن تساوی
ای )نفاس در نگاه قرآن کریم، زن و مرد از جهت انسان بودن مساوی باوده، سرشات یگاناه

َها یا»ارند  د واحده( یُّ
َ
اس   أ وا النَّ ق  م   اتَّ ک  بَّ م   الَّذی َر س   ِمن   َخَلَقک  در بعضی آیاات  3«.واِحَدة   َنف 

َو »از ِ ل اشاره شده است   - چه زن و چه مرد  -به آفرینش بشر مم   الَّذی ه   4«.طمین ِممن   َخَلَقک 
 آن، بار یسات. افازونن موناث یا مذکر شود،می دمیده انسانی هر کالبد در که روحی چنین هم

َها یا» مانند قرآن، هایخطاب از بسیاری یُّ
َ
اس   أ ها، انسان عموم شامل 6«االنسان ایها یا» »5 النَّ

است. بنابراین، هایچ کادام از جهات  دیگری تمایز هر یا و نژاد و رنگ یا بودن مرد و زن از فارغ
 ماده خلقت و انسانیت بر دیگری برتری ندارد.  

 یابی به مقامات معنویرد در دستتساوی زن و م
 و معناوی مقاماات باه یاابیدست استعداد در مرد و زن همسانی از صراحت به قرآن کریم

 ُماْؤِمٌن  ُهَو  َو   ُأْنثی َأْو  َذَکر   ِمْن  صاِل ا   َعِمَل  َمْن »است    فته سخن اخروی پاداش از مندی بهره

هُ  َبة   َحیاة   َفَلُنْ ِیَینَّ ُهْم َلَنْجِزیَ  َو  َطیِّ  کاار زن یاا مرد از هرکس 7؛َیْعَمُلون کاُنوا ما ِبَأْحَسِن  َأْجَرُهْم  نَّ

 باه و داشت، خواهیم زنده ایپاکیزه و پاک زند ی به را او تردیدبی باشد، با ایمان و کند شایسته

                                                            

 .19. نسام  1
 .1۷و زخر    59-58. نحل  2
 . 1. نسام 3
 .۷و سجده  12، اعرا   2. انعام  4
 .1۷0، 1و نسام 21،16. برای نمونه  بقره 5
 .6برای نمونه  انشقاق  . 6
 .9۷. نحل  7
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 تماام بناابراین،«. داد خاواهیم پااداش دادناد، مای انجاام که کاری بهترین پایه بر کسانی چنین

 شود. می نیز زنان شامل باشند، مذکر لفِظ  به چند هر شده مومنان به که هاییخطاب
منادی از در سوره احزاب از زنان و مردان دارای فضیلت در کنار هم یاد شده و بشاارت بهاره

آمرزش و پاداش بزرگ به هر دو  روه داده شده است. هر زن یا مردی که دارای این صفات باشد، 
بندی به احکام دین، دین باور، اطاعت خاضعانه از خدا و و نمونه است  پای در نظر خدا برجسته

دامنی و یاد خدا با زبان داری، پاک ویی، شکیبایی در امور، فروتنی، انفاق، روزهرسولش،  راست
مناد خواهناد و دل. چنین مردان و زنانی به طور مساوی از آمرزش و پاداش بزرگ اخاروی بهاره

 1بود.

 و مرد در حقوق تساوی زن
با توجه به همسانی زن و مرد در سرشت انسانی و تسااوی آناان در شایساتگی بارای کساب 

ترین جمله درباره ترین و جالبجامع مقامات معنوی، زن همانند مرد از حقوقی برخوردار است.
ذي  ِمْثُل  َلُهنَّ  َو » 2حقوق مساوی زن و مرد، این آیه است   هماان مانناد و  ؛ْعُروفِبااْلَم  َعَلْیِهنَّ  الَّ

 ماردان عهادی بار زناان ساود باه شایسته، طور به است، زنان عهدی بر مردان سود که به وظایفی

 3است. اجتماعی زند ی در آنان نقش و افراد اجتماعی وزن حفظ با تساوی البته این «.باشد می
ا موظاف شاد از  ونه که از مومنان بیعت  رفت، به فرماان خادپس از فتح مکه همان پیامبر

به این صورت که ظر  آبی  ذاشتند، پیامبر دست مبارک خاود را در آب  4زنان نیز بیعت بگیرد؛
بر این اساس، یکی  5نهاد.خواست بیعت کند دستش را درظر  آب می ذاشت و هر زنی که می

 از حقوق اساسی زنان مشارکت سیاسی است. 

 ساززناِن برجسته و تاریخ

اند که دوشاادوش مارداِن های  ذشته زنانی بودهآن از تاریخ ادیان و امتبر اساس  زارش قر
توانند سرمش  زنان با اند و میساز و منشا تحوالت بزرگ اجتماعی بوده بزرگ، انبیا و اولیا، تاریخ

 ایمان و بلکه مردان با ایمان باشند. برخی از این زنان، در پیشرفت توحید و نجات جان انبیاا
                                                            

 . 35. احزاب  1
 .5۷5، ص 2، جمجمع البعانحسن طبرسی،  بن فضل. 2
 .232، ص2ج  ،المعزان فی تفسعر القرآن محمدحسین طباطبائی، .3
 .12. ممتحنه  4
 .45۷، ص 9، ج مجمع البعانحسن طبرسی،  بن فضل. 5
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جا به چند مورد از آناان اشااره اند. در این دامنی و تربیت فرزند نمونه بودهر حفظ پاکو بعضی، د
 شود  می

 یوکابد،آسیه و کلثوم

اسرائیل بود که حاکمیت بالمنازع او را به خطر بینادازد؛ فرعون نگران ظهور مردی از تبار بنی
ُح » رسید آمد به قتل میاز این رو به فرمان وی هر پسری که به دنیا می اما این سه  1.«َأْبناَءُهم ُیَذبِّ

اسارائیل از و نجات جان وی که با نبوت و رهبری ایشان بنای زن، در پرورش حضرت موسی
 ستم فرعونیان رهایی یافتند، نقش مو ری ایفا کردند.

و دهد  نجات فرعون شر   از را اسرائیل بنی مستضعفان بود کرده اراده که خداوند متعال آنجا از
 دلاداری (3مادرش)یوکاباد باه موسی، خدا تولد حضرت از پس ،2وارث حکومت فرعون سازد

 در را وی کارد، خطار احسااس که هنگامی و دهد شیر را او نگرانی بدون کرد الهام وی به داده،

  4دهد.می قرار پیامبران از بر ردانده، را فرزندش که داد وعده چنیندریا )نیل( بیفکند؛ هم
بردند.  آسیه و فرعون نزد را نوزاد ماموران رساند، فرعون کاخ به را موسی آب، ریانوقی که ج

 نسل سیاسِت  اساس بر فرعون رو این از است؛ اسرائیل بنی به متعل  نوزاد این که بردند پی ها آن

 حفظ در آسیه طری  از را خودش اراده خدا که بود جااین  رفت. وی قتل به خود، تصمیم کشی

استفاده از سالح عاطفاه و امیاد، فرعاون را از تصامیم خاود  با  رفت و آسیه کار به سیمو جان
ُت »منصر  ساخت   َعنا َأْن   َعسی َتْقُتُلوهُ  ال َلَك  َو   لي َعْین   ُقرَّ َِ ِخَذهُ  َأْو  َیْن 5؛َوَلدا َنتَّ

 و من چشم نور 
 «.بر زینیم خود پسر به عنوان را او یا باشد، مفید ما برای شاید نکشید را توست! او

رسد. وقتی یوکابد موسی را به نیال می 6پس از آن نوبت به نقش آفرینی کلثوم خواهر موسی 
افکند احساسات و عواطف مادری وی به جوشش آمد؛ او نگران شیرخواره خود باود. از ایان رو 

ع را زیار فرمان داد تا از دور بدون اینکه فرعونیان متوجه شوند اوضاا خداوند به خواهر موسی
ای منع کارده را از  رفتن سینه هر دایه نظر بگیرد. از آنجا که خدا به اراده تکوینی خود موسی

ای را بود، کلثوم که خود را آهسته آهسته به دربار فرعون رسانده بود، به آنان پیشانهاد داد خاانواده
                                                            

 .4؛ قصص  6؛ ابراهیم  49بقره  . 1
 .5. قصص  2
 .160، ص أمالم القرآن،  . عبدالحسین شبستری3
 .۷. قصص  4
 .9. همان 5
 .438، ص 4 ، جاطعب البعانطیب،  عبدالحسین .6



   109  کریم قرآن از منظر برجسته زنان جایگاه

 

مادرش را به عناوان دایاه  را بر عهده بگیرند و از این راه توانند کفالت موسیشناسد که میمی
فقط از سینه این دایه ا که کسی جز مادر موسی نبود  معرفی کرد. وقتی فرعونیان دیدند موسی

خورد، موسی را به وی سپردند و وعده خداوند  به مادر موسی مبنی بر بر رداندن ایشان ا شیر می
  1به این بانو محق  شد.

 برای مومنان الگوبودن آسیه

 کوشید مانع از قتل مومن و پرورش وی در دامن خود، جز نجات جان موسیبه  آسیه
 فرموده تقیه،ایمان خود را حفظ کرده بود و به ( شود. وی تا آن زمان در پوشش2فرعون )حزقیلآل

کوب کردن  فرعون وقتی به ایمان او پی برد، با میخ 3نورزید. کفر خدا به ای، لحظهاکرم رسول
آسایه در ایان حاال از  4هایش وی را به شهادت رسااند. ذاشتن سنگی بر سینهبدنش به زمین و 

باا  آسایه 5. نجات از دست ساتمگران.2ای در بهشت؛ . خانه1خداوند متعال دو چیز خواست  
مراقبت از ایمان خود، حفظ جان موسی و پرورش او  در دامن محبت خود و در پایان با شهادت 

 زناان )و برترین اکرم رسول از حدیثی در 6مومنان قرار  رفت. در راه خدا، سرمش  و الگوی

آسایه در حاالی از  7آسایه. و مریم فاطمه، خدیجه، نفرند  چهار بهشتی مردم( برترین روایتی در
 8کش بود.  ر و آدم برترین زنان به شمار آمده، که شوهرش فرعون، مستکبر، مفسد، شکنجه

شیاع و مریم
َ
 َحّنه، ا

اسرائیل نقش مهمی در تربیت فرزند، تحاوالت دینای و ای از تاریخ بنیدر برههاین سه زن، 
هاای )از شخصایت 9اند. حنه و اشیاع خواهر بودند  اولی همسار عمارانداشته رسالت انبیا

و دومای همسار   ای یکی از انبیای الهای( و ماادر بازرگ عیسایاسرائیل و به  فتهبزرگ بنی
است که قرآن بارهاا  ه است. پس از این دو بانو، مادر عیسی بود و مادر یحیی 10زکریا

                                                            

 .13-11. قصص  1
 .348، ص2 ، جتفسعر القمیقمی،   . علی بن ابراهیم2
 .1۷4ص  ،1ج  ،الخصا . محمد بن علی صدوق، 3
 .269، ص 20، ج الجنانو روح الجنانروض. حسین بن  علی ابوالفتوح رازی، 4
 .11. تحریم  5
 . همان.6
 .1821، ص4، جاالستععاب یوسف بن عبدالله بن عبدالِبّر،،  42، ص 1،  جذخائر العقبیالدین طبری، . محب7
 .4. قصص  8
 .2۷1، ص1 ، جتفسعر مقاتل. مقاتل بن سلیمان، 9

 .42، ص 2، جتفسعر الکبعر. سلیمان بن احمد طبرانی، 10



110       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 از این بانوی بزرگ تجلیل کرده است.
ــت ــرـمدرنهً ــهم ــیی ــادِرـحی م



پیشتراروضـِ حمـِلخـوـ تًـت


دروِزتـوکـهیاسـتکهـقیندــم


کهُاوُلـوالعزمو،رسـوِلآتهـیاسـت


ــن ــوم ــات ــادمی ــراورت ــوزیرای چ


ِلمــنانـــرَمَمــنکــردســجـهحمــ


اـنَن ین،مرآزَن ینراسجـهکـرد


ــاددرد ــَ مارت ــجودشدرَت ــزس ک


تًتمـرـم مـندروِزخـوـ  ـم


1ـیدـــماماــنعًـِلکـكمسجـه


 حنه

ه وقتای کردند؛ از این رو َحنَّ در بنی اسرائیل مرسوم بود پسران را برای خدمت به معبد نذر می
، اما بر خاال  انتظاار 2تصور که فرزندش پسر خواهد بود، او را نذر کنیسه کردباردار شد با این 

 اه وی  از روی حسرت  فت  خدایا! آن فرزند پسری که من خواستم مانند فرزندش دختر بود.آن
ْنثی»این دختر نیست   َکُر َکاْأُ توانند خادم معباد کرد فقط پسران می)زیرا تصور می  3« َو َلْیَس الذَّ

تواند سرمش  باشد  اول اینکه ناسپاسی نکرد و ناامید اشند(. این بانوی بزرگ از چند جهت میب
نشد، نام نوزادش را مریم )کنیزِک خدا، خادماه( نهااد و از خادا خواسات او و نسالش را از شار 

او را برای خدمت به کنیسه فرستاد  بزرگ شدن مریماز . دوم اینکه، پس 4شیطان در امان بدارد
 توانند خادم معبد باشند، در هم شکست.با این عمل خود این رسم را که فقط پسران می و

 مریم

این بانوی بزرگ از همان دوران نوزادی به قدری عزیز شد کاه پاس از مارگ پادرش بار ساِر 

                                                            

 .3602 - 3606، دفتر دوم، ابیات مثنوی معنویالدین مولوی،   جالل. 1
ْنثی». عالمه طباطبایی جمله 35عمران  . آل2

ُ
َکُر َکاأْل را سخن خدا در پاسخ به تعجب حنه دانسته است. «  َو َلْیَس الذَّ

، زیرا تاو ناذر کارده باودی در این صورت خداوند به حنه فرموده  آن پسری که مورد نظر تو بود مانند این دختر نیست
 زار کنیسه خواهد بود، بلکه در آینده ماادر یکای  زار کنیسه باشد، ولی این دختر نه تنها خود عابده و خدمتخدمت

 -1۷1، ص 3، جالمعازان فای تفساعر القارآناسات )محمدحساین طباطباائی،  از پیامبران اولوالعزم یعنی عیسی 
1۷2.) 

 36عمران  . آل3
روض الجناان و روح ؛ حساین بان  علای ابوالفتاوح رازی، 212، ص 2، جالصاادقعنمنهجااله کاشانی، . مال فتح 4

 .291، ص 4، جالجنان
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  2سرانجام آنان توافا  کردناد قرعاه بزنناد. 1اسرائیل اختال  ایجاد شد.کفالِت او بین بزر ان بنی
دار شاد چنان مورد عنایت و لطف خدا قرار  رفت که مستقیما رشد و تربیت او را عهده مریم

نهاد. زمانی که ایشان توانایی خدمت در کنیسه را پیدا کارد،  اش را بر عهدی زکریا و سرپرستی
در محاراب عباادت بار ماریم وارد  اولین دختری بود که به این جایگاه نایل آمد. هر اه زکریاا

ای مریم! این از کجا برای » فت   اه مییافت که انتظارش را نداشت. آن نزد او رزقی می شد، می
این ازسوی خداست. خدا به هرکه خواهد، بدون محاسب  عملش »مریم  فت  « تو آمده است؟

  3«.دهد روزی می
 5تربیات شاده از ساوی خادا، 4دامان،در قرآن به عنوان باانویی   پااک از حضرت مریم

و در یک کالم، بانویی که فرشتگان به او ماژده دادناد بر زیاده و پااک سااخته  7نماز زار 6،عابده
از این روسات کاه ایشاان الگاوی هماه  8است و بر زنان دوران خود برتری دارد، یاد شده است.

 9مردان و زنان قرار  رفته است.

  خدیجه و فاطمه

بزر ان بنی اسد باه ناام خویلاد و  در نسب از برترین زنان قریش و دختر یکی از خدیجه
 مند که پیش از ازدواج با پیاامبرزنی تاجر و بسیار  روت 10مادرش فاطمه از قبیله قریش بود.

پس از همین سفر، ابوطالب با جمعی  11از او خواست کاروان تجاری اش را تا شام همراهی کند.
مبر اسالم رفتند. این باانوی بازرگ  از بزر ان بنی هاشم به خواستگاری خدیجه برای ازدواج با پیا

او نخستین زنی بود که به  12پس از پذیرش ازدواج با آن حضرت، مهریه را از مال خودش قرار داد.
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َو َوَجاَدَك »مفسران آیه به  فته  1ایمان آورد و همه اموالش را در راه اسالم انفاق کرد. به پیامبر
ناازل شاده کاه باا  در شان حضرت خدیجه« یاز نمودن و تو را فقیر یافت و بی 2؛ عاِئال  َفَأْغنی

را یکی از  حضرت خدیجه ،رسول اکرم 3از فقر نجات یافت.  روت وی رسول اکرم 
تا آخر عمر شریفشان همواره از ایشان به نیکای  پیامبر 4زنان برتر عالم و بهشت دانسته است.

ُباوَن »در آیاه  چنین از او به عنوان مصداق بارز مقربونهم 5کرد.یاد می   6«َعْینا  َیْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَّ
ااِبُقوَن »یاد شده و آیات  ااِبُقوَن   َو السَّ ُباوَن  *السَّ حضارت  8یااد شاده اسات. 7« ُأولِئاَك اْلُمَقرَّ

هاا حاامی شاوهرش باود. ایشاان ماادر از آن جهت سرمش  اسات کاه در ساختی خدیجه
 شد.  و منشا کو ر رسول الله فاطمه

نتوانستند مانع رسالت حضرت شوند، بر اساس تفکر  که دشمنان سرسخت پیامبر زمانی
-خوش کردند که ایشان پسر ندارد تا پس از مر ش راهش را ادامه دهد.آنقبیلگی، خودشان را دل

ا َأْعَطْیناَك اْلَکْوَثَر » اه سوره کو ر نازل شد و در مقام دلداری به حضرت فرمود   فخار رازی  9«.ِإنَّ
دانشمندان بزرگ اهل سنت، پس از اشاره به اینکه بنا باه قاولی ماراد از کاو ر فرزنادان رساول  از

شهید شدند؛ با این وجود نسال  هستند، نوشته است  ببینید چه تعداد از ذریه پیامبر اکرم
، نفاس زکیاه حضرت در همه عالم  سترش یافته و بزر انی چون باقر، صادق، کاظم، رضاا

هستند، ولی از بنی امیه یک نفر کاه قابال ذکار باشاد، بااقی  ان حضرت فاطمهو... از فرزند
را داد کاه   ونه که خداوند متعال به عمران و حنه، حضرت ماریمآری، همان 10نمانده است.

 فاطمه ،بسی با برکت تر از پسری بود که انتظارش را داشتند، به حضرت خدیجه و پیامبر
 از طری  وی  سترش یافت. بررا عطا کرد که نسل پاک پیام
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به عنوان کو ر، آیات فراوانی منحصرا باه اهال بیات  افزون بر ذکر قرآن از حضرت فاطمه
  4و دهر. 3مودت 2تطهیر، 1و شخص ایشان اشاره دارد، مانند آیات سوره مباهله، پیامبر

کاه  پس از شهادت آن حضرت، در فرزندان و نسل وی تداوم یافت برکات معنوی فاطمه
ای از کو ر فاطمه است. اوج ایثار و فداکاری و شاجاعت مثاال چشمه نمونه آن زینب کبری 

توان دید. ایشان یاد ار شایساته ماادربزر ش زدنی آن بانوی مکرم را در کربال و دوران اسارت می
 بود. خدیجه و مادر بزر وارش فاطمه 

اند که زنان بزر ی نیز نقش آفرینی کرده به طور کلی در هر دوره تاریخی در کنار مردان بزرگ،
 توان به موارد ذیل اشاره کرد   می

 شاعیب هماراه دختاران موسی، کنار در  آسیه سلیمان، همراه بلقیس ابراهیم، کنار در هاجر

 فاطمه هماراه پیغمبر، کنار خدیجه پیغمبر، ایوب ایوب همراه همسر عیسی، کنار مریم شعیب،

 یاار نفار 313نیاز  مهادی حضارت کناار در و حساین امام ارکن المومنین، زینب امیر

  5اند.زن هاآن از نفر که پنجاه باوفاست

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 م.196۷، بیروت  چا  اول، دارصادر، الطبقات الکبریابن سعد، محمد،  .1
، تحقیا   علای محماد االساتععاب فای معرفا  األصاحابابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله،  .2

 تا(.ی، بیروت  دارالجیل،)بیالبجاو
، مصاحح  روض الجنان و روح الجنان فای تفساعر القارآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  .3

هاای اساالمی،  محمدجعفر یاحقی، چا  سوم، مشهد  آساتان قادس رضاوی، بنیااد پژوهش
 ش.13۷6
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 ق.141۷بیروت  دارالفکر، 
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 های دینی جایگاه فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری در آموزه

*راضیهعلیاکبری

 مقدمه
ضعیف شده است؟  اهی رواباط « رخواهی و عذرپذیریعذ»چرا امروزه در جامعه فرهنگ 

میان اعضای خانواده و افراد جامعه به سبب تضااد مناافع یاا ساومتفاهم و سومبرداشات، دچاار 
توان با عاذرخواهی از ایان بحاران  ذشات، اماا  ااهی  شود. در بسیاری از موارد می آسیب می

طور  الی که باید دانست هماانکنند و این آغاز مشکالت است؛ در ح اشخاص عذرخواهی نمی
دهد، عذرخواهی و پاوزش از  که توبه و اقرار به  ناه در پیشگاه خدا فشار روانی فرد را کاهش می

شود. از نظر اسالم، عذرخواهی و عذرپاذیری اماری  دیگران نیز موجب آرامش فرد و جامعه می
نیازمند عذرخواهی باشاد، ولای از  ای رفتار کند که  ونه بسیار پسندیده است. البته انسان نباید به

آنجا که  انسان دستخوش خطاست؛ از وی خواسته شده است که منش عاذرخواهی را در خاود 
ایجاد نماید و در وقت لزوم عذرخواهی کند. در نوشاتار حاضار باه بررسای اهمیات و جایگااه 

 پردازیم.  عذرخواهی و عذرپذیری می

 پرهیز از عوامل عذرخواهی

می با تهذیب نفس و تقویت عازت نفاس از عاواملی مانناد فحاش، تکبار، شایسته است آد
شوند، پرهیز نماید. در بسایاری از ماوارد  غیبت، دروغ، بدزبانی و ... که موجب عذرخواهی می

فرموده اسات   شود. پیامبر نیاز می ا ر انسان تنها زبان خود را کنترل کند، از عذرخواستن بی
اَكِ» َتِذِِِِإیَّ ُهَِوَِماَِتع  امتیاز مؤمن بر دیگران در «. زنهار از کاری که به سبب آن پوزش بخواهی 1 ؛ُرِِمن 

َناُءَِعلِنِ»فرماوده اسات   شود. امیرمؤمنان محتاج عذرخواهی میکمتراین است که  لِتغ  ِِاَِلس 
                                                            

 .دکترای کالم اسالمی و مدرس دانشگاه *
 .249، ص تحف العقو  شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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ِِمَنِ َعزُّ
َ
ِرِأ ُعذ  ِقِِِال  د  ی موجاه خاواه تار از پوزش بخش خواهی، عزت نیااز نیاافتن باه عاذر 1؛ ِبِهِِِالصِّ
 «.است

ا ر کارهای انسان همواره معرو  و خیر و پسندیده باشد، نیازی باه پاوزش نیسات. اصاواًل 
جویی هستند که دنباال تواناایی علمای و عملای  کسانی دنبال عذر یا عذرتراشی و توجیه و بهانه

ام روند؛ زیرا ا ر کسی دنبال توانایی باشد، دیگر نیاازی نیسات عاذر بخواهاد؛ چنانکاه اما نمی
ِتِ»فرموده است   علی ُ ِِِِإَذاَِقلَّ َعلُّ ُدَرُةَِکُثَرِالتَّ َمق  َمَعلاِذیرِِال  هار  ااه تواناایی کاساتی  یارد،  2؛ِبال 

کاری مکان کاه از آن »نیز فرموده است   حسین امام «.  ها فزونی یابد تمسک به عذر و بهانه
کناد و پاوزش  اف  هر روز بد میطلبد و من کند و نه عذر می پوزش بخواهی؛ زیرا مؤمن نه بد می

 3«.خواهد می

 فضیلت عذرخواهی و آداب آن
ا ر انسان در زند ی روزمره خود نسبت به دیگری مرتکب خطایی شد، باید این شاجاعت و 
منش را داشته باشد که عذرخواهی کند. ا ار چاه بحاث ماا دربااره رواباط انساانی اسات، اماا 

دق اسات؛ یعنای وقتای انساانی در برابار خداوناد عذرخواهی در ارتباط با حضرت ح  نیز صا
مرتکب خطا و نافرمانی شد، باید عذرخواهی و توبه کند. عذرخواهی در رواباط انساانی بسایار 

تارین  ها چه از نوع دوستانه و عاطفی و چه از نوع رابطه کاری، یکی از مهم مهم است؛ زیرا رابطه
ها تاا آنجاسات کاه باه  یاری از ایان رابطاههای اجتماعی انسان هستند و ارزش حفظ بس سرمایه

خواهی را تحمل کند. بارای حفاظ شخصایت خاود نیاز بایاد در  ها درد و فشار معذرت خاطر آن
توانند بخش مهمی از شخصیت  ها و خطاها می صورت بروز اشتباه عذرخواهی کرد؛ زیرا اشتباه

 شود   ها اشاره می از آنما را  تخریب کنند. عذرخواهی، آداب و شرایطی دارد که به برخی 
 . عذرخواهی باید بهنگام باشد1

ا ر شخص خاطی در زمان و مکان مناسب عذرخواهی نکند، عذرخواهی با تاأخیر چنادان 
تأ یری نخواهد داشت؛ چنانکه عذرخواهی از خادا نیاز بایاد در هماین دنیاا صاورت بگیارد و 

فرماوده  ای نادارد. پیاامبر اکارم عذرخواهی و توبه در زمان مرگ و یا در قیامت هیچ فایاده

                                                            

 .534، تصحیح صبحی صالح، صنهج البالغ . محمد بن حسین شریف الرضی، 1
 .284، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .248ص ، تحف العقو  انی،شعبه حر حسن بن علی ابن. 3
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ُتِ»است   َمو  ُضُرِال  ِذَرِةِِحيَنَِیه  َمع  ِال  قارآن «. بدترین پوزش، زمانی است که مرگ فرا رساد 1؛َوَِشرَّ
اُع »فرمایاد   کریم نیز درباره عذرخواهی ظالمان، کافران و منافقان در قیامات می َِ َفَیْوَمِئاذ  الَیْن

ذیَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُه  آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد،  2؛ْم َو الُهْم ُیْسَتْعَتُبوَن الَّ
ار«. »شود و توبه آنان پذیرفته نمی ْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الادَّ اِلمیَن َمْعِذَرُتُهْم َو َلُهُم اللَّ ُع الظَّ َِ  3؛َیْوَم الَیْن

هاا و خاناه )و  خدا بارای آنبخشد و لعنت  روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی
 «.جایگاه( بد نیز برای آنان است

اناد،  هاا بادی کرده برخی افراد در طول زند ی خود حاضر نیستند نسبت به کسانی که باه آن
اندازند؛ حال آنکه انساان  عذرخواهی کنند و حاللیت بطلند و این امر بسیار  مهم را به تأخیر می

طلبی از  د و ممکن اسات فرصات عاذرخواهی و حاللیاتاز زمان مرگ خود هیچ اطالعی ندار
 دست برود.

 . عذرخواهی باید صادقانه و خالصانه باشد2

 فرماید    ذارد؛ چنانکه خداوند می عذرخواهی دروغین و ظاهری ا ر منفی به جا می 
َلْتنا َأْمواُلنا َو َأْهُلونا َفا َْ ْعراِب َش وَن ِمَن اْأَ ُِ ْر َلناا َیُقوُلاوَن َسَیُقوُل َلَك اْلُمَخلَّ ِِ

ْْ ْساَت
ا َأْو   ِبَأْلِسَنِتِهْم ما َلْیَس في ِه َشْیئا  ِإْن َأراَد ِبُکاْم َضارًّ ُقُلوِبِهْم ُقْل َفَمْن َیْمِلُك َلُکْم ِمَن اللَّ

ُه ِبما َتْعَمُلوَن َخبیرا   عا  َبْل کاَن اللَّ ِْ نشاین  زودی متخلفان از اعراب بادیه به 4؛َأراَد ِبُکْم َن
هاای ماا، ماا را باه خاود مشاغول   ویند )حفظ( اموال و خانواده رتراشی کرده( می)عذ

داشت )و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم(، برای ماا طلاب آمارزش کان. 
تواناد در برابار   ویند که در دل ندارند. بگو چاه کسای می ها به زبان خود چیزی می آن

انی برای شما بخواهد و یا ا ر نفعی اراده کند )مانع خداوند از شما دفاع کند، هر  اه زی
 دهید، آ اه است.  ردد( و خداوند به همه کارهایی که انجام می

صورت صاادقانه و  ها بدی و خطایی کرده است، باید به انسان در برابر کسانی که نسبت به آن
ابال را در نظار خالصانه عذرخواهی کند؛ یعنی در عذرخواهی تنها باید کسب رضایت طر  مق

ترین نشانه صداقت و خلوص، آن است که اشتباهات خود را تکرار نکناد و درصادد  بگیرد. مهم

                                                            

 . 342، ص اإلختصاص . محمد بن محمد مفید،1
 .5۷. روم  2
 .52. غافر  3
 .11. فتح   4
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 1اصالح رویه  ذشته خود باشد.

 .عذرخواهی باید آزادانه و واقعی باشد3

عذرخواهی نباید اجباری باشد؛ بلکه شاخص بایاد باا رضاایت و از روی علام باه خطاا و  
ند. ا ر عذرخواهی از روی اجبار و اکراه و یا خادای نااکرده از روی پشیمانی خود عذرخواهی ک

ای ندارد؛ بلکه موجب ناراحتی بیشتر و دوری و کینه خواهد  تمسخر و شوخی باشد، نه تنها فایده
 شد.

عــذرشیخــواهای ــرکــهرارنجانـــه


ــه ــودرعرص ــمت ـــخو ــانباک ــاهت 2ت


 د:کن الواعظین شیرازی نقل می مرحوم سلطان

تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب ساامرا آن را در دسات  الجنان مفاتعحزمانی که کتاب  
داشتم و مشغول زیارت بودم. دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته و مشغول ذکر 
است. شیخ از من پرسید  این کتاب از کیست؟  فتم  از محدث قمی، آقای حاج شایخ عبااس 

خاود تعریاف  قادر هام تعریاف نادارد، بی تعریف وی کردم. شیخ  فات  این است و شروع به
کنی. من ناراحت شدم و  فتم  آقا، برخیز و برو. کسی که پهلوی من نشسته باود، دسات باه  می

پهلویم زد و  فت  مؤدب باش. ایشان خود محدث قمی، آقای حاج شیخ عبااس هساتند. مان 
دم و عذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را ببوسم، فورًا برخاستم و با آن مرحوم روبوسی کر

 3ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد دست مرا بوسید و  فت  شما سید هستید.

 های ایجاد آن  فضیلت عذرپذیری و راه
 ونه که عذرخواهی امری ضروری است، پذیرش عاذر نیاز اماری پساندیده و خاوب  همان

دهاد  اخالقی انسان است؛ یعنی پذیرنده عذر نشان می است؛ زیرا این امر نشانه بالند ی و رشد
ها  شود که کینه که از نظر فضایل اخالقی تا چه اندازه رشد کرده است. همچنین این امر سبب می

ِ»فرموده است   ها از بین برود. امام علی و کدورت
َ
ِأ ِِاقَب   ِع  اِسَِتس  ِبِِِتَِتم ِذاَرِالن    ِ إخائِهمَِوِالَقُهم 

                                                            

شرح و تفسیر هفت حقوق اجتماعی و اخالقی در دعای سی و هشت صحیفه سجادیه، ». پایگاه خبری بالغ، 1
 . 16404، کد خبر  10/06/1400، «قسمت دوم

https://www.balagh.ir/content/16404 
 اندیشی.  ، در بیان عاقبتپندنامه. عطار نیشابوری،  2
 .1۷6، ص 4، ج ستارگان حرم.  روهی از نویسند ان، 3
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ِأضغاَنُهمِبالِبشِرُِتِمِ مند شوی و با آنان با چهره  عذرخواهی مردم را بپذیر تا از برادری آنان بهره 1؛ت 
هاای  بارای ایجااد فرهناگ پاذیرش عاذر، راه«. های آنان را از باین بباری باز برخورد کن تا کینه

 شود. ها اشاره می وجود دارد که به برخی از آن یمتعدد
 آموزی . مهارت1

آموزی است؛ یعنی انسان بیاموزد کاه  پذیری، مهارت ایجاد فرهنگ عذرهای مهم  یکی از راه
چگونه عذرخواهی کند و چگونه عذرخواهی دیگران را بپذیرد و نسبت به خطاکار  ذشت داشته 

های دینی نیز به پذیرش عذر تأکید و به چگونگی عذرخواهی اشاره شاده اسات؛  باشد. در آموزه
اِك »خوانیم   میسوره یوسف  29برای مثال در آیه  ري ِلاَذْنِبِك ِإنَّ ِِ

ْْ ُیوُسُ  َأْعِرْ  َعْن هذا َو اْساَت
  بارای  نااه خاود  ؛ ای یوسف! از این ]پیشاامد  روی بگاردان و تاو ]ای زنُکْنِت ِمَن اْلخاِطئیَن 

انسان باید بیاموزد که چگونه پوزش دیگران را بپذیرد و «. ای آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده
ت داشته باشد؛ زیرا بخشش دیگران به معنای ایجاد انگیزه برای باز شت در مسیر درست و  ذش

ا ار »درباره مهارت عذرپاذیری فرماوده اسات   جبران خطا و اشتباه آنان است. امام حسین
خواهی کناد، از او  ذشات  شخصی در  وش راستم مرا دشنام دهد و در  اوش چاپم معاذرت

روایت کرد کسی کاه عاذرخواهی دیگاران را  خدا ز جدم رسولا کنم؛ زیرا پدرم علی می
نیاز فرماوده  اماام علای  2«.چه موجه و چه ناموجه نپذیرد، بر حوض کو ر وارد نخواهد شاد

شاد در آن عاذر آورد،  کس را بر کااری کاه می در  ذشته برادری دینی داشتم... او هیچ »است  
نیاز فرماوده اسات   حسن مجتبی امام 3«.شنودکرد تا عذر او را ب کرد و صبر می سرزنش نمی

در عقوبت کسی که به تو بدی کرده، عجله نکن و )با بزر واری خود( یک راه پوزشای بارای او »
حنفیه سفارش کرده و فرماوده اسات    به فرزندش محمد بن امیرمؤمنان علی 4«.باقی بگذار

آن حضرت به  5«.تو  ردد نصیب  کند، بپذیر تا شفاعت پوزش کسی را که از تو عذرخواهی می»
  اْلُعُقوَباَ  َماَع   َماا َأْقاَبَح »فرمایاد   دهاد و می پذیرناد، هشادار می کسانی که عذر دیگاران را نمی

طلباد، عقوبات  چقدر زشت و نارواست که انسان  نهکااری را کاه از او پاوزش می 6ااِلْعِتَذاِر؛
                                                            

 .192، صغررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .431، ص 11، ج حقاق الحقا. نورالله شوشتری، 2
 .541، صو دررالکلم غررالحکم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی،3
 .113، ص ۷8، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،4
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 .241، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 6
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 «.نماید
علبـچوـاریرسرصلحاستوعذرمی



1زتذکتمنوررَیبدر مهحـالتوا


بر این اساس ا ر به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که چگوناه باا عملای سااده چاون 
توانند از پیامدهای زیانبار خطا و اشتباه جلو یری کنند. در این  خواهی و یا پذیرش آن، می پوزش

و دولتماردان در ساطوح  شود. سیاستمداران صورت بسیاری از مشکالت کنونی جامعه حل می
طلبی، از ماردم بخواهناد تاا از خطاا و اشاتباه آناان  توانند با پاوزش عالی و رسمی کشور نیز می

هاا و  های خویش را فراهم آورند و هم از افزایش تنش پوشی کنند تا هم زمینه ادامه فعالیت چشم
قرآنی خود را باا مهاارت بنابراین الزم است جامعه اسالمی و  .ها جلو یری به عمل آورند چالش

 2عذرخواهی و عذرپذیری تقویت کنیم و در مسیر بالند ی و رشد قرار دهیم.
 های قرآنی . توجه به آموزه2

های دینی نه تنها بر عذرپذیری به عنوان یک سنت حسنه و عمل صاالح و فضایلت  در آموزه
آورد،  کسی کاه عاذر مای احسانی و اکرامی تأکید شده است؛ بلکه از مردم خواسته شده تا برای

داند  ای جور کنند تا به شکلی عذرش را بپذیرند. ا ر کسی خطا کرده و پشیمان است و نمی بهانه
چگونه عذرخواهی کند، به او بیاموزید و تلقین عذر و بهانه کنید. قرآن کریم خداوند را با اسمایی 

ذرپاذیری اسات. باه تعبیار کند که بیاانگر نقاش ع معرفی می« غفور»و « عفو»، «تواب»مانند 
 «. پذیر پوزش خطابخِش   یر؛ کریِم  دست یبخشند خداونِد »سعدی 

این معناست که پذیرش پوزش و عذرخواهی، به کند،  ا ر خداوند خود را به تواب معرفی می
ستاید تا بیان کناد کاه از هار خطاا و  امری مهم است. خداوند متعال نیز  خود را به غفوریت می

اُه » فرمایاد  ذرد؛ چنانکه قرآن کریم می  اشتباهی می َراللَّ ِِ
ْْ اوَن َأْن َی ُ وا َأال ُتِ بُّ َِ وا َوْلَیْص ُِ َوْلَیْع

3؛َلُکْم 
یکای از «. دارید که خداوند بر شاما ببخشااید و باید عفو کنند و در ذرند، آیا دوست نمی 

بیات احسااس اصول مهم تربیت این است که مربی هر ز راه اصالح را نبندد و شخص ماورد تر
کند که همواره راه اصالح و تربیت باز است. ا ر راه اصالح بسته شود، کسی که آلوده  نااه شاده 

ای باه  است؛ از ارتکاب بیشتر  ناهان باکی ندارد، اما ا ر راه باز شت باز باشاد و همیشاه روزناه
                                                            

 . 303، غزل شماره غزلعات حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  . شمس1
 .68805، کد خبر  01/12/1364، «اب و احکام عذرخواهی و عذرپذیریآد». سایت کیهان، 2

https://kayhan.ir/fa/news/68805/  
 .22. نور 3
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وند و امیاد باه کنند کمتر آلوده ش کاران سعی می سوی اصالح و رستگاری وجود داشته باشد،  نا
 داشته باشند و به سوی خدا باز ردند.   نجات

هاست که در روابط خود عذرپذیری  پذیری، نوعی آموزش به انسان اشاره و تأکید خدا به توبه
را تمرین کنند تا جامعه رو به صالح پیش رود. از نگاه اسالم برای اینکه خودتان نیز مورد رحمت 

پذیرد،  اشته باشید. بر اساس این اصل کسی که عذر دیگری را میقرار  یرید، به دیگران رحمت د
پاذیرد، بایاد  شود. کسی که پوزش دیگران را نمی خودش در شرایط مشابه نیز عذرش پذیرفته می

َحلم ِ»در این باره فرموده اسات   بداند خداوند نیز عذرش را نخواهد پذیرفت. امیرالمؤمنین ِِار 
َحم ِ  ونه که انتظار دارد خداوند متعال عاذر  بنابراین آدمی همان«. رحم شود رحم کن تا به تو 1 ؛ُتر 

 او را بپذیرد و از خطایش در ذرد، باید خود عذرپذیر دیگران باشد.
 . توجیه لغزش3

پذیری، توجیاه لغازش طار  مقابال اسات؛ چنانکاه در  های ایجاد فرهنگ عذر یکی از راه
های دینی  ای دیگران عذر بتراش. از این رو در  زارههای دینی تأکید شده است که برای خط آموزه

ِ»فرماوده اسات   پذیری و توجیه آن سفارش شده است؛ چنانکه امیرمؤمنان نیز به عذر َبل   ِِاق 
ِخيَكِ

َ
َرِأ راُِِعذ  َِلُهُِعذ  َتِمس  َِفال  ر  َِلُهُِعذ  َِیُكن  َِلم  عذر برادر خود را بپذیر و ا ر او عذری نداشت،  2؛َفِإن 

در این راستا قرآن در برخی از ماوارد بارای عذرپاذیری، بعضای «. طای او عذری بتراشبرای خ
 ها عبارتند از   پذیرد که برخی از آن توجیهات را می

ذیَن َیْعَمُلوَن السُّ »جهالت   الف( ِه ِلَلَّ ْوَبُة َعَلی اللَّ َما الَتَّ پذیرش توباه از ساوی  3؛وَء ِبَجهاَلةِإَنَّ
 ؛«دهند ت که کار بدی را از روی جهالت انجام میخدا، تنها برای کسانی اس

)ولای( آن کاس کاه  4؛َغْیَر باغ  َو ال عاد  َفال ِإْثَم َعَلْیهِ  َفَمِن اْضُطرَّ »اضطرار و ضرورت   ب(
 ؛ «مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد،  ناهی بر او نیست

  5اکراه و اجبار از سوی دیگری؛ ج(
 6بیماری؛ د(

                                                            

 .210، ص األمالی. محمد بن علی صدوق، 1
 .165، ص۷4، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،2
 .1۷. نسام  3
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 و غیره.  1راموشی و نسیانف ه(

 بیت . توجه به تعالیم اهل3
است کاه ایان  بیت های اهل یری از آموزه های ایجاد فرهنگ عذرپذری، بهره یکی از راه

اند که جرئت عذر پاذیری را  به ما آموخته بیت امر در قالب  فتار ورفتار ارائه شده است. اهل
ذرخواهی کارد، عاذر او را بپاذیریم. از ساوی دیگار در خود نهادینه کنیم تا ا ر کسای از ماا عا

پذیرفتند تا فرهنگ عذرپذیری را در جامعه نهادینه کنند. اماام  خود عذر دیگران را می امامان
َقُ ِ»فرموده است   علی ع 

َ
اِسِِِأ َذُرُلم ِِِالنَّ ع 

َ
لاسِِأ خردمندترین مردم کسی اسات کاه عاذر   2؛ِللنَّ

روح بلند و مناعت طبع و فضایلتی اخالقای   و  ذشت، نشانه بخشایش«. دیگران را بیشتر پذیرد
است. ا ر شما دوست دارید ا ر درباره کسی خطا کردید، بزر واری کند و عذر شاما را بپاذیرد؛ 

ِ»فرموده است    شایسته است خودتان نیز از قبول عذر دیگری کوتاهی نکنید. امام سجاد َِِوِِإن 
َِِِشَتَمَكِ َِِِرُج   َلُِِِثَمَِِِكَِیِمينَِِِِعن  َُُِِِیَساِرَكِِِِإَل َِِتَهوَّ َر ُِعذ  َب   َكَِفاق  َتَذَرِِإَلي  ا ر کسی از سمت راست  3؛َفاع 

اش را  عاذرخواهی کارد، عاذرخواهی تو به تو دشنام داد، سپس به سمت چپ تو رفات و از تاو
پاذیری اماام حسان  و پوزش ؛ چنانکه پذیرش عذرخواهی ُحار توساط اماام حساین«بپذیر
از آن مرد شامی که حضرت را مورد فحاشی قرار داده باود و ...، الگاویی بارای هماه  بیمجت

 مسلمانان جهان است.
 . توجه به آثار عذرپذیری4

ها به هنجار تبدیل شاود؛ زیارا وقتای شاخص  شود ناهنجاری خواهی موجب می قبول معذرت
له،  امی باه سامت بهباود کند، در حقیقت خطای خود را پذیرفته است و این مسئ عذرخواهی می

خواهی کناد،  هیچ کس نباشد که از تو معذرت»فرموده است   که امام سجاد جامعه است؛ چنا
رساد کاالم حضارت،  به نظر می 4«. وید مگر اینکه عذرش را بپذیری؛ ا ر چه بدانی که دروغ می

باه ارزش پوشای از خطاا   رایی اخالقی است؛ یعنی ارزش بااالتری باه ناام چشم نوعی مصلحت
خواه  عذرخواهی معذرت»فرمود   به فرزند خویش  میرالمؤمنیناشود.  می ویی ترجیح داده  رک

 5«. ردد   شامل حال توخدا را بپذیر، چه راست  وید و چه دروغ، تا شفاعت ]رسول
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 غیظ از منظر قرآن و روایات نگاهی به اهمیت و آثار کظم

*کاظمدلیری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

خودی خود، موهبتی الهی است و فواید  های هیجانی انسان است که به از حالتخشم یکی 
های نبارد دارد.   فراوانی مانند حفاظت از خود در برابر خطرها و مبارزه با دشمنان خدا در عرصاه

رسد، عقال   یرد و به اوج خود می ویژه آنگاه که شدت می خشم در بسیاری از مواقع و حاالت به
دهد و سابب صادور  فتارهاا و رفتارهاای ناشایساتی از او  الشعاع قرار می را تحت و اراده انسان

شود؛ از این رو باید آن را کنترل و مهار کنیم. در این نوشتار نخست پیامدهای خشم و ساپس  می
 کنیم.   را تبیین می« غیظ کظم»آ ار 

 غیظ الف( مفهوم کظم
در « َکْظم»تشکیل شده است. « غیظ»و  «کظم»از ترکیب دو واژه « غیظ کظم»مفهوم قرآنی 

ای   ونه نیز به معنای شدیدترین نوع خشم است؛ به« َغْیظ» 1لغت به معنای نوشیدن جرعه است.
غایظ باه  بناابراین کظم 2که انسان حرارت ناشی از جوشش خون را در قلب خود احساس کناد.

کناد   ر آن خاودداری میفروبرناده خشام، از اظهاا 3معنای فرو خوردن و فرو بردن خشم اسات.
کند و به آن مجال ظهور و بروز  مانند َنَفس آن را در سینه حبس می 4بلعد، چنانکه  ویا آن را می آن

شود، بایاد در آن را محکام بسات، و رناه آب از آن  چنانکه وقتی مشک آب پر می دهد؛ هم نمی
                                                            

 حوزه علمیه قم. 3سطح آموخته  دانش* 
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دِر آن را بست تا خشم بیارون غیظ  شود، باید با کظم  شود. وقتی َمشک خشم نیز پر می  سرریز می
 نریزد.
 قارار دارد. از امیرالماؤمنین« خشام»یاا « غضاب»در برابر مفهوم « بردباری»یا « ِحلم»

ْفس؛  َکْظُم »درباره معنای حلم سؤال شد، آن حضرت فرمود   فرو بردن خشم و  1 اْلَغْیِظ َو ِمْلُك النَّ
 «. مالک خود بودن

  ی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد.های فردی، خانواد  غیظ عرصه کظم

 ب( پیامدهای خشم

 شود.  ها اشاره می خشم، پیامدهای نا واری دارد که به سه مورد از آن
 . زوال ایمان1

برد. این رذیله، از رذایلای اسات   خشم از منظر اعتقادی،  اه انسان را تا سر حد کفر پیش می
تواند ارزشمندترین  اوهر   ترین زمان ممکن می اهکند و در کوت  که دین و ایمان انسان را تهدید می

رساد،   اش را متزلزل کند. آنگاه که خشم به اوج خود می  وجودی او را بر باد دهد و باورهای دینی
 شود؛ چنانکه اماام بااقر  بسا با سخنان کفرآمیز نیز همراه می  کند و چه  فروغ می  نور ایمان را بی
ُجِ«  فرموده است  ِالرَّ ُفُرِِإنَّ َِباِدَرٍةَِفَيك  ِّ 

َ
ِتيِِبأ

 
راند   همانا فرد در حال خشم سخنی به زبان می 2؛َ َِلَيأ

کند   ، مانند اینکه در حال غضب در عدالت و حکمت خدا شک می«ورزد  که به سبب آن کفر می
 وید  چرا فالن کس یا فالن  روه را آفریادی یاا  شمارد و می  سبک می را یا خداوند و حکمت او

از خشام باا عناوان  رو در روایات اماام بااقر را فالن مصیبت را برایم پیش آوردی؟ از ایان چ
َضُبِ»تواند انسان را بدعاقبت کند    تنهایی می  یاد شده است که به« وسوسه شیطان» ُجَ َِلَيغ  ِالرَّ ِإنَّ

اَرِ ُخَ ِالنَّ َبدًاَِحتَّ َِید 
َ
َض ِأ شود تا اینکاه وارد   هر ز خشنود نمیآید و  همانا فرد به خشم می 3؛َفَماَِیر 

شاود و  برای مثال انسان از خدای خود یا از خویشاوند یا دوست خود خشمگین می«. آتش شود
کند. از این رو مرتکب  شود و این خشم را تا لحظه مرگ حفظ می به هیچ نحوی از او راضی نمی

 شود.  عاقبت به شر می ناهان بزر ی همچون قطع رحم، دشمنی، غیبت، تهمت و در نتیجه 
 . خشم کلید شرور2

کشاد. در   های دیگر را نیز به دنبال خاود می ای از بدی خشم، از رذایل کلیدی است که دسته
                                                            

 .225، ص تحف العقو شعبه حرانی،  . حسن بن علی ابن 1
 .306، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .  302. همان، ص3
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َِشرٍِّ»فرموده است   توصیف خشم همین بس که امام صادق َتاُحُِک ِّ َغَضُبِِمف  خشم، کلید  1؛ال 
کناد؛ چنانکاه شارابخواری نیاز  سان باز میدر واقع خشم راه هر بدی را برای ان«. هر بدی است

کناد. از ایان رو توصایه باه تارک  چنین است و زمینه ارتکاب هر  ناهی را برای انسان فراهم می
غضب، توصیه جامعی است که با عمل به آن بسیاری از کارهای زشت دیگر ترک خواهاد شاد. 

یدند و تقاضای موعظاه و رس می نقل است هنگامی که برخی افراد که به خدمت پیامبر اکرم
پیچید؛ برای مثاال ماردی  ها فقط نسخه ترک غضب می  کردند، آن حضرت برای آن نصیحت می

حضارت باه او «. ای کان کاه از آن پناد  یارم  مرا موعظه»به خدمت آن حضرت رسید و  فت  
ِاِِ»فرمود   َضب  َِوََِلَِتغ  َطِلق  را مطرح کارد و آن مرد سه بار همین درخواست «. ؛ برو و غضب نکنن 

 بنابراین مشکل اصلی او، غضب بوده است. 2در هر بار همین پاسخ را شنید.
 ناهاان و  شود، ریخاتن خاون بی یکی دیگر از  ناهانی که به سبب خشم از انسان صادر می

َِشي »فرموده است   بردن آبروی زنان پاکدامن است. امام باقر ُّ 
َ
ِاِأ َغَضِبِِإنَّ ِِمَنِال  َشدُّ

َ
ُجَ ٍِءِأ لرَّ

ُتُ ِ َضُبَِفَيق  َسَِِِلَيغ  ف  َصَنةَِِِالنَّ ُمه  ِذُفِال  ُهَِوَِیق  َمِاللَّ ِتيَِحرَّ تر از غضب است. فرد  چه چیزی سخت 3؛الَّ
ُکشاد و باه زناان پاکادامن  کند، پس نفسی را که خدا ]کشاتنش را  حارام کارده، می غضب می

هاای عااَلم ناشای از طغیاان  تگریهاا و غار هاا، خونریزی همه جنگ«. زند های ناروا می تهمت
های صاحبان زر و زور، از قتل و ضرب و جارح و حابس و تاوهین باه  غضب است و انواع ظلم

  ناهان نیز برخاسته از غضب حاکم بر وجودشان است.  بی
 اه فرونشاندن یک شعله غضب و یک اقدام منطقی، آتش نمرودی یک فتنه بزرگ را خاموش 

 فرموده است   دهد. امام صادق المت قرار میکند و آن را سرد و س می
«. خدا! باه مان چیازی بیااموز ای رساول»رساید و  فات   مردی خدمت پیاامبر

و به سوی « این مرا بس است»آن شخص  فت  «. برو و غضب نکن»حضرت فرمود  
اش باز شت. در آنجا دید میان قومش ]و قوم دیگری  جنگ اسات و باه صاف  خانواده

اش را  اند. او هم با دیدن این صحنه اسلحه ای رزم با یکدیگر سالح برداشتهایستاده و بر
غضاب »افتااد   خدا برداشت و با آنان همنوا شد که نا هان باه یااد ساخن رساول

ای قوم! هر »اش را بر زمین نهاد و به سوی  روه مقابل رفت و  فت   پس اسلحه«. نکن

                                                            

 .303. همان، ص1
 . همان. 2
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است، بر عهده من و از مال من باشد و مان جراحت یا قتل یا زدِن بدون ا ر که برای شم
هر چاه بارای شماسات، بارای »  آن قوم  فتند «. دهم به صورت کامل آن را به شما می

در نتیجه دو  اروه باا هام آشاتی کردناد و «. خودتان باشد. ما از شما به آن سزاوارتریم
 1شان فرو نشست. خشم

 ردورزیِخ  دشمِن  ،. خشم3
کند؛ از هماین روسات کاه در حاال  حکمت را خاموش می آتش غضب، چراغ خرد و فروغ

ای مانند خودآزاری، دیگرآزاری و یا خسارت به اموال از انساان سار   غضب، رفتارهای نابخردانه
لِبِ»فرماود   زند. اماام صاادق زند که در حاالت دیگر از او سر نمی  می ِِلَقل  َهَقلة  َغَضلُبَِمم  ِِال 

لِِ َِیم  َِلم  َهِكيِمِ...َِمن  َلُهِال  َِعق  ِلك  َِیم  َِغَضَبُهَِلم  غضب، نابودکننده دل حکیم است ... کسای کاه  2؛ك 
ا ر خشم در انسان شدت و استمرار یاباد و «. مالک غضب خود نباشد، مالک عقل خود نیست

آورد. ا ار ایان اساتمرار بیشاتر  به تندخویی تبدیل شود، آدمی سر از نوعی جنون ادواری در مای
فرماوده  ود و به جنون پایدار تبادیل خواهاد شاد؛ چنانکاه امیرالماؤمنینش شود، پایدارتر می

َِفُجنوُنُهُِمسلَتهَكم ِ»است   َِینَدم  َدُم،ِفإنَِلم  َِصاِحَبهاَِین  ِِمَنِالُجُنون،ِأنَّ ُةَِضرب  تنادخویی،  3؛الِهدَّ
شاود. پاس ا ار پشایمان نشاود، جناونش   نوعی از جناون اسات؛ زیارا صااحبش پشایمان می

 «. پابرجاست
متأسفانه در بسیاری موارد، عصبانیت و بدزبانی و فحاشی عواقب جبران ناپاذیری  را در پای 

سااله منجار  24در تهران،  یک اختال  به قتل جوانی  96بهمن  28برای نمونه، در تاریخ  .دارد
مقتول و همراه وی، از همشهریان من است و سال هاا »شد. قاتل در اظهارات اّولیه بیان داشت  

در شهرستان زند ی می کردیم که برای کار به تهران مهاجرت نمودیم. چند وقتی بود که با مقتول 
اختال  داشتم و چند روزی پشت تلفن به یکدیگر فحاشی می کاردیم. شاب حاد اه، در خاناه 
بودم که زنگ خانه را زد و وقتی بیرون آمدم، دیدم با قمه حمله کرد و من هم به آشپزخانه رفاتم و 

 4«قو آوردم و با همدیگر در یر شدیم. آن قدر عصبانی بودم که دیگر چیزی نفهمیدم.چا

 غیظ ج( اهمیت و آثار کظم
 شود. ها اشاره می غیظ آیات و روایات فراوانی وجود دارد به برخی از آن در اهمیت و آ ار کظم

                                                            

 .304. همان، ص1
 .305. همان، ص2
 .255، حکمت البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 3

4. http://www.khabarfoori.com/detail/294820 
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 . محبت خدا1

ِِ »فرماید   قرآن کریم در وصف متقین رستگار می اذیَن ُیْن اِء َو الَّ ارَّ اِء َو الضَّ ارَّ ُقاوَن ِفاي السَّ
اُه ُیِ ابُّ اْلُمْ ِسانیَن   اْلکاِظمیَن  اِس َو اللَّ ْیَظ َو اْلعافیَن َعِن النَّ َْ ها و  کساانی کاه در خوشای 1؛اْل

کنند ان از ماردم و خادا نیکوکااران را  خورند ان خشام و  ذشات کنند و فرو ها انفاق می سختی
 «.دوست دارد

ْیَظ »فسیر شیخ طبرسی در ت َْ شاان از  یعنی کسانی که وقتای جان» وید   می« َو اْلکاِظِمیَن اْل
نوشند و از کسی که بر آنان ضارر وارد کارده  جرعه فرو می شود، خشم خود را جرعه  خشم ُپر می

اُه ُیِ ابُّ »از اداماه آیاه و عباارت  2«.کنناد  یرناد؛ بلکاه بار آن صابر می است، انتقام نمی َو اللَّ
غیظ و  ذشت از مردم، از مصادی  احسان است و کسی  شود که کظم نیز فهمیده می« ِنیَن اْلُمْ ِس 

 شود. که این کارها را انجام دهد، محبوب خدا می
قصارهایی را ُمشار  بار بهشات »فرمود   از انس بن مالک نقل شده است  پیامبر اکرم

کنند ان  وخورند ان خشم و عفوبرای فر»فرمود  «. ها برای کیست؟ دیدم.  فتم  ای جبرئیل! این
 3«.از مردم و خدا نیکوکاران را دوست دارد

 در روایتی نقل شده است 
ریخت. نا هان ظر    رفت و کنیزی آب به دستانش می وضو می روزی امام سجاد 

آب از دست کنیز افتاد و به صورت آن حضرت برخورد، و آن را زخمی کارد. حضارت 
]و نگاهی خشامگین باه او اناداخت . کنیاز ]باا ذکااوت  سرش را به سوی او بلند کرد

ْیَظ »فرماید   تمام   فت  خداوند عزوجل می َْ ؛ کسانی که خشم خاود َو اْلکاِظِمیَن اْل
َو »کنیاز  فات  «. خشامم را فارو خاوردم»حضرت به او فرماود  «. خورند را فرو می

اِس  خداوناد از تاو »ماام فرماود  ا«.  ذرناد ؛ کسانی که از مردم در میاْلعاِفیَن َعِن النَّ
ُه ُیِ بُّ اْلُمْ ِسِنیَن »دوباره کنیز  فت  «. بگذرد «. ؛ خدا نیکوکاران را دوسات داردَو اللَّ

 4«.برو که تو آزادی»حضرت فرمود  
غیظ و  ذشت از دیگران، دو عمل اخالقی ارزشامند  شود که کظم از این حکایت روشن می

غیظ ممکن است انسان  غیظ است؛ زیرا با وجود کظم از کظمهستند که البته مرتبه  ذشت باالتر 
                                                            

  .134عمران   . آل1
 .83۷، ص 2 ، ج مجمع البعان. فضل بن حسن طبرسی، 2
 .129، ص 2 ، ج التفسعر الکبعر: تفسعر القرآن العظعم . سلیمان بن احمد طبرانی،3
 .14۷و  146، ص 2 ، ج شاداإلر . نیز ر.ک  محمد بن محمد مفید،201، صاألمالی. محمد بن علی صدوق، 4
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 هنوز از دیگری نگذشته باشد و قصد انتقام در آینده را داشته باشد.
کناد. اماام  داشاتنی می دوست بیات بردباری در حال خشم، انسان را نزد خداوند و اهل

َهِليَمِالِ »فرموده است   باقر ِال  َهِي َّ ِال  َهُِیِهبُّ ِاللَّ َفِِإنَّ ُمَتَعفِّ خداوند فرد باحیاِی بردباار  1؛َعِفيَفِال 
دو باار نصایحت خواسات و  شخصای از پیاامبر«. و پاکدامن و پرهیزکاار را دوسات دارد

َملاِ»حضرت در هر دو مرتبه او را به ترک غضب امر کرد، سپس فرمود   لَرَعِةِِإنَّ لِدیُدِِبالصُّ َسِالشَّ َلي 
ِلُكِ ِذ َِیم  ِدیُدِالَّ َغَضِبَِِِسُهَِنف ِِِالشَّ َدِال   یری مااهر  شخص نیرومند کسی نیسات کاه در ُکشاتی 2؛ِعن 

اساالم قادرت و «. باشد؛ بلکه نیرومند کسی است که در هنگام خشام، مالاک خاودش باشاد
داند، نه به قدرت جسمی و قدرت روحی نیز در مصا    شجاعت انسان را به قدرت روحی او می

 شود.  غلبه انسان بر خشم خود نمایان می

 عالمه کاشف الغطامروز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را در صحن مطهر امیرالمؤمنین
در نجف بجای آورد، فقیری دل شکسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کرد و  فت چیازی از 
فطریه به من بده که سخت محتاجم،آنجناب فرمود  مان تماام فطریاه هاا را باه محاّل خاودش 

ن از آن پول چیزی نزد من نیست، نیازمند دچار عصبانیت شدید شد، آب دهن باه رساندم و اکنو
روی آن مرجع بزرگ انداخت. کاشف الغطام آب دهان آن مارد را باه صاورت و محاسان خاود 
مالید، آنگاه برخاست و عبا را از دوش خود برداشت و روی به جانب نماز زاران کرد و  فت  هر 

ه وساعش در ایان عباا پاول بریازد، آنگااه خاود آنجنااب در صاف کس مرا دوست دارد به انداز
 3نماز زاران  شت و برای آن فقیر کمك قابل توجهی از مردم  رفت و به فقیر داد!

ــالم ــارا  ــهوم ــا ازک ــرک ــمی خش
 

اممــــرلگـــامخشـــمرا ـــمیســـته
 

ـــت ــممَمَدس ــردزخش ــمت ــححلم تی
  

4خشمحقیرمنچورحمـتآمـسـت
 

 دا. خشنودی خ2

غیظ، خشنودی خداست. کسی که در این دنیاا خشام خاود را مهاار  یکی دیگر از آ ار کظم
نمایاد. ایان  کند، خداوند در روز قیامت این کار او را با برداشتن غضب خود از او تالفای می  می

 فرموده است   مضمون در روایات فراوانی آمده است؛ از جمله امام صادق
                                                            

 .112، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .4۷، ص تحف العقو شعبه حرانی،  . حسن بن علی ابن2
 .61-60، ص 10. حسین انصاریان، عرفان اسالمی، ج3
 .3800ا  3۷99، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل4
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َِِیا»در تورات نوشته است   لَكِِفليَمن  َهق  م 
َ
َدَِغَضِبيَِفَهِأ َكِِعن  ُکر  ذ 

َ
َضُبِأ ِنيِِحيَنَِتغ  ُکر  َنِآَدَمِاذ  اب 

ِسل ِتَصلاِرَكِِلَنف  ِِمِنِان  ر  ِتَصاِر َِلَكَِخي  ِان  ِتَصاِر َِلَكَِفِإنَّ َضِِبان  ِلَمٍةَِفار  َتِِبَمظ  َهُقَِوِِإَذاُِظِلم  م 
َ
ای  1؛كأ

مرا یاد کن تا تو را در هنگام غضبم یااد کانم و تاو را در  کنی فرزند آدم! در هنگامی که غضب می
کنم، و هنگامی که بر تو ستم شد به انتقام من خشانود  کنم هالک نمی میان کسانی که هالک می

 «.باش که انتقام من برای تو بهتر از انتقام خودت برای خودت است
آن نیست؛ بلکه مراد این است  این روایات به معنای رضایت به ستم دیگران و انفعال در برابر

که ا ر شخص مظلوم قادر به انتقام نباشد، خشم خود را مهار کند و در برابار ساتمکاران شاکیبا 
 یرنده است. اعتقاد  باشد و به سبب خشم، خود را و دین خود را نبازد؛ خداوند خود بهترین انتقام

 های تسکین غضب است. به این حقیقت، یکی از راه
  وید  مولوی می

تًــتعیســیراـكــی شــیارســر
 

2تر؟چیستدر ستیمنملـهصـعب
 

تـر،خشـمخــاتًت ایناز،صعب
  

ــی ــهامآزدومـ م ــاک ــوم ــرمدچ ل
 

َودَامـاز؟ تًتمــنخشـمخــاِچــب 
  

3ترکخشـمخـوـ انــرممـاز تًت
 

ناجاات خادا باا در تورات نوشته اسات  در م»فرموده است   در روایت دیگری امام باقر
َِغَضَبَكِ»موسی بن عمران چنین آمده است   ِلك  لَكَِغَضلِبيَِِام  َِعن  ُکلفَّ

َ
لِهِأ ُتَكَِعَلي  ك  َِملَّ َِمن   4؛َعن 

«. ام، مالک خشمت باش تا غضبم را از تو بازدارم نسبت به کسی که من تو را بر او مسلط  ردانده
فرزند و خادم خود و برخورد حاکمان  مهار غضب نسبت به زیردستان، شامل برخورد مرد با زن و

و مدیران جامعه با مردم و صاحبان  روت با آدمی هستند. ا ر آدمی خشمش را باز دارد، خداوند 
 دارد. نیز که باالتر از انسان است، خشمش را از او باز می

 . عاقبِت خوش3

مااام ها یاااد شااده اساات. ا ترین جرعااه  غاایظ بااه شاایرین از کظم بیاات در روایااات اهل
َکلاِفيِِبَهلاِ»فرموده است   العابدین زین

ُ
ٍظََِلِأ َعلِةَِغلي  ُِجر  ِملن  ِِإَلليَِّ َحلبَّ

َ
َعلًةِأ لُتُِجر  ع  َملاَِتَجرَّ

                                                            

 .15، 14، 10، 8، ۷، ح 303 – 305، ص 2، ج یالکاف. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 تر است. . یعنی در عالم هستی چه چیزی از همه چیز سخت2
 .115ا  113، دفتر چهارم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل3
 .254، ص األمالی . محمد بن علی صدوق،4
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تر از جرعه خشمی باشد که صاحبش را  داشتنی ام که نزدم دوست ای ننوشیده من جرعه 1؛َصاِحَبَها
ع»لفظ «. در برابر آن مجازات نکنم درپای یاا جرعاه   ه معناای بلعیادن پیدر این روایت، ب« َتَجرُّ

جرعاه خشام  کند که فروخاوردن تادریجی و جرعاه  غیظ اشاره می و به نحوه کظم 2جرعه است 
 عاقبت آن است. است. شیرینی جرعه خشم به سبب شیرینی و خوشی

ضمن بیان تعبیری مشابه با این روایت، وعده اجر بازرگ  در روایت دیگری از امام صادق
َبَهِءَِوَِماِ»داده است  غیظ  بر کظم َِعِظيِمِال  ِرَِلِمن  َج  َِعِظيَمِاأ  َهاَِفِإنَّ َِصَبَرَِعَلي  ُظِِلَمن  َغي  َعُةِال  ُجر  َمِال  ِنع 

َتَهُلم ِ ِاب  مًاِِإَلَّ ُهَِقو  ِاللَّ َحبَّ
َ
ای است خشم شدید. برای کسای کاه بار آن صابر   چه خوب جرعه 3؛أ

ت و خداوند هر قومی را دوست داشته باشد، آناان را ]باه کند، همانا اجر بزرگ با بالی بزرگ اس
آورد، باا اجار  بنابراین صبر بر بالهای بزرگ که غیظ انسان را در مای«. کند ها   رفتار می سختی

 بزرگ خداوند همراه است.
 . عزت دنیا و آخرت4

ه غیظ اسات کاه در روایاات بیاان شاد رسیدن به عزت دنیا و آخرت، یکی دیگر از آ ار کظم
   فرموده است  است. امام صادق

لُهِ َِقاَلِاللَّ َياَِوِاْلِخَرِةَِوَِقد  ن  ًاِِفيِالدُّ ِِعز  َِوَِج َّ ُهَِعزَّ ِاللَّ ُُ َِزاَد ظًاِِإَلَّ ٍدَِکَظَمَِغي  َِعب  َِوَِِماِِمن  َعلزَّ
اِسِ عاِفيَنَِعِنِالنَّ َظَِوِال  َغي  كاِظِميَنِال  َِوِال  ِسَِِِج َّ ُمه  ِال  ُهُِیِهبُّ لُهَِمَكلاَنِِِِنيَنَِوِاللَّ َثاَبُهِاللَّ

َ
َوِأ

ِظِهَِذِلَكِ ای خشمش را فرو نخورد، مگر اینکه خدای عزوجال در دنیاا و  هیچ بنده 4؛َغي 
آخرت عزتش را زیاد  رداند. خداوند تبارک و تعالی فرماود  و فروخورناد ان خشام و 

ی خشمش به در ذرند ان از مردم، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد و خداوند به جا
 او بهشت دهد.

میان من و  روهی، در کااری »عرض کرد   همچنین نقل شده است مردی به امام صادق
خواهم آن کار را رهاا کانم ]یعنای از حا  خاودم بگاذرم ، ولای  نزاعی در  رفته است و من می

ِ»فرماود   اماام«. ترسم به من بگویند رها کردن این کار برایات ذلات اسات می ملاِاللذَّ ليُ ِإنَّ
ِ ِ»نیز فرموده اسات   خدا رسول«. تنها ستمکار است که خوار و ذلیل است 5؛اِلمالظَّ َعلزَّ

َ
َملاِأ

                                                            

 .111و  109، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .250، ص 1 ، ج المحع  فی اللغ عباد، . صاحب بن 2
 109، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .110. همان، ص4
 .113، ص 9. ابوحامد محمد غزالی، ححیام علوم الدین، ج 5
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ِ ٍمَِقطُّ ِِبِهل  َذلَّ
َ
َِوََِلِأ ٍ َِقطُّ ُهِِبَجه  خداوند هر ز کسی را با نادانی عزیز نگردانده و هر ز با بردباری  1؛اللَّ

 «.کسی را خوار نکرده است
دهم که با تو در قبارت وارد شاود. آن   آنچنان دشنامت می»ی  فت  اند  فردی به حکیم آورده
شود، نه با   ها در قبرت  داخل می  با خودت ]دشنام»آنکه خمی به ابرویش آورد،  فت   حکیم بی

 2«.من
تو همان کسای هساتی کاه فالنای ]یعنای »در حکایتی آمده است  شخصی به ابوذر  فت  

ای »ابوذر به او  فت  «. کرد  ا ر خیری در تو بود، تبعیدت نمی عثمان  تو را از شهرت تبعید کرد.
مادرزاده من ]ای برادر!  در برابر من  ردنه سختی است که ا ر از آن نجات یابم، آنچه  فتی؛ باه 

 3«.رساند و ا ر از آن نجات نیابم، بدتر از آن چیزی هستم که برایم  فتی  من زیانی نمی
های انسان اسات کاه  پوشی خداوند بر زشتی کنترل غضب، پرده در همین راستا یکی از آ ار

َِغَضلَبُهِ»فرموده است   شود؛ چنانکه امام صادق  سبب عزت و محبوبیت انسان می َِکلفَّ َمن 
َرَتُهِ ُهَِعو   «.پوشاند  اش را می  کسی که غضبش را باز دارد، خداوند زشتی 4؛َسَتَرِاللَّ

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 م.198۷،  ، چا  اول، بیروت  دارالعلم للمالیینجمهرة اللغ ،  حمد بن حسنابن درید، م .1

اکبار غفااری، چاا  دوم، قام   ، تحقیا  علیتحف العقو شعبه حرانی، حسن بن علی،  ابن .2
 ق.1404جامعه مدرسین، 

 ش.1386، قم  دارالعرفان، مرفان اسالمیانصاریان، حسین،  .3

، چا  اول، دمش  ا بیروت  الادار اظ القرآنمفردات ألفراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .4
 ق.1412الشامی  ا دارالقلم، 

، تحقی  عبدالسالم محمد هاارون، دمشا   معجم مقایعس اللغ القزوینی، احمد بن فارس،  .5
 ق.1423اتحاد الکتاب العرب، 

                                                            

 .112، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
، 1 ، ج مجموما  ورامفاراس،  سی ابان ابی؛ مسعود بن عی114، ص 9، ج احعاء ملوم الدین . ابوحامد محمد غزالی،2

 .125ص 
 .381و 380، ص2 ، ج روض  الوامظعن . محمد بن احمد فتال نیشابوری،3
 .303، ص2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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، چا  اول، تهاران  مؤسساه مطالعاات اساالمی  مقدم  األدبزمخشری، محمود بن عمر،  .6
 ش.1386،  ندانشگاه تهرا

، تصاحیح صابحی صاالح،چا  اول، قام  نهج البالغا ،  شریف الرضی، محمد بن حسین .۷
 . ق1414،  هجرت

 ق.1414، چا  اول، بیروت  عالم الکتاب، المحع  فی اللغ صاحب بن عباد،  .8

اکبار غفااری، چاا  اول، قام  جامعاه  ، تصاحیح علی الخصاا صدوق، محمد بن علای،  .9
 . ش1362،  مدرسین

 ش.1362، تهران  کتابخانه اسالمیه، األمالی، ااااااااااااااااااااا .10

، چا  اول، دار التفسعر الکبعر: تفسعر القرآن العظعم )الطبرانی(طبرانی، سلیمان بن احمد،  .11
 . م2008،  اردن ا اربد  الکتاب الثقافی

 ش.13۷2، چا  اول، تهران  ناصرخسرو، مجمع البعانطبرسی، فضل بن حسن،  .12

،  ، تحقی  عبادالرحیم بان حساین حاافظ عراقای إحعاء ملوم الدینمد محمد، غزالی، ابوحا .13
 تا. بی چا  اول، بیروت  دارالکتاب العربی، 

، چاا  اول، قام  انتشاارات رضای، روضاه الاوامظعنفتال نیشابوری، محمد بان احماد،  .14
 ش.13۷5

 ق.1410، چا  دوم، قم  هجرت، کتاب الععنفراهیدی، خلیل بن احمد،  .15

اکبار غفااری و محماد آخونادی، چاا   ، تصحیح علیالکافی،  د بن یعقوبکلینی، محم .16
 . ق140۷چهارم، تهران  دارالکتب اإلسالمی ، 

 ق.1413، قم  کنگره جهانی شیخ مفید، اإلرشادمفید، محمد بن محمد،  .1۷

(، چاا  مجموما  وّرام) تنبعه الخواطر و نزه  النواظر،  فراس، مسعود بن عیسی ورام بن ابی .18
 . ق1410، مکتب  الفقیه اول، قم 

 ، تهاران  انتشاارات اطالعاات،25، چاا  مثناوی معناویالدین محماد،  بلخی، جالل  .11
 ش.139۷



 

 

 غیظ از منظر قرآن و روایات راهکارهای عملی کظم

*کاظمدلیری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
باه های دیگر باا تمارین و ممارسات  غیظ و بردباری همچون فضیلت شک فضیلت کظم بی

ِ»فرموده است   چنانکه امام علی آید؛ هم دست می َِتُكلن  َِللم  لُمَِفلِإن  ِهل  َتَدیِِبِهِال  َضُ ِِرَداٍءُِیر  ف 
َ
أ

م ِ ُهم َِِِحِليمًاَِفَتَهلَّ َِیُكوَنِِمن  ن 
َ
َشَكِأ و 

َ
ِأ ٍمِِإَلَّ َهِِبَقو  َِتَشبَّ َِمن  ُهَِق َّ بردباری، بهترین ردایی اسات کاه  1؛َفِإنَّ

اندازد. پس ا ر بردبار نیستی، بردباری بَورز؛ زیرا اندک کسای اسات کاه  می انسان بر دوش خود
بنابراین با تمرین و ممارساِت پیوساته، «. شبیه  روهی شود، مگر اینکه نزدیک است از آنان شود

نشاین کاه اخاالق خشاکی دارد، ا ار  چنانکه شخص بیابان شود؛ هم ُخلقیات انسان عوض می
بنابراین انسان باا تمارین  2شود. کش به مرور زمان تلطیف میشهرنشین شود؛ خل  و خوی خش

 تدریج بردبار شود.  تواند به مهار خشم می

 غیظ راهکارهای کظم
در آیات و روایات برای درمان خشم و پرورش فضیلت بردباری، راهکارهای متعاددی ارائاه 

 شود.  ها اشاره می شده است که به برخی از آن
 . یاد خدا1 

ترین راهکار مهار خشم است. از آنجا که شیطان در حال غضب بر انسان چیره  همیاد خدا، م
های شیطان چیره شود. انسان در حاال عاادی و در  تواند بر وسوسه شود، انسان با یاد خدا می می

همه احوال هر چه بیشتر با یاد خدا و عباداتی مانند نماز ا که حقیقات آن چیازی جاز یااد خادا 
                                                            

 حوزه علمیه قم. 3آموخته سطح  دانش* 
 .115، صخصائص األئم  . محمد بن حسین شریف الرضی،1
 .2۷، ص 19 ، ج البالغه شرح نهج الحدید، ابن ابی الله . عبدالحمید بن هبه2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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یابد و در حال خشم نیز توان بهتاری  اش افزایش می های روحی باشد، ظرفیت تر نیست ا مأنوس
 برای مهار آن خواهد داشت.

اسـتآنِکامیادیرودامنا،خسی
 

اسـتمانکیادناموارقخودیسـی
 

یـادخـشمویـادکـهـوت،یــادآم
  

1یُـرداوراکهنـُبـودا ـلنـمــام


  فرموده است امام صادق
لَكِ َهق  م 

َ
َدَِغَضِبيَِفلَهِأ َكِِعن  ُکر  ذ 

َ
َضُبِأ ِنيِِحيَنَِتغ  ُکر  َنِآَدَمِاذ  ُتوبًاَِیاِاب  َراِةَِمك  و  ِِفيِالتَّ ِإنَّ

ِِملِنِ لر  ِتَصلاِر َِللَكَِخي  ِان  ِتَصلاِر َِللَكَِفلِإنَّ َضِِبان  ِلَمٍةَِفار  َتِِبَمظ  َهُقَِوِِإَذاُِظِلم  م 
َ
ِأ ِفيَمن 

ِسلَكِ ِتَصاِرَكِِلَنف  در تاورات نوشاته اسات  ای فرزناد آدم! هنگاامی کاه خشامگین  2؛ان 
شوی، مرا یاد کن تا تو را در هنگام خشمم یاد کنم و تو را در میان کسانی کاه ناابود  می
کنم، نابود نکنم و هنگامی که ستمی به تو شد، به انتقام من برایت خشنود بااش کاه  می

 است. انتقام من برایت بهتر از انتقام تو برای خودت
برخی دعاها و اذکار خاص نیز برای مهار غضب وارد شده است؛ از جمله طبرسی در کتاب 

َظِ» وید  انسان در حال غضب بر پیامبر صلوات بفرستد و بگوید   می مکارم األخالق َِغي  ِلب  ُیذ 
ِبيُِِقُلوِبِهم ِ َظَِقل  َِغي  ِلب  ذ 

َ
ِبيَِوِأ َِذن  ِفر  ِاغ  ُهمَّ ِنيِِمَنِِِاللَّ ِجر 

َ
ِهَِِوِأ ِِباللَّ َةِِإَلَّ َلَِوََِلُِقوَّ ِجيِمَِوََِلَِحو  َطاِنِالرَّ ي  الشَّ

َعِظيم ال  َعِليِِّ هایشان را ببرد. بارالها!  ناهم را بیامرز و خشم شادید مارا  ]خدا  خشم شدید دل 3؛ال 
 «.ای جز به خدای بلندمرتبه بزرگ نیست  شده پناه ده و حول و قوه  ببر و مرا از شیطان رانده

لِهِ»در برخی اخبار نیز آمده است که ا ر انسان در حال غضب ذکار  ِِباللَّ َةِِإَلَّ َلَِوََِلُِقلوَّ ََلَِحلو 
َعِظيم ال  َعِليِِّ  4شود. را بگوید غضبش آرام می« ال 

 . سجده در برابر خدا2

 بینی انسان دارد و راه مباارزه باا ها، ریشه در تکبر یا خودبزرگ ها و عصبانیت بسیاری از خشم
 فرموده است   خشم نیز مبارزه با تکبر است. امام صادق

  فتند   حواریون به عیسی بن مریم
َِقلا َِوَِج َّ ِهَِعزَّ َياِءَِغَضُبِاللَّ َش  ِاأ  َشدُّ

َ
َِفَقاَلِأ َشدُّ

َ
َياِءِأ َش  ِاأ  ُّ 

َ
َناِأ ِلم  ع 

َ
ِرِأ َخي  َمِال  ُلواَِفلِبَمَِیاُِمَعلِّ

                                                            

 . 3۷95ا  3۷96الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت  . جالل1
 .304، ص 2 ، ج الکافی . محمد بن یعقوب کلینی،2
 . 350، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 3
 .15، ص 12 ، ج مستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 4
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ِ
َ
ِهَِقاَلِِبأ َق َِغَضُبِاللَّ َقلَرُةُِیتَّ ُرَِوَِمه  َجبُّ ُرَِوِالتَّ ِكب  َغَضِبَِقاَلِال  ُءِال  َضُبواَِقاُلواَِوَِماَِبد  ََِلَِتغ  ن 

اِسِ ترین چیزهاا کادام اسات؟ فرماود   ای آموز ار خوبی! به ما بیاموز که ساخت 1؛النَّ
ترین چیزها، خشم خداوند عزوجل است.  فتند  چه چیزی انساان را از خشام  سخت

د؟ فرمود  به اینکه غضب نکنید.  فتند  آغاز غضب چیسات؟ فرماود  دار خدا نگه می
 کبر و زور ویی و تحقیر مردم.

  وید  مولوی می
ــه  ــو2نمل ــاکک ــرپ ــزد،امتكب ــرخی ــمامکب خش

 

 

یی  ـــبرراُرو  ـــخوا یک ــرن ـــوت ـــاکک ــرخ تكب


تــوَوــاب ــواکــو،کبــروکــینراخــوزیرـــز ُرو 
 

 

3ندوسـ ،چـاالککـوچ ـیاکیخًتـهمــراــ 


شاهد این سخن آن است که خشم فرعونی در پادشاهان، قدرتمنادان و  روتمنادان معماواًل 
دهند؛  آسانی و به اندک چیزی دستور قتل و حبس و شکنجه بیگناهان را می بیش از بقیه است و به

در تعریاف  ضااشمارند. در همین راستا امام ر زیرا خود را بزرگ و دیگران را پست و حقیر می
بنابراین تکبار یکای از  4غیظ و  ذشت از مردم بیان کرده است. تواضع، یکی از حدود آن را کظم

های مهم غضب است. از سوی دیگر یکی از راهکارهای درمان تکبر، خاکساری در برابار  ریشه
بار  ساجده رو در روایت پیاامبر اکارم پرورد ار با سر نهادن یا سجده بر خاک است. از این 

های شایطان بیاان شاده  عنوان یکی از راهکارهای فرو نشاندن غضب و مقابله با وسوسه زمین به 
 فرموده است   وید پیامبر است. ابوسعید خدری می

َداِجلِهِ و 
َ
ِأ ِِ ِتَفلا

ِهَِوِان  َني  َرِةَِعي  َنِِإَل ُِحم  ََِلَِتَرو 
َ
ِنِآَدَمِأ ِبِاب  ِِفيَِقل  َرة  َغَضَبُِحم  ِال  ََلِِإنَّ

َ
ِأ َفَملن 

ِضِ َر  ِِباأ  ُُ َِخدَّ ِصق  ُيل  ئًاَِفل  َِذِلَكَِشي  هان که غضب آتشی است در دل فرزند آدم. 5؛َوَجَدِِمن 
نگرید؟! پاس ا ار کسای  های  ردن او نمی آدم. آیا به سرخی چشمانش و برآمد ی رگ

 اش را به زمین بچسباند. چیزی از آن ]آتش غضب  را یافت،  ونه
                                                            

 .6، ص 1 ، ج الخصا . محمد بن علی صدوق، 1
 . به معنای همه.2
 .2198الدین محمد بلخی، دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره  . جالل3
 . 124، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
 .123، ص 1 ، ج مجمومه ورامفراس،  ابی  . مسعود بن عیسی ابن5
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ایان عباارت اشااره باه » وید   فراس در شرح این حدیث می ابیعالم بزرگ شیعی، َوّرام بن 
ترین جاها یعنی خاک بگاذارد  کردن است و اینکه انسان، عزیزترین اعضایش را بر پست سجده 

شاود، زائال  تکبر و تاوهمی کاه منشاأ غضاب می ،تا نفسش احساس خواری کند و به سبب آن
 1«.شود

 . وضو گرفتن3

رود. از  افزایش ضربان قلب، درجه حرارت بدن نیز باال مایبا جوشش خون در حال خشم و 
تاوان تاا  رو با استفاده از آب و شستن دست و صورت و ریخاتن آب باه سار و صاورت، می این 

حدودی این آتش را فرو نشاند. در متون دینی وضاو  ارفتن، یکای از راهکارهاای فارو نشااندن 
َطاَنِ»فرموده است   غضب معرفی شده است. پیامبر اکرم ي  ِالشَّ َطاِن،َِوِإنَّ ي  َغَضَبِِمَنِالشَّ ِال  ِإنَّ

َماِء،َِفِإَذاَِغِضلَبِ اُرِِبال  ِالنَّ
ُ
َفأ َماُِتط  اِر،َِوِإنَّ َحلُدُکم ُِِِخِلَقِِمَنِالنَّ

َ
ِِِأ

 
لأ َيَتَوضَّ خشام، از شایطان اسات و  2؛َفل 

ی از شما خشم نشیند. پس هنگامی که یک شیطان، از آتش آفریده شده است و آتش با آب فرو می
بخشی و از ساوی دیگار نورانیات  از یک سو برکت آب در وضو در آرامش«.  رفت، وضو بگیرد

 عنوان یک عبادت شرعی در این امر مؤ ر است. وضو به 
 . تغییر وضعیت جسمانی4

یکی دیگر از راهکارهای مهار غضب، تغییر وضعیت و حالت فیزیکی بدن در حاال خشام 
آمده است که ا ر انسان در حال ایستاده غضب کرد، فورًا بنشیند تا  قراست. در روایت امام با

نیز فرموده  امیرالمؤمنین 3این شعله شیطانی که در دلش برافروخته شده است، خاموش شود.
َزِمِ»است   َيل  َِفل  َماَِرُجٍ َِغِضَبَِوُِلَوَِقاِئم  یُّ
َ
َضِِِأ َر  َزِِِاأ  ِلُبِِرج  ُهُِیذ  َِفِإنَّ ُِ ِر َِفو  َطاِنِِِمن  ي  هر کاس در  4؛الشَّ

ایان «. رود حال ایستاده غضب کند، فورًا به زمین بچسبد که ]با این کار  وسوسه شیطان از او می
چنین تحلیل کرد که نفس و بدن با یکدیگر پیوناد بسایار  توان این روایت را از نظر ظاهری نیز می

ییر وضعیت جسمانی از حالت ایستاده به نزدیکی دارند و در یکدیگر تأ یر و تأ ر متقابل دارند. تغ
تواند در جوشش خون قلب نیز تأ یر بگذارد و ضربان قلاب را کااهش دهاد. کااهش  نشسته می

ضربان قلب نیز در نْفس تأ یر بگذارد و از شدت خشم بکاهد. بنابراین تغییر حالات ایساتاده باه 
                                                            

 .124. همان، ص 1
 .505، ص 29 . همان، ج 2
 . 304و  302، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .305، ص 2 ، ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی، 21۷، ص 1 ، ج تفسعر الععاشی. محمد بن مسعود عیاشی، 4
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باید حالت خاود را تغییار دهاد؛ نشسته، خصوصیت ندارد و ا ر انسان با نشستن نیز آرام نشود، 
َحلُدُکم ِِِِإَذاَِغِضلَبِ»چنین نقل شده اسات   چنانکه از پیامبر اکرم برای مثال دراز بکشد؛ هم

َ
ِِأ

ِ َطِج   َيض  َِفل  َغَضُبَِوِإَلَّ ُهِال  َِذَلَبَِعن  ،َِفِإن  ِلس  َيج  َِفل  هنگاامی کاه یکای از شاما در حاال  1؛َوُلَوَِقاِئم 
«. د. پس ا ر غضب از او رفت ]که خوب است  و رنه به پهلو بخوابادایستاده غضب کند، بنشین

زند، در دو حالت  های عملی مثل زدن که از انسان در حال خشم سر می افزون بر آنکه دایره اقدام
 شود. نشسته و درازکش بسیار محدودتر از حالت ایستاده می

 . سکوت5

شم اسات؛ زیارا در ایان حالات یکی از حاالتی که سکوت در آن پسندیده است، حالت خ
کاردن، غیبات، تهمات، افشاای  احتمال فریاد زدن و صدور کلمات غیرمنطقی، رکیک، مسخره 

رود. بنااابراین سااکوت و خویشااتنداری کالماای، یکاای از  اساارار و... از انسااان بساایار باااال ماای
س از عباا راهکارهای مهار خشم و مایه سالمت و هدایت و نجات انسان اسات. در روایات ابن

َحُدُکم ِِِِإَذاَِغِضَبِ»چنین آمده است   پیامبر اکرم
َ
ِِِأ ُكت  َيس  هنگامی که یکی از شما غضب  2؛َفل 

ِتِ»نیز فرموده است   امام علی«. کند، سکوت کند م  َغَضَبِِبالصَّ غضب را با سکوت  3؛داُوواِال 
خادا مارا ای بناده »در روایت است مردی خدمت حضرت سلمان آمد و  فات  «. درمان کنید

پس ا ر غضب کردی، زبان »فرمود  «. توانم نمی» فت  «. غضب نکن»فرمود  «. نصیحت کن
 4«.و دستت را نگه دار

  شاود کاه در ساخن رو  خارد روباه خرد یا کم انسان در زند ی روزمره ممکن است با افراد بی
ای باه دنباال نازاع،  هاناهکنند و به هار ب  فتن با او یا در رفتارهایشان ادب و احترام را رعایت نمی

اختال ، در یری و فحاشی هستند. شیوه صحیح برخورد با این فرومایگان، مقابله به مثل و اقدام 
ها در  یعنی تشبه به ساگ« سگساری»نابخردانه متقابل نیست که به تعبیر برخی بزر ان، این کار 

و در برابار ساخنان و کارهاای  جویی است؛ بلکه باید با تحمل و بردباری با آنان برخاورد، انتقام
 اند   چنانکه  فته شان سکوت کرد و از آنان روی بر رداند؛ هم ناشایست

                                                            

 .2۷8، ص 35 ، ج مسند احمد. احمد بن حنبل، 1
 .39، ص 4 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .819، ص غرر الحکم و دررالکلممیمی آمدی، . عبدالواحد بن محمد ت3
 .109، ص 9، ج إحعاء ملوم الدین . ابوحامد محمد غزالی،4
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زپسنواباوسكوتاستوسـكو
 

1 ستیاایلهسـخنتًـتنُن ـوز
 

فرد با سکوت در منازعات و هنگام خشم به جای آنکه به دنبال جاواب دادن و رفاع اتهاام از 
باشد، با سکوت و بدون ابراز واکنش منفی دیگار طار  مقابال را باه  خود یا تصمیمی نابخردانه

های منطقای و  تواناد تصامیم کند. انسان پس از فرونشساتن خشام می خویشتنداری دعوت می
خردمندانه بگیرد. سکوت زمینه رشاد بسایاری از کمااالت علمای و اخالقای انساان را فاراهم 

ُجلَ ََِلِ»فرموده است   کند؛ چنانکه امام رضا می ِالرَّ ُجُ َِعاِبدًاَِحتَّ َِیُكوَنَِحِليمًاَِوِِإنَّ َیُكوُنِالرَّ
َرِِسِنيَنِ َ َِذِلَكَِعش  ُمَتَِقب  َِعاِبدًاَِحتَّ َِیص  ُِیَعدَّ َراِئيَ َِلم  َدِِفيَِبِنيِِإس  فرد عابد نیست تاا  2؛َکاَنِِإَذاَِتَعبَّ

ود، تا قبل از آن ده ساال ساکوت اختیاار اسرائیل ا ر فردی متعبد ب اینکه بردبار باشد و در قوم بنی
، شاخص بعاد از ده ساال روزه بر اساس این حدیث اماام«. شد نکرده بود، عابد شمرده نمی

 های رسیدن به مقام بردباری، سکوت است. رسید و یکی از راه سکوت به مرتبه عابد بودن می
 فرموده است   امام صادق

آیند و به شخص ناادان از  رد، دو فرشته فرود می ی هنگامی که میان دو نفر نزاعی در می
 ویند  آنچه را که  فتی، خودت سزاوارش هستی و  آن دو نفر ]یعنی ناداِن ناسزا و  می

 ویناد  شاکیبایی و  به آنچه  فتی، مجازات خاواهی شاد. باه شاخص بردباار نیاز می
پاس ا ار شاخِص  بردباری ورزیدی، ا ر آن را به انجام برسانی؛ خداوند تو را بیامرزد.

  3روند. بردبار جواب آن سفیه را بدهد، دو فرشته باال می
ها دیگار بارای آن شاخص بردباار دعاا و اساتغفار  بر اساس این حدیث شاریف، آن فرشاته

 کنند. در منابع اسالمی آمده است   کنند و او را به حال خود رها می نمی
ردی آمد و شروع باه ناسازا در مجلسی نشسته بود که م خدا روزی ابوبکر با رسول

زد. پاس از انادکی  نیز لبخناد مای  فتن به ابوبکر کرد. ابوبکر ساکت بود و پیامبر
 ابوبکر طاقت نیاورد و برخی از ناسزاهای آن مرد را باه خاودش بر رداناد. پیاامبر

رفات و  فات  ای  خشمگین شد و برخاسات و رفات. اباوبکر باه دنباال پیاامبر
هایش را به  زدی؛ ولی وقتی بعضی از حر  داد، لبخند می مم میخدا! وقتی دشنا رسول

خودش بر رداندم، خشمگین شدی و برخاستی؟! حضرت فرمود  هنگامی که سااکت 

                                                            

 .2۷1۷، دفتر دوم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
 .111، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 . 113و  112. همان، ص 3
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 رداناد؛ ولای وقتای ساخن  ای با تو بود که سخنانش را به خودش باز می بودی، فرشته
 1آنجا بنشیند.نشینم که شیطان در   فتی، شیطان به میان آمد و من در جایی نمی

 های شتابزده  . پرهیز از تصمیم6

های شتابزده و برخوردهای  یکی از راهکار دیگر این است که انسان در حال خشم از تصمیم
کردن آتش خشم، منطقی و حکیمانه برخورد   ای و آنی بپرهیزد و صبر کند تا پس از فروکش لحظه

َنَهل ِ»حال غضب نهی کارده اسات  از ادب کردن در  خدا کند. از همین روست که رسول
ِهَِِرُسوُلِ َغَضِبِِاللَّ َدِال  ََدِبِِعن  کاردن در هنگاام غضاب نهای   از ادب خدا رسول 2؛َعِنِاأ 

همه مربیان، آموز اران، استادان، والدین و قضات باید این اصل را آویزه  وش خود کنند و «. کرد
 از تأدیب فرد خاطی در هنگام غضب اجتناب نمایند.  

خواست باه سافر عماره  به نام َجِریِر ْبِن ُمَراِزم می نقل است یکی از اصحاب امام صادق
ِقِ»برود. خدمت آن حضرت رسید و از ایشان درخواست سفارشی کرد. حضرت به او فرمود   ِِاتَّ

َهِ ِِِاللَّ  او بااز درخواسات سافارش کارد، ولای«. ؛ تقوای الهی داشته باش و عجله نکانَِوََِلُِتَعجِّ  
بیش از این چیزی نفرمود. جریر در میان راه به یاک ناصابی برخاورد کارد کاه باه اماام  امام

افتااد و از  خواست او را کتک بزند که به یاد فرمایش امام جسارت نمود. جریر می صادق
در مکه به ُمراِزم فرمود   در نقل دیگری نیز آمده است که امام صادق 3نظر کرد. این کار صر 

ا ر این سخن » وید   مرازم می«. دهد، به او کاری نداشته باش نیدی کسی مرا دشنام میا ر ش»
 4«.داد، کشته بودم دشنام می نبود، من در مکه شخصی را که به امام صادق امام

 .  گذشت و تغافل 7

 یری در کارهاست. در این بخاش  یکی از راهکارهای کنترل خشم،  ذشت و تغافل و آسان
 شود. و بزر ان در  ذشت و تغافل اشاره می هایی از سیره ائمه به نمونه

َعاِقَ ِِِِإَنِ» فرماید  می امام علی ُفُهِِِال  ِِِِنص  ِتَمال  ُفُهَِتَغاُفل ِِاح  نیمی از خردمند، بردباری  5؛َِوِِنص 
 «. یری است و نیم دیگرش نادیده
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 دهندگان با دشنام الف( برخوردهای امام سجاد

ا که حسن بن حسن نام داشت ا در برابر ایشان ایساتاد  دان امام سجادمردی از خویشاون
و سخنان تندی به زبان آورد و به ایشان ناسزا  فت. حضرت در آن هنگام باه او چیازی نگفات، 

آنچه این مرد  فت، شنیدید. اکنون دوست داریاد »ولی وقتی او رفت؛ به همنشینان خود فرمود  
آییم و دوسات  آری، مای» فتناد  «. یم و پاسخ من را هم به او بشنوید؟با من بیایید تا نزد او برو

که این آیاه را  آن حضرت حرکت کرد، در حالی «. داشتیم پاسخ او را بگویی و ما هم پاسخ دهیم
َظِ»کرد   تالوت می َغي  كاِظِميَنِال  ما ا از خواندن این آیه ا فهمیدیم که چیزی به او نخواهد ...«. َوِال 
به او بگویید این علی بن »ی آن حضرت به خانه آن مرد رسید، او را صدا کرد و فرمود   فت. وقت

آن مرد در حالی از خانه بیرون آمد که آماده شرارت بود و شک نداشات کاه آن «. الحسین است
  ای برادر! تو هم»به او فرمود   حضرت برای تالفی آنچه از او سر زده، آمده است. امام سجاد

اکناون مان از  د من آمدی و آنچه خواستی  فتی. ا ار آنچاه  فتای در مان هسات، هماکنون نز
«. خواهم و ا ر چیزی که  فتی در من نیست، پس خدا تو را بیامرزد  خداوند برای آن آمرزش می

بلکه من چیزی را به تو  فتم که در تو نباود و »آن مرد میان دید ان آن حضرت را بوسید و  فت  
 1«.اوارترممن خود بدان سز

درازی کرد. حضارت  توهین و زبان مردی به امام سجاد»در حکایت دیگری آمده است  
کارد  از او تغافل کرد ]خطایش را نادیده انگاشت و خود را به غفلت زد . آن مارد ]کاه تصاور می

ِنلي»امام)ع( متوجه این توهین نشده است  به حضرت  فت   ع 
َ
لاَكِأ «. کنم ؛ تاو را قصاد مایِإیَّ

ِضي»مام)ع( با همان آهنگ به او فرمود  ا غ 
ُ
َكِأ  «.کنم  پوشی می و من هم از تو چشم 2؛َوَِعن 

 سوار نامهربان با دوچرخه ب( برخورد عالمه طباطبایی

کند  روزی   ، مفسر بزرگ قرآن کریم، درباره ایشان نقل مییکی از نزدیکان عالمه طباطبایی
ایش را مجروح کرد. یکی از نزدیکانش که آن حوالی باود، ای به ایشان زد و پ در خیابان دوچرخه

ساوار رو باه ایشاان کارد و  فات   ای برد و روی صاندلی نشاانید. آن دوچرخه ه  عالمه را به مغاز
خداوناد هماه ماا را باه راه راسات »ایشان با کمال بزر واری فرمود  «. درست راه برو عموجان»

 3«.هدایت کند
                                                            

 .261، ص إمالم الوری ؛ فضل بن حسن طبرسی،146 و 145، ص 2 ، ج اإلرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
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 ک. تماس با خویشاوند نزدی8

های دینی آمده است که انسان هنگاام غضاب بار خویشااوند مانناد  ها و سفارش در توصیه
ها دست بزند؛ بارای مثاال باا او  ها نزدیک شود و به آن فرزند، پدر و مادر و بستگان محارم، به آن

دساات بدهااد یااا او را در آغااوش بگیاارد و رویااش را ببوسااد تااا آتااش خشاامش فااروکش کنااد. 
 ده است  فرمو امیرالمؤمنین

شود. پاس  شود تا به سبب آن وارد آتش می کند و راضی نمی  اه یکی از شما غضب می
هر فردی از شما که بر خویشاوند نسبی خود غضب کند، به او نزدیک شود؛ زیرا وقتای 

دهد  بارالها!  شود. رحم به عرش آویزان است، ندا می رحم، رحم را لمس کند؛ آرام می
وصل کند و قطع کن کسی که مرا قطع کند و این قول خداوند  وصل کن کسی را که مرا

َِرِقيبلاًِ»است در کتابش  ُكم  َهِکاَنَِعَللي  ِاللَّ حاَمِِإنَّ َر  ِذ َِتساَئُلوَنِِبِهَِوِاأ  َهِالَّ ُقواِاللَّ ؛ از َوِاتَّ
کنیاد کاه  خدایی بترسید که به ]نام  او و به نام خویشاوندان از یکدیگر درخواسات می

 1«.ب شماستخدا مراق
های مشترکی وجود دارد که وقتای باا  های مشترک و به تعبیری ژن در وجود خویشاوندان رگ

 دهد. کنند، به هر دو طر  آرامش می یکدیگر برخورد پیدا می

 فهرست منابع

 کتب

 قرآن کریم

(، چاا  اول، مجموما  وّرام) تنبعه الخواطر و نزه  الناواظر،  فراس، مسعود بن عیسی ابن ابی .1
 . ق1410،  م  مکتب  الفقیهق

و دیگاران، چاا    ، تحقی  شعیب ارنووط  مسند أحمد ان حنبلحنبل، احمد بن محمد،  ابن .2
 . ق1416اول، بیروت  مؤسس  الرسال ، 

اللاه  قام  کتابخاناه آیات ،شرح نهج البالغا الله،  الحدید معتزلی، عبدالحمید بن هبه ابی  ابن .3
 ق.1404مرعشی، 

 ق.1381هاشمی، ، چا  اول، تبریز  بنیکشف الغم ی، اربلی، علی بن عیس .4
، تحقیا  سایدمهدی رجاایی، غرر الحکم و درر الکلمتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .5

                                                                                                                                            

https://www.hawzahnews.com/news/974591 
 .21۷، ص1 ، جاشیتفسعر العع. محمد بن مسعود عیاشی، 1
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 ق.1410الکتاب اإلسالمی،  قم  دار
، تحقی  محمدهادی امینی، مشهد  خصائص األئم ،  شریف الرضی، محمد بن حسین .6

 ق.1406،  آستان قدس رضوی
،  اکبر غفاری، چا  اول، قم  جامعه مدرسین ، تحقی  علی الخصا مد بن علی، صدوق، مح .۷

 . ش1362
، چا  اول، اردن التفسعر الکبعر: تفسعر القرآن العظعم )الطبرانی(طبرانی، سلیمان بن احمد،  .8

 . م2008،  الکتاب الثقافی ا اربد  دار
 ق.1390می ، ، تهران  دار الکتب اإلسالإمالم الوریطبرسی، فضل بن حسن،  .9

 . ش13۷0،  ، چا  چهارم، قم  شریف رضی مکارم األخالق،  اااااااااااااااااااااا .10
، چاا  دوم، نجاف  المکتبا  مشاکاة األناوار فای غارر األخباار،  طبرسی، علی بن حسن .11

 . ق1385الحیدری ، 
تحقیا  هاشام رساولی محالتای، چاا  اول،  ،تفسعر الععاشیعیاشی، محمد بن مسعود،  .12

 . ق1380لمطبع  العلمی ، تهران  ا
،  الرحیم بان حساین حاافظ عراقای ، تحقی  عباد إحعاء ملوم الدینغزالی، ابوحامد محمد،  .13

 تا . ، بیروت  دارالکتاب العربی، ]بی چا  اول
اکبار غفااری و محماد آخونادی، چاا   ، تصحیح علیالکافی،  کلینی، محمد بن یعقوب .14

 . ق140۷چهارم، تهران  دارالکتب اإلسالمی ، 
 ق.1413، قم  کنگره جهانی شیخ مفید، اإلرشادمفید، محمد بن محمد،  .15
، تحقیا  مؤسسا   مساتدرک الوساائل و مساتنب  المساائل ، تقی نوری، حسین بان محماد .16
 ق.1408، البیت ، قم  مؤسس  آل ، چا  اولالبیت آل

 ها سایت

، «بااه یااک حاد ااه تصاااد  واکاانش عالمااه طباطبااایی»خبر اازاری رساامی حااوزه،  .1
 .9۷4591، کد خبر  02/06/1400



 

 

 راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد 

*چمنعلیخوز

 مقدمه
رفاتن جامعاه توانمناد  ای است کاه موجاب از باین  اعتیاد و سوممصر  مواد مخدر، پدیده

های اسالمی اسات. افاراد در چناین  ای مبتنی بر اصول و ارزش شود. جامعه توانمند، جامعه می
تفاوت نیساتند؛  های دیگر افراد جامعه دینی خویش بی ه تنها در برابر نیازها و  رفتاریای ن جامعه

ای از حمایت واحدهای اجتماعی  بلکه به دنبال کمک و رفع مشکالت آنان هستند. چنین جامعه
های همساایگی برخاوردار اسات و  های خویشاوندی و  روه ها،  روه مختلفی همچون خانواده

ها در زند ی و امور اجتماعی دارد. بناا بار  برای مشارکت فعال و همکاری آنهنجارهایی روشن 
بادین  1ها و انحرافات اجتماعی، رابطه معکوسای وجاود دارد؛ تحقیقات، میان دینداری و آسیب

اماوری   شود؛ زیرا اسالم باا طارح  معنا که با افزایش دینداری، وقوع انحرافات اجتماعی کمتر می
پذیری، احسااان و  داری، صااله ارحااام، تکافاال اجتماااعی، مساائولیت همچااون آداب همسااایه

از منکار، همگاان را باه پرهیاز از تغافال و  معرو  و نهای   نیکوکاری، خدمت به دیگران، امر به
ُكلم ِ»فرموده است   خدا تفاوتی نسبت به یکدیگر سفارش نموده است؛ چنانکه رسول بی ُِِکلُّ
َِعَِِِراٍعِ ُئول  َِمس  ُكم  َِرِعيََِّوُِکلُّ «. همه مسلمانان در جامعه، نسبت به دیگر افراد مسؤل هساتند 2؛ِتهن 

یی مانند اعتیااد  ها رو افراد باید شریک درد یکدیگر باشند تا افراد جامعه در برابر ناهنجاری از این 
سازی همه افراد جامعه، به معنای نجات همه جامعه است   د؛ زیرا مصونیتنمصونیت داشته باش

                                                            

  شناسی فرهنگی.  * دانشجوی دکتری جامعه
پژوهی  ، انساان«های قرآن  تأ یر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی در آموزه». ر.ک  محمدباقر آخوندی، 1

، «داری با ارتکاب به جارم در میاان جواناان ورزشاکار بررسی ارتباط دین»؛ بیستون عزیزی و دیگران، 98دینی، ص 
 .  184فصلنامه اخالق، ص 

 .119، ص جامع األخبار. محمد بن محمد شعیری، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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اَس َجمیعاَو َم » ما َأْحیا النَّ بنابراین جامعه در برابر همه افراد خود مسئول است.  1«.ْن َأْحیاها َفَکَأنَّ
 شود.  ها اشاره می های متعددی دارد که به برخی از آن این مسئولیت، قالب و شیوه

 از منکر معروف و نهی  . نظارت عمومی یا امر به 1 
شود و بر دیگران تأ یر   که از رفتار دیگران متأ ر می  ای  نه و  انسان، موجودی اجتماعی است؛ به

از هماین  2اعتنایی باه سرنوشات خاویش اسات.  توجهی به سرنوشت دیگران، بی   ذارد. بی  می
توجهی واحدهای اجتماعی به پدیده اعتیاد، موجب فرا یری این پدیده در جامعاه  روست که بی

م ِ»ست  فرموده ا شود؛ چنانکه امام صادق  می َِقو  َقرَّ
َ
َكِرَِبليَنَِِِماِأ ُمن  ُهلِرِلم ِِِِبلال  ظ 

َ
ََِِِلِیَغيُروَنلُهِِِأ ِإَلَّ

َشَكِ و 
َ
ِِِأ ن 

َ
ُهُمِِِأ ُهِِِیُعمَّ ُِِِِاللَّ ِد ِِعن  ِِبِعَقاٍبِِمن  َِوَِج َّ هایی کاه در   کاری هر  اه مردمی در برابر زشات 3؛َعزَّ

ندهند، زود باشد که خداوند بلندمرتبه کیفر  یرد، َدم فرو بندند و آن را تغییر  شان صورت می میان
 «. خود را شامل همه آنان سازد

ای اجتماعی، به بحرانی   عنوان مسئله امروزه پیشگیری از مصر  مواد مخدر و مقابله با آن به 
شدن به دانش   جهانی تبدیل شده و پیچید ی و چند ُبعدی بودن آن، مقابله با آن را نیازمند مسلح

تدریج پذیرفته شاده  ی  ذشته، این واقعیت به  ها کار یری اقداماتی کرده است. طی دهه  الزم و به
ی توسعه اجتماعی و انسانی به مردم برسد، مردم باید نقاش  ها  است که ا ر قرار باشد فایده برنامه

بناابراین جامعاه بایاد باه سامتی حرکات کناد کاه از  4مهم و اساسی در این فرایناد ایفاا کنناد.
های پیشگیری از اعتیاد، نظاارت عماومی اسات کاه در   جلو یری شود. یکی از راه  ها  جاریناهن

از منکر یا کنترل اجتماعی یاد شده است. بر اساس  معرو  و نهی  های دینی با عنوان امر به   آموزه
ش تحقیقات هر  اه کنترل اجتماعی در جامعه افزایش یابد، انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد کاه

معرو   روست که اسالم برای پیشگیری از مفاسد اجتماعی مانند اعتیاد، امر به  از این  5یابد.  می
ارائه داده است؛ زیارا باا اساتفاده از ایان « راهکار پیشگیری از اعتیاد»عنوان  از منکر را به  و نهی 

 است  فرموده  ای سالم به وجود آورد؛ چنانکه امام باقر  توان جامعه  فریضه می
ُروِفِ َمع  َرِِبال  م  َ ِاأ  ه  ِِِإنَّ َكِرَِسِبيُ َِِِعِنَِِِوِالنَّ ُمن  ِِِال  َِعِظيَمة  یَضة  َلَهاِءَِفِر َهاُجِالصُّ ِبياِءَِوِِمن  ن  َ اأ 

                                                            

 .32. مائده  1
 .  283، ص های اسالمی  سرمایه اجتمامی در آموزه. محمد علینی، 2
 .۷8، ص 9۷ ، ج احاراالنوارمحمدباقر مجلسی،  .3

4. scpd. eadl.ir 
5. irna.ir/news/833669 
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ِ َر  َملُرِاأ  َمَظلاِلُمَِوُِتع  ِال  َمَكاِسلُبَِوُِتلَردُّ ِال  َملَذاِلُبَِوَِتِهل ُّ َمُنِال 
 
َِوَِتأ ُِ َفَراِئ ُضَِوِِبَهاُِتَقاُمِال 

ر َم  َتِقيُمِاأ  َداِءَِوِیس  َع  َتَصُفِِمَنِاأ  از منکار، راه انبیاای  معرو  و نهای   همانا امر به 1؛ین 
الهی و شیوه صالحان است. وظیفه بزر ی است که به برکت آن، سایر واجباات، برپاا و 

  بار ها، امن و کسب و تجارت، حالل و ظلم و تجاوز، دفع و زمین، آباد و اعاده حا  راه
 پذیرد.  شود و همه کارها سامان می   ردِن متجاوز  ذارده می

ای را  را به انجام این فریضه موظف کرده اسات و جامعاه 4و جوامع 3ها  خانواده 2اسالم افراد،
  5داند که این فریضه در آن اجرا شود.  بهترین می
اقبال مردم به ایان فریضاه، های نظارت همگانی بر  فتار و رفتار یکدیگر و   شدن زمینه فراهم 

ضامن سالمتی و دوام جامعه است و زمینه ایجاد هر  ونه انحرا  اجتماعی را محادود و کنتارل 
ای تربیت شوند که در   ونه خواهد همه افراد جامعه به محور می  اسالم با نگرشی اجتماع 6کند.  می

و اخاروی افاراد جامعاه، باه  برابر رفتار یکدیگر احساس مسئولیت کنند؛ زیارا ساعادت دنیاوی
 7از منکر ممتاز و برجساته اسات. معرو  و نهی   یکدیگر مرتبط است و بر این پایه، نقش امر به

  وید    یکی از مسئوالن نیروی انتظامی می
را   هاا  را در جامعه بر پا کنایم، نیکی  ها  کند که فضلیت  این فریضه الهی به ما تکلیف می

خواهاد   ها سکوت نورزیم. در هماان حاال از ماا می اه در برابر آن   پاس بداریم و هیچ
و کردارهای بد را به هام  وشازد کنایم و از کناار   ها  موقع و با رفتاری شایسته، رذیلت  به

اعتنایی نگذریم. ا ر هر یک از ما، یکدیگر را از پیامدهای ناا وار   راحتی و با بی آنان به
آوری به مواد اعتیاد آ اه کنیم،  رایش به  تی چون رویفردی و اجتماعی کارهای ناشایس

یابد و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلاو یری   رفتارهای ضداخالقی در جامعه کاهش می
  8شود.  می

                                                            

 .56، ص 5 ، ج فیالکا. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .۷1. توبه  2
 .1۷. لقمان  3
 .110و 104عمران   . آل4
 . 110عمران   . آل5
، زباان و «از منکر و نظاارت همگاانی از نظار امیرمؤمناان علای معرو  و نهی  امر به ». محمدرضا جواهری، 6

 . 800ادبیات، ص
 . 341 ا 343، ص المعارف قرآن کریم دائرة. مرکز فرهنگ و معار  قرآن، 7

8. snn.ir/fa/news/383122 
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 . تقویت حمیت اجتماعی و غیرت دینی2

یکی از راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد در جامعه، تقویت غیرت اجتماعی اسات. 
های ایمانی، از مصاادی   های مادی و معنوی با انگیزه  مراقبت شدید نسبت به ارزشحساسیت و 

از منکار  معرو  و نهی  غیرت است؛ زیرا فرد غیور با استفاده از محبت به دین، به جهاد و امر به 
ُجُ ِِِِإَذاَِلم ِ»فرموده است   چنانکه امام صادق 1پردازد؛ می ُكلوُسِاَِِیَغِرِالرَّ لِبَِفُهلَوَِمن  َقل  ا ار  2؛ل 

 «.  انسانی غیرت نداشته باشد، قلب و فکرش وارونه است
منادی  غیرت داشتن به خانواده، محله، کشور و دین، باه معناای ممانعات از اساتفاده و بهره

مندی نامشروع دیگران را نیز در بر  های بهره  ها نیست؛ بلکه پیشگیری از ایجاد زمینه دیگران از آن
شادن  همان اندازه که به ناموس و کشور خود حساسیت دارند، باید نسبت به فاسد  یرد. افراد   می

 جامعه نیز حساسیت و غیرت داشته باشند.
هاا را از  در زمان رضاشاه که موضوع کشف حجاب مطرح بود و مأموران رضاشااه چاادر زن

ر و صادا بلناد ها سا در حرم بودند، نا هان از میان زن داشتند، شبی امام خمینی سرشان برمی
با عصبانیت جلو رفت و سیلی محکمی به صاورت یکای از ماأموران زد و  شد. حضرت امام

«. است. شما ح  ندارد ایان کارهاا را بکنیاد بیت اینجا خانه مردم است. خانه اهل» فت  
ساپس همگای از آنجاا «. زنی؟ مأمور اعلیحضرت را می»مأموری که سیلی خورده بود،  فت  

 یه را به مسئوالن باالتر خبر دهند. پس از رفتن مأموران یکای از حاضاران باه اماامرفتند تا قض
 امام«. اند، زودتر از حرم بروند تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید تا مأموران نیامده»عرض کرد  

 3«. ویند ها چه می نشینم تا ببینم آن جا می همین»فرمود  

 . اعتماد اجتماعی3

را در شارایط عادم  عیجتمادل اتبااست که جامعه ی عضاهمکاری میان ا ساز اعتماد، زمینه
یکای از  4آیاد. کند و در تحق  نظم اجتماعَی عنصری حیااتی باه شامار می اطمینان تسهیل می

                                                            

 .۷5. نسام  1
 .536، ص 5 ، ج الکافی . محمد بن یعقوب کلینی،2
 .50810، کد خبر  25/11/1396، «غیرت دینی امام خمینی»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع3

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/50810 
 . 60، صلعل نظری نظم اجتمامیتشریح و تحنظم: سی شنا جامعهد چلپی، . مسعو4
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و  2تحقیقاات مختلاف داخلای 1کارکردهای مهم دین، ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی اسات.
ن و شناسا  جامعهن دینداری و اعتمااد اجتمااعی اسات. بیانگر وجود رابطه مستقیم بی 3خارجی،

و « فوکویامااا»، » امبتا«، «زناوا»، «ناایس»تو، بر«و»دی ماننااد متعداندیشاامندان اجتماااعی 
ی دارناد. جتماعد اعتمامعتقدند که دین و مذهب، نقش مؤ ری در ایجاد و تقویات ا« زتومپکا»

پاذیرتر و  بینی ده باشاد، رفتاار افاراد پیشی دینی، فرهنگی و اخالقی تقویت شها  ارزش»هر چه 
های مذهبی، موجب ترویج   بنابراین دینداری و شرکت در آیین 4«.قابلیت اعتماد افراد بیشتر است

ها و هنجارهایی همچون درستکاری، صاداقت، کماک و محبات باه  و استحکام عقاید، ارزش
 5ساز اعتماد اجتماعی است. شود که زمینه دیگران می

ها و   هاا، ساازمان  یزان اعتماد در جامعه بیشتر باشد و افاراد بتوانناد بار اعضاا،  روههر چه م
شاود.  یابد و آمار اعتیاد کمتار می نهادهای جامعه اعتماد کنند؛ میزان رضایتمندی نیز افزایش می

، ضمن ایجاد شکا  میان فقیار و غنای موجاب باه منابعاین در حالی است که توزیع ناعادالنه 
کااهش اعتمااد در جامعاه موجاب افازایش  6شاود.  اعتماادی یاا تقویات آن می  مدن بیوجود آ
عای تضاعیف و جتمااتعهد  7شاود، ها، جرایم و انحرافات در جامعاه می نظمی ، بیها  نینابساما

در چناین  9شاود.  و پیوندهای مشترک و بادوام میان افاراد متزلازل می 8نگهویت اجتماعی کمر

                                                            

، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، «های بازسازی آن  بررسی وضعیت اعتماد در جامعه ایران و راه»آبادی،  . مرتضی زین1
 .153و  152ص 

؛ 62اسای، ص شن  جامعه، «عی  تحلیلی از سطوح و عواملجتماد اعتماا». ر.ک  سید علیرضا افشانی و همکاران، 2
عالمه ه نشگاعاای داجتمام اعلو، «ا اار میازان دینااداری باار اعتماااد سیاساای»اهی و فریبااا شااایگان، حساین پناامحمد
عوامال ماؤ ر بار اعتمااد اجتمااعی دانشاجویان »؛ علیرضا محسنی تبریزی و اسماعیل شیرعلی، ۷9یی، ص طباطبا

 . 158لی، ص عازش مور آریزی د برنامهو هش وژاپ، «نلماهای کشور آ  هنشگاوهی داپژردموایرانی خارج از کشور  
3. Greeley, A(1997), Social and Behavioral Sciences"The Other Civic American, Religion and 
Social Capital", the American Prospect, 32. 

 .282، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، ص «های دینی  اعتماد اجتماعی و آموزه». طاهر شریفی، 4
 .  292. همان، ص5
 . 100سی، صشنا  جامعه، «ع و جنسیتجتماد، اعتماا». تقی آزاد ارمکی و افسانه کمالی،  6
، «هاای توساعه روساتایی نقش اعتمااد اجتمااعی در مشاارکت ماردم در طرح»راد،  . مصطفی ازکیا و کریم حسنی7

 .  22پژوهشنامه علوم اجتماعی، ص
، «هاای توساعه روساتایی عی در مشاارکت ماردم در طرحنقش اعتمااد اجتماا»راد،  . مصطفی ازکیا و کریم حسنی8

   100پژوهشنامه علوم اجتماعی، ص
 .28، صشناسی نظم: تشریح و تحلعل نظم اجتمامی جامعه. مسعود چلبی، 9
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های قاچااق موادمخادر و جاذب  اقشاار مختلاف در زمیناه ییجودوشرایطی زمینه  سترش س
ای   وناه شود. از این رو نظام اجتماعی بایاد به کننده فراهم می عنوان مصر  جوانان و نوجوانان به

رفتار کند که همه مردم و کنشگران اجتماعی احساس امنیت و تعهد، پیوند اجتماعی و مشارکت 
دهنده اعتمااد اجتمااعی   رو عملکرد تمامی نهادهاای شاکلاجتماعی کنند و این احساس، در 

 است.
های دینی و اخالقی در جامعه و پاسخگو بودن مسئولین، از جملاه  تقویت و  سترش ارزش

مسؤلین با پاسخگویی روشن، شفا  و مسئوالنه به مردم  راه های تقویت اعتماد اجتماعی است.
های جلب مشاارکت و   ماعی جامعه را تقویت، زمینهاجت  توانند سرمایه های  روهی، می  و رسانه

مردم در زمینه مورد نظر را فراهم کنند و از این طری  ضمن افزایش محبوبیت   جانبه  همکاری همه
 1های مختلف را در زمینه مورد نظر بسیج نمایند.  و مقبولیت خود، مردم و  روه

 و تکافل اجتماعی . حمایت4

ضمانت و پشتیبانی افراد جامعه از یکدیگر به وسایله راهبردهاای  تکافل اجتماعی، به معنای
ایجابی مانند سرپرستی یتیم یا سلبی مانند تحریم رباست که به انگیزه شعور و وجدان باطنی و از 

 یرد تا فرد در پناه کفالت و حمایات جامعاه زناد ی  عم  و مبنای اعتقاد اسالمی سرچشمه می
رساانی و   رساانی باه دیگاران و تمایال باه کمک  به معناای نفع کند. هد  حمایت اجتماعی نیز

  هاای قارآن و سایره  آموزه 2ای از رفتارهاا را در بار  یارد.  تواناد  ساتره  هاست و می خدمت به آن
َو »ها و رفاع مشاکالت یکادیگر اسات    کننده مؤمنان درباره کمک باه انساان  تشوی  نبوی

 «. و ]همواره  در راه نیکی و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید 3؛ْقویَتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو التَّ 

رد برخومحوری است. در فرهناگ اساالمی   مندی از احسان  ، بهره ها  الزمه حمایت از انسان
و  4انیگرای دمنت برو شت اچشمدون شد بده و رفای رپیگیران، به معنای یگردبا ر محو  نحساا

قارآن کاریم هماواره باه احساان باه  5مردم اسات.با اری پندادهمزاه همر مثبت بهر فتابه منزله ر
                                                            

 . 39، اندیشه حوزه، ص «پاسخگویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی»اکبر  . علی1
 .94شناسی، ص ، جامعه«بط روزمره اجتماعی و عوامل مؤ ر بر آندوستی در روا  بررسی نوع». سیروس احمدی، 2
 .2. مائده  3

4. Caldwell, C. Truong, D. Linh, P. and Tuan, A. (2011). Strategic human resource managementas ethical 
stewardship, Journal of Business Ethics, Vol. 98, No. I. pp. 171 – 182. 
5. Fromm, E. (1956). The Art of Loving. Harper Collins, New York, NY. - Javadi Amoli. A. 
(2003). Guidance in Quran. Qhom: Esra Publication. (In Persian). 
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ایتام، مسکینان، همسایگان و ... سفارش کرده است. انبیای الهی نیز همواره  2خویشان، 1والدین،
 3اند تا ابعاد فرهنگ احسان را در ُبعد اندیشه، انگیزه و رفتار به افراد و جامعه منتقل کنند. کوشیده
ی احسان و خدمت به دیگران، موجب رخت بربساتن فقار، بیکااری، محرومیات و ساز  فرهنگ

 شود.   هایی چون اعتیاد می  عدالتی از جامعه، و درمان بیماری  بی
ی اجتماعی، موجب ایجاد احساس امنیت و اعتماد در فرد وابسته باه موادمخادر  ها  حمایت

مصر  ماواد  ی اجتماعی باالتر به سوم ها  ز حمایتکه ابتالی افراد برخوردار ا  ای   ونه  شود؛ به  می
ُبعد همکاری جمعی، توزیع مجدد  روت، رفع فقر و نابرابری و رفع  بسیار کمتر است. با تقویت 

های اجتماعی، ضمن تأمین رفاه و ضروریات زند ی افراد، عدالت و آرامش  ساترش  نابسامانی
هاای اجتمااعی  حل مسئله فقر، بسایاری از آسایب شود. در واقع با  یابد و جامعه اصالح می  می

شوند؛ زیرا وقتی افراد نتوانند با استفاده از ابزار و وسایل موجاود باه  مانند اعتیاد از جامعه دور می
 شوند.   رفاه نسبی دست پیدا کنند، به سوی انزوا و اعتیاد کشیده می

اعی نقش مؤ ری داشته باشد،  اروه تواند در حمایت و تکافل اجتم  هایی که می  یکی از  روه
خویشاااوندی اساات. ارتباطااات خویشاااوندی موجااب افاازایش کنتاارل اجتماااعی غیررساامی 

شود. هر چه این نوع کنترل اجتماعی بیشتر باشد،  رایش به اعتیاد و  خویشاوندان بر یکدیگر می
ی و معناوی یابد.  روه خویشاوندی ضمن تأمین و رفع نیازهاای مااد دیگر انحرافات کاهش می

ها و  ریزی نماید. قطعًا تجمیع ظرفیت  تواند برای تفریح و شادی خویشاوندان برنامه همدیگر، می
امکانات موجود در میان خویشاوندان، زمینه اشتغال، تفریح و نشااط و رفاع نیازهاای زناد ی را 

 ای  سترش نخواهد یافت.   برای همه فراهم خواهد کرد و اعتیاد در چنین جامعه

 . ایجاد کار و کارآفرینی5
ها ناشی از معضلی به نام بیکاری است؛ زیرا جوانان   از نظر برخی محققان، بیشتر ناهنجاری

بینند و بارای رهاایی از ایان فکار آزاردهناده، باه   دلیل بیکاری خود را در خانه فردی اضافه می به 
، ناکامی در ارضاای نیازهاای نفس بیکاری موجب کاهش اعتماد به  4آورند.  موادمخدر روی می

                                                            

 .8، عنکبوت  15. احقا   1
 .90. نحل  2
 . 204ات، ص ، مطالعات فرهنگ ا ارتباط«ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سّنت». علی سروری مجد، 3
 .861820، کد خبر  30/05/1395، «پدیده بیکاری و تأ یر آن بر روی جامعه»رسانی دانا،  . شبکه اطالع4

https://www.dana.ir/news/861820.html 
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روانی و اجتماعی، پوچی، سردر می، ناامیدی، افسرد ی و اختالالت اضطرابی، افازایش میازان 
پااذیری، کااهش روابااط اجتمااعی، طاارد اجتمااعی، ساارزنش دیگااران و   حساسایت و تحریک

، بیکااری» ویاد   شاناس اجتمااعی می  دکتار بااهر، آسیب 1شود.  خودسرزنشگری در افراد می
الفساد است. بیشتر ناهنجارهای اجتماعی از جمله سرقت، انواع جرایم، فساد، فحشاا، فقار و   ام

آورد، ناشای از   ارزشای را در جواناان باه وجاود مای  افسرد ی که زمینه بزهکاری و احسااس بی
فرد تواند فشارهای بسیاری را برای   بودن شرایط اقتصادی می   زیرا نامناسب 2؛«بیکاری آنان است

بار  3آورد.  که فرد برای رهایی از این شرایط، به مصر  موادمخدر روی مای ای    ونه  ایجاد کند؛ به
 شود.  آوری به اعتیاد می اساس بیکاری در کنار فقر، موجب روی این 

اسالم برای پیشگیری اعتیاد، افراد و جامعه را به کار و اشتغال تشوی  کرده است. قرآن، عمل 
ْنساِن ِإالَّ ما َسعی»عنوان یک تعهد و تکلیف اسالمی دانسته اسات    و کار را به و  4؛َو َأْن َلیَس ِلْْلِ

روایات بسیاری نیز ضامن تشاوی  باه کاار، «. ای جز سعی و کوشش او نیست  برای انسان، بهره
ِبَِِِطَلُبِ»فرموده است   نکه امام صادق اند؛ چنا سستی و تنبلی را نکوهش کرده َكس  ِفَِِِال  یَضلة  ِر

یَضِةِ َفِر َدِال  نیاز فرماوده اسات   امام باقر«. و کار واجب است  پس از نماز واجب، کسب 5؛َبع 
«ِ َهِِِِإنَّ ِیُِِِاللَّ ُِ ِغ ِمِِِب  و  َرَةِالنَّ َفَراغَِِکث  َرَةِال  در «. خواب زیاد و بیکاری زیاد، مورد غضب خداست 6؛َوَِکث 

َسِ»نیز آمده است   خدا سخنی از رسول ع 
َ
َحُدُکم ِِإَذاِأ

َ
يََِِِرِأ َِفل  ُرج  َسلُهُِِِغمََِّوََِلِیَِِِخ  َللُهَِِِنف  ل 

َ
ا ار  7؛َوِأ

اش را  رفتار غام و  کسی از شما  رفتار عسرت و تنگی شد، باید دنبال کار برود و خود و خانواده
 «. اندوه )فقر( نسازد

و ارائاه ساازی   ترین راهکار بلندمدت حل معضل اعتیاد است که باا فرهنگ  کارآفرینی، مهم
توان به حل این مسئله همت  ماشت. از این رو یکای   های الزم و پیشگیرانه به افراد، می  آموزش

                                                            

1. honarehzendegi.com 
، کاد 24/03/1395، «هاای اجتمااعی بیکاری؛ شاهراه اصالی معضاالت و ناهنجاری». خبر زاری دفاع مقدس، 2

 .8۷3229خبر 
https://defapress.ir/fa/news/87329 

 .83366912، کد خبر  03/04/1398، «اعتیاد با بیکاری و فقر بیشتر شد». خبر زاری ایرنا، 3
https://www.irna.ir/news/83366912 

 .39. نجم  4
 . 1۷، ص 100، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 . 180، ص ۷3 . همان، ج 6
 .23، ص 1۷ ، ج وسائل الشعع ن حسن حر عاملی، . محمد ب7
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افزایی   افزایی است. ا ر جامعه با رویکارد روشامند مهاارت های ایجاد کار، مهارت  از بهترین راه
ی مختلاف ها شاوند؛ بارای مثاال افازایش تولیادات در عرصاه  کند، جوانان جذب بازار کار می

ترین  مرات کار و تالش است و   تواند سبب افزایش کار و اشتغال شود؛ زیرا تولید یکی از مهم  می
های اقتصاادی  ای در امنیت اقتصادی و روانی جامعاه دارد. نگااهی باه برناماه  کننده  نقش تعیین

اقتصاادی  ریزی  ویژه در مدینه،  ویای آن است که حضرت باا هوشامندی، برناماه  به پیامبر
افزایی و  سترش   آن حضرت، مهارت ترین راهکارهای اقتصادی   دقیقی داشته است و یکی از مهم

  1ی است.زهای کشاور  فعالیت
هاای تولیادی،  توانند باا احاداث کارخاناه و کار اه   ذاری دارند، می افرادی که توان سرمایه

بهترین مردم، کسی است »موده است  فر جوانان جامعه را جذب بازار کار کنند. پیامبر اکرم
َملاِلِِإَلل ِ»همچنین در سخن دیگری فرموده است   2«.که برای مردم سودمندتر باشد َع  ِاأ  َحلبُّ

َ
أ

ِشُفِ َعَتُهَِوَِتك  ُهَِجو  ُرُدَِعن  ِمٍنَِتط  ِخُلُهَِعَل ُِمؤ  ُِتد  ِهُِسُرور  ُهِِِاللَّ َبَتلُهَِِِعن  ترین اعماال   داشتنی  دوست 3؛ ُکر 
کاردن  رسانگی او و دور سااختن غام و انادوه از   دا، شادی رسانیدن به مؤمن و برطار نزد خ

یکی از مصادی  مهم این امر، ایجاد کار بارای جواناان اسات. هار یاک از واحادهای «. اوست
های کار و   ای را به جوانان بیاموزند و با ایجاد تعاونی  های شغلی و حرفه اجتماعی نیز باید مهارت

الحسنه برای اشتغال اعضای خود در این زمینه تأ یر ذار باشند. ایجاد و   دادن وام قرض اشتغال و
هاای شاغلی توساط ایان    سترش مشاغل خانگی، کماک باه خوداشاتغالی و آماوزش مهارت

 تواند در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤ ر باشد.   واحدهای اجتماعی می

 فهرست منابع
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  از شیعیان انتظارات امام حسن

*علیرضاانواریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
نازل و قرآن  «قرآن صامت»ماه رمضان ماه خدا، ماه قرآن و ماه والیت است؛ زیرا در این ماه 

طلبد که باه انتظاارات   ردد. این تقارن می متولد می ( شهید و امام حسنناط  )امام علی
مااه بناد ان، بارای  ، از شیعیان بپردازیم؛ زیرا در ایانویژه  امام حسن به بیت قرآن و اهل

کنناد. در ایان رقابات کسای برناده  عبادت، خشنودی خدا و کسب فضایل اخالقی، رقابت می
لَهِِِِإَنِ»فرماود   را برآورده کند. امام حسن های قرآن و امام حسن خواهد بود که خواسته ِِاللَّ

َرَِرَمَضاَنَِِِجَعَ ِ ِقِهَِِِشه  َمارًاِِلَخل  َتِبُقوَنِِفيِهِبِِِِِمض  لَرَِفَيس  َِفَفلاُزواَِوَِقصَّ م  َضلاِتِهَِفَسلَبَقَِقلو  َطاَعِتِهِِإَل َِمر 
خداوند ماه رمضان را برای بند ان خود میدان مسابقه قرار داد. پس برخای در آن  1؛آَخُروَنَِفَخاُبوا

دیگر سبقت خواهند  رفت و  روهی  ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشنودی الهی از یک
 «.نمایند انگاری خسارت و ضرر می و سهلتوجهی  از روی بی

 شود. آنها اشاره می از متعدد است که در این نوشتار به برخی انتظارات امام حسن

 . جلب رضایت خداوند 1
جلب رضایت خداوند است؛ یعنی اینکه در تقابل خواست  یکی از انتظارات امام حسن 

ِ»فرماید   داشت. حضرت میو رضایت فردی و اجتماعی، باید خواست خدا را مقدم  َِِطَللَبَِِِملن 
ِهِِِِرَض  اِسِِِاللَّ ُُِِِِبَسَخِطِالنَّ ُهَِِِکَفا اِسِِِاللَّ ُموَرِالنَّ

ُ
ِِِأ اِسِِِِرَض َِِطَلَبَِِِوَِمن  لُهِِإَلل ِِِالنَّ ِهَِوَکَللُهِاللَّ ِبَسَخِطِاللَّ

َهُمِ اِسَِوِالسَّ شود؛ خداوند او را هر کس رضایت خدا را بخواهد هرچند باخشم مردم همراه  2؛النَّ
                                                            

 نویسنده و پژوهشگر.* 
 .23۷، صتحف العقو . ابن شعبه حرانی، 1
 . 201، ص األمالی،  ن بابویه. محمد بن علی ب2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 «.کند از امور مردم کفایت می
رضایت، به معنای خشنودی است؛ ا ر امری ساز ار با میل ما باشد، از آن به رضایت تعبیار 

و مقصاود از  2اما رضایت خداوند، به معنای تسلیم بودن در برابار امرونهای او اسات 1شود. می
بر این اساس چنان چه میاان  3ادن است.ناخشنودی و خشم او، محروم کردن از نعمت و کیفر د

جلب رضایت خدا، خود انسان و سایر افراد، تقابل ایجاد شود، باید رضایت خدا مقدم شاود. از 
 داند   های مؤمنان را جلب رضایت خدا میاین رو قرآن یکی از ویژ ی

اِل اِت ُأولِئَك ُهْم َخْیُر اْلبَ  ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ااُت ِإنَّ الَّ ِهاْم َجنَّ ِة َجزاُؤُهْم ِعْناَد َربِّ ِریَّ
ُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن  ْنهاُر خاِلدیَن فیها َأَبدا  َرِضَی اللَّ َعْدن  َتْجري ِمْن َتْ ِتَها اْأَ

ه ]اّما  کسانی کاه ایماان آوردناد و اعماال صاالح انجاام دادناد، بهتارین  4؛  َخِشَی َربَّ
های بهشت جاویدان است کاه  ها نزد پرورد ارشان باغ د(! پاداش آنمخلوقات )خداین

ها خشانود  مانند! ]هم  خدا از آن نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن می
هاا از خادا خشانودند و ایان ]مقاام واال  بارای کسای اسات کاه از  است و ]هام  آن

 پرورد ارش بترسد.

 وانیم خ در تفسیر نمونه در ذیل این آیه می
هاای پرنعمات  ها کاه باغ هرحال در این آیه نخست از پاداش مادی و جسمانی آن ... به

بهشتی است سخن به میان آمده، و بعد از پاداش معنوی و روحانی، آنان که هم خدا از 
اناد، چراکاه هار چاه  هاا از خادا راضای آنان راضی است و هم آنان از خدا راضی. آن

ها راضی است، چراکه هار چاه او خواساته انجاام  و خدا از آن ها داده اند به آن خواسته
نظر کرده؛ چه لذتی از این برتار و بااالتر  اند و ا ر هم لغزشی بوده به لطفش صر  داده

 5که احساس کند موردقبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده... است.
دارناد؛  دم میمتأسفانه برخی در تقابل رضاایت خاال  و مخلاوق، رضاایت مخلاوق را مقا

فروشی و احتکار نکنید، یا به خاطر رضایت دیگران در مجالس  دهد  ران چنانکه خدا دستور می
افتد و ایان هماان تقادم  عروسی لهو و لعب شرکت ننمایید و حال اینکه عکس این امر اتفاق می

                                                            

 .106، ص 3، ج المعزان فی تفسعر القرآن. محمدحسین طباطبائی، 1
 «.رضی»؛ ذیل واژه التحقعق فی کلمات القرآن الکریم،  . حسن مصطفوی2
 .453، ص 2، ج فتح القدیر. محمد بن علی شوکانی، 3
 .۷4و 8. بینه  4
 .209 ، ص2۷ ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 5
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َأ َفَماِن »فرمایاد   کند.  قرآن می خواست مخلوق بر خال  است که زمینه خشم خدا را فراهم می
ُم َو ِبْئَس اْلَمصیر ِه َو َمْأواُه َجَهنَّ ِه َکَمْن باَء ِبَسَخط  ِمَن اللَّ َبَع ِرْضواَن اللَّ آیا کسی که از رضاای  1؛اتَّ

خدا پیروی کرده، همانند کسی است که به خشم و غضب خدا باز شته؟! و جایگااه او جهانم و 
 «.پایان کار او بسیار بد است

 . قرآن مداری2 
از شیعیان قرآن مداری است؛ قرآنی که عامل هدایت، امام و  کی از انتظارات امام حسنی

 هاست. چنانکه حضرت فرمود  شفابخش روح و جسم انسان

ِاَِ َِماَِبقِِ َحقَّ
َ
ِأ َِوِِإنَّ َِعَل ُِلَداُکم  ُكم  ِِإَمامًاَِیُدلَّ ُُ ِخُذو آِنَِفاتَّ ُقر  ُرَِلَذاِال  َِغي  ة  َياَِبِقيَّ ن  اِسِِفيِالدُّ لنَّ

ُُِ لَرُؤ َِکلاَنَِیق  ِِبلِهَِوِِإن  َم   َِیع  َِلم  ُهَِمن  ِِمن  َعَدُلم  ب 
َ
ُهَِوِأ َفظ  َِیه  َِلم  َِعِمَ ِِبِهَِوِِإن  آِنَِمن  ُقر  در  2؛ِبال 

دنیا غیر از این قرآن باقی نمانده، پس او را پیشاوای خاود قارار دهیاد تاا شاما را باه راه 
کسی است که به آن عمال   ترین مردم به قرآندرستی که سزاوار نجات هدایت کند؛ و به

کند  ر چه آن را حفظ نکرده باشد؛ و دورترین مردم از قرآن کسی است که به آن عمال 
 نکند  ر چه آن را قرائت کند.

ِإ»چنین ایشان فرمود   هم آَنِِِنَّ ُقر  ُدورَِِمَصاِبيُحِِِِفيِهَِِِلَذاِال  وِرَِوِِشَفاُءِالصُّ آن همانا در این قر 3؛النُّ
«. هاسات هاا و سینه های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل چراغ

ُکْم َو ِشِاٌء »ناظر به این آیه است   این کالم امام حسن اُس َقْد جاَءْتُکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ َها النَّ َأیُّ
ُدورِ  ِِلم»در تفسیر  عالمه طباطبایی 4...«.ِلما ِفي الصُّ ُدورِِِشفاء  پاس... »فرمایاد   می« اِِف ِالصُّ

هاست دو تعبیر کنایی است، و کنایه است از اینکه آن حالات باد و خبیاث   "شفام"  آنچه در سینه
داد و عایش خاوش مارا مکادر  ساوی شاقاوت و بادبختی ساوق مای روحی که داشتم و مارا به

بار ایان اسااس «. ل  ردیادبرد، از بین رفت و زایا ساخت، و خیر دنیا و آخرت مرا از بین می می
هاسات، هماان  ها و یا به تعبیر قارآن شافای چیازی کاه در سینه منظور از شفا دادن بیماری دل»

های معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حساد و جابن و شارک و نفااق و امثاال  آلود ی

                                                            

 .35، ص ۷ ، جمواهب الرحمان فی تفسعر القرآنموسوی سبزواری،   و ر.ک  سید عبداالعلی 162. آل عمران  1
 .316، ص إرشاد القلوب إلی الصواب. حسن بن محمد دیلمی، 2
 .۷3، صنزه  الناظر و تنبعه الخاطر. حسین حلوانی، 3
  کاه در    شاما آماده اسات و شافایی بارای آن ]دردی برای  پرورد ارتان پندی ] ای مردم، از ]سوی  »5۷. یونس  4

 «.هاست سینه
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ره اسرا نیز آمده سو 82و همین معنا در آیه «. های روحی و معنوی است ها که همه از بیماری این
هاست؛ بناابراین نخساتین  ها و نقص ها و عیب دانیم "شفا" معمواًل در مقابل بیماری می» 1است 

های فکاری و اخالقای  سازی از انواع بیماری کند همان پاک ها می کاری که قرآن در وجود انسان
 2«. فرد و جامعه است 

را در خصاوص  نتظارات امام حسانشود این است  آیا ما اسؤالی که در اینجا مطرح می
ایم؟ حقیقت ایان اسات کاه انتظاارات اماام  برآورده کرده 3عمل به قرآن که هد  نزول آن است

صورت شایسته در ماتن  تنها به قرآن با تمام عظمت نه –متأسفانه  –برآورده نشده است، زیرا امروزه 
تر محدود به ظواهر اسات؛ و  ود بیشش زند ی ما قرار نگرفته و ا ر جایی هم به قرآن پرداخته می

اللاه  هاای زناد ی اسات. حضارت آیاتحال اینکه خواست امام، حضور قرآن در تمام عرصاه
 فرماید  می ای خامنه

امروز نگااهی باه صاحنه زناد ی مسالمانان بیفکنیاد، ببینیاد قارآن در کجاسات؟ در 
بات ماردم باا های اقتصادی؟ در تنظیم رواباط و مناسا های حکومت؟ در نظام دستگاه

هاا؟ ... در  ها؟ در سیاست خارجی و روابط با دولت ها و دانشگاه دیگر؟ در مدرسه یک
های زند ی، تنهاا مسااجد و  همه میدان وخوی مدیران جوامع اسالمی؟ ... از این خل 

 ریانااد کااه قاارآن   ریساات. می ها...؟ سااید جمااال صدسااال پاایش از ایاان می مأذنااه
هاسات، در  ها و نهادن بر طاقچه دن و خواندن بر مقبرهمخصوص هدیه دادن و زینت کر

کنناده  این صدسال چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع قرآن برای امت قرآن نگران
  4نیست؟

مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ عالج هم بر شات »چنین ایشان فرمود   هم
زنیم،  ت اسالمی اینجاست که دم از قرآن میها، ما ام به قرآن است... عیب بزرگ کار ما مسلمان

 5«.کنیم... اما به قرآن عمل نمی
بر این اساس ا ر جامعه دینی به این معرفات نائال آیناد کاه قارآن یگاناه نساخه شافابخش 

                                                            

ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشِاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن . »1  «.َو ُنَنزِّ
 .23۷، ص 12 ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
ِبُعوهُ   »155. انعام  3  «.َو هذا ِکتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرٌك َفاتَّ
، به نقل از  قرآن در آیناه 64ماه  در زمان ریاست جمهوری به کنفرانس اندیشه اسالمی، بهمن ای الله خامنه . پیام آیت4

 ها. اندیشه
5. http://farsi.khamenei.ir/newspartindex?id=3032 
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و حیاات  1ترین عامل مهجوریت قارآن زدوده هاست؛ اصلی جانبه و پیش روی آن مشکالت همه
 2طیبه محق  خواهد شد.

در ماه رمضان که ماه بهار قرآن است، با قرآن بیشتر ماأنوس و معاار  بلناد آن را پس بیاییم 
دستورالعمل زند ی قرار دهیم؛ چنانکه علما با قرآن مأنوس و به آن عمل و تاأ یر آن را در زناد ی 

 کردند. احساس می
     وید الله طالقانی می های آیت سلول یکی از هم

رساید، یکای آه  ای استغا ه آمیز به  اوش می لول نالهکه از هر س شبی در زندان درحالی
طلبیاد و  پیچیاد و خادا را باه یااری می کشید و دیگری از درد شکنجه باه خاود می می

خواناد،  ، عزیازانش را باه ناام می سوخت و در هزیاان شخص دیگری در آتش تب می
اِزعااِت َو » :فرماود رسید که می  وش می صدای ملکوتی قرآن از مرحوم طالقانی به النَّ

اِشطاِت َنْشطا   * َغْرقا   نا اه دژخیمان زندان وارد شادند و مرحاوم طالقاانی را  3«َو النَّ
که تن شریفش در زیار تازیاناه آناان سایاه شاده باود او را  بردند و بعد از مدتی درحالی

اِب اِت َسْب ا  » وش رسید   بر رداندند. اّما باز صدای قرآنش به اا * َو السَّ ِبقاِت َفالسَّ
بان شنیده شد کاه آمدناد و مرحاوم طالقاانی را بردناد و او را  باز صدای زندان 4«َسْبقا

هایش  سلولی شکنجه کردند و بر رداندند. مجددًا صدای قرآن او بلند شد و با اینکه هم
بانان اهل تارحم نبودناد،  از او خواهش کردند که از ادامه قرآن چشم بپوشد؛ زیرا زندان

امشب دلم  رفته و هاوای تاالوت قارآن را کارده  القانی در جواب  فت ولی مرحوم ط
راِت َأْمارا  » اه خواناد   است و شکنجه آنان تأ یری در من ندارد. آن بااز در  5«.َفاْلُماَدبِّ

که او را آوردند دیگر   اه بردند. هنگامی کشان به شکنجه سلول باز شد و پیکر او را کشان
 6چکید. ها خون می ز جای تازیانهخوان صبح بود و ا وقت خروس

شان ناراحات شاده  نجف که بودیم آقا چشم» وید   دکتر فاطمه طباطبایی )عروس امام( می
امام «. شما چند روز قرآن نخوانید و استراحت کنید»بود. دکتر آمد و چشم ایشان را دید و  فت  

                                                            

َخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َم » 30. فرقان  1 ُسوُل یا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ  «.ْهُجورا  َو قاَل الرَّ
2  .  http://www.imam-khomeini.ir/fa/n119320 

 .2و 1. النازعات   3
 .4و  3. النازعات   4
 .5. النازعات  5
 .66 ، صانس اا قرآن در سعره مالماناکبر مؤمنی،  . علی6
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ای دارد  خواهم، چه فایاده میدکتر من چشمم را برای قرآن خواندن »دفعه خندیدند و  فتند   یک
َر ِمَن اْلُقْرآن» 1. ...ا ر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم   2«.َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ

 . آمادگی برای زندگی جاودانه3

اس  »ای خواهاد شاد    یر هر موجود زناده مرگ حقیقتی انکارناپذیر است که  ریبان ِْ ُکالُّ َن
ساوی ماا باز رداناده   اه به چشد، آن میرا مرگ  که هر جانداری 3؛ْرَجُعوَن ذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْینا تُ 

اهمیات زیاادی داده شاده «  رایی و معاد بااوری آخرت»از این رو در منابع دینی به «. شوید می
« توحیاد»ها آیه به قیامت اشاره دارد و از جهت اهمیات بعاد از  ای که در قرآن صد  ونه است، به

شود انسان خود را برای سفر جاودانه آماده و از  چراکه یاد مرگ و قیامت سبب میقرار رفته است؛ 
پوشی کند. البته آماد ی برای زناد ی جاوداناه باه معناای انازوا و دنیاا  لذات زود ذر دنیا چشم

ضمن سفارش انسان باه   ریزی نیست، بلکه استفاده عاقالنه از مواهب دنیاست؛ امام حسن
ای کاه  کند در بیماری . جناده نقل می کند  یری معقول از دنیا نیز دعوت می ه رایی، به بهر آخرت

شد، خدمت ایشان رسیدم. دیدم وضعیت جسامی اماام خیلای  منجر به شهادت امام حسن
 فرمود  کننده است؛ از این رو به حضرت عرض کردم مرا نصیحت کنید. امام ناراحت

ِِلَسَفِرَكِ» َتِعدَّ ِِِاس  َ ِِِاَدَكَِزَِِِوَِحصِّ   َجِلَكُِِِحُلوِلَِِِقب 
َ
ِ…أ َمل   َبلدًاَِوِاع 

َ
لَكَِتِعليُشِأ نَّ

َ
َياَكَِکأ ِِللُدن  َمل   َوِاع 

َكَِتُموُتَِغداًِ نَّ
َ
قدری تالش کن که  ویا همیشاه در دنیاا هساتی و بارای  برای دنیا آن 4؛ْلِِخَرِتَكَِکأ
 .« ونه زحمت بکش که  ویا همین فردا از دنیاخواهی رفت آخرت آن
 کند   یکی از خصوصیات شیعه را خوشحال بودن در هنگام مرگ بیان می حسنامام 

َظُمِ ع 
َ
ِمِنيَنُِِِسُروٍرَِیِرُدَِعَل ِِأ ُمؤ  َظلُمُِثُبلوٍرَِیلِرُدِِِال  ع 

َ
َبِدَِوِأ َ َكِدِِإَل َِنِعيِمِاأ  َِداِرِالنَّ ُِنِقُلواَِعن  ِإذ 

ِِإلَِ ِتِهم  َِجنَّ ُِنِقُلواَِعن  یَنِِإذ  َكاِفِر َفُدَِعَل ِال  ترین شادمانی که بار  بزرگ 5؛ َِناٍرََِلَِتِبيُدَِوََِلَِتن 
هاای  شود، زمانی است که از دار عسارت و درماناد ی دنیاا باه نعمت مؤمنان وارد می

ترین هالکتی که بر کافران فرود آید؛ زیرا آناان از بهشات  جاودان رخت بربندند و بزرگ
 ی دارد، رخت بربندند.خود )دنیا( به آتشی که نه خاموشی و نه پایان

                                                            

 .33. همان، ص 1
 .20. مزمل  2
 .5۷. عنکبوت  3
 .139، ص 44 ، جاحاراالنوار.محمدباقر مجلسی، 4
 .52، ص إمتقادات اإلمامع بابویه،  مد بن علی بن. مح5
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تنها از مارگ هاراس نادارد،  به دنیا داشته باشد، نهرا  بنابراین ا ر انسان دید اه امام حسن 
دنیاا و دیادار باا معشاوق  یی از قیدوبندهایها بلکه در هنگام مرگ خوشحال است؛ زیرا مرگ ر

ُكم ِ»درباره هراس و ترس از مرگ چنین فرمود   است. امام َرِِِِإنَّ خ 
َ
ُتم ِأ ِِِآِخَرَتُكم ِِِب  َيلاُکم  ُِدن  ُتم  َوَِعَملر 

َخَراِبِ َراِنِِإَل ِال  ُعم  َلَةِِمَنِال  ق  َرُلوَنِالنُّ َِتك  ُتم  ن 
َ
شما تمام کوشاش خودتاان را صار  آباادی دنیاا  1؛َفأ

ترساید کاه از جاای آبااد  اید و برای آخرت کار نیکی ندارید و به همین خااطر از مارگ می کرده
 «.قل شویدجای خراب منت به

بردناد،  نقل شده است در اواخر عمر میرزا جواد آقا تهرانی که در بیماری شدیدی به سار می
فرماید  خیر دردی ندارم ولی غم دارم؛  ایشان می آقا آیا دردی دارید؟»کند   ایشان سؤال می دکتر از

یااا  فاات  در چندماهااه آخاار عماار کااه  و غاام دوری از محبااوب. یکاای از مااراقبین ایشااان می
 2«.بود« یا الله»فهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده، بیشترین ذکری که بر لب داشتند ذکر  می

، 3دهناد، خواهناد دیاد ا ر امروزه مردم بدانند نتیج  کارهای خوب و بادی را کاه انجاام می
انسان ا ر به آخرت توجاه نکناد، مرتکاب  .شوند کنند و مرتکب  ناه نمی حواسشان را جمع می

ِتِ»فرماود   شود. امام صادق ی ناه م َملو  لُرِال  لَهَواِتُِِِیِميلُتِِِِذک  سِِالشَّ ف  یااد مارگ،  4؛ ِفليِاللنَّ
مناد  و شاید به همین دلیل است که یاد مارگ باه قادری ارزش«. میراند های نفس را می خواهش

شااود؛ چنانکااه پیااامبر  هااا محسااوب می ترین عبادت ها و برجسااته اندیشااه اساات کااه از برترین
َضُ ِ»فرماید   می اسالم ف 

َ
ِتِِِأ َمو  ُرِال  ِعَباَدِةِِذک  تِِال  َمو  ُرِال  ِرِِذک  َفكُّ َضُ ِالتَّ ف 

َ
  5«. َوِأ

ها را از دسات نادهیم؛  پس بیاییم با تهیه توشه، آماده سفر زند ی جاوداناه باشایم و فرصات
در حال  ذراندن ای  از موقعی که به دنیا آمده !ای فرزند آدم »فرمود    ونه که امام حسن همان

 دساتاز قرآن درباره  6«.ات ]قبر و قیامت  ذخیره نما عمرت هستی، پس ازآنچه داری برای آینده
 فرماید  ها می ن فرصتددا

ی ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن   ي َأْعَمُل صاِل ا  فیما َتَرْکُت َکاالَّ  *َحتَّ َلَعلِّ
ها َکِلَمٌة ُهَو  شاید در آنچه تارک کاردم  7؛ َیْوِم ُیْبَعُثوَن   قاِئُلها َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلی ِإنَّ

                                                            

 .130، ص6 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
2. http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat 

 .5. زلزله  3
 .133، ص 6 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 4
 .138. همان، ص 5
 .80، صر و تنبعه الخاطرنزه  الناظ. حسین حلوانی، 6
 .100و90. مؤمنون  7
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 ویند   چنین نیسات! ایان  ]و کوتاهی نمودم  عمل صالحی انجام دهم! ]ولی به او می
 وید ]و ا ر باز ردد، کاارش همچاون  ذشاته اسات  و  سخنی است که او به زبان می

 تا روزی که برانگیخته شوند.پشت سر آنان برزخی است 
 العظمی نوری همدانی فرمود  الله آیت

وآمد داشت. در آخرین دیدار بعد از مالقات  حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفت
ایشاان در   رسمی  فتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصای دارم، بناده و

 .اتاق ماندیم
به بنده  فت که کفن من را امضا کنید و نام خاود را  حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و

عنوان خاداحافظی چناد  خاواهم باه بنویسید و ما هم امضا کردیم؛ بعد هم  فات  می
ایمان و بصیرت ایشاان منقلاب  رکعت نماز پشت سر شما بخوانم. بعد از دیدار بنده از

ار سلیمانی را شدم و عش  و عالقه به جهاد و شهادت داشت. در زمان خداحافظی سرد
َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َماْن »در آغوش  رفتم و آیهم  ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّ

ُلوا َتْبِدیال   ؛ را قرائت کردم و با چشمان اشک باار َقَضی َنْ َبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبَدَّ
 1خداحافظی کردیم.

  وید   شاعر می
ریتمرگچوانـرَــچمـنرــزیک

 
2یرَـچیوسهد ممستوخرامازمیرم

 

 گرایی ( عقل4
هاسات و بعضای  داشتن از جملاه آن عقل در لغت معانی مختلفی دارد که منع، بستن و نگه

اند که آدمی را از  فتاار و عمال  داشتن دانسته و بدان جهت عقل نامیده عقل را حبس و نگه  ریشه
بر این اساس عقل راهنمایی است که راه صاحیح را از راه  3کند. اشته و او را مقید مید ناپسند نگه

از  دارد. به همین جهت، رسول خادا دهد و ما را از راه انحرافی بازمی انحرافی تشخیص می
ئاًِ» :فرماید عنوان بهترین چیز یاد کرده است، آنجا که می عقل به ِعَباِدَِشي  ُهِِلل  َضَ َِِماَِقَسَمِاللَّ ف 

َ
ِِِملَنِِِأ

ل  َعق  و روایات متعددی به خاردورزی   5شود و  درآیات عقل  موجب اندیشه وخردورزی می 4«. ال 
                                                            

1 .https://www.abrobad.net/fa-ir/Article 
 .1639. دیوان شمس تبریزی، غزل 2

  5۷5، ص 3، ج قاموس المحع مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی،  3.
 .12، ص 1، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی؛ 4
 .250، ص 2 ، جی تفسعر القرآنالمعزان ف. رک  محمدحسین طباطبائی، 5
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هاا تفکر و خاردورزی را منشاأ هماه خاوبی توصیه و تأکید شده است. از این رو امام حسن
وِصيُكم ِ»دانست  
ُ
َویِِأ ِهِِِِبَتق  ِالِِاللَّ ِرَِفِإنَّ َفكُّ هَوِِإَداَمِةِالتَّ مُّ

ُ
ٍرَِوِأ َِخي  ُبوُِک ِّ

َ
َرِأ َفكُّ شما]شایعیانم  را باه  1 ؛تَّ

کنم؛ زیارا کاه اندیشایدن پادر و ماادر هماه  تقوای الهای و اندیشایدِن همیشاگی سافارش مای
 «.هاست خوبی

یابد؛ چنانکه انساان باا اندیشاه و  های مختلف، ازجمله فردی نمود می خردورزی در عرصه
از  شناسد. امام حسن د را انتخاب کرده،  خدا را باعقل میاستدالل عقلی اصول اعتقادی خو

شناسای و  تردید یکای از مصاادی  حکمات، خدا عنوان کلید حکمت یاد کرده است. بی عقل به
ُكم ِ»معاد باوری با محوریت عقل است   لَواِبَِِِعَللي  ب 

َ
َبِصليِرَِوَِمَفلاِتيُحِأ لِبِال  لُهَِحَيلاُةَِقل  ِرَِفِإنَّ ِفك  ِبلال 

َمِ بر شما ]شیعیان  الزم است که اندیشه کنیاد؛ زیارا فکار کلیادهای درهاای حکمات  2؛ِةِالِهك 
 «. است

 یر شادن در  های آن و دوری از غافال آماد یکی از مصادی  حکمت، شناخت زماان و پیش
شود؛  و آن نمی   اه بازیچه دست این کند، هیچ رخداد است؛ یعنی کسی که خردمندانه زند ی می

خانواده و چه در مشکالت بزرگ جامعه و کشور و حتی مساائل جهاانی؛  چه در مسائل کوچک
 زیرا عقل بهترین راهنما در شناخت ح  و باطل و فضای غبارآلود است.

 فهرست منابع

دوم، قام   اکبر، چاا   ، مصحح غفاری، علیتحف العقو  ، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .1
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 .52، ص1 ، جمجموم  ورام. مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس، 1
 .298، صأمالم الدین فی صفات المؤمنعن. حسن بن محمد، دیلمی، 2



166       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 ش.13۷6جامعه مدرسین  پنجم 
، اول، البیات   مؤسس  آل ، قمأمالم الدین فی صفات المؤمنعندیلمی، حسن بن محمد،  .9

 . ق1408 
، چا  اول، بیاروت  دار القلام ا مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .10

 . ق1412الدار الشامی ، 
 ق.1414کثیرا دارالکلم،  ، چا  اول  بیروت  دار ابنالقدیر فتحشوکانی، محمد بن علی،  .11
دفتر انتشارات اسالمی جامعا    ، قم المعزان فی تفسعر القرآنطباطبائی، سید محمدحسین،  .12

 . ق141۷،  مدرسین، پنجم
  دار احیاام التاراث  ، بیاروتمفااتعح الغعابفخرالدین رازی؛ ابوعبدالله محمد بان عمار،  .13

 . ق1420 سوم  العربی،
، تحقی  علی اکبر غفاری، محمد آخونادی؛ چاا  اول، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .14

 ق.140۷تهران  دار الکتب اإلسالمی ، 
، مصحح حسنی بیرجندی، حسین، معون الحکم و الموامظلیثی واسطی، علی بن محمد،  .15
 . ش13۷6اول،     دار الحدیث،  قم
 ، دارالحیل ]بی جا، بی تا .المحع  قاموسمجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی،  .16
، چا  اول، تهران  وزارت فرهناگ و  فی کلمات القرآن الکریم التحقعق مصطفوی، حسن، .1۷

 ش.1368 ،  ارشاد اسالمی
 . ش13۷4 دار الکتب اإلسالمی ، اول  ، تهران تفسعر نمونهمکارم شیرازی و همکاران، ناصر،  .18
  مؤسساه  ، بیاروترحمان فی تفساعر القارآنمواهب الموسوی سبزواری، سید عبداالعلی،   .19

 . ق1409 ، دوم، اهل بیت
 ش.1396، قم  بوستان کتاب، دوم، انس اا قرآن در سعره مالماناکبر،  مؤمنی، علی .20

 . ق1410، اول،  ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، قم  مکتبه فقیه .21
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*اکكوریآتاهاالسالموالمسلمینسیـمحمـرضیآصاحجت

 مقدمه
ة  َیْهُدوَن ِبَأْمِرنا َو َأْوَحْینا ِإَلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیاراِت َو »فرماید   خداوند در قرآن می َو َجَعْلناُهْم َأِئمَّ

کاِة َو کاُنوا َلنا عاِبدیَن  الِة َو إیتاَء الزَّ قرار دادیم که به امر ماا هادایت ما آنان را امامانی  1؛ِإقاَم الصَّ
کنند ان ماا  شتکنند و انجام خیرات، اقامه نماز و دادن زکات را به آنان وحی کاردیم و آناان پرسا

را الگوی زند ی خویش قارار دهناد؛ زیارا  بر اساس این آیه، شیعه باید سیره امامان«. بودند
شاان، موجاب هالکات ای ، موجاب رساتگاری و تخلاف از سایره بیت تمسک به سیره اهل

ِ»خوانیم   شود؛ چنانکه در زیات جامعه کبیره می می ُكم  ِِإَلي 
َ
َِلَجأ ِمَنَِمن 

َ
َِوِأ َكِِبُكم  َِتَمسَّ ...َِوَِفاَزَِمن 

َِوُِلِدَ َِمِنِ َقُكم  َِصدَّ َتَصَمَِِِوَِسِلَمَِمن  ِفَِِِِبُكم ِِِاع  َِخاَلَفُكم  َِوَِمن  ُُ َوا
 
ُةَِمأ َجنَّ َِفال  َبَعُكم  ِ...َمِنِاتَّ ُُ َوا اُرَِمث   2؛النَّ

هر که به شما تمسک جست، به رستگاری رسید و هر که به شما پناه آورد، ایمنی یافت. کسی که 
شما را تصدی  نمود، سالم ماند و هر که متمسک به شما شد، هدایت یافت. کسای کاه از شاما 

ایان «. ساتپیروی کرد، بهشت جای اوست و هر که با شما مخالفت ورزیاد، آتاش جایگااه او
 را تبیین نماید. کوشد برخی از زوایای سیره اجتماعی امام مجتبی نوشتار می

 هایی از سیره اجتماعی امام حسن نمود

 . حفظ کرامت انسانی    1

های انسان و بیانگر ارزشمندی و واالیای ذاتای  ترین ویژ ی  ، یکی از اساس«کرامت انسانی»
ْمَنا َبِنی آَدَم »فرماید   یگر است؛ چنانکه قرآن میانسان و برتری او نسبت به موجودات د َو َلَقْد َکرَّ

                                                            

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 .۷3. انبیا  1
 .613، ص 2 ، ج من ال یحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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ْن َخَلْق  مَّ ْلَناُهْم َعَلی َکِثیر  مِّ َباِت َو َفضَّ یِّ َن الطَّ ِضیال  َو َحَمْلَناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْ ِر َو َرَزْقَناُهم مِّ ِْ  1؛َنا َت
ِضیال   ِْ هاا  بار  را در خشکی و دریا ]بر مرکببه راستی ما فرزندان آدم را  رامی داشتیم و آنان  1؛َت

های خود برتاری  ها را بر بسیاری از آفریده نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن
 «.آشکار دادیم

مراد از آیه، بیان حال جانس بشار »در تفسیر این آیه شریفه فرموده است   عالمه طباطبایی
اختصااص داده  یا ایل روحی و معنوی که به عادههای خاص و فض نظر از کرامت است؛ صر 

صایانت از کرامات انساانی در اندیشاه حقاوق »فرمایاد   الله جوادی آملی نیز می آیت 2«.است
ای است که خدای سبحان فرشتگان را به این وصف ستود  اسالمی، کرامت از آن فضایل برجسته

  3«.های وارسته را به این وصف موصو  کرد و انسان
ماورد تأکیاد قارار  اساس حفظ کرامت انسانی در آیات قارآن و سایره معصاومان بر این

ای داشته و رنگ و نژاد و جنس   رفته و توجه به ارزش ذاتی او از جهت انسان بودن، اهمیت ویژه
و زبان و حتی دین افراد، این ارزش را تحت تأ یر قرار نداده است. این در حالی است که متأسفانه 

ای است که در برخی جوامع بشری فراماوش شاده اسات.  ت و ارزش انسان، مسئلهامروزه کرام
های استعمار ر برای رسیدن به اهدا  استعماری خود، از هیچ ظلام و ساتمی نسابت باه  ملت

هایی چون عقل، ح  حیات و اساتفاده طبیعای از آنچاه  کنند. نعمت های دیگر دریغ نمی انسان
 4   مسلم هر انسانی است.خداوند مسخر انسان ساخته است، ح

است؛ چنانکه در « کرامت انسانی»، ارج نهادن به های اخالقی امام حسن یکی از ویژ ی
   م و بزر داشت مؤمن را مشاهده کردتوان اوج اکرا سیره اجتماعی آن حضرت می

 داد که در آن حاجت خود را نوشته بود. امام ای را به دست امام حسن مردی نامه
شخصای عارض کارد  «. حاجتت چیسات؟»که نامه را بخواند، به او فرمود  بدون این

دیدی حاجتش چیسات و  خواندی و می اش را می خدا! خوب بود نامه ای فرزند رسول»
بیم آن دارم که خدای تعالی »فرمود   امام«. دادی؟  اه بر طب  حجتش پاسخ می آن

اری مقامش مرا ماورد مؤاخاذه قارار خوانم، از خو اش را می تا به این مقدار که من نامه
                                                            

 .  ۷0اسرام  . 1
 .156، ص 13 ، ج المعزان فی تفسعر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
، کاد خبار  06/0۷/1391، «اللاه جاوادی آملای دربااره کرامات انساان دیاد اه آیت»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع3

93916.                                                                                               https://hawzah.net/fa/News/View/93916 
 .۷0، مجله بینات، ص «کرامت انسانی در پرتو قران و روایات»زاده،  . مصطفی سلیمی زارع و کاظم قاضی4
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 1«.دهد
ماا مجموعاًا چقادر پاول »به مسئول اموال خود فرمود   در روایت آمده است امام حسن

حضرت به او دستور داد همه را بیااورد. او عارض «. دوازده هزار درهم»و او عرض کرد  » داریم
توکلت باه خادا زیااد »د  فرمو امام«. ماند این، مخارج سال ماست و چیزی باقی نمی»کرد  
این مال کم را قبول کان و »او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه را به فقیر داد و فرمود  «. باشد

 ویا تو چیزی به ما نفروختی و ما هم چیزی از تو نخریدیم )آبروی تو کااماًل محفاوظ اسات( و 
    2«.این هم مال اندکی بود که ما در بساط داشتیم

 فروتنی  . تواضع و2

اخالق دینی، تواضع و فروتنی است؛ چنانکه خداوند خطااب باه رساول های  هیکی از  زار 
ْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمنیَن »فرموده است   اعظم ِِ بال ]عطوفات  خاود را بارای مؤمناان  3؛َو اْخ

 شود. های آن در رفتار آشکار می تواضع، حالت خشوع و خضوع درونی است که نشانه«. فرود آر
خفِِالجناحِکنایةِعنِاللينِوِالرفقِوِ» 4تر است. تواضع به معنای قرار دادن نفس در مرتبه پایین

  6بر این اساس َخفض َجناح، کنایه از فروتنی همراه با محبت است. 5،«التواض 
  وید   ، فروتنی است؛ چنانکه راوی میهای اخالقی امام حسن یکی از آموزه

های نان را بار روی زماین  ذاشاته  ه ور کرد که آنان خردبر فقرایی عب حسن بن علی
ای »خوردند. آناان باه آن حضارت عارض کردناد   داشتند و می ها را بر می بودند و آن

نزد آنان رفت و نشسات و  امام«. خدا! برای خوردن ناهار جلو بیا فرزند دختر رسول
هماراه آناان شاروع باه ساپس «. خداوند افراد متکبر و مغرور را دوست ندارد»فرمود  

خوردن نمود تا اینکه از خوردن دست کشیدند... سپس آنان را به میهمانی خود دعوت، 
  7به آنان غذا و لباس داد.

                                                            

 .339، ص زندگانی امام حسن. سید هاشم رسولی محالتی، 1
 .151۷2۷۷، کد مطلب  0۷/02/1399، «آشنایی با سیره امام حسن». پرتال فرهنگی راسخون، 2
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 .88. حجر  3
 .131، ص 13 ، ج التحقعق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی، 4
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اند  زمانی یکی از طالب بیمار شد. مرحوم حاج شیخ عبادالکریم  یکی از بزر ان نقل کرده  
دستور داد که آن را آمااده کنناد. ساپس  ، دارویش را تهیه کرد و به منزل برد و به خانوادهحائری

 1خودش دارو را به حجره آن طلبه آورد و حتی به خادمش نداد که بیاورد.
نررکردزیـهدروـشـازم ـارییزرتـینیسـت




2سلیمازیاچ ـازحشـمتنرر ـایـودیـامـورش



 . عفو و صفح3

زیارا   کادیگر اسات؛هاای ی های دینی  ویای جایگاه و اهمیت عفو و بخشاش از خطا  آموز
نوعان بدون عفو و  ذشت امکان ندارد. از این رو عفو و  ذشات  برقراری رابطه دوستانه میان هم

های وحیانی، رفتاری ارزشی و هنجاری پساندیده اسات. خداوناد در آیاات  از نظر عقل و آموزه
ته است متعددی بر اهمیت و ارزشمندی عفو و  ذشت تأکید کرده و حتی از صاحبان ح  خواس

َئُة »که از ح  خویش بگذرند و اشتباه دیگران را نادیده بگیرند   ایِّ َو ال َتْساَتِوي اْلَ َساَنُة َو اَل السَّ
تي ای کاه آن بهتار اسات، پاساخ  و نیکی و بدی یکسان نیست؛ باه شایوه 3؛ِهيَ َأْحَسُن   اْدَفْع ِبالَّ

 «.  وی
طاای دیگاران اسات؛ چنانکاه ، بخشش خهای سیره اجتماعی امام حسن یکی از ویژ ی

غاالم «. چاه کسای شکساته اسات؟»وقتی حضرت دید پای  وسفند شکسته اسات، پرساید  
حضارت تبسامی کارد و «. خواستم شما را ناراحت کنم من شکستم. می»حضرت عرض کرد  

سپس او را آزاد کارد و هدیاه خاوبی باه او «. ها به خاطر این است که تو آزاد نیستی این»فرمود  
از شیعیان انتظار دارد که نه تنها خطاهای دیگران را به سااد ی  بر این اساس امام حسن 4داد.

ببخشند؛ بلکه خطای او را با هدیه جبران کنند؛ زیرا قرآن مردم را افزون بر عفو، به صفح و نادیده 
وَن أَ »کند   رفتن خطای دیگران سفارش می ُ وا َأال ُتِ بُّ َِ وا َو ْلَیْص ُِ اُه َلُکاْم َو ْلَیْع اَر اللَّ ِِ

ْْ و  5؛ْن َی
در تفاوت معنایی «. دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ باید که ببخشند و در ذرند. آیا دوست نمی

تر از عفو است؛ زیرا در عفو  نکاوهش  اند که صفح، یک مرتبه برتر و بلیغ  فته« صفح»و « عفو»
                                                            

  .288، ص سعمای فرزانگان . رضا مختاری،1
 . 2۷8. دیوان حافظ، غزل 2
  .35. فصلت  3
 .214، ص 1، ج حعاة اإلمام الحسن. باقر شریف قریشی، 4
 .22. نور  5
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به خطاکاار روی خاوش نشاان داده زبانی نفی نشده است، اما در صفح افزون بر بخشش خطا، 
 نویسد  می شود؛ چنانکه شهید مطهری شود و هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمی می

کناد، هام اساتحقاق معاقباه و  صفح... با عفو تفاوت دارد. وقتی کسی کار خطایی می
مجازات دارد و هم استحقاق مالمت. عفو،  ذشت از مجازات است؛ ولی صفح یاك 

تر است. صفح این است کاه انساان ناه تنهاا آن مجاازات معماول را انجاام درجه باال
آورد، اسامش را هام  برد، به روی طر  هم نمی دهد؛ بلکه اصاًل نامش را هم نمی نمی
ه همیشه مقامی باالتر از عفو دارند؛ یعنی عفو آن نمی صاورت  ها باه برد و لهذا اولیاماللَّ

      1صفح است.
ها که ایشان در نجاف  در شبی از شب الله سید ابوالحسن اصفهانی در دوران زعامت آیت

خواندند، شخصی بین دو نماز فرزند ایشان را شاهید  اشر  نماز مغرب و عشا را به جماعت می
کرد. وقتی این پیرمرد هفتاد ساله از شهادت فرزندش بااخبر شاد، بسایار بردبااری و صابوری و 

و نماز عشا را خواند و قاتل فرزند « ال حول و ال قوی اال بالله» بزر واری از خود نشان داد و فرمود 
 2را هم عفو کرد.

چـــارهدرـــ یـــالنبـــَودســـتم


3چاره،احسازیاکـوعًـووکـرم


یـــیرایـــیســهلیاکـــنــزا 
 

4اترَمردیاحِسنالـیَمـناسـا  
 

 . بخشش مالی 4

است که زبانزد خاص  مام حسنهای اخالقی ا بذل و بخشش در راه خدا، یکی از ویژ ی
کاریم بودناد، اماا  موصو  شد. البته همه ائمه« کریم»به  باشد تا آنجا که امام و عام می

در  الشعاع قارار داد؛ چنانکاه اماام صفات دیگرش را تحت کریم بودن امام حسن مجتبی
روت خود را با فقارا باه طول عمر خود دو بار اموال خود را در راه خدا تقسیم کردند و سه بار نیز  

ُنَِعِلل»در روایتی آمده است   5طور مساوی تقسیم نمود. َهَسُنِب  َِخَرَجِال  ِنَِوِِ ٍّ َتي  َِماِللِهَِملرَّ ِملن 
َهَِِِقاَسَمِ اٍتَِِِثَهَثَِِِماَلُهِِِاللَّ آن حضرت دو بار تمامی دارایی خویش را در راه خدا دادند و سه  6؛...َِِمرَّ

                                                            

 . 390، ص 2۷ ، ج آثار مجمومه  . مرتضی مطهری،1
 .2۷4و  2۷3، ص سعمای فرزانگان. رضا مختاری، 2
  .2990، دفتر ششم، بیت مثنوی معنوی. محمد مولوی بلخی، 3
 .23، باب دوم، بخش اوستان، سعدیالدین  مصلح. 4
 .91و  90، ص سعره پعشوایان. مهدی پیشوایی، 5
 .14، ص 4 ، ج طالب یمناقب آ  أا. محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، 6
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سوار اسب زیبایی باود،  نقل شده است امام حسن«. دا تقسیم کردند...بار اموال خود را با خ
حضرت از اسب پاایین «. خواهم صاحب آن باشم می»فردی دست بر سر اسب کشید و  فت  

  1آمد و اسب را به او بخشید.
 ری، راهنماایی  بخشش تنها این نیست که انسان به فقرا کمک مالی کند؛ بلکه  اهی واسطه

چناین روشای  ن دیگران به انفاق، کمتر از خود انفاق  اواب نادارد.  ااهی ائماهو وادار کرد
پولی در  درخواست کمک کرد. اتفاقًا در آن هنگام امام داشتند. روزی فقیری از امام حسن

اش نا امید بر ردد، ابا داشات؛ از  بساط نداشت و از طر  دیگر از اینکه فرد تهیدستی از در خانه
عارض کارد  «. آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟»این رو فرمود  

امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و او عزادار شده و هنوز کسی به او تسلیت »فرمود  «. چه کاری؟»
دهم، به وی تسلیت بگاو کاه از ایان راه باه  نگفته است. نزد وی برو و با سخنانی که به تو یاد می

وقتی نزد خلیفه رسیدی، »فرمود  «. چگونه تسلیت بگویم؟»عرض کرد  «. رسی هد  خود می
بگو خدا را سپاس که او را با نشستن تو بر قبرش پوشیده داشت و با نشستنش بر قبرت مورد هتک 
حرمت قرار نداد؛ یعنی ا ر دخترت پیش از تو از دنیا رفته و زیر خاک پنهان شده، در عوض زیار 

شاد و  در می رفتی، دخترت پس از مرگ تاو درباه ی ا ر تو پیش از او از دنیا میسایه پدر بوده؛ ول
های  مرد فقیر به ایان ترتیاب عمال کارد. ایان جملاه«. ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود

عاطفی در روان خلیفه ا ر عمیقای بار جاای نهااد و از حازن و انادوه وی کاسات و دساتور داد 
نه، حسن بن » فت  «. این سخن از آن خودت بود؟» اه پرسید   آنای به مرد فقیر بدهند.  جایزه
 اویی. او منباع ساخنان فصایح و  راست می»خلیفه  فت  «. آن را به من آموخته است علی

  2«.شیرین است
ری از مستمندان، موارد انفااق را یکرد ضمن تشوی  دیگران به دستگ سعی می امام حسن

فهماند که جز در موارد خاص تقاضای  ین کار عماًل به نیازمندان میبا ا زیرا امام  نیز بیان کند؛
روزی عثماان در کناار مساجد  .کمک نکنند؛ زیرا ممکن است این امر موجب تنبلی انسان شود

نشسته بود، مرد فقیری از او کمک مالی خواست. عثمان پنج درهام باه وی داد. آن فقیار  فات  
 و اماام حساین عثمان به امام حسن«. یشتری کندمرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک ب»

                                                            

 .35۷. همان، ص 1
بحااراألنوار(، ترجماه محماد  43)ترجماه ج  و اماام حسان زندگانی حلارت زهاراجلسی، . محمدباقر م2

 .396آبادی، ص  روحانی علی
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درخواسات »فرماود   اشاره کرد. وی پیش ایشان رفت و درخواست کمک نمود. امام مجتبی
ای به  ردن انساان باشاد کاه از پرداخات آن  کردن از دیگران جایز نیست، مگر در سه مورد  دیه

دای آن را ندارد و یاا فقیار و درماناده ینی کمرشکن داشته باشد که توان اعاجز است یا بدهی و دَ 
عارض کارد  «.  ردد و دستش به جایی نرسد. کدام یک از این موارد برای تو پیش آماده اسات؟

 اه حضرت پنجاه دینار به وی داد و به پیروی  اتفاقًا  رفتاری من یکی از همین سه چیز است. آن»
ند. فقیار هنگاام بر شات از کناار چهل و نه دینار به وی عطا کرد از آن حضرت، امام حسین

تو کمک کردی، ولی هایچ نپرسایدی »جواب داد  «. چه کردی؟»عثمان  ذشت، عثمان  فت  
در مورد مصر  پول از مان ساؤال کارد؛  خواهم؟ اما امام حسن پول را برای چه منظوری می

سرچشامه این خانادان کاانون علام و حکمات و »عثمان  فت  «.  اه پنجاه دینار عطا فرمود آن
   1«.توان یافت؟ ها را کی می نیکی و فضیلت هستند. نظیر آن

کــهدر ــرصــبحوکــامآیــرو رتــزنـــاردآز



3ک ــپشـترایهـردونـازخـممی2پیِ ُدونـاز،



 . رعایت ادب در نشست و برخاست5

آداب معاشرت، نمایش از رفتار انسان در رواباط اجتمااعی و حضاور در جماع اسات. در  
تواند سبب جلاب دیگاران شاود و  ترین مسائل اخالقی می ها، رعایت جزیی یاری از موقعیتبس

محبوبیت اجتماعی انسان را افزایش دهد. بر این اساس یکی از آداب اجتماعی، رعایت حرمت 
کناد؛ یعنای در  صحبت شدن با دیگاران ظهاور می انسان است که در نشست و برخواست و هم

اشرت تا بدان اندازه  سترده و دقی  است که حتی چگونگی برخورد باا های دینی حسن مع آموزه
هاای  وارد از مجلس و جا باز کردن برای وی مورد توجه قرار  رفته اسات. یکای از آموزه یک تازه

در  ، رعایات آداب نشسات و برخاسات اسات؛ یعنای اماامسیره اجتماعی امام مجتبای
کرد تا الگویی برای ما  داب اجتماعی را رعایت میترین مسائل مانند نشست و برخاست، آ جزیی

در مکاانی نشساته باود و هنگاامی کاه  شیعیان باشد. نقل شده است که روزی اماام حسان
آمد  فت و باا او مالطفات  به آن مرد فقیر خوش خواست از آنجا برود، فقیری وارد شد. امام

                                                            

 .262، ص 43، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 . حقیران، فرومایگان.2
 . فرخی یزدی.3
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برای رفتن برخاستیم، آیا اجازه رفاتن باه ای مرد! تو وقتی نشستی که ما  »کرد و سپس به او فرمود  
   1«.خدا ای پسر رسول آری، »مرد فقیر عرض کرد  «. دهی؟ من می

 . رعایت حقوق حیوانات 6

کنند. از این رو  ها خدمت می ها به انسان ای هستند که برخی از آن حیوانات، موجودات زنده
از جملاه آن، تاأمین غاذای  های دینی برای حیواناات حقاوق تعریاف شاده اسات کاه در آموزه

ِ»فرموده است   هاست؛ چنانکه پیامبر آن َِوِِليََِِماِِمن  ٍةِِإَلَّ ُلَِِِدابَّ
َ
أ َهَِِِتس  ِنليُِِِکَ ِِِاللَّ ُزق  ِار  ُهلمَّ َصلَباٍحِاللَّ

َماِءِ ِویِنيِِمَنِال  َعَلِفَِوُِیر  ِبُعِنيِِمَنِال  صابح ای نیست، جز آنکه هر  هیچ جنبنده 2؛َمِليكًاَِصاِلهًاُِیش 
امام «. کند  خدایا! صاحبی نیکوکار نصیبم کن که سیر و سیرابم سازد از پرورد ار درخواست می

خدای واال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد و کسای کاه حیاوانی »نیز فرموده است   باقر
ای جاز ساایه او نیسات؛ در ساایه  کام یا جز آن را سیراب کند، خدا او را در روزی که ساایه تشنه

کارد؛  با حیوانات کریماناه برخاورد می بر این اساس امام حسن 3«.دهد عرش خود جای می
  وید  چنانکه نجیح می

ای کاه  خاورد و ساگی کناار اوسات. هار لقماه را دیدم که غاذا می حسن بن علی 
دهای ساگ را باا سانگ  دهد. عرض کردم آیا اجاازه می ای به سگ می خورد، لقمه می

ُهِ»برانم؟ حضرت فرمود   يَِِدع  ِييِِِإنِّ َته  ِهِِِِمَنَِِِأَس  َِوَِجلَ ِِِاللَّ َِِِعزَّ ن 
َ
ُظلُرُِِِذوُِروٍحَِِِیُكلوَنِِِأ َین 

ِهيِِِفي ُکُ َِِِوج  َناِآ
َ
ِعُمُهُِِِثَمَِِِوِأ ط 

ُ
آن سگ را به حال خود وا اذار. مان از خادا شارم  4؛ََلِأ

 «. یوان ندهمدارم که حیوان دارای روحی به من نگاه کند و من چیزی بخورم و به آن ح
دید غالمای ُقارص ناانی در دسات داشات،  در روایت دیگری آمده است که روزی امام

اش پرسید،  از انگیزه داد. امام ای به سگی که پیش رویش بود، می خورد و تکه ای خود می تکه
پایش ماوالی  اماام«. از خدا شرم دارم خود بخورم و به آن سگ چیزی نادهم»غالم  فت  
کرد، خرید. سپس غالم را آزاد کرد و باغ را باه او  غالم را با باغی که در آن زند ی می غالم رفت و

   5بخشید.
                                                            

 .330، ص زندگانی امام حسن. سید هاشم رسولی محالتی، 1
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  عوامل جلب محبت امام زمان

*ناصرَریانیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
اِذیَن َءاَمُناوْا اْصاِبُروْا َوَصااِبُروْا َوَرابِ »فرماید   خداوند می َها الَّ ُکاْم َیَأ یُّ اَه َلَعلَّ ُقاوْا اللَّ ُطاوْا واتَّ

ِلُ وَن  ِْ ای اهل ایمان ]در برابر حوادث  شکیبایی کنید، و دیگران را هم به شکیبایی وادارید و  1؛ُت
با یکدیگر ]چه در حال آسایش چه در بال و  رفتاری  پیوند و ارتباط برقرار کنیاد و از خادا پاروا 

دیثی که ذیل این آیه ذکر شده است، کالم شایوایی از اماام از جمله احا«. نمایید تا رستگار شوید
ِ»فرمایاد   است کاه می باقر َِوَِراِبُطلواِِإَملاَمُكم  ُکم  َِوَِصلاِبُرواَِعلُدوَّ ِِ َفلَراِئ

َداِءِال 
َ
لِبُرواَِعَلل ِأ ِإص 

َتَظر ُمن   بر انجام واجبات صبر، و در مقابل دشمنان صبورانه مقاومت کنید و ارتباط خود را 2؛ال 
از این رو بایسته است هر مسلمانی اماام خاود را بشناساد و باا او رابطاه ». با امام محکم نمایید

محکام، اعماالی اسات کاه موجاب جلاب   محکم برقرار کند. از جمله عوامل ایجاد این رابطه
دهنده پیوندی است کاه  شود؛ زیرا محبت و تأیید آن ذوات مقدسه، نشان محبت آن بزر واران می

 عال در این آیه شریفه به آن اشاره فرموده است. خدای مت

 انواع محبت 

ها، بعضی ذاتی و تاا حادودی غیار اختیااری هساتند؛ مانناد  در میان انواع عالی  و محبت
آید؛ مانند بسیاری از  محبت پدر و مادر به فرزند و برخی در ا ر ارتباط و انس با افراد به وجود می

سانی. البته جمع میان این دو نیز ممکن است؛ مانند فرزندی که های متداول در جوامع ان دوستی
حب ذاتی پدر و مادر خویش را دارد و در کنار آن با فرمانبرداری و خشنود کاردن دل آناان بار آن 

                                                            

 کارشناسی ارشد مدرسی مبانی نظری اسالم.* 
 200. آل عمران  1
 .219، ص 24، ج احاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 199، صالغعبه النعمانینی، . محمد بن ابراهیم نعما2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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و علی  افزاید. مطاب  روایتی همه ما مسلمانان از فرزندان معنوی پیامبر اکرم محبت ذاتی می
 فرموده است   هستیم. پیامبر اعظم مرتضی

َناَِوَِعلِِ
َ
ِأ   ِِ ِِإن  ِقلُذُلم  َهلاُِنن  َِفِإنَّ ِِوََلَدِتِهلم  َبلَو  

َ
ِأ َِحقِّ َظُمِِمن  ع 

َ
ِأ ِهم  َناَِعَلي  ِةَِوَِلَهقُّ مَّ ُ ِاأ  ُِ َبَواَِلِذ

َ
أ

َِ ِةِِبِخَياِرِاأ  ُعُبوِدیَّ ِِمَنِال  َهُقُهم  َقَراِرَِوَِنل  اِرِِإَل َِداِرِال  َطاُعوَناِِمَنِالنَّ
َ
َرارِِأ من و علی پدران  1؛ح 

اناد، بیشاتر  این امت هستیم و ح  ما بر آنان از ح  پدرانشان که آناان را باه دنیاا آورده
است؛ زیرا ما آنان را در صورت اطاعت از آتش جهنم نجاات داده و باه قرار ااه ابادی 

بااریم و بااه واسااطه عبودیاات خاادا، بااه بر زیااد ان آزاده ملحاا   )بهشاات جاویااد( می
 م. سازی می

بنابراین باید با انجام کارهای نیک، محبت و توجه بیشتر و مهربانانه آن حضارات را باه خاود 
ِفاِضِ ِِطيِنِتناَِوُِعِجُنواِِبملاِءِ«  فرموده است  جلب کنیم؛ چنانکه امام صادق ِشيَعُتناُِخِلُقواِِمن 

َرُحوَنِِلَفَرِحنا ِنناِوَِیف  َزُنوَنِِلُهز  ش ماا آفریاده نن ما از بقیه خمیرمایاه اولیاه آفاریشیعیا 2؛َوَلَیِتناَِیه 
اند. والیت ما در سرشت آنان عجین  شته است و آنان با خوشی ما خوشحال و با نااراحتی  شده

ََلِ»فرماید   نیز می امام زمان«. ما ناراحتند َِوَِلو  ِرُکم  َِوََِلَِناِسيَنِِلِذک  َمِليَنِِلُمَراَعاِتُكم  ُرُِمه  اَِغي  َوِِإنَّ
َداُءِذَِ َع  َطَلَمُكُمِاأ  َواُءَِوِاص  ما در رسید ی و سرپرستی شاما کوتااهی و اهماال  3؛ِلَكَِلَنَزَلِِبُكُمِالَّلَّ 

ها بار شاما فارود  ها و مصایبت ایم که ا ر جز این بود، دشواری نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده
 فرماید  در این باره می الله بهجت آیت«. نمودند کن می آمد و دشمنان، شما را ریشه می

شانود حار  ماا را؛ بلکاه  الواعی  است و جلاوتر از ماهاا می هُ نَ ذُ و أُ  الناظرةِ  اللهِ  یُن او َع 
او   ای دارد، آید به طار   اوش، فاصاله زنیم، این صدا از لب می خودمان که حر  می

ت آیاا ماا شنود، از خودمان کالم خودمان را؛ آن وق حر  ما را می  جلوتر از این فاصله
توانیم کاری بکنیم کاه او نداناد ... چارا کااری  توانیم کاری بکنیم که او نفهمد. می می

بیناد و ماا او را  او ماا را می  کنید که همیشاه خودتاان را پایِش آن حضارت ببینیاد، نمی
  4بینیم؛ پس چرا این قدر دوریم. نمی

دوستنزدـكتراممـنیـهمـناسـت


ــن ــبوـ ــنامویترعج ــهم دورمک


                                                            

 . 259، ص  23، ج احاراالنوارمحمدباقر مجلسی،  .1
 .3و  2، ص 53همان، ج  .2
 .  1۷5، ص 53، ج احاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 323، ص 2، ج االحتجاجطبرسی، . احمد بن علی 3
 .59، ص هاهارانالدین،  سید مهدی شمس. 4
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چــهکــ میــاکــهتــوازتًــتکــهاو


ـــورم ـــنمهج ـــنوم ـــارم 1درک 


  االمر راهبردهای افزایش جلب محبت حضرت صاحب

 . معرفت و اطاعت از خداوند 1

، ایجاد ناوعی قرابات و سانخیت میاان خاود و اولین قدم برای جلب محبت امام زمان 
، عاار  باه اماام زمااناسات. وجاود مقادس  وجود اطهر و قدسی حضرت امام زمان

تواند توجه و محبات حضارت را باه  خداوند متعال و مطیع محض فرامین الهی است. کسی می
خود جلب کند که بکوشد در حد مقدور شبیه به آن حضرت باشد. ا ر این سانخیت و شاباهت 

در این  الله بهجت نسبی شکل نگیرد، محبت آن حضرت نیز جلب نخواهد شد. حضرت آیت
  وید   باره می

  معرفت از عبارت است عصر حضرت ولی  و مخصوصاً  بیت راه ایجاد ارتباط با اهل
خداوند متعال، اطاعت محض از پرورد ار. این دو موجب حب به خداوند و محبت نسابت باه 

 محمد موجب عالقه و ارتباط با محمد و آل  ویژه دارد، به ها که خدا آنان را دوست می همه آن
 2است. االمر ها به ما حضرت صاحب ترین آن نزدیکشود که  می

ترین موانع جلب محبت حضرت  بنابراین عدم شناخت خدا و انجام  ناه و نافرمانی، از مهم
است. وقتی انسان با شاناخت درسات خادا، در راه اطاعات او و دوری از معاصای  حجت

ورد رضاای او باشاد؛ دهد، ما بکوشد و سعی کند کارهایی که در محضر حضرت ح  انجام می
قرار خواهد  رفت. بنابراین آنچه اهمیت دارد و  عصر قطعًا مورد عنایت و توجه حضرت ولی

باید فزونی یابد، محبت است. یک محبوب در صورتی کاه ببیناد محاب او باه دنباال بارآوردن 
شود. خواست  کند و موجب جلب محبت او می خواسته اوست، حتمًا به محبوب خود توجه می

 از ما چیزی جز شناخت خدا و اطاعت از پرورد ار متعال نیست. مام زمانا
 . طهارت نفس2 

و جلاب محبات ایشاان، کساب  ها برای ارتباط با حضرت مهادی ترین راه یکی از مهم
طهارت ظاهری و باطنی است. طهارت باطنی از طری  انجام واجبات و تارک محرماات الهای 

                                                            

 . 11. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی،  لستان سعدی، باب دوم در اخالق درویشان، حکایت شماره 1
 .65بهارانه، ص  الدین، . سید مهدی شمس 2
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و قطع محبت و ارتباط روحی  مل دوری انسان از امام زمانشود. قطعًا یکی از عوا حاصل می
و معنوی با ایشان، ناخشنودی آن حضرت از کوتاهی در انجام این وظیفه مهام اسات؛ چارا کاه 

الله و خلیفه خداوند بر روی زمین هستند و خشنودی ایشان زمانی باه دسات  ، ولیحضرت
هر آنچه که موجب رضایت و قرب به حضرت  آید که خداوند از انسان خشنود باشد. بنابراین می

و موجاب جلاب محبات آن  شود، همان نیز موجب رضایت و نزدیکی به امام زمان ح  می
 فرماید   می حضرت خواهد شد. آن حضرت در توقیع شریف به شیخ مفید

ای به برادر با ایمان و دوست رشاید ماا ... شایخ مفیاد کاه خداوناد عازت وی را  نامه
ای  ٬رد. سالم خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخالص آراستهمستدام بدا

و در اعتقاااد و ایمااان بااه مااا دارای امتیاااز مخصوصاای هسااتی ... از تمااام حااوادث و 
 ذرد، کاماًل مطلع هستیم و هیچ چیاز از اخباار شاما بار ماا  ماجراهایی که بر شما می

رغم کراهات و  ک نگذارید و بدانید کاه علایپوشیده نیست ... اوامر و نواهی ما را مترو
ناخشنودی کفار و مشرکان، خداوند نور خود را تمام خواهد کرد ... من کاه ولای خادا 

کنم ... پاس ساعی کنیاد اعماال شاما  هستم، سعادت پویند ان راه ح  را تضمین می
فاراهم طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از  ناهانی که موجب نارضایتی ما را 

شود که بدون توبه از  نماید، بترسید و دوری کنید ... عدم التزام به دستور ما موجب می
دنیا بروند و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت. خداوند شما را باا الهاماات 

پایانش نصیب شاما بفرمایاد  غیبی خود ارشاد و توفیقات خویش را در سایه رحمت بی
. ...1 

و   ین نامه بارها به انجام دستورات الهی و نهی از ارتکاب محرمات امر کاردهآن حضرت در ا
آن را موجب قرب یا بُعد از خود دانسته است. از اخالص و طهارت نفس شیخ مفید تمجید کرده 

ها اینهاا ماا را باه آنچاه کاه  و وجود این یار مخلص را از نعمات الهی دانسته است. ایان نشاانه
 سازد. کند، رهنمون می می یا ایشان را ناراضی را خشنود و  حضرت

 . توسل به ائمه اطهار3

که همان رسیدن به رضایت الهای  های رسیدن به محبت امام زمان ترین راه یکی از مهم  
َوِ»خاوانیم   است؛ چنانکه در زیارت جامعه می است، توسل به حضرت و سایر ائمه اطهار

                                                            

 .1۷5، ص 53، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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ِ َِفَقِدِاع  َتَصَمِِبُكم  ِهَِمِنِاع  هر آن کس که به شاما متمساک و متوسال شاد، باه خداوناد  1؛َتَصَمِِباللَّ
 «. متوسل شده و به ریسمان الهی چنگ زده است

بیشتر سفارش شده اسات.  ، توسل به حضرت اباعبدالله الحسیندر میان معصومین
َكَِصَباحًاَِوَِمَساًءَِوَِأَِ»خوانیم   در زیارت ناحیه مقدسه می ُدَبنَّ ن  ُموِعَِدماًَِفََّلَ َكَِبَدَلِالدُّ َِعَلي  ِكَينَّ  2؛ب 

ایان «.  اریم کنم و در مصیبت تو به جای اشك، خون می هر صبح و شام بر تو  ریه و شیون می
فرمایش حضرت، راهنمای بسیار  ویایی است تا همگان بدانند کاه سرچشامه نجاات و فاالح 

توانیم موجبات توجه  است که می هکجاست و با تبعیت از ایشان در توجه به حضرت اباعبدالل
 و محبت بیش از پیش ایشان را فراهم کنیم.  

  وید   می یکی از نزدیکان امام خمینی
عبداللااه  رفتنااد و زیااارت ابی در زیااارات مخصااوص، از نجااف بااه کااربال می امااام

دادند و وقتی که در تهران بودند، این زیارت باه شاکل دیگاری  را انجام می الحسین
زدناد و در هماین حاال یاا ذکار  شد. در تهران روزی چناد سااعت قادم می ام میانج
خواندند. در آن ساعت کمتر کسای نزدیاک و مازاحم   فتند و یا زیارت عاشورا می می

هاا  عاشا  آن ناشدنی است. اماام ، وصفبیت شد. عالقه امام به اهل می امام
باا  ریزد. امام اختیار اشک می شود، بی بلند می« یا حسین»بود؛ عاشقی که تا صدای 

ها صابر بود و حتی در برابر مشکالتی چاون شاهادت حااج آقاا  اینکه در برابر مصیبت
السالم علیک یا » فت   خوان می مصطفی اشک نریخت، اما به مجرد اینکه یک روضه

 3چکید. ، قطرات اشک از دید انش فرو می«اباعبدالله
سوخته دو چیز  شهید سلیمانی دل» وید   یمانی میاالسالم رضایی، همرزم شهید سل حجت

شنید، اشک و ساوگ متماادی  ای می چنانکه هر وقت روضه ؛ آنامام حسین  بود  یکی روضه
شااد، در فاراق ایشااان اشااک  صااحبت می امااام عصار  داشات و دیگااری هاار وقات درباااره

حااج قاسام در »یاد   و بااره می یکی دیگر از مسئوالن فرهنگی سپاه نیز در ایان  4«.ریخت می

                                                            

 .2۷4، ص2 ، جمعون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق، 1
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ریخات و از  آمد، به پهناای صاورت اشاک می می جلسات خصوصی تا نامی از سیدالشهدا
  1«.لرزید هایش می شدت  ریه شانه

 . محبت و مهرورزی نسبت به امام زمان4

، برقرار کردن ارتباط روحی با آن حضرت و های جلب محبت امام زمان  یکی دیگر از راه
مهرورزی نسبت به ایشان است. وقتی شخص همواره به فکر امام زمان خاود باشاد و باا انجاام 
وظایف شرعی خود و اهدای هدایای معنوی به آن حضرت مانناد ذکار صالوات، قرائات قارآن 

د جلاب کناد، کریم، صدقه برای سالمتی حضرت بکوشد محبت و توجه آن حضرت را به خاو
َملاُمِ»فرماوده اسات   قطعًا امام معصوم نیز به او محبت خواهد نمود. امام رضاا ِ

ِنليُسِِِاْل  َ ِِاأ 
ِفيُقِ ِقيُقِِِالرَّ ِالشَّ ُِ َ ِفيُقَِوِاأ  َواِلُدِالشَّ «. امام همدم و رفی ، پدر مهربان و بارادر دلساوز اسات 2؛َوِال 

های مؤمن واقعی است؛  ، از ویژ یزماناظهار محبت و اشتیاق به محبوب اصلی یعنی امام 
َتِ»خوانیم   چنانکه در دعای ندبه می ِر َِِلي  َنِِِِشع  ی 

َ
ِِِأ ت  َتَقرَّ ویِِِبَكِِِاس  ِِالنَّ ِِِ،َِب   ُّ 

َ
ٍضِِِأ ر 

َ
َكِِِأ َِثریُِِتِقلُّ و 

َ
ِِأ

َ
،ِأ

وی ِِذ ُِطویِِِبَرض  م 
َ
ِرلاِأ َِغي  م 

َ
سرزمین و  ای و چه دانستم در چه جایی منزل  زیده ای کاش می 3؛أ

طاوی  مکان تو را در بر  رفته است. آیا در کاوه رضاوی هساتی و یاا در جاای دیگار و یاا در ذی
 «.هستی

 . ابراز اندوه و حزن در فراق امام مهدی5

و اظهار شوق به مالقات با آن حضرت،  حزن و اندوه درونی و واقعی در فراق امام مهدی
و جلب محبت آن حضارت  انسان به امام زمانهایی است که سبب نزدیکی  یکی دیگر از راه

ِذ ِ»فرموده است   شود. امام حسن عسکری می َهَرَِوَلِدَ ِالَّ ٍنَِحتَّ َِیظ  َوََِلَِتَزاُلِِشيَعُتَناِِفيُِحز 
ِ ِب ُّ َرِِبِهِالنَّ نویاد  برند تا فرزندم که پیامبر اکرم شیعیان ما در اندوهی دائم به سر می 4؛َبشَّ

 «.است، ظاهر شود ظهورش را داده
 . خواندن نماز، ادعیه و زیارات6

خواندن دعا و زیارات، از جهتی توسل و از جهتی ارتباط قلبی و رسیدن به معار  نابی است 
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 اند و موجب معرفت بیشاتر باه اماام زماان از طری  این متون به شیعیان رسانده که ائمه
های متعددی نقال  نمازها، دعاها و زیارت ، مجموعه مهمی ازشود. در رابطه با امام زمان می

،  ردآوری شده است. خواندن نماز امام زماان 1صحعفه مهدیهشده است که در کتابی به نام 
تواند سبب شناخت امام  و ...، از اموری است که می« الهی عظم البالم»دعای ندبه، دعای فرج 

 و جلب محبت آن حضرت شود.  زمان

 فهرست منابع
 کتب

 ق.1409، تهران  دارالکتب االسالمیه، اقبا  االمما اووس، علی بن موسی، ط ابن .1
 ش.1385، قم  مؤسسه توسعه فرهنگ قرآنی )متف (، اهارانهدی، هالدین، سید م شمس .2
، بیاروت  مؤسسا  االعلمای للمطبوعاات، ون اخباار الرضاامعصدوق، محمد بن علی،  .3

 ق. 1404
 ق. 1403شرالمرتضی، ، مشهد  ناالحتجاجطبرسی، احمد بن علی،  .4
 ق.140۷، تهران  دارالکتب االسالمیه،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .5
 ق. 1403، چا  هشتم، بیروت  الوفا ، احاراألنوار مجلسی، محمدباقر، .6
 ش.139۷، قم  بوستان کتاب، 26، چا  سعمای فرزانگان مختاری، رضا، .۷
 ق.139۷الصدوق، ، تهران  مکتبهکتاب الغعبه نعمانی، محمد بن ابراهیم، .8

 ها سایت

؛ «هاای اخالقای شاهید سالیمانی از زباان همارزمش تارین ویژ ی مهم»خبر زاری ایسانا؛  .1
 .98101410909، کد خبر  14/11/1398

، 24/05/1400؛ «ما ملت امام حسینیم، چطور شعار یاک ملات شاد؟»خبر زاری مشرق؛  .2
 .1259048کد خبر  

                                                            

. این کتااب توساط ساید مرتضای مجتهادی سیساتانی باه رشاته تحریار درآماده و توساط محمادجواد ظریاف و 1
 محمدحسین رحیمیان تصحیح و ترجمه شده است.





 

 

های عفت کالم  ها و زمینه ضرورت
 های دینی ط اجتماعی از نگاه آموزهدر رواب

 *اعرمنوری

 مقدمه

تاارین راه ارتباااطی اساات. از ایاان رو  ها،  فااتن و شاانیدن مهم در زنااد ی اجتماااعی انسااان
شود. نوع ارتباط، احساساات و  مالحظات بسیاری در نوع  فتار و ادبیات سخن  فتن مطرح می

هاا تاأ یر  ها، از کلماات و ناوع ادای آن انعواطف، اعتقادات و نیز نوع برخورد و تعامل میان انس
پذیرد. به همین دلیل کیفیت سخن  فتن و محتوای آن، نشانه عقل و شعور و سطح فرهنگ و  می

عفا ، موضوعی کلی است که ، نوع بینش و نگرش انسان به زند ی است. در سبک زند ی دینی
به عنوان پایه و شناسنامه عفات در ها و ابعاد آن، عفت در  فتار است که ترین شاخه یکی از مهم

شود؛ زیرا زباان، ابازاری کارآماد بارای اباراز درون و شخصایت  رفتار و اندیشه نیز محسوب می
هاست. متأسفانه یکی از معضالت جامعه اماروزی، دوری از عفات کاالم در محااورات  انسان

ضاوری پار رناگ ویژه قشر نوجوان و کسانی است که در فضای مجاازی ح توسط برخی افراد به
سازان جامعه هستند، این مسائله باه تادریج باه درون  فتارهاای  دارند. از آنجا که این نسل آینده

هاا نیاز راه یافتاه ها در فضای مجازی و دیگر نوشته عادی میان افراد و چه بسا در مکتوبات و پیام
به این بحاث اماری  شوند؛ از این رو پرداختن است و به طور متداول و امری معمول استفاده می

 ضروری است. 

 شناسی واژه
آمده است. در  1و به معنای خودداری از قبیح و آنچه که حالل نیست،« عفف»عفت از ماده 
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معنای اصطالحی نیز عفت کالم عبارت است از پیراساتن کاالم از آنچاه کاه در عقال و شارع، 
به معناای خویشاتنداری در  ممنوع است و برای زبان و کالم آفت شمرده شده است. به عبارتی،

 استفاده از الفاظ و کالم ناشایست است.
قرآن کریم در دستوری صریح مردم را به  فتار نیکو با یکدیگر امار، و باه طاور عاام از هماه 

اِس ُحسنا  »کند   ناهان زبانی نهی می با مردم به نیکویی سخن بگویید. در تفاسایر  1؛َو قوُلوا ِللنَّ
اماام  2داناد. ار نیکو را نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای همه مردم الزم میآمده است که آیه  فت

ِهمُِحسنًاُِموِمِنِهمَِوُِمَخاِلِفهم»فرموده است   حسن عسکری اِسُِکلِّ باا هماه ماردم،  3؛ُقوُلواِِللن 
 «.مؤمن یا مخالف، نیکو سخن بگویید

 مصادیق عفت کالم
ا دیگران، در ابتادا بایاد ساخنان عااری از اماور برای داشتن عفت کالم و سخن نیکو  فتن ب

دشانام دادن، لعان، »نکوهیده در شرع و اخالق باشند. برخی از این امور  نکوهیده عبارتناد از  
غیبت و تهمت، استفاده از کلمات زشت و رکیک، تحقیر، اهانت، به زبان آوردن  ناه،  فتگاوی 

هاا  یک از این موارد با توجه به  ساترد ی آنالبته بحث و بررسی هر «. غیرضروری با نامحرمان
طلبد، اما با توجه به اینکه در این بحث بیشتر به دنبال عوامل پااک و منازه  ای را می مجال  سترده

 شود.  ها اشاره می ها هستیم؛ به اختصار به برخی از آن بودن کالم از آن
شنام اسات کاه ناه شایساته کند، د اموری که سخن را از نیکویی و اعتدال خارج مییکی از 

سخن و نه شایسته سخنگوست. خداوند در قرآن کریم از دشنام دادن باه کفاار نیاز نهای نماوده 
یر علم  »است   َْ وا الله عدوا  ب ذیَن َیدعوَن ِمن دوِن الله فَیُسبَّ وا الَّ کسانی را که غیر خادا  4؛َو الَتُسبَّ

 «.و نادانی خدا را دشنام خواهند داد ، دشنام ندهید که آنان هم از روی دشمنیخوانند را می
در این شعر زیبای فارسی به معنایی از آیه اشاره شده است که عواقب دشنام ابتدا کام  وینده 

 کند؛ زیرا به طور معمول اولین واکنش مخاطب، مقابله به مثل خواهد بود  را تلخ می
تلـخ،ناتردــهامدک ام،مستم راکام



،اول،ک امک ـتوـ ـهرادمی  5تلـخکـام 
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غیبت و تهمت هم از  ناهان زبانی هستند که در قرآن کریم به صراحت از مؤمناان خواساته 
شده است در  فتگوهای خود به دلیل عواقب اجتماعی منفی از آن پرهیز کنناد. رعایات عفات 

تااری ترین مصادی  عفت کالم است. قرآن کاریم در ادب  ف کالم در امور جنسی، یکی از مهم
کناد و باا  پوشی را لحاظ میخاصی، از استفاده از الفاظ در مباحث  ونا ون، به نوعی حیا و پرده

پرد ی و به کار بردن الفاظ صاریح و قبایح اجتنااب کارده اسات. اماام  استفاده از کنایات، از بی
ساءَ »در تفسیر عبارت  صادق ماوده آن را به آمیازش جنسای تفسایر کارده و فر 1«الَمسُتُم النَّ
تر»است   ِالسِّ ُِیِهبُّ ِاللَهَِسِتير  «. های باعفت را دوسات دارد خداوند عفیف است و انسان 2؛لكن 

این روش قرآن کریم، نوعی الگودهی به مؤمنان است که باید حیا و متانات را در  فتاار رعایات 
اَکَِوَِماُِیسَتهَجُنِِمَنِالَكهم»در روایتی نیز آمده است   کنند.  «. فتار زشت و قبیح بپرهیزاز  3؛ِای 

 وید  در کوفه به یکی از بانوان درس قرائات  به نام ابوبصیر می باقریکی از شا ردان امام 
دادم. روزی در موردی با او شوخی کردم )که برخال  حریم عفات باود(.  آیات قرآن آموزش می

کسای کاه در   »رسیدم. حضرت به من فرماود پس از  ذشت مدتی در مدینه به محضر امام
«. خلوت  ناه کند، خداوند نظر لطفش را از او بر رداند. این چه سخنی بود که به آن زن  فتای؟

ایان  4«.مراقب باش تکرار نکنی»فرمود   از شدت شرم سر در  ریبان بردم و توبه کردم. امام
د. حتی  در کن  ویی و  فتار خال  عفت دعوت می حکایت نیز به عفت زبان و کنترل آن از هرزه

 فتگوهای روزانه در محیط کار یا آموزش یا مجالس دیگر نیاز بایاد مرزهاای عفاا  در  فتاار 
 . شناخته و در حفظ آن کوشش شود

ه در کامرجع وقت جهاان تشایع، در آن زماانی  الله العظمی آقای بروجردی حضرت آیت
نند و به افراد تندی کنترل نکه ا ر خشم و عصبانیت خود را کردند کشهرستان بروجرد بودند، نذر 
 نمایند، یک سال روزه بگیرند.

آن شاا رد مطالاب  اینکاهی از شا ردان خود، به خااطر کیک روز، هنگام مباحثه علمی با ی
 فت، طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند. در  ارتباط با موضوع بحث می غیرمنطقی و بی

 5نند.ک. بعد، یک سال روزه  رفتند تا نذر خود را ادا سته شدکه نذر آقای بروجردی شکبود  اینجا
                                                            

 .6، مائده  43. نسام  1
 .221، ص ۷۷، ج نواراحاراال. محمدباقر مجلسی، 2
 .451، ص 8، ج معزان الحکمه  شهری، . محمد محمدی ری3
 .24۷، ص 46، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 4
 .114-115، ص زاان اایدها و نبایدها. جمعی از نویسند ان، 5
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 عوامل ایجاد و گسترش عفت کالم در جامعه انسانی
 . توجه به مسائل عقیدتی 1

شاک کسای کاه  بینی اوسات. بی نوع رفتار و کردار آدمی، برآیند و نتیجه عقیده و نوع جهاان
و بردباری، از اصول اعتقادی اوست؛ احترام به دیگران، رعایت حریم میان زن و مرد و نیز تواضع 

 در زبان نیز به آن پایبند است. 
ـاســت حــالمــتكلمامکالمــ پی



1امکومه مازیروزتراودکـهدراوسـت 


ها و نیز ناوع تعامال باا  بنابراین قبل از آموزش الفاظ و کلمات و توجه به بار مثبت و منفی آن
مقید به فضایل اخالقی و دوری از رذایل باشد. در سایره دیگران، ابتدا فرد باید از لحاظ اعتقادی 

شادند، رو مای آمده است هنگامی که با توهین و الفاظ زشت برخی افاراد روباه معصومین
 شد.  ها بود که در رفتارشان نیز متجلی می کردند؛ زیرا کرامت درونی آن هر ز مقابله به مثل نمی

ین است که در نظام آموزشی مباحاث عقیادتی ماورد بنابراین  ام اول برای اصالح رفتارها، ا
عنایت ویژه قرار بگیرد و هر ز این مسئولیت به تنهایی بر عهده خانواده و یا تنها یک مقطع خاص 

 تحصیلی نیست.
 کند   االسالم سید مهدی امام جمارانی نقل می حجت

یک نفر ارادت فوق  برایم  فت که من از میان شما روحانیون فقط بهها  یک نفر از کمونیست
العاده دارم آن هم آقای دستغیب شیرازی است، پرسایدم چارا؟  فات  در زنادان انفارادی روی 

شب بود نا هان درب زندان باز شاد های  سکوی مخصوص استراحت زندان خوابیده بودم، نیمه
اماه بسار وارد سّید پیر مردی کوتاه قِد الغر اندامی را وارد کردند من سر را باال کردم دیدم یک عم

شد سرم را زیر لحا  کرده دوباره خوابیدم نزدیک طلوع آفتاب بود حّس کردم دستی به آرامی مرا 
دهد، چشم باز کردم سید پیر مرد سالم کرد و بازبانی خوش  فت  آقای  عزیز نمازتان  می نوازش

م. آن ممکن است قضا شود. من با تندی و پرخاش  فتم مان یاک کمونیساتم نمااز نمای خاوان
خواهم که شما را بد خاواب کاردم مارا عفاو  می بزر وار فرمود  پس خیلی ببخشید من معذرت

کنید. من دوباره خوابیدم پس از بیدار شدن مجددًا از من عذر خواهی کارد و مان از آن تنادی و 
پرخاشی که کرده بودم پشیمان شدم، عرض کردم آقا مانعی ندارد حاال چون شما پیر مرد هستید 

نشینم؛ ایشان نپذیرفت و فرمود نه شما سابقه دار هستید  می ریف بیاورید روی سکو من پایینتش
و قبل از من زندانی شده اید و زحمت بیشتری متحمل شده اید ح  شماسات کاه آنجاا بمانیاد 
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خالصه جای بهتر را قبول نکرد مدتی که با هم در یک سلول بودیم من شایفته اخاالق ایان مارد 
 1خاصی به ایشان پیدا کرده ام. شدم و ارادت

 . گسترش اصل حیا2

رعایت حیا و عفت به عنوان رکن محکم در سالمت اجتماعی، همواره مورد تأکید دین باوده 
شود؛ چه بسا رعایات حیاا در  فتاار باه  است که محدوده آن افزون بر رفتار، شامل  فتار نیز می
پیشگیری کند. در قرآن کریم خطاب باه  نوعی از برخی مشکالت و معضالت رفتاری مرتبط نیز

ذی ِفی َقلِبِه َمَر »آمده  است   2زنان پیامبر   3«.َو الَتخَضعَن ِبالَقوِل َفَیطَمع الَّ

، نازک نمودن صدا توسط زنان است؛ به طوری که باعث جلب توجاه «الَتخَضعَن »منظور از 
کناد کاه  ه به زنان سفارش میبرای مردان باشد. منظور از مرض قلب، ضعف ایمان است. این آی

هنگام سخن  فتن با نامحرمان، به شکل جدی و معمولی سخن بگویناد و از طناازی و برخای 
شود شنونده به فکر  ناه بیفتد، خودداری کنناد. ایان دساتور، یکای از  حاالت صدا که باعث می

، اصول تربیات اساالمی و حاریم میاان زن و مارد اسات کاه الزم اسات در مجاالس مهماانی
عواقب ناخوشایندی به دنباال  ،توجهی به آن برخوردهای اداری و کاری و... رعایت شود؛ زیرا بی

خواهد داشت و افراد جامعه را به انحرا  خواهد کشاند. حتی در جامعه نبوی نیز ممکان اسات 
 ایمانی باشند که با این سبک برخورد به طمع و  ناه بیفتند. افراد سست

 کالم عفت نکردن رعایت  پیامد. اندیشیدن در 3

در زند ی فردی و اجتماعی آ اهی ندارند.  اه قبیح متأسفانه بسیاری از مردم، از نتایج کالم  
استفاده از کلمات مستهجن هر چند به شوخی، تصاویر ناخوشاایندی از فارد باه دیگاران ارائاه 

باشد؛ زیارا بسایاری از  ساز سوماستفاده از فرد به وسیله بیماردالن دهد که ممکن است زمینه می
 اهی نیز استفاده از ادبیاتی کاه حااوی «. تراود که در اوستبرون از کوزه همان »مردم معتقدند 

به مثال، اخاتال  و برخوردهاای فیزیکای  تواند باعث مقابله توهین و دشنام یا تحقیر باشد، می
عات اسات و افاراد در یار ها، درباره همین موضاو های قضایی در داد اهشود. بسیاری از پرونده

شوند؛ در حالی که  افزون بر اتال  وقت، از نظر سالمت روان و مسائل  اقتصادی نیز متضرر می
                                                            

1. https://www.hawzahnews.com/news/37179 

شود. ساید محمدحساین است، اما به آنها اختصاص ندارد و شامل همه زنان می . آیه خطاب به همسران پیامبر2
 .309، ص 16، ج المعزان فی تفسعر القرآنطباطبایی، 

 .32. احزاب  3
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 تواند از بسیاری از این مشکالت پیشگیری کند. پاکیز ی  فتار می

 . تربیت خانوادگی 4

رت عفت در کالم ترین کانون تربیتی است که به عنوان نقطه آغازین مها خانواده، اولین و مهم
-رود؛ زیرا فرزندان در تقلید از رفتار و  فتار والدین مانند آینه عمال مای فرزندان نیز به شمار می

کنند. کودکی که در خانواده به شاکل صاحیح باا سابک زناد ی دینای و روش تسالیم در برابار 
. ا ار چاه تر خواهاد باود دستورات شرع پرورش یابد، در کنترل رفتار و  فتاار خاود نیاز موفا 

های نامناسب از همساالن در میان اقوام، همسایگان و جمع دوستان از متغیرهای دخیل و  آموخته
باید توجه داشته باشند که ادب پس هستند. و مؤّ رتری  تراناخواسته هستند، اما والدین الگوی توان

یت در  فتاری کودکان، زینت و نمای وضعیت فرهنگی خانواده است و تسااهل و عادم حساسا
هاا کاه  ااه موجباات  ویژه در آغاز زبان  شاودن آن کار یری واژ ان نامناسب توسط کودکان به به

تواناد شاروع تلخای بارای اساتفاده از واژ اان و لحان  شاود، می خنده و سر رمی جمع نیز می
 ها باشد. نامناسب برای فرزندان در  فتار آینده آن

 . تمرین و مراقبه5

ساازی سابک  فتااری  عادی  ا ناخواسته به دالیل مختلف، از جملاه اهی افرادی خواسته ی 
ای ندارند، اماا ایان امار مسائولیت نامناسب در خانواده یا محیط اطرا ، کالم عفیف و مؤدبانه

برد. در قرآن کریم افارادی کاه باه تقلیاد و  ها را در تربیت نفس و کنترل زبان از بین نمی فردی آن
اند. قارآن در بیاان  مانند، نکوهش و مذمت شده عمل زشتی باقی میپیروی از  ذشتگان خود بر 

اا أَطعناا سااَدَتنا و »آمیز کفار از مواجهه با عذاب الهی فرموده است   قول ندامت نا إنَّ َو قالوا َربَّ
بیال ونا السَّ  ویند پرورد ارا ما از سران و بزر ان خود اطاعت کردیم و ماا را  و می 1؛ُکبراءنا فأضلَّ

این استدالل که این نوع محاوره در جامعه یا فضای مجازی یاا جماع دوساتان «. اختند مراه س
ها هستیم و بر ا ر عادت یا یکرنگی با جماعات  و... پذیرفته شده است و ما نیز فردی از جمع آن

 کنیم، قابل پذیرش نیست. رفتار می
ـــرا ـــرَم ـــاددادَم ـــری ـــازی تقلیـک



2ایدوصـــلع ــتیــراـــنتقلیـــیــاد 


فرد مبتال باید پس از تصمیم برای اصالح رفتار، تمرین مراقبت از زبان را انجام دهاد. بارای 
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مثال از فاصله زمانی کوتاه مانند یک روز و یک هفته آغاز کند و با خود تصمیم بگیرد که در طای 
د. هاا تساری دها کم آن را در همه حاالت و زمان یک روز مراقبت زبانی داشته باشد؛ سپس کم

کنم  پرورد ارا با تو عهد مای  »دارد عرضه میصحیفه سجادیه  31در دعای  العابدین امام زین
اسات، نکوهیاده  کنم که به سراغ آنچه در نزد تاو پسندی، بازنگردم و تضمین می که به آنچه نمی

 «. بندم که از همه  ناهانت دوری  زینم نروم و پیمان می
ورت عام در مورد همه  ناهان است، اماا  ناهاان زباانی به ص البته این سخن امام سجاد

-فرموده  اند. امیرمؤمنانبیشتر به مراقبه و تمرین نیازمند هستند و به طور خاص سفارش شده

ج َِمهيمنًاِعل َِنفِسه،ُِمراِقبًاِقلَبهِحافظًاِِلَساَنُهِ»است   سزاوار است انساان  1؛َینَبغ ِأنَِیكوَنِالر 
 «.و همواره مراقب قلب خود و نگاهدار زبانش باشدبر خود مسلط باشد 

 ها، مراکز آموزش و پرورش با مخاطب خاص های ویژه در رسانه . آموزش6

جامعه اسات. آماوزش اخالق ها، باال بردن سطح فرهنگ و  ترین وظایف رسانه یکی از مهم
انواده، دوساتان، هاای خا اخالق اجتماعی و نوع تعامل و رفتار افراد جامعه باا یکادیگر در  روه

تااوان منکاار ایاان  هااای آموزشاای، اداری و... نیااز بخااش مهماای از آن اساات. هر ااز نمی محیط
های  ها یاا برناماه ها در سطح  جامعه شد. با نگاهی به برخای از ساریال تأ یر ذاری وسیع رسانه

ونی را شود، به راحتی ایان تاأ یر و د ر ا کننده که مختص کودکان یا بزر ساالن ساخته می سر رم
ساز درباره الفااظ و ناوع ساخن  فاتن، رابطاه والادین یاا  توان مشاهده کرد. اشخاص برنامه می

دوستان و حتی در نامگذاری نوزادان تازه متولد شده، مؤ ر هستند. بنابراین در حرکات باه ساوی 
هاای ویژه برناماه ها نقش مهمای دارناد؛ باه کمال و  سترش فرهنگ مطلوب دینی و ملی، رسانه

های خااص تولیاد و پخاش  های ترکیبای کاه در مناسابت ها یاا برناماه کننده مانند سریال ر رمس
 شوند.  می

ترین عوامل رواج برخی الفاظ نامأنوس و  اه حتی دور از ادب و نوع ارتباطاات  یکی از مهم
یاا هاای تلویزیاونی کالمی نامناسب میان اعضای خانواده یا روابط زنان و مردان نامحرم، برنامه

یابند. بنابراین اولین  ام حضور و فعالیت افاراد  مجازی  سترش می هایی است که در فضای داده
سازی در این زمینه است. به عنوان مثال ا ر کودکان ما هار روز  سازان با اعتقاد به فرهنگ و برنامه

فااظ نامناساب ای بنشینند که بازیگران آن به طناز یاا داساتان، از ال یک ساعت به تماشای برنامه
استفاده و به یکدیگر پرخاش کنند، ما باید در انتظار نسلی با همین خصوصیات باشیم؛ در حالی 
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رو نباشند و  با اصول عفت کالم و روش صحیح سخن  فتن آشانا  ها با این موارد روبه که ا ر آن
 شوند، این امر به صورت یک فرهنگ  سترش خواهد یافت.

یـ ــرنـــاـیکــهتــرایــاالکشــ


دازکـــهامیــاالرســـیـآزنـــامــی 


 ـــرنــــاـیکـــهتـــراحـــر آورد


ــردمَدَرَد   ــهاوم ــیدازک ــ ترت 1یان


 الگوی گفتاری انبیا
های انبیا در تبلیغ و تبیین معار  الهی، داشتن  فتاری نیکو و زبانی  ترین ویژ ی یکی از مهم

شرمی  ود. هر چه کافران بر ناسزا ویی و بینرم در مواجهه با مردم و حتی با مخالفان و معاندین ب
 ماردناد. خداوناد در  افزودند، آنان نیز بیشتر بر عفت کالم و ادب  فتارشان همت می خود می

و به سوی قوم عااد، برادرشاان هاود را فرساتادیم و بعاد از »فرماید   می داستان حضرت هود
بینیم و از دروغگویان  خردی می سفاهت و بیدعوت او، سران کافر قوم او  فتند  ما قطعًا تو را در 

ای از ساوی   ونه سفاهتی در من نیسات و مان، فرساتاده شماریم. هود در پاسخ  فت  هیچ می
 ویا اولین وظیفه پیامبران در برخورد با کفار و منکران خادا، زباان نارم و دوری از  2«.پرورد ارم

دهد حتای در مقابال  دستور می وسیتوهین و بدزبانی است تا آنجا که خداوند به حضرت م
ای از  در استفاده و تأ یرپذیری از هر رساانه 3سخن بگوید.« لین»فرعون نیز با سخنان نرم و قول 

لاِطُقِ»توان الگو  رفت   این حدیث شریف، می َِکلاَنِالنَّ ِطلُقِیَِِإن  ِِِن  ِللِِِلَسلاِنَِِِعلن  َِعَبلَدَِِِسِيِإب  َفَقلد 
لِِ  4« سيِإب 

 مجازی رعایت ادب در فضای

ها به لحااظ شاناخت و آشانایی باا ادیاان و  در عصر ارتباطات ُبعد مسافت و تفاوت فرهنگ
مجاازی،  شاود کاه در فضاای معناست. متأسفانه بسیار دیده میمناسبات اجتماعی جوامع، بی

شود؛ در حالی که ما به عناوان مسالمان ماوظفیم زینات و  ها و ادب  فتاری رعایت نمی حرمت
اسالم باشیم. نوع عملکرد و شیوه تعامل ما در فضای مجازی در ارتباط با جهاان و حافظ آبروی 

 حسن استفاده از آن، مانند ابزاری کارآمد در شناخت اسالم و فرهنگ غالب سرزمینی ماست.

                                                            

 . 1958- 9، دفتر دوم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
 .65 – 68. اعرا   2
 .44. طه  3
 .456، ص العقو  تحف. حسن بن علی ابن شعبه حرانی، 4
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هاای  استفاده از الفاظ زشت و غیراخالقی که بر ا ر تقلیاد کورکوراناه و سسات شادن ارزش
در ایان فضااها رواج یافتاه اسات و  ااه تنهاا باا هاد  تفاریح و  اخالقی و معنوی در جامعاه

ناپذیری به دید اه مردم جامعه و جهاان باه پیاروان  های جبران شود، ضربه  ذرانی انجام می وقت
ِ»به یکی از شیعیان فرماود   کند. امام صادق مکتب اسالم وارد می َهَسلَنِِِِإنَّ ِِِال  ِِِِملن  َحلٍدُِِِکل ِّ

َ
أ

ِ ُهَِِِحَسن  َكَِِِوِِإنَّ اِِِمن  َسُنِِلَمَكاِنَكِِمنَّ ح 
َ
َبحِأ ق 

َ
َكِأ ُهِِمن  َِوِِإنَّ َحٍدَِقِبيح 

َ
ِأ ُِک ِّ َقِبيَحِِمن  ِال  اعمال نیک از  1؛َِوِِإنَّ

همه افراد نیکوست، ولی از تو نیکوتر است؛ چون با ما نسبت داری )شیعه ما هستی( و کارهاای 
 «.تر است زشت از همه زشت است، ولی از تو زشت

دهنده ایان اسات کاه  مان و نشاان ان و کالم ما، اولین شناسنامه ما در شناخت خود و آیینزب
کناده  ها می کنیم. آیا باعث رنجش و ناراحتی آن چگونه با مردم تعامل می شویم یا با کالم نرم و آ

در روایت دیگری از شایعیان چناین  صادقها هستیم. امام  از ادب، باعث شادی و جذب آن
اِسُِحسنًاَِوِاحِفظواَِالِسلَنتُكمَِوِ»کند   می درخواست یَنًاَِوَِلَتكوُنواَِعليناَِشينًاِقولواِللن  کوُنواَِلناِز

واَِعِنِالفضوِلِوُِقبِحِالَقول زینت ما باشید، نه باعث مالمت و سارزنش ماا. باا ماردم نیکاو  2؛کف 
 «.اریدروی و زشتگویی بازد سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و از زیاده

 فهرست منابع
 قرآن کریم

بر، چاا  ک، محق  / مصحح  غفاری، علی اتحف العقو ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  .1
 ق. 1363/  1404دوم، قم  جامعه مدرسین، 

 ق.13۷9قم  عالمه،  ،طالب مناقب آ  اای ،شهرآشوب، محمد بن علیابن  .2

چاا  ساوم،  ،دین میرداماادیالا تصاحیح جمال ،لسان العرب ،منظور، محمد بن مکرم ابن .3
 ق. 1414بیروت  دارالفکر للطباع  و النشر و التوزیع، 

 ش. 139۷، تهران  انتشارات اطالعات، 25چا   ،مثنوی معنوی ،الدین محمد بلخی، جالل .4

محق   سید مهدی رجائی، قم   ،غررالحکم و دررالکلم ،تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد .5
  ق.1410دارالکتاب اإلسالمی، 

 ش.1396، چا  چهارم، قم  بوستان کتاب، زاان اایدها و نبایدها ،جمعی از نویسند ان .6

قم  بنیااد علمای و فرهنگای عالماه  ،المعزان فی تفسعر القرآن ،طباطبایی، سید محمدحسین .۷
                                                            

 .236، ص 4، ج طالباای مناقب آ شهرآشوب، . محمد بن علی ابن1
 .151، ص 65، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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  نگاهی به شفابخشی قرآن کریم

*محمـعلیمحمـیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
فرمایاد   ساوره اسارام می معرفی شده اسات؛ از جملاه در« شفا»در چند آیه، قرآن به عنوان 

اِلِمیَن ِإالَّ َخَسارا  » اٌء َوَرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن َواَل َیِزیُد الظَّ َِ ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش و از قرآن آنچه  1؛َوُنَنزِّ
افزاید. در   کنیم و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمی شفا و رحمت است، برای مؤمنان نازل می

اٌء ِلَما ِفای »فرماید   یونس نیز می سوره 5۷آیه  َِ ُکْم َوِش اُس َقْد َجاَءْتُکم َمْوِعَظٌه ِمن َربِّ َها النَّ َیا أیُّ
ُدوِر َوُهدی  َوَرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن  ؛ ای مردم! اندرزی از سوی پرورد ارتان برای شما آمده است و الصُّ

ساوره  44در آیاه «. رای مؤمناانهاست و هدایت و رحمتای اسات با درمانی برای آنچه در قلب
سوره توبه نیز به شفا بودن قرآن اشاره شده است، اماا قارآن کاریم چاه دردهاایی را  14فصلت و 
آموز و راهنماسات.  کند؟ دانستن این مطلب برای همه مسلمانان بسیار سودمند، درس درمان می

یعنای از بیمااری  کسر حر  شین( به معنی صحت و ساالمت اسات. شافام، )به « ِشفام»واژه 
و نقطه مقابل آن، بیماری است. بیماری به انواع مختلف جسمی، روحای، فاردی،  2خوب شدن

شود؛ بر این اساس مقصود از شفا، عام است که شامل هماه دردهاای  اجتماعی و ... تقسیم می
کوشد شفابخشی قرآن را در دو حوزه جسامی و روحای  شود. این نوشتار می جسمی وروحی می

 ن نماید. تبیی

 درمان بیماری جسمی
هد  اصلی نزول قرآن کریم، هدایت و تربیت معنوی افاراد و جامعاه و رسااندن آدمای باه 

                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .82. اسرام  1
، قااموس قارآناکبار قرشای،  ؛ سید علی459، ص المفردات فی غریب القرآن. حسین بن محمد راغب اصفهانی، 2
 . 58، ص 4 ج

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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کمال است و نباید شأن قرآن را در حد یک کتاب طبی و بهداشاتی فروکاسات. بناا بار روایاات، 
عمل به ایان کتااب فراوان یکی از آ ار قرائت قرآن، تبرک و   های های دقی  علمی و تجربه بررسی

وقتی »فرموده است   های جسمی و روحی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین الهی، درمان بیماری
برای چشم یکی از شما عارضه )بیماری( رخ داد، آی الکرسی را بخواند و در دل بداند که خدا او 

ه خدا او را شفا می دهد. به درستی که ان را شفای می ی نیاز نقال شاده در روایتا 1«.بخشد شاماللَّ
او را در آغوش  رفت و باه خادمت پیاامبر  مریض شد. حضرت زهرا است  امام حسین

ه! از خدا بخواه فرزندت را شفا دهد یا رسول»آمد و عرض کرد   اکرم فرمود   پیامبر«. اللَّ
یال جبرئ«. دخترم! به درستی که خدایی که او را به تو عطا کرده است، قادر است او را شفا دهاد»

ای از آب بگیر و سوره حمد را چهل بار در آن بخوان؛ سپس  یا محمد! ... پیاله»نازل شد و  فت  
به فرمان  حضرت همین کار را کرد و امام حسین«. دهد آن را بر او بپاش که خدا او را شفا می

نقال خواندند.  از همین روست که برخی عالمان دینی برای تحمل درد قرآن می 2خدا شفا یافت.
 است 

الله العظمی سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به  مرحوم آیت
عمل جراحی داشت، اما ایشان سالخورده و از لحاظ جسامی نااتوان بودناد و تحمال 
جراحی بدون بیهوشی نیز ممکن نبود. پیش از آنکه عمل جراحای آغااز شاود، ایشاان 

ندادند )چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی، تقلید اجازه بیهوش کردن را به پزشکان 
هر  ااه مان مشاغول »شد( و به پزشکان معالج فرمودند   شان دچار اشکال می مقلدین

قرائت سوره مبارکه انعام شدم، شما مشغول عمل جراحی شوید. من تاوجهم باه قارآن 
آن توجاه آید )یعنی ایشان آنچنان باه قار است و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی

طور هم شاد و مقاارن اتماام عمال  کنند که احساس درد نخواهند کرد(. همان پیدا می
 3جراحی، قرائت سوره انعام نیز به آخر رسید.

ــرآز ــایَ ــسمـب ــاتی ــوازآـ یخ


ـــزوروچ ـــالمنغ ـــرآزک ـــزایَ ار


ســحرتا ازتــالوتکــنیــهاخــال 


ســـاسانــشـــهدرمع ـــایَـــرآز


یی ــــ یخــوازاـــنمعجــزهوآنگــه


ــرآز ــایَ ــا ـتوـ ــسک ــینی  م


                                                            

 .634، ص درر االخبار. سید مهدی حجازی و همکاران، 1
 .63۷. همان، ص 2
 .189و  188، ص 4ج  مردان ملم در معدان ممل،الله حسینی،  . سید نعمت3
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ــائب ــتومو ــهدرداس ــًایآن  ک


ــــرآز ــــبواالیَ ــــویاممكت یج


 ــــاـتآرـــرـناســـتوســـعادت


ــرآز ــوایَ ــیرت ــرک  ــتت 1اعاع


در سایر موارد کسی نباید بارای درماان  2البته غیر از موارد معجزات که بسیار محدود است،
ای بنشیند و قرآن و دعاا بخواناد؛ زیارا خادا در  ها در  وشهبیماری به جای مراجعه به پزشک، تن

های جسمی دو راهکار اساسی بیان داشته است که شامل درمان از  آیات قرآن برای درمان بیماری
هاای جسامی نیاز نبایاد تنهاا باه  طری  اسباب ظاهری و اسباب باطنی است. در درمان بیماری

های مهم درماان جسامی و روحای  ی نیز یکی از راهاسباب ظاهری اکتفا کرد؛ زیرا اسباب معنو
توان استفاده  شود. بنابراین در درمان هم از اسباب ظاهری و هم از اسباب باطنی می محسوب می

نمود؛ چرا که خداوند در اسباب ظاهری نیز شفا قرار داد است. بارای مثاال در درماان حضارت 
ت؛ زیرا همراه با دعاا و توباه و اساتغفار از دو اسباب ظاهری و باطنی استفاده شده اس یونس

بیان شده است، خداوند از طری  کدو بیماری ظاهری و پوساتی  3ایشان که در قالب ذکر یونسیه
در روایات اسالمی نیز این نکته مورد توجه خاص قرار  رفته است. بنابراین  4ایشان را درمان کرد.

و تنها موجب درمان است؛ بلکاه ایان اراده و نباید  مان کرد که اسباب مادی مانند پزشک و دار
 قرار داده است. انسان مشیت الهی است که درمان را در اسباب ظاهری برای 

    های روحی درمان بیماری
تردید قرآن، نسخه شفابخش درد روحی و اخالقی است؛ همان دردی کاه اماروزه برخای  بی
روانی ندارند و استرس تماام وجاود آناان را ها به آن  رفتارند؛ یعنی برخی آرامش روحی و  انسان

های اخالقی و اعتقادی هساتند. قارآن نقاش بنیاادی در  فرا رفته است. برخی نیز  رفتار بیماری
دهاد؛ چنانکاه برخای  درمان این مشکل دارد؛ یعنی تالوت و عمل به قرآن، به انسان آرامش می

 اند   ست یافتههای ذیل د روانشناسان با تحقی  در آیات قرآن به یافته
. مداومت بر قرائت قرآن، نقش مؤ ری در رویارویی باا اضاطراب دارد. فهام قارآن نیاز در 1

 5مقابله با اضطراب مؤ ر است.
                                                            

 .112، ص «فاقروأ ما تیسر من القرآن». فصلنامه حصون، 1
بخشد و  کند یا بیمار العالجی را شفا می ای را زنده می عنوان معجزه خاص مرده   اه خدا بدون اسباب ظاهری به. »2

 .49عمران   ر.ک  آل«. اینگونه بود معجزات حضرت عیسی...؛ چنانکه 
 .88و  8۷. ر.ک  انبیا  3
 .139 – 146. ر.ک  صافات  4
 .88، ص مقاالت اولعن همایش نقش دین در اهداشت روان. ر.ک  جمعی از نویسند ان، مجموعه 5
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آن است که رویارویی میزان اضطراب و  رایش  ایدختر جوان،  وی 60. نتیجه تحقیقی بر 2
طور  پرداختند، به ه قرائت قرآن میساعت ب ماه روزانه حداقل نیم 6به افسرد ی در  روهی که طی 

1چشمگیری کمتر از دیگران است.
  

آموزان انجام شد،  ابت  ردید کاه قرائات قارآن بار  نفر از دانش 100. در تحقیقی که میان 3
 کاهش استراس آنان ا ر ذار بود.

شانیدن  ها نفر از بیماران دیالیزی، کیفیت دیالیز هنگاام . بنا بر پژوهش انجام  رفته میان ده4
 یابد. صوت قرآن بهبود می

 2یابد. . با شنیدن صوت قرآن، شدت درد زایمان زنان باردار کاهش می5
هاای اخالقای و  های روحی، انواع مختلفی دارد که باه شفابخشای قارآن در بیماری بیماری

 شود. اعتقادی اشاره می
 های اخالقی . درمان بیماری1

از نظر روحی و اخالقی بیمار باشد؛ بارای مثاال ممکن است انسان از نظر جسمی سالم، و 
توان از داروخانه دارویای تهیاه  عقده روانی داشته باشد یا متکبر باشد. برای درمان فرد متکبر نمی

توان با تزری  آمپول یا مصار  قارص انساان  کرد تا تکبرش به تواضع تبدیل شود. همچنین نمی
هاای  شفقت و رحمت مبدل نماود. معالجاه بیماری القلب را به انسان عطو ، مهربان و با قسّی 

ُقُلوِبِهْم َمَرٌ  َفازاَدُهُم   في»قرآن درباره بیماری روحی فرموده است   3اخالقی راه دیگری دارد.
ُه َمَرضا   در آیه دیگری «. بیماری است. خداوند بر بیماری آنان افزود های آنان یك نوع در دل 4؛اللَّ

َو ِشاِاٌء ِلماا »یاد شده است که ناظر به درمان روحی و اخالقی است   نیز از قرآن به عنوان شفا
ُدور هاا و یاا باه  منظور از شفا دادن بیمااری دل»در تفسیر این آیه شریفه آمده است   5«.ِفي الصُّ

های معنوی و روحانی اسات، مانناد   هاست؛ همان آلود ی تعبیر قرآن، شفای چیزی که در سینه
های روحی و معناوی  ها که همه از بیماري جبن و شرک و نفاق و امثال اینبخل و کینه و حسد و 

 6«.است
                                                            

 .۷9. همان، ص 1
، نشاریه «ها، مروری بار مطالعاات در درمان بیماری تأ یر قرآن»زاده و منیر السادات حسینی،  . ر.ک  فریده محسن2

 .25اسالم و سالمت، ص 
 .102، ص 23 ، ج آثار  مجمومه. مرتضی مطهری، 3
 .10. بقره  4
 .5۷. یونس  5
 .318، ص 8 ، ج تفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 6
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های اخالقی  خواهند با کبر، غرور، حسد، نفاق و سایر بیماری قرآن برای همه کسانی که می
های اخالقی است. آدم  ای از بیماری مبارزه کنند، نسخه شفابخش است؛ برای مثال حسد نمونه

بیند، آرزو دارد که آن نعمت برای او شاود. ایان  ر و نعمتی را در دیگران میحسود هنگامی که خی
خواهد که آن نعمت به او  خورد و از خدا می در حالی است که انسان سالم به آن نعمت غطبه می

های مهمای را در چناد مرحلاه ارائاه  کن کردن این بیماری، توصیه نیز داده شود. قرآن برای ریشه
تواند  شناختن آ ار حسد می 1ا ر از آ ار حسد را باز و کرده است. 14رحله اول، نموده است. در م

کن شدن این بیماری خطرنااک شاود. در مرحلاه دوم درخواسات از فضال خادا،  موجب ریشه
ها را راه نجات از  ها و تفاوت و توجه به حکمت و علم خدا در برتری 2مندی از عطایای الهی بهره

اُه ِباِه َبْعَضاُکْم َعلای»ه اسات  حسادت دانسته و فرمود اَل اللَّ اْوا ماا َفضَّ  3...؛ َبْعاض    َو ال َتَتَمنَّ
هایی را که خداوند بارای بعضای از شاما بار بعضای دیگار قارار داده، آرزو نکنیاد )ایان  برتری
 4«.های طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زند ی شما و بر طب  عدالت است( تفاوت
قرآن و چشم داشاتن باه آنچاه خداوناد باه دیگاران عنایات کارده و توجهی به این درمان  بی

شود آدمی  رفتار  ردابی شود که دنیا و آخرتش را تباه کند. فرد   حسادت نسبت به آن، موجب می
رسد که حاضر است صد درصد به خود صدمه بزند تا شاید پنجااه  ای می حسود  اهی به مرحله

 که نقل است چنان 5درجه به دیگری صدمه وارد شود؛
در زمان یکی از خلفا، مرد  روتمندی غالمی را خرید. او با غالمش بهترین رفتار را داشت تا 
آنجا که حاضر شد به شرطی او را آزاد کند و سرمایه نقدی بسیاری نیز به او بدهد. غاالم  فات  

د  فات  مر«. نعمت من هستی و به من حیات دادی کنم. تو ولی هر چه تو بگویی، اطاعت می»
شارط مان ایان اسات کاه در »وقتی غالم قول داد، ارباب  فات  «. نه، باید قول قطعی بدهی»

اربااب  فات  «. چارا؟»غالم باا تعجاب پرساید  «. بام همسایه، سر مرا ببری شب و پشت نیمه
                                                            

سازی حساد  ، زمینه انکار ح  ،به  پیامبر اعظم . برخی از این آ ار عبارتند از  اختال  در دین، اعراض از ایمان1
و ... . ر.ک  اکبار هاشامی   ، ظلم، قتال، کفار، نادامت برای بروز دشمنی شیاطین با انسان، توطئه، دروغ، شّر آفرینی

 .554، ص 10 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و محققان مرکز فرهنگ و معار  قرآن،  
 .32. نسام  2
 . همان. 3
اند  خداوند اول مؤمنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه اعضا و جاوارح نهای کارد و  سران  فته. برخی از مف4

شاان نماود. محماود بان  آنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه قلب و از روی حسد منع...« التتمّنوا »سپس در 
 .28، ص 4، ج المعانی روحعبدالله آلوسی، 

 .104، ص 23 ، ج ه آثارمجموم. مرتضی مطهری، 5
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خواهم  سوزم، می چون این همسایه در همه چیز از من پیش افتاده است. من در آتش حسد می»
غالم پذیرفت و سر ارباب را برید. سرمایه نقدی را هم «. او بیفتد و او را زندانی کنند قتلی به پای

 فتند ا ر  برداشت و رفت. خبر در همه جا پیچید. آن مرد همسایه را به زندان بردند، ولی همه می
کند؛ پس قضیه چیست؟ در ایان میاان  بام خانه خودش این کار را نمی او قاتل باشد، روی پشت

ان غالم او را راحت نگذاشت، پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را  فت. قاضی نیز غالم وجد
 1و همسایه مقتول را آزاد کرد.

 دستورات شفابخش اخالقی

هاا  های اخالقی دارد کاه برخای از آن قران دستورهای شفابخش بسیاری برای درمان بیماری
 عبارتند از  

 ای روانی؛و ا ر آن در کاهش فشاره 2. دعوت به صبر1

 و نقش آن در آرامش انسان؛ 3. دعوت به توکل به خدا2

 و آرامش دل؛ 4. دعوت به یاد خدا3

  5ویژه نماز و روزه؛ . دعوت به عبادات به4

  های اعتقادی درمان بیماری. 2

  های اعتقادی است. نزول قرآن در مرحله ترین بخش از شفابخشی قرآن، درمان بیماری مهم
هاست تا مردم از شرک و کفر و تاریکی به توحید و اساالم و  این دسته از بیماریاول برای درمان 

لَتِعيُنواِ»فرموده است   روشنایی هدایت شوند؛ چنانکه امام علی َِوِاس  َواِئُكلم  د 
َ
ِأ ِِمن  ُُ ُفو َتش  َفاس 

كُِ اِءَِوُِلَوِال  َبِرِالدَّ ک 
َ
ِأ ِِفيِهِِشَفاًءِِمن  َِفِإنَّ لَهُلِِبِهَِعَل َِأ َواِئُكم  َوِالضَّ َغيُِّ َفاُقَِوِال  ُرَِوِالنِّ پاس درماان  6؛ف 

تارین  ها از قارآن یااری بطلبیاد کاه در قارآن، درماان بزرگ خود را از قرآن بخواهید و در سختی
 «.ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و  مراهی است بیماری

از تااریکی قرآن نیز در آیات متعددی هدفش را خروج بشر از ظلمات کفار باه ناور ایماان، 

                                                            

 .105. همان، ص 1
 .200عمران   ، آل155و  153. بقره  2
 .159عمران   ، آل3. احزاب  3
 .83، بقره  24  . اسرام 4
 .14، طه  45. بقره  5
 .1۷6، خطبه البالغه نهج . محمد بن حسین شریف الرضی،6
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پرستی به نور خداپرستی و از سیاهی پیروی طاغوت به سپیدی همراهای باا والیات معرفای  بت
ُل َعلی»کرده و فرموده است   ذي ُیَنزِّ اوِر َو   ُهَو الَّ ُلماِت ِإَلی النُّ نات  ِلُیْخِرَجُکْم ِمَن الظُّ َعْبِدِه آیات  َبیِّ

َه ِبُکْم َلَرُؤٌف َرحیٌم  کند تا شما  اش ]محمد  نازل می ی است که آیات روشنی بر بندهاو کس 1؛ِإنَّ اللَّ
بناا بار نظار «. ها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شاما مهرباان و رحایم اسات را از تاریکی

ها در این آیه، ظلمت کفر و منظور از نور، ایمان است که قرآن کریم به  مفسران، منظور از تاریکی
رساند؛ هماان  انسان را از قعر جهنم به قرب الهی می 2ها، و و دلیلتوفی  الهی و هدایت و لطف ا

درد و آفتاب ایماان و آ ااهی را در درون  های ظلمت کفر و ضاللت و نادانی را می قرآنی که پرده
در توصیف مؤمنان باتقوا و شفابخشی قارآن  ، علیموالی متقیان 3 کند. جان انسان طالع می

 فرموده است  
اِاللَِّ مَّ

َ
َِوِأ ُفَسلُهم  ن 

َ
ُنلوَنِِبلِهِأ ِتيًهُِیَهزِّ ُلوَنَهلاَِتلر  آِنُِیَرتِّ ُقر  َزاِءِال  َِتاِليَنِِأَج  َداَمُهم  ق 

َ
وَنِأ َ َِفَصافُّ ي 

ُِنُفِ َعلت  َهاَِطَمعًاَِوَِتَطلَّ َِرَکُنواِِإَلي  ِویق  واِِبآَیٍةِِفيَهاَِتش  َِفِإَذاَِمرُّ َتِثيُروَنِِبِهَِدَواَءَِداِئِهم  ِوُسلُهم َِیس 
َهلاَِمَسلا اِِإَلي  لَغو  ص 

َ
ِأ ِویف  واِِبآَیٍةِِفيَهاَِتخ  َِوِِإَذاَِمرُّ ُيِنِهم  ع 

َ
َبِأ َهاُِنص  نَّ

َ
واِأ قًاَِوَِظنُّ َهاَِشو  ِمَ ِِإَلي 

ُصوِلِآَذاِنِهم ِ
ُ
َمَِوَِشِهيَقَهاِِفيِأ َِزِفيَرَِجَهنَّ نَّ

َ
واِأ َِوَِظنُّ پرهیزکااران در شاب بار پاا  4؛ُقُلوِبِهم 

خوانند، باا قارآن جاان  ازند، قرآن را جزم جزم و با تفکر و اندیشه میایستاده مشغول نم
ای برساند کاه تشاویقی در آن  یابند. وقتی به آیه خود را محزون و داروی درد خود را می

است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پار شاوق در آن خیاره شاوند و 
ای  شاان قارار دارد و هار  ااه باه آیاه انهای بهشت برابار دید  برند که نعمت  مان می

سپارند و  ویا صدای بار هام  رسند که ترس از خدا در آن باشد،  وش دل به آن می می
 افکن است. شان طنین های آتش در  وش خوردن شعله

 توان در این داستان مشاهده کرد   های اعتقادی را می نقش قرآن در درمان بیماری

باه مدیناه اعازام  اکرماست اسعد بن ُزراره، از سوی پیامبر ُمصعب بن عمیر بنا به درخو
شده بود. این دو نفر تصمیم  رفتند که سران یثرب را از راه منط  به اساالم دعاوت کنناد. روزی 

معااذ و ُاَساید بان  وارد باغی شدند که جمعی از مسلمانان در آنجا بودند. در آن میان ساعد بان
                                                            

 .9. حدید  1
تفساعر  ؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران،349، ص 9 ، ج آنمجمع البعان فی تفسعر القر. فضل بن حسن طبرسی، 2

 .318، ص 23 ، ج نمونه
 . همان. 3
 .193، خطبه البالغه نهج . محمد بن حسین شریف الرضی،4
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شمشیر »دالله بودند، حضور داشتند. سعد بن معاذ به ُاسید  فت  عب حضیر که از سران قبیله بنی
ها بگو از تبلیغ اسالم دست بردارند و باا  خود را از نیام بیرون آور و به سوی این دو نفر برو و به آن

لوحان ما را  ول نزنند. از آنجا که اسعد بن زراره، پسرخاله من است؛  سخنان و بیانات خود، ساده
رو  ردم. ُاسید با صورت افروخته و شمشیر  به م دارم که خودم با شمشیر برهنه با او رومن از آن شر

برهنه سر راه دو نفر را  رفت و سخنان فوق را با لحن شدیدی ادا کرد. مصعب بن عمیر به ُاساید 
ای بنشینی و با هم  فتگو کنیم؟ هر  اه مواف  طبع و میل شما نباشد،  ممکن است لحظه» فت  

و « ساخن از روی انصاا   فتای»ُاساید  فات  «.  اردیم ایم، بار می ز همان راهی که آمدهما ا
ای چند نشست و شمشیر خود را غال  کرد. ُمصعب آیاتی از قرآن کریم را تالوت نماود.  لحظه

، او را به زانو درآورد؛ از خاود بحقای  نورانی قرآن و جذابیت و شیرینی آن و قدرت منط  مصع
باه یکتاایی خادا  اواهی »آن دو  فتناد  «. راه مسلمان شدن چیسات؟»و  فت   اختیار شد بی
ُاسید در حوض آبی که در آن «.  ذارید شویید و نماز می دهید، بدن و جامه خود را در آب می می

کارد، باه ساوی  نقطه بود، غسل کرد و جامه خود را شست و در حالی که شهادتین را زمزماه می
معاذ در حالی که خشم سراسر بدن او را فرا رفتاه  شریح کرد. سعد بنسعد بر شت و جریان را ت

ها را بریزد. وی نیز در برابر منط  قوی  بود، بلند شد که این دو نفر را از کار تبلیغ بازدارد و خون آن
ها انگشت ندامت از تصمیمی که  رفته بود، به دندان  و محکم مصعب به زانو درآمد، در برابر آن

هاا  سپس به ساوی قاوم بر شات و باه آن .ر همان نقطه غسل کرد و جامه را آب کشید رفت و د
او «. تو سارور و رئایس قبیلاه ماا هساتی» فتند  «. من در میان شما چه موقعیتی دارم؟» فت  
من با هیچ فردی از زن و مرد قبیله ساخن نخاواهم  فات، مگار اینکاه باه آیاین اساالم » فت  
را ببینند، اسالم آوردند و  خدا ام قبیله پیش از آنکه حتی رسولمدتی نگذشت که تم«. بگرود

 1از مدافعان آیین توحید شدند.

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم

 ، چاا  اول، بیاروت روح المعانی فی تفساعر القارآن العظاعم آلوسی، محمود بن عبدالله،  .1
 ق.1415دارالکتب العلمیه،

                                                            

 .41بشارت، ص   ، مجله«داستان قرآنی، تأ یرات شگر  قرآن کریم». موسی کریمی، 1
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، چاا  همایش نقش دیان در اهداشات روان مجمومه مقاالت اولعنجمعی از نویسند ان،  .2
 ش.1382ها،  اول، تهران  نهاد نمایند ی مقام معظم رهبری در دانشگاه

، درر األخبااررضا حجازی و محمد عیادی خسروشااهی،  حجازی، سید مهدی، سید علی .3
 ق.1419لعات تاریخ و معار  اسالمی، قم  دفتر مطاچا  اول، 

، قم  جامعه مدرسین حاوزه علمیاه قام، در معدان مملمردان ملم الله،  حسینی، سید نعمت .4
 ش.13۷1دفتر انتشارات اسالمي، 

، چا  اول، بیروت ا دمش   المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، .5
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 های دینی تکریم سالمندان در آموزه

 *مسعودحكیمیاز والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

َشیب، َشیخ، ِکَبر، »سالمندی، یکی از مراحل عمر انسان است که قرآن کریم از آن با واژ ان 
در ترسیم خاط عمار انساان باه دو  1د. خداوند در قرآن کریمکن یاد می« ارَذل الُعُمر، َوَهن العظم

کاه باه صاراحت از آن ناامی نبارده و « کاودکی»ضعف در وجود انسان اشاره کرده است؛ یکی 
یا همان پیری است که به آن تصاریح دارد. ایان تعبیار ممکان اسات باه خااطر « شیبه»دیگری 
زیارا ضاعف پیاری پاس از غارور تر بودن ضعِف پیری نسبت به ضعف کودکی باشاد؛  دردناک

ای ندارد. در واقاع  افتد؛ در حالی که ضعف کودکی چنین پیشینه جوانی و زورمندی آن اتفاق می
کنناد. در  ساالی زناد ی می هاسات کاه در دوران جاوانی و میان این ضعف، هشداری به انساان

« ذو شایبه»و « طول العُمر»، «َهْرم»روایات نیز با استفاده از این واژ ان و واژ ان دیگری همانند 
به سالمندی اشاره شده است. از آنجایی که آیات و روایات فراوانی در تکاریم ساالمندان مطارح 

و  2شده است و از سوی دیگر ِهَرم جمعیتای کشاور در حاوزی ساالمندان، رو باه افازایش اسات
، توجه به ایان اند سالمندان در تمام طول عمر، همت و جوانی خود را صر  اعتالی جامعه کرده

های دینی را مورد بحث و  رو موضوع تکریم سالمندان در آموزه یابد. نوشتار پیش قشر اهمیت می
                                                            

 ه قرآن و حدیث.البالغه، دانشگا دانشجوی دکتری علوم و معار  نهج* 
ا َو َشْیبَ . »1  ِ ة  َضْع ة  ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ن َضْع   ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْع   ُقوَّ ِذی َخَلَقُکم مِّ ُه الَّ خداست که شما  ؛...ة  اللَّ

«. اتوانی و پیری قارار داد اه بعد از نیرومندی و توانایی ن را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد، آن
 .54روم  

رساد.  میلیاون نفار می 26میالدی، شمار سالمندان کشورمان به بایش از  2050. آمارها  ویای آن است که تا سال2
، نشاریه «بیت جایگاه سالمندان و نحوه تعامل با آنها در روایات اهل»ر.ک  حسن اصغرپور و غالمرضا معارفی، 

 .3سالمندشناسی، ص 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 بررسی قرار خواهد داد.

 های دینی در تکریم سالمندان . آموزه1

توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ یکی از منظر  های دینی را می تکریم سالمندان در آموزه
به انسان و دیگری از منظر خاص تکریم به انساِن سالمند. هر انسانی از منظر اخالقی عام تکریم 

و عام باید دیگران را خواه سالمند باشد یا نباشد، تکریم کند؛ اما از منظر خااص، تکاریم انساان 
ُمواِِکباَرُکم»سالمند نیز مورد تأکید اسالم است   رام بزر ساالن خود را بزرگ بشمارید و احت1؛َعظِّ

 شود.  رو در ادامه به برخی از آیات و روایات در این زمینه اشاره می از این «. کنید
 . تکریم سالمندان در آیینه قرآن1-1

های قرآن کریم است. از آنجاا  ه ترین آموز تکریم سالمندان و احترام ویژه به آنان، یکی از مهم
باشاد؛ ماا  ای دیگار می ر جامعه و از خانوادهکه فرد سالمند یا در خانواده و همراه با ماست و یا د

موظفیم با احترام در خانواده به عنوان بزرگ خانواده و در بیرون از خانواده باه عناوان یاک وظیفا  
 اجتماعی، با آنان رفتار کنیم. قرآن از دو منظر به این موضوع اشاره کرده است 

اهُ   َو َقضَی  َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ نَّ ِعنَدَك اْلِکَبَر َأَحاُدُهَما َأْو  َربُّ َْ ا َیْبُل ا ِإمَّ َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسان 
 ََ ْض َلُهَما َجَناا ِِ ا َو اْخ ُهَما َقْوال  َکِریم  ِکاَلُهَما َفاَل َتُقل َلُهَما ُأفٍّ َو اَل َتنَهْرُهَما َو ُقل لَّ

بِّ اْرَحْمُهَما ْحَمِة َو ُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ یرا   الذُّ ِْ َیانِی َص به پدر و مادر نیکای کنیاد.  2؛َکَما َربَّ
ها  ها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آن هر  اه یکی از آن دو، یا هر دوِی آن

ها بگو و بارای  ها فریاد مزن و  فتار لطیف و سنجیده و بزر وارانه به آن روا مدار و بر آن
وتنی فرود آر و بگو  پرورد ارا! آنان را به پاس آنکاه هر دو از روی مهر و محبت، بال فر

 مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده. 
ا  َو َقضَی »در ابتدای آیه آمده است   اُه َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسان  َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ ایان قسامت «. َربُّ

 ر به عنوان بزرگ خانواده تأکید و اشاره دارد دارای شش نکته است که بر تکریم پدر و ماد
را   دارد و امار و فرماان قطعای و محکام« امار»که مفهوم مؤکادتری از واژه « َقضَی ». واژی 1

 نشدنی است؛  رو فرماِن نیکی به والدین مانند فرماِن توحید، قطعی و نسخ رساند. از این  می
می است، در کنار نیکی به پادر و ماادر ترین اصل اسال . قرار دادن اصل توحید که اساسی2

                                                            

 .165، ص 2 ، ج الکافیمد بن یعقوب کلینی، . مح1
 .24-23. اسرام  2
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 دهد این کار، هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است؛  نشان می
 یرد. احسان، باالتر از انفاق است  در آیه، هر  ونه نیکی را در بر می« احسان». اطالق واژه 3

 شود؛ و شامل محبت، ادب، آموزش، مشورت، اطاعت، تشکر، مراقبت و... می
کند که احساان  برای بیان عظمت است و این نکته را  وشزد می« احساناً »واژه  . نکره بودن4

 شناسد؛ به والدین، حد و مرز نمی
« باام»وسایله   شود )َاحَسن الیه(، اما  اهی به متعدی می« الی»معمواًل با « احسان». واژه 5

ص بایاد بادون شود تا این مطلب را برساند که در احسان باید مباشرت باشاد و شاخ متعدی می
 ها احترام بگذارد، نه با واسطه دیگران؛ واسطه به پدر و مادر محبت کند و به آن

کند کاه در  شود و بیان می که مسلمان و کافر بودن را شامل می« والدین». مطل  بودن واژه 6
 احسان به پدر و مادر، فرقی میان آن دو نیست؛

 فرماید   کند و می اشاره می در قسمت دوم آیه مستقیمًا به زمان سالخورد ی
ُهَما نَّ ِعنَدَك اْلِکَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِکاَلُهَما َفاَل َتُقل َلُهَما ُأفٍّ َو اَل َتنَهْرُهَما َو ُقل لَّ َْ ا َیْبُل ا ِإمَّ

ا ها نازد تاو باه سان پیاری و شکساتگی  ؛ هر اه یکی از آن دو، یا هر دوِی آنَقْوال  َکِریم 
ها  یازمند به مراقبت دائمی تو باشند(، از هر  ونه محبت در مورد آنکه ن برسند )آنچنان 

« ا »ترین تعبیر نامؤدباناه یعنای  دریغ مدار و کمترین اهانتی به آنان مکن، حتی سبک
ها  ها فریاد مزن؛ بلکه با  فتار سنجیده و لطیف و بزر وارانه با آن به آنان مگو و بر سر آن

 سخن بگو. 
ها به حمایت، محبت و احترام فرزندان و جامعه  ن پیری بیشتر از همه زمانپدر و مادر در زما
ها را نزد خود نگهدارند و تا حد امکان آناان را از خاود  رو، فرزندان باید آن نیازمند هستند. از این 

ها ممکن است بر ا ار کهولات سان باه  ن دور نکنند و به خانه سالمندان یا جای دیگر نفرستند. آ
ند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزناد و حتای ممکان اسات جایی برس

قادر به دفع آلود ی از خود نباشند. در چنین شرایطی است کاه آزماایش بازرگ فرزنادان شاروع 
آمیز را باه  ترین سخن اهانات کم»فرماید   کند و می شود. آیه در ادامه به نکته دیگری اشاره می می
 فتار کریمانه با آنان سخن بگو؛ حتی ا ر با تو سخن درشات  فتناد، تاو باا آناان  ها مگو و با آن

 1«.کریمانه برخورد کن
 ویااد   اااه  اااهی کااه بااه اساارار وجااودی خااود و کارهااایم  می شااهید مطهااری

                                                            

 .40 – 42، ص ۷و ج  ۷4 – ۷6، ص 12 ، ج تفسعر نمونه. ر.ک  ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 1
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ام شاده و هماواره  کنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زناد ی اندیشم،احساس می می
شامل حال من کرده است، احترام و نیکی فراوان بوده است که به والادین  عنایت و لطف الهی را

 وید  من  ام. یکی از فرزندان شهید مطهری می خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کرده
مکرر شاهد تواضع و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش باودم، هر ااه باه 

تاکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند. در موقاع روباه رو  رفتیم پدرم فریمان می
کردناد کاه دسات ایشاان را  بوسیدند و به ما نیاز توصایه می شدن با پدر و مادر،دست آنان را می

 1ببوسیم.

 . تکریم سالمندان از منظر روایات1-2

ای  یگااه ویاژهاز جا بیات خصاوص ساالمندان، در احادیاث اهل ترهاا و به  تکریم بزرگ
رًا...ِ»در روایتی فرموده است   خدا برخوردار است؛ تا آنجا که رسول ٍتَِخي  ِ َِبي  ل 

َ
ُهِِبأ َراَدِاللَّ

َ
ِإَذاِأ

َِکِبيَرُلم َرَِصِغيُرُلم  هاایی باه آن خاانواده  ای نظر خیر کناد ]ویژ ی هر  اه خداوند به خانواده 2؛ َوقَّ
ترهاای آن خاانواده، بزر ترهاای آن را  کاه ... کوچک ها این اسات دهد که یکی از آن ویژ ی می

این سخن دقیقًا برخاسته از سخن خداوند متعال در قرآن است که در باال بیاان «. کنند احترام می
 -حتای در زماان ساالخورد ی-نیز احترام نسبت به پادر و ماادر  بیت شد. در روایات اهل

 اینگونه ترسیم شده است 
 3نکنید؛ . آنان را به اسم صدا1

 شان از جای برخیزید؛ . به احترام2

 4. جلوتر از آنان راه نروید؛3

 . با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویید؛4

                                                            

1. https://rasekhoon.net/article/show/202778  

 .149، ص الجعفریات )األشعثعات(. محمد بن محمد ابن اشعث، 2
پرسید  ح  پدر بر فرزناد چیسات؟ حضارت فرماود   خدا نقل شده است که مردی از رسول ظم. از امام کا3
يِهِ» ِمِهََِِِلُیَسمِّ َِلهِِِباس  َتِسبُّ َلُهَِوََِلَیس  ِلُسَِقب  ِهَِوََِلَیج  َنَِیَدی  ِشيَِبي  ؛ او را به نام نخواند و جلوی او راه نرود و پیش از وی  َوََِلَیم 

 .158، ص 2 ، ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی، «. ه او را فراهم نکندننشیند و وسیله دشنام ب
َِعَل »فرموده است   . امام باقر4 ِكئ  ُنُِمتَّ ِشيَِوِاَِلب  ُنُهَِیم  ِبيَِنَظَرِِإَل َِرُجٍ َِوَِمَعُهِاب 

َ
ِأ ِبليِِِِإنَّ

َ
َملُهِأ َِبَِقاَلَِفَماَِکلَّ ِذَراِعِاأ 

نِ  تًاَِلُهَِحتَّ َِفاَرَقِالدُّ ؛ پدرم به مردی نگاه کرد که پسرش به همراه او بود و آن پسر به شان  پادرش تکیاه کارده باود، َياَمق 
، ص ۷1 ، ج احااراالنوارمحمدباقر مجلسای، «. فرمود  پدرم با آن پسر از بدی آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت

65. 
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 . نیازهایشان را پیش از آنکه بگویند برآورده نمایید؛5

 . خدمتگزاری به آنان را وظیفه بزر ی بدانید و از آنان در سن پیری و کهولت مراقبت نمایید.6
بزر ان و پیران اقوام را مورد احترام ویژه قرار  ایات بسیاری آمده است که پیامبر اکرمدر رو

خواند تاا  نشاند و همگان را به حفظ حرمت و نیکی به بزر ان فرا می داد و آنان را در صدر می می
َمِ»آنجا که فرمود   ِجيَ ِال  ِهَِتب  َهِلِاللَّ ِِإج  ِِمن  َمَشاِیَخَِفِإنَّ ُلواِال  تکریم سالخورد ان، اجالل  1؛َشاِیِخَِبجِّ

  «.خداوند تعالی است
عرض کردم پادرم بسایار پیار و ساالخورده و   وید  به امام صادق ابراهیم بن شعیب می

کشام. حضارت  دارم و بار دوش می ناتوان شده است. هر  اه حاجتی داشته باشد، او را بار مای
َِتِلَ َِذِلَكِمِِ»فرمود   ن 

َ
َتِأ َتَطع  َِلَكِِإِنِاس  ة  ُهُِجنَّ ُهِِبَيِدَكَِفِإنَّ م  َِوَِلقِّ َع   ُهَِفاف  دار  ا ر بتوانی عهاده 2؛َغلداًِِِن 

کارهای او شوی، چنین کن. حتی با دستانت لقمه در دهانش بگذار که فردای قیامات، بارای تاو 
 «.سپری در برابر آتش قیامت خواهد شد

دانساته و فرماوده  حترام خود انساان ساز ا ، بزر داشت سالمندان را زمینهامیرمؤمنان علی
ِِصَغاُرُکم ِ«  است  ُرُکم  ُِیَوقِّ ُرواِِکَباَرُکم  به بزر انتاان احتارام کنیاد تاا کوچکترهاا شاما را محتارم 3؛َوقِّ

 «.شمارند
این سخن دقیقًا ناظر به برداشت محصول از زراعتی است که انسان با رفتاارش در ضامیر و 

 ظ چه زیبا سرود کارد. حاف لوح جان کوچکترها می
ــر ــاپس ــتی ــوشتً ــهخ ــالخوردهچ ــازس د ق



 

4کاینورچشممن،یـهنـزامِکشـته،نــروی  


پاذیرد؛ پاس  ذهن پاک و دل صا  کوچکترها از رفتار بزر ترها الگو  رفته است و نقاش می
ذاریم، ها را ساخت. ا ر ما به سالمندان خود احترام نگ باید با رفتاری نیکو و مؤدبانه شخصیت آن

از خردساالن و نوجوانان چه انتظاری داشته باشیم که با سالخورد ان و بزر ترها به احترام، تعظیم 
توان نادیده  رفت و به  های رفتاری را نمی و تکریم برخورد کنند؟ این ارتباط متقابل در تأ یر ذاری

                                                            

 .311ص األمالی،. محمد بن حسن طوسی، 1
 .35، صالزهد، . حسین بن سعید کوفی اهوازی2
 .9244، ح 504ص معون الحکم و الموامظ، . علی بن محمد لیثی واسطی، 3
 . 486، غزل شماره دیوان حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  . شمس4



210       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 ه انتظاری است؟!قول معرو ، ا ر احترام امامزاده توسط متولی رعایت نشود، از دیگران چ

 . جامعه و تکریم سالمندان2
 شود  در جامعه مردم و مسئوالن در قبال سالمندان وظایفی دارند که بدان اشاره می

 . وظیفه افراد در قبال تکریم سالمندان2-1

های آنان بارای جواناان  مندی از تجربه باری از تجربه هستند و بهره سالمندان، افرادی با کوله
قیمات اسات.  ای بسیار ارزشمند و  ران کنند دانای ُکل هستند، سرمایه اید فکر میامروزی که ش

سالمندان باشاد، کاانون  ارم و باا محبات  ها و سرای  جای سالمندان پیش از آنکه در آسایشگاه
اع و الفات افاراد  اردد و از تجربیاات و  خانواده است تا چراغ خانه روشن بماناد و محاور تجم 

ا نیز استفاده شود؛ زیرا سالمندان حاصل یک عمر تجربه هستند و سارد و  ارم ه های آن اندوخته
های زناد ی باشاند؛ چنانکاه   یری توانند مشاوران خاوبی در تصامیم اند و می  روز ار را چشیده
ُغلَهم»فرموده است   امیرمؤمنان علی َِجَللِدِال  ِِملن  ِِإَلل َّ َحبُّ

َ
ِخِأ ي  ُ ِالشَّ

 
از تادبیر پیرمارد را  1؛ َرأ

 «.تر دارم رشادت جوان دوست
در لغت عرب تنها داللت بر ساالخورد ی نادارد؛ بلکاه ایان واژه ساه عنصار « َشیخ»واژی 

 یرد. با این حال سالمندانی که افزون بر داشتن  را در بر می« شناخت و علم»و « تجربه»، «سن»
آفارین  ی دیگاران نقشتوانناد در هادایتگر امتیاز سن و تجربه، دارای معرفت و علام باشاند؛ می

 باشند.

آن ــهیی ـــآزنــوازدرآـ ــه


2یی ـــ مــهپیــرانـــرخشــتمی 


 در رساله حقوق، درباره رعایت ح  سالمندان اینگونه سفارش کرده است   امام سجاد
ِمِهِفيِاْلسلهِمَِقبَللَك،َِوَِتلرُكُِمِ َهُلُهِِلَتَقدُّ ِه،َِوِإج  ِِلسنِّ ُُ ِالكبيِر:َِتوقيُر قاَبَلِتلِهِِعنلَدَِوَِحقُّ

َِجِهَ َِعَليَكِاحَتَملَتلُهَِوِ مُه،َِوََِلَتستجِهلُه،َِوِإن  الِخصاِم،َِوََِلَتسبقُهِإل َِطریٍق،َِوََِلَتتقدَّ
َمِتِهِ ِاْلسهِمَِوُِحر  اش را پااس  سالخورده این است که حرمت پیاری ح  3؛أکَرمَتُهِِلَهقِّ

کنای و او را مقادم باداری. در  بداری. ا ر ساواب  فضایلت در اساالم دارد، اجاللاش
رو نشوی و در راه رفتن بر او سبقت نگیاری. پیشااپیش او  اختالفات خصمانه با او روبه

                                                            

 .482ص تصحیح صبحی صالح، نهج البالغ ،. محمد بن حسین شریف الرضی، 1
 .32۷5، دفتر پنجم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل2
 .194، ص 3 ج  ،مکاتعب األئم . علی احمدی میانجی، 3
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ای داشت، تحملش کنی و به مقتضاای  راه نروی و نادانش نشماری. ا ر رفتار جاهالنه
سواب  مسلمانی و سالمندی احترامش کنی که ح  سن و ساال نیاز چاون حا  اساالم 

 است.
َِعلَرَفِ»درباره کسی که حقوق سالخورد ان را رعایت کند، فرموده است   خدا ولرس َمن 

ِقَياَملِةِ ِمِال  َِفَزِعَِیو  ُهَِتَعاَل ِِمن  ِآَمَنُهِاللَّ ُُ َر ِهَِفَوقَّ َ َِکِبيٍرِِلِسنِّ کسای کاه برتاری ساالخورد ان را  1؛َفض 
ا از عاذاب روز قیامات در اماان هاا را احتارام کناد، خداوناد او ر شاان آن دریابد و به خاطر سن

 «. دارد می
بنابراین وظیفه همه افراد جامعه است که افراد سالخورده را تکریم، و به آنان نیکای کنناد و از 

ای پار از صافا و صامیمت مهیاا  ای پر نشاط و خانوده ها مراقبت نمایند تا زمینه ایجاد جامعه آن
  ردد.

 ندان. وظیفه حاکمیت در قبال تکریم سالم2-2

هاای حماایتی در  اسات کاه باا اجارای برناماه وظیفه حاکمیت در قبال سالمندان جامعه آن 
های بازرگ کاه در  های اقتصادی، اجتماعی، روانی، بهداشتی و پزشکی، باه ایان سارمایه زمینه

اند؛ بها دهد و زمینه حضور مستمر ساالمندان را   ذشته موجب تحول و پویایی نظام جامعه بوده
تواند سالمندان جامعه را باه  های حمایتی، می فراهم نماید. نظام حاکم با اجرای برنامه در جامعه

های خویش نباشند و در مقابل آنان سربلند  استقالل مالی رساند تا دیگر سربار فرزندان و خانواده
 باشند و بتوانند  اهی همه فرزندان را دور خود جمع نمایند.

َماا »او را دید و پرساید   کرد. امیرالمؤمنین ابینا  دایی میدر روایتی آمده است پیرمردی ن
ل ِِإَذاَِکِبلَرَِوِ»فرمود   امیرالمؤمنین«. پیرمردی نصرانی است» فتند  «. َهَذا؟ َِحتَّ ُُ ُتُمو َمل  َتع  ِاس 

َماِلِ ِتِال  َِبي  ِهِِمن  ِفُقواَِعَلي  ن 
َ
ِأ ُُ ُتُمو ناتوان شد، حال باه او  از او چندان کار کشیدید تا پیر و 2؛َعَجَزَِمَنع 

 «.المال بدهید دهید؟ خرج او را از بیت چیزی نمی
باه معناای ایان اسات کاه « َما َهَذا؟؛ این چیسات؟»پرسش حضرت درباره آن مرد با لفظ 

برای سؤال از اشیاست، نه از اشخاص. حضرت با این « َما»پرسش از وضعیت اوست؛ زیرا لفظ 
امعه را  وشزد نماید که چرا از شخصی تا زمانی که توان خواهد وضع ناپسند و زشت ج سؤال می

                                                            

 .658، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
   .293، ص 6 ج تهذیب األحکام،  . محمد بن حسن طوسی، 2
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ایاد؟!  اید و اکنون که توان جوانی را از دست داده است، او را رهاا کرده داشته است، استفاده کرده
ای که پرچم قرآن در آن در حاال اهتازاز اسات، زیبناده نیسات. بناابراین  این مسئله برای جامعه

خاصی دارد؛ زیرا آناان در دوره جاوانی باه جامعاه خادمت  حکومت در برابر سالمندان وظایف
اند و در دوران پیری که افول نیروی آدمی است، باید ح  شان به آنان باز رداناده شاود. ایان  کرده

مسئله از جمله حقوق شناخته شده سالمندان است. حکومت بادون در نظار  ارفتن ماذهب و 
 1بند باشد.های فکری سالمند، باید به این امر پای  رایش

 های تکریم نکردن سالمندان . آسیب3
هستند و مگر جاز ایان « خوِد ما»سالمندان، مایه برکت جامعه هستند. آنان در واقع تصویر 

هااا و  اساات کااه مااا بایااد باارای خودمااان احتاارام و ارزش قایاال شااویم. ا اار ارزش وجااودی آن
تر از برکت این نسل و چه نعمتی برتر هایشان را همواره در نظر داشته باشیم، چه برکتی باال آ اهی

شان  رو ا ر آنان را برنجانیم و یا اذیت کنیم و از بودن از نعمت وجود سالمندان وجود دارد؟ از این 
در کنارمان ناسپاسی کنیم و  رفتار عاق آنان شویم، باید منتظر عواقب بادی باشایم؛ چنانکاه در 

ِ»فرموده است   خدا آمده است که رسول روایتی از امام باقر ِنَِفلِإنَّ َواِللَدی  َِوُِعُقلوَقِال  اُکم  ِإیَّ
َِوََِلَقاِطُ َِرِحلٍم... ِفَِعاٍمَِوََِلَیِجُدَلاَِعاق  ل 

َ
َِمِسيَرِةِأ ِةُِتوَجُدِِمن  َجنَّ یَحِال  بپرهیزید از ناسپاسی پدر 2؛ِر

طع رحام... آن را و مادر؛ زیرا بوی بهشت از مسافت هزار سال راه شنیده شود و عاق والدین و قا
 «.نشنود
خصوصاًا  -تعبیر روایت اشاره لطیفی به این موضوع دارد که افرادی که در مورد پدر و ماادر  

تنهاا در  شاوند، ناه  کنند و  رفتاار عااق والادین می کوتاهی و ناسپاسی می -پدر و مادر سالمند
توانناد باه آن  و حتای نمی  ذارند؛ بلکه در فاصله بسیار زیادی از آن قارار دارناد بهشت  ام نمی

 نزدیک شوند.

 فهرست منابع
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  شب قدر شب حلقه اتصال با قلب قدر

*میرتقیَادریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
قدر، نازول دفعای قارآن،   ها و خصایص قدسی و ملکوتی لیالی ترین ویژ ی ن برجستهاز میا

تقدیر مقدرات، برتر بودن شب قدر از هزار شب، پنهاان باودن حقیقات قادر، نازول مالئاک و 
آمرزش  ناهان است که به آن منزلت و شرافت خاص داده اسات. شاب قادر، پیوناد آسامانیان 

یان اهل قدر باا واساطه فایض الهای و قلاب قادر حضارت ولای )مالئکه الله( و زمینیان، خاک
شود که همه آیات  پذیر می است. فهم صحیح و چگونگی این اتصال در صورتی امکان عصر

و روایاتی که مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین معنایی داللت دارد، در کناار هام بررسای و ساپس 
أمل در این دسته از آیات و روایات، نکاتی را کاه تفسیر و تطبی  شود. از این رو در این نوشتار با ت

با یک دیگر ارتباط منطقی دارد و فهم هر کدام به فهم دیگاری مرباوط اسات تحلیال و بررسای 
 شود   می

 . شرافت و منزلت شب قدر1
عظمت، شرافت و منزلت شب قدر تا آنجاست که خداوند عزوجال در آیاه اول ساوره قادر 

َو »در اسرارآمیز بودن شب قدر فرماوده اسات    رامی اسالم خطاب به سیدالمرسلین، نبی
چنین در آیه چهارم، شب قادر  هم«. ست؟یه شب قدر چکو تو چه دانی  1؛ما َأْدراَك ما َلْیَلُة اْلَقْدرِ 

َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِماْن »را از هزار شب که مساوی با هشتاد سال است، بهتر دانسته و فرموده است  
 «. شب قدر از هزار ماه بهتر است 2؛َشْهر   َأْلِ  

                                                            

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبّلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .2. قدر  1
 .3. قدر  2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 . نزول قرآن در شب قدر2
های سال دارای چنین  اند، مشخص نشده کدام شب از شب در آیاتی که به شب قدر پرداخته

ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله  »آمیزی است؛ اما با بررسی آیه اول سوره قدر   فضیلت برجسته، پرمعنا و اسرار
ِذی ُأْناِزَل  »سوره بقره   185، آیه «را در شب قدر نازل کردیم ؛ ما قرآنالَقدر ِفیاِه  َشْهُر َرَمَضاَن اَلَّ

اا »و آیه ساوم ساوره دخاان  « ؛ ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل  شده استاْلُقْرآُن  ِإنَّ
آن است که قرآن در شاب   ویای« ؛ ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیمَلْیَلة  ُمباَرَکة  َأْنَزْلناُه في

 قدر نازل شده است. 

 . نزول دفعی قرآن در شب قدر3
بیان شده است، منافاتی  در این آیات مبنی بر نزول قرآن بر قلب پیامبر مکرم اسالم آنچه

زماان باا بعثات  رجاب و هم 2۷با  این حقیقت تاریخی و قرآنی ندارد که نازول قارآن از شاب 
صود از نزول قرآن در شب قدر، نزول دفعی و صاورت ملکاوتی و بوده است؛ زیرا مق پیامبر

سال  23یافته آن در قالب حرو  و کلمات که طی  پارچه قرآن است، نه نزول تدریجی و تنزل یک
به تناسب زمان و مکان بر قلب آن حضرت نازل شده است. باا تادبر در  رسالت پیامبر اکرم

تفاده از تعبیر انزال در مقابل تنزیال و تفااوت ایان دو آیات مربوط به نزول قرآن در شب قدر و اس
به صورت دفعی نازل شده و ساپس  1توان دریافت قرآن یک بار در شب قدر واژه با یک دیگر، می

به صورت تدریجی بر آن حضرت نازل شده است؛ زیرا  سال رسالت پیامبر اکرم 23در طی 
آیاد، اماا  دریجی و پراکنده باه وجاود میدر لغت به معنای چیزی است که به صورت ت« تنزیل»
  یرد.  مفهوم وسیعی دارد که هم نزول تدریجی و هم  دفعی را در بر می« انزال»

 . شرافت شب قدر به نزول قرآن و فرشتگان4
شاود، و باه آن قادر و  های ساال می موجب شرافت یافتن شب قدر نسبت به همه شب آنچه

برد، نزول قرآن در این شب مبارک است که  ن را باال میبخشد و عیارمعنوی و قدسی آ منزلت می
؛ ماا قارآن را در شاب قادر ناازل ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله  الَقادر»کند   نص قرآن نیز بر آن داللت می

ُل اْلَمالِئَکاُة َو »نزول مالئک الله نیز در این شب، موجب شارافت آن شاده اسات  «. کردیم َتَناَزَّ
َُ ِفیها ِبِإذْ  و ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر  الُرَّ ؛ در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پرورد ارشان برای انجام ِن َرِبَّ

 «.ندیاری فرود آکهر ] دادن[
                                                            

ِذی ُأْنِزَل   »185و بقره  « ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله ُمباَرکه    »3. دخان  1  «.ِفیِه اْلُقْرآُن  َشْهُر َرَمَضاَن اَلَّ
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 . استمرار شب قدر تا قیامت 5
نزول دفعی و تادریجی قارآن پایاان یافتاه اسات،  ا ر چه با رحلت پیامبر  رامی اسالم

ساوره قادر باا فعال  4ول مالئک در شب قدر در آیاه تا قیامت استمرار دارد؛ زیرا نز« شب قدر»
َُ ِفیها ِباِإْذِن »که داللت بر استمرار دارد، بیان شده اسات  « تنزل»مضارع  و ُل اْلَمالِئَکُة َو الُرَّ َتَنَزَّ

ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر   ِ»نیز درباره این استمرار فرموده است   امام علی«. َرِبَّ رِف ُِک ِّ َقد  َلَةِال  َِلي  َسلَنٍةِِإنَّ
ه رُِوَلًةِبعَدَِرسوِلِاللَّ م  ِِلذلَکِاأ  َنةَِوِإنَّ َلِةِأمُرِالسَّ ي  َکِاللَّ َزُلِف ِِتل  ُهُِین  شب قادر در هار  1؛َوِإنَّ

شاود. پاس از  ها  فارو فرساتاده می سال است. در این شب امور همه سال ]و تقدیر و سرنوشت
براین نازول مالئاک در شاب قادر باا بنا«. نیز این شب، صاحبانی دارد... در ذشت پیامبر

متوقف نشده است؛ بلکه تا قیامت استمرار خواهد داشت و در شب قادر بار  رحلت پیامبر
 آیند. فرود می قلب انسان کامل، امام عصر

 . نزول مالئکه بر قلب انسان کامل6
، قلاب مطهار و خدا  ونه که بستر و محل فرود فرشتگان در زماان حیاات رساول همان

نی آن حضرت بود، مالئک پس از رحلت آن حضرت بار قلاب انساان کامال و زناده فارود نورا
است و قابلیت و ظرفیت روحی شبیه باه آن  خدا خواهند آمد. انسان کامل که در تراز رسول

اند. اماام  آن حضارت نیسات کاه دارای مقاام قدسای بیات حضرت دارد، فردی غیر از اهل
ُهِ»فرموده است  « اْلَقْدرِ  ا َأْنَزْلناُه ِفی َلْیَلةِ ِإَنَّ »در تفسیر آیه مبارکه  صادق ُرِاللَّ َقد  َلُةَِفاِطَمُةَِوِال  ي  ِِاللَّ
ِ لَقُِفِطُملواَِعلَِِعَرَفَِِِفَمن  َخل  ِال  َِفاِطَملُةِِأَنَّ َيت  َملاُِسلمِّ ِرَِوِِإنَّ َقلد  َلَةِال  َرَكَِلي  د 

َ
ِأ ِرَفِتَهاَِفَقد  َِمع  َِفاِطَمَةَِحقَّ ن 

ِرَفِتَها   بادین جناب ]یعنی حضارت فاطماه است و قدر، الله است و آن لیل ، فاطمه 2؛َمع 
 «. اند جهت فاطمه نامیده شده است که خالی  از معرفت او بریده شده

دانیاد کاه لیل القادر کادام شاب  آیا شاما می»نیز درباره شب قدر سؤال شد   از امام باقر
ِرُفَِليِ »حضرت فرمود  «. است؟ َفََِلَِنع  َمَهِئَكُةَِیُطوُفوَنَِکي  ِرَِوِال  َقد  چگونه ندانیم و  3؛ِبَناِِفيَهاَِِلَةِال 

 «.کنند حال آن که در شب قدر فرشتگان بر رد ما طوا  می
بیت آن حضرت هستند، نازل نخواهند  ، که اهلمالئک جز بر انسان کامل بعد از پیامبر

ه با استناد به شب قادر بار حقانیات به شیعیان سفارش کرد شد. از همین روست که امام باقر
                                                            

 . 24۷، ص 1، ج الکافیوب کلینی، . محمد بن یعق1
 .581، ص تفسعر فرات کوفی. فرات بن ابراهیم کوفی، 2
 .   13، ص 94، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،3
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 احتجاج کنند   ائمه
يَعِةَِخاِصُمواِِبُسوَرةِِ َشَرِالشِّ ا َأْنَزْلَناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدرِ ) َیاَِمع  لُةِ( ِإنَّ َهلاَِلُهجَّ ِهِِإنَّ ُلُجواَِفَوِاللَّ َتف 

َدَِرُسوِلِ ِقَِبع  َخل  ِهَِتَباَرَکَِوَِتَعاَل َِعَل ِال  ِهِِاللَّ َهلاَِلَغاَیلُةَِِوِِاللَّ َِوِِإنَّ َدُةِِدیلِنُكم  َهلاَِلَسليِّ ِإنَّ
ِمَنا ای  روه شیعیان! به وسیله سوره قدر با مخالفان مناظره کنید تاا غالاب شاوید.  1؛ِعل 

حجت خداوند تبارک و تعالی بار بناد ان  اکرم به خدا قسم! آن سوره بعد از پیامبر
 است و آن، بزرگ دین شما و نهایت علم ماست.

 ، انسان کاملامام عصر .7
که در عصر غیبت انسان کامل حی که از چنین ظرفیات روحای برخاوردار باشاد و  آنجا از 

نیست؛ پس شاب قادر،  عصر قلبش محل فرود فرشتگان قرار بگیرد، کسی جز حضرت ولی
الله( و محل فرود آنان بر قلب پاک و مطهر آن حضارت   شب والیت و اتصال آسمانیان )مالئک

 به نقل از پدر بزر وار خویش فرموده است   . از همین روست که امام صادقاست
َِعلِِ
َ
َِقَرأ ِبيَِطاِلبِ ُّ

َ
ُنِأ ا َأْنَزْلناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ )ِِب  ُنِِ(ِإنَّ ُهَسلي  َهَسلُنَِوِال  ِال  ُُ َد َِوِِعن 

ُنِ ُهَسي  ِِفيَكَِحَهَِِفَقاَلَِلُهِال  ِِبَهاِِمن  نَّ
َ
َِکأ  ُ َبَتا

َ
َنَِرُسوِلَِیاِأ يَِِوًةَِفَقاَلَِلُهَِیاِاب  ِنيِِإنِّ ِهَِوِاب  اللَّ

َكَِرُسوِلِ ُِبِعَثِِإَل َِجدِّ اَِنَزَلت  َهاَِلمَّ َلُمِِإنَّ َلُمِِفيَهاَِماََِلَِتع  ع 
َ
ِهِِأ َلاَِعلَِِاللَّ

َ
َِفَقَرأ َِضلَرَبِِ َّ ُثلمَّ

يَِوَِولَِِِ َِعَل َِکِتفِِ ِخيَِوَِوِصيِّ
َ
َمِنَِوَِقاَلَِیاِأ َی  ِاأ  ِمِِ َّ لَداِئيِِإَلل َِیلو  ع 

َ
َبِأ ِد َِوَِحر  ِتيَِبع  مَّ

ُ
أ

َمَهِئَكلِةِ ِخليِِملَنِال 
َ
َرِئيلَ ِأ َِجب  نَّ

َ
ِدَكِأ َِبع  ِدَكِِمن  ِد َِوِِلُول  َِبع  وَرُةَِلَكِِمن  ِالسُّ ُِ َعُثوَنَِلِذ ُیب 

َدَثِِإلَِ ح 
َ
ِأ ُدُثَِذِلَكِإِِِ َّ ُهَِلَيه  ِتَهاَِوِِإنَّ ِتيِِفيُِسنَّ مَّ

ُ
َداَثِأ ح 

َ
ِأ ِةَِوَِلَهلاُِنلور  ُبوَّ َداِثِالنُّ ح 

َ
َكَِکأ َلي 

ِ ِبَكِِِِفيَِِساِط   ِصَياِئَكَِِِوُِقُلوِبَِِِقل  و 
َ
َللِ ِِِِإَل ِِأ َقلاِئِمَِِِمط  لِرِال  حّناا »ساوره  علای 2 ؛َِفج 

باه  در نازد او بودناد. حساین خواند و فرزندانش، حسن و حسین را می« أنَزلناه
خوانی، شیرینی و حاالوت دیگاری از  این سوره را میپدر عرض کرد  ای پدر! وقتی تو 

فرمود  ای فرزند پیامبر و فرزند من! من از این ساوره چیازی  شود. علی آن حس می
مارا  دانی. چون این ساوره فارود آماد، جاّد تاو پیاامبر دانم که تو ]اکنون  نمی می

شانه راست من   اه دست خویش به روی خواست. وقتی نزد او رفتم، سوره را خواند. آن
اماان  بی  نهاد و فرمود  ای برادر و وصّی من و ای ولّی امت من پس از من و ای جنگنده

                                                            

 .۷2، ص 25. همان، ج 1
 .۷13، ص 5، ج البرهان فی تفسعر القرآن. سید هاشم بن سلیمان بحرانی، 2
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با دشمنان من... این سوره پس از من، از آِن توست و پس از تو، از آِن دو فرزند توست. 
جبرئیل که در میان فرشتگان او برادر من است، حوادث یک ساال امات مارا ]در شاب 

دهد. پس از من این اخبار را به تو خواهد داد و این ساوره در قلاب  خبر می قدر  به من
دمان  تو و قلب اوصیای تو همواره نوری تابناک خواهد افشاند تا به هنگام طلاوع ساپیده

 . ظهور قائم
 عباس فرمود  به ابن نیز نقل شده است که امیرمؤمنان علی از امام هادی

ِرِفِِ َقد  َلَةِال  َِلي  لَدِِإنَّ َِبع  ِرُِوََلة  م  َ َنِةَِوِِلَذِلَکِاأ  ُرِالسَّ م 
َ
َلةِأ ي  َکِاللَّ ِزُلِِف ِِتل  ُهَِین  َِسَنٍةَِوِِإنَّ  ُِک ِّ

ِهَِِرُسوِلِ ُثوَنِِاللَّ ُِمَهدَّ ة  ِئمَّ
َ
ِب ِأ ُِصل  َحَدَِعَشَرِِمن 

َ
َناَِوِأ

َ
همانا شب قادر در هار ساال  1؛أ

صااحبانی  مر بعد از پیامبر اکرمآید و آن ا است و در آن شب، امر یک سال فرو می
  ویند. دارد. من و یازده نفر از فرزندانم، امامانی هستیم که فرشتگان با ما سخن می

َهاِ»نیز نقل شده است که به اصحابش فرمود   در روایتی از پیامبر اکرم ِرِِإنَّ َقد  َلِةِال  آِمُنواِِبَلي 
ِب َِطاِلٍبَِوِِلُولِ 

َ
ِنِأ ِب  ِدیَتُكوُنِِلَعل ِّ َِبع  ََحَدَِعَشَرِِمن  ِاأ  ُِ به شب قدر ایمان بیاورید. آن شب ]بعد  2؛ِد

 «. طالب و یازده فرزندش است از من  از آِن علی بن ابی

 مأموریت فرشتگان در شب قدر. 8
آیناد، دو مأموریات دارناد.  فارود می االمر فرشتگان که در شب قدر بر حضرت صاحب

دسته دسته از آغاز شب تا طلوع فجر بر قلب عصااره خلقات و ها این است که  مأموریت اول آن
آیناد و از نزدیاک باه آن حضارت ساالم  فارود می عصر الحسنی، حضرت ولی مظهر اسمام

ْجرِ  َی َساَلٌم ِه »کنند   می َِ ی َمْطَلِع اْل و معنای سخن خداوند به مالئک هنگام اعتراض آناان « َحَتَّ
 فهمند   را می از سجده بر آدم
ی جاِعٌل َو إِ  َک ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّ ْرِ    ِفی  ْذ قاَل َربُّ ِساُد   اْأَ ِْ ة  قاُلوا َأ َتْجَعُل فیهاا َماْن ُی َِ َخلی

ای َأْعَلاُم ماا ال  ُس َلاَک قااَل ِإنِّ َُ َو ُنَقادِّ ُح ِبَ ْماِد ماَء َو َنْ ُن ُنَسبِّ ُک الدِّ ِِ فیها َو َیْس
نی خواهم  ماشت ین جانشیفت من در زمو چون پرورد ار تو به فرشتگان   3؛َتْعَلُمون

زد و یاهاا بر زد و خونیه در آن فساد انگک ماری   سی را میکا در آن ی]فرشتگان   فتند آ
م؟ فرماود  مان یپرداز ست مییم و به تقدینک  ه مییش تو ]تو را  تنزیه ما با ستاک حال آن

                                                            

 .  699، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .  ۷00. همان، ص 2
 .  30. بقره  3
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 دانید.  ه شما نمیکدانم   زی مییچ
ها باه حضارت  قادرات و سرنوشات یاک سااله هماه انساانها، عرضه م مأموریت دیگر آن

َُ »سوره قدر فرموده است   4است؛ زیرا خداوند در آیه  االمر صاحب و ُل اْلَمالِئَکُة َو الاُرَّ َتَنَزَّ
ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر   ، یعنی «من کل امر» فته است  « امر»عالمه طباطبائی در معنای «. ِفیها ِبِإْذِن َرِبَّ

شوند، به دلیل تدبیر امری از امور عالم  یا  در آن شب به اذن پرورد ارشان نازل میمالئکه و روح 
فرشتگان بارای تقادیر و »نیز آمده است   تفسعر ارهاندر  1هر امری که پرورد ار اذن آن را بدهد.

 2«.شوند ها و آوردن خیر و برکتی در آن شب نازل می تعیین سرنوشت
درباره آیات سوره قدر ساؤال کاردم، فرماود   از امام صادقکند   داود بن فرقد نیز نقل می

«. شاود باید از این سال تا سال آینده بشود، از مرگ یا تولد ]و مانند آن  مقدراتش ناازل می آنچه»
 فرمود  « بر چه کسی؟»به ایشان عرض کردم  

َلِةِِف ِ ي  َکِاللَّ اَسِِف ِِتل  ِالنَّ َِیُكوَنِِإنَّ ن 
َ
َِعَس ِأ َلٍةَِوَِصلاِحَبِِإَل َِمن 

َ
أ َصَهٍةَِوُِدَعاٍءَِوَِمس 

ِرِِف ُِشُغٍ ِ م  َ َِِِلَذاِاأ  ِسِِإَل ُِطُلوِعَهاِِمن  م  ُِغُروِبِالشَّ َنِةِِمن  ُموِرِالسَّ
ُ
ِهِِبأ َمهِئَكُةِِإَلي  ُلِال  َتَنزَّ

ِِلَ ِ ٍرَِسهم  م 
َ
ِأ ُرُِِِک ِّ َفج  ُلَ ِال  َِیط  ن 

َ
ل شود؟ ماردم در  مان داری بر چه کسی ناز 3؛َلُهِِإَل ِأ

اند و در حال نماز یا دعا و مسئلت از خدا هستند و صاحب این  آن شب همگی مشغول
شوند برای افاضاه اماور  امر در این شب، کارش این است که مالئکه بر ایشان نازل می

سال از هر امری؛ از زمان غروب خورشید تا طلوع مجادد آن و بارای ایشاان ساالمت 
 جر طلوع کند. است تا آن هنگام که ف
در جایگاه خالفت الهی قرار دارد، انسان  که امام عصر آنجا بنا بر این آیات و روایات، از 

کامل و عصاره عالم هستی است. خداوند امور را در هر سال و در موقعیت شب قدر بار اماام آن 
ست و کسای کاه کند؛ یعنی امور کل عالم از ابتدا تا انتها به دست قدرت ایشان ا زمان جاری می

ضمن   صاحب امر باشد، در واقع مالک و مدّبر امور از جانب خداوند نیز است. امام صادق
 فرموده است   4سوره دخان 4روایتی ذیل آیه 

ٍتِ َِملو  و 
َ
ِصَيٍةِأ َِمع  و 

َ
َِطاَعٍةِأ َِوَِماَِیُكوُنِِفيَهاِِمن  َهاجِّ ُدِال  َتُبِِفيَهاَِوف  ِرُِیك  َقد  َلُةِال  َكَِلي  ِِتل  و 

َ
أ

                                                            

 .332، ص 20، جالمعزان فی تفسعر القرآن. سید محمدحسین طباطبائی، 1
 . ۷04، ص 5، ج البرهان فی تفسعر القرآن. سید هاشم بن سلیمان بحرانی، 2
 . 22، ص احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 «. فیها ُیْفَرُق ُکل  َأْمٍر َحکیم. »4
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ض َر  ِقيِهِِإَل َِصاِحِبِاأ  ُِیل  َهاِرَِماَِیَشاُءُِثمَّ ِ َِوِالنَّ ي  ُهِِفيِاللَّ ِدُثِاللَّ در شب قدر  1؛ َحَياٍةَِوُِیه 
چناین هار طاعات و معصایت و مارگ و  شود و هم  زاران تقدیر می است که  روه حج

را کاه مشاّیت  آنچاهافتد. خداوند در شاب و روز قادر  که در آن سال اتفاق می  زند ی
 رساند. کند، سپس به دست صاحِب زمین می اوست، تقدیر می

فرماوده اسات   اماام« صااحب زماین کیسات؟»راوی از حضرت سؤال کارده اسات  
، االمر زمان با نزول فرشتگان بر حضرت صاحب بنابراین هم«. تان صاحب شما، امام زمان»

عنویت و نورانیت شب قدر و با اناباه و اساتغا ه، از داران با استفاده از م زمینیان )اهل قدر( و روزه
برایشاان  االمر کنند تا زمینه ارتباط و اتصال آنان با حضرت صاحب تعالی درخواست می ح 

 فراهم شود تا بهترین تقدیر یک ساله برایشان رقم بخورد و به امضا برسد. 
 رسانیم  مقاله را با این شعر زیبا به پایان می

دررـراقتـوتـــذرکـ ایاحیاکب


عمرمتباهاستوم جرتوسـارکــ


ــه ــاـیایروض ــام راکج خوازوـوس


آَاییاروممکبوکب مسحرکــ


ـاـــادتـــو ـستــم اماولمــاهخــ


اثـرکــامـاچـرااــننـالـه اــمیی


َـراستوروضــهآَاانامهکبکب


سرکــیالخاکمیهامکورهتاکربو


 اکروعکـموالیدـنررتونسارت


 اکازیغـضموالپرثمرکــدرسی ه


ایکـهخوزتـوترـیاماامازامروضه


آَااسارتررتومـ بدرخطرکــ


توچهسختاستامسروسرنیزهتًتنیی


موالییاچوزـکسهسالهدریهدرکـ


یـرحســی ت اعشتعالوخیـزراز


یزمکـرابودختـری ـرقنرـرکــ


یسیــار ایاـنیـاردرکـاموپلیــی


توـــرَـیـهایپــروَـتسـًرکــ


موالحاللمکـنولـیایصـاحبمـن
 

2چشمازم رامـادرتامتـرـهترکــ 
 

 

                                                            

 . 220، ص 1، ج محمد اصائرالدرجات فی فلائل آ  بن حسن صفار،. محمد 1
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اهمیت و جایگاه احترام در زندگی با تأکید  
 بر سبک زندگی حضرت فاطمه

*االسالموالمسلمیندکترناصررریعیمحمـیحجت

 مقدمه
تواند به زند ی خویش در دنیا  انسان، موجودی اجتماعی است و بدون روابط اجتماعی نمی

شاود و هایچ انساانی باه تنهاایی  ادامه دهد؛ زیرا نیازهای هر انسانی تنها در اجتماع بارآورده می
بنابراین با توجه  .ویژه نیازهای احساسی و عاطفی خویش را برآورده سازد تواند همه نیازها، به نمی

مندی از آن، افراد اجتماع بایاد نسابت باه یکادیگر احتارام ٬به ضرورت حضور اجتماعی و بهره
رو یکای از  ته باشاند. از هماینبگذارند تا بتوانند در یک فضاای آرام، تعاامالت اجتمااعی داشا

پذیری، آموزش و تربیت افراد بر اساس احترام باه یکادیگر اسات. احتارام و  های جامعه مهارت
های صحیح و کارآمد در تربیت انسان، پشتوانه سالمت  تکریم شخصیت به عنوان یکی از روش

ره عملی خود در سی ترین عوامل رشد شخصیت اوست. پیشوایان معصوم روان بشر و از مهم
های تربیتای و ساازنده خاویش قارار  توجه خاصی به این موضوع دارناد و آن را سارلوحه برناماه

، به اهمیت و جایگاه احترام در زند ی با تأکید بر سیره حضرت زهارا 1اند. در این نوشتار داده
 شود. در ابعاد مختلف پرداخته می

 جایگاه احترام در اسالم
حیانی اسالم، ناظر به رواباط اجتمااعی انساان اسات. ا ار رواباط بخش بزر ی از تعالیم و

کننده رواباط انساان باا خداسات؛ زیارا  ها با یکدیگر به شکل صحیحی انجام شود، تأمین انسان
توان در ُخل  و خوی شاخص نسابت باه دیگاران  خروجی احکام عبادی در ارتباط با خدا را می

                                                            

 .جامع المصطفی و مبّلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمیعضو هیئت علمی * 
است که در ایام شهادت  محمدی رفیعیناصر  االسالم والمسلمین دکتر . این نوشتار متن پیاده شده سخنرانی حجت1

 ق. در جمع مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ایراده شده است.1443سال  راحضرت فاطمه زه

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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رام به دیگران است. هر فرد باا احتارام  ذاشاتن باه های وحیانی، احت جستجو کرد. یکی از آموزه
 ذارد؛ زیرا افزون بر اینکه مراعات حقاوق دیگاران موجاب  حقوق دیگران، به خویش احترام می

ها را مراعات کنند، عامل اصالی در  شود تا دیگران نیز نسبت به حقوق ما احترام بگذارند و آن می
هنده دستیابی به کماالت اخالقی است که هاد  د احترام به خویشتن خویش است و این، نشان

 بوده است. بعثت پیامبر
ا ر چه در تعالیم اسالمی، موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد احترام قرار  یارد؛ چنانکاه 

هاا همچاون احتارام باه  نوع تقسیم شده که برخای از آن 12احترام به  1،احترام و تکریم در کتاب
زند، بزرگ هر قوم و ... هستند، اما از نگاه دین بعضی افراد و امور احترام خود، والدین، همسر، فر

  ذار در دین، متجاهر به فس  و حاکم ستمگر.  ندارد مانند  بدعت
 احترام به خود . 1

احترامای  احترام به خود، اصلی مهم و اساسی است. انسان ح  ندارد باه خاود تاوهین و بی
َبِغي»است   کند؛ چنانکه در روایت نیز آمده ِمِنََِِِلَِین  ُمؤ  ِِِِلل  ن 

َ
َسلهُِِیِذَلِِِأ شایسته نیسات ماؤمن  2؛ َنف 

َهَِِِنِحِ »همچنین  «. خویشتن را ذلیل و خوار کند َضِِِاللَّ ِمِنِِِِإَل َِِفوَّ ُمؤ  ُُِِِال  ُموَر
ُ
لِهِِِأ ِِإَلي  ض  ُِیَفوِّ َهاَِوَِلم  ُکلَّ

َِیُكوَنَِذِليه ن 
َ
به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است کاه خداوند اختیار همه کارها را  3؛أ

 «.ذلیل باشد
برخی افراد با رفتار و عملکردی که دارند، اجازه تاوهین باه خاود از ساوی دیگاران را صاادر 

 این افراد را معرفی کرده است   در سفارشی به امیرالمؤمنین کنند. پیامبر اسالم  می
آن دعوت نشده است، مهمانی که به صااحب خاناه  ای برود که به کسی که به میهمانی

دستور دهد، کسی که از دشمنانش خیر و نیکی طلاب کناد، کسای کاه از فرومایگاان 
انتظار فضل و نیکی داشته باشد، کسی که در یک کار سّری میان دو نفر وارد شود که او 

نشایند کاه اند، کسی که حکومت را سبک بشمارد، کسی که جایی  را وارد آن راز نکرده
شانوی  شایسته آنجا نیست و کسی که سخن خاود را باه کسای بگویاد کاه از او حر 

 4ندارد.
                                                            

 .13۷8، قم  جامعه مدرسین، چا  اول، احترام وتکریم. اکبری، محمود، 1
 .64، ص 5، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .1۷9، ص 6، ج تهذیب االحکام . محمد بن حسن طوسی،3
 .355، ص 4، ج من الیحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 4
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 احترام به مقدسات. 2
 در تعریف مقدسات فرموده است   امام صادق
ِهِ َِوَِجَ ِِِِللَّ ُِِِِِفيَِِعزَّ ُسِِِِبَهِد ِهُِِِحَرٍمَِِِخم  َمُةَِرُسوِلِاللَّ لُِحر  َمُةِآِلَِرُسلوِلِاللَّ َوِِِهَِوُِحر 

ِمِنِ ُمؤ  َمُةِال  ِهَِوُِحر  َبِةِاللَّ َمُةَِکع  َِوُِحر  َِوَِج َّ ِهَِعزَّ َمُةِِکَتاِبِاللَّ برای خدای عزوجال در  1؛ُحر 
هااا باار مااردم الزم اساات(  حرماات  شااهرهایش پاانج حرماات اساات )کااه احتاارام آن

، حرمت کتاب خدای عزوجل، حرمت خدا ، حرمت خاندان رسولخدا رسول
 ا، حرمت مؤمن.کعبه خانه خد

 خدا . حرمت رسول1/2

تقسایم کارد. « نبایادها»و « بایادها»توان به دو دسته  در قرآن را می خدا احترام به رسول
هَ »بایدها مانند   ُسوَل  َوَأِطیُعوا َأِطیُعوا الَلَّ  َصاْوِت  َفاْوَق  ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُکْم »نبایدها مانند   2«.الَرَّ

بِ   3«.ِیَّ الَنَّ

 خدا خاندان رسول . حرمت2/2

اسات، در فرازهاای بسایاری از ایان  بیات زیارت جامعه کبیره، شناسنامه احترام به اهل
نیز بر احتارام باه  خدا اشاره شده است. رسول بیت دعای شریف، به جایگاه و شأن اهل

لاس»بیت خود نیز تأکید کرده است   اهل َهاِالنَّ یُّ
َ
لَ ِِِأ ل 

َ
ُملواِأ ِتليَِِعظِّ لِد َِِحَيلاِتيِِِفليَِِبي  َِبع  َوَِِِوِِملن 

ُلوُلم ِ َِوَِفضِّ ِرُموُلم  ک 
َ
بیت مرا در زمان حیاتم و پس از مرگ من بزرگ داریاد و باه  ای مردم! اهل 4؛أ

 «.شان دهید آنان احترام  ذارید و برتری
 . حرمت کتاب خدا3/2

 قرآن در قرآنخداوند در آیات بسیاری به وجوب احترام به قرآن اشاره کرده است که در کتاب 
 5آوری شده است. الله جوادی آملی جمع ا ر ارزشمند آیت

 . حرمت خانه خدا 4/2

ِ»درباره حرمت خانه خدا فرموده است   البالغه نهج در امیرالمؤمنین علی ُكم  َفلَرَضَِعَللي 
                                                            

 .10۷، ص 8، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .59. نسام  2
 .2. حجرات  3
 .  313، ص 30، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،4
 و ... . 5۷، یونس  28، نسام  81. برای مثال ر.ک  واقعه  5
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َعاِئِذیَنِ َلًةِ...َِوِِلل  ِذ َِجَعَلُهِِقب  َهَراِمِالَّ ِتِهِال  َِبي  الحرام خود را کاه قبلاه  وند زیارت بیتخدا 1؛َحَرماَِِحجَّ
 «.آوردند ان آنجا را امن ساخت مردمانش قرار داد، بر شما واجب کرد ... و برای پناه

 . حرمت مؤمن5/2

ِمُنِ»در روایتی حرمت مؤمن را باالتر از حرمت خانه کعبه دانسته است   امام صادق ُمؤ  ِِال 
َظُمِ ع 

َ
َمًةِِمَنِِِأ َبةُِِحر  َكع   2«.ال 

تنی است از نظر دین مبین اسالم، تمام ادیاان الهای بارای برقاراری پیوناد میاان انساان و  ف
نیز برای دعوت انسان باه  الشأن الهی اند. پیامبران عظیم خداوند، نجات و هدایت آدمی آمده

کادام  و چون هد  نهایی همه یکی است، هیچ  سوی خداوند و  سترش عدالت برانگیخته شده
اند؛ بلکه پیامبران پیش از خود را تصدی  کرده و به آمدن پیامبری پس از خاود   ردهدیگری را رد نک

خورد،  ها به چشم می پیامبران با یکدیگر اختالفی نداشتند و ا ر تفاوتی در شرایع آن .اند نوید داده
به سبب نیازهای زمانی و شرایط خاص بوده است؛ از این رو هر فرد مسلمان باید به مقدساات و 

احترامای نسابت باه  احترامی کند. قارآن از بی ها بی قاید سایر ادیان احترام بگذارد و نباید به آنع
احترامای آناان باه  احترامی به عقاید آناان موجاب بی عقاید مشرکان نیز نهی کرده است؛ زیرا بی

در فضای کنونی همزمان با حفظ مرز وحدت و مرز روشنگری و عادم  3شود. خداوند متعال می
ها، باید ضمن احترام به عقاید و مقدسات دیگر ادیان الهی و غیار الهای، حقیقات  ط میان آنخل

 آمیز داشت. چهره ناب اسالم را به نمایش  ذاشت تا بتوان با دیگر افراد جامعه زیست مسالمت

  احترام در سبک زندگی حضرت زهرا
اماروز بایاد بایش از  بدیلی است که در مسئله اطاعت و احترام، الگوی بی حضرت زهرا

پیش مورد توجه وعاظ و نویسند ان قرار  یارد. در ایان قسامت باه اهمیات احتارام در زناد ی 
 شود  یدر روابط  سه  انه خود  با والدین، همسر و فرزندان اشاره م حضرت فاطمه زهرا

 احترام به والدین. 1

و به انسان دستور داده است کاه  4خداوند احترام به والدین را در کنار وحدانیت خود قرار داده
                                                            

 الح، خطبه اول.، تصحیح صبحی صالبالغه نهج . محمد بن حسین شریف الرضی،1
 .2۷، ص 1، ج الخصا . محمد بن عی صدوق، 2
 .108. انعام  3
 36. نسام  4
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 3و با آنان بزر وارانه ساخن بگویاد. 2به آنان نیکی و احسان نماید 1برای والدین خویش دعا کند،
 در روایات نیز از منت  ذاشتن بر والدین در برابر انجام کاری نهی شده است  

اُنِ َمنَّ ِهَِِِعَل ِِال  َبَوی 
َ
َوِتِهِِِأ َخَواِتِهَِِِوِِإخ 

َ
ِِمَنَِبِعَِِِوِأ ِِمَنِِِيد  َمِةَِوَِبِعيد  ح  ِِِالرَّ َمَهِئَكِةَِقِریب  اِرِِِِمَنِِِال  النَّ

َياَِوِاْلِخَرةِِ ن  ِهِِفيِالدُّ ُهِِإَلي  ُظُرِاللَّ َِوََِلَِین  َض َِلُهَِحاَجة  َِوََِلُِیق  َوة  َتَجاُبَِلُهَِدع  کسای  4؛ََلُِیس 
خدا و فرشاتگان دور، و باه که بر پدر، مادر، برادران و خواهرانش منت نهد، از رحمت 

شاود و  شاود و حااجتش بارآورده نمی آتش جهنم نزدیک است. دعایش مستجاب نمی
 .کند خداوند در دنیا و آخرت به او توجه نمی

مند بود، اماا هماواره منباع  ا ر چه آن حضرت مدت زمان کوتاهی از نعمت وجود مادر بهره
  بود؛ چنانکه نقل است آرامش مادرش، حضرت خدیجه
که فردی یتیم و فقیر بود، ازدواج نماود؛ زناان  با پیامبر هنگامی که حضرت خدیجه

احسااس  رو حضارت خدیجاه  کردناد. از ایان کردند و به او ساالم نمی مکه از او دوری می
در شاکم حضارت  بااردار شاد، حضارت فاطماه نمود. هنگامی که به فاطمه  تنهایی می

 نماود. حضارت خدیجاه  را به صبر و شکیبایی دعاوت میزد و او   با او حر  می خدیجه
کاارد تااا اینکااه روزی   مخفاای می بااا خااود را از پیااامبر سااخن  فااتن حضاارت فاطمااه

باا چاه کسای ساخن »کناد. فرماود    با خاود صاحبت می شنید که خدیجه خدا رسول
َجِنيَنِ»عرض کرد   خدیجه«  ویی؟  می ِذ ِِال  ِنيِِِفيِِالَّ ثَُِِِبط  ِنُسِنيِِِنيُیَهدِّ ؛ جنیناي کاه در َوُِیؤ 

باه او  پیاامبر«. شاود  زند و موجب آراماش مان می  شکم من است، پیوسته با من حر  می
ُرِني»فرمود   ِبُرِنيِ]ُیَبشِّ َرِئيُ ُِیخ  َِِیاَِخِدیَجُةَِلَذاَِجب  نَّ

َ
ُموَنُةَِوِأ َمي  اِلَرُةِال  َلُةِالطَّ س  َهاِالنَّ نَّ

َ
َث َِوِأ ن 

ُ
َهاِأ نَّ

َ
َهِ[ِأ اللَّ

ِلي َعُ َِنس  ای خدیجه! جبرئیل مرا بشارت داده که او دختری پااک و مباارک  5؛َتَباَرَكَِوَِتَعاَل َِسَيج 
است و خداوند تبارک و تعالی مقدر نموده که نسل من از طری  او برقرار و پایدار بماناد و مقارر 

 «.ین باشندفرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحی، امام و خلیفه خدا در زم
نظیار باود؛  ای بی بانوی بزرگ اسالم در احترام به پدر و پرساتاری از آن حضارت نیاز نموناه

در جنگ احد شکست و ُخود بر سار آن حضارت  خدا نکه نقل است وقتی دندان رسولچنا
                                                            

 .14. لقمان  1
 .28. نوح  2
 .23. اسرام  3
 .194، ص 1، ج ارشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی، 4
 .194، ص 1، ج االمالی . محمد بن علی صدوق،5
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را  خاون سار پیاامبر ریخات و حضارت زهارا با سپر آب می اصابت کرد، امام علی
آید، تکه حصیری را ساوزاند و خاکساتر آن را  دید خون سر بند نمیشست. وقتی آن حضرت  می

در جناگ خنادق نیاز ناان پخات و باارای  1 ذاشات تاا خاون بناد آماد. بار زخام پیاامبر
اَل »احترام بانوی بزرگ اسالم نسبت به پدرش تا آنجا بود که وقتای آیاه  2نان آورد. خدا رسول

ُسوِل َبْیَنُکْم  ا َقْد َیْعَلُم َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَّ نازل شد، آن حضرت نیز پادرش را  3«َکُدَعاِء َبْعِضُکْم َبْعض 
 به او فرمود   کرد، اما پیامبر خطاب می« الله یا رسول»با عنوان 

َهاَِلم ِ َِِِیاَِفاِطَمُةِِإنَّ ِزل  ِلِكَِِِوََِلِِفيِِِفيِكَِِِتن  ل 
َ
ِكَِِِوََِلِِفيِِأ َناِِمن 

َ
يَِوِأ ِتِِمنِّ ن 

َ
ِلِكِأ َِنس  َملاَِنَزَللت  ِإنَّ

َيلاِ ح 
َ
َهلاِأ َبلِتَِفِإنَّ

َ
ِرُِقلوِليَِیلاِأ ِكب  َِوِال  ِِ َبَذ

َهاِبِال  ص 
َ
ٍشِأ ی  ُِقَر َظِةِِمن  ِغل  َجَفاِءَِوِال  ِ ِال  ل 

َ
ِفيِأ

ِ بِّ َض ِِللرَّ ر 
َ
ِبَِوِأ َقل  ای فاطمه! این آیه درباره تو نازل نشده و نه درباره خاندان و نسل  4؛ِلل 

ادب از قریش نازل  ز توام. این آیه در مورد جفاکاران و تندخویان بیتو. تو از منی و من ا
کناد و خادا را خشانود  شده است. بگو پدر جان، کاه ایان ساخن قلاب مارا زناده می

 سازد. می

 تا آنجا بود که وقتای پیاامبر و پیامبر محبت و احترام متقابل میان حضرت زهرا
ت غم را از چهاره آن حضارت بزدایاد. وقتای توانس می شد، تنها حضرت زهرا اندوهگین می
شاد، جاز  شادمان می نامید، قلب و روح پیامبر می« یا ابتا»آن حضرت را  حضرت زهرا

خدا! ایان چناین باا  ای پدر بزر اوار! ای رساول»آنجا که در میان در و دیوار قرار  رفت و فرمود  
 را آتش زد. و قلب پیامبر 5«عزیزدلت و دخترت رفتار کردند

 احترام به همسر. 2

ازدواج ماند ار و حقیقی، ازدواجی است که شاکله آن بر اساس عش  و محبت شکل  یرد و 
تعالی نیز برای این منظور، اکسیر اعظم و  وهر  رانبهاا و باا ارزش محبات را در  تداوم یابد. ح 

ا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أَ »نهاد زن و مرد قرار داده اسات   ِسُکْم َأْزَواج  ُِ ْن
ُروَن  کَّ َِ ة  َوَرْحَمة  ِإنَّ ِفي َذِلَك َلََیات  ِلَقْوم  َیَت های او اینکه از ]نوع  خودتاان   و از نشانه 6؛َبْیَنُکْم َمَودَّ

                                                            

 .192، ص 59، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .225، ص 16. همان، ج 2
 «.خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی ]دیگر  قرار مدهید   »63. نور  3
 .320، ص 3، ج طالب اای  مناقب آ  شهرآشوب،  . محمد بن علی ابن4
 .14۷، ص 43، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،5
 .21. روم  6
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ی، در ایان ها آرام  یرید و میانتاان دوساتی و رحمات نهااد. آر همسرانی برای شما آفرید تا بدان
زن و شوهر برای رسیدن به آرامش «. هایی است  اندیشند، قطعًا نشانه ]نعمت  برای مردمی که می

بایست این امر فطری را نسبت به یکدیگر ابراز کنناد  و  رم شدن کانون خانواده و تحکیم آن، می 
ها  و باداخالقیها  تا رابطه دوستانه و صمیمانه آنان بیش از پیش برقرار شده و جلاوی اصاطکاک

باا  توان در ازدواج امیرالماؤمنین  رفته شود. نمونه بارز یک زند ی پر از عش  و محبت را می
باودن  آالیشای، کم های سااد ی، بی مشاهده کرد؛ ازدواجای کاه باا شاخصاه حضرت زهرا

  .جهیزیه و مهریه آغاز شد و با مهرورزی و عش  تداوم یافت
توان به طاور  چندین اصل دارد که هر یک را می رالمؤمنینزند ی بانوی بزرگ اسالم و امی

مفصل مورد بررسی قرار داد. یکی از این اصول، اصل محبت است. این محبت تا آنجا باود کاه 
ِسلكِِِلُروِحَكُِِِروِحي»فرمود   می به امیرالمؤمنین حضرت صدیقه کبری ِسليِِلَنف  ِِِوَقاًء،َِوَِنف 

 «.جانم سپر بالی جان تو روحم فدای روح تو و 1؛ِفَداء
 نیز در فراق همسر عزیزش چنین سرود  امیرالمؤمنین

ــ  ِس  ً ــی َن ــا َعَل ــ   َمَرَراِتَه ُبوَس َمح 
  

َرــَراِت َمــَ الز  َتَهــاَخَرَنــت  ــاَلی  ـَ
 

ــا َم ــاِنَوِ ن  َحَی ــ ال  ِر ِِ ـَ ــ ــَرَیع  اَلَخی 
  

َتُطـوَلَحَیـاِت  ز 
َ
َشیَمَخاَرـَ أ خ 

َ
2أ

 

غم و غصه جانم را در سینه حبس کرده، ای کاش همراه این همه غم و اندوه  جانم از بادن »
شد. بعد از تو دیگر در زند ی خیر و امیدی نیست.  ریه من به خاطر ترس از طوالنی  خارج می

 «.شدن عمرم بعد از توست
ای مقاامی برترین بانوی جهانیان است و در میان زنان از هر جهت، کسای دار ا ر فاطمه

های  واالتر از او نیست؛ پس شناخت تمام لحظات زند ی بانوی بازرگ اساالم و لحظاه لحظاه
تاوان باه  ای برخوردار است؛ زیرا با دقات و تأمال در آن می العاده حیات پر برکتش از ارزش فوق

 های روحانی رسید.  ترین رتبه عالی
 احترام به فرزند. 3

اِذیَن »آنجاست که خداوند دستور داده است  ارزش و اهمیت فرزند در اسالم تا  َهاا الَّ َیاا َأیُّ
اس َواْلِ َجاَرةُ  ا َوُقوُدَها النَّ َسُکْم َوَأْهِلیُکْم َنار  ُِ 3؛آَمُنوا ُقوا َأْن

اید! خودتان  ای کسانی که ایمان آورده 
                                                            

 .369، ص 3، ج مدین  المعاجز االئم  االثنی مشرم بن سلیمان بحرانی، . سید هاش1
 .240، ص 1، ج طالب اای  مناقب آ  شهرآشوب،  . محمد بن علی ابن2
 .6. تحریم  3
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در تفسیر  خدا رسول«. حفظ کنید  هاست، و کسانتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ
َتُهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن َعَم »آیه  یَّ ُتُهْم ِبِإیَمان  َأْلَ ْقَنا ِبِهْم ُذرِّ یَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذیَن آَمُنوا َواتَّ ء  ْی ِلِهْم ِمْن َش َوالَّ

اند،   ها را در ایمان پیروی کرده شان آن و کسانی که  رویده و فرزندان 1؛ُکلُّ اْمِرئ  ِبَما َکَسَب َرِهیٌن 
کاهیم؛ هر کسی در  رو  شان را به آنان ملح  خواهیم کرد و چیزی از کار]ها شان را نمی زندانفر

 ؛ فرموده است  «دستاورد خویش است
ُلُغواَِدَرَجَتلَك.َِفَيُقلو َِیب  َِلم  ُهم  ،َِفُيَقاُل:ِِإنَّ ُِ َجِتِهَِوَوَلِد ِهَِوَزو  َبَوی 

َ
ِأ َلَِعن 

َ
َةَِسأ َجنَّ ُجُ ِال  ُل:َِیلاِالرَّ

ِ ِِبِهَِربِّ َهاِقِهم  َمُرِِبِإل  .َِفُيؤ  ُتِِليَِوَلُهم  َِعِمل  شود از پادر  وقتی آدمی داخل بهشت می 2؛،َِقد 
هاا باه درجاه تاو   ویند  آن کند. به او می و مادر خود و از ذریه و فرزندانش پرسش می

 وید  پرورد ارا! من ا ر عمل کردم، به نیت خودم و  نرسیدند و عمل تو را نداشتند. می
 رسد ایشان را هم به وی ملح  کنند. آنان عمل کردم. آن وقت دستور می

فرزند به پنج نوع تربیت نیاز دارد  تربیت دینی، تربیت اخالقای، تربیات اجتمااعی، تربیات 
هاا  در رفتار با فرزندانش و تربیات آن عاطفی و تربیت سیاسی. سیره و عملکرد حضرت زهرا

های تاریخی در غروب هار جمعاه فرزنادانش را  بر اساس  زاره مثال بود؛ چنانکه نیز الگویی بی
های  ها را در شاب  فت در پاسخ دعاهایش آمین بگویند و آن ها می کرد و به آن دور هم جمع می
 ها بهره ببرند   داشت تا از فضیلت این شب قدر بیدار نگه می

َِفاِطَمةُِ ََِِِلَِتَدُعَِِوَِکاَنت  َحدًاِِمن 
َ
ِلَهاِیَِِِأ ل 

َ
َكَِِِناُمِأ یِهم ِِِِتل  َلَةَِوُِتَداِو ي  َعاِمِِِاللَّ ِةِالطَّ لُبِِِِبِقلَّ لَّ

َ
َوَِتَتأ

َرَللا ُِحلِرَمَِخي  َِملن  ُروم  َهاِرَِوَِتُقوُلَِمه  کارد احادی از  رهاا نمی و فاطماه 3؛َلَهاِِمَنِالنَّ
کرد خواب ایشان را به کمای طعاام، و  اش را در این شب که بخوابد و عالج می خانواده

ها  کرد که روز را بخوابند و شاب ها را برای احیای آن مهیا میکرد]یعنی امر می روز آن از
 فرمود  محروم کسی است که از خیر امشب محروم بماند. بیدار باشند  و می

داد. نقال اسات باا  کرد و به آنان در خالل بازی درس دین می حضرت با فرزندانش بازی می
 خواند   ونه شعر می انداخت و برایش این  باال و پایین می کرد و او را بازی می امام حسن

ــِبه  ک 
َ
 أ َِ ــا َی

َ
ــا أ ــُن ـَ َحَس

  
 وَ َل   َحـِق َعـِن اخ  َسـن ال  الر 

 

 ــــَ ن  ــــًاَناِم ِ َله ـ  ــــ ُب َواع 
  

َحــــن ِ
 َ 4َواَلُتــــَواِلَناا

 

                                                            

 . 21. طور  1
 .16، ص 19، ج المعزان فی تفسعر القرآن . سید محمدحسین طباطبایی،2
 . 10، ص 94، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،3
 . 286، ص 43. همان، ج 4
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 جایگاه بلند امامت و پیامدهای غفلت از ولی خدا

*روستاآمادسعیـدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
بر اساس آیات قرآن و روایات، در قیامت هر کسی به سمت پیشاوا و رهبار خاویش خواناده 

َنْدُعوا ُکلَّ ُأناس  ِبِإماِمِهْم َفَمْن ُأوِتيَ ِکتاَباُه ِبَیمیِناِه َفُأولِئاَك َیْقاَرُؤَن ِکتااَبُهْم َو ال  َیْوَم »شود   می
خوانیم. کسانی که نامه  )به یاد آورید( روزی را که هر  روهی را با پیشوایشان می 1؛ُیْظَلُموَن َفتیال  

خوانناد و باه قادر رشاته  و سارور( می شان داده شود، آن را )با شاادی شان به دست راست عمل
از این رو بایساته اسات مقاام ساترگ و  رانسانگ «. شود شکا  هسته خرمایی به آنان ستم نمی

 وناه  امامت و والیت را بشناسیم تا در مسیر زند ی دنیا و آخرت دچار مشکل نشویم؛ زیرا همان
غفلت از والیت و جادایی شود،  که شناخت و پیروی از والیت موجب سعادت دنیا و آخرت می

ناپذیری را در پی خواهد داشت. در این نوشتار ابتدا به مقام و  خسارت جبران از امام معصوم
 شود.  جایگاه بلند امامت و سپس به پیامدهای غفلت از آن اشاره می

 امامت، جریانی ساری و جاری 
در جامعاه  مامامت، جریانی ساری و جاری است و فقط به دوران حضاور اماام معصاو

 یرد. در واقع یکی از مبانی اساسای  را نیز در بر می شود؛ بلکه دوران غیبت امام محدود نمی
امامت و والیت، اعتقاد به ضرورت وجود حجت الهی در هر عصر است. بر اساس این اعتقاد، 

های خود  جتای را به عنوان ح  های شایسته خداوند از ابتدای آفرینش تا روز قیامت همواره انسان
شاوند؛ چنانکاه اماام  نیااز نمی هاا بی  ااه از ایان حجت ها هیچ بر مردم بر زیده است و انساان

ِيليِِفيَهلاَِملاُِیِميُتلوَنِِملَنِ»فرموده است   صادق ٍةَِعلاِلٍمُِیه  ُِحجَّ ِِمن  ُذَِکاَنت  ُضُِمن  َر  ُ ِاأ  َِتخ  َلم 
                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .۷1. اسرام  1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  

 



234       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

ِ َهقِّ تی داناا کاه هار حقای را کاه ماردم باه دسات  اه که پدید آمده ا از حج زمین ا از همان 1؛ال 
، یکای از مطااب  حادیث اماام صاادق«. سپارند، زنده کند؛ تهی نباوده اسات فراموشی می

های خداوند، معیار و شاخص بودن آن انوار مقدس برای شناسایی ح   های ممتاز حجت ویژ ی
ها   ی فردی و اجتماعی آناز باطل و معرو  از منکر هستند. مردم برای اینکه بدانند آنچه در زند

  ذرد، ح  یا باطل و معرو  یا منکر است، باید به آن انوار الهی رجوع کنند.  می

 از اعمال مردم آگاهی امام
َوُقاِل »ناظر اعماال ماا هساتند   و امامان معصوم از منظر قرآن کریم، پیامبر اسالم

ُه َعَمَلُکْم َوَرُسوُلُه َو  و بگاو  عمال کنیاد یقیناًا خادا و پیاامبرش و  2؛اْلُمْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َفَسَیَری الَلَّ
در میااان پیااروان مکتااب »در تفساایر ایاان آیااه آمااده اساات  «. بیننااد مؤمنااان اعمااال شااما را می

با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده، عقیده معرو  و مشهور بر این اسات  بیت اهل
شوند؛ یعنای خداوناد از طارق خاصای  ت آ اه میاز اعمال همه ام و امامان که پیامبر

بناابراین انساان مسالمان در تماامی لحظاات زناد ی  3«.دارد ها عرضه مای اعمال امت را بر آن
 خداست.  خویش در محضر و منظر ولی

 شأن برجسته امام 
لَهُمَِِِ ُِبِنل»فرماوده اسات   امامت، یکی از اصول دین است؛ چنانکه امام باقر س  ِ

َِِعَلل ِِاْل 
ٍسِ ُِیَناَدِِبَشَِِِعَل َِِخم  َوََلَیِةَِوَِلم  َِوِال  َهجِّ ِمَِوِال  و  َکاِةَِوِالصَّ َهِةَِوِالزَّ ِالصَّ َوََلَیِةِِ   اسالم بر  4؛ٍءَِکَماُِنوِدَ ِِبال 

 ونه که والیت  ها آن پنج چیز بنا شده است  نماز و زکات و روزه و حج و والیت، و هیچ یك از آن
بنا بر این حادیث شاریف، ِقاوام نمااز و روزه و حاج باه   «.نشده است مطرح شده است، مطرح

 والیت است.
با آن مقامی کاه دارد و در آیاات قارآن باه  اهمیت امامت تا آنجاست که حضرت ابراهیم

عنوان اسوه و الگو برای همگان مطرح شده است، پس از رسیدن به مقام نبوت و سارافراز بیارون 
ُهَنَّ َقااَل َوِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َربُّ »د به مقام امامت رساید  های متعد آمدن از آزمایش ُه ِبَکِلَمات  َفَأَتَمَّ

                                                            

 .221، ص 1، ج الدین و تمام النعمه کما   . محمد بن علی صدوق، 1
 .105. توبه  2
عان مجمع الب؛ نیز ر.ک  فضل بن حسن طبرسی، 125، ص 8 ، ج تفسعر نمونه . ناصر مکارم شیرازی و همکاران،3

 .104، ص 5 ، ج فی تفسعر القرآن
 .18، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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ا اِس ِإَمام  ي َجاِعُلَك ِللَنَّ و چون ابراهیم را پرورد ارش با کلمااتی بیاازمود و وی آن هماه را باه  1؛ِإِنَّ
امامات، عهاد و میثااقی از «. انجام رسانید، ]خدا به او  فرمود من تو را پیشوای ماردم قارار دادم

اِلِمیَن »رسد   سوی خداست که هر ز به ظالمین نمی پیمان مان باه ظالماان  2؛اَل َیَناُل َعْهِدی الَظَّ
نیز ظالمی وجود داشته باشاد، هر از  باه  ؛ یعنی حتی ا ر در نسل حضرت ابرهیم«رسد نمی

عهاد اوسات و فارد ظاالم مقام امامت نخواهند رسید؛ زیرا امامات، اماانتی از جاناب خادا و 
 رسند. های پاک و پرهیز ار به این مقام می صالحیت این امانت و عهد را ندارد و تنها انسان

 ابعاد تکوینی و تشریعی امام 
ای دارد که توجه به همه ابعاد آن بایسته و شایسته اسات. در بعاد  امامت، ابعاد بسیار  سترده

 ب و نظام آسمان و زمین باه وجاود شاریف اماامتکوینی بارش باران، تابش خورشید و مهتا
ِتُمِ»وابسته است؛ چنانکه در زیارت جامعه کبیره بدان تصریح شده است   َِیخ  َِفَتَحِاللُهَِوِِبُكم  ِبُكم 

ُِیلَنِ ِنِهَِوِِبُكم  ِِبِاذ  ِضِِاَل  َِتَقَ َِعَليِاََلر  مآَءَِان  ِسُكِالسُّ ُِیم  َثِِوِِبُكم  َغي  ُلِال  ُِیَنزِّ ِشلُفِوِِبُكم  َِوَِیك  َهلمَّ ُسِال  فِّ
رَِّ سات، باه ا ها و زماین و آنچاه در آنهاا مطاب  این بندهای دعا، عالم وجود یعنی آسامان«. الضُّ

اسات. ا ار باارانی بباارد، باه واساطه  و ائمه طااهرین ، حضرت زهراواسطه پیامبر
باه واساطه  تعاالی باه آدمای برساد، هاست. هر نعمتی چه ظاهر و چه باطن که از طر  ح  آن

است که زمین پابرجاست. ا ر بهشت وجود دارد، از ناور  است. به سبب وجود امام  امام
است؛ از این رو  عصر های این دنیا به واسطه فیض وجود حضرت ولی است. نعمت زهرا

ُسِ»حضرت قطب عالم امکان، محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود است   ُِیلَنفِّ َوِِبُكلم 
َهمَِّ رَِِّال  ِشُفِالضُّ ای از کسی رفع شود، عامل آن شما  ؛ یعنی ا ر مصیبتی یا بالیی، غم و غصه«َوَِیك 
 هستید.  بیت اهل

سلطان ساریر ارتضاام، »را با عنوان  الله جوادی آملی معتقد است اینکه ما امام رضا آیت
ز فارد دیگاری کنیم؛ از این روست که ا ر در عالم کسای ا خطاب می« سلطان پایتخت رضایت

توانند راضیه و مرضایه شاوند، اماا  های عادی می است. انسان راضی شود، با اجازه امام رضا
 اختصاص دارد. توانند مقام رضا را به دست آورند؛ زیرا این مقام به معصومین نمی

شود و نعمتی به هیچ  کند و کسی از چیزی راضی نمی هیچ کسی در عالم کسی را راضی نمی
، رضاا یعنای هماین. مظهار رسد که او خوشحال شود، مگر به وساطت امام رضاا کس نمی
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راضی بودن، مظهر هو الراضی بودن، مظهر رضوان این است. ا ر کسای تاوفیقی پیادا کارد کاه 
مشکل دیگری را حل کرد، دیگری را راضی کرد، به وساطت رضاست و ا ر بیماری درمان شد و 

جاهلی عالم شد، به وساطت رضاست و ا ر  رفتاری  خوشحال شد، به وساطت رضاست و ا ر
 1آزاد شد، به وساطت رضاست.

اسات؛ شاؤونی  دارای شاؤونی از شاؤونات پیاامبر اعظام در بعد تشریعی نیز امام
 پذیر است.  امکان فقط به دست امام معصوم 3و رفع اختال  2همچون تبیین آیات الهی

 محوریت امام
تی همچون آیه والیت، آیه مباهله، آیاه غادیر و ... کاه باه صاورت در قرآن کریم افزون بر آیا

منطب  است، آیات دیگری نیز وجود دارد  روشن و صریح بر امامت و والیت امیرمؤمنان علی
که با ظرافت و زیبایی هر چه تمام به محوریت امامت و والیات اشااره دارد. باا کماک روایاات 

آیات دست یافت. اینک به چند نموناه از ایان آیاات اشااره توان به عم  و ژرفای این دسته از  می
 شود   می

وَن »ا  ا ُتِ بُّ ُقوا ِممَّ ِِ ی ُتْن هر ز به نیکوکااری نخواهیاد رساید تاا از آنچاه  4؛َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ
 «. دوست دارید، انفاق کنید

باّر »بناا بار روایاات ا ر چه معنای ظاهری آیه بیان رسیدن به خیر از طری  انفاق است، اماا 
در معناای ایان آیاه فرماوده  است؛ چنانکه امام صادق بیت والیت و امامت اهل« مطل 

ُهَدی»است   َویَِوُِسُبُ ِال  ق  َِوِالتَّ ِبرِّ ُ ِال  ل 
َ
ُنِأ های هادایت   پس ما اهل تقوا و پرهیزکاری و راه 5؛ َفَنه 

ان مطل  نیکی و خیر معرفی شاده اسات؛ به عنو بنابراین مطاب  این آیه شریفه، امام«. هستیم
تواند در خاناه  هاست، آن را تنها می ها و خوبی یعنی ا ر انسان به دنبال خیر مطل ، برترین نیکی

                                                            

 . 4023964، کد خبر  08/11/1400، «، سلطان سریر رضاپادکست؛ امام رضا»المللی قرآن،  . خبر زاری بین1
https://iqna.ir/fa/news/4023964 

ُروَن َو َأْنَزْلَنا   »44. نحل  2 کَّ َِ ُهْم َیَت َل ِإَلْیِهْم َو َلَعلَّ اِس َما ُنزِّ َن ِللنَّ ْکَر ِلُتَبیِّ   را بر تو نازل  ؛ و ما این ذکر ]قرآن ِإَلْیَک الذِّ
 «.ها روشن سازی و شاید اندیشه کنند کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است، برای آن

ی َو َرْحَمة  ِلَقْوم  ُیْؤِمُنوَن َو َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَک الْ   »64. نحل  3 وا ِفیِه َو ُهد  ُِ ِذي اْخَتَل َن َلُهُم الَّ ؛ ما قرآن را بر  ِکَتاَب ِإالَّ ِلُتَبیِّ
ها روشن کنی و )این قرآن( مایه هدایت و  تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختال  دارند، برای آن

 «.رندآو رحمت است برای قومی که ایمان می
 .92عمران   آل . 4
 .58، ص 1، ج دمائم االسالم . نعمان بن محمد ابوحیون،5
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 بیابد. بیت اهل
هِ » ا ِرِبَوَلِکنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّ ْْ وا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَم َواْلَیاْوِم اَلِْخاِر  َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّ

ِه َذِوی اْلُقْرَبی َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِکیَن َو  یَن َوآَتی اْلَماَل َعَلی ُحبِّ ِبیِّ ِبیِل َواْلَماَلِئَکِة َواْلِکَتاِب َوالنَّ اْبَن السَّ
َکاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْه  اَلَة َوآَتی الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِلیَن َوِفی الرِّ اِبِریَن ِفی َوالسَّ ِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

ُقوَن  ِذیَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَّ اِء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّ رَّ نیکوکاری آن نیست که  1؛اْلَبْأَساِء َوالضَّ
روی خود را به سوی مشرق و ]یا  مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی باه خادا و روز 

پسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی  و پیامبران ایمان آورد و ماال ]خاود  را باا وجاود دوسات باز
ماند ان و  دایان و در ]راه آزاد کردن  بند ان   داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

ادارانند و در بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وف
اناد و آناان هماان   سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند، آنانناد کساانی کاه راسات  فتاه

  «.پرهیز ارانند

به معنای نیکی و خیر مطل  است. به طاور طبیعای و طبا  روال بایاد آیاه بادین « البّر »واژه 
ِآَملَنِ»مود  ، اما به جای آن به صراحت فر«لکن البّر االیمان بالله»صورت باشد   َِملن  ِبلرَّ ِال   َلِكلنَّ

؛ یعنی نیکی مطل  به معنای کسی است که ایمان آورده است. پس ا ر دنبال ایمان هساتید، ...«
ها و صفات مؤمنان حقیقی  باشید و سپس در ادامه آیه به ویژ ی بیت به دنبال قله ایمان و اهل

 پردازد.   می
َقی َوْأُتوا اْلُبُیوَت ِمْن َأْبَواِبَهاَو َلْیَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتوا »ا  و  2؛اْلُبُیوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ

ها درآیید، بلکه نیکی آن است کاه کسای تقاوا پیشاه کناد و باه   خانه  نیکی آن نیست که از پشت
 «. ها درآیید ها از در ]ورودی  آن  خانه

متقی و پرهیزکااری اسات کاه در قلاه تقاوا ایساتاده اسات. بنابر این آیه شریفه نیکی، انسان 
ای وارد شوید، از پشت خاناه  خواهید به خانه فرماید بّر و نیکی این نیست که ا ر می خداوند می

زند و پاس از کساب اجاازه وارد  وارد شوید. کسی که بخواهد وارد منزلی شود، درب منزل را می
ِمِ»مده است  آ خدا شود. در حدیثی از رسول خانه می ِعل  َناَِمِدیَنُةِال 

َ
َمَِِِوَِعِلي ِِأ ِعل  َراَدِال 

َ
ِأ َباُبَهاَِفَمن 

َباَبِ ِتِال 
 
َيأ من شهر علم هستم و علی، در آن شهر است. هر که به دنبال علم است، بایاد از  3؛َفل 
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ح تارجی و ائمه اطهاار بنابراین کسی که فرد دیگری را بر امیرالمؤمنین«. این در وارد شود
 دهد، دچار انحرا  و  مراهی دینی شده است.  می

به معنای نیکی مطل  به کار رفته اسات « البّر » ونه که مالحظه شد، در این سه آیه واژه  همان
دهد که این واژه جایگاه واال و اساسی  یاتی که با این آیات مرتبط است، نشان میاکه بر اساس رو

یات بیانگر آن هستند که ا ر دنبال نیکی مطل  هستید، ببینیاد اند. این آ را مدنظر قرار داده امام
ایمان در وجود چه کسی محق  شده است. در همه این آیات، بّر و تمام نیکای ناه فقاط اعماال 

َقی»و یا « َمْن آَمَن »صالح، بلکه به تعبیر قرآن   است.« َمِن اتَّ
ِه َواْلَیْوِم اَلِْخِر َوَجاَهاَد ِفاي َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَ اجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْس »ا  ِجِد اْلَ َراِم َکَمْن آَمَن ِباللَّ

اِلِمیَن  ُه اَلَیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِه َواللَّ ِه اَل َیْسَتُووَن ِعْنَد اللَّ آیا سیراب ساختن حاجیاان و آبااد  1؛َسِبیِل اللَّ
و روز بازپسین ایماان آورده و در  اید که به خدا  کردن مسجدالحرام را همانند ]کار  کسی پنداشته

کند ]نه این دو  نزد خدا یکسان نیساتند و خادا بیاداد ران را هادایت نخواهاد   راه خدا جهاد می
 «.کرد

داری سقایت حاجیان  در شأن نزول این آیه آمده است  عباس بن عبدالمطلب به سبب عهده 
فروختناد.  م بر یکدیگر فخار میبه سبب کلیدداری کعبه و عمارت مسجدالحرا و طلح  بن شیبه
خود را باه سابب سابقت در ایماان  ، آن حضرت را داور قرار دادند. امامبا ورود امام علی

، برتار میان مردان این امت، هجرت، جهاد در راه خدا و نماز زاردن به سوی دو قبله با پیامبر
بار خاویش را نازد  از هر دو خواند. عباس و طلحه خصومت میان خود و برتری اماام علای

 2سکوت کرد تا این آیه نازل شد. خدا بردند. رسول پیامبر

دهنده محوریت امامت است. از همین روسات کاه بزر اان و علماا هماواره  این آیات نشان
ویژه اباعبداللاه  به های زند ی و مشکالت در مجالس امامان کنند راز باز شدن  ره تأکید می

شود. زهیر، عثمانی مذهب  ر این مجالس به معدن نور متصل میاست؛ زیرا انسان د الحسین
در کشته شدن عثمان دخالت داشته است، اما هنگامی که در مسیر  و معتقد بود امیرالمؤمنین

به او خورد، توانست تا باالترین درجه کمال و سعادت  قرار  رفت و َنَفس امام امام حسین
بود، به سبب ادبی کاه باه  مأمور بازداشت امام حسین صعود کند. ُحر بن یزید ریاحی نیز که

به او فرمود  مادرت به عزایت بنشیند، پاسخی ناداد و باه سابب َنَفاس  خرج داد و وقتی امام
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های بزرگ، علماا و رزمناد ان و  به سعادت اخروی دست یافت. در روز ار ما نیز انسان امام
پیشگام بودند. آنان به درستی به این  بیت لشهدای عزیز ما همواره در شناخت و توسل به اه

اند که بارای رسایدن باه رساتگاری ابادی و قارب حضارت حا  بایاد از مسایر  معرفت رسیده
  وید  می احوال، خادم حرم امام رضا وارد شوند. حاج حسین خوش بیت اهل

  وشوی حرم انجام شود، وارد روضه منوره شدیم. طبا یکی از روزها که قرار بود شست
سازی فضا. دیدم حاج قاسم وارد شد؛ خیلای  همان عادت همیشگی بنا کردیم به آماده

ساده و خودمانی. اشاره کردند هیچ نگو. بعضی رفقا متوجه حضور او شادند و بعضای 
و خیلای سااده   هم متوجه نشدند و ما شروع کردیم شعر معروفی را که زمزمه عاشاقانه

 :داشته باشد، خواندیماست و شاید ایراد فنی ادبیاتی هم 

ایصًایَلـبمارم، ـرچـهدارمامتـودارم



تــاَیامــتایرضــاناز،ســرمخاکــتیــرنـــارم



ــــوکرت ــــالمون ــــاکدرت  ــــ مخ م
 


مرازامدرمرازیهنازمادرتعلـیموسـیالرضـا   

 

روع قبل از اینکه من شروع کنم این شعر را بخوانم، تی را دادم به حاجی. حاجی که شا
وشو، من شروع کردم به خواندن این شاعر. دیادم تای را  ذاشات کناار،  کرد به شست

  1سرش را  ذاشت کنار ضریح و شروع کرد به  ریه.
و  ریه و اشک در در اه آن انوار  بیت امثال حاج قاسم سلیمانی با عش  و معرفت به اهل

 طیبه، به این مقامات بلند دست یافتند.

 مام و ولی خداپیامدهای غفلت از ا
شود کاه باه دو  هایی در دنیا و آخرت برای انسان می موجب بروز خسارت جدایی از امام

 شود    ها اشاره می نمونه از آن
 ضاللت و شقاوت . 1

ناپذیری به دنبال دارد؛ چنانکه در  ، عواقب و آ ار سهمگین و جبرانغفلت و جدایی از امام
                                                            

، کد خبر  15/0۷/140، «ماجرای توسل حاج قاسم و مهدی باکری به امام رضا»ران، . خبر زاری دانشجویان ای1
14000۷1510096. 
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َِِوِ»زیارت جامعه کبیره آمده است   َِِِض َّ َِِِفاَرَقُكم َِِِمن  َكَِِِوَِفاَزَِمن  َِوِِِِبُكم َِِِتَمسَّ ُكم  ِِإَللي 
َ
َِلَجلأ ِمَنَِمن 

َ
َوِأ

َتَصَمِِبُكم ِ َِوُِلِدَ َِمِنِاع  َقُكم  َِصدَّ و  مراه شد آن که از شما جدا  شت و رستگار شاد آن 1؛َسِلَمَِمن 
د و ساالمت یافات هار کاه شاما را که به شما چنگ زد و ایمن  شت آن که به در اه شما پناه آور

 «تصدی  کرد و هدایت شد هر که به شما چنگ زد
فاردی، اجتمااعی  های ضاللت در برابر هدایت است. کسی که با امامت است و در عرصاه

شود، راه را یافته و سعادتمند است و کسی که از این مسیر  و ولی جدا نمی سیاسی و ... از امام
ها قرار  ها را در دسترس انسان خداوند این چراغ .رسد رفته و به مقصد نمی شود، به بیراهه  جدا می

هاای پرفاروغ جهاان هساتی بروناد،  داده است.  روهی سعادت آن را دارند که سراغ ایان چراغ
هایشان از آنان نور بگیرند، راه سعادت را بشناسند، در آن مسایر حرکات کنناد و باه مقصاد  قلب

ِتَِ»برسند   َكِِبُكم َِوَِفاَزَِمن  خاود را از ایان اناوار پااک محاروم ی آ ااهاز سر نا روهی نیز  .«َمسَّ
ِ»روند   کنند و به بیراهه می می َِِِوَِض َّ ِ»فرموده است   رسول اعظم«. َفاَرَقُكم َِِِمن  َكَِِِوَِمن  َِِتَمسَّ

َرِتي ِِِِبِعت  ِد ِِِمن  َفاِئِزیَنِِِِمَنَِِِکاَنَِِِبع  ُهِِِال  َفَِعن  َِتَخلَّ َهاِلِكيَنَِوَِمن  َِکاَنِِمَنِال  و هر کس بعد از من باه  2؛م 
 کجوید، از رستگاران خواهاد باود و هار کاس از ایشاان تخلاف کناد، از هاال کعترتم تمس

 «. شوند ان خواهد بود
ساپاس  بیت اش خداوند را بر نعمت محبت و والیت اهل نامه شهید سلیمانی در وصیت

 نویسد    وید و می می
سایم که مرا  ای رحمان رّزاق! پیشانی شکر شرم بر آستانت می در عزیز و ای قا خداوندا! 

و فرزندانش در مذهب تشیع ا عطر حقیقی اسالم ا قرار دادی  در مسیر فاطمه اطهر
مناد نماودی؛ چاه  بهره و فاطمه اطهر ابیطالب  بن  و مرا از اشک بر فرزندان علی

هایت است؛ نعمتای کاه در آن ناور  متنعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نع
است، معنویت، بیقراری که در درون خود باالترین قرارها را دارد، غمای کاه آراماش و 

 3معنویت دارد.
ــهاویی ــرک ـــ  ـــیدرراهک مرک



4اوم ــوالزتمــرهودرچــاهکـــ


                                                            

 . 613، ص 2 ، ج من الیحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 1
 .22، ص مشر کفای  األثر في النّص ملی األئم  اإلثني. علی بن محمد خزاز رازی، 2
 .1681863، کد خبر  08/10/1399، «ها شد؟ چرا حاج قاسم سردار دل»رسانی دانا،  . شبکه اطالع3

https://www.dana.ir/news/1681863.html 
 .30، ص احادیث معنوی. بدیع الزمان فروزانفر، 4



   241  جایگاه بلند امامت و پیامدهای غفلت از ولی خدا

 

پیــراـــنســًرپیــررایگــزـنکــهیی


1 ستیسپرآرتوخو وخطر


 اجتماعی انحرافات. 2

غفلت از امامت با ابعاد  ساترده تکاوینی و تشاریعی، موجاب باروز انحرافاات و اتفاقاات 
شود؛ مانند انحرافات جدی که در صدر اسالم رخ  ناخوشایند و سهمگینی در جامعه اسالمی می

 ذار بادعتی   یری حاد ه عاشورا شد. این انحرافات و اتفاقات ناخوشایند پایه داد و موجب شکل
های بسیاری در درون جامعاه  گ در جهان اسالم شد که به موجب آن، مشکالت و ناهنجاریبزر

 توان به موارد ذیل اشاره کرد  ها می اسالمی به وجود آمد که از جمله آن
 های قومی و قبیلگی؛  ا دامن زدن به تعصب

 ا ترویج و رشد اندیشه دنیاپرستی؛ 
 ؛ ر جانشینی پیامبر اکرما خلط میان مقبولیت و مشروعیت در خصوص ام

شکستن حرمت بزر ان و شایستگان و در نتیجه تفوق و برتری ناالیقاان و باه حاشایه  ا در هم
 راندن شایستگان؛

 ها؛  ا استحاله ارزش
 امیه؛  های حکومت بنی امیه، تقویت پایه ا پیدایش و ایجاد حکومت بنی

  و ... .  توجهی به خاندان پیامبر توجهی یا کم ا بی
ا ر القاها و شایعات علیه شایستگان و تخریب شخصیت افراد موجه و نیز موجه جلاوه دادن 

شادند؛  یافتند و باه آن وارد می هایی همچون معاویه نبود، مردم راه ح  و صواب را می شخصیت
اما هیهات که نتیجه سایر باه وجاود آماده، انحارا  و جادایی ماردم از حا  و حقیقات یعنای 

نمایی همچاون معاویاه شاد. ایان انحارا   های ح  و  رایش به باطل رپیامب بیت اهل
موجب شد لباس ح  بر اندام باطل پوشانده شود. باطل در کسوت خالفت اسالمی با ابزارهایی 

را ناموجاه نشاان داد و باا نشار  مانند زر، زور، تزویر و تدلیس چهره زیبای خانادان پیاامبر
را از اوج شهرت به غربات و عزلات کشااند. غربات و  شان، ایشان اکاذیب و تخریب شخصیت

، حلقه آخر این روند باود. ویژه حضرت سیدالشهدا و به انزوا و مظلومیت خاندان پیامبر
، معلول  ریزناپذیر علل پیشین و سومختامی باه فاجعه جانسوز و غمبار شهادت امام حسین

 .بود قرن پس از شهادت پیامبر دنبال حوادث رخ داده در نیم

                                                            

 .2943، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
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های متدین در خانه و برای فرزندان خود به تبیین و توضایح  از همین رو بایسته است خانواده
، باا حقیقات ابعاد  سترده امامت بپردازند تا فرزندان ضمن شناختن حقیقت وجاودی اماام

 یری این انحرافات را که قطع ارتبااط انساان باا  انحرافات صدر اسالم آشنا شوند و هد  شکل
 ، به خوبی بشناسند.خداست

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم

، تصحیح آصف فیضی، چا  دوم، قام  مؤسساه دمائم االسالم ابوحیون، نعمان بن محمد، .1
 ق.1385، البیت آل

، تصاحیح محمادباقر شاواهد التنزیال لقواماد التفصاعل حسکانی، عبیداللاه بان عبداللاه، .2
 ق.1411  و االرشاد االسالمی، محمودی، چا  اول، تهران  التابع  لوزارة الثقاف

، تصاحیح مشار کفای  األثر فی الانّص ملای األئما  اإلثنیخزاز رازی، علی بن محمد،  .3
 ق.1401بیدار،  کمری، قم   عبداللطیف حسینی کوه

، تصحیح مهدی الجوردی، چا  اول، تهران  معون اخبار الرضاصدوق، محمد بن علی،  .4
 ق.13۷8نشر جهان، 

اکبار غفااری، چاا  دوم،  ، تصاحیح علیکما  الدین و تمام النعماه اااااا،اااااااااااااااا .5
 ق.1395تهران  اسالمیه، 

  دفتار  ، قام اکبر غفااری، چاا  دوم ، تصحیح علیمن الیحلره الفقعه،  ااااااااااااااااااااا .6
 .  ق1413،  انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، چا  دوم، بیروت  مؤسس  االعلمی المعزان فی تفسعر القرآنسین، طباطبایی، سید محمدح .۷
 ق.1390للمطبوعات، 

  الله یزدی طباطبایی، ، تصحیح فضل مجمع البعان في تفسعر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .8
 ش.13۷2  ناصر خسرو، چا  سوم، تهران

، چاا  اکبار غفااری و محماد آخونادی ، تصاحیح علیالکاافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .9
 ق.  140۷چهارم، تهران  دارالکتب االسالمی ، 

  دارالکتاب اإلساالمی ،  ، چا  دهم، تهاران تفسعر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و همکاران،    .10
 . ش13۷1
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 ها سایت

، 08/11/1400، «، سلطان ساریر رضااپادکست؛ امام رضا»المللی قرآن،  خبر زاری بین .1
 .4023964کد خبر  

، «ماجرای توسل حاج قاسم و مهدی باکری باه اماام رضاا»ان ایران، خبر زاری دانشجوی .2
 .14000۷1510096، کد خبر  15/0۷/140

، کاد خبار  08/10/1399، «هاا شاد؟ چرا حاج قاسم ساردار دل»رسانی دانا،  شبکه اطالع .3
1681863.  

 





 

 

 های جلب محبت الهی راه

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
مشترک میان خداوند و انسان است؛ با این تفاوت که وقتی درباره خداوند به  ایرحمت، واژه

 وییم فالن شخص شود متفاوت است. وقتی میرود، با رحمتی که منتسب به انسان می کار می
رحیم است؛ یعنی درباره شخصی دیگر، مهربانی و رقت قلب دارد و بر هماین اسااس، ممکان 

کار  ی که رقت قلب و عاطفه دربااره حضارت حا  باهیآنجای از است به او احسان نیز بکند. ول
هاای توحیادی در یکی از خطباه 1رود، منظور فقط احسان و تفضل او به مخلوقاتش است.نمی

ِة،َِرِحيم ِ»، به همین نکته اشاره شده است  نهج البالغه َهاسَّ ََِلُِیوَصُفِِبال  لِةَِِِبِصير  قَّ  2؛ََلُِیوَصُفِِبالرِّ
دلی توصایف   ردد. مهربان است، ولی به نازکست، ولی به داشتن چشم معرفی نمیخداوند بینا

 «. شود نمی

 اقسام رحمت الهی
های جلب رحمت الهی، الزم است با اقسام رحمت، )رحمت عاام و پیش از پرداختن به راه

 خاص( آشنا شویم 

 . رحمت عام1

چاون بااران، شاامل  و هم ها مشامول مهرباانی خداوندناددر رحمت عام الهی، همه انسان
شود. عالم بزرگ اسالمی مالاحمد نراقی، داستانی را در مؤمنان و غیرمؤمنان و خوبان و بدان می

                                                            

 علمیه قم.حوزه  4آموخته سطح  دانش* 
 .34۷، صمفردات ألفاظ القرآن. ر.ک  حسین بن محمد راغب اصفهانی، 1
 . ۷8، ص 3، ج قاموس قرآن. علی اکبر قرشی ُبنابی، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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عاازم کاوه طاور باود، َ باری جلاوی او را  رفات و  قالب شعر نقل کرده که جنااب موسای
. ا ر روزی مرا من از خداوندی تو عار و ننگ دارم»درخواست کرد پیغامش را به خداوند برساند  

تاو   خواهم منت روزی تو را بکشم. نه تو خدای منی و نه من بندهدهی، هر ز نده؛ من نمی تو می
 «. هستم!

ادب خشمگین شده بود، با خود  فات  سازاوار  که از سخنان آن  بر بی حضرت موسی
کاه  ، بدون آننیست که این مطالب را به خداوند بگویم. به کوه طور رفت و پس از اتمام مناجات

پیغام آن شخص را بگوید، قصد خروج از طور را کرد که نا هان اعتراض الهی را شنید  تو واسطه 
ام را به من نگفتی!. موسی ع عرض کارد  از  فتانش شارم دارم، میان من و مردمی، چرا پیام بنده

 رسان و بگو خودت بینا و آ اهی که آن کافر چه  فت. خطاب رسید  از جانب من به او سالم ب
خوا یتومارا،تومخــواهترنمی

 
نـاهوماتـوراخـوا یمیـاصــعز 

 

 رومـمراتــرنخوا ی،مند ــم
 

رومـتامسـًرهرلـلوکــــرم


ترومیممـن  تــرنـــاریمــ  
 

مـ نمنتـورارومیرسانـــمیـی
 

 عمیممنمنعاماستورللریض
 

1نـودمَـــمانتهـا،لطامنیـی
 

این نکته را نیز اضافه کنیم که مقصود از رحمت عام، نعمت وجود یا هماان خلقات، رزق و 
 های فرا یر است. روزی، باران و دیگر نعمت

 شود    برخی از آیات قرآنی بیانگر این رحمت است که در این جا به دو مورد اشاره می
 «.و رحمتم همه چیز را فرا رفته است 2؛ء   َوِسَعْت ُکلَّ َشْی   َو َرْحَمِتي»الف( 

نا َوِسْعَت ُکلَّ َشْی »ب(   ویند  پرورد ارا!  ]مالئکه خطاب به خداوند می 3؛ء  َرْحَمة  َو ِعْلما   َربَّ
 «.رحمت و علم تو همه چیز را فرا رفته است

 . رحمت خاص2

اُه َیْخاَت ُّ  َو »کناد  برخی از آیات کتاب الهی، صراحتًا به رحمت خاص الهی اشاره می   اللَّ
 «.دهد خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد، اختصاص می 4؛َمْن َیشاءُ   ِبَرْحَمِتهِ 

                                                            

 .140. مال احمد نراقی، مثنوی طاقدیس، بخش 1
 . 156. اعرا   2
 . ۷. غافر  3
 . ۷4عمران  و آل 105. بقره  4



   247   های جلب محبت الهیراه

 

نخستین پرسشی که درباره رحمت خاص الهی وجود دارد این است کاه آیاا اختصااص باه 
قارار ها مشمول تفضالت ویژه الهای ای از انسانآخرت دارد، یا عالوه بر آخرت، در دنیا نیز عده

  یرند؟ می
 وییم  هرچند ظر  اصلی رحمات خااص الهای در قیامات اسات، ولای از در پاسخ می

باشیم. قارآن کاریم، هایی از آن میشود که در همین دنیا نیز شاهد جلوهمعار  دینی استفاده می
َتْنِزیاٌل ِماَن »فرمایاد  نزول خودش را به خدایی که هم رحمان و هم رحیم است نسبت داده می

ْحمِن  ِحیِم   الرَّ  . «این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است 1؛ الرَّ
 نویسد عالمه طباطبائی در توضیح این آیه شریفه می

ذکر شده است « رحیم»و « رحمان»ا ر از بین همه اسما و صفات خداوند، دو صفت 
شود و دومی از  و کافر می کند و شامل مؤمن ا که اولی رحمت عامه خدا را حکایت می

دهد و تنها شامل مؤمنین است ا برای اشاره باه ایان اسات  رحمت خاصه خدا خبر می
شاان  کاه مایاه اصاالح آخرتچناان که نزول قرآن، مایه اصالح دنیای مردم اسات؛ هم

 2باشد. می
َياَِوِاْلخِِ»خوانیم  می صحعفه سّجادیه 54چنین در دعای  هم ن  َمَنِالدُّ ای  3؛َرِةَِوَِرِحيَمُهَماَیاَِرح 

 «. خدایی که در دنیا و آخرت رحمانی و در هر دوی آنها رحیمی

 های جلب رحمت خاص راه

های  ونا ونی برای برخاورداری از فایض خااص ، راهبیتدر آیات قرآنی و روایات اهل
عنایاات تواناد از خداوند معرفی شده است. هر مقدار که انسان همت و تالش داشته باشد، مای

 شود   مند شود. در اینجا به چند نمونه اشاره میخاص الهی نیز بهره
 . ایمان راستین1

ایمان آوردن به خدای متعال، نخستین و برترین سبب دریافت رحمت خاص حضارت حا  
  4؛َرِحیما    َو کاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن »فرماید  است. خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب به صراحت می

 «. و خداوند همواره نسبت به مؤمنان مهربان بوده است

                                                            

 . 2. فصلت  1
 . 359، ص1۷، ج المعزان فی تفسعر القرآن، . محمدحسین، طباطبایی2
 . 260، صالصحعف  السجادیه، . علی بن الحسین، امام چهارم3
 . 43. احزاب  4
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در این آیه شریفه، با کلمه رحیم، اشاره به رحمت خاص الهی به مؤمنان شده اسات کاه جاا 
 دارد قدری به توضیح آن بپردازیم 

است. واژه رحمان که  آن یعنی رحمان، به صورت مکرر در قرآن کریم آمده این کلمه و مشابه
شود و باه هماین دلیال نیاز قرآن آمده، اسم خاص الهی بوده و بر غیر او اطالق نمیبار در  15۷

استفاده کرد. البته معنایی عام دارد و عمومیت رحمات الهای « الله»توان به جای آن از کلمه می
کار رفتاه و همگای وصاف  بار در قارآن باه 22۷رساند. واژه رحیم نیز ها را میدرباره همه انسان

 1است. خدا ردد، به جز یک مرتبه که وصف رسول سوب میخداوند مح
شود و از این نظر عام است، هنگاامی کاه در نتیجه، رحیم هرچند بر غیر خدا نیز اطالق می

 وصف خداوند است، معنایی خاص داشته اشاره به رحمت ویژه الهی به افراد مخصوصی دارد.
 های ایماننشانه

و  اطاعت از اوست که در قالب پیروی از قارآن، پیاامبر ایمان واقعی به خداوند، در  رو
 شود  نمایان می امیرمؤمنان

ِه َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُیْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمة  ِمْناُه َو » الف( تمسک به قرآن: ِذیَن آَمُنوا ِباللَّ ا الَّ َفَأمَّ
نی کاه باه خادا ایماان آوردناد و باه آن ]قارآن  اما کسا 2؛ُمْسَتِقیما   َفْضل َوَیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَراطا  

آورد و به راهی راست به تمّسک جستند، به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درمی
 .«کند سوی خود راهنمایی می

ُکْم ُتْرَحُموَن » اطاعت از رسول:ب(  ُسوَل َلَعلَّ کاَة َو َأطیُعوا الرَّ الَة َو آُتوا الزَّ و  3؛َو َأقیُموا الصَّ
نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید و رساول ]خادا  را اطاعات کنیاد تاا مشامول رحمات ]او  

 «. شوید
خدا ص نقال کارده، چناین شاذان از رسولدر روایتی که ابن :محبت به امیرمؤمنانج( 

ِبِهَِوِ»آمده است   َمَةِِفيَِقل  ِهك  ُهِال  َبَتِاللَّ ث 
َ
ًاِأ َِعِلي  َحبَّ

َ
ِأ ََلَِوَِمن 

َ
َواَبَِوَِفَتَحِِأ َریَِعَل ِِلَساِنِهِالصَّ ج 

َ
ُهِِِأ ِِاللَّ

َواَبَِِِلُهِ ب 
َ
َمِةِِِأ ح  آ اه باشید کسی که علی را دوست بدارد، خداوند حکمت را در قلب او  ابت  4؛الرَّ
البتاه محبات باه  .«کند سازد و درهای رحمت را برای او باز می  رداند و بر زبانش جاری می می

                                                            

 . 128. توبه  1
 . 1۷5. نسام  2
 . 56. نور  3
 . 64، صمائ  منقب  من مناقب أمعر المؤمنعن و األئم . محمد بن احمد، ابن شاذان، 4
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 شود و اطاعت از قرآن و پیامبر ص را در پی دارد.ت از آن ایشان کشیده میحضرت نیز به تبعی

 . شکیبایی2

ها به انواع مشکالت حتمی اعالم شده، که آزمایش همه انسان در سوره مبارکه بقره، پس از آن
 اه به تبیین آن بشارت  آن دسته از آنان را که اهل شکیبایی هستند مشمول بشارت الهی دانسته، آن

ِهْم َو َرْحَمٌة َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن »رداخته است  پ ها ]صابران ،  این 1؛ُأولِئَك َعَلْیِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِّ
 «.  یافتگان ها هستند هدایت ها هستند که الطا  و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنهمان

 یوسف صدیق

ناحیاه بارادران و درباار مصار دیاد، های زیاادی کاه از در برابر سختی شکیبایی یوسف
رحمت خاص را برایش رقم زد و در همین دنیا، ریاستی را نصایبش کارد کاه طبا  روال عاادی 

ْرِ  »زند ی آن روز، بسیار سخت بود برای چنین کسی فراهم شاود   ا ِلُیوُسَ  ِفاي اْأَ نَّ َکذِلَك َمکَّ
ُأ ِمْنها َحْیُث َیشاُء ُنِصیُب ِبَرْحَمتِ   وناه ماا باه  و این 2؛ نا َمْن َنشاُء َو ال ُنِضیُع َأْجَر اْلُمْ ِسِنیَن َیَتَبوَّ

 زیاد ]و تصاّر   خواست در آن منزل می یوسف در سرزمین ]مصر  قدرت دادیم، که هرجا می
بخشایم و پااداش نیکوکااران را ضاایع کرد . ما رحمت خاود را باه هار کاس بخاواهیم مای می

 «. کنیم نمی
-من دعای ابوحمزه، با اشاره به آیه فوق به پیشگاه الهای عرضاه ماینیز در ض امام سجاد

َمِتَكِ»دارد   ِقيَِِوِِبَرح  َِتَشاُءُِِِتِصيُبَِِِتَعلُّ َمِتَكَِمن  خدایا! عالقه خاطرم به رحمت توست که آن  3؛ِبَرح 
 «.رسانی را به هرکس بخواهی می

 رده، مروری کنیم  نقل ک در این جا  حدیث زیبایی را که ابوبصیر از امام صادق
کند و ا ار  آزادمرد در همه احوال آزادمرد است؛ ا ر  رفتاری برایش پیش بیاید صبر می

شود، ا رچه اسایر شاود و مغلاوب  اردد و  ها بر سرش فرو ریزد ناراحت نمی مصیبت
را برد ی و مغلوبیات  امین  اش تبدیل به سختی شود؛ چنانکه یوسف صدی  آسایش

ید و او را تغییر نداد و تاریکی و ترس چاه و آنچه بار سارش آماد، و اسارت زیان نبخش
ضرری بر او وارد نساخت؛ تا اینکه خداوند بر او منت  ذارد و ستمگر سارکش را بارده 

که مالک او بود و او را رسول قرار داد و به سبب او به اّمتی رحم کرد و او کرد، بعد از آن
                                                            

 . 15۷. بقره  1
 . 56. یوسف  2
 . دعای ابوحمزه. 3
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برکت به دنبال دارد. پس شکیبا باشاید و دل باه چنین است که این همه خیر و صبر این
 1شکیبایی بدهید تا اجر و پاداش نصیبتان شود.

 موالنا چه زیبا  فته است  
ـــه ــیرراامسلسل ــَودک ــارنب 2ع

 
نیســتمــاراامَلــایحــقِتِلــه

 

ــود ــری ــردزارمنجی ــیررایرت ک
  

4یـود3یر مـهمنجیرسـاماز،میـر


 تغییر نگاه

شان به نام اسحاق بن عمار، مصیبت واقعای  در  فتگویی با یکی از اصحاب امام صادق
دانیم معرفی کرده  از همه ما خواسته است تا زاویه را غیر از آن چیزی که ما در ظاهر مصیبت می

 نگاهمان به مشکالت را عوض کنیم 
َرَِوِ ب  َهاِالصَّ ِطيَتَِعَلي  ع 

ُ
ُِمِصيَبًةِأ نَّ َهاُقََِلَِتُعدَّ َِِیاِِإس  َِوَِجل َّ لِهَِعلزَّ َهاِِمَنِاللَّ َتَِعَلي  َجب  َتو  اس 

لَدُِنُزوِلَهلا ِِعن  لِبر  َِیص  َرَلاَِوَِثَواَبَهاِِإَذاَِلم  ج 
َ
َرُمَِصاِحُبَهاِأ ِتيُِیه  ُمِصيَبُةِالَّ َماِال  َواَبِِإنَّ ای  5؛الثَّ

اسحاق! مبادا آن مصیبتی را که هم صبرش به تو داده شده و هم  اوابش بار تاو واجاب 
شته، مصیبت بشاماری. هماناا مصایبت واقعای آن اسات کاه صااحبش باه جهات  

 بهره ماند. صبری در وقت نزول آن، از اجر و پاداش ناکام و بی بی
، خداوند با عناوین  ونا ونی از او تجلیال کارده و ویژ ای در آیات مربوط به ایوب پیامبر

آماوزی ماا بیاان بیماری را بارای درسنظیرش در برابر برجسته آن پیامبر الهی یعنی شکیبایی کم
َو َوَهْبنا َلُه َأْهَلاُه َو » ونه بیان فرموده است   نموده، سپس پاداش خودش به این بنده صابر را این

اش را )که در ا ر بیماری سخت و طوالنی از او جدا شده بودند( به او  و ما خانواده 6؛ِمْثَلُهْم َمَعُهْم 
 «.ند آنها را به آنان افزودیمبخشیده و بر رداندیم و همان

نکته قابل توجه اینکه در ادامه همین آیه، این تفضل را بر اساس رحمت خاص خاود معرفای 
ا»فرماید   کرده، می  «. َرْحَمة  ِمنَّ

                                                            

 . 89، ص2، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . زنجیر. 2
 . سرور. 3
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ای از اساتقامت برساد و رحمات  باید با خود بیندیشیم که ایوب ع چگونه توانست به درجاه
د صالح خدا، نگاهش به بیماری را از دریچه رنج و سختی، ویژه الهی را نصیب خود کند! این عب

چون میهمانی دانست که خداوند برایش فرستاده است؛ لذا  به دریچه ضیافت تغییر داد و آن را هم
 کوشید تا از این میهمان به شایستگی میزبانی کند 

ـوبیـا ـ  رضـا و صـبر  ًتسالا
 

دریالخوشیودیاضیاخــــا
 

ـــا ـــتعلــــمخــــاامور وخجل
  

یودچـوزکیروعســلاویایال


ــاسدار ــُرشراپ ــمیرروُت آزض
  

1آزُتُرشراچوزکكرکیرـنکمار
 

 . نماز 3

تواناد ترین اسباب جلب رحمت خاص الهی بوده کاه هایچ چیازی نمای نماز، یکی از مهم
 ، در روایتای از امیرمؤمنااانمانناد اسات. باه هماین دلیالجاایگزین آن شاود و حقیقتاًا بای

َلُمِ»خوانیم   می َِیع  يَِِلو  ُمَصلِّ ُُِِِال  َشا َدةَِِِِماَِیغ  ج  َسُهِِمَنِالسَّ
 
َفَ َِرأ َِیر  ن 

َ
ِأ ُُ َفَتَ َِوََِلَِسرَّ ِهَِماِان  َمِةِاللَّ َِرح  ؛ 2ِمن 

َکناد و  ا ر نماز زار از رحمتی که سراپای او را فرا  رفته خبار داشاته باشاد، دل از نمااز نخواهاد
 «.دوست ندارد سر از سجده بردارد

چنین در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است  نماز به قدری سابب جلاب رحمات  هم
ُظلُرِ»کند   شود که ابلیس به نماز زار حسادت میالهی می ِليُسَِین  َبَ ِِإب  ق 

َ
َهِةِأ ُجُ ِِفيِالصَّ ِإَذاَِقاَمِالرَّ

َِرِ ِهَِحَسدًاِِلَماَِیَریِِمن  ُُِِإَلي  َشلا ِتيَِتغ  ِهِالَّ َمِةِاللَّ ایستد، شیطان که هنگامی که شخصی به نماز می 3؛ ح 
 «.نگردبیند رحمت خدا او را فرا  رفته، از روی حسد به او می می

های عجیبی درباره اهتمام ویژه ایشان به نماز  زارش شده هم جریان مؤمنان در سیره امیر
روزهایی که مشغول جنگ صفین بودند، باه آفتااب نگااه  است. برای مثال، نقل شده در یکی از

خواهم زوال خورشید را ببینم تاا  نگرید؟ فرمود  می عباس پرسید  چرا به آفتاب می کردند. ابن می
عباس  فت  آیا در این  یرودار اشتغال به جنگ، هنگام نمااز خوانادن اسات؟  نماز بخوانم. ابن
َهةَِِعَل َِماُِنَقاِتُلُهم ِ»حضرت فرمود   َِعَل ِالصَّ َماُِنَقاِتُلُهم  جنگایم؟  ؛ ما برای چه با ایان قاوم مای؟ِِإنَّ

 «.ها برای این است که نماز برپا شود! جنگ ما با آن

                                                            

 . 3689ا  3692ا  3696، دفتر پنجم، ابیات عنویمثنوی مالدین محمد بلخی،  . موالنا جالل1
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- اه نماز شب را تارک نفرماود؛ حتای در لیلا   وید  آن حضرت هیچ عباس در ادامه می ابن

 1های جنگ صفین بود(. ترین شب الهریر )که سخت
 وده است  چه زیبا سر

تــو رمقوــود،نماماســتترـنارمنـــه
 

ترـن ــهیهمعبود،نماماسـتمـــب ـه
 

ررمــودعلیکیرخــا،ساَــیکـوثر
  

درمكتبما،کا ـومشهود،نمـاماســت


سـلمازاـننكتهرسولمـنیتًـتیه
  

یکهیهتوریقتوارزود،نــماماســت سر 
 

مَیامـــتدردادتهعـــلخــــارو
  

ــت ــود،نماماس ــلححسن،مقوـومقو امص
 

ویـالآن ـهیـهعـالمامآمـزکـرب
 

مقوودحسینینعل یود،نمـاماســت
 

آزرومکـهآـــمپسپــرده ــیبت
  

2اول ــ مهـيموعود،نــماماســت


 . خیرخواهی برای دیگران4

رحمت خاص خداوند به سوی انسان دارد، از دیگر چیزهایی که نقش پررنگی در سوق دادن 
چنین آمده است   ترحم به مخلوقات الهی است. از همین رو، در حدیثی کوتاه از امیرمؤمنان

َزُلِ» َتن  َمِةُِتس  ح  ِلِالرَّ َمةُِِِِبَبذ  ح   «. شودبا رحمت نسبت به دیگران، رحمت الهی نازل می 3؛الرَّ
را برترین راه برای نزول رحمت الهی معرفی چنین آن حضرت در حدیث دیگری، این راه  هم

َملةُِ»کرده است   ح  لاِسِالرَّ لَمَرِِلَجِميلِ ِالنَّ ُِتض  ن 
َ
َمُةِأ ح  ِِبِهِالرَّ َتَدرُّ َلُغَِماُِتس  ب 

َ
رسااترین چیازی کاه  4؛أ

 «.آورد، این است که در دل خود، برای همه مردم رحمت بخواهی رحمت الهی را فرود می

است که حتی برای آن دسته از کفار که معاند و لجوج نیستند هم این  معنای فرمایش امام
 خیرخواه باشید.

  وید    موالنا می
یاراککخـوا یرحـمکـنیـراکـک

  
5رحــمخــوا ییــرضــعیًازرحــمآر
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 عاقبت به خیری کافر

به ماجرای اسالم آوردن یکی از کفار در صدر اسالم، باه سابب  در روایتی از امام صادق
 خاوتش اشاره شده است  روحیه س

ها مردی بود که از  آمدند و در میان آن  روهی از یمن برای بحث و جدال خدمت پیامبر
 نمود.  می  فت و خشونت و لجاجت خاصی در برابر پیامبر تر سخن می همه بیش
چنان عصبانی شد که آ ار غضاب در چهاره مباارکش آشاکار  ردیاد. نا هاان آن پیامبر

 عرض کرد  جبرئیل آمد و
َعاَمِ» ِعُمِالطَّ ُیط  َِسِخيِ  َهَمَِوَِیُقوُلَِلَكَِلَذاَِرُج   ِرُئَكِالسَّ َكُِیق  رسااند و ؛ پرورد ارت سالم مایَربُّ

 «.باشدمند است و اهل اطعام به دیگران می  وید  این مرد، سخاوت می

ر باه مان با شنیدن این سخن فروکش کرد و به آن مرد فرمود  پرورد اا خداخشم رسول
 رفتم کاه عبارت دیگاران  چنان بر تو سخت می چنین پیامی داده است و ا ر به سبب آن نبود، آن

  ردی.
آن مرد پرسید  آیا پرورد ارت سخاوت را دوسات دارد. حضارت فرماود  بلاه.  فات  مان 

 دهم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول و فرستاده او هستی.  شهادت می
کس را از نزد خاود  به همان خدایی که تو را مبعوث کرد، تاکنون هیچ سپس ادامه داد  سو ند

 1ام. محروم برنگردانده
حائز اهمیت در این باره آن است که مصادی  ترحم به دیگران، متفاوت بوده و در شرایط  نکته

تواناد در قالاب در  ونا ون متغیر است   اهی سخاوت و کمک مالی است و زمانی حتای مای
 خوانیم می ن باشد؛ لذا در حدیث صحیح السندی از امام صادقآغوش کشید

َمة»  ح  ُهَماِالرَّ َتَنَقاَِغَمَرت  ِنِِإَذاِاع  ِمَني  ُمؤ  ِال  کنند،  ؛ به راستی هنگامی که دو نفر مؤمن معانقه میِإنَّ
 «.  یرد رحمت ]الهی  آن دو را فرا می

راهی جز رضایت الهی غرض دیگاری بعد حضرت ادامه داد  هر اه همراه شدند و از این هم
 «.  ناهان شما بخشیده شد، پس ]پرونده را  از سر بگیرید»شود   ها  فته می نداشته باشند، به آن

 ویند   دیگر پرسشی داشته باشند، برخی از مالئکه به برخی دیگر می و هر اه دو مؤمن از هم
 «.ها را پوشانده است ار آنها اسراری دارند و خداوند اسر ها دور شوید که آن از آن»

شاود،  طور ساخنان آن دو  بات نمای راوی )اسحاق بن عمار( عرض کرد  فدایت  ردم، چه
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ِ»که خداوند فرموده است  درحالی َِعتيد  ِهَِرقيب  َِلَدی  ٍلِِإَلَّ َِقو  ِفُظِِمن  انسان هیچ سخنی را بر  1؛ماَِیل 
آماده برای انجام ]دادن  مأموریت ]و ضبط  ای مراقب و آورد، مگر اینکه همان دم فرشته زبان نمی
 «. آن  است

شاان، محاسان ایشاان را فارا  ای  ریست که اشکان مبارکآه عمیقی کشید و به  ونه امام
 اه فرمود  ای اسحاق! خدای بلندمرتبه امر کرده که از ماؤمنین هنگاام مالقاات دور   رفت و آن

شنوند، ولی عاِلم پنهاان  ئکه سخنان آن دو را نمیهاست. هرچند مال شوند، این به دلیل احترام آن
 2کند. داری می و آشکار )یعنی خداوند( از آن آ اهی دارد و آن را نگه

 شود  های جلب محبت الهی بیان میدر پایان، عناوین برخی دیگر از راه
یه بر امام حسین1 باعث جلب رضایت و محبت الهای   ریه بر امام حسین 3: . گر

 شود. می
ُکْم ُتْرَحُماوَن »به قومش فرمود   جناب صالح پیامبر . توبه:2 َه َلَعلَّ  4«.َلْو ال َتْسَتْغِفُروَن اللَّ

َبُ  َتْسَتْنِزُل »خوانیم  هم چنین در حدیثی از امیرمؤمنان ع می ْو ْحَم َ   التَّ   5«.الرَّ
باب جلاب در روایات زیادی، احسان باه والادین، از واالتارین اسا . خدمت به والدین:3

خدا ص، کسی را که بعد از فوت والادینش نیاز  رحمت الهی معرفی شده است. روایتی از رسول
ْبَراِر َیْومَ »ها احسان کند، سرور بهشتیان معرفی کرده است   برای آن

َ
ُد اأْل اْلِقَیاَمِ  َرُجٌل َبرَّ َواِلَدْیِه   َسی 

 6«.َبْعَد َمْوِتِهَما
ََ اْلُقاْرآُن َفاْساَتِمُعوا َلاُه َو »اوند متعال فرموده است  خد . انس و ارتباط با قرآن:4 َو ِحذا ُقاِر

ُکْم ُتْرَحُموَن   7 «.َأْنِصُتوا َلَعلَّ

 فهرست منابع
 قرآن کریم

، چاا  اول، قام  مائ  منقب  من مناقب أمعر الماؤمنعن و األئما ابن شاذان، محمد بن احمد،  .1
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  های امید از منظر مقام معظم رهبری شاخصه

*سیـمحمـنوادراضلیاز

 مقدمه
در بیانیه  ام دوم خطاب به جوانان عزیاز در ماورد چناد سار فصال  مقام معظم رهبری

هایی کرده است که عبارتناد از  علام و پاژوهش، معنویات و اخاالق، اقتصااد،  اساسی، توصیه
عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و نیز 

 بینانه به آینده تأکید بسیاری کرده است   خوش له به امید و نگاه سبک زند ی. معظم
کنم. ... اماا  هایی می اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه

بینانه به آینده است. بدون ایان  من، امید و نگاه خوش  پیش از همه چیز نخستین توصیه
 ویم یک امید صادق  می توان برداشت. آنچه ها، هیچ  امی نمی قفل  کلید اساسی همه

های عینی است. اینجانب هماواره از امیاد کااذب و فریبناده دوری  و متکی به واقعیت
ام و بار  جا و ترس کاذب نیاز بار حاذر داشاته ام، اما خود و همه را از نومیدی بی جسته

دارم. در طول این چهال ساال ا و اکناون مانناد همیشاه ا سیاسات تبلیغای و  حذر می
ساازی ماردم و حتای مسائوالن و  های آن، مأیوس ترین برناماه من و فعاالای دش رسانه

هاای مغرضاانه، واروناه نشاان دادن  هاای دروغ، تحلیل مدیران ما از آینده اسات. خبر
های امیدبخش، بازرگ کاردن عیاوب کوچاک و کوچاک  ها، پنهان کردن جلوه واقعیت

صوتی و تصاویری و   رسانه همیشگی هزاران  نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه
های آناان در داخال کشاور نیاز قابال  اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ و البته دنبالاه

کنناد. شاما جواناان  ها در خدمت دشمن حرکت می اند که با استفاده از آزادی مشاهده
تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امیاد باه    ام در شکستن این محاصره باید پیش
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ینده را پرورش دهید. تارس و نومیادی را از خاود و دیگاران برانیاد. ایان، نخساتین و آ
ها اشاره شد ا در  های امیدبخش ا که به برخی از آن ترین جهاد شماست. نشانه ای ریشه

هاای  و دل هاست و دست  های انقالب بسی فراتر از ریزش  برابر چشم شماست. رویش
دوختگان است. دنیا باه  تر از مفسدان و خائنان و کیسهمراتب بیش امین و خدمتگزار، به 

ها باا چشام  هاای ایرانای، در بسایاری از عرصاه جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکار
نگرد. قدر خود را بدانید و باا قاوت خاداداد، باه ساوی آیناده خیاز  تکریم و احترام می

 1بردارید و حماسه بیافرینید.
و روایات اساالمی، باه تبیاین فرازهاایی از ساخنان مقاام معظام این نوشتار بر اساس آیات 

 پردازد.   درباره امید و امیدواری می رهبری

 امید در قرآن
داند و باا مقایساه میاان مؤمناان و کفاار،  قرآن کریم امیدواری را موهبت الهی به مؤمنان می

افتد و از  ما به رنج میافتید و هم دشمن از طر  ش فرماید هم شما از طر  دشمن به رنج می می
شما در مقابل دشمن این است که خدا باه  این جهت مساوی هستید؛ اما برتری امیدبخش جبهه

است، در حالی که همواره به جبهه مخالف شما وعده هالکت و انقراض شما وعده پیروزی داده 
 است  داده 

ُهم َیْأَلُموَن َکما َتْأَلُموَن َو َترُجوَن ِمَن َو ال َتِهُنوا ِفي ابِتْاِء الَقوِم ِإن َتُکوُنوا َتأَلُم  وَن َفِإنَّ
ُه َعلیما  َحکیما   ِه ما ال َیرُجوَن َو کاَن اللَّ و نباید در کاار دشامن سساتی و کااهلی  2؛اللَّ

کشاند باا  ها نیز )از دست شما( رنج می افتید، آن کنید که ا ر شما به رنج و زحمت می
ها امیادی ندارناد. و خادا داناا و حکایم  میدوارید و آناین فرق که شما به لطف خدا ا

 سازد(. است )و امیدواران را محروم نمی
وعده خدا به هالکت و اضمحالل مستکبران در  قرآن، فراوان است که در اینجا به همین یک 

کنیم   آیه که هم دربردارنده شکست کفار و هام نویادبخش پیاروزی مؤمناان اسات، اکتفاا مای
ُه ِبَأْیِدیُکم َو ُیْخِزِهْم َو َیْنُصْرُکْم َعَلْیِهْم َو َیْشِ  ُصُدوَر َقْوم  ُمْؤِمِنیَن  قاِتُلوُهْم » ْبُهُم الَلَّ با آنان  3؛ُیَعِذَّ
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های شما عذاب کند و خوارشان سازد و شما را بر آناان پیاروز  بجنگید تا خداوند آنان را به دست
 «.های مؤمنان را تشفی و َمرَهم نهد کند و دل

ر عرصه جهاد با دشمن، ممکن است بعضی از مجاهدان در میاناه راه، باه فایض شاهادت د
نایل شوند و شاهد پیروزی نهایی صالحان و شکست دشمنان نباشند؛ اما این نیز عاین پیاروزی 
است. آیا شهادت برای امثال شهید سلیمانی و دیگر شهدای انقالب و دفااع مقادس و مادافعان 

ُصاوَن ِبَناا ِإاَلَّ »ظاهری بر دشمن است؟ به تعبیر قرآن کریم  حرم، کمتر از پیروزی  ُقاْل َهاْل َتَرَبَّ
توانید  بگو آیا شما منافقان جز یکی از دو نیکویی )بهشت و یا فتح( چیزی می 1؛ِإْحَدی اْلُ ْسَنَیْیِن 
 «.بر ما انتظار برید

 امید و توحیدمحوری 
های مختلف،  رفتاار شارک  در موقعیتهر انسان مؤمنی ممکن است خواسته و ناخواسته و 

خفی شود و علل و اسباب زمینی را در کنار علت و سبب اصلی قرار دهد. باه افارادی متوسال و 
الهای هایچ جایگااهی ندارناد. امیدوار شود و یاا از عاواملی ترساان باشاد کاه در مقابال اراده 

َِرَجائِِ»در این باره فرموده است   امیرمؤمنان َعلُواُِک َّ ُهَِماَِرَجلاِاج  َِفِإنَّ ُُ َحدًاِِسَوا
َ
ِأ ُُ لِهَِوََِلَترُجو كُمِِلٰ 

َِخاَبِ لِهِِإَلَّ َراٰل  َِغي  َحد 
َ
تمامی امید خود را به خدا متمرکز کنید و به احدی جز او امیدوار نباشید.  2؛أ

 «.به درستی که هیچ کس به غیر خدا امیدوار نشد، مگر اینکه نا امید و ناکام شد
داران دیپلماسای اهمیات  ن در بیم و امید، درباره مادیران سیاسای و میادانتوصیه موحد بود

باشاند، در شارایط ناابرابر از های به ظاهر مقتدر نگاه افراطی نداشته  بیشتری دارد تا به حکومت
ها و سازاوار بیشاترین  ها حل مشکالت را طلب نکنند و بدانناد کاه خادا فاوق هماه قادرت آن

های مهم از قضاایای اوکاراین خااطر  در بیان عبرت ای خامنه الله امیدهاست. حضرت آیت
های غربی از کشورها  ها، این است که پشتیبانی قدرت عبرت اول برای همه دولت»نشان کردند  

ایشاان، اوکارایِن اماروز و «. ها، یک سراب است و واقعیات نادارد نشانده آن های دست و دولت
های متکی به آمریکاا و اروپاا خواندناد و افزودناد   ای دولتافغانستاِن دیروز را دو شاهد زنده بر

جمهاور فارارِی افغانساتان  فتناد کاه ماا باه آمریکاا و   جمهور اوکاراین و هام رئیس هم رئیس»
 3«.ها ما را تنها  ذاشتند های غربی اعتماد کردیم، اما آن دولت
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ر امیدهای کوچکی که به شود. چه بسیا امید به خدا، موجب رویش امیدها و نتایج فزاینده می
اند و یا امیدهای بزر ی که نتاایج دیگاری هام در دل  امیدها و اتفاقات بزرگ و مبارک تبدیل شده

کارد، اما محصاوالت دیگاری هام نصایب او  اند؛ همچنان که یک کشاورز  ندم می خود داشته
 شود. می

ت ـــمیاکـــش ـِ  ــرکــهکــاَردَوــ
  

ـــ می ــــرتَب ـــود،ان ـــاه،خ ــــشک 1آـ
 

 است   آمده در روایتی از امیرالمؤمنین
ِ ج ُِِکن  ر 

َ
ُجوِأ َراَنِِِِلَماََِلَتر  َنِِعم  ُِموَس ِب  ُجو؛َِفِإنَّ َكِِلَماَتر  ِللِهِِِمن  ل  َتِبُسَِنارًاِِأَ ،َِِخَرَجَِیق 

ِ لَلَمت  س 
َ
َِمِلَكلُةَِسلَبٍإَِفأ لًا؛َِوَِخَرَجلت  َِوَِرَجَ َِنِبي  َِوَِج َّ ُهَِعزَّ َمُهِاللَّ َماَنَِفَكلَّ ،َِوَِملَ ُِسلَلي 

ِ ِمِنيَنَِِِخَرَجت  َن،َِفَرَجُعواُِملؤ  ِِلِفرَعو  ِعزَّ ُلُبوَنِال  َنَِیط  نسابت باه آنچاه امیاد  2؛َسَهَرُةِِفرَعو 
از شاهر  نداری، امیدوارتر از آنچه به آن امید داری، باش؛ زیارا موسای بان عماران

سخن  فت و باه عناوان خارج شد تا برای امتش از خدا طلب آتش کند، خداوند با او 
 رسالت مراجعت کرد. ملکه سبأ نیز کاافر از شاهر خاارج شاد، ولای نازد سالمیان

کردند، ولی خودشاان باا ایماان  ب عزت میلمسلمان شد و جادو ران فرعون برایش ط
 باز شتند.

  وید   الله لبنان می الله، دبیر کل حزبسید حسن نصر
باودیم. اوج  رهباری معظاممحضار مقاام  الله لبنان در یک بار همراه شورای حزب

الشایخ   ذشت. کنفارانس شرم الله سخت می سختی و تنگنایی ما بود و خیلی به حزب
الله را نابود کنند. وقتای کاه ماا باا  توطئه کرده بودند که حزب هم صورت  رفته و همه

پیاروز  شاما»رهبر معظم جهان اسالم دیدار داشتیم، ایشان باه ماا امیاد داد و فرماود  
 3«.شوید، این چیزها زیاد مهم نیست می

 امید و توکل
های امیاد عباارت  یکای از مایاه»دانناد   های امید را توکل می یکی از مایه رهبر انقالب

است از توکل به خدای متعال، العاقبه للمتقین. وقتی شاما اهال تقاوا بودیاد، پاکادامن بودیاد، 
                                                                                                                                            

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=49673 
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شماست. وقتی خدا با انسان اسات؛ یعنای پیاروزی باا  رعایت امر و نهی الهی را کردید، خدا با
 1«.انسان است

 داند  حافظ تکیه بر تقوا و دانش منهای توکل را نوعی کافری می
تكیهیرتقواودان درعرـقت،کارریاسـت

  
ـــش ــلیاـ ــرداردتوک ـــ   ــرص ــروت 2را 



سات و جاای آن در تعاالیم انگیز تعاالیم انبیا توکل، از مفاهیمی است که میوه مبارک و شوق
انسااانی خااالی اساات. ایاان حاادیث شااریف کااه  فتگااویی میااان سااکوالِر فیلسااوفانه و علااوم 

 کند   و جبرئیل است، ابعاد مختلف توکل را بیان می خدا رسول
ِ ُ َوکُّ َِوََِلَِِِوَِماِالتَّ للوَقََِلَیُضلرُّ َمخ  ِال  نَّ

َ
ِعلُمِِبأ َِفَقاَلِال  َِوَِج َّ ِهَِعزَّ ِطليَِوَِعَل ِاللَّ َفلُ َِوََِلُیع  َین 

ِهَِوَِلل ِِأََحٍدِِسَویِاللَّ َم   ُدَِکَذِلَكَِلمَِیع  َعب  ِقَِفِإَذاَِکاَنِال  َخل  ِسِِمَنِال 
 
َيأ ِتعَماُلِال  َنُ َِوِاس  مََِلَیم 

ل  َوکُّ لِهَِفَهلَذاُِللَوِالتَّ َحلٍدِِسلَویِاللَّ
َ
َمل ِفليِأ ِهَِوَِلمَِیط  ُجَِوَِلمَِیَخفِِسَویِاللَّ یاامبر پ 3؛َیر 

از جبرئیل سؤال کرد توکل بر خدا یعنی چه و چگونه اسات؟ جبرئیال  فات   اکرم
ناه قادرت زیاان رسااندن و ناه قادرت ساود  توکل یعنی یقین داشتن به اینکه مخلاوق

کناد و باه طاور کلای از  دهد و ناه از چیازی جلاو یری می دارد، نه چیزی میرساندن 
داشته باشای و هنگاامی کاه انساان چناین ها ن مخلوق مأیوس شده و هیچ امیدی به آن

حالتی پیدا کرد، تمام کارهایش برای خدا خواهاد باود و هایچ عملای را بارای غیار او 
ترساد و چشام طماع از غیار او  شاود و از غیار او نمی کند و به غیر او امیدوار نمی نمی

 ندارد. این است توکل.

ناپاذیر  ر نیست؛ بلکه بخاش جداییالبته توکل با سستی، کاهلی، خفتگی و فارغ بودن ساز ا
 کار و تالش است.

ــــهآوامیل ـــــ تًــــتپیغمبــــری
  

ـــــ ــــتریب  ــــویاک ــــلمان ــــاتوک ی
 

ـــبحبیُب ـــزالكاس ـــ ورم ـــهک الَل
  

ـــلمشـــو ـــبب،کا  ـــلدرس 4امتوک
 

                                                            

 .1۷/0۷/1398. بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 1
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ــنرهمی ـــراـ ــراشومیان ــراشت خ
  

ـــاش ـــارغمب ـــیر ـــردم ـــاَدمآخ 1ت
 

 امید به زوال و نابودی دشمنان
یکی از عوامل امیدواری انسان را ضعف دشامن و فرساود ی جبهاه  بریمقام معظم ره

 فرماید   دانند. ایشان می مقابل و زوال تمدن غرب می
ها رفتنی هساتند،  ها نابودشدنی هستند. ... این ظواهر نباید کسی را  ول بزند؛ این این
اا»شدنی و نابودشدنی هستند.  ها ساقط این هاا باطلناد و  این 2«.ِانَّ الباِطَل کاَن َزُهوق 

قطعًا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتاد ی خواهند شاد؛ در ایان هایچ تردیادی 
نیست. البته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر انجام بگیرد، بستگی دارد به اینکه 

جوری عمل بکند. ا ر درست عمل بکند، این اتفاق زودتار  مؤمن، چه  مؤمنین، جامعه
افتاد؛ اماا حتماًا ایان  ا ر درست عمل نکند، این اتفاق چهار صباح دیرتر میافتد.  می

هاسات، هماه  ها چشم امیدشاان باه آن کسانی که این  ها، هم آن افتد. هم این اتفاق می
 3شدنی هستند. ساقط

ای، جاز غارق شادن در بااتالق  ناهاان نادارد؛  عمر و مهلت طوالنی برای فرعونیان نتیجه
 یس تا روز رستاخیز مهلت داده شد.چنانکه به ابل هم

رب،نازپروردزاست َُ ُعمِرخوشدر
  

4ماغامیهــِرســرتینخــوردزاســتعمــرِ
 

های تاریخ و نیز نابودی و فروپاشای  های ستمگر در  ذشته بر حکومت پیروزی پیامبران
عاراق، ستیز معاصر مانند حکومت سوسیالیستی شوروی، رژیم بعثی  های مردم بعضی از قدرت

حکومت خودکامه شاهنشاهی ایران و سرنگونی ذلیالنه بعضی رؤسای خودکاماه و خودفروختاه 
ایم. بنابراین مؤمنان  عربی مانند انور سادات، حسنی مبارک و  معَمر قذافی را در همین زمان دیده

 ها هساتند. شوند؛ بلکه منتظر شکست نهایی آن های پوشالی نمی هر ز مرعوب ابهت این قدرت
اِه ِإاَلَّ ما ُیجاِدُل ِفي آیااِت »دهد   این هشدار و دلگرمی را می خدای متعال حتی به پیامبر الَلَّ
ُرْرَك َتَقلُّ  ْْ ُروا َفال َی َِ ِذیَن َک جز کسانی که کفر ورزیدند، کسی در آیات خداوناد  5؛ُبُهم ِفي اْلِبالدِ اَلَّ
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 «.ریبدکند؛ پس تحرك آنان در شهرها تو را نف جدال و ستیزه نمی
المللای کاه از  ای و قراردادهاای بین های سیاسی، سافرهای دوره مانورهای نظامی، کنفرانس
های آمریکاا  شکست 1است.« البالد تقلبهم فی»شود، از مصادی   سوی سران استکبار بر زار می

جانباه ایاران، ناکاامی در  مانند شکست در صحرای طابس، ناکاامی در تحاریم  ساترده و همه
االساد، داعش و نداشاتن واکانش مناساب در مقابال یاورش ایاران باه پایگااه عاین حمایت از

درپِی اسرائیل از محور مقاومات و خاروج متجااوزان آمریکاایی از افغانساتان، های پی شکست
اسات و نسال حاضار، هایی از ضعف دشمنان است که در تاریخ معاصر اتفااق افتااده  مصداق

اند. از آنجا که ضعف دشمنان  وشالی و ببرهای کاغذی بودههای پ قدرت شاهد مستقیم این ذلت
 های دیگر این دشمن ضعیف هستیم.  های الهی است، ما همواره منتظر شکست یکی از سنت

شخصیتی مانند شهید قاسم سلیمانی در شکستن ابهت پوشالی این ببر کاغذی نقش اساسی 
 داشت؛ چرا که ضعف دشمن را باور داشت.

 های الهی عدهامید به تحقق و
های الهای باه مؤمناان و ساتمدید ان محقا   دهاد کاه بسایاری از وعاده تاریخ  واهی می

های الهی امیدوار باشیم و به راستی چه کسی از خداوند در عمال  است. ما نیز باید به وعده شده
در این آیه با صاراحت « مؤمناِن حاضر در صحنه»تر است؟ همراهی خدا با  به وعده خود صادق

و همراهاانش تحات  است؛ آنگاه که حضرت موسیجاری شده  ر زبان حضرت موسیب
 فتناد  انن  زده شدند و به موسی تعقیب فرعون و در آستانه غرق در رود نیل بودند، وحشت

اي َی قااَل َکااَلَّ ِإَنَّ َمِعا»هاا فرماود   باه آن شویم و یا دستگیر. حضرت موسی یا غرق می َرِبَّ
در ایان «.   چنین نیست، قطعًا پرورد ارم با من است و مرا هدایت خواهد کارد فت 2؛َسَیْهِدیِن 

 ها به سالمت از رود نیل عبور کردند. لحظه آب شکافته شد و آن
اناد. شارط  آیات بسیاری از قرآن کریم به همراهی خدا با مؤمنان و دفاع از آنان شاهادت داده

باشند؛ و مقاومتی را علیه استکبار تشکیل داده حمایت و دفاع خدا از مؤمنان، این است که جبهه 
 شود. مقام معظم رهبری نشین جاری نمی طلباِن خانه های الهی برای عافیت و رنه این نصرت

 فرماید  می
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ذین آمناوا»اسات  است. فرموده الهی   این وعده هار کسای کاه  1؛انَّ اللَه ُیداِفُع َعن الَّ
خب خیلی از مؤمنین در دنیا هستند، خدا «. کند مؤمن به خداست، خدا از او دفاع می

چارا؟ ایان باه  اشوند  مؤمنینی که زیر لگد مستکبرین دارند له می اها دفاع نکرده  از آن
است. به خاطر ایان اسات کاه های دیگر الهی عمل نشده  خاطر این است که به سنت

الش الزم اسات. حرکت نشده، قیام نشده، اقدام نشده. بنابراین مجاهدت الزم است، ت
یک ملتی ا ر مؤمن به خدا باود، اماا تاالش نکارد، مجاهادت نکارد، البتاه لگادمال 

 2 یرد. دیگر اینجا را نمی« یدافع عن اّلذین آمنوا»شود. آن  می

 امید، عامل انجام کارهای بزرگ
یاک از کارهاای بازرگ انجاام   ا ار امیاد نباشاد، هایچ»فرماید   می مقام معظم رهبری

هایی از فضا که انسان اماروز بادان دسترسای  ای از زمین و حتی بخش در هر نقطه 3.« یرد نمی
ها و  یافته، احداث و ایجاد شهرها، بناها، کارخانجات، سدها، صنایع عظیم و پیچیاده، باغساتان

کشتزارها و...، نتیجه امید انسان به نتایج،  مرات و دستاوردهای این اقدامات بوده اسات. بادون 
مصار ،  هاای بالاساتفاده و بی ها، آب ها، علف ، کره خاکی جز سنگ، خاک، درختاین امید

 های بایر و موات چیزی وجود نداشت. ها و بیابان زمین
تـــرنبـــودیمیـــلوامیــــکـــجر

  
4کــینشــانـییا بــازیــیِخکــجر؟

 

سیاری کند که انسان به سفر و جایگاه ابدی خود بیاندیشد، اما ب همت بلنِد مؤمنانه اقتضا می
های قرآن و روایات و نیز دعاهایی در صحیفه سجادیه، نااظر بار نیازهاای دنیاوی  از امیدبخشی

 فرماید  می مؤمنان است. رهبر انقالب
َو ال َتْیَأُساوا ِماْن »امیدواری و نومیدی، دچار نومیدی هم نباید بشاویم    در آن دو انه

 َِ ُه ال َیْیَأُس ِمْن َرْو ِه ِإنَّ َِ اللَّ ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلکاِفُرونَرْو  -یوسف اسات  که در سوره- 5«اللَّ
هِ »این مربوط به مسائل دنیایی است.  َِ اللَّ مربوط به مساائل معناوی  «ال َتْیَأُسوا ِمْن َرْو
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ُسوا ِمْن ُیوُسَ  َو  »است   نیسِت مربوط به پیدا کردن یوسف یا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَ سَّ
هِ َأخیِه َو ال َتیْ  َِ اللَّ هِ «. »َأُسوا ِمْن َرْو َِ اللَّ که  در پیدا کردن یوسف« ال َتْیَأُسوا ِمْن َرْو

هِ »یک امر دنیایی است. پس بنابراین، این  َِ اللَّ یک امر کلای اسات « ال َتْیَأُسوا ِمْن َرْو
در امور دنیایی. البته در امور اخروی هم همین جور است، اما آیه در مورد امور دنیاایی 

، چرا انسان مأیوس باشد؟ نخیر، ما امیدواریم که بتوانیم بینای ایان »ال َتایَئسوا»ست. ا
توانیم این کار را ]بکنیم ،  های مستکبر را به خاک بمالیم و رغم َانفشان کنیم؛ می قدرت

 1امیدواریم.

 ناامیدی، سم ُمهِلک
کناد و  رساوخ می هایی کاه در دل شود؛ وسوساه های شیطانی ناشی می ناامیدی، از وسوسه

دارد. به  واهی آیات قرآن، ابعاد وسوسه شیطان بسیار متنوع اسات؛ اماا  انسان را از تالش باز می
اْیَطاُن َیِعاُدُکُم »نیاازی اسات   ها، وعده فقر و مأیوس کردن آدمی از بی ترین آن یکی از مهم الَشَّ

ُه َیِعُدُکْم  ْ َشاِء َوالَلَّ َِ ْقَر َوَیْأُمُرُکْم ِباْل َِ ُه َواِسٌع َعِلایٌم  اْل َرة  ِمْنُه َوَفْضال  َوالَلَّ ِِ
ْْ شایطان شاما را  2؛َم

چیزی دهد و به کارهای زشت و بخل وادار کند و خدا باه شاما وعاده آمارزش و  وعده فقر و بی
 «. منتهاست و )به همه امور جهان( داناست احسان دهد و خدا را رحمت بی

انبیــاتًت ـــنومیـــییـــاســت
  

3حــاسـت اییـاری،ییرللورحمت
 

کند و از نگاه اسالم، جزم  ناهان کبیره  خاصیت می نشین و بی ناامیدی انسان را منزوی، خانه
، یأس را در صادر  ناهاان کبیاره دانساته و ایان تحریرالوسعلهدر  آید. امام خمینی به شمار می

ِ»فرموده است   امام صادق 4کننده عدالت معرفی کرده است. صفت رذیله را اولین ساقط ِملن 
َسِ
 
َيأ ِهِال  َداللَّ َكَباِئِرِِعن  َبِرِال  ک 

َ
ِِِأ ِحِِِِمن  هَِِرو  َمِةِاللَّ َِرح  ُقُنوَطِِمن  ِهَِوِال  ترین  ناهان کبیار نازد  بزرگاز  5؛ اللَّ

 «. الله و ناامیدی از رحمت و نیکی خداست خدا، یأس از روح
امروز جریاانی در داخال و »فرماید   میبا تأکید بر مسئله امیدواری  رهبر معظم انقالب
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ایشان در دیدار باا نخبگاان  1«.خارج وجود دارد برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن روح امید
ناامید نباید شد، هیچ چیزی برای شمای جاوان موجاب نامیادی نبایاد بشاود... »علمی فرمود  

    2«.ناامیدی، سم است

 فهرست منابع

 کتب

 قرآن کریم

، تحقیا  مصاطفی تصانعف غاررالحکم و دررالکلامی، عبدالواحد بن محماد، تمیمی آمد .1
 ش.1366درایتی، چا  اول، قم  دفتر تبلیغات، 

 اا  و پرهای امام )ارشی از سعره مملی نمایندگان امام خمعنایخانی نائینی، هادی،  حسین .2
 ش.1400، چا  اول، قم  بوستان کتاب، ها( در استان

 ش.1383هایی از قرآن،  تهران  مرکز فرهنگی درس ،تفسعر نورقرائتی، محسن،  .3
 ق. 1429، چا  اول، قم  دارالحدیث، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .4
، تحقی  جمعی از محققان، چاا  دوم، بیاروت  دار احیاام احاراالنوار مجلسی، محمدباقر، .5

 ق.1403التراث العربی، 

، قم  مؤسسه مطبوعاات دارالعلام، ، چا  اولتحریر الوسعله الله، موسوی خمینی، سید روح .6
 تا . ]بی

 ها سایت

 ای. الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطالع .1
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 1جهاد تبیین

*االسالموالمسلمینسعیـصلحمیرماـیحجت

 مقدمه
 درباره رسالت روشنگری و جهاد تبیاین ای الله خامنه رهبر معظم انقالب، حضرت آیت

 فرموده است  
دل ملات و امیاد   شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلماه میاوه

اهمیت بدهید. خیلی از حقاای  هسات کاه بایاد « تبیین«  این کشورید، به مسئله  آینده
ای که از صد طر  باه سامت ملات ایاران  کننده تبیین بشود. در قبال این حرکت  مراه

های بزرگ دشمنان ایران و  یر ذاری بر افکار عمومی که یکی از هد سرازیر است و تأ 
داشتِن افکار و رها کردن اذهان ماردم و  اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه

دشمن و این حرکت دشمن   این توطئه  کننده خنثی« حرکت تبیین»ها،  خصوص جوان به
ل یک چراغی، مثل یاک ناوری پیراماون هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مث .است

خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای 
کنار مشکالتی که ممکن است به وجود بیااورد، برکاات بزر ای هام دارد؛  در عمومی

خ باه درست را، افکار صحیح را منتشر کنید؛ پاسخ به اشکاالت را، پاس توانید افکار می
ایان  در توانیاد از این امکاان منتشار کنیاد و می  این فضا با استفاده در ها را آفرینی ابهام

این بااب، ایان اسات کاه  در زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی
فضاای  در ها این کار پیروی کرد. از این کااری کاه بعضای در اخالقی  بایستی از شیوه

دهناد کاه باا دشانام، باا  ها و اینجا و آنجا انجام می مقاله در وعات ومطب در مجازی یا
                                                            

در  1400. این نوشتار، متن پیاده شده سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سعید صلح میرزایی است که در بهمان 1
 جمع مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ایراد شده است.

 نویسنده و پژوهشگر. *

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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شادت اجتنااب کارد.  شوند، بایاد به دروغ با افکار عمومی مواجه می تهمت و فریب و
بایستی حقای  را با منط  قوی، سخن متین و عقالنیت کامل، همراه با زینات عاطفاه و 

ایان میادان  در ماا بایساتی   امروز همهکار یری اخالق منتشر کرد.  عواطف انسانی و به
الله  شاام این راه داریم. امیادوارم ان در حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که

های ما امروز بحمدالله مجهزناد؛ مجهاز  شماها را موف  کند. جوان  خدای متعال همه
ها  یان زمیناها در توانناد هاای فاراوان و می به فکر، مجهز به عقالنیت، مجهز به آ اهی

در خودتان افازایش بدهیاد و  خیلی تالش کنند. خودتان را آماده کنید، این تجهیزات را
 1این میدان وارد بشوید. در به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و

 ها معنای جهاد تبیین و جنگ روایت
ذهن انسان ممکان تبیین، یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان. 

است دچار ابهام شود، مورد تحریف قرار  یرد و دشمن یا هر فرد دیگری آن را از مسیر حقیقی و 
تفاوت نبودن انسان نسابت باه ذهنای  عقالنی خودش منحر  کند. به عبارتی تبیین به معنای بی

در موارد متعددی العالی  است که به کمک نیاز دارد و باید تعلیم ببیند. مقام معظم رهبری مدظله
اند؛ چنانکه یکی از موارد امر به معرو  و نهای از  اساس روش اسالمی و انقالبی را تبیین دانسته

منکر نیز همین مسئله است. ا ر چه رهبر انقالب همواره قشر نخبگان و، طالب و دانشجویان را 
اند  رده و از همگان خواستهبه تبیین فراخوانده بودند، اما اکنون مخاطب عام را به این امر دعوت ک

تفاوت نباشند. از همین  در حوزه خود تأ یر ذار باشند و نسبت به شرایط کنونی جامعه و جهان بی
خودتاان و کشاور   شما روایت کنید حقای  جامعاه»فرماید   روست که در توصیه به پرستاران می

ند؛ شما ا ر انقاالب را روایات ک خودتان و انقالبتان را. شما ا ر روایت نکنید، دشمن روایت می
 2«.کند نکنید، دشمن روایت می

تبیین، بخشی از جهاد تبیین و رسالت روشنگری است. باید توجه داشت که هر کاری از نظر 
ترین عنصر جهاد به معنای اسالمی و قرآنی، تقابل با دشامن اسات؛  اسالمی جهاد نیست. مهم

 الله باشد، جهاد است   بیلیعنی هر کاری که در تقابل با دشمن و فی س
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باا دشامن. هار تالشای، جهااد نیسات.   جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تالش در مقابلاه
هاای اقتصاادی  کنناد، تالش هاای علمای زیاادی می کنناد، تالش ها تاالش می خیلی

 یری در  جاست، اما جهاد نیست. جهاد، یعنی تالشی که هاد  کنند که خوب و به می
ود داشته باشد؛ این جهاد است. در اصطالح اساالمی و منطا  مقابل دشمن در آن وج

 یرد. شاما ]ا ار  کاار  اسالمی، جهاد این ]کاری  است که در مقابل دشمن انجام می
شود جهاد؛ کار علمی و تحقیقی بکنید بارای  با دشمن، می  اقتصادی بکنید برای مقابله

  کاردن وسوساه بارای خنثای  شود جهاد؛ حر  بزنید، تبیاین کنیاد با دشمن، می  مقابله
جهااد را   شود جهاد؛ اینها همه جهاد است. پس مهم این است که ما عرصه دشمن، می

ای باید جهااد کارد. ایان، خیلای مهام  تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه عرصه
.است

1 

 تبیین مهمترین عرصۀ جهاد
؛ زیرا اکناون دشامن ترین عرصه جهاد است جهاد تبیین، مهم از نظر مقام معظم رهبری

ای و خبری دست باه جناگ روانای زده اسات تاا باا واروناه جلاوه دادن  با هزاران دستگاه رسانه
هاا را  ها، رابطه مؤمنانه مؤمنین را قطع کند. از این رو باید با تبیاین و روشانگری، حقیقت واقعیت

 برای همگام بیان کرد. 
تیم یعنی به ما تهاجم شده؛ تهاجم نارم، ما در حال یک نبرد فرهنگی، یک نبرد جنگ نرم هس

آن هم با ابزارهای پیشرفته و بسیار نو و با توانایی بسیار باال؛ به ما حمله شده. خب ما باید اول این 
حال یک جنگیم، ما مورد تهاجم قرار رفته هساتیم.  را تصدی  کنیم، باید اول قبول کنیم که ما در

زدن به مهااجم و جلاوی   نیرو را متمرکز کنیم در ضربه   مها ر چنانچه این شد، آن وقت بایستی ه
هجوم او را  رفتن. هد  مهاجم، آماج کار مهاجم چیست؟ فرهنگ ماسات، اخاالق ماسات، 

قوِی توانایی ایجاد   در مقابل، ما بایستی یک جبهه .ماست، هویت ماست، تاریخ ماست  خانواده
کیسات؟ از هنرمناد، روشانفکر،  هاه متشاکل ازکنیم که این جبهه بتواند پاسخگو باشد. آن جب

عنصر فرهنگی؛ یعنی شماها هستید، شماها و امثال شما آقایان و دوستانی که در بخش فرهنگ و 
2در بخش هنر مشغول کار هستید.
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ایشان در توصیه دیگری به فعالیت هزاران دستگاه دشمن بارای مباارزه باا اساالم و انقاالب 
 کنند   ترین عرصه جهاد تأکید می بیین به عنوان مهماسالمی اشاره و بر جهاد ت

یک روز میدان، میدان نظامی است مثل دوران دفاع مقدس، دوران دفاع از حرم؛ اینجاا 
ها وظیفه را تشخیص دادند و حرکت کردند و  میدان، میدان نظامی است؛ آن روز خیلی

کاه البتاه  -واجب عینی نبودالبته واجب کفایی بود؛ -شان را انجام دادند  رفتند و وظیفه
ها سنگ تمام  ذاشتند که قباًل عرض کاردیم، و بسایاری از ایان  جا هم هیئت در همین

ها بودند که رفتند و به شهادت رسیدند. یاک  های هیئت رزمند ان ما و شهدای ما، بچه
  علم است و جهاد، جهاد علمی است، باید علم را باال برد؛ یک روز عرصاه  روز عرصه

خادمات اجتمااعی اسات و خادمت باه   های اجتماعی است؛ یک روز عرصه لیتفعا
کند جامعه را در فشار اقتصادی قارار بدهاد، بارای  مردم. آن روزی که دشمن سعی می

اینکه مردم را در مقابل اسالم، در مقابل نظاام اساالمی قارار بدهاد؛ آن روز ا ار شاما 
اید در مقابل دشامن؛ لکان از  کردهخدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد 

ایان   تبیاین و روشانگری اسات. ا ار روشانگری باود، هماه  تر عرصاه ها مهم این  همه
شان روشن خواهاد شاد و ماردان  های  ونا ون در وقت خود و جای خود وضع عرصه

.خودشان را پیدا خواهند کرد
1 

 بیت مبارزه تبیینی اهل
نی بوده است، ا ر چه  اه مبارزه مسلحانه نیز صورت ، مبارزه تبییبیت مبارزه سیاسی اهل

اناد  نیز به این مطلب اشاره کرده رزم حسعن همدر کتاب   رفته است. رهبر معظم انقالب
هایشان متفااوت  بودند، اما نوع میدان جنگ رزم عبدالله الحسین هم بیت که تمامی اهل

ردم نیز باه آن مارتبط اسات. حضارت بود. جهاد تبیین محدوده خاصی ندارد و حتی معیشت م
دانناد و معتقدناد  عرض باا یکادیگر می دو جریان تحریم و تحریف را هم ای الله خامنه آیت

شکست جریان تحریف، موجب شکست جریان تحریم خواهد شد؛ زیارا دشامن باا تحریاف 
ار مشاهود ها را به جایی برساند که ا ر منفای آن بار جامعاه بسای ها توانسته است تحریم واقعیت

 هاست   ها و شکست تحریم باشد. از این رو جهاد تبیین در واقع نوعی مقابله با تحریف
                                                                                                                                            

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41040 
  .03/11/1400، بیت . بیانات در دیدار مداحان اهل1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49448 



    271    جهاد تبیین

 

این بزر وار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشات و فرصات ناداد کاه 
روایت دشمن از حاد ه غلبه پیدا کند؛ کاری کرد که روایت او بر افکاار عماومی غلباه 

عاشاورا در تااریخ ماناده، در   از حاد اه امروز روایت زینب کبری پیدا کند. حاال تا
های حکومت اموی و  سال  همان زمان هم تأ یر  ذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه

منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. ببینید، این درس اسات؛ ایان هماان حرفای 
خودتاان و کشاور    ویم  شاما روایات کنیاد حقاای  جامعاه است که بنده همیشه می

کند؛ شما ا ر انقاالب  خودتان و انقالبتان را. شما ا ر روایت نکنید، دشمن روایت می
دفاع مقدس را روایات نکنیاد،   کند؛ شما ا ر حاد ه را روایت نکنید، دشمن روایت می

 ویاد ]آن  کناد، دروغ می خواهد؛ توجیاه می کند، هر جور دلش می دشمن روایت می
  کناد. شاما ا ار حاد اه   واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض میدرجه خال 180هم  

کناد و  دشمن روایات می ا که متأسفانه نکردیم اجاسوسی را روایت نکنید   تسخیر النه
های دروغ. ایان کااری اسات کاه ماا بایاد انجاام  کرده؛ دشمن روایت کرده، با روایت

.های ماست جوان  بدهیم؛ وظیفه
 1 

 ردد. تبیین نکاردن حقاای  و  ر جامعه، به بحث جهاد تبیین باز میها د عملیاتی شدن ارزش
شود؛ چنانکه   یری یک فتنه می سازی و در نتیجه شکل مسائل برای جامعه، موجب عدم  فتمان

توانست مانع بروز اتفاقاتی که رخ داد،  و نیز قضیه بنزین تبیین صحیح مسائل می 88، ۷8در فتنه 
و عدالتخواهی، نیازمند تبیین است. عادم تبیاین وقاایع و مساائل،  ری   یری مطالبه شود. شکل

، بیات شود. انبیای عظام الهی و اهل ساز نفوذ و تسلط دشمن بر اذهان مردم جامعه می زمینه
در دوران کوتااه حکومات خاویش،  بهترین الگوهای جهاد تبیین هستند؛ چنانکه امام علای

نیز با مراجعه به خانه انصار و اصحاب و  ت زهراهمواره به تبیین و روشنگری پرداخت. حضر
های خویش کوشید والیات و امامات را بارای  و دیگر فعالیت خطبه فدکیه در مسجد پیامبر

و حضاارت  کلثااوم ، حضاارت ام، حضاارت زیناابجامعااه تبیااین کنااد. امااام سااجاد
د. عماار یاسار، ، رسالت روشنگری و تبیین واقعه عاشورا را به خوبی به انجام رسااندنسکینه

داد  چنان به تببین و روشنگری مسائل اهمیات مای آن و امیرالمؤمنین خدا صحابی رسول

                                                            

  .21/09/1400. بیانات در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سالمت،  1
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 کرد. رساند و روشنگری می داد، خود را به آنجا می ای رخ می که هر جا فتنه

 امام خمینی الگوی تبیین و روشنگری  
باا  1341ساال ، یکای دیگار از الگوهاای روشانگری و تبیاین اسات کاه از امام خمینای

های مختلف به افشا ری علیه حکومت منحوس پهلوی و جنایات آن پرداخت. حتای  سخنرانی
ها و  نیااز دساات از تبیااین و روشاانگری برنداشاات و بااا اعالمیااه 1343پااس از تبعیااد در سااال 

چرخید، تحلیل و فهم مردم را  هایی که به صورت نوار در میان مردم دست به دست می سخنرانی
 22ها بیان کرد. از همین روست که وقتی در شب  و حقای  را به صورت صحیح برای آن باال برد

ها بیایند، تمامی مردم با تبعیت از فرمان ایشان به  به مردم دستور داد که به خیابان 135۷بهمن ماه 
ها آمدند و ریشه ظلم و جور حکومت پهلوی را کندند. پس از پیروزی انقالب نیز هر  اه  خیابان

 کرد. آمد و روشنگری می به میدان می نیاز به تبیین بود، امام
، 60که خود نیاز یکای از الگوهاای موفا  تبیینای اسات، در دهاه  رهبر معظم انقالب

دانستند کاه پیاام  می روحانیون و ائمه جمعه را به عنوان الگوهای تبیینی و بال و پر امام خمینی
 کردند  را به اقصی نقاط کشور منتقل می امام

و بعاد پیاام اماام  -آن چند مااه اول  -اول   آن عاملی که توانست پیام مراجع را در دوره
چاه  –دادناد  دادناد و ایان رهباری را انجاام می را که تنها این کار را انجام می بزر وار

هاای ماردم  نقاط کشاور و در دل  منتشر کند در اقصی -نجف   قم، چه در دوره  دوره در
ها بودند که این  ها بودند که این کار را کردند؛ طلبه ، عامل طلبگی بود؛ طلبهنفوذ بدهد

.فکر را منتقل کردند به سرتاسر کشور
1 

نیز از دیگر الگوهای تبیین هستند. در دوران اصالحات  الله مصباح و آیت شهید مطهری
لساله جلسااتی وجود داشت، ایشاان در س الله مصباح هایی که نسبت به آیت رغم هجمه علی

شد  های پیش از نماز جمعه، جلسات متعددی که از اقصی نقاط کشور دعوت می همچون خطبه
 و ... به تبیین میاحث اسالمی پرداخت. 

، با اشاره به مبارزات افراد مختلف باا خون دلی که لعل شددر کتاب  رهبر معظم انقالب
ر جریان نهضت اساالمی، هار دو خاط دانند که د حکومت پهلوی، خود را از معدود افرادی می

کردند؛ زیرا معتقد بودند ا ر فعالیات آ اهاناه فکاری  مبارزه و تبیین را در کنار یکدیگر دنبال می
                                                            

 .25/12/1394. بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایند ان  طالب و فضالی حوزه علمیه قم،  1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32763 
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 شود  روح می اسالمی از جنبش مبارزه جدا شود، مبارزه خشک و بی
یکی از آقایان، پایین یک شعری خواندند که مضمونش این بود که ا ر شمشیر بکشید، 

هایی که بیایند در جلوی شما ِبایستند و در مقابل دشامنان شاما ساینه ساپر کنناد  نهسی
 ، من  فتم من شمشیر را کشیدم، مشاغولیم، ماا از چاپ و راسات داریام  ]زیاد است

جوری نیست؛ منتها نوع شمشیِر امروز و نوع میداِن امروز با نوع میاداِن آن  زنیم؛ این می
در جنِگ نارمیم؛ در جناِگ سیاسای هساتیم، در جناِگ های اول تفاوت دارد؛ ما  سال

هاا دارناد باا هام  فرهنگی هستیم، در جناِگ امنیتای و نفاوذی هساتیم؛ فکرهاا و اراده
  جنگند. امروز ما خیلی احتیاج داریم به ابزارهای مؤ ر و تأ یر ذار؛ یک بخش عمده می

.ار بگیرداین ابزارها، به نظر من شعر است که بایستی مورد توجه شماها قر
1 

العالی باه ابتادای نوجاوانی و جاوانی ایشاان بااز  سابقه مبارزاتی رهبر معظم انقالب مدظله
 ردد. ایشان از ابتدای مبارزه همواره به تبیین مسائل پرداختند؛ چنانکه نقل شده اسات وقتای  می

 پرداخات، تعطیال شاد؛ در مشهد مسجدی که حضرت آقا در آن به اقامه نمااز و ساخنرانی می
اند، این است که شاما  به ایشان  فته بود علت اینکه مسجد شما را تعطیل کرده شهید مطهری

کنید و دیگران به شیوه آخوندها؛ زیارا انبیاا و پیاامبران هماواره در کناار  به شیوه پیامبران عمل می
انقالب و اند. از همین رو بود که در جریان  مبارزه با طاغوت به روشنگری و بیان حقیقت پرداخته

ترساید  همواره می های مقام معظم رهبری حتی پس از پیروزی انقالب، دشمن از روشنگری
و به دنبال محدود کردن ایشان از بسته شدن مسجد و دستگیری توسط سااواک تاا تارور توساط 

  روه منافقین بود. 

 الزامات جهاد تبیین
الزاماتی است که باید استخراج دارای اصول و  جهاد تبیین در بیانات رهبر معظم انقالب

هاا و ... تماام خواهاد  و بیان شود. البته تبیین و روشنگری به طور حتم به ضرر برخی افراد،  روه
کوشند با آن مقابله کنند؛ از این رو باید ایمان، تقوا و توکل باه  ها نیز با تمام توان خود می شد و آن

تقوا و توکل بر خدا جازم اصاول اساسای تبیاین و  خدا را در وجود خود تقویت کرد؛ زیرا ایمان،
 روشنگری است. 

هر فرد در مسیر جهاد تبیین و رسالت روشنگری بایاد مراقاب باشاد کاه  رفتاار خرافاات و 
                                                            

 .31/03/1395ات در دیدار با شاعران، . بیان 1
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شایعات نشود تا در مخاطب ایجاد نا امیدی نکند. بنابراین تحقی  درباره مسائل، یکی از اصاول 
ستورات اسالمی نباید از آنچه باه آن علام ناداریم، پیاروی اولیه رسالت تبیین است؛ زیرا بنا بر د

 1«.ال َتْقُ  ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  َو »کنیم  
راستا بودن محتوای ارائه شاده  اف  و هم یکی از الزامات جهاد تبیین و رسالت روشنگری، هم

ایان رو در  با نقشه کالن محتوایی انقالب است. هم افقی با ولی جامعه خیلای  مهام اسات. از
، مقاام معظام تبیین و بیان حقیقت باید از نظرات بزر ان و اندیشمندانی همچون امام خمینای

های  آل و ... باه عناوان ایاده اللاه مصاباح ، آیت، شهید بهشتی، شهید مطهریرهبری
ی ویژه آ اری که در مباحث معرفت ، بهو رهبر انقالب انقالب استفاده کرد. مطالعه آ ار امام

های  اندیشای و سیاسی وجاود دارد، موجاب ارائاه بهتارین تبیاین خواهاد شاد. بایاد مصلحت
تواند موجب شود فرد جهاد تبیین را  طلبی می اندیشی و عافیت طلبانه را رها کرد. مصلحت راحت

بردار نیست. باید در این مسایر اساتقامت کارد و کوشاید باا صابر،  رها کند. جهاد تبیین تعار 
 تکار و توکل بر خدا غبار نشسته بر حقای  را زدود. مقاومت، پش

از دیگر الزامات جهاد تبیین، محبت قلبی و دلی است؛ چنانکه شهید سلیمانی در ایان بااره 
 فرموده است  

به خیری، نسبت شما با جمهاوری  برادران، رزمند ان، یاد اران جنگ؛ یکی از شئون عاقبت 
خیری همین اسات. واللاه  ترین شئون عاقبت به والله از مهماسالمی و انقالب است. والله والله 

خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقای ماا باا ایان حکیمای  ترین شئون عاقبت به والله والله، از مهم
ترین محور محاسابه  است که امروز سکان انقالب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید، مهم

.این است
2 

 اذار و  باه عناوان بنیان و مقاام معظام رهباری ا امام خمینیایجاد رابطه قلبی و دلی ب
ها فکر کنیم و مطاب  پازلی که باه عناوان مقدماه   شود همانند آن رهبری این انقالب، موجب می

 ظهور چیده شده است، عمل نماییم. 
هاای  در جهاد تبیین و رسالت روشنگری، یک سری مهارت ها نیز الزم اسات. بایاد مهارت

آموخاات، از قااانون تبعیاات و پیااروی کاارد  و بااه هنگااام عماال نمااود. از ایاان رو بایااد الزم را 
                                                            

  .36. اسرام   1
 .584360، کد خبر  1۷/10/1398، «بازخوانی سخنان سپهبد قاسم سلیمانی». خبر زاری میزان،  2
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شناس بود تا مانند توابین بعد از رخ دادن حاد ه و باه وجاود آمادن تبعاات منفای بارای  موقعیت
شناسی، موجب بروز خساراتی بر جامعه  جامعه عمل نکنیم؛ زیرا دیر اقدام کردن و عدم موقعیت

 ناپذیر است.  انشود که  اه جبر می
همچنین در این مسیر باید از هنر، مداومت در تکرار و عنصر عاطفه بهره برد. بحث محبات 

 توان مخاطب را اقناع کرد. در تبیین خیلی مهم است، خیلی از مواقع با محبت می

 موضوعات نیازمند تبیین
 دربین تبآنها ترین   از مهماند که  موضوعاتی را برای تبیین ارائه فرموده رهبر معظم انقالب

     دینی است که در ذیل این موضوع مباحث ذیل باید تببین شودو معار  مبانی 
 اصول اساسی انقالب اسالمی؛   -

 اندیشه مقاومت؛ -

 دستاوردهای انقالب؛ -

 باور و امید به آینده انقالب؛ -

ن باه آمریکاا مسائل مهم انقالب مانند مانند مسئله مذاکره با آمریکاا؛ آیاا میتاوا -
 اعتماد کرد؟

بیان واقعیت ها؛ ا ر ما واقعیت ها را  نگوییم دشمن آن ها را آن  ونه که خاودش  -
 می خواهد روایت می کند.

که باید بهنگام تبیین  88 اهی وقت ها هم حواد ی اتفاق می افتد مانند فتنه سال  -
 شود.

صورت بگیرد تا دشمن نتواند باه برخی عناوین مهم دیگری وجود دارند که باید در آنها تبیین 
 نقشه های شوم خود دست یابد. دشمن چند واقعیت را هد   رفته است  

؛ رژیمی که اصال قابل تطهیر نیست، رژیمی که فاسد، ضاعیف، تطهیر رژیم پهلوی  .1
 وابسته، منحر ، به شدت غیر مردمی و به شدت سود طلب شخصی بود؛

 زیرسوال بردن دستاوردهای انقالب؛  .2

 ؛ وحریف آینده روشن انقالبت .3

 خود.  غیر قابل شکست نشان دادن .4

هد  اصلی دشمنان از این کارهای آن است که جوان را باه ناامیادی بکشاانند. ا ار جاوان 
نسبت به اصل انقالب دچار تردید شود، ا ر دستاوردهای انقالب را نادیده بگیرد، ا ر هیچ آینده 
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نکند و ا ار دشامن آمااده و قاوی را هام در مقابال خاود روشنی را برای خود و جامعه مالحظه 
احساس کند، این جوان دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر و مقاومت ندارد. اینجاسات کاه جهااد 
تبیین اهمیتش مشخص می شود. با تبیین درست و بهنگام میتوان هماه اهادا  دشامن را ناابود 

نیه  ام دوم فرمودند ریشه ای ترین جهااد کرد. به همین جهت است که مقام معظم رهبری در بیا
 این است که امید در دلها حکم فرما باشد.

 وظایف ما در جهاد تبیین
 توانیم با انجام کارهای ذیل در جهاد تبیین نقش آفرین باشیم   هر یک از  ما می

  فتگوی چهره به چهره ؛  .1

 های معرفتی؛ تشکیل حلقه .2
 آن؛ تولید محتوا در فضای مجازی و بازنشر  .3
 باز نشر محتواهای مفیدی که دیگران تولید کرده اند؛  .4
ا پاسخ دارند. باا مطالعاه و یاا ه هها در فضای مجازی و حقیقی؛ همه شبه پاسخ به شبهه .5

 ها دست یافت؛  توان به جواب یجست و جو در فضای مجازی م
ا تبلیاغ تبلیغ جهاد تبیین؛ یکی از مهمترین کارهای ما این است که خاود جهااد تبیاین ر .6

اند؛ به مردم بگاوییم  کنیم. خیلی از مردم هنوز با بیانات رهبر معظم انقالب آشنا نشده
توانند انجام دهند. جهاد تبیین یعنی نسابت باه  یکه چه وظایفی دارند و چه کارهایی م

نفار دنباال  4تفاوت نباشیم. یک نفر ممکن است فقط  ذهن غبار آلوده اطرافیانمان بی
نفر دنبال کننده دارد، یک کسای صاد نفار،  10اشد، یک کسی است که کننده داشته ب

ها هزار نفر دنبال کننده در فضای مجاازی  یک کسی هزار نفر، یک کسی هم ممکنه ده
 توانند نسبت به جهاد تبیین انجام وظیفه کنند. و حقیقی داشته باشد. همه می

 الحمد لله رب العالمین



 

 

 1ای مؤثر مبلغان نش رسانهها و چگونگی ک چیستی جنگ روایت

*لسانیمحمـ

 مقدمه
و از ابزار آن همچون منط  و   ها بوده روحانیون و حوزه به صورت سنتی، پیشتاز جنگ روایت

تر  خطابه بهره کافی برده اند لذا از نظر اجتماعی این جایگاه برای آنان محفوظ است. ا ر به عقب
اند،  شوایان دینی که در دوران خود به کنشگری پرداختهبر ردیم می بینیم در طول تاریخ همواره پی

هاا از توانمنادی  هایی دارد که باید توأمان باا ایان ویژ ی اند. عصر جدید، ویژ ی ساز بوده روایت
تاوان مشااهده کارد کاه در  می سازی را در سیره امیرمؤمنان  ذشته نیز بهره برد. نمونه روایت

ِةِ»نگ جمل با ایشان مبارزه کردند، فرمود  سرزنش مردم بصره و کسانی که در ج
َ
أ َملر  َدِال  ُِجن  ُتم  ُکن 

َباَعِ ت 
َ
َبِهيَملةَِِوِأ ساازی،  نموناه دیگار روایت«. ای بودید شما سپاه زنی و پیرو حیوان زبان بسته 2؛ال 

واقعه عاشوراست. نهضت حسینی دارای دو روایت اسات. یاک روایات زینبای و یاک روایات 
 زینی،  خواهند روایت خودشاان را مسالط کنناد. مخاطاب م از طرفین مییزیدی دارد و هر کدا

کار یری ادبیات و استخدام کلمات باعث شده اسات کاه اکناون روایات  سنجی و نحوه به مکان
ها، دارای  زینبی در طول اعصار سرپا باشد و و روایت یزیدی به قهقرا برود. بنابراین جنگ روایت

 وید اکنون میان تولیدکنناده و  می 3قرار  یرد. فرانسیس فوکویاما عقبه است که نباید مورد غفلت
کنناد. از  بینند، بااور می شنوند و می کننده هیچ واسطی نیست و مردم هر چیزی را که می مصر 

نظر او در واقع کنترل کنند ی و نظارت نخبگان تا حدودی برداشته شاده و او هاراس دارد کاه در 

                                                            

در جمع مبلغاان دفتار تبلیغاات اساالمی  1400محمد لسانی است که در بهمن  . این نوشتار متن سخنرانی جناب1
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تواناد  راسی نیز تضعیف شود. جریان تولیدکنناده خبار کاذب، میاین آرایش جهانی حتی دموک
ها فقط موجب به خطر افتاادن  های دموکراسی غربی را نیز متزلزل کند. بنابراین جنگ روایت پایه

کند. در واقاع اکناون دوره  های دموکراسی را نیز تخریب می شود؛ بلکه پایه های دینی نمی  فتمان
طلب و  ت هاای جعلای، ساطحی، لاذ باه واساطه آن  فتمان ایجاد شده است کاه 1پساحقیقت
 شوند.  کوشند بر جامعه مسلط  باور ریز می

 ها . بازشناسی عصر جنگ روایت1
 هایی که ایجاد کرده است شناخت   ها و فرصت توان بر اساس ویژ ی عصر جدید را می

 های عصر جدید  . ویژگی1/1

 عصر جنگ روایت ها دارای چند ویژ ی است  
ساازی  ها محاور روایت ها" است؛ عصری که انساان این عصر در واقع عصر "انسان رسانه -

های  رساانی بازرگ الزم نیسات. رساانه های اطالع هستند و دیگر مثل  ذشته پول و ایجاد شبکه
 اند. ( را  رفتهmacro media)  ( جای رسانه های بزرگmicro mediaخرد )
خبری و اطالعاتی است. یکی از مفاهیم علم ارتباطات،  بان همچنین این عصر فاقد دروازه -

بانی( است. برای مثال اخبار و اطالعات رسیده باه دفتار تحریریاه توساط   یت کیپینک )دروازه
ای فقط بعضی از  های عملیات روانی و رسانه سردبیر بررسی، و با صالحدید او در قالب تکنیک

عات در صالحدید او یا در قواره ی رسانه او نیست و او آنها از دروازه او رد می شود و برخی اطال
های  های  ذشاته، عصار رساانه اجازه عبور آن اطالعاات را نمای دهاد. در واقاع عصار رساانه

شد.  اه نویسنده  شده بود که از جنبه های منافع سیاسی و اقتصادی مالکان آنها ممیزی می کنترل
شاد. در عصار حاضار باا حاذ   بیر انجاام میکرد و  اه این کار توسط سرد خودسانسوری می

 ونه که یک فرصت است،  تواند دست به نگارش بزند. این مسئله همان بانی، هر کسی می دروازه
 تواند تهدیدی در حوزه تولید محتوای نامناسب نیز باشد.  می

پساحقیقت بودن، سومین ویژ ی این عصر است. در  ذشته حقیقت توسط افرادی کاه باه  -
ها" برداشاتی و  شاد؛ اماا در عصار "انساان رساانه اولیه دسترسی داشتند، اعتبارسنجی می منابع

شود که تحت عنوان پسااحقیقت از آن  روایتی هر چند ناقص و تحریف شده از حقیقت بیان می
کند و آدمی را در یر شبهات و شایعات و  شود. این برداشت، از حقیقت، عبور و عدول می یاد می

                                                            

1  . Post truth 
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 ری فردی  د که در واقع زاویه نگاه یک فرد به اتفاقات و مسائل است. وقتی روایتکن مسائلی می
یابد، مسائل و مطالاب مطارح شاده از ایان  های اجتماعی عمومیت  کند و رسانه توسعه پیدا می

های  تواند مورد خدشه قرار  یرد. برای مثال یک سالبریتی باا پخاش فیلمای در رساانه طری  می
های جنگ حضور داشته است و  سال در جبهه 8به عنوان جانباز شیمیایی که اجتماعی، فردی را 

اند؛ به مردم معرفی کرد و  اکنون فرزندانش به سبب شیمیایی بودن پدر دچار نقص جسمانی شده
 ریه و زاری کرد که امان از مسووالن که به جانبازان رسید ی نمی کنند. این در حالی اسات کاه 

های این روایتگری مورد خدشه قرار  رفت و مشخص شد فارد ماورد نظار  با بررسی مسئله، پایه
های جنگ حضور داشته و اصال شیمیایی نشاده اسات. همچناین نقاص  تنها چند روز در جبهه

جسمی فرزندانش ناشی از ازدواج فامیلی اوست. بنابراین در عصر کنونی که عصار پسااحقیقت 
خبار مسااوی باا صاحت آن نیسات. متأسافانه است، باید توجه داشت که عمومیت یافتن یک 

کنناد و در ذهان افاراد ماناد ار  بسیاری از شایعات به راحتی در میان مردم جای خود را بااز می
 شوند. می

 . فرصتهای عصر جدید2/1

 هایی را نیز ایجاد کرده است.  های بیان شده، فرصت عصر جدید در کنار ویژ ی
ت دیجیتال است. پایش از دوره دیجیتاال، پیاام باه های آن، فرص ترین فرصت یکی از مهم -

محمل خود چسبیده بود؛ یعنی کلمات یک کتاب بر کاغذ و محتوای تلویزیون، بر ماوج ارساال 
تاوان  شده چسبیده بود. اصوات قابل جداسازی در آنالوگ نبود. این در حالی است که امروزه می

رساان فارد ارساال  نگاامی کاه پیاام روی پیامپیام را از محمل و بستر خود جدا کرد. برای مثال ه
تواند آن را کپی کند و به جای دیگری انتقال دهد. در واقع توسعه، قابلیت فضاای  شود، او می می

توان از یک بستر به بستر دیگر و از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر انتقال داد و این  دیجیتال است که می
های فرصت دیجتال،  ه پیام شده است. یکی از ویژ یجدا کردن پیام از بستر خود، موجب توسع

تکثر منابع است. در  ذشته افراد بسیار کمی سواد داشتند و تعداد تولیدکنند ان پیاام نیاز انادک 
شد، اما اکناون توساعه  نویسی و سپس نسخه خوانی می بود. منابع نیز بسیار کم بود و باید دست

 استفاده کرد. پیام، یک فرصت است و باید از این فرصت 
هاا  دومین فرصت ایجاد شده در عصر جدید، فرصت محتواست. روایت از درون  فتمان -

 را، یک روایت و  فتمان انقالبی، یک روایت دارد؛ بنابراین مواجهه  شود.  فتمان غرب تولید می
 ها، مواجهه شناختی، ادراکی و محتوایی است. روحانیت باه عناوان طبقاه در زمان جنگ روایت
 توانند در جبهه ح  از پیشگامان جنگ روایت ها باشند. نخبگانی و فکری، می
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 ها ویژگی های کنشگری مؤثر در عصر جنگ روایت. 2
هایی باشیم و ساعی کنایم در  یها باید حائز ویژ  برای نیل به کنشکری مؤ ر در جنگ روایت

 ازیم پرد خودمان آنها را ایجاد و نهادینه کنیم که در اینجا بدان می
 . زیست مجازی1/2

اولین ویژ ی کنشگری مؤ ر، زیست مجازی است. زیست مجازی، مختصااتی دارد؛ یعنای 
دار و ... تعامال   ونه که آدمی در زیست واقعی با افراد مختلفی همچاون همساایه، مغاازه همین

ید چاک دارد، در زیست مجازی نیز این تعامل روزانه بسیار مهم است. در زیست دیجیتال نیز با
کردن، خواندن، واکنش نشان دادن، تأیید و رد، نقد و اصالح کردن وجود داشته باشد تا فرد بتواند 
بگوید این زیست مجازی شکل  رفته است. زیست مجازی شامل تولید متنی، تولید تصویری و 

یاک از  ها توانمند باشد؛ زیرا هر شود و فرد باید در تمامی این عرصه ویدیویی و تولید صوتی می
ها ابزار کار اوست. در واقع زیست مجاازی، اولاین خصیصاه یاک کنشاگر ماؤ ر در جناگ  آن

 هاست. روایت
 . ایجاد خط روایت2/2

دومین مسئله مورد توجه، ایجاد خط روایت است. وقتی اتفاقی می افتد باید نسبت خودمان 
و انتخاب ناوع نگااه باه رویاداد و جبهه  فتمانی خودمان را با آن اتفاق را دریابیم. انتخاب زاویه 

داشته باشیم. یک رویداد از یک زاویه باعاث سرشکساتگی اماا از چنادین زاویاه دیگار باعاث 
سربلندی و افتخار است. این هنر ما است که خط روایت را بسازیم. برای مثاال نشساتن رئایس 

تواند چند  تین، میروی پو دولت سیزدهم به عنوان دولت انقالبی در روسیه پشت میز بزرگ و روبه
تواند سردی و تحویل نگارفتن ایشاان از  نوع خط روایت ایجاد کند. در یک نوع خط روایت، می

تواند  ویای زوایای دیگری از مسائله و  طر  پوتین باشد؛ اما دقت در زوایای مختلف مسئله می
را تاا کناون ایجاد یک خط روایت دیگر باشد. برای مثال این چینش، یک چینش تاریخی بود؛ زی

روی هم قرار نگرفته بودند. تا پیش از این دیدار، پاوتین همیشاه   ونه روبه در کرملین دو رهبر این
داد. ایان چیانش  نشست و افراد دیگر حتی رؤسای جمهور را پاایین قارار مای در جایگاه باال می

نیویاورک تاایمز آن را   یرد که روزناماه چنان مورد توجه قرار می رویی دو رهبر آن سابقه از روبه بی
خواند اما یک نفر عوام تحت تأ یر القائات دشمن می  وید ببینید  نمایش وحدت ضد آمریکا می

که سر میز ناهار رئیس جمهور را تحویل  رفتند! کسانی که  الیه و نقد آناان  اوش فلاک را کار 
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وتین نشست ساکت کرده بود یک ماه بعد که رئیس جمهور فرانسه در سر همان میز در روبروی پ
شدند و یادشان رفت که چه انتقادها که از کشور خود و هویت ملای نکردناد. بناابراین ایجااد و 

 تقویت خط روایت بسیار مهم است تا از اعتبار و هویت و جایگاه دین و میهن دفاع کرد. 
 گزینی سازی و روایت . سرعت روایت3/2

این کنشگری اسات. هنگاام رخادادن   زینی، سومین ویژ ی سازی و روایت سرعت روایت
مسائل مهم در جامعه، عطش بسیار باالیی برای مصر  محتوا وجود دارد و باعث سرعت تولید 

 را همچون اندیشمندان، پژوهشگران و طبقه  محتوا می شود. در چنین شرایطی اغلب افراد کمال
دناد بایاد هماه زوایاای آن نخبگان حوزه و دانشگاه هنگام پرداختن به یک مسئله و پدیاده، معتق

مسئله را مورد توجه و بررسی قرار داد؛ این در حالی است که در همان ساعات اولیه دهها روایت 
مجعول و مخدوش از مسئله توسط ناآ اهان یا مغرضاان سااخته مای شاود. مادیران تلویزیاون 

ا قصاور و تقصایر را تواند منتظر بماند و باالخره ا ر سکوت کنیم  وی همیشه می  ویند آنتن نمی
پذیرفته ایم. حاال در عصر شبکه های اجتماعی این مسئله خیلی پررنگ تار اسات. بارای مثاال 

هاایی  دهد، ابتدا باید شبهات و سؤاالت مطرح شده در  روه هنگامی که اتفاقی در جامعه رخ می
سی قارار  یارد و پردازند، مورد برر نمایی در جامعه می همچون ضد انقالب و منافقین که به سیاه

پاسخ داده شود. البته باید توجه داشت که  رفتار تغییر محاسبه شناختی نشد؛ یعنی همیشه نبایاد 
ها رفتار کرد؛ زیرا نسبت ما با ح  و  های معاند ماند و بر اساس آن ها و  روه چشم به  وش شبکه

 رد. های انقالب اسالمی فکر ک حقیقت است نه آنان. باید به روشنگری و اف 
 . قاب سازی برای ترسیم بهتر4/2

هاای ماناد ار اسات. اهال رساانه  ویژ ی چهارم کنشگری مؤ ر، باه تصاویر کشایدن قاب
؛ زیرا ارزش تصویر به اندازه هزار کلمه «نگو، نشان بده» وید   المثل معروفی دارند که می ضرب

عازت را یافات و آن را باه  های ماناد ار باود. بایاد قااب است. بنابراین  اهی باید به دنبال قاب
مخاطب نشان داد. برای مثال هنگامی که دالورمردان نیاروی دریاایی ساپاه مای خواساتند یاک 
نفتکش دزدیده شده که از حمایت ناوهای آمریکایی هم برخوردار بود را به تصااحب خودشاان 

یاک پاایش را  ها و دربیاورند، عکسی از یک نظامی ایرانی منتشر شده بود که دستش را روی نرده
برد. این تصویر باه عناوان  پشت پای دیگرش  ذاشته بود؛  ویا دارد از تصویر مقابلش لذت می

هاای تنادرو و شاناورهایش بارای  قاب عزتمندی نظامی ایرانی، هنگامی کاه هلیکوپترهاا، قای 
روند، در اذهان مخاطب ماند ار شد. در ایان حاد اه یاک قااب دیگار نیاز  عملیات نظامی می
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های آمریکایی با نگرانی مشغول نظاره کاردن  د ار شد؛ هنگامی که چهار یا پنج نفر از نظامیمان
های تندرو و شناورهای ایرانی بودند. این قاب ابهت پوشالی و ناتوانی نظامیان آمریکایی را به  قای 

 ها  اهی سیاسی و  اهی اجتماعی هستند. رفتگری کاه جاارو را کنااری تصویر کشید. این قاب
رو با خدای خود به راز و نیاز مشغول شده اسات، قااب زیباایی از   ذاشته است و در  وشه پیاده

کند که شااید باا هازاران ماتن  معنویت و توجه به نماز اول وقت را در ذهن مخاطب ماند ار می
 نتوان آن را برای مخاطب توصیف کرد.

 سازی و برچسب زنی و برچسب  . لیبل5/2

القی از تولید لیبل و برچسب، پنجمین ویژ ای مطارح در ایان مسائله استفاده صحیح و اخ
ها برچسب دارند، یک روایت و  فتمان نیاز برچساب دارد. مصاداق   ونه که لباس است. همان

در تولید لیبل و برچسب برای جبهه مقابل خودشاان اسات.  تاریخی آن، سخن امیرالمؤمنین
ُتِ»ید  فرما البالغه می آن حضرت در خطبه سوم نهج اَِنَهض  َریَِِفَلمَّ خ 

ُ
ِأ َِطاِئَفةَِوَِمَرَقت  ِرَِنَكَثت  م  َ ِِِباأ 

هنگامی که قیام به امر خالفت کردم، جمعی پیمان خاود را شکساتند و  1؛ِ[َِقَسَطِآَخُرونَِوِ]َفَسَقِ
 های واهی سر از اطاعتم پیچیدند و( از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگری راه  روهی )به بهانه

آن حضرت با برچسب مارقین، قاسطین، «. ظلم و طغیان را پیش  رفتند و از اطاعت ح  برتافتند
بندی شفافی از مخالفین خود در حوزه جدال  فتمانی آن زمان ارائه دادند. در عصر  ناکثین، دسته

و   ساازی حاضر نیز در رابطه کشور با کشورهای دوست و همسایه و کشورهای متخاصم، روایت
، کشورها را با برچسب بلوک شرق و غرب تعریاف 60و  50شود. در دهه  هایی می زنی سببرچ
هااای داخلاای رابطااه جمهااوری اسااالمی بااا نظااام جهااانی، بایااد  کردنااد. امااروز در  فتمان می

ها بتاوان باه  ها بتوان به فهم افراد کمک کرد و به وسیله آن هایی تولید شود تا به کمک آن برچسب
آمیختگی ح  و باطال جلاو یری کارد. بارای مثاال در  کل داد تا از خلط و درهمها ش بندی دسته

زنی  خواهی بیمار داریم. با برچسب خواهی سالم و یک جریان عدالت جامعه یک جریان عدالت
هایی باارای  برچسااب هااا تفکیااک قائاال شااد. مقااام معظاام رهبااری بایااد بتااوانیم میااان آن

خواهی را از  تاوان جریاان حقیقای عادالت هاا می آن یله اند که به وسا خواهی ایجاد کرده عدالت
خواهی حقیقای و  های عدالت جریان بیمار تشخیص داد. عقالنیت، معنویت و اخالق از ویژ ی

 بیند.  خواهی که اخالق و عقالنیت نداشته باشد، مصالح را نمی سالم است؛ زیرا عدالت

                                                            

 .49ی صالح، ص ، تصحیح صبحنهج البالغه . محمد بن حسین شریف الرضی،1
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 . اهمیت فکت6/2

ها، توجه به اهمیت فکت اسات. فکات یعنای  تویژ ی ششم کنشگری مؤ ر در جنگ روای
قول،  حقیقت اما در رسانه معنی اطالعات مستند و عینی می دهد. فکت یعنی استناد آماری، نقل

تصویر و هر چیزی است که ارجاع پذیر باشد و بتواناد مخاطاب را مجااب کناد. در واقاع هار 
شود که برای  کسی پذیرفته میاستدالل باید فکت و ارجاع داشته باشد. در فضای مجازی سخن 

ای خواناده  آن را فتنه رساانه که مقام معظم رهبری 88سخنش فکت داشته باشد. بعد از فتنه 
ناماه  ای منتشار کاردیم. در ایان ویژه ای با عناوان آرایاش رساانه نامه رسانه بودند، ما نیز یک ویژه

برای انجاام مصااحبه، مان نازد ای که با مدیر ارشد فارسی وان داشتم، به چا  رسید.  مصاحبه
حاج کمیل مستشار از مدیران ارشد شبکه رفتم و نکاتی را مطارح کاردم. ایشاان نیاز نظاراتش را 

ای را به ایشان نشان دادم که ساعد محسانی مالاک ارشاد فارسای وان در  مطرح کرد. سپس بر ه
های جامعه را  یم ارزشخواه ایاالت متحده آمریکا  فته بود به دنبال تغییر اجتماعی هستیم و می

ها، در حکومت و حکمرانی تأ یر بگذاریم. وقتی این  فته های مالک  تغییر دهیم و با تغییر ارزش
فارسی وان که به زبان انگلیسی چا  شده بود را به مصاحبه شونده نشان دادم، ایشان فهمید نمی 

و برای توسعه زبان فارسای ایان تواند طفره برود و بگوید برای دوستی دو ملت ایران و افغانستان 
 شبکه را تأسیس کرده است! 

 . سبک خاص و بهره گیری از آنچه مخصوص خودتان است7/2

ویژ ی دیگر این کنشگری، ایجاد و تقویت سبک خاص نگارش، رفتار و  فتار شاما اسات. 
ضای این مسئله چرا مهم است؟ به خاطر اینکه باعث علقه و رابطه مخاطب با شما می شاود. بع

ها افرادی که در عرصه تبیین حضور دارند چنان قلم خشک یا زبان رسمی دارناد کاه  ویاا  وقت
متن دیکته شده ای را روایت می کنند و اصال در درون جان و ذهن مخاطب ا ر نمی  ذارد. زبان 

ها آن را  خاص، نشانه و عالمت یا سبک خاصی که همه را یاد شما بیاندازد مهم است.  رافیست
تاوان نشاانه خااص داشات؛ از نظار  ٬نامند. برای مثال در نوع ارائه و اجرا می تایل و سبک میاس

ها مانند یک امضای کاری است و  توان یک سنت خاص داشت؛ بنابراین، سنت محتوایی هم می
دهد. خیلی وقت ها به خاطر اینکه به ادای تکلیف فکار مای کنایم باه  رنگ و بوی شخصی می

یم اما کمتر به "چگونه  فتن" می اندیشیم و دقیقاا هماین مسائله باعاث عادم " فتن" فکر می کن
سازی بارای  فتگاو،  جذب و فقدان جذابیت در کالم می شود. توجه به ظرایفی همچون داستان

 چگونگی شروع و پایان آن مانند بیان یک حدیث یا شعر و ... بسیار مهم و تأ یر ذار است. 
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 مثیل و داستان. استفاده از استعاره، ت8/2

هاسات. از  استفاده از استعاره، تمثیل و داستان، ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در جنگ روایت
ها، محتوایی و سیاسی و زد و خوردی است؛ باید ظرایفی  ها در جنگ روایت آنجا که اغلب بحث

رایاف اسات. های مختلف یکی از این ظ ها و استعاره در آن مورد توجه قرار  یرد. استفاده از مثال
یل بن عیاض را در یک توییات َض ای ا ر ذار مانند داستان فُ  برای مثال باید بیاموزیم چگونه مسئله

ای اینستا رام ارائه دهیم تا بتواند دیگران را یاک دقیقاه  کارکتری یا پست تصویری یک دقیقه 140
ام را مازه دار کنایم. در واقاع ای باید بتوانیم پی های رسانه متوقف کند و به اندیشه وا دارد. در حوزه

دار کرد تاا بتاوان  دار و طعم ها را با استفاده از استعاره، داستان و مثال مزه باید در حوزه رسانه، پیام
 مطلب به بهترین نحو و ا ر ذار به مخاطب ارائه داد. 

 . ایجاد علقه و تولید مخاطب وفادار9/2

زدن باه برخای صافحات مجاازی و  ااه ویژ ی نهم کنشگری مژ ر، ایجاد علقه است. سر 
ها یا ارائه شبانه یک الیو کوتاه مدت به صاورت مساتمر، ناوعی از علقاه و  نوشتن نظری برای آن

ها اندک انادک باه مخاطاب وفاادار  کند. این علقه ارتباط با زیست مجازی را برای فرد ایجاد می
شاب در  9کرد مخاطبانش ساعت  الله زم در آمدنیوز اعالم رسد. برای مثال هنگامی که روح می

در ایان  30 9تاا  9باره افراد زیادی در حد فاصل سااعت  میدان آزادی تهران تجمع کنند، به یک
میدان جمع شدند. در واقع یک معاند ضد نظام، با ایجاد علقه توانسته است کنش مجازی را باه 

هاا  ه کنیم و علقه مجازی، پویشکنش واقعی تبدیل کند. بنابراین ما نیز باید از این فرصت استفاد
 های مختلفی را ایجاد کنیم و آن را به عالم واقع بکشانیم. و کمپین

 . بیرون آمدن از ذهن خود و مخاطب شناسی10/2

هاست. بیرون آمدن از  بیرون آمدن از ذهن خود، ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در روایت جنگ
وقتی آنقدر غرق در مسائله ای هساتیم نبایاد بار ذهن خود، یعنی از بیرون به مسئله نگاه کردن. 

اساس آن حس و حال موضعی بگیریم بعد ببینیم  ویا اصاال کسای اصال مسائله بارایش مهام 
نیست. ممکن است کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اسالم چنان خشمی در ماا ایجااد کناد کاه 

یکه ا ر ا ر آن را بسنجیم مای بینایم سریعا به یک راهپیمایی یا بیانیه ی انزجارآمیز برسیم. در حال
هر چند واکنش کوتاه مدت خوبی است اما نمی تواند وزن بگیرد و از مرزهای ملی فراتار بارود. 
باید ببینیم چه حر  و تولید رسانه ای می تواند در مخاطب ایرانی و حتی جهاانی یاک حرکات 

وجاود دارد کاه باه معناای ذهنیات از  «ِپرُسنا»ایجاد کند. در ارتباط با افراد، یک مفهومی به نام 
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مخاطب است؛ یعنی مخاطب ما کیست؟ باید او را شناسایی کنیم و تالش کنیم از زاویه نگاه او 
العمال تناد و  ای تولید کنیم که ا ار او مخاالف ماسات، عکس  ونه پیام را تولید کنیم یا پیام را به

 خشنی نداشته باشد و یا با ما همراهی و یا سکوت کند.
و یک سال پس از انتخابات، حاد ه به کوه خوردن هواپیمای لرستان و سقوط آن  9۷در سال 

اتفاق افتاد. یک کاربر شبکه اجتماعی که به ظاهر مذهبی هم بود، توییت زد که آن همه دروغ در 
خاورد! ایان  جریان سیاسی حاکم از امام رضاابود که  ییانتخابات  فته شد و این حاد ه سیل

اش بود. انتشار این مطلب موجب باروز  یانگر  یر افتادن این فرد در تله هیجانات درونیتحلیل ب
اختال  و دو قطبی شدن جامعه شد. سقوط هواپیما را دستمایه یاک رقابات سیاسای دانساتن و 
بدتر پای امام معصوم را وسط کشیدن، یک خطای آشکار است؛ زیرا این فرد نتوانساته اسات از 

هاا،   یری د و محیط رسانه را شناسایی کند. بنابراین در بیان مطالب و جهتذهن خود خارج شو
 باید مخاطب و واکنش او را شناسایی کنیم.

 بندی توأمان پیام بندی و صورت . مفصل11/2

های این کنشگری است. افرادی که  بندی پیام، از دیگر ویژ ی بندی و صورت توجه به مفصل
کنند تا  شان را بررسی می بندی استدالل همیشه مفصل  یی است؛شان محتوا  اساس کار و فعالیت

از درون پیام خود مطمئن باشند. این در حاالی اسات کاه نصاف وقتای کاه بارای درون مغاازه 
بندی آن اشاکال دارد و  محتوایی خود می  ذارند برای ویترین محتوا نگذاشته اند.  اهی صورت

ه اند. شما می بینید رهبر انقالب مدظلاه العاالی هار مثال کلمات به خوبی به استخدام در نیامد
صحبتی که دارند جدا از محتوای غنی حتما یکی دو تیتر در هر بخش در سخنانشان کد اذاری 
کرده اند. یعنی به خبرنگار و روزنامه فردا فکر می کنند که او از میان این دریای مفااهیم بااالخره 

د پس ایشان در بخش های مختلف بیانات خود این نیاز دارد یک جمله صریح و جذاب صید کن
 جا ذاری  وهرهای کالم را قرار می دهند تا بشود ویترین محتوایی و رسانه ای ساخت.  

 ها ها و فرمت بندی فرم . ترکیب12/2

ها، ویژ ی دوازدهم کنشگری مؤ ر در جهااد تبیاین اسات. ارائاه  ها و فرمت بندی فرم ترکیب
تاوان از  رافیاک، ویادیو و  ها باشد کاه بارای آن می ها و فرمت ترکیبی از فرممحتوا باید همراه با 

های مختلف استفاده کرد. خود من برای یک فایلم کامال کاه در کاناال آپاارات  صوت در رسانه
منتشر می کنم، آن را کات میزنم و یک برش یک دقیقه ای را می برم در اینستا رام و بعد چکیاده 

توییت کنم و یک متن ده خطی را در می آورم که در پیام رسان های ایرانای و را تنظیم می کنم که 
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خارجی برای  روههای دوستان و فعاالن فرهنگی تنظیم کنم. پس می بینیاد باین فایلم و ماتن و 
 رافیک در سعی بین صفا و مروه هستیم تا توسعه مخاطب بدهیم و در هر پلتفرم و رسانه ای بناا 

 د محتوایی آماده کنیم.  بر اقتضائاتی که دار

 ها های متمایز مبلغان در جنگ روایت نقش خاص و ویژگی. 3

 فهم گفتمانی. 1/3

ها الزمه نقش آفرینی در این جنگ است. روحانیت با فهم جریاناات  فهم  فتمانی از روایت
های ایدیولوژیکی که وجود دارد، بیش از هر قشار دیگاری میدانادار  داخلی و خارجی و  فتمان

های روایای کاه در رساانه پایش  جنگ روایت ها است. باید این ویژ ی را قدر بدانید و در جدال
آید، فهم  فتمانی خود را از دست ندهید و اسیر خرده اتفاقات و نگاه سطحی و خرد نشوید؛  می

 بلکه آن تصویر کالن و فهم  فتمانی را به دیگران نیز تزری  کنید. 
 در فضای مجازی )ُکلونی(   .ایجاد هسته2/3

 ونه که امام جماعت با مأمومین، یک هسته چناد نفاره انساانی را در مساجد تشاکیل  همان
ها شکل بگیرد. جنبش ری استارت آقای حسینی،  دهند؛ در فضای مجازی نیز باید این هسته می

برای هاست. او یک کلونی  ها و کلونی مجری شبکه پنج که به آمریکا فرار کرد، یکی از این هسته
کنناد، هار آنچاه او  خودش ساخته است و کسانی که این کلونی به نام ری استارت را دنباال می

کنند؛ مانند آتش زدن مسجد! پس هسته های کنش رساانه ای و اجتمااعی در   وید عمل می می
ها" قوت پمپاژ پیام که همان فشار قوی  هر دو جبهه وجود دارد. باید توجه داشت ا ر "انسان رسانه

ها ندارد؛ زیرا قوت نشر پیاام  پخش است را نداشته باشند، جایی در فضای رسانه و جنگ روایت
 ردد بلکه به شبکه سازی خال  پیام هم مارتبط اسات.  فقط به ساختار محتوایی درون آن بر نمی

د.  ردد که حاضرند آن را به اشتراک بگذارند و بازنشر کنن هایی بر می قوت پمپاژ محتوا، به واسطه
شود، توسط افراد بسیاری بازنشر   اهی یک پیام که در یک شبکه اجتماعی مانند توییتر منتشر می

شود. بنابراین وقتی پیامی در جبهه  شود. این بازنشر دوباره موجب قدرت  رفتن پمپاژ پیام می می
 شود، باید با بازنشر آن موجب قدرت  رفتن پمپاژ آن پیام شویم.  ح  منتشر می

 ذر از خطابه به تخاطب.گ3/3

تواند انجام دهد،  ذر از خطابه باه تخاطاب اسات.  سومین نقش و ویژ ی که مبلغ دینی می
در فضای مجازی عبور کرد. فضای حقیقی مختصات خااص بودن سویه و مونولوگ  باید از یک
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نید و خود را دارد. فضای مجازی به تخاطب و  فتگوی دو طرفه نیاز دارد. باید حر  منتقد را شا
 از خطابه به تخاطب و از مونولوگ به دیالوگ  ذر کرد. 

 گذاری ارتباطات مدرن بر ارتباطات سنتی و واقعی .پایه4/3

پایه ارتباطات را باید بر ارتباطات سنتی و واقعی نهاد. شیفتگی به فضاای مجاازی، موجاب 
پشت پا بزنند کاه اینطاور  ها ها و  ذشته شود بسیاری از افراد احساس کنند باید به همه داشته می

 یرد. بنابراین بایاد بتاوانیم بارای پیاام  نیست. ارتباطات مجازی بر روی ارتباطات سنتی قرار می
ای قوی درست کنیم. ارتباطات واقعی، یعنی منبر آن روحانی محترم که بایاد  خود، پایه و شالوده

 بر آن حمل و اضافه کند.اش را داشته باشد و بتواند ارتباط مجازی را  مسجد و پامنبری
 سازی  .ائتالف5/3

هاا  هاای تبلیغای مبلغاان دینای در جناگ روایت یکی دیگر از مسائل مهم در تقویات نقش
سازی از این روست که توان پیوند خوردن با دیگران، منسجم  سازی است. اهمیت ائتال  ائتال 

از ایان شایوه باه خاوبی ها   اذارد.  ااهی ماداح عمل کردن و جذب حداکثری را به نمایش می
کنناد یاا  رود و با هم مداحی می کنند. برای مثال یک مداح به هیئت مداح دیگری می استفاده می

هاا،  کند. در جناگ روایت رود و برای مردم برنامه اجرا می های ضعیف شهر می مداحی به محله
  ن در مقابله باا "انساانشا شوند، اندک اندک خودشان یا پیروان ها"یی که برجسته می "انسان رسانه

 یرد.  ها شکل می ها و  سست شوند و کدورت ها"ی دیگر در جبهه ح  دچار فرسایش می رسانه
ساز تقویت جبهه ح  شویم. فضای مجازی  سازی در رسانه زمینه بنابراین باید با سیاست ائتال 

مثال در آمریکا در  های جدید بر پایه فردیت و تقویت فردیت  ذاشته شده است. برای آوری و فن
ها به تعداد اعضای خانواده تلویزیون وجود دارد. تلویزیون مادر در آشپرخانه، پدر در  برخی خانه

شان است. برای استفاده بهینه از این فضایی که بر پایاه فردیات بناا شاده  ها در اتاق اتاقش و بچه
تواناد در  فات. روحانیات میاست، باید برنامه داشت و نهاد مسجد و محافل تربیتی را جدی  ر

هاای انقاالب باه خاط  های دیگر را در جهت آرمان بین اقشار مختلف یار یری کند و شخصیت
 کند.

 الحمد لله رب العالمین





 

 

 تواصی به حق و تواصی به صبر از منظر مقام معظم رهبری

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانواریحجت

 مقدمه
شناخت شرایط و نیازهای جامعه است؛ از این رو  ریهای مقام معظم رهب یکی از دغدغه

کناد. یکای از مفااهیم دینای  شناسی و مفاهیم کاربردی دینی را رصاد می له همواره مسألهمعظم
بارهاا در قالاب  ایاللاه خامناه حضارت آیت 1اسات.« توصیه به صابر»و « توصیه به ح »

ی کردن آن پافشاری نموده اسات؛ زیارا باه نوشتار، سخنرانی و پیام بدین مساله اشاره و بر عملیات
 یری از عوامل متعدد، ازجمله چهاار اصال ذیال  ، با بهره«جامعه مطلوب»باور ایشان، تشکیل 

ا تواصی به صبر. یعنی ا ر این 4تواصی به ح ؛  -3عمل صالح؛  -2ایمان؛  -1 یرد   شکل می
 ین صورت خسارت خواهد دید.چهار عامل در جامعه وجود داشته باشد، سعادتمند و در غیر ا

 «توصیه به صبر»و « توصیه به حق»چرایی و اهمیت 

تواصی به »و « تواصی به ح »جا سوالی که مطرح است این که چرا ایشان به دو اصل در این
لاه چه از رویکرد و مبانی معظامکردند؛ علت و اهمیت این امر چیست؟ آن ، پافشاری می«صبر

که سعادت فردی و تشکیل جامعه مطلاوب مبتنای بار رعایات چهاار شود این است  استفاده می
های قرآنی برای نجاات انساان و جامعاه از خساران اصلی است که در سوره عصر و دیگر آموزه

ْنساَن َلِي *َو اْلَعْصِر »عظیم، ارائه شده است   اِل اِت َو  *ُخْسر    ِإنَّ اِْلِ ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ِإالَّ الَّ
ْبرِ   2«.َتواَصْوا ِباْلَ قِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ

دهاد. اصال دوم  های انسان را تشکیل مای است که زیربنای همه فعالیت« ایمان»اصل اول  
                                                            

 نویسنده و پژوهشگر. *
1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1902 

 . 3ا1. عصر  2
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یابد، مگر این که از یک سو دعوت به ح   ایمان و اعمال صالح تداوم نمی .است« اعمال صالح»
رای  این دعوت به صبر توصایه شاود. باه و معرفت صورت پذیرد و از جانب دیگر، در طری  اج

در اصال ساوم قارآن  1دنبال این اصول، دو اصل دیگر)تواصی به ح  و تواصی به صابر( اسات.
)تواصی به ح ( دعوت همگانی به ح  اشاره شده است. تواصوا از ماده تواصی بادان معناسات 

و  2طابقت با واقع استکه بعضی، برخی دیگر را به ح  سفارش کنند. ح  به معنای واقعیت یا م
معنای بسیار وسیعی دارد که امر به معرو  و نهی از منکر... را نیز شامل « َتواَصْوا ِباْلَ قِّ »جمله 

دیگر پرداخته است، چرا که بعد از شاناخت،  ردد. اصل چهارم)صبر( به سفارش کردن یک می
تواند حقی بساتاند  اشد نمیروست؛ ا ر استقامت نداشته ب هر کس در مسیر عمل با موانعی روبه

ای دارد  جا نیز معنای  ستردهو عمل صالحی انجام دهد، یا ایمان خود را حفظ کند. صبر در این
 3شود. های معصیت و صبر در مورد مصائب را شامل می که صبر بر اطاعت، صبر در برابر انگیزه

اسات  وقتای اصاحاب و شود که چرا در روایات آمده  با توجه به اصول چهار انه، روشن می
رسیدند پیش از جدا شوند سوره عصر را خوانده، محتاوای  دیگر میبه یک یاران پیغمبر اکرم

دیگر خداحافظی کرده به سراغ کار خاود شدند، سپس با یک بزرگ این سوره کوچک را یادآور می
  4رفتند. می

 های توصیه به حق و توصیه به صبرعرصه
، در «توصایه باه صابر»و « توصیه به ح » ایالله خامنه در منظومه فکری حضرت آیت

 شود  ها اشاره می یابد که در این جا به برخی از آن های مختلف نمود می عرصه
 الف( عرصه فردی

 . توصیه به تقوا1
، باه معناای «وقایاه»در اصال از مااده « تقاوا»های مفاهیم اخالقی تقواست.  یکی از مولفه

به عنوان دژ نیرومند در برابر « تقوا»از  است؛ از همین رو امام علیداری  نگهداری یا خویشتن

                                                            

المعزان فی تفسعر و نیز رک  محمدحسین طباطبایی،  300، ص 2۷ ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 1
 .35۷، ص 20 ، جالقرآن

 .302. همان، ص 2
المعازان و  محمدحسین طباطباائی،  815، ص 10 ، جمجمع البعان فی تفسعر القرآنسن طبرسی، . رک  فضل بن ح3

 .35۷، ص 20 ، جفی تفسعر القرآن
 .302، ص 2۷ ، جتفسعر نمونهناصر مکارم شیرازی و دیگران، . 4
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ِهِ» ناه یاد کرده است   َلُمواِِعَباَدِاللَّ َنِِِاع 
َ
َویِِأ ق  ٍنِِِالتَّ قرآن نیز تقوا را موجب رهاایی  1«.َعِزیزَِِداُرِِحص 

ا»داند   از مهلکه می َه َیجَعل َلُه َمخَرج  ِق اللَّ تقوای الهی پیشه کند، خداوند  و هر کس 2...؛َوَمن َیتَّ
 «. کند...  راه نجاتی برای او فراهم می

از سالکی پرسیدند تقوا چگونه است؟  فت  هر اه در زمینی وارد شدی که در آن خار وجود 
نماایم.  فات  در دنیاا نیاز   یرم و خویشتن را مواظبات می کنی؟  فت  دامن برمی دارد چه می

تقاوا »... فرمایاد   می ت. بر این اساس، رهبار معظام انقاالب ونه اسچنین کن که تقوا این
شود که ما، هم خوب و درست بفهمیم، هم درست بیان و عمل کنایم... . باه هماین  موجب می

 3«.دلیل است که بیشترین توصیه در قرآن و روایات به مؤمنان، توصیه به تقواست

 . توصیه در حفظ معنویت2

ایماان رسایده و توفیا  حسانات و صاالحات و کساب فضاایل چه بسا انسانی به مراتبی از 
اخالقی را هم یافته است اما در حفظ آنها موف  نباشد. مانند ابلیس و بلعام بااعورا و بسایاری از 

های صدر اسالم مانند طلحه و زبیر که ابتدا کارنامه موفقی داشاتند اماا در پایاان کاار  شخصیت
قرآن کریم در بعضی از آیات به جای عمال و انجاام دادن  ای سیاه از خود برجا  ذاشتند! پرونده

ای را تا روز قیامت و روز حساب  از"جام به" یعنی آوردن استفاده کرده یعنی کسی که بتواند حسنه
َمْن جاَء ِباْلَ َساَنِة َفَلاُه َعْشاُر »شود نه ِصر  انجام دادن!  با خود بیاورد از پاداش برخوردار می

 «کار نیکی بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد. هر کس 4؛َأْمثاِلها
ــال ــاهس ــویپ ج ــامنیك ــین یس



5کهـکنـاممکـت ک ــپاـمـال


بر این اساس حفظ معنویت، مانند به دست آوردن آن سخت است؛ زیارا انساان همیشاه در 
ِسي »خواند   معرض لغزش قرار دارد و نفس اماره او را به  ناه می ِْ ُئ َن ااَرٌة َو ما ُأَبرِّ مَّ َس َأَ ِْ ِإنَّ النَّ

وٌر َرِحیٌم  ُِ ي َغ ي ِإنَّ َربِّ وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ کانم، کاه نفاس  مان هر از خاودم را تبرئاه نمای 6؛ِبالسُّ
چه را پرورد ارم رحم کند! پرورد ارم آمرزناده و کند؛ مگر آن ها امر می)سرکش( پیوسته به بدی

 کند   همواره به حفظ معنویت تاکید می ای امنهالله خ از این رو، آیت  مهربان است".
                                                            

 .221، صنهج البالغه. محمد بن حسین شریف الرضی، 1
 .2. طالق  2

3. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=320  
 160. آل عمران   4
 .20، حکایت 5، باب گلستان. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 5
 . 53. یوسف  6
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های معنوی، با هما  ارزشای کاه دارناد، نیازمناد حفاظ  عزیزان من! بعضی از سرمایه
اند؛ مثاًل محّبت را باید حفظ کرد، مثل  یاهی است کاه ا ار باه آن نرسایدید، از کردن

...حفاظ ایان  دست خواهد رفت. ایمان از این قبیل است. ایمان را بایاد حفاظ کنیاد.
  1 وهر، با تواصِی به ح  و تواصِی به صبر است.

 ب( عرصه خانوادگی

ها را باه  بنای جامعاه اسات کاه فارد را باه جامعاه و نسال های دینی، خانواده سنگ در آموزه
توانناد  ها بادون یااری نمی  ونه که در زند ی اجتمااعی، انساان سازد؛ همان دیگر مرتبط می یک

انی خود را برآورده سازند و این امار، بایساتگی کاارکرد مراقبتای خاانواده را نیازهای زیستی و رو
کند. رهبرمعظم انقالب به اصول مهمی توصیه کرده اناد کاه نقاش بنیاادی در شاکل  روشن می

  یری و استحکام خانواده دارد و  از آن جمله است 

 . توصیه زوجین در تأمین خوشبختی1

هاای زناد ی و اصاول  دهند که ا ار باا مهارت تشکیل می دو رکن اساسی خانواده را زوجین
شود. از این رو، شوهرداری نیازمناد  همسرداری آشنایی داشته باشند، سعادت خانواده تأمین می

مهارت و آشنایی با اصول همسرداری است. زنی که بخواهد شوهرداری کند، باید با  باه دسات 
و از اعمال بد منع کند؛ زیرا خداوند قادرت آوردن دل همسرش، وی را به کارهای خوب تشوی  

تواند  بختی و بدبختی خانواده در دست اوست. زن می ای به زن داده و سعادت و خوش العاده فوق
تواناد  تواند آن را به صاورت جهنمای ساوزان درآورد. او می ل کند و نیز مییخانه را به بهشت تبد

تارین وظیفاه  . چنانکه شاوهرداری بزرگ2بنشاندشوهرش را به اوج ترقی برساند یا به خاک سیاه 
منادی ترین عمِل یاک مارد همساردار باوده و راز ساعادت یک بانوست، همسرداری نیز، بزرگ

تواند همسرش را  آشنا باشد، می  باشد. البته همسرداری رموزی دارد که ا رانسان بدان خانواده می
  3داری کند. با عش  خانهآل و فرشته رحمت درآورد که  به صورت یک بانوی ایده

و « »تواصی باه حا » یری از  توانند با بهره زن و شوهر می از دید اه رهبرمعظم انقالب 
 دیگر را فراهم کنند  بختی هم، سعادت و خوش«تواصی به صبر

ها هستند که ازدواج و اختیار همسر،  اهی در سرنوشت انسان مؤ ر است. خیلی از زن
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هایشاان را بهشاتی کنند. خیلی از مردها هام هساتند کاه زن می شان را بهشتی شوهران
...مراقب خودمان باشایم. نزدیکاان افاراد مراقبات  1کنند؛ عکس آن هم هست... . می

دیگار  و هایشاان، دوساتان نزدیاک از هامها از شوهرهایشان، شوهرها از زنکنند؛ زن
 2تواصوا بالحّ  و تواصوا بالّصبر... .

 داری ر امر دین. توصیه زوجین د2

هاای دیگار را باا خاود باه درون زناد ی منتقال  ای است که همه ارزش داری، شاخصه دین
دار هم عفت خاود را حفاظ  کند. زن دین کند. مرد با ایمان هر ز به همسرش ظلم و ستم نمی می

سازد.روایت شاده کاه ماردی  کند و اسرارخانه را فاش نمی کرده، در اموال شوهرش خیانت نمی
او را به »رسید تا با ایشان درباره ازدواج دخترش مشورت کند، امام فرمود   ت امام حسنخدم

کند و ا ار  همسرِی مردی تقواپیشه درآور؛ زیرا ا ر او را دوست داشته باشد، اکرام و احترامش می
 3«.بر او خشم  یرد، ستم نخواهدکرد 

 یت زیادی دارد دلی در خانواده اهمهم از دید اه رهبر فرزانه انقالب
دیگر را در راه خدا حفاظ کنیاد. دلی و همکاری کردن، معنایش این است که هم... هم

بیند شوهرش دارد دچاار یاک  تواصی به صبر و تواصی به ح  کنید. ا ر خانِم خانه می
شود... اّول کسی که باید او را حفظ کناد، اوسات؛ ا ار متقااباًل مارد ایان  انحرافی می

ه نوع دیگری از زنش کرد، اّولین کسی که بایاد زن را حفاظ کناد شاوهر ها را باحساس
 4اوست... .

اش در محیط خاناه  همسر شهید مصطفی چمران درباره دلداد ی او به خداوند و اوج بند ی
  وید  می

تاو » فات   خیلی دوست داشتم در نمازهای واجب به او اقتدا کنم، اماا مصاطفی می 
؛ اما من نمازهایم «شود ن نماز بخوانی، نمازت خراب مینمازت را بخوان. پشت سر م

رفت و صورتش  شد، به سجده می خواندم. نمازش که تمام می را پشت سر مصطفی می
شاد. هار شاب از  هایش طاوالنی می کرد. خیلی سجده مالید و  ریه می را به خاک می
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دلام طاقات های شب تا اذان صبح، به نماز شب و تهجد مشغول بود.  ااهی کاه  نیمه
 فت   ؛ در جواب می«بس است دیگر؛ کمی استراحت کن» فتم   آورد و به او می نمی

شود. باید سود به دست آورد تا  اش خرج کند، ورشکست می تاجر ا ر از اصل سرمایه»
  1«.شویم اش بگذرد. ما هم ا ر قرار باشد نماز شب نخوانیم، ورشکست می زند ی

 ج( عرصه اجتماعی و سیاسی

 توصیه به نصحیت و خیرخواهی. 1

دیگار مسائول اناد و ایان مسائولیت ها در مراقبات و حمایات از یاک در اسالم، همه انسان
هر یاک از » فرمود   اجتماعی بر عهده همه اعضای جامعه اسالمی نهاده شده است. پیامبر

یان البتاه ا 2«. ونه که خیرخاواه خاویش اسات، بایاد خیرخاواه بارادرش نیاز باشاد شما همان
خیرخواهی بایستی  هم درباره افراد عادی و هم مسئوالن صورت  یرد؛ همان طور که مقام معظم 

 رهبری نخست به خیرخواهی درباره افراد جامعه توصیه کرده است 
 اویم باه  دانم، می ...شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شاما مای

ی است. الزم هم هسات شارعًا. الزم هام شما. این اشکالی که ندارد ظاهرًا. چیز خوب
« ألئّما  الماؤمنین»یا « ِلإلخوِة الُمؤمنین»یا « الّنصیحُ  ِللُمؤمنین»هست خیرخواهی. 

  3در هم  صور. این یک چیزی خوبی است دیگر. انسان باید نصیحت کند... .
سات؛ رهبر معظم انقالب به خیرخواهی و نصیحت مردم درمورد مسئوالن نیز توصیه کرده ا

زیرا نصیحت مسئوالن از آن جهت ضرورت دارد که کار زاران مصون از خطا نیساتند و نظاارت 
نظاارت و  تواند درصد خطاا و فسااد مسائوالن را کااهش دهاد. حضارت علای بیرونی می

 فرماید  جا که میداند؛ آن نصیحت مسئوالن را ازحقوق مدنی مردم می
  داریاد... و اماا حا   ح   دارم، شما نیز بر من  یبر شما حق  من  که   ونه مردم، همان  ای
ها و  امر وفادار باشید، و در کاساتی  ولی  به  خود نسبت  در پیمان  که  است  بر شما آن  من

  شاوید، در حضاور و غیااب  قادم پیش  آیاد، خالصاانه می  پیش  أحیاناً   ها که ناهمگونی
  4بکوشید.  مربوط  مسؤلین  به  و تذکر دادن  در رفع  مردان دولت
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دیگر مراقبت کنیم، برای اینکه دچاار از یک»فرماید   می ای الله خامنه بر این اساس، آیت
لغزش نشویم. مردم مسئولین را موعظه کنند، نصیحت کنند، خیرخواهی کنناد، بنویساند بارای 

 1«.ها، پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند...ها، بگویند برای آنآن

 صیه مسئوالن به تقوا. تو2

ای  های زند ی مؤمنانه است؛ اما این امر برای مسئوالن نظام، از اهمیت ویژه تقوا از بایستگی
برخورداراساات. مساائوالن نقااش بنیااادی در اصااالح و فساااد جامعااه دارنااد؛ همااان  ونااه کااه 

تيِإذاَِصلُِ»فرمود   پیامبراکرم مَّ
ُ
ِأ فاِنِِمن  تيَِوِإاَِصلَُِهِِصن  مَّ

ُ
ِأ تيَهت  مَّ

ُ
ِأ ؛ دو  روه ذاَِفَسداَِفَسَدت 

شاود و ا ار فاساد  ردناد، امات فاساد از امت من هستند که ا راصالح شوند، امتم اصالح می
َملراُءِاند و حضرت پاسخ دادند   ردد.  فته شد که آن دو  روه کدام می ُ ُفَقهلاُءَِوِاأ  فقیهاان و  2؛ال 

 «.امیران.
 کند   پارسایی مسئوالن تاکید میرهبر معظم انقالب نیز، همواره  بر  

از جمل  جاهایی که تقوا باید خودش را نشان بدهد اینجا است؛ یکای مسائل  رعایات 
داری در برابار طغیاان نْفاس اسات... کاه ماا  المال است، یکی مسائل  خویشاتن بیت

کناد ها انسان را فاسد میمسئولین جمهوری اسالمی باید خیلی مراقب باشیم...لغزش
جش هم مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم، یعنی همین تقوا. بناابراین، این عال

عالجش تقواست. مراقب خودمان باشیم. نزدیکان افراد مراقبت کنند... دوستان نزدیک 
 3دیگر  و تواصوا بالحّ  و تواصوا بالّصبر.از هم

 . توصیه به خوب ماندن و خوب عمل کردن مسئوالن3

تواند باا کاار کاردن   ئولیت یک فرصت است؛ فرصتی که انسان میحقیقت این است که مس
برای خدا و خل  خدا زمینه سعادت دنیا و آخرت خود را فاراهم کناد و ناام نیاک از خاود بااقی 
بگذارد. این امر، میسرنیست، مگر اینکه قدرت و  روت در مسیر صیانت از دین، خادمت بارای 

در نامه به اشاعث بان قایس   ونه که امام علی همانمردم، عدالت و کرامت انسانی قرار یرد؛ 
یاد کرده، حکومت را ابزاری برای عملیاتی کردن  4فرماندارآذربایجان، ازحکومت به عنوان امانت
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خوب ماندن در این است کاه مسائول باا انجاام دادن عمال صاالح  باه  1دستورات دین دانست.
کردن، محبوبیات اجتمااعی و دعاای  های خود عمل کند؛ زیرا خوب ماندن و خوب عمل وعده

دارد؛ از این رو رهبر فرزانه انقالب همواره مسئوالن را به  خیر مردم و جلب رضایت خدا را در پی
 کند   توصیه می« ذخیره عمل صالح»

اذیَن آَمُناوا َو َعِمُلاوا »... ...این اعمال خوب چیست؟ همان عمل صالح اسات   ِإالَّ الَّ
اِل اِت  ِت زود ذر، حّداکثر استفاده را بکنید و بارای ماردم کاار کنیاد تاا ؛ از فرص«الصَّ

بتوانید هم رضای الهی را کسب کنید... و هم البته نام نیک دنیاوی و مردمای را کساب 
 2کنید و مردم بگویند خدا پدرش را بیامرزد... 

زیسات،  متاسفانه امروزه چه بسا مسئوالنی بودند و هستند که در آغاز مسئولیت انسان سااده
ای دار بودند، اما عطش قدرت و  روت مانع خوب ماندن اینان  ردیده است؛ به  ونه باتقوا و مردم

مداری و  داری، اخالق که  ویا یادش رفته است  این مسئول، همان انسانی است که با شعار مردم
  زاری بر مسند قدرت قرار رفته بود.  خدمت

کند خوب بمانند و جذب  واره به مسئوالن توصیه میبر همین اساس، رهبر فرزانه انقالب هم
اّما خوب بودن یک مسئله است، خوب مانادن یاک مسائل  »...صاحبان  روت و قدرت نشوند  

  دیگر است؛ باید سعی کنیم خوب بمانیم. هم  ما در معرض اشکال هستیم، ممکن است خدای
م خودمان از خودمان مراقبت کنایم، نکرده لغزشی برایمان پیش بیاید... بایستی مراقبت کنیم؛ ه

بر َو َتواَصوا ِبالَ قِّ »هم  رهبر انقالب در بیاناتی دیگر خطاب به نمایند ان  3«...«.َو َتواَصوا ِبالصَّ
 مجلس فرموده است 

... یک مسئل  دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و  روت است؛ این را ما با شما 
دیگر را بایستی تواصی به ه ما برادراِن هم هستیم؛ همرودربایستی عرض کنیم. باالخر بی

ح  و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزر ای اسات کاه کسای باه خااطر تاأمین 
   4نمایند ی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان  روت یا به صاحبان قدرت... .

  وید   االسالم والمسلمین سید علی حسینی می حجت
د. جلسه مسائولین رواباط عماومی و تبلیغاات ساپاه پاساداران بو 1359زمستان سال 
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شهرهای کشور در "پاد ان خلیج" آن وقت در حال بر زاری بود مان در جلساه شارکت 
داشتم اواسط جلسه، وقتی شهید رجاایی وارد ساالن شاد و در اولاین صاندلی خاالی 

ت وزیار نشست! این صندلی، پشت سر من قرار داشت؛ در حالی که او به عنوان نخسا
رفت هر چه به ایشان اصرار کردیم که باه صاندلی ردیاف  کشور، باید به ردیف اول می

جلو برود قبول نکرد؛ تا زمانی که موقع سخنرانی ایشان شد و به جایگاه رفات. بعاد از 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، ایشان همانجا روی زماین نشسات و  فات  "اماروز 

ا پاسداران باشم". وقتی سفره را پهن کردند و ناهاار را خواهم ناهار را در خدمت شم می
آوردند دیدیم که فقط "سیب زمینی پخته و نان" است. شهید رجاایی... هماراه ماا ایان 
ناهار ساده را خورد و  فت  "ناهار امروز، از بهترین غذاهایی باود کاه در طاول عمارم 

بدهید".  فت  "یک تسابیح از خوردم بعد از ناهار به ایشان  فتم  "یک یاد اری به من 
 1خودم دارم" و از جیبش تسبیح را در آورد و به عنوان هدیه به من داد و تشریف برد.

 های درون سازمانی مسئوالن  . توصیه برنظارت4

های دینای از بخشی عملکرد مسئوالن، نظارت است که در آموزه تیهای مهم کیفیکی از راه
» یاد و سخت بدان پافشاری شده است  « عرو  و نهی از منکرامربه م»آن به نظارت عمومی یا 

اند؛ )چه اینکه( امر به معارو  و نهای از  ها آفریده شده شما بهترین امتی بودید که به سود انسان
دیگر بیندازند، آ اه اما هر اه مردم، امر به معرو  و نهی از منکر را به عهدی یک 2؛«کنید منکر می

 3«هد شد...االهی نازل خو باشند عذابی از جانب
های درون سازمانی است؛ یعنی اینکه هر کادام از  یکی از مصادی  نظارت همگانی، نظارت

شود که مسئوالن وظاایف  ها... بر زیرمجموعه خود نظارت کنند. این امرسبب مینهاد و سازمان
به کار زاران  ، علیبهتر انجام دهند و فساد اداری و مسئولیتی کاهش یابد. از این رورا خویش 

وفاِءَِعَليهم»خود چنین دستور داد   ِقَِوال  د  ِ ِالصِّ َِال  ُعُيوَنِِمن  َعِثِال  با فرستادن مأموران مخفی  4؛َواب 
 و راستگو و باوفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر".

ه با توجه به اهمیت این امر، رهبرانقالب بارها بر این نوع نظاارت بار مسائوالن توصایه کارد
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است  آخرین بحث من در مورد مجلس این است که شما دو مرکز بسایار مهام داریاد... یکای 
هاست که مرکز کارشناسی است...و مرکز دّوم مرکاز نظاارت بار رفتاار نمایناد ان مرکز پژوهش

است... هم  ما در معرض اشکال هستیم... }از این رو{ بایستی مراقبت کنیم؛ هام خودماان از 
ابر َو َتواَصوا ِبالَ قِّ »کنیم، هام خودمان مراقبت  ایان مرکاز نظاارت بار رفتاار «. َو َتواَصوا ِبالصَّ
بر َتواَصوا ِبالَ قِّ »نمایند ان همان   1است... .« َوَتواَصواِبالصَّ

 . توصیه به صبر در مبارزه با استکبار 5

هویت ا های مهم انقالب اسالمی، استکبارستیزی است. استکبارستیزی با یکی از شاخصه
خاوش نقالب اسالمی درآمیخته است، به طوری که در صورت کنار  ذاشتن آن، انقالب دست

 رایانه از خصوصایات اساتکبار  د ردیسی هویتی خواهد شد. روحیه استکباری و اهدا  سلطه
ویژه آمریکاست و علت مخالفت ما با آمریکا نیز به دلیل این خصوصیت است. رهبار معظام  به

چه ما با آن مخالفیم عبارت است از حاکمّیت ظلم و آن»ن خصوص فرموده است  انقالب در ای
   وییم یعنی این؛ مخصوص آمریکا هم نیست. امروز البّته قّله که می« آمریکا»طغیان و استکبار؛ 

 2«.طغیان و استکبار و طاغوت، آمریکاست
، «بصایرت»ز ساه عنصار بر این اساس، معظم له معتقد است مبارزه با آمریکا باا اساتفاده ا

دو عنصار » یرد؛ا ر این سه اصل محقا  شاود   شکل می« تواصی به صبر»و « تواصی به ح »
ها الزم است  یکی عبارت است از بصایرت و دومای، عباارت  مهم برای مواجهه با این دشمنی

خب ا ر این دو خصوصّیت وجاود داشاته باشاد، دشامن غالاب  3است از صبر و استقامت... 
هایی که این دو خصوصّیت را بتوان در جامعه حفظ کرد، عباارت اسات از  د. یکی از راهشو نمی

ابر َو َتواَصاوا ِباالَ قِّ »، همان که در سوری والعصار هسات  «تواصی» ماردم « َو َتواَصاوا ِبالصَّ
دیگر ]برقرار باشد ؛ هم توصیه دیگر را تواصی کنند. این زنجیری تواصی و توصیه کردن به یک یک

چاه تواصای باه صابر و ح  کنند، راه ح  را تأکید کنند، هم توصی  به صبر بکنند...ا ر چناان به
خوش تحّرکات آسانی دست تواصی به ح  و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به

قطاع  چه این جریان تواصی که زنجیری محافظت مؤمنان است، دشمن نخواهد شد؛ اّما ا ر چنان
 4ًا خسارت خواهد رسید... .بشود، قطع

                                                            

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46045 
2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1145 

 .  248، ص نهج البالغه. محمد بن حسین شریف الرضی، 3
4  . https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1062 
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 حیواناتحقوق نگهداری و 

*مقـسیاالسالموالمسلمینــاللهحجت

 مقدمه
مجموعه جهان هستی با خال  خود، ارتباطی هوشامندانه دارناد؛ هار چناد ادراک آن از راه 

جاانوران نیاز از ایان مجموعاه هساتند کاه از ادراک  1متعار  برای انسان عادی مقدور نیسات.
خادا باه »فرموده است   مندند؛ چنانکه امام صادق ی، شعور، احساسات و عواطف بهرهجزی

ها  چهار خصلت عنایت کرد  شاناخت خاال  خاود، شاناخت  حیوانات ]به تناسب خلقت آن
رو جانوران حرمت دارند  از این 2«.جویی روزی، شناخت نر از ماده و ترس از مرگ چگونگی پی

ها، مکلاف هساتند کاه احتارام ذاتای و حا   برداری از آن داری و بهرهو آدمیان نیز به لحاظ  نگه
بناابراین  3ها را که از سوی پرورد ار بر عهده آناان نهااده شاده اسات، رعایات کنناد. حیات آن

برداری انسان از حیوانات ضوابط شرعی و اخالقی بسیار دقیقی دارد و  نگهداری و تصر  و بهره
آورند.  م برای حیوانات وضع کرده است، احکامی شرعی و الزامقوانین حمایتی و حقوقی که اسال

این نوشتار ابتدا از نگهداری حیوانات در منزل و چگونگی رفتار با آنها سخن میگوید و سپس باه 
 حقوق حیوانات می پردازد.

 نگهداری حیوانات 
و مکاان و  نگهداری برخی جانوران در محل زند ی انسان، اقتضائاتی دارد که به لحاظ زمان

شاود؛ های دینی در این باره نظر یکسانی مشااهده نمای رو در آموزهشرایط متفاوت است؛ از این

                                                            

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
َقُهوَن َتْسبیَ ُهْم  َو ِإْن ِمْن َشيْ  »44. اسرام  1 ِْ ُح ِبَ ْمِدِه َو لِکْن ال َت  «. ء  ِإالَّ ُیَسبِّ
 .539، ص 6، ج الکافی . محمد بن یعقوب کلینی،2
 .111، ص 2۷، ج جواهر الکالم . محمدحسن نجفی،3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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که از نگهداری برخای از آنهاا  هایی شده؛ چنان بلکه با لحاظ شرایط و مصالح و مفاسد، پیشنهاد
کاان نهی شده است. نگهداری حیوانات در محل زند ی، مبتنی بر وضعیت زمانی، مکاانی و ام

نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست انسان است، بدون آنکه باه آدمای یاا همساایگان او 
  رنه زیستگاه حیوانات باید جدای از محیط مسکونی افراد باشد. آسیبی برسد و

ها متفاوت از دوران کنونی بوده و جانوران به دیگر سخن، در دوران  ذشته شیوه زند ی انسان
های لبنای،  وشاتی، حمال و راد به نوعی حضور داشتند و به صورت فرآوردهافدر زند ی غالب 

ها تغییر یافته اند، اما در دوره کنونی شیوه زند ی انسانبرداری بودهنقل، کشاورزی و ... مورد بهره
های زند ی نا زیر باه دو وری از حیوانات نیز متفاوت  شت و محیطداری و بهرهو در نتیجه نگه

داری حیاوان تقسایم شاده اسات. در چناین شارایطی، زیست انسان و محیط نگه بخش محیط
 نگهداری جانوران اقتضائات و آداب خود را دارد.

برداری از آنها پیشنهادی های دینی درباره نگهداری برخی حیوانات به هد  بهره ا ر در آموزه
اری جانورانی مانند  وسافند که به نگهدشده است، البته با لحاظ این شرایط و آداب است، چنان

پیشنهاد شده است.  2و شتر که مایه عّزت و اسب که مایه خیر و خوبی دانسته شده 1که مایه برکت
سهم این سه حیوان در اقتصاد خانواده، حمال و نقال و دفااع در دوران  ذشاته برجساته باوده و 

کاه در شاتر اسات؛ چناانهای  وشتی مردم جهان از  وسافند و  اکنون نیز بخشی از فرآورده هم
موقعیت استثنایی و حّتی در برخی مناط  در وضعّیت عادی از اسب و شتر برای بارکشای و کاار 

 شود.  همچنان استفاده می
درباره نگهداری برخی پرند ان مانند خروس و نوعی کبوتر نیز، با لحاظ وضاعیت زماانی و 

شنهاد هایی شده است. البتاه ایان مکانی و امکان نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست پی
پاذیر نیسات و یاا باا هاای مساکونی یاا امکاانهاا و آپارتماانکار در شرایط کنونی، در مجتمع

آزاری و مانناد آن، هماراه اسات و ایان های فراوانی از قبیل  آلود ی بهداشاتی و همساایه آسیب
 3های دینی ممنوع است.ها نیز، در آموزهآسیب

 گ در خانهنکوهش از نگهداری س
شود که البته این وفا در جاای خاود ها  فته میسگ جانوری است که درباره وفای آن سخن

                                                            

ِتِهم  َبمَرَکةٌ . »509، ص2، جالجامع الصغعرالدین سیوطی،  . جالل1 م  َشاٌة ِإالَّ َوِفي َبی  َده  ت  ِعن  ِل َبی  ه 
َ
 «َما ِمن  أ

ِلَهاِ. »4۷1، ص1. همان، ج2 ل  ِِأَ راِْلِبُ ِِعز  َخي  َِوِال  َغَنُمَِبلَرَکة  ِقَياَمِةَِِِوِال  ِمِال  ِ ِِإَل ِیو  َخي  ِِفيَِنلَواِصيِال  ُقود   «َمع 
ِذ . »۷4، ص۷5 محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج  . 3 َجار...ِِ...َِوََِلُِیؤ   «ال 
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ارزشمند است. اما در همان حال خدای بزرگ برپایه مصالح و مفاسدی نجاست سگ معماولی 
نه دریایی را ذاتی )نجس العین( آن قرار داده و از آمیختگی و تماس آن با ابزار زند ی مناع کارده 

ُِقر»نقل شده که   از امیرمؤمنان  1است. ُلواَِعن  ِكلهِبَِِتَنلزَّ از نزدیاک شادن باه ساگ  2؛ِبِال 
های معنوی آن نیز نکاتی بیان شده است، بارای ؛ حتی در برخی احادیث درباره آسیب«بپرهیزید

تًاِِفيِهُِصِ»در این باره نقل شده   نمونه از پیامبر َمهِئَكُةَِبي  ُخُ ِال  َِلَِتد  َِوَِلُِجُنب  ب  َِوَِلَِکل   3؛وَرة 
 «.آیند ای که مجسمه یا سگ یا ُجنب در آن باشد، مالئکه الهی به آن درنمی خانه

تردید نهی از نگهداری این حیوان در محیط زند ی و منع از نزدیک شدن به آن برای آلوده  بی
م فقهی اسات و روشان ها و نجس بودن آن از نظر حک بودن آن و زمینه انتقال برخی از میکروب

است که حفظ نظافت و بهداشت خود و محیط زند ی و پاکی بدن و لبااس و ظارو  و ابازار و 
وسایل خورد و خوراك از نظر تعالیم دینی اهمّیات بسایاری دارد؛ هرچناد باا پیشارفت داناش و 

ما  یری شود، اهای سگ پیشها و داروها ممکن است از برخی ویروساستفاده از برخی واکسن
 شود.جلوی نجاست آن از این راه  رفته نمی

ام(  با این حال داشتن سگ آموزش دیده که به آن سگ شکاری و ساگ نگهباان )کلاب ُمعلَّ
شاود و از آن بارای اهادافی، مانناد  نگهباانی مزرعاه، کارخاناه،  لاه یاا در شاکار و  فته مای

یادشده )نظافت، طهاارت شود، در صورتی که سه نکته  وجوی اجناس قاچاق استفاده می جست
و بهداشت( درباره آن مراعات شود و محیط نگهداری آن با ابزار و وسائل زند ی انساان آمیختاه 

َرِ»فرمود   نباشد، از نظر احکام اسالمی اشکالی ندارد.  امیرمؤمنان َبَِِِلَِخي  َِکل  ِكهِبِِإَلَّ ِفيِال 
لَبَِماِشلَيٍةِ َِکل  و 

َ
ٍدِأ گار در ساگ شاکاری و ساگ هماراه  لاه در ساگ خیاری نیسات، م 4؛َصي 

البته در فقه برای حالل و پاک بودن شکاِر سگ شکاری شش شرط نهاده شده که در «.  وسفندان
 های عملیه بیان شده است. رساله

  پرهیز از رفتار ناروا با حیوانات
ارد و باه  یری درست از آنهاا تأکیاد د های دینی بر رفتار نیکو و مدارا با حیوانات و بهره آموزه

دهد جایگاه و حقوق جانوران را نادیده بگیرد و رفتار دلبخاواهی باا آنهاا داشاته  انسان اجازه نمی
                                                            

 . توضیح المسائل، عنوان نحاسات، سگ و خوک.1
 .115، صتحف العقو  شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن2
 .453، ص3، جمستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 3
 .552، ص6، جالکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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های  ونا ون از حیوان و پرهیاز   یری رو مدارا در بهره باشد و یا مایه اذّیت و آزار آنها  ردد؛ از این
برخی از رفتارهای نااروا اشااره از رفتارهای ناروا با آنها جزم فرهنگ اسالمی است. در این جا به 

 میشود  
های بشر از دیرزمان، در یرکاردن حیواناات بااهم،  یکی از سر رمی. درگیر کردن حیوان: 1

مانند خروس، قوچ، سگ و غیر آنها بوده و امروزه نیز در برخی نقاط جهان این کار رایج اسات و 
 ونه رفتارکردن با حیواناات در  این پردازند. های تلویزیونی به پخش این مسابقات می حّتی شبکه

ع نیز درباره در یر کردن حیوانات با یکدیگر پرسایده شاد.  اسالم نهی شده است. از امام صادق
البّته ایان کاار در هماه  1ها. امام پاسخ داد  این عمل در همه موارد مکروه است؛ مگر میان سگ

 موارد یادشده ا ر مایه ظلم به حیوان شود، حرام است.
ها باا  ها نیاز، در یار کاردن ساگ ه  فته عاّلمه مجلسی، مقصود از جواز این عمل در سگب

یکدیگر نیست؛ بلکه منظور آموزش و تمرین آنها برای شکار است تا بتوان آنها را برای شاکار باه 
 2سوی حیوانات دیگر فرستاد.

ژه را اجاازه داده اسالم شکار کردن برخی حیوانات در اوضاع وی. تیراندازی به جانداران: 2
رو داری تیرانادازی شاود؛ از ایان رانی، به جاان جهت و برای هوس است؛ ولی اجازه نداده که بی

 3فرمود  هیچ جانداری را هد  تیراندازی خود قرار ندهید. پیامبر
و خساارت بار  تواند به حیوان ضربه بزند که مایه، آسایبآدمی نمی . خسارت بر حیوان:3

دهاد،  ن شود از قبیل چشم، دست، پا و مانند آن. ا ر کسی چنین کاری انجاماعضای بدن حیوا
کرده، ضامن خسارت مالی آن هم است و در روایات و فقاه، انادازه ضامانت  عالوه بر آنکه  ناه

  4اینها معین شده که باید به مالک حیوان بپردازد؛
ص از  شاده اسات؛ پیاامبرسوزاندن حیوان  ناه است و از آن نهی . سوزاندن حیوانات: 4

حضرت با اینکه کشتن زنبور آن 6و نیز از شکنجه کردن حیوان با آتش نهی کرد؛ 5سوزاندن حیوان
                                                            

َبَهاِئِم،َِفَقلال. »553، ص6، جالکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 1 َنِال  یِشَِبي  ِر ه  ُتُهَِعِنِالتَّ ل 
َ
َِسأ ِِإَلَّ  ُ لُرو لُهَِمك  :ُِکلُّ

َبِ َكل   «ال 
 .22۷، ص61، جاحاراالنوار، . محمدباقر مجلسی2
وُحَِغَرضا. »۷29، ص2، جالجامع الصغعر. جالل الدین سیوطی، 3 ًئاِِفيِهِالرُّ ِخُذواَِشي   «َلَِتتَّ
 ، کتاب الدیات، فی الجنایه علی الحیوان.2، جتحریر الوسعلهالله موسوی خمینی،  . سید روح4
ِ. »3، ص4ج، من ال یحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 5 َرَقَِشي َِرسوَلِاللِهِِإنَّ ُِیه  ن 

َ
َهَيلَواِنَِِنَه ِأ ِِمَنِال  ء 

ارِِ  «ِبالنَّ
ِ. »244، ص61، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 6 ِب َّ ِالنَّ ارِِِِإنَّ َهَيَواِنِِبالنَّ ِذیِبِال  َِتع  َِنَه َِعن   «َقد 
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 1دانست. دانست، آتش زدن النه آنها را روا نمی ]موذی را برای دفع ضررش  جایز می
وان کشتن هر موجود جاندار را منع کرده؛ کشاتن حیا  ونه که پیامبر فتنی است، همان

رسید، عرض  مردی از انصار خدمت رسول خدا 2موذی )آزاررسان( را مجاز دانسته است؛
کرد  ای رسول خدا! سگ فالن ذّمی)اهل کتاب( لباسم را درید و پایم را مجروح ساخت و مرا از 

البته ا ر ساگ مالاک  3حضرت فرمود  کشتن سگ هار واجب است.داشت. آن نماز با شما باز
 یری نکناد و  یری کند. چنانچه پیشخست باید به او خبر داد تا از خسارت پیشداشته باشد، ن

 4سگ بگزد، خسارت بر آن ضمان ندارد.

 حقوق حیوانات
هاا اشااره  اش ارتبااط دارد کاه باه بخشای از آن ترین حقوق حیوان، به نیازهای اساسای مهم

 شود. می
 . حق تغذیه1

زیست خود )مانند بیاباان(  ست،  اهی از محیطتغذیه حیوانی که در خدمت نیازهای آدمی ا
 یرنده از آن، باید حیاوان را بارای تاأمین نیازهاای خاود آزاد  است که در این فرض مالک یا بهره

یاا  کبگذارد.  اهی محیط زند ی حیوان )بیابان( زمینه تغذیاه نادارد کاه در ایان صاورت مالا
و حتی نبایاد شایر حیاوانی را کاه ناوزاد دارد، حیوان را فراهم کند  ک یرنده، باید آب و خورا بهره

ا ر مالک از تأمین آب و آذوقه  5شود. بدوشد؛ زیرا شیر مادر سهم نوزاد است، و  رنه ضعیف می
مناسب برای حیوان سر باز زند، حاکم شرع او را بار یکای از ساه کاار )فاروختن، سار بریادن، 

وان از این راه تأمین نشد، حاکم شرع به نیابات دارد. ا ر نیاز حی پرداختن هزینه نیازهای او( وا می
 6کند. از صاحب حیوان بر اساس مصلحت و به تناسب زمان و مکان اقدام می

بر مبنای فقه اسالمی هر  اه کسی مالک حیوانی شود، بر او واجب است نیازهای آن حیاوان 

                                                            

ارِِ. »318. همان، ص1 َراُقُِبُيوِتَهاِِبالنَّ ِإح  ُُ َر  «...ُِیك 
ِذَ ِ. »39، ص15، جکنز العّما  بن حسام متقی هندی،. علی 2 ُِیؤ  ن 

َ
ِأ ِِذ ُِروٍحِِإَلَّ ِ ُِک ِّ َِقت   «َنَه َِعن 

ُلُهِ. »296، ص8، جمستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 3 ُبَِعُقورًاَِوَجَبَِقت  َكل   «...ِِإَذاَِکاَنِال 
لوِجن ِعل ِالصائلةِجانِفلإنِکلانِ. »240، ص 4 ج. محق  حلی، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، 4

 «.ِللدف ِلمِیضمن
 .4۷، ص 6، ج المبسوط. محمد بن حسن طوسی، 5
 .396، ص 31، ج جواهر الکالم . محمدحسن نجفی،6
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  1ده و غیرپرنده نیست. وشت یا پرن  وشت و حرام را برآورد. در این حکم فرقی میان حیوان حالل
ای برساند یا نرساند، ا ر در تغذیاه،  هر حیوانی چه در اختیار انسان باشد یا نباشد و چه فایده

ها واجاب اسات  حفظ و نگهداری نیازمند انسان باشد، به حکم وظیفه دینی و انسانی بر انساان
ا دید که دساتش را  ذشت، شتری ر از جایی می خدا نقل است رسول 2نیازهایش را برآورند.

« صااحب ایان حیاوان کجاسات؟»بر در منزل بسته بودند؛ اما آب و علفی نزدش نبود. پرسید  
ترسی؟! پس یا  ای، از عذاب خدا نمی آیا درباره کاری که با این حیوان کرده» اه به او فرمود    ]آن

 3«.برای آن، آب و علفی مهیا کن یا آزادش بگذار تا برای خود چیزی بیابد
 شود. ها اشاره می در روایات بسیاری به تغذیه حیوان اشاره شده است که به برخی از آن

رعایات حقاوق حیاوان شایرده، در واقاع ادای حا  دو . توجه ویژه به حیوان شیرده: 1/1
پذیرتر و در برابار    حیوان است؛ چراکه شیرخوار انسان یا حیوان بر ا ر ضاعف جسامانی، آسایب

 رو به حمایت بیشتری نیاز دارد. دفاع است؛ از اینتهدید خطرها بدون 
 وشت اختصاص ندارد؛ بلکه حیوانی مانند سگ که  حمایت از حیوان شیرده به حیوان حالل

از نگهداری آن اجمااًل نهی شده است، ا ر شیرده باشد؛ مورد حمایت اسات. هنگاام عزیمات 
کشاید و  هایش زوزه می خاطر بچاه سگی را دید که به خدا سپاه اسالم برای فتح مکه، رسول

خوردند. به ُجَعْیل بن ُسراقه فرمود تا در برابار آن حیاوان بایساتد و از آن  ها شیر مادرشان را می آن
 4هایش آسیبی برسانند.  ذرند، به آن حیوان و بچه مراقبت کند تا مبادا سپاهیان که از آنجا می

هی، ا ر حیوانی تشنه در معارض مارگ بنا بر حکم فق . تقدم تشنگی حیوان بر وضو:2/1
ای نیست که انسان هم حیوان را سیراب کند و هام وضاو بگیارد؛ در برخای  است و آب به اندازه

آماده  در  زارشی از امیرمؤمناان 5موارد باید حیوان را سیراب کرد و به جای وضو، تیمم کرد.
حضارت دانسات کاه ایان ای نازد او آماد. آن   رفت و  ربه وضو می است که روزی پیامبر

 6حیوان تشنه است. پس ظر  آب را به سوی آن برد و آن حیوان آب نوشید.

                                                            

 .4۷، ص 6، ج المبسوط ؛ محمد بن حسن طوسی،394. همان، ص 1
 .394. همان، ص 2
 .68، ص 9 ، جکنز العّما  . علی بن حسام متقی هندی،3
 .29، ص ۷ و ج  212، ص 5، ج الرشاد سبل الهدی و. محمد بن یوسف صالحی شامی، 4
. مسئله متن برای مثال است که از قاعده لازوم حفاظ 394 – 396، ص 31، ج جواهر الکالم . محمدحسن نجفی،5

 شود. جان حیوان و برتری آن، بر مال دیگری استفاده می
 .293، ص 16، ج احاراألنوار؛ محمدباقر مجلسی، 13، صلجعفرّیاتا  محمد بن محمد کوفی، کر. 6
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آیاا نیکای کاردن باه »پرسیدند   خدا از رسول . پاداش آب دادن به حیوان تشنه:3/1
آری، بارای خناک کاردن هار جگار تشانه پاداشای »حضرت فرماود  «. حیوانات پاداش دارد؟

َِسَق ِ»وده است  نیز فرم امام باقر 1«.است اِءَِوَِمن  َهرَّ َكِبِدِال  لَراَدِال  ِِإب  ِاللَهَِتَباَرَكَِوَِتَعاَل ُِیِهبُّ ِإنَّ
ه ِِظلُّ ِِإَلَّ َمَِلِِظ َّ ِشِهَِیو  َِعر  ُهِاللُهِِفيِِظ ِّ َظلَّ

َ
ِرَلاِأ َِبِهيَمٍةَِوَِغي  اَءِِمن  خدای واال سیراب کردن  2؛َکِبدًاَِحرَّ
کام یا جز آن را سیراب کند، خدا او را در روزی که  ی که حیوانی تشنهتشنگان را دوست دارد و کس

 «.دهد ای جز سایه او نیست، در سایه عرش خود جای می سایه
 . حق بهداشت و درمان حیوان2

هاست. زیساتگاه آلاوده و آب و خاوراک  از جمله حقوق حیوانات، رسید ی به بهداشت آن
؛ حتی داروهای مورد نیاز حیوان نیز از نیازهای ضروری رساند ها آسیب می ناسالم به سالمت آن

رو در  از این 3های درمان بیماری آن را بپردازد. هاست و بر پایه احکام فقهی، مالك باید هزینه آن
 بر بهداشت و پاکیز ی حیوان تأکید شده است؛ چنانکه پیامبر روایات پیشوایان معصوم

شاک آغل  وسفندان را بزدایید و آن را پااکیزه نگهداریاد  رد و غبار و خاک و خا»فرموده است  
 4«.تا حدی که بتوان در آن نماز  زارد

 . حق استراحت3

ح  دیگری که شایسته است مسلمان در استفاده خود از حیاوان باه آن توجاه کناد، در نظار 
در شاب ا ویژه  ها ا به  رفتن زمان و مکان مناسبی برای استراحت آن است و هنگام استراحت آن

إذاِ»فرماوده اسات   هاست، بپرهیازد؛ چنانکاه پیاامبر از کاری که موجب سلب آسایش آن
َهاَِشياِطيَنِ هاِِمَنِالمناِزِلَِوَلَِتُكوُنواَِعَلي  ُطوَلاَِحظَّ ع 

َ
َِفأ وابَّ ِالدَّ ُِ ِلِذ ُتم  هر  اه حیواناات را باه  5؛َرِکب 

ها ستم نکنیاد؛ و ا ار  ت بدهید و به آنها فرصت استراح ها به آن خدمت  رفتید، در استراحتگاه
 یاه بود، از آنجا به سرعت  ذر کنید و ا ر سرزمین سرسبز و خّرم باود، در  سرزمین خشک و بی

                                                            

، ص 62، ج احااراألنوار ؛ محمادباقر مجلسای،242، ص 2، ج الحعوان الکباری حعاة. محمد بن موسی دمیری، 1
65. 

 .135، ص مکارم األخالق . حسن بن فضل طبرسی،2
 . 43۷و  436، ص 36، ج جواهر الکالم . محمدحسن نجفی،3
واِ.  »642بن محمد برقی، المحاسن، ص  . احمد4 َغلَنِمَِوَِصللُّ َسُهواُِرَغاَمِال  َسُهواُِرَغاَمَها؛ِام  ُفواَِمَراِبَضَهاَِوِام  َنظِّ

ِةِ َجنَّ ِال  َِدَوابِّ ِِمن  ة  َهاَِدابَّ مفاردات رغام به معنای خاک است. حسین بن محماد راغاب اصافهانی، «. ِفيُِمَراِحَها،َِفِإنَّ
 .359، ص الفاظ القرآن

 .102، ص 1، ج الجامع الصغعر بکر سیوطی، . عبدالرحمن بن ابی5
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از چرانیدن حیوانات پایش از طلاوع خورشاید »همچنین فرموده است   1«.استراحتگاه فرود آیید
هنگاامی کاه »یز به فرزندش فرمود  لقمان حکیم ن 2«.ها( بپرهیزید )یعنی در زمان استراحت آن

به محل استراحت نزدیك شدی، از مرکب فرود بیا ... و هر  ااه خواساتی در منزلای اساتراحت 
کنی، بهترین و نیکوترین مکان از حیث رنگ )سرسبز و خرم( و خاک )نرم و حاصلخیز( و دارای 

 3«.بیشترین  یاه را بر زین
 . حق احترام 4

تواند به صاورت  حقوق اوست. شیوه احترام نیز متنوع است و حتی می احترام به حیوان نیز از
حضارت ساالم کارد. رساید و باه آن  نکه مردی ]با اسبش  خدمت پیامبرسالم باشد؛ چنا

خدا!  ای رساول»پاسخ داد. آن مرد  فات  « علیکم السالم»به صیغه جمع و با تعبیر  پیامبر
نیاز در  اماام ساجاد 4«.به اسبت سالم کاردمبه تو و »فرمود   حضرت«. من تنها هستم

ِ»فرمود   واپسین لحظات عمر خود به فرزندش امام باقر ُِ لُتَِعَلل َِنلاَقِتيَِللِذ َِحَجج  نيَِقلد  ِإن 
َباُع... َمَهاِالسِّ َِله  ُک  

 
َهاَِلَِیأ ِفن  َِفاد  َعًة،َِفِإَذاَِنَفَقت  ٍطَِقلر  َهاِِبَسو  لَرع  ق 

َ
ِأ ًةَِفَلم  یَنَِحجَّ ِر من بار ایان  5؛ِعش 

ام. وقتی ُمارد، آن را دفان کان تاا درناد ان  و یک بار به آن تازیانه نزده  بار حج  زارده شترم بیست
نیاز  پس از مرگ شتر، آن را به خاک سپرد. امام صادق امام باقر«.   وشت آن را نخورند...

َِشي »فرموده است   َبَهاِئِمِِفيُِوِِِلُك ِّ َمُةِال  َِوُِحر  َمة  هر چیزی حرمتای دارد و حرمات  6؛ُجوِلَهاٍءُِحر 
 ذاری بار چهاره حیاوان داغ  هاست و صاحب حیوان نباید برای نشانه چهارپایان، در صورت آن

چهاره »فرموده اسات   چنانکه امیرمؤمنان 8ها، رواست؛  ذاری بر غیر چهره آن نشانه 7«.نهد
 9«.حیوان را زشت نکنید

                                                            

ُتُمِ  »290، ص 2، ج من الیحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 1 َواَبَِِِفِإَذاَِرِکب  ِِِالدَّ ِزُلوَلاَِمَناِزَلَهلاَِفلِإن  ن 
َ
َفَِفأ ُعج  ال 

َِکانَِ َهاَِوِِإن  واَِعَلي  ِلهُّ
َ
ِدَبًةَِفأ ُضُِمج  َر  ِزُلوَلاَِمَناِزَلَهاَکاَنِتِاأ  ن 

َ
ِصَبًةَِفأ ُِمخ   «.ت 

 .152، ص 5، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .3۷5، ص المحاسن . احمد بن محمد برقی،3
 .42و  41، ص النوادرالله بن علی رواندی کاشانی،  . فضل4
 .50، ص ثواب األمما  و مقاب االمما . محمد بن علی صدوق، 5
 .632، ص المحاسن ؛ احمد بن محمد برقی،539، ص 6، ج الکافیینی، . محمد بن یعقوب کل6
هها  »50۷، ص المالی. محمد بن علی صدوق، ا7  «.َوَِلَِیِسُمَهاِِفيَِوج 
ِرُِوُجوِلَها  »644، ص المحاسن. احمد بن محمد برقی، 8  «.ُتوَسُمِِفيَِغي 
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 آن  سازی قدرت پوشالی نفوذ صهیونیسم بر کشورها و پنهان

*م رارضائیاز

 مقدمه

صهیونیسم همیشه با نیرنگ، دسیسه و دورویی همراه بوده است. حرکت صهیونیسام باا واژه 
هد  تشکیل دولت یهودی، در آغاز بر اساس توطئه بنیان  ذاشته شد. سپس با حیله و فریاب و 

های امپریالیستی، نضج  رفت و با توسل به زور و اعماال جنایات و برقاراری جاو  اتکا به قدرت
ها، نیمی از اهدا  خاود را باه پایش  های دیگران و اشغال آن به سرزمین ترور، وحشت و تجاوز

برد، اما چون ترفندهای اعمال شده در جهت تشکیل دولت یهودی که هد  اصلی و ابتدایی این 
ها برای برپاایی دولات   تجنبش بود، نتوانست رؤیای رهبران آن را عملی کند و آرزوی صهیونیس

تر و کاراتر الزم بود تا همه چیز را به نفع صهیونیسام د ر اون  ی بزرگا یهود را محق  سازد؛ حربه
های جهاانی، ضامن تحقا  بخشایدن باه  کند. این جنبش کوشید با نفوذ در کشورها و سازمان

رؤیای تشکیل دولت بزرگ یهودی و تسلط بر مردمان جهان، ضاعف و قادرت پوشاالی خاود را 
ویژه جهان اسالم و قدرت جبهه مقاومت هر روز  ن و به رفته در جها پنهان کند، اما بیداری شکل

ها را نمایان کرده است. در این مقاله ضمن بیاان تفااوت یهاود و  بیشتر از پیش ضعف درونی آن
هاای  اند، به اختصاار بیاان و چالش ها و صنایعی که تحت نفوذ صهیونیسم صهیونیسم، سازمان

 شود   نظامی و امنیتی آن بررسی می

 صهیونیسم و تفاوت آن با یهود. معنای 1
ه خواهان غلبه و کهود و  روهی است یالمللی  نیصهیونیسم به معنای مرام و مسلک حزب ب

                                                            

 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443مضان ـ ر 1401بهار  
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ل کین جنبش از اواخر قرن نوزدهم و برای تشیا 1گر است.یهای د ان بر اقوام و ملتیهودیر ی یچ
بشای از آرماان سام، جنیونیدر واقاع صه 2ن باه وجاود. آماد.یهودی در سارزمین فلساطیهن یم

ل دولات و ملتای کین موعاود و تشایدن به سرزمیل است که برای رسیاسرائ فه بنییان طایحیمس
 توراتتاب کهستند که  ن حضرت موسییهود نیز پیروان دیه  رفته است. منظور از یواحد ما

ن خاود یارش آن سرباز زدند و بار دیاند و با ظهور اسالم، از پذ رفتهیتاب آسمانی پذکرا به عنوان 
دند بر اسااس آن یوشک ، میتوراتهود با پایبندی به اصول و مقررات ین یروان دیپ 3پایبند ماندند.

ن آساامانی رخ داده و برخاای یاان دیاااساای بساایاری در ایهااای س ننااد. ا اار چااه انحرا کرفتااار 
ن یاند، بعضی باورمندان ا وی خود در آن دست بردهیبرداری شخصی و دن طلبان برای بهره فرصت

 اند.  قتیای حقیها مخالف و جو فین تحریه با اکن نیز هستند ید
اناه و اساتعماری ی را هود، نوعی فساد و تبااهی ملییهن کاسی در برابر سنت یسم سیونیصه

سام باا یونی ردد. صه ی اروپای قرن نوزدهم باز مییی و استعمار رای را ه ریشه آن به ملیکاست 
ه و اسااس آن، انحارا  واقعای از برناماه خداوناد یه پاک راتتوای از متن  ژهیهای و امینش پی ز

ن انحرا  یبرد. بنابرا اسی خود بهره مییردن اهدا  سکاست، از آن به عنوان پوششی برای پنهان 
اسای ینهضات س یکشتر به عنوان یسم بیونیار است؛ از این رو صهکهود آشین ییسم از آیونیصه

 اذار  انیست. برای مثال تئاودور هرتازل، بنیهود پایبند نیهای مذهبی  شود که به برنامه مطرح می
ان دینی نیز یهود پایبند نبود. این در حالی است که یهودیاری از مسائل مذهبی یسم به بسیونیصه

اناد.  ها مخالف ساتیونین باا صهین سرزمیو آواره ساختن مردم ا« نیاشغال فلسط»درباره طرح 
نامه پس از سه ساال  را این وعدهییافت؛ ز« بالفور»نامه  اد وعدهتوان در انعق ن تضاد را میینمونه ا

سای، یان انگلیاهودیان منتشر شد. در ا ار فشاارهای یهودیها و  ستیونیان صهیمناقشه و مبارزه م
ن ین فلساطینان اصالی سارزمکسام ناچاار شاد بارای حفاظ حقاوق حقاه ساایونیجنبش صه

ی یایکاهای آمر ساتیونیاری خاود باه صهشابرد اهادا  اساتعمیی بدهد؛ اما برای پیها نیتضم
ان باا یاهودیر فشار قرار دهد. مباارزه یشنهادهای خود زیرش پیا را برای پذیتانیمتوسل شدند تا بر

هاود یاتی دارد و دشمن یوند حیا پیتانیسم با استعمار بریونیها  ویای آن است که صه ستیونیصه

                                                            

 .59، صاصالحات سعاسیزاده،  و ناصر جمال 2۷2، ص14، جالتحقعق فی کلمات القرآن. حسن مصطفوی، 1
 .6۷9، صفرهنگ زاان فارسی . مهشید مشیری،2
 .25، صمملکرد صهعونعسم در اراار جهان اسالم. علی جدید بناب، 3
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  1رود. به شمار می

 های جهانی سازمان. نفوذ صهیونیسم بر تشکیالت و 2
های مختلفی بر کشورهای جهاان  صهیونیسم با آرزوی تسلط بر جهان کوشیده است به شیوه

های بازرگ و تأ یر اذار نفاوذ داشاته  های جهانی و صانعت تسلط یابد و بدین منظور در سازمان
 شود   ها و صنایع اشاره می باشد. در این بخش به برخی از این سازمان

 های جهانی ها و خبرگزاری انهالف( نفوذ بر رس

کنند ان خبر و توزیع کنند ان آن در جهان اطالعات، نقش اول را دارناد.  ها تأمین خبر زاری
ها  تواند در سمت و سو دادن اندیشه از این رو ا ر تولید اطالعات دچار تمرکز و انحصار شود، می
رخ داده است. صهیونیسم جهاانی  خطرآفرین  ردد. این واقعه از دیروز تا امروز جهان اطالعات

رسانی دنیا را  های مهم، نبض اطالع های زیرکانه و تسلط بر خبر زاری ریزی توانسته است با برنامه
در دست  یرد. با شروع جنگ جهانی دوم و حمله هیتلر نازی باه کشاورهای اروپاایی، آناان باا 

نماایی و از   عماال هیتلار را بزرگهای خباری، ا استفاده از این فرصت و با در دست داشتن رسانه
های تبلیغای  رساانه 2کشتارهای جمعی و تنورهای  ازی، اخبار دروغینی به ماردم ارائاه کردناد.

ای نمایاان  های ترس و وحشت آنان را به  وناه صهیونیسم با تمرکز بر چهره زنان و کودکان، نشانه
به سوی خود متمرکز کنند. ایان تاالش ویژه اروپا و آمریکا را  کردند تا عواطف مردم جهان به می

 ها بدین شرح است  آنان آ اری به دنبال داشت که برخی از آن
ای کاه   وناه ویژه اروپاییان و آمریکاییان به سوی یهود، به انعطا  افکار عمومی جهانی به .1

 پنداشتند؛ می  ناهکارآنان خود را در مقابل یهود 
ول هر طرحی جهت اسکان یهودیاان در فلساطین باا آماده ساختن افکار عمومی برای قب .2

 عنایت به مراعات حقوق اهالی فلسطین؛
م بر یهود و بی. 3  3اهمیتی به ملت فلسطین. جلب افکار و آرای مردم به ترح 

                                                            

و موسای کایم،  12۷، ص1398، معرفات ادیاان، پااییز گعری صهعونعسام استرهای شکلضی صانعی، . ر.ک  مرت1
 .90و  89، ص1396نامه پژوهشی تأمل،  پاییز و زمستان  ، دوفصلاندیشه و تفکر حکومت صهعونعسم

 .5۷، ص1380، مبلغان، زمستان های پعدا و پنهان صهعونعسم روشنژاد،  . علی اقلیدی2
 .12و  11، ترجمه حسین سروقامت، صهای خبری  نفوذ صهعونعسم ار رسانهالرحمان الرفاعی، . فؤاد بن عبد3
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فعالیت  سترده تبلیغی صهیونیسم یهودی برای زیبا وانمود کردن چهره منفور خود، با زشات 
ها در پنهان کوشیدند افکار عماومی   ان مردم جهان همراه بود. آنجلوه دادن چهره اعراب در دید

 جهان را متقاعد کنند که عرب، دشمن تاریخی تمدن مسیحیت است.
، «یونایتدپرس اینترنشانال»، «آسوشیتدپرس»، «رویتر»چون  های بسیار هم امروز خبر زاری

هاا نساخه باه چاا   لیونکاه هار هفتاه می« ساان»، «ساندی تایمز»آمیز  های فاسد و کفر مجله
دیلای »کناد،  که هار هفتاه حادود چهاار میلیاون نساخه چاا  می« نیوز آو ِد ورد»رساند،  می

های  و مجله« سفیر»، «سندی بابیل»، « رافیک«  ،«منچستر  اردین»، «دیلی میل»، «پرس اکس
ایان  1است.بسیار دیگری که تیراژ بسیار باالیی نیز دارند، تحت نفوذ و سلطه صهیونیسم جهانی 

ها و نشریات پرتیراژ جهانی با  رغم همسویی بسیاری از خبر زاری در حالی است که امروزه علی
درپای  های پی  ناه فلسطین و شکست ها در کشتار مردمان بی های آن صهیونیسم یهودی، جنایت

  نگبار آنان از مردمان سا های مختلف و نیز حتی شکست خفت الله لبنان در جنگ آنان از حزب
به دست فلسطین، چهره پوشالین و دروغین آنان را در انظار مردمان جهان بایش از پایش نمایاان 

 ساخت و موجب نفرت بیشتر از آنان شد.

 های تلویزیونی  ب( نفوذ بر صنعت سینما و شبکه

هااای سااینمایی دارد.  های تولیااد و تهیااه فیلم صهیونیساام ساایطره نساابتًا کاااملی باار شاارکت
های  و دیگار شارکت« پارامونات«  ،«برادران وارنر»، « لدن»، «فاکس»ی مانند های بزر  شرکت

ها هستند. در واقع صنعت ساینما در آمریکاا یهاودی اسات و  سازی تحت نفوذ و سلطه آن فیلم
راند. هر کسی کاه باه آناان وابساته  آنکه احدی در این عرصه با او منازعه کند، بر آن حکم می بی

شود. تماام کاارپردازان ایان   اری نداشته باشد، از سینمای آمریکا حذ  میها ساز نباشد و با آن
ویژه  هایند. در واقع صهیونیسم با صانعت ساینما و باه پرورده آن ها یا دست صنعت، صهیونیست

دهد و برای آبارو و حیثیات  سینمای هالیوود، فضایل اخالقی را قربانی نموده، مفاسد را رواج می
های  کنناد کاه در تعمایم و نشار نقشاه قائل نیست. آناان افاراد را وادار میترین ارزشی  مردم کم

های نوظهاور قارار  رفتاه اسات، تاالش  چون عرفان هایی هم شان که تحت پوشش کارانه جنایت

                                                            

      2143۷21، کد خبر  05/0۷/1392های جهان،  ها دست پشت پرده رسانه مهر، صهیونیست  . خبر زاری1
https://www.mehrnews.com/news 
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 1کنند.
های  ساو و اساتفاده هاای صهیونیساتی از یک سپرد ی بازیگران مطرح جهاانی باه آرمان دل

ساالری یهود از جانب دیگر، مشکل بزرگ  ن برای ترویج آرمان نخبه ونه هنرمندا تبلیغاتی از این
های تیز  و اساسی سینمای جهانی از جمله هالیوود است که جای بسی تأمل و درنگ دارد. دندان

دانناد کاه  صهیونیستی حتی برخی متفکران غربی را نیز به هراس واداشته است؛ زیرا آنان نیاز می
. یکای از متفکاران غربای دربااره خطار نفاوذ یهودیاان در ساینما و اندیشد یهود تنها به خود می

 های  روهی  فته است   رسانه
کناد کاه  وشاوی مغازی داده، وادار می یهود به وسیله خبر زاری جهانی شاما را شست

که در حقیقت وجاود  آنچهخواهند، ببینید؛ نه   ونه که آنان می جهان و واقعیات آن را آن
کند و ]ذهان   های سینمایی جوانان و فرزندان ما را تغذیه می له فیلمدارد... یهود به وسی

سازد و در خالل تنها دو ساعت کاه مادت  خواهد، سرشار می خود می آنچهها را از  آن
نمایش یک فیلم سینمایی است، آداب و فرهنگی را کاه معلام، مربای و خاانواده طای 

اناد،  ان نسالی برومناد ایجااد کردهها تعلیم و تربیت در اذهان جواناان ماا باه عناو ماه
 2زداید. می

های تلویزیونی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز رسیده  چنگال اختاپوسی صهیونیسم به شبکه
ها و تبلیاغ و تبیاین  اماروز دنیاا، دنیاای رساانه»مقام معظم رهبری فرموده است   چنانکهاست؛ 

ای اسالم قرار دارد کاه غالباًا در کنتارل است. امروز در مقابل شما امپراتوری خبری دشمنان دنی
های خبری به سمت  طرفه خبر و تحلیل از طر  رسانه هاست. امروز یک اتوبان یک صهیونیست

جاری ا  از جمله افکار عمومی کشورهای عربی و اسالمی و خود مسلمانان اافکار عمومی دنیا 
 3«.است

                                                            

، 43 – 46، ترجمه حسین سروقامت، صهای خبری  رسانهنفوذ صهعونعسم ار . ر.ک  فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی، 1
 151، کد خبر  06/03/1388، تسل  فرهنگی صهعونعسم ار سعنمای جهانسایت مؤسسه آینده روشن، 

http://www.intizar.ir/article/ 
 .44، ترجمه حسین سروقامت، صهای خبری  نفوذ صهعونعسم ار رسانه. فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی، 2
های جهان اساالم در حمایات از انتفاضاه فلساطین،  المللی رسانه کنند ان در همایش بین یانات در دیدار شرکت. ب3

11/11/1380 . 
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103 
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 المللی ج( نفوذ بر مؤسسات بین

های بازرگ جهاانی را نیاز  ساازی( ساازمان بر تمامی جهان )جهانیصهیونیسم برای تسلط 
مجماع »اناد از   ها عبارت تحت سلطه پنهاانی خاویش  رفتاه اسات. بخشای از ایان ساازمان

سازمان ملل متحد که یهود از نخستین روزهای تشکیل این سازمان بر آن سیطره داشته « عمومی
هاسات و از هماین رو  های صهیونیست ی نقشهکه در واقع به دنبال اجرا« شورای امنیت»است؛ 

« سازمان خوار و باار و کشااورزی»نیز ح  وتو را برای پنج عضو دائمی آن در نظر  رفته است؛ 
ذیه و زند ی تشکیل شده و در واقعیت به دنبال غملل متحد که در ظاهر با هد  باال بردن سطح ت

ساازمان ملال « مرکز اطالعات»ست؛ تسلط بر سبک زند ی مردم جهان از طری  مواد غذایی ا
کاه یهودیاان « المللای تارمیم و توساعه باناک بین»شاود؛  متحد که به دسات یهودیاان اداره می

که در واقع به دنبال اسکان یهودیان در نقاط « کمیساریای عالی پناهند ان»کننده آن هستند؛  اداره
هاای ایان ساازمان تاالش در  تکه از بارزترین فعالی« یونسکو»مهم و استراتژیک جهان است؛ 

ها به وسیله مفاسد مراکاز، فسااد، ساینما، تئااتر، رادیاو و... برجساته کاردن  جهت اغوای ملت
هایی بازرگ  های درسی به صورت انسان ها و افراد  روتمند عیاش در کتاب هنرمندان، کمونیست

کند و باه وسایله  که با مقدرات ملل ضعیف بازی می« المللی پول صندق بین»بدیل است؛  و بی
سازمان بهداشت »استعمار مسیحی امور اقتصادی آنان را بازیچه دست خویش قرار داده است؛ 

« های ناورمبرگ داد اه»که به ظاهر هد  آن باال بردن سطح بهداشت در جهان است و « جهانی
 های مختلف ساازمان ملال که یکی از دالیل روشن سیطره صهیونیسم جهانی بر ادارات و بخش

 1متحد است.

 سازی قدرت پوشالی . نفوذ بر کشورها، طرحی برای پنهان3
ها و صانایع بازرگ جهاانی و  ای کاه در ساازمان رغم نفاوذ  ساترده صهیونیسم جهانی علی

بسیاری از کشورهای جهان دارد، ضعف بنیادینی دارد. در واقع صهیونیسم با نفوذ در کشاورهای 
ست باا باه نماایش  ذاشاتن قادرت و برتاری ظااهری، های جهانی، کوشیده ا جهان و سازمان

تاوان مصاداقی از  ها و نواقص بنیادین خاود را پنهاان کناد. رژیام اشاغالگر قادس را می ضعف

                                                            

نفاوذ نگاهی ااه پارو ه پژوهی خیبر،  و  پایگاه صهیون 106 – 116، صپعشعن. ر.ک  فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی، 1
 .) (http://kheybar.net 13/05/1399؛ المللی های اعن صهعونعسم در آمریکا و سازمان
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ای دانست که صهیونیسم جهانی به دنبال تشکیل آن است؛ از همین روسات کاه هماواره  جامعه
رت برتر در جهان نشان دهد. این در  ری با کشورهای اروپایی و آمریکا، آن را قد کوشیده با البی

روسات،  به های امنیتی، سیاسی، نظامی و اجتماعی زیادی رو حالی است این رژیم که با چالش
های قدرتی که همیشه به آن  این روزها با شکست امنیتی و سیاسی نیز مواجه شده و یکی از مؤلفه

فروپاشی است. در بعاد نظاامی، کرد، در معرض  تکیه داشت و به ابهت پوشالی خود افتخار می
مند جهان بود، اکنون در رتباه هفادهم جهاان  ارتش این رژیم که روز اری پنجمین ارتش قدرت

تواناد امنیات ایان رژیام را   می  روز اری این رژیم معتقد بود که برتری تسالیحاتی آن 1قرار دارد.
نجااتی باشاد؛ اماا مقاومات تواند برای سایر کشورهای عربی همسایه نیز چتار  تأمین کند و می

روزه  33روزه غاازه،  51های  ذشااته از جملااه جنااگ  هااای سااال هااای فلسااطینی و جنگ  روه
روزه غزه و نیز جنگ یازده روزه غزه نشان داد که رژیم صهیونیستی با وجاود  22 الله لبنان، حزب

ساطین را نادارد، های مقاومت فل داشتن توانایی و برتری نظامی، نه تنها توان درهم شکستن  روه
های محور مقاومت قرار دارد. ناکارآمادی ساامانه  نباد  بلکه بیشتر از همیشه در تیررس موشک

زن،  تر، نقطاه های مقاومات کاه اماروز دقیا  آهنین رژیم صهیونیستی در جلاو یری از موشاک
 هاای مقاومات نشاان داد کاه برتاری هاای جدیاد  روه اند و پهپاد پذیر و دوربردتر شاده هدایت

 2تسلیحاتی و امکان بازدارند ی رژیم صهیونیستی در معرض خطر است. 
آور شاش اسایر  روست. فرار حیارت به ای رو های فزاینده از نظر امنیتی نیز این رژیم با چالش

های فوق امنیتی این رژیم، بار دیگر امنیت پوشالی آنان را به نمایش  ذاشاته و  فلسطینی از زندان
اتی رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است. این اقدام اسرای فلسطینی قدرت امنیتی و اطالع

ای کاه هار یاک   وناه موجب شکا  بیشتر در میان مقامات رژیم صهیونیساتی شاده اسات، به
انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه رفته است. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیساتی فارار ایان 

ی جلبوع را یک شکست امنیتی بارای ایان رژیام دانساته شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیت

                                                            

، کد خبر  25/06/1400، نمایی از اعرون، فروپاشی از درون ر یم صهعونعستی قدرتالمللی قدس،  . خبر زاری بین1
360162 (http://qodsna.com/fa). 

 
ررسی محور مقاومت و آینده نظاام سالطه ااا اساتفاده از نظریاه نظاام ا. ر.ک  سید زکریا محمودی رجا و دیگران، 2

 .13 – 15، ص139۷نامه علمی پژوهشی مطالعات بیداری اسالمی، پاییز و زمستان  ، فصلجهانی
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  1است.
که در یک مرکز حساس نظامی ساخت موتورهای موشک  2021انفجار بزرگ در ماه آوریل 

مانده قدرت رژیم صهیونیستی نیز به  های باقی در اسرائیل رخ داد،  ویای آن است که دیگر مؤلفه
کارد و باه آن  ها تکیاه می انی باه ایان مؤلفاهشدت در معرض فروپاشی است و این رژیم که زم

های قدرتش یکی پس از دیگری در حاال فروپاشای  بالید، دیگر دستانش خالی شده و مؤلفه می
است. حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان در مرداد ماه سال جاری و متهم کاردن ایاران باه 

های رِژیم صهیونیساتی  ه  ستاخیدهد ک دست مقامات این رژیم و نیز مقامات غربی، نشان می
شاود. جمهاوری اساالمی ایاران نیاز  روز به روز از سوی محور مقاومت به چاالش کشایده می

های تبلیغاتی قلمداد کرده در هماان زماان  تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را ژست
رو خواهاد  قاطع روباههشدار داد هر  ونه اقدامی علیه منافع و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و 

 2شد. 

 گیری نتیجه
آوری و توسعه جهانی، مستمر باه  های پیشرفته و همپایی با فن صهیونیسم با استفاده از روش

دنبال اجرایی کردن اهدا  خویش است. خبرسازی، استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، هجاوم 
مند و مجامع  کشورهای قدرتها، رواج فرهنگ برهنگی، نفوذ در  ها، شکستن قداست به فرهنگ

هاای  چون ساازمان کشااورزی، یونساکو، ساازمان بهداشات جهاانی و... روش المللی هم بین
هاا در یاک  ها اشااره شاد. ایان روش  ونا ونی است که در این مجال به اختصار به برخی از آن

اناد.  هاای صهیونیسام قارار  رفته هم پیوساته و هماهناگ در خادمت آرمان سیستم و فرآیند باه
رغم چنین تشکیالت  ساترده و باه ظااهر پار نفاوذی، خاناه عنکباوتی و قادرت پوشاالی  علی

صهیونیسم نه تنها در فلسطین اشغالی، بلکه در تمام جهان در حال شکستن و نابود شدن اسات. 
اماان بیماه کناد و از خطار برهاناد،  تواند نسل امروز و فردا را در مقابل ایان هجاوم بی می آنچه

                                                            

، کاد خبار  29/06/1400، اسعر فلسطعنی اسطوره امنعتی دروغعن اشغالگران را ارمال کرد 6فرار . خبر زاری ایسنا، 1
14006292192۷(https://www.isna.ir/news/)  . 

، کااد خباار  08/05/1400، کشااته داشاات 2حملااه اااه کشااتی اساارائعلی در دریااای ممااان . خبر اازاری ایساانا، 2
1400050805302(https://www.isna.ir/news/). 
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هاای مباارزاتی صهیونیسام در تماامی ابعااد  جانبه باا روش ازی فرهنگی و آشنایی همهس هویت
 زند ی است.
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