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 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کهه است شده وضع اآلن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى مسئولیت یک مسئولیت، اند.جورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهالم روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسالم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد مدرسهه در کهه اىطلبهه 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
«است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

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

 (:العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى چطهور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمت  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بهه سهرردندل مهذمت از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 مها عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى ىهاخواهىزیاده راه در کردنمجاهد  و کردنحرکت و پول
 اثهر  یها کنهد،نمى اصهالا اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور

 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیت  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى زودگذر
«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1384 مبلّغان، و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
، مهاه مهمهانی خهدا، مهاه بههار قهرآن و مهاه لیلاالقهدر اسهت. ایهن مهاه ع یه  ماه مبارک رمضان

در  سهالمپیامبر ب رگهوار ا . رود به شمار میبرای خودسازی و ت کیه نفس فرصت نظیرترین  بی
 خطبه شعبانیه فرمود: 

ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است. ماهی کهه نه د 
ها و سهاعات آن  شه  نیبهتهرهایش  روزها و شه  نیبهترخدا بهترین ماه و روزهایش 

اید و از کسهانی کهه  هاست. ماهی که در آن به میهمانی خدا دعوت شده ساعت نیبهتر
  1باشید. کرام خدا هستند میمورد ا

نماید آن است کهه بهه تعبیهر رسهول  ها مهم می به برکت حلول این ماه نورانی، آنچه برای ما انسان
های پاک از خدا بخواهیم که در این ماه به روزه داری  های خالص و صادق و دل با نیت اعظم

أ»و تالوت قرآن مؤفقمان بگرداند:  أَ اَبكه و ا ا َُّه ُو
َ
ْماَفاْسأَ َْ و أَافم افو ُْ

َ
ا   َ اَهأاِةَ  أاط 

َّو اَ اةو أاِقَة   ََ ا  ٍ أا ْماِكِنيه
اِكَتاِكِ ا َِ ِصَياِمِ اَ اِتََلَ  ُِ».2   

، اف ون بر تربیت و اصالح ُخله  و ُخهوی فهردی، دغدغه  رمضان بندگان خوب خدا، در ماه
ْماَ اَمَساِكيِن وا»اخالق اجتماعی نی  دارند:  َ  ِئ و َْ ا اَعََّىافو ةو ْماَ اَتَصده أَااَبكو َِ ا  ُو ََ ْماَ  ْب  و  اِكَبأاَبكو

ْماَ اَ ةم
ْما اَم و ََ ْب

َ
ا ا  َّو َِ کنید. بهه پیهران و کهنسهاالن احتهرام و بهه  یویار کبه فقیران و درماندگان کم 3؛َ ا

اکنهون کهه .« کودکانتان مالطفت و مهرباني نموده و با خویشهاوندان رفهت و آمهد داشهته باشهید
ماه نورانی را داده است خوب است از لحظه لحظه آن کمهال بههره را  خداوند به ما توفی  درک این

                                                           

 .295، ص 1، ج عیون اخبارالرضامحمد بن علی صدوق، . 1
 . همان.2
 . همان.3
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 ببریم و خود را به هدف آفرینشمان که قرب الهی است ن دیک کنیم. 
گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی با کمک خدای سبحان، 

ن به سراسر کشور، توفی  داشته اسهت حوزه علمیه قم، به مناسبت ماه مبارک رمضان و اع ام مبلغا
 سه فصلنامه تولید و در اختیار مبلغان گرامی قرار دهد: 

 پنج عنهوان  تهیه شده است در ذیل برای استفادۀ عموم مبلغان که این فصلنامه ؛ فصلنامه ره توشه 
عقاید و اندیشه، اخهالق و معنویهت، احکهام و عبهادات، مناسهبت ههای تهاریخی، و سیاسهی ه 

ماعی و در سی مقاله به رشته تحریر در آمده است. موضوعات مقاالت متنهوع و متناسه  بها اجت
نیازهای جامع  امروزی است مانند: خهدای پهرده پهوش، امهام شناسهی در دعهای افتتهاح، امهام 

انگاری و سهبک شهمردن نمهاز، آ هار و  در ادعیه ماه مبارک رمضان، پیامهدهای سههل مهدی
خواری، چیسهتی معنویهت در جنهبش عصهر جدیهد، شهش راهکهار  روزهداری و  پیامدهای روزه

های سخن سدید، جنگ روانهی، جنهگ  کلیدی برای اف ایش محبت الهی، خیرخواهی، شاخصه
ورزی، حجهاب، راهکارههای امیهد اف ایهی در جامعهه،  هیبریدی و جهاد تبیین، استقامت در دین

 و.... 

شهامل  "ره توشهه پیوسهتی"توشه دیگری بهه نهام الزم به ذکر است، در کنار فصلنامه فوق، ره 
های گذشته، تهیه شده است که در پایگاه خبری بالغ  ای از مقاالت مهم و مناسبتی سال مجموعه
 در دسترس قرار دارد.به آدرس 

  پردازنهد  میاین فصلنامه برای مبلغانی که در عرص  خانواده بهه تبلیه  ؛ فصلنامه تبلیغ و خانواده
، گذشهت و تغافهل در اسهتحکام خهانوادهآماده شده است. مقاالت این فصلنامه عبارتند از: تأ یر 

های افه ایش اسهتحکام خهانواده بها تاکیهد بهر  ، روشبه فرزندان تیآموزش مهارت قاطع یها راه
ار سهرد یخهانوادگ رهیس، خانواده متعادل جادینقش سرپرست در ا، بیانات مقام معظم رهبری

در  تیهب اههل رهیسه ی،در کاهش فرزنهدآور یغرب ینقش سبک زندگی، مانیسلقاسم  دیشه
خانواده در کهاهش  ینقش نظارتدر صمیمیت و آرامش روانی خانواده،  روزه، تأ یر ازدواج فرزندان

در ازدواج فرزنهدان، خهدمت بهه مهردم و مراقبهت از  ی، سیره اههل بیهتاجتماع یها  یآس
 ان در سیره شهدا.های دینی آن ارزش

 این فصلنامه برای مبلغان محترمی که در مناط  مشترک شهیعه و سهنی ؛ فصلنامه تبلیغ و تقریب
  یهتقر ینقهش راهبهردپردازند آماده شده و شامل ده مقالهه بها عنهاوین ذیهل اسهت:  به تبلی  می

 یامهدهایپ، مسهلمانان  یمسالمت آم یستیهم ی، اسالم نیدر تحق  تمدن نو یمذاه  اسالم
 یحفظ حرمت و آبهروی، قدرت نظام یها و  مبان شاخصه، موانع وحدت ، ن و عترتآقر ییجدا
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فضهائل ،  در منابع اههل سهنت امام صادق یبه زندگ ینگاه، اتیمسلمان از منظر قرآن و روا
 .پرسش و پاس ، و در مناط  مشترک  یتبل یها ستهیبا، در منابع اهل سنت جهیحضرت خد

رود  رو، پیراسته از کاستی و نقص نیست به همین جهت انتظار می جموعه پیشگفتنی است م
منهد سهازند. در پایهان،  مبلغان ع ی ، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بههره

ضمن قدردانی از نویسندگان فرهیخته، از همه  کسهانی کهه در امهر آمهاده سهازی و انتشهار ایهن 
ند، به ویژه حجت االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیان رئیس محتهرم ها تالش کرد فصلنامه

گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همکاران گرامهی ایشهان صهمیمانه تشهکر و سزاسهگ اری 
 کنم. می

 
 
 
 
 

 روستاآزاد سعید
 معاون فرهنگی و تبلیغی 

 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم دفتر
 





 

 

 خدای پرده پوش

 *دکترمهدیشجریاناالسالموالمسلمینحجت

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

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

ُْ ْظَهَ ا 
َ
َفااَمْنا 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .382ه  397، ص 91، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .578، ص 2، ج فیالکامحمد بن یعقوب کلینی،  . 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402ر بها 
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این ویژگی مهم، شایسته تبیین و توضهیح اسهت و در ایهن نوشهتار کوتهاه بهه ایهن مههم خهواهیم 
پوشهی خداونهد متعهال  پرداخت. در ادامه بر همین اساس از چیسهتی، چرایهی و چگهونگی پرده

 سخت خواهیم گفت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دهندگان رسوا نکن. نی  مرا در مقابل شهادت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شرمسار شویم.
پوشمعصییتاایییانامیامایپرده

  
امیییدصییاعواییامبییرده یی اییودیییده

 

کاهاوافوبخششوانعیامهو وشی 
  

شغلاوفضلوهحمتواکرامیبحوشام
 

جزمعصیتنکردهوصواهم اوبهشت
  

ایصاکبیرسیرمینوایینیه ویصیام
 

 شکنی . جلوگیری از قبح2-2

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

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

  
چونکییی دهبیییا اهاریییاهانهسیییید

 

بییییویارییییرش د ارییییاهانهاد
  

اییابدردیییدشسییروبییرجییافتییاد
 

صبییییرچییییومییییرداهاوفتییییاداوبفهم
  

1 یییی ههو انییییدهمیییییانههنیییییم
 

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

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

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

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

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

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

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

 حفظ شخصیت افراد. 2-3

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

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

                                                           

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

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

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

َ
َبيِتاَماا  ُْ بًااِكا ََ اَلاَمْ  َْ ُْ ْعَبِ اَف ىا  َُ َنَظَ اِإ

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

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

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

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

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

 کیم امتحان الهی. تح2-4

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
أْدا  َْ َُ اَةْداَغَفأَ اَ ا نه و

َ
ىاكَ ته ََ

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

ُْ َلاَ اِةيَلا  َُ ْة
َ
اَةْدا  نه و

َ
 1«.كَ

پوشیفهم پردهک بیرکیردهمیامفاین
  

،ندی اهیدیییاهبدیییریاقصییربیی  یر
 

ندیدیهایفکی  میادییدیون سیفعل
  

اه ب صداوندیصودپردهب یوشایسیتر
 

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

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

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

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

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

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

کنیییدلریییقحیییوبیییاایییومیییداهاها
  

کیی ا حییدبدیی هد،هسییواکنییدچییون
 

 پوشی از دیگران . عیب3-2

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

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

 ها پرده برنداریم. مخفی آن
ب شکرینک صداای مننهفتا صلیو

  
پوشمدهچشمک ب همانصلوای  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فهرست منابع
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 قرآن ۀدر آیین قرآن

*االسالموالمسلمینمحمدامینیادقفاه  انفحجت

 مقدمه

هام، پیشهرفت علهوم و دانش قرآن گنجین  نهفته ههای  ای از حقای  است که گذشت زمان و مرور ایف
کنهد،  تنها گردوغباری بر دامن آن نزاشیده است و چهرۀ پرفهروغ آن را پنههان نمی گوناگون بشر، نه

رد. قهرآن دا های گوهرین اعجاز آن پهرده از رخسهار بهر مهی های نوین نکته بلکه با پیشرفت دانش
نام  الهی است که به عنوان معج ه جهاودان بهر آخهرین سهفیر آسهمانی  ترین وحی آخرین و کامل

کنهد بها تحقیه  و  اندیش را وادار می نازل شد. قرآن چون دریایی است که خرد جستجوگران ژرف
پژوهش تا اعماق آن سفر نمایند و گوهر درخشان معنا را از صدف الفاظ و کلمات وحهی بیهرون 

ف و اولین مفسر قرآن خودش اسهت؛  آورند. مهم ترین نکته دربارۀ قرآن این است که نخستین ُمعرِّ
ایم و  نمای آیات خهودش بهه تماشها نشسهته رو در این نوشتار کوتاه قرآن کریم را در آیین  تمام ازاین
 ایم.  کرده ایم و به تشنگان وادی معرفت عرضه ای از حقیقت قرآن را در قرآن باز شناسانده جلوه

اینسخنیبیستا دهیایبفپایاناشو
  

1ااجهانهایببخشدجسمهیاهاجیان
 

 . نور ُمبین1
نِ  »معرفی کرده است؛ از جمله: « نور مبین»قرآن کریم در آیات متعدد خود را  ََ للَ ه َقْد َجاَءُكْم ِمن

 ٌَ ای  تابی روشهنگر آمهده اسهت. در آیهههمانا از جان  خدا برای شما نور و ک 2«:ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبي
َفَأِمُنول ِبالَ ِ  َو »نوری تابان به شما فرستادیم. نی  فرمود:  3«:َو َأْنَزْلنا ِإَلْيُکْم ُنورًل ُمبيناً »دیگرفرمود:  

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر.* 
 .729، غ ل دبوان شمسالدین محمد بلخی،  . موالنا جالل1
 .15. مائده: 2
 .174. نساء: 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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ِذی وِر للَّ  پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید.  1«:َأنَزْلَنا  َرُسوِلِ  َوللنُّ
قهرآن کهریم « نهور مبهین» عطف تفسیری برای نهور و مهراد از « مبین»ت  مفسرین کلم  به گف

  خهود  اسهت کهه  در آیات یادشده و مانند آنها از قرآن به نور تعبیر شده است؛ نهور چیه ی 2است.
نور »گوینهد:  او آشکار شهوند. حکمها می  تابش  ازپرتو شعاع  دیگری  آشکار باشد و موجودات للنَّ

اِه  و روشنایی   نی  از قرآن به نور درخشان در کالم امیر بیان 3«.نفِسِ  وللُمْظِهُر ِلغيرهِ   ُر فیللظَّ
ِمعِ »فراگیر یاد شده است:  َياِء للَّلَّ اِطِع َو للضِّ وِر للسَّ در ایهن سهخنان کهه:  منظور امهام 4«.َوللنُّ

ا توجه به اینکهه بهه طهور گراید، این است که ب قرآن چراغ روشنی است که نور آن به خاموشی نمی
تی مندرس شهده و از بهین می معمول پدیده رونهد، قهرآن معجه ۀ جاویهد و  های جهان پس از مدف

همیشگی است و حقای  و مفاهیم آیات آن موقت و محصهور در زمهان و مکهان خهاص نیسهت، 
 .د شهدتر خواهه تر و شاداب بلکه آیات آن همیشه نو و زنده است که هرچه زمان بگذرد، باطراوت

دههد، حه  را از باطهل   کند، راه ح  را نشهان می روست که قل  را روشن می نوربودن قرآن از آن
ای  کنهد و ههر آیهه برد، نامه عمل را سفید می کند، فردای قیامت اهل خود را به بهشت می جدا می

اَ ا ْبق»گویند:  برد که به او می درجه در بهشت باال می حافظش را یک
ْ
 5«. ْةَ  

 شفابخشی .2
ََ »قرآن خود را نسخه شفا معرفی کرده است:  ََ لْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْ ُمْؤِمِني ُل ِم  6«:َوُنَنِزه

َهنا »خوانیم:  و ما آنچه از قرآن فرستیم، شفا و رحمت برای اهل ایمان است. در آی  دیگر می َينا َأُيه
 َْ اُس َقْد َجاَءْتُکْم َمْوِعَظٌة ِم ََ  للَنه ُدوِر َوُهنًدی َوَرْحَمنٌة ِلْ ُمنْؤِمِني ُکْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي للُصه ای  7«:َرِبه

ها و هدایت و رحمهت بهر مؤمنهان  ای که همه پند و اندرز و شفای دل مردم عالم، به حقیقت نامه
 تان آمده است. است از جان  خدای

 قرآن شرح داده شده است:   سایه در این آیه چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در
                                                           

 .8. تغابن: 1
 .244، ص 5، ج المیزان فی تفسیر القرآن. ر.ک به: سیدمحمدحسین طباطبایی، 2
 . 16، ص 5فصل  بدابة الحکمه،. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 . 2، خطبه نهج البالغه. 4
 .607، ص 2 ، ج یالکاف. محمد بن یعقوب کلینی، 5
 .82. اسراء: 6
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 * مرحل  موعظه و اندرز؛
 سازی روح انسان از انواع رذایل اخالقی؛ * مرحل  پاک

 گیرد؛ سازی انجام می * مرحل  هدایت که پس از پاك
 ای که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود.  * مرحله

دنبال دیگری قرار دارد و جال  اینکه تمام آنها در پرتهو قهرآن انجهام  هر کدام از این مراحل به
دههد؛ قهرآن زنگهار گنهاه و صهفات زشهت را از قله  انسهان  ها را اندرز می گیرد؛ قرآن انسان می
های الهی را بر فرد و جامعه نهازل  تاباند؛ نی  قرآن نعمت ها می شوید؛ قرآن نور هدایت را به دل می
 گرداند. می

با رساترین تعبیهر ایهن حقیقهت را توضهیح داده  نهج البالغهدر گفتار جامع خود در  علی
لِء َو ُهن»است:  َْ َأْكَبِر للندَّ َولِئُکْم َفِإنَّ ِفيِ  ِشَفاًء ِم َْ َأْدَولِئُکْم َو لْسَتِعيُنول ِبِ  َعَ ی ََلْ َو َفاْسَتْشُفوُه ِم

ََّل  َفاُق َو لْلَغيُّ َو للضَّ های خود شفا بطلبید و به آن بهرای حهل  از قرآن برای بیماري 1«:للْلُکْفُر َو للنِّ
تهرین دردهاسهت کهه آن درد کفهر و  تان استعانت بجویید؛ چراکه در قرآن شفای ب رگ مشکالت

ای برای بهبهودی  دهندۀ آن است که قرآن نسخه نفاق و گمراهی و ضاللت است. این مسئله نشان
خالقهی و اجتمهاعی اسهت و ایهن همهان حقیقتهی اسهت کهه های ا فرد و جامعه از انواع بیماري

اند و به جای اینکه از این داروی شهفابخش بههره گیرنهد،  مسلمانان آن را به دست فراموشی سزرده
   2کنند. های دیگر جستجو می درمان خود را در مکت 

گونهه تنها داروی دردهاست، بلکهه شهفای هر قرآن مجید نه»فرماید:  الله جوادی آملی می آیت
تهرین  باشد؛ چون انسان دارای شیون فراوان نظری و عملی است و َجهل، مهم ها می بیماری  انسان

مرض عقل نظری بشر به شمار آمده، ضاللت و گمراهی، بهدترین بیمهاری  عقهل عملهی انسهان 
های علمی بشر را گوش د کهرده، شهفای آن را شهرح  شود. لذا قرآن کریم هم بیماری محسوب می

های عملی انسان را برشمرده، عالج آن را تبیین کرد تا هم در رسالت  تعلیم کتهاب  هم مرضداد و 
 3«.نفوس و تهذی   قلوب موفف  گردد ٴو حکمت کامیاب شود و هم در سفارت  ت کیه
 هفکالماومحی هیدایتوحکمیت

  
 هییفپیییاماییواییینانایییتوهحمییت

 

کشییدکمنییدکییالماییواهییلارفییانها
 

 اهصساسیتبی  لشینهمیت شیوهه
 

                                                           

 .176خطبه  نهج البالغه،. 1
 .318، ص 8 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 2
 .1/9/1375الله جوادی آملی به دانشجویان و استادان دانشگاه علوم پ شکی بابل،  آیت . پیام حضرت3
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تنها شفای امراض روحی و اخالقی، بلکه نسخ  شفابخش بیماری جان و تهن  بنابراین قرآن نه
در هر کهه مهریض شهود، سهر را »اند:  نقل کرده از امام صادق است. امام حسن عسکری

گر خوب خویش برده و هفت مرتبه سوره حمد را بخواند؛ عافیت نصی  او خواهد شد و اگریبان 
البته این تأ یرگذاری منوط به تحقه   1«.من ضامنم که خوب خواهد شد ،نشد، هفتاد مرتبه بگوید

 دیگر شرایط است. 
ای است که غیرمسلمان را نی  تحت تهأ یر  می ان تأ یرگذاری قرآن و شفادهی روحی آن به گونه

وم انگلستان به عنوان یکی زمان با جنگ جهانی د دهد. هم  قرار داده است و از گمراهی نجات می
های جنگ برای اینکه بتواند مسلمانان اروپا را با خود همراه کند، گاهی تهالوت قهرآن از  از طرف

ها آ ار شی  رفعت بود. در همین زمهان خلبهانی  کرد که از جمله این تالوت رادیو لندن پخش می
گرفت و از دوستانش دربهارۀ  انگلیسی با شنیدن صدای آسمانی شی  رفعت بسیار تحت تأ یر قرار

این آوای زیبا سؤال کرد که به او گفتند این نوای قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است. خلبان قرآنی 
تهیه کرد و پس از مطالعه آن بیشتر عالقمند شد و در ادامه برای دیدن شی  رفعت راهی مصر شد 

 2و در نهایت به اسالم گروید.

 نامه آسمانی . حکمت3
ِكَتاٌب ُأْحِکَمْت آَياُتُ  »نماید:  شده از ن د خدای حکیم معرفی می ود را آموزۀ حکمت و نازلقرآن خ

َْ َلُدْن َحِکيٍم َخِبيرٍ  َ ْت ِم این قرآن کتابی است دارای آیاتی محکم که از جانه  خهدایی  3«:ُثَمه ُفِصه
َولْلُقنْرآِن »خهوانیم:  حکیم و آگاه به تفصیل و بسیار روشن بیان گردیده اسهت. در آیه  دیگهر مهی

 آموز.  سوگند به قرآن ]محکم و[ حکمت 4«:لْلَحِکيِم 
و هم به معنای محکم است؛ نظیهر آیه  اول سهوره « ذوالحکما»هم به معنای « حکیم»کلم  

گونهه کهه فالسهفه و  نامه محکم اسهت. آن ؛ بنابراین قرآن حکمت«ُاْحکمت آیاته»هود که فرمود: 
ای که مطاب  با واقع باشد؛ یعنی بهه    مت عبارت است از قضایای حقهاند حک برخی مفسران گفته

ای مشتمل بر سعادت بشر باشد، مانند معارف الهی درباره مبدأ و معهاد یها اگهر مشهتمل بهر  گونه
معارفی از حقای  عالم طبیعی است، معارفی باشد که با سهعادت انسهان سهروکار داشهته باشهد، 

                                                           

 . 290، ص 1، ج االمالی. شی  طوسی، 1
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ُينْؤِتی »فرمایهد:  خداونهد می 1دههد.  ریعات دینی را شهکل مهیمانند حقای  فطری که اساس تش
َْ ُيْؤَت لْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوِتَی َخْينرًل َكیينرلً  َْ َيشاُء َو َم ]خهدا[ حکمهت را بهه ههر کهه  2«:لْلِحْکَمَة َم

دهد و کسی که بهه او حکمهت داده شهود، خیهر فراوانهی داده شهده  بخواهد ]و شایسته بداند[ می
 برند.   خواندن لذت می ن دلیل حکما از قرآناست. به همی

ترین آموزه حکمت است که از ن د خهدای حکهیم نهازل شهده اسهت تها بهه بشهر  قرآن ب رگ
َْ َأْنُفِسنِهْم »رو فرمود:  حکمت بیاموزد؛ ازاین ََ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسنوًا ِمن ُ  َعَ ی لْلُمْؤِمِني ََه للَ ه َلَقْد َم

ُمُهُم لْلِکَتاَب َولْلِحْکَمةَ َيْتُ و َعَ ْيِهْم آيَ  يِهْم َوُيَعِ ه هت گذاشهت کهه  3«:اِتِ  َوُيَزِكه خدا بر اههل ایمهان منف
کنهد و آنهان را پهاک  رسولی از خودشان میان آنان برانگیخت کهه بهر آنهها آیهات او را تهالوت می

 آموزد. گرداند و به آنها علم کتاب و حقای  حکمت می می

 ربیتیهای معرفتی و ت . آموزه4
ترین آموزگار انسان و ا رگذارترین آمهوزۀ تربیتهی معرفهی کهرده اسهت؛ از  قرآن کریم خود را ب رگ

َْ َتْعَ ُم ۚ َوَكناَن »سو خطاب به پیامبر فرمود:  یک َمَك َما َلْم َتُک ُ  َعَ ْيَك لْلِکَتاَب َولْلِحْکَمَة َوَعَ ه َوَأْنَزَل للَ ه
ِ  َعَ ْيَك َعِظيًما خدا به تو ایهن کتهاب ]قهرآن[ و حکمهت را عطها کهرده و آنچهه را کهه  4«:َفْضُل للَ ه

انهدازه اسهت. از سهوی دیگهر  دانستی به تو بیاموخت و خدا را با تو لطف عظیم و عنایهت بی نمی
يِهْم َويُ »فرمود:  ََ َرُسوًا ِمْنُهْم َيْتُ و َعَ نْيِهْم آَياِتنِ  َوُينَزِكه ي ِيه ِمه ِذي َبَعَث ِفي لَْلُ ُمُهنُم لْلِکَتناَب ُهَو لَله َعِ ه

 ٍَ َْ َقْبُل َلِفي َضََّلٍل ُمِبي هی ]یعنهی قهومی  5«:َولْلِحْکَمَة َوِإْن َكاُنول ِم اوست خدایی که میان عرب امف
دانستند[ پیغمبری ب رگوار از همان مردم برانگیخهت کهه بهر آنهان آیهات  که خواندن و نوشتن نمی

کنهد و شهریعت و  و اخهالق زشهت[ پهاک میکند و آنها را ]از لو  جههل  وحی خدا تالوت می
آموزد و همانها پهیش از ایهن همهه در ورطهه جهالهت و  احکام کتاب سماوی و حکمت الهی می

 گمراهی آشکار بودند. 
نقهل « اعصهمی»گرد جال  و شنیدنی است. شخصهی بهه نهام  باره داستان عربی بیابان دراین

ه عربی بیابانی افتاد که بهر مهرکبش سهوار کرده است از مسجد بصره بیرون آمدم، ناگهان چشمم ب
                                                           

 .395، ص 2 ، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1
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آیهی؟  اصمع. گفت از کجا مهی بود. وقتی با من روبرو شد، گفت: از کدام قبیله ای؟! گفتم از بنی
خوانند. گفت برای من هم بخوان. من آیهاتی  گفتم: از آنجا که سخن خداوند رحمان ]قرآن[ را می

اریات»از سوره  ْزُقُکهْم َوَمها »بهه ایهن آیهه رسهیدم:  را برای او تالوت کردم تا« والذف هَماء  ر  هي الَسف َوف 
دهند در آسمان است. عرب گفهت: کهافی  ها که به شما می و روزی  شما با هم  وعده 1«:ُتوَعُدوَن 

است و برخاست و شتری که با خود داشت، قربانی کرد و گوشهت آن را میهان نیازمنهدان تقسهیم 
کنار انداخت و رفت. این داستان گذشت تها اینکهه مهن نمود. شمشیر و کمانش را نی  شکست و 

]اصمعی[ زمانی به زیارت خانه خدا رفتم و مشغول طواف بودم، ناگهان دیهدم کسهی بها صهدای 
آهسته مرا فراخواند؛ نگاه کردم، دیدم همان مرد عرب است کهه الغهر شهده و رنهگ از صهورتش 

قرار کهرده اسهت. وقتهی مهرا دیهد،  و او را بیپریده است. پیدا بود که عش  آتشین بر او چیره گشته 
سالم کرد و گفت بار دیگر همان سوره را برایم بخوان. هنگامی که به همان آیه رسیدم، فریهادی زد 

ای هسهت؟ مهن  خوبی یافتیم؛ سزس گفت آیا بعد از این هم آیه و گفت ما وعدۀ خدای خود را به
َماِء َول»آیه بعد را خوانهدم:  ُقنوَن َفَوَرِبه للَسه ِِ ُکنْم َتْن ُ  َلَحٌقه ِمْیَل َما َأَنه ْرِض ِإَنه پهس بهه خهدای  2«:َْلَ

می کهه بها یکهدیگر می ر[ به مانند تکلف کنیهد حه ف و  آسمان و زمین قسم که این ]وعده و رزق مقدف
أَبا ُجَّيأَلاَتأىا»حقیقت است. بار دیگر فریادی زد و گفت:  ََ أذیا َغ  ُ ا َُّأ اَمأناَن ا  َُ أبحا فااسو

اها  يِناإَُجئو ُِ راستی عجی  است؛ چه کسی خداوند جلیل را به خشم آورده که اینگونهه  به«: ُىا َُي
کند؟ آیا سخن او را باور نکردند که ناچار از قسم شده است؟ عهرب ایهن جملهه را  سوگند یاد می

 3سه بار تکرار کرد و بر زمین افتاد و مرغ روحش به سوی آشیان ملکوت پرواز کشید.

 ت و عمل به قرآن . بایستگی تالو5

ََ آَتْيَنناُهُم لْلِکَتناَب َيْتُ وَننُ  َحنَقه ِتََّلَوِتنِ  ُأوَلِ نَك »بارۀ تالوتش نی  سخن گفته است:  قرآن در ِذي لَله
کسانی که کتاب بر آنها فرستادیم، آن را خوانده و ح  خواندن آن را ]در مقام عمهل  4«:ُيْؤِمُنوَن ِب ِ 

اند. به گفته مفسر حکهیم عالمهه طباطبهایی مهراد از کتهاب، قهرآن  نی [ بجا آورند، آنان اهل ایمان
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 1کریم است و مراد از تالوت حقانی آن، تفقه و معرفت و عمل به احکام آن است.
ََ لْلُقْرآِن »در آی  دیگر آمده است:  َر ِم آنچه از قرآن برای شما میسر اسهت،  2«:َفاْقَرُءول َما َتَيَسه
 تهالوت قهران تأکیهد فهراوان شهده اسهت؛ از جملهه رسهول اللههبخوانید. در روایات نی  بهر 

ا»فرمود: َُ أ   ْو اَفََّيْأَ ِءا ُ أ و َراَبكه َحأدم ماَ ُافو أَدكو ََ اَ  أبه ََ هرگهاه کسهی از شهما دوسهت دارد بها  3«:ِ ن اَ 
شهود مهؤمن بها تهالوت  پروردگارش گفتگو کند، باید قرآن تالوت نماید. از این روایت معلوم می

کنهد؛ چراکهه  بهودن را تجربهه می«کلیم الله»ای  رسد و به گونه گو با خداوند میقرآن به فیض گفت
فرمهود:  کنهد. امهام صهادق ویژه در جوانی روح و جان جوانان را قرآنی می تأ یر تالوت قرآن به

ا َُّ ا» َعََّ و َِ ِ اَ اَقِمِ اَ ا ُِ اِكََّح ُو ْو   ؤِمٌناِ خَتَََّ ا ُ امو َااشاطٌّ اَ اةو َُ ْو   ا ُِ أ  ِ اَمناَةَ َ ا ُ َِ أَفَ  اَمأَعا ُسه
أله َِ  َ  اَعزه

اَفاَ ا ُْياَم ِا جيز اَعن و ََ ا ُو ْو   ا ُ َُ َِ اَ اكا هر که در حال جهوانی قهرآن بخوانهد و باایمهان ههم  4«: َُبَ َب
برنهده و  باشد، قرآن با گوشت و خونش عجین شده است و خدای ع وجل او را با فرشهتگان پیغام

 برای او در روز قیامت پرده و مانعی در مقابل دوزخ خواهد بود. رفتارش رفی  کند و قرآن  نیک
کرد  ویژه به فرزندان خود سفارش می به خویشاوندان و ن دیکان و به الله مرعشی نجفی آیت

وقت قهرآن را دور از دسهترس قهرار ندهنهد، بلکهه همیشهه آن را در تاقچهه و جهایی  در من ل هیچ
تان بهه آن  یادتان نرود که هرگهاه چشهم»فرمود:  دیده شود و میبگذارند که در معرض دید باشد تا 

ای از آن تالوت کنید و کوشش نمایید تا آیهاتی از آن را حفهظ کنیهد. نیه  توصهیه  افتد، چند آیه می
 5«.کردند حتما  باوضو و طهارت قرآن را تالوت کنید می

 بندی جمع
ههای  ه مصفای خود جلهوه و تجلیاز مجموع آنچه اشارت رفت، مشخص شد قرآن کریم در آیین

هام بها طلهوع خورشهید،  ف و مفسر خویش است. گرچه در بامدادان ایف خاص دارد؛ زیرا خود ُمعر 
پژوههان  کند و قرآن تری از حقای  قرآنی طلوع می های تازه و تازه ها، جلوه قرآن بر کرانه ُاف  اندیشه

کننهد و بهه جهانیهان  ن خهود را روشهن میدارنهد و جها هر کدام به نوب  خود قبسی از نور آن برمی
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 بخشد؛ ولی به گفته مولوی: روشنی می
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 امام شناسی در دعای افتتاح

*االسالموالمسلمینمحمدامینیادقفاه  انفحجت

 مقدمه
شناسهی  ست. ایهن دعها بها توحیهد و خداهای ماه رمضان، دعای افتتاح ا های مشهور ش  از دعا

شناسی ادامه یافته است و در  شناسی و فاطمه شناسی، امام یابد، با سیر معرفتی در پیامبر شروع می
ا»شود:  شناسی مستغرق شده است. این نیایش اینگونه با ستایش آغاز می مهدی ْفَتأِتحو

َ
أىا  اِإنم أمه هو  َُّ 

ِدَك... ُْ ناَءاِكَح دههد؛ سهزس بها درود بهر    عشه  و اظههار بنهدگی را آمهوزش میگاه مش آن 1؛« ُثه
گهردد. در بخهش  گهاه وارد امهام شناسهی می نمایهد و آن ایشان را بیان می برخی صفات  پیامبر

ههای  اختصاص یافته است. در این نوشتار تنها فراز های دعا به امام زمان امامت بیشترین فراز
ای معرفههت و  از سههبوی ایههن دعههای قدسههی جرعههه شههود تهها شناسههی ایههن دعهها بررسههی می امام

ویژه بهر  روشهن شهود؛ بهه شناسی حاصل آید و مشکات جان با نهور شهناخت امامهان راهنما
اَعأْنا» :اساس این آموزۀ نورانی که َتأَک اَتأَََّّْتو َج  َو ْفِنأىا َعِ   أْماتو َُ ا ُْ أَکاِإ َتأَکاَفِنَن  َج  َو ْفنأىا اَعِ   َم  هو  ََُّ َ

های  ناخت حجت الهی همواره چراغ فراراه حیات معنوی و دینی انسانشود ش معلوم می 2،«ِقفِنى
 مدار است. دین

 . بایستگی شناخت امام 1
شناسی همانند شناخت توحید و ضرورت پیغمبرشناسی، اصلی است که در نگهاه اسهالم در  امام

ت هر مسلمان ضرورت اجتناب اَمأااَمأْنا: »فرمود ناپذیر دارد. رسول اعظم تحقف  اسالمیف ٍَ َ اااا
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر.* 
، مصباح المتهجد و سالح المتعبدن حسن طوسی، کنم )محمد ب ات ستودن تو را آغاز می . خدایا، من همراه ستایش1

 (.578، ص 2 ج 
. خداوندا، حجت خود را به من بشناسان، اگر او را به من نشناساني من در امور دیني خود به بیراههه خهواهم رفهت  2

 (.  338، ص 1 ، ج الکافی)محمد بن یعقوب کلینی، 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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ْما اااَزَماِنِ اااِإَماَ اااَفْعِ ْفاااَُ ٍَ اِةَِّيه ااَما َِ هر که بدون شناخت امام زمان خویش بمیهرد، بهه مهرگ  1«:ِميَتً ا
َمأنا»فرمود:  کند که پیامبر جاهلی از دنیا رفته است. فخر رازی این حدیث را اینگونه نقل می

تاإُاَشا ُو ماَفعَ فا َماَ اَزَماِنِ  اَفََّي ا َُ ٍَ اگر کسی بمیرد و امهام زمهان  2«:اَءاَفهاِقفًااَ اإُاَشاَءاَنصَ  نَياًاَما
خویش را نشناسد، پس باید به خواست خودش یهودی یا نصرانی بمیهرد؛ ولهی مسهلمان از دنیها 

 نخواهد رفت. 
بنابراین معرفت امام نقش بنیادین در نجات و سعادت انسهان دارد؛ چراکهه شهناخت امامهت 

ا َُّ  ا»فرمود:  3ذیل آیه فطرت ی است؛ به همین دلیل امام باقردامن  معرفت توحید ةااَلا ُ اإَل 
الا َُّ  اعَّ دابسو  ُ امح ا ُاى  اَيأداى  ناا ُت  در این روایت تصریح شده اسهت توحیهد تها  4«. َُّ  ا ُىاَةاةو

مرحل  پذیرش والیت امتداد دارد و اگر کسی والیت را نزذیرد، در واقع ایمان او به توحید حاصهل 
نشده است؛ چراکه ایمان به والیت و پهذیرش آن فرمهان خداونهدی اسهت. بها توجهه بهه حقهای  

شده در باب ضرورت معرفت امام، باید دید امام در دعای نورانی افتتاح چگونه معرفی شهده  گفته
 است؟ 

طهرح شهده اسهت؛ یعنهی  در دعای افتتاح دو نوع صفات مشترک و اختصاصهی امامهان
است که در ادامهه  است و برخی دیگر مشترک بین ائمه های علی یبرخی صفات از ویژگ

 شود. ها اشاره می بدان

  . جایگاه و امامت علی2
اختصهاص یافتهه اسهت؛ از  شناسی دعای افتتاح به جایگهاه و امامهت علهی نخستین فراز امام

یهاد ، حجت خدا، آیت کبری و نبأ عظهیم در جایگاه امیرمؤمنان، وصی رسول اعظم علی
    دهد: ایشان را نشان می شده است که جایگاه بلند و امامت 

اَعََّىاَعَِّا» لم ََ اَ ا مه هو ا َُّ  أاى  َِ أْؤِمِنيَن اَ اَ  ُو
ُْ ِميِ  

َ
ا  أَ ااىم يم ُِ يَن اَعْبأِدَكاَ اَ  ُِ

َُ عأا ُْ ا  أاِلاَبطم َبسو
َبأ ْبأ ی اَ  ُنه ُْ و َ  اَ ا َفِتأَ ا  ِْ ِتَ اَعََّىاَخَّْ جه َو َ اَ ا اُِ ِخياَبسو

َ
َعِظأيِماَ   ُْ خداونهدا، بهر  5«:َاا 
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،  علی امیرمؤمنان که جانشین فرسهتاده پروردگهار جهانیهان، بهرادر رسهول، بنهده، ولهیف 
ت تو بر بندگان، آیت کبرای تو و نبأ عظیم است، درود فرست.  حجف

اشاره شده اسهت کهه برخهی از آنهها ویهژۀ خهود  در این فراز به چند وصف وجودی امام علی
اختصهار تبیهین  اسهت کهه به گر اوصاف مشترک بین داوزده امام معصهومحضرت و برخی دی

 شود: می
 . لقب امیرمؤمنان2-1

در  یاد شده است و این لقبی است که پیهامبر« امیرمؤمنان»به  در این دعای نورانی از علی
بهه  کنهد کهه پیهامبر روز غدیر به آن حضرت داده است. شی  مفید روایتی مشهور را نقهل می

بها لقه   تن از اصحاب خود از جمله ابوبکر، عمر، طلحه و زبیر فرمان داد تا بهر علهی هفت
سلمه که در چند مهورد شهاهد اعطهای لقه  امیرالمهؤمنین بهه امهام  امف  1امیرالمؤمنین سالم کنند.

ِعىاَ ا»بهه مهن فرمهود:  با اشاره بهه علهی گوید: روزی پیامبر بوده است، می علی َُ إسأ
ِيينإشَهِدیاَةَذ ا َِ ؤَمِنيناَ اَسيَدا َُا ُو ا ميَ  ُ گویم بشنو و گواهی بهده کهه  آن چی ی راکه می 2«:َعَّىٌّ

 این علی، امیرمؤمنان و سرور اوصیاست. 
 از القاب خاص حضرت مهوال علهی« امیرمؤمنان»ای که باید اشاره شود اینکه لق   نکته

بعهد از او  نشهین پیهامبراست؛ حتی اطالق این وصف بر فرزنهدان معصهوم او کهه یهازده جا
ىاَكَهأذ ا َأدً ا»فرمود:  هستند، درست نیست. پیامبراکرم  ُ ا اَلَسأ اَكَهأذ ا َأدً اَةبََّأ و يتو َُ أااَسأ َُ َف

کس را بعهد از او بهه ایهن لقه  نخهواهم  کس را قبل از او به این لق  ننامیدم و هیچ هیچ 3«:َكعَدهوا
ن سهالم کهرد: السهالم علیهک یها وارد شد و به حضهرت چنهی نامید. شخصی بر امام صادق

 ایستاد و فرمود: آرام باشید! این اسمی است کهه جه  امیرمؤمنهان علهی امیرالمؤمنین! امام
کس دیگهری را بهه ایهن لقه   کسی زیبنده آن نیست. خداوند این لق  را به او داده است و ههیچ

 4نخوانده است.
 . آیت کبری و نبأ عظیم2-2

آیهت کبهرای الههی و »که در این دعا اشاره شده است،  م علیاز اوصاف اختصاصی دیگر اما
                                                           

  .48، ص 1، ج االرشادشی  مفید، . 1
 همان.. 2
 .295، ص االمالی. محمد بن حسن طوسی، 3
 .276، ص 1، ج تفسیر عیاشی. محمد بن مسعود عیاشی، 4
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است. گرچه تمام آسمان و زمین و آنچهه در آنهاسهت، دالیهل وجهود حه ف و آیهات او « نبأ عظیم
از نظر تکوین و تشریع آیا العظمی و نبأ اعظم در عهالم وجهود اسهت.  هستند؛ ولی امام علی

َِّ اَعا»که خود حضرت فرمود:  همچنان ُِ أىَماا اِمِن  ْعَظأمو
َ
ا   َ َِّ اِمْناَنَب ُِ ى اَ اََلا اِمِن  ْكَب و

َ
ا َفٌ اِةَىا  له َِ اَ   1«:زه

وجلف نشانه و خبری ب رگ  تر از من نیست.  برای خداوند ع ف
و بعضهی از  ولی در روایات زیادی که از طرق اهل بیت»... خوانیم:  می تفسیر نمونهدر 

بر ب رگ[ به مسهئله والیهت و امامهت امیرمؤمنهان طرق اهل سنت نقل شده است، "نبا عظیم" ]خ
" که مورد اختالف و گفتگو از سوی جمعی بود یا به مسئل  "والیت به طور اعهم" تفسهیر "علی

کهه  نقل شهده اسهت؛ چنان و گاه از امامان دیگر شده است. این روایات گاه از خود علی
نقهل کهرده اسهت کهه رسهول  - حافظ محمد بن مؤمن شیرازی  ه که از علمای اهل سنت اسهت

ه َبِإ لْلَعِظيِم در تفسیر " اللَّ َِ للنَّ است که از آنها  " فرمود: منظور والیت علیَعمَّ َيَتساَءُلوَن َع
شود؛ همچنین روز جنگ صهفین مهردی از لشهکر شهام در حهالی کهه  درباره آن در قبر سؤال می

َبنِإ *  َعمَّ َيَتسناَءُلوَن »ان شد و آیهه سالح بر تن پوشیده و قرآنی حمایل کرده بود، وارد مید َِ للنَّ َعن
دانی نبأ عظیمهی  شخصا به میدان او آمد و به او فرمود: آیا می کرد. علی را تالوت می« لْلَعِظيِم 

فرمهود: مهنم آن  دانم. امام که در آن اختالف دارند، چیست؟ آن مرد در جواب گفت: نه، نمی
اید، شهما از والیهت مهن بهاز  رید و در والیت او به ن اع برخاستهنبأ عظیم که درباره آن اختالف دا

ایهد خواهیهد  گشتید بعد از آنکه پذیرفتید و در قیامت بار دیگر آنچه را قهبال  در ایهن زمینهه دانسهته
 داری است.  ترین معیار و شاخص  دین مهم بر این اساس والیت امام علی 2«.دانست

 . صفات مشترک ائمه2-3

، «عبودیهت»ر از صفات وجودی امام که در فرازهای دعای افتتهاح آمهده اسهت؛ مثهل برخی دیگ
و یهازده امهام از فرزنهدان  ، فاطمهه زههرامشترک بین حضرت علی« حجیت»و « والیت»

آنهاست؛ هم  آن انوار الهی به مقام عبودیت مطلقه، والیت مطلقهه و حجیهت مطلقهه بهار یافتهه 
باید گفت: عبودیت و بندگی که تنها راه قرب وصهال بهه حه  و بهراق بودند. در تبیین این سه مقام 

ترین مرحله  آن تنهها  عروج و رفرف معراج است، مرات  و درجات متفاوتی دارد و عالی و کامهل
باره گفته اسهت:  دراین شود؛ به همین دلیل امام خمینی او می و اهل بیت نصی  پیامبر

                                                           

 . 207، ص 1، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .10، ص 26 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 2
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هل  لیباید دانست که عبودیت مطلقه از اع» مرات  کمال و ارفع مقامات انسانیت است که ج  ُکمَّ
ل بالتبعا، کسی را از آن نصیبی نیست و دیگهران پهای  خل  الله محمد باالصالا و دیگر اولیای ُکمف

   1«.شان لنگ است عبودیت
از اوالد اوست؛ همچنهین  والیت مطلقه نی  بعد از مقام ختمی از آن  علی و ائمه معصوم

گاه بدون  است که همواره در عالم وجود دارد و زمین هیچ ی  از آن علی و ائمهحجت مطلقه ن
أاا»فرمود:  حجت الهی نیست. امیرمؤمنان أ   اِإمه جه أِ اِكحو َّه ُِ ا اِمأْناَةأاِئم 

ُو أا ا ْأَْب اَكََّىاََلاَتْخَّو مه هو  َُّه
َلا اَتْبطو َئَله ُِ ابً  ا ُو ااَخاِئفًااَمْا ابً  ا اِإمه َناتو واَظاِة ً اَمْشهو ِ ا اَكيم ا َُّه َججو خداونهدا، آری زمهین از کسهی  2«:َو

ت خدا برای خدا قیام نماید، تهی نمی ماند؛ قائمی آشکار و مشهور یا ترسان و پنهان تها   که به حجف
ناتش باطل نگردد.  دالیل الهی و بیف

 . امام نور خداوند در زمین3
دربهارۀ ایهن آیهه  گویهد از امهام بهاقر یاند. ابوخالد کهابلی م تجلی نور خدا در زمین ائمه

ِذی َأْنَزْلنا»پرسیدم:  وِر للَّ أِ ا»حضرت فرمود:  3؟«َفآِمُنول ِبال ِ  َو َرُسوِلِ  َو للنُّ اَ ا َُّه أابو أد  ا ُنُّ ُِ َكاَخا
َ
َفأاا 

ِذا ُه ِ ا  ا َُّه ابو ِ انو ْماَ ا َُّه َياَم اَ اةو ِْ
ُْ ىاَفْاِ ا  َُ اِإ د  ُه َح ً اِمْنا ِلامو ُه ِئ

ا ْأَ ٍِ اَ   َُ أ ِ اِفأىا ُسه
ا َُّه ابو ِ انو ْماَ ا َُّه ْنَزَلاَ اةو

َ
یا 

ا ُِ  هستند.  به خدا سوگند ای اباخالد، نور همانا ائمه 4«:َ اِفىا ْأَْب
است که در فراز دیگر دعای افتتاح پس از امیرمؤمنهان، از  به دلیل همین مقام نورانی ائمه

رده و بر هر کدام جداگانه درود فرسهتاده شهده ، نام بو هر یک از ائمه حضرت فاطمه زهرا
 است: 

أِ  اَ ا» َُ َْ اَعََّىاِسْبَطِىا ُ ه لم ََ يَن اَ  ُِ
َُ عا ُْ اِنساِءا  َِ َد َ اَسيم َُ افاِه َِ اِةَ  ِ ا ُطه َْ ف دم اَعََّىا ُصم

لم ََ  َ
اَعا لم ََ ِ  اَ  َجنه ُْ ْةِلا 

َ
َدْياَشباِطا  َسْيِناَسيم حو ُْ َحَسِناَ   ُْ دیا  هو ُْ يَن اِإماَمِىا  ُِ ْسأَِّ ُو ُْ أِ ا  ُه ِئ

َ
ََّأىا 

اَعَِّا ِداْكِناَعَِّااىم ُه َح َسْيِن اَ مو حو ُْ اْكِنا  ْعَفأ   اَ َعَِّأى  َِ اَسأىاْكأِنا أد  اَ مو ُه َح ْعَفِ اْكأِنامو َِ ا اَ  ْكأِنااىم
ِداْكِناَعَِّا ُه َح اسى اَ مو امو ا اَ َعَِّاى  َحَسِناْكِناَعَِّااىم ُْ د  اَ   ُه َح اْكِنامو هأاِقيا ُْاى  ُْ ا  ِِ َخََّأ

ُْ ْهأِديم ا اَ   َُ
َُ ًا اق ِئ ًَ اَكِثيَ  َلًَ ََ َمناِئَ اِفىاِكَلِقَكا

و
َجِجَ اَعََّىاِعباِقَك اَ    «.َو

                                                           

 . 10ص  ة،آداب الصال. امام خمینی، 1
 . 143، حکمت نهج البالغه. 2
 (.8. پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید )تغابن: 3
 .194، ص 1، ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی، 371، ص 2، ج تفسیر القمی. علی ابن ابراهیم قمی، 4
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 گستر جهان . امام، عدل4
شناسهی مربهوط بهه  گونه که در مقدمه اشاره شد، بیشتر توجهه دعهای افتتهاح در بحهث امام همان

ر کهدام از پیهامبر و اههل آخرین امام و ذخیرۀ عالم وجود است؛ در واقهع در ایهن دعها پهس از هه
ههای  ای یاد شده کهه بفهمانهد همهه اههداف متعهالی و آورده گونه ، درباره آخرین امام بهبیت

رسهد؛ بهه همهین  به منصه ظههور می توسط حضرت مهدی موعود وحیانی پیامبر و ائمه
ْأا»دلیل در فرازی از دعا آمده است:  ُْ ْمأِ َكا 

َ
اَعََّىاَ ُأيما  لم ََ اَ  مه هو ْنَتَظأِ  ا َُّ  ُو ُْ َعأْدِلا  ُْ أِل اَ   َؤمه ُو ُْ ِئِما 
يَنا ُِ

َُ عا ُْ ا  ِساَفااَبطه دو ْو ُْ اِك و ِحا  ْدهو فم
َ
ِكيَن اَ   َْ ه ُو ُْ َلِئَ ِتَ ا  َُ اِك فه و َو خدایا، درود فرست بر ولیف امهرت، «: َ 

بههت قههرار ده و بههه  آن قههائم آرزوشههده و دادگسههتر موردانتظههار و او را در حمایههت فرشههتگان مقرف
 القدس حمایتش کن؛ ای پروردگار جهانیان. روح

کهه در ایهن فهراز دعها بهه آن اشهاره شهده اسهت،  یکی از صفات بهارز حضهرت مههدی
گستری اوست؛ این ویژگی در واقهع تجلهی همهان رحمتهی اسهت کهه در قهرآن در وصهف  عدل

ََ » آمده است:  پیامبر ذخیرۀ الههی اسهت  مهدی موعود 1«.َوَما َأْرَسْ َناَك ِإَاه َرْحَمًة ِلْ َعاَلِمي
تعهالی را در سراسهر عهالم بهه  گستری جهانی و رحمت رحمهانی ح  که پیام همین آیه یعنی عدل

أًَلاِمأنا ةأِلا»فرمود:  رساند که رسول خدا عینیت می ِو اب َبَعَثا َُّ و َُ اَفاٌ  ا ة اإَل  ماَفبقاِمنا ُده َُ اا َُ

أل ُْ ْاب ًااَكيِتىاَف َِ َِّْئتا ج  یهک روز بهاقی نمانهد، همانها خداونهد  اگر از روزگار بهه 2:«ةااَعدًَلاكُاامو
که پهر از سهتم گردیهده  کند تا جهان را پر از عدل و داد کند، چنان مردی از خاندان من مبعو  می

 است. 
های امامت، برقراری عدالت جهانی است که ایهن مههم  ترین فلسفه گفتنی است یکی از مهم

گاه اوصاف و آمال وحیهانی همه   ؛ بنابراین آخرین امام جلوهتوسط آخرین امام محق  خواهد شد
آخرین ذخیهره امامهت، حضهرت بقیها اللهه »گفته است:  رو امام خمینی است؛ ازاین ائمه

 3«.دار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم اسهتکبار پرچم ارواحناه فداه و یگانه دادگستر ابدی و ب رگ
 نویسد: استاد شهید مطهری می

شه پیروزی نهایی نیروی ح  و صلح و عدالت بهر نیهروی باطهل و سهتی  و ظلهم، اندی»
های انسهانی، تشهکیل  جانبه ارزش گسترش جهانی ایمان اسالمی، استقرار کامل و همه

                                                           

 (.107. و تو را ج  رحمتی برای جهانیان نفرستادیم )انبیاء: 1
 .207، ص 2، ج داود صحی  ابیابوداود سجستانی،  .2
 .325، ص 21، ج صحیفه اما . امام خمینی، 3
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آل و باالخره اجرای ایهن ایهده عمهومی و انسهانی بهه وسهیله  مدینه فاضله و جامعه ایده
واتر اسالمی از او به "مهدی" تعبیر شهده قدر که در روایات مت شخصیتی مقدس و عالی

را بهه  اصال  ما حضهرت مههدی»نویسد:  شهید مطهری در بیانی دیگر می 1 «.است
شود، این امام بهه قیهام و  شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می قیام و عدالت می

 2«.شود عدالت شناخته می
در شهعر  رۀ امهام مههدی موعهودرا دربها تجلی اوصاف پیامبر و اهل بیت امام خمینی
 زیبایی سروده است که فرازی از آن چنین است:   مخمس به

  مصرففسیرت،الففر،فاطم اصمتوَحسنصو

همحسینقیدهت،الیف هیدومحمیدمهیرو 
 

شاهجعفرفی ،کیاممحلیموهشیتمقبلی  یسیو
 

 

هماقفاقوا،نقفبخشایشوهیماسیکریمیو 
 

  ویجمع،اویافشهانشدمهدیقائمک ده

پاشاهاسکریطلعت،نقفحشیمتواقیففیر 
 

بوالحسینفرمییانوموسییفقییدهتواقییدیرجعفییر
 

 

المباقر، هیدسیجادوحسیینفایااوافسیر 
 

مجتبفحلیموهییی افیتوییولتچیوحییده




3مصرففاویافومجالیصداوندجهیانشید


 . امام احیاگر زمین 5
شهود؛  سار وجهود ایشهان احیها می این است که عالم و آدم در سایه ت امام زمانیکی از صفا
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها»فرماید:  خداوند می َ  ُيْحِيي لَْلَ بدانیهد کهه خهدا زمهین را پهس از  4«:لْعَ ُمول َأَنه للَ ه
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کند. بر اساس روایهات حیهاتی کهه در ایهن آیهه طهرح شهده، اختصهاص بهه  اش زنده می مردگی
گسهتر جههانی  شدن طبیعی آن در فصل بهار ندارد، بلکه حیات واقعی زمهین بها ظههور عدل زنده

اِكاُْأائم ا»یه نقهل شهده کهه فرمهود: آذیل این  آید. از امام باقر و امام کاظم پدید می َفحَيأىا َُّأ و
اِتهااِكاُظَِّما اِكاَُعدِلاَكعدامو ُو افيهااَفَيحيَىا َلب وسهیله قهائم آل محمهد  زمین را خداوند بهه 1«:َفَيعدلو

میرد، با عدل احیا می  آید و زمین بعد از آنکه در پی ظلم می کند و عدالت در آن پدید می زنده می
َيا »شود:  شود. باید به این نکته اشاره شود که زمینیان و زمانیان در پرتو وجود انسان کامل احیا می

ِ  َو  ََ آَمُنول لْسَتِجيُبول ِلَ ه ِذي َها لَله ُسوِل ِإَذل َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِينيُکْم َأُيه ای اههل ایمهان، چهون خهدا و  2«:ِل َره
 رسول شما را به آنچه مایه حیات ابدی شماست دعوت کنند، اجابت کنید. 

کنهد و حیهات  است، عالمیان و آدمیان را احیها می« المحیی»پس انسان کامل که مظهر اسم 
َبةً َفَ ُنْح »بخشد که فرمود:  طیبه به آنها می ُ  َحياًة َطيِّ ای که در آن  حیات طیبه یعنی زندگی» 3«.ِيَينَّ

هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است؛ زنهدگی فهردی 
در آن تأمین است، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، آسایش جسهمانی 

سعادت اجتماعی ... قرآن اینها را به ما وعده داده است. وقتهی در آن وجود دارد؛ فواید اجتماعی، 
َبةً »گوید:  قرآن می ُ  َحياًة َطيِّ ای کهه در آن عه ت  ؛ یعنی همه  اینهها، یعنهی آن زنهدگی«َفَ ُنْحِيَينَّ

 4«.هست، امنیت هست
آمدنی اسهت کهه او خلیفه  خهدا در زمهین اسهت؛  دسهت سار امام به حیات طیبه این در سایه

ا»رو در فراز دعای افتتاح آمده است:  نای از ْاِئَماِكأِدفِنَ  ا ْسأَتْخَِّْف و ُْ ا ُده ِعَىاِإُىاِكتاِكَ  اَ   َعَّْ و ِْ ا  مه هو  َُّ 
ِذفَناِمْناَةْبَِِّ ا ُه اا ْسَتْخََّْفَتا  َُ اَك ُِ کننهده بهه آیهین  کننده به کتابهت و قیام خدایا او را دعوت«: ِفىا ْأَْب

کهه پاکهان پهیش از او را جانشهین  نشهین خهود روی زمهین گهردان؛ چنانتوحید قرار بده، او را جا
 خویش قرار دادی.

 فهرست منابع
 قران کریم
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 در ادعیۀ ماه مبارک رمضان امام مهدی

*هادفمودملکمحاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
بخشهد. انسهان بها دعها توجهه و  را تعهالی می دعا و نیایش تهأ یر زیهادی در روح انسهان دارد و آن 

کند. دعا نوعی عبادت، خضوع و بنهدگی اسهت؛  شایستگی بیشتری برای درک فیض ح  پیدا می
خواههد بهود؛  طور که هم  عبادات آ ار تربیتی متعددی دارند، دعها نیه  دارای چنهین ا هری همان
رو در آیات و روایات بر آن تأکید بسیاری شهده اسهت. اسهتجابت دعهای بنهدگان از سهوی  ازاین

ََ »که در قرآن کریم بر آن تصریح و تاکید شده است:  خداوند یکی از سنن الهی است  َو ِإذل َسنَأَل
لِع ِإذل َدعاِن  ی َقريٌب ُأجيُب َدْعَوَة للدَّ ی َفِإنِّ گاه بندگان من از تو دربارۀ مهن بزرسهند، هر 1«:ِعبادی َعنِّ

 کنم.  ]بگو[ من ن دیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند، اجابت می

ارا مینبی میناسیتدوستنزدیی 
  

ارکییی مییینا ویدوهموییییناجییی 
 

کنهد؛ سهائل  و جواب متفرع بر سؤال است و تا سؤال نشود، جهواب صهدق نمی« استجابت»
پذیرد و از فضل خهویش  دهد، حوائج آنها را می ت و مجی  خداوند که جواب بنده را میبنده اس

 کند. عنایت می
دستحاجتچوبری،نزدصداونیدیبیر

  
ک کریماستوهحیماسیتوففیوهاسیتوودود

 

پاییییانکیییرمشنامتنیییاهفنعمیییشبف
  

مقصیودهیچصواهنیدها اییندهنیرودبف
 

هها بهرای دعاسهت؛ زیهرا بهر اسهاس خطبه  شهعبانیه  از بهترین زمانماه مبارک رمضان یکی 
 ماهی است که:  حضرت رسول اکرم

أَااَشأْهٌ ا»...  اةو ٍِ أاَعا ا ُسه
ألو ََ ْف

َ
ا  ياَ اَسأاَعاتو و ُِ َيأا

ا َُّه ألو ََ ْف
َ
يِ ا  ُِ َيا

َُ اِ اَ ا ا ْأَفه لو ََ ْف
َ
ا  امو و فه

َ
َ ا 
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ِعَّْا ِو ِ اَ ا ىاِتَياَفِ ا َُّه َُ ْماِفيِ اِإ ِعيتو ْماِفيأِ اَتْسأِبيٌحاَ اقو أ و ْنَفاسو
َ
أِ ا  ْةأِلاَكَ  َمأِ ا َُّه

َ
ْماِفيأِ اِمأْنا  تو

ْما ْسَتَجاٌطاااِفيِ اااَنْامو و ْماِفيِ امو كو َعاؤو اٌلاَ اقو بو ْْ ْماِفيِ اَم َّو و َُ اَ اَع ٌَ روزهایش بهتهرین  1...«:ِعَباَق
 ها و ساعاتش بهترین سهاعات اسهت. مهاهی کهه در آن هایش بهترین ش  روزها، ش 

های مردم در  اند. نفس مردم به ضیافت خدا خوانده و از اهل کرامت خدا قرار داده شده
 آن  واب تسبیح دارد و خوابیدن در آن عبادت و دعای مردم در آن مستجاب است و... .

هها  در جایگهاه امهام حهیف و غایه  از انظهار، بهرای همه  زمان گرچه توجه به امام مهدی
ضای معنوی ماه مبارک رمضان و آمادگی شرایط الزم بهرای اسهتجابت ضروری است،با توجه به ف

توجه بیشتری داشت و دعاهای مخصوص را مهورد توجهه ویهژه قهرار  دعا، باید به امام مهدی
حضرت و گریه و ابراز  اظهار شوق به لقای آن »اند:  باره نوشته الله صافی گلزایگانی دراین داد. آیت

بودن از فیض حضور و دعا برای تعجیل فرج و ظهور و ذکر فضهایل و  نگرانی از مفارقت و محروم
ای  های انقالبی و اصهالحی آن وجهود مبهارک، ...، یهک سهنفت حسهنه مناق  و اقدامات و برنامه

 2«.آن را شعار خود قرار داده است است که همواره شیعه بر آن مداومت داشته و

 در دعاهای ماه مبارک  توجه به امام زمان
های معنوی بهرای دعها بیشهتر فهراهم اسهت؛ از میهان  توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان زمینه با

تأکیهد  دعاهای مختلفی که برای ایام این ماه مبارک وارد شهده اسهت، دعها بهرای امهام زمهان
تهرین عنهاوین و  بهاره وارد شهده اسهت. مهم بیشتری دارد و دعاههایی بها عنهاوین مختلهف دراین

توان در مهوارد ذیهل  را می جود در دعاهای ماه مبارک رمضان درباره امام مهدیموضوعات مو
 بندی نمود: دسته

 . دعا برای تعجیل در فرج امام زمان1

که در برخی از دعاهای ماه مبهارک رمضهان آمهده  دعا برای تعجیل فرج یکی از موضوعاتی است 
 اند از: که عبارت ه شده است های مختلف این ماه به این دعا پرداخت است. در مناسبت

را  آن  اقبنال االعمنالدعای ش  ششم ماه مبارک رمضان که سید بن طهاووس در  الف(
 آورده است: 
َما» هو ْشَتَ ىا َُّه ُو ُْ ْيَ ا  َُ اَ اِإ دو ُْ َح ُْ َ ا  َُ ا مه هو ْنَتااا َُّه

َ
ااا  ِدفمو َْ ُْ ا  دو َِ َا 

ُْ ااا  ا ُده ِئمو اااَ ا ْلِْخ و طو اااَ ا ُ ه قو ُِ َخأا
ُْ اا 
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َ ااَ ا ُو ْسََ
َ
اَ ا  َ   و ِتياََلاتو ُه ا  َِ ِعزه

ُْ ْكَ  ِ اَ ا  َجََلِلاَ ا ْْلِ
ُْ َ اَفااَن ا  ُو ْسََ

َ
فِنا...ا  اَفْاَ ا ُدم ُو ا فه اَ اا ُده أ و َفاا َُّه

أَلاَفأَ َجا ِلا َعجم اتو ُْ
َ
اَ ا  أد  ُه َح اَ ا ِلامو د  ُه َح يَاَعََّىامو َصَّم اتو ُْ

َ
َ ا  ُو ْسََ

َ
ا  ُو ا َُ َْ َ اَفااَب ُو ْسََ

َ
اَ ا  أد  ُه َح مو

ْاِميا  ََ َلا به َْ ِهْماَ اَت ِِ َنااِكَفَ  َِ پروردگارا حمد مخصوص توست و تنهها بهه تهو » 1...«:َفَ 
آوریم، خدایا تهو یکتهای قهدیم و آخهر  دائهم هسهتی و پروردگهار آفریننهده،  شکایت می

خهواهم  ج ادهندۀ روز قیامتی ]که هیچ عملی را از خیر و شر وامگذاری[، ... از تو می
تی که جوینده  ای  خهواهم  ای برایش نیست و از تهو می ای صاح  جالل و کرامت و ع ف

خهواهم کهه بهر محمهد و آل محمهد درود  ای مهربان، از تهو می خواهم  الله و از تو می
فرستی و فرج آل محمد را زودتر رسانی و گشایش امر ما را با فرج آنان تعجیل فرمهایی 

 ام را بزذیری و ... . و روزه
 در دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان نی  به این موضوع اشاره شده است:  ب(

اَعََّْي » دو ُِ ْعَت
َ
ًَلا  َُ ياَع ُِ ْعُا

َ
اِمْنا  دو ِِ

َ
اِإنمياَلا  مه هو يَاَعَّأىاا َُّه َصأَّم اتو ُْ

َ
َ ا  ُو ْسأََ

َ
اَ ااا...اَ ا  أد  ُه َح مو

ياَمَعا ِِ اَ اَفَ  د  ُه َح َلاَفَ َجا ِلامو َعجم د  اَ اتو ُه َح ْما ِلامو ِلااا اَ اَفَ َجااهو اااكو ْؤِمن  ِتَ ااامو َُ َْ ْؤِمَن   اِكَ  فأااااَ امو
َما ََ ْب

َ
يناا  ُِ َِ بارخدایا من از کارهایم عملی کهه بتهوانم بهر آن تکیهه کهنم، چیه ی  2«:ا ُ ه 

خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و فهرج آل محمهد را  یابم ... از تو می نمی
را با آنها تعجیل فرمایی؛ نی  فهرج ههر مهؤمن و مؤمنهه را زودتر برسانی و گشایش کار م

 ترین مهربانان. ای مهربان  ات زودتر بیاوری، به مهربانی
بهه ایهن مطله  توجهه شهده  ویکم ماه مبارک رمضان از امام صادق در دعای ش  بیست ج(

 است: 
َ ا»...  ُو ْسََ

َ
يِعاااَ ا  ُِ َ اااِكَج تو ُْ

َ
ْمااامااَسَ َُ َ اااَ اماا ُو ْسََ

َ
َ اااَعِظيِماااِمْنااا  تو ُْ

َ
َسأَ َُ ا أ و تو ُْ أْااَعَِّ َُ َ  اماا َلُِ َِ

يَاَعَّى َصَّم اتو ُْ
َ
أِفياِئَ اااِكِ  ا  َْ

َ
ياِئَ اَ ا  ُِ  ْ

َ
ا  ِ اَفَ جو ِِ َفَ ِجاَمْناِكَفَ  ُِ ا َُ َن

ْ
اَتَ ُْ

َ
ْةِلاَكْيِتِ  اَ ا 

َ
اَ ا  د  ُه َح مو

أْم اَعا هو ْهَِّ و يَناَ اتو ُِ ُِ أا
ا ُظه ِبيأدو أَ  اَ اِكأِ اتو ِْ ينِمْناَخَّْ ُِ

َُ عأا ُْ ا  أَ افأااَبطه ُِ أْلان از تهو   3...«:جم
خواهم به تمام آنچه از تو سؤال نمودم و آنچه از تهو درخواسهت نکهردم از جاللهت  می

کهردم اینکهه بهر محمهد و  دانستم، به آن از تو درخواسهت مهی عظیم تو که اگر آن را می
رگ یهدگان از خلقهت خاندان او درود فرستی و فرج کسی را که به فهرج او، دوسهتان و ب
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گشایش یابند، را اجازه فرمایی و بهه ]دسهت[ او سهتمگران را نهابود و ههالک گردانهی. 
 را برسان، ای پروردگار عالمیان.  زودتر آن 

 . دعا برای تجدیدعهد با والیت و امامت امام مهدی2

 است:  اشاره شده در دعای روز سی دهم ماه مبارک به دعا برای تجدیدعهد با امام زمان
َما» هو ياا َُّه َ اااِإنم ِقفنو

َ
أْؤِمِنيَنااَ اِ َلَفِتأَ اااِكطاَعِتأَ ااا  ُو ُْ ِميأِ ا 

َ
أَ  اَ اِ َلَفأِ ا  اَنِبيم أد  ُه َح  اَ اِ َلَفأِ امو

ِتأَ .اَ ا نه َِ ْةأِلا
َ
َدْياَشأباِطا  َ  اَ اَسأيم َسْيِناِسْبَطيْاَنِبيم حو ُْ َحَسِناَ ا  ُْ َ  اَ اِ َلَفِ ا  ِبيِباَنِبيم ََ

ِقف
َ
اِكِاَلَفِ اَعَّ  َ افااَبطم انو ِداْكِناَعَِّااىم ُه َح َسْيِن اَ امو حو ُْ اْكِنا  اسأىى  د  اَ امو ُه َح ْعَفِ اْكِنامو َِ ْكأِنااا اَ ا

ْعَف   اَ اَعَِّا اَِ اسىاىم ِداْكِناَعَِّأاْكِنامو ُه َح ا اَ امو َحَسأِناْكأِناَعَِّأى  ُْ أد  اَ ا  ُه َح ا اَ اَعَِّأيماْكأِنامو  اَ اى 
ِدياَ اَمأْاَل ْسأَِّيِماِكُأااَسيم اِكطأاَعِتِهْماَ اِ َلَفأِتِهْم اَ اِكاُته أَ افأااَبطم ِقفنو

َ
ا  ُِ مأا ِبا ُزه َِ َياَأا

م ََّْتهو َه و  بارالها من با اطاعت از خودت و والیتت و والیت محمد پیامبرت 1...«:ااَف
دوست پیامبرت و والیت حسن و حسین دو نوادۀ پیامبرت و دو  والیت امیر مؤمنان

کنم. همچنهین ای  داری مهی دار تهو هسهتم و تهو را دیهن ان اهل بهشتت، دینآقای جوان
پروردگار به والیت علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسهی بهن 
جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بهن محمهد و حسهن بهن علهی و آقها و 

گهار بهه اطاعهت و والیهت دار تو هستم و همچنین ای پرورد ال مان دین موالیم صاح 
 کنم ...... . ات می داری ای، دین بودن به آنچه آنان را بدان برتری داده ایشان و تسلیم

 و دفع بالها از ایشان . دعا برای نصرت امام مهدی3

 خوانیم:  باره می این در دعای روز سی دهم ماه مبارک رمضان در
اَعَّى» لم ََ ا مه هو َحااا َُّه اَ ا ِلامو د  ُه َح ْأاِئِمامو ُْ سأاِنَ  اَ ا  ُِ أَ اَ اَخَِّيَفِتأَ اَ ا يم ُِ أد  اَ ا ْقَفأْعاَعأْناَ  ُه

َِ اَ ا أاِظَ  أَ  اَ اَعْيِنأَ ا ُنه ُِ  ْ أاِهِقاِكحو أِ اَعْنأَ  اَ ا ُنه َعبم ُو ُْ ْ َمِتَ  اَ ا  حو ُِ ِما َعظم ُو ُْ ْسِطَ  اَ ا  ِْ ِك
ِتَ اَعَّى جه َو اِمَعِ  اَ اشاِةِداِعباِقَك اَ ا ِنَ ا ُسه نو ْجَتِهأِداااإو ُو ُْ جاِةِداِفياَسِبيََِّ  اَ ا  ُو ُْ َ  اَ ا  ِْ َخَّْ

ِعأْنا
َ
اَ ا  ِعْنأ و

َ
أِب اَ ا  ُِ اا

ُْ ْنأِدَكا  اِكجو ْدهو فم
َ
يعو اَ ا  َِ ِتياَلاَت

ُه اِفياَ ِقفَعِتَ ا  َعَّْ و ِْ ِفياهاَعِتَ  اَ ا 
ِذفَناَفنْا ُه ِدياِمَنا  َُ د اَ اَ  َُ اَ امااَ  َديه ُِ َعَِّْنياَ ا   ِْ ْنيااَ اَعْن و اَ ا  اِكِ اِفأيا ُأدُّ َُ اَ اَفْنَتِص و  صو و َن و

َِا بارالها بر محمد و آل محمد درود فرست و از ولی و خلیفه و زبان گویایت و  2«: ْلِخَ 
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حرمتت و بازگوکننهدۀ از سهوی تهو،   کنندۀف ات و تعظیم پاخاسته ]برای اجرای[ دادگری به
گواه بندگانت و حجت تو بر خلقت  گویندۀ حکم تو و چشم بیننده و گوش شنوندۀ تو و

گهر در طاعتهت هرگونهه بهال را دفهع کهن و او را در امانهت  و جهادگر در راهت و تالش
ناشدنی خویش قرار ده و به سهزاهیان پیهروزت تأییهد فرمها و او را یهاری نمها و از او  گم

ار ده که او را اند و فرزندانم را از کسانی قر حمایت کن و مرا و والدینم و آنچه متولد کرده
 گیرند. کنند و از او در دنیا و آخرت یاری می یاری می

 واسطه امام مهدی . دعا برای ایجاد همبستگی در جامعۀ منتظر به4

 خوانیم:  در دعای افتتاح با اشاره به این مطل  می
ْقاِكِ اَفْتا» ْدَعَنااَ ا ْبتو ََ ْماِكِ اَشَعَثَنااَ ا ْشَعْباِكِ ا ُو ُْ ا  مه هو [اِكأِ ا َُّه ِعأزه

َ
ْعأِزْزا] 

َ
َتَنااَ ا  ْ اِكِ اِةَّه َنااَ اَكثم َْ

اِكأِ اَخَّها أده َ َنأااَ اسو ْْ ْ اِكأِ اَف بو ِْ ْاَ ِمَناا]َمْاَ ِمَنا[اَ ا  ْغِناِكِ اَعاِئَََّنااَ ا ْةِضاِكِ اَعْنامو
َ
َتَنااَ ا  ُه َتَنأااَ اِن

اكِا اَةَنااَ افو ه ِو ْضاِكِ ا و ْسَ َنااَ اَكيم ْ اِكِ اعو ْنِجأْزاِكأِ اَمَا ِعيأَدَنااَ اَفسم
َ
ْنِجْحاِكِ اَهََِّبَتَنااَ ا 

َ
ْسَ َنااَ ا 

َ
ِ ا 

ْعِطنَا
َ
َنااَ ا  َُ ا َما َِ ْنَيااَ ا ْلِْخَ  ْاَنااِكِ اِمَنا ُدُّ َنااَ اَكَّم

َُ ْؤ ْعِطَنااِكِ اسو
َ
ااِكأِ اَفأْاَقا ْسَتِجْباِكِ اَقْعَاَتَنااَ ا 

يَناَ ا اُِ ْسئو َُ ُْ اِكَنأااَ ااَبْغَبِتَنااَفااَخْيَ ا  َّو ْنِةأْباِكأِ اَغأْيَقاةو
َ
دو َبَنااَ ا  َو اِكِ ا ِِ ْعِطيَنا ْش ُو

ُْ ْ َسَعا 
َ
 

اَ ا يم  ِْ ْسأَت امو  ْ أَ   َِ أىا
َُ اِإ أَ اَتْهأِدياَمأْناَتَشأاءو اِكِنْنِنَ اِإنه َحقم ُْ اِفيِ اِمَنا  َِ َِّ اا ْختو َُ ُِ  ْةِدَنااِكِ ا

َ ا َُ َنااِإ َكاَ اَعدو م ْ َنااِكِ اَعََّىاَعدو م َخَِّْقا ْنصو ُْ ا]  َحقم ُْ مها را بهه یهاری   خدایا پریشانی 1«:[ا ِميَناا 
او جمع کن؛ پراکندگی ما را به او وحدت بخش؛ گسیختگی ما را با او پیوند ده؛ انهدک 
ت ده؛ تنگدسهتی مها را بهه او تهوانگری بخهش؛  ت ما را به او ع ف ما را به او زیاد فرما؛ ذلف

را به مدد او جبران فرما؛ جدایی و دودستگی ما را  بدهی ما را از برکت او ادا کن؛ فقر ما
به او برطرف کن؛ دشواری کار ما را به او آسان گردان؛ روی ما را به دیدار او سزید کهن؛ 

های ما  های ما را به لطف او برآور؛ وعده اسیران ما را به یاری او آزاد گردان؛ درخواست
مهان را بهه  هاي او اجابت کن؛ خواسته مان را به کمک ؛ دعاي را به ظهور او تحق  بخش

مان برسان؛ لطف به او باالتر  ح  او عطا فرما؛ ما را به یاری او به آروزهای دنیا و آخرت
ترین بخشندگان،  دست شدگان و گشاده به ما اعطا کن، ای بهترین خواسته  مان از آرزوي

کن و ما را به مدد او بهه   رفمان را به او برط هاي های ما را به او شفا بخش، کین  دل سینه
حقیقت آنچه در آن اختالف افتاده از ح  به اذن خود راهنمایی فرما. همانا تو هر کهه را 
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کنی و به وسیله او ما را بهر دشهمنان خهود و دشهمنان  هدایت می  بخواهی، به راه راست
 خویش یاری ده، ای معبود ح ، آمین.

نأا»وانیم: خ در دعای روز سی دهم ماه مبارک نی  می َْ أْقاِكأِ اَفْت أْدَعنا اَ ا ْبتو ََ  ، َُّهما...ا ْشأَعْباِكأِ ا
.»...1 

 . دعا برای نابودی ستم و ستمگران توسط امام مهدی5

يَناَ ا»... خوانیم:  می ویکم در وصف حضرت مهدی در دعای ش  بیست ُِ ُِ أا
ا ُظه ِبيأدو َ اِكأِ اتو

ا ُِ
َُ عأا ُْ ا  َ افااَبطه ُِ ْلان ْم اَعجم هو ْهَِّ و و بهه ]دسهت[ او سهتمگران را نهابود و ههالک گردانهی.   2...«:ينتو

 را برسان، ای پروردگار عالمیان.  زودتر آن 
َجأْاَب اَ اَقْمأِدْ ا»خوانیم:  در دعایی دیگر می ُْ ِمأْتاِكأِ ا 

َ
ا  أمه هو ءو َسااا َُّه أ و اَ ا ْةِصأْمابو َُ أْناَنَصأَبا َُ ِك

ى ته ََ ِ  ا َلَُ َه ااا ُ ُِ اب اَلاَتَدْعاَعََّىا ْأَْب ْماَقفه ای خدا به ]ظهور[ او ستم را بمیران، و ههر کهه بها  3«:ِمْنهو
او بستی د، نابودش ساز و سران گمراهی را پشت بشکن تا اینکهه احهدی از آنهها را روی زمهین بهه 

 جای نگذرای.

 گستری ایشان با تأکید بر عدالت . دعا برای امام مهدی6

ا»خوانیم:  در دعای افتتاح می مه هو أا َُّه ُِ اَعََّىاَ 
لم ََ اَ ا ْنَتَظأِ ااىم ُو ُْ َعأْدِلا  ُْ أِلاَ ا  َؤمه ُو ُْ أاِئِما  َْ ُْ ْمأِ َكا 

َ
  :»...4 

 گستر موردانتظار درود فرست. کننده مورد آرزو و عدالت دار فرمانت و قیام خدایا بر عهده
 نقل شده نی  به این موضوع اشاره شده است:  العابدین در دعای دیگری که از امام زین

اَ ا ِلا » أد  ُه َح ياَعََّأىامو َصأَّم اتو ُْ
َ
َ ا  ُو ْسََ

َ
َُ ا...ا    ْ ْو ُْ َتاِفيِ ا  ُْ ْنَز

َ
ِذيا  ُه َُ ا  اَبَمَا اةذ اَشْه و مه هو َُّه

يَ َِ اَ اَ  د  ُه َح َ اَخَِّيَفَ امو اَتْنصو ُْ
َ
د  اَ ا  ُه َح ْأاِئَمااامو ُْ أد  اَ ا  ُه َح ااامو أد  ُه َح أياِءامو َِ  ْ

َ
ْسأِ اِمأْنا  ِْ

ُْ ِكا
ا ا ُسه اَعََّْيِهمو ِْ خهواهم جانشهین محمهد و  خهدایا از تهو می 5...«:َعََّْيِهْماَنْصَ َكاااَل و ا ْعِط

کننده به عدالت از اوصیای محمد ه که درودهایت بر او و ایشان باد  وصی محمد و قیام
 ات را بر آنان معطوف بدار. ه را یاری نمایی، یاری
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 یبیتوسط مالئکه و نیروهای غ . دعا برای امداد حضرت مهدی7

اَ ا...اَف  »خوانیم:  باره می این در دعای افتتاح در مه هو ِساَفأاااا َُّه أدو ْو ُْ اِكأ و ِحا  أْدهو فم
َ
ِكيَناَ ا  َْ ه ُو ُْ ََلِئَ ِتَ ا  َُ ِك

يَنا ُِ
َُ َعا ُْ ا  اش  القهدس کمهک و یهاری خدایا ایشان را با فرشتگان مقربت دربر گیر و با روح 1«:َبطه

حضرت را با  که خداوند آن  وایات نی  به این نکته اشاره شده استکن، ای پروردگار عالمیان. در ر
و یؤیهده اللهه بالمالئکهه و الجهن و شهیعتنا »رسهاند؛ از جملهه:  الطبیعه امداد می نیروهای ماوراء

کنهد.  را با فرشتگان، جن و شیعیان مخلص یاری می خداوند حضرت مهدی 2«:المخلصین
هوا»همچنین وارد شده است:  دو َؤفم ْعأبافو أْؤِمِنيَناَ ا ُ ُّ ُو ُْ ََلِئَ أِ اَ ا  َُ ُْ اِكا َنأاق  ِْ

َ
خداونهد آن  3...«: ِكَثََلَثِ ا 

 انداختن در دل دشمن[. دهد: فرشتگان، مؤمنان و رع  ]ترس حضرت را با سه لشکر یاری می 

 کنندۀ قرآن و دین  . دعا برای حضرت در جایگاه اقامه8

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
ا» مه هو ىاِكَتاِكَ اا َُّه َُ ا ُده ِعيَاِإ َعَّْ و ِْ أاا ْسأَتْخََّْفَتااا  َُ اَك ُِ اِفأيا ْأَْب أاِئَماِكأِدفِنَ ا ْسأَتْخَِّْف و

َْ ُْ َ ا 
َكاََلا أدو ْمنأًااَفْعبو

َ
اِمْناَكْعِداَخْاِفِ ا  ُْ و ْكِد

َ
ا  َُ و ا ْيَت و ََ ِذيا ْبَت ُه ا  اِقفَن و َُ و ْنا ِذفَناِمْناَةْبَِِّ اَم م ُه ا  ْشأِ كو افو

کننده به امر دینت قهرار  کننده به کتابت و قیام خدایا آن حضرت را دعوت 4...«:ْيئاًاِكَ اَشا
گونه که پیشینیان او را جانشین خهود قهرار  ده، او را در زمین جانشین خود قرار ده؛ همان

ای پابرجا ساز و بیم و ترس او را بهه آسهودگی خهاطر و  دادی؛ دینی که برای او پسندیده
 .. . ایمنی تبدیل کن .

ىاَلاَفْسَتْخِفَىاِكَشْىا»خوانیم:  همچنین می ته ََ َکا نه اَنِبيم ْظِهْ اِكِ اِقفَنَکاَ اسو
َ
ا  مه هو اَمَخاَفأ اا َُّه َحأقم ُْ اِمَنا  ء 

َخَِّْقا ُْ اِمَنا  د  ََ
َ
خدایا به دست او دینت را و سنت پیغمبرت را آشکار ساز تا آنکه دیگهر چیه ی  5«: 

 خل  مخفی نماند. از ح  و حقیقت از ترس احدی از
حضرت دین الهی را در زمین بسط و گسهترش  در روایات به این نکته اشاره شده است که آن 

كناةَ »خواهد داد. در روایتی در تفسیر آی   َّلَة َو آَتنُول للزَّ ْرِض َأقاُمول للصَّ اُهْم ِفی لَْلَ نَّ ََ ِإْن َمکَّ ِذي  6«للَّ
لامحُدا)عَّيهما ُسَل (ا ا ُُهدیا ا َأحاك افَُّ هأماةذها ْلف اْل»نقل شده است:  از امام باقر

                                                           

 .580، ص 2، ج مصباح المتهجد و سالح المتعبد. محمد بن حسن طوسی، 1
 .286، ص 2ج ، ارشاد القلوب الی الصواب. محمد بن حسن دیلمی، 2
 .198، ص الغیبة. محمد بن ابراهیم نعمانی،  3
 .581، ص 2، ج مصباح المتهجد و سالح المتعبد. محمد بن حسن طوسی، 4
 .581. همان، ص 5
 .41. حج: 6



48    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 َُّ امشابقا أبُا اماابكهاا افظه ا ُدفنا افُيتا َُّ اك ا ا َحاك ا ُبدعا ُباهلاكُاا مأاٍا ُسأف ا
کنهد و حهاکم  خداونهد بهه وسهیل  آنهان دیهن خهود را آشهکار مهی  1«: ُحقاَتىاَلاف یا ث اَُّظَّأم

 شود. م و بدعت دیده نمیای که ا ری از ست گرداند؛ به گونه می

 . دعا برای عزت، نصرت و یاری حضرت مهدی9

ْعأِزْزاِكأِ اَ ا»خهوانیم:  باره می در دعای افتتاح به این مطل  اشاره شده است و دراین
َ
اَ ا  هو ِعأزه

َ
ا  أمه هو  َُّه

اَفْتحًااَفِسأي  َُ و اَنْص ً اَعِزفزً  اَ ا ْفَتْحا ْ هو اَ ا ْنَتِصْ اِكِ ا ْنصو ْ هو َعأْلا ْنصو ِْ أ واااً اَ ا  ْنَ اااِمأْناااَُ أدو أََّْطانًااَنِصأي  ااَُ  2«:سو
اش کهن و دیگهران را  واسهطه او عه ت ده و کمهک و یهاری خدایا او را ع ت بخش و دیگهران را به

وسیله او یاری رسان و فتح و پیروزی را نصیبش فرما و از جان  خویش حکهومتی پیروزمنهد و  به
 سلطنت و قدرت توجه فرما. 

منهد  سار حکومهت او ع ت ری و نصرت با حضرت باشد، اسالم و اهل اسالم در سایهاگر یا
ْةََّ وا»شوند:  می

َ
ْسَلَ اَ ا  اِكَهاا ْْلِ ِعزُّ

 «.تو
 شدن مشکالت جامعۀ منتظر . دعا برای برطرف10

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
َنااَ اَغْيَبَ ا» َداَنِبيم ْْ ْيَ اَف َُ ااِإ ااَنْش و اِإنه مه هو ِفَتِنا َُّه ُْ ا  ََ َنااَ اِشده اَعدو م ََ اااِإَماِمَنااَ اَكْثَ  ُِ َمأا َ ا ُزه

َ اَتَظاةو
َ ا ُِ ااَعََّىاَن ِعنه

َ
اَ ا  د  ُه َح اَ ا ِلامو د  ُه َح اَعََّىامو

اااَعََّْيَنااَفَصلم اَ اَنْصأ  
اَتْ ِشأفو و أ   َو اَ اِك َّو و َعجم اتو ِكَفْتح 

ا َْ اَ اَب هو ْظِه و اتو ق  ََ ا ُِ ََّْطا اَ اسو هو ِعزُّ
أماتو ِتَ اَفأاا َب َُ َْ َناَةااِكَ  َِّْبسو اِمْنَ اتو َناَةااَ اَعاِفَي   َّو َجَّم اِمْنَ اتو   َُ

مان و فراوانهی دشهمنان و کمهی  خدایا ما از فقدان پیامبرمان و غیبت امام» 3«: ُ  َُين
کنیم؛ پهس بهر  های سخت و خودنمایی روزگار بر ضرر ما به تو شکایت می تعداد و فتنه

پاکش درود بفرست و ما را بر این امور یاری فرما به پیروزی ن دیک از محمد و خاندان 
جان  خودت و و رنج و سختی را از ما بر طرف ساز و ما را به رحمت خویش فرا گیهر 

 ترین مهربانان. ای مهربان

 های حکومت جهانی حضرت مهدی . دعا برای ظهور و برخورداری از برکت11

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
                                                           

 .87، ص 2، ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 1
 .89، ص گاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 2
 .581، ص 2، ج المتهجد و سالح المتعبدمصباح . محمد بن حسن طوسی، 3
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َفأاَقا» اِكَهأاا ُنم أِذلُّ اَ اتو ْةََّ و
َ
ْسََلَ اَ ا  اِكَهاا ْْلِ ِعزُّ

اتو   َُ ف اَكِ    
َُ ْيَ اِفياَقْ  َُ اِإ ااَنْ َغبو اِإنه مه هو اَ اا َُّه ْةََّأ و

َ
َ ا 
َنأااِكَهأااَكَ  َمأَ ا ُأ ةو أىاَسأِبيََِّ اَ اَتْ زو َُ اِإ َِ أاَق َْ

ُْ ىاَهاَعِتأَ اَ ا  َُ اِإ َِ َعا َنااِفيَهااِمَنا ُدُّ ْنَيااَ اَتْجَعَّو دُّ
ا َِ واسطه آن اسهالم و اهلهش را  خدایا ما آرزومند دولت کریمانه هستیم که به 1...«: ْلِخَ 

به آن ع ت بخشی؛ نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و مها را در آن دولهت حقهه 
واسهط  آن دولهت بهه مها  اهل دعوت به طاعتت و از پیشوایان راه هدایت قرار دههی و به

 نیا و آخرت عطا فرمایی ... .کرامت د

 . دعا برای سالمتی امام زمان12

یکی دیگر از دعاهایی که در ایام ماه مبارک رمضان بر آن تأکیهد شهده، دعها بهرای سهالمتی امهام 
سوم تأکید بیشتری شده است. کلینی از محمد  و ویژه به این دعا در ش  بیست است؛ به زمان

سهوم مهاه  و آورده است که فرمودند: ایهن دعها را شه  بیست بن عیسی به سند خود از امامان
کنهی و نیه  ههر قهدر کهه  رمضان در حال سجده و برخاستن و نشستن و در هر حهال تکهرار مهی

ات؛ پهس از حمهد خهدای تبهارک و تعهالی و  توانی و هرگاه که به یادت آمهد در دوران زنهدگی می
َما»بگو:  صلوات بر پیغمبر هو ْنااا َُّه َاُِاااكو َ اُِ ااايم ُِ ََل

اااْكِنااافو  ُ ََل
اَعِ اَ اِفيااَةِذهِاااِفياافو ِلااا ُسه أًااَ اااكو ي  ُِ اَ  َسأاَع  

اِفيَهااَها َع و تم َُ ْبَتَ اَهْاعًااَ اتو
َ
ا  ْسِ َن و ىاتو ته ََ يًَلاَ اَةاِئدً اَ اَعْانًااَ اَعْينًاا ُِ َِ ً اَ اَق اِفظًااَ اَنا  2...«.ِافَلََ

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 ش. 1376؛ چ ششم، تهران: کتابچی، االمالیبابویه، محمد بن علی؛  . ابن1

 ش. 1376؛ چ اول، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، اقبال االعمال. ابن طاووس، علی بن موسی؛ 2

 ق.  1414؛ چ سوم، بیروت: دار صادر، لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ 3

 ق.1412؛ چ اول، قم: الشریف الرضی، الصوابارشاد القلوب الی . دیلمی، محمد بن حسن؛ 4

گلزایگهانی،  الله صافی  ؛ قم: دفتر نشر آ ار آیتامام  و مهدوب الله؛  . صافی گلزایگانی، لطف5
 ش.  1397

 ق. 1417؛ بیروت: مؤسسه االعلمی، المیزان فی تفسیر القرآن. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ 6

؛ بیهروت: موسسهه فقهه الشهیعه، سالح المتعبد مصباح المتهجد و. طوسی، محمد بن حسن؛ 7
 ق. 1411
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 .162، ص 4، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 2
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 ق. 1404؛ چ سوم، قم: دار الکتاب، تفسیر القمی. قمی، علی بن ابراهیم؛ 8

 ق.  1407؛ چ چهارم، تهران: دار الکت  االسالمیه، الکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 9

، بیروت: مؤسسها الوفهاء، ؛ تحقی : یحیی العابدی؛ چ دومبحار األنوار. مجلسی، محمدباقر؛ 10
 ق. 1403

 ق. 1423؛ بیروت: مؤسسه االعلمی، گاد المعاد. ههههههههههههههههههههه؛ 11

ق. 1422فارس حسون کریم؛ قم: انوار الههدی،  ؛ تحقی :الغیبة. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ 12



 

 

 عوامل حسرت در قرآن

*االسالموالمسلمینالیریاانصاهیحجت

 مقدمه

یهات آدر روز قیامت است؛ چنانکهه در « حسرت»وضوعات قرآنی قابل تحقی ، مسئله یکی از م
انهد. ایهن نامگهذاری از  و روز افسهوس و حسهرت خهوردن نامیده« یهوم الحسهرة»روز قیامت را 

ای   1کهردیم! ای کاش آیهات الههی را تکهذی  نمی گویند:  روست که برخی در روز قیامت می این
3ای کاش مرگ ما به تأخیر بیفتد!  2کردیم! عت میکاش از خدا و پیامبر اطا

البته در قرآن از قیامهت  
ها در  ها و عناوین مختلفی یاد شده است؛ برای مثال از آن جهت که اولهین و آخهرین انسهان با نام

خوانده شده است و از آن جههت کهه « روز جمع»یا « روز حشر»شود، این روز  قیامت جمع می
ها در  اسهت و بهدان جههت کهه انسهان 4«یوم تبلهی السهرائر»شوند،  میدر قیامت حقای  روشن 

شهود.  نامیهده می 6«یوم التغابن»یا  5«یوم الحسره»کنند،  روند و احساس غبن می می حسرت فرو 
کنهد. ایهن مههم در  های حسرت را با رویکردی قرآنهی بررسهی می رو عوامل و زمینه نوشتار پیش

 های زیر ارائه شده است. محور

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر.* 
 .27. انعام: 1
 .66. اح اب: 2
 .11و  10. منافقون:3
 .9. طارق: 4
 .39. مریم: 5
 . 9. تغابن: 6

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 فهوم حسرتم

 2 «پشیمانی از چی ی اسهت»و  1«تأسف و غصه خوردن بر چی ی»، «افسوس»حسرت به معنای 
بهار در قهرآن  10« َلیهَت »بار و واژه  8« َویل»بار و واژۀ  9که از دست رفته است. مفهوم حسرت 

وتهاهی سوره زمر اشاره کرد که کهافران در روز قیامهت از ک 56توان به آیه  آمده است؛ از جمله می
َأْن »گوینهد:  خود در دنیا و به مسخره گرفتن آیات و نرسیدن بهه مقهام پرهی گهاران و نیکوکهاران می

ْطُت في  َع ی  َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتی ََ   ما َفرَّ ناِخري ََ للسَّ نِ  َو ِإْن ُكْننُت َلِمن واژگهانی  3«.َجْننِب لل َّ
نی  در فرهنگ قرآنهی بهرای بیهان « ماقتلوا»و « لو اطاعونا»و جمالتی همانند « یا ویلتی»همچون 

   4این معنا به کار رفته است.

 حسرت همگانی  
، قیامهت روزی خمینهی خورند. از نظر امهام  در روز قیامت همگان بر گذشته خود حسرت می

که صور اعمال و صحیفه افعال انسان را در عالم به دست او بدهند و بگویند خود حسهاب  است 
کن. آن روز ج  حسرت و ندامت و بیچارگی و بدبختی و خجالهت و شرمسهاری  خود را مالحظه

شهود؛ حسهرت و نهدامتی کهه در ایهن عهالم شهبیه نهدارد و خجالهت و  چی ی نصی  انسان نمی
« یهوم الحسهره»ها در  بر ایهن اسهاس همهه انسهان 5توان کرد. شرمساری که نظیرش را تصور نمی

ها بیشهتر اسهتفاده نکردنهد و  است که چرا از فرصهتخورند، اما حسرت مؤمنان این  حسرت می
از نظهر  6انهد. خورند کهه چهرا  گنهاه کرده اند و بدکاران نی  حسرت می توشه بیشتری را نیندوخته ره

آفت حسرت آن روز، این است که بدها در این حسرت هسهتند کهه »الله وحید خراسانی نی   آیت
فخهررازی معتقهد  7...«.تر نشهدیم  ا خهوبها در این حسرت کهه چهر چرا خوب نشدیم و خوب

                                                           

 .62، ص 2 ، ج معجر مقابیس اللغة. احمد بن فارس، 1
 .568، ص10 ، جفرهنگ قرآن اکبر هاشمی رفسنجانی، ؛ 235، صمفردات ألفاظ القرآنسین بن محمد راغ  اصفهانی، . ح2
ههایی کهه در  این دستورها برای آن است که( مبادا کسی روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهي: »)56. زمر: 3

 «. کنندگان اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره
 .568، ص 10 ، ج فرهنگ قرآنی رفسنجانی، . اکبر هاشم4
 .34، ص آداب الصالةالله موسوی خمینی،  . سید روح5
، 8، ج اطی  البیان فی تفسیر القنرآن ؛ سید عبدالحسین طی ،73، ص 13، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 6

 .442ص 
 .2899، کد مطل : 12/03/1394، «خورند های خوب در قیامت حسرت می چرا انسان»سایت بالغ،  . وب7

https://www.balagh.ir/content/2899 
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شوند و برای اهل بهشت حسرتی نیست؛ چهرا کهه  تنها بدان هستند که گرفتار حسرت می»است: 
اما این غهم و حسهرت، نهوعی کمهال  1،«تواند وجود داشته باشد در آنجا هیچ غم و اندوهی نمی

های  مهردم، حتهی انسهان است و مایه ناراحتی و عذاب روحی نیسهت؛ بنهابراین در قیامهت همهه
اللهه  ها. از مرحهوم آیت کننهد، مگهر انهدکی از انسهان بهشت احساس غهبن می خوشبخت و اهل

نقل شده است که بعد از رحلت مرحوم قاضی، کسی ایشان را در خواب دیهد و سهؤال  بهجت
ی زیارت عاشورا و من پشیمانم که چهرا روز»فرمود: «. تر است؟ چه عملی در آخرت مهم»کرد: 

   2«.بار زیارت عاشورا را قرائت کردم و دو بار نخواندم یک

 عوامل حسرت 

هها اشهاره  برای حسرت در قیامت عوامل متعددی بیان شده اسهت کهه در اینجها بهه برخهی از آن
 شود. می

 عدم اطاعت از خدا و رسول.1

س اسهت. بهر ایهن اسها یکی از عوامل حسرت در قیامت، عدم اطاعت از خداونهد و رسهول
شود؛ چنانکه خداونهد  ، مایه حسرت آنان در قیامت میاطاعت نکردن کافران از خدا و رسول

أاَلَا»فرماید:  می سو َهْعَنأاا ُ ه
َ
َ اَ ا  َهْعَناا َُّه

َ
ْيَتناا  َُ افاا َُ ا اُو ْو اِباَف ْماِفيا ُنه هو اةو ِو ا و بو َّه َْ در آن روز  3؛...اَفْاَ اتو

شهوند و(  خواهد شد، )از کار خهویش پشهیمان می های آنان در آتش )دوزخ( دگرگون که صورت
به بعد سهوره زمهر  54خداوند در آیات «. گویند: ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم می

 56نی  به مردم دستور داده است که توبه کنند و آ ار اعمال گذشته را از بین ببرنهد، سهزس در آیهه 
ا»فرموده است:  ََ اَلاَنْفٌسافاا ْو اَت ُْ

َ
افيااَعَّىااْسَ تى  ْهتو أاِخ فَنااامااَف ه أَنا ُسه ُِ

َُ ا ْنأتو اكو ُْ أِ اَ اِإ ْنأِبا َُّه ؛ َِ
)این دستورها به خهاطر آن داده شهد کهه( مبهادا کسهی روز قیامهت بگویهد: افسهوس بهر مهن از 

جنه  «. »هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و آیات و رسوالن او را بهه سهخریه گهرفتم کوتاهی
ه ه، عام است و شامل فرمان خدا، اطاعت او، قرب او و کت  آسمانی نازل شده از سوی در آی« اللَّ

هایی که در برابر خداوند داشتند، اظههار  شود. به این ترتی  گنهکاران نسبت به تمام کوتاهی او می
                                                           

 . 541، ص  21 ج  ، مفاتی  الغی . محمد بن عمر فخر رازی، 1
 .897668، کد خبر: 15/02/1399، «خورند؟ چه کسانی در روز قیامت حسرت می». خبرگ اری رسمی حوزه، 2

https://www.hawzahnews.com/news/897668 
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کنند و برای انجام دادن تکهالیف  تهرک شهده خهود ماننهد نمهاز، روزه، حهج و ...، از  حسرت می
تهوجهی  کنند تا به دنیا برگردند. کسهانی نیه  کهه بهه حجهاب اسهالمی بی رخواست میخداوند د

اللهه را رعایهت  النهاس و ح  گذارنهد و ح  کنند، افرادی کهه بهه حقهوق دیگهران احتهرام نمی می
گوینهد:  دهنهد و می کنند...، همگی از افرادی هستند که در روز قیامت ندای حسرت سر می نمی

ای کهاش »، «شهدیم کهردیم و از مؤمنهان می م و آیات خدا را تکذی  نمیگشتی ای کاش باز می»
ای   ؛ ولی ایهن افسهوس و حسهرت فایهده«کردیم بردیم و پیامبر را اطاعت می خداوند را فرمان می

 ندارد. 

 عدم توجه به شئونات قرآن . 2

بهر  یکی از عوامل مهم حسرت در قیامت، عدم استمرار تهالوت قهرآن اسهت. حهافظ قرآنهی کهه
بر کسی کهه قهرآن را حفهظ کهرده اسهت، »خورد:  تالوت مداومت نکند، روز قیامت حسرت می

،  را فراموش نکند تا مبادا از ایهن راه روز قیامهت س اوار است بر تالوتش مداومت داشته باشد و آن 
اگر چه در روایات از عدم استمرار تالوت قهرآن بهه عنهوان  1«.گریبانگیرش شود  تأسف و حسرت

ههای آن نیه   امل حسرت یاد شده است، اما عدم یادگیری مفاهیم قهرآن و عهدم عمهل بهه آموزهع
خطهاب بهه معهاذ بهن جبهل  تواند از عوامل حسرت در قیامت باشد؛ چنانکه پیامبر اعظم می

 فرمود: 
َِا َحْسأَ  ُْ اَفأْاَ ا  ََ َجا َهَد ِءاَ ا ُنه ا ُشُّ ٍَ َعَد ِءاَ اَمْا ْماَعْيَشا ُسُّ َبْقتو

َ
ا  ُْ َحأ و ِباَ ااِإ ُْ ََّأَلاَفأْاَ ا  َ ا ُظه

اِفأ ٌُ َحأا ِْ اَ ابو ُِ أْيَطا
ْ ٌزاِمَنا ُشه َِ ِناَ ا َُ َْ ا ُ ه اَكََل و اَفِننه و َُ   ْ ْو ُْ ا ا  سو ِ اَفاْقبو َُ ََل َه َدیاَفْاَ ا ُ هو ُْ يا 

ا ُِ يَز  ُِ
ُْ بختان و ُمردن شهیدان و نجات در روز حسرت و داشتن سایه  کاگر زندگی نی 2؛ 

خواهید، قرآن را یاد بگیرید؛ زیهرا قهرآن،  و هدایت در روز گمراهی را می در روز سوزان
 سخن خداوند مهربان و مایه حفظ از شیطان و سنگینی ترازو]ی اعمال[ است.

خوردند؛ زیهرا یهک عمهر بهه علهوم دیگهر پرداختهه و  از همین روست که عالمان دینی تأسف می
 گفته است:  اند؛ چنانکه مالصدرا گرفتهها و معارف بلند و عمی  قرآن فاصله  ازآموزه

بسیار به مطالعه کت  حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم، ولی همین که 
کمی بصیرتم باز شد؛ خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر افتادم که 

                                                           

 .290، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن1
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دم کهه کهارم بروم. من یقهین کهر محمد به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل
اساس بوده است؛ زیرا در طول عمرم به جای نور، در سهایه ایسهتاده بهودم. از غصهه  بی

جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا به اسرار قرآن 
آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در  خانه وحی را کوبیدم، در باز شهد و 

َسَّلٌم َعَ نْيُکْم ِطْبنُتْم َفاْدُخُ وهنا »گویند:  ار رفت و دیدم فرشتگان به من میها کن پرده
 ََ ها برایتان، داخل بهشت شهوید و جاودانهه  سالم بر شما! گوارا باد این نعمت 1؛خاِلدي

کنم کهه قهرآن،  ام، اقرار مهی من که اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده«. در آن بمانید
که ج  با لطف الهی امکان ورود در آن نیست؛ ولی چه کنم عمهرم دریای عمیقی است 

ام کهم، ابه ار کهارم نهاقص و روحهم کوچه   رفت، بدنم ناتوان، قلبم شکسته، سهرمایه
 2است.

 نی  فرموده است:   امام خمینی
د، نه تعارف معمولی می گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشهتباه  اینجان  از روی ج 

ها را از توجهه  ها و دانشگاه سف دارم و شما ای فرزندان برومند اسالم! حوزهو جهالت تأ
ای از آن  به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته

را َمحطف نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسهته در آخهر عمهر کهه 
ها پشیمان و تأسف بهر ایهام جهوانی بخوریهد؛  کردهضعف پیری بر شما هجوم کرد، از 

 3همچون نویسنده ... .

 ضایع کردن عمر  . 3

تهرین  است. ضایع کردن این سرمایه مهم، از مهم« سرمایه عمر»های مهم آدمی،  یکی از سرمایه
ْنساَن َلِفی ُخْسرٍ »رود:  عوامل حسرت در قیامت به شمار می به عصر کهه سوگند 4؛َو لْلَعْصِر ِإنَّ لْْلِ

فرمهوده اسهت:  امام کهاظم«. رود کاری است و سرمایه عمرش رو به تباهی می انسان در زیان
ا» َُ ااا َُّه َاااِإ ْبِاضو يو َفأاِب ااَُ ُْ َعْبَدا  ُْ اگر کسی از فرصتی استفاده نکند و عمرش را به بطالت بگذرانهد،  5؛  

                                                           

 .73. زمر: 1
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موفقیهت انسهان در دنیها و  رو اسهتفاده از فرصهت، یکهی از ارکهان از این«. مورد غض  خداست
تکرار اسهت و از طهرف  عمر انسانی کوتاه و بی  رود؛ چرا که از طرفی محدوده آخرت به شمار می

دیگر رسیدن به سعادت بدون در نظهر گهرفتن آن میسهر نیسهت. بنهابراین مهؤمن بایهد از اوقهات 
 اده کند. های قدر استف مخصوصی همچون ایام جوانی، اوقات سحر، اوقات خاص دعا و ش 

هودنفسیییفهیییردما امیییر،میییف
  

کنم،نمانیییدبسیییفچیییونندییی میییف
 

ایکییی پنجیییاههفیییتودهصیییوابف
  

مدییییراییییینپیییینیهو ،دهیییییابف
 

صجلینکسک هفتوکیاهنسیاصت
  

کییو هحلییت دنییدوبییاهنسییاصت
 

سعدیادیهفتوفرداهمچنانموجیودنیسیت
  

1دهمیاناینوینفرییتشیماهامیرو ها
 

ی ِإذل جاَء َأَحَدُهُم لْلَمنْوُت قناَل »خداوند شرح حال مشرکان را چنین توصیف کرده است:  َحتَّ
ی َأْعَمُل صاِلحًا فيما َتَرْكُت َكَّلَّ ِإنَّ  ها همچنان بهه راه  )آن 2...؛ها ها َكِ َمٌة ُهَو قاِئُل  َربِّ لْرِجُعوِن َلَع ِّ

گویهد: پروردگهار مهن! مهرا  کی از آنان فرا رسهد، میدهند( تا زمانی که مرگ ی غلط خود ادامه می
کردم )و کوتاهی نمودم( عمل صهالحی انجهام دههم، )ولهی بهه او  کبازگردانید! شاید در آنچه تر

 «.گوید گویند:( چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می می
هی در بر این اساس آگاهی از ارزش وقهت و غیرقابهل بازگشهت بهودن آن، نقهش قابهل تهوج

ای اسهت  عمر تو همهان لحظهه»فرموده است:  ها دارد؛ چنانکه امام علی گیری از فرصت بهره
که در آن قرار داری. گذشته، گذشت و آینده هم )معلوم نیست تو باشی(؛ پس فرصت را میهان دو 

برداری هر چه بیشهتر از  از آنجایی که دنیا محل کار و عمل است، ضرورت بهره 3«.فقدان دریاب
أٌلاَ اََلا»فرمهوده اسهت:  روست که امام علهی شود؛ از همین عمر مشخص می َُ َيأْاَ اَع ُْ ا  ُه َفأِن

َلا َُ َساٌطاَ اََلاَع َِ اَغدً ا ُه َساَطاَ اِإ انسان باید با تی بینی با خهودش قهرار بگهذارد کهه بهرخالف  4«.َِ
مهر ه کهه پایهانش ههم مانده ع خواست خدا عمل نکند و بداند که از سرمایه زندگی به اندازه باقی

مشخص نیست ه چی  دیگری ندارد، در حال حاضر نی  خدا با لطفش بهه او مهلهت زنهدگی داده 
                                                           

 .12. سایت گنجور، دیوان اشعار سعدی، غ لیات، غ ل شماره 1
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توان به وسیله آن گوهر گرانبهایی را به دست آورد که اگر این فرصهت از دسهت بهرود،  است و می
 شود.   ج  حسرت و ندامت چی ی حاصل نمی

 ظلم. 4

ظلهم بهر »توان بهه  م انواعی دارد که آن را به یک اعتبار مییکی از عوامل حسرت، ظلم است. ظل
تقسیم کرد. در منط  قرآن کسی که با انجهام گناههان و « ظلم به دیگران»و« ظلم به خدا»، «خود

های ویژه الهی در دنیا و آخرت محروم کند؛ بر نفس خهویش  دوری از خداوند، خود را از نعمت
َْ َأْنُفَسُهْم َيْظِ ُموَن َو ما َظَ َمُهُم ل»ستم کرده است:  ُ  َو لِک ها سهتم نکهرد، ولهی  خداوند به آن 1؛ل َّ

 به تعبیر صائ  تبری ی:«. نمودند آنان به خویشتن ستم می

چرا فیرشکایتکنمک همچوحبیاب
  

2همیشیی صانیی صییرابهییوایصویشییتنم
 

ا  یَّ يا ُبنَ »فرماید:  یم ترین ظلم است. قرآن بعد از معرفی لقمان ستم بر خداوند نی  ب رگ
ْرَك َلُظْ ٌم َعظيٌم  ِ  ِإنَّ للشِّ )به خاطر بیاور( هنگامی را که لقمان به فرزندش ه در حهالی  3؛ُتْشِرْك ِبال َّ

، ظلهم ب رگهی ککرد ه گفت: پسرم! چی ی را همتهای خهدا قهرار مهده کهه شهر که او را موعظه می
 شی را همتای خدا قرار دهند؟!ارز چه ظلمی از این باالتر که موجود بی«. است

ترین ظلم از نگاهی دیگر، ظلمهی اسهت کهه در عرصهه اجتمهاعی و سیاسهی نمهود پیهدا  بد
نماید. بر این اسهاس از  ها نسبت به دیگران و حاکمان به افراد جامعه ستم می کند؛ یعنی انسان می

صهحنه رسهتاخی   نگاه قرآن کریم بین ظلم و حسرت قیامت، رابطهه ن دیکهی وجهود دارد. قهرآن
 کند:  گونه ترسیم می ستمگران را این

اِلُموَن لْلَيْوَم فی َِ للظَّ ٍَ َو َأْننِذْرُهْم َينْوَم   َأْسِمْع ِبِهْم َو َأْبِصْر َيْوَم َيْأُتوَننا لِک َضَّلٍل ُمبي
ْمُر َو ُهْم فنی کهه نه د مها  در آن روز 4؛َغْفَ نٍة َو ُهنْم ا ُيْؤِمُننوَن   لْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَی لَْلَ

کننهد، ولهی ایهن سهتمگران  های بینایی پیدا می های شنوا و چه چشم آیند، چه گوش می
امروز در گمراهی آشکارند. آنان را از روز حسرت ]روز رستاخی  کهه بهرای همهه مایهه 

                                                           

 .819، ص 2 ، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، 117عمران:  . آل1
 .5745ر، غ لیات، غ ل شماره . صائ  تبری ی، دیوان اشعا2
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ایمان  ها در غفلتند و  یابد و آن [ بترسان؛ در آن هنگام که همه چی  پایان می تأسف است
 آورند. نمی

شهود؛  هها شهنوا می رود و گوش ها کنار مهی ها از برابر چشم روشن است که در نشئه آخرت پرده»
چرا که آ ار ح  در آنجا به مرات  از عالم دنیا آشکارتر اسهت. اصهوال  مشهاهده آن دادگهاه و آ هار 

 شوند؛ ولهی برد و حتی کوردالن آگاه و دانا می اعمال، خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می
در آیهات دیگهری نیه  بهر حسهرت  1«. ها مفید نیست چه سود که این بیداری و آگاهی به حال آن

َْ َعذلِب َيْوٍم َأليٍم »ظالمان در روز قیامت اشاره شده است:  ََ َظَ ُمول ِم ذي وای بر کسهانی  2؛َفَوْيٌل ِل َّ
ا»اسهت: دربهاره آه مظلهوم فرمهوده  امهام علهی«. که ستم کردند از عذاب روزی دردنهاك َفأْا و

اِ اَعََّى ْظَّو َُ ُْ ِمااا  ُِ ا اِمْنااا ُظه َشدُّ
َ
ِماااَفْاِ ااا  ُِ ا ا اا ُظه ْظَّو َُ ُْ روز انتقام مظلوم از ظهالم، شهدیدتر از روز  3؛اَعََّىا 

 «.  ستم کردن ظالم بر مظلوم است
 اموال. 5

 فرموده است:  4« َعَ ْيِهم  َحَسرلٍت   َأْعماَلُهْم   لل َّ ُ   ُيِريِهُم   َكذِلَك »در تفسیر آیه  امام صادق
گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خهدا   این آیه درباره کسانی است که اموال خود را بیکار می

گذارنهد کهه آن امهوال  میرنهد و آن را بهرای کسهانی بهاقی می ورزند و در آخهر می دری  و بخل می
ح  مهال از اینکهه در قیامهت کننهد، صها مورو ی را در راه اطاعت خدا و یا معصیت او خرج می

خهورد بها اینکهه مهال  بیند مال او ترازوی اعمال فرد دیگری را سنگین کرده است، حسهرت می  می
بینهد مهال او   متعل  به او بوده است؛ اما اگر در راه معصیت خدا صرفش کند، صاحبش وقتهی می

   5خورد. ور ه را در نافرمانی خدا تقویت کرده است، باز حسرت می
 یاد کرده و فرموده است: « اعظم»از این نوع حسرت به عنوان حسرت  م علیاما

ا َُ ْعَظَماااِإ
َ
ااا  ٍِ َحَسَ  

ُْ أًَلاااَفْاَ ااا  ِو اَب َثأ و أِ اَفَابه اَكَسَباَماًَلاِفىاَغْيِ اَهاَعِ ا َُّه ل 
ِو اَب َو ْسَ  ََ َياَمِ ا ِْ

ُْ  
اَفَدَخَلاِكِ ا  ْبَحاَن و ِ اسو اِفىاَهاَعِ ا َُّه َْ و ْنَف

َ
اَباَفَ اِكِ ا ُنه لو َ اَ اَقَخَلا ْأَ ه َجنه ها  از اعظم حسهرت 6؛ُْ

                                                           

 .72، ص 13 ، ج تفسیر نمونه . ناصر مکارم شیرازی،1
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در قیامت، حسرت کسی است که مالی نامشروع به دست آورده و آن را برای دیگری به 
کنهد و فهرد  ار  گذاشته است. شخص بعدی آن مال را در راه خدای متعهال خهرج می

 رود و دومی به بهشت.  اولی به جهنم می
هها از  نداده را برای ور ه بگذارد و آن  ار ب رگی است؛ مانند آنکه انسان مال خمساین حسرت بسی

 کنند. خبرند و آن مال را در راه خیر خرج می این مسئله بی
کنند، فردای قیامهت دچهار حسهرت  همچنین کسانی که اموال خود را در راه باطل ه ینه می 

 خواهند شد: 
ََ َكَفُرول ُيْنِفُق  ِذي نِ  َفَسنُيْنِفُقوَن ِإنَّ للَّ َْ َسنِبيِل لل َّ ول َع ها ُثنمَّ َتُکنوُن  وَن َأْمولَلُهْم ِلَيُصدُّ

ها که کافر شدند، اموالشان را برای بازداشهتن )مهردم( از  آن 1؛ َعَ ْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَ ُبون
 اند، کنند؛ آنان این اموال را )که برای به دست آوردنش زحمت کشهیده راه خدا خرج می

کنند؛ اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سزس شکست  در این راه( مصرف می
 خواهند خورد و )در جهان دیگر( کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. 

ها  برخی مسلمانان نی  ممکن است اموال خود را در راه باطل و گناه مصرف کنند که یقینا  عمل آن
هد شد؛ برای مثال خرید چی ههای حهرام، ه ینهه بهرای سهفرهای موج  حسرت در قیامت خوا

 حرام و ... .

 فهرست منابع
 کتب

  ق. 1404: مکت  االعالم االسالمی،  ، چاپ اول، قممعجر مقابیس اللغة،  فارس، احمد ابن .1

، تحقیه  و مصهحح: احمهد عندة النداعی و نجناح السناعیفهد حلی، احمد بن محمد،  ابن .2
 ق.1407ر الکت  االسالمی، جا: دا موحدی قمی، بی

، تحقیه : علهی عبهدالباری  المعانی فی تفسیر القرآن العظیر روحآلوسی، محمود بن عبدالله،  .3
 ق.1415 ،  عطیا، چاپ اول، بیروت: دارالکت  العلمیه

، تحقیه : مصهطفی تصنیف غنرر الحکنر و درر الکلنرتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .4
 ش. 1366داریتی، قم: دفتر تبلیغات، 

                                                           

 .36. انفال: 1
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، چاپ اول، قهم: البیت ، تصحیح: مؤسسا آلوسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .5
    ق.1409 ، البیت مؤسسا آل

: دار الشهامیا،  ، چهاپ اول، بیهروت مفردات ألفاظ القرآنراغ  اصفهانی، محمد بن حسین،  .6
    ق.1412

بیروت: مؤسسا األعلمهی  ، چاپ دوم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .7
 ق. 1390للمطبوعات، 

الله ی دی طباطبایی،  ، تصحیح: فضل مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  طبرسی، فضل بن حسن .8
    ش.1372چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو، 

،  انتشهارات اسهالم  : ، چاپ دوم، تههراناطی  البیان فی تفسیر القرآن،  طی ، سید عبدالحسین .9
    ش.1378 

 ق. 1420، بیروت: دار احیاء الترا  العربی، مفاتی  الغی رازی، محمد بن عمر، فخر  .10

:  چهاپ دوم، تههران  ، تحقیه : حسهین اعلمهی،تفسیر الصنافی،  فیض کاشانی، مال محسن .11
    ق.1415 انتشارات الصدر، 

    ش.1388هایی از قرآن،  ، چاپ اول، تهران: مرک  فرهنگی درستفسیر نور،  قرائتی، محسن .12

اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی، چهاپ  تصحیح: علی  ،الکافیینی، محمد بن یعقوب، کل .13
    ق.1407: دار الکت  امسالمیا،  چهارم، تهران

دار   ، چهاپ دوم، بیهروت: ، تصهحیح: جمعهی از محققهانبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .14
    ق.1403،  إحیاء الترا  العربی

    ش.1371: دار الکت  امسالمیا،  اپ دهم، تهران، چ تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .15

اللهه، آداب الصهالة، تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام  موسوی خمینهی، سهید روح .16
 ش.1388، خمینی

ههههههههههههههههههههههههههههههه، شرح حدیث جنود عقل و جههل، تههران، مؤسسهه تنظهیم و  .17
 ش. 1382، نشر آ ار امام خمینی

:  ، چهاپ دوم، بیهروت مواه  الرحمان فی تفسیر القرآنری، سید عبداالعلی، موسوی سب وا .18
 ق. 1409 ، بیت مؤسسه اهل

  ش.1383 : بوستان کتاب، ، چاپ دوم، قم فرهنگ قرآن هاشمی رفسنجانی، اکبر، .19
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 ها سایت

، کهد خبهر: 03/08/1395، «اقرار ب رگهان بهه مهجوریهت قهرآن»رسانی حوزه،  پایگاه اطالع .1
100470. 

، 15/02/1399، «خورنهد؟ چه کسانی در روز قیامت حسهرت می»خبرگ اری رسمی حوزه،  .2
 .897668کد خبر: 

، کهد 12/03/1394، «خورنهد های خوب در قیامت حسرت می چرا انسان»سایت بالغ،  وب .3
   .2899مطل : 

 





 

 

 «جنبش عصر جدید»چیستی معنویت در 

 *احمدشاکرنژاددکتر

 مقدمه
بهه »، «به توانهایی خهودت ایمهان داشهته بهاش»، «خودت را باور کن»، «به خودت ایمان بیاور»

بر اساس تصورات خهودت زنهدگی »، «به ندای درونت گوش بده»، «اهداف زندگیت ایمان بیاور
تهوانی ایمهان بیهاوری، بهه  به معج ه نمی اگر»، «به نیروهای بیکران خود ایمان داشته باش»، «کن

مثبهت فکهر »، «خودت عش  بورز و نیروی درونهت را آزاد کهنبه »، «معج ه درونت ایمان بیاور
خداونهد در درون توسهت؛ بهر »، «به خودت ایمان داشته باش؛ همه چی  خود تو هسهتی»، «کن

، «از قضاوت دیگهران نتهرس»، «انرژی درونت را آزاد کن»، «اساس تصورات خودت زندگی کن
توانی با تجسم خهالق، ههر چهه  و میت»، «برای خودت هدیه بخر»، «اراده خودت را محق  کن»

افسهانه شخصهیت را تحقه  »، «رؤیهای خهودت را محقه  کهن»، «خواهی بهه دسهت آوری می
هها جمالتهی هسهتند کهه  و ...، این« نفس عمی  بکش؛ خدا را در درون خهود بیهاب»، «ببخش

اند و  آمده شنویم؛ چه در میان افراد متدین و چه غیر مذهبی. این جمالت از کجا امروزه بسیار می
انهد؟ اگهر بخهواهیم ریشهه رواج ایهن  هایی مجهرب و آزمهوده رواج یافته چرا امروزه مانند توصهیه

« جنبش عصهر جدیهد»ها را بدانیم، باید به هفتاد سال پیش برگردیم و  جمالت و افکار در پس آن
 را بشناسیم.

 پیدایش جنبش عصر جدید
گرایی در غرب  قهوت یافهت کهه  از معنویت قرن بیستم میالدی، شکل جدیدی 90و  80در دهه 

هرچند مخالف کل دینداری نبود؛ اما دین نهادینه و مبتنی بر نظام روحانیت و مرجعیهت دینهی را 
دانسهت و بهه جهای آن، دیهن ه خهود یها دینهداری بهر اسهاس  گرایی می مانعی بر سر راه معنویت
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 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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گشهت کهه  مهیالدی بازمی 70ه دههه البته ریشه این جریان ب 1کرد. مرجعیت درونی را ترویج می
ها و تمهارینی التقهاطی را در  ، ایهده«عصر جدید»ها( تحت عنوان  جنبش ضدفرهنگ )مثل هیزی

های  کردنهد کهه معمهوال  برخاسهته از تعهالیم نهضهت هایی غیرمنسجم خود تهرویج می جماعت
 6تفکر نوین، 5زیستی،  شناسی عص  4زیستی، های محیط جنبش 3ادیان بومی، 2پتانسیل انسانی،

ای از افهراد و  گسهترده  بود. البته این جریان شهبکه 9و مسیحیت لیبرال 8ادیان شرقی 7شرک باستان،
داد که مرزهای متمای  مشخصی با هم نداشتند و در معتقدات با یکهدیگر  هایی را تشکیل می گروه

مهدتا  بعهد از جنهگ ها این بود کهه جههان جدیهد )ع هایی داشتند، اما وجه مشترک آن پوشانی هم
دانسهتند و معتقهد بودنهد کهه ایهن جههان  جهانی دوم( را جهانی کامال  متمای  از جهان پیشین می

خواهد. بنهابراین اوال  اصهطالح  جدید، دین و معنویتی جدید و متمای  از ادیان نهادینه و سنتی می
رهها را شهامل ای از اعمهال و باو ، اصطالحی چتری شکل است که طیف گسهترده«عصر جدید»

و  انیا  وجه مشترک این موارد متنوع، آن است که خود را بدیل ادیان نهادینه و دارای نظام  10شود می
 11 آورند. روحانیت به حساب می

 از کجا پدید آمد؟ « عصر جدید»اصطالح 
موج اول این جریان که درست بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، معتقد بودند کهه مها در 

پشت سرگذاشتن دو ه ار سال تفوق برج حوت )ماهی( در اخترشناسی هستیم و بعهد از آن حال 
                                                           

، مترجمان حمید رضانیا و عبدالله غالمرضا ادبان در دنیای مدرن. هنیگراف، دین عصر جدید، در: لیندا وودهد، 1
 .362کاشی، ص

2. Human Potential. 

3. Indigneus religions 

4. Ecology movement. 

5. Neurobiology. 

6. New thought. 

7. New Paganism.  

8. Eastern Religious. 

9. Szerszynski, Bronislaw. "Religious movements and the New Age: their relevance to the 

environmental movement in the 1990s."Centre for the Study of Environmental Change(1992): 

111-139, p 8. 

 .448، ص دبان جهانفرهنگ ا. جان رال  هینل ، 10
 .188، ترجمه باقر طالبی دارابی، هفت آسمان، ص «تئودیسه عصر جدید برای عصر جدید». کولین کمبل، 11
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کواریوس) رسد. برای همین دینداری نهادینهه  ( مینوبت به تفوق برج دلو )سطل آب( یا آ
و ادیان سلسله مراتبی و منجمد که متناس  با  عصر حوت بود، بایهد جهای خهود را بهه دینهداری 

گرایی بها روح  تا به ایهن شهکل معنویهت 1و سیال که مناس  با عصر دلو است؛ بدهندغیرنهادینه 
 2جهان هماهنگ شود.

ها و نیروههای روحهی و روانهی، احضهار  اعتقاد به تناس ، دیدگاه همه خدایی، توجهه بهه قهدرت
 80ه درمانی و ...، هر چند قبل از دهه درمانی، سنگ درمانی، یوگا و مدیتیشن، هاله ارواح، انرژی

و در قال  جنهبش  80قرن بیستم نی  در اروپا و آمریکا به شکل پراکنده شایع بود؛ اما بعد از دهه 
گوینهد  ها می عصر جدید چنان اوج گرفت که برخی از تجارت چندین میلیارد دالری این فعالیت

برخهی نیه   3د.ها هستن کنند که حداقل دوازده میلیون نفر در آمریکا درگیر این فعالیت و برآورد می
، از این امر متعج  هستند که هر Pewبر اساس آمارهای مراک  آمارگیری در آمریکا مثل مؤسسه 

چند آمارها از کاهش دینداران رسمی حکایت دارد و کلیساها خالی شهده اسهت، امها بهه همهان 
معنویهت  ایهن نشهان از اسهتقبال دینهداران سهاب  از 4ها اف وده نشده است. دین می ان به شمار بی

 عصرجدید یا به عبارت دیگر معنویت فارغ از مرجعیت و روحانیت دارد.
های دینی جدید کار آسانی است؛ زیرا نهاد متهولی  برای دینداران و مبلغان دینی، شناخت فرقه

نههاد ماننهد  سامان و بی های معنوی بی ای دارند، اما شناخت جنبش شده و ساختار  ابت و تعریف
شهکل مواجهه اسهت. بها وجهود  ای سیال و بی شوار است؛ زیرا مبلف  با پدیدهجنبش عصرجدید د

سهال اسهت کهه مشهغول تهرویج  70اینکه  در غرب، این پدیده قدمت بیشتری داشته و قری  به 
منش خود است؛ با این حال کلیسای کاتولیک همین دو دهه پیش بود که بهه خطهر آن پهی بهرد و 

های  هها و بیانیهه ه و عهدم خلهط آن بها معنویهت دینهی، پژوهشبرای آشنایی مبلغان با ایهن پدیهد
عیسهی مسهیح: سهاغی آب حیهات: تهأمالت »ها، بیانیه  ترین آن متعددی صادر کرد. یکی از مهم

                                                           

کشد. اگهر  سال طول می 2160شناسان باستان، سال کبیره متشکل از دوازده ماه است که هر ماه آن  . از دیدگاه ستاره1
ما اکنون در آستانه عصر دلو قرار داریم. با این توضهیح کهه آغهاز بدانیم،  آغاز عصر حوت را تولد حضرت عیسی

داده، مقدمات آن بعد از جنهگ جههانی دوم آغهاز شهده  های رخ ای مقدماتی دارد که بر اساس نشانه عصر جدید دوره
 است.

 .363، ترجمه فیاض قرائی، ص دبن در دنیای مردن. استیو بروس، 2
 .83، ص کافرکیشی جدبد در آمربکا های عصر جدبد و دبن. سارا پایک، 3

4. Houtman, Dick, and Peter Mascini. "Why do churches become empty, while New Age 

grows? Secularization and religious change in the Netherlands."Journal for the Scientific 

Study of religion41, no. 3 (2002): 455-473, 455. 
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دههد کهه آنچهه معنویهت  اسهت. ایهن بیانیهه نشهان می 1«مسیحیت در باب جنهبش عصهرجدید
اما در قال  معنویت بهه دینهدران کند، آب حیات نیست؛ بلکه سراب است،  عصرجدید ارائه می

 2شود. عرضه می

 گرایی عصر جدید در ایران معنویت
گرایی عصرجدید هر چند مصادف با رواج آن در غرب در آستانه پیروزی انقهالب  پدیده معنویت

گری در ایران نی  نمایان شد، اما با پیروزی انقالب اسهالمی بسهیار زود از  اسالمی در قال  هیزی
ههای  ایران کنار رفت. با این حال در دهه اخیر با گسترش فضهای مجهازی و آزادی صحنه فرهنگ

های جدیهد ایهن پدیهده کهه  مدنی و البته کاهش تعلقات دینی، رواج دوباره یافته اسهت و نسهخه
ها،  دوشادوش بازار فرهنگ در حرکهت اسهت؛ بهه ایهران وارد شهده اسهت و در قاله  اسهتارتاپ

ههای  داشهتغالی، کسه  و کارههای مجهازی و یها خهانگی، کارگاهرویدادها، صنایع دسهتی، خو
ههای همگهانی، هنرههای رزمهی و ... در حهال گسهترش  اف ایی، موفقیت شهغلی، ورزش مهارت
 است. 

هجری شمسهی در  80تر باید گفت معنویت عصر جدید در ایران از ابتدای دهه  به طور دقی 
و برنامه تلوزیونی و به طور نامحسوس و سهیال قال  کتاب، کارگاه، کلیپ، سخنرانی و حتی فیلم 

های  به تغییر باورهای دینی و ساختارهای مذهبی جامعه پرداخته است؛ اما متولیان مبارزه بها فرقهه
پرسهتی، اکنکهار، فهالون دافها و دیگهر  شماری ماننهد شیطان های کم کاذب سرگرم مبارزه با پدیده

اند و در سهایه ایهن غفلهت و سهوار بهر بهال  ی غفلت کردهها شده و از این پدیده سیال و نامرئ فرقه
فرهنگ، معنویت عصرجدید مفاهیم خود را در ایران توسعه داده است. سیالیت و خ نهدگی ایهن 

سهانی ایهن امهر نهامرئی بهه   پدیده و ویژگی تلفیقی آن باعث شده است شهدت گسهترش و آسی 
 های نوظهور باشد.  مرات  بیش از فرقه

ای از ادیان و مکاته  الههی و  عصر جدید، بریکوالژ یا لهاف چهل تکه  معنویت به طور خالصه
آورد تا بتوانهد بهه انسهان مهادی  های مدرن فراهم می برداری از علوم و تکنیک بشری به همراه گرته

های این معنویت نهامرئی و  امروز تقدسی بدون تعبد و معنویتی بدون تقید بخشد. برخی از جلوه
 قرار است: سیال از این

                                                           

1. Jesus Christ, the Bearer of the Water of Life: A Christian Reflection on the "New Age" 

2. Christ, Jesus. "THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A Christian reflection on the 

“New Age”." (2003). 
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بینی،  چی، طههالع هههای روحههی، روانههی و جسهمی )یوگهها، مراقبههه، تههائی فنهاوری و تکنیک. 1
پاتی،  روحی، گیاهخواری، مانترا، چاکرادرمانی، عش  معنوی، مانهدال، تلهه شفابخشی، ارتعاش 

 هیزنوتی م، هومیوپاتی(؛

ای درون، گورو، انرژی مفهوم، اصطالح و یا عقیده متفاوت )گایا، چی، کارما، تناس ، ند. 2
شههکوفایی،  کیهههانی، کانههدولینی، بههرج دلههو، خوددگرسههانی شههامل خههود ه یههاری،  خههود ه 

 کامروایی(؛ سازی  و خود ه  خودتوانمند

کتاب، برنامه تلوی یونی، فیلم )حول آ ار و آرای افرادی مانند دیوید اسهزنگر، ویلیهام بهوم،  . 3
یها نماینهدگان مهدرن معنویهت شهرقی ماننهد یوگانانهدا،  وین دایر، کن ویلبهر  و اکههارت تولهه و 

راماکریشنا، سوامی ویوکاناندا، راجنیش اوشهو،  داالی المها،  رام داس،  انهدرو کهوهن  و دیزهاک 
 چوپرا و ...(؛

های شهبه علمهی )الهیهات لیبهرال و  های دانشگاهی یا گرایش سوءاستفاده معنوی از رشته. 4
نشناسههی انسههانگرا، فی یههک کههوانتم، روانشناسههی فراشخصههی، درمههانی، روا خههواه، روان ترقی

 درمانی و ...(. درمانی، ماساژدرمانی، سوزن انرژی

 چیستی جنبش عصر جدید

تهرین ویژگهی آن  ( کهه مهمطور که گفته شد معنویهت عصهرجدید ) همان
ای فرهنگهی از دههه در پوشش عرضه کااله ،است« ولگردی معنوی»گری ی و ترویج  روحانیت

در غرب ترویج شده و گسترش یافته است. پیروان این جریان که عمدتا  در غهرب امهروزه  1980
های ورزشی، درمانی،  نامند، در قال  فعالیت ( میsbnr« )گرایان بدون مذه  معنویت»خود را 

لیهت مشهغولند. خیریه، اجتماعی و بیش از همه در قال  بازار داد و ستد کاالهای فرهنگی به فعا
این پدیده را محققانی ماننهد جرمهی کهارت و ریچهارد کینهگ، فروکهاهش دیهن بهه معنویهت و 

زدایی از دیهن اسهت و  دانند که در نتیج  روحانیت سازی برای خرید و فروش آن در بازار می زمینه
 انجامد.  در نهایت به غلبه آرم بر دیانت )به عنوان فعالیت جدی و ساختارمند( می

جنهبش عصهر »ر هنیگراف، یکی از مختصصان تحلیل جنهبش عصهر جدیهد، در مقالهه ووت
های دینی نوظهور چاپ شده است؛ در تعریهف ایهن جنهبش  المعارف جنبش که در دائرة« جدید

 گوید: چنین می
(، اصهطالحی فراگیهر اسهت کهه در مهورد جدید ) جنبش عصهر»

گیهر فراینهد تحهول آگهاهی  شود که در هایی به کار برده می و شبکه ها، جوامع طیفی وسیع از گروه



68    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

ای از تاری  منجر خواهند شد که خورشهید بهه نشهانه  باشند که به ظهور عصر دلو، یعنی دوره می
اندرکاران عصر جدید، این  برج دلو در اعتدال بهاری قرار خواهد داشت. از دیدگاه برخی از دست

سهال اسهت کهه  300است؛ ولی از دیدگاه دیگران این عصهر در حهدود  عصر تقریبا  اتفاق افتاده
 1 «.باشد هنوز خاموش می

ای از باورهها و اعمهال را در  جنبش عصر جدید، یک جنبش تلفیقی است که طیهف گسهترده
جنبش عصر جدید شامل طیفهی وسهیع »گوید:  خود جای داده است. هنیگراف در این زمینه می

هیت خود، شفابخشی، مغناطیس حیوانی، تفکر نهوین معنهوی، پتانسهیل از عقاید مربوطه به الو
 2«.انسانی، احیای شرک باستان، ادیان ابتدایی و بومی و همچنین ادیان شرق است

البته هنیگراف برای جنبش عصر جدید دو مرحله قائل است. مرحله اول این جنهبش مربهوط 
داند. در این مرحلهه جنهبش عصهر  یمیالدی است که وی آن را عصر جدید خاص م 70به ده  

سازی افراد برای ورود بهه عصهر جدیهد، یعنهی  گراست که به دنبال آماده جدید، یک جنبش ه اره
های عصر حوت که مبتنی  چی  بر مبنای سیالیت بوده و دیگر ارزش عصر دلو است که در آن همه 

گرا،  د جماعهتدههد. جنهبش خهاص عصهر جدیه بر ج میت است؛ اعتبار خود را از دسهت می
مهیالدی ایهن جنهبش  80شناسی خاص است؛ اما از ده   آلیستی و مبتنی بر ستاره انگلیسی، ایده

های افهراد  یابد و فردمحور و مبتنی بر توسهعه فهردی و شهکوفایی اسهتعداد در آمریکا گسترش می
انی م آن کنهد از مکه رود و تالش می شود. در این مرحله است که این جنبش به سمت بازار می می

سهامان نامیهده  برای بازتولید عقاید خود استفاده کند. آنچه امروزه معنویت سیال یها معنویهت بی
 3شود، همین مرحله عام جنبش عصرجدید است. می

آید،  یکی از عقاید جنبش عصرجدید که بسیار در فروش کاالهای این جنبش نی  به چشم می
( نیه  یهاد ین عقیده که از آن با عنوان فرضیه گایها )( است. ابودگی جهان ) اعتقاد به کل

باشهد و همهراه بها سهاکنان  سیاره زمین، نظامی کامل و خودکفها می»گوید که  شود، چنین می می
ههای  ای اسهت بهرای ادعا گرایی، زمینه این کل 4«.دهد خود، یک موجود زنده واحد را تشکیل می

درمانی)گواصها، جیهدرولر،  وسائل ماساژ و یا انرژی های ت ئینی، درمانی که در پس فروش سنگ

                                                           

 . 645ه  652ص  ، ترجمه هادی وکیلی،های دبنی نوظهور المعارف جنبش دابرة. پیتر کالرک، 1
 .646. همان، ص 2
 .370، ص ادبان در دنیای مدرن. لیندا وودهد، 3
 .650. همان، ص 4
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 نگر وجود دارد. اسماج، پالوسانتو، کاسه تبتی و ...( و همچنین وسایل مربوط به سالمتی کل
 جدید  باورهای جنبش عصر

رویکرد تلفیقی و التقاطی جنبش عصرجدید به جهان، باعث شده این جنهبش طیفهی گسهترده از 
تهوان برخهی از عقایهد برجسهته آن را  د جای دههد؛ امها بها ایهن حهال میعقاید و باورها را در خو

بریهل  فهرست کرد. یکی از مقاالت علمی در معرفی این جنبش به زبان فارسی، در دانشهنامه دین
بریهل اذعهان دارد کهه  چاپ شده است. هر چند نویسهنده مهدخل عصهرجدید در دانشهنامه دین

کند رئوس اصلی این عقاید را  نبش ارائه کرد، اما تالش میتوان فهرستی کامل از عقاید این ج نمی
 به شکل زیر بیان کند:

تهوان بهه  ای پهناور و عظیم از اشیاء مهادی اسهت کهه آن را نمی کلیت هستی همچون توده. 1
 پیوسته تصور کرد. هم عنوان شبک  معنایی مرتبط و به 

عنهوان آگهاهی یها   تهوان از آن بهه اساس کیهان ماده نیست؛ بلکه امری نامرئی است که می. 2
 انرژی یاد کرد.

توانیم بها تکیهه  ای از آن انرژی یا آگاهی را در خود داریم که می ها بارقه هر یک از ما انسان. 3
 بر آن، واقعیات را تغییر بدهیم و جهان خودمان را بسازیم.

ح نی  هستند. بنهابراین ها عالوه بر کالبد مادی دارای دو بخش دیگر، یعنی ذهن و رو انسان. 4
هنگام بیماری باید برای هدایت و ترمیم هر سه عنصر درونی خویش کوشش نمود، نهه اینکهه بهه 

 ترمیم اختصاصی کالبد پرداخت.

هر کدام از ما در مسیر سفری برای تکامل روح هسهتیم؛ سهفری کهه پهس از مهرگ کالبهد . 5
 امه خواهد داشت )تناس (.های دیگر اد یابد و در طی زندگی مادی هم پایان نمی

کنیم و یا جایگهاهی کهه در ایهن عهالم  برای شناخت و درک دنیایی که ما در آن زندگی می. 6
های بهتری از ادراکات عقالنی نی  وجود دارد. شاید بتوانیم بینش معنوی را در سوسوی  داریم، راه

توان بها  ه( وجود دارد که میگویان دست آوریم. حاالتی َنَبوی )پیش های درونی خویش به  دریافت
یهابیم.   ها از طری  موجودات پیشرفت  متعالی یا بخش ملکوتی وجود خودمان به معرفت دست آن

توانهد همهین  ههای تهاروت، می بینی با کارت شناسی یا طالع انواع راهبردهای مختلف مانند ستاره
 عملکرد را داشته باشد.

وسههیل  شههماری از  ت و شههخص خودمههان بههه هههای مشههابه در بههاب سههاختار کائنهها بینش. 7
پوسهتان آمریکها، مهورد تأییهد و تصهدی  قهرار  های باستانی، از مصر گرفته تا هنهد و سرخ فرهنگ
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 اند. گرفته

ویژه دانش مکانیک کوانتوم نی   های علمی غرب به هایی با جدیدترین پیشرفت چنین بینش. 8
 تأیید شده است.

انهد؛ بلکهه یهک  هایی نیست که دیگران تدوین کرده م و آیینمعنویت امری برای قبول تعالی. 9
طل  و تجسس فردی است که مبنای آن اساسا  بر تجربیات شخصهی اسهتوار اسهت )و یها بایهد 

 باشد(.

های معنهوی دنیها را بهه  صورت فردی یا گروهی با داشهتن چنهین دیهدگاه توانیم به  ما می. 10
 1 مکانی بهتر تبدیل کنیم.

 گوید: های این عقاید چنین می بریل دربارۀ ریشه دانشنامه دیناین مدخل از 
های کهن همچون مصر، هنهد، چهین، تبهت، بومیهان  جدید انواع فرهنگ جنبش عصر»

شهان نشهان  عنوان منابع اعتقهادات و باورهای ای آتالنتیس را به  آمریکا و حتی قارۀ افسانه
هها را  اند، این آیهین و روش بش شدهدهند. البته کسانی که مدعی اصول نهایی این جن می

دانند. از طرف دیگر مطالعهات محققانهه بیشهتر بهه نمایانهدن جنهبش  متعل  به خود می
ترین انواع تفکرات غربهی تمایهل دارد. سهه  عنوان ترکیبی برگ یده از مهم  عصر جدید، به

، تهوان ذهنیهت تئوسهوفی )عرفهان( منشأ پیچیده، مرمهوز و برجسهت  ایهن جنهبش را می
شهدۀ کهارل گوسهتاو یونهگ  های فکری جدیهد در آمریکها و روانشناسهی معنوی جریان
   2«.دانست

خود کهه شهاید تنهها کتهاب مسهتقل بهه زبهان  عرفان عصر جدبدهمایون همتی نی  در کتاب 
 کند: فارسی درباره این جنبش باشد، عقاید آن را چنین فهرست می

 است. جدید، محصول سکوالری اسیون بوده ظهور عصر 

 عمهل  3«فرقهه»صهورت  بینی ملغمه از افکار گوناگون است که بهه  عصر جدید، یک جهان
 کند. می

 ها و حقیقت مطل  حاکم بر جهان نیست. خدا، منشأ ارزش 

 کند. وجو نمی عصر جدید، معنا و کمال را در دین جست 

                                                           

 .1169، ص 2، ج بربل دانشنامه دبن. کوکو فون استوکراد، 1
 .1170. همان، ص 2

3. Cult. 
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 های زندگی لذت برد. باید از هم  جنبه 

 بازی. مه و همجنسترویج آزادی جنسی برای ه 

 ها و نفی خداشناسی. الوهیت هم  موجودات و هم  انسان 

  طبیعت )زمین و کیهان( واقعیتی مسهتقل، خهوب، زیبها و غنهی اسهت. مها نیه  بخشهی از
 طبیعتیم.

 سازیم، هیچ چی  شهرف و بهدی کهه مها را تهدیهد  از آنجا که ما خودمان وجود خودمان را می
  کند؛ وجود ندارد.

 جدید ههر چنهد  کس، پسر خدا نیست و همه، خدا هستند. تفکر عصر  ی مسیح و هیچعیس
تی نیست. از ادیان شرقی و علوم غریبه استفاده می  کند، ولی یک جریان سنف

 جدید است. رهبر جهانی کریست یا میترا، هدف اصلی نهضت جهانی عصر 

 تا موسیقی، هنر و تعلهیم و جدید به قدری فراگیر و گسترده است که از ورزش  نهضت عصر
 تربیت تأ یر گذاشته است.

 .عصر جدید در پی استقرار یک نظم جدید جهانی است 

 .عصر جدید به هم  ادیان گشوده است و ترکیبی از هم  ادیان است 

 ال. 1خود  خداست، ردف یهوه و مسیحیت و عقیده به دجف

 تقاد ندارد )فقط خدای درون(.گونه مرجع اعتبار خارجی اع جدید به هیچ تفکر عصر 

 ای وجود ندارد. خود  فرد، مالک حقیقت است و هیچ حقیقت عینی 

 جدید عقیهده  خدا آفریدگار نیست؛ بلکه خود بخشی از آفرینش است، نه جدا از آن. عصهر
به مونیسم )وحدت انگاری طبیعی( را از ادیان شرق وام گرفتهه اسهت، تنهها یهک ذات در جههان 

 هستند.  و بقیه هم  ج ئی از آن وجود دارد

 گونه مفهومی از گناه وجود ندارد. چون خدا وجود نهدارد، گنهاهی ههم  جدید هیچ در عصر
 وجود ندارد.

 ها بهه حقیقهت برسهند،  ها دارد. اگهر کهل انسهان جدید بستگی به انسان رستگاری در عصر
 رسد. شود و به حقیقت می می  جهان هم پاک

 د، تمای  بین خیر و شرف رد شده است.بر اساس عصر جدی 

                                                           

1. Self. 
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  عنوان موجهود شهریر، بهه کلهی غایه  اسهت. در عهوض او  جدید شیطان بهه در آ ار عصر
 شده است. موجودی قدرتمند و نورانی و حاکم بشریت توصیف 

 .عصر جدید معتقد به تناس  است 

 هستند.جدید  انقالب ارتباطات، رنسانس و رفورماسیون، از علل پیدایش عصر 

 گرایانه است(. جدید تکامل بینی عصر تأ یر تکامل داروینی )جهان 

 های کلیسا در پاس  به عطش معنوی انسان معاصر. ضعف مسیحیت و برنامه 

 جدید است. گرایی، اساس مهم تفکر عصر نسبی 

 جدید گرفته است.  گرایی و پیشرفت فردی، جای خدا را در عصر تعالی 

 جدید است. مناسک باستانی و حکمت کهن، یکی از دالیل قبول عصر  نوستالژی برای 

 جدید  اند، در عصر  شده ای از اموری که در مسیحیت تحت عنوان بدعت شناخته  مجموعه
 حضور دارند و مجازند.

 دارد و منحصر به یک تشکیالت یا سازمان خاص نیست. 1ای عصر جدید، ماهیت شبکه 

  شده است، پس خودش یک فرق  واحد نیسهت؛ بلکهه  هایی ساخته  قهجدید فر بر پای  عصر
 ای دارد. هاست و ماهیت فرقه منبع الهام فرقه

 است. 2نگر گرا و کل عصر جدید، میل به ترکی  همه چی  دارد و لذا کل 

  آنچه در عصر جدید، جدید است؛ تلفی  عناصر معنوی باطنی و سهکوالر اسهت. عناصهر
 زیست و...(. دو، درمانگری )یوگا، کابالیسم، انرژی، روانکاوی، محیطمعنوی، سکوالر، جا

  عصر جدید تغییر از فی یک نیوتنی به کوانتومی و از تفکر عقالنی به مدرنیته و از عواطهف و
 محوری است. احساسات به تفکر شهودی و از مردمحوری به زن

 روحانی است و از طریه  احضهار ها و قوای  بینی عصر جدید، عالم پر از فرشته طب  جهان
 ها تماس گرفت. توان با آن روح، می

 دههد  کند که کلیدهای ارتباط با عناصر جهان را در اختیار فرد قهرار می عصر جدید ادعا می
 تا او چگونگی صدای وجود خودش را بشنود و خودش را با آن هماهنگ سازد.

 3پیروی کرد. شده جدید باید از استادان الهام طب  مبانی عصر 

                                                           

1. Network. 
2. Holistic. 

 .305ه  308، ص عرفان عصر جدبد. همایون همتی،  3
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توان لیسهتی  با نگاهی اجمالی به اعتقادات بیان شده و نظری تطبیقی به معنویت اسالمی، می
های اسهالمی التقهاط یابهد و یها بهه جهای  تواند با آموزه های این جنبش فراهم کرد که می از آموزه

 های معنویت اسالمی تبلی  شود: آموزه
 

 جنبش عصرجدید اسالمیمعنویت   جنبش عصرجدید معنویت اسالمی 

 خدا 1
کیهان / گایا / انرژی 

 /فرکانس/ موج
 پاکسازی درون توبه و تهذی  3

 اف ایش  روت وسعت رزق 4 انرژی کیهانی تقدیر الهی 2
 خودشکوفایی خودسازی 6 کارما پاداش و ج ا 5

7 
مراقبه، حضور قل  

 و ذکر
 شادی و خنده بهجت و سرور 8 مدیتیشن

 طهارت و نظافت 10 ندای درون الهامات قلبی 9
شویی/پاکسازی  فنگ

 انرژی
 قهرمان انسان کامل 12 موفقیت سعادت 11

13 
تفأل خیر و حسن 

 ظن
قانون جذب/ 

 اندیشی مثبت
 آسایش و رهایی از رنج آزمون الهی 14

15 
اعتنام فرصت و 

 الوقتی ابن
زندگی در حال/ دم 

 غنیمتی
16 

نور / روح / نفس رحمانی/ 
 تبرک / توکل/ فیضشفاعت/ 

 های مثبت انرژی

 های منفی انرژی جنود شیطان، طواغیت 18 خودباشی خودشناسی 17

 جهاد با نفس 20 قدرت کلمات اذکار و اوراد 19
پتانسیل انسانی/ تحق  

 خود

 عش  الهی 22 خودیاری وحی 21
عش  اینجهانی/ ارتباط 

 عاشقانه
 رضایت باطن هیرضایت ال 24 آرامش/ آسایش عاقبت بخیری 23

25 
تقدم امت اسالمی 

 بر افراد
 پرهی  از بدعت 26 تقدم فرد بر جامعه

استقبال از بدعت و 
 تلفی 

 ایمان سیال ایمان راس  28 آزادی و استقالل عبودیت و تبعیت 27
 تصاح  )خرید/ جذب( اطاعت 30 سود تکلیف 29

 نقدها
داننهد و آن را  الش اصلی معنویت دینی میدانان مسیحی که معنویت عصرجدید را چ غیر از الهی

شناسی و مطالعهات ادیهان  کنند، دانشمندان علوم انسانی نی  از دریچه روانشناسی، جامعه نقد می
شناس معروف آمریکهایی در نقهد  اند. به عنوان نمونه رابرت وا نو، جامعه به نقد این پدیده پرداخته
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 کند: این جنبش به موارد زیر اشاره می
های آن نی  بسیار سهطحی و  برداری عنویت عصرجدید ریشه در ادیان نهادینه ندارد و گرتهم. 1

 ظاهری است.

 شخصی و انفسی است و به وجوه جمعی و اجتماعی معنویت توجهی ندارد.. 2

 کند.  التقاطی و تلفیقی است و از الگوی واحد پیروی نمی. 3

انه کهه بهه پیشهرفت معنهوی منهتج های سهلوکی دقیه  و سهختگرای متضمن دسهتورالعمل. 4
 شود، نیست. می

رسانی به دیگران در آن یا وجهود نهدارد  خودمحور و مبتنی بر منفعت خود است و خدمت. 5
 1رسان آسی  نبیند. یا اگر وجود دارد تاجایی قابل تعریف است که منیت خدمت

ترین  تهوان عمهده با مرور آ ار غربی و برخی از آ ار فارسهی در زمینهه مطالعهات معنویهت می
 :پیامدهای گسترش معنویت عصرجدید را چنین خالصه کرد

 بخشی دین سنتی؛ سازی جامعه از آ ار انسجام زدایی از دین و محروم قوت. 1

 های مشترک موجود؛ تضعیف شعائر و آیین. 2

 های اجتماعی مشترک؛ اختالل در ارزش. 3

 ابهام در مرزهای تمای یابی دینی و هویت دینی؛. 4

 محو هدف مشترک اجتماعی؛. 5

 تخری  منبع معرفتی مشترک و اشتراک در منابع معرفت دینی؛. 6

 های رسمی و نهادینه از دین؛  طلبی معنوی و فروگاهش قرائت استقالل. 7

 2ا رسازی نمادها و الگوهای مشترک دینی؛ جایگ ینی و یا کم. 8

 به چوب دستی و غول چراغ. رواج رویکرد مصرفی و کارکردی به دین و تبدیل آن. 9

میان پیامد اصلی گسترش این جنبش، چرخش از عبادت خداوند به پرستش و تمجیهد  ایندر 
ای و مبتنهی بهر  گرایی، سلیقه داند که مانع اصلی معنویت از خود است. معنویت عصر جدید می

ارائه قرائهت  تصمیمات شخصی، نظام روحانیت در ادیان است. نظام روحانیت در ادیان به دنبال
ههای  مو   و مبتنی بر متن مقدس هستند و برای حفظ سالمت معنوی دینداران، اجازه ارائه قرائت

                                                           

1. Wuthnow, Robert.After heaven: Spirituality in America since the 1950s. Univ of 

California Press, 1998, 25-49 

 198-182، 1394. به اد حمیدیه، جنبشهای نوپدید دینی، تهران ،انتشارات تمدن ایرانی،  2
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دهند. برای همین است که معنویت عصر جدیهد دشهمن اصهلی خهود را  ای از دین را نمی سلیقه
تهها بتوانههد مههانع اصههلی بههر سههر راه خودمحههوری و  دانههد روحانیههت و نظههام مرجعیههت دینههی می

ترین دشهمنان  دارضایی معنوی را از میان بردارد؛ یعنی نفس انسان که در ادیان رسمی دشهمنخو
شود، در معنویت عصر جدید دوستی راستین تلقی شده است که به جهای نظهام  انسان فرض می

 مرجعیت دینی باید از سخن وی پیروی کرد. 
گرایی که مبتنی بر خهدای  شناس دین بریتانیایی، در مذمت این معنویت پاول هیالس، جامعه

یکههی از »گویههد:  درون و درک شخصههی از الوهیههت اسههت، بههه نقههل از چسترسههون چنههین می
ترین ادیان پرستش خدای درون است ...؛ زیرا اگر مثال  جون  خدای درون را بزرستد، در  خطرناک

شهه پرسهتد ... جسهتجوی صهرف سهالمتی همی عمل این به معنای آن است که جون  جون  را می
ای بهرای  ظور که سالمتی و طول عمر، وسیله به عبارت دیگر همان 1«.شود منجر به ناسالمتی می

دستیابی به هدف دیگری است؛ خودشناسهی و خودشهکوفای نیه  بایهد بهه ههدف خداشناسهی 
ای ج  تمجید از خود، خودپرستی و دور شهدن از  صورت پذیرد، و اال صرف معرفت نفس نتیجه

 شت.خداوند نخواهد دا

 گیری نتیجه
ای و  سهال دارد، مهروج معنویهت سهیال، سهلیقه 70کهه قهدمتی کمتهر از « جنبش عصر جدید»

ها و تمایالت فردی است و خود را در تقابهل بها دینهداری نهادینهه تعریهف  التقاطی مبتنی بر یافته
ی هها کند تا بتواند نظام رسهمی روحانیهت و مرجعیهت دینهی را کهه مهانع اصهلی رواج قرائت می

بهه خهود ایمهان »هایی ماننهد  هها و توصهیه ای و التقاطی است؛ از سر راه خود بردارد. آموزه سلیقه
ههای درونهت را فعهال  انرژی»، «به قلبت رجوع کن»، «به تصورات دیگران اهمیت نده»، «بیاور

های دسهتیابی سهریع بهه  و همچنین انجام تکنیک« مثبت فکر کن»، «در حال زندگی کن»، «کن
بینی،  ت بهدون توسهل بهه نظهام روحانیهت ماننهد یوگها، مدیتیشهن، تجسهم خهالق، هالههمعنوی
درمانی و یا فروش کاالهایی انرژتیک مانند اسماج، کاسه تبتهی، رودراکشها،  درمانی، خنده انرژی

ههای ایهن  هها و تکنیک کوارت ، آمیتیست، پالوسهانتو، گواصها، جیهدرولر و ...، برخاسهته از آموزه
ههای  به شکل نامحسوس و در قاله  کاالهها و محصهوالت فرهنگهی و یها دورهجنبش است که 

 شود. ورزشی، موفقیت شغلی یا تحصیلی ترویج می

                                                           

1. Heelas, Paul.Spiritualities of life: New age romanticism and consumptive capitalism. 
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 شش راهکار کلیدی برای افزایش محبت الهی

*االسالموالمسلمینمیراقفقادهیحجت

 مقدمه
تنها میل و گرایش بهه خداشناسهی دارنهد، بلکهه محبهت و  ها به طور فطری نه تردید هم  انسان بی

دهنهد  می پرورانند و با این سرمای  معنوی ادامهه حیهات  شان می دوستی خدا را نی  در جان و قل 
ِتي »بخشند. در قرآن کریم آمده است:  وبه زندگی معنا می ِ  لَله َرَت للَ ه ِْ َِ َحِنيًفا ِف ي

َفَأِقْم َوْجَهَك ِل ِده
َر ل َِ اِس َا َيْعَ ُمنوَن َف ََه َأْكَیَر للَنه ِک ُم َوَلَٰ َُ لْلَقِيه ي ِلَك للِده ِ ۚ  َذَٰ اَس َعَ ْيَها َا َتْبِديَل ِلَخْ ِق للَ ه پهس روی  1«:لَنه

ه آیین خالص پروردگار کن؛ این فطرتی است که خداوند، انسهان ها را بهر آن آفریهده  خود را متوجف
 دانند. ین است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمیاست؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست. ا

شهان افه ودن بهر  آنچه همگان به دنبال آن هستند، اصل کس  این محبت نیست، بلکه هدف
این سرمای  معنوی است. موضوع این نوشتار آشنایی بها راهکارههای کلیهدی اسهت کهه موجه  

کنهد  از مرتب  مح  خارج می شود و انسان را اف ایش محبت و دوستی نسبت به خداوند متعال می
نمایهد.  باخته خداوند متعال می برد و او را عاش ، دلداده و دل تعالی پیش می و تا مرز عش  به ح 

 در این نوشتار از بین راهکارهای فراوان، تنها شش راهکار کلیدی شرح و تفسیر شده است.

 های الهی  . توجه به نعمت1
ههای  نعمت»داشهتن بهه  وستی به ذات اقدس الههی، توجهنخستین راهکار در اف ایش محبت و د

است که خداوند متعال بدون منت در اختیار انسان قرار داده اسهت تها بتوانهد بهه « مادی و معنوی
ساز است که اگر  هایی که برخی از آنها چنان حیاتی و سرنوشت حیات خودش ادامه دهد؛ نعمت

تنها ادام  حیات و زندگی میسر نیست، بلکه  ان بگیرد، نهداد یا اگر اکنون از بندگ خدا به انسان نمی
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هایی که خداونهد  باری را نداشته باشد. نعمت آدمی حاضر است بمیرد؛ ولی چنین زندگی فالکت
ههای معنهوی و از  های مادی گرفته تا نعمت شدنی نیست؛ از نعمت به انسان داده است، شمارش

دادن انسهان بهه  ی از آیهات قهرآن کهریم بهه توجههرو بخشه های دنیوی تها اخهروی. از ایهن نعمت
َوآَتناُكْم »فرماید:  های مادی و معنوی اختصاص یافته است. خداوند خطاب به آدمیان می نعمت

اٌر  ْنَساَن َلَظُ وٌم َكفَّ ِ  َا ُتْحُصوَها ِإنَّ لْْلِ ول ِنْعَمَت لل َّ َْ ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّ  ی و از ههر چیه 1«:ِم
های خدا را شهماره کنیهد،  که ]به سب  نیازتان به آن[ از او خواستید، به شما عطا کرد و اگر نعمت

 یقین انسان بسیار ستمکار و ناسزاس است. توانید آنها را به شماره آورید. به هرگ  نمی
 شود:  های الهی اشاره می در ادامه به برخی از نعمت

 های خداوند اسهت. انسهان  دت از باالترین نعمتهدایت و سعادت: نعمت هدایت و سعا
تواند بدان درجه از سلوک معنهوی و عرفهانی برسهد کهه در جهوار رحمهت  در پرتو این نعمت می

 قرار بگیرد. خداوند متعال و ائم  اطهار
 های ب رگ الهی اسهت کهه در صهورت نبهودن آن، ارزشهش  امنیت: امنیت از جمله نعمت

زند که در آن امنیهت  ای را مثال می دادن به این نعمت منطقه د برای توجهشود. قرآن مجی معلوم می
گهردد:  و آرامش وجود دارد و در سای  امنیت، فراوانی روزی و دیگهر امکانهات دنیهوی فهراهم می

َْ ُكِله » ًة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدل ِم َمِ َنه ِْ ُ  َمَیًَّل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُم نِ   َوَضَرَب للَ ه َمَکاٍن َفَکَفَرْت ِبنَأْنُعِم للَ ه
ُ  ِلَباَس لْلُجوِع َولْلَخْوِف ِبَما َكاُنول َيْصَنُعوَن  و خدا شهری را مثل زده است که امهن و  2«:َفَأَذلَقَها للَ ه

های خدا را ناسزاسی کردند  رسید؛ پس ساکنانش نعمت اش از هر سو فراوان می امان بود و روزی
 نچه انجام دادند، طعم گرسنگی و هراس را به مردم آن چشانید.و خدا هم به س ای آ

نُ  »از شهر مکه در قرآن مکانی امن یاد شده است:  َِه ا َجَعْ َنا َحَرًمنا آِمًننا َوُيَتَخ َأَوَلْم َيَرْول َأَنه
ِ  َيْکُفُروَن  َْ َحْوِلِهْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة للَ ه اُس ِم اند که ما برای آنان حرمهی  ندیده آیا 3«:للَنه

آورنهد و بهه  شوند؟ آیا به باطهل ایمهان می امن قرار دادیم و حال آنکه مردم از حوالی آنان ربوده می
 ورزند؟ نعمت خدا کفر می

 هههای بههرای هههر انسههانی، آزادی و سههیادت اسههت.  تههرین نعمت آزادی و سههیادت: از ب رگ
از اسهارت و ذلهت فرعونیهان رههایی یافتهه و در حضرت موسی بن عمران خطاب به قهومش کهه 
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َو ِإْذ قاَل ُموسی ِلَقْوِمِ  لْذُكُرول ِنْعَمنَة لل نِ  َعَ نْيُکْم ِإْذ »فرماید:  نعمت آزادی قرار گرفته بودند، می
ُحوَن َأْبناَءُكْم َو َيْسَتْحيُ  َْ آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُکْم ُسوَء لْلَعذلِب َو ُيَذبِّ وَن ِنسناَءُكْم َو فني َأْنجاُكْم ِم

ُکْم َعظيٌم  َْ َربِّ و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت خدا  1«:ذِلُکْم َبَّلٌء ِم
ها که بر شما عذاب سهخت روا  گاه که شما را از فرعونیان رهانید، همان را بر خود به یاد آورید، آن

گذاشتند، و در این امهر بهرای شهما از  تان را زنده می نبریدند و زنا تان را سر می داشتند و پسران می
 جان  پروردگارتان آزمایشی ب رگ بود.

های مهادی و معنهوی و اینکهه خداونهد تها چهه انهدازه بهه فکهر  توجه، تأمل و تفکر در نعمت
های خود بوده است که بدون درخواست آنها، موردنیازشان را در اختیارشان قرار داده است  آفریده

شود کهه انسهان ههر روز  چه در اختیارشان قرار نداده، به ضررشان بوده است، منجر به این میو آن
 اش نسبت به خدای متعال اف ایش پیدا کند و این محبت تبدیل به عش  شود.  محبت و دوستی

 . معرفت به نفس2
شههید  دومین راهکار در اف ایش محبت الهی، معرفت و شناخت به خویشتن است. به بیان استاد

خواهد عاش  خدا شود، اول باید عاش  خودش شود و خودش را  کسی که می»مرتضی مطهری: 
خوب بشناسد و بداند که سعادت و کمالش در قرب به خدا است. وقتهی عاشه  خهودش شهد و 

شهود  شود، بیشتر عاش  خهدا می تر می سعی کرد خودش را به خدا ن دیک کند، هرقدر که ن دیک
ْداَعَ َفاَبكه واانجامد. " به عش  به خدا می و این عش  به خود َْ اَف کسی که خودش  2"؛َمْناَعَ َفاَنْفَس و

طور کسهی کهه عاشه  خهودش شهود، عاشه   را بشناسد، پروردگارش را خواهد شناخت؛ همین
 :به تعبیر مرحوم عالمه طباطبائی 3«.پروردگارش خواهد شد

اوم نداهک مجنونسرصودمجنونشید
  

ااب َسماکشکشیشلیلیفبیودا َسم 
 

منب سرچشم صوهشیدن صودبردمهاه
  

ذههایبییودمومهییراییومییرابییاالبییرد
 

منصسفبفسروپایمک ب سیلافتیادم
  

اوک مفهفتمیراهیمبی دردهییابیرد
 

مبدأ عش  به خویشتن در معرفت و شناختن خود است؛ معرفت بهه خهود نیه  یعنهی بهاور و 
است؛ به ایهن « غنی مطل »با « فقر مطل »ان داشته باشد نسبت وی با خداوند متعال، نسبت ایم
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تعالی اسهت کهه وی را از دیهار  تنها در اصل وجود و کماالت وجودی وابسته به ح  معنا انسان نه
عدم و نیستی به هستی رساند، بلکه تمام کماالت وجهودی چهون حیهات، علهم، قهدرت و همه  

خداوند متعال به وی داده است. تبیین این مسهئله هماننهد رابطه  نهور و المهپ  صفات کمالی را
تر دارد؛ اگهر رابطه   ای عمی  است و بین المپ و منبع مولد است که نور المپ با منبع مولد رابطه

شهود؛  دهد، اما نهابود نمی گردد و کمالی را از دست می نور با المپ مولد قطع شود، خاموش می
با منبع مولد رابط  وجودی دارد؛ یعنی اگر رابط  نور المپ با منبع مولد قطع شود،  ولی نور المپ

رسهاند کهه آیها  شود و دیگر نوری وجود نخواهد داشت. این مثال ما را به ایهن سهؤال می نابود می
با « نور چراغ»با منبع مولد آن است یا مانند ارتباط « چراغ»رابط  ما با خداوند متعال مانند ارتباط 

شود رابط  ما با خدا مثل رابط  نور چراغ با منبهع مولهد آن  منبع مولد؟ با تأمل و دقت مشخص می
اش را از ما برگرداند، ما دیگر وجود نخواهیم داشهت؛  است. اگر خداوند رحمان نگاه وجودبخش

جهود دارد؛ گردد؛ مانند نور المپ که در ظاهر پیوسته و لحظه از او افاضه می به زیرا وجود ما لحظه
شود. توجه به چنین فقر وجودی نسبت به غنی  لحظه و آنی ایجاد می به اما در واقع وجود آن لحظه

دار و عاشه   شود انسان هرچه بیشهتر محه ، دوسهت مطل  که خداوند متعال است، موج  می
کسهی «: َف ربهَمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَر »فرماید:  می رو امام علی خداوند متعال شود؛ از همین

 شناسد. تحقی  پروردگارش را می که خود را بشناسد، به
 کند:  روایت می همچنین امام صادق

ا» َسْينو حو ُْ ااَخَ َجا  ااْكنو اَمأااَخََّأَقااَعَِّى  هو اِنْكأ و أله َِ أَ ا ا َُّه ُه اِإ أاسو َهأاا ُنه فُّ
َ
اَلا  َْ َحاِكِ  اَف َْ َعََّىا َ

اَفِنَن ا اهو َيْعِ فو ُِ ا
ِعَباَقاِإَله ُْ .ا  ا ْسَتْاَنْا اِكِعَباَقِتأِ اَعأْناِعَبأاَقْهاَمأْناِسأَا هو اَفِنَن اَعَبدو هو اَعَبدو هو اهو َعَ فو

ا لم ْةِلاكو
َ
ِ ؟اَةاَلاَمْعِ َفْ ا  ااَمْعِ َفْ ا َُّه َُ ىاَف مم

و
ْنَتاَ ا 

َ
ِكىا 

َ
ِ اِكَ اِلا َُّه ٌلاَفاا ْكَناَبسو ِو اَب َُ و اَلا َْ اَف  ُ اَزَمأا

ا ِذیاَفِجبو ُه ا  مو .... اصحاب من، خداوند مهردم را  امام حسین 1«:َعََّْيِهْماَهاَعتو ِإَماَمهو
پرسههتند؛ وقتههی او را پرسههتیدند، از  آفریههد تهها او را بشناسههند؛ وقتههی شههناختند، او را می

کشند. مردی عرض کرد: ای پسر رسول خهدا، پهدر و مهادرم  پرستش دیگران دست می
ن، معرفهت و شهناخت امهام فدایت، معرفت خداچیست؟ حضرت فرمود: اهل هر زما

 زمان خودشان است که اطاعتش برآنها واج  است.
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 فرماید:  می در روایت دیگری امام صادق
أِلاِكطاَعِتأِ اَ  َلَْخأِذا» َُ َع ُْ اِمَنا َُّ  اَعََّأىا  َخافو ُْ ا  ثه و ََ َمْناَعَ َفا َُّ  اخاَف و اَ اَمْناخاَفا َُّ  ا

َتا ُو طيعيَنا ُ ُو ُْ ِ ا  اِكَتَقفِبِ  اَفَبشم ُْ أ اَ  اَعََّأىا َُّ  أقٌّ ََ ا أ و أ اَ نه كيَناِكَاَقِطا َُّ  اَ ا َلِْخذفَناَعأِنا َُّ  قم
َ
َ

ِفَتِنا ُْ ا  ٍِ
َل  َِ اِمْنامو ْنجَي و که از خهدا ترسهید،  که خدا را شناخت، از او ترسید و آن آن 1«:فو

برداران   گرفتن ادبش واداشت. پس فرمان پیش ترس از خدا او را به عمل به فرمان او و در
کنندگان دستورهای او را بشارت ده که بر خداسهت کهه  شده به ادب خدا و اطاعت دبا

 کننده برهاند.  های گمراه آنها را از فتنه

 . دوستی اولیای الهی3

اسهت کهه زمینه  رشهد  ویژه اههل بیهت سومین راهکار دوستی با مؤمنین و اولیهای الههی بهه
آورد. انسهان هنگهامی کهه بها   ا را فهراهم مهیمعرفت، محبت، کمال، تقوا و باالخره تقرب به خهد

کنهد  کند وبا آنان مالقات و گفتگو می ارتباط برقرار می ویژه اهل بیت مؤمنین و اولیای الهی به
کنهد بهه   شهود و احسهاس می  ه حتی اگر هیچ قصدی هم نداشته باشد ه نورانیتی در دلش پیدا می

ترشهدن محبهت و در  هها سهب  خالص  محبت ذکر خدا رغبت بیشتری پیدا کرده است. اینگونهه
رسهد کهه  کهم محبهت بهه جهایی می شود؛ در این صورت کم  می نتیجه بیشترشدن محبت به خدا 

بلکه فقهط   شود؛ در این مرحله دیگر دو محبت نیست،  های مخلوق گرفته می  اصالت از محبوب
مهؤمن و اولیهای الههی محبت خداست. به دیگر سخن فرد در این مرحله هرچه در وجهود بهرادر 

شود. به بیان استاد شههید  دار خدا می گیرد و به این دلیل دوست بیند، رنگ و صبغه خدایی می می
بهه   شود کهه محه  راند و قدرت آن سب  می محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می»مطهری: 

د و مح  وصهل گهرد  شکل محبوب درآید. محبت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به
انتخاب محبوب اهمیت اساسهی دارد. لهذا   صفات محبوب را به وی منتقل سازد. و اینجاست که

یابی و اتخاذ صدی  بسیار اهتمام ورزیده و در این زمینه آیات و روایهاتی  اسالم در موضوع دوست
کنهد، آور؛ آنجا که پرتو اف ساز است و زیباساز و غفلت است؛ زیرا دوستی همرنگ  بسیار وارد شده
 2«.بیند و خار را گل و یاسمن عی  را هنر می
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 ویژه اههل بیهت البته باید به این نکته توجه داشت که هر چند محبهت اولیهای الههی بهه 
ساز محبت و دوستی بیشتر خداوند متعال است؛ نباید این مرتبهه از محبهت مها را مغهرور و  زمینه

خطهاب بهه جهابر جعفهی  دلیل امام بهاقرغافل از انجام تکالیف شرعی و دینی کند. به همین 
 فرماید: می

ْغا» اِك و اَكَّم َِ ىااِشيَعِتىااَفاا ( اَ ََلاااَعنم أله َِ  َ أِ ا)َعزه اََلاَةَ  َكَ اَكْيَنَنااَ َكأْيَنا َُّه نه و
َ
ْما  هو ُْ ْعَِّ

َ
ََلَ  اَ    ُسه

َهاعَا
َ
اِك و اَمْنا  َِ .اَفاا َُ و اَعِ ا اِكاُطه ْيِ اِإَله َُ اِإ طو َْ ه َت أْماافو َُ أَ ا َنا اَ َمْناَعَصأىا َُّه يُّ ُِ َااَ  َنااَفهو به ََ

َ
َ اَ    َُّه

َنا بُّ َو ا ای جابر، سالم مرا به شیعیانم برسهان و بهه آنهها بیهاموز کهه مها بها خهدا  1«:َفْنَفْع و
خویش و قومی نداریم. تنها راه تقرب به خدا، اطاعت خداسهت. ای جهابر، ایهن را بهه 

را دوست داشت و هم خدا را اطاعت کرد، ولهیف ماسهت؛ شیعیان ما بگو: هر که هم ما 
کش و گناهکاری ما را نی  دوست داشته باشهد، نفعهی بهه حهالش  اما اگر متمرد و گردن

 بخشد.   نمی
 فرماید:  می در روایت دیگری امام باقر

ِ ا» ِ اااَمااَمَعَنااِمَناااَ  َُّه ِ ااا َُّه اَ ََلاَكْيَنَنااَ َكْيَنا َُّه ٌَ اةَاااَكَ  َء طو أ ه َْ أٌ اَ اََلاَنَت جه َو أِ ا َنااَعََّىا َُّه َُ َ  َكٌ اَ ََلا
أي َِ ْماَعا اِمْن و َُ َنااَ َمْناَكا اَ ََلَفتو ِ اَتْنَفعو و

َّه ُِ ِطيعًاا ْمامو اِمْن و َُ ْناَكا َُ اَعِ اَف اِكاُطه ِ اِإَله ىا َُّه َُ أِ اِإ َّه ُِ ًاا
ْماََلاَتْاَت ُّ   ا ْفَح و َنا اَ  اَ ََلَفتو ْماَتْنَفْع و ْماََلاَتْاَت ُّ  َُ ْفَح و به خدا قسهم، مها برائهت آزادی  2«:َ 

با خودمان نداریم و با خدا نی  خویش و قوم نیستیم. ما حجتی نداریم که خهدا مجبهور 
کس بهر خهدا حجتهی  زنیم قبول کند ]للهه الحجها البالغهه: ههیچ باشد حرفی که ما می

اشد؛ اما ایهن والیهت نفعهی بهه ندارد[؛ والیت ما برای کسی فایده دارد که مطیع خدا ب
 بخشد.  نمی  حال کسی که اهل معصیت است،

؛ یعنهی « افح أماَلتاتأ   »کننهد کهه:  ای را دو بار تکرار می در پایان روایت فوق، حضرت جمله
خودتان را گول ن نید و فری  نخورید؛ چراکه راه سعادت، بندگی خداست و محبت مها بهه شهما 

را  بیهت  گیهرد. اگهر پیهامبر و اههل  ش بروید؛ ولی جهای آن را نمیکند در این راه پی  کمک می
 دارد.  داریم، به این دلیل است که خدا آنها را دوست می  دوست می

باید فرع محبت خدا باشد تا آن ا هر مهورد انتظهار  محبت اولیای الهی و محبت اهل بیت
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، و گمان نکنیم محبت اهل بیهتتحق  پیدا کند؛ بنابراین باید همواره بین خوف و رجا باشیم 
 شود.   جایگ ین انجام وظیف  شرعی و تکالیف دینی می

 . تدبر در اسماء و صفات الهی4
اسماء و صهفات »چهارمین راهکار برای اف ایش محبت و دوستی خداوند متعال، تدبر و تأمل در 

سهتار »بهه دلیهل بودن خداوند متعال است؛ چراکه خداونهد «ستار العیوب»ویژه صفت  به« الهی
دارد. اگهر  پوشاند و از دید دیگران مخفی نگه مهی های بندگانش را در دنیا می بودن، عی «العیوب

بهود، بها لطهف و  هاست، ستار العیوب نمی های پنهانی انسان خداوند که عالم به خطاها و لغ ش
حیات دنیهایی  پوشاند و ها را از چشم یکدیگر نمی های انسان ها و لغ ش اش عی  رحمت واسعه

شد و هماننهد قیامهت ]در آن روز کهه اسهرار نههان  دری خطاهای آدمیان می ما عرص  افشا و پرده
گردیهد و  شهد، همهه چیه  زیروزبهر می ها آشکار می های انسان [ معای  و لغ ش1شود آشکار می

ر دیگهری تواند در کنا ای نمی کس لحظه داشت؛ زیرا هیچ ای به نام جامع  بشری وجود نمی پدیده
آور اندک تکیهه و اعتمهادی داشهته باشهد. اگهر عیهوب و  بماند و به فردی دارای سواب  سوء و شرم

ماند، بلکه همهه از همهدیگر  شد، شخصیت و آبروی افراد محفوظ نمی ها ظاهر می گناهان انسان
 کرد. بودند و هرگ  کسی مرده دیگری را )از روی نفرت( دفن نمی متنفر می
ههای  خداوند سزری در برابر گناهان است و اگهر گنهاه و لغ ش« تار العیوبیس»پوشی و  عی 

آبهرو در جامعهه بهاکی از ادامه  گنهاه  شود؛ زیرا افراد بی افراد معلوم شود، جرئت بر گناه بیشتر می
 فرماید:  می گویند: ما که رسوا هستیم، بگذار تا رسواتر شویم. امام باقر ندارند و با خود می

اااَمااِمْنا» لو َُ اَفْع اَعََّْيأِ اااَعْبد  أ و ا َُّه أىاَسأَتَ هو ًَلاَفِنَن اَثنه  ه
َ
اَعََّْيِ ا  ا َُّه و اَسَتَ هو اِإَله ا َُّه و ًَلاََلاَفْ َتاهو َُ َع

اِساَفَعَلاَكأَذ اَ اَكأَذ  َّنه ُِ ا
الو ْو ا َقِمي اَف َِ اَب َو اَمََّ ًااِفيا ْةَبَ ا َُّه و

َ
َثا  ای  ههیچ بنهده 2«:َفِنَن اَثَّه
دهد؛ مگر اینکه خدای ع وجل بهار اول  پسندد، انجام نمی خداوند آن را نمی عملی که

پوشاند؛ پس اگهر دوبهاره آن را انجهام داد، بهاز خهدا آن را بهرای بهار دوم  آن عمل را می
ای را  پوشاند؛ اما هنگامی که برای بار سوم آن را انجام دهد، خدای ع وجهل فرشهته می

گهاه باشهید کهه فهالن  به مهردم چنهین می فرستد که در صورت انسانی فرو می گویهد: آ
 شخص چنین و چنان انجام داده است.
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دادن  ترین فرازهای دعای کمیل برای افه ایش دوسهتی و محبهت بهه خداونهد، توجهه یکی از مهم
 فرماید:  در این دعا می خدای متعال است. امام علی« ستارالعیوبی»صفت 

اَمْاَلََياَكْماِمْناَةبِا» مه هو اَسَتْ َت وا َُّه ااايح  (اَ اَكْماِمْناِعَثأاب 
َمََّْت و

َ
ا)  َةََّْت و

َ
َبََلِءا  ُْ اِمَنا  َ اَكْماِمْناَفاِقح 

اُ انشأ ت ااَ َةْيَت وا ْستو َُ ا يل  ُِ
َِ ا اَ اَكْماِمْناَثَناء  اَقَفْعَت و : خهدایا، ای سهرور 1«َ اَكْماِمْناَمْ  و ه 

سهنگین و ب رگهی کهه از مهن من، چه بسیار زشتی مرا پوشاندی و چهه بسهیار بالههای 
نگه داشتی و چه بسیار ناپسند که از من دور   برگرداندی و چه بسیار لغ شی که مرا از آن

 کردی و چه بسیار ستایش نیکویی که شایسته آن نبودم و تو میان مردم پخش کردی.
خداونهد توجهه « سهتار العیهوبی»نی  در دعای ابوحم ه  مالی بهر همهین صهفت  امام سجاد

 فرمایند:  اند و می ای داشته ژهوی
َيأْاَ اَعََّأَىاَنْنِبأىا» ُْ ََّأَعا  ِهَ  اَفََِّاا هه ِْ اَعْناَتْاِكيِخىاِكَ َ ِ اَ  ِو َِّْنياِكِسْتِ َك اَ  ْع َّم َِ ا ْياَبطم
َ
 

ا ُنها ُو ْةَا
َ
َ ا  انه َتَنْبتو و اََلِأَ ِْ اَكِ اََل ْو عو ُْ اَتْعِجيَلا  ْااِخْفتو َُ َكاَمااَفَعَّْتو و اَ  اَغْي و ُِّ َخأ

َ
اَ   أىه َُ فَناِإ اِظِ 

ا ْكأأَ  و
َ
يَنا َ   ُِ حأأاِك

ُْ ا  َ أأمو َْ فَن اَ  َ أأاِتِ  ا ُسه اَخْيأأ و أأَ اَفأأااَبطم نه َِِّعأأيَناَعََّأأىه اَكأأْلاِأَ طه ُو ُْ  
ا أَؤخم و ْنَباِكَ َ ِمأَ  اَ تو ا ُأذه أاِط اَتْسأتو و يو او ُْ ا  اِط اَعأَله و نو ا ُذُّ ابو اِط اَغفه يو عو ُْ ا  ابو ْكَ ِميَن:َسته ا ْأَ

َ ا ُِ اَكَ اِكِحَّْ ْو عو
ُْ ات بزوشهان و از تهوبیخم بهه ب رگهواری  پوشهی : پروردگارا مرا بهه پرده2« 

گهاه می دادم و اگهر از  شهد، آن را انجهام نمهی ذاتت درگذر. اگر امروز ج  تو بر گناهم آ
کردم. گناهم نه به این دلیل بهود کهه تهو  ترسیدم، از آن دوری می زودرسیدن عقوبت می

گاهان، بلکه پروردگارا از این جهت بهود کهه تهو  نندگانی و بیترین بی سبک مقدارترین آ
ها، آمرزنهدۀ  ترین کریمانی. پوشنده عی  ترین حاکمان و کریم پوش و حاکم بهترین پرده

ات بهه  پوشهانی و کیفهر را بها بردبهاری ات می ها، گناه را با ب رگواری گناهان، دانای نهان
 اندازی. تأخیر می

نهایهت و  گ در صفات جمالیه خداوند، یعنی صفاتی که بیهانگر لطهف و رحمهت بیتأمل و درن
کران خداوند است؛ همچون غفار، ستار، رزاق، تواب، رحمن، رحهیم و ..... چنهان محبهت و  بی

باخته  حضهرت  کنهد و او را عاشه  و دل ور می دوستی مضاعف را در قل  و جهان آدمهی شهعله
 اش که جان ناقابل است، نثار حضرت دوست کند. سرمایهکند که حاضر است هم  هستی و  می
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 . ترک تعلقات دنیوی5
نمودن قله  از دنیها و  پنجمین راهکهار بهرای افه ایش محبهت و دوسهتی خداونهد متعهال، پهاک

های آن و بریدن از دنیا و حرکت به سوی خداست که این مههم جه  بها اخهراج محبهت  وابستگی
که قل  انسان مانند ظرفی است کهه تها آب را از آن خهالی شود؛ چرا غیرخدا از قل  حاصل نمی

نکنی، ظرفیت قبول سرکه را ندارد و تا زمانی که قل  آدمی آمیخته به تعلقات دنیهوی چهون مهال، 
تواند ظرف محبت و دوستی خداوند متعال باشهد. بهه   روت، جاه و مقام، زن و فرزند باشد، نمی

رو  جای گیرد، محبوب وی خواههد شهد؛ از همهین طور بدیهی اگر محبت خدا درون قل  کسی
ا كد »فرمودند:  رسول الله افياَةَّب  ُِ عا ُِ  اَلاَفْجَت

ا َُّ  بُّ َو نياا ا ا ُدُّ بُّ محبت و دوستی دنیها و  1«:َو
 شوند. ح  خداوند در یک قل  جمع نمی

نيا»نیه  فرمهود:  امام علی ا ُأدو َّأاك ماَأبه أ اَفأاخ ِا امأناةو أاُا َُّ  اگهر  2«:ِ ُاكنأتماتحب 
 هایتان خارج کنید. خواهید خداوند را دوست داشته باشید، محبت دنیا را از قل  می

 . مداومت در سحر خیزی6
ویژه خوانهدن  داری بهه زنده راهکار ششم در اف ایش محبت و دوستی خداوند، سحرخی ی و ش 

گانه   و انجهام نمازههای واجه  چهون نمهاز پنج« قرب الفرائض»است؛ چراکه در « نافل  ش »
گیرد،بهه  صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، از آنجا که وجوب دارند، خداوند دسهت بنهده را می

گانهه  های یازده و نافلهه« قهرب النوافهل»کند؛ ولهی در  کشاند و ن دیک به خود می سمت خود می
کشاند؛ بهه همهین  خود می  گیرد به جان  ش  چون نافله و مستح  است، بنده دست خدا را می

تنها موجه   سحرخی ی همراه با خواندن نماز شه  و نجهواکردن بها ذات اقهدس الههی نهه دلیل
شهود، بلکهه او را بهه اوج دلهدادگی و محبهت  اف ایش محبت و دوستی بنده به خداوند متعهال می

از  ، رسهول خهدا«قرب النوافهل»ای که در حدیث قدسی معروف به  رساند؛ درجه و مرتبه می
 کند:  ل نوافل را اینگونه توصیف میناحیه خداوند متعال اه

يَ اَعْبٌداِمْناِعَباِقياِكَشيْ» َُ اِإ طو   َ َْ أيَ ااَ َمااَفَت َُ اِإ طو أَ   َْ َيَت َُ ا اَعََّْيِ  اَ ِإَن  و اا ْفَتَ ْتتو  َُ يَ اِم َُ اِإ َب  ََ ا َ ء 
ِذياَفْسا  َُ ا  َع و ُْ اِإنً اَس ْنتو اكو َبْبتو و َْ

َ
اَفِنَن ا  َب  و َِ

و
ىا  َت  ََ اِفََِّ ا اِكأِ  اِكاَُن  ْبِصأ و أِذيافو  َُ ا  اِكأِ  اَ َكَصأَ هو عو َُ

                                                           

، ص 1، ج مینزان الحکمنهشههری،  ؛ محمهد محمهدی ری122، ص 2ج  تنبیه الخنواطر،فراس حلی،  . ورام بن ابی1
511. 

تحف العقول عن آل ؛ حسن بن علی ابن شعبه حرانی، 445، ص 2، ج میزان الحکمهشهری،  مدی ری. محمد مح2
 .503، ص الرسول
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ْبتو و اَ ا َِ
َ
اَقَعاِنيا  ُْ اِكَها اِإ ِتياَفْبِطشو  َُ ا  َفَدهو اِكِ  اَ  ِذياَفْنِطقو  َُ ا  َساَن و ُِ أ وااَ  ْعَطْيتو

َ
ِنيا  َُ

َ
اَسَ ُْ و  1«:ِإ

تر باشد از آنچهه بهر  یک از بندگانم به من تقرب نجوید با عملی که ن د من محبوب هیچ
جویهد تها آنجها کهه مهن  وسیله نافله به من تقرب می درستی که به  ام و به واج  کردهاو 

شهنود و  شهوم کهه بها آن می گهاه گهوش او می دارم و چون دوستش دارم، آن دوستش می
گویهد و دسهتش  گردم که با آن سخن می بیند و زبانش می شوم که با آن می چشمش می

کنم و اگر خواهشی از من کند، بهه  َدم، اجابتش میگیرد. اگر بخوانَ  شوم که به آن می می
 دهم. او می

کنهد و  رساند که جای عاش  و معشوق تغییر می در حقیقت محبت و دلدادگی بنده را به جایی می
در توصیف آنهان از زبهان حضهرت  شود که حضرت رسول اش می خداوند عاش  بندۀ دلداده

اَعا»فرماید:  چنین می ح  این ا َُّ و به ََ أياَ  ِحب  اَعبدياَ ْنأَتاعاشأْياَ امو الو ْو ا اَعَشَقاَعَِّي اَفَي َْ و ْبدً اَعَش
ِ ق ْماتو َُ اَ َ  ٍَ اَ َبْق ُْ َ اَ  َُ ا ِحبٌّ َ ا امو َُ شهود، خداونهد  ای محبوب خهدا می زمانی که بنده 2«: ا نااعاشٌقا

عاش  و گوید بندۀ من، تو  ورزد. سزس می گرداند و خود نی  به او عش  می او را عاش  خویش می
 دار منی و من نی  عاش  و مح  تو هستم؛ چه بخواهی و چه نخواهی. دوست

 فهرست منابع

، چهاپ اول، قهم: انتشهارات کتابفروشهی داوری، علنل الشنرابعصدوق، محمهد بهن علهی،  .1
 ش.1385

اکبهر  ؛ تحقیه : علیتحنف العقنول عنن آل الرسنولابن شعبه حرانی، حسن بهن علهی؛  .2
 ق. 1404نتشارات اسالمی، غفاری؛ چ دوم، قم: دفتر ا

، چهاپ اول، قهم: البیت ، تصحیح مؤسسه الل الشیعهئوساحر عاملی، محمد بن حسن،  .3
   ق.1409، البیت مؤسسه آل

، چهاپ اول، تنبیه الخواطر و نزهنة الننواظر ممجموعنه ورا (فراس، مسعود بن عیسی،  ابن ابی .4
   ق.1410قم: مکتبا الفقیه، 

   ق. 1413بیروت: دار الثقافه،  ؛االمالیطوسی، محمد بن حسن؛  .5
   تا[. ؛ قم: دار الکت  االسالمیه، ]بیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛  .6

                                                           

 .352، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . 112، ص تمهیدات. عین القضات همدانی، 2
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   .ش 1389؛ قم: انتشارات فاطمه زهرا، مفاتی  الجنانقمی، شی  عباس؛  .7
 ق. 1403؛ بیروت: دار احیاء الترا  العربی، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛  .8
 ق. 1416؛ قم: دار الحدیث، میزان الحکمهمحمد؛  شهری، محمدی ری .9

 .ش1396؛ تهران: موسسه انتشارات صدرا، جاذبه و دافعۀ علیمطهری، مرتضی؛  .10

؛ مقدمهه و تصهحیح و تعلیه  عفیهف ُعسهیربان، تههران: تمهیداتهمدانی، عین القضات؛  .11
 .ش1397اساطیر، 

 





 

 

 آثار حیات طیبه در زندگی

 *نیاکریمپاکاالسالموالمسلمینابدالحجت

 مقدمه

َْ َذَكٍر َأْو ُأْنیی»فرماید:  قرآن درباره رابطه ایمان و عمل صالح می َْ َعِمَل صاِلحًا ِم ٌَ   َم َو ُهَو ُمنْؤِم
َِ ما كاُنول َيْعَمُ نون ُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَس َبًة َو َلَنْجِزَينَّ ُ  َحياًة َطيِّ ای  ههر کهس کهار شایسهته1؛َفَ ُنْحِيَينَّ

به( زنده  هد، خواه مرد باشد یا زن، در حالیانجام د که مؤمن است، او را به زندگی پاک)حیات طیف
بنا بر این آیه شهریفه «. دادند، خواهیم داد ها را به بهترین اعمالی که انجام می داریم و پاداش آن می

ایمان و عمل صالح، معیار مهم سبک زندگی اسالمی و دستیابی بهه حیهات طیبهه اسهت؛ یعنهی 
برای رسیدن به حیات طیبه باید به این دو سالح معنوی و الهی مجه  شهد. اساسها  ههدف بعثهت 
انبیاء، رسیدن به حیات طیبه و شکوفایی عقل و فطرت افراد در پرتهو حیهات طیبهه اسهت. حهافظ 

 گوید: درباره رسیدن به حیات طیبه و زندگی کریمانه می
 رنوهاشوحوب دروجانیتاوفتید

  
یی ارشییوی کییزیفتییابفلیی صییوببالل 

 

 «حیات طیبه»معنای 
قناعهت و  2اند؛ مانند روزی حهالل، ذکر کرده« حیات طیبه»مفسران قرآن معانی متعددی را برای 

توفی  بهر  5زندگانی در طاعت خداوند، 4عبادت توأم با روزی حالل، 3خشنودی از قسمت الهی،
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلف  نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .97. نحل:  1
 .424، ص 6 ، ج التبیان فی تفسیر القرآن. محمد بن حسن طوسی، 2
 .662، ص 1 ، ج االصفی فی تفسیر القرآن. مال محسن فیض کاشانی، 3
 .516، ص 4 ، ج تفسیر القرآن العظیرکثیر دمشقی،  . اسماعیل بن عمرو ابن4
 .89، ص 12 ، ج القرآنروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر . حسین بن علی ابوالفتوح رازی، 5

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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نتایجی که از انجام عمهل صهالح نصهی  مؤمنهان با توجه به  2و رزق روزانه. 1اطاعت فرمان خدا
هها را  شود، وسعت و گستردگی مفهوم آن تا آنجاست که همه این موارد بیان شهده و غیهر از آن می

توان به معنای زندگی پاکی ه از هر نظر همچون پهاکی ه از  گیرد. بنابراین حیات طیبه را می در بر می
 3ها دانست. ها و انواع نگرانی ها، ذلت ، اسارتها ها، دشمنی ها، خیانت ها، ظلم آلودگی

ای کهه خداونهد بهه زن و مهرد نیکهو وعهده داده  حیات طیبه بنا به فرمایش عالمه طباطبایی
ای باال و واال از حیات عمومی و دارای آ هاری مههم  است، حیاتی حقیقی و جدید است که مرتبه

ایمان و عمل صالح  و در سهایه حیهات طیبهه   انسان مؤمن با دو بال 5بنا بر فرمایش قرآن، 4است.
وسهیله رشهد  ترین هدف از بعثت انبیای الهی است. انسان به  رسد که مهم به شکوفایی عقلی می

تواند از کمال واقعی برخوردار شود. این در حالی اسهت کهه  برداری از آن، می صحیح عقل و بهره
 داند.  رده فاقد حیات میقرآن کریم کافر را به سب  عدم تعقل و خردورزی، م

به خاطر اهمیت رسیدن به حیات طیبه و نقش آن در زندگی، در این مجال آ ار حیات طیبه را 
دهیم، به امید آنکه بهرای رسهیدن بهه آن بها جهدیت  از منظر فرهنگ اسالمی مورد بررسی قرار می

 کامل گام برداریم.

 آثار و مراتب حیات طیبه
ایالفنتیوانی مهسییدمیابیدانمقصیدا

  
شیما یامفچنید هممدرپیشَنَهدلرقا

 

ها و مرات  حیات طیبه مطرح شده اسهت کهه بهه اههم  در برخی از آیات و روایات آ ار، نشانه
 پردازیم.    ها می آن

 . نصرت و تأیید غیبی1

 آید، یقینا  همهراه بها تأییهدات غیبهی حیات طیبه که از طری  ایمان توأم با عمل صالح به دست می
دههد، مشهمول  است؛ یعنی صاح   این حیات مهادامی کهه اعمهال صهالح مؤمنانهه انجهام می

نا َعَ ْيننا َنْصنُر »فرمایهد:  چنانکهه خداونهد در سهوره روم می 6مددهای غیبی اسهت؛ َو كناَن َحقا
                                                           

 .395، ص 11 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، 1
 . همان.2
 .394. همان، ص 3
 .491ص   12  ، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، جالمیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 .122. انعام: 5
 .22. مجادله: 6
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 ََ طب  آیات الهی، صاحبان حیات طیبه «. امداد و نصرت به اهل ایمان بر عهده ماست 1؛لْلُمْؤِمِني
نا َلَننُصنُر » نها در دنیا بلکه در آخرت نی  مورد تأیید و نصرت حضهرت حه  خواهنهد بهود:نه ت ِلنه

نيا َو َيوَم َيقوُم لََلشهاُد  ََ آَمنول ِفی للَحيوِة للدُّ ذي ما به یقین پیامبران خهود و کسهانی را  2؛ُرُسَ نا َو للَّ
خی نهد، یهاری  ن بهه پها میانهد، در زنهدگی دنیها و )در آخهرت( روزی کهه گواهها که ایمان آورده

 «.دهیم می
بنابراین طب  این آیات، تأییدات و نصرت الهی و مددهای غیبی همواره در طول حیهات طیبهه 

 کمک حال مؤمنین خواهد بود و آنان هرگ  به حال خود رها نخواهند شد. 
 . نور علم و هدایت 2

ر زندگی است که انسان مهؤمن آن یکی از مرات  و آ ار رسیدن به حیات طیبه، دریافت نور الهی د
کند کهه از  بیند  و درک  می کند و چی هایی را می را در ا ر ایمان حقیقی و عمل صالح دریافت می

َفَأْحَيْينناُه َو َجَعْ ننا َلنُ  ُننورًل »توان دیگران خارج است؛ چنانکه خداوند  در سوره انعام فرمهود: 
َْ َمَیُ  ُ   َيْمشي اِس َكَم ُ ماِت َلْيَس ِبخاِرٍج ِمْنهنا ِبِ  ِفي للنَّ مها او را ]بهه وسهیله ههدایت و  3؛ِفي للظُّ
[  [ زنده کردیم و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن، در میان مردم ]به درستی و سهالمت ایمان

أ»نی  آمده است:  خدا در حدیثی از رسول«. حرکت کند أاِباَ َُّه اِكنو أ و اَفْنظو ْؤِمِناَفِننه و ُو ُْ همهان  4؛ِ اَ 
مؤمن قطعا  به سب  نوری که خداوند به او عطا فرموده است، آنچهه را «. بیند مؤمن با نور خدا می

 فهمد. بیند و آنچه را که دیگران در دل دارند، می بینید، می که دیگران نمی
نیسیییتینینظربنیییوهاللی  یزاف

  
نییوههبییییانفبییود ییییردونشکیییاف

 

 فرماید:  می عالمه طباطبایی
ای واقعی از حیات طیبه است؛ همانطور که مهؤمن علهم و  این نور دانش و فهم، نشانه»

ادراکی دارد که دیگران ندارند. همچنین از موهبت قدرت بر احیای ح  و ابطال باطهل 
سهمی دارد که دیگران ندارند و آن، مدد غیبی است که مؤمن در مقابل باطهل از سهوی 

 5«.شود ح  تأیید می

                                                           

 .47. روم: 1
 .51. غافر: 2
 .122. انعام: 3
 .131، ص 1، ج المحاسن . احمد بن محمد برقی،4
 .342، ص 12 ، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 5
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وینک اوینیییظربنییییوهاللی بیود
  

هییم میییییرهوهییم مییییوهی یی بییود
 

علهم »این مرتبه از حیات طیبه را به یاران خود چنین توضهیح داده اسهت:  حضرت مسیح
. بهه اخهالق فرشهتگان و پاکهدالن تتان پنهان اس های شما و در سرشت و طبیعت در اعماق دل

نی  مؤیهد ایهن معناسهت:  کالم نورانی امام صادق 1«.ر شودمتخل  شوید تا علم بر شما ظاه
اتبابَكاَ َتعاُىا ُاَفهِدَف » دا َُّه و افياَةَِّباَمنافو فو عو َْ َااناٌباَف ُااةو ِماإنه َعَُّّ اِكاُته يَسا ُِعَّمو علم بهه آمهوختن   2؛ َُ

در «. دههد نیست؛ بلکه نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد هدایتش کند، قرار می
تواند در ا ر تقوا و پرهی گاری به مقامی برسد که نور ح  به دلش بتابد  هر صورت انسان مؤمن می

 های زندگی راهبر شود.  و او را در ب نگاه
شود انسان ح  را از باطل تشخیص دهد و سهریعا  خهود را  برخورداری از این نور موج  می

طوری که هسهتند،  ها و افکار را آن شیاء و انسانتواند ا در صفوف اهل ح  قرار دهد. همچنین می
أا اَمأاا»فرماید:  می شان را درک کند. امیرمؤمنان علی ببیند و حقیقت أِذفَناَعَ فو ُه اَ  أمو اةو َُ أا ْؤِمنو ُو ُْ  

ْما َمأاَمهو
َ
تشهخیص بهه موقهع، «. شناسهند مؤمنان کسانی هستند کهه آنچهه پهیش رو دارنهد، می 3؛ 

 هاست. حضهرت اباالفضهل العبهاس های آن ترین راه، از نشانه بینی صحیح نگری و پیش آینده
ا»درباره آن حضرت فرمود:  ها بود که امام صادق مصداق بارز این انسان اكأنو أاسو َناا َُعب  ُُّ اَع َُ كا

اِاَةَداَمَعا كي ُِ ََّبا ْلفُا َو ا َِ َسنًاا اَمَياَشهيَد ًااَعَِّي اناِفَذا َُبصيَ  ََ ِ ا ا كَّياَكَلًءا عمویمهان  4؛َعبِد َُّه
ابوالفضل العباس، از بصیرت ژرف و واالیی برخوردار بهود، ایمهان محکهم و اسهتواری داشهت، 

ای در  آن حضهرت هرگه  ذره«. همراه برادرش و در رکاب برادرش جهاد کرد و به شههادت رسهید
انتخاب درست خویش تردید نکرد. انسان مؤمن نی  هنگامی که ح  و باطل را از ههم تشهخیص 

 شود.  ها رفوزه نمی ها و آزمون   در فتنهدهد، هرگ

 بصیرت مقداد 

جناب مقداد که در ا ر ایمان و عمل صالح به حیات طیبه رسیده بود، در دوران فتنه بعد از رحلت 
رو بود  به این مرتبه نائل  شد که توان تشخیص ح  و باطل را پیدا کند. از این نبی مکرم اسالم

یا علی! اگر هیچ کس تو را یاری نکند، من فرمانبر شمایم و در یاری »گفت:  که  با ایمان قاطع می
                                                           

 .267، ص 1، ج تفسیر صراط المستقیر. حسین بن رضا بروجردی، 1
 .326، ص مشکاة االنوار فی غرر االخبار. علی بن حسن طبرسی، 2
 .25، ص 75، ج بحاراالنواردباقر مجلسی، . محم3
 .184، ص 3، ج شرح االخبار فی فضائل ائمة االطهار حیون، . نعمان بن محمد ابن4
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مقداد یکی از افرادی بهود کهه از خلیفهه خواسهت  «. ای کوتاهی نخواهم کرد و حمایت از تو، ذره
 1را که در روز غدیر خم انجام داده است، پاس بدارد و آن را نشکند. بیعت با امام علی

به خدا سهوگند، بهه »دادی جناب لقمان حکیم فرموده است: درباره بینش خدا امام کاظم
را به خاطر حس  و نس  یا مال یا خویشهاوندان و یها قهدرت بهدنی یها زیبهایی  2لقمان حکمت

   3«.ندادند؛ بلکه چون مردی قوی و پرهی کار در کار خدا بود، به او حکمت دادند
 . آرامش حقیقی3

رامش حقیقی در زندگی، ایمان که همان به یاد خدا بودن یکی دیگر از مرات  و آ ار حیات طیبه، آ
نِ  َو لْلَينْوِم »فرمایهد:  گونه که قرآن می بخش روح و جسم انسان است؛ همان و آرام ََ ِبال َّ َْ آَمن َمن

هر گهاه بهه خداونهد یگانهه و روز جه ا،  4؛لْلِْخِر َو َعِمَل صاِلحًا َفَّل َخْوٌف َعَ ْيِهْم َو ا ُهْم َيْحَزُنوَن 
هاست و نه غمگین خواهنهد شهد؛ یعنهی  ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسی بر آن

آرامشی معنوی و روحانی بر زندگی آنان حاکم خواهد شد. حقیقتا  حیات طیبه، آرامهش و امنیهت 
َُّ »اش فرمهود:  روحی و روانی را در پی دارد؛ چنانکه خداوند درباره َمنِ  ِْ ََ آَمُنول َو َت ذي ُقُ نوُبُهْم  للَّ

َُّ لْلُقُ وب َمِ  ِْ ِ  َت ِ  َأا ِبِذْكِر لل َّ هایشهان  اند و دل  خداجویان کسانی هستند که ایمان آورده 5؛ ِبِذْكِر لل َّ
 «.یابد ها آرامش می به یاد خدا مطمئن )و آرام( است. آگاه باشید تنها با یاد خدا دل

 . عزت دنیا و آخرت 4

راه یابد، هرگ  روی ذلت را نخواهد دید؛ نه در دنیا و نهه در آخهرت؛  کسی که به وادی حیات طیبه
ُة »و مؤمنان اسهت:  چرا که وعده خدا همین است که ع ت در انحصار خدا، پیامبر ِ  لْلِعزَّ َو ِل َّ

نی  درباره عه ت مهؤمن فرمهوده اسهت:  پیشوای ششم، امام صادق 6«. َو ِلَرُسوِلِ  َو ِلْ ُمْؤِمِنيَ
نَّ ا» ؛إ  َن اْلَجَبل  َن َأَع ُّ م   «.  ناپذیرتر است مؤمن از کوه نی  شکست 7ْلُمْؤم 

 اند:  نوشته در احواالت فیلسوف ب رگ عالم اسالم، حاج مالهادی سب واری
                                                           

 .329، ص 28، ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی،1
 .12. لقمان: 2
: 162، ص 2، ج تفسیر قمی؛ علی بن ابراهیم قمی، 510، ص 11، ج بی  تفسیر اهل. ر.ک: علیرضا برازش، 3
ه» ی اللَّ  ف 

عا  ه  ُمَتَورِّ
ی َأْمر  اللَّ  ف 

ا  یف  «.َکاَن َرُجال  َقو 
 .69. مائده: 4
 . 27. رعد: 5
 .8. منافقون: 6
 .63، ص 5 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 7
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خواست. تحف و هدایا را نیه   از کثرت ع ت نفسی که داشت، از هیچ کس چی ی نمی
آالیشهی و  و تقهوا، صهدق و صهفا، بی کرد.  در همه عمر، با کمال زههد اصال  قبول نمی

نهایت ع ت نفس گذرانید. بهه ههیچ کهس از شهاهان و  روتمنهدان، اعتنهایی نداشهت. 
اش رفت و روی حصیری که فرش اتاق تدریس بهود،  ناصرالدین شاه در سب وار به خانه

نشست و تألیف کتابی را در اصول دین به زبان پارسی درخواست نمهود. پهس از رفهتن 
الطبهع نزهذیرفت و  به خدمتش فرستاد، ولهی آن مهرد ع یه النفس و منیع 1ومانپانصد ت

نصف آن را به طالب و نصف دیگر را به فقرا حواله داد و دستور فرمود که بهه سهادات، 
  2دو برابر دیگران بدهند.

 نشینان افالکی بود: ای از خاک وی نمونه
ن دهاصترحرکتبودن دهقر سیکون

  
 میینصیاکنشیینانفچنید رنبودیب 

 

ایک مغروهبجاهدوسی هو یبیرمیا
  

3هو شایشطل ا همیتمردانیفچنید
 

 . مصونیت  از شیطان و نفس اماره 5

یکی دیگر از مرات  و آ ار حیات طیبه، مصونیت از شیطان و نفس اماره است. وقتهی شهخص در 
تواننهد  رسد، شیطان و عوامل آن دیگهر نمی ا ر ایمان و عمل صالح به مرات  عالیه حیات طیبه می

هایش  هایش و دنیا بها فریبنهدگی او را در پیمودن راه ح  وسوسه کنند و نفس اماره با هوی و هوس
بینهد؛ چنانکهه قهرآن  توان تسلط به وی را ندارد؛ زیرا با بینشی که یافته است حقیقت این دنیا را می

ُ  َلْيَس »فرماید:  در این باره می ُ نوَن  ِإنَّ ِهْم َيَتَوكَّ ََ آَمُنول َو َع ی َربِّ ذي شهیطان بهر   4؛َلُ  ُسْ ِاٌن َعَ ی للَّ
ل می کسانی که ایمان  «.ای ندارد کنند، سلطه دارند و بر پروردگارشان توکف

 . دلدادگی برای خدا 6

هایی اسهت کهه شخصهیت  آورد حیات طیبه در وجهود انسهان دلدادگی مطل  به خدای متعال، ره
 گوید: اند. فروغی بسطامی می را به ایمان و عمل صالح آراستهخود 

                                                           

 صد و پنجاه سال پیش مبل  قابل توجهی بود. . حدود یک1
 قدمه.، م12، ص دبوان اشعار. مالهادی سب واری، 2
 .87. همان، غ ل شمارٔه 3
 .99. نحل: 4
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مییردانصییداپییردهپنییداهدهیدنیید
  

یعنییفهمیی جییافیییرصییدایییاهندیدنیید
 

ََ ِلذل ُذِكَر لل نُ  َوِجَ نت »فرماید:  ای است که می این همان مفهوم آیه شریفه ذي َما للُمؤِمُنوَن للَّ ِلنَّ
ِهم َيَتَوكَّ وَن ُقُ وُبُهم َو ِلذل ُتِ َيت َعَ ي مؤمنان تنهها کسهانی هسهتند  1؛ِهم آياُتُ  زلَدتُهم ليمانًا َو َع ی َربِّ

هها خوانهده  گردد و هنگامی که آیات او بهر آن هایشان بیمناک می که هر گاه نام خدا برده شود، دل
 .«گیرد و فقط بر پروردگارشان توکل دارند شان ف ونی می شود، ایمان می

شههان اسههت. آنههان جهه  پروردگههار را  نی متعلهه  و مربههوط بههه پروردگههارهههای چنههین کسهها دل
هراسهند. از  دارنهد و جه  از سهخط و دوری او نمی خواهند و ج  تقرب به او را دوسهت نمی نمی

دریچه دید آنان هر چه را که خدا آفریهده اسهت، زیبها و احسهن و زشهتی فقهط نافرمهانی خهدای 
 عالمیان است.

 . مدیریت خدایی 7

کننهد و  گذارد که آنهان دیهد خهدایی پیهدا می های مؤمن ا ر می یبه چنان در زندگی انسانحیات ط
گونهه کهه خداونهد  نماینهد؛ همان مدیریت پروردگار هستی را در زندگی خود کامال  احسهاس می

نورِ »فرموده است:  ُ َماِت ِإَلی للنُّ ََ للظُّ ََ آَمُنول ُيْخِرُجُهْم ِم ِذي ُ  َوِليُّ للَّ داونهد، سهرور کسهانی خ 2؛لل َّ
و زنهدگی آنهان را « بهرد  ها به سوی روشنایی بهه در مهی اند؛ آنان را از تاریکي  است که ایمان آورده

 کند. مدیریت می
کهردم کهه  پیوسته حهس می»نویسد:  در خاطرات خود می در همین رابطه عالمه طباطبایی

ه مرمهوزی از میهان ه ارهها مهانع دهد و جاذب دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می
 3 «.کند بیرون کشیده، به سوی مقصد هدایتم می

یهایفهستمنا رصاهمو ر لچمن
  

هویمپیروهدم،میفک ا یندستکی مف
 

خداوند در حدیث قدسی مدیریت زنهدگی انسهان مهؤمن را بهر عههده گرفتهه اسهت. پیهامبر 
ا»ت: گونه نقل کرده اس این حدیث را این اکرم َِّعو هه

َ
اااَةَِّْباااَعََّىااَلاَ  ِِ ْخأََل ا ْْلِ به َو ا ْعَََّماِمْن و

َ
اَفَ َعْبد 

اَ اِسَياَسَت وا َُ و ِاف ْْ اَت ْيتو ُه اَتَا ِهياَ ا ْكِتَااِءاَمْ َتاِتياِإَله ِْ َا ُِ َطاَعِتيا ای آگهاهی نیهابم کهه  بر قل  بنده 4؛ ُِ
ابم، جه  آنکهه قهوام و پایهداری در آن محبت  اخالص برای طاعت خودم و پیروی رضهایتم را بیه

                                                           

 . 2. انفال: 1
 .275. بقره: 2
 .  235، ص  3، ج ترب  پاکان قر. عبدالحسین جواهر الکالم، 3
 .483، ص 4 ، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 4
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 «.گیرم زندگی او و اداره امورش را به عهده می
 . ترجیح زندگی حقیقی بر مجازی 8

ترین  اولیای خدا با پیمودن مسیر بندگی و پاسداری از پیمان فطهری و میثهاق ملکهوتی، بهه عهالی
تعهالی بهرای  ح  مندند. حیات طیبه، تحهت والیهت اند و از  مرات آن بهره زندگی حقیقی رسیده
یابد. در مقابل  حیات طیبه که والیهت اللهه  را در بهاطن خهود دارد، حیهات  اولیای خدا تحق  می

ََ َكَفنُرول »کند:  نمایی می ها در آن جلوه مادی و مجازی دنیاست که والیت شیطان و طاغوت ِذي لَله
اُغوُت  َِه آنهان در ا هر غلبهه «. ها هسهتند غوتها طا کسانی که کافر شدند، اولیای آن 1؛َأْوِلياُؤُهُم لل

َو »فرمایهد:  دهد. قرآن درباره آنان چنهین می های نفسانی، به والیت شیاطین تن می هوی و هوس
ِ  َفَقْد َخِسَر ُخْسرلنًا ُمِبيناً  َْ ُدوِن لل َّ ا ِم ْيِاَن َوِليا ِخِذ للشَّ َْ َيتَّ هر کس شیطان را به جهای خهدا  2؛َم

 «.آشکاری کرده است ولی خود برگ یند، زیان  
رسیدن به حیات طیبه، به من له رسیدن به یک زندگی حقیقی در مقابل زنهدگی مجهازی غیهر 

در این  طیبه است که در آن از ایمان و عمل صالح و والیت الله خبری نیست. عالمه طباطبایی
 نویسد:  باره می

گی مجازی بهویی از شود و زند این آ ار زندگی طیبه ج  بر زندگی حقیقی مترت  نمی»
آن ندارد. خداوند این آ ار را مختص به مردمی با ایمان و دارای عمهل صهالح دانسهته و 
حیات طیبه،حیاتی است حقیقی و واقعی و جدید که خدا آن را به کسانی که س اوارند، 

فرماید و این حیات جدید و اختصاصی، جدای از زندگی معمهولی کهه همهه  افاضه می
نیست. در عین اینکه غیر آن است، با همهان اسهت؛ تنهها اخهتالف بهه  در آن مشترکند،

مرات  است، نه به عدد؛ پس کسی که دارای آن حیهات طیبهه اسهت، دو جهور زنهدگی 
چنانکهه روح  تر و واجهد آ هار بیشهتر اسهت؛ هم تر و روشن  اش قوى ندارد؛ بلکه زندگی

  زنهدگی سهومی قدسی که خدای ع وجل آن را مخصهوص انبیهاء دانسهته اسهت، یه
نیست؛ بلکه زندگی آنان درجه باالتری دارد. این، آن چی ی است که تدبر در آیه شریفه 

َبا   ُه َحیاة  َطیِّ َینَّ کند و خود، یکی از حقای  قرآنی است و بها همهین  آن را افاده می ""َفَلُنْحی 
ه  توصهیف فرمهوده اسهت، روشهن  بیان، علت اینکه چرا آن زنهدگی را بها وصهف َطیِّ

شود؛ گویا حیاتی است خالص که خبا تی در آن نیست که فاسدش کند و یا آ ارش  می
                                                           

 .257. بقره: 1
 .119. نساء: 2
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 1«.را تباه سازد

 . یافتن روحیه جهاد و شهادت9

شود و آنان در راه اهداف  در پرتو حیات طیبه، روحیه جهاد و شهادت در وجود مؤمنان تقویت می
س الهی بها تمهام وجهود بهه اسهتقبال های مقد ورزند و برای تحق  آرمان شان استقامت می واالی

یابند و از اقتدار روحی و معنهوی  ای در جامعه اسالمی می روند و ع ت و شکوه ویژه شهادت می
 گوید:  شوند. حافظ می برخوردار می

دستا مسوجودچومردانههبشوی
  

اییاکیمیییایاشییوبیییابفو هشییوی
 

صوابوصوهت مراب صویشدوهکرد
  

صوابوصیوهشیویفب صویشک بفیند هس
 ا

ترین رتبه حیات طیبه قرار داشت، چنین بود و بارهها ایهن  که در عالی چنانکه امام علی هم
عش  درونی خود را اظهار نمود. آن حضرت برای ممتازترین یارش، جنهاب مالهک اشهتر چنهین 

ا»مقامی را از خداوند درخواست کرده و فرموده است:  ُْ
َ
أ ا  اَ اا سأَلا َُّ  َِ أَعاَق أَ اِكاُسه

َُ أياَ ا ُِ َفْخأِتَما
أاُ ْيِ اَب ِغبو َُ ااِإ اَ اِإنه َِ َهاَق کنم که پایان عمهر مهن و تهو را بهه  من از خدای متعال درخواست می 2؛ ُشه

 «.رستگاری و شهادت ختم کند و البته که ما به مالقات او مشتاق هستیم

 فهرست منابع
، تصههحیح ر فننی فضننائل ائمننة االطهننارشننرح االخبنناحیههون، نعمههان بههن محمههد،  ابن .1

 ق.1409محمدحسین حسینی جاللی، چپ اول، قم: جامعه مدرسین، 

، بیهروت: دار الکته  العلمیها، تفسنیر القنرآن العظنیرکثیر دمشقی، اسماعیل بن عمهرو،  ابن .2
 ق.1419

 ق.1408های اسالمی،  ، مشهد: بنیاد پژوهشروض الجنانابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  .3
 ش. 1400، تهران: نشر امیرکبیر، بی  تفسیر اهلش، علیرضا، براز .4
الدین محد ، چاپ دوم، قم: دار الکته   ، تصحیح جاللالمحاسن برقی، احمد بن محمد، .5

 ق.1371االسالمیه، 

 ق.1416، قم: نشر انصاریان، تفسیر صراط المستقیربروجردی، حسین بن رضا،  .6
 ش.1383م: نشر انصاریان، ، قترب  پاکان قرجواهر کالم، عبدالحسین،  .7

                                                           

 .493، ص 12 ، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج زان فی تفسیر القرآنالمی. سید محمدحسین طباطبایی، 1
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هههههههههههههههههه، ههههههههههههههههههههههههههه، ترجمهه سهید محمهدباقر موسهوی ههههههههههه .11

 ش.1399همدانی، قم: نشر اسالمی، 
، چهاپ دوم، نجهف: المکتبها مشنکاة االننوار فنی غنرر االخبنارطبرسی، علی بن حسهن،  .12

 ق.1385الحیدریه، 
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، قهم: نشهر دفتهر تبلیغهات اسهالمی، االصفی فی تفسیر القنرآنفیض کاشانی، مال محسن،  .14

 ق.1418
 ق.1404، قم: مؤسسه دارالکت ، تفسیر قمی قمی، علی بن ابراهیم، .15
 ق.1388، تهران: دارالکت  االسالمیا، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .16
حیح جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء ، تصبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .17

 ق.1403الترا  العربی، 
، چهاپ اول، تههران: دار الکته  تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان،  .18

 ش.1374امسالمیا، 

، قهم: نشهر مؤسسهه مسنتدرك الوسنائل و مسنتنبط المسنائل،  نوری، حسین بن محمهدتقی .19
 ق.1408، البیت آل

 
 



 

 

 عوامل سلب آن توفیق درک لذت مناجات و

*نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانفحجت

 مقدمه
بودن آن است و  ویژه در ماه مبارک رمضان، جذاب و شیرین های مناجات با خدا به یکی از ویژگی

این خود، موهبتی اف ون بر موهبت یاد خداست ؛ چراکه در آن بنهده ههم بهه نعمهت یهاد خهدا و 
شهود؛ چنانچهه امهام  یابد و هم از موهبت شیرینی ایهن یهاد برخهوردار می های آن دست می  مره

َكا»عرضه داشت:  سجاد قم ا و ََ أََلَ  ََ ِنْةَنأاا
َ
َ اَ ا  بم َو ا َُ يا َِ ْ ِبْقَناا

َ
اِتَ اَ ا  َِ َنا ْعَنااِكََِّذفِذامو ا...اَمتم مه هو  َُّه

ْ ِكَ ا 1«:َ اةو
ت مناجاتت بهر  تهت وارد گهردان و  هبار خدایا! ما را از لذف مند گردان و در آبگیرهای محبف

هوااافااَمْنا»خوانیم:  شیرینی دوستی و قرب خودت را به ما بچشان. در دعای جوشن کبیر نی  می ااِنْكأ و
َّْأٌاا َن َقااافأااَمأْنا»که یاد او شیرین است. همچنین در دعای عرفه آمهده اسهت:  ای آن 2«:َو

َ
أاَءهوااا  به َِ

َ
اا 

َؤا ُو ُْ ا  ََ ََلَ  ای. اسهتاد شههید مطههری  که شیرینی انس خود را به دوسهتان چشهانده ای آن 3«: َنَس ِاََ
کنده از لذت است؛ لذتی که بها » ... گوید:  می دنیای عبادت دنیای دیگری است. دنیای عبادت آ

بعدی مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت پهر از جوشهش و جنهبش و سهیر و  لذت دنیای سه
ای عبادت ش  و روز ندارد؛ زیرا همه روشنایی است، تیرگی و اندوه و کدورت سفر است، ... دنی

 4«.سره صفا و خلوص است ندارد، یک
گوینهد:   شود این شیرینی از کام آدمی گرفته شود. بعضی می حال گاهی اسبابی سب  می این با

دانم چهرا  شوم؛ نمی حال می طور اعمال، بی برای هر کاری حال دارم؛ اما هنگام نماز و قرآن و این

                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، گروه معارف.* 
 .147، ص 91 ج بحار األنوار،. محمدباقر مجلسی، 1
 .390، ص 1. همان، ج 2
 .226، ص 92همان، ج  .3
 .419، ص 16 ، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 حال عبادت ندارم؟ 
در این نوشتار ابتدا معنای توفی  و سزس به اسباب موج  سل  توفی  از انسهان بها توجهه بهه 

 پردازیم.  فرازی از دعای ابوحم ه  مالی می

 معنای توفیق

ی و یهافتن بهه کهاری، کارسهاز گردانیهدن اسهباب، دسهت توفیه  از نظهر لغهوی بهه معنهای مواف 
اش فراهم  در اصطالح نی  یعنی خداوند مقدمات وصول به مقصود را برای بنده 1تأیید الهی است.

توفی  در روایات با تعبیرهای مختلفهی آمهده  2بردن آنهاست. به معنای ازمیان« سل  توفی »کند؛ 
ب، عنایا الرحمن، اول النعما، قائهد الصهالح، ر»است؛ مانند:  أس عنایت، رحمت، جذبات الرف

مه طباطبهایی می 3«.النجاح، رأس السعادة، مفتاح الرف  توفیه  ضهد خهذالن، آن »نویسهد:  عالف
م کنهد که بنده را به عمل صهالح بکشهاند یها پاره ای از علهل  است که خدا اسباب را به نحوی منظف

ْصنَّلَم َمنا ِإْن ُأِريُد ِإاَّ لْْلِ »فرماید:  می قرآن از زبان حضرت شعی  4«.معصیت را ایجاد نکند
ْعُت َو ما َتْوِفيِقي َِ من ج  اصالح در حدف توانم، منظهور دیگهری نهدارم و در ایهن  5«:ِإاَّ ِبال َّ ِ   لْسَت

 دانم. به قول سعدی: ساز نمی دهنده و سب  کار، غیر از خدا کسی را توفی 
نخسیییتاواهادتبییی دردهنهیییاد

  
پییساییینبنییدهبییریسییتانسییرنهییاد

 

 اوفیییوصیییریهسیید ییرا حییونیی
  

6کییفا بنییدهصیییریبیی فیییریهسیید 
 

ْاِفيِقا»در بعضی روایات از توفی  در جایگاه بهترین راهبر یاد شده است:  بهر  7«.ََلاَةاِئأَداَكأاَُت 
های مؤمنان از خداوند،طل  توفی  در انجام وظیفه بنهدگی اسهت:  این اساس یکی از درخواست

« ِْ فْدَنااِكَتْاِفي
َ
حالی هنگام دعها،  شود بی استفاده می وی دیگر از روایات معصومیناز س 8«. 

وحی  خداوند به حضرت داوود»فرماید:  می نشان  سل  توفی  از آدمی است. امام صادق
                                                           

 .1168، ص 1، ج فرهنگ فارسی. محمد معههین، 1
 .464، ص 19  ، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .6950، ص 14، ج میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری3
 .563، ص 10 ج ، ترجمه المیزان، سیدمحمدحسین طباطبایی .4
 . 88. هود: 5
 .350، ص 14، باب هشتم، بخش بوستان سعدی. مصلح بن عبدالله سعدی، 6
 .113، حکمت البالغه نهج. 7
 .59، ص 9دعای  صحیفه سجادبه،. 8
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این است کهه  ام،  کند، قرار داده ای که به علم خود عمل نمی ترین عقوبتی که در برابر بنده کرد: کم
 1«.گیرم ا از دلش بر میشیرینی ذکر و عبادت خود ر

 عوامل و موانع سلب توفیق 
در دعای ابوحم ه  مالی از زبان ما گناهکاران به این امر پرداخته است و از عوامهل  امام سجاد

 اند: مانع درک باطن عبادت و لذت از عبادت یاد کرده
أ» ُْ اَ اةو ٍو

ْ
َ اَ اَتَعبه ٍو

ْ
اَةْداَتَهيَ َّْتو ااةو َُ َّه ىاكو اِإنم مه هو اَكأيَنافأَدفَ ا َُّه َِ أََل َّصه ُِ ا يأَتاااتو َْ ُْ

َ
أَ ا  يتو َِ َ اَنا

ا ااَعََّىه يتو َِ َنااَنا
َ
اَتَ اِإَن ا  َِ َنا اَ َسََّْبَتِنىامو يتو َّه ََ َناا

َ
َعاسًااِإَن ا  أَََّحْتااانو ََ اَةأْدا َّْأتو ااةو َُ َّه ىاكو ُِ َماا

اه ِكيَناَمْجَِِّسى ِسا ُته ُِ َطاِمْناَمَجا فَ ِتىاَ اَة و أىاكَاااَسِ  ُِ أْتاَعَ َتْتا َُ ا ََ أْتاَةأَدِمىاَ ا َُ َز 
َ
َِّيأٌ ا 

که به ع م و ج م با خود گفهتم و خهویش را  ای خدا، من چندان 2«:َكيِنىاَ اَكيَناِخْدَمِتَ ا
مهیا و آماده طاعتت ساختم و در پیشگاه تو به نماز ایستادم؛ آن هنگهام مهرا بهه خهواب 

هرچه با خود عهد کهرده و حال رازونیاز از من باز گرفتی. ای خدا، چه شد که   انداختی
و گفتم که از این پس سریرتم نیکو خواهد شد و بهه مجهامع اههل توبهه و مقهام تهوابین 

قدم نماندم و آن بلیه میان من  ای پیش آمد که به عهد  ابت شوم، بلیه و حاد ه ن دی  می
 و خدمتت حایل گردید؟

د کهه در ادامهه بهه آنهها اشهاره کنه حضرت در ادام  این دعا یازده دلیل برای سل  توفی  بیهان می
 خواهیم کرد:

 . دوری از درگاه الهی1

يَتِنى» َ اَعْناَكاِكَ اَهَ ْقَتِنىاَ اَعْناِخْدَمِتَ اَنحه َعَّه َُ ای و از  شاید تو از درگاه لطفهت مهرا رانهده« َسيِدیا
 ای. ات دورم ساخته خدمت بندگی

اِمْنا»خوانیم:  یل میهاست. در دعای کم دانیم خداوند من ه از طرد انسان می ْكَ  و
َ
ْنَتا 

َ
ا  ٍَ َةيَها

ْقَنيَت 
َ
َداَمْنا  َبعم ْ اتو

َ
ا  يَت و يَعاَمْناَبكه ََ اتو ُْ

َ
ات   بسیار بعید است و تو ب رگوارتر از آن هستی که پهرورده  «: 

 ای، دور نمایی. با توجه به ایهن دعها، معنهای جملهه آن  خود ن دی  نموده  را تباه کنی یا آن را که به
دادن  گیرد که منجر بهه ازدسهت است که انسان با دست خود و با انجام گناه، مطرود الهی قرار می

 شود. توفیقات دیگر می
                                                           

 .46، ص 1، ج الکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .70، ص 1 ج  إقبال األعمال،علی بن موسی ابن طاووس، . 2
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 دانستن حق بندگی . سبک2

ْةَصيَتِنى»
َ
َ اَفَ ْم ًااِكَح ْسَتِخف  فَتِنىامو

َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ات را سهبک  ای کهه حه ف  شهاید مهرا چنهین دریافتهه«:   

 ای. ورم کردهام که د دانسته
داند:  نورزیدن می ترین ح  خدا را خداپرستی و شک ب رگ« رساله حقوق»در  امام سجاد

اِكِ اَشْيئاًا» ْشِ کو اََلاتو هو دو َکاَتْعبو اَفِننه ْكَب و ِ ا ْأَ ا َُّه قُّ ََ اا مه
َ
تهرین حهه  اسهت بهر  ح  خداوند که ب رگ1«:َفَ

و بندگی شرک نورزی. بر خالف تصور عهوام گردن تو آن است که فقط بندۀ او باشی و در عبادت 
دانند، منابع دینهی شهرک را در تبعیهت از هواههای  ها و مثل آن می که شرک را فقط در پرستش بت

، پرسهتش نفهس بهه حسهاب  دانند. با این بیان که تبعیت از هواهای نفسهانی نفسانی و شیطان می
 شود. امر سب  سل  توفی  می دانستن ح  بندگی خداست و همین آید که مالزم با سبک می

 گردانی از یاد خداوند . روی3

ََّيَتِنأى» َْ ْعِ تًااَعْنَ اَف فَتِنىامو
َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
سهب  بهر مهن  گهردانم؛ بدین ای از تهو روی شهاید دیهده«:  

 ای. غض  کرده
گردانهی از  روی 2گردانیدن اسهت. به معنای روی« عرض»إعراض مصدر باب افعال از ریش  

ا در دنیا پیامدهای فراوانی دارد که مهم ترین آنها، قساوت قل  و سنگدلی است. خداونهد یاد خد
ْسَّلِم َفُهَو َع ی»فرماید:  می ُ  َصْدَرُه ِلْْلِ َْ َشَرَم لل َّ َْ   َأ َفَم ِ  َفَويٌل ِلْ قاِسنيِة ُقُ نوُبُهْم ِمن َْ َربِّ ُنوٍر ِم

ِ  ُأولِ َك فی ٍَ  ِذْكِر لل َّ اش را برای اسالم گشاده کرده اسهت و بهر  کسی که خدا سینه آیا 3«:َضَّلٍل ُمبي
ههایی  چون کوردالن گمراه اسهت؟[ وای بهر آنهان کهه قل  فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته ]هم

تهرین  سخت در برابر ذکر خدا دارند؛ آنهها در گمراههی آشهکاری هسهتند. بنهابراین یکهی از مهم
نَ  ِذْكنرًل »فرمایهد:  داوند میکه خ وظایف مؤمنان، یاد خداست؛ چنان ََ آَمُنول لْذُكُرول لل َّ ذي يا َأيَها للَّ

 اید، خدا را بسیار یاد کنید. ای کسانی که ایمان آورده  4«:َكیيرلً 
 گوید:  الله جوادی آملی می آیت

خواستم به مکه مشرف شهوم. مصهادف  الله الحرام بودم، می یک وقت عازم زیارت بیت
بارید. برای عهرض سهالم و تودیهع و  روز هم هوا سرد بود و برف میبا زمستان بود، آن 

                                                           

 .3، ص 71، ج األنوار بحار. محمدباقر مجلسی، 1
 «.عرض»، ماده فرهنگ معین. محمد معین، 2
 .22. زمر: 3
 .41. اح اب: 4



  103 عوامل سلب آن لذت مناجات و کتوفیق در

 

خداحافظی محضر عالمه طباطبایی رفتم. در زدم، تشریف آوردند دم  در. عرض کردم: 
ه هستم، خداحافظی می کنم. بعد عرض کردم: نصیحتی بفرماییهد کهه بهه  عازم بیت اللَّ

آیه مبارکه را به عنوان نصهیحت و بهه کار من بیاید و در این سفر توشه راه من باشد. این 
« فاذكرونی لذكنركم»فرماید:  عنوان زاد راه قرائت کردند و فرمودند: خدای سبحان می

]: به یاد من باشید تا به یاد شما باشم.[ فرمود: به یاد خدا باش تا خدا بهه یهادت باشهد. 
ر کاری مانده اسهت، کند. اگر د اگر خدا به یاد انسان بود، انسان از جهل نجات پیدا می
ماند. اگر در مشکل  شود و نمی اگر خدای قدیر به یاد انسان بود، هرگ  انسان عاج  نمی

اخالقی گیر کرد، خدایی که دارای اسمای حسنی است و متصف به صفات عالیه به یاد 
گشههاید و انسهان را از آن مشهکل رهههایی  انسهان خواههد بهود. گههره اخالقهی را ههم می

بهود کهه فرمودنهد: ایهن آیهه را بهه یهاد داشهته باشهید کهه خهدا فرمهود: بخشد. این  می
 1«.فاذكرونی لذكركم»

 گویان  . قرارداشتن در زمرۀ دروغ4

َتِنى» َْ َ اِنِكيَناَفَ َف ُْ اِ ا  َْ ْدَتِنىاِفىاَم َِ َ اَ  َعَّه َُ ْ ا
َ
گویهانم کهه از  ای که در جایگهاه دروغ شاید دیده«:  

 ای. ات مرا انداخته چشم
َْ ُهنَو ُمْسنِرٌف »و از نظر قرآن کریم از هدایت خداوند دور است: گ دروغ َ  َا َيْهنِدی َمن ِإنَّ لل َّ

لٌب  گهویی در  کند.یکی از مصادی  دروغ، دروغ گو را هدایت نمی کار و دروغ خداوند اسراف 2«:َكذَّ
کسهی کهه ]هنگهام نمهاز یها ههر زمهان دیگهری[ »انهد:  اظهار بندگی است. علمای اخهالق گفته

ْهُت گوید: " می ِذي  َوْجِهيَ  َوجَّ ماولِت   ِل َّ َر للسَّ َِ ْرَض   َف " ]: روی خود را به سوی کسی کردم کهه َو لَْلَ
نا  نعبند و لينا  گویهد: " ها و زمین را پدید آورده است[ و در دلش غیر این است یا می آسمان ليه

که با دلبستگی به دنیها آن را  حالیجوییم[؛ در پرستیم و تنها از تو مدد می " ]: فقط تو را مینستعيَ
 شود. گویی سب  سل  توفی  می این دروغ 3«.گوست پرستد، چنین شخصی دروغ می

 . ناسپاسی5 

اِئَ اَفَحَ ْمَتِنى» َُ َنْع ُِ ا فَتِنىاَغيَ اَشاِك  
َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ای  هایهت یافتهه شاید مرا ناسزاس در مقابل نعمت«:  

 ای. که محرومم داشته
                                                           

1  . https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/51782 
 .28 :. غافر2
 .364، ص 2، ج جامع السعادات. مال محمدمهدی نراقی، 3
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اٍر َأِثيٍم » در آیات ُ  َا يِحُبه ُكَله َكَفه لٍن َكُفورٍ »و  1«َوللَ ه َ  َا يِحُبه ُكَله َخَوه صهراحت بیهان  به 2«ِإَنه للَ ه
دارد. محرومیت از محبت الهی بهه معنهای ورود بهه  ها را دوست نمی شده است خداوند ناسزاس

اههل امنیهت و آرامهش دنیهوی و  چراکه تنها  دایرۀ کسانی است که دوزخ آنها را در بر گرفته است؛
اند و کسانی که خداوند بر آنان خشم گرفتهه و محبهوب خهدا نیسهتند، در  اخروی محبوب خدای

رو در روایات به سزاسگ اری از  دوزخ فراق در دنیا و دوزخ آتش در قیامت خواهند سوخت؛ ازاین
افأ: » نمود به فرزندانش توصیه می خداوند تأکید شده است. امام سجاد َنأىه أْنااااكو َُ أَ اَف ِ اَ َُّه ْشأ و  و

َهأااِإَن  َُ أاَءا َْ اَ اََلاَك ٍْ أِ َ  أِ اِإَن اشو َُ ْع َّنم ُِ اََلاَزَ  َلا أ و ْنِعْماَعََّىاَمْناَشأَ َ َكاَفِننه
َ
ْنَعَماَعََّيَ اَ ا 

َ
اا  ٍْ ِفأَ  ای  3«:كو

کسی که  جای آور و در قبال فرزندم، در برابر کسی که در ح  تو احسان نموده، شکر خداوند را به
رود و  کند، احسان کن که اگر سزاس نعمت انجام شود، ادامه یافته و از دست نمی از تو تشکر می

 اگر کفران نعمت شد، بقا و دوام نخواهد یافت. 
شبی ن د عایشه بودند ]و پیوسهته مشهغول  فرمایند: رسول خدا در حدیثی می امام باقر

که خداوند گذشهته و  افکنی؛ درحالی را به زحمت میقدر خود  عبادت بود[. عایشه گفت: چرا این
ب ًا»فرمود: ای عایشه،  آینده تو را بخشوده است. پیامبر اَعْبأدً اَشأ او َُ أا اَ كو آیها مهن بنهده  4«:َ َل 

 شکرگ ار خدا نباشم. 
ه، شکر نعمت از این تعبیر معلوم می های او بود. هشام بن احمر ه  شود انگی ه عبادت اولیاءاللف

گوید: همراه حضرت در اطهراف مدینهه بهودم، ناگههان  ه می اب امام موسی بن جعفراز اصح
دیدم امام از مرک  پیاده شده و به سجده افتادند؛ سهجده حضهرت طهوالنی شهد، سهزس سهر از 

جا آوردیهد؟  سجده برداشته و سوار بر مرک  شدند. عرض کردم فدایت شوم، سجدۀ طهوالنی بهه
ا»فرمودند:  ٍو ِنىاَنَكْ  ااِإنه اِكَهااَعََّىه ْنَعَما َُّه و

َ
ً ا  َُ ىاِنْع َ اَبكم ْش و

َ
ا  ُْ

َ
ا  َبْبتو َْ

َ
من به یاد نعمتی افتادم کهه  5«:َفَ

جا آورم. بنابراین شکر خدا سب   خداوند به من ارزانی فرمود، دوست داشتم شکر پروردگارم را به
 توفی  و ناسزاسی سب  سل  توفی  است.

                                                           

 . 276. بقره: 1
 .38. حج: 2
 .95، ص 2 ، ج الکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .95. همان، ص 4
 .99. همان، ص 5
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 نکردن با علما . مجالست6

ْ ا»
َ
َتِنىا  ُْ اِءاَفَخَذ َُ ََّ عو ُْ ِسا  ُِ ْدَتِنىاِمْناَمَجا َْ َ اَف

َعَّه ای کهه خهوارم  شاید مرا در مجالس عالمان نیافته«: َُ
 ای.  نموده

 در روایات معصومین بر حضور در مجالس علما تأکید زیادی شده است. رسهول اعظهم
ماِمنا»فرماید:  می افْدعاكو م  ُِ اعا

لم اعنَداكو اإُىا ُيْيِن ا اِمأناَلاَتْجَِّسا اإَل  :اِمنا ُشه م اإُىاَخُس  س  ُْ َخ
اإُأىا أِع ا اِمأنا ُِاأشم ا تو ةَبأِ  ا اِمأنا ُِ ْبأِ اإُأىا ُت  ْغَبأِ اإُأىا ُ ه ِِ ا اِمأنا ُ ه فاِءاإُأىا ْلْخأَل  ُ م

صأيَح ِا خواننهد:  نشینید که شما را از پنج چی  به پنج چی  فرا میبتنها در محضر دانشمندانی  1«: ُن 
هر بهه فروتنهی و از از دو دلی به یقهین، از ریها بهه اخهالص، از دنیهاخواهی بهه دنیهاگری ی، از تکبف

ِسا ُعَُّاَءافَا»فرمایند:  می ناخالصی به خلوص. امام علی ُِ َ ا افَاِا ُو اْزَقْقاعَّ أَ اَ اَتأزكو أْنا قكو ْحسو
َ ا ابراین نشین بهاش تها علمهت زیهاد و ادبهت نیکهو و جانهت پهاک گهردد. بنه با علما هم 2«:َنْفسو

 شود. نکردن از محضر نورانی آنها منجر به سل  توفی  می توجهی به علما و استفاده کم
 . غفلت از وظایف بندگی7

ِتَ ا فْسأَتِنى » َُ َْ ْناَب ُِ َااِفَِّيَناَف
ُْ فَتِنىاِفىا 

َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ای کهه از  شهاید مهرا در زمهرۀ غهافالن دیهده«:  

 ای. ات ناامیدم ساخته رحمت
شوند. بهرای  ها و انجام برخی کارها سب  غفلت آدمی می دوستان، بعضی از محیط برخی از

« غفلهت»وبهرق و اشهرافی، انسهان را بهه سهوی  ههای پرزرق مثال جلسات لههو و لعه ، محیط
کشاند.  کشاند. غفلت یکی از مسیرهایی است که در نهایت انسان را به هالکت و شقاوت می می

گیهرد و دوسهت دارد  گوش خود برای شناخت و یاد خهدا بههره نمیانسان غافل از عقل و چشم و 
 فرماید:  های الهی داشته باشد. خداوند می زندگی غافالنه و بدون ارزش

ٌَ َا » ْنِس َلُهْم ُقُ وٌب َا يْفَقُهوَن ِبَهنا َوَلُهنْم َأْعني ه َولْْلِ
َِ ََ لْلِج َم َكِیيًرل ِم َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهَنه

ِ نَك ُهنُم يْبِصُروَن  ْنَعناِم َبنْل ُهنْم َأَضنُله ُأوَلَٰ ِ َك َكاَْلَ ِبَها َوَلُهْم آَذلٌن َا يْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلَٰ
هها ]   یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریهدیم؛ آنهها دل به 3«:لْلَغاِفُ وَن 

بها آن  فهمنهد؛ و چشهمانی کهه کننهد، و[ نمی ها[یی دارند کهه بها آن ]اندیشهه نمی عقل
تهر؛  شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند، بلکهه گمراه هایی که با آن نمی بینند؛ و گوش نمی

                                                           

 .74، ح 188، ص 18، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 . 4786، ح غرر الحکر. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .179. اعراف: 3
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 اند[. گونه امکانات هدایت، باز هم گمراه اند ]چراکه با داشتن همه اینان همان غافالن

 . شرکت در مجالس گناه 8

يَناَفَبيِنأأ» ُِ أأا َبطه
ُْ ِسا  ُِ اَمَجأأا َِ أأ ُِ فَتِنأأىا 

َ
أأَ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
يَتِنأأى  ْماَخَّه شههاید مههرا از جملههه «: ىاَ اَكيأأَنهو

 ای.  ای که رهایم کرده کنندگان در مجالس مفسدان دیده شرکت
ی را نمهی  نشینی با اهل باطل است. این هم توفیقی، هم یکی از دالیل کم نشینی هیچ ردۀ سهنف

پیامدهای متناسه  بها تواند از کودکی آغاز گردد یا حتی در سنین پیری اتفاق بیافتد و  شناسد؛ می
شدن را مجالست با اهل باطل  نشینان را در پی داشته باشد. قرآن مجید یکی از عوامل جهنمی هم
ََ »داند:  می ا َنُخوُض َمَع لْلَخاِئِضي  رفتیم. و با اهل باطل در سخنان باطل فرو می 1«:َوُكنَّ

اییااییوانفمیییف ریییزا ییییاهبیید
  

یدیییاهبیییدبدایییربییودا میییییاهبیی
 

مییاهبییدانهییاهمییفبییرجییان نییید
  

یییاهبییدبییرجییانوبییرایمییان نیید
 

شهود،  هها برگه ار می متأسفانه بسیاری از مجالسی کهه امهروزه توسهط برخهی افهراد و خانواده
مصداق مجالس گناه است؛ مانند برخی مجالس عروسی، مجالس جشن تولد، جلسات مربهوط 

ا مجالس شادی مخالف نیسهت، بلکهه بها مجهالس گنهاه التحصیلی و ... . اسالم ب به جشن فارغ
مخالف است. ممکن است مجلسی، مجلس شادی باشد؛ ولی در آن گناهی صورت نزذیرد کهه 
اسالم نی  با چنین مجالسی مواف  است و ممکن است مجلسی حتی بهرای عه اداری باشهد؛ امها 

س بهه جهای پنهدگیری و کنندگان در آن مجلس به گناه مشغول شهوند. در برخهی از مجهال شرکت
کنندگان در کنار یکهدیگر نشسهته و بهه غیبهت و گهاه تهمهت  یادآوری مرگ و روز قیامت، شرکت

در آن نباشد، موج  حسهرت و سهب   بیت مجالسی که ذکر خدا و اهل 2اند. دیگران مشغول
 شود. سل  توفی  می

 . گناه9

َعاِئىافَا» َعاقو َُ اَتْس ُْ
َ
ا  ِحبه ْماتو َُ َ ا َعَّه َُ ْ ا

َ
یها شهاید دوسهت نداشهتی دعهایم را بشهنوی، از   «:َباَعأْدَتِنى 

 ای. درگاهت دورم کرده
اِمِعيَنا»خدایی که عاش  بندگانش و  َعا ُسه َُ ْس

َ
]:شنواترین شنوایان[ است، گاهی بهه دلیهل  3« 

                                                           

ر: 1  .45. مدف ف
2  . https://www.balagh.ir/content/13588 

 .464، ص 4، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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 فرماید:  می اش را بشنود. امام صادق اش دوست ندارد صدای گناه و ارتکاب اعمال زشت بنده
فرماید مهن دعهای او را بهه  ای دعا کند؛ پس خدای ع وجل به دو فرشته می ندههمانا ب»

اجابت رساندم؛ ولی حاجتش را نگه داریهد؛ زیهرا مهن دوسهت دارم آواز او را بشهنوم و 
ای هم هست که دعا کند؛ پس خدای تبارک و تعالی فرمایهدزود حهاجتش را  همانا بنده

 1«.دارم بدهید که آوازش را دوست نمی

 مجازات اعمال زشت .10

فَ ِتىاَكاَفيَتِنى»  ِ َِ ْ ِمىاَ ا َ اِكجو َعَّه َُ ْ ا
َ
 ای. یا شاید به جرم و گناهم مکافات کرده«:  

اَتعأاُى:اإِا»فرماید:  می امام صادق ا َُّ  و افْالو
َ
ا  اَعَّأىاُه َعْبأِداإن ا َثأَ اَشأْهَاَت و ُْ اِكا أَنعو َْ ْقنأىامأاا 

ناِاتى ذفَذامو َُ ا َم و ََ م ا و ُْ ههای  فرماید: هنگامی که بنهدۀ مهن خواهش خداوند متعال می 2:«هاَعتىا 
دارم، آن اسهت  ترین کیفری که در ح  او روا می نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد، کم

 سازم.  که او را از لذت مناجات خودم محروم می
رفتنهد؛ آدم سهنگدل  بهه مناجهات می حضهرت موسهی»در روایتی قدسهی آمهده اسهت: 

ات بگو چقدر گناه کنم، امها تهو مهرا عقوبهت  گفت به این خدای ی به حضرت موسیحیای بی
خواستند برگردند، خطاب شد: چهرا پیغهام  شان که تمام شد، می نکنی؟ حضرت رفتند و مناجات

کشم کهه نقهل کهنم. خطهاب شهد: بهه او بگهو کهه  دهی؟ گفت: خدایا خجالت می ام را نمی بنده
بهری؟  ، اما متوجه نیستی. مگر تو از مناجات من، از رابطه با من لذت میباالترین بال را به تو دادم

 3«.همین که شیرینی مناجاتم را از دلت بردم، این باالترین بالست. این باالترین مصیبت است
 آورده است: این داستان را مولوی در اشعار خود برای حضرت شعی 

 فییتدهاهییدشییعی ینیکییفمف
  

دیدسییتاییی کیی صییداا میینبسییف
 

هییاچنییددیییدا میین نییاهوجرم
  

 یییییردمییییراو کییییرمیییییزداننمف
 

حییواعییالف فییتده ییوششییعی 
  

دهجییییواباوفصیییییحا هاهفییییی 
 

کیی بدفتییفچنییدکییردممیین نییاه
  

و کییییرمندرفییییتدهجییییرممالیییی 
 

 ییویفومقلییوبایسییفی اکییسمف
  

ایههییییاکییییردهههوبدرفتیییی اییییی 
 

                                                           

 .258، ص 56، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .48، ص 3، ج جامع السعادات. مال محمدمهدی نراقی، 2
 .32، ص در ساحل سپیده اخالص. حسین مظاهری، 3
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صبییرواییوبفچنییدچنییدت یییرم
  

1ایپیییاایییابسیییردهسالسیییلمانیییده
 

 حیایی نسبت به خداوند . بی11

فَتِنى» اَز َِ ياِئىاِمْنَ ا ََ ِ ا َّه ِْ َ اِك
َعَّه َُ ْ ا

َ
 ای. شرم و حیایی از حضرتت مجازاتم نموده یا شاید به بی«:  

ا اِمأ»فرمهود:  یکی از مصادی  حیای ممدوح، حیا از خداست. پیامبر اکرم أِ ا ْسأَتْحيو َنا َُّه
َحَياِءا ُْ ا  قه عهرض  از خداوند چنان که شایسته است، حیا داشته باشهید. کسهی بهه پیغمبهر«: ََ

َمأِنا ْسأَتْحَياا»کردن از او است؟ فرمود:  کند که س اوار شرم طور شرم میکرد: چه کسی از خدا آن
اَكْيَناَعْيَنْيِ ا ََّ و َِ

َ
ْبا  َحَياِءاَفََّْيْ تو ُْ ا  قه ََ ِ ا أَایاَ ااِمَنا َُّه ََ َساَ اَمأاا

ْ
ا ُأ ه  فَنِتَهااَ اَفْحَفقو ْنَيااَ اِز َيْزَةْداِفىا ُدُّ ُْ َ ا

ِبََّى ُْ اِكَ اَ ا  َْ َُ ُْ َبْطَناَ اَمااَهَایاَ اََلاَفْنَسىا  ُْ حیاداشتن از خداوند آن است کهه سهر و آنچهه را در  2«: 
کهه آخهرت را  اد کنی و هر آنگذرد و شکم و آنچه را در بر دارد، حفظ کنی و مرگ و بال را ی سر می

که سه اوار اوسهت،  خواهد، باید زینت دنیا را رها کند. پس هر که چنین کند، از خداوند چنان می
 حیایی از عوامل سل  توفی  است.  حیا کرده است. بنابراین بی

مطاب  این فراز از دعای ابوحم ه، کسانی که خواهان مناجات با حضهرت دوسهت هسهتند و 
 کنندۀ توفی  وداع کنند.  شان با لذت و نشاط قرین باشد، باید با عوامل سل  مناجاتخواهند  می

 فهرست منابع
 قرآن مجید

  ق. 1409،  چ دوم، تهران: دار الکت  امسالمیهإقبال األعمال؛  . ابن طاووس، علی بن موسی؛ 1
   .ش1362یر، ؛ چ نهم، تهران: انتشارات امیرکبمثنوی معنویالدین محمد؛  . بلخی، جالل2
، قهم: دار الکتهاب  ؛ چ دومغنرر الحکنر و درر الکلنر. تمیمی آمدی، عبدالواحد بهن محمهد؛ 3

 ق. 1410 امسالمی، 
   .ش1400؛ چ پان دهم، تهران: بدرقه جاویدان،  بوستان سعدی. سعدی، مصلح بن عبدالله؛ 4
تهر انتشهارات ؛ ترجمهه: محمهدباقر موسهوی؛ قهم: دفالمینزان. طباطبایی، سیدمحمدحسهین؛ 5

   .ش1363اسالمی، 
،  ، قم: دفتهر نشهر الههادی ؛ چ اولالصحیفة السجادبه، امام چهارم؛ . علی بن الحسین6

  ش. 1376
                                                           

 .3365، بیت 359، دفتر دوم، ص مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
 .45،ص 12، ج مستدرك الوسائل. میرزاحسین نوری، 2
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المی رضهوی، ؛ مشههد: دانشهگاه علهوم اسهدر سناحل سنپیده اخنالص. مظاهری، حسهین؛ 8

   .ش1377
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  خیرخواهی از منظر قرآن کریم

*االسالموالمسلمینمحمدالفمحمدیحجت

 مقدمه
های اخالقی است که برای فرد و جامعهه بسهیار مههم و ضهروری و  خیرخواهی، یکی از فضیلت

پهس از بیهان مفههوم و اهمیهت  شود. نظر به اهمیت خیرخواهی، دنیا و آخرت میموج  صالح 
 کنیم. خیرخواهی از نگاه قرآن، آ ار و آداب آن را مرور می

 . معنای خیرخواهی 1
، خیهر در اصهل بهه از نظر عالمه طباطبهایی 2نیکی، فایده و بهره است. 1خیر به معنای خوبی،

کنیم و  گوییم که آن را با چی  دیگری مقایسه مهی قتی خیر میمعنای برگ یدن است و یک چی  را و
اگر برگ یده ما با هدف دنیوی باشد،  3گ ینیم. برگ یده ما، در نظرمان خیر است. سزس آن را برمی

 خیر دنیوی و اگر دارای فواید اخروی باشد، خیر آخرتی دارد. 

 . اهمیت خیرخواهی2
 پردازیم. ر آیات و روایات است که بدان میخیرخواهی دارای جایگاه و اهمیت خاصی د

 در قرآنخیرخواهی . 1/2

دانهد،  از منظر قرآن خیرخواهی حداکثری و تالش فراوان برای به دست آوردن آنچه آدمی خیهر می
َْ ُدعناِء لْلَخْينر»فرماید:  ج و سرشت انسان است؛ چنانکه می ْنسناُن ِمن انسهان از  4؛ا َيْسَأُم لْْلِ

                                                           

 دیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.استا* 
 .651، ص 2، ج تاج اللغة و صحاح العربیة  الصحاح. اسماعیل بن حماد جوهری، 1
 .304، ص فرهنگ نوبن. الیاس انطوان الیاس، 2
 .153و  152، ص 3، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 3
 .49. فصلت: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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آدمی نی  باید توجه داشته باشد که از این سرشهت الههی بهه شهکل «. شود نمیخیرخواهی خسته 
ها را بهرای خهودش بهه  مناس  و در راه صحیح و خداپسند استفاده کند و نباید همه خیر و خوبی

 تنهایی بخواهد و دیگران را محروم کند.
تهرین  مهم کنهد و یکهی از قرآن کهریم در مهوارد بسهیاری بهه خیرخهواهی پیهامبران اشهاره می

داند کهه نشهانه اهمیهت آن اسهت. بهرای مثهال  عملکردهای رسوالن الهی را خیرخواهی آنان می
ََ »کند:  گونه نقل می را این سخن حضرت نوح ي َو َأْنَصُح َلُکنْم َو َأْعَ نُم ِمن ُغُکْم ِرسااِت َربِّ ُأَب ِّ

ِ  ما ا َتْعَ ُموَن  کنم و خیرخواه شما هسهتم و از  ابالغ میهای پروردگارم را به شما  من رسالت 1؛لل َّ
 «.  دانید دانم که شما نمی خداوند چی هایی می

های همه پیامبران از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است، بهه  از آنجا که توضیح خیرخواهی
 شود:  اشاره می های خیرخواهانه حضرت هود برخی از درس

 خیرخواهی حضرت هود

عو  شد. این قوم در شهرنشینی و تمهدن، پیشهرفت زیهادی کهرده بر قوم عاد مب حضرت هود
هها و کشهت ارهای فراوانهی داشهتند.  ههایی حاصهلخی  و باغ هایی آباد و زمین ها سرزمین بودند. آن

ولهی آن  2پرسهتی شهروع کهرد، دعوت خود را از مسهئله توحیهد و مبهارزه بها شهرك و بت هود
قدر فشردند  ها به او حمله کردند و گلوی او را آن ان آنویژه سردمدار جمعیت خودخواه و متکبر، به

که ن دیک بود جان دهد و تا یک شبانه روز بیهوش افتاده بود. بها ایهن حهال، خهدا بهه او خطهاب 
فرمود که مبادا از هدایت و خیرخواهی مردم ملول و خسته شهوی و بایهد بهه کهار خهویش ادامهه 

بهه آزار روحهی و هجمهه فرهنگهی روی آورنههد و آنهان افه ون بهر اذیهت و آزار جسهمی،  3دههی.
بینیم و  مغ ی مهی ما تو را در سهفاهت و سهب »های ناروایی به او دادند؛ برای مثال گفتند:  نسبت

های پروردگهارم را بهه  مهن رسهالت»آن حضرت گفت:  4«.کنیم تو از دروغگویان باشی گمان می
 5«.کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم شما ابالغ می

سهری دسهت  سال مردم را به سوی حه  دعهوت نمهود، ولهی آنهان از خیره 706آن حضرت 
                                                           

 .62. اعراف:1
ُقوَن : »65. اعراف: 2 لٍه َغْیُرُه َأ َفال َتتَّ ْن إ  َه ما َلُکْم م   «.قاَل یا َقْوم  اْعُبُدوا اللَّ
 .282، ص 1، ج حیوة القلوب. محمدباقر مجلسی، 3
یَن . »4 ب  َن اْلکاذ  َ  م  ا َلَنُظنُّ نَّ ي َسفاَهٍا َو إ  ا َلَنراَك ف  نَّ ه  إ  ْن َقْوم  یَن َکَفُروا م  ذ 

 «.قاَل اْلَمََلُ الَّ
 .67اعراف:  .5
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نکهات برگرفتهه  2تا آنجا که سرانجام خداوند آنان را با باد بسیار سرد به هالکت رساند. 1برنداشتند
 عبارتند از: از داستان حضرت هود

افکنی،  جمله، تهوهین، شهبهههای تهاجم فرهنگی از  . در زمان پیامبران نی  دشمنان به روش1
 آوردند. تمسخر و ... روی می

 اف ایی است. . بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی، آرامش، اف ایش ایمان و بصیرت2

. ملتی که با صدای مهربانانه فرستادگان الههی از خهواب غفلهت بیهدار نشهوند، بها غهرش 3
آیند که دیگر دیر شهده  زمانی به خود می درمان، بادهای سوزان و برق  آتش خروشان و دردهای بی

 است. 
 در روایاتخیرخواهی . 2/2

بر مؤمن واج  است که خیرخواه ]برادر[ مؤمن ]خهود[ باشهد؛ »، بنا بر روایتی از امام صادق
آن حضرت در سهخن ارزشهمند دیگهری فرمهوده اسهت:  3«.چه در پشت سر و چه در حضور او

ِ افِا» َّه ُِ ْصِحا ْماِكاُنُّ َلاِمْن واَعََّي و ََ اَ ْف ل  َُ اِكَع ِ اَفََّْناَتَّْْاهو ِْ بر شهما الزم اسهت کهه خیرخهواه خله   4؛ىاَخَّْ
تر از خیرخواهی باشد، خدا را  خدا برای ]رضای[ خدا باشید؛ چرا که هرگ  با عملی که با فضیلت

 «.]در روز قیامت[ مالقات نخواهید کرد
 نکات مهم  این روایات عبارتند از: 

 شود. ها می ها و زمان زم، ضروری و عمومی است و شامل همه حالت. خیرخواهی ال1

. خیرخواهی یکی از حقوق برادر نسبت به برادر دیگرش است و نباید این ح  نادیده گرفتهه 2
 شود. 

بیند، خیرخواهی درخشهش و نهوری دارد  . در روز قیامت وقتی آدمی  واب کارهایش را می3
 که هیچ چی ی جایگ ین آن نیست.

 

اتچیییوپرهیز یییاهیشیییودپیشییی 
  

5اتبییییودصیرصییییواهفدهاندیشیییی 
 

                                                           

 .283، ص 1، ج حیوة القلوب. محمدباقر مجلسی، 1
 .285و  284. همان، ص 2
 .208، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . همان.4
 ، خردنامه هرمس. 31، خردنامه اسکندری، بخش هف  اورنگ. جامی، 5
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 . آثار خیرخواهی 3
گهردد؛  اش بهه خهودش بهر می دههد، اولهین نتیجهه هر کار خوب و بدی که انسان آن را انجام می

ْنُفِسکْم َو ِإْن َأَسْأُتْم َفَ هنا»فرماید:  چنانکه قرآن می خهواهی نیه  از خیر 1.«ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم َِلَ
َْ َعِمنَل »این قانون کلی مستثنا نیست و نتیجه خیرخواهی و شرطلبی متوجه خود انسان اسهت:  َم

َْ َأَساَء َفَعَ يَها  2«.َصاِلحًا َفِ َنْفِسِ  َوَم
 

صویشتنهاصیرصواهف،صیرصیواهصلیوبیاش
 


 

3انیدیشها انک هر یزبیدنباشیدنفیسنی 


هها  اوانی برای دنیا و آخرت افراد و جوامع است کهه بهه برخهی از آنخیر خواهی دارای آ ار فر
 شود: اشاره می

 خیرخواهی . آثار دنیوی1/3

 های فرهنگی؛  . اصالح فرهنگ جامعه در خیرخواهی1

 های اجتماعی؛ . اصالح و تقویت اخالق اجتماعی در خیرخواهی2

 های خانوادگی؛ های خانواده در خیرخواهی . تقویت بنیان3

 های اقتصادی و ... . . رشد اقتصادی و کاهش فقیران در خیرخواهی4
 خیرخواهی .  آثار اخروی2/3

سوره توبه از ضرورت، آ ار و مصادی  خیرخواهی چنهین سهخن گفتهه اسهت:  91خداوند در آیه 
َعَفاِء َو َا َع َی لْلَمْرضَی » ْيَس َع َی للضُّ ََ َا يَجُدوَن َم   لَّ ِذي نِ  َو َا َع َی للَّ ا ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذل َنَصُحوْل ِل َّ

ِحنيٌم  ُ  َغُفنوٌر رَّ ََ ِمَ َسِبيٍل َو لل َّ هها کهه  ؛ بهر ضهعیفان و بیمهاران و آنَو َرُسوِلِ  َما َع َی لْلُمْحِسِني
ای برای انفاق ندارند، ایرادی نیست )که در میدان جنگ شرکت نجویند،( هر گاه برای خدا  وسیله

 «.ی کنند. بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان استو رسولش خیرخواه
اسهت کهه  بر اساس این آیه بهترین مصداق خیرخواهی، خیرخواهی در راه خدا و پیهامبر 

 دارای آ اری به شرح ذیل است: 
                                                           

 .7. اسراء:  1
 .15. جا یه: 2
 .2، غ لیات، غ ل شماره مواعظ. سعدی، 3
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 ؛ . برخورداری از رحمت الهی1

 . قرار گرفتن در زمره نیکان؛2

 . بخشش گناهان؛3

 ترین ا ر اخروی خیرخواهی، ورود به بهشت الهی است. مهم . بهشت؛4

 بهشت و خیرخواهی 

اکنون شخصی بهر شهما وارد »نشسته بودیم، ایشان فرمود:  گوید: ن د پیامبر اکرم شخصی می
سزس یکهی از انصهار وارد شهد، سهالم کهرد و مشهغول نمهاز «. شود که از اهل بهشت است می

تکرار شد. در سهومین روز بعهد از خهارج شهدن آن حضهرت از شد.این جریان دو روز دیگر نی  
مجلس، یکی از یاران به دنبال آن مرد انصاری رفت و سه ش  در ن د او به سر برد؛ ولهی از شه  

گفهت و  بیداری و عبادت ]فراوان[ چی ی ندید، ج  اینکه هنگام رفتن به رختخواب ذکر خدا را می
شهد. بعهد از سهه شه  آن صهحابی جریهان روایهت  می خوابید و برای نماز صبح بیهدار بعد می

غیر از آنچه دیدی، از من بنهدگی ]بیشهتری[ سهر »را برای او گفت. مرد انصاری گفت:  پیامبر
بینم و بر خیهر و خهوبی کهه  زند؛ ج  آنکه بر احدی از مسلمانان در خود غشف و خیانتی نمی نمی

«. ]و در ی  کالم خیرخواه مردم هسهتم[ ورزم خدای تعالی به او عنایت کرده است، حسدی نمی
این حالت است که تو را به این مرتبه ]عالی[ رسهانده اسهت، ولهی از مها بهر »آن صحابی گفت: 

 1 «.آید نمی

 . آداب خیرخواهی 4

تهرین آداب  خیرخواهی هنگامی ا ربخش و مفید است که آداب آن رعایت شود. در ادامه بهه مهم
 شود.  خیرخواهی اشاره می

 . خیرخواهی حکیمانه 1/4

َْ »تأکید شده اسهت: « خیر»و « حکمت»در قرآن کریم بر رابطه  َْ َيشناُء َو َمن ُيْؤِتي لْلِحکَمَة َمن
ْلباِب  كُر ِإاَّ ُأوُلول لَْلَ )خداوند( حکمهت را بهه ههر کهه  2؛ُيْؤَت لْلِحکَمَة َفَقْد ُأوِتَی َخْيرًل كیيرًل َو ما َيذَّ

س حکمت داده شود، خیر فراوان به او داده شده است و ایهن را جه  بخشد و به هر ک بخواهد، می
 «.  یابند صاحبان خرد در نمی

                                                           

 .440، ص 2، ج المحاسن . احمد بن محمد برقی،1
 .269. بقره: 2
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 بنا بر روایات، خیرخواهی حکیمانه باید دارای شرایط زیر باشد:
 که توضیح آن به زودی خواهد آمد. 1. همراهی با عفو و گذشت؛1

 گیرد. نمی زیرا خیرخواهی از متکبر مورد پذیرش مردم قرار 2. تواضع؛2

فردی که اخالقش ناپسهند و زننهده باشهد، مهردم بهه او و  3. حسن معاشرت و اخالق نیک؛3
 کنند. هایش توجه نمی نصیحت

برخی افراد برای اینکه نصیحت آنان مورد قبهول قهرار گیهرد، بهه  4. پرهی  از دروغ و مغالطه؛4
 کنند. رام آلوده میشوند و کار نیک خود را به گناه و ح دروغ یا مغالطه متوسل می

 . اعالن خیرخواهی2/4

در بررسی سیره و روش پیامبران که قرآن کریم آن را گ ارش کرده است، این اصهل بهه وفهور دیهده 
های الههی را بهه  کرد که رسالت خودش را خیرخواهی امین معرفی می شود. حضرت هود می

و حضهرت  6یرخواهی استکرد که هدف او خ تصریح می حضرت نوح 5کند.  مردم ابالغ می
چنانکهه سهیره  7کهرد؛ پس از ابالغ رسالت الهی، به خیرخواه بودن خودش تصریح می صالح

 8گونه بود. نی  همین حضرت شعی 
 . صبر و شکیبایی3/4

ی نقش بسهیار برجسهته ی در تربیت متربف ای دارد.  خیرخواهی، نوعی تربیت است که شکیبایی مربف
شود که آنان خیرخواهی خودشهان را بها شهکیبایی  ی  مشخص مین با بررسی سیره معصومین

 شود.  ها اشاره می همراه کرده بودند. در ادامه به مواردی از این خیرخواهی

  خیرخواهی صبورانه حضرت نوح

خیرخهواهی صهبورانه   9کهرد. به صراحت خود را خیهر خهواه مهردم معرفهی می حضرت نوح
                                                           

 .58، ص غرر الحکر و درر الکلر . ر. ک: عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .312، ص 78، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .660، ص نهج الفصاحة. ابوالقسم پاینده، 3
 .291، ص درر الکلرغرر الحکر و . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 4
 .68. اعراف: 5
 .62. اعراف: 6
 .79. اعراف: 7
 .93. اعراف: 8
 .62. اعراف: 9
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د سال و در مجموع نهصهد سهال مهردم را بهه خیهر و نیکهی به گونه سه بار، هر بار سیص نوح
ت طوالنی فقط هشتاد نفر ایمان آوردند خبهر داد:  و خداوند بهه نهوح 1دعوت کرد. در این مدف

اند. پس غمگین مباش بهه آنچهه  هایی که ایمان آورده آورند، مگر همان از قوم تو هرگ  ایمان نمی»
 هها را نفهرین کهرد. رفتهار حضهرت نهوح آن وحدر این زمان حضرت نه 2«. کنند ایشان می

 ها عبارتند از:  آموزد که برخی از آن ها و از جمله مبلغان می ن های ب رگی به همه انسا درس
. دلسوزان جامعه وظیفه دارند تا آنجایی که توان دارند، به دنبال نصیحت و خیرخواهی مردم 1

 باشند و زود احساس خستگی نکنند.

همه مها مهأمور بهه »فرموده است: « منشور روحانیت»نی  در  که امام خمینیگونه  . همان2
وظیفهه خهودش را  رو وقتی حضرت نوح از این 3«.ایم، نه مأمور به نتیجه ادای تکلیف و وظیفه

 انجام داد، خداوند او را دلداری داد و فرمود برای سرنوشت قوم ستمکار غمگین نباشد.
 

صیرصیییواهفشییییونمیییردانبیییود
  

4هییرکییرااییینشیییوهشیید،مییردینبییود
 

 . مهربانی و بیان نرم4/4

ترین شخص نسبت به مهردم بهود و وظیفهه داشهت بها  ، بهترین ناصح و خیرخواهپیامبر اعظم
َفِبَمنا َرْحَمنٍة »فرماید:  مهربانی مردم را نصیحت کند؛ چنانکه خداوند خطاب به آن حضرت می

ِ  ِلنت َلُهْم َو َلْو  ََ لل َّ َْ َحْوِلَ مِّ به )برکت( رحمهت الههی، در  5؛كنت َفظاا َغِ يظ لْلَقْ ِب انَفضول ِم
 «.شدند برابر آنان )مردم( مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می

آن حضرت نه تنها در برابر مؤمنانی کهه بهه اخهالق اسهالمی مهؤدب بودنهد؛ بلکهه در برابهر 
 6کردند. ویی از آداب نبرده بودند نی  به بهترین وجه رفتار میگردانی که ب بیابان

 مهربانی حضرت یوسف

 فرماید: می قرآن کریم در باره مهربانی حضرت یوسف

                                                           

 .  255و  254، ص ص 1، ج حیوة القلوب . محمدباقر مجلسی،1
 .36. هود:  2
 .  284، ص 21 ، ج صحیفه اما  الله موسوی خمینی، . سید روح3
 . اسیری الهیجی.4
 .159عمران:  . آل5
 .99، ص 1، ج مجموعه ورا  فراس، عود بن عیسی ابن ابی. ر. ک: مس6
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و با یوسف دو جوان دیگر نی  داخل زندان شدند. یکی از آن دو گفت: من در خهواب دیهدم »
بهرم و مرغهان از آن  سهرم نهانی را میفشارم و دیگری گفت: من دیدم که روی  که انگور شراب می

آن حضهرت پهس از   1«.بینهیم  راستی تو را از نیکوکاران می خورند؛ تعبیر آن را بما خبر ده که به می
اَخْيأٌ ا»ارائه تعبیر خواب آنان، به خیرخواهی پرداخت و گفت:  َُ أا ةو َتَف م ْبكاٌطامو

َ
ا 
َ
ْجِنا  َبيِا ُسم َِ فااَا

ا ُْا دو َِ ا 
ُْ ا  ِ ا َُّه و

َ
ا  ابو هه ای دوستان زنهدانی مهن! آیها خهدایان پراکنهده بهترنهد، یها خداونهد یکتهای  2؛َْ

 «.پیروز؟!

ههای فراوانهی  برای خیرخواهی در پیش گرفهت، حهاوی درس روشی که حضرت یوسف
 ها عبارتند از:  است که برخی از آن

و مشکلی که ههر دو  . ابتدا آنان را به عنوان دو دوست صدا کرد و با مهربانی به نقاط اشتراک1
 داشتند، از جمله زندانی بودن اشاره کرد.

 بندان خویش را به توحید و دوری از شرك فراخواند.  سنجی هم . او با اولویت2

ت توحید و یکتاپرستی را بهرای  . با طرح سؤال و برانگیختن وجدان هم3 بندان خویش، حقانیف
 آنان مطرح کرد.

م4 بندان خویش خواست تا با مقایسهه و سهنجش عقیهده  ، از هم. به جای نگاه از باال و تحکف
 توحیدی با عقیده به خدایان متعدد، عقیده درست را برگ ینند.

 3بنابراین مبلغان دینی باید از سر مهربانی و با مالطفت، به خیرخواهی همت گمارند.
 . دعا5/4

هرگاه »فرمودند:  اکرمپیامبر  یکی از آداب خیرخواهی، دعا کردن برای همگان است؛ چنانکه
 4«.تر است کند، برای همه دعا کند؛ زیرا این دعا به اجابت ن دیکیک نفر دعا می

یکی از دعاهای سفارش شده پس از هر نماز که دارای آ ار دنیهوی و اخهروی زیهادی اسهت، 
اِبا ُسو  و َبا»دعای  بو ْو ُْ ْةِلا 

َ
ْقِخْلاَعََّىا 

َ
ا  َم  هو ماه مبارک رمضان آمده اسهت. است که در اعمال ....«  ََُّ 

در این دعا، همگانی بودن خیرخواهی به خوبی نمایان است. هیچ قیدی در هیچ یک از فرازهای 
                                                           

 .36. یوسف: 1
 .56. همان، 2
 .315، ص 8 ، ج تفسیر راهنما. اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، 3
 .313، ص 90 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 4



   119  خیرخواهی از منظر قرآن کریم

 

ها. بنهابراین  این دعا وجود ندارد؛ نه قید اعتقادی، نه ملیتی، نه جنسیتی و نه قشر خاصی از انسهان
 .خواهشان باشددار باید برای همه بندگان خداوند دعا کند و خیر مؤمن روزه

 . عفو و گذشت6/4

های فراوانی مواجه شود. ممکن اسهت بسهیاری  آدمی ممکن است در مسیر خیرخواهی با چالش
از مردم خیرخواهی او را برنتابند و ناسزاسی کنند. در این میان وظیفه افهراد خیرخهواه، بخشهش و 

َعْفنَو َو ْأُمنْر ِبناْلُعْرِف َو ُخنِذ للْ »فرمایهد:  گذشت از خطاهای دیگران است؛ چنانکه خداونهد می
َِ لْلجاِه يَ    1«.َأْعِرْض َع

 و ناسپاسی مرد شامی گذشت امام حسن

را لعهن  که سوار بود، مصادف شد. آن شخص امام حسهن مردی از اهل شام با امام حسن
 که آن مرد ساکت شد، امام حسهن داد. هنگامی کرد، اما آن حضرت به ناس اهایش جواب نمی

کنم غری  باشی. شاید امر بر تو مشتبه شده باشهد.  گمان می»ی سالم کرد و با لبخند فرمود: به و
دهیم. اگر چی ی بخواهی، به تو عطا خهواهیم نمهود. اگهر  اگر از ما رضایت بخواهی، رضایت می

خواست کهه ا ها   گاه حضرت از مرد شامی آن«. نماییم از ما راهنمایی بخواهی، تو را هدایت می
 هنگامی که آن مرد شامی این سخنان را از امام حسهن 2رتش را بردارد و مهمان امام شود.مساف

و معتقهد بهه محبهت خانهدان  شنید، گریان شد و ضمن توبه از رفتار زشت خود، مهمان امام
 3عصمت و طهارت شد.

 . خیرخواهی عالمانه7/4

خواهی»اگر خیرخواهی بدون آگاهی باشد، خیرخواهی به  شهود. برخهی تصهور  یل میتبهد« شهرف
تواننههد  هههای خههانوادگی، مباحههث دینههی و ...، همگههان می کننههد در امههوری هماننههد اختالف می

  مداخله نماینهد، نظهر دهنهد و بهه سهؤاالت دینهی پاسه « خیرخواهی»اظهارنظر کنند و از باب 
دینهی گویی  ترین شهرط خیرخهواهی و پاسه  گویند؛ در حالی که داشتن علم و دانش کافی، مهم

شود؛ بلکه بهر مشهکالت  است. بدون ارائه پاسخی صحیح و عالمانه نه تنها مشکلی برطرف نمی
 شود. نی  اف وده می

                                                           

 .199. اعراف: 1
 .331، ص 43 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 ان.. هم3
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 خیرخواهان قاتل

گوید: من به همراه عده دیگری به مسافرت رفته بودیم. روزی به سهر  جابر بن عبدالله انصاری می
انگاه نیه  محهتلم شهد. همراههانش یکی از همراهانمان سنگی اصابت کرد و سر او شکست. شب

گفتند باید غسل کنی، او هم قبول کرد؛ ولی زخمش عفهونی شهد و مهرد. در بازگشهت داسهتان را 
آنهان )بها پاسه  »نقل کردیم. آن حضرت به شدت دلتنگ و افسرده شد و فرمود:  برای پیامبر

دند؟ همانا درمان نهادانی دانستند، چرا نزرسی اشتباهشان( او را کشتند. خدایشان بکشد. وقتی نمی
حهل مشهکل را تهیمم یها غسهل جبیهره  در ادامه، راه پیامبر اکرم«. و درماندگی، پرسیدن است

 1دانستند.

 مدعیان دروغین خیرخواهی
رق ،اویسقرنفنیسیت هرکسب َبَرشصا

  
هرشیشی  لرنیعاقییویمنیفنیسیت

 

گشایند، ولی  و زبان به نصیحت می گیرند چه بسیارند کسانی که قلم خیرخواهی به دست می
 در واقع قصد انحراف و خیانت به مردم را دارند. نمونه بارز آن، جریان شیطان و حضهرت آدم

که بنا بر آیات قرآن، برای گمراه کهردن از در خیرخهواهی وارد شهد و بهرای اینکهه  است و حوا
نی »شهما هسهتم: حرف خود را به باور آن دو برساند؛ قسم خورد که من خیرخواه  َوَقاَسنَمُهَمآ ِإِنه

 ََ ِصِحي ََ للنَّ    3«.ها را با فری  ]از مقامشان[ فرود آورد و به این ترتی  آن 2؛َلُکَما َلِم
 

ن هرک چهرهبرافروصتدلبریدانید
  

ییکندهیدانیید نیی هییرکیی یینیی سییا دسا
 

ار میوایینجاسیتهزاهنکت باهیی 
  

نییدنیی هییرکیی سییربتراشییدقلنییدهیدا
 

و عمر سهعد  نما بسیار بودند در جریان کربال نی مدعیان دروغین خیرخواهی و شیاطین انسان
أِ ا»فرمانده آنان بود که عصر روز تاسوعا، سزاهیان خهود را بها فریهاد  َجنه ُْ أِ ا ْبَكِبأياَ اِكا َفأااَخْيأَلا َُّه

ْكِشِ ي
َ
 »4

 .و یارانش فرا خواند به جنگ با امام حسین 
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 ها غفلت درد بزرگ انسان

*االسالموالمسلمینمیراقفقادهیحجت

 مقدمه
تهرین عامهل سهقوط  در آیینه آیات و روایهات، یکهی از مهم« یاد و ذکر خدا»فراموشی و غفلت از 

یرا انسان برای عبودیت و معرفت خداوند پها بهه عرصهه دنیها های گمراهی است؛ ز ها به دره انسان
رو کسی کهه  های معنوی و تعالی روح دست یابد. از این گذاشته است تا در پرتو آن به اوج ارزش

کنهد  بهرد و فرامهوش می به بیماری غفلت و نسیان مبتال شود، حقیقت انسانی خویش را از یاد می
ت و برای تداوم حیات هر لحظه نیازمند فهیض و عطهای الههی ای ناچی  اس که در نظام عالم، ذره

است. بنابراین یکی از موضوعات تربیتی و اخالقی که بخشی از آیات قرآن را به خود اختصهاص 
آموزی از آن دعوت نموده است؛ موضهوع  داده و به صورت ویژه مخاطبان خود را به تأمل و درس

تربیتهی و اخالقهی و دسهت یهافتن بهه میه ان  غفلت است. تحلیهل همهه جانبهه از ایهن موضهوع
گیری شخصیت انسانی، نیازمند به بیان و شهرح تفصهیلی چنهد  تأ یرگذاری این موضوع در شکل

 پردازیم. نکته به هم پیوسته دارد که در این نوشتار بدان می

 تعریف غفلت
وجهه بهه آن در لغت به معنای غای  شدن چی ی از خاطر انسان و عهدم ت« غفل»از ریشه غفلت 

« غفلهت» 2توجهی و رویگردانی از چی ی نی  اسهتعمال شهده اسهت. و گاهی در مورد بی 1است
خبری از شرایط زمان و مکهانی کهه انسهان در  ای است که هرگونه بی دارای مفهوم وسیع و گسترده

ز های فعلی و آینده و گذشته خویش و از صفات و اعمهال خهود و ا کند و از واقعیت آن زندگی می
دهد را  ها می ها و آیات ح  و همچنین هشدارهایی که حواد  تل  و شیرین زندگی، به انسان پیام
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و در اصطالح به معنای سهوی است که به جهت کمی مواظبت و هشهیاری، بهر  1دشو شامل می
توانسهت  توجهی کردن از هر آن چی ی اسهت کهه می بنابراین غفلت، بی 2.شود انسان عارض می

 سعادت و رشد معنوی و مادی، دنیایی و اخروی انسان باشد.ساز  زمینه

 عوامل غفلت در آیینه آیات و روایات
ساز غفلهت آمهده اسهت کهه  در آیات قرآن کریم و روایات، اسباب و عوامل فراوانی به عنوان زمینه

اگر این عوامل به درستی شناسایی شود، طبیعی است هر انسانی تالش خواههد کهرد کهه از ایهن 
سوز اجتناب نماید و مسیر و راهی که فهالح و رسهتگاری، خوشهبختی و سهعادت  امل فرصتعو

کند؛ در پیش بگیهرد. بهرای آشهنایی بیشهتر  مادی و معنوی دنیایی و اخروی را تأمین و تضمین می
 دهیم. چند عامل برجسته غفلت را به صورت اجمالی توضیح می

 . غرق شدن در مظاهر دنیوی 1

اندازه به دنیا و غرق شدن در مظاهر دنیوی و غافهل شهدن  روایات، توجه داشتن بیاز منظر آیات و 
ها و ضررهایی که در پشت این دل بستگی دنیوی وجود دارد، یکی از عوامل مهم غفلت  از آسی 

سهوز نیسهت؛ بلکهه  است؛ چرا که اگر مظاهر دنیوی به اندازه خودش توجه شود، نه تنهها فرصت
کننده آرامش روحی و روانی است. این در حالی است که  ا و آخرت و فراهمساز سعادت دنی زمینه

سوز و موج  حسهرت و ناامیهدی و  اگر بیش از آنچه که الزم است مورد توجه قرار گیرد، فرصت
دهد که نباید دلبسهتگی  ساز خسران دنیا و آخرت خواهد بود. قرآن کریم به انسان هشدار می زمینه

ََ »فرماید:  روست که خداوند می ند و در آن غرق شود؛ از همینبه مظاهر دنیوی پیداک ذي َها للَّ يا َأيُّ
َْ ِذْكِر لل َّ ِ  ای اهل ایمان! مبادا مال و فرزنهدانتان شهما را از  3؛آَمُنول ا ُتْ ِهُکْم َأْمولُلُکْم َو ا َأْواُدُكْم َع

 «.  یاد خدا غافل کند
است و این کلمه به معنای مشغول و سرگرم شهدن  گرفته شده« الهاء»از مصدر « تلهی»کلمه 

ایهن اسهت کهه « الهاء اموال و اوالد از ذکر خدا»به کاری و غفلت از کاری دیگر است. منظور از 
اشتغال به مال و اوالد، انسان را از یاد خدا غافل کند؛ چون خاصهیت زینهت حیهات دنیها همهین 

للمناُل َو للَبُننوَن »فرمایهد:  چنانکهه می دارد؛ هم است که آدمی را از توجه به خدای تعالی باز مهی

                                                           

 .321، ص 2، ج  اخالق در قرآنازی، ناصر مکارم شیر. 1
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نيا کند و دیگر جایی بهرای ذکهر خهدا و یهاد او  اشتغال به این زینت دل را پر می 1«.زِيَنة للحياِة للدُّ
ََ َا َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َو َرُضوْل ِبالْحيَ »فرماید:  ماند. خداوند در سوره یونس نی  می  باقی نمی ِذي وِة ِإنَّ للَّ

َْ َءلَياِتَنا َغاِفُ ون ََ ُهْم َع ِذي وْل بِها َو للَّ ْنَيا َو لْطَمَأنُّ ها که ایمان به مالقهات مها )در قیامهت(  آن 2؛ للدُّ
ها  ها که از آیات ما غافلند، )همه( آن ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن

 «.  دادند انجام می جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایی که
 بسته به دنیا در آخرت فرموده است:  درباره دنیا و حسرت مردم دل امیرالمؤمنین

ةأاا هأاافاِنَعأٌ  اظاِة و َُ  تو ةأااَلِمَعأٌ  ا َث ٌَ ا نهابو اَب اَسأح  ٌَ اَغ   َب ٌَ اَب ََ   َعٌ  اَم   نيااَخد  َعٌ ا ا ُدُّ ُه إ
تأ  ِسا

َ
ماِكَ َّو و هااغو  ٌب اَتَكو ااسو  ٌب ا كاِهنو أماِكهأاا  َلقو هو َُ ز فأا ا ماِكأِنتَلِفا ُ ه كو بيأ و نافأا ا تو َُ ُ 

تَبَتها فَنَتهااَفَطََّبا ابو ٍِ ا  َث   از ا َُ بهاز  افکن و نیرنگ گر است و به خاك دنیا، حیله 3... ؛  ُ
اند و ظاهرش، خهوش  هایش رسیده و فریبنده و افسونگر. جویبارهایش درخشان و میوه

خهورد و بها بالههای ویرانگهرش،  های مرگ، شهما را می انو باطنش، پوچ است. با دند
شهوند؛ بها ایهن حهال زینهت دنیها را  کند. مردم در دنیا بهرای مهرگ زاده می نابودتان می

 برگ یدند و جاه آن را طلبیدند. 
 چنین روایت کرده است:  حسن بصری از امام علی

ا اِساَفبيعو ىا َُن  َُ َِ اَفَنَظَ اِإ َبْصَ 
ُْ اَقا  اةأاَل:افأااَقَخَلاسو أَم  اَفَب أااكو أاًءاَشأدفدً  اثو َُ َفْشَت   اَ  َُ ا

اَ افأىا َُ ا ْماَتنأامو ْيأِلافأىاف  ِشأ و اَ ِكاََُّ  َُ ا هاِباَتْحَِّفو ْماِكاَُن  ْنتو ْةَِّها!اِإن اكو
َ
اَلا   ُ ْنيااَ اعو َعبيَدا ُدو 

أ وا ا ُأَز  َقاَ َتَفَ   َُ أزو  تىاَتَجَه  َُ َُ اَف ا َّو اَتْافو َِ َ اَعِنا ْلِْخَ  ُِ عأاقِاِخَلِلان َُ ُْ افأىا  َُ وارد بهازار  4؛ 
بصره شد و دید مردم مشغول خرید و فروشند. پس به شدت گریست. سزس گفهت: ای 

کنیهد و  های دنیاپرستان! روز خود را که به خریهد و فهروش تمهام می بندگان دنیا و عمله
رسانید و در خالل این امور از آخرت غافهل هسهتید،  ش  را در رختخواب به صبح می

 افتید؟ دارید و کی به فکر معاد می ه وقت برای آخرت زاد و توشه برمیپس چ

 . سلطه شیطان 2

کند انسان را از یاد و ذکهر الههی غافهل  ای که در اختیار دارد، تالش می شیطان با اب ارهای فریبنده
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ََ ِحْزُب »کند:  ِ  ُأولِ  ْيِاُن َفَأْنساُهْم ِذْكَر لل َّ نْيِاِن  لْسَتْحَوَذ َعَ ْيِهُم للشَّ ْيِاِن َأا ِإنَّ ِحنْزَب للشَّ للشَّ
ها بهرده اسهت. آنهان، حه ب  شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آن 1؛ُهُم لْلخاِسُرون

های لشهکر  بر اساس این آیه، نسیان یاد خدا از عادت«. شیطانند. بدانید ح ب شیطان زیانکارانند
ش ح ب شیطان، آن است که سهرمایه خهداخواهی را از شود. بنابراین تمام تال شیطان شمرده می

ها  ای دیگر بهه انسهان رو خداوند در آیه ها را به اوج مذلت بکشاند. از این جوامع بشری بگیرد تا آن
نَ  «  دهد که مانند کسانی نباشند که خدا را فراموش کردند: هشدار می ََ َنُسنول لل َّ ِذي َو َا َتکوُنول كالَّ
و مانند کسانی مباشید که خدا را فرامهوش کردنهد و او  2؛نُفَسُهْم ُأْوَلِ َ ُهُم لْلَفاِسُقوَن َفَأنَساُهْم أَ 

ًعا »فرمایهد:  همچنین می«. نی  آنان را دچار خود فراموشی کرد ََ َتَضنُره ََ ِفنی َنْفِسن ن َولْذُكنْر َرَبه
ََ لْلَقْوِل ِباْلُغُدِوه َولْلَْصاِل َو  ََ َوِخيَفًة َوُدوَن لْلَجْهِر ِم ََ لْلَغناِفِ ي َْ ِمن پروردگهارت را در دل  3؛َا َتُکن

 «.خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافالن مباش
بارگی،  هروت و قهدرت و ...،  خهوری، پرخهوری و شهکم گاهی اوقات شیطان از طری  حرام

 فرموده است:  سجادکند؛ چنانکه امام  انسان را از یاد خدا غافل می
َثأ أاافو ُه َِّْکاِم ُو ُْ ا  ََ َبِعاَ اِغ ه ْ َ ا ُشم اَ اسو َِ

أْلَ ُِ
ُْ َ ا  ِبْطَن اَ اِكظه ُْ ا  ََ اَةْسَا ُه

َ
ْفَحَکاَفاا ْكَنا َقَ ا  اَ  بم و

ُوا ُْ ا  ُه
َ
أىاَكأَ ته ََ أِلا َِ َِّْهىاَعِنا ْةِتَ  ِطا ْأَ ْكَ اَ افو ْنِسىا ُذم ِلاَ افو َُ َع ُْ اَعِنا  ْبِطئو اَ افو أبم ْبَتََّأىاِكحو

َ  ط ْ ِ ا ُشه ْنَيااِكِ اَخَبٌلاِمْناسو ااا ُدُّ اَنْفَسأ و ُو أ م َُ يو َُ ا َُ و َعاِمَلا ُْ ا  اِمْن و َِ َخاِئ ُْ ِ ا  َعاِةَلاَعِنا َُّه ُْ ا  ُه
َ
َ ا 

ا َسأْبِقا ُ م ُِ ا
َخْيلو ُْ ا  ُه و ََ َکاتو ُِ َبِعاَ اَكَذ ىا ُشم

َُ ىاَمااَتْشَتاَقاِإ ته ََ اَعا جو ُْ َةاا  قو َعام وای  4؛َةأاَُ افو
بارگی و پرخهوری و تمایهل نفسهانی و سرمسهتی و یها مسهتی  بر تو ای فرزند آدم، شکم

کنهد   سیری و غرور  روت و قدرت، همه از چی هایی است که آدمی را در کارها ُکند می
شدن مرگ   سزارد و انسان را از ن دیک  دارد و یاد خدا را به فراموشی می و از عمل باز می

کند و چنان است که گویی انسان مبتال به دوستی دنیها، از میُگسهاری گهیج و   غافل می
منگ شده است. مردی خردمنهد کهه در اندیشهه خهدا و خهداترس اسهت و کارههایش 
خدایی است، باید نفس خود را تمرین دهد و آن را با گرسنگی آشنا سازد تا عادت کنهد 
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های ویهژه مسهابقات را بها  د؛ اس که به انباشته ساختن شکم تمایلی از خود نشان نده
 .   کنند این روش آماده و الغر می

 . عبرت نگرفتن از حوادث دنیا3

اعتنایی بهه عوامهل هشهداردهنده و بیدارکننهده چهون مهرگ و  یکی دیگر از عوامل مهم غفلت، بی
َيْهِد َأَفَ ْم » :روست که در سوره طه آمده است عبرت نگرفتن از سرنوشت پیشینیان است. از همین

َهیَٰ  وِلی للُنه ََ ْلََياٍت َِلُ ِل ََ لْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفی َمَساِكِنِهْم ِإَنه ِفی َذَٰ آیا بهرای  1؛َلُهْم َكْم َأْهَ ْکَنا َقْبَ ُهْم ِم
های پیشهین را )کهه طغیهان و فسهاد کردنهد( ههالک  هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل

های  مسهلما  در ایهن امهر، نشهانه«. رونهد ن شده( آنان راه میهای )ویرا ها در مسکن نمودیم و این
گیری اسهت کهه امیرمؤمنهان علهی)ع( در  روشنی برای خردمندان است. در راستای همین عبرت

تشییع جنازه مؤمنی شرکت نموده بود، ناگهان صدای خنده بلند کسی را شهنید. حضهرت از ایهن 
 حرکت دلخور شد و فرمود: 

ا ٍَ ْا َُ ُْ ا  ُه ِذیاَنأ یاِمأَناَكَا ُه ا  ُه
َ
َباَ َكَ َِ اِفيهااَعَّىاَغْيِ نااَ  َحقه ُْ ا  ُه

َ
ِتَباَ َكَ ِفيهااَعَّىاَغْيِ نااكو

ْما أدو ُاَكْعأَدةو َخَّه أاامو اَكَان  اتو  َثمو لو كو
ْ
ْماَ َنَ هو ئو َبام انو َُ ا عو ِِ ْينااب 

َُ اِ  ااَةَِّيل   ُ اَسْفٌ اَع ٍِ  َْلْما 
؛ گهویی 2

نها[ بر دیگران واج  شده اسهت، و گهویی ]ایهن[ مرگ برای غیر ما مقرر شده و ح  ]ت
گردنهد.  بینیم، ]مثل[ مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما بهاز می مردگانی را که می

هها عمهر  خوریم؛ گهویی بعهد از آن شان را می گذاریم و میرا  ها را در قبرشان می ما آن
 جاودان داریم.  

ا ُناِسا»نی  فرموده است:  خدا رسول اا غَفلو اإُأىاَأال  أِ ا ُأدنيااِمأناَأال  ِعْقاِكَتَايُّ أماَفأته
َُ  3؛َمأنا

 «.  ترین مردم، کسی است که از دگرگونی احوال دنیا پند نگیرد غافل
 . پیروی از هوای نفس4

پایهان تمهایالت  ها و هواههای بی و هوی و هوس و اطاعت کردن از خواسهته پیروی از نفس اماره
رگرم خود کند که دیگر اصل و فلسفه زنهدگی را فرامهوش کنهد. تواند انسان را چنان س درونی، می

گویی به هواهای نفسانی شهود  شود که آدمی سرگرم پاس  زدگی و آسایش زیادی، موج  می رفاه
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اژدههای نهفتهه دربهاطن انسهان،  نفس اماره، و از مسیر کمالی و فلسفه آفرینش دور و غافل شود.
ترسد و خطاب به خداوند  از آن می آن مرتبه بلندبا  آنچنان خطرناک است که حضرت یوسف

ََ »کند:  عرض می ََ لْلجناِه ي َْ ِمن ََّ َوَلُك ََّ َلْصُب ِلَلْيِه ی َكْيَدُه ]خهدایا![ اگهر کیهد  1؛َوِلاه َتْصِرْف َعنه
کنم و ]در آن صهورت[ از جهاهلین  هها گهرایش مهی زنان ]مصر[ را از من برنگردانی، به آن مکر و

خهدایا! اگهر تهو نباشهی بهدبخت »امی که از مجلس پیروز بیرون آمد، فرمهود: هنگ«. خواهم بود
کاری به انسان نداشته باشد، برای این است کهه زمینهه نهدارد تها کهاری   اگر نفس اماره«. شوم می

 :مولوی کند؛ به قول
نفستاژدههاسیتاوکیفمیردهاسیت

  
2یلتییییفافسییییردهاسییییتا فییییمبف

 

رسید، سؤال کردند:  امام زمان جع تقلیدی که بارها خدمتمقدس اردبیلی، مر از مرحوم
«. شهوی؟ می زنها نهامحرم، آیها مرتکه  زن ای باشید، کسی نباشد ج  یک آقا! اگر شما در خانه»

ای برای مهن پهیش  برم به خدا که چنین صحنه پناه می»؛ بلکه فرمود: «نه»مرحوم مقدس نفرمود: 
شناسهد و همهه و  و مقدس و غیهر مقهدس نمی مرد وان و زن وبنابراین نفس اماره، پیر و ج«. بیاید

فرمهوده  خدا است. از همین روست که رسول جنگ همه باید از آن بترسند؛ زیرا دائما  با ما در
ْنَبْيأِ ا»است:  َِ تأىاَكأْينا ُه ا  ِجهاِقاَمْناِاَةَداَنْفَسأ و ُْ ا  لو ََ بهاالترین مجاههدت، جههاد بها نفهس  3؛َ ْف

 «.است
جنگ با نفس اماره، جنگ ب رگی است و این جنگ همیشهه در درون مها وجهود به راستی که 

مان همیشه در جنگ است. عموما  نی  نفس اماره است که بر  دارد و ُبعد ملکوتی ما با ُبعد ناسوتی
 پشیمانی را به دنبال دارد .  عمر آدمی غلبه دارد. یک لحظه غفلت از نفس اماره، یک

 . پست و مقام5

عنای خدمتگ اری، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه ممدوح و توفی  برای شهخص اسهت. ریاست به م
که از نظر حاکمیت بر مردم برای کس  قدرت، شههرت و  هروت « طلبی جاه»ریاست به معنای  

و روایهات اسهالمی مهورد نکهوهش قهرار گرفتهه و  قهرآن باشد؛ یکی از رذایل اخالقی است و در
های بسهیاری همچهون  تهاری  نمونهه دینی معرفی شده اسهت. و بی ریاکاری موج  کفر، نفاق،
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خبر عالم دارد که از باده مقهام مغهرور شهدند. ی یهد و معاویهه و دیگهر  سالطین و فرماندهان بی
ها از ایههن دسههته بودنههد. یکههی از  عبههاس، هیتلرها،چنگی ههها و موسههولینی امیههه و بنی خلفههای بنی

پرستی او را از راه تذکر و توجهه،  دی بر او باد[ که مقامهای بارز، عمرسعد است ]که لعنت اب نمونه
 به بیراهه غفلت و فراموشی از خدا کشاند و دست خود را به خهون امهامش حسهین بهن علهی

آلوده کرد و هرگ  به مقام و حکومت ری هم نرسید. این سالطین به جای محبت خدا و آخهرت، 
 که قرآن فرموده است: های دنیوی شدند؛ چنان گرفتار محبت دنیا و زینت

َهِب  ََ للنَذه نَرِة ِمن َِ ََ َولْلَقَنناِطيِر لْلُمَقْن َسناِء َولْلَبِنني ََ للِنه َهَولِت ِم اِس ُحُبه للَشه ََ ِل َنه ُزِيه
نُ  ِعْنن ْنَيا َ َوللَ ه ِلَك َمَتناُع لْلَحَيناِة للنُده ْنَعاِم َولْلَحْرِث ۗ َذَٰ َمِة َولَْلَ ِة َولْلَخْيِل لْلُمَسَوه َدُه َولْلِفَضه

َُ لْلَمآِب  شود و آنان را بهه خهود  محبت و دلبستگی دنیا در دل آنان زینت داده می 1؛ُحْس
ها ]ی گوناگون[ از زنان و پسهران و امهوال فهراوان از  سازد. دوستی خواستنی مشغول می

ها و کشت ار]ها[ برای مهردم آراسهته شهده، ]لهیکن[  های نشاندار و دام زر و سیم و اس 
 یه تمتع زندگی دنیاست، و ]حال آنکه[ فرجام نیکو ن د خداست.این جمله ما

رود؛ زیرا ارزش نیست و اگهر ارزش باشهد، دائمهی نیسهت و  انسان خردمند دنبال اعتباریات نمی
تنها در محدوده دنیا برای پیشرفت امور دنیوی است، نه اخروی؛ پس انسهان بایهد دسهت از ایهن 

قام و جاه و منصبی نرود که اعتبار دنیوی است و هیچ ارزش تفاخر و فخرفروشی بردارد و دنبال م
خواهی و  رود و هوای ریاسهت ماهوی و اصیل ندارد. کسی که دنبال تفاخر و اعتباریات دنیوی می

 .زند گرایی دارد، باید بداند که آ ار زیانباری را برای زندگی خود در دنیا و آخرت رقم می منص 
 ان. همنشینی با فاسدان و مفسد6

های صهالح، از دیگهر  همنشینی ومجالست با فاسدان و مفسدان و دوری از مجالسهت بها انسهان
روست که قهرآن در توصهیف ایهن دسهته از مهردم در عهالم قیامهت  عوامل غفلت است؛ از همین

َِ للذِّ   َيا َوْيَ تَی »فرموده است:  نِی َع َقْد َأَض َّ ْذ ُفََّلًنا َخِ يًَّل لَّ  َكناَن  َو   ْكِر َبْعنَد ِإْذ َجناَءنیِ َلْيَتنِی َلْم َأتخَّ
 َُ َِ ْي َِ  للشَّ ای وای بر من، کاش فالن )شخص گمهراه( را دوسهت خهود انتخهاب  2؛ُذوًا َخ  ِلَّْلنَس

نکرده بودم. او مرا از یادآوری )ح ( گمراه ساخت، بعد از آنکه )یاد ح ( به سراغ من آمده بهود و 
 «.شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است

های ناصالح، فاسد و مفسد در این اسهت کهه ارتبهاط  از نهی از نشست و برخاست با انسانر
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با این دسته از طبقه اجتماعی موج  غفلت از وظیفه اصلی و دوری از ذکر و یاد خهدا و موجه  
شود. در روایتی  از دست دادن فرصت طالیی که دخالت مستقیم در سعادت دنیوی و اخروی می

 های غافالن شمرده شده است.  منشینی با فاسدان و مفسدان، یکی از نشانهه از امام صادق
أْما َُ أَد َةِ اَ اَمأْنا اِلا ُصه َُ ىاَك َُ اِإ ْب و اَفََلاَتْنسو دو قو حو ُْ ْناِفيِ اِتََّْکا  ْماَت و َُ ْنا َُ اَف ٌَ اَمْحدو َق َد َة و  ُصه

ْناِفيِ اَشْىا أاَف و َُ اِإ أْب و دو ِقاَفأََلاَتْنسو حو ُْ ااىاَشأْىاٌءاِمْناِتََّْکا  َُ أا اَف و ُْ
َ
َهأاا  ُو  ه

َ
أَد َةِ ا  اِمأَنا ُصه ء 

َثأ وا ُِ ا اَ ا ُثه اَ اَشْيَنَکاَشأْيَن و ْفَن و ْفَنَکاَز اَفَ یاَز ُْ
َ
ا  اِنَي و اَ ا ُثه ًَ َد َِ َکاَ  

َُ ا اَ اَعََلِنَيتو و فَ تو و ااَسِ  ُْ
َ
 

َنَعا ُْ اََلاَف ُْ
َ
ا  اَماٌلاَ اََلاِ ََلَفٌ اَ ا ُ ه ِكَع و َ هو َايم اََلافو َخاِمَسأ و ُْ اَ ا  أ و َبتو دو ْْ ْيأِ اَم َُ اِإ ااَتِصألو ُه َکاَشْيئًااِم

ا ٍِ َ َبا َکاِعْنَدا ُنه َُ ْسَِّ اََلافو ُْ
َ
دوستی حدودی دارد و این حدود در هر کهس نباشهد، او 1؛ 

را دوست کامل نشمار و در هر که نباشد، او را به دوستی نسبت نده: اول اینکه آشکار و 
اینکه زینت تو را زینت خود و عی  تو را عی  خهود بدانهد  نهانش با تو یکی باشد؛ دوم
هههای او  های دوسههت بههرایش پررنههگ جلههوه کنههد و از عی  )احتمههاال  یعنههی فضههیلت

پوشی کند و به روی او نیاورد(؛ سوم اینکه مال و مقهام، حهال او را تغییهر ندههد؛  چشم
نکهه تهو را بهه هنگهام چهارم اینکه آنچه در تهوان دارد، از تهو مضهایقه نکنهد و پهنجم ای

 ها رها نکند.  مصیبت
 نی  در روایتی به یکی از فرزندانش فرمود:  امام حسن مجتبی

ِعْشأَ َها ُْ ْبَ َهاَ اَبتيَتا  خو ُْ اَفِنَن ا ْسَتْنبْطَتا  اَ اَمصاِقَبهو ىاَتْعِ َفاَما ِبَقهو ت  ََ ًد ا ََ ا ِخاَ  اَلاتو َنَى  فااكو
َعْثَ ِهاَ ا ُْ ِ ا  َُ ْسَ هِااَفآِخِ اَعَّىاِإةا عو ُْ ا ساِهاِفىا  ُو ُْ ای پسرم! با احدی رفاقت نکهن تها آنکهه  2؛ 

گهاه شهدی و  رود و از کجاها می بدانی کجاها می آیهد و زمهانی کهه از حهالش خهوب آ
پوشی  معاشرتش را پسندیدی، با او برادری کن؛ به شرط اینکه معاشرت بر اساس چشم

 از لغ ش و همراهی در سختی باشد. 
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اکبر غفاری، چاپ دوم، قهم: دفتهر   ، تصحیح علیمن البحضره الفقیههههههههههههههههههههههههه،  .8
 ق.1413انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ق.1414، چاپ اول، قم: دارالثقافه، االمالیطوسی، محمد بن حسن،  .9
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 ق.1407چهارم، تهران: دار الکت  االسالمیه، 
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، قهم: ، تهیه و تنظیم: جمعهی از فضهالء، چهاپ: اول اخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  .15
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 های سخن سدید و غیرسدید در قرآن شاخصه

 *نیااالسالموالمسلمینابدالکریمپاکحجت

 مقدمه
یکی از مفاهیم دینی کهه بایهد بهه یهک مطالبه  اولیه  فرهنگهی در جامعه  اسهالمی بهدل شهود، 

است. سعادت دنیها و آخهرت در گهرو پرهی کهاری و مهدیریت زبهان و « قول سدید»کردن  نهادینه
َ  َو ُقوُلول َقْوًا َسنديًدل»فرماید:  ت کالم است. خداوند متعال میعف ُقول لل ه ََ آَمُنول لتَّ ذي  1«:يا َأيَها للَّ

اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن سدید بگویید. در این آیهه افه ون بهر  ای کسانی که ایمان آورده
کریم سخن باید سدید )محکهم و توصیه به تقوا، به قول سدید سفارش شده است. از دیدگاه قرآن 

ها را  ترین انسهان رو خهدای متعهال بهاارزش استوار(،  قیل )گرانبها( و طی  )پاکی ه( باشد؛ از این
   3کند. و الزم  تقوا را داشتن قول سدید بیان می 2داند باتقواترین آنان می

گونهه کهه  انآیهد؛ هم در روایات اسالمی گفتار زیبا و کلم  طی  مصداق صدقه به شهمار می
ب واا ُ َُّ وا»فرمود:  رسول خدا ي  سخن پهاکی ه، صهدقه اسهت. در حقیقهت ایهن  4«:َأدة ا ُط 

تهوان بهه  می کنهد. از سهیرۀ نبهوی های صدقه را نصهی  صهاحبش می عمل نیک آ ار و برکت
گهاه بهر منبهر  هیچ گوید: رسهول اللهه اهمیت عفت گفتار پی برد؛ سهل بن سعد ساعدی می

 5که آی  هفتاد سورۀ اح اب ]آیه فوق[ را دربارۀ امر به قول سدید تالوت فرمود.ننشست مگر این
نیه   نهنج البالغنهدر  6قول سدید در روایات به گفتار ح  و سخن صحیح تفسیر شده است.

                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلف  نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .71و  70. اح اب: 1
 . 13. حجرات: 2
 .71و  70. اح اب: 3
 .277، ص 5، ج منهج الصادقینالله کاشانی،  . مالفتح4
 .353، ص 16 ، ج المیزان ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی،224، ص 5 ، ج الدر المنثورالدین سیوطی،  . جالل5
 .149، ص 11، ج مستدرک الوسابل؛ حسین بن محمدتقی نوری، 197، ص 2، ج تفسیر قمی. علی بن ابراهیم قمی، 6

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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اولهین فضهیلت  گفتگوی ح  و صحیح به معنای رعایت تقوای زبان آمده است. امیرالمؤمنین
أاِئِلا»فرماید:  داند و می گفتن آنها می خنمتقین را مربوط به زبان و س ََ َف ُْ ا  ْةألو

َ
أْما  اِفيَهأااةو َُ ا ْو ته ُو ُْ َفا

اَ ا أَا طو ا ُصه مو هو ْو بنابراین کنترل زبان عالمتی مهم برای سهالمت روح انسهان اسهت. بها  1....«. َمْنِط
 کنترل زبان، چشم و گوش و سایر اعضا نی  کنترل خواهد شد.

 

ی بییویکبییروبییویحییرعوبییوی
  

 فتنبیاییییدچیییونپییییا دهسیییخن
 

 های سخن سدید ویژگی

در تربیت اسالمی در قال  تقوای زبان و عفت کالم مطرح اسهت. از سهوی دیگهر « قول سدید»
« قهول سهدید»دربارۀ نقش زبان در تهذی  نفس روایات فراوانی وارد شده است؛ از جمله اینکهه 

الح اخهالق و پهرورش نفهس در مسهیر رشهد و مصداق بارز و اسم رم  مدیریت زبان بهرای اصه
 هدایت است.

)سخنی رسا که در دل دیگران ا هر  2اند از: قول بلی  های مشابه قول سدید در قرآن عبارت واژه
)گفتهار لطیهف و سهنجیده و  4)گفتار نهرم و آمیختهه بها لطهف(، قهول کهریم  3کند(، قول میسور

ن گفتهاری و زیبهاگویی(، قهول  )خوش 6ه(، احسن القولخویی متواضعان )نرم 5ب رگوارانه(، قول َلیِّ
را « قهول سهدید»)گفتار قاطع، محکم و شفاف(. هر کدام از این مفاهیم بخشی از مفههوم 7 ابت 

 درون خود دارند.
های سخن سدید را با توجه  ها و شاخصه با توجه به اهمیت موضوع، در اینجا برخی از ویژگی

 .کنیم به آیات و روایات بررسی می
 . سخن حق و مطابق با واقع 1

ناپذیر و مواف  ح  و واقع است و قول سهدید سهخنی  به معنی استوار و خلل« سدف »سدید از ماده 
                                                           

 .193، خطب  البالغه نهج. شریف رضی، 1
 .63. نساء: 2
 28. اسراء: 3
 .23همان: . 4
 .44. طه: 5
 .33. فصلت : 6
 .27. ابراهیم : 7
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ی محکم جلوی امواج فاسد و باطل را می بهه همهین دلیهل مؤمنهان  1گیرد؛ است که همچون سدف
 بهاره حضهرت علهی ایناند. در  ، سهفارش بهه تقهوای الههی شهده«َقْول  َسدیْد »پیش از امر به 

ای را ندیدم که تقوایش برایش سودمند باشد؛ مگر اینکهه زبهانش  به خدا سوگند، بنده»فرماید:  می
را نگهداری کند. زبان مؤمن در پشت قل  اوست و قل  منهاف  در پشهت زبهانش؛ زیهرا مهؤمن 

د و چنانچهه اندیشد؛ پس اگر خیر باشد، آشکار می کن هرگاه بخواهد سخنی بگوید با خودش می
اندیشهد کهدام بهه  گویهد؛ نمی دارد؛ ولی مناف  آنچه بر زبانش آمهد، می ناپسند باشد، پنهانش می

 گوید:  سعدی در توضیح این کالم می 2«.سود و کدام به زیان اوست
 

ایییامیییردسیییخنندفتییی باشییید
  

اییییی وهنییییرشنهفتیییی باشیییید
 

داد" است که به معنهای اصهابت رأی و کلمه "سدید" از ماده "س»آمده است:  المیزان در تفسیر
داشتن رشاد است و بنا بر این، قول سدید عبارت است از کالمی که هم مطاب  با واقع باشد و هم 

اش غیرمشروع نباشد؛ پس بر مؤمن الزم است بهه راسهتی آنچهه  لغو نباشد یا اگر فایده دارد، فایده
 3«.ه لغو و یا مایه افساد نباشدگوید مطمئن باشد و نی  گفتار خود را بیازماید ک می

 . سخن مسئوالنه 2

کند گوینده به مسهئولیتی کهه در برابهر کهالم خهود دارد،  از دیدگاه قرآن تقوای گفتاری ایجاب می
َْ َقْوٍل ِلاَّ َلَدْينِ  َرقينٌب َعتينٌد »آمده است: « ق»توجه کامل نماید. در سورۀ  انسهان  4«:َما َيْ ِفُظ ِم

ای مراق  و آماده برای انجام مأموریهت   آورد مگر اینکه همان دم فرشته ان نمیهیچ سخنی را بر زب
َرقی  و َعتید نام دو فرشت  نویسهندۀ اعمهال »فرمود:  ]و ضبط آن[ است. رسول گرامی اسالم

اند که رقی  بر سمت راست فرد، نویسندۀ کارهای نیک و عتید بر سهمت چهپ، نویسهندۀ  انسان
 5«.گناهان هستند

شهود کهه انسهان در برابهر آن  ترین اعضای بدن دانسته می ترین و مهم راین زبان از حساسبناب
اگر زبان سالم باشد، بقی  اعضاء سالم خواهد بود و اگهر »فرماید:  مسئول است. لقمان حکیم می

زبان ناسالم باشد، بقیه اعضاء نی  سالم نخواهند بود؛ بنهابراین زبهان ههم بهتهرین و ههم بهدترین 
                                                           

 .247، ص 14، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 1
 .176، خطبه نهج البالغه. شریف رضی، 2
 .347، ص 16، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .18. ق: 4
جل »: 166، ص 4، ج تفسیر جوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسی، 5  ...«.کات  الحسنات علی یمین الرف
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   1«.ء در کشور وجود استاعضا
َينوَم َتْشنَهُد َعَ نيِهْم »فرمایهد:  است و می  به مسئولیت زبان پرداخته« نور»خداوند در سورۀ 

 دهند. ها علیه آنها گواهی می در آن روز زبان 2؛«َلْلِسَنُتُهْم 
 . سخن اندیشمندانه 3

چراکهه قهول سهدید اگهر گفتن متفکرانه یا اندیشمندانه از معیارهای مهم قول سدید اسهت؛  سخن
سهخن سهنجیده »فرمایهد:  کنهد. خداونهد می متفکرانه نباشد، هرگ  انسان را به هدف ن دیک نمی

نْق »دهد:  اینگونه توضیح می امام علی 3«.برای آنان بهتر است ِِ ْر ُثمَّ لْن ْع َو َفکِّ َِ ْر ُثمَّ لْق  4«:َقدِّ
ُبر، بیندیش؛ سزس سخن بگو.  اندازه  گیری کن، سزس ب 
 ای اندیشمندانه دارد. یقین قول سدید پشتوانه نابراین بهب
 

پییییروهدهپیییییرکهیییین سییییخندانا
  

 یییی بدویییییدسییییخنبیندیشیییید،ین
 

 . سخن طیب و پاکیزه 4

ورزی اسهت. در  بودن سخن از خبا ت، لغو، دشنام و کینهه های قول سدید، پاکی ه از دیگر ویژگی
ي»آمده است: « حج»سورۀ  َِّ ََ لْلَقْوِل َو ُهُدول ِإَلی لل مؤمنان صالح به سوی سهخنان پهاکی ه 5«:ِب ِم

 شوند.  هدایت می
ی »قول  کالمی که یکهی از اقسهام « کالم خبیث»کالمی است که در آن خبائث نباشد و « طَّ

ی  سهخن  روح 6باطل در آن باشد. آفرین، کلمهاتی پهر از صهفا و  پهرور، الفهاظی نشهاط گفتار  طَّ
نهوازد و پهرورش  دهد، جان و دل انسان را مهی مدارج کمال سیر میجمالتی  است که روح را در 

 دهد. می
 

بیی  فتییاهشیییرینجهاندیییدهمییرد
  

کنیید،ینچیی نتییوانبیی شمشیییرکییرد
 

ُ  َمَیًَّل كَ َمًة َطيَبًة َكَشَجَرٍة َطيَبنٍة َأْصنُ َها َثاِبنٌت َو »فرماید:  خداوند می َأ َلْم َتَر َكيَ  َضَرَب لل َّ
                                                           

 . 27، ص ُدرِّ بتیر در گندگانی لقمان حکیر. نصرالله شبستری، 1
 .24. نور: 2
 .21. محمد: 3
 .371، ص عیون الحکر و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی، 4
 .24. حج: 5
 .510، ص 14 ، ج ترجمه تفسیر المیزان. سیدمحمدباقر موسوی همدانی، 6
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َماءَفْرُعَها ف ای  آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه ]و گفتار پاکی ه[ را به درخت پهاکی ه 1«:ِی للسَّ
 تشبیه کرده که ریشه آن ]در زمین[  ابت و شاخه آن در آسمان است؟

گیهرد و انسهان موحهد و  از کلمهه توحیهد و محتهوای آن سرچشهمه می« طی »یقین کلم   به
دار و مسهتحکم اسهت و  ها و ریشهه بخش دل رد؛ گفتار او آرامبامعرفت همواره گفتارهای پاکی ه دا
 برگرفته از ایمان و اعتقادات اوست. 

های مختلفی از جمله قهول سهدید بههره  های آماده از روش برای هدایت دل پیامبر اسالم
گیهری از قهول سهدید را در مهاجرای سهفر هجهرت و  ای از سهیرۀ ایشهان در بهره گرفت؛ نمونه می

مشاهده کرد. بریده که به دلیل فراخوان مشرکان قریش برای دریافت  2ا بریده بن خصی برخورد ب
به مشرکان بهه همهراه هفتهاد سهوار  جای ه مهمی )صد شتر( در پی دستگیری و تحویل پیامبر

را شهنید،  کمر همت بسته بود، وقتی با آن گرامی روبرو شد و سخن سدید و کالم ح  پیهامبر
و سخن ایشان قهرار گرفهت کهه در ا هر فهداکاری و عشه  و ایثهار بهه  یامبرچنان تحت تأ یر پ

 3گردید. و علی ای رسید که از خواص یاران پیامبر مرتبه
ههایی ماننهد: قهول  تهوان در محتهوای واژه های گفتار سدید در قرآن را می ها و شاخصه ویژگی

ین، قهول مؤمنانهه، قهول ح ، قول صدق، قول عدل، قول حسن، قول احسن، قول کهریم، قهول له
معروف، قول بلی  و قول میسور جستجو کرد. بنابراین از دیدگاه آیات وحی اگر گفتارهای روزمهرۀ 

ها قرار داشته باشد، انسان را در رسهیدن بهه کمهال و تههذی  نفهس بهه  انسان در دایرۀ این ویژگی
 رساند.  زیباترین وجه یاری می

 های سخن غیرسدید شاخصه
شهوند و  شان شناخته می ؛ اشیاء از راه نقط  مقابل«تعرف االشیاء باضدادها»اند  گفته طور که همان

های قول غیرسهدید، قهول سهدید نیه   شود، با شناخت برخی از شاخصه به وجود آنها پی برده می
 شود.  ها و مصادی  قول غیرسدید اشاره می بهتر شناخته خواهد شد. بنابراین در ادامه به شاخصه

 زور و ناحق . سخن1

فرمایهد:  کنهد و می توان در برابر قول سدید طرح کرد که خدای متعال از آن نهی می قول زور را می

                                                           

 . 24براهیم: . ا1
 . وی شخصی شجاع و باشهامت و از اهالی بانفوذ مدینه بود.2
 .202، ص 4، ج معجر رجال الحدبث. سیدابوالقاسم خویی، 3
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وَر » کلمه  »آمهده اسهت: « قهول زور»و از گفتار ناح  بزرهی یهد. در تفسهیر  1«:َو لْجَتِنُبول َقوَل للزه
گویند؛ همچنین به ههر  ور" می"زور" به معنای انحراف از ح  است و به همین دلیل دروغ را نی  "ز

از سوی دیگر در روایات قول سدید را به سخن ح   2«.شود سخن باطل دیگری "زور" اطالق می
   3اند. تفسیر کرده

اسهاس،  اند از: سهخنان فریبنهده و بی برخی از مصادی  قول زور و باطل در آیات الهی عبارت
زنی، غیبت و  ق  زشت و ناپسند، گمانهجویی، ل لغو، زشت و باطل، تند و خشن، استه اء، عی 

. ... 
 . سخن بدون عمل 2

گفتار بدون عمل از جمله موارد منفهی در قهرآن و روایهات و از مصهادی  قهول غیرسهدید اسهت. 
ِ  َلْن َتُقوُلول َما َا َتْفَعُ وَن »فرماید :  خداوند متعال می ن د خدا بسهیار موجه   4«:َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد لل ه

 کنید. مورد نفرت است سخنی بگویید که خود عمل نمیخشم و 
افأْاَ ا»کند که فرمودند:  روایت می باره معلی از حضرت صادق در این ًَ ْسَ  ََ اِسا ا ُنه َشده

َ
ا  ُه ِإ

َلاِكَايِ هِا ُِ اَع مه
اَعْدًَلاثو َِ ََ ياَمِ اَمْناَ  ِْ

ُْ خورنهد کهه از عهدالت   روز قیامت کسانی زیاد حسرت م 5«: 
 اند. اند؛ ولی هنگام عمل آن را به کار نبسته سخن گفته

ها بگویند؛ ولهی خهود در عمهل دچهار افهراط و تفهریط  اگر مؤمنین سخن از عدالت و ارزش
 شوند و آن را رعایت نکنند، مشمول این حدیث شریف خواهند شد. 

ها و کسهانی اسهت کهه  ویژه رسهانه در روایتی دیگر که باز هم مصهداق کامهل آن مهؤمنین بهه
 فرماید: می های عمومی را در اختیار دارند، رسول خدا ریبونت

ْسِ َیا»
و
يَََّ ا  َُ ا ٍو ََلِءافأاااَمَ ْب اَمأْناَةأؤو َّْتو ْو اَف فَضاِمْناَناب  اِب َْ َُ ْماِك هو اِشَفاةو ُو  َ ْْ اتو َناس 

و
ِكىاَعََّىا 

موا
ْ
ا افأَ أْناَكأانو ُه ْنيااِم ْةِلا ُأدُّ

َ
اِمْنا  َطَباءو ََلِءاخو اَلاَةؤو َْ اَف ْبَ ِئيلو اَِ َُ اَ افْنَسأْا ِب م ُْ أاَساِكأا ا ُنه َُ  و 

ْما َسهو ْنفو
َ
در ش  معراج به گروهی برخورد کردم کهه مهأمورین الههی آنهان را عهذاب  6«: 

                                                           

 .30. حج: 1
 .371، ص 14  ، جالمیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 2
، ص 11، ج وسنابلمسنتدرک ال؛ حسین بن محمهدتقی نهوری، 197، ص 2، ج تفسیر قمی. علی بن ابراهیم قمی، 3

149. 
 .3. صف: 4
 .223، ص  69 ، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 . همان.6
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بریدنهد. وقتهی از  های آنهان را می هایی از آتش ل  کردند به این صورت که با قیچی می
هستند که مردم را بهه  جبرئیل پرسیدم، توضیح داد که آنان خطبا و سخنرانان از اهل دنیا

 اند. کنند؛ ولی خود را فراموش کرده نیکی دعوت می
ها فقهط بهه فکهر امرونههی باشهند و انتقهاد و ایهراد  آری! اگر مؤمنین، گویندگان و اصحاب رسانه

شهان بهر محهور حه   بگیرند؛ ولی از اصالح خود و رسالت خطیرشان غافل شوند که بیان و بنان
 اند:  که گفته کاران خواهند بود. همچنان یقین از زیان بچرخد، به

 

پنیییدمچییی دهف نخسیییتصیییودها
  

محکییییمکمییییری پنییییدبربنیییید
 

کیی  ییویفچییونصییودنکنییفچنان
  

پنییییداییییوبییییوددهوهوارفنییییید
 

 آمیز  . سخن تملق3

کنهد و در  شدت ایمهان را تهدیهد می چاپلوسی و تمل  از دیگر مصادی  قول غیرسدید است که به
هایی کهه از شخصهی  می از آن نهی شده است؛ البته اف ون بر مؤمنین عادی، رسهانهفرهنگ اسال

 متنفذ یا ح ب و گروهی تغذیه شوند، بیشتر در معرض چنین آسیبی خواهند بود.
شود کهه مخاطه  را  گاهی در گفتارها در مدح کسی یا جریانی چنان افراط و مبالغه دیده می

آورد:  را بهه یهاد مهی اختیار انسان این روایت پیهامبر د و بیدار به تردید در نیت گویندگان وامی
َ  ط» يَنا ُتُّ َِ ده  َُ

ُْ اِها  ِو ا اِفىا و ثو َْ به صورت مداحان افراطی و متمل  خاک بزاشید. ضهرر ایهن  1«: 
شهود و شهناختن او را  جها می گردد که از او سهتایش بی تمل  اف ون بر خود جامعه، به کسی برمی

کنهد و او را دچهار غهرور  تر گردانیهده و حتهی از خهود بیگانهه می ش سهختحتی نسبت به خود
 شده است:   طور که گفته گرداند. همان می

 

کننییدهییرکیی هامییردمسییجودشمف
  

یکننیییییید هرهیییییادهجیییییاناومیف
 

ویژه اصحاب رسانه دچار آفهت تمله  شهوند، چنهان حه  و باطهل را مخلهوط  اگر مؤمنین به
اراده  های سسهت شود؛ چراکه تمل  انسان ن حتی برای افراد خبره مشکل میکنند که شناختن آ می

کفایت را کارآمد و خهادمین حقیقهی را  کند و افراد بی دل را زبون قلمداد می را شجاع و مردان قوی
خواهان  شود و حقیقت کند؛ بنابراین به باطل چهرۀ ح  پوشانده می تدبیر و ناکارآمد معرفی می بی

شهان فرمهود:  در برابهر ستایشهگر شخصیت باره امام خمینی کنند. در این یت میرا ترور شخص
                                                           

 .11، ص 4، ج الفقیه البحضره من . شی  صدوق، 1



140    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

امهام  1«.من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجهازی فرمودنهد دربهاره مهن، بهاورم بیایهد»
یافته بود، با این عمل خود درسی آموزنده به سهخنرانان و اصهحاب  که شخصیتی کمال خمینی

نظیهر همچهون ایشهان را نیه  نبایهد بهیش از  بدانند حتهی شخصهیتی بی ها آموخت که آنان رسانه
یقین سهتودن افهراد  های شایسته روا نیست، بهه مقامش ستود. پس اگر افراط در ستایش شخصیت

افَا»فرماید:  می تر خواهد بود. امیر مؤمنان ناشایست بدتر و زشت اِفىه ٌْ ااْهَِّ و ْفأِ  امو ِحبٌّ :امو ُِ ََل ِو َب
ْفا دو کس در مورد من هالک خواهند شد: دوسهتی کهه در حه  مهن افهراط و غلهو  2«:َت َ اَكاِةٌتامو

بندد. همچنین سخن امیر کبیهر در برخهورد بها قهاآنی  زند و افترا می کند و دشمنی که بهتان می می
کهه  من حقهوق متملقهان و چاپلوسهان را قطهع کهردم؛ درحالی»آموز است که گفت:  شاعر درس

 3.....«.شوند  یدانم با من دشمن م می
 . سخن تمسخرآمیز 4

کردن اسهت. در قهرآن کهریم ایهن گنهاه  از دیگر مصادی  قول غیرسدید و باطل، تخری  و مسخره
اید، نبایهد  ای کسانی که ایمان آورده»فرماید:  نابخشودنی شدیدا نکوهش شده است. خداوند می

اینها بهتهر باشهند و نهه زنهانی زنهان  گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از
جویی قرار ندهید و با القاب  دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عی 

زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بهد اسهت کهه بهر کسهی پهس از ایمهان نهام کفرآمیه  
 4 «.بگذارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند

نی  با لحن شدیدتری از تخری  و تمسخر برحهذر داشهته اسهت و « ُهَم ه»خداوند در سورۀ 
 ای. کننده جوی مسخره وای بر هر عی  5«:َويٌل ِلُکلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ »فرماید:  می

های کاردان و کارآمد را دلسرد کند و از ادامه   انسان ممکن است با تخری  و تمسخر، انسان
توان تقویهت کهرد. البتهه  که با قدردانی از آنان، همت و ارادۀ آنان را می د؛ همچنانخدمت باز دارن

کهه تمسهخر غیهر از  تخری  غیر از انتقاد دلسوزانه برای اصالح و تکمیهل رفتارهاسهت؛ همچنان
 طن های مشفقانه و خیرخواهانه است.

                                                           

 .343، ص 12 ، ج صحیفه اما . سیدروح الله موسوی خمینی، 1
 .469، حکمت نهج البالغه. شریف رضی، 2
 .79ص ، گندگانی امیر کبیر. محمود حکیمی، 3
 .11. حجرات: 4
 .1. هم ه: 5
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 سایر مصادیق سخن غیرسدید  

یگری از قهول غیرسهدید وجهود دارد کهه فقهط بهه بیهان اف ون بر مواردی که اشاره شد، مصادی  د
 کنیم:  فهرست آنان اشاره می

زدن و  دلیل، فضولی و دخالهت در کهار مهردم، تهمهت  جا و بی آزردن زبانی مؤمن، ادعای بی
هها، انتقهادات  پراکنی، افشای عیوب مؤمنین، ترویج منکهرات، مقابلهه بها معهروف و ارزش شایعه

انکار حقای ، اهانهت بهه اشهخاص محتهرم، تفهاخر، نقهل اخبهار ضهعیف و توزانه،  جا و کینه بی
کهاران بهه قصهد رواج  توجهی و قطع سخنان دیگران، نقل اخبار ب ه مورد، بی ها، مجادل  بی شنیده

کردن  گناه، گفتن سخنان بیهوده و عبث، طرح شبهات و رهاکردن پاسه  ، پرسهش بهرای شهرمنده
رحرفهی، حمایهت زبهانی از مفسهدین سیاسهی و اقتصهادی، طرف مقابل، افشای اسرار مهردم، پ

پوشی، تجاهل، تحریف تاری  و قرآن و حدیث، تهرویج باطهل،  تقویت ستمگران و ظالمان، ح 
مات و اصول و ارزش تردید و شبهه جا، تهرور شخصهیت ب رگهان و  ها، سرزنش بی افکنی در مسلف

ههای کهاذب و  ت و تهدیهد و بحرانهای نادرست، ت ریه  روحیه  خشهون متدینین، ترویج اندیشه
زدن بهه  دادن فسهاد و فحشها و دامهن اضطراب و نگرانی در جامعه، جاسوسی برای دشهمن، رواج

کهردن بها  انگی ی ، شهماتت و زخهم زبهان، درددل روابط ناسالم زن و مرد، دورویی و نفاق، فتنهه
ب غیراخالقهی بهر گیری، شوخی با مقدسات، نهادن نام زشهت و القها چینی، مچ دشمنان، سخن

ای،  کهاری رسهانه ههای مغرضهانه، فری  بینی زدن و پیش بهد جویی، غلو و افهراط، فال مردم، عی 
پسهند و  های دشمن صادقانه، ترویج کلمات کفرآمی  و استفاده از واژه های غیرشفاف و غیر تحلیل

را بهه گهردن دیگهران  بیگانه با فرهنگ اسالمی و ایرانی، ایراد سخنان ح  و ارادۀ باطل، گناه خهود
 بافی، کفران نعمت، ریختن آبروی اهل ایمان و ... . انداختن و فرافکنی، منفی

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 ق. 1416؛ تهران: بنیاد بعثت، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سیدهاشم،  .1
 ش.  1376؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، گندگانی امیر کبیرحکیمی، محمود؛  .2
؛ قم: الثقافا االسهالمیا، معجر رجال الحدبث و تفصیل طبقات الرواةیی، سیدابوالقاسم؛ خو .3

 ش. 1372
 ق.  1365؛ بیروت: دار المعرفا، الدر المنثورالدین؛  سیوطی، جالل .4
 ش.  1362تهران: دار الکت  االسالمیا،  ُدّر بتیر با گندگانی لقمان حکیر؛شبستری، نصرالله؛  .5
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؛ تصهحیح: صهبحی صهالح؛ قهم: هجهرت، نهج البالغنهحسین؛  شریف الرضی، محمد بن .6
 ق.  1414

؛ بیهروت: مؤسسها االعلمهی، من ال بحضنره الفقینهشی  صدوق ابن بابویه، محمد بن علی؛  .7
 ق. 1413

؛ ترجم  سیدمحمدباقر موسوی همهدانی؛ ترجمۀ تفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛  .8
 ش. 1374قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

 ق. 1394؛ قم: اسماعیلیان، تفسیر المیزانههههههههههههههههههه؛ ههههه .9
 ق. 1418؛ قم: مؤسسا النشر االسالمی، تفسیر جوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن؛  .10
 تا[. ؛ قم: دار الکت ، ]بیتفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم بن هاشم؛  .11
فروشهی  ؛ تههران: کتابتفسیر مننهج الصنادقین فنی النزا  المخنالفینالله؛  کاشانی، مالفتح .12

 ش. 1336علمی، 
 ش. 1376؛ قم: دار الحدیث، عیون الحکر والمواعظلیثی واسطی، علی بن محمد؛  .13
 ق. 1403؛ بیروت: مؤسسا الوفا، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر؛  .14
 ش. 1374؛ تهران: دار الکت  االسالمیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛  .15
؛ تههران: نشهر صنحیفۀ امنا ج جموعنه آثنار امنا  خمیننیالله؛  یدروحموسوی خمینی، س .16

 ش.  1379، مؤسسه تنظیم و نشر آ ار امام
 ق. 1408، ؛ قم: مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمدتقی؛  .17
 

 



 

 

 آرزوهای ناروا در قرآن

 *الل میراربفرا

 مقدمه

دهندۀ حرکت به سمت  ها در واقع نوید رد. آرزوشک نقش مهمی در سرنوشت انسان دا ها بی آرزو
امیهد و آرزوی  هنگام به کنهد. شه  اهداف هستند. انسان با آرزو هم اد است و با آرزو زنهدگی می

امید طلوع دوبارۀ خورشید و روزی  رود و صبح به  روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می
تنها نقشی در سهعادت انسهان نهدارد،  ها نه ی آرزوخی د؛ اما برخ همراه با سعادت از خواب بر می

توان از آن به عنهوان آرزوی نهاروا یهاد کهرد.  بلکه عامل انحراف و بدبختی است؛ آرزوهایی که می
داند که برای تشوی  انسان به تحصیل کمال در او بهه ودیعهت نههاده  ای می طنطاوی آرزو را غری ه

ابودی آنچهه دیگهران دارنهد یها بازداشهتن شهخص از شده است؛ بنابراین هرگاه آرزو در جهت نه
های ناروا را از منظر قرآن تبیهین  کوشد آرزو این نوشتار می 1تحصیل کمال باشد، ناروا خواهد بود.

 کند.

 شناسی الف( مفهوم
ی و أَمل بیهان  و در قرآن با واژه« کاش و ای کاش»آرزو که در فارسی با  ، َتَمنف هایی مانند لیَت، َلَعلف

نی   2شود، به معنای امیدداشتن و انتظارکشیدن چی ی است که حصول آن دور از انتظار است؛ می
آرزو به معنای میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یها مقصهود کهه معمهوال  مطلهوب اسهت، گفتهه 

 3شود. می
                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .38، ص 2، ج الجواهر. طنطاوی بن جوهری، 1
 «.امل» ،149 ص ،1 ج ،التحقی . حسن مصطفوی، 2
 .80، ص 1، ج فرهنگ بزرگ سخن. حسن انوری، 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 ب( اقسام آرزو 
 شود:  آرزو به آرزوی مثبت و منفی یا آرزوی پسندیده و نکوهیده تقسیم می

 . آرزوی پسندیده1

تهوان بهه  ای است که دسترسی به آن عقالنی است و با تالش می بستن به آینده آرزوی پسندیده دل
نِ  »فرماید:  آن رسید؛ این مسئله امری فطری است که خداوند متعال می َْ كاَن يْرُجول ِلقناَء َربِّ َفَم

پس هر که بهه لقهای پروردگهارش امیهد دارد،  1«:ِ  َأَحدلً َفْ يْعَمْل َعَمًَّل صاِلحًا َو ا يْشِرْك ِبِعباَدِة َربِّ 
کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. در ایهن حالهت  باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ

هاست. در حدیث معروف نبوی آمهده  های زندگی انسان شک، امید و آرزو عامل حرکت چرخ بی
ْاا»است:  َُ ِتىاَ ا ٌ اِأومه َُ َْ اَب َدَةااَ اََلاَغَ َساَغأاِبٌساَشأَج  ا ْأََملو َُ اَ  ٌَ َد ُِ اَمااَبَتَعْتاَ  

امیهد و  2«:ََلا ْأََملو
داد و  آرزو برای امت من رحمت است و اگر امید و آروز نبود، هیچ مادری فرزنهدش را شهیر نمهی

 کاشت. هیچ باغبانی نهالی ]برای باروری[ نمی
 . آرزوی ناپسند 2

شود که بیشتر ذهنی، غیرمعقول، کودکانه و دسترسهی  هایی گفته می یبستگ آرزوهای ناپسند به دل
به آنها بسیار بعید است. آرزو اگر از حد بگذرد و به گون  آرزوی دورودراز درآیهد، بهدترین عامهل 

ََ َكَفنُرول َلنْو كناُنول »فرماید:  انحراف و بدبختی است. خداوند دربارۀ این آرزو می نذي ُرَبما يَودُّ للَّ
َمُل َفَسْوَف يْعَ ُموَن ُمْس ِ  ُعول َو يْ ِهِهُم لَْلَ ََ  َذْرُهْم يْأُكُ ول َو يَتَمتَّ کافران ]هنگامی که آ ار شهوم  3«:مي

کنند مسلمان بودند! بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان  بسا آرزو می اعمال را ببینند[ چه
َهأاَلاااَ اَمأْنا»فرمایهد:  می ر مؤمنهانزودی خواهند فهمید. امی سازد؛ ولی به را غافل می

َ
َمأَلااا  اا ْأَ

ل َُ َع ُْ َساَءا 
َ
 گرداند.  هر که آرزویش را طوالنی کند، عملش را زشت و ناپسند می 4«: 

ای بهاالتر از حهد امکانهات و توانهایی  اگر انسان بخواهد در زندگی بلندپروازی کند و خواسته
ههر قیمهت و از ههر راههی داشهته باشهد، بایهد همه   خود داشته باشد و اصرار بر رسیدن به آن به

 ای متوسل گردد. ها را بشکند و به هر وسیله حریم

 گوید: مولوی در ابیاتی می
                                                           

 .110. کهف: 1
 .653، صت قصار حضرت رسولمجموعه کلما نهج الفصاحهج. مصطفی پاینده، 2
 .3ه  2. حجر: 3
 .476، ص نهج البالغة. صبحی صالح، 4
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انایردلیم رفیت ینهمرهانسست
  

شیییرصییداوهسییتمدسییتانمیه وسییت
 

جانمملیور شیت فرایونوملیماو
  

یننییوههویموسییفامییرانمیه وسییت
 ا

 شت ردشیهرههمفدیشیخباچرا
  

کییزدیییووددملییولموانسییانمیه وسییت
 

ایممییانشییودجسییت  فتنییدیافییتمف
  

1نشودینیمیه وسیتک یافتمف فتین
 ا

 ج( انواع آرزوهای ناروا

در قرآن و روایات انواعی از آرزوها مانند آرزوی دورودراز نکوهش گردیهده و از آنهها نههی شهده 
صهراحت مؤمنهان را از برخهی  آیهاتی از قهرآن به 2شهود. وشی قیامهت میاست؛ چراکه سب  فرام

 شود: اند که به مواردی اشاره می آرزوها بازداشته
 . آرزوی حسودانه1

 اند:  اند، نهی شده مؤمنان از آرزوکردن چی ی که برخی بندگان به آن برتری یافته
ُ  ِبِ  َبْعَضُکْم » َل للَ ه ْول َما َفَضه َساِء و َا َتَتَمَنه ا لْكَتَسُبول َوِل ِنه َجاِل َنِصيٌب ِمَمه َعَ ی َبْعٍض ِل ِره

َ  َكاَن ِبُکِله َشیٍء َعِ يًما َْ َفْضِ ِ  ِإَنه للَ ه َ  ِم ََ َولْسَأُلول للَ ه ا لْكَتَسْب و آنچه را  3«:َنِصيٌب ِمَمه
خداوند با آن برخی از شما را بهر برخهی دیگهر برتهری داده اسهت، آرزو نکنیهد؛ 

ای است و زنان را ]هم[ از آنچه  آورند بهره ن را از آنچه برای خود به دست میمردا
ای و بخشش خداوند را درخواسهت کنیهد کهه  آورند بهره برای خویش به کف می

 خداوند به هر چی ی داناست. 
دلیل نهی در آیه این است که آرزوی چی ی خارج از ظرفیت و توان آدمی یا چی ی کهه اسهتحقاق 

دارد، ج  فرسایش روح و حسرت و اندوه و در نهایت حسدورزی برای صاحبش چی ی بهه آن را ن
بهاره  رو چنین آرزوهایی ناروا و ممنهوع دانسهته شهده اسهت. فخهر رازی دراین آورد؛ ازاین بار نمی

کهه خهود فاقهد  هنگامی که انسان برخورداری دیگران از انواع فضایل را ببیند، درحالی»گوید:  می
دهد: یا زوال آن فضهایل  شود و یکی از دو حالت به او دست می ناراحت و مشوش می آنها است،

خواههد. حالهت اول حسهد و  کند یا حصول آن را برای خهود نیه  می را از شخص م بور آرزو می
                                                           

 .441، غ ل دبوان شمس تبربزیالدین محمد مولوی،  . جالل1
؛ 15، ص 1، ج الخصنال؛ محمد بن علی بهن بابویهه، 155، ص 19، ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی، 2

 .329ص  ،2، ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی، 
 .32. نساء: 3
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شهود و حالهت  چون اعتراض به خداوند است، به کفر منتهی و موج  فساد دیهن و دنیهای او می
 1«.دارددوم غبطه است که منعی ن

کنهد؛ زیهرا کهار  بر همین اساس شیطان در دل و ذهن کسانی آرزوهای باطهل را وسوسهه می
ها به آرزوهای فهراوان و بهیش از اسهتحقاق  کردن اذهان انسان شیطان ایجاد آرزو در دل و مشغول
های  ای از تسهلط شهیطان بهر آدمهی اسهت و بیشهتر وسوسهه است؛ بنابراین ابتال به آرزوها نشانه

َأْم »فرمایهد:  آورد. خداونهد می انی در قال  آرزوها، قل  و ذهن انسان را به تسهخیر در مهیشیط
ی ْنساِن ما َتَمنَّ ِ  لْلِخَرُة َو لَْلُولی * ِلْْلِ مگهر بهرای انسهان آنچهه آرزو کنهد، خواههد بهود؟  2«:َفِ  َّ

 ]هرگ ![ زیرا پایان و آغاز از آن خداوند است. 
کنهد خهود را بهه  تی ناروا و ممنوع است. انسان فهیم تهالش میآرزوهای حسودانه در هر جه

سمت کمال و ارزش بکشاند، نه اینکهه دیگهران را از ارزش و کمهال بینهدازد؛ خداونهد از آرزوی 
دههد کهه بسهیاری از آنهان بهه دلیهل حسهادت بهه  گروهی از اهل کتاب دربارۀ مسلمانان خبر می

، به کفر باز گرداننهد: آوردن به پیامبر پس از ایمان های مسلمانان، آرزو دارند کماالت و ارزش
َْ ِعْنِد َأْنُفِسِهْم » ارًل َحَسدًل ِم َْ َبْعِد إيماِنُکْم ُكفَّ وَنُکْم ِم َْ َأْهِل لْلِکتاِب َلْو يُردُّ  3«.ودَّ َكیيٌر ِم

 . آرزوی ثروت 2

آنکهه بیندیشهند  ، بیبعضی از مردم همواره حسرت  روت و جایگاه  روتمندان و ستمگران را دارند
از « قصهص»آیا این  روت و جایگاه ظالمانه برای آنها عاقبت خوشی به همراه دارد یا نه. در سوره 

خواران نهی شده اسهت. در ایهن آیهات آمهده اسهت:  آرزوی داشتن اموال و من لت ظالمان و حرام
هماننهد او باشهند؛  نگر  روت و جایگاه قارون را دیدنهد، آرزو کردنهد ای سطحی هنگامی که عده

 فرماید:  سزس می
ْنيا يا َليَت َلنا ِمْیَل ما ُأوِتنی   َقْوِمِ  فی  َفَخَرَج َع ی» ََ يريُدوَن لْلَحياَة للدُّ ذي زيَنِتِ  قاَل للَّ

ُ  َلُذو َحظٍّ َعظيٍم  ]روزی قارون[ با تمام زینت خهود در برابهر قهومش  4«:قاُروُن ِإنَّ
ی دنیا بودند، گفتند: ای کاش هماننهد آنچهه بهه ظاهر شد، آنها که خواهان زندگ

 راستی که او بهرۀ عظیمی دارد. قارون داده شده است، ما نی  داشتیم! به
                                                           

 .82و  81، ص 10، ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی، 1
 .25ه  24. نجم: 2
 .109. بقره: 3
 .79. قصص: 4
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مؤمنان دانشمند به این گهروه اعتهراض کردنهد کهه ایهن آرزو جاهالنهه اسهت. خداونهد در ادامهه 
دیهروز جایگهاه او را آرزو فرماید پس از فرورفتن قارون با  روتش در زمین، همان کسانی که تا  می
 نیافتن آن را نعمتی بس ب رگ یاد کردند:  کردند، با اظهار پشیمانی از آرزوی خود، تحق  می

« َْ َْ يَشاُء ِمن ْزَق ِلَم َ  يْبُسُط للِره ْمِس يُقوُلوَن َويَکَأَنه للَ ه ْول َمَکاَنُ  ِباَْلَ ََ َتَمَنه ِذي َوَأْصَبَح لَله
ُ  َعَ يَنا َلَخَسَ  ِبَناِعَباِدِه َويْقِدُر َلْوَا  ََه للَ ه و آنان که دیروز جایگهاه او را آرزو  1«: َأْن َم

گفتنهد: آوخ! گهویی خداونهد روزی را بهرای ههر یهک از  کردند، پگاههان می می
گرداند و اگر خداوند بر مها منهت  دارد ]یا[ تنگ می بندگانش که بخواهد فراخ می

 گردند. برد. آوخ! گویی کافران رستگار نمی می ننهاده بود، ما را نی  ]در زمین[ فرو
 . آرزوی کفر و گمراهی مؤمنان3

کنهد کهه آرزو دارنهد  ماهیت کافران را بهرای مؤمنهان آشهکار می« ممتحنه»خداوند در آغاز سورۀ 
 کند:  رو مؤمنان را از دوستی با کافران نهی می مؤمنان همچون آنان کفر ورزند؛ ازاین

« ََ ِذي ِة َوَقْد َكَفنُرول  يا َأيَها لَله ُكْم َأْوِلياَء ُتْ ُقوَن ِإَليِهْم ِباْلَمَوَده ی َوَعُدَوه ِخُذول َعُدِوه آَمُنول َا َتَته
ول َلْو َتْکُفُروَن  ََ لْلَحِقه  َوَوُده ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و  2«:ِبَما َجاَءُكْم ِم

ید، دشمن مهن و دشهمن آی آوردن خرسندی من ]از شهر خود[ بیرون می دست به
کهه آنهان بهه آنچهه از  خود را دوست مگیرید که به آنان مهربانی ورزید؛ درحالی

دارند کاش شهما  و دوست می *اند  سوی ح  برای شما آمده است، کفر ورزیده
 شدید. نی  کافر می

 . آرزوی رنج مؤمنان5

نج و سختی است. خداونهد بردن آنان در ر سر آرزوی جبه  دشمن، آشفتگی جامع  مسلمانان و به
 3راز خود قرار دهند و اسرار خود را برای آنهان بازگوینهد، ضمن نهی مؤمنان از اینکه مشرکان را هم

 فرماید: می
ْم َقنْد »  ول منا َعِننتُّ َْ ُدوِنُکْم ا يْأُلوَنُکْم َخباًا َودُّ ِخُذول ِبِاَنًة ِم ََ آَمُنول ا َتتَّ ذي يا َأيَها للَّ

َْ َأْفولِهِهْم َو ما ُتْخفیَبَدِت لْلَبْغ  ا َلُکنُم لْلْيناِت ِإْن ُكْننُتْم   ضاُء ِم ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقْد َبينَّ

                                                           

 .82. همان: 1
 .2ه  1. ممتحنه: 2
 .820 ص ،2 ج ،البیان مجمع طبرسی، حسن بن فضل.  3
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ایهد، محهرم اسهراری از غیرخهود انتخهاب  ای کسانی که ایمهان آورده 1«:َتْعِقُ وَن 
کننهد. آنهها دوسهت  نکنید. آنها از هرگونه شرف و فسادی درباره شما کوتاهی نمهی

های[ دشمنی از دههان ]و کالم[شهان  در رنج و زحمت باشید. ]نشانهدارند شما 
تهر اسهت. مها  دارند، از آن مهم هایشان پنهان می آشکار شده است و آنچه در دل

 های پیشگیری از شرف آنها[ را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. آیات ]و راه
 . آرزوی موفقیت بدون کار وتالش 6

نیافتن بهه نعمهت  را بیان کرده است که حاکم بر نظام انسانی است و آن دست خدای متعال قانونی
ْنساِن »فرموده اسهت: « نجم»که در سورۀ  و امکانات بدون کار و تالش است؛ چنان َو َأْن َليَس ِلْْلِ

 ای ج  به تالش و کوشش نیست. و بدانید که برای انسان بهره 2«:ِإاَّ ما َسعی

م ییرر بهشییتبیی کوشییشبجییوییمص 
  

جییزاخییمنیکییفنکشییت یی ینیی ا ن  3ص 
 

ههای کهاروان  شود که آرزو داشتند دارایی بر همین اساس خداوند قص  مسلمانان را یادآور می
شهان شهود؛ ولهی خداونهد بهرخالف خواسهته و  تجاری قریش که مشقت جنگ را ندارد، نصی 

 آرزوی آنان اراده کرد: 
َِه » ُ  ِإْحَدی لل ْوَكِة َتُکنوُن َلُکنْم َوِإْذ يِعُدُكُم للَ ه وَن َأَنه َغيَر َذلِت للَشه َها َلُکْم َوَتَوُده َِ َأَنه اِئَفَتي

 ََ َع َدلِبَر لْلَکاِفِري َِ ُ  َأْن يِحَقه لْلَحَقه ِبَکِ َماِتِ  َويْق گهاه را کهه  و ]یاد کن[ آن 4«:َويِريُد للَ ه
ز آن  شما باشهد فرمود که ]پیروزی بر[ یکی از دو دسته ا خداوند به شما وعده می

اف ار از آن  شهما گهردد؛ امها خداونهد  جنهگ داشتید آن دسته بی و شما دوست می
 خواست ح ف را با کلمات خویش تحقف  بخشد و ریش  کافران را بر کند. می

 . آرزوی عمر طوالنی7

ارزش، آرزویی نارواست. مشهرکانی  ماندن بی آرزوی داشتن عمری طوالنی آن هم فقط برای زنده
کردند و یهودیان با اینکه مدعی بودند بهشت مخصوص آنان است، از مهردن  معاد را انکار می که

 فرماید:  کردند ه ار سال عمر کنند. خدای متعال می هراس داشتند و آرزو می
                                                           

 .118. آل عمران: 1
 .39. نجم: 2
 .1، پادشاهی بهرام گور، بخش مهشاهنا. ابوالقاسم فردوسی، 3
 .7. انفال: 4
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ََ َأْشَرُكوْل يَودُّ َأَحُدُهْم َلنْو ي» ِذي ََ للَّ اِس َعَ ی َحياٍة َوِم ُهْم َأْحَرَص للنَّ نُر َأْلنَ  َوَلَتِجَدنَّ َعمَّ
تر از مشرکان بر زندگی ]ایهن دنیها و  ترین مردم حتی حریص آنها را حریص 1... «: َسَنةٍ 

اندوختن  روت[ خواهی یافت ]تا آنجا[ که هر یک از آنها دوست دارد ه ارسهال عمهر 
 کند .... .

 بودن بهشت . آرزوی اختصاصی8

است که خدای متعال این آرزو را بهه  کتاب، آرزویی گ اف داشتن بهشت به اهل آرزوی اختصاص
َة ِإاَّ َمَ َكاَن ُهوًدل َأْو َنَصاَری ِتْ َك َأَماِنيُهْم »خیاالت ذهنی تشبیه کرده است:   َوَقاُلوْل َلَ يْدُخَل لْلَجنَّ

کس ج  یهود یا نصارا هرگ  داخل بهشت نخواههد شهد، ایهن آرزوی آنهها  آنها گفتند هیچ 2... «:
به معنای حالتی است که در نفس و ذههن انسهان بهر ا هر آرزو « أمنیا»جمع « أمانی»است .... . 

 3شود. پیدا می
صرف انتساب به ادیان الهی آرزویی نارواست. در  آرزوی ورود به بهشت و رهایی از جهنم به

 خوانیم: آیات نورانی قرآن می
اِلَحاِت َسُنْدِخُ ُهْم َج » ََ آَمُنوْل َوَعِمُ وْل للصَّ ِذي نيَس َوللَّ اٍت َتْجِری ِمَ َتْحِتَها لََلْنَهاُر ... لَّ نَّ

و کسانی کهه ایمهان  4... «: ِبَأَماِنيُکْم َوا َأَماِنی َأْهِل لْلِکَتاِب َمَ يْعَمْل ُسوًءل يْجَز ِب ِ 
هایی از بهشهت وارد  زودی آنها را در باغ اند، به  اند و عمل صالح انجام داده  آورده

ر درختهان آن جهاری اسهت ... ]فضهیلت و برتهری[ بهه کنیم که نهرهها از زیه می
آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هر کهه عمهل بهد کنهد، کیفهر داده 

 شود .... . می
 . آرزو پس از حتمیت عذاب9

نیافتنی است، ممکن است در دنیا یا پهس از مهرگ  آرزوی پس از حتمیت عذاب که ناروا و دست
 باشد: 

                                                           

 .96. بقره: 1
 .111. همان: 2
 .476، ص المفردات فی غرب  القرآن. حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 3
 .123ه  122. نساء: 4
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 الف( در دنیا

داستان گفتگوی مردی کافر که دو تاکسهتان داشهت، بها فهردی « کهف»سورۀ  42تا  32 در آیات
مؤمن بیان شده است. مرد کافر در این گفتگهو بهه فراوانهی  هروت و نیرومنهدی کسهانش تفهاخر 

دههد  کنم این باغ هرگ  از میان برود. در آیات بعد خداوند خبهر می گفت: گمان نمی کرد و می می
ای که صرف کرده بود و  باغ با عذاب الهی نابود شد و آن کافر با تأسف از ه ینه میوه و درختان آن

َوُأِحنيَط »کند: ای کاش کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم:  اکنون نابود شده است، آرزو می
يِ  َعَ ی َما َأْنَفَق ِفيَها َوِهی َخاِويٌة َعَ ی ُعُروِشن ُب َكَفه َها َويُقنوُل ينا َليَتِننی َلنْم ِبَیَمِرِه َفَأْصَبَح يَقِ ه

ی َأَحًدل  اما این آرزو سب  نشد باغش به حالت اول برگردد. 1؛«ُأْشِرْك ِبَرِبه

 ب( پس از مرگ

شود. اگر کسی پس از مهرگ آرزو کنهد  دانیم با مردن هر شخص نام  عمل او بسته می همگان می
شد. در قرآن موارد متعهددی از  اش برآورده نخواهد کردم، هرگ  آرزوی ای کاش چنین و چنان می

 این نوع آرزو بیان شده که بر ناروابودنش تأکید شده است؛ مانند:
های  اند و عمل خوبی ندارند و پهس از مشهاهدۀ صهحنه آرزوی کسانی که در دنیا تنبلی کرده

فرمایهد:  کردند، بسیار نارواست. خداوند می کنند ای کاش عمل نیکی می سخت قیامت آرزو می
ْمُت ِلَحياِتیيُق » کننهد کهه بهر اسهاس  هنگامی که انسان ]در قیامت مشاهده می 2«:وُل يا َليَتِنی َقَده

 فرستادم. گوید: ای کاش برای زندگی ابدی خویش چی ی می دهند[، می عمل پاداش می
کنند؛ اینهان  بینند، ج  زشتی مشاهده نمی اند؛ ولی وقتی نامه عمل را می بعضی نی  عمل کرده

َْ ُأوِتنی ِكَتاَبنُ  »کند:  دیدند؛ خدای متعال نقل می کنند ای کاش این نامه را نمی یآرزو م ا َمن َوَأَمه
کسهی  3«:يا َليَتَها َكاَنِت لْلَقاِضيةَ  *َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبيْ   *ِبِشَماِلِ  َفيُقوُل يا َليَتِنی َلْم ُأوَت ِكَتاِبي  

گوید: ای کهاش نامهه عملهم بهه مهن داده  شود، می یشان داده م که نام ه عمل آنان به دست چپ
 نشده بود و از حساب خود خبردار نشده بودم؛ ای کاش مرگ پایان کار من بود.

َوينْوَم يَعنُضه »پس از مشاهده عذاب قیامت است:  نمون  دیگر آرزوی همراهی با پیامبر
َخْذُت َمَع للَره  اِلُم َعَ ی يَديِ  يُقوُل يا َليَتِنی لَته دهد کهه سهتمکار  از روزی خبر می 4«:ُسوِل َسِبيًَّل للَظه

                                                           

 .42. کهف: 1
 .24. فجر: 2
 .27ه  25. 3
 .27. فرقان: 4
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کهردم و پیهرو او  همراههی می گوید: ای کهاش بها پیهامبر دودست خود را به دندان گ یده، می
 شدم. می

نُب »گوینهد:  آرزوی گروههی از اههل جههنم نقهل شهده کهه می« اح اب»در سورۀ  ينْوَم ُتَقَ ه
اِر يُقوُلوَن يا لَ  ُسنوَا ُوُجوُهُهْم ِفی للَنه َ  َوَأَطْعَنا للَره ههای دشهمنان  روزی کهه چهره 1«:يَتَنا َأَطْعَنا للَ ه

 گوینهد: ای کهاش از خداونهد و پیهامبر خدا و رسولش و نافرمانان در آتش گردانده شهود، می
 فرمان برده بودیم. 
 کننهد کهاش جای آنکه در دنیا در انتخاب دوست دقت کنند، در قیامت آرزو می گروهی نی  به

ِخنْذ »کند:  ای نقل می شدم. خدای متعال از زبان عده با فالنی دوست نمی يا َويَ َتی َليَتِننی َلنْم َأَته
آیهات دربهارۀ چنهین آرزوههای  وای بر من، ای کاش فالن را دوست نگرفته بهودم. 2«:ُفََّلًنا َخِ يًَّل 

 کنیم.  نظر می شدن کالم صرف باطل متعدد است که از ادام  آنها به دلیل طوالنی

 فهرست منابع
 ش.  1382؛ تهران: انتشارات سخن، فرهنگ بزرگ سخن. انوری، حسن؛ 1
 ق. 1415؛ بیروت: دار الکت  العلمیه، روح المعانی. آلوسی، سیدمحمد؛ 2

؛ تههران: دنیهای مجموعه کلمات قصار حضرت رسهول نهج الفصاحهج. پاینده، مصطفی؛ 3
 ش. 1382دانش، 

 ش. 1325؛ تهران: چاپخانه مجلس، هنگ دهخدافراکبر؛  . دهخدا، علی4
؛ دمشه : دار العلهم الشهامیه، المفردات فی غرب  القرآن. راغ  اصفهانی، حسین بن محمد؛ 5

 ق. 1412
افهه ار گنجههور،  ؛ زیرنظهر حمیدرضهها محمهدی؛ نرممننواعظالدین؛  . سهعدی شههیرازی، مصهلح6

 .dg.ganjoor.net، 87/2نسخه

؛ تنظهیم: صهبحی صهالح؛ قهم: انتشهارات البالغنه نهج؛ . شریف الرضی، محمهد بهن حسهین7
 تا[.  هجرت، ]بی

 ش. 1362؛ قم: جامعه مدرسین، الخصال. شی  صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ 8
 ش. 1372؛ بیروت: ناصر خسرو، مجمع البیان. طبرسی، فضل بن حسن؛ 9

 .ق 1412؛ بیروت: دار المعرفه، جامع البیان. طبری، محمد بن جریر؛ 10

                                                           

 .66. اح اب: 1
 .28. فرقان: 2
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؛ بیروت: دار الکت  العلمیا، الجواهر فی تفسیر القرآن الکربر. طنطاوی بن جوهری، محمد؛ 11
 ق. 1412

 ق. 1420؛ بیروت: دار إحیاء الترا  العربی، التفسیر الکبیر. فخر رازی، محمد بن عمر،؛ 12
، 87/2افه ار گنجهور، نسهخه ؛ زیرنظر حمیدرضا محمدی؛ نرمشاهنامه. فردوسی، ابوالقاسم؛ 13

dg.ganjoor.net. 

 ش. 1372؛ تهران: اسالمیه، الکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 14

؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشهر کتهاب، التحقی  فی کلمات القرآن. مصطفوی، حسن؛ 15
 ش. 1360

افه ار  ؛ زیرنظهر حمیدرضها محمهدی؛ نرمدبوان شمس تبربنزیالدین محمد؛  . مولوی، جالل16
 .dg.ganjoor.net، 87/2گنجور، نسخه

 ش. 1386؛ قم: بوستان کتاب، تفسیر راهنما. هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان؛ 17
 

 



 

 

 بینی و بدبینی در آیینه آیات و روایات خوش

*االسالموالمسلمیننایرقربانفحجت

 مقدمه
گمههانی در روابههط اجتمههاعی و مواجهههه بهها اشههخاص و کردارشههان، در فقههه بهها اصههطالح  خوش

حه اصالا» همراه است؛ به این معنی که هر گاه سهخنی و یها فعلهی را از بهرادر مسهلمان یها « الص 
خواهر مسلمانت مشاهده کردی و احتمال فساد دادی، الزم است که آن احتمال را نادیده بگیهری 

ظن از  ظن در برابهر سهوءظن قهرار دارد. سهوء  و ی  یا چند محمل نیکو برایش قرار دههی. حسهن
شهود و صهاح  آن، ماننهد کسهی اسهت کهه عینه  سهیاهی بهر  باطن آدمهی ناشهی می خبا ت

ْوِء َو ُكْنُتْم َقْومنًا »بیند:  هایش گذاشته است و هستی را از نگاه سیاهی می چشم ََّ للسَّ َو َظَنْنُتْم َظ
بینهد.  چنین فردی، سخنان و کارها حتی سخنان و کارهای خوب را را ج  بدی و گنهاه نمی1«.ُبورلً 

 شود. ظن از منظر آیات و روایات بررسی می ظن و سوء در این نوشتار حسن

 بایستگی پرهیز از  بدگمانی

بدگمانی نسبت به مسلمان، از گناهانی است کهه در آیهات و روایهات از عواقه  و پیامهدهای آن 
ن»سخن به میان آمده است:  ََ للظَّ ََ آَمُنول لْجَتِنُبول َكیيرًل ِم ذي َها للَّ َِّ ِإْثنميا َأيُّ ن ای  2؛َِّ ِإنَّ َبْعنَض للظَّ

«. ها گناه اسهت ها بزرهی ید؛ چرا که بعضی از گمان اید! از بسیاری از گمان کسانی که ایمان آورده
ََ آَمُنول»شروع فرمان اجتناب از گناه، با تعبیر  ذي َها للَّ حاوی این پیام است که ایمان مشهروط « يا َأيُّ

ها، دوری از گناه سوءظن به افراد است. به بیان دیگهر کسهی  آن به رعایت اموری است که یکی از
ایمان راستین دارد که از گمان بد بزرهی د. بدگمانی، نوعی بیماری فکهری و اخالقهی اسهت. فهرد 

                                                           

 .م اسالمیدانشجوی دکتری فلسفه و کال* 
 .12. فتح: 1
 .12. حجرات: 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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های ذهنی خود از دیگران را بر وجه زشت و نادرست حمل کنهد؛  بدبین، کسی است که برداشت
 شایسته حمل کند.  توانست آن را بر وجه در حالی که می

گمهانی ههم در رشهد و تکامهل  گمانی قرار دارد. خوش ظن و خوش در مقابل سوءظن، حسن
شخص آدمی و هم در وحدت و تکامل مادی و معنوی جامعه نقش بس ایی دارد. این موضوع در 

فرمهوده اسهت:  روایات پیشوایان دیهن مهورد تأکیهد قهرار گرفتهه اسهت؛ چنانکهه امهام علهی
در روایتی نیه  آمهده اسهت کهه  1«.ی از برترین سجایای اخالقی و بهترین عطایاستگمان خوش»

آمدنهد و گهاهی بهه حقیقهت و گهاهی ههم بهه خهالف از  ن د آن حضرت می اصحاب پیامبر
یهارانم بهه   کس درباره هیچ»به مردم فرمود:  کردند تا جایی که پیامبر اکرم یکدیگر بدگویی می

تهان  کهه میان د من نیایید و از یکدیگر بدگویی کنیهد. مهن مهایلم وقتهیمن چی ی نگوید. دائما  ن 
در باشم آیم، سلیم می ها  به این مطل  اشاره دارد کهه مسهلمان این اخالق رسول اکرم 2«.الصف

 شوند.   بینی با افراد مواجه باید در جامعه اسالمی، با خوش
هها از قافلهه عقه   در یکی از جنگ ریکی از همسران پیامب 3نور،  مبارکه  بنا بر آیات سوره

گشتند؛ او را ندیدند. مهردی  که برمی که او را به میدان جنگ برده بودند، وقتی افتاده بود. پیامبر
را به مدینه آورد. بعد از آنکه این مخدره به مدینه برگشهت، بعضهی  ها همسر پیامبر از مسلمان

از قافلهه عقه  مانهد و  د کهه چهرا همسهر پیهامبرگو در میان مردم شایعه انداختن از افراد هرزه
نهازل شهد  نور بر پیامبر  شخصی که او را آورد، چه کسی بود؟ در این هنگام آیات مبارکه سوره

درپی، با لحن بسیار تندی مسلمانان را مورد عتهاب قهرار داد کهه چهرا وقتهی ایهن  پی  و در چند آیه
عمل به خرج ندادید و چرا این شهایعه را قاطعانهه رد آن شدت   شایعه را شنیدید، نسبت به گوینده

شود. شروع جمله با ایهن  شروع می« لوالی تحذیریه»نکردید؟ دو بخش این آیه شریفه با عبارت 
خواهد با کمال شدت و توبی  کامهل بهه مخاطه  خهود  عبارت به این معناست که که انسان می

َلنْوا ِإْذ »فرمایهد:  یهه خطهاب بهه مسهلمانان میبگوید: چرا این کار را نکردید. خداوند در ایهن آ
 ٌَ ََّ لْلُمْؤِمُنوَن َو لْلُمْؤِمناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيرًل َو قاُلول هذل ِإْفٌك ُمِبي کهه شهما  چرا وقتهی 4؛َسِمْعُتُموُه َظ

ظن نشان ندادید و به طور   ها )مؤمنین و مؤمنات( این شایعه را شنیدید، به همدیگر حسن مسلمان
                                                           

  .65، ص 2، ج غررالحکر و دررالکلر. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
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َو َلنْو ا ِإْذ َسنِمْعُتُموُه ُقْ نُتْم منا »فرماید:  در جای دیگری می«. طع نگفتید که این دروغ استقا
َم ِبهذل ُسْبحاَنَك هذل ُبْهتاٌن َعِظيٌم  که این شایعه را شنیدید، نگفتید که  چرا وقتی  1؛َيُکوُن َلنا َأْن َنَتَک َّ
 «.هتان ب رگ استما ح  نداریم این شایعه را تکرار کنیم. این، ی  ب

 علت  بدگمانی و انواع آن  
شود. شیطان، نیروی خیهال انسهان را در اختیهار  بدگمانی، از غلبه نیروی خیال بر انسان ناشی می

کند. هر چه انسان در ایهن امهر از فریه  شهیطان اطاعهت کنهد، تسهلط  گیرد و او را گمراه می می
گهذارد و چی ههایی را بهه  ال بر اعضهای او ا هر میشود تا آنجا که نیروی خی شیطان بر او بیشتر می

 شنود که هیچ حقیقت و واقعیتی ندارند.  بیند و می خیال خود می
 توان به سه نوع تقسیم کرد:  بدگمانی را می

دههد و   آن است که شخص به مسلمانی سوءظن دارد و بر مبنای آن ترتی  ا ر می ه نوع اول،
سم، حرام است.  ه صورت غیبت یا تهمت آشکار میآن را در رفتار و یا گفتار خود ب  سازد. این ق 

آن است که شخص ناخودآگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی بهه ذههنش خطهور  ه نوع دوم،
کند و خود شخص از این حالت ناراحت باشد و این گمان را در رفتار و گفتار خود نشهان ندههد؛ 

ظن حرام نیست؛ زیرا چنین خطوری برای ذهن  وءبلکه در صدد رفع و دفع آن باشد. این نوع از س
 2غیر اختیاری و نهی از امر غیر اختیاری، قبیح است.

آن است که شخص نسبت به مسلمانی گمان بدی ببرد و به آن باور داشته باشهد  ه نوع سوم،
و  و بدون یقین، به بدی او حکم کند و از این حالت ناراحت هم نباشد؛ اما این حالت را در رفتهار

ایهن نهوع از  و شهید  هانی گفتار خود بروز ندهد و تنها قلبا  از او متنفر باشد. مرحوم مجلسی
سم معنا می دانند و سوء بدگمانی را حرام می علمای اخالق نی  این مرحله  3کنند. ظن را به همین ق 
   4دانند. اند و آن را حرام می را غیبت قلبی نامیده

 ظن های دستیابی به حسن راه

 شود. ها اشاره می های متعددی وجود دارد که به برخی از آن ظن راه برای دستیابی به حسن
                                                           

 .16. نور: 1
 .453، ص 18، ج  المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 .16، ص  11، ج  مرآة العقول. محمدباقر مجلسی، 3
 .165، ص های آغاگ در اخالق اسالمی  نقله. محمدرضا مهدوی کنی، 4



156    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 . توکل بر خدا1

ظن  های نفوذ شیطان است، در مهواردی کهه انسهان مبهتال بهه سهوء از آنجا که سوءظن یکی از راه
و هر عملهی را کهه  شود؛ باید به خدای متعال پناه ببرد و با استعاذه و استغفار از او استعانت طلبد

 شنود، باید به بهترین وجه ممکن حمهل نمایهد و کند و هر سخنی را که از دیگران می مشاهده می
در این راه، َوهم  و خیال خودش را تکذی  نماید و خویش را بر این عادت وادار کند تا به تهدریج 

 1ظن در قل  او به صورت عادت و ملکه اخالقی درآید. حسن

 بینی د خوش. شناخت فوای2

فرمهوده  ظن، توجه به فواید آن است؛ برای مثال امام علهی های دستیابی به حسن یکی از روش
ْثم»است:  ِدا ْْلِ

َُّّ َْ اَ افْنِجىاِمْناَت َهمه ُْ ا  ِو افَخفم نم ا ُظه ْسنو کاههد و از افتهادن  بینی، انهدوه را می خوش 2؛َو
مهان، آسهایش دل و سهالمتی دیهن اسهت: از نظر آن حضرت، نیکهویی گ«. رهاند در بند گناه می

فن» ا ُدم َِّْباَ اَسََلَم و َْ ُْ ا  ََ و اَب  نم ا ُظه ْسنو در «. بینی، مایه آسایش دل و سالمت دیهن اسهت خوش 3؛َو
َحبه »است:  وصف این فضیلت اخالقی نی  فرموده  َُ ُْ ا  مو اَزاِمْنهو ََ اِسا اِكاُنه َناَظنُّ و سو ََ ههر کهه  4؛َمْنا

ظن، حسن نیهت اسهت؛  یکی از آ ار حسن«. برد، محبت آنان را به دست آورد به مردم گمان نیک
رو درستی و سالمتی عمل در گهرو پهاکی و خلهوص آن  زیرا حسن نیت، جان عمل است؛ از این

زده خواهد شد؛ به همهین  ناک و آفت است. اگر نیت ناخالص باشد، عمل نی  به همان اندازه عی 
ش و پاکی عمل را در پی خواهد داشهت. حسهن نیهت بها چنهین دلیل خلوص و پاکی نیت، پاالی

هر کس »فرموده است:  ظن است؛ چنانکه امام علی آوردهای حسن نتایج نیکویی، یکی از ره
 5«.گمانش نیکو باشد، نیتش نیکوست

 . شناخت پیامد و عواقب بدبینی3

ت کهه در روایهات بهه های درمان بدگمانی، شناخت پیامدهای این رذیله اخالقهی اسه یکی از راه
گیر شهدن شهخص  سهوءظن را عامهل گوشهه برخی این پیامدها اشاره شده است. امهام علهی
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ا»بدگمان دانسته و فرموده است:  أد  ََ ا 
ألم َشاِمأناكو ََ ا سَتا ْناَظنُّ و ماَفحسو َُ بین  ههر کهه خهوش 1؛َمنا

ای،  انههآن حضهرت در سهخن حکیم«. نباشد، از همگان گری ان باشد )با هیچ کس خو نگیهرد(
انهدازد:  شود و بهین مهردم تفرقهه می بدگمانی را موج  گسستن شدن رشته دوستی میان مردم می

َّْحا» َو ا اَ اَكيَناَخَِّيل 
ْمافْت وکاَكيَن و َُ ا نم ا ُظه اءو از نظر معنهوی نیه  بهدگمانی، آفهت  2«.َمْناَغَََّباَعََّيِ اسو

ااََلا»فرموده است:  دین برشمره شده است؛ چنانکه امام علی اِءاَظن  اَمَعاسو َُ ا َُ با سهوءظن،  3؛ ف
ا»همچنین آن حضهرت فرمهوده اسهت: «. ایمانی وجود نخواهد داشت أن  ا ُظه أاءو فِناسو ا ُأدم  4؛ َفأ و

ظن، مربوط به معاشرت میان برادران دینی است،  دستور به حسن«. سوءظن، آفت دینداری است
ظن نسهبت بهه  نکوهش شده است و حسن اما در خصوص افراد الابالی و اهل گناه، ارتباط با آنان

طب  دستورات دینی در مسائلی که جنبه عمومی و یا حکومتی دارد ماننهد  .این افراد مطرح نیست
   .گمانی جایگاهی ندارد خوش 6و مقابله با دشمنان، 5گ ینش افراد

 . حمل افعال بر صحت4

اصهالا »صحت است که به آن   های درمان این بیماری، حمل افعال دیگران بر یکی از بهترین راه
گویند؛ به این معنی که هر گاه انسان سخنی یا فعلی را از بهرادر مسهلمان یها خهواهر  می« الصحه

شهان، یه   مسلمانش مشاهده کرد و احتمال فساد داد، باید آن احتمال را نادیده بگیرد و برای فعل
ظن داشهته باشهند  به یکدیگر حسن یا چند محمل نیکو قرار دهد. از نظر قرآن، مؤمنان باید نسبت

ََ »و بر همین اساس اصالت صحت و مانند آن را در رفتار و اعمال خود جاری کنند:  نِذي َها لَله َيا َأُيه
ه ِإْثنٌم 

َِ
ه ِإَنه َبْعَض للَظه

َِ
ََ للَظه از نظهر قهرآن حتهی در مهواردی کهه احتمهال  7«.آَمُنول لْجَتِنُبول َكِیيًرل ِم

کنهد، بایهد  ای است که انسان را دچار بدگمانی می گونه شرایط و موقعیت بهبدگمانی وجود دارد و 
خوش گمانی را مقدم دارند و از بدگمانی پرهی  کنند؛ زیرا این رویه انسهان را از گرفتهار شهدن بهه 

گیهرد و از میه ان  دارد و جامعه در امنیت روانهی و روحهی قهرار می بدگمانی و آ ار آن دور نگه می
                                                           

 .254، ص تصنیف غرر الحکر و درر الکلر . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی،1
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ِخيأَ ا»فرموده است:  چنانکه امام علی 1شود؛ ی و مانند آن کاسته میتنش و درگیر
َ
ْمأَ ا 

َ
َتأْعا 
ْنَتا

َ
اءً اَ ا  ِخيَ اسو

َ
ْتاِمْنا  َِ اَخَ    َُ اِكَ َِّ نه نه اَ اََلاَتظو َ اِمْن و ِتَيَ اَمااَفْاَِّبو

ْ
ىاَفَ ته ََ َسِنِ ا َْ َهأااِفأياَعََّىا َ َُ ا َتِجأدو

ًَلا ُِ َخْيِ اَمْح
ُْ ا به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانی که کاری از او سر زند کهه راه رفتار برادرت ر 2؛ 

توجیه را بر تو ببندد و هیچ گاه به سخنی که از دهان برادرت بیرون آیهد، تها وقتهی بهرای آن توجیهه 
 «.یابی؛ گمان بد مَبر خوبی می

ا کهه بها چشهم اطالع است، آنچهه ر بنابراین از آنجا که آدمی از درون و قصد افراد مسلمان بی
خویش دیده یا مطلبی را با گوش خویش شنیده است یا به فرض از راه دلیهل قطعهی  ابهت شهده 

ای برای آن ارائهه  است؛ اگر کارش یا حرفش قابل تأویل و توجیه است، باید توجیه نیک و پسندیده
دههد و  های حمل بهر صهحت را مهورد بررسهی قهرار تواند راه دهد. در بسیاری از موارد انسان می

در ذهن خود مجسهم کنهد و بهه   احتماالت صحیحی را که در مورد آن عمل یا سخن وجود دارد،
توانهد در  تدریج بر حاالت بد گمانی خویش غلبه نماید. حمهل افعهال دیگهران بهر صهحت، می

عرصه اجتماعی و خانوادگی موج  شادابی و استحکام خانواده و جامعه شود؛ چنانکه مهردی در 
 ته است: دادگاه گف

گشهتم، یکهی از همکهارانم را کهه همهراه  یک ماه پیش از یک مهمانی به خانهه بهاز می
شهان رسهاندم. صهبح روز بعهد  همسرش به آن مهمانی آمده بهود؛ بها اتومبیهل بهه من ل

همسرم از من خواست که او را به خانه مادرش ببرم. پذیرفتم و به اتفاق سهوار اتومبیهل 
ندلی عق  نگاه کرد و در حالی که یک سنجاق سر را به مهن شدیم. در راه همسرم به ص

من که از ترس یادم رفته «. این سنجاق متعل  به کدام زن است؟»داد، پرسید:  نشان می
بود چه کسی سوار اتومبیلم شده است، نتوانستم توضیحی بدهم. او را به خانه مهادرش 

د که دیگر حاضر نیست به خانه رساندم و ش  که برای آوردنش رفتم، برایم پیغام فرستا
بهتر است با همان زنی که سنجاق »باز گردد. وقتی علت را پرسیدم، از پشت در گفت: 

 3«.سرش در اتومبیل بود، زندگی کنی
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 رفت های برون تهمت و بهتان و راه

*مریی قنبری

 مقدمه
به مرات  بیشتر از دیگهر  ها در روابط بین فردی، تهمت و بهتان، از آفاتی هستند که ا ر تخریبی آن

کننده روابهط اجتمهاعی و ناپسهندترین  توان گفت نابود ای که می گونه های گفتاری است؛ به آسی 
شهود. در  های زبان هستند که اگر در یک جامعه رایج شود، امنیت و آبروی افراد تهدید می بیماری

ب ننهد، اعضهای آن احسهاس  اجتماعی که افراد آن به خود ح  بدهند به دیگران بهتهان و تهمهت
رو یکی از مباحث مههم اخالقهی کهه در آیهات و روایهات مهورد  کنند؛ از این امنیت و آرامش نمی

توجه قرار گرفته است، آفات زبان است. بر این اساس در روایات به مراقبت از زبهان تأکیهد شهده 
اِمْفَتا»فرموده است:  است؛ چنانکه امام علی َُ َسا اَةَذ ا َُّم ُه اِإ ُْ

َ
أْؤِمِنا  ُو َّْ ُِ اَفَيْنَبِايا اَ اَش   اَخْي  

لم اكو احو
ِتِ ا َه اَعََّىاَنَةِبِ اَ اِف ااَفْخِتمو َُ َساِنِ اَك ُِ به راستی این زبان کلید هر خوبی و بهدی اسهت و  1؛َفْخِتَماَعََّىا

نوشهتار  در «.زنهد اش مههر می س اوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند؛ چنانکه بر طال و نقره
 حاضر به دو آفت مهم زبان، یعنی تهمت و بهتان پرداخته است. 

 مفهوم بهتان و تهمت

 . بهتان1

و در عرف به معنای دروغ بستن بهه  2معنای متحیر و مدهوش شدنو در لغت به « بهت»بهتان از 
ن بهه کسهی ادهمچنین به معنای نسبت نهاروا د 3ای که موج  تحیر افراد شود. گونه افراد است؛ به

                                                           

 ی دانشگاه قم.دکتری تفسیر تطبیق* 
  .298شعبه حرانی، تحف العقول، ص   . حسن بن علی ابن1
 .307، ص 1، ج معجر مقابیس اللغة. احمد بن فارس، 2
 .148، ص مفردات الفاظ القرآن. حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 3

 مبلغانفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه 

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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در بهتان گاهی انسهان  1گناه است و از آن نسبت اطالعی ندارد. ست، در حالی که آن شخص بیا
خداوند متعال در قرآن به این معنا اشهاره نمهوده و فرمهوده  2دهد. گناه خود را به دیگری نسبت می

يَ ًة َأْو ِإْثمًا ُثمَّ َيْرِم ِبِ  َبِري ًا َفَقِد لْحتَ »است:  ِِ َْ َيْکِسْب َخ طبه  ایهن  3«.َمَل ُبْهتانًا َو ِإْثمًا ُمِبيناَو َم
آیه هر کسی که گناه کوچ  یا ب رگ که ضرر فردی و اجتماعی در بردارد، به شخص دیگهری کهه 

سوی او پرتاب نمهوده اسهت و او را در ء است؛ نسبت دهد، مانند تیری است که به  از آن گناه بری
ین شخصهی گنهاهی بسهیار به رگ مرتکه  شهده و کند. چننظر مردم ننگین و از اعتبار ساقط می

مستوج  عقوبت خواهد بود. بر این اساس هر کهس خطها یها گنهاهی مرتکه  شهود و آن را بهه 
بنهابراین شخصهی کهه مرتکه   4دیگری نسبت دهد، بهتان و گناهی آشکار به گردن گرفته است.

شهود  ش نوشهته میبهتان شده است، هم عقوبت معصیت را دارد و هم چندین عقوبت دیگر برای
که عبارتند از: ظلم به غیر و اذیت به او، توهین، افتراء، هت  احترام، مفتضهح کهردن او، کهذب و 

   5. غیبت
 . تهمت2

در حقیقهت 6و به معنای اظهار بدگمانی است که در دل انسهان راه یافتهه اسهت.« وهم»تهمت از 
کهه ایهن نگهرش است؛ در حهالی تهمت، برداشت منفی داشتن به گفتار، رفتار و یا حالت کسی 

بهر ایهن اسهاس خداونهد در  7برگفته از سوءظن است و در واقع آن رفتار، زشت و ناپسند نیسهت.
ََ »شود، عذاب دردناک در نظر گرفتهه اسهت: « تهمت»آیات برای کسی که مرتک  گناه  نِذي ِإنَّ للَّ

ْنيا َو لْلِْخَرِة َو َلُهْم َعذلٌب َعِظيمَيْرُموَن لْلُمْحَصناِت لْلغاِفَّلِت لْلُمْؤِمناِت ُلِعُنول فِ  در این آیهه  8«.ي للدُّ
گیهر  دامن گفته شده و با بیان ویژگی مؤمن بهودن و غافهل کزنندگان به زنان پا های تهمت مجازات

                                                           

 .35، ص 4، ج العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 1
 .133، ص اخالق آموگشی. محمدمهدی تاج لنگرودی، 2
گناهی را متهم ساز؛ بار بهتهان و گنهاه  آشهکاری بهر  و کسی که خطا یا گناهی مرتک  شود، سزس بی: »112. نساء: 3

 «. دوش گرفته است
 .198، ص 4، ج تفسیر احسن الحدبثاکبر قرشی،  . علی4
 .201، ص 4، ج اطی  البیان فی تفسیر القرآن. عبدالحسین طی ، 5
 .644، ص 12، ج لسان العربمنظور،  ؛ محمد بن مکرم ابن100، ص 4، ج العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 6
 .144، ص 4، ج اخالق الهی. مجتبی تهرانی، 7
سازند، در دنیها و آخهرت از  خبر )از هر گونه آلودگی( و مؤمن را متهم می کسانی که زنان پاکدامن و بی: »23. نور: 8

 «. ستها رحمت الهی بدورند و عذاب ب رگی برای آن
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زنندگان بیان کرده است؛ یعنهی تهمهت زدن بهه  دامن، کیفری شدیدی برای تهمت شدن زنان پاک
خبری باشد؛ تهمهت بهه او  دامن مؤمن  بی نی دارد، اما اگر آن زن  پاکزنان پاکدامن مجازات سنگی

 تری خواهد داشت.  کیفر سنگین
 . تفاوت بهتان و تهمت3

شهوند، امها در حقیقهت فهردی کهه  به یک معنا استعمال می« تهمت»و « بهتان»اگر چه در عرف 
که نسبت او نارواست و کهار داند  خود اطالع دارد و می شود، از غرض و انگی ه مرتک  بهتان می

ها و اغهراض نفسهانی ماننهد کینهه، حسهادت و یها  درستی انجام نداده است؛ اما از روی خواسهته
َو » فرماید: دهد. خداوند در باره بهتان می دشمنی، صفت یا رفتار ناشایستی را به کسی نسبت می

ََ َو لْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيرِ  ََ ُيْؤُذوَن لْلُمْؤِمِني ِذي ِبيًننا للَّ و کسهانی  1؛َما لْكَتَسُبوْل َفَقِد لْحَتَمُ وْل ُبْهَتاًنا َو ِإْثًما مُّ
رسانند؛ قطعا  بهتان و  آنکه مرتک  چی ی )عمل زشتی( شده باشند، آزار می که مردان و زنان را بی

یا عیبی زننده از روی علم و آگاهی، گناه  بنابراین در بهتان تهمت«. اند گناه آشکاری به گردن گرفته
زننهده بهدون علهم و آگهاهی و بلکهه از روی  دهد؛ اما در تهمهت، تهمت را به شخصی نسبت می

برگرفته از برداشت شخص است که « تهمت»دهد. بنابراین  گمان چی ی را به شخصی نسبت می
داند که رفتار ناپسند از شخص سر زده اسهت یها  شود، اما در واقع نمی به رفتار دیگری بدگمان می

دروغ « بهتهان»شهود. بنهابراین در  ها به خاطر ناآگاهی و سوءظن ایجاد می بسیاری از تهمت 2.نه
بهه دروغ بهودن آن اطمینهان نهدارد؛ « تهمت»دهنده روشن است، اما در  بودن  نسبت  برای نسبت

 بلکه سوءظن، منشأ آن نسبت است. 

 آثار تهمت و بهتان

 . ذوب شدن ایمان1

شهود فهرد  بهرد و باعهث مهی ناهانی است که ایمان انسان را از بهین میتهمت و بهتان، از جمله گ
 ننده ا رات ناشی از تهمت را بر بار آخرتی خویش حمل نماید و پاسخگوی هر یک از آن   تهمت

ا»فرمهوده اسهت:  ا رات باشد؛ چنانکه امهام صهادق ُو ْهَتأا بو ُْ َبأِ ِياااَعََّأىااَ ا  ُْ ااا  ألو َْ ْث
َ
ِجَبأاِلااا  ُْ ِمأَنا 

ا ُ ه  ٍِ به تعبیری کوه اسهتوار بها «. های استوار است تر از کوه گناه سنگین بهتان زدن به آدم بی 3؛ِسَيا

                                                           

 .58. اح اب: 1
 .144، ص 4، ج اخالق الهی. مجتبی تهرانی، 2
 .245، ص االمالی. محمد بن علی صدوق، 3
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خورد، اما تهمت آنقدر سنگین است که کوه باعظمهت و اسهتوار را  های شدید هم تکان نمی زل له
 دقتواند بار این گناه باعظمت و کبیره را تحمل کنهد. همچنهین امهام صها لرزاند و نمی هم می

َهَما»فرموده است:  اااِإَن ا ته ْؤِمنو ُو ُْ َخاهوااا 
َ
اَرااا  َُ ااا ْن ُو ا َُ ف اااَةَِّْبِ اااِمْنااا ْْلِ ارو َُ ااَفْن َُ اااَك َّْأحو ُِ

ُْ أاِءااا  َُ ُْ ههر گهاه  1؛ِفأيا 
از آ هار  .«رود مؤمن به برادر)دینی(خود تهمت زند،ایمان از دلش همچون نمک در آب از بین می

شهود. در حقیقهت بسهیاری از  بین رفتن ایمهان در انسهان می سوء تهمت این است که موج  از
گذارد. وقتی ایمان انسانی ذوب شهد و دیگهر ا هری از ایمهان در  اعمال انسان بر ایمان او تأ یر می

 قلبش باقی نماند، جایگاهش دوزخ است. 
 . از بین رفتن روابط انسانی2

شود و عدم اعتماد و ترس  نسانی میهای برادری و روابط ا بهتان و تهمت، موج  نابودی حرمت
َهأَما اَمأِنا»فرموده است:  کند. امام صادق از اطمینان را فراهم می َخأاهوا ا ته

َ
ْ َمأ َا َفأََلا اِقفِنأِ ا اِفأي ا   َو

ا َُ  .«مانهد  کسی که به برادر دینی خودش تهمت ب ند، دیگر حرمتی بین آن دو بهاقی نمی آن  2؛َكْيَنهو
اسهت. تهمهت و بهتهان موجه  « برادر ایمانی»یانگر تهمت زدن به درروایت، ب« فی دینه»کلمه 

ها مهورد  شود که آبروی شخص در میان مردم ریخته شود و بدین ترتی  امنیت و آبروی انسهان می
دین الهی همچون ریسمانی است کهه در ا هر توسهل بهه آن، رابطهه بهرادری  3گیرد. تهدید قرار می

تر اسهت؛ در حهالی کهه بها  از پیوند نسبی و سببی بسیار محکم گردد و این پیوند ایمانی برقرار می
شود. بر این اساس انسان مؤمن که بهه مبهدأ و  تهمت زدن به برادر دینی، این رابطه محکم قطع می

 12زند. شاید بر این اساس باشد که خداوند در آیهه  معاد اعتقاد دارد، هرگ  به دیگری تهمت نمی
کنند، گالیه کرده است:  شنوند و در برابر آن سکوت می تهمت را می سوره نور نسبت به افرادی که

ََّ لْلُمْؤِمُنوَن َو لْلُمْؤِمناُت ِبَأْنُفِسنِهْم َخْينرًل َو قناُلول هنذل ِإْفنٌك ُمبنيَ» ؛ چهرا  َلْو ا ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظ
کهه همچهون  هنگامی که این )تهمت( را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خهود )و کسهی

 «.   ها بود( گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی ب رگ و آشکار است خود آن
کند که آحاد جامعهه بایهد  ، به این مسئله اشاره می«چرا گمان خیر به خودشان نبردند»عبارت 

پسندد، برای دیگران بزسندد و چی ی را در حه   سایرین را مانند خود بداند و آنچه را برای خود می
داند و از آن اکراه دارد، در مهورد سهایرین نیه  آن را ناپسهند بشهمرد. اسهتاد شههید  ود مذموم میخ

                                                           

 .361، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .362. همان، ص 2
 .27، ص 3، ج اخالق در قرآن. محمدتقی مصباح ی دی، 3
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قرآن کریم تکیه فراوانی روی این مطل  دارد که جوف جامعه اسهالمی، جهوف »... گوید:  مطهری می
ران تهمت و بهتان و افترا و بدگویی نباشد. مردم مسلمان هر وقت چی ی در مورد بهرادران و خهواه

اند که جای شهک  مسلمان خود شنیدند، مادام که به سرحد یقین قطعی ه نه ظنف و گمان ه نرسیده
شهنوند، بهه  شهان ایهن اسهت کهه آنچهه می و شبهه نباشد و یا بینه شرعی اقامه نشده است، وظیفه

 1«.بشنوند و از گوش دیگر بیرون کنند  از این گوش»اصطالح معروف 
 شیطان . قرار گرفتن تحت والیت3

کند، اما برخی از رفتارههای ناپسهند  اگر چه شیطان از رفتارهای زشت و اعمال ناپسند استقبال می
به حدی زشت است که شیطان نی  به زشتی آنان اذعهان دارد. بهتهان و تهمهت، از جملهه اعمهال 

انکهه شهود؛ چن ناروایی است که موج  نابود کردن وجهه افراد در جامعه و ریختن آبروی آنان می
 فرموده است:  امام صادق

أاِسا» ِنا ُنه ْعأيو
َ
َ اِمأْنا  ْو َيْسأ ُِ اَ اَةأْدَ امو و َءِتأِ ا اِكَهأااَشأْيَن و فدو  ِ اِبَ  َفً افو ْؤِمن  َمْناَبَ یاَعََّىامو

ا ُو ْيَطا ا ُشه َبَّو و ْْ اَفََلاَف ُِ ْيَطا
ىاَ ََلَفِ ا ُشه َُ اِمْناَ ََلَفِتِ اِإ ا َُّه و َِ و ْخَ 

َ
من هر کس بهر ضهرر مهؤ2؛ 

حکایتی نقل کند و مقصودش این باشد که او را چرکین کند و آبهروی او را بریه د، تها از 
چشم مردم بیافتد؛ خهدا او را از والیهت خهود برانهد و تحهت سرپرسهتی شهیطان قهرار 

ای قبهیح  بنا بر این روایت، آن عمل به انهدازه«. پذیرد دهد، ولی شیطان نی  او را نمی می
ای زشهت و زننهده  راند. تهمت و بهتهان، بهه انهدازه را از خود میاست که شیطان نی  او 

 «جوید. دهنده آن دو بی اری می است که حتی شیطان هم از انجام

 اخروی . عذاب و مجازات4

ای است که از نظر اسالم امری به شدت مهذموم و ناپسهند اسهت.  بهتان و تهمت، از گناهان کبیره
اخهروی در نظهر گرفتهه اسهت؛  زننهده مجهازات شخص تهمتدر این راستا خداوند متعال برای 

اااَكَهَتاااَمْنا»فرموده است:  چنانکه پیامبر اکرم أ و ا َُّه َةاَمأ و
َ
ْيَساِفيِ ا  َُ ْ اَةاَلاِفيِ اَماا

َ
ْؤِمَنً ا  ْ امو

َ
ْؤِمنًاا  مو

اِفيِ ا َُ و ااَةا ُه َجاِم ىاَفْخ و ته ََ ا اِمْناَناب 
َياَمِ اَعََّىاَتل  ِْ

ُْ ای بهتهان زنهد یها  کس به مؤمنی یا مؤمنهه هر 3؛َفْاَ ا 
ی از آتش نگه مهی دارد تها  افترایی بندد، به آن چه که در او نیست؛در روز قیامت خداوند او را بر تلف

                                                           

  .419، ص 26 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه . مرتضی مطهری، 1
؛ محمهد بهن یعقهوب کلینهی، 135، ص 9، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسنائل. حسین بن محمدتقی نوری، 2

 .358، ص  2، ج الکافی
  . 34، ص 2 ، ج عیون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق، 3 
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در حقیقت رواج این کهار ناجوانمردانهه «. »اینکه از عهده کالمی که بر وی بسته است، بیرون آید
لت اجتماعی و آلوده شدن ح  به باطهل و گرفتهار در ی  محیط، سب  به هم ریختن نظام و عدا

          1«.شود گناه و تبرئه گنهکار و از میان رفتن اعتماد عمومی می شدن بی

 رفت از بهتان و تهمت  های برون راه

 شود:  رفت از این گناهان ب رگ چند روش توصیه می در پایان، برای برون
و بهتهان تههذی  نفهس اسهت. انسهان بایهد بهه رفت از گناه تهمت  . گام نخست برای برون1

َقنْد »تهذی  نفس بزردازد و با تمرین و ممارست تالش کند عنان زبان را در اختیار خهود بگیهرد. 
اَها َْ َزَكه تهذی  نفس کمهک «. که هر کس نفس خود را پاك گردانید، قطعا  رستگار شد 2؛َأْفَ َح َم

درباره سخن خود بیندیشد، اگر سهخن  صهواب و کند شخص قبل از اینکه سخنی بگوید ابتدا  می
خوبی بود آن بر زبان جاری سازد و اگر اینچنین نبود، سکوت کند. شخصی که با تهذی  نفس و 

دههد آبهروی  ت کیه آن، توانسته است به مرتبه ای از تقهوا دسهت یابهد، هرگه  بهه خهود اجهازه نمی
شهود،  را کهه موجه  عهذاب اخهروی میاشخاص را ببرد و گناه ب رگی مانند تهمهت و یها بهتهان 

 مرتک  شود. 

ها برای کنترل زبان و برون رفت از گناه تهمهت و بهتهان، آن اسهت  . یکی دیگر از بهترین راه2
در ضمن  توانیم سکوت اختیار کنیم و در جمع کمتر سخن بگوییم. امیرمؤمنان علی که تا می

اِمأْنا» فرموده است: ای به فرزند ب رگوارش امام حسن نامه ْفَسأ و
َ
ِتَ ا  ُْ أ ََ اِمْنا َْ َ اَتََلِفيَ اَمااَفَ 

ِاَكاِءا ُْ ا  ِاَعاِءاِكَشدم ُْ اَمااِفيا  ْفقو َِ َ  اَ ا ِْ اِمْناَمْنِط ٍَ جبران آنچه بر ا ر سهکوت خهود از 3؛ِإْقَب ِكَ اَمااَفا
تر از جبران آن است که بر ا ر سخن گفهتن از دسهت رفتهه باشهد. نگههداری  ای، آسان دست داده

اشهاره بهه اینکهه انسهان اگهر از «. پذیر است نچه در ظرف است، با محکم بستن دهانه آن امکانآ
نظر کند و بعد بفهمد این سکوت اشتباه بوده اسهت، بهه سهرعت  گفتن چی ی خودداری و صرف

تواند آن را تالفی و تدارك کند؛ در حالی که اگر سخنی بگوید و بعد بفهمد این سهخن اشهتباه  می
شود و جمهع  پذیر نیست؛ همانند آبی که به روی زمین ریخته می ، بازگرداندن آن امکانبوده است

  :فرموده است کردن آن عادتا  غیر ممکن است. امام صادق

                                                           

  .121، ص 4 ، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 1
 .9. الشمس: 2
 .31، نامه نهج البالغه ن شریف الرضی،. محمد بن حسی3
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ا َُ ََّيُا سو ُِ ا] د َمَ اَعَّأىاةاَلاق  و قو ا ُنه ُه اِمْناَخي   اَفن
ِتاإَل  ُْ اِلا ُصه !...اَعََّيَ اِكطو َنىه [:افااكو

ِتا ُْ اِلا ُصه ا َُ أَلَ ااهو ُه أْاا  َُ َنأىه ا .افااكو  ٍ ا َُ َلِ اَم    َِ د َمِ اَعَّىاَكثَ  اَخيٌ اِمَنا ُنه ًَ َد َِ ا   ًَ َم ه
ا اِمأْناَنَةأب 

َُ أا اَف و ُْ ِتا  ُْ أ َّصه ُِ اَفنَباىا َه   اِمْناِف َُ بهه فرزنهدش  حضهرت داوود 1؛كا
خوبی؛ زیرا فرمود: فرزندم بر تو باد به سکوت و دم فرو بستن، مگر از بیان  سلیمان

بار پشیمانی بر خاموشی طوالنی، بهتر است از بارها پشیمانی بهر پرگهویی. پسهرم!  کی
 اگر سخن از نقره باشد، س اوار است که سکوت از طال باشد. 

گیهرد؛ یعنهی  ها تهمت و بهتان شکل می هایی است که در آن . حاضر نشدن در مجالس و مکان3
شود؛ ههر چنهد   آن زشتکارند، منشأ بدگمانی و تهمت میگاهی حضور در جمعی که بیشتر افراد 

ها و مجامعی که برای انجام اههدافی زشهت  خود فرد زشتکار نباشد. عدم حضور در چنین مکان
نقهل شهده اسهت کهه پهدر  تواند زمینه اتهام را کاهش دهد. از امام صادق بر پا شده است، می

َنيه»به او فرمود:  ب رگوارش حضرت باقر ْاِءاََلاَفْسأََّْماَ اَمأْنااَفااكو َبا ُسه َِ ا ََ أْداااَمْناَفْصَحْبا يم َْ ََلافو
َفاَظ وا ُْ

َ
َهمااَفْنَدْ ااا  ته ْاِءافو ْلاَمَد ِخَلا ُسه پسرم! هر که بها دوسهت بهد همنشهینی کنهد، سهالم  2 ؛َ اَمْناَفْدخو

بهد در آیهد، آمهاج گردد و هر که به جاهای  ماند و هر که گفتار خود را مهار نکند، پشیمان می نمی
روایت کرده اسهت:  در جایی دیگر از رسول اکرم امام صادق«. شود تهمت و بدگمانی می

ْ َُى»
َ
اِساااَ ا  ِ اَمْنااا ُنه َُ َه َساااِكاُتُّ َُ ا ْةَلاااَِ

َ
َُ اا  َه س اوارترین مردم به متهم شهدن، کسهی اسهت کهه  3؛ ُتُّ

أاَكاَ اَمأَا ِهَنا»نیه  فرمهوده اسهت:  امام علهی«. با افرادی که متهم هستند؛ همنشینی کند ااَ اِإفه
ْجََِّسا َُ ُْ ِ اَ ا  َُ َه ااا ُتُّ َُ ا ْظنو َُ ُْ َِّيَس اا  َِ ا َايم و ْاِءافو فَنا ُسه اَةِ  ُه اَفِن اءو از جاههایی کهه مهورد تهمهت  4؛اِكِ ا ُسُّ

شهود، بزرهیه . بهه درسهتی کهه همنشهین بهد،  گیرند و مجلسی که به آن گمان بد برده می قرار می
 «.دهد شین خود را فری  میهمن
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 ها و مراحل نفوذ شیطان در انسان راه

 *  ادهاالسالموالمسلمینالفابا حجت

 مقدمه

در معنهای عهام بهه « شهیطان»های دینی کاربردهای متفهاوتی دارد؛  لفظ شیطان و ابلیس در آموزه
ی اسهت کهه از « ابلیس»معنای موجود شرور و سرکش است.  به معنای خاص، همان شیطان جنف

درگاه الهی و رحمت او رانده شد. وقتی شیطان از درگاه الهی رانده شد، به خداونهد عهرض کهرد: 
ََ قا» ، ِإاَّ ِعباَدَ  ِمْنُهُم لْلُمْخَ صي ََ ُهْم َأْجَمعي ْغِوينَّ ََ ََلُ ِت ت»گفهت:  1«:َل َفِبِعزَّ ات سهوگند،  بهه عه ف

 هم  آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص تو از میان آنها.
دار است و با تمام قوا و لشکرش تالش بر انحهراف و  شیطان راه ن خطرناکی برای انسان دین

گمراهی انسان دارد. از طرفی باید اذعان داشت شیطان به اذن خداوند متعال در عرص  آزمهایش و 
های نفوذ او در زنهدگی، از  کند. شناخت این دشمن و راه ترین نقش را برای آدمی ایفا می ابتال مهم

وجهه بهه گری و نفوذ خود انسان را از ت ترین وظایف هر انسانی است. شیطان با تدلیس، جلوه مهم
کند. نکته مهم این است که ابلیس موجهودی دارای عقهل اسهت؛  خدا و سعادت حقیقی دور می

بنابراین از روی آگاهی و اختیار با خدای متعال به مخالفت پرداخته است؛ به همین دلیهل نمونه  
آید؛ چراکه انسان هم دارای عقهل، علهم و  آموزی انسان به حساب می آشکار و خوبی برای عبرت

کرد، به دلیل نداشتن ایمان واقعی دچار کبر شد و بر سر  راده است. شیطان گرچه عبادت خدا میا
   .سازحبط اعمال صالح او گردید کبریایی خداوند به ن اع با او پرداخت و کبرورزی او زمینه

 شود.  های نفوذ شیطان در انسان اشاره می در این نوشتار به مراحل و راه
                                                           

 .* نویسنده
 .83ه  82. ص: 1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 نهای نفوذ شیطا شیوه

دربهارۀ شهناخت راهکهار نفهوذ شهیطان و مهذمت پیهروانش  نهنج البالغنهدر  حضرت امیهر
 فرماید:  می

اَ ا أدو ِبِةْماَ اَقطه َو َخاِفأىا اَ اَفأ ه َُ ْشَ  كًااَفَبا
َ
ا  َُ و ْما َخَذةو ْمِ ِةْماِمََلكًااَ ا ته اِأَ َُ يَطا َخذو  ا ُشه  ته

ْعيِنِهْما
َ
اِبِةْماَفَنَظَ اِكَ جو َو َخَطأَل اَقَبَجاِفىا ُْ ا  أمو هو َُ فأَنا أَلاَ اَز َُ ا ُزه ِسَنِتِهْماَفَ ِكَباِكِهأمو ُْ

َ
َ اَنَطَقاِكَ

َساِن  ُِ َباِهِلاَعََّىا
ُْ ََّْطاِنِ اَ اَنَطَقاِكا اِفىاسو ُو يَطا ا ُشه منحرفان، شهیطان را  1:ِفْعَلاَمْناَةْداَشِ َك و

ههای آنهان تخهم  لمعیار کار خود گرفتند و شیطان نی  آنهها را دام خهود قهرار داد و در د
نگریسهت و  های آنان می شان پرورش داد. با چشم های خود را در دامان گذارد و جوجه

گفت؛ پس بها یهاری آنهها بهر مرکه  گمراههی سهوار شهد و  های آنان سخن می با زبان
داد در  کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ ماننهد رفتهار کسهی کهه نشهان مهی

 گوید. و با زبان شیطان، سخن باطل می حکومت شیطان شری  است
شهود و نهه  های دینی، نفوذ شهیطان در وجهود ههر انسهانی اختیهاری دانسهته می با تأمل در آموزه

دهنهد و مجهوز ورود او را در کشهور  ها به شیطان چراغ سب  نشهان می اجباری. در حقیقت انسان
َْ »کنند:  وجود خویش صادر می اٍن ِإَاه َأْن َدَعْوُتُکْم َفاْسنَتَجْبُتْم ِلنی َوَما َكاَن ِلی َعَ يُکْم ِم َِ  2«:ُسْ 

طی نداشتم، ج  اینکه دعوت  تان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید.  من بر شما تسلف
شیطان برای نفوذ از نقاط ضعف انسان استفاده میکنهد؛ بهرای مثهال آدمهی وقتهی خشهمگین 

جها  شهود و شهیطان از همین یم درسهت میکند و ناتوان از تصم اش خوب کار نمی شود، عقل می
ای اعم از اعتقادی، فکری، تعبدی و اخالقی بها  شود. شیطان در بروز دشمنی از هر روزنه وارد می

های نفهوذ شهیطان در انسهان اشهاره  کند. در ادامهه بهه مراحهل و شهیوه اب ارهای متفاوت ورود می
 شود: می

 . دعوت1

کننهد؛  راحتی دعهوت او را قبهول نمی ها بهه اسهت، انسهان ازآنجاکه دعوت شیطان به زشتی و گناه
چراکه دعوت او به زشتی و گناه است؛ بنهابراین شهیطان بهرای دعهوت خهود ترفنهدهایی بهه کهار 
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ها  بهرد و وارد زنهدگی انسهان ها، قبح زشتی را از بین می دادن زشتی گیرد. شیطان با خوب جلوه می
شهدن پهیش  تهدریج تها مرحله  قاتل آینهد؛ ولهی به یها میها ابتدا پاک وخوب به دن شود. انسان می
کنهد. در قهرآن  روند. شیطان از تمام جهات با تمام توان انسان را به شرارت و زشتی دعوت می می
َْ َشنَماِئِ ِهْم َوَا َتِجن»خوانیم:  می َْ َأيَمناِنِهْم َوَعن َْ َخْ ِفِهنْم َوَعن َِ َأيِديِهْم َوِم َْ َبي ُهْم ِم ُد ُثمَّ ْلَِتينَّ

 ََ شهان بهر  سرشان و از طرف راست و از طرف چپ  رو و از پشت  گاه از پیش آن 1«:َأْكَیَرُهْم َشاِكِري
 تازم و بیشترشان را شکرگ ار نخواهی یافت.   آنها م

مراد از چهار طرف در آیه در دعوت و همراههی شهیطان، جههات جغرافیهایی نیسهت، کنایهه 
دههد؛ بهرای مثهال  روی را کوچک نشان می نی آخرت پیشآید، یع است؛ اینکه شیطان از جلو می

گوید هنوز برای توبه وقت داری، جوان هستی و برای عبهادت وقهت  اگر فرد گناهی انجام داد، می
کنند؛ ضهمن اینکهه تهو  زیاد است؛ اگر به جهنم بروی، پس وای به حال آنهایی که چه کارها نمی

 خواهی، در آینده جبران کنی. می
 فرماید:  می امام باقر

سهر،  دادن آخهرت آسهت و منظهور از پشت رو، سبک و ساده جلوه آمدن شیطان از پیش
اندوزی وبخل از پرداخت حقهوق واجه  بهه خهاطر ورا  و  کردن مردم به مال مشغول

کردن امهور معنهوی بهه وسهیله شهبهات و  متعلقین است؛ هدف از سمت راست، ضایع
چپ، لذات مادی و شهوت را در نظر مهردم  ایجاد شک وتردید است و منظور از سمت

 2دهد. جلوه می
ا»رسهاند کهه:  جا می ها بهدان شیطان کار را برای بعضهی به فرمودۀ امام علی َُ أْيطا َخأذو  ا ُشه ِ ته

منحرفان در کارشان شیطان را مهالک و اسهاس کهار و الگهو خهود قهرار دادنهد.  3«:ََلْمِ ةْماِمَلكاًا
کننهد،  اند و بهر پروردگارشهان توکهل می طان بر کسانی که ایمان آوردهگونه که اشاره شد، شی همان

اند، توسط او شرک  تسلطی ندارد؛ تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگ یده
نهند. وقتهی شهخص شهیطان را بهه تهولی  هایش به جای فرمان خدا گردن می ورزند و به فرمان می

وذ کند، در این هنگام شیطان اهداف خود را در او دنبال می کند؛ در ایهن بزذیرد و شیطان در او نف
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گذارد تا در جذب و یارگیری موف  عمل کند و  مرحله شیطان الگویی مقبول از خود به نمایش می
 دهند. اند که شیطان را مالک و الگوی خود قرار می این منحرفان

 . وعده 2

ههای  اه الگو وسرپرست برای پیشبرد اهدافش، با گامشیطان پس از دعوت و معرفی خود در جایگ
خانه با صدای پایش بیدار نشود. شیطان در ایهن  آید؛ مثل دزدی که صاح  آرام به سراغ انسان می

گام، تهدریجی و آهسهته و بها  بهه دههد؛ او باترفنهدهای خهود گام مرحله وعده هایی بهه انسهان می
های شهیطان را در ایهن  خداوند چه زیبا دعوت و وعهدههایی انسان را به انحراف می کشاند.  وعده

اِن »کند:  آیه ترسیم می َِ ني نَولِت للشَّ ُِ ِبنْع ُخ َْ يتَّ اِن َوَم َِ ي َولِت للشَّ ُِ ِبُعول ُخ ََ آَمُنول َا َتتَّ ِذي يا َأيَها للَّ
ُ  يْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َولْلُمْنَکرِ  ههای  نید و هر که از گامهای شیطان پیروی نک ای مؤمنان، از گام 1«:َفِإنَّ

شود[؛ زیرا شهیطان بهه کهار بسهیار زشهت و عمهل ناپسهند فرمهان  شیطان پیروی کند ]هالک می
 دهد. می

کنهد و در ابتهدا کسهی را دعهوت بهه  های آهسته خیلهی آرام ورود پیهدا می آری! شیطان با قدم
هها اجابهت   د ایهن دعوتدانه های متدین؛ زیرا می ویژه انسان کند، به منکرات، فحشا یا دزدی نمی

خوبی اسهتفاده  ها بهه آید و از نقاط ضهعف انسهان نخواهد شد. او در شرایط حساس سراغ آدم می
آید و او را به اسهتفاده  کند؛ برای مثال وقتی انسان محتاج مساعدت مالی است، به سراغش می می

د جبهران خواههد کهرد. دههد بعه کند و به او وعهده می المال وسوسه می ناک و بیت از اموال شبهه
گوید انجهام آنهها بهه کسهی  دهد و می های اولیه، گناهان کوچک را ناچی  نشان می شیطان در گام

تهرین گناههان سهوق  کم انسان را به سوی انجهام ب رگ زند و بعد با صبر و حوصله، کم آسی  نمی
 دهد.  می

دا افراد بدی نبودند و بعهدها بینیم برخی از آنها در ابت در سرنوشت بعضی از جباران تاری  می
های جنایتکار تبدیل شدند. عبهدالملک بهن مهروان پهیش از  به مرور زمان با نفوذ شیطان به انسان

داری شههرت  رفت و به زههد، عبهادت و دیهن رسیدن به قدرت، یکی از فقهای مدینه به شمار می
« حماما المسهجد»به او کرد؛ به طوری که  داشت و اوقات خود را در مسجد با عبادت سزری می

گفتند. او مشغول خواندن قرآن بود که خبر مرگ پدرش مهروان را شهنید. او بها  )کبوتر مسجد( می
اکنون بین من و تهو جهدایی افتهاد و دیگهر بها تهو کهاری »شنیدن این خبر، قرآن را بست و گفت: 
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شخصیت گردید کهه  راستی از قرآن جدا شد و در ا ر غرور، چنان دستخوش مس  او به 1«.ندارم!
کنند. طی تاری  اسالم عبهدالملک نخسهتین  مورخان از کارنامه سیاه حکومت او به تلخی یاد می

دادن کشت[، مردم را  کسی بود که غدر و خیانت ورزید ]عمرو بن سعید بن العاص را پس از امان
مهدت حکومهت معروف جلوگیری کرد. او در  به گفتن در حضور خلیفه منع کرد و از امر از سخن

کلی خهاموش  طوالنی خود، چنان با ظلم، فساد و بیدادگری خو گرفت که نور ایمهان در دل او بهه
ام که اگر کهار  چنان شده»شد. وی روزی خود به این امر اعتراف کرد و به سعید بن مسی  گفت: 

عید بهن گردم. س شوم و اگر کار بدی از من سر زند، ناراحت نمی نیکی انجام دهم، خوشحال نمی
 2«.مسی  گفت: مرگ  دل در تو کامل شده است

آری، شیطان کار خود را در وجود او تمام کرده بود؛ چون شهیطان وعهده داده اسهت از چههار 
کند. در ایهن مرحلهه  کند و در صورت همراهی انسان تا اوج شقاوت رهنمون می طرف حمله می

ِسأَنِتِهْما: »بردار او هستند و به تعبیهر علهی مریدان شیطان فرمان ُْ ِنِهْم اَ اَنَطأَقاِكَا عيو
َ
 3«:َفَنَظأَ اِكأَ

گوید. یعنی سرانجام ایهن تخهم شهیطانی  شان سخن می کند و با زبان شیطان با چشم آنها نگاه می
ل به جوجه شده بود و پرورش یافت و قوی شد، تبدیل به شیطانی متفحد بها آنهها می شهود؛  که مبدف

شهوند؛ از یهک  ای می ای که صاح  شخصیت دوگانهه ند، به گونهک در تمام اعضای آنها نفوذ می
 شان شیطانی است.  هاست؛ اما باطن اند و از یک نظر شیطان. ظاهرشان شبیه انسان نظر انسان

 . تزیین 3

ْغن»فرماید:  قرآن کریم از زبان شیطان می ْرِض َوََلُ ََه َلُهنْم ِفنی لَْلَ َزيَن ُهْم َقاَل َرِبه ِبَما َأْغَويَتِنی ََلُ ِويَنه
 ََ های مهادی را[ در زمهین  ابلیس گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی، من ]نعمت 4«َأْجَمِعي

دهم و همگی را گمراه خواهم کرد. شیطان مطاب  این آیه کفر، شرک و همه   در نظر آنها زینت می
مقابهل ایمهان و  دهد تها آنهها را خهوب پندارنهد و در ها جلوه و زینت می معاصی را در نظر انسان

 اطاعت از خدا را زشت و قبیح بدانند.
هها  انهد و برخهی از ارزش متأسفانه امروزه برخی از گناهان، قبح و زشتی خود را از دست داده

گر شهده اسهت؛برای  ها به عنوان ارزش در انظار جامعه جلوه اند و بعضی از ضدارزش رنگ باخته
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ههای  دینی، بلکهه در فطهرت پهاک انسهانی از ارزش تنها در باورهای مثال حجاب و پوشش که نه
بجا شهده  ها جا شود؛ با تالش شیطان به جایی رسیده است که این ارزش واالی انسانی دانسته می

ت، مردانگی و غیرت کم گونه است؛ به فروغ شده است و ملت مین بهه ایهن ارزش و  ای که حیا، عفف
ی معرفی پوشش در جایگاه کهنه شوند. بر این اساس شیطان در ایهن مرحلهه  می پرست و غیرمترقف

ها،  بیننهد و همه  بهدی کند که مریدانش دیگر چی ی را به نهام زشهتی نمی ای پیشرفت می به گونه
َخَطل»کند:  خوب جلوه پیدا می ُْ ْما  هو َُ َنا فه َل اَ اَز َُ ا ُزه ها را ته یین  در واقع شیطان زشتی 1«.َفَ ِكَباِكِهمو

آیهد. شهیطان بها توجیههات  ها بدشهان می ها فطرتا  از زشهتی اشد؛ زیرا انسانکند تا خوشایند ب می
 دهد.  ها و منکر را به شکل معروف جلوه می ناصواب خود بدی را به شکل خوبی

 . شریک و همیار4

کند و سخنان باطل را بر زبهان او  شیطان در مرحل  بعد آدمی را در سلط  خود شریک و همیار می
باِهأِلا: »عبیر امیرمؤمناننماید. ت جاری می ُْ أَّطاِنِ  اَ اَنَطأَقاِكا افأىاسو ُو أْيطا ا ُشه ِفْعَلاَمْناَةْداَشِ َك و
ساِنِ ا ُِ در آنها نفهوذ « شیطان»دهد  خوبی گواهی می اشاره به این امر دارد که اعمال آنها به 2،«َعَّىا

ان شهیطانی اسهت و شه برد. در این هنگام سهخنان و نگاه  خواهد، می کرده است و به راهی که می
شود؛ بنابراین شریکان و جنود جنی و انسی او کهه  خوبی دیده می حضور شیطان در اعمال آنها به

هها  جا با ایجاد وسوسه و القائهات باطهل سهب  گمراههی امت اند، در همه اوامر او را اجابت کرده
 شوند. می

ای کهه ایهن  اند؛ به اندازه های شیطان ب رگ شده جوجه در این مرحله به تعبیر امیرالمؤمنین
بان شیطان می شوند و با توجه به روحیات هر کسی از ههر طهرف کهه راه ورود را  افراد زبان و دیده

کردند؛ ولی  بردار بودند و اوامر شیطان را اجرایی می شوند. درمرحله قبل، فرمان باز ببیند، وارد می
ز شهعبات شهیطان را در وجهود خهود اداره اند و شهعبی ا در این مرحله خود تبدیل به شیطان شده

 کنند. می
 سازی گناهان . آسان5

کردن کهار  سازی برای ارتکاب آن از طری  ظاهر نمایی گناهان ب رگ و زمینه سازی و کوچک آسان
های مرموز شهیطان اسهت.  زشت در نمایی زیبا، همراه با ایجاد آرزوهای طوالنی انسان، از روش
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اُن » فرماید: خداوند متعال می َِ نْي ََ َلُهنُم لْلُهنَدی للشَّ َ َبْعِد َما َتَبيَّ ول َعَ ی َأْدَباِرِهم مِّ ََ لْرَتدُّ ِذي ِإنَّ للَّ
َل َلُهْم َوَأْمَ ی َلُهْم  های خهویش از پهس آنکهه آشهکار شهد،  که برگشتند، بر پشت همانا آنان 1«:َسوَّ

 شان داد.  برای ایشان هدایت شیطان بیاراست برای ایشان و فری 
دادن چی ی است که نفس آدمی حهریص بهر  به معنای جلوه« سول»مصدر «  تسویل»کلم  

َل َلُههْم »هایش ههم در نظهر زیبها شهود. بنهابراین  ای که زشتی آن است؛ به گونه بهه معنهای « َسهوَّ
سازی اسهت؛ یعنهی  و آسان« تسهیل»ها یا به معنای  نمایاندن واقعیت ها و وارونه زیباسازی زشتی

 2دهد. ه انحراف را برای انسان آسان جلوه میشیطان را
 . ایجاد تردید در باورهای دینی6

رو شیطان نهایت تالش خود را  شناخت خدا و بندگی او کمال انسان و هدف آفرینش است؛ ازاین
بندد تا فرد را از مسیر بندگی پروردگار خارج سازد و او را به خدایش کافر کنهد. شهیطان  به کار می
کوشد برای رسیدن به هدف نههایی،  تواند به این هدف دست یابد؛ به همین دلیل می میدر آغاز ن

کند. اگر شیطان بتوانهد یهاد خهدا و  اجرا « کردن فرد به گناهان همانند آلوده»های مقدماتی را  نقشه
کلی پهاک کنهد، چنهین  اعتقاد به او را که اساس سعادت اسهت، از صهفح  دل و زنهدگی فهرد بهه

کشاند  پناه و طعم  دام او شده است؛ بنابراین به هر سمت که بخواهد، او را می  بیشخصی کامال  
دههد. در  گهذارد و بهه وسهیله او ههر عملهی را انجهام می و هر کاری که بخواهد، بر عههده او می

شود که شیطان او را فرمان  حقیقت فردی که به خدایش کفر ورزیده، از سزاه و سربازان شیطان می
روشهنی بیهان  کند. این مطل  در قرآن به آسانی اطاعت می کند و او نی  به و سرپرستی میدهد  می

ََ ا ُيْؤِمُنوَن »شده است:  ذي ََ َأْوِلياَء ِل ه ياطي ا َجَعْ َنا للشه ]امها بدانیهد[ مها شهیاطین را اولیهای  3«:ِإنه
 آورند.  کسانی قرار دادیم که ایمان نمی

ترین لحظهه زنهدگی، یعنهی لحظهات  ه شیطان در حسهاسروایات فراوانی نشانگر آن است ک
بهای ایمهان را از فهرد  کند تا گوهر گران های خود را بسیج می احتضار و انتقال به جهان دیگر، نیرو

 فرمود: محتضر بستاند. امام صادق
هواااَمااِمْنا َو و افْح د  ََ
َ
ااا  ٍو ْا َُ ُْ َلااا  اَ كه اااِإَله

َ
اِمْناَشيَطاِنِ ا  اِفأىاِكِ اِإْكَِّيسو َ  و ْفِ اَ افَشأ م ُْ و اِكا َ هو مو

ْ
افَ ُْ

                                                           

 .25. محمد: 1
محمهد راغه   ن؛ حسهین به241، ص 18 ، ج المینزان فني تفسنیر القنرآنمحمدحسین طباطبایی، . ر.ک به: سید2

 .437، ص المفردات فی غرب  القرآن اصفهانی،
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ْماَشأ اةو نو ْم ْماَفََّ ْماَمْاَتاكو ْ تو ََ ََ ِدْباَعََّيِ اَفِنَن ا ْْ ْماف َُ ْؤِمنًاا امو َُ ْناَكا َُ اَف َجاَنْفسو و ىاَتْخ و ته ََ اِقفِنِ ا ََ َهاَق
اُو وا دً اَبسو ُه َح امو ُه

َ
اَ ا  ا َُّه و َ اِإَله َُ اََلاِإ ُْ

َ
اا  ٍَ ا ُو ىاف ته کس نیسهت کهه مهرگش فهرا  چهی 1:ََ

دهد او را بهه کفهر بکشهانند و در  های خود دستور می رسد، مگر اینکه ابلیس به شیطان
دینش ایجاد تردید کنند؛ تا اینکه جانش بیرون آید. پس زمانی که نه د افهرادی در حهال 

 دادن بر این را که "خدایی جه  خهدای یگانهه نیسهت و محمهد مرگ بودید، گواهی
 رستاده خداست"، به او تلقین کنید تا اینکه بمیرد.راستی ف به

 راهکار مقابله نفوذ شیطان

اختصهار  کم به دو راهکار مسلح شویم که در ادامه به های نفوذ شیطان باید دست برای مقابله با راه
 پردازیم: به آن می

گهاه خیهر و  خورده ماسهت و هیچ الف( شناخت شیطان و اینکه بدانیم شهیطان دشهمن قسهم
 خواهد؛  سعادت ما را نمی

های روحی درمان کنیم تها در عمهل اسهیر  به تهذی  نفس بزردازیم و نفس را از بیماری ( ب
 کاری شیطان نشویم. فری 

درباره راهکار نخست، خداوند فرموده است شیطان دشهمن ماسهت و مها بایهد او را دشهمن 
وقت خیر و سهعادت  است و هیچیقین به فکر دشمنی با انسان  بدانیم. وقتی شیطان دشمن شد، به

ما را نخواهد خواست، بلکه تنها هدف او آن است که هم  ما را جهنمی کند. مها نبایهد شهیطان را 
َمنا ينْدُعو ِحْزَبنُ  »خیرخواه و دوست خود انتخاب کنیم:  ل ۚ ِإَنه ِخُذوُه َعُدًوه اَن َلُکْم َعُدٌوه َفاَته َِ ي ِإَنه للَشه

َْ َأْصَحاِب لل ِعيرِ ِليُکوُنول ِم ه شیطان دشمن شماست، پهس او را دشهمن بدانیهد؛ او فقهط  2«:َسه البتف
م[ باشند. ح بش را به این دعوت می  کند که اهل آتش سوزان ]جهنف

 فرماید:  خداوند مهربان و خیرخواه در آی  دیگری می
ََ لْلَج  اُن َكَما َأْخَرَج َأَبَويُکْم ِم َِ ي ُکُم للَشه ِة يْنِزُع َعْنُهَمنا ِلَباَسنُهَما يا َبِنی آَدَم َا يْفِتَنَنه َنه

 ََ نياِطي نا َجَعْ َننا للَشه َْ َحينُث َا َتنَرْوَنُهْم ِإَنه ُ  يَرلُكْم ُهَو َوَقِبيُ ُ  ِم ِليِريُهَما َسْوآِتِهَما ِإَنه
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ََ َا يْؤِمُنوَن  ِذي گونه که پدر و مهادر  ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد، آن 1:َأْوِلياَء ِلَ ه
شهان را بهه  شان بیرون ساخت تا عورت شان را از تن را از بهشت بیرون کرد و لباس شما

بیننهد از جهایی کهه شهما آنهها را  آنها نشان دهد؛ چه اینکه او و همکهارانش شهما را می
 آورند. بینید؛ ]اما بدانید[ ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی نمی

کته قابل توجه است که بدانیم تنها راه رستگاری و فوز ابدی ما، ت کیه  دربارۀ راهکار دوم این ن
کردن نفس از رذایل و آراستن آن به فضایل، معرفت و عبودیت حضرت حه  اسهت؛  نفس و پاک

اَها»فرماید:  گونه که خداوند می همان َْ َزَكه هر که نفس خود را پهاک و ت کیهه کنهد،  2«:َقْد َأْفَ َح َم
 .  رستگار شده است

های روحی و نفسانی خهود را درمهان کنهیم؛  بنابراین باید همت اصلی ما آن باشد که بیماری
گویی،حسد، کینه، خشم و ..... . با مطالع  کت  اخالقی  چینی، دروغ هایی از قبیل سخن بیماری

 های خودمهان را توانیم نقطهه ضهعف و عمل به آنها، انس با قرآن، انتخاب دوستان متدین و ... می
 درمان کنیم تا شیطان نتواند از طری  آنها در ما نفوذ کند.

 فهرست منابع

 قرآن کریم
؛ الفخنری فنی ااداب السنللانیة و الندول االسنالمیة. ابن طقطقا، ابوعبدالله محمد بن علی؛ 1

 ق. 1386بیروت: دار صادر، 

عهدنان ؛ تحقیه : صهفوان المفنردات فنی غربن  القنرآن. راغ  اصفهانی،حسین بن محمد؛ 2
 ق. 1412داودی؛ چ اول، بیروت: دار القلم، 

الدین عبدالحمید؛ الطبعها الثالثها،  ؛ تحقی : محمد محییتاربخ الخلفاالدین؛  . سیوطی، جالل3
 ق. 1383قاهره: مطبعه المدنی، 
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؛ چ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، عفر؛ زندگانی علی بن الحسین. شهیدی، سیدج5
 ش. 1365

 ق. 1415؛ بیروت: مؤسسا االعلمی، تفسیر مجمع البیان. طبرسی، فضل بن حسن؛ 6
  ش. 1369،  ؛ چ دوم، تهران: نشر اسالماطی  البیان فی تفسیر القرآن. طی ، عبدالحسین؛ 7
ودوم، تههران: دار الکته  االسهالمیا،  ؛ چ سهیتفسیر نموننهان؛ . مکارم شیرازی ناصر و همکار8

 ش. 1374



 

 

 اخالق کسب و کار از منظر امام علی

 *نیااالسالموالمسلمینابدالکریمپاکحجت

 مقدمه
ترین مسهائلی اسهت کهه صهاحبین کسه  و کهار بایهد بهرای  اخالق کس  و کار، یکی از اصلی

داشته باشند. بسیاری از صاحبان کس  و کار با پایبندی بهه  برقراری عدالت و اعتماد، به آن توجه
اند بستر پیشرفت را برای خود و جامعه فراهم سازند؛ در حالی که بعضهی  اصول اخالقی، توانسته

توجهی نسبت به اصهول اخالقهی در کهار موجبهات رکهود و شکسهت خهود را ایجهاد  دیگر با بی
ه در  ههای امهام علهی هها وآموزه ویژه گ اره اسالمی ه بهرو نهادینه کردن فرهنگ  اند. از این کرده

ایمان افهراد و تثبیهت جایگهاه فهرد در جامعهه و حتهی سهب    عرصه کس  و کار، موج  تقویت
های مالی خواهد شد. همچنین رعایت  کاهش تخلفات تجاری در بازار مسلمانان و کاهش فساد

عایهت وقهت نمهاز، ادب، انصهاف و احکام و اخالق اسالمی در محهیط کسه  و کهار ماننهد ر
شود؛ به این ترتی  که اعتماد مشهتری  صداقت اف ون  بر برکات اخروی، موج  برکات دنیوی می

َْ »نماید:  را جل  و محیط کس  و کار را جذاب و پر رون  می ِرجاٌل ا ُتْ هيِهْم ِتجاَرٌة َو ا َبْيٌع َعن
َّلِة َو إيتاءِ  ِ  َو ِإقاِم للصَّ ْبصاُر  ِذْكِر لل َّ ُب فيِ  لْلُقُ وُب َو لَْلَ كاِة َيخاُفوَن َيْومًا َتَتَق َّ مهردان مهؤمنی  1؛للزَّ

دارد، ]و[  که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخهت زکهات بهاز نمهی
آیهه در  در تفسهیر ایهن«. ترسهند شهود، می ها در آن زیهر و رو می ها و دیده پیوسته از روزی که دل

ِذفَنا»حدیث آمده است:  ُه ا  ابو جه َِّْهيِهْمااا ُتُّ اااََلاتو اِإَن اَقَخأَلاَمَا ِةيأتو أله َِ اَ ا ِ اَعزه اَ اََلاَكْيٌعاَعْناِنْكِ ا َُّه ٌَ ِتَجاَب
اِفيَها ْه و ََ ا له َِ اَ ا ِ اَعزه ىا َُّه َُ ْ  اِإ قه

َ
ا  َِ ََل از یهاد خهدا ها تاجرانی هستند که تجارت و بیع آنان را  آن 2؛ ُصه

ایهن نوشهتار «. کننهد شهود، حه  آن را ادا می سازد. هنگامی که وقهت نمهاز داخهل می غافل نمی
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 تبیین نماید. های کس  و کار را از منظر امام علی کوشد اصول اخالقی و باید می

 رابطه کار با اخالق ومعنویت
قتصاد با معنویت و اخهالق های دینی، کس  و کار صرفا  مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه ا در گ اره

رو اصول اخالقی حاکم برجامعه دینی بها اصهول اخالقهی غیهر جامعهه  تأ یر متقابل دارند. از این
هنگام گشت در بازار خطاب بهه تجهار فرمهوده اسهت:  دینی متفاوت است؛ چنانکه امام علی

ا اكِا» كو اَ اَتَب ه ََ ا ا َِلْسِتَخاَب مو اِباَةدم جه ِحَِّْماَفااَمْعَشَ ا ُتُّ ُْ ا اِكا نو ِ ا...اَ اَتَزفه اَُ هو ای جماعهت تجهار! پهیش  1؛ اُسُّ
گیری ]در معاملهه [ بجوییهد، و ]بها  از هر چی  از خدا طل  خیر )برکت( کنید و برکت را در آسان

آن حضرت در جای دیگهری «.  اخالق خوش و برخورد درست [ خود را به زیور بردباری بیارایید
 ق کس  و کار اشاره نموده و فرموده است: به اصول دیگری از اخال

ْتَجَ اَ اَ َُّها َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ اَ  َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ اَ  َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ اِباَ  جه أِ اَفااَمْعَشَ اَ ُتُّ َكااِفياَةأِذِهاَ ْأومه َّ م َُ ِ ا
ا ا اكو َفااشو ِلاَعََّىاَ ُصه ُْ ْخَفىاِمْناَقِكيِباَ ُنه

َ
ْما  اَن و َُ ْف

َ
ای تهاجران! نخسهت فقهه )آمهوختن  2؛ 

احکام تجارت( سزس تجارت، نخست فقه سزس تجارت، نخست فقه سزس تجهارت. 
به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امت از راه رفتن مورچه بهر روی سهنگ 

 ی ید. تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیام تر و نامرئی صیقلی و براق پنهان
ا»نی  از کس  حالل به عنوان عبادت یاد نمهوده اسهت:  خدا رسول َُ ا اَسأْبعو َو ِعَبأاَق ُْ أْزءً ااا  ِو

ا َهااَهََّبو َّو ََ ْف
َ
َحََلِلااا  ُْ عبادت هفتاد ج ء دارد و از همه بهتر، تالش برای بهه دسهت آوردن روزی  3؛   

 «.حالل است

 های کسب و کار  باید

 افزایی کسب و کار . دانش1

های کس  و کار، از ضروریات این امر است؛ چرا که بهدون آن،  از دانش تجارت و روش آگاهی
در بازار، مسیر راه، مسهجد و  روست که امام علی امکان موفقیت خیلی کم خواهد بود. از این

آن  4کرد. شدند، به اهمیت و مسائل این دانش مهم اشاره می هر کجا که مردم گرد ایشان جمع می
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خواسهت کهاالی خهود را بفروشهد. آن  ای برخورد کرد که می در بازار به فروشندهحضرت روزی 
َكأاح»حضرت با سخنی، روشی صحیح در کس  و کار را به او آموخت:  أٌ اِمأَنا ُ ه ِْ اَ  احو َُ أ  1؛  ُسه

همچنین حضهرت نقهش مهؤ ر «. ب رگواری و آسان گرفتن و سختگیری نکردن، نوعی سود است
أاِئِ اَعََّأىاَغْيأِ ا»گونه تبیین نموده ست:  مسیر افراد را اینکار توأم با آگاهی در  اَكاُسه َعاِمَلاِكَاْيِ اِعَّْم 

ُْ  
أائِا ِعَِّْماَكاُسه ُْ اِكأا َعاِملو ُْ ِتِ اَ ا  َِ ا ََ ْعدً اِمْنا اكو َا ِتِحاِإَله ُْ فِقا   ِ اَعِنا ُطه هو ْعدو اكو هو اَفََلاَفِزفدو فأِقاَهِ فق   ِ ِ اَعََّأىا ُطه

َا ِتح ُْ رود. پس هر چهه شهتاب  ای است که به بیراهه می ننده بدون آگاهی، چون روندهک عمل 2؛ 
 «.ای بر راه راست است کننده از روی آگاهی، چون رونده شود و عمل کند، از هدفش دورتر می

 . آموزش احکام کسب و کار 2

های کس  و کار، یادگیری احکام فقههی اسهت کهه بهدون آن ممکهن اسهت یهک  یکی از بایسته
ترین مشکل کس  و کار در جامعهه مها، ناآگهاهی تهاجران و  مان به فساد یا گناه بیفتد. عمدهمسل

شهود. امهام  رو در معهامالت حهالل و حهرام رعایهت نمی کاسبان از احکام تجارت است. از این
أ َا»با تأکید ویژه به یادگیری احکام کس   و کار فرموده اسهت:  علی ْْ ِف ُْ أاِبا  جه ااَفأااَمْعَشأَ ا ُتُّ أمه ثو

ْتَجَ ا َُ ُْ ا  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ ا  َُ ُْ ا  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ ا  َُ ُْ ای بازرگانان ! اول آگاهی بر مسائل، سهزس تجهارت؛ اول  3 ؛ 
آن حضرت در سهخن «. آگاهی بر مسائل، سزس تجارت، اول آگاهی بر مسائل و سزس تجارت

أ   ا»و فرموده است: دیگری به عواق  شوم ناآگاهی به احکام تجارت اشاره کرده  ْْ َجَ اِكَاْيأِ اِف َمِنا ته
َكا ِدا ْبَتَطَماِفيا ُ م َْ  «.هر کس بدون آگاهی از احکام تجارت معامله کند، در ورطه ربا افتد 4؛َف

 . راستگویی  3

ای که نشانه ایمان و معیار  گونه های دینی جایگاهی بسیار ارزنده و واال دارد؛ به راستگویی در گ اره
درباره جایگاه ارزشمند راستگویی فرموده اسهت:  دانسته شده است. امام صادق ی افرادارزیاب

ا ا ُفأاِ » ىا َُبأ م َُ اكِصدِقا ُحدفِثا ا ق ِءا أمانِ اإ ااإَل  ماَفْبعْثاَنبي  َُ ا ا اِل  ا َُّ  اعز  ُه خداونهد عه  و  5؛إ
 «.  یکوکار و بدکارجل هیچ پیامبری برنینگیخت، مگر با راستگویی و برگرداندن امانت به ن

تر و درآمد بیشتر  از سوی دیگر تجارت و بازار گسترده رقابت، برای به دست آوردن سود ف ون
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های نادرستی همچون دروغگویی برای رسیدن به سهود  کارگیری شیوه ساز به است و این امر زمینه
بندی بهه راسهتی  یهای اخالقی کاس  مسلمان، پا ترین ویژگی رو یکی از مهم بیشتر است. از این

أااَفأِنَن ا»فرموده است:  و راستگویی است؛ چنانکه رسول اعظم َُ هو َُ أاِبَكا أَدَةااكو ََ ا ُِ   َ ِِ أا ِإَن ا ُته
ا َُ هو َُ َباَبْكا ْمافو َُ پهس «. شهود گر راست بگویند، برای هر دو خجسهته می اگر دو معامله 1؛َكَذَكااَ اَخاَناا

یچ کدام خجسته نخواهد بود. بر همین اساس اسهت هر گاه دروغ بگویند و خیانت کنند، برای ه
فأااَمْعَشأَ ا»یکی از اصول اخالقی کس  و کار را صداقت دانسته و فرموده است:  که امام علی

ِ أْذَطا ُْ ا ا  َيُيِناَ اِأاِنبو ُْ ا ا...اَتناَةْا اَعِنا  مو اِباَةدم ج  ای کاسهبان و بازرگانان!قسهم نخوریهد و از  2؛ ُتُّ
کاسهبان و تهاجران راسهتگو بها »آمده اسهت:  ؛ چرا که در احادیث نبوی«ددروغ فاصله بگیری

  3 «.پیامبران و شهیدان محشور خواهند شد
 . اخالص در تجارت 4

شهود؛ یعنهی کسه  و کهار  در دیدگاه اسالمی، تاجر مؤمن با انجام تجارت به خداوند ن دی  می
فرمهوده اسهت:  چنانکهه امهام علهی گردد؛ ای برای ایجاد ارتباط بین مخلوق و خال  می زمینه

ا َُّه » ِْ و فَداِكِ اَ  ِب
و
ِلاَماا  َُ َع ُْ ا  لو ََ ْف

َ
برترین عمل آن است کهه بهه قصهد ن دیکهی بهه خهدا انجهام 4؛   

مردان مهؤمنی کهه تجهارت و »این سخن حضرت، برگرفته از کالم وحی است که فرمود: «. شود
ز نظر آن حضرت، اخهالص از معیارههای دیگهر در ا 5«.دارد داد و ستد آنان را از یاد خدا باز نمی

کس  و کار ارزشمند است. خالص بودن نیهت در همهه کارهها زیباسهت و در امهور اقتصهادی، 
زیباتر؛ زیرا عمل خالص اف ون بر نفع شخصی و مادی برای افراد، دارای منهافع اخهروی اسهت و 

 ای دارد. و اخروی نقش ارزندهدر اصالح و گرایش مردم و جامعه به سوی کمال و سعادت دنیوی 

  کاسب نمونه 

توانهد سهب   ویژه رعایت حقهوق کهارگران می خلوص و رعایت حدود الهی و گرداخت حقوق به
کاسبی بود « حاج علی بغدادی»قرار گیرد.  تعالی تاجر شود، تا آنجا مورد عنایت امام معصوم

تم د کارگران نهایهت تهالش و دقهت را بافی خود درباره پرداخت به موقع دس که در کارخانه پارچه
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پرداخت، از کارههای مههم و  شنبه که حقوق کارگرانش را می آورد. او در عصرهای پنج به عمل می
داشهت و ههیچ کهاری را بهر اعطهای حقهوق  نیه  دسهت برمی حتی زیارت قبور ائمه اطههار

ی  محمدحسههن اللههه شهه کههرد. روزی عههالم ب رگههوار، آیت کههارگرانش در روز موعههود مقههدم نمی
شنبه در کاظمین بماند، اما حاج علهی بغهدادی بها  از او درخواست کرد که عصر پنج کاظمینی

چنین کارفرمایی کهه بهر «. ام را بزردازم نه، من باید بروم و م د کارگران کارخانه»اصرار تمام گفت: 
نیه   انرعایت حقوق الهی و اعطای حقوق کارگرانش اصهرار دارد، شایسهته تکهریم امهام زمه

را )بهدون اینکهه بشناسهد( در راه کهاظمین مالقهات  رو وقتی حضهرت حجهت است. از این
گشهاید و او را در آغهوش  ههای مبهارکش را می  بهه او سهالم کهرد و دسهت کند، امام زمان می
آورد و سهزس بها او بهه  گیرد، کمال تقدیر و تجلیل را از این کارفرمای بها ایمهان بهه عمهل مهی می

 1پردازد. صمیمانه میگفتگویی 
 اخالق نیکو . 5

گیری از اخالق خهوب در مواجههه بها  یکی از عوامل بسیار مؤ ر در جل  روزی و ازدیاد آن، بهره
دیگران است. البته همه کسانی که به کار تولید و تجارت و خرید و فروش مشغولند، اذعان دارنهد 

شهتر و در نهایهت سهودآوری بیشهتر که برخورد خوب و مناس  با مشتری رم  جذب مشتریان بی
ای برای جذب سهود و منفعهت بیشهتر نیسهت؛ بلکهه  اخالقی صرفا  وسیله است. هدف از خوش

هدف، قرب به خداست؛ یعنی اگر مشتری بر فرض خرید هم نکرد، خهوب اسهت کهه فروشهنده 
فهوذ کهرد و توان در روح و جان مشهتری ن گونه می این برخورد خوب خود را با او داشته باشد. این

اخالق و  صهاح  مغهازه بهه قهدری خهوش»گفهت:  جل  اعتماد نمود. شهاگرد فروشهگاهی می
دهد  اش به او اعتماد و عالقه دارند و او به مشتریان خط می برخورد است که مشتریان مغازه خوش

خرنهد و هرچهه او بگویهد،  خواسهتند، می که چه بخرند. گاه مشتریان او خیلی بیشتر از آنچهه می
ا ْأَْبَز ق»در ایهن بهاره فرمهوده اسهت:  امام علهی 2«.خرند می أازو نو در  3 ؛ِفأياَسأَعِ ا ْأَْخأََلِقاكو

 «.  های رزق است اخالقی، گنج خوش
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 فروش  داستان مرد عسل

فروشی داشت، ازدواج کرد. آن مرد برادری داشهت کهه در  نقل است: زنی با مردی که مغازه عسل
فروخهت. ایهن زن متوجهه  جات تنهد می ادرش سرکه و ترشی و ادویههمان گذر و در کنار مغازه بر

فروش اوست. تعج  کرد که چرا ایهن  فروش، خیلی بیشتر از شوهر عسل شد که درآمد مرد سرکه
همه فاصله درآمد در این دوشغل است، با اینکهه ههر دو در کنهار ههم و در یهک بهازار کاسهبی و 

را پرسید وپاسهخی نگرفهت، تها اینکهه زن روزی بهه  کنند. از شوهرش راز این تفاوت تجارت می
فروش رفت و مکرر چی ههایی خواسهت و نخریهد و ههر چهه  صورت ناشناس به مغازه مرد سرکه

کلنجار رفت، نتوانست او را عصبانی کند. بعد صورتش را پوشاند و بهه طهور ناشهناس بهه مغهازه 
فروش بها عصهبانیت  عسهلفروشش رفت. یکی دو مورد عسل خواست و نزسهندید.  شوهر عسل

هنگام ش  که شوهرش از مغهازه بهه خانهه آمهد، زن «. خانم! شما خریدار نیستی، بفرما»گفت: 
های  ها و ترشهی روزی بودن تو و ُپر روزی بودن برادرت را یافتم. او سهرکه  ای مرد! رم  کم»گفت: 

بهان تنهد و تله  و تهرش های شهیرین را بها ز فروشد، ولی تو عسل تند و ترش را با زبان شیرین می
 گوید:  سعدی می«.  شوند بار معامله با تو پشیمان می فروشی. به همین جهت مشتریان با یک می

 

صوهیا دسیتصوشیخوی1ا رحنظل
  

بییی ا شییییرینفا دسیییتارشیییروی
 

 رعایت موازین شرعی. 6

شهرعی باشهد.  های کارهای شایسته، آن است کهه مطهاب  مهوازین ترین ویژگی یکی دیگر از مهم
اسالم هر کاری را که به مصلحت فرد و جامعه و مفید باشد، حالل اعالم کرده است و هر کهاری 

فرمهوده  روسهت کهه امهام علهی را که مفسده و غیر مفید باشد، ممنوع نموده اسهت. از همین
اب»است:  جو فو ُْ ِاَنىاَمَعا  ُْ ِ اَخْيٌ اِمَنا  ِعفه ُْ اَمَعا  ِحْ َف و ُْ همراه با پاکهدامنی، بهتهر اسهت  کس  و کار 2؛ 

، باید منطب  مهوازین کس  و کار شیعه امام علی«. از  روت فراوانی که با گناهان به دست آید
رو اسهالم کهار و  شرعی باشد و از منظر شارع مقدس برای سالمتی جامعه مضهر نباشهد؛ از ایهن

سهیم کهرده اسهت؛ زیهرا شغل را به انواع پنجگانه )واج ، مستح ، حهرام، مکهروه و مبهاح( تق
شناخت کارهای حرام اهمیت خاصی دارد. کارهایی که شارع مقدس آن را برای جامعهه مضهر و 

سازی، جاسوسی، کار در مراک  فساد، دائر کردن مراک  فساد و فحشا  داند مانند شراب آور می زیان
                                                           

 . هر چی  تل  .1
 .31، نامه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
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نجهام شهود، حهرام پهردازی ا کهاری و دروغ و قمار و شرابخواری و داد و ستدهایی که همراه فری 
 1است.

 رضایتمندی در انتخاب شغل. 7

کسی که با میل قلبی شغلی را انتخاب نکند، توفی  او با مشکل همراه خواههد شهد. او همهواره از 
نالد و رضایت قلبی ندارد؛ اگرچه در آمد باالیی هم داشته باشد؛ از همین روست که  کار خود می

ا»فرموده است:  امام علی اَعََّْيِ ا ْبِىَةَِّيٌلاَتدو اِمْن وااا  و ال 
َّو ُْ اَم کار کمی که )بها میهل و  2؛ِمْناَكِثي  

کننهده اسهت )کهه انسهان بهدون عالقهه   تر از کار زیاد و خسته نشاط( آن را ادامه دهی، امیدبخش
شود، او هرگ  خهود را  در کار اجباری، استعداهای فرد شکوفا نمی«. دهد( همچنان آن را ادامه می

کند، رشد و نوآوری نخواهد داشهت، همهواره غمگهین و ناراحهت  بخت احساس نمیآزاد و خوش
کسی هم که در عمل کوتاهی کنهد،  دهد و بنا بر فرمایش امام علی است، به کار خود دل نمی

روست که پیشوای نخست شیعیان، دوست نداشت کسهی  از همین 3شود. به غم و اندوه دچار می
  4ن را به فرماندار خود قرظا بن کع  اعالم کرد.در انتخاب کار مجبور شود و ای

  سود عادالنه. 8

توأم بودن مسائل اخالقی با سود عادالنه در معامالت و کس  و کار، از منویات رهبران الهی 
ابعاد این موضوع اجمهاال  تبیهین شهده اسهت. از  است. در روایت معروفی از امیرمؤمنان علی

به شکلی باشد که نه به تولیدکنندگان و فروشندگان زیان برسهد  نظر آن حضرت، سود معامله باید
برد صهورت  –آور باشد؛ یعنی رعایت عدالت دو طرفه و تعامل برد  کنندگان زیان و نه برای مصرف

باید معهامالت آمیختهه بها ب رگهواری باشهد، بها »پذیرد. آن حضرت به مال  اشتر فرموده است: 
ایهن  5«.ه برای فروشنده، مایه اجحاف اسهت و نهه بهرای خریهدارهایی که ن موازین عادالنه و نرخ

درست به عکس چی ی است که در دنیای امهروز معمهول اسهت کهه فروشهندگان در بهاال بهردن 
دهند. به همین دلیل اسهت کهه روز بهه روز فاصهله  ها تا آنجا که در توان دارند، مسابقه می قیمت
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 1شود.  دار و متمول بیشتر می پذیر با اقشار سرمایه اقتصادی طبقات آسی 
کردی،بتر ایمینمبیاشچونک بد

  
ینکیی اخییماسییتوبرویانییدصییداش 

 

 استمرار یاد خدا . 9

های اقتصادی مسلمانان  متأ ر از کشورهای غربهی، خهالی از  متأسفانه امروزه بازارها و محیط
ف ایی هستند . از آنجهایی کهه ا عواطف انسانی و حاالت معنوی است و اغل  افراد به دنبال  روت

کند و چون در بسیاری  زاست و سود معامله، انسان را مجذوب می طبیعت بازار و تجارت، غفلت
توجهی به مسائل حالل و حرام و مراعات نکردن عدل و انصاف در معهامالت  از مواقع موج  بی

ِ اإِا»چنین سفارش نمود:  امام علی 2شود؛ می ْكِث و  اِنْكَ ا َُّه
َ
ا ْأَْسأَا ق  مو هنگهامی کهه  3؛َن اَقَخَّْأتو

گونهه توصهیف  خداوند کاسبان خداجو و باتقوا را این«. شوید، فراوان خدا را یاد کنید وارد بازار می
َْ ِذْكِر لل َّ »کرده است:  مردانی که تجارت و داد و سهتد، آنهان  4؛ِرجاٌل ا ُتْ ِهيِهْم ِتجاَرٌة َو ا َبْيٌع َع

َفنَأْوُفوْل لْلَکْينَل َو »پیشگان توصیه کرده است:  قرآن مجید به تجارت«. کند غافل نمیرا از یاد خدا 
ْرِض َبْعَد ِإْصََّلِحَها َذلِلُکنْم َخينْر لَّ  اَس َأْشَياَءُهْم َو َا ُتْفِسُدوْل فِی لَْلَ ُکنْم ِإن لْلِميَزلَن َو َا َتْبَخُسوْل للنَّ

ْؤِمِنيَ را ادا کنید و از اموال مردم چی ی نکاهید و در روی زمین، بعهد ح  پیمانه و وزن  5؛ ُكنُتم مُّ
از آنکه )در پرتو ایمان و دعوت انبیاء( اصالح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر اسهت، 

 «.اگر با ایمان هستید
 مندی در کسب و کار قانون. 10

کنهد کسه  خهود را  الش میکس  و کار انسان مؤمن، شرافتمندانه و قانونی و آشکار است. او ته
دههد  برای خدمت به جامعه و رشد آن قرار دهد و هرگ  به کارهای غیر قانونی و غیر مجاز تن نمی

آورد. او بهه دنبهال  های ناعادالنه بهه دسهت نمهی و معیشت خود را از طری  غیر متعارف و حقوق
ا»رموده است: ف رود که شرمندگی به همراه داشته باشد؛ چنانکه امام علی کاری نمی أله َذْباكو َْ  

َعََلِنَي  ُْ اِفيا  ْسَتَحىاِمْن و اَ افو اِكِ اِفيا ُسم م لو َُ ْع افو ل  َُ بزرهی  از هر کاری که در نهان انجام گیهرد و در 6؛َع
                                                           

 .30. شوری: 1
 .379، ص 2 ، ج دائرة المعارف فقه مقارن، . ناصر مکارم شیرازی2
 .104، ص تحف العقولشعبه حرانی،  . حسن بن علی ابن3
 .37. نور: 4
 .85. اعراف: 5
 .69، نامه نهج البالغة. محمد بن حسین  شریف الرضی، 6
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از انجام دادن کهاری کهه از علنهی شهدن آن  شیعیان امیرمؤمنان علی«. آشکار شرمندگی آورد
فروشی، توزیع اجناس خارجی ممنوعه، استفاده غیرمشهروع از  کنند. قاچاق شرم دارند، پرهی  می

المال در کس  و کارها و سوءاستفاده از شغل و سمت دولتی، گرفتن زیهر میه ی پ شهکان و  بیت
 ...، از اخالق مؤمنان نیست. 

 فهرست منابع
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 های فردی و عبادی شهدای دفاع مقدس بازخوانی الگو

 *محمدباقرنادموالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ای  یهادگیری مشهاهده 1،«نظریه یادگیری اجتمهاعی»ترین نوع یادگیری انسان از نظر واضعان  مهم
تهوان آن را  است. بر همین اساس یکی از روش های تربیت، تربیت بهه وسهیله الگوسهت کهه می

سهان از ُبعهد روحهی روانهی، حهس نامید. یکهی از نیازههای جهدی و واقعهی ان« روش الگویی»
خواهی است. بشر همواره کوشیده است که در زنهدگی خهود، الگهو و معیهاری  الگوطلبی و اسوه

ها بر اساس آن تنظیم کند. این روش در ابعهاد  برگ یند تا کردار و گفتارش را در همه شئون و زمینه
دهد،  رت عینی و عملی ارائه میمختلف زندگی کاربرد دارد و از آنجا که محتوای تربیت را به صو

شک اگر ما قادر نبهودیم کهه در  های تربیتی بسیار مؤ ر است. بی در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه
محیط اجتماعی از طری  مشاهده رفتار و اعمال دیگران به یادگیری بزهردازیم، زنهدگی مها مختهل 

هها را از راه مشهاهده رفتهار  یادگیریهها و سهایر  هها، مهارت شد. انسان مقدار زیهادی از دانش می
ای،  یهادگیری مشهاهده کند. والدین، دیگران و نی  از طری  مشاهده پیامدهای رفتار آنان کس  می

گیری است که در آن فرد با انتخاب یک سرمش  یا الگو به تقلیهد از رفتهار  در واقع همان سرمش 
رود که پایهه و اسهاس بسهیاری از  به شمار میپردازد؛ چراکه تقلید یکی از فرایندهای روانی  آن می

های انسان است. گرایش به تقلیهد بهه قهدری در وجهود انسهان شهایع اسهت کهه برخهی  یادگیری
در این نوشتار با نگاهی گذرا به تاری  و معارف دفاع مقهدس،  2اند. روانشناسان آن را غری ه دانسته

 پردازدیم. می به تبیین الگوهای فردی و عبادی رزمندگان و شهیدان
                                                           

 .دکتری عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی* 
 .212، ص شناسی پرورشی رواناکبر سیف،  ر.ک: علی 1
 .494، ص 2، ترجمه علی محمد کاردان، ج شناسی اجتماعی روان. اتو کالین برگ، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمشماره ـ  1444ـ رمضان  1402بهار  
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مقصود از الگودهی در این نوشتار، ارائه الگوهای مثبت و حقیقی است که در خهارج تحقه  
یافته و قابل مشاهده است. وقتی الگوهای زیبا در تربیت معرفی شوند، در واقع نوعی الگهوزدایی 

ههای گیرد و نوعی دل دگی و نگهرش منفهی نسهبت بهه  الگو از الگوهای کاذب و منفی انجام می
 شود.  ساختگی در مخاط  ایجاد می

 الگوهای سیره فردی و عبادی 

 الگوی خودسازی و تحول معنوی. 1

خودسازی و تهذی  نفس، از جمله مسایل مهمی اسهت کهه فهراوان مهورد تأکیهد و توجهه آیهین 
مقدس اسالم قرار گرفته است و نقش محوری و اساسی در رسیدن انسان به مدارج عالی انسهانی 

اَها»الت اخالقی دارد: و کما َْ َدسَّ اَها َوَقْد َخاَب َم َْ َزكَّ ؛ به حقیقت کهه رسهتگار شهد َقْد َأْفَ َح َم
کهه بهه زشهتی و نهاروا آلهوده  آن کس که خود را از هر ناروا و پلیهدی پیراسهت و زیانکهار شهد آن

 1«.گشت

این عمل به عنوان  در روایات آدمی به طور مکرر به پیکار با تمایالت نفسانی دعوت شده و از
افىا َُّأ ا»فرموده است:  جهاد اکبر یاد شده است؛ چنانکه پیامبر اکرم اَمناِاَةَداَنفَس و  ُُجاِةدو

ا همچنهین امهام «. مجاهد کسی است که در راه خهدا بها نفهس خهویش پیکهار نمایهد  2؛عزه ِله
ا»فرموده است:  علی ُْ

َ
ا  َِ َجاَةَد ُو ُْ ا  اااَغاَف و ْ ءو َُ ُْ َجاِةَدا  منتهای مجاههدت ایهن اسهت کهه  3؛ َنْفَس افو

 «.انسان با نفس خویش مبارزه کند

بر اساس آنچه در آیات و روایات آمده است، منظور از خودسازی و به طور کلی پرداختن بهه 
هها بهرای خداونهد  گیری فعالیت ها، در نظر گرفتن مقصد نهایی و جههت خویش، تصحیح انگی ه

کردند در راستای خودسازی، راه رسیدن بهه کمهال حقیقهی و  است. رزمندگان دفاع مقدس سعی
دوران جنهگ و شهرایط خهاص »فرماید:  رستگاری را طی کنند. مقام معظم رهبری در این باره می

 4«.ای از جوانان این مملکت، یک انقالب معنهوی و حقیقهی بهه وجهود آورد آن روزها برای عده
ایهن چهه روحهی »مندگان فرمهوده اسهت: نی  در وصف تحول روحی رز حضرت امام خمینی

                                                           

 .10. الشمس: 1
 ..69، ص 1، ج تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ممجموعه ورا (فراس،  . مسعود بن عیسی ابن ابی2
 .469، صغرر الحکر و درر الکلر . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی،3
 .01/12/1369عضای مجلس خبرگان، . بیانات در دیدار ا4
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اند، چطور شده است که یک دفعهه ایهن جههش پیهدا شهد؛  ها ]رزمندگان[ پیدا کرده است که این
ها این طهور سهریع راه را طهی  خواهد تا به آستانه این امر برسد، چه شد که این ها زحمت می سال

 1«.کردند
 الگوی نماز و یاد خدا . 2

ین وسیله یاد خداست؛ چنانکه قرآن نی  به این مضمون اشهاره کهرده اسهت: ترین و برتر  نماز، مهم
َّلَة ِلِذكِری» ها بهه  دارد و در سهختی یاد خدا همواره مؤمن را در اوج و تعالی نگه می 2«.َو َأِقِم للصَّ

هیچ عملی ن د خداونهد،  بخشد؛ چرا که به فرموده امیرمؤمنان علی او آرامش و قوت قل  می
َلَِا»ز نماز نیست: تر ا محبوب اِمَنا ُصه ا ِل  ِ اعز  ىا َُّه َُ اإ به ََ ٌلا  َُ يَساَع َُ.»3 

ترین نمازهها را در سهنگرهای  ترین و خاشهعانه رزمندگان اسالم در دفهاع مقهدس، خالصهانه
کردنهد و  ها در هر شرایطی به امهام شهیدشهان اقتهدا می خاکی و پشت خاکری ها اقامه کردند. آن

 گوید: شتند. یکی از حاضران در صحنه نبرد میدا نماز را به پا می
لرزید. چه حال خوشی داشت بر سهر نمهاز! او  اشک پهنای صورتش را گرفته بود. به خود می

خواند و از شدت هیجان اشهک  که نوجوانی شان ده ساله بیش نبود، چنان با حضور قل  نماز می
کردم بر ا هر اصهابت گلولهه  خیال میریخت که قابل توصیف نبود. لحظاتی به او خیره شدم و  می

لرزد، ولی بعد از تمام شهدن نمهازش، بهدنش از  توپ موجی شده است که این چنین به خود می
لرزه افتاد و در حالی که لبخندی زیبایی بر ل  داشت، از کنارم گذشت و به سمت خاکری  سنگر 

ا شهنیدم، نگهاه کهردم دیهدم خود رفت. هنوز چند قدمی دور نشده بود که ناگهان صدای خمزاره ر
درست کنار رزمنده نوجوان به زمین خورده است، به عجله به سمت او رفتم و دیدم در خون خود 

 4شناور است.
های جنهگ و نبهرد  دهد که آنهان در سهختی شده است، نشان می  آنچه از نماز رزمندگان  بت

شهدند و روح خهویش را پرتهوان  یبردنهد و بها آن در یهاد خهدا مسهتغرق م حقیقتا  به نماز پناه می
گاه حتی در صحنه نبرد و زیر آتش سنگین دشمن از نمهاز غافهل نشهدند و  ها هیچ ساختند. آن می

                                                           

 .144، ص 19، ج صحیفه نورالله موسوی خمینی،  . سید روح1
 .14. طه: 2
 .10، ح 621، ص الخصال. محمد بن علی صدوق، 3
 .98444کد خبر: ، 05/07/1395، «فضایل اخالقی رزمندگان دفاع مقدس»سایت اندیشه برتر،  . وب4
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داد نی  برقرار بهود. هنگهامی  ای امان نمی این ارتباط عاشقانه، آنگاه که تیر و ترکش و خمزاره لحظه
ناپذیر برای باز کردن آن، بهه اسهتناد  یخورد، فرماندهان اف ون بر تالش خستگ که عملیات گره می

کردنهد. دربهاره سهردار  ، ذکر و یاد خدا را هم بهه نیروهها توصهیه می«ِإْن َتْنُصُرول لهّٰللَ َيْنُصْرُكْم »آیه 
اند:  در عملیات والفجر هشت نقل کرده شهید علی قوچانی، فرمانده محور لشکر امام حسین

ها کهرد و گفهت: وقهت نمهاز  ر شده است. رو بهه بچههدر اوج درگیری با دشمن، متوجه شد ظه»
 1«.است، به ترتی  نماز بخوانید

رزمندگان آنقدر در حال و هوای بندگی و عبودیت سیر کرده بودند که همه سوز و گدازشان تا 
آخرین لحظه، بندگی و عبادت خدا بود. همرزم شهید عبدالحسین ای دی که تا لحظه شهادت در 

 کند: چنین توصیف می و هوای معنوی شهید و اهتمام او به نماز را اینکنار او بود، حال 
خت مجروح شده بود و اصهال  حهال خهوبی نداشهت. او را روی سعبدالحسین از ناحیه سر 

خهورد و نفسهش بنهد  ههای شهدیدی می های تختش بسته بودند که به زمین نیفتد. گهاه تکان نرده
بخهش تها حهدودی  شک و پرستار و ت ری  داروهای آرامشد. با آمدن چند پ  آمد یا بیهوش می می

«. حهاجی! خهاک تهیمم بیهاور»آرام گرفت. ن دیک اذان صبح بود که ناگهان مرا صدا زد و گفت: 
آوردم، بعد درخواست مهر نماز کرد. مهر را روی زانوهایش گذاشت و با گفتن تکبیرةاالحهرام بهه 

ز او بودم منتظر بودم که سالم نمهاز را بدههد و نماز مشغول شد. من محو حاالت چهره و ذکر نما
صهدا در حهال خوانهدن  بگویم قبول باشه، اما هر چه منتظر ماندم، سالم نماز را نهداد او آرام و بی

   2تشهد به شهادت رسید و از شانه چزش به روی تختش افتاد.
ذکهر خداونهد بهر  ای، دیدند و در هر مکان و هر لحظهه رزمندگان یاد خدا را تنها در نماز نمی

شان جاری بود. همسر سردار شهید عباس بابایی، درباره همیشگی و پررنگ بودن یهاد خهدا  زبان
چرخاند  داشت بخورد، کلی در دستش می عباس میوه را که برمی»گوید:  در زندگی همسرش می

 3«.خورد کرد، نمی الله! تا کلی نگاهش نمی گفت: سبحان کرد و می و براندازش می
                                                           

، کهد خبهر: 23/10/1394، «نماز شهیدان بهه روایهت یهاران شههید»رسانی فرهنگ ایثار و شهادت،  . پایگاه اطالع1
385549. 

https://navideshahed.com/fa/news/385549 
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 لگوی اخالص و خدامحوریا .3

های واالی اسالمی که رزمندگان در دفاع مقدس بهدان آراسهته بودنهد، اخهالص و  یکی از ارزش
گهر اسهت کهه  روحیه خدامحوری در همه امور است. اخالص، گوهر بسهیار ارزشهمند و معج ه

پذیرد و تنهها  کند. خداوند تنها عمل خالصانه بندگان را می نهایت ارزشمند می عمل انسان را تا بی
به عقیده بنیانگذار انقهالب  1نمایاند. های هدایت را به ایشان می کند و راه از مخلصان حمایت می

اسالمی، یکی از عوامل اصلی در پیروزی رزمندگان دفاع مقدس، صداقت و اخالص آنهان بهود. 
المبین خطاب  تحایشان پس از عملیات ف 2رفتند. ها  برای خدا و نصرت دین اسالم به جبهه می آن

ههایی کهه  شما با این اخالص و ایثار، جمهوری اسالمی را بیمه کردید. فتح»به رزمندگان فرمود: 
تهوان آن را سهنجید و بها  نصی  شما شده است خصوصا  در فتح مبین، گرچه با هیچ معیاری نمی

قت شما و ایهن هاست، این صدا توان توصیف کرد؛ لکن آنچه که باالتر از همه آن هیچ زبانی نمی
 3«.اخالص شما در بارگاه ح  تعالی است

های مختلفی همچون تالش برای گمنهامی، صهفای  اخالص رزمندگان و فرماندهان به شکل
هی پیهدا کهرد. دربهاره  منت و بی آالیشی، خدمت بی باطن، بی ادعها در دوران دفهاع مقهدس تجلف
یهک گهروه »ن آمهده اسهت: گری ی سرلشکر شههید احمهد متوسهلیا اخالص و شهرت گمنامی، 

گرفتند. وقتی دورشان شلوغ شهد،  خبرنگاری حاج احمد را گیر انداخته بودند و ازش مصاحبه می
انهد. برویهد بها  ها عملیهات کرده ای نیستیم. این ها اشاره کرد و گفت: ما که کاره حاجی به رزمنده

 4«.شد و رفتکنش نبود، سوار جیپ  ها مصاحبه کنید ... با اینکه دوربین ول این
ههای  رتبه به صورت ناشناس و گمنام در فعالیت در دوران دفاع مقدس گاهی فرماندهان عالی

پرداختنهد. اگهر  شدند و همزای آنان به کار و فعالیت می عمومی نیروهای بسیجی خود حاضر می
توانست تشخیص دهد چه کسهی فرمانهده و چهه کسهی فرمهانبر  شناخت، نمی ها را نمی کسی آن

. آنان، مصداق انسان مخلص در پیشگاه خداوند بودند که به جه  او، از ههیچ کهس توقهع و است
انتظار پاداش و قدردانی نداشتند. یکی از شاهدان، اخالص و گمنامی سردار شهید ابراهیم همت 

                                                           

 .69. عنکبوت: 1
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صدای شرشر آب در آن ساعت از ش  مرا بهه سهمت خهود جله  »کند:  گونه توصیف می را این
نصف ش  بود. یواش یواش کنار تانکر آب رفهتم. انگهار کسهی در حهال  کرد. حدود ساعت دو
ها را جمع کهرده  های بچه تر رفتم، دیدم حاج ابراهیم ظرف سر و صدا ن دیک ظرف شستن بود. بی

   1«.هاست است و مشغول شستن آن
 الگوی تواضع و فروتنی.  4

ملکهه شکسهته نفسهی باشهد؛ تواضع ن د علمای علم اخالق، به این معناسهت کهه انسهان دارای 
ای که برای خود م یتی نسبت به دیگران نبیند و با کردار و گفتار خهویش دیگهران را به رگ  گونه به

ترین صهفات نیکهوی   از دیدگاه قرآن کریم نی  تواضع، از برجسته 2بشمارد و به آنان احترام بگذارد.
، این اسهت ن خداوند به پیامبر اکرمانسانی است که همه مؤمنان باید به آن آراسته باشند. فرما

ََ للُمؤِمنيَ»که بال خویش را برای پیروان مؤمنت فرود آور:  ََ ِم َبَع َِ لتَّ ََ ِلَم  3«.ولخِفض َجناَح
ای بهود  های رزمندگان، تواضع بسیار و همهه جانبهه بر اساس تأکید قرآن کریم یکی از ویژگی

چک و ب رگ، اوج فروتنی و تواضع را به نمهایش دادند. در حضور دیگران، کو که از خود نشان می
داشتند و از خودسهتایی، خودپسهندی و غهرور بهه  گذاردند. هرگ  خود را بر دیگران مقدم نمی می

هها  ها باعث زیبایی و محبوبیهت آن کردند. همین روحیه تواضع و خاکساری آن شدت احتراز می
ا»فرموده است:  در جامعه شده بود؛ چنانکه امام علی أعو َا تو ْؤِمِنا ُته ُو ُْ ََّْيِ ا  َِ ا َسنو َْ بهتهرین  4؛ َ

 «.زینت انسان با ایمان، تواضع و فروتنی است
در دفاع مقدس کسانی بودند که چه بسا در جایگاه فرماندهی قرار داشتند، ولی به جای آنکهه 

د. یکهی از بالیدنه کردند و به این عنهوان می خود را فرمانده بدانند؛ خدمتگ ار بسیجیان معرفی می
ای که گوی تواضع و فروتنی را از دیگران ربوده بود، شهید عبهاس بابهایی بهود.  فرماندهان برجسته

 گوید: شخصی از دوستان شهید می
( به پایگاه آمدند و در سهالن مشهغول C130ای از بسیجیان با دو فروند هواپیمای ) روزی عده
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خواستم بهه داخهل سهالن بهروم کهه شههید  یاستراحت بودند. من به قصد دیدن یکی از اقوامم، م
بابایی را با لباس بسیجی و یک سینی چای در دست دیدم. بهه او سهالم کهردم و خواسهتم سهینی 

کنم کهه در  ها هسهتم و افتخهار مهی چای را از دست ایشان بگیرم، ولی او گفت: من نوکر بسیجی
 1خدمت آنان باشم.

ن نی  در برابر سایر بسیجیان زیردسهت خهود الدی تواضع و فروتنی سرلشکر شهید مهدی زین
 کند: گونه با خدا نجوا می زبان د بود. او تواضع خود را این علی بن ابیطال  17در لشکر 

ترسم که مرا در روز قیامت با شرمندگی تمام پیش روی بسیجیانی کهه تحهت  خدایا! از آن می
قهابلم عبهور دههی و بهه بهشهت رضهوانت گاه آنان را فوج فوج از م امر من بودند، نگه داری و آن

ترسهم. از  هدایت کنی و مرا با نهایت ذلت به جهنم بیفکنی! برادران! به خدا از آن روز حسرت می
ترسم که بسیجیان و رزمندگانم به من بگویند: مههدی چهه کهردی کهه از قافلهه شههدا جها  آن می

 2ماندی و چنین گرفتار غض  الهی شدی؟

 کریم الگوی انس با قرآن. 5

نگاهی به سیره شهدا، بیانگر آن است که این ع ی ان یا با قرآن کریم انس مستقیم داشهتند و یها  نیم
های الهی بوده است. در مجمهوع، جلهوه آیهات الههی را  ها براساس آموزه سیره و سبک زندگی آن

ن با حفهظ و توان در اخالق، رفتار و سبک زندگی این ع ی ان مشاهده کرد. برخی از این ع ی ا می
گذاشتند و عمهل بهه ایهن معهارف نهاب سهب   پایان می یا تالوت آیات الهی گام به این دریای بی

شد تا در جوانی و یا حتی نوجوانی ره صدساله را یک شبه طی کنند و بهتهرین عاقبهت، یعنهی  می
ه  َربیُع َو فی»درباره برکات انس با قرآن کریم فرموده است:  شان شود. امام علی شهادت نصی 

الٌء َغْیُرُه؛ ْلَقْل   ج  ، َو ما ل  ْلم  ، َو َینابیُع اْلع  های دانش، در قهرآن اسهت و  ها و چشمه بهار دل 3اْلَقْل  
 «.برای قل  و فکر جالیی ج  قرآن نتوان یافت

رزمندگان اسالم با تالوت قرآن و تهدبر در آیهات آن، جهان تشهنه خهود را از یهاد خهدا لبریه  
پوشهاندند. فرمانهدهان در  لعت لطافت و سهبکبالی را بهر قامهت روح خهویش میکردند و خ می

کردند تا به قرآن تمسک جویند و آیاتی خاص را تهالوت  های دشوار به رزمندگان توصیه می لحظه
                                                           

 .120515، کد خبر: 24/08/1387، «خاطرات درباره شهید عباس بابایی، بخش هشتم». خبرگ اری دفاع مقدس، 1
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نمایند. در زمان شروع عملیات کربالی پنج شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر هشت نجهف در 
« آیاالکرسهی»جمعی  کند که دسته در سنگر تاکتیکی پیشنهاد میاین عملیات، به اعضای حاضر 

احمهد »اند:  درباره انس همیشگی سرلشکر خلبان احمد کشوری بها قهرآن نیه  نوشهته 1بخوانند.
کشوری همیشه دلش با قرآن بود. بعد از انقالب هم در برخی پروازها، احمد بها صهوت دلنشهین 

طقه نظهامی بهود و احتمهال خطهر وجهود داشهت، همهه کرد. با آنکه من شروع به تالوت قرآن می
دادنهد و لهذت  ها را روشن کهرده بودنهد و بهه صهدای تهالوت احمهد گهوش می سیم بالگردها بی

 2«.بردند می
های متعدد استمداد از قرآن در خاطرات شهید مههدی سوسهن، مسهئول محهور گهردان  جلوه

 زند:  ارالله  موج می 41غواص لشکر  410
انس با آیات قرآن داشت. گاهی که آتش دشهمن بهه   گرم آتش و خون هممهدی در گرما

َو »کهرد و آیهه  ها اشهاره می شد، مهدی با دست بهه بچهه های خودی زیاد می طرف بچه
ًل َفَأْغَشنْيَناُهْم َفُهنْم َا ُيْبِصنُروَن  َْ َخْ ِفِهنْم َسنده ًل َوِمن َِ َأْيِديِهْم َسده را « َجَعْ َنا ِمَ َبْي

خواستند سمت دشمن سالح سنگین به کهار ببرنهد،  ها می مانی هم که بچهخواند. ز می
ََ   ِإْذ َرَمْيَت   َو َما َرَمْيَت »آیه  خواند و بها دسهت بهه سهمت دشهمن  را می« َرَمی  لل َّ َ   َو لِک

 3کرد. اشاره می
ی  تهرین دسهتاو آفهرین بهود کهه خیلهی اوقهات بهه مهم ای معج ه انس رزمندگان با قرآن، به اندازه

مههدی بها یکهی از »شهد:  ها تبدیل می ها و ناراحتی رزمندگان برای آرامش یافتن و تحمل سختی
ها بحثش شده بود و خیلی عصبانی بود. فورا  از سر جایش بلند شد و قرآنش را برداشهت و از  بچه

ا بها های اطراف، خودش ر چادر زد بیرون. تا دو سه ساعت ازش خبر نداشتیم. رفته بود توی بیابان
قرآن آرام کند. وقتی برگشت، خیلی آرام شده بود. با اینکه مقصر نبهود، امها از آن شهخص مقابهل 

 4«.عذرخواهی کرد
 الگوی انس با دعا و مناجات. 6

انسان در همه حاالت زندگی به دعا نیازمند است؛ چراکه دعا بهترین وسیله تقرب بهه خداونهد و 
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هها محسهوب  یات قرآن کریم، دعا از برتهرین عبادتطل  رحمت و عنایت از اوست. بر اساس آ
کننهد و از  گیرند، خاضعانه دعها می گاه که در برابر دشمن قرار می و مجاهدان راه خدا آن 1شود  می

منهدی از امهدادهای غیبهی بهه درگهاه خداونهد  و برای بهره 2طلبند خداوند، پایداری و پیروزی می
های مخفیانه ایهن شههید  ان شهید بابایی، درباره مناجاتیکی از همرزم 3کنند. متعال استغا ه می

 گوید: می
ها نگهبان پاس دو که نوبت پاس داشت، مهرا از خهواب بیهدار کهرد و گفهت در  یکی از ش 

کنم برایش مشهکلی پهیش آمهده اسهت. پرسهیدم:  ضلع جنوبی قرارگاه شخصی است که فکر می
هها انداختهه اسهت و پیوسهته گریهه  کاو خهودش را روی خا»گفهت: «. کنهد؟ مگر چه کار می»

داد، رفهتم. بهه  درنگ لباس پوشیدم و همراه سرباز به طرف محلی که او نشان می من بی«. کند می
سزس آهسته به طرف صدا ن دیک شدم، صدا به نظهرم آشهنا آمهد. «. تو همین جا بمان»او گفتم: 

 4ارگاه بود.تر که رفتم، او را شناختم. تیمسار بابایی، فرمانده قر ن دیک
نسبت به دعا و نیایش به پیشگاه الهی توصیه شده اسهت.  در روایات مأ ور نی  ائمه اطهار

ا»فرموده است:  پیامبر اسالم ُِ اَ ا َْلْب ٍِ أُا   ا ُسه أابو فِناَ انو ا ُأد  أاقو ُو أْؤِمِناَ اَع ُو
ُْ ا  عااِسَلحو  5؛ ُدُّ

ها و  و سهتون )خیمهه( دیهن و نهور آسهمان دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند، اسلحه انسان با ایمان
 «.زمین است

تر اسهت.  انتهای خداوند محتهاج شک انسان در عرصه نبرد، به دعا و استمداد از قدرت بی بی
ترین  ها، فرصت خالصانه هشت سال دفاع مقدس و لحظات ناب هجرت، غربت و خلوت جبهه

ماز و قرآن، دعا و تضرع وسیله دیگهری بهود ها و دعاها را پدید آورد. در کنار ن و زیباترین مناجات
بخشهید و  داشت، به آنهان قهدرت روحهی می که یاد خدا را همواره در دل رزمندگان زنده نگاه می

 ساخت.  تر می های نبرد را برای آنان آسان تحمل سختی

                                                           

 .186، بقره: 77، فرقان: 60. ر.ک: غافر:1
 .250. بقره: 2
 .9. انفال: 3
 .23، صنهاب  پرواگ تا بی اکبر حکمت، . علی4
 .468، ص 2، ترجمه سید جواد مصطفوی، ج اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5
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 خواری داری و روزه آثار و پیامدهای روزه

* هراهیائیان

 مقدمه
وزد و ههر لحظهه آن،  ها می های رحمت الهی بر انسان ن، از ایام پر برکتی است که نسیمماه رمضا

تر شد.  توان به نقطه تکامل انسانی ن دیک و ن دیک مندی از آن می فرصت مناسبی است که با بهره
، های تربیتی و سازندگی مانند صبر داری است. روزه آ ار و فایده یکی از مسائل مهم این ماه، روزه

گرایی، کنترل شهوت، شکوفایی حس همدردی با فقرا و کم شدن شهکاف طبقهاتی و ... را  آخرت
به همراه دارد. خداوند با تشریع روزه، فرصت مناسه  را در اختیهار انسهان قهرار داده اسهت تها او 

یهک اللهی ن د اش در راه رسیدن به قرب الهی را به فعلیت برساند و به مقهام خلیفها استعداد بالقوه
خواری نیه  دارای عواقه   داری دارای فواید فردی و اجتماعی است، روزه گونه که روزه شود. همان

آ هار »و « داری آ هار روزه»رو با دو محور اصلی  نوشتار پیش .و آ ار زیانبار فردی و اجتماعی است
 تدوین شده است.« خواری روزه

 اهمیت و جایگاه روزه
های  ادیان گذشته و اسالم مهورد توجهه خهاص است که در گ ارهترین عبادات  روزه، یکی از مهم

زياِكِ ا»فرماید:  قرار گرفته است. خداوند در حدیث قدسی می ِْ اُيِا اَ ناا و ا و روزه بهرای مهن  1؛ ُصه
دار اسهت. ایهن تعبیهر  ؛ یعنی تقرب به من، بهترین پاداش روزه«است و من خودم پاداش او هستم

دهم  و یا اینکه من ج ای روزه هسهتم، یعنهی خهدا  من پاداش روزه را میکه روزه برای من است و 
دربهاره  داری است. امام صادق دار است؛ بیانگر اهمیت باالی روزه خودش پاداش انسان روزه

 اهمیت و ارزش روزه فرموده است: 
                                                           

 دیث.کارشناس ارشد علوم قرآن و ح* 
  . 64، ص 4 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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اَ اااَمْنا ِ اااََ َّه َلاااُِ َِ اَ ا اَك واااَفْامًااِفيااَعزه ََ
َ
اَفَ َح م ُْ ا  َِ َلاااِشده اَ كه

ٌ
َ َُ اااَظ َُ ا َسأحو ُْ اَف اَمََّأ   َِ أ

ُْ اِكأِ ا َ  َُّه و
َ اَمََلِئ َا ََ فَحَ اَ اَبْ  ْهَيَباِب

َ
اَماا  َُ و ا له َِ اَ ا اَعزه ْفَطَ اَةاَلا َُّه و

َ
ىاِإَن ا  ته ََ ا َبشم و َن و اَ افو َه و ِْ ِتأياَ 
َُ وا ا ٍو ياَةْداَغَفْ  نم

َ
گرم روزه بگیرد و تشنه هر کس برای خداوند در روزی بسیار  1؛ ْشَهدو  ا 

دار را مسح کننهد  کند تا بیایند و صورت این روزه شود، خداوند ه ار ملک را موظف می
فرمایهد: چقهدر  و به او بشارت )بهشت( بدهند تا اینکه در وقت افطار خداوند به او می

ام را  اند. ای مالئکه من! شهاهد باشهید کهه مهن ایهن بنهده بوی تو و روح تو خوشبو شده
 ام.  خشیدهب

 آثار فردی و اجتماعی روزه 
ها بنها نههاده و در دسهتوراتش مصهلحت انسهان را  خداوند متعال قوانین را بر مبنای فطرت انسان

ا»فرموده است:  لحاظ کرده است؛ چنانکه امام باقر َُ ْبَحاَن وااا َُّه َاااِإ ىااسو َُ َخَّْأَقاَ اااَ اَتَعأا ُْ ...اَخََّأَقا 
ا له َِ اَ ا اَعََِّماَعزه ََ ه اَ ا ْماَعْنأ و ْماَفَنَهأاةو ةو أ ُّ َو ْماَ ا...اَعََِّماَمأااَف هو َُ ا َّه و ََ

َ
ْماَفَ هو ْصَِّحو ْماَ اَماافو هو ْكَد نو

َ
اِكِ ا  ا و ْو اَمااَت َمأ و

داند که چه چی ی برای او مفید و چه چیه ی  خداوندی که انسان را خل  کرده است، می 2؛َعََّْيِهْما
از آنجها کهه خداونهد «. و چی  مضر را حرام کرده اسهتمضر است؛ در نتیجه چی  مفید را حالل 

دههد؛ بنهابراین در  ای انجام نمی حکیم و افعالش نی  بر اساس حکمت است و کار قبیح و بیهوده
از آن « فلسهفه احکهام»ورای هر امر و نهی الهی، حکمتی نهفته است که در برخی موارد با عنوان 

هها اشهاره  ی و اجتماعی بیان شده است که به برخهی از آنشود. برای روزه نی  آ ار مهم فرد یاد می
 شود: می

 آثار فردی. 1
 . صبرافزایی1/1

هها صهبر و شهکیبایی کنهد؛ پیهروز و  زندگی آدمی، آمیخته با مشکالتی است که اگر در مقابهل آن
رسد. منظور از صبر همان استقامت در برابر مشکالت و حهواد   شود و به مقصد می سربلند می

تهابی، از دسهت دادن مقاومهت و تسهلیم شهدن در برابهر  گون و نقطهه مقابهل آن، جه ع و بیگونا
هها، رزق و بهرق دنیها و  مشکالت است. انسانی که نتواند در برابهر نفهس سهرکش، ههوا و هوس

اللهه و اطاعهت از دسهتورات  توانهد در طریه  معرفت های گناه ایستادگی کنهد؛ هرگه  نمی جاذبه

                                                           

 . همان.1
 .242، ص 6 . همان، ج 2
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ترین آ ار روزه، صهبراف ایی اسهت؛ چنانکهه  رو یکی از مهم لند باشد. از اینتعالی موف  و سرب ح 
نْبِر َو »خداوند مؤمنان را به صبر و پایداری توصیه کرده است:  ََ آَمُننول لْسنَتِعيُنول ِبالصَّ ِذي َها للَّ َيا َأيُّ

ََّلةِ  أيَا»در تفسیر این آیهه شهریفه فرمهوده اسهت:  امام صادق 1«.للصَّ ا ُصم أْب و أْتا ُصه َُ ا...اِإَن اَنَز ا و
أْبِ اَفْعِنأىا ا اِكاُصه اَ ا ْسَتِعينو الو ْو اَف له َِ  َ َ اَعزه ا َُّه ُه ْماَفِن اَفََّْيصو َو ِدفَد اَ ا ُشه َُ و اِز ِلا ُنه ِو أَياَ اِكاُ ه ]منظهور  2؛ ُصم

. از[ صبر، همان روزه است. هر گاه انسان به پیشامدی ناگوار و شدید دچار شود، باید روزه بگیهرد
ْبرِ فرماید:  همانا خداوند ع وجل می  «.گرفتن ]یاری طلبید[ روزه   ؛ یعنی به وسیلهَولْسَتِعيُنوْل ِبالصَّ

در روایات صبر به سه نوع صبر بر اطاعهت، صهبر بهر معصهیت و صهبر بهر مصهیبت یعنهی  
صبر و  قرآن کریم نی  3پایداری در برابر حواد  تل  و ناگوار و ترک ج ع و ف ع تقسیم شده است.

َسََّلٌم َعَ ْيُکْم ِبَمنا َصنَبْرُتْم َفنِنْعَم »استقامت را کلید ورود به بهشت معرفی کرده و فرموده است: 
لرِ  گویند[ درود بهر شهما بهه ]پهاداش[ آنچهه صهبر کردیهد. راسهتی چهه   ]و به آنان می 4؛ُعْقَبی للدَّ

 «.نیکوست فرجام آن سرای

 . سالمت جسمی و روانی  2/1

روزه گرفتن، نه گرسنگی کشیدن است و نه یک روش درمانگر؛ بلکه »گوید:  بکر میدکتر فریتس 
دهد که خود را برای ترمیم و نظافت درونهی و  یک نوع استراحتی است که به بدن این امکان را می

وی معتقهد  5«.بیرون ریختن مواد م احم بسیج نماید و دوباره خود را پاکسهازی و بازسهازی کنهد
هها، نتهایج روزه غیهر قابهل تصهور اسهت و بهه نظهر مهن بها  پیشگیری از بیماری در مقام»است: 
ای کهه پیونهد  ترین روش برای جوان شدن و ترمیم بدن است و در مقایسه بها روش درمهانی ارزش
 6«.گردد، قابل مقایسه نیست های تازه روی شخص نیازمند اجرا می سلول

داری بر درمان و یها جلهوگیری از بسهیاری  روزهدهنده تا یر  تحقیقات علمی، نشان  از  بسیاری
ها همچون دیابت، فشارخون، اختالالت گوارشی، سهندرم متابولیهک و تصهل  شهرایین  بیماری

ها،  مواد غذایی از جمله کربوهیهدرات  می ان دریافت  کاهش  است که در تمامی این موارد به تأ یر
                                                           

 .153. بقره: 1
 .63، ص 4. همان، ج 2
َیا: »91، ص 2همان، ج . 3 اَعا  َو َصْبٌر َعن  اْلَمْعص  یَبا  َو َصْبٌر َعَلی الطَّ ْنَد اْلُمص  ْبُر َ اَلَ ٌا َصْبٌر ع   «.الصَّ
 .24رعد: . 4
 .05/04/1393، « مرات معنوی و مادی روزه»الله العظمی مکارم شیرازی،  رسانی دفتر حضرت آیت پایگاه اطالع. 5

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25389&pageindex=0&mid=326124 

 . همان.6
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دیگهر بسهیاری از تحقیقهات   اسهت. از طهرف ها اشاره شده ها در درمان بیماری چربی و پروتئین
و افسردگی و نی  اف ایش ع ت نفهس   ، استرس اضطراب  داری بر کاهش می ان دهنده ا ر روزه نشان

ها و  اسهتروئید  کورتیکهو  در افراد مختلف است. با توجه به ارتباط مستقیم بین اضهطراب و میه ان 
ایمنی و تهأ یر   سیستم  بر  داری یدی بر تأ یر روزهتأ یر آن بر کاهش سطح ایمنی، تحقیقات فوق تأک

اسهت کهه  خدا این نتایج، در واقع همان سخن ارزشهمند رسهول 1آن بر سالمت جسم است.
ا »فرمود:  ا اَتِصحُّ امو روی در خهوردن  از نظر طبیبهان زیهاده«. روزه بگیرید تا تندرست بمانید 2؛َو

ههای  اضافی جذب نشهده بهه صهورت چربیشود مواد  غذاهای مختلف و پرخوری، موج  می
الی عضهالت  م احم در نقاط مختلف بدن یا چربی و قند اضافی در خون بهاقی بمانهد و در البهه

ههای عفهونی بهه وجهود آورد.  هها و بیماری زارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروب  بدن، لجن
ها و مواد اضافی و جهذب  روزه، زباله داری است. در واقع ها، روزه بهترین راه مبارزه با این بیماری

کنهد. بهه عبهارتی روزه، نهوعی اسهتراحت بهرای  تکانی می سوزاند و بهدن را خانهه نشده بدن را می
های بهدن و همهواره  ترین دسهتگاه های گوارشی است و از آنجا که این دستگاه از حسهاس دستگاه

    3ها بسیار ضروری است. مشغول کار است، این استراحت برای آن

 افزایی . نظم3/1

شناسهی و نظهم در  آید، وقت یکی از عوامل مهم پیشرفت که از مظاهر تمدن اسالمی به شمار می
امور است. اهمیت این مسئله در اسالم تا آنجاست که به پیهروان خهویش سهفارش کهرده اسهت 

نظمهی  برنهامگی و بی تمام کارهای خود را حساب شده و به صهورت مهنظم انجهام دهنهد و از بی
گونه سفارش کرده اسهت:  نامه خویش به همه مؤمنان این در وصیت پرهی  کنند. امیرالمؤمنین

ْما» ْمِ كو
َ
ِ اَ اَنْظِما  َایا َُّه ْْ اِكَتاِكياِكَت ْةَِّياَ اَمْناَكَََّا و

َ
ِدياَ ا  َُ يَعاَ  ُِ َِ ااَ ا َُ

ي و َِ  
و
شما و همه فرزنهدان و  4؛ 

 «.کنم رسد، به تقوا و نظم در کارها سفارش میبستگان و هر کسی را که وصبت من به او ب
های مؤمن وضع کرده است، بهترین  ری ی و نظمی که خداوند برای برنامه عبادی انسان برنامه

ری ی انجهام دهنهد و مهاه  درس برای مسلمانان است تا تمامی امور زنهدگی خهویش را بها برنامهه

                                                           

 .08/02/1399، «ید و احادیثداری و سیستم ایمنی از منظر قرآن مج روزه»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع1
https://hawzah.net/fa/Article/View/98996 

 .342، ص 1، ج دعائر االسال حیون مغربی،  . نعمان بن محمد ابن2
 .408، ص 10، ج ل الشیعهئوسا. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .421، ص 47، تصحیح صبحی صالح، نامه البالغه نهج. حسین بن محمد شریف الرضی، 4
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ست تا انسان افه ون بهر نظهم در کارههای رمضان، بهترین زمان برای تمرین نظم و در طول سال ا
منهد نماینهد و از آ هار و  عبادی مانند نماز اول وقت، کارهای شخصی و اجتماعی خویش را نظام

 مند شوند. برکات فردی و اجتماعی آن بهره
شهان  هها در همهه امهور زندگی  نگاهی به زندگی افراد موف  جامعه، بیانگر نظهم خهاص آن نیم

ری ی امهام  السهالم سهید هاشهم رسهولی محالتهی دربهاره نظهم و برنامهها است؛ چنانکه حجت
 گوید:  می خمینی

 ها اول وقههت خههدمت امههام بههرای اینجانهه  و برخههی از دوسههتان دیگههر کههه صههبح
رسیدیم، مسلم بود که سر ساعت هشهت و دو یها سهه دقیقهه، یعنهی پهس از اینکهه  می

برای گ ارش کارها و انجام وظایفی زدند و ما  کردند، زنگ می خالصه اخبار را گوش می
طوری که اگر یک روز این وقت به هشت و پنج  رسیدیم؛ به شان می که داشتیم، خدمت

شان مناس  نیسهت و  ای افتاده و وضع و حال فهمیدیم که اتفاق تازه رسید، می دقیقه می
 1شان شده است. یا کسی ن د ایشان رفته که مانع زنگ زدن

 . تقویت اراده4/1

ای قهوی و  ها از اراده تواند در کارههایش موفه  باشهد کهه در کنهار سهایر زمینهه می هنگامی میآد
ناپذیر برخوردار باشد. ماه مبارک رمضان، بهترین فرصهت بهرای تقویهت اراده اسهت. بلنهد  خلل

شدن در سحرها، نخوردن در طول روز، نگه داشتن چشهم و زبهان و گهوش از شهنیدن و دیهدن و 
ناپهذیر اسهت.  ای قهوی و خلل را که خداوند متعال حرام کرده است، نیازمنهد ارادهگفتن هر آنچه 

ا»در این زمینه فرموده است:  امام صادق َِ اااَمااَتعو ٌُ أ ااَكَد يه ااَةِاَفأْتاَعََّْيأِ ا ُنم ُه هنگهامی کهه  2؛َع
نیت، محکم و قوی باشد؛ بدن ]از پذیرش کارهای سخت و سنگین در راه رسهیدن بهه مقصهود[ 

بنابراین تصمیم و ع م راس  در کارهها، قهدرت و تهوان جسهمی را «. عیف و ناتوان نخواهد شدض
 بخشد. برد و به انسان نیرو و توان می باال می

 آثار اجتماعی. 2

های اجتماعی، یکی از معضالت جامعه کنونی است که با پیشرفت تکنولوژی و آسان  ناهنجاری
شیاطین انسی بهر ایهن مشهکل افه وده   توسط  مجازی  ها از طری  فضای شدن آموزش ناهنجاری

                                                           

 .123، ص نسیر هداب علی وافی، . 1
 .400، ص 4، ج من ال بحضره الفقیه. محمد بن علی صدوق، 2
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هها در  هها، انحرافهات و کجروی شده است. راهبرد اسالم، اعمهال هنجارهها و کنتهرل ناهنجاری
و مفاسهد جهاودانی و   کهرده اسهت، مصهالح  بایدها و نبایهدهایی کهه اسهالم ارائهه  . جامعه است

داری  کننهد. یکهی از بایهدها روزه وبی ایفا میخ  خویش را به  نقش  همیشگی دارند و در هر زمانی
ها، کهاهش نامالیمهات و  الهی، آ ار و برکات فراوانی به دنبال دارد که یکی از آن  دستور  این .است

 1های اجتماعی است. ناهنجاری

 . کاهش فقر و فاصله طبقاتی1/2

یعنی فقر و تهیدستی در یک فقر و تهیدستی و تراکم اموال و  روت در تقابل با یکدیگر قرار دارند؛ 
اندوزنهد کهه  ای  هروت می سو و تراکم اموال و  روت در سوی دیگر قرار دارنهد. برخهی بهه انهدازه

ای دیگهر از فقهر و تهیدسهتی و گرسهنگی رنهج  شان را داشته باشند و عده توانند حساب اموال نمی
کنهد. عاطفهه  یهدار میبرند. روزه، حس همدردی و همسویی با قشر مستضعف را در انسهان ب می

شهود و موقعیهت گرسهنگان و مسهتمندان را  دار با گرسنگی و تشنگی موقتی شکوفا می انسان روزه
کنهد و از دردههای محرومهان غافهل  رو حقوق زیردسهتان را ضهایع نمی کند؛ از این بهتر درک می

 درباره چرایی وجوب روزه فرموده است:  شود. امام صادق نمی
ا َُ ااَفَ  َُ َلااا َُّه واااِإنه َِ اَ ا َياَ اااَعزه َيْسَتِاَيااا ُصم َاِنأيوااِكأِ اااُِ ُْ أْنااا  أْماَف و َُ َاِنأيها ُْ ا  ُه

َ
أَ ا  ُِ اَ اَن يأ و ِْ َف

ُْ َ ا 
اَعأ أ و َب َقا َُّه

َ
َب َقاَشْيئًااَةَدَباَعََّْيِ اَفَ

َ
اا  َُ َّه َاِنيهاكو ُْ ا  ُه يَ اِأَ ِْ َف

ُْ َما  ََ اِعاَفَيْ  جو ُْ ا  َيِجَداَمسه أُِ َِ اَ ا ازه له
َما ََ اَفَيأْ  ِِ أِعي َه اَعََّأىا ُ َيأِ قه ُِ أِما

َُ اِعاَ ا ْأَ جو ُْ ا  َاِنيهاَمسه ُْ ِذفَقا  افو ُْ
َ
ِ اَ ا  ِْ َياَكْيَناَخَّْ َسام افو ُْ

َ
 

َجاِئَعا ُْ خداوند روزه را واج  کرد تا غنی و فقیر با هم مساوی باشهند و بهدان جههت  2؛ 
کند و هر وقت چیه ی خواسهته، که غنی رنج و گرسنگی را لمس نکرده تا به فقیر رحم 

قدرت بهه دسهت آوردن آن را داشهته اسهت؛ خهدا خواسهته اسهت کهه میهان بنهدگانش 
یکنواختی به وجود آورد و خواسته است  روتمند طعم گرسنگی را بچشد و اگر ج  این 

 کرد.  بود،  روتمند بر گرسنه و مستمند رحم نمی

 تقویت پیوندهای دوستانه و خانوادگی. 2/2

دید یکی از عوامل تقویت روابط اجتماعی خاص در گروه دوستان، خویشان، و همسایگان، تر بی

                                                           

، 132، فصلنامه پیهام، شهماره «های اجتماعی داری در کاهش نامالیمات و ناهنجاری نقش روزه». ابوالقاسم شاکر، 1
 .148ص 

 .73، ص 2، ج من ال بحضره الفقیه. محمد بن علی صدوق، 2
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گیهرد کهه  های غذایی صهورت می رفت و آمدهایی است که بر اساس دعوت و اجابت برای وعده
ای که از نظر برآوردن نیازهای عهاطفی و پهرورش شخصهیت کودکهان دارد؛ بهرای  اف ون بر فایده

اکنون در دنیایی که بهه سهرعت  .د و برای سالمت روانی ایشان حیاتی استب رگساالن بسیار مفی
کند و به تهدریج ارتباطهات خهانوادگی و  رو به فردیت و دوری عاطفی افراد از یکدیگر حرکت می

نماید، ماه مبارک رمضان فرصتی برای مقابله بهر ایهن جبهر نهامیمون  خویشاوندی را تضعیف می
سهو و  مؤکد اولیای دین بر افطاری دادن در این مهاه شهریف از یک های دنیای مدرن است. توصیه

تأکید بر اجابت دعوت دیگران از سوی دیگر، از عواملی اسهت کهه بهه طهور محسهوس موجه  
هها را در جامعهه اسهالمی در مهاه  بهبودی و تقویت روابط دوستانه و خویشاوندی افراد و خانواده

ه افطاری رفتن و افطاری دادن نی  همچون هر نوع تعامل البته باید توجه داشت ک .شود رمضان می
تهوجهی، فوایهد آن را  اجتماعی دیگر در معرض آفاتی قرار دارد کهه ممکهن اسهت در صهورت بی

چشمی و رقابت کردن در باال بردن کیفیت و کمیت  الشعاع قرار دهد. برای مثال چشم و هم تحت
گر در دعوت یا اجابت شدن، به زحمهت انهداختن ها، داشتن توقعات غیر واقعی از یکدی پذیرایی

بیش از حد همسر و فرزندان بهرای برگه ار کهردن مراسهم افطهاری و ...، مخهالف ههدف اصهلی 
در تشوی  و ترغی  به افطاری دادن و افطاری رفتن است. به نظر  و امامان معصوم پیامبر

ن به نیت اصلی که حصول  واب الههی توان با بازگشت ها و موارد مشابه آن، می رسد از همه این می
  1و تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی دوستانه است، احتراز نمود.

 . کاهش فحشا و منکرات2/3

های فی یولوژیک انسان است که خدای متعال بهرای بقهای  میل به مسائل جنسی، یکی از گرایش
اگر این غریه ه بهه شهیوه صهحیح .  است  نسل و آرامش روح و روان آدمی در وجود او ودیعه نهاده

کنترل شود و در مسیر درست خود قرار گیرد، آ ار مثبتی در پی دارد؛ امها اگهر از مسهیر صهحیح و 
  ناپهذیری و اجتماعی جبران  اخالقی  ها و معضالت حقیقی منحرف شود، موج  بروز ناهنجاری

  اش، راهکارهایی را بیان اقعیشود. اسالم برای کنترل و هدایت این غری ه در مسیر و در جامعه می
  مفهرط قهوۀ شههویه را  داری است. از آنجا که خوردن و آشامیدن ها، روزه کرده است که یکی از آن

کشهاند کهه  خواهی نفسانی می کند، قوۀ شهویه نی  انسان را به افراط در لذت و نیرومند می  تقویت
                                                           

 .05/04/1393، « مرات معنوی و مادی روزه»الله العظمی مکارم شیرازی،  رسانی دفتر حضرت آیت ع. پایگاه اطال1
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25389&pageindex=0&mid=326124 
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   1سرانجام آن، غرق شدن در فحشا و منکرات است.
  نیه   ای هستد که شهیطان رود؛ زیرا غض  و شهوت وسیله دار به جنگ شیطان می روزهانسان 

توان راه نفوذ شیاطن را تنگ کرد؛ چنانکه در روایتی از  برد. بنابراین با گرسنگی می ها بهره می از آن
شیطان مانند خون در درون آدمی جریان دارد، پهس رهگهذر او را »نی  آمده است:  خدا رسول

 2«.شکند وگذرگاه شیطان هم شهوت است را می  شهوت  رسنگی تنگ کنید؛ زیرا گرسنگیبا گ
کند. از آنجا کهه جهوف جامعهه  هایی همچون شهوترانی مفرط را کنترل می داری ناهنجاری روزه

شود، بسیاری از هنجارشکنان اجتمهاعی نیه  در  دینی و مذهبی می  دار در ماه مبارک رمضان روزه
کنند؛ زیهرا روزه همچهون سهزری  تکاب هنجارشکنی در انظار عمومی خودداری میاین جوف از ار

کنهد؛ چنانکهه  هها حفهظ می است که نهه تنهها انسهان بلکهه بهه تبهع جامعهه را نیه  از ناهنجاری
ا»فرموده است:  خدا رسول ْا و َجاٌطاِمْناَعَذ ِطا ْلِْخأَ ااا ُصه َِ ْنَيااَ ا ا ُدُّ ٍِ ْياِسْتٌ اِمْنا َفا

َ
ٌ ا  نه اَفأِنَن اِو َِ

ا ُِ أْيَطا
ا ُشه ٍِ أَا  طو ِ اَعْناخو ُه ِه

ُْ اَ اَةْطَعا  ٍِ َهَا 
ْفِساِمَنا ُشه ا ُنه ِه َتاَفاْنِااِكَصْاِمَ اَك ُْ روزه انسهان را  3؛َو

افکنهد. وقتهی روزه  کنهد و نسهبت بهه عهذاب آخهرت حجهابی را می  های دنیا حفظ می از آسی 
را از تمایالت شیطانی باز داری و قصهد خهود را گیری، قصد کن که به واسطه روزه نفس خود  می

 «.های شیطانی قطع نمایی از گام

 خواری  آثار روزه
روزه خواری پیامدهای زیانبار دنیوی واخروی؛ ظاهری و معنوی دارد کهه در ذیهل بهه مهواردی از 

 شود:  ها اشاره می آن
 تضعیف ایمان. 1

واگرایی و پرهی کهاری اسهت. روزه، یکهی از اولین فلسفه روزه، مسئله ایجاد و تقویت روحیهه تقه
خهواری  شهود، روزه گونهه کهه روزه موجه  تقویهت تقهوا می کننده تقواست. همان عوامل تقویت

ااَمأْنا»فرمهوده اسهت:  شود؛ چنانکه امهام صهادق موج  از بین رفتن روح ایمان در انسان می

                                                           

، 132ام، شهماره ، فصلنامه پیه«های اجتماعی داری در کاهش نامالیمات و ناهنجاری نقش روزه». ابوالقاسم شاکر، 1
 .157ص 

اااِإُ: »385، ص 9، ج مرآة العقول فی شرح اخبار الرسنول. محمدباقر مجلسی، 2 َُ أْيَطا َيْجأِ یاا ُشه اا َقَ ااا ْكأِناااِمأِناااَُ
َ ا ُِ اعاَ اَن جو ُْ فِ اِكا ا اَمَجاِب ْو يم ََ ِ اَف اااَمْجَ یا ُده ُه اعَاااِأ ااا ُجو َُ  «. ٍ ُشهاااَف ِس ا َُشهَاَاَ اَمجَ یا ُشيَطا

 .254، ص 93، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
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ْفَطَ اَفْامًااِمْنا
َ
ااا  َُ ا ََ اااَخَ َجاااَشْهِ اَبَم ااابو حو ا ْْلِ ُِ ا َُ هر کس ]روزه[ یک روز ماه رمضهان را ]بهدون  1؛ ِمْن واااف

گونهه  اگر کسی یک روز مهاه رمضهان را بهدون هیچ«. شود عذر[ بخورد، روح ایمان از او جدا می
دانهد کهه روزه  عذری افطار کند؛ یعنی نه مسافر و نه مریض باشد؛ بلکه در وطن خود است و می

گیهرد، مرتکه   سرپیچی از فرمان خدای تبارک و تعالی روزه نمیگرفتن بر او واج  است، اما با 
گناه و فعل حرام شده است و گرفتار عقوبت أخروی خواهد شد؛ مگهر اینکهه توبهه کنهد و بها آن 

خواری بدون عذر شرعی و به صهورت عمهدی، ا هر  عقوبت را با استغفار از خود دور نماید. روزه
َخهَرَج »ر روایت نی  به این ا ر وضعی اشاره شده است: وضعی خطرناکی بر آدمی دارد؛ چنانکه د

نه ای از نفس است که انسان را به سمت عبادت و اطاعت  روح االیمان، آن جنبه«. ُروُح االیمان  م 
.کند خدا و شریک قائل نشدن برای او دعوت می

شود شخص بهه  تکرار عمدی گناه، موج  می 2
بدهد، نماز، زکات و ... را تهرک کنهد  بادات را از دست مرور آمادگی، قابلیت و صالحیت انجام ع

 شود. و دنبال کس  حالل نرود تا آنجا که برای خدا هم شریک قائل 
توان افراد بسیاری را دید که نه تنها روزه را ترک نکردنهد؛  با تورقی در میان صفحات تاری ، می

اننهد نفیسهه خهاتون، نهوه امهام حسهن خواسنتد که با زبان روزه از دنیها برونهد؛ م بلکه از خدا می
خواست جان بدهد، رو به قبله شد و شهروع  وقتی ایشان می»گوید:  . خادم این بانو میمجتبی

داد. من برای او  خواند، به او حالت احتضار دست می طور که قرآن می به خواندن قرآن کرد. همان
در جنهگ موتهه «. روزه از دنیا رفت یک ظرف آب بردم. ایشان روزه بود و آب را نخورد و با حالت

هایش قطع شد و به زمهین افتهاد، فهردی بهرایش آب  دست ، برادر امام علینی  وقتی جعفر
ام  خورم؛ ولی از خدا خواسهته اگر من زمان افطار را درک کردم، آن را می»برد. او روزه بود و گفت: 

 3«.که با زبان روزه از دنیا بروم

 عذاب اخروی. 2

ویژه بصورت علنی، مخالفت بها امهر الههی و اشهاعه معصهیت خداسهت.  اری عمدی بهخو روزه
أيا»فرمهوده اسهت:  اکرم کنندگان، به رسهول سوره زمر درباره عصیان 13خداوند در آیه  أْلاِإنم ةو

                                                           

 .118، ص 2، ج من ال بحضره الفقیه . محمد بن علی صدوق،1
، «سهنت خواری و پاس  به اتهامات  مولهوی اهل آ ار وضعی روزه»الله محمدجواد فاضل لنکرانی،  سایت آیت . وب2

 .24431، کد خبر: 31/01/1401
https://fazellankarani.com/persian/lecture/24431/ 

 .206579، کد خبر: 08/05/1390، «ماه رمضان و روزه در تابستان»سایت سمت خدا،  . وب3
http://samtekhoda.tv3.ir/content/206579 
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ا اَعِظيم  ياَعَذ َطاَفْا   اَبكم اَعَصْيتو ُْ اِإ َخافو
َ
ی ؛ بگو من اگر به پروردگارم عصهیان ورزم، از عهذاب روز 

ویژه بهه صهورت علنهی و  بر اساس این آیه شریفه، مخالفهت بها امهر خهدا بهه«. ترسم  هولناك می
محسوس و در مَلعام، ا رات نامطلوب اجتماعی دارد و موج  از بین رفتن حرمت احکام الههی 

 شود.  و عذاب اخروی می
 کاهش اعتماد اجتماعی . 3

شهود و ههر کهس مسهئول  پروردگارش برقهرار میاگر چه در اعتقادات فردی، رابطه قلبی انسان با 
شهود. ههدف  گاه دین در ساحات فهردی محهدود نمی اعمال خویش است؛ اما با این وجود هیچ

غایی دین اف ون بر تعالی و سعادت فردی، بر جنبه پرورش و انسجام اجتمهاعی نیه  تأکیهد وافهر 
معروف و نههی از منکهر، حفهظ شده است. تأکید اسالم بر برپایی نماز جماعت و جمعه، امر به 

 رو از ایهن .پروری و عمهومی بهودن نقهش دیهن داللهت دارد وطن، انفاق و انفال و ... بهر جامعهه
داری در جوامع اسالمی به یهک هنجهار مهذهبی، فرهنگهی و قهانونی تبهدیل شهده اسهت و  روزه
 تفهاوتی واقع بی آید. در خواری در فضای عمومی، امری مذموم و ناهنجار و جرم به شمار می روزه

 سهرمایه سنگ و اصیل آن و افول های گران غفلت از یک فرهنگ و ارزش و سبک شمردن این ماه،
اجتماعی و انسانی است که دین اسالم به مسلمان ارزانی داشهته اسهت و تبعهات آن نیه  کهاهش 

ماعی و تفاوتی اجت دوستی، اف ایش جرم و بی اعتماد اجتماعی، همدردی و همیاری، مودت و نوع
 1هاست که سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده است. از دست دادن میرا ی است که سال

 فهرست منابع

 کتب

، تصحیح آصف فیضهی، چهاپ دوم، قهم: دعائر االسال حیون مغربی، نعمان بن محمد،  ابن .1
 ق.1385، البیت مؤسسه آل

 ق.1409، البیت سه آل، چاپ اول، قم:مؤسل الشیعهئوساحر عاملی، محمد بن حسن،  .2

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: البالغنه نهج شریف الرضی، محمد بن حسین، .3
 ق.1414هجرت، 

                                                           

، کهد 18/01/1398، «خواری در جامعهه اسهالمی جهرم اسهت؟ چرا روزه»سایت خبری تحلیلی خ ر آنالین،  . وب1
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اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر  ، تصحیح علیمن ال بحضره الفقیه صدوق، محمد بن علی، .4
 ق.1413انتشارات اسالمی، 
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 ق.1407چهارم، تهران:دار الکت  االسالمیه، 

 ق.1403، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء الترا  العربی، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .6

، تصهحیح هاشهم رسهولی نننننننننننننننننننننننننن، مرآة العقول فنی شنرح اخبنار الرسنول .7
 ق.1404میه، محالتی، چاپ دوم، تهران: دار الکت  االسال
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 های سهل انگاری و سبک شمردن نماز پیامد

 *انکریمفاالسالموالمسلمینالیجحجت

 مقدمه
ترین رکن عبادی دین است که با تمام معارف دیهن ارتبهاط دارد. جایگهاه ویهژه  نماز، ستون و مهم

روز نمهاز  بهار در طهول شهبانه  نماز در برنامه عبادی مؤمنان بر کسهی پوشهیده نیسهت. آنهان پهنج
ین واجبات الههی تر روست که نماز از مهم گویند؛ از این خوانند و با سرمنشأ هستی سخن می می

تهرین  رود؛ چنانکه در سهوره انبیها از نمهاز و زکهات بهه عنهوان مهم در ادیان توحیدی به شمار می
ًة َيْهنُدوَن ِبَأْمِرننا َو َأْوَحْيننا ِإَلنْيِهْم ِفْعنَل »عبادات و کارهای خیر یاد شده است:  َو َجَعْ ناُهْم َأِئمَّ

َّلِة َو إيتاَء  ََ لْلَخْيرلِت َو ِإقاَم للصَّ كاِة َو كاُنول َلنا عاِبندي هها را پیشهوایانی قهرار دادیهم کهه  و آن 1؛للزَّ
ها انجام کارهای خیر و برپا داشهتن نمهاز و دادن  کردند و به آن )جامعه را( به دستور ما هدایت می

، از گ ارش این آیهه از سهیره انبیها«. کنندگان ما بودند زکات را وحی کردیم و آنان فقط پرستش
شهود و ذکهر نمهاز و زکهات  ارهای خیر برای الگوگیری شامل همه عبادات و معامالت میانجام ک

برای توجه دادن به جایگاه این دو در میان عبادات است؛ زیرا نماز عامل ت کیه نفس و بازدارنهده از 
   2ها و زکات عامل اصالح جامعه است. زشتی

انگاری  های سهبک شهمردن و سههل یامدها و پ با توجه به جایگاه نماز، بایسته است به آسی 
 کند.  های زیر بیان می رو این مهم را درمحور نماز پرداخته شود. نوشتار پیش

 اهمیت و جایگاه نماز
کهه نشهان از  3ها بار و با الفاظ مختلف در قرآن مطرح شده است اهتمام به نماز و برپاداشتن آن ده

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .73. انبیا: 1
 .81، ص 17  ، جالتحربر و التنوبر عاشور، . محمدطاهر ابن2
؛ 170؛ اعهراف: 72؛ انعام:55، 12؛ مائده: 162، 103، 77؛ نساء: 277، 177، 110، 83، 43. برای نمونه: بقره: 3

 .114؛ هود: 87؛ یونس: 71، 18، 11، 5؛ توبه: 3انفال: 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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ههای گونهاگون دربهاره  ی ه حدود هشتاد آیه ه با تعبیراهمیت نماز دارد.  قرآن مجید در آیات فراوان
نمهازان را سهخت تهوبی   اقامه نماز یا حدود و احکام آن سخن گفته یا از نمازگ اران، تمجید و بی

کرده است. در سوره اعلی نی  مطال  بسیار مهمی که در کت  انبیهای پیشهین بهه عنهوان عوامهل 
ی»ها، خواندن نماز اسهت:  له آنرستگاری ذکر شده است، ذکر شده که از جم َْ َتَزكَّ َو   َقْد َأْفَ َح َم

ی ... ِ  َفَص َّ ُحِ  لَْلُولی  َذَكَر لْسَم َربِّ حقا کهه رسهتگار   1؛ُصُحِ  ِإْبرلِهيَم َو ُموسی  ِإنَّ هذل َلِفي للصُّ
د های زشت( پاك کرد و رشد بخشهی شد کسی که خود را )از عقاید فاسد و رذایل اخالقی و عمل

و زکات داد و نام پروردگار خود را یاد کرد و خضوع نمود و نماز خواند. همانا ایهن )امهور ت کیهه و 
ههای آسهمانی گذشهته  بهت اسهت، در  فالح، تذکر و نماز و ایثار آخرت بر دنیها( در همهه کتاب

به اعجاز الهی در گهواره بهه سهخن  . هنگامی که حضرت عیسی «های ابراهیم و موسی کتاب
...َو َأْوصناِني »، اعالن کرد که خدا مرا تا زنده هستم؛ به نماز و زکات سهفارش کهرده اسهت: آمد

ا كاِة ما ُدْمُت َحيا َّلِة َو للزَّ    2«.ِبالصَّ
فرمهوده  در احادیث نی  از نماز به عنوان ستون دین یاد شده اسهت؛ چنانکهه پیهامبر اکهرم

ْما»است:  اِقفِن و اقو ُو اَع َو ََل أاِلا»نی  در آخرین وصهایایش فرمهود:  دقامام صا 3«. ُصه َُ ا ْأَْع أبُّ ََ
َ
 

ْنِبَيأاِءا أاَفاا ْأَ ََ اَ  اَ اِةيَا ِخأ و َو ََل ا ُصه له َِ اَ ا ِ اَعزه ىا َُّه َُ ترین اعمهال نه د خداونهد و  نمهاز محبهوب 4؛ِإ
أَ اِفأ»اش فرموده است:  نامه نی  در وصیت امام علی«. آخرین سفارش پیامبران است أَ ا َُّه يا َُّه

ْما اِقفِن و اقو ُو َهااَع ِلاَ اِإنه َُ َع ُْ ا  َهااَخْي و َِ اَفِننه ََل خدا را خدا را )در نظر داشته باشید( درباره نمهاز کهه  5؛  ُصه
 «.بهترین عمل و ستون دین شماست

فرمییودنبییفسییتوندیییناسییتنمییا 
  

میقییناسیتنمیا  یلي ش نیسیتکی س 
 

البتییی قبیییورده ییی حیییو یییردد
  

6ا ییراجیییناسییتنمییا بییامهییرالییف
 

 محافظت از نماز 
ها و اب ار مراقبت و محافظت از آن را نی  فهراهم خواههد  هر کس اهمیت چی ی را درک کند، زمینه
                                                           

 .19، 18، 15، 14. االعلی: 1
 .31. مریم: 2
 .19، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .210، ص 1 ، ج من ال بحضره الفقیه. محمد بن علی صدوق، 4
   .190، ص 4 . همان، ج 5
 .   122، ص گنج حکم  با احادبث منظو   . ناصر باقری بیدهندی،6
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رو ههر  کرد. برای مثال حفظ جان و سالمتی برای همه افراد حتهی حیوانهات مههم اسهت؛ از ایهن
گیهرد.  حتمالی برای حفهظ آن انجهام میها و خطرات ا کاری الزم باشد، مانند پیشگیری از آسی 

هها دارد، بهرای  هر فردی امور ارزشمندی دارد که به اندازه ارزش و جایگهاهی کهه در میهان ارزش
کند. در برابر کسهانی کهه اهمیهت چیه ی را درک نکننهد، در حفهظ آن  ها تالش می مراقبت از آن

کننهد و  ه از نماز خود محافظهت میکنند. قرآن نی  هم از کسانی یاد کرده است ک انگاری می سهل
رو در میهان عبهادات فقهط  نمایند؛ از ایهن انگاری می هم از کسانی که در خواندن نماز خود سهل

نَّلِة لْلُوْسنِی»نماز است که امر به محافظت بر آن شده اسهت:  نَ ولِت َو للصَّ َو   حاِفُظول َعَ ی للصَّ
ِ  قاِنتيَ محافظهت نماییهد و بهرای خهدا و از روی خضهوع و  2وسطیبر نمازها و نماز  1 ؛ُقوُمول ِل َّ

آیهد؛ از  عمل به این دستور مهم فقط از عهده مؤمنان راستین بر می«. اطاعت، برای خدا بزاخی ید
در سوره معارج  3رو  در سه آیه قرآن، محافظت از نماز یکی از صفات مؤمنان ذکر شده است. این

ََ ُهنْم َع نی»ست که هم بر نمازشان پیوسته و پایدارند: نمازگ اران راستین را کسانی دانسته ا نذي   للَّ
و  هم بر نمازشان )از نظر رعایت حال واجه  و مسهتح ف و کمهال اجه اء و  4«َصَّلِتِهْم دلِئُموَن 

ََ ُهْم َع ی»کنند:  شرایط( مواظبت می ذي مقصود از محافظت بر نماز،  5«.َصَّلِتِهْم ُيحاِفُظوَن   َو للَّ
 6اقبت شدید نسبت به آن و به تاخیر نینداختن از وقت آن است.اهتمام و مر

وقتهی بهه نمهاز  توان دید. امهام سهجاد می محافظت بر نماز را در سیره امامان ب رگوار
   8نی  همین حالت  گ ارش است. درباره امام حسن 7افتاد. ایستاد، لرزه بر اندامش می می

ا نماز دارای  مقارنهات، شهرایط، واجبهات و ارکهانی محافظت بر نماز ابعاد مختلفی دارد؛ زیر
ها آسی  برسد؛ از نظر فقهی نماز باطل است. بنابراین محافظت بهر  است که اگر به هر یک از آن

بهاالتر از  9شهود. نماز با مراعات شرایط و شهناخت احکهام آن و پرهیه  از مهبطالت حاصهل می
                                                           

 .238. بقره: 1
 .271، ص 3  ، جالکافی. نماز وسطی به نماز ظهر تفسیر شده است. محمد بن یعقوب کلینی، 2
 .34؛ معارج: 9؛ مؤمنون: 92. انعام: 3
 .34. معارج: 4
 . همان.5
 .284، ص 4 ، ج مجمع البحربن. فخرالدین طریحی، 6
 .517، ص 2 ، ج الخصال. محمد بن علی صدوق، 7
، 43 ، ج بحناراألنوار؛ محمدباقر مجلسهی، 152، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  د ابن. احمد بن محم8

 .339ص 
 .90، ص االلفین الدین حسن بن یوسف حلی، . جمال9
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ر روح نماز و خشوع قلبی در آن و توجهه بهه محافظت بر نماز از نظر فقهی و ظاهری، محافظت ب
پروردگار جهان است؛ چنانکه خشوع در نماز از  صفات مومنان و از موجبات رسهتگاری اسهت: 

ََ ُهْم في» ذي 1«.َصَّلِتِهْم خاِشُعوَن   َقْد َأْفَ َح لْلُمْؤِمُنون للَّ
مراد از خشوع در نمهاز، توجهه قلبهی بهه  

مهردی را دیهد  در روایت آمده است پیامبر اکرم 2ست.خدا و احساس خواری  و ترس از خدا
کند. آن حضرت به مرد تهذکر داد کهه اگهر قلهبش خاشهع  که در حال نماز با ریش خود بازی می
 نی  فرموده است:  امام صادق 3شود. باشد، اعضای بدنش او نی  خاشع می

که چرا تهو دانی  ای موسی!  آیا می»وحی کرد:  خداوند به حضرت موسی بن عمران
ه ملق  شدی؟ موسی را برای همکالمی خود برگ یدم و تو به کلیم عهرض کهرد:  اللف

ای موسهی! مهن بنهدگانم را »خداوند به او وحی کرد: «. دانم نه، راز این مطل  را نمی»
مورد بررسی کامل قرار دادم. در میان آنان هیچ کس را به اندازه تو در برابر خود متواضع 

اَسى»سزس فرمود: «. مو فروتن نیافت َ اااَفاامو ْيَتاااِإنه َّه ََ أَ  طااِإَن ا َكاَعََّأىا ُتُّ   4؛َ َتْعَتاَخأده
ات را بهر زمهین  نهی و چهره ات را روی خاك می گ اری، گونه ای موسی! هر گاه نماز می

 گذاری. می

 انگاری در نماز  سهل
و قهدر متهیقن آن، سهبک  5اسهت« تهاون»و « استخفاف»انگاری در نماز، ترجمه  منظور از سهل

متفهاوت اسهت؛ زیهرا « تهارک»رو بها عنهوان  توجهی به قضا شدن نماز است، از این شمردن و بی 
انگار تقیدی ندارد و گاهی  ست که کامال  نماز را کنار گذاشته است. از آنجا که سهل تارک، کسی ا
مل عواقه  تهرک نمهاز کند، در اصل ترک نماز با تارک مشترک، و ممکن اسهت شها آن را ترک می

انجامد؛ بنهابراین بایهد  انگاری درمان نشود، به ترک کلی نماز نی  می شود. از سویی اگر این سهل
                                                           

 .2. مؤمنون: 1
المینزان فنی ؛ سهید محمدحسهین طباطبهایی، 348، ص 7 ، ج التبیان فی تفسیر القنرآن. محمد بن حسن طوسی، 2

 .6، ص 15 ، ج تفسیر القرآن
تفسنیر  قمهی،؛ محمد بن محمدرضا مشهدی 115، ص 1 ، ج إرشاد القلوب إلی الصواب. حسن بن محمد دیلمی، 3

 .159، ص 9 ، ج کنز الدقائ  و بحر الغرائ 
 .123، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
ِبىاةأاَلا»ه است: استخفاف و تهاون، مترادف هم دانسته شد . در روایتی از امام باقر5 ا ُنه ُه اِكَصَلِتَکاَفن ُْ َلَتَتهاَ 

اِكَصَلِتِ ا ِه ىاَمِنا ْسَتَخ يَساِمنم َُ ...؛ دربارۀ نمازت سستی نکن که پیامبر فرمهود از مهن نیسهت کسهی کهه ِعْنَداَمْاِتِ ا
 .269، ص 3همان، ج «. درباره نمازش کوتاهی کند
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اعتنهایی  آ ار ترک کلی نماز برای او بیان شود. بر این اساس به کسی که کارها را آسان شهمرد و بی
   1شود. میانگاری اطالق  گویند و به عمل چنین کسی سهل انگار می کند، سهل

کنند و به انجام دادن کاری در زمان خود  در عرف به کسانی که اهمیت موضوعی را درک نمی
گویند؛ به این معنا که کار مهم  انگار می کار و سهل مباالت، الابالی، اهمال حساسیت ندارند،  بی

اهمیهت  رهای کمکند و خود را به کا گذرانی می گیرد، جدیت در انجام کار ندارد، وقت را آسان می
داننهد نمهاز از  کند تا کار مهم را انجهام ندههد. برخهی افهراد بها اینکهه می اهمیت سرگرم می یا بی

کننهد. چنهین  انگاری می هایی در انجهام آن کوتهاهی و سههل ضروریات دین است، ولی به بهانهه
ن ناصهالح انبیها یهاد اند. قرآن از گروهی به عنوان جانشینا های پیشین نی  بوده افرادی در میان امت

کرده است که به رغم اهتمام انبیا به نماز، آنان نماز را ضایع کردنهد و در پهی  شههوات و هواههای 
أا»نفسانی رفتند:  اَغيا َُ أْا َْ اَفَسْاَفاَفَّْ ٍِ َها 

ا ا ُشه َبعو اَ ا ته َلََ ا ا ُصه تاعو
َ
ا  ٌِ اِمْناَكْعِدِةْماَخَّْ َِ امها  2؛َفَخََّ

ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند  ایستهپس از آنان، فرزندان ناش
مراد از ضایع کردن نمهاز، سهبک شهمردن و «. و به زودی )مجازات( گمراهی خود را خواهند دید

 انگاری در ادای آن است.  سهل
 انهدازد، کلمهات نمهاز را درسهت ادا کسی که نماز را از وقت خود بهدون عهذر بهه تهأخیر می

آورد، هنگهام خوانهدن نمهاز ذههن و دل او در  کند یا افعال نماز را درست و کامل به جا نمهی نمی
نقهل  انگاری کرده اسهت؛ چنانکهه از پیهامبر جای دیگری مشغول است و در نماز خود سهل

پلیهدترین »و  3«اش را کامل به جا نیاورد، نماز نخوانده است کسی که رکوع و سجده»شده است: 
   4«.رین افراد کسی است که از نمازش بدزددو  دزدت

گونه که شایسته است،  شد و سجده خود را آن روایت شده است مردی وارد مسجد پیامبر
أِئْنا»فرمود:  ای سب  به جای آورد. در این حال پیامبر انجام نداد و سجده َُ أَ  ِطا او ُْ أِ ا  ْْ أَ اَكَن َْ َن

ََلتو وا ََ اَةَذ اَ اَةَ َذ ا ٍَ ُواا-َما َي اَعََّىاَغْيِ اِقفِنيَُ مانند نوك زدن کالغ به زمین نوک زد. اگر با ایهن   5؛اَتنه
 «.  حالت بمیرد، به دین محمد از دنیا نرفته است

                                                           

 نگار. ا ، ذیل واژه سهلنامه لغ اکبر دهخدا،  . علی1
   .78، ص 14 ، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 . 87، ص جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری، 3
ََلِت . »4 ََ ْسَ َقا ُسُّ ه ِقاَمْناَسَ َقاِمْنا

َ
ا  ُه ، روضة الواعظین و بصنیرة المتعظنین؛ محمد بن احمد فتال نیشابوری، « ِإ

  .319، ص 2 ج 
 . 39، ص 1، ج االمالی؛ محمد بن علی صدوق، 269، ص 3 ، جالکافیمد بن یعقوب کلینی، . مح5
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 نویسد:  استاد شهید مطهری می
یکی از گناهان، استخفاف نماز یعنی سب  شمردن نماز است. نمهاز نخوانهدن، یه  »

اهمیهت  ا خفیف شمردن، استخفاف کردن و بیگناه ب رگ است و نماز خواندن و نماز ر
 1«. تلقی کردن، گناه دیگری است

 انگار  وای بر نمازگزاران سهل

َْ »کاران نسبت به نماز فرموده است:  در سوره ماعون درباره اهمال ََ ُهنْم َعن نِذي ََ للَّ ي َفَوْيٌل ِلْ ُمَص ِّ
در روایات نی  آمده اسهت «. سهو باشند وای بر نمازگ ارانی که از نمازشان در 2؛َصَّلِتِهْم ساُهوَن 

انگاری در نمهاز راه را بهرای سهلطه شهیطان بهاز  سههل 3که مقصود، غفلت از وقت نمهاز اسهت.
تا هنگامی که فرزنهد آدم نمازههای پنجگانهه را در »فرموده است:  خدا کند؛ چنانکه رسول می

که نمازها را تباه سهاخت، بهر وقت خود انجام دهد، شیطان از او ترس و وحشت دارد؛ ولی آنگاه 
   4«.سازد کند و او را در گناهان ب رگ وارد می او جرأت پیدا می

 انگاری نماز آثار سهل

انگاری در نماز، ترک آن از سوی کسانی است که وجوب آن را قبول دارنهد،  یکی از مصادی  سهل
انهد. در روایتهی از  ک نکردهکنند؛ چهون اهمیهت نمهاز را در پایه آن را ترک می های بی ولی به بهانه

زیهرا مطهاب   5کسی که عمدا  نمازش را ترک کند، دین خود را ویهران کهرده اسهت؛ پیامبراکرم
حدیث دیگری از آن حضرت، مرز میان مسلمانی و کافری ترک نماز است؛ چه عمدا  باشد و چهه 

ها را تهرک عمهدی  ز آننی  در مقام بیان گناهان کبیره، یکی ا امام صادق 6انگاری. از روی سهل
کند، از پیمان خدا و پیمهان رسهول او  کنماز ذکر کرده است؛ زیرا هر کس از روی عمد نماز را تر

پیمهان  زیرا وقتی کسی اسالم را پذیرفت، در حقیقت بها خهدا و پیهامبر 7 بی اری جسته است؛

                                                           

 .511، ص 23 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه  . مرتضی مطهری،1
 .5و  4. ماعون: 2
 . 112، ص تحف العقول شعبه حرانی، ؛ حسن بن علی ابن621، ص 2 ، ج الخصال. محمد بن علی صدوق، 3
 .269، ص 3 ، ج الکافییعقوب کلینی، . محمد بن 4
 .74، ص جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری، 5
 .80، ص1، ج المحاسن ؛ احمد بن محمد برقی،231، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال . محمد بن علی صدوق،6
؛ محمد 392، ص 2 ، ج علل الشرائع؛ محمد بن علی صدوق، 287، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 7

 .564، ص 3 ، ج من ال بحضره الفقیه بن علی صدوق،



 

 

 

 
   219 سبک شمردن نماز انگاری و های سهل پیامد

 

 رماز رسهول اکه بسته است که دستورات دینی را عمل کند. نقهل اسهت حضهرت فاطمهه
هر مرد و زنهی نمهاز خهود را سهب  »درباره ج ای سبک شمردن نماز پرسید، حضرت پاس  داد: 

کند. شش خصلت در دنیا، سه خصلت هنگهام  بشمارد، خداوند او را به پان ده خصلت دچار می
بهر  1«.شهود مرگ، سه خصلت در قبر و سه خصلت در قیامت و هنگهامی کهه از قبهر خهارج می

تهوان بهه دو بخهش دنیهوی و اخهروی  انگاری را می آ ار سههل خدا سولاساس این فرمایش ر
 تقسیم کرد: 

 انگاری   آثار دنیوی سهل. 1

ناپذیری برای انسهان در دنیها و آخهرت دارد؛ چنانکهه پیهامبر  انگاری در نماز، عواق  جبران سهل
ا»فرموده است:  اکرم َُ ْبَكَعً اِمَناااِإ

َ
اِطااا  نو ااا ُذُّ َعاَةبو ْنَيااَةْبأَلاااِفيِكَهاااافو اَتأْ َكااا ُدُّ َِ َنیاا ْلِْخأَ 

َ
اَ ا  َِ أََل اا ُصه

َدْفِنا ُِ َا 
ُْ ِايَب َااا  ُْ َ اِنَكَ اَ ا  ُْ يَنا  ُِ َي

ُْ چهار گناه است که قبل از آخهرت در دنیها نیه  عقوبهت دارد:  2؛َ ا 
ان در انگار گونهه نیسهت کهه سههل بنابراین این«. ترک نماز، اذیت پدر و مادر، قسم دروغ و غیبت

توجهی بهه نمهاز، پیوسهته  ٬نماز باید منتظر قیامت باشند تا عقوبت خود را درک کنند؛ بلکه آ ار بی
توجه هستند و احساس نیهازی  همراه انسان است؛ هر چند متوجه آن نباشند. همین که به نماز بی

سهت: ترین عذاب است. آن حضرت در سخن ارزشمند دیگری فرموده ا به آن ندارند، خود ب رگ
برکتی در روزی؛ چنانکه در  برکتی در عمر، بی انگاری نماز در دنیا شش چی  است: بی آ ار سهل»

ها سبک شهمردن نمهاز  روایتی از بیست خصلت به عنوان عوامل فقر یاد شده است که یکی از آن
دههد،  است، از دست دادن سیمای شایستگان، محرومیت از پاداش کارهای نیکی کهه انجهام می

   3«.ت نشدن دعا و  محروم شدن از دعای شایستگاناجاب

 انگاری نماز آثار اخروی سهل. 2
 در قبرـ 

بنهابراین آ هار اخهروی  4، قبر اولین من ل از منازل آخرت اسهت.مطاب  حدیثی از رسول اکرم
شود و بر اساس فرمایش آن حضرت آ هاری کهه در قبهر بهه  اعمال در قبر و عالم برزخ آشکار می

                                                           

 .21، ص83، ج بحاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 22، ص فالح السائل و نجاح المسائلطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 .40، ص 16 ، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 2
 .315، ص 73، ج ربحاراالنوا. محمدباقر مجلسی، 3
 .133، ص 6. همان، ج 4
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گمارد که  ای بر او می خداوند فرشته»شود، سه چی  است:  انگاری در نماز حاصل می سب  سهل
 1«.گردد می کقبرش تاری»و  « گرداند قبر را بر او تنگ می» ، «گیرد بر او سخت می پیوسته 

 در قیامتـ 

 انگاری در نماز،  در روز قیامت و هنگام بیرون آمدن از قبر گریبانگیر شهخص برخی از آ ار سهل
گمارد که او را در برابهر چشهم مهردم بهه صهورت  ای بر او می خداوند فرشته»شود:  انگار می سهل

کنهد و او  خداوند به او نظر نمی»و  « گیرند در حسابرسی بر او سخت می»، «کشد روی زمین می
   2. «خواهد داشت کسازد و عذابی دردنا نمی کرا پا

نماز خهود را تبهاه مکنیهد؛ زیهرا کسهی کهه »در حدیث دیگری فرموده است:  پیامبر اکرم
گردد و خداوند  قطعا  او را با منافقهان وارد دوزخ  نمازش را تباه سازد، با قارون و هامان محشور می

 گهردد؛ چنانکهه پیهامبر انگاری در نماز موج  سل  شفاعت می از سوی دیگر سهل 3«.کند
ا»فرموده است:  ا ْسَتاااَمِناااَشَفاَعِتيااََلَفَنالو َِ اَشأَفاَعِتيااِكَصََلِتِ اااَخ ِ  اََلَفَنالو َُ اََلَ  َُّه َحْا ُْ اَعََّيها   اَ اََلاَفِ قو

ِ ا َُ اََلَ  َُّه َحْا ُْ اَعََّيها  ْسِ َ  اَ اََلاَفِ قو ُو ُْ کسی که نمازش را سبک بشمارد، بهه شهفاعت  4؛َمْناَشِ َطا 
ه خدا سوگند! شفاعت مهن بهه من نخواهد رسید و کنار حوض کو ر بر من وارد نخواهد شد؛ نه ب

گهردد، نهه بهه خهدا  رسد و کنار حوض کو ر بر مهن وارد نمی آور بنوشد، نمی کسی که ماده مستی
 ترین چی  در قیامت است. مند این درحالی است که نماز، سود«. سوگند

جنیهد را   گوید: سعید بن محمد معروف بهه ابن یکی از علمای ب رگ به نام جعفر خالدی می 
همهه ایهن »پاسه  داد: «. خداوند با تهو چگونهه رفتهار کهرد؟»الم خواب دیدم. به او گفتم: در ع

اشارات و عبارات و رسوم و علوم )صوفیانه ( که داشتم، به حالم سودی نبخشید؛ ج  چند رکعهت 
   5«.خواندم نمازی که در سحرگاهان می

                                                           

 .22، ص فالح السائل و نجاح المسائلطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 . همان.2
 . 31، ص 2 ، ج عیون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق؛ 3
 .683، ص 12 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
 «.نماز و نمازگ اران چهل داستان درباره».  مرک  تعلیمات اسالمی واشنگتن، 5

https://ketaab.iec-md.org/NAMAAZ/40_daastaan_namaaz_behtaashi_02.html. 
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 انگار  نفرین نماز به سهل
شود؛ به صهورتی زشهت یها زیبها در  و بدی که انجام میهر عمل خوب 2و روایات، 1آیات مطاب 

اگر نماز در وقت خود و با حدود و شرایطش به جا آورده »رو در حدیثی آمده است:  آید. از این می
گوید: مرا حفظ کردی، خدا تو را حفهظ کنهد.  آید و به صاحبش می شود، به صورتی نورانی در می

د و شرایط آن به جا آورده شهود، بهه صهورتی زشهت و اگر در غیر وقت خود و بدون مراعات حدو
   3«.گوید: مرا ضایع ساختی، خدا تو را ضایع کند شود و می سیاه به صاحبش برگردانده می

 فهرست منابع
، چهاپ دوم، قهم: جامعهه تحف العقول عن آل الرسنول،  شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .1

  ق.1404مدرسین،  

، چاپ اول، بیروت: مؤسسا التاری  العربی، التحربر و التنوبرتفسیر عاشور، محمدطاهر،  ابن .2
 ق.1420

، چهاپ اول، قهم: دار الکتهاب عدة الداعی و نجناح السناعیفهد حلی، احمد بن محمد،  ابن .3
  .  ق1407اسالمی، 

، چاپ اول، قم: کتاب فروشهی و نشهر گنج حکم  با احادبث منظو باقری بیدهندی، ناصر،  .4
  ش.1363روح،  

 ق.1371چاپ دوم، قم: دار الکت  امسالمیا،   ،المحاسن احمد بن محمد،برقی،  .5

 ق.1409، چاپ دوم، قم: هجرت،  االلفینالدین حسن بن یوسف،  ، جمال حلی .6

 .ش1377 دوم، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات: تهران، نامه دهخدا لغ اکبر، دهخدا، علی .7

، چهاپ اول، قهم: شهریف رضهی،  إرشناد القلنوب إلنی الصنواببن محمد،   دیلمی، حسن .8
   ق.1412

، چاپ اول، قهم: بوسهتان کتهاب، فالح السائل و نجاح المسائلبن موسی، طاووس، علی  ابن .9
 تا[. ]بی

                                                           

 . 49؛ کهف: 30عمران: . آل1
ََلِةي ». برای نمونه در حدیثی آمده است: 2 َ امو ْلاَمااِشْئَتاَفِننه َُ خواهی انجام بهده، سهرانجام آن را  ؛ هر کاری می  ْع

، 1 ، ج الخصنال؛ محمد بن علهی صهدوق، 255، ص 3، جالکافیحمد بن یعقوب کلینی، م«. مالقات خواهی کرد
 .7ص 

؛ محمد بهن علهی 256  ، صأالمالی؛ محمد بن علی صدوق، 268، ص  3 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . 209، ص 1 ، ج من ال بحضره الفقیهصدوق، 
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  ق.1405، چاپ اول، قم: انتشارات رضی، جامع األخبارشعیری، محمد بن محمد،  .10

 ق.1400، چاپ پنجم، بیروت: اعلمی، االمالی،  صدوق، محمد بن علی .11

، چههاپ اول، قههم: دار الرضههی، ثننواب األعمننال و عقنناب األعمننالههههههههههههههههههههه، هههه .12
 ق.1406

  ش.1362، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین،الخصال  ههههههههههههههههههههههه، .13

 تا[. ، چاپ اول، قم: داوری، ]بیعلل الشرائعههههههههههههههههههههههه،  .14

 ق.1378، چاپ اول، تهران: نشر جهان، ضاعیون أخبار الر  ههههههههههههههههههههههه، .15

  ق.1404، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین،  من ال بحضره الفقیهههههههههههههههههههههههه،  .16

، چهاپ دوم، بیهروت: مؤسسها المینزان فنی تفسنیر القنرآنطباطبایی، سید محمدحسهین،  .17
  ق.1390األعلمی للمطبوعات، 

، چاپ سهوم، تههران: ناصرخسهرو،  القرآن مجمع البیان فی تفسیرطبرسی، فضل بن حسن،  .18
 ش.1372

 . ق1416،  کتابفروشی مرتضوی  ، چاپ سوم، تهران:مجمع البحربنطریحی، فخرالدین،  .19

، چهاپ اول، بیهروت: داراحیهاء التهرا  التبیان فی تفسنیر القنرآنطوسی، محمد بن حسن،  .20
 تا[. العربی، ]بی

، چهاپ اول، قهم: صنیرة المتعظنینروضنة النواعظین و بفتال نیشابوری، محمد بن حسهن،  .21
  تا[. انتشارات رضی، ]بی

اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی، چهاپ  ، تصهحیح علیالکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .22
  ق.1407، تهران: دار الکت  امسالمیا،  چهارم

، چهاپ اول، تههران: تفسیر کنز الدقائ  و بحر الغرائ مشهدی قمی، محمد بن محمدرضا،  .23
    ش.1368انتشارات وزارت ارشاد اسالمی،  سازمان چاپ و 

 ق.1398، چاپ اول، تهران: انتشارات اسالمیه، تفسیر آسان،  نجفی خمینی، محمدجواد .24
 



 

 

بر روند  تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی اواخر حکومت امام علی
 صلح امام حسن

 * ادهاحمدفالحدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
در برابهر معاویهه یکهی از رخهدادهای پهس از  امه از سوی امهام حسهنن شرایط پذیرش صلح

اسهت کهه دقهت در بازتهاب ایهن خبهر و پیامهدهای آن در جههان اسهالم،  شهادت امام علی
کند. اگر دنیای اسالم آن روز را به این چههار  روشنی شرایط سیاسی و اجتماعی صلح را بیان می به

، قلمهروی معاویهه )شهامات(، منهاط  اران امهامبخش تقسیم کنیم: قلمروی سهرزمینی ههود
طرف )ج یهره و منهاطقی از ایهران(؛ بررسهی شهرایط  حضور مخالفان )مکه و بصره( و مناط  بی

دههد  سیاسی و اجتماعی آن دوره و نگاه دقی  به رفتارهای چندگان  هر یک از قلمروها، نشهان می
نامه  کمی را نهاگ یر از پهذیرش صهلحنامه از نظر سیاسی و اجتماعی هر حها شرایط پذیرش صلح

گذرد، بررسی شرایط سیاسی ه اجتمهاعی منهاط  به رگ  نمود. آنچه از نظر خواننده گرامی می می
 اسالمی در آن دوران است.

 کوفه
، مهاجرای ای از یاران کهوفی امهام هنگام جنگ صفین با فری  شامیان و سرکشی بخش عمده

ت شکل گرفت و به دنبال خود آ  ار مخربی بر جای نهاد. پس از اعالم نتهایج حکمیهت از َحَکمیف
از خالفهت، ایهن رخهداد  سوی ابوموسی اشعری و عمروعاص مبنی بر کنهار زدن امهام علهی

سهو شهامیان معتقهد بودنهد بهر اسهاس نتیجهه  سب  اختالف میان مردم شام و عراق شهد. در یک
جرای حکمیت به منبر نشست زیرا ابوموسی اشعری در ما 1حکمیت، خالفت ح  معاویه است؛
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و در برابر مردم منتظهر و مشهتاق نظهر داوران گفهت: مهن بهه نماینهدگی از مهردم حجهاز و عهراق 
نمهایم.  کنم، علی را از خالفت برکنار می ام را از دست خود خارج می طور که این انگشتری همین

چهه ابوموسهی گفهت سزس از منبر پایین آمد و عمروعاص به بهاالی منبهر رفهت، اعهالم کهرد: آن
کنم؛ امها مهن  شنیدید. او تنها ح  برکناری علی را داشت و من ههم او را در ایهن مهورد تأییهد مهی

نمایم؛ زیهرا او افه ون بهر  کنم، خالفت را به معاویه واگذار می ام را به دست می که انگشتری چنان
گام مجلهس آشهفته شهد و خواه عثمان نی  است. در این هن اینکه شایستگی این مقام را دارد، خون

گر فاس ، تهو چهون سهگی   ابوموسی از حیله عمرو عاص برآشفت و خطاب به او گفت: ای حیله
کند. عمروعاص هم در پاس  گفت: تهو همچهون خهری هسهتی کهه کتهاب  هستی که پارس می

فهت و دیگهر خال2از این زمان به بعد اهل شام معاویه را امیرالمؤمنین خواندند 1باشند.  بارش کرده
 را نزذیرفتند. و بعدها امام حسن علی

کار چنان دچار آشفتگی شد که پس از چندی، معاویه به پشتوانه رأی حکمیت، بهه شههرهای 
بهاره  این زد. در حمله کرد و دست به غارت و کشتار یاران علهی مختلف قلمروی امام علی

تصهویری روشهن از ایهن  ق(283ا ر ابراهیم بهن محمهد  قفهی کهوفی )متوفهای  الغاراتکتاب 
حمالت را به دست داده است. برای مثال در اولین غارت، معاویه بهه ضهحاک بهن قهیس فههری 

گیهرد، بهر او بتهاز.  دستور داد: تا ن دیکی کوفه برو و هر کجا عربی را دیدی که از علهی فرمهان می
 ههای حهج را کهه از سهمت شههرهای تحهت سهلطه علهی ضحاک هم رفت و حتهی کاروان

این ناامنی بر مشکالت داخلی اف ود و شرایط را دشهوارتر کهرد. امهام  3آمدند، هم غارت کرد. می
ای کوفیهان[ »]نمایهد:  اشهاره می نهنج البالغنه 27خود نی  به همین موضوع در خطبهه  علی

العملهی  کننهد و ]شهما ههیچ عکس لشکریان معاویه از هر سو بر شما تاخته و شما را غهارت می
در مورد دیگری سفیان بن عوف از یاران معاویه با سواران خود به شههر انبهار  4[«.دهید نشان نمی

ان بکری ]فرماندار علی ان ابن حسف در آنجا[ را کشت و یکی از لشهکریانش  وارد گردید و حسف
از دست و پایشهان  شد و همه طالهای آنان را  زن مسلمان و ی  زن غیرمسلمان وارد  کبر خانه ی
   5کردند. که زنان فقط با صدای بلند گریه می یحال ربود؛ در
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 .494، ص 2 ، ج األغانياصفهانی، . ابوالفرج 2
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شناسی رفتاری، قبایلی  ، شامیان از نظر جامعهدر این شرایط چنددستگی در قلمروی علی
 پیوسته و در اندیشه و رفتار خود کامال استوار و سرسخت بودند. هم بسیار به

مهردم حاضهر بهه ای از  به طور کلی شرایط اجتماعی دچار التهاب شده بهود و بخهش عمهده
پهس از جنهگ  نبودند. تأملی در سهخنان علهی های امام علی فداکاری برای دفاع از آرمان

صفین خطاب به مردم کوفه، شرح آشکاری از ضعف روحیه مردم کوفه را نشانگر است؛ تا جایی 
 به آنان فرمود:  که امام

ا ْأَْهَفا» ا و َّو َو اَلا َِ اِلاَ اََلاِب َِ ْشَباَها ُ م
َ
أْماَ اَفاا  َبكو

َ
أْما  َُ أيا نم

َ
ا  ٍو َاِقْق َُ ِحَجاِلا ُْ ا  ٍِ ا اَبكه

الو ْو اِلاَ اعو
أْماَةَِّْبأياةَا تو أْداَمأَلْ َْ َُ ا أ و ا َُّه مو ًااَةأاَتََّ و َبْتاَنم  َْ ْع

َ
اَنَدمًااَ ا  ٍْ َِ ه ِ ا ْماَمْعِ َفً اَ ا َُّه ْعِ ْف و

َ
ْما  ْيحأًااَ اَُ

َاَبا اِنيانو ُو ْعتو َِ ه ْدِبياَغْيظًااَ ا ََ ْما اَ ااَشَحْنتو ُِ ِعْصأَيا
ُْ ِفياِكا

ْ
ْماَعََّيهاَب  ْفَسْدتو

َ
ْنَفاسًااَ ا 

َ
اِ ا  َُ ْه  ُته

ِخْذََلُ ُْ ای کسانی که به ظاهر مرد هستید؛ اما درواقع بهویی از مردانگهی نبردیهد و  1«:ا 
تان. ایهن آشهنایی بهرای  شهناختم گانه دارید. کاش نه شما را دیده بودم و نه می عقل بچه

انی و اندوه چی ی نداشت. مرگ بر شما که دلهم را سراسهر خهون من، به خدا ج  پشیم
 ام را تباه ساختید. ام را از خشم و آه لبری  کردید و با نافرماني، اندیشه گردانیدید و سینه

 21رفهت ] هایی که احتمهال شه  قهدر در آن می در یکی از ش  در چنین شرایطی امام علی
شت، به شههادت رسهید و حرمهت مهاه رمضهان نیه  رمضان[ و حرمت بسیاری ن د مسلمانان دا

کهه دارای جایگهاه  مثابه جانشهین رسهمی رسهول خهدا به شکسته شد. رخداد شهادت خلیفه
جامع  کوفه را دچار شوک ب رگی کرد و بر ضعف روحیه مردم این شهر افه ود. کهار  2قدسی بود،

رو  ایهن خالفهت نبهود؛ ازچنان دشوار شد که حتی امکان دفن آن حضرت در کوفه یعنی پایتخت 
 را مخفیانه، در خارج از پایتخت و در نجف به خاک سزردند. امام

ها بعد از شهادت آن حضهرت  که همین های مختلف یاران امام علی برای شناسایی طیف
 شناسی آنان اشاره شود. قرار گرفتند، الزم است به گونه در کنار امام حسن

 کوفه در شناسی یاران امام علی گونه
 شدند: در شهر کوفه به چند دسته تقسیم می یاران امام علی

 . گروهی که در عرصه سیاسی و امور حکمرانی فعال بودند.1
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 اندوزی بودند و کرسی تدریس داشتند. . جمعی که اهل دانش2
 . برخی اهل عبادت و زهد بودند و معموال مشغول امور شخصی بودند. 3

های متفاوتی از خهود  با شنیدن خبر شهادت آن حضرت، واکنشهای چندگانه  همه این گروه
دهنهد در روز شههادت آن حضهرت، ماننهد روز وفهات رسهول  هها نشهان می نشان دادند. گ ارش

ای بهرای برخهی از  انهدازه پارچه در ح ن و اندوه فرو رفهت. ایهن خبهر به ، شهر ب رگ ی خدا
رو پایهان زنهدگی  ا به آخر رسیده اسهت؛ ازایهندلدادگان حضرت سنگین بود که گویا دنیا برای آنه

ای بهه مشهارکت در امهور  سیاسی ه اجتماعی آنان با این خبر شکل گرفت و دیگر در عمل عالقهه
دیدند. البتهه بخشهی از ههواداران سیاسهی آن حضهرت،  رفته می دست نیافتند؛ چراکه اوضاع را از

 نبود.  همچنان در میدان ماندند؛ ولی شمار اینان چندان زیاد
گروه اهل علم نی  با تشدید اوضاع کوفه، دامن خود را از رخدادها شسته و دیگر مانند گذشهته 
به مشارکت نزرداختند. از نظر آنها، ماندن در فضای علمهی آرامهش بیشهتری داشهت تها ورود بهه 

 فضای ملته  سیاسی.
امها چنهدان میلهی پشیمان بودند؛  بخش دیگری از کوفیان نی  از کردۀ خود نسبت به علی

   1نداشتند. هم به یاری امام حسن
به طور کلی دیگر شیرازۀ امور تا حدودی به دلیل رفتار کوفیان از هم پاشیده شهده بهود و امهام 

 نشست. در چنین شرایطی بر مسند خالفت می حسن
حسیینینمظهییراحسییانوکییرم

  
حیییافاااییییم حیییلوحیییرم

 

حجییتقییائمحییوکییردقیییام
  

حیییریماسیییالما پیییفحفیییا
 

لیییی ییییاهاندفیییلواهفتنییید
  

هشییت دییینا پییفدنیییاهفتنیید
 

ییییلحاودادبییی اسیییالمقیییوام
  

کیییرداحکییییمبنیییایاسیییال
 

فریییتفبییودکیی دییینپییا یییرد
  

2دهدرشییییفتدانجیییا یییییرد
 

 حجاز
را در خهود جهای داده بهود، بها سرآسهیمگی بهه  حجاز که از همان آغاز جبه  مخالفان علهی
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ویژه شهر مکه که چون مکان امن الهی بود و بنها بهر سیاسهت امهام  نگریست؛ به آینده می حواد 
در آزادگذاشتن مخالفان، این گروه در آنجا گرد آمده بودند، وقتی خبهر شههادت بهه ایهن  علی

سهو آن دسهته کهه در جنهگ جمهل  های متفهاوتی را از خهود بهروز داد: از یک شهر رسهیدواکنش
 1خواندنهد؛ که رفته بودند، آشکارا به شادی پرداختنهد و شهعر شهادمانی میشکست خورده و به م

از سوی دیگهر کسهانی کهه شهم سیاسهی داشهتند،  2کردند.  حتی برخی به شکرانه این کار سجده
ای را  اکنون با این نتیجه همراه شده اسهت و بایهد معاویهه دانستند تالش آنان برای حذف علی

، یگاهی برای خالفهت قائهل نبودنهد. گرچهه خبهر شههادت علهیبزذیرند که هرگ  برای او جا
اندیشه خالفت را در برخی مانند عبدالله بن زبیر دوباره زنده کرد؛ ولی شرایط برای این امر آمهاده 
نبود؛ زیرا نه حجاز توانی داشت که با شام درافتد و نه ظرفیت آن را داشت که از سرعت رویهدادها 

گر رویهدادهای  تنها نظاره ها دشمنی با علی حجازیان پس از سال سان بهره خاصی ببرد. بدین
خواهی از معاویهه بسهنده  آتی شدند و با حسرت به خالفتی که به معاویه رسیده بود، تنها به سهم

 کردند.

 شام
تهرین  در شامات، موجی از شهادی را بهه همهراه داشهت؛ زیهرا ب رگ انتشار خبر شهادت علی

برای نابودی سیطره معاویه تالش کرده بود، از دنیا رفتهه بهود. بهرای شهامیان ها  رقی  آنان که سال
نشدنی بود؛ به همین سب  در صدر آنها  شان فراموش های فراوان خاطره تل  جنگ صفین و کشته

کامال یقین یافت چند گام بلند تها خالفهت  3معاویه با شنیدن این خبر، اف ون بر اظهار شادمانی،
 توانست معاویه را از سر راه بردارد، ترور شده بود.  را تنها کسی که میفاصله ندارد؛ زی

معاویه با بررسی اوضاع به این نتیجه رسید آشفتگی اوضاع عراق سب  آن شده اسهت تها وی 
رو در  ایهن ترین ه ینه بتواند جهان اسالم را از آن خهود کنهد؛ از بتواند با طرح سیاستی نرم و با کم

پارچه نمود تا به کوفه و حجاز  ابهت نمایهد قهدرت نخسهت نظهامی  ان را یکنخستین گام، شامی
جهان اسالم آنها هستند و باید از لشکر شام ترسید. از سوی دیگر برای کسه  خالفهت از خهود 

گرا نشان داد و با تحریک حس عربی عراقیان، تالش کرد آنهان  طل ، فراگیر و عرب ای صلح چهره
ههای زمهان  فرابخواند؛ چراکهه یکهی از چالش« برتری عرب بر عجم» را بار دیگر به سنت عربی  

                                                           

 .150، ص5 ج  ،اللبري  تاربخ طبری،. محمد بن جریر 1
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بهودن عهرب  با قبایل عربی این بود که آن حضرت زیر بار تفکر جاهلی برتر خالفت امام علی
بنهد  المال و توجه به مهردم، بهه اصهل برابهری پای بر عجم نرفت و در همه امور اعم از تقسیم بیت

های آشتی معاویه به سوی کوفه، حجاز  ه بعد به مدت چندماه پیکسان از این زمان ب بودند. بدین
کردند تا بتوانند از طری  جله   دستی را منتقل می های اسالمی، پیام صلح و یک و سایر سرزمین

 ری ی نمایند. نظر ب رگان و فرماندهان، خالفت اموی را پایه
مها »با طرح این دیدگاه که گفتنی است معاویه از همان زمانی که شامات را در دست گرفت، 

ترین فهرد از ن دیکهان  ، به شهامیان باورانهده بهود او شایسهته«هستیم بیت و خاندان پیامبر اهل
را تنها دلیهل حه   برای حکومت است و با این کار نظر کسانی که انتساب به پیامبر پیامبر

  1دانستند، جل  کرده بود. حاکمیت می

 بصره

رقی  ب رگی بهرای  تراز با کوفه تا پیش از خالفت علی اق بود که همبصره از شهرهای ب رگ عر
شد؛ اما پس از جنگ جمل و شکست خوارکننده آن، این شههر از نظهر فکهری بهه  شام دانسته می

قرار گرفت؛ به گونه ای که دربارۀ این شهر گفته شده  شام ن دیک شد و در صف مخالفان علی
 2«.عراق به وجود آمده است ای از شام است که در قطعه»است: 

ترین مراک  ارسال نیرو برای سرکوب مخالفان بود، از  این شهر که تا پیش از این یکی از اصلی
توز شد و ایهن انتقهام را  تنها با کوفه همراهی نکرد که خود دشمنی کینه زمان جنگ جمل به بعد نه

قمری، کوفه را فهتح 67ر در سال زمانی از کوفه گرفت که به همراه سزاه مصع  در جنگ با مختا
طبیعی است که رسیدن خبر شهادت امام  3را اعدام کرد. ه ار نفر از هواداران علی کرد و شش

به این شهر، موج  شادمانی قبایل بازندۀ جمل شد و آنهها در کمهک بهه معاویهه بهرای  علی
گیری  در جریان شکلشکست کوفه و تحمیل صلح، نقش پررنگی ایفاکردند. ناگفته نماند بعدها 

های فکری در جهان اسالم، بصهره از جملهه منهاطقی بهود کهه در صهف مخالفهان فکهری  نحله
های خاص خود همواره در این فکر بود که به مخالفت خود  قرار گرفت و با طرح اندیشه علی

 رنگ علمی ببخشد.  با علی
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 جزیره
ز کردستان عراق و سهوریه و ترکیهه اسهت ای جغرافیایی واقع در بخشی ا منطقه« ج یره»منظور از 

آغهاز فتوحهات اسهالمی، ایهن  انهد. بها های آناتولی و رودهای دجله و فرات قرار گرفته که بین کوه
مناط  گسترده به تصرف مسلمانان درآمد؛ اما به دلیل جغرافیای کوهسهتانی آن، دولهت اسهالمی 

چنهدان تحرکهی  جریان شهادت علیچندان در سیطرۀ فرهنگی بر آن موف  نبود. این منطقه در
رفتنهد،  از خود نشان نداد؛ زیرا گرچه این مناط  بخشی از قلمروی خالفت اسالمی به شهمار می

به دلیل تفاوت فرهنگی، زبانی و اعتقادی ه هنوز عمدتا  زرتشتی بودند ه، ارتباط خاصهی بها امهام 
است. حتی از نظر مردم ایهن  نداشتند و بر این اساس واکنش خاصی از ایشان نقل نشده علی

های محلی علیهه  منطقه، شهادت خلیف  مسلمانان و تنش در پایتخت، بستر مناسبی برای شورش
 گذاری حکومتی محلی بود. فرمانروایان مسلمان با هدف بنیان

 ایرانیان
ر با فتح ایران از عصر خلیفه دوم، شهر کوفه در حالی ساخته شد که بسهیاری از ایرانیهان سهاکن د

زیسهتند.  قلمروی غربی دولت ساسانی یعنی تیسفون و اطرافش، وارد کوفه شده و در این شهر می
پیهدا کهرده  به دستگاه خالفت ن دیک شده و عالقهه خاصهی بهه علهی آنان در عصر علی

نگذاشهتن میهان عهرب و عجهم، ههم  المال و تفاوت بودند؛ زیرا روش او را در تقسیم مساوی بیت
شدند، تا جایی کهه  حاضر می رو در مجالس امام این از 1م بسیار جذاب بود؛تازگی داشت و ه

به ایرانیان موج  برانگیختن حسادت برخی از اطرافیان آن حضهرت ماننهد  شدت عالقه علی
کنهی؟  قدر اینهها را بهه خهود ن دیهک می اعتراض کرد: چرا این اشعث بن قیس شد. او به امام

گذرانی هسهتید؛  طلبی[ در حال وقت با شکم گنده ]کنایه از راحتشما »در پاس  فرمود:  امام
بینم که آنها، شما  کنند ... به خدا روزی را می اما آنها ]ایرانیان[ در هوای گرم برای خدا فعالیت می

 2«.خوانند را به اسالم فرا می
ردنهد و بیشهتر ک ویژه در کوفهه را اداره می از سوی دیگر ایرانیان بیشتر بخش اقتصادی عراق بهه

، سرمایه بازاریان را شدن خبر شهادت علی طبیعی است که شنیده 3بازاریان کوفه ایرانی بودند.
رو این  این در برابر تهدیدی ب رگ قرار دهد و آن تهدید احتمال غارت کوفه از سوی شامیان بود؛ از
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شهان خهتم بهه خیهر  ایهای نسبت به خودشهان و سرم کردند تا قائله به گونه طیف تاجران تالش می
شود؛ بنابراین صلح با معاویه از نظر اینان بهترین گ ینه بود؛ چراکه با توجهه بهه آشهفتگی اوضهاع 

 ، دیگر چندان امیدی به استقرار دوباره اوضاع نبود.کوفه هنگام شهادت علی
و رادریافهت کردنهد  میان منابع تاریخی، دو طیف دیگر نی  از کسانی که خبر شهادت امام

 شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد: واکنش خاصی نشان دادند، دیده می

 هاشم بنی
دچهار انهدوه  شدن امام علهی پس از کشته هاشم به طور کلی به دلیل انتساب به پیامبر بنی

پذیر شده بود و از سهوی دیگهر ایهن  سوریاست آنها بر جهان اسالم خدشه شدیدی شدند. از یک
نظیرش که جایگاه ریاست قبیلهه را نیه  داشهت، از دسهت داده  های بی ی از شخصیتخاندان یک

دوباره شکوه این خانهدان را  هاشم به طور کلی تالش کردند در کنار امام حسن بود. گرچه بنی
به عنهوان فرمانهده سهزاه امهام  بازیابی نمایند؛ اما پیوستن عبیدالله بن عباس ]پسر عموی علی

هاشهم  ه، پایانی تل  بر جایگاه سیاسی این خاندان بهود. البتهه شهماری از بنی[ به معاویحسن
ای  داشتند؛ برای نمونه این محبت در عبدالله بهن عبهاس بهه انهدازه عالقه بسیاری به امام علی

صاح  پسهری شهد و نهامش را علهی گذاشهت.  بود که وی در همان ش  شهادت امام علی
 1این فرزند را به معاویه تغییر دههد؛ امها عبداللهه زیهر بهار نرفهت.بعدها معاویه از او خواست نام 

هاشم، عقیل برادر آن حضرت، بعد از انتقال پایتخت بهه کوفهه در مدینهه  گفتنی است از میان بنی
 2حاضر نشد. های امیرالمؤمنین یک از جنگ ماند و در هیچ

 خوارج
ش ذهنی بهرای طیفهی از مهردم ایجهاد به دست خوارج آن هم با نام دین، نوعی چال ترور امام

برنهد، تها ایهن انهدازه  کرد. سؤال اصلی این بود که چرا مسلمانانی که از یک کتاب دینهی بههره می
کشهند؟ جمله   تفاوت برداشت از متن دینی خود دارند که مستند بر همین کتهاب همهدیگر را می

بها مطهالبی از خهود درآمیختهه و  سوره انعام را 57که بخشی از آی   ابن ملجم هنگام ترور امام
فرمانروایی از آن  خداست نه تو ای علهی و نهه  3«: ُح ماَُّ افااعَّىاَلاُکا اَلَحاكک»گفته بود 
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بهه  کهه علهی حالی داد؛ در ات؛ برداشت کامال  نادرست خوارج از قرآن را بهه دسهت مهی یاران
در کنار پیامبر و در مسهیر آن  همواره درازای تاری  اسالم از بعثت تا هنگام رحلت رسول خدا

حضرت گام برداشته بود و در واقع شماری از آیات الهی در شهأن آن حضهرت نهازل شهده بهود؛ 
 1«:ما ن ل في أحد من القرآن ما ن ل في عليف بن ابی طاله »تاجایی که میان صحابه معروف بود: 

 د.آیه نازل نش کس به اندازه علی یعنی ]از میان صحابه[ دربارۀ هیچ
ه ار نفهری از آنهان کهه از سهزاه  خوارج گرچه بیشترشان در جنگ نهروان کشته شدند، هشت

نیه  در  خوارج جدا شدند، همچنان حامل این تفکر بودند. این گروه هنگام صلح امام حسهن
 را به شهادت رساندند و امام حسهن سو امام علی جال  آنکه از یک 2کوفه حضور داشتند.

کردند کهه چهرا صهلح را پذیرفتهه  دند، از طرف دیگر آن حضرت را نکوهش میرا زخمی کرده بو
آنچه مرا وادار به این کار ]صلح با معاویه[ نمود، این بهود »در پاس  ایشان فرمود:  است؟ امام

که شما پدرم را به شهادت رساندید و به روی من شمشیر کشیدید و مرا مجروح ساختید و امهوالم 
ا وقتی بهه سهوی صهفین حرکهت کردیهد، دیهن شهما جلهودار دنیاتهان بهود؛ را غارت کردید. شم

 3«.تان است که امروز دنیای شما جلودار دین حالی در

 گیری نتیجه
دههد، فقهدان درک  نشهان می بررسی تاریخی شرایط جهان اسالم پیش از شهادت امام علهی

ریختگی  هم د. این بههرا دچار چنددستگی کر سیاسی ه اجتماعی درست )بصیرت(  یاران امام
امیه نی  بر این امر تهأ یر نههاد  کاری بنی نی  ادامه یافت و فری  و نابسامانی در زمان  امام حسن

آمهده، بسهیاری  بردن از شرایط پیش در به و با بیم از حمله سزاه شام و امید به عطایای معاویه و جان
عاویه از بین رفت. در چنین شرایطی امام در برابر معاویه تسلیم شدند و در عمل امکان جنگ با م

ها بستری گردید که همین موضوع نیه  بهر التههاب  از سوی خوارج زخمی شد و مدت حسن
نامه را در برابهر خهود  ای جه  پهذیرش صهلح بیشتر اوضاع تأ یر نهاد؛ سرانجام آن حضهرت چهاره

 ندیدند.
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 آزمون مشروعّیت خالفت عباسی والیتعهدی امام رضا

 *حمیدهیامرهریدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره
باسهی و بها ، یکی وقایع مهم تاری  اسهالم بهود کهه از جانه  مهأمون عوالیتعهدی امام رضا

شکل گرفت. اگر چه مأمون اهداف متعهددی از  قمری201در رمضان سال  یهای مشخص هدف
اعتمهادی ایرانیهان و  ههای درون دسهتگاه خالفهت، بیاین اقدام خود داشت، اما با توجه به اتفهاق

تهرین ههدف او تثبیهت حکومهت خهود و کسه  مشهروعیت بهرای  های متعدد علویان، مهم قیام
بود. اگر چه مأمون توانست تا حدودی حکومت خهود را بهه  بهات برسهاند، امها خالفت عباسی 

بخشی به خالفت عباسی نه تنها تأمین نشد؛ بلکه بها اقهدامات بهه هدف دیگر او یعنی مشروعیت
ها زیهر سهؤال رفهت. در ایهن پهژوهش بها نگهاهی بهه مشروعیت حکومت آن موقع امام رضا

و اقهدامات او در راسهتای کسه  مشهروعیت پرداختهه و  تهرین اههدافمشکالت مأمون، به مهم
 شود.پرداخته می العمل امام رضاعکس

 مقدمه 

، یکی از وقایع بسیار مهم و ا رگهذار در تهاری  اسهالم بهه شهمار جریان والیتعهدی امام رضا
ین رغم آن همه ضدیفت عباسیان با علویهان، مهأمون چنهرود. به راستی چه اتفاقی افتاد که علیمی

را به عنوان ولیعهد خهود معرفهی کهرد؟ اگهر چهه  الرضاتصمیمی گرفت و امام علی بن موسی
ت و از سر اعتقاد و بهاور  مأمون به شکلی ماهرانه تالش کرد تا نشان دهد این اقدام را با خلوص نیف

انجهام داده اسهت، امها نگهاهی بهه وضهعیت  به ح  علویان و شایستگی شخص امهام رضها
، در آن زمان و نی  توجه به سخنان و رفتار مأمون و اقدامات متقابل امهام رضها خالفت عباسی

 دهد که حقیقت چی  دیگری بوده است.نشان می
                                                           

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* دانشیار 

 ویژه مبلغان فصلنامه علمی ـ تخصصی

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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الرشید فرزندان خود امین، مأمون و مؤتمن را یکی پهس از دیگهری بهه عنهوان ولیعههد هارون
ه او در خراسهان بهود. در ایهن معرفی کرد و در حالی از دنیا رفت که امین در بغداد و مأمون همهرا

عباسیان خاندان های اسالمی نفوذ داشتند. در رأس هرم قدرت، زمان سه جناح مهم در سر زمین
ها که از زمان هارون، مخالفت خود را با مأمون نشان داده و علیرغم شایستگی حضور داشتند. آن

در این زمان و بها توجهه بهه  1بودند؛ تر بودن او، هارون را وادار به جانشین کردن امین کردهو ب رگ
 دادند.حضور امین در بغداد و وصیت هارون، همچنان به حمایت از او ادامه می

و  2درگیری فرزندان هارون بر سر قدرت، با پیروزی مأمون و کشته شدن امین بهه پایهان رسهید
مقطعهی عباسهیان در طوری که حتهی در پایگاه مأمون را ن د عباسیان بیش از پیش مت ل ل کرد؛ به

بغداد با ابراهیم بن مهدی، عموی مأمون که فردی مطرب و آوازخوان بود، به عنوان خلیفهه بیعهت 
توانست به حمایت عباسیان امیدوار باشد. گروه دیگر علویهان بودنهد بنابراین مأمون نمی 3کردند.

ت بها آنهان برخاسهته و دانستند و از ابتدای خالفت عباسیان، به مخالفکه خالفت را ح  خود می
توانست بهرای تثبیهت قهدرت خهود بهه های متعددی علیه آنان ترتی  داده بودند و مأمون نمی قیام
ها اعتماد کند یا بهه عبهارت دیگهر نهاگ یر توانست به آنها تکیه کند. تنها گروهی که مأمون می آن

 یژه خراسانیان بودند.وها اعتماد کند، ایرانیان بهشد برای رسیدن به اهداف خود به آن
هها خطهرات را او که از جان  مادر منتس  به ایرانیان بود، تالش کرد که با ن دیک شدن به آن

از حکومت خود دور کند؛ اما ایرانیان هم از سابقه عباسیان در برخهورد بها حامیهان ایرانهی خهود 
شدن امین، دریافته بودند که مانند ابوسلمه، ابومسلم و برمکیان آگاهی داشتند و از طرفی با کشته 

کند. بنهابراین مأمون برای حفظ حکومت خود از هیچ کاری حتی کشتن برادرش نی  فروگ ار نمی
مأمون زمانی به عنوان خلیفه بر مسند قدرت تکیه زد کهه اکثریهت جامعهه خالفهت او را مشهروع 

هها را بهه د، تهالش کهرد تها آندیدانستند. با این احوال او که تنها خراسانیان را حامی خود می نمی
عقیده با آنهان ها را به دست آورد و در این راستا خود را دوستدار و همخود ن دیک کند و اعتماد آن

ها را به علویان دید، خود را شهیعه و از دوسهتداران علویهان نشان داد. او حتی زمانی که گرایش آن
 وانمود کرد.

                                                           

الهدین ؛ جالل363و  362ص ،  3، ج وج اليه  و معادن الجوهرمر. ر.ک: ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، 1
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ت خود و با توجه به اوضاع و شرایط روزگار خود، مأمون در راه کس  مشروعیت برای حکوم
تالش کرد تا مرحله به مرحله حکومت مت ل ل خود را حفظ و تثبیت کند و مشهروعیت آن را نه د 

ها به دست آورد. او برای تثبیت خالفت خود اقهدامات متعهددی انجهام داد ها و گرایشتمام گروه
نی  با اههداف  . اگر چه ولیعهد کردن امام رضابود ها، والیتعهدی امام رضاترین آنکه مهم

ترین هدف او کس  مشروعیت برای اصهل خالفهت عباسهیان و حکومهت متعددی بود، اما مهم
خود بود. از آنجا که پذیرش والیتعهدی، فهرع بهر پهذیرش خالفهت و بهه معنهی پهذیرفتن اصهل 

ترین شخصیت علویان و مطرح ترینخواست با اعتراف گرفتن از مهمخالفت بود؛ بنابراین او می
ها را وادار به پذیرش خالفت عباسیان کند؛ چنانکه در پاس  به ، آندر آن زمان یعنی امام رضا

ا»...اگفت:  اعتراض عباسیان درباره ولیعهد کردن امام رضا َُ ي أاو ُِ اَعهأِدناا اَ َُى  فَاَبَقنااَ ُاَنجَعََّ و
َِّکا ا ُو َيعَتِ َفاِكاُ ُِ ناا ا

َُ ا هو عاءو ناا...قو َُ ما او را ولیعهد خود قرار دادیم تا مردم را بهه سهوی  1؛  ُِخَلَفِ ا
، آزمهونی در واقهع والیتعههدی امهام رضها«. ما خوانده و به سلطنت و خالفت ما اعتراف کند

ت خالفت عباسی بود. از یک طرف مأمون در تالش بهود تها مشهروعیت  برای قبول یا ردف مشروعیف
ای دقیه  و حسهاببرابر مأمون ایستاد و بها برنامهه در مقابل، امام رضا الزم را به دست آورد و

 شده مانع تحق  اهداف او شد.
در این نوشتار بر آنیم تا با نگاهی به مشکالت مأمون و خالفت عباسی، اهداف مأمون از ایهن 

 را بررسی کنیم.اقدام برای کس  مشروعیت و اقدامات متقابل امام رضا

 اقدامات او  مشکالت مأمون و

 اعتمادی ایرانیان به عباسیان . بی1

هها در برابهر امهین از او اعتمادی خراسهانیان بهه او بهود. اگهر چهه آنیکی از مشکالت مأمون، بی
حمایت کردند، اما سابقه رفتار نامناس  عباسیان در رفتار با ایرانیان مانند ابومسلم و برمکیان کهه 

عباسیان متحمل شدند و سزس بهه شهکلی ناجوانمردانهه از  زحمت زیادی برای استقرار خالفت
ها شهد. وقهایع بعهدی نیه  در اعتمادی در میان آنصحنه حذف شدند؛ موج  پایداری حس بی

 اعتمادی در میان تنها حامیان مأمون مؤ ر بود.گسترش این حس بی
ده و بها کشهتن او مأمون که در راه دستیابی به خالفت، از کشتن برادرش امین نی  دری  نورزیه

اعتمهادی را ویژه ایرانیان به نمهایش گذاشهته و دیهوار بهیچهره زشتی از خود در میان مسلمانان به
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میان خود و ایرانیان بیش از پیش مرتفع کرده بود، باید به شهکلی چههره خهود را تهرمیم و اعتمهاد 
رههای خهود را در راه ، قصهد داشهت کاکرد. او با ولیعهد کردن امهام رضهاایرانیان را جل  می

خدمت به مسلمانان نشان دهد و چنین وانمود کند که هدف او، تأمین مصهالح جامعهه اسهالمی 
خواست نشان دهد که خیرخواه مسلمانان است، در ورای اقداماتش هدفی ج  خیهر است. او می

اد و نهه تنهها و صالح مسلمانان وجود ندارد و در این راه هر اقدامی که الزم باشد، انجام خواهد د
کند؛ بلکه اگر الزم باشد، حتی حاضر است اصل خالفت را نه از از کشتن برادرش نی  دری  نمی

 خود، که از خاندان عباسی نی  خارج کند و آن را به رقی  دیرین یعنی علویان منتقل نماید.
 . اعتراف گرفتن از علویان 2

ههای با آن دست به گریبان بودنهد و ه ینههیکی دیگر از مشکالتی که عباسیان از ابتدای خالفت 
ها کهه خالفهت را حه  خهود مهیبسیاری نی  برای برداشتن آن متحمل شدند، علویان بودند؛ آن

ها را دیده و مشکالت فراوانی را تحمل کرده بودند. ترین شکنجهدانستند، در عصر امویان سخت
الرضها مهن »ها با شهعار هلو آغاز کردند. آناز طرفی عباسیان قیام خود را با شعاری زیرکانه و دو پ

واگهذار خواهنهد  ، چنین وانمود کردند که خالفت را به شخصی از خاندان پیهامبر«محمدآل
هها، ایهن شهعار ذههن کرد. با توجه به وقایع پیشین و ظلمی که بر علویان رفته بود و مظلومیت آن

های واپسین خالفت اموی، دیگر در سالشد. از طرف بیشتر مردم را به سوی علویان رهنمون می
و به دعوت عبدالله بن حسن )جایی در اطراف مدینه( با اجتماع در ابواء  1هاشمعده زیادی از بنی

، با فرزند او محمد نفس زکیه بیعت کردند تا در صهورت غلبهه بهر امویهان، او را بهه بن حسن
سفاح و منصور خلفای نخستین عباسهی کنندگان با نفس زکیه، حکومت برگ ینند. از جمله بیعت

 بودند. 
گیهری بهر علویهان آغهاز شهد. ویژه از زمان منصور، سختپس از استقرار خالفت عباسی به

دید، تالش کرد تا با فشار آوردن به عبداللهه  منصور که بیعت محمد نفس زکیه را بر گردن خود می
. سهرانجام آن قیهام و درگیهری محمهد و ها را وادار به پذیرش خالفت عباسی کند و فرزندانش، آن

ها در حجاز و عراق، موجه  شهد خانهدان برادرش ابراهیم با دستگاه عباسی و سرکوب شدید آن
   2ها نی  دستگیر و در عراق زندانی شدند. آن

                                                           

رسهد؛ بلکهه در این مجلس با اشاره به رنگ لباس منصور اعالم کردند که خالفت به نفس زکیه نمی . امام صادق1
                                                                                                    .        162، صالفخری فی آداب السللانیهطقطقی، رسد. ر.ک: محمد بن علی ابناین منصور است که به خالفت می

   .161. همان، ص 2
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ها برای رههایی در زمان مأمون هم با توجه به سابقه دیرینه تقابل علویان با عباسیان و تالش آن
ها و نی  با توجه به فضایی که در پی درگیری امین و مأمون ایجاد شهده بهود، ه و ستم آناز زیر سلط

تهوان بهه ها میهایی را آغاز کرده بودند که از جمله آن های اسالمی قیامدر نقاط مختلف سرزمین
و اسماعیل بن موسی بن جعفهر و زیهد  1طباطباقیام محمد بن ابراهیم بن اسماعیل معروف به ابن

 2ن موسی بن جعفر اشاره کرد.ب
های علویان، باور آنان به شایستگی خود برای خالفت و عدم مشهروعیت  ترین دلیل قیام مهم

دانسهت،   هها را مقطعهی می حکومت عباسیان بود. مأمون نی  که به این نکته آگاه بود و سرکوب آن
ندیشهه علویهان و پهذیرش در پی حل بنیادی این مشکل بر آمد و بهدین منظهور بهه دنبهال تغییهر ا

، علویهان کهه اندیشید که با والیتعهدی امام رضها خالفت عباسیان از جان  آنان برآمد. او می
مدعی حکومت بودند؛ با توجه به آنکه یکی از آنان در رأس قدرت جای دارد و در صهورت مهرگ 

رای مخالفت و قیهام بهر ای ب شود، دیگر بهانه خلیفه، خالفت به او و در نتیجه به علویان منتقل می
ای بهه بهرادر  در نامه پذیرند؛ چنانکه پس از شهادت امام رضا ضد حکومت ندارند و آن را می

ُِبافَامااظننتا َا»آن حضرت، عبدالله بن موسی نوشت:  ا َدً اِمنا ِلا كىاها اخَُ  أ و َّتو ُِ افنىاَكعَدامأااَع
تا ( کسهی از )ولیعهد کردن امام رضهاکردم  کردم بعد از کاری که با رضا گمان نمی 3؛ِكاُِ  

 «.خاندان ابوطال  از من بترسد
دههد کهه ههدف او از  این سخن مأمون، پرده از اسهرار بهاطنی او برداشهته اسهت و نشهان می

بخشی به خالفت عباسی، از بهین بهردن مخالفهت و  ، اف ون بر مشروعیتولیعهدی امام رضا
 های علویان بوده است. خاموش کردن قیام

 العمل امام رضا عکس

به حقانیت خالفهت عباسهیان  کرد به اهداف خود رسیده است و امام رضا مأمون که گمان می
از زمان حضهور در مدینهه تها  مواجه شد. امام اعتراف خواهد کرد، با اقدامات متقابل امام

 زمان شهادت به اشکال مختلف مانع تحق  اههداف مهأمون شهدند کهه در ایهن نوشهتار تنهها بهه

                                                           

 .31، ص  4، ج مروج اليه  و معادن الجوهر. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، 1
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 شود.زدایی از خالفت عباسی انجام دادند، اشاره میاقداماتی که در راه مشروعیت
 . سلب اعتماد از عباسیان1

، ایجاد شک و تردید در مردم نسبت به دعوت مأمون بهود. آن حضهرت تها نخستین اقدام امام
بهاطنی  و زمهانی کهه علیهرغم میهل 1توانستند، از رفتن به خراسان خهودداری کردنهدجایی که می

 2تصمیم گرفتند به سوی مرو حرکت کنند؛ پیش از حرکت دستور دادند تا برای ایشان گریهه کننهد
بازگشهت اسهت. همچنهین هنگهام رفهتن بها آنکهه مهأمون از آن تا مشخص شود که این سفر بهی

خواهد همراه ببرد، اما ایشان حتی از بردن تنها پسر خود امهام حضرت خواسته بود تا هر که را می
 3، خودداری کردند.جواد

هها بهه با توجه به جایگاه واالی آن حضرت نه د مهردم و اعتقهاد آن این اقدامات امام رضا
از روی دلیل و حکمت است، موج  ایجاد بدگمانی در مهردم نسهبت بهه  اینکه کارهای امام
 شد.دعوت مأمون می

 . بیان حدیث سلسلةالذهب )والیت شرط پذیرش توحید(2

موقعیت را مناسه  دیهد، در جمهع حرکت به سوی مرو، نخستین جایی که امام رضادر مسیر 
و شنیدن سخنان ایشان  محد ان نیشابور بود. در این شهر تعداد زیادی از مردم برای دیدن امام

گرد آمده بودند. حضرت حدیث معروف سلسلاالذه  را بیان کرد و از قول پدر ب رگهوارش امهام 
و آن حضهرت از قهول خداونهد متعهال، فرمهود:  خداهرینش از رسول، از اجداد طاکاظم

ْصنياَ ِمَناِمْناَعذ كي» َِ ْناَقَخَلا َُ ْصنياَف َِ ا ا َُّ  و
اَلاِ َُ اِ ََل  َُ و هه حصهار مهن َكَِّ ؛ )کلمه( ال الهه اال اللف

کهه ایهن اجتمهاع  امهام رضها«. است و هر کس وارد حصار من شود، از عذابم در امان است
ترین مسئله زندگی و هدف انبیها، یعنهی توحیهد دید، آن را بهترین فرصت برای بیان مهمپرشور را 

ِكشو و ِهَهاا»دانست و سزس در حالی که حرکت کرده بود، مجددا  مردم را خطاب قرار داد و فرمود: 
َنااِمْناشو و ِهَها

َ
 «.های آن هستمبا شروط آن و من، از شرط 4؛َ ا 

سیر رهبری نظام اسهالمی را تبیهین و اعهالم کهرد کهه امهام همهه با این سخن، م امام رضا
                                                           

 .141، ص 2، ج عیون اخبارالرضا؛ محمد بن علی صدوق، 140، ص49، ج بحاراالنواردباقر مجلسی، . محم1
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  . مجلسی، همان.3
  .127، ص 49. همان، ج 4



  239 خالفت عباسی آزمون مشروعیّت والیتعهدی امام رضا

 

 باشد. مسلمانان است و فرمانبرداری از ایشان واج  می

 کرامتی از امام رضا

: مدت بیست سهال در مدرسهه حهاج حسهن مشههد، تحهت سرپرسهتی الله وحید خراسانی آیت
اد امام جماعت بود ه بودم. ها در مسجد گوهرشالله گلزایگانی ه که سالمرحوم حاج شی  حبی 

مدتی در تهران مهریض و بسهتری شهدم. روزی بهه جانه  حضهرت »روزی ایشان به من فرمود: 
 سهجدهرو کردم و گفتم: آقا! من چهل سهال تمهام پشهت در صهحن، در سهرما و گرمها،  رضا

ال گشهتم. حهخواندم و بعد خدمت شما شرفیاب میکردم، نماز ش  و نوافل میعبادت پهن می
ام، به من عنایتی بفرمایید. ناگهاه در همهان حهال بیهداری دیهدم در بهاغ و بسهتانی که بستری شده

قرار دارم. ایشان از داخل باغ گلی چیدند و به دست من دادنهد. مهن آن  خدمت حضرت رضا
به آن دسهت گهل داده  تر آنکه دستی که حضرت رضاگل را بوییدم و حالم خوب شد. جال 

یافت ! البته در همهان درنگ شفا میکشیدم؛ بیبا برکت بود که بر سر هر بیماری می بودند، چنان
یافت، ولهی بعهد العالج بهبود میهای صع روزهای نخست با یک مرتبه دست کشیدن بیماری

از مدتی که با این دست با مردم مصهافحه کهردم، آن برکهت اولیهه از دسهت رفهت و اکنهون بایهد 
   1«.  بر آن بیف ایم تا مریضی شفا یابددعاهای دیگری را نی

اینفسیییتچیییاهندهمانییید ان
  

َکسیانجزاوکسفنیستَکیسبف
 

ایمچییاهنمییاسییا کیی بیچییاهه
  

 رایوبرانیف،بی کی هوییوهییم
 

 . نخستین رویارویی3

شده و دقی  بود. ایشان از ههر فرصهتی بهرای بهرهم زدن در مرو نی  حساب اقدامات امام رضا
در مرو، مأمون که نقشه دقیقهی  کردند. پس از حضور امامها واهداف مأمون استفاده میهنقش

بر مشروعیت خالفت عباسیان را بگیرد و ههم جایگهاه آن  طراحی کرده بود تا هم اعتراف امام
حضرت را در دید مردم تن ل دهد و چنین وانمود کند که او اهمیتی برای سرنوشت مردم و جامعهه 

تهرین را شایسته شود، ابتدا بحث واگذاری خالفت را مطرح کرد و با اعالم اینکه امامیقائل نم
کهه از نیهت  داند؛ از آن حضرت خواسهت تها خالفهت را بزذیرنهد. امهامفرد برای خالفت می

                                                           

 .775، کد مطل  «چند حکایت و کرامت از امام رضا)ع(»سایت روشنا، . وب1
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اگر خالفت ح  توست و خداوند آن را بهرای تهو قهرار داده اسهت، »مأمون آگاه بود، به او فرمود: 
ت لباسی را که خدا به تو پوشانده؛ در آورده و به دیگری واگذار کنی و اگهر مهال تهو پس جای  نیس

، مهأمون را این سخن امهام 1«.نیست، ح  نداری آنچه را که مال تو نیست؛ به دیگران ببخشی
بایست منکر ح  خالفت برای خود و پدرانش، و یا از پیشنهاد خهود بست قرار داد که یا میدر بن

، در هر صورت مشروعیت خالفت او و نی  صداقت گفتار او درباره امهام رضها منصرف شود.
 گرفت.مورد تردید قرار می

بار بحث والیتعهدی را مطرح کرد و سهرانجام بها تهدیهد بهه بردار نبود و اینالبته مأمون دست
ه»در ایهن بهاره فرمهود:  را مجبور به پذیرش آن کرد؛ چنانکهه امهام قتل، امام َم اللهه َقهد َعل 

؛ خَترُت الَقبوَل َعَلی الَقتل  رُت َبیَن َقُبول  ذلَک َو َبیَن الَقتل  ا  ذالک، َفَلَما ُخیف دانهد خدا می 2َکراَهتی  ل 
که من از قبول این امر کراهت داشتم، اما آنگاه که بین پذیرش والیتعههدی و کشهته شهدن مخیهر 

 «.مشدم؛ به ناچار والیتعهدی را بر کشته شدن ترجیح داد

  . تبیین حق الهی حاکمیت ائمه4

و رد  بیهتپس از پهذیرش والیتعههدی از ههر فرصهتی بهرای ا بهات حه  اههل امام رضا
بهه  رو در نخستین مجلسی کهه بهرای معرفهی امهاممشروعیت عباسیان استفاده کردند؛ از این

شهما حه   بهر خداما به خاطر رسول»عنوان ولیعهد تشکیل شد، خطاب به حاضران فرمود: 
 3«.دهیمداریم و شما نی  بر ما حقی دارید. پس اگر شما ح  ما را ادا کنید، ما نی  ح  شما را می

در این سخنان به مأمون و سایر حاضران فهماند که اگر اصل خالفت ههم بهه ایشهان  امام
 خهدامنتقل شود، نه از جان  مأمون و عباسیان، بلکه به دلیل حقی است که از جان  رسهول

 واگذار شده است و اصل خالفت، ح  آنان است. به ائمه
صوشاب حارهرینکسک مبتالیهیاسیت

  
امییامداهونییداهمیینا داییایهیاسییت

 

یفاییحنوحیاطوهواقهااشیواسیت
  

کنییاهپنجییرهفییوالد،کییربالیهیاسییت
 

کجاب فییرسیرایشادبکینموقتیف
  

4سیتک پادشاهجهانسائلو یدایهیا
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 بیت. اعتراف مأمون به حق اهل5

و شایسهتگی  بیتای بار دیگر به ح  اهلپس از تثبیت والیتعهدی ضمن خطبه امام رضا
ها برای خالفت اشاره کردند و والیتعهدی را در واقع اعتهراف مهأمون بهه ایهن حه  دانسهتند و آن

َناامَا»فرمودند:  ِْ ََ اَ ميَ  ُُؤمنينا... اَع َفاِمنا  َُ ...ِإ اَغيو هو ِهََّ و َِ )مأمون( ... آنچه را کهه دیگهران  1؛اا
 «.از ح  ما انکار کرده بودند، به رسمیت شناخت

این سخن آن هم در مجلس بیعت و در حضور مأمون و تصریح به اینکه مهأمون حقهی را بهه 
گرداند که دیگران از او و اجداد طهاهرینش غصه  کهرده بودنهد، در واقهع اعترافهی برمی امام

و از طرف دیگر مشروعیت حکومهت عباسهیان را  بیتاست از جان  مأمون به حقانیت اهل
 برد.زیر سؤال می

 . مبارزه منفی 6

را حفهظ  از آنجا که مأمون به علت اوضاع آشفته حکومت خود در آن مقطع تالش کرد تا امام
روی کردنهد و پهس از ها و اهداف او به اتخاذ سیاست منفی برای خنثی کردن نقشه کند، امام

 گفتگو با مأمون، شرایطی را برای پذیرش والیتعهدی مطرح نمودند. در واقع شرایط امام رضها
زدایی از خالفت عباسی برای پذیرش والیتعهدی هم اقدام دیگری بود که ایشان در راه مشروعیت

نهد و فرمودنهد: پذیرش والیتعهدی را مشروط به عدم مداخلهه در امهور کرد انجام دادند. امام
پذیرم، به شرط آنکه امر و نهی نکنم؛ کسهی را بهه کهاری نگمهارم، کسهی را از من این امر را می»

 2«.مقامش  بر کنار نکنم و رسم و روشی را تغییر ندهم

 گیرینتیجه
دیهد، بهه منظهور تثبیهت مأمون که در پی علل و عوامل مختلف حکومهت خهود را در خطهر مهی

و از بین بردن بهانه مخالفان و بهه دسهت آوردن مشهروعیت، والیتعههدی  های حکومت خود پایه
در مراحل مختلهف از ابتهدی حرکهت از مدینهه تها  را مطرح کرد. البته امام رضا امام رضا

                                                           

شهرآشهوب مازنهدرانی، ؛ محمد بن علی ابهن337، ص 2، ج األئمةکشف الغمه فی معرفة . علی بن عیسی اربلی، 1
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های مأمون را خنثی کردند و نه تنها مانع تحق  اههداف زمان شهادت، با اقدامات به هنگام، نقشه
 حکومت عباسیان را به همگان نشان دادند. او شدند؛ بلکه عدم مشروعیت
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 اسالمی در عصر والیتعهدیهای  و تعامل با فرقه امام رضا

 *حمیدهیامرهریدکتراالسالموالمسلمینحجت

 همقدم

ای  ویژه در دوران والیتعههدی از اهمیهت ویهژه های اسهالمی بهه با پیروان فرقه رابط  امام رضا
های آن حضرت به دسهت آورد. نهوع برخهورد بها آنهان،  توان از مناظره برخوردار است و این را می

چگونگی استناد به منابع، ارائه مستندات و توجهه بهه روحیهه مخاطبهان از نکهاتی  اخالق مناظره،
ای برخوردارند. این نوشتار به دنبهال  های آن حضرت از جایگاه ویژه هستند که در گفتگو و مناظره

های  بها پیهروان فرقهه های حضرت علی بن موسی الرضا پاس  به این پرسش است که مناظره
یتعهدی چگونه بوده است؟ برای پاس  به این پرسش و بهه شهیوه توصهیفی ه اسالمی در دورۀ وال

توان گفت آن امام همام با تکیه بر اصول مشهترک  تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و روایی می
های عقلی و با تکیه بر اخالق  گیری از سیره نبوی و استدالل مانند استناد به آیات قرآن کریم و بهره

اند و در تصحیح باورههای نادرسهت افهراد  ها و شبهات مطرح شده، پاس  داده به پرسش اسالمی
 کردند. کوشیدند و مطال  درست را به مخاطبان منتقل می

تعامهل آن حضهرت بها  ترین نکات دوران حضرت علهی بهن موسهی الرضها یکی از مهم
های مختلهف، چگهونگی  فرقهههای اسالمی در دوران والیتعهدی بود. نوع برخورد با پیروان  فرقه

شده توسط آن حضهرت، نیه  اخهالق منهاظره و گفتگهو از  کار گرفته احتجاج با آنان و استنادات به
توانند در دوران کنونی برای جامعه راهکار مناسبی باشهند. بهرای تبیهین ایهن  مسائلی است که می

یم؛ سهزس اقهدامات آن نکته باید زمان  آن حضرت و اوضاع فرهنگی سیاسهی آن دوران را بشناسه
 حضرت را متناس  با آن تحلیل کنیم.

                                                           

 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 تعامل فرهنگی در عصر امام رضا

گیری اختالف میان خاندان عباسهی  زمان با شکل از جهت سیاسی هم دوران امامت امام رضا
شهدن امهین بها  الرشید بهود. بعهد از درگیهری میهان امهین و مهأمون و کشته بر سر جانشینی هارون

کارگ اران حکومت مانند فضل بن سهل و طاهر بن حسین، مهأمون قهدرت را بهه  همکاری برخی
داد.  یافته مکت  اعت الی بغداد بود، عالق  زیادی به مناظرات نشان می دست گرفت. او که پرورش

او که به دلیل کشتن برادرش و نی  انتقال مرک  خالفت از بغداد به خراسان با مشهکالت متعهددی 
های موجهود علیهه خهود، امهام  برای تثبیت حکومت خهود و کاسهتن از دشهمنیروبرو شده بود، 

 عهد معرفی کرد.  را ولی رضا
گیری فعالیهت معت لهه بهود.  از جهت فرهنگی دوران اوج عصر والیتعهدی حضرت رضا

های عقلی آنان با ظواهر آیات و روایهات  گرا بودند، هرگاه استدالل های عقل معت لیان که از جریان
زدنهد. مهأمون خهود  هها دسهت می خوانی نداشهت، بیشهتر بهه تأویهل ظهواهر آیهات و روایت هم

یافت  این مکت  فکهری بهود و عصهر حاکمیهت او دورۀ باورههای کالمهی و اعتقهادی بها  پرورش
ای کهه بسهیاری از  ای را شهکل داده بهود؛ بهه گونهه سیاست و حکومت پیوند خورده و دوران ویژه

معت له مانند مخالفان خل  قهرآن بهه شهدت مهورد آزار حکومهت قهرار  مخالفان باورهای مذهبی
 گرفتند. می

گروه دیگری که در برابر معت له قرار داشتند، اهل حهدیث بودنهد؛ اینهان بهه ظهواهر احادیهث 
شهدت  های عقلهی در باورههای کالمهی و معهارف دینهی به کارگیری اسهتدالل بسنده کرده و با به

هایی که در طول تاری  بهر احادیهث اسهالمی وارد  ن توجه به آسی مخالف بودند. این طیف بدو
ویژه جریان جعل حدیث و حتی بدون عرضه روایات بهر قهرآن، آنهان را بهه عنهوان  شده است؛ به

تهرین  سنت نبوی پذیرفته بودند؛ در نتیجه منجر به پیدایش انحرافاتی در جامعه گردید کهه از مهم
 اشاره کرد.  توان به مشبهه و مجسمه آنها می

هها منهاظراتی  در دوران والیتعهدی بر اساس سیره اخالقی و علمی بها ایهن گروه امام رضا
داشتند که ضمن رعایت اخالق، با استناد به اصول مشترک و مقبول مسلمانان مانند قهرآن و سهیره 

 دادند. ها و شبهات آنان پاس  می نبوی با آنان به مناظره برخاسته و به پرسش
 رعایت اخالق الف( 

ویژه در منهاظرات اسهت کهه  به ترین اصول در روابط حضرت رضا مداری یکی از مهم اخالق



  245 های اسالمی در عصر والیتعهدی و تعامل با فرقه امام رضا

 

اند آن حضهرت حتهی در حهد یهک  که برخی گ ارش کرده شدت بدان پایبند بودند. چنان ایشان به
کلمه به کسی ستم نکردند و هرگ  دیده نشد آن حضرت سخن کسی را قطهع کننهد. ابهراهیم بهن 

َتا»گ ارش کرده است: عباس  َحَسِنا ُ م ُْ َكاا 
َ
ا  ْفتو

َ
اَةَطأَعاَعََّأىااَمااَب  أ و ْفتو

َ
اَ اََلاَب  اَة ُّ   َُ دً اِكَ َِّ ََ

َ
َفاا  َِ

َ اِمْن وا ىاَفْف و ته ََ ا اَكََلَم و د  ََ
َ
کس حتی به اندازه یک کلمه ستم کنهد و  به هیچ ندیدم ابوالحسن 1«: 

 کالم کسی را قطع کند.
که در منهاظره بها  کردند؛ چنان ا نی  از قطع کالم طرف گفتگو با خود منع میحتی گاه دیگران ر
ق( هنگههامی کههه مههأمون بهها دیههدن اشههتباهات او و اصههرار بههر ادامههه 252سههلیمان مههروزی )د 

هایش، با تندی به او دستور داد تا دست از تکهرار سهخن اشهتباه خهود بهردارد؛ امهام  گویی تناقض
   2رده و سزس از سلیمان خواستند تا سخنش را ادامه دهد.او را به آرامش دعوت ک رضا

طهرف مقابهل خهود را نیه   ای اهمیت دارد که امام رضا رعایت اخالق در مناظره به اندازه
خهواهی بزهرس؛  که در مناظره با سلیمان مروزی بدو فرمود هرچه می کردند؛ چنان بدان توصیه می

هنگهامی کهه سهلیمان مهروزی در  3فراتهر مگهذار. ولی خوب گوش فراده و پا را از جاده انصهاف
جایگاه متکلم برجسته خراسان با آن حضرت مناظره کرد و مغلوب و شهرمنده شهد، مهورد خنهده 

خهویی و رعایهت حهال او  خطهاب بهه حاضهران آنهها را بهه نرم حضار قرار گرفت. امام رضها
 4فراخوانده و فرمودند با متکلم خراسان مدارا کنید.

 شایفکینرافتاده،صودتمشدلب کاهم ی
  

دهایندهیایطوفانفدوباههناصیدایفکین
 

اجابتباداایاوست،انایتدهاریایاوسیت
  

5کرامتباصدایاوست،داایفکنداایفکین
 

 های نادرست ب( تصحیح باورها و برداشت

مکهن اسهت های نادرست از آیات و روایهات اسهت کهه م یکی از مشکالت مسلمانان، برداشت
 پیامدهای نادرستی همانند باورها و اعتقادات ناروا بهه همهراه داشهته باشهد. دوران امهام رضها

برخی از این باورهای ناصواب میان مسلمانان شکل گرفته بود که گاه در گفتگو و مناظره افهراد بها 
داد  وش مهیرویی به گفتگوها گ با سع  صدر و گشاده داد. امام آن حضرت نی  خود را نشان می
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 کردند. و سزس باورهای آنان را تصحیح نموده و عقیده درست را بیان می
َْ »گروهی از دانشمندان مسلمان با اسهتناد بهه آیه   َفْينا ِمن َِ ََ لْصن نذي ُثنمَّ َأْوَرْثَننا لْلِکتناَب للَّ

اههل »و دانستند کردند و مقصود آن را همه امت می آن را بر هم  مسلمانان اطالق می 1«ِعباِدنا...
ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ا َتْعَ ُموَن »در آی  « الذکر  دانستند. امام رضها را یهود و نصارا می 2« َفْسَ ُ ول َأْهَل للذِّ

 3معرفی کردند. بیت مصداق هر دو را اهل با استناد به آیات قرآن و سخن پیامبر
اسهان حضهور همچنین در ماجرای دیگری، مهأمون در مجلسهی کهه دانشهمندان عهراق و خر

َْ ِعباِدننا ...»داشتند، ازمعنای آیه  َفْينا ِمن َِ ََ لْصن نذي پرسهید. دانشهمندان  4«ُثمَّ َأْوَرْثَنا لْلِکتاَب للَّ
 هستند؛ اما حضهرت رضها حاضر گفتند مقصود از بندگان برگ یده، هم  امت رسول الله

ده، فقط عترت پهاک ضمن رد این سخن حاضران، فرمودند مقصود خدای متعال از بندگان برگ ی
در پاس  مأمون از علت این سخن فرمود: اگر مراد همهه امهت باشهد،  هستند. امام پیامبر

 فرمایهد: باید همگی به بهشت بروند؛ چون خداوند در ادامه همه را اههل بهشهت قهرار داده و می

اُت َعْدٍن َيْدُخُ وَنها...» که خداوند آنهها است  پس این ورا ت مخصوص خاندان پیامبر 5؛«َجنَّ
ما ُيرينُد لل نُ  ِلُينذِهَب »را در قرآن اینگونه توصیف کرده است:  جَس  َعننُکُم  ِلَنه  َو  للَبينِت  َلهنَل  للنِره

َرُكم ِهه َِ ا»دربارۀ آنان فرمهود:  ها کسانی هستند که رسول خدا و همان 6«َتِهيرل ُي ٌِ أ َخَّم أيامو ِإنم
ِ اَ اِعْتا ََّْيِناِكَتاَطا َُّه َْ ا ُثه مو ْةَلاَكْيِتيِفي و

َ
 7«....اَ ِتيا 

با استدالل به آیات قرآن و سیره نبوی برای حاضهران  ابهت کردنهد مهراد خهدای  امام رضا
 است. در ادامه مأمون از علهت برتهری خانهدان پیهامبر متعال از آیه مذکور خاندان پیامبر

ر حاضهران ایهن نکتهه را با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم به او و دیگه پرسید و امام رضا
 8 ابت کردند.

ابتدا فرمودند آیا چنین چیه ی  دانستند؛ امام دربارۀ آیه بعد که اهل ذکر را یهود و نصارا می
شان برتهر اسهت؟  گویند دین کنند و می که آنان ما را به دین خود دعوت می درست است؛ درحالی
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سن آیا نظر شما چی ی خهالف گفتهه اینهان در ادامه و در پاس  به خواسته مأمون که گفت یا ابالح
نُ  »با استناد به آی  شهریف   است؟ امام رضا ََ آَمُنول َقْد َأْنَزَل لل َّ ِذي ْلباِب للَّ َ  يا ُأوِلي لَْلَ ُقول لل َّ ...َفاتَّ

ناٍت  ِ  ُمَبيِّ و ما اهل  کر، رسول خدافرمود: مراد از ذ 1«...  ِإَلْيُکْم ِذْكرًل َرُسوًا َيْتُ ول َعَ ْيُکْم آياِت لل َّ
 2اوییم.

 برداشت نادرست آنان از آیات قرآن کریم را اصالح کردند. سان امام رضا بدین
 ج( استدالل به اصول مشترک

های مختلف، استدالل و استناد به امهوری  با گروه ترین نکات در تعامل امام رضا یکی از مهم
های حاضر بود. ایهن رویهه در واقهع پیهروی از  گروه بود که آنان پذیرفته بودند یا مشترک میان همه

شان در مدینه، براساس کتاب خدا، اههل  بود که در ابتدای دوران حکومت سیره و سنت پیامبر
کتاب را به امور مشترک میان اسالم و آنان دعوت کرد که همهان پرسهتش خهدای یکتها و دوری از 

نَ  َوَا ُنْشنِرَك ِبنِ  ُقْل َيا َأْهَل لْلِکَتاِب َتَعالَ »شرک بود:  ْول ِإَلی َكِ َمٍة َسَولٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُکْم َأاَّ َنْعُبنَد ِإاَّ لل َّ
 3«.َشْيً ا....

ههای خهود بها پیهروان  در گفتگهو و مناظره بر همین اساس حضرت علی بن موسی الرضا
سهلمانان تأکیهد ویژه در دوران والیتعههدی بهر اصهول مشهترک میهان همه  م های اسالمی به فرقه

ها و گفتگوهای مختلف با استناد به آیهات کتهاب خهدا و سهیره و سهنت  داشتند. ایشان در مناظره
ای نه د مسهلمانان برخهوردار بودنهد، در برابهر مخالفهان احتجهاج  که از جایگهاه ویهژه نبوی

 خواندند. کردند و آنها به تعامل با یکدیگر فرا می می
بودن یا نبهودن خهدا و پاسه   ه گفتگویی علمی است دربارۀ جسمبا َابوُقرف  مناظره امام رضا

 مستند به آیات قرآن بود که وجه مشترک میان همه مذاه  اسالمی است. امهام رضها امام
ه از  های عقلی و نقلی و تأکید بر آیات قرآن، پاسه  او را دادنهد؛ بهه گونهه با استدالل ای کهه َابهوُقرف

تهرین  یکهی از مهم 4آن حضرت متحیر شد و مجلس را تهرک کهرد.های امام و علم و دانش  پاس 
ه درباره روایتی بود که دیدار و هم پرسش و  سخنی با خداوند را میان حضرت موسهی های َابوُقرف

و دیدار را به پیامبر خاتم اختصهاص داده  تقسیم کرد و گفتگو را به موسی حضرت محمد
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ا ُتْدِرُكنُ  » فرماینهد: خن خداونهد و آیهات را کهه میفرمود آیا کسی که این س است. امام رضا
ْبصاُر  وَن ِبِ  ِعْ ماً » 1،«لَْلَ ُِ ابهالغ کهرد، کسهی غیهر از حضهرت  3«ءٌ  َلْيَس َكِمْیِ ِ  َشْی »و  2«ا ُيِحي
بود؟ ابوقرة گفت بله او بود. امام فرمود: چگونه ممکن است فردی از جانه  خداونهد  محمد

بیننهد و دانهش  ها او را نمی دا مردم را به سوی او فراخواند و بگوید: چشمآمده و به فرمان همان خ
ها بر او احاطه ندارد و هیچ چی  همانند او نیسهت؛ بعهد همهین شهخص بگویهد مهن او را  انسان

کنید؟ حتی زنادقه هم نتوانستند چنین چیه ی را بهه  بینم و بر او احاطه علمی دارم؟ آیا حیا نمی می
امام در پاس  ابوقرة که با اصرار بر باور خویش از امام پرسید پس شما روایات را  4او نسبت دهند.

کنیم و آنچهه مسهلمانان بهر آن اجمهاع  کنید؟ فرمود هر روایت مخالف قرآن را انکار می انکار می
ْبصاُر » دارند این است که دربهاره  . این سخن امهام رضها6«ءٌ  ْی َلْيَس َكِمْیِ ِ  َش »و  5«ا ُتْدِرُكُ  لَْلَ

و ائمه پیشین بود کهه  کنیم نی  با تکیه بر سخن پیامبر آنچه مخالف کالم خدا باشد را انکار می
در برابهر چنهین  اینگونه امهام 7فرمود هرچه از ما شنیدید که مخالف قرآن بود، آن را رها کنید.

 8فردی با استناد به آیات قرآن پاس  او را دادند.
ای که از سؤال او  پرسید؛ به گونه مون دربارۀ بداء از امام رضاسلیمان مروزی در حضور مأ

َيْبَدُؤل لْلَخْ نَق  »با استدالل به آیات متعدد از قرآن کریم مانند  مرسید. اما بوی انکار به مشام می
ُ  ما َيشاُء َو ُيْیِبُت »و  10«َيِزيُد ِفي لْلَخْ ِق ما َيشاءُ » 9 ،«ُثمَّ ُيِعيُدهُ  و مانند اینها پاسه  او  11 «َيْمُحول لل َّ

را ههم بهرای ا بهات  ای از سیره نبوی به خواست سلیمان نمونه را دادند. در ادامه امام رضا
 سخن خود بیان کردند. آن حضرت با اشاره به جریانی در تهاری  اسهالم، بهه سهخنان پیهامبر

ی از پادشهاهان خبهر داد و او استناد کردند که خداوند به یکی از پیامبران خود درباره پایان عمر یک

                                                           

 .103. انعام: 1
 . 110. طه: 2
 .11. شوری: 3
 . 407، ص 2، ج احتجاجن حسن طبرسی، . فضل ب4
 .103انعام:   .5
 .11. شوری: 6
 .275، ص 7، ج تهيب  االحکا . محمد بن حسن طوسی، 7
 .240، ص 1، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 8
 .11. روم: 9

 .1. فاطر: 10
 .41. رعد: 11



  249 های اسالمی در عصر والیتعهدی و تعامل با فرقه امام رضا

 

با شنیدن این خبر به درگاه خداوند دعا کرد تا به او مهلت دهد تا فرزندش را ب رگ کند و خداونهد 
اسهتدالل امهام  1سال بر عمر او اف وده اسهت. نی  به او مهلت داد و به همان پیامبر اطالع داد پان ده

بود که سلیمان مروزی بعد از آن اعالم کرد  ای به گونه و استناد به قرآن و سخن پیامبر رضا
   2دیگر هرگ  بداء را انکار نخواهم کرد.

 های عقلی کارگیری استدالل د( به

های  در برابر صاحبان اندیشه و در مناظره با پیروان فرقه ترین راهکارهای امام رضا یکی از مهم
دانسهتند،  کسانی که قرآن را قدیم می عقلی بود. ایشان در برابر های گیری استدالل کار اسالمی، به

اف ون بر نکات مختلفی که طرح کردند، دلیل عقلی نیه  ارائهه کردنهد؛ بهدین ترتیه  کهه الزمهه 
 3بودن قرآن، تعدد قدماست و این محال است. پذیرش قدیم

 هـ( مبارزه با اخبار جعلی و اسرائیلیات

، مقابله با اخبار جعلهی و ام رضادر مناظرات حضرت ام شده ترین نکات مشاهده یکی از مهم
دربهارۀ داسهتان  اسرائیلیات است؛ از جمله پاس  آن حضرت به ابن جهم. او که نظر امام رضا

نسبت داده را پرسهید، بها اسهتناد بهه آیهات قهرآن و  ای که به حضرت داود گونه جعلی و افسانه
ی بهن جههم از امهام دربهاره پاس  داد و از عصمت پیامبران دفهاع کردنهد. عله روایات پیامبر

ای زیبها وارد شهد؛  داستان داود پرسید که گفته شده مشغول نماز بود که شیطان به صهورت پرنهده
داود با دیدن آن نمازش را قطع کرد تا آن را بگیرد. آن پرنده داخل خانه اوریا ه از فرمانهدهان داود ه 

ریا افتاد و عاشه  او شهد. بهرای نیهل بهه رفت. داود نی  به دنبال او و در آنجا چشمش به همسر او
هدف خود به فرمانده و جانشین خود در سزاه دستور داد تا اوریا را جلو بفرستد تها کشهته شهود و 

با شنیدن سخنان جهم دسهت خهود را  شدن او با همسرش ازدواج کرد. امام رضا بعد از کشته
غمبهری از پیهامبران الههی تهمهت زده و بر پیشانی زد و آیه استرجاع را تالوت کهرد و فرمهود بهه پی

در ادامه روایت درست را بیان کردند و  توجهی به نماز و قتل دادید. امام رضا نسبت ناروای بی
فرمودند آنچه سب  توبی  حضرت داود شد، آن بود که در دعوای میان دو نفر کهه بهه حضهور او 

د. دو ملک به صورت دو نفر نه د داود رسیده بودند، سخن و ادعای یکی را شنید و دیگری را نشنی
خواههد مهال مهن را  رفتند و یکی گفت برادرش نودونه گوسفند دارد و من یکی دارم و اکنون او می
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نی  در اختیار بگیرد. داود بدون شنیدن سخن طرف مقابل حه  را بهه او داد؛ بنهابراین خداونهد در 
ا َجَعْ ناَك َخ »قرآن کریم فرمود:  ِبنِع يا دلُوُد ِإنَّ ناِس ِبناْلَحقِّ َو ا َتتَّ ََ للنَّ ْرِض َفناْحُکْم َبنْي يَفًة ِفي لَْلَ

ِ  َلُهْم َعنذلٌب َشنديٌد ِبمنا َنُسنول َينْوَم   لْلَهوی َْ َسبيِل لل َّ وَن َع ََ َيِض ُّ ذي ِ  ِإنَّ للَّ َْ َسبيِل لل َّ َك َع َفُيِض َّ
ائیلیات واردشهده در اخبهار مسهلمانان گونه را کهه از اسهر سان این روایت افسانه بدین 1«. لْلِحساب

   2است، باطل شمردند.

 فضل امام رضا )ع( در قالب یک داستان

ای بود در  جلسه گفت: در ش  والدت حضرت صدیقه طاهره رضا انصاریان می مرحوم حاج
مشهد که بانی آن جلسه نیتش این بود که بیش از صدنفر از سادات را دعوت کند. از من هم برای 

اح «. اون ُقمی  از همه بهتهر خوانهد»گفتند:  ی در آن جلسه دعوت شد. بعد از جلسه، مردم میمدف
خواهیم بریم، پاکهت مها  آقای فالنی! ما می»مجلس که تمام شد به بانی مجلس به شوخی گفتم: 

خواسهتم پاکهت بهدم کهه شهما رو  برو آقا! اگهر می»او هم با زبان شیرین مشهدی گفت: « را بده!
بهی جهان! مها بهرای پهول  بی»عهرض کهردم:  در بین راه به حضهرت زههرا« کردم! دعوت نمی

حال عجیبی پیدا «. خوانیم و برای ریا، شما کمک کنید که این خواندن ما فقط برای شما باشد می
 به حهرم امهام رضها« َبست باال»کردم و با همان حال وارد من ل شدم. در عالم خواب دیدم از 

س حضرت رضا از مشرف شدم؛ ناگهان دی خارج شدند. تمام صهحن « ایوان طال»دم وجود مقدف
نور بود. داخل صحن شدم. مثل اینکه من ههم جه ء کسهانی بهودم کهه بایهد خهدمت حضهرت 

تهو بهودی کهه »کردم؛ جلو رفتم و سالم عرض کردم. جواب فرمودنهد:  عرض سالم می رضا
ه»عرض کردم: « خواستی؟! پاکت می و سهزس از « دامنت را بگیهر»رمودند: ف« بله یابن رسول اللف

ه سرازیر شد! و بعد هم فرمودند:  دو دست مبارک خواهید، ما  هرچه می»شان، مثل یک آبشار سکف
 «.هستیم

توانم وصف کنم که چطور از خواب بیدار شهدم! وقتهی از خهواب بیهدار شهدم، صهدای  نمی
 مان حال به حرم حضرت رضهامناجات و پیشخوانی اذان را از حرم شنیدم. وضو گرفتم و با ه

مشرف شدم. همان نقطه را کهه در خهواب دیهده بهودم، بوسهیدم و صهورتم را متبهرفک کهردم و بهه 
 3«.ها را زدم آقاجان من را عفو کنید، من نفهمیدم که این حرف»عرض کردم:  حضرت رضا
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 نتیجه
لمهی بهر مباحهث با وسعت دانهش و احاطهه ع با توجه به آنچه گفته شد، باید گفت امام رضا

ویژه در مناظره و گفتگهو بها آنهان ضهمن رعایهت  های اسالمی به مختلف در تعامل با پیروان فرقه
شهدند و بهرای  اخالق اسالمی و توجه به وضعیت روحی و حال مخاطبان، با آنان وارد گفتگو می

یره ا بات ادعای خود و رد مدعای مخالفان، ضهمن اسهتناد بهه اصهول مشهترک ماننهد قهرآن و سه
ههای مختلهف تأکیهد داشهتند.  ، به استدالل عقلی و تصحیح باورههای ناصهواب گروهنبوی
 که در تصحیح باورهای علی بن جهم، سلیمان مروزی و حتی مأمون عباسی اقدام کردند. چنان

 فهرست منابع
 قرآن کریم

اکبهر  ؛ ترجمهه علیتحف العقول عن آل الرسنول. ابن شعبه حرانی، ابومحمد حسین بن علی؛ 1
 ق.  1400غفاری؛ تهران: انتشارات اسالمیه، 

 .  ش1376؛ چ دوم، تهران: انتشارات سروش، سیره معصومان. امین، محسن؛ 2
اکبهر غفهاری؛ چ اول، قهم:  ؛ تصهحیح علیالخصال. صدوق، ابن بابویه محمد بن علی قمی؛ 3

 ش. 1362جامعه مدرسین، 

؛ تصحیح مههدی الجهوردی؛ عیون اخبار الرضا؛ هههههههههههههههههههههههههه. ههههههههههههههه4
   .ش1378چ اول، تهران: انتشارات جهان، 

، ؛ چ اول، قهم: مؤسسها آل البیهتإعال  الوری بأعال  الهندی. طبرسی، فضل بن حسن؛ 5
 ق. 1417

؛ تحقیه  محمهدباقر خرسهان؛ چ اول، االحتجاج علی اهل اللجناج. طبرسی، احمد بن علی؛ 6
 ق. 1403 مشهد: نشر مرتضی،

؛ تحقیه  حسهن خرسهان الموسهوی؛ چ چههارم، تهيب  االحکا . طوسی، محمد بن حسن؛ 7
 ق. 1407تهران: انتشارات اسالمیه، 

 ق.  1429؛ چ اول، قم: انتشارات دار الحدیث، الکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 8
 ق. 1403بی، ؛ چ دوم، بیروت: دار احیاء الترا  العربحار االنوار. مجلسی، محمدباقر؛ 9

؛ چ اول، قم: کنگهره شهی  االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. مفید، محمد بن محمد؛ 10
 ق. 1413مفید، 





 

 

 های بدر و احد عوامل شکست و پیروزی مسلمانان در جنگ

 )برداشتی برای گذر از پیچ تاریخی تمدن اسالمی(

 *(اشکوهی)محمدهیفییقی اهسیداالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

هایی مانند جنگ احهد  اکنون ایران اسالمی در پیچ تاریخی تمدن اسالمی قرار دارد و باید از عقبه
ََ »فرماید:  بگذرد. خداوند می ْعَ ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمنْؤِمني مسهلمانان  1«.َو ا َتِهُنول َو ا َتْحَزُنول َو َأْنُتُم لَْلَ

ان امروزه برترین نیست. این نوشتار از دیهدگاه قهرآن راه در جهان برترین هستند؛ اما تمدن مسلمان
های تاریخی مسلمانان و درسهی  یکی از عبرت« جنگ احد»کند.  رسیدن به این برتری را بیان می

در ماه رمضان در « جنگ احد»شدن بر دشمن و دوری از عوامل شکست است.  ب رگ برای چیره
ال از چگونگی این حاد ه و بیان وقایعی اسهت سال سوم هجری قمری به وقوع پیوست. گاهی سؤ

تر از آن، نگاه فلسف  تاریخی و بررسی عوامل شکسهت  که در این جنگ به وقوع پیوست؛ اما مهم
شود و بهر  خوانش می« جنگ احد»و پیروزی مسلمانان در این جنگ است. به این مناسبت آیات 

سهورۀ آل  179تا  121شود. آیات  یان میها از دیدگاه قرآن ب ها و شکست اساس آن چرایی پیروزی
آیه( مربهوط بهه  9) 164-159آیه( و  9) 138-130عمران مربوط به این جنگ است؛ البته آیات 

 152و  139های  نیست و میان آیات مربوط به ایهن جنهگ قهرار گرفتهه اسهت. آیهه« جنگ احد»
اسهبت اسهت آیهات صهدر انهد و من تهری از پیهروزی و شکسهت را بیهان کرده عوامل بیشتر و مهم

 سخنرانی قرار گیرند.
در سال دوم هجری که مسلمانان در جنهگ بهدر پیهروز شهدند، خهدای متعهال وعهده داد در 
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در سال بعد و هنگام وقهوع جنهگ احهد، عهواملی سهب   1های آینده نی  پیروز خواهند شد. جنگ
کردنهد  نتقهاد مهیا شکست مسلمانان شد. پس از پایان جنگ، مسلمانان نسبت به رسول الله
سهوره آل عمهران  152که مگر خدا به ما وعدۀ پیروزی نداده بود؛ پس چرا شکست خوردیم؟ آیه 

دهد وعدۀ خدا راست و درست بود؛ ولی شما خود سهب  ایهن شکسهت شهدید. ایهن  پاس  می
 پردازد.  می« جنگ احد»نوشتار به عوامل شکست و پیروزی مسلمانان بر اساس آیات مرتبط با 

 نمایی از جنگ احددور 
خورده بهه  کفار قریش سال دوم هجری با دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر در جنهگ بهدر شکسهت

ه بازگشتند. ابوسفیان گفت: بر کشته هها بهاقی  هها خهالی نشهود و کینهه ها گریه نکنید، تا عقهده مکف
ه ار پیاده و تجهی ات  ه ار سوار، دو بماند. همگی شعار  انتقام سر دهید. سال بعد کفار مکه با سه

کهه تها آن  کامل به قصد جنگ با مسلمانان به سوی مدینه حرکت کردند. عباس عموی پیامبر
کرد، به دلیهل عالقهه و محبهت زیهادی کهه بهه پیهامبر  روز اسالم نیاورده بود و در مکه زندگی می

هار نه د  بنهی ای محرمانه توسط مهردی از قبیلهه داشت، ماجرای حرکت و حمل  کفار را در نامه غفف
از ماجرا بهاخبر شهد، گروههی را از مدینهه بهرای  پیامبر فرستاد. همین که رسول گرامی اسالم

کس  اطالعات بیشتر به سوی مکه فرستاد. مأموران پهس از بازگشهت، حرکهت قهوای کفهار بهه 
 سرکردگی ابوسفیان را تأیید کردند.

باره مشهورت فرمهود.  این مانان درای تشکیل داد و با مسل در روز جمعه جلسه رسول خدا
ها سنگر بگیریم تا همهه بتواننهد  . در مدینه بمانیم و در کوچه1در این جلسه دو دیدگاه مطرح شد: 

 . از مدینه خارج شده و در بیرون شهر بجنگیم.2به ما کمک کنند؛ 
ان دیدگاه دوم که همراه با حماسه و اظهار شهجاعت بهود، جوانهان را جهذب نمهود و طرفهدار

ماندن در شهر بود، به احترام احساسهات جوانهان از  بیشتری پیدا کرد. با اینکه نظر رسول خدا
کردن اردوگاه از شههر مدینهه  نفر برای آماده نظر کرد؛ سزس آن حضرت همراه یک رأی خود صرف

 گاه پیهامبر و محلی را در دامن  کوه احد که شرایط نظامی خوبی داشت، برگ ید. آن خارج شد
در خطب  نماز جمعه مردم را از ماجرا مطلع فرمود و پس از نماز با لشکری ه ارنفری از مههاجران 

بودند. ایشان چند  و انصار رهسزار میدان جنگ شدند. فرمانده این جنگ شخص رسول خدا
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 پرچم را برافراشتند که بعضی به دست مهاجران و بعضی به دست انصار سزرده شد.
از اصحاب در طیف حرکت سان دیهد  ردوگاه احد پیاده بود و رسول اللهحرکت از مدینه تا ا

ه  پیامبر 1فرمود. و صفوف را منظم  بهن  نماز صبح را با هفتصدنفر در احد اقامه کردند و عبداللف
نفر از تیراندازان ماهر، مهأمور حفهظ دهانه  حسهاس کهوه قهرار دادنهد و سهفارش  جبیر را با پنجاه

نفر مهأمور  نطقه را خالی نکنید. ابوسفیان نی  خالد بن ولید را همراه با دویستفرمودند هرگ  این م
 ور شوند. سر به سزاه اسالم حمله کرد تا هرگاه نگهبانان از دهان  کوه غفلت کردند، از پشت

هها و زنهان زیبها و  آرایی کردند. ابوسفیان به نهام بهت سرانجام دو لشکر در برابر یکدیگر صف
هه  نام خداوند متعال، سزاه خود را تشوی  میبه  رسول خدا کردند. از لشکر مسلمانان فریاد اللف

ی سهریع لشهکر  ا اکبر و از سزاه کفر صدای دف بلند بود. جنگ که شروع شد، مسلمانان با حمله
قریش را درهم شکستند، سزاه کفر پا به فرار گذاشتند و مسلمانان آنها را تعقی  کردند. بعضهی از 

آوری غنایم شدند؛ نگهبانان  دهانه  کهوه نیه   به خیال شکست قطعی کفار سرگرم جمع مسلمانان
آوری غنایم، منطق  تحهت حفاظهت  به طمع جمع درپی رسول الله های پی برخالف سفارش

نفر سزاه خهود کهه در کمهین بودنهد، از  خود را رها کردند. در این هنگام خالد بن ولید با دویست
از پشت به سزاه اسالم حمله کردند. ناگهان مسلمانان خهود را در محاصهره فرصت استفاده کرد و 

وار گرد وجود مبهارك  شهید شد و ج  افراد معدودی که پروانه کفار دیدند. حم ه عموی پیامبر
 بودند، بقیه مسلمانان پا به فرار گذاشتند. الله رسول

ای کهه  تر و بیشتر بود؛ بهه گونهه از هم  افراد برجسته طال  بن ابی در این جنگ نقش علی 
شمشیر خهود بهه نهام ذوالفقهار را بهه آن حضهرت داد و  شمشیر آن حضرت شکست و پیامبر

 کرد. در این جنگ شصت ضربه و زخم بر پیکهر مبهارک علهی از ایشان حفاظت می علی
گویهد:  جبرئیل را میان زمین و آسمان دید که می پیامبر اکرم»فرمود:  وارد شد. امام صادق

و شمشهیری جه  ذوالفقهار وجهود  جوانمردی ج  علهی 2:َلافتىا َلاعَّىاَلاسيِا َلان  ُفْاب
 ندارد.

 یکی از کفار مکه به نام ابن قمعه، سرباز فداکار اسالم َمصع  را بهه خیهال اینکهه پیهامبر
ی سوگند که محمد کشهته شهد. کفهار بهه کشهته  شهدن است، شهید کرد و فریاد زد: به الت و ع ف
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مطمئن شدند، راه مکه را در پهیش گرفتنهد و جنهگ را رهها کردنهد. در ایهن میهان  رسول خدا
با ترس و وحشت پا به فرار گذاشتند و بعهد  مسلمانان نی  با شنیدن شایعه شهادت رسول خدا

  بازگشتند و از آن حضرت عذرخواهی کردند. در این جنهگ بودن پیامبر از باخبرشدن از زنده

ۀ زیادی نی  مجروح شدند. هفتادتن از  1مسلمانان شهید و عدف
 رییددهاحدهرک ب صونجدرشمف

  
 رییدهرپسربیرسیرنعیشپیدهشمف

 

ایاموجانب سرپیکراو ریی کینم
  

منب جیایپیدهومیادهایو ریی کینم
 

با همشکرامو،هأ اوبرنیزهنرفیت
  

تبا همشکرک دهحلواوسرنییزهنرفی
 

ایاموهأ اودهبزمشرابفک نرفت
  

2ب اماشاسویهرشهرصرابفکی نرفیت
 

 عوامل شکست در جنگ احد
 خوانیم:  در سوره آل عمران می

ْمنِر َو » ی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم ِفی لَْلَ وَنُهْم ِبِإْذِنِ  َحتَّ ُ  َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ َو َلَقْد َصَدَقُکُم لل َّ
َْ يريُد لْلِخَرَة ُثنمَّ َع  ْنيا َو ِمْنُکْم َم َْ يريُد للدُّ وَن ِمْنُکْم َم َْ َبْعِد ما َأرلُكْم ما ُتِحبُّ َصيُتْم ِم

 ََ ُ  ُذو َفْضٍل َعَ ی لْلُمنْؤِمني خداونهد  3«:َصَرَفُکْم َعْنُهْم ِليْبَتِ يُکْم َو َلَقْد َعفا َعْنُکْم َو لل َّ
یروزی بر دشمن در احد،[ تحق  بخشید؛ در آن هنگهام وعده خود را به شما، ]دربارۀ پ

رساندید؛ ]و ایهن پیهروزی ادامهه  ]که در آغاز جنگ،[ دشمنان را به فرمان او، به قتل می
داشت[ تا اینکه سست شدید؛ و ]بهر سهر رههاکردن سهنگرها،[ در کهار خهود بهه نه اع 

دشمن[ به شما نشان داد، داشتید ]از غلبه بر  پرداختید؛ و بعد از آنکه آنچه را دوست می
نافرمانی کردید. بعضی از شما، خواهان دنیا بودند و بعضهی خواههان آخهرت. سهزس 
خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ ]و پیروزی شما به شکست انجامید[ تا شما را 

 .آزمایش کند و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد
أکید شده است نصرت خداوند مشروط به آن است که شما به وظیفه  خهود عمهل در ابتدای آیه ت

ُ  َوْعَدهُ »کنید:  « حتهی»؛ با کلم  «حتی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم »فرماید:  سزس می«. َلَقْد َصَدَقُکُم لل َّ
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ات خوریهد. در آیه کند؛ یعنی هرگاه اطاعت نکنیهد، شکسهت می انتهای وعده پیروزی را بیان می
های خدا مشروط است؛ برای مثال  صراحت بیان شده است تمام وعده دیگر نی  با قضیه شرطیه به

 کند.  اگر قدم در یاری خدا بردارید، خدا شما را یاری می 1«:إن تنصرول لل   ينصركم»فرماید:  می
 پردازیم: در اینجا به تبیین عوامل شکست مطاب  آی  فوق می

ُتْم »هی توج عامل اول: سستی و بی
ْ
ِشل

َ
 «ف

ههای بیرونهی در جنهگ را درونهی  گذارد و عامل شکسهت این آیه ابتدا بر عامل درونی دست می
توجه شدید؛ بنابراین در بیرون شکسهت خوردیهد:  فرماید شما در درون سست و بی داند و می می

یهت و انجهام وظهایف، توجه در امر دیهن و وال نتیج  کنش  جامع  بی«. َفِشْ ُتْم .. َصَرَفُکْم َعْنُهْم »
شود و به وظهایف  های اسالمی، از اهداف دور می توجه نسبت به آرمان شکست است. جامع  بی

تهوجهی موقهت و محهدود و  گونهه اسهت: بی توجهی مردم حهداقل دو کند. سستی و بی عمل نمی
مندانه  وگتوجهی نوع اول شکست موقعیت را به دنبال دارد؛ اما س جانبه. بی توجهی دائم و همه بی
شود، مگر آنکه جامعه از سستی دست بردارد و از  توجهی نوع دوم منجر به شکست دائمی می بی

 رهبر الهی پیروی نماید.
توجهی زیاد اسهت؛ امها  شود؟ عوامل بی توجهی می پرسش این است که چرا جامعه دچار بی

هها  نمهایی قوت چکها و کو نمهایی ضهعف ترین عامل ناامیدی اسهت. ب رگ رسد مهم به نظر می
نخسهتین »رهبر معظم انقهالب فرمهود: شود.  شدن در مسیر می کردن امید و سست سب  فروکش

سهازی مهردم و  ای دشهمن مأیوس بینانه به آینده است. سیاست رسانه توصیه من امید و نگاه خوش
هها،  یتدادن واقع های مغرضهانه، وارونهه نشهان مسئوالن ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل

فرمهود:  پیهامبر اکهرم 2....«.کردن عیهوب کوچهک و  های امیدبخش، ب رگ کردن جلوه پنهان
َدةا ا اَلاَغَ َساغأاِبٌساَشأَج  » َُ اَ  ٌَ َد ُِ اماا ْبَتَعْتا  

ْااَلا أملو َُ تى ا ا اَبٌَُ اَِلم  امیهد بهرای  3«: أملو
داد و ههیچ باغبهانی  نمهی امت من رحمت است. اگر امید نبود، هیچ مادری به فرزند خهود شهیر

 کاشت.  درختی نمی
تردیههدن  ههها و ب رگ تههرین عوامههل ناامیههدی، ندیههدن قوت امههروزه در ایههران یکههی از مهم
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ها را به نمایش گذاشت؛ مانند ارتقای ایران پس از پیروزی انقهالب  هاست؛ پس باید قوت ضعف
ای،  م، نهانو، داروسهازی، هسهتهاز حدود رتبه پنجاهمین به شان دهمین و کمتر از آن در تولید عله

مهردم  %68هواوفضا، فی یک، ریاضی و بیوشیمی. فبل از پیروزی انقالب اسالمی و زمهان شهاه 
شهرنشهینان در  %36مردم سهوء تغذیهه داشهتند،  %64مردم برق نداشتند،  %96سواد بودند،  بی

ه است؛ این آمار در شد %11مردم زیر خط فقر بودند که امروزه  %46کردند،  یک اتاق زندگی می
 1است. %15.5و در آلمان  %19، در انگلیس %12آمریکا 

ْمرِ »عامل دوم: اختالف 
َ ْ
 «َتَناَزْعُتْم ِفی اْل

گردد تها از مسهئولیت  توجه و سست دنبال بهانه می اولین نتیج  سستی، اختالف است. جامع  بی
 شود. ار سردرگمی و اختالف میپردازد و دچ شانه خالی کند و برای رسیدن به آن به منازعه می

 «َعَصیُتْم »عامل سوم: سرپیچی 

سههو  اسههت. از یک نتیجههه دو عامههل  سسههتی و اخههتالف، سههرپیچی از فرمههان خههدا و پیههامبر
کشهاند.  توجهی و از سوی دیگر اختالف، نتیجه را به زیرپاگذاشهتن فرمهان حجهت الههی می بی

فرماندهی، فرار و سراسیمگی در جبهه  نبهرد نکردن از  نتیج  سه عامل  سستی، اختالف و اطاعت
ی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم ... ِإْذ ُتْصِعُدوَن »است:   «.َحتَّ

تهوجهی بیشهتر  توجهی مردم راه را برای جلودارشدن مستکبران باز کهرد؛ بی در طول تاری  بی
، ان امهام علهیتهوجهی زمه ، خلیفه را جایگ ین ولیف خدا کرد، بیالله مردم در زمان رسول

 توجهی مهردم زمهان امهام حسهن را به شهادت رساند، بی نشین و دختر پیامبر امام را خانه
، توجهی بیشتر مردم زمهان امهام حسهین والیت را به پادشاهی و سلطنت اموی مبدل کرد؛ بی

دیهدار او ، مردم را از توجهی بیشتر مردم زمان امام زمان و در نهایت بیامام را در خون غلطاند 
یافتن اغتشاشهات  تواند منجر به ادامهه توجهی مردم می محرم و به پرده غیبت کشاند. امروزه نی  بی

 گردد و مسیر عقالیی اعتراض را منحرف یا مسدود کند.
هرگاه سه عامل سستی، اختالف و سرپیچی با هم جمع شود، شکسهت حتمهی اسهت و بهه 

 شود. موقت یا دائمی میمی ان ضعف و قوت این سه عامل، شکست نی  

                                                           

شود. اسهتنادهای ایهن  . مطالعه این کتاب بسیار توصیه می100ه  46، ص ساگ گا  تمدن. سید محمدحسین راجی، 1
 کتاب بیشتر از منابع خارجی است.
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یَودییاهمسیلمیندهجنیع مدرصداَنب 
  

داری شدبرایشیانانیع ح  چراب جنعا 
 

برایاینک اطااتنشید صیتمهسیل
  

نبییفمحافظییتاندیی داد،بییرییی هنییع
 

ک دشمناهکندحمل ا میاندوکیوه
  

کننددفع،همانهنیعملیلشییروپلنیع
 

 هایییاهانولییفههییابنمودنییداندیی
  

نکییردصصییم حملیی ا شییکافدهنییع
 

ا اییینقضییی بدیرنییدمعمنییانابییرت
  

1کیی اییااطااییتموالیشییانشییودفرهنییع
 

ْنیا»عامل چهارم: دنیاخواهی   «ِمْنُکْم َمْن یِریُد الُدّ

عامل اساسی دیگر در شکست، دنیاطلبی است؛ زیرا کسی کهه دنبهال دنیها اسهت، در مقابلهه بها 
کنهد. آیهه در  پردازد و از امر رهبر سرپیچی می شود، با دوستان به منازعه می راده میا دشمن سست

دانهد:  ها را وسیل  آزمهایش الههی می کند و شکست ها اشاره می ادامه به سنت الهی  آزمایش ملت
یُکْم » یْبَتل  ها با شکست هوشیار شهوند و بهه والیهت خهدا و حجهت او برگردنهد. گویها  ؛ تا امت«ل 

 تواند نعمت و سب  ازدیاد نعمت شود. در ظاهر، نقمت و در باطن میشکست 
اَس َقْد َجَمُعول َلُکْم َفاْخَشْوُهْم َفَزلَدُهْم ِإيَماًنا »فرماید:  خداوند می اُس ِإَنه للَنه ََ َقاَل َلُهُم للَنه ِذي لَله

ُ  َوِنْعَم لْلَوِكيُل  ]بعضی از[ مردم، به آنان گفتند: مردم ]  اینها کسانی بودند که  2«:َوَقاُلول َحْسُبَنا للَ ه
شهان  اند؛ از آنها بترسید! اما این سهخن بهر ایمان لشکر دشمن[ برای ]حمله به[ شما اجتماع کرده

 اف ود و گفتند: خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. 
لهی چنهان گونه که ملت ایهران در جنهگ تحمی سازد؛ همان ایمان از تهدید فرصت می ملت  با

کرد. در اغتشاشات سهال خود را مقتدر نشان داد که دشمن فکر حمل  نظامی را از سر خود بیرون 
را بهه فرصهت   آبان و تشییع جنازه شهدای ع ی  تهدیهد 13نی  مردم با حضور در راهزیمایی  1401

وپها را نمایهان همدلی و پشتیبانی از انقالب بدل کرد و چهرۀ واقعی استکبار، آمریکا، اسرائیل و ار
   3«.هرچه فریاد دارید سر "آمریکا" بکشید»فرمود:  کرد. امام خمینی

یطاُن ِبَبْعِض ما َکَسُبوا»عامل پنجم: گناه 
َّ

ُهُم الش
َّ
َما اْسَتَزل  «ِإنَّ

ْول ِمْنُکْم يْوَم لْلَتَقنی لْلَجْمعناِن إِ »فرماید:  خداوند دربارۀ علت دیگر شکست می ََ َتَولَّ ذي َمنا ِإنَّ للَّ نَّ
                                                           

 . سروده دکتر مصطفی محسنی.1
 .173. آل عمران: 2
 .121، ص 11، ج صحیفه اما . امام خمینی، 3
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َ  َغُفنوٌر َح نيٌم  ُ  َعْنُهْم ِإنَّ لل َّ يِاُن ِبَبْعِض ما َكَسُبول َو َلَقْد َعَفا لل َّ ُهُم للشَّ کسهانی کهه در  1«:لْسَتَزلَّ
روز روبروشدن دو جمعیت با یکدیگر ]در جنگ احد[ فرار کردند؛ شیطان آنها را بر ا ر بعضی از 

اخت و خداوند آنها را بخشید. خداونهد، آمرزنهده و گناهانی که مرتک  شده بودند، به لغ ش اند
 بردبار است. 

شناسانه دلیل فرار بعضی از مسلمانان در جنهگ احهد را لغه ش آنهان  این آیه با نگاهی آسی 
داند. درحقیقت گناه میهدان  داند و دلیل دچارشدن مردم به این لغ ش را گناه می توسط شیطان می

ُهُم ... ِبنَبْعِض منا َكَسنُبول»کند که:  یهای شیطان باز م را برای وسوسه در تفاسهیر آمهده «. لْسَتَزلَّ
نفر از انصهار( همهه فهرار کردنهد.  نفر از مهاجران و هشت نفر )پنج است در جنگ احد ج  سی ده

چه کسانی بودند، اختالف است. مسهلمانان در جنهگ  نفر به ج  علی دربارۀ اینکه این سی ده
 دا، صابران، فراریان که مورد عفو قرار گرفتند و منافقان. احد چهار دسته شدند: شه

 شناسی دشمن از شکست مسلمانان  فرصت

دهد از کافران فرمهان نبریهد کهه موجه  خسهارت و زیهان شهما  خداوند به مسلمانان هشدار می
وُكْم َع ی»شهود:  می ََ َكَفُرول يُردُّ ذي ََ آَمُنول ِإْن ُتِيُعول للَّ ذي ََ أَ   يا َأيَها للَّ  2«:ْعقاِبُکْم َفَتْنَقِ ُبول خاِسنري

هایتان  اند اطاعت کنید، شما را به گذشته اید، اگر از کسانی که کافر شده ای کسانی که ایمان آورده
 کار خواهید شد. گردانند و سرانجام، زیان بازمی

وقتهی کهه مسهلمانان شکسهت خوردنهد، « جنهگ احهد»خوانیم در  در شأن ن ول این آیه می
پرستی را ادامه  بن ابیف سردست  منافقان فریاد زد: به برادران مشرک ملح  شوید و همان بت هعبداللَّ 
ههای  هها، مراقه  تبلیغهات و وسوسهه دهد که در فرازونشهی  روشنی هشدار می این آیه به .دهید

ََ َكَفُرو»کم به آنان گرایش پیدا کنید. اگر  دشمن باشید، مبادا کم ِذي يُعول للَّ ِِ ، دچار شکسهت «لِإْن ُت
پذیر است؛ امها شکسهت  شوید؛ زیرا شکست در میدان جنگ خسارتی است که جبران نهایی می

ََ »اعتقادی و ارتداد، خسارتی بس ب رگ است:   «.َفَتْنَقِ ُبول خاِسِري

 عوامل پیروزی
 اند: در آیات مربوط به جنگ بدر و احد عوامل پیروزی چنین بیان شده

                                                           

 .155. آل عمران: 1
 .149. همان: 2



  261 های بدر و احد عوامل شکست و پیروزی مسلمانان در جنگ

 

 . ایمان 1

ها از  نشههدن در حههواد  و سههختی در انجههام فرمههان الهههی و جهههاد، اندوهگیننورزیدن  سسههتی
ََ »های ایمان واقعی است:   مره ْعَ ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمنْؤِمني و سسهت  1«:َو ا َتِهُنول َو ا َتْحَزُنول َو َأْنُتُم لَْلَ

 نشوید و غمگین نگردید؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید.
برای کس  نصرت و پیروزی الهی است. هرچه درجه ایمان بهاالتر رود،  ایمان شرط اساسی

تر است؛ البته الزمه نیل به پیروزی، مجاههدت فهراوان اسهت تها مسهلمانان را بهه  پیروزی ن دیک
 ها را تحمل نمایند.  ظرفیت ایمانی باال برساند و بتوانند سختی

ایمان بهه  حاب  سسهتتوسط فرعهون، تعهدادی از اصه در جریان تعقی  حضرت موسی
نا َلُمنْدَرُكوَن »گفتند:  موسی ا َتَرلَءی لْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسیَٰ ِإَنه هنگهامی کهه دو  2«:َفَ َمه

گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیهان گرفتهار شهدیم. امها حضهرت 
َِ َقاَل كَ »با اطمینان کامل از کمک الهی فرمهود:  موسی ی َسنيْهِدي ]موسهی[  3«:ََّله َ ِإَنه َمِعی َرِبه

 زودی مرا هدایت خواهد کرد. یقین پروردگارم با من است، به گفت: چنین نیست؛ به
 4«.فتح خرمشهر یک مسئله عادی نبود ... فوق طبیعهت اسهت»که امام خمینی فرمود:  چنان

 ت. های بیابان طبس را مأمور خدا دانس ایشان در بیانی دیگر، شن
 . استقامت و تقوا2

ُقول َو   َب ی»فرمایهد:  خداوند درباره دیگر دلیل دیگر نصرت و پیروزی مسلمانان می ِإْن َتْصِبُرول َو َتتَّ
 ََ مي ََ لْلَمَّلِئَکِة ُمَسوِّ ُکْم ِبَخْمَسِة آاٍف ِم َْ َفْورِهْم هذل يْمِدْدُكْم َربُّ آری، ]امروز ههم[  5«:يْأُتوُكْم ِم

تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیایهد، خداونهد شهما را بهه  اگر استقامت و
 هایی با خود دارند، مدد خواهد داد. ه ارنفر از فرشتگان که نشانه پنج

َْ »فرمایهد:  خداوند در آی  دیگری دربارۀ اهمیت مقاومت و پایداری در راه حه  می َْ ِمن َكنَأي
يوَن كَ  ُ    یيٌر َفما َوَهُنول ِلما َأصاَبُهْم فیَنِبی قاَتَل َمَعُ  ِربِّ ِ  َو ما َضُعُفول َو َما لْسَتکاُنول َو لل َّ َسبيِل لل َّ

 ََ اِبري بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همهراه آنهان جنهگ کردنهد. آنهها  چه 6«:يِحبُّ للصَّ
                                                           

 .139. همان: 1
 .61. شعراء: 2
 .62. همان: 3
 .281، ص 16، ج صحیفه اما مینی، . امام خ4
 .125. آل عمران: 5
 .146. همان: 6
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نشدند ]و تن به تسلیم ندادنهد[؛ رسید، سست و ناتوان  گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می هیچ
 کنندگان را دوست دارد. و خداوند استقامت

بنابراین مطاب  آیات الهی عواملی که سب  پیروزی جبه  ح  در برابر کفر، شرک و نفهاق خواههد 
ای کهه ایهن عوامهل  اند از: ایمان، مجاهدت، امید، صهبر، تقهوا و اسهتقامت. جامعهه شد، عبارت

 فاصل  زیادی با پیروزی دارد و تاب استقامت در برابر دشمنان را ندارد.پیروزی را کس  نکند، 

 فهرست منابع
 قرآن مجید

   .ش1366؛ تهران: دانشگاه تهران، تاربخ پیامبر اسال . آیتی، محمدابراهیم؛ 1
   .ش1400؛ تهران: نشر معارف، ساگ گا  تمدن. راجی، سیدمحمدحسین و دیگران؛ 2
   .ش1383؛ قم: بوستان کتاب، دب فروغ اب. سبحانی، جعفر؛ 3
   .ش1388هایی از قرآن،  ؛ تهران: مرک  فرهنگی درستفسیر نور. قرائتی، محسن؛ 4
 تا[. ؛ قم: دار الکت  االسالمیه، ]بیالکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 5
 ق. 1403؛ بیروت: دار احیاء الترا  العربی، بحار األنوار. مجلسی، محمدباقر؛ 6
   .ش1371؛ تهران: دار الکت  االسالمیا، تفسیر نمونهازی، ناصر و همکاران؛ . مکارم شیر7
؛ تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام صحیفه اما الله؛  . موسوی خمینی )امام(، سیدروح8

 .ش1389خمینی، 
 .Khamenei.irسایت مقام معظم رهبری: . 9

 



 

 

 سازی آن های خنثی ها و راه جنگ روانی دشمن؛ شیوه

*االسالموالمسلمیندکترالفایغرنصرافجتح

 **دکترهیایابری

 مقدمه
گری و حملهه بها سهالح و تجهیه ات قتهل و  هها، یعنهی نظهامی ها همیشه به الیه سخت آن جنگ

های آن، بخش نرم یک جامعه یعنهی  ها که هم هدف شوند؛ اما الیه نرم جنگ تخری  شناخته می
ها و معیارهای ح  و باطل، خوب و بد، درست  ها، نظام ها، تحلیل دین، معنویت، باورها، اندیشه

های آن، اب ارهای فکری، گفتاری، نوشتاری و  و نادرست، دوست و دشمن و ... است و هم روش
تر از جنگ سهخت نباشهد،  ها و اینترنت هستند؛ از نظر اهمیت و تأ یرگذاری اگر مهم انواع رسانه

تر و زمانبرتر از جنهگ نظهامی و  تر، سخت ابله با جنگ نرم  پیچیدهتردید مق کمتر از آن نیست. بی
تنها دو قهدرت شمشهیر و فکهر در »گوید:  سخت است. ناپلئون با توجه به هر دو نوع قدرت، می

 1«.جهان وجود دارد و در درازمدت، شمشیر همواره در برابر قدرت فکر مغلوب بوده است
ها به راحتی قابل مشهاهده  ماق تاری   تنازع قدرتجنگ روانی، پدیده جدیدی نیست و در اع

، جنهگ روانهی و جریهان امامهت ائمهه است. در رسالت پیامبر خاتم، حضرت محمهد
به وفور نمایان است. در وقهوع و تهداوم انقهالب اسهالمی، حربهه  بیت دشمنان اسالم و اهل

جنهگ روانهی بهه شهمار  کارگیری همه توان فی یکی و سخت، اصلی دشمنان انقالب اف ون بر به
های مکرر آنان از تأ یر جنگ نظامی بهود. ایهن نوشهتار درصهدد اسهت  رود که پس از ناکامی می

جنگ روانی دشمنان جمهوری اسالمی ایران را مورد بحث قرار دهد، ضمن بررسی مفههومی آن 
 ها را بازشناسی نماید. سازی آن های خنثی های جنگ روانی اشاره کند و راه به شیوه

                                                           

 آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)نویسنده مسئول(. دانش* 
 عضو هیأت علمی گروه روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی.** 

 .35نجم، ص  ، ترجمه سیدحسین محمدی«کمعملیات روانی در قرن بیست و ی»وایت،  . گاری لی1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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 مفهوم جنگ روانی 
ری ی شهده از  برنامهه  جنگ روانی، عبارت است از اسهتفاده»در تعریف جنگ روانی آمده است: 

تبلیغات و سایر اعمالی با هدف تأ یر بر نظهرات، احساسهات، مواضهع و رفتهار جوامهع دشهمن، 
ه ایهن در نگاه رهبری امهت اسهالمی نیه  به 1«.طرف و یا دوست برای دستیابی به اهداف ملی بی

شود در دنیا، دشمن به سهراغ  در جنگ روانی و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می»معناست: 
 2«.ها را منهدم کند آید که آن سنگرهای معنوی می

هایی برای دستکاری تمایالت، دسهتگاه  توان گفت جنگ روانی، سلسله تالش در مجموع می
ها و رفتار آنان بها  جامعه برای تغییر باورها، برداشت ورزی افراد یک اعتقادی، نظام فکری و اندیشه

ای و ارتباطی و مصداقی از جنهگ نهرم اسهت. جنهگ روانهی از بعضهی  اب ارهای مختلف رسانه
جهات با مقوالتی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگهی اشهتراک مفههومی و 

 مصداقی دارد.

 های جنگ روانی شیوه
 شود: شکل انجام میجنگ روانی به دو 

است که منبع انتشار آن پنهان است. این نوع عملیهات  که نوعی عملیات جنگ روانی پنهان
شود که دولت مسئول آن، نامشخص است و یها اگهر ههم بهه نحهوی  به نحوی طراحی و اجرا می

له کشف شود، آن دولت بتواند هر گونه دخالتی را انکار کند. این نهوع عملیهات معمهوال  بهه وسهی
ترین هدف آن، ایجاد حس بهدبینی نسهبت بهه  آید و مهم تبلیغات سیاه و خاکستری به اجرا در می

های اجتماعی مختلفی در فضهای مجهازی ایجهاد  حکومت  موجود است. در حال حاضر شبکه
ههای محتهوایی  های باطل هسهتند. همچنهین تیم اند و در حال تولید خبرهای دروغ و تحلیل شده

های مجازی ایجاد شده است که ایهن محتواهها را  و انتشار چنین محتوایی در شبکهقوی در تولید 
کنند و سزس از طری  کسانی که  های مختلف خانوادگی و دوستانه دانشگاهی ت ری  می در شبکه

 شود. پسندند، بازنشر می این اخبار و تحلیل ها را می
شود کهه بها اسهتفاده از تبلیغهات  که به نوعی از عملیات روانی گفته می جنگ روانی آشکار

شهود و بها عنهاوین رسهمی ماننهد  سفید یا تبلیغاتی که هویت منبهع آن معلهوم اسهت، انجهام می
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هها افه ون بهر  آید. این نوع از عملیات ای مستقل به اجرا در می های ماهواره رادیوهای آزاد یا شبکه
دارنهد کهه مهردم را نسهبت بهه کننهد، وظیفهه  اینکه ذهنیت مردم نسبت به حکومت را تخری  می

شهود و  ای از کارهها بها منبعهی مشهخص انجهام می بین کنند. بنابراین مجموعهه دشمن نی  خوش
های وابسته به یک دولت مشخص، خبرههایی را در مهورد  های رادیویی تلوی یونی و سایت شبکه

ز مهردم ههم کنند و ممکهن اسهت خهود را دلسهو عملکرد حکومتی  کشور مقابل تولید و ارائه می
گیرند؛ مانند القای فضای خفقان  های مختلفی بهره می قلمداد کنند و برای ا بات این امر از روش

در کشور و نشر برخی خبرهای محرمانه برای آنکه باور مردم را نسبت به خبرهای رسهمی کشهور 
 از بین ببرند.

 برخی موارد جنگ روانی دشمنان انقالب اسالمی عبارتند از:
 ی دروغ به جای واقعیت. القا1

های غیهر واقعهی  های روانی که امروز در دنیا معمول است، یکی از کارها القای واقعیت در جنگ
کننهد و  کنند که واقعیت ندارد، شایعه درست می ی چی هایی را به عنوان واقعیت القا میناست؛ یع
شهود.  د، دچهار اشهتباه میزنند که واقعیت نیست و اگر کسی چشم باز و بینا نداشته باش حرف می

روست. یکی از کارکردهای بصیرت همین است کهه انسهان   گوییم بصیرت، از همین اینکه ما می
واقعیتی را از آنچه که هست، چنهدین  کها را آنچنان که هست، ببیند. در تبلیغات گاهی ی واقعیت

 1دهنهد. اصال  نشهان نمی های دیگر را دهند؛ در حالی که بعضی از واقعیت تر نشان می برابر ب رگ
ترین رویکردهای حمالت روانی سردرگم کردن، بمباران اطالعاتی )فریبنهده(، فلهج  یکی از مهم

   2کردن، فرسوده کردن، فری ، تحریف، تلقین، فشار و ... است.
 پراکنی . شایعه2

در جنهگ  هایی اسهت کهه ترین شهیوه ها و از رایج های اجتماعی میان انسان شایعه، یکی از پدیده
های بحران ماننهد زمهان جنهگ،  ویژه در زمان گیرد؛ به روانی با ابعاد گسترده مورد استفاده قرار می

گیرد. کارکرد شایعه کهامال  شهناخته شهده نیسهت و بیشهتر در  به مرات  شکل حادتری به خود می
وقایع است  ای از افتد. شایعه، گ ارش تأییدنشده های ناهنجاری در یک جامعه اتفاق می وضعیت
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 کند. های مهمی را به صورت دو پهلو تعریف و تبیین می ها و وضعیت که پدیده
شایعه، شامل اطالعاتی است که بهرای مهردم اهمیهت دارد و معمهوال  در مهواقعی رواج پیهدا 

تواننهد آن را از منهابع مو ه   کند که مردم تشنه خبر در یک موضوع هستند  و در عین حال نمی می
تواند از یک اطهالع نادرسهت منشهأ بگیهرد یها اینکهه منبهع آن اطالعهی  ند. شایعه میدریافت کن

آمی  و در هم باشد. آن خبر از فردی به فرد دیگر از گروهی به گروه دیگر انتقال  درست، ولی اغراق
کند، بدون آن که منبع آن مشخص و یا دالیهل روشهنی در بهاره صهحت آن وجهود داشهته  پیدا می

تواند سازمان نیروهای رزمی را دستخوش هرج و مرج و آشهفتگی  ه شایعاتی که میباشد. از جمل
کند، انتشار و پخش خبر انهدام مرک  فرماندهی برای دست یافتن به آخهرین اطالعهات واقعهی از 

 زبان طرف درگیر است.
را پخهش کهرد.  خدا در جنگ احد، دشمن چنین کاری انجام داد و شایعه شهادت رسول

گوید: چشمم بهه  کردند. کع  بن مالک می ه سریعا  پخش شد و برخی صحابه فرار میاین شایع
اشهاره  افتاد و او را شناختم. خواستم فریاد ب نم ایهن رسهول خداسهت. پیهامبر خدا رسول

مجههول بمانهد تها  خدا خواستند برای دشمن، زنده ماندن رسول کردند که ساکت باشم و می
 نازل شد:  یه بر پیامبراینکه سر در گم شوند که آ

ُسنُل َأَفنِإْن َمناَت َأْو ُقِتنَل لْنَقَ ْبنُتْم َعَ نی » َْ َقْبِ ِ  للُره ٌد ِإَاه َرُسوٌل َقْد َخَ ْت ِم َو َما ُمَحَمه
 ََ ناِكِري نُ  للَشه َ  َشنْيً ا َوَسنَيْجِزي للَ ه َْ َيُضَره للَ ه َْ َيْنَقِ ْب َعَ ی َعِقَبْيِ  َفَ   1؛َأْعَقاِبُکْم َوَم

ج  ی  پیامبر نیست که پیش از او نی  پیغمبرانی بودند و درگذشهتند،  محمد
هت خهود رجهوع  آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت؛ شما باز بهه دیهن جاهلیف
خواهید کرد؟ پس هر که مرتد شود، به خدا ضرری نخواهد رسانید و البتهه خهدا 

 «. ج ای نیک اعمال به شکرگ اران عطا کند
 میدی. القای ناا3

تهرین سهرمایه و منشهأ اعتمهاد بهه نظهام و  امیدواری به آینده روشن در سایه نظام اسهالمی، ب رگ
حمایت همه جانبه مهردم از مبهانی، سهاختارها و دسهتاوردهای آن اسهت. ناامیهدی در حقیقهت 

گیرد و مردم در سایه ناامیدی، در مقابل خطهرات دشهمن  های قدرت معنوی نظام را هدف می پایه
تری موج  ایجاد جریان تقابهل مهردم بها  تفاوت خواهند بود؛ گرچه در شمایل پیچیده ل بیحداق
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وقتهی کهه در میهدان، در  دشهمن آن »العالی فرموده است:  ای مدظله نظام خواهد شد. امام خامنه
هها  عمل نتواند کاری از پیش ببرد؛ برای مأیوس کردن، ناامید کردن و خالی کردن دل ملت  صحنه

 1«.زند جنگ روانی می دست به
هها را در درون جامعهه ایرانهی  اند ایهن میکروب همیشه دشمنان بیرونی ملت ایران سعی کرده

تان تیره است، بیچهاره  تان تاریک است، اف  توانید، شما قادر نیستید، آینده شما نمی»رسوخ دهند: 
اعتماد به نفس، تنبهل و  بیشدید، پدرتان درآمد. سعی این بوده است که ملت ما را ناامید، کسل، 

های قبهل از بهروز  ها دشمنان درونی اسهت. در طهول سهال چشم به دست بیگانه بار بیاورند، این
 2«.ها بود حرکت اسالمی در کشور ما، بالی عمده ملت ما این

 . ایجاد تفرقه4

 ناپذیری در مقابهل ههر اتحاد، همگرایی و یگانگی در اراده، رم  مقاومت یهک ملهت و شکسهت
های اصلی  ای از دشمن است. استکبار جهانی با ایجاد تفرقه و فاصله انداختن میان بخش هجمه

جامعه اسالمی، تالش دارد این منبع قدرت را از درون تهی کند. تفرقه میان مذاه ، تفرقهه میهان 
رقهه و های یک استان با ههم، تف ها با هم، شهرستان اقوام، تفرقه میان واحدهای سیاسی مثال  استان

ها، میان مردم و حاکمیت، میان مهردم و روحانیهت و  های سیاسی، میان نسل دشمنی میان جریان
 ...، همگی موضوع هدف دشمن در ایجاد تفرقه در عناصر درونی نظام اسالمی هستند.

 . ترور شخصیت5

دههد. در  در جنگ نرم برخالف جنگ سخت، ترور فی یکی جای خود را به ترور شخصهیت می
ای و  توان و یا نباید فردی مورد ترور فی یکی قرار گیهرد، بها اسهتفاده از نظهام رسهانه ی که نمیزمان

سازی و ...، وی را ترور شخصهیت  زدایی، اهریمن نمایی، انسانیت ها از جمله ب رگ انواع تاکتیک
شهوند. دشهمنان  کنند و از این طری  باعث اف ایش نفرت عمومی و کاهش محبوبیهت وی می می

گیهری از ابه ار طنه ، کاریکهاتور، شهعر،  قالب و نظام اسالمی با استفاده از ایهن تاکتیه  و بهرهان
شود؛ به ترور شخصیت  های کوتاه و ... که عموما  از طری  اینترنت و تلفن همراه پخش می کلیپ
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 1پردازند. برخی افراد سیاسی و فرهنگی موجه و معتبر در ن د مردم می
 . فریبکاری6

صفین لشکر معاویه ن دیک به شکست خوردن شد؛ چی ی نمانهده بهود کهه بهه کلهی در جنگ »
هها را بهر روی  ای که برای نجات خودشان اندیشیدند، این بود کهه قرآن منهدم و منه م شود. حیله

های قرآن را سر نی ه کردند، آوردند وسهط میهدان؛ بها ایهن  ها کنند و بیاورند وسط میدان. ورقه نی ه
گوید، بر طب  آن عمل کنهیم.  ن بین ما و شما َحَکم باشد. گفتند بیایید هر چه قرآن میمعنا که قرآ

 ای که بعدها خهوارج شهدند و روی امیرالمهؤمنین پسند قشنگی بود. یک عده خوب، کار عوام
نگاه کردند، گفتند اینکهه حهرف خهوبی اسهت.  شمشیر کشیدند، از میان لشکر امیرالمؤمنین

گویند بیاییم قرآن را حکم کنیم. ببینیهد، اینجها فریه  خهوردن  زنند. می نمی ها که حرف بدی این
دشمن در میهدان » 2«.کند است؛ اینجا لغ یدن به خاطر این است که انسان زیر پایش را نگاه نمی

توانهد انجهام بدههد و  تواند بکند. خ ، حاال که کهاری در میهدان واقعهی نمی واقعی، کاری نمی
ی خالی است؛ راه عالج دشمن چیست؟ راه عهالج، ایهن اسهت کهه دسهتگاه دستش از تأ یرگذار

 3«.طرف مقابل را دچار اختالل کند  محاسبه
در ادبیات قرآنی جانمایی کهرد؛ آنجها کهه قهرآن از « إغواء»توان تحت مفهوم  این شگرد را می

ََ »فرماید: زبان شیطان می ُهْم َأْجَمِعي ْغِوَينَّ ِتَك ََلُ گفت پس به ع تت سوگند کهه همهه و  4؛َقاَل َفِبِعزَّ
 «.شان را گمراه خواهم کرد همه

 . تحریف7

هاست. تحریهف در واقعیهت نظهام  های دشمن در جنگ روانی، تحریف واقعیت یکی از حرکت
طاغوتی پهلوی، تحریف وقایع انقالب و مواضع رجال دینی و سیاسی، تحریهف و دگرنمهایی در 

 تحریف در وقایع جنگ تحمیلی، تحریف امهام خمینهی حقیقت و واقعیت نظام سلطه آمریکا،
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هایی  و تحریف در موقعیت و جایگاه رفیع انقالب اسالمی در منطقه و معادالت جههانی، نمونهه
 هاست.  از تحریف و تغییر ذهنیت مخاط  نسبت به پدیده

َْ »فرمایهد:  انگی ی دشمنان می قرآن درباره فتنه ُمنوَر  َلَقِد لْبَتَغُول لْلِفْتَنَة ِم ََ لَْلُ ُبنول َلن َقْبنُل َو َق َّ
ِ  َو ُهْم كاِرُهوَن  ی جاَء لْلَحقُّ َو َظَهَر َأْمُر لل َّ انگی ی بودنهد  ها پیش از این )نی ( در پی فتنهه آن 1؛َحتَّ

و کارها را بر تو دگرگون ساختند )و به هم ریختند(؛ تا آنکه ح  فهرا رسهید و فرمهان خهدا آشهکار 
 «.ها کراهت داشتند در حالی که آن گشت )و پیروز شدید(،

دارد تا انقالب را یا تحریف کنند یا به دست فراموشی بسهزرند و کهاری  دشمن دست بر نمی»
خود و کار ب رگی را که کرده است، فراموش کند، دچار نسیان و   کنند که ملت حرکت خود، سابقه

 2«.غفلت بشود
تهوان از  ت موردی به کهل نظهام را نیه  میانتساب اشکاالت به مرک یت نظام و تعمیم مشکال

 های جنگ روانی دشمن دانست. دیگر عوامل و شیوه

 مقابله با جنگ روانی دشمن
ترین نکته قابل توجه، شناخت جنگ روانی و مشاهده دشمن در پشت عملیات روانهی علیهه  مهم

لهی شهنیده و دیهده نظام است. بسیاری از مواقع، حمالت روانی به نظام از زبان و قلم عناصر داخ
طلبی، ضدیت بها فسهاد، حمایهت از  کنند آن را با عناوین افشاگری، اصالح شود که تالش می می

های داخلی قلمداد کنند؛ اما توجه و دقهت  تر، رقابت سیاسی جناح منافع مردم و در سطحی پایین
را در پهس در نتیجه عملیات روانی و منافع دشمن اصلی از تضعیف نظام، وجود دشمن خارجی 

ههای  اندرکاران بخش کند. بنهابراین اواٌل مسهئولین و دسهت پرده نمایش ظاهری داخلی آشکار می
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام بایستی جنگ روانی دشمن را رصد کنند و به موقهع و بهه قهدر 

مهی بها دقهت و الزم با آن تقابل نمایند.  انیا  نخبگان و تأ یرگذاران بر افکار عمومی و تمایالت مرد
شان نسبت به موارد و ابعاد جنهگ روانهی،  توجه به جنگ روانی و تبیین آن و آگاه نمودن مخاطبان

نقش مهم و تأ یرگذار خود را ایفا نمایند.  الثأ مردم که متن اصلی جامعه و هدف اصهلی از حربهه 
ات و عدم انتشهار جنگ روانی دشمن هستند، با شناخت و عدم تأ یرپذیری روانی و فکری از القائ

و انتقال حمالت روانی به سایرین،  همدلی و همراهی و تبعیت روحی و فکری و عملی با رهبران 
                                                           

 .48. توبه: 1
 .17/10/1393انات در دیدار مردم قم، . بی2
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های نهرم و زههرآگین  ، سهالحفقیه به عنوان نائ  امهام زمهان الهی و دلسوز نظام، خاصه ولی
و درخهور و بها  ا ر و با ایمان راس  و ع می قوی، دشمن را با پاسه  شهکننده روانی دشمنان را بی

تر، رسیدن به ایهن سهطح  ادراک اسهت  یأس و ناامیدی مواجه نمایند. نکته مهم دیگر و بلکه مهم
که حمالت روانی دشمن اصلی و فرعی و راهبردی و تاکتیکی دارد. گاه دشمن در ورای حمالت 

به مهوارد  کند. غفلت از هدف اصلی دشمن و پرداختن تری را دنبال می فرعی روانی، نقشه پیچیده
 ناپذیری خواهد داشت.  های جبران فرعی، زیان

 سازی جنگ روانی دشمن عبارتند از: برخی دیگر از راهکارهای مقابله و خنثی

 . بصیرت1

العالی  ای مدظلههه در صهدر راهکارههای مقابلهه بها جنهگ روانههی، بصهیرت اسهت. امهام خامنهه
یرت نداشهته باشهید، دوسهت را عرصه سیاسی، عینها  همهین جهور اسهت. اگهر بصه»فرماید:  می

بینید آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت و شهنود شهما  نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می
و عمل شما، به طرف قسمتی اسهت کهه آنجها دوسهتان مجتمعنهد؛ نهه دشهمنان. آدم، دشهمن را 

و در بیهان  1«بشناسد. در شناخت دشمن، خطا نکنیم؛ لذا بصیرت الزم است؛ تبیهین الزم اسهت
 فرماید: مفهوم بصیرت می

ههم  این بصیرتی که در حواد  الزم است و در روایات و در کلمات امیرالمهؤمنین
روی آن تکیه و تأکید شده، به معنای این است کهه انسهان در حهواد ی کهه پیرامهون او 

ی کند، تدبر کند؛ سع گذرد و در حواد ی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می می
اعتبهار  کند از حواد  به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند؛ به تعبیر امیرالمهؤمنین

ما ََُّ  ا م ٌءاتف   افاعتب »کند:  فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند؛ یعنهی بها  2؛«َب
با این سنجش، بصیرت پیدا کند. حهواد   -«  ا عتب افَكص » -تدبر مسائل را بسنجد 
ها تدبر کردن، در انسهان بصهیرت ایجهاد  درست سنجیدن، در آن را درست نگاه کردن،

شههود.  کنههد و انسههان چشههمش بههه حقیقههت بههاز می کنههد؛ یعنههی بینههایی ایجههاد می می
أ ا انظأ ا»فرمایهد:  در جهای دیگهر می امیرالمؤمنین ُأاا ُبصأي امأناسأُعافتف   فان 
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قتهی شهنید، بصیر آن کسی است که بشنود، گوش خود را بهر صهداها نبنهدد. و 1؛فَكص 
 2«.بیندیشد

هها  مؤمنین خالص در جنگ اح اب از خود در مقابل جنگ روانی مشرکین و همدستان منهاف  آن
ا َرَأی»بصیرت نشان دادند. بنهابراین  ْحَزلَب   لْلُمْؤِمُنوَن   َو َلمَّ ن ُ   لَْلَ َو   َو َرُسنوُل ُ   َقاُلول هَذل َما َوَعَدَنا لل َّ

)اما( مؤمنان وقتی لشکر احه اب را دیدنهد،  3«ِإاَّ ِإيَمانًا َو َتْسِ يماً   َو َما َزلَدُهْم    ُ َو َرُسولُ   لل َّ ُ   َصَدَق 
و « انهد این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راسهت گفته»گفتند: 

ر دشهمن و هها در برابه این موضوع ج  بر ایمان و تسلیم آنان نیف ود وپاداش بصیرت و پایداری آن
ََ   َو َردَّ لل َّ ُ »اش شیرینی پیروزی و ه یمت دشمن بود:  انواع تدابیر روانی ِذي   َلنْم   َكَفُرول ِبَغنْيِظِهْم   للَّ
ََ   لل َّ ُ   َيَناُلول َخْيرًل َو َكَفی ًا َعِزيزلً   لل َّ ُ   َو َكاَن   لْلِقَتاَل   لْلُمْؤِمِني  خدا کافران را با دلی پهر از خشهم 4؛َقِويه

ای از کار خود گرفته باشند و خداوند )در این میدان(، مؤمنان را از جنهگ  آنکه نتیجه بازگرداند، بی
 «.ناپذیر است شان کرد( و خدا قوی و شکست نیاز ساخت )و پیروزی را نصی  بی

 های مؤثر تبلیغی آوری گیری از فن . بهره2

های هنهری،  م اسهتفاده از شهیوهیک سخن قوی، محتوای متقن و بیان نافذ به مخاطه ، مسهتل »
تسلط بر مخاط  روحهی و روانهی و بههره گهرفتن از شهرایط زمهان و مکهان اسهت. شهیعه بایهد 

 5«.های تبلی  را برای رساندن پیام ح  خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد ترین شیوه مدرن
 . استقامت و پایداری3

من، هنر ب رگی است که اگر یک ملهت ایهن ها و تهدیدهای دش استقامت کردن در مقابل فری »
بیند و  ای در تهدید نمی رسد؛ به جایی که دیگر دشمن فایده هنر را داشته باشد؛ آن وقت به قله می

 6«.مجبور است با او بسازد و یا در مقابل او تسلیم شود
                                                           

 .213، تصحیح صبحی صالح، ص البالغه نهج . محمد بن شریف الرضی،1
 .04/08/1389. بیانات در دیدار با دانشجویان و جوانان استان قم، 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10456  
 .22. اح اب: 3
 .25. اح اب: 4
 .18/12/1375ال و طالب حوزه علمیه اهواز با رهبر انقالب، . دیدار اساتید و علما و روحانیون و  فض5

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11319 
 .06/01/1385. بیانات در دیدار عمومی با بسیجیان، 6
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 . جهاد تبیین4

بهر  مقام معظهم رهبهری های مقابله با جنگ روانی دشمنان، تبیین است. ترین راه یکی از مهم
هها بهرای شکسهت دشهمنان نظهام  جهاد تبیین تأکید ویژه دارنهد و امهورزه یکهی از مهو رترین راه

اگر دیدند حقای  و محکمات اسالم و انقالب »مندی از فرصت جهاد تبیین است.  اسالمی، بهره
به این نکتهه بسهیار  گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند؛ نباید سکوت کنند. امام مورد تحریف قرار می

کرد و این، یکی از چی هایی است که راز اسهتحکام و مانهدگاری و پایهداری نظهام در آن  توجه می
 1«.مندرج است

سازی موارد عملیات روانی دشمن اشاره شهد.  البته در اینجا تنها به برخی از راهکارهای خنثی
 راهکارهای دیگری نی  وجود دارد مانند: 

 زگشت به هویت دینی خویشـ خودباوری و با

گهاه در  ههای خهود را بهاور کهرد، هیچ ها، امتیازات و برتری ها، امکانات، توانایی اگر ملتی سرمایه
 گیرد.  های روانی قرار می مقابل بیگانگان احساس حقارت نخواهد کرد و کمتر تحت تأ یر جنگ

 ـ ایجاد دوستی و همبستگی بین افراد جامعه

های مختلهف، بایهد از تفرقهه و انشهعاب نیروههای  ردن قدرت تحمل سلیقهبا سعه صدر و باال ب
 کند، جلوگیری شود. اعتمادی را فراهم و به مقاصد دشمن کمک می خودی که زمینه بی

 فهرست منابع

 کتب

تصحیح سید مهدی رجهایی،  ،غرر الحکر و درر الکلرتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .1
 ق.1410سالمی، چاپ دوم، قم: دار الکتاب اال

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: البالغنه  نهجشریف الرضی، حسین بن محمد،  .2
 ق.1414هجرت، 

روانشناسی و تبلیغات م بنا تأکیند کاویانی، محمد و غروی، سید محمد و  پورحسینی، رضا،  .3
 ش. 1388، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بر تبلیغ دبنی(

                                                           

 .14/03/1380، . بینات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی1
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 مقاالت

، «رهیافت روانی در سیاست آمریکا در قبهال جمههوری اسهالمی ایهران»فرد، پروی ، زاده  امام .1
 .7ه  29، ص 1383فصلنامه عملیات روانی، سال دوم، شمار هفتم، زمستان 

نجم،  ، ترجمه سیدحسهین محمهدی«عملیات روانی در قرن بیست و یکم»، وایت،  گاری لی .2
 .179ه  210ص ، 1382فصلنامه عملیات روانی، شماره اول، بهار 

، «های به رگ ناپذیر جنگ روانی قهدرت های جنگ، بخش جدایی دروغ»الله،  مرادی، حجت .3
 .        238ه  245، ص 1382فصلنامه عملیات روانی، شماره اول، بهار 

 ها  سایت

ای  اللهه العظمهی سهید علهی خامنهه رسانی دفتر حفظ و نشر آ هار حضهرت آیت پایگاه اطالع .1
 العالی. مدظله

 .1049735، کد مطل : 06/11/1400، «جنگ نرم چیست؟»رسانی تابناک،  گاه اطالعپای .2
 





 

 

 جنگ هیبریدی و جهاد تبیین

*االسالموالمسلمیندکترمحمدالفهنجبرحجت

 مقدمه
اند. جنگ نظامی  های متنوع بوده ها، اب ارها و روش ها در طول تاری  همواره ترکیبی از شیوه جنگ

گونه که جنگ  تواند موفقیتی کس  کند؛ همان و تضعیف روحیه دشمن نمی بدون جنگ تبلیغاتی
تواند کاری از پیش ببرد؛  سازی روحی  رقی  نمی سازی و ضعیف اقتصادی و تحریم بدون روایت

ها اسهتفاده  بنابراین جنگ ترکیبی مسئل  جدیدی نیست، بلکه در طول تاری  همواره توسط قدرت
که چرا اصطالح جنگ هیبریدی یا ترکیبی در عصر کنونی مطهرح شده است. سؤال این است  می

های  ترین دالیل این قضیه، ظهور اب ارهای نهوینی همچهون شهبکه شده است؟ شاید یکی از مهم
های نوین در عصر حاضر است. این نوشتار به موضوع  اجتماعی و فضای اینترنت و توسع  رسانه

 پردازد.  به این جنگ است، می جنگ هیبریدی و جهاد تبیین که نوعی پاتک

 مفهوم و تاریخچۀ جنگ هیبریدی
ههای مختلهف بها اب ارهها و نیروههای متعهدد بهرای  به معنای ترکیبهی از جنگ« جنگ هیبریدی»

ههای  راندن استراتژی رقی  است؛ بنابراین جنهگ هیبریهدی دربرگیرنهدۀ همه  انهواع جنگ عق 
 شود. ای مختلف امنیتی و دیزلماتیک مینظامی، اقتصادی، تبلیغاتی، شهری، نفوذ نیروه

نقطه عطفی در پهذیرش جنهگ هیبریهدی در جایگهاه  2015کنفرانس امنیتی مونی  در سال 
گوینهد. در  می« داووس امنیتی»مدلی جنگی بود. این کنفرانس چنان اعتباری یافته است که به آن 

لهف جنگهی اسهت؛ جنهگ های مخت های ترکیبی دربردارندۀ مؤلفهه این کنفرانس گفته شد جنگ
ههای نهامنظم )چریکهی(، جنهگ  اقتصادی، حمله سهایبری، جنهگ بها نیروههای مهنظم، جنگ

شهده دربهارۀ  های داخلی و دیزلماسی، هشت مؤلف  ارائه  اطالعاتی و تبلیغاتی، حمایت از ناآرامی
                                                           

 .دکتری علوم سیاسی، مدیر علمی کارگروه جهاد تبیین دفتر تبلیغات اسالمی، استاد حوزه و دانشگاه* 
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 جنگ ترکیبی بوده است.
شکیل یافتهه اسهت کهه توان گفت جنگ هیبریدی از دو خط موازی کنار هم ت به طور کلی می

کوشهند قطهار  کننهد و می مثاب  یک ریل، قطار اهداف دشهمن را ههدایت می این دو خط موازی به
 رقی  را که ایستگاه به ایستگاه در حال حرکت است، عق  برانند.

 اند از:  این دو خط موازی عبارت
 واقعیت میدانی؛ .1

 برساخت ذهنی و روایی. .2

کند  طاب  میل او پیش رود؛ اما اگر اینگونه نبود، سعی میکند میدان واقعی م دشمن تالش می
گیری از واقعیهت، امها  کلی وارونه و خالف واقعیت یا با اندکی بهره روایتی از واقعیات بسازد که به

 نمایی و پروپاگانداشده باشد. با ب رگ
 به این بیانات رهبری توجه کنید:

های معاند جمههوری اسهالمی و  امروز یک سیاست قطعی رسانه»ها:  تحریف واقعیت
اند. دائهم دارنهد کهار  هها را تحریهف کننهد و مشهغول معاند اسالم این است که واقعیت

های مربهوط بهه جمههوری  پردازی؛ خبر ها و دروغ دهند در تحریف واقعیت تحویل می
 اند و روی هایی که نشسته ای، دروغ های حرفه ها )دروغ اسالمی را با انواع و اقسام دروغ

  کنند و چههره کنند و آمیخته می اند( َمشوب )مخلوط( می اند و حساب کرده آن کار کرده
دهنهد و هه اران جنایهت و  کننهد و آرایهش می زشت و فاسد رژیم طهاغوت را به ک می
 «. دارند خیانتی را که آنها کردند، پوشیده نگه می

ههای ایهن  م را، فعالیتانقهالب را، چههره امها  توانند چهره در مورد انقالب، هرچه می»
کنند این را  آید سعی می شان بر می کنند تا آنجایی که از عهده چهل سال را مخدوش می

ای در ایهن  ها، از نقهاط مثبهت، نقهاط قهوت، مطلقها  نشهانه مخدوش کنند. از پیشرفت
 «.کنید؛ کتمان حقای  ای غرب شما مشاهده نمی مجموعه امزراتوری رسانه

 «. دهند کنند و نشان می را صدبرابر ب رگ می ضعف کوچک  یک نقطه»
انههد و آن  ههها )سیاسههی، اقتصههادی ....( اف وده امههروز یههک قلههم بههر ایههن دیکتاتوری»

ای است؛ یعنی مثال  فرض کنید که شما در مجموعه فضهای مجهازی  دیکتاتوری رسانه
 کننهد. در فضهای مجهازی کهه توانیهد بیاوریهد، حهذف می اسم شهید سهلیمانی را نمی
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کلیدش دست آنهاست و زیر کلید آنهاست، تحمهل اسهم شههید سهلیمانی را ندارنهد، 
 1«.ها بود جور است. البته قبال  هم این دیکتاتوری تحمل عکس او را ندارند؛ امروز این

بنابراین با وجود اینکه جنگ هیبریدی اصطالحی نو و جدید است، در طول تاری  بشهری وجهود 
ها به گون  ترکیبهی علیهه جبههه حه  اسهتفاده کنهد تها  د از این شیوهکوشی داشته است و دشمن می

شهده، منجهر بهه  واقعیت بیرونی را به گون  دیگری جلوه دههد تها ایهن برسهاخت روایهی تحریف
 برداشتن از اهداف استراتژیکی شود. نشینی و دست عق 

یم که یکهی از شو روبرو می برای نمونه با بررسی قرآن با چهار چالش ب رگ پیامبر اسالم
 اند از:  آنها چالش خارجی قریش است و سه چالش داخلی که عبارت

 ه اهل کتاب با محوریت یهودیان و مسیحیان مدینه؛1
 کرده در مدینه؛ های رخنه ه سران اشراف و مناف  و نفوذی2

شدت تحت تأ یر فضاسازی و تحریف اهل کتاب و منهافقین  االیمان که به ه طبقات ضعیف3
 بودند.

مند با هم حرکهت  ها به گون  ترکیبی و هدف دهد در بسیاری موارد این چالش قرآن گواهی می
و اصحاب و یاران دست از اهداف راهبردی خود بردارنهد. بهرای  کردند تا حضرت رسول می

برانگی  از سوی چالش خارجی یا قریش برای حملهه بهه  مثال قبل از جنگ احد که حرکتی چالش
شهان را تحهت تهأ یر  ، اهل کتاب داخل مدینه از طری  منافقین، جامعه  هدفحکومت نبوی بود

کردنهد و از  نمهایی می مندی نظامی قریش را بهیش از حهد ب رگ دادند و توان جنگ روانی قرار می
دادند تا اینگونه تهرس و وحشهت را  سوی دیگر توانایی جبه  خودی را بیش از حد پایین جلوه می

د و آنها را از ادام  مسیر بازدارند. خداوند با اشاره بهه یهک جریهان نفهوذی و در دل مؤمنین بیندازن
کوشید بین مسلمین نفهوذ کنهد و آنهها را از مسهیر تبعیهت از قهرآن و  جریانی از اهل کتاب که می

که ع م جنگ با مشرکین دارند، منحهرف کنهد و سهد  حاکم سیاسی جامعه، یعنی رسول الله
ََ »فرماید:  می برسبیل کند، خطاب به پیام َْ آَم ِ  َم وَن َعَ َسِبيِل لل ه ُقْل يا َأْهَل لْلِکَتاِب ِلَم َتُصُده

ا َتْعَمُ وَن  ُ  ِبَغاِفٍل َعَمه بگو ای اهل کتاب، به چه سب  آنهها  2«:َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوَأنُتْم ُشَهَدلء َوَما لل ه
خواهید که به راه کج روند؟ و شما خود به زشتی   دارید و می  اند از راه خدا باز می را که ایمان آورده

 کنید، غافل نیست.  کار خویش آگاهید و خدا نی  از آنچه می
                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=49572 
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کهه  برساخت ذهنیو  میدان واقعیدر واقع تالش جبهه دشمن این بود که با دو خط موازی 
ما را مثال هر کدام از لشکریانی که دشمن )قریش( از حبشه خریداری کرده اسهت، ده نفهر از شه

اند؛ مؤمنین را دچار چالش جدی کند و از این طری  به اهدافش برسد و آنها را به اطاعهت  حریف
 از خود وادار کند. 

های داخلهی،  کند از طری  نفوذی گونه است و آمریکا تالش می ای که امروزه نی  همین مسئله
 از مسیر درست کند.  نکردن عنصری و اطاعت مردم و مؤمنین درون نظام اسالمی را دچار سست

همچنین در جنگ اح اب وقتی منافقین صهحن  آرایهش جنگهی دشهمن و انباشهت و اتحهاد 
های نهاروایی بهه  اح اب را در برابر جبه  ح  دیدند، دچار ضعف تحلیهل شهدند؛ حتهی نسهبت

دادند و اینگونه جریان تحریف به کمک جریان تحریم و محاصهره  خداوند و حضرت رسول
 سوره اح اب به این ماجرا اشاره دارد. 13تا  11مدند. آیات جنگی دشمن آ

 اهداف راهبردی در جنگ هیبریدی آمریکا علیه ایران
طور که گذشت، جنگ هیبریدی بر روی دو سهاحت واقعیهت میهدانی و برسهاخت روایهی  همان

یهی نیه  استراتژی دارد ودر سهاحت روا متمرک  است. بنابراین آمریکا در واقعیت میدانی یک کالن
 کند. روایت کلی از ایران را دنبال می یک کالن

 راهبرد میدانی آمریکا در برابر ایران 

ترین نقط  دنیا غرب آسیاست؛ جایی که ههر قهدرتی آن را در اختیهار داشهته  ترین و کلیدی حیاتی
کشور  ترین تواند حاکمیت دنیا را در اختیار داشته باشد. جال  اینکه در غرب آسیا مهم باشد، می

های مختلف ایران است؛ بنابراین آمریکا برای ایران قبل از انقالب نقشی مبتنی بر راهبهرد  از حیث
آمریکها در « حهافظ منهافع»و استراتژی جهانی ایاالت متحهده تعریهف کهرده بهود؛ اینکهه ایهران 

ریکهایی های آمریکا برای تهداوم نظهم آم خاورمیانه یا غرب آسیا و ژاندارمی که نقطه  قل سیاست
باشد. با پیروزی انقالب اسالمی و استقالل راهبردی که نقطه کلیدی انقهالب اسهالمی اسهت و 

تهرین شهریک  طراحی نقشی جدید برای ایران مبتنی بهر اههداف راهبهردی انقهالب، آمریکها مهم
ره ها همهوا رو راهبرد میدانی آمریکا در طول این سال راهبردی و کشور منطقه را از دست داد؛ ازاین

خواههد کهه ذیهل  بازگرداندن ایران به نقش راهبردی پیش از انقهالب اسهت. آمریکها ایرانهی را می
گری مستقلی در مقابهل آنهها  استراتژی جهانی آنها حرکت کند، نه اینکه خودش استراتژی و کنش

 داشته باشد. در حقیقت یک گاو شیرده که نفت و گازش را بفروشد و تبدیل بهه دالر کنهد و بها آن
دالرها تجهی ات نظامی از آمریکا خریداری کند و آن وقهت بها آن تجهیه ات منهافع آمریکها را در 
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 ای که متأسفانه بسیاری از نخبگان به آن توجه ندارند. منطقه حفظ کند؛ نکته
القهول هسهتند و  کردن این هدف راهبردی، هر دو ح ب آمریکهایی متف  در طراحی و اجرایی

خواهان شیوه دفعی و فشار حهداکثری  وه اجرایی این راهبرد است. جمهوریتنها تفاوت آنها در شی
ها با شیوه تدریجی به دنبال استحال  درونهی نظهام  کنند؛ اما دموکرات برای تغییر رژیم را دنبال می

 43های زیادی در طهول  ایران هستند. برای دستیابی به این هدف راهبردی در عرصه میدان تالش
زی انقالب اسالمی انجام شده است کهه همه  آنهها در میهدان شکسهت خهورده سال بعد از پیرو

 اند از: ها عبارت است. برخی از این تالش
صهدر بهرای اسهتحاله   گیر دولت موقت و دولت بنی ساز و تصمیم ه نفوذ در نهادهای تصمیم1

صهدر و بهه  درونی که با تسخیر النه جاسوسی در زمان دولت موقت و هوشیاری امام در ع ل بنی
 دنبال آن طرح عدم کفایت او در مجلس با شکست روبرو شد.

دادن به جمهوری اسالمی که اسیر طوفهان شهن  ه حمل  نظامی به صحرای طبس برای پایان2
 شدند و شکست خوردند.

جانبه به صدام بهرای حملهه نظهامی بهه ایهران کهه بعهد از  ه تحریک، حمایت و کمک همه3
 ر به پذیرش شکست شدند.سال جنگ تحمیلی مجبو هشت
ه تجهی  کامل منافقین و هدایت آنها برای حمله به خاک ایران که اسیر عملیات غرورآفهرین 4

 مرصاد شدند و شکست خوردند.
های چندوجهی بعد از جنگ تحمیلهی بها عنهوان پهروژه  ترین پروژه ه شروع یکی از پیچیده5

 گان درون نظام. نرمالی اسیون ایران برای آمریکا از طری  برخی نخب
 سازی جامع  ایرانی. های امنیتی برای ناامن ه شکست در جنگ6
 روایت آمریکا از ایران در جنگ هیبریدی کالن

های میدانی را از ایران متحمل شد و نتوانست بهه اههداف راهبهردی  وقتی آمریکا سلسله شکست
شود، مجبهور شهد شکسهت خودش دست یابد، برای اینکه مقاومت ایرانی برای دنیا الگوسازی ن

میدانی خودش را در عرص  رسانه به گون  دیگری روایت کند. آنها برای حفظ آبهرو و البتهه حفهظ 
آینهد، از  امیدهای واههی ههواداران خهود کهه عمه  اسهتراتژیکی آمریکها در ایهران بهه شهمار می

حاکم بر ایران کامال برند؛ اینکه نظام  روایت بهره می های روزانه برای تثبیت یک کالن روایت خرده
 آوردی نداشته است.  ناکارآمد و رو به سقوط و نابودی است و هیچ دست

 شود: ها در چند مرحله اصلی انجام می جنگ روایت
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 روایت؛ یا کالن« َاَبرروایت»ه طراحی یک 1
 ساز؛ ه تعیین محورهای اصلی روایت2
 ها؛ روایت ه طراحی و پردازش خرده3
 ازی در تولید و تأمین محتوا؛س یابی و سوژه ه سوژه4
 ای. انتشار محتوا تحت قال  رسانه  ه5

مثال این گ اره: آمریکا ابرقدرت اول دنیا است و ما نه توان رویارویی بها او را داریهم، نهه تهوان 
 ؛«توانیم ما نمی»جانبه و خوداتکایی؛ به عبارت دیگر  استقالل همه

 شرفت کنیمسال پی نتوانستیم بعد از چهل به همین دلیل
 .ای برای ما دردسرساز است و باید رهایش کنیم یا انرژی هسته

نمایی اوضهاع کشهور،  هها همچهون سهیاه روایت ههای کهالن و خرده بر اساس همهین روایت
سهازی  ای و انگاره های رسهانه پردازی های کهاذب، شهایعه سازی ها، دوقطبی نمایی ضعف درشت

ر مردم و سهزس قلهوب آنهها بهه صهورت گروگهان اخبهار و شود، اذهان و افکا ذهنی که انجام می
 .آید واقعی درمی های ساختگی و غیر تحلیل

 

 اهداف راهبردی ایران در جهاد تبیین
متناس  با این شیوه نبرد، رهبر انقالب نی  دکترین جهاد تبیین را بیان کردند تا با تالش مجاهدانهه 

 ای شود.  یی حتی در عرصه رسانهنیروهای اصیل انقالبی، آمریکا متحمل شکست نها
توان کارهایی که در گذشهته در عرصه  تبلیه  و  گفتنی است هر نوع تبیینی جهاد نیست و نمی

کردیم، همه را با یک عنوان پیشینی جهاد بیهامی یم و جههاد تبیهین بنهامیم، بلکهه تبیینهی  تبیین می
روایهت دشهمن باشهد تها اینکهه بها   استراتژی و کالن جهاد تبیین است که در جهت مبارزه با کالن



  281 جنگ هیبریدی و جهاد تبیین

 

 1استراتژی خودی دفاع، استراتژی دشمن به چالش کشیده شود.
 «روایهت»و « واقعیهت»آنچه باید مدنظر داشت، این است که جهاد تبیین نی  روی دو خط 

استوار است و اگر در عرص  واقعیت نتوانیم به اهداف راهبردی خود دست یابیم، در عمهل جههاد 
 ایم و باید این نکته را به مردم گوش د کنیم. تهتبیین را باخ

 راهبرد جمهوری اسالمی در برابر ایران

راهبردی که جمهوری اسالمی برای ایران پساانقالب طراحی کرده اسهت، در طهول تهاری  ایهران 
ها و موقعیت ژئوپلتیکی ایران است  نظیر است؛ راهبردی که متناس  با ظرفیت نظیر و بلکه بی کم

ها کفر نعمهت اسهت. از آنجها کهه نظهام جمههوری  انداختن این ظرفیت کار گیری و به بهرهو عدم 
ناچار  شمول و فراگیهر دارد، بهه اسالمی برآمده از انقالب اسالمی است و اسالم ذاتا  ماهیتی جهان

در پی تشکیل تمدنی نوین برآمده از اسالم ناب در سطح جهانی است؛ این تمهدن نهوین بهدون 
ملت پیشران شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین راهبهردی کهه جمههوری اسهالمی بهرای  یک کشور و

تمهدن نهوین اسهالمی اسهت؛ کشهوری « کشور پیشران»ایران طراحی کرده است، تبدیل ایران به 
بخش بهرای سهایر  مقتدر و پیشرفته با بازدارندگی راهبردی در سطح جهانی با ملتی ب رگ و الههام

 ملل دنیا.
ای  است. مراد از دولت اسالمی یعنی دسهتگاه حاکمهه« دولت اسالمی» مرۀ « ایران پیشران»

که هوشمندانه و با دو شیوه نرم و سهخت، مبتنهی بهر اههدف اسهالمی جامعهه را جههت دههد و 
 توان به جامعه و کشور پیشران دست یافت.  سازی کند. بدیهی است بدون دولت نمی جامعه

ب در طراحی مراحهل اسهتراتژیک انقهالب اسهالمی بر اساس درک این ضرورت، رهبر انقال
داننهد و ایجهاد دولهت  برای دستیابی به اهداف، دولت اسالمی را مقهدم بهر جامعهه اسهالمی می

پهروژه ای کهه از ایهن  اند. کالن ای بیان کرده مرحله اسالمی را مرحل  سوم از طراحی راهبردی پنج
سهازی یها کشورسهازی و در  سازی، جامعه تسازی، دول پنج مرحله شکل یافته است: قیام، نظام

 سازی. نهایت تمدن
اسهالمی  مشروع قهرار گیهرد، جامعهه نیه  غیر اسالمی و غیر ای، دولتی غیر اگر در رأس جامعه

توان جامعه را در یک فرآینهد  شود؛ اما اگر در رأس جامعه، دولتی اسالمی و مشروع باشد، می می
داد  شدن هدایت کرد و برون  نرم و سخت به سمت اسالمی کارگیری قدرت هوشمندانه مبتنی بر به

                                                           
 ر.ک به: بیشتر   . برای مطالع1

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=26000 
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این فرآیند، جامع  اسالمی یا کشور پیشران شود. در واقع دستیابی به بازدارندگی راهبردی در نبهرد 
دهی  جنگ سرد ایران و آمریکا و ایجاد ایران پیشران برای دستیابی به تمدن نوین اسهالمی، شهکل

ی آن برآمده از مبانی اسالمی و در خهدمت اههداف اسهالمی ها به دولت اسالمی که هم  بخش
باشد، امری ضروری و مقدماتی است؛ بنابراین ایران پیشران محصهول دولهت اسهالمی اسهت و 

 رود.  پروژۀ انقالب اسالمی به شمار می مرحل  چهارم از کالن
سهطح جههانی  ای برآمده از دولت اسالمی که قدرتی بازدارنهده در در حقیقت ایران با جامعه

دههد ههر  دارد، نقش پیشرانی تمدن نوین اسالمی را ایفا خواهد کرد؛ چه اینکهه تهاری  نشهان می
واحد تمدنی از کنار هم قرارگرفتن چند جامعه، ملت و کشور کهه ذیهل یهک ایهدئولوژی واحهد و 

ها یا کشهورها یهک  اهداف راهبردی مشخصی باشند، شکل گرفته است؛ اما بین آن جوامع، ملت
تری را دارد و نقش پیشرانی و هدایت کلی آن واحد تمدنی را بر عههده  ملت و کشور نقش اساسی

درون آن واحد تمدنی، توانایی بقای مسهتقل را « غیروایبلتر»تر و  گیرد؛ زیرا کشورهای کوچک می
تبیهین شهده اسهت،  جنگ سرد ابران و آمربکناناچار به یک کشور پیشران که در کتاب  ندارند و به

کنند. این نقش در گذر تاری  و با رشد تکنولوژی امکان ظهور و بهروز بیشهتری بهه خهود  اتکا می
 تر از گذشته است. آسان گرفته است؛ چراکه اعمال قدرت 

 روایت ایران از آمریکا در جهاد تبیین  کالن
شهیطان  نوعی معرفی واقعیت آمریکاست، این است کهه آمریکها روایت ایران از آمریکا که به کالن

بهه رگ و اهریمنههی جهههانی اسههت کههه بههرای کههل بشههریت مضههر اسههت؛ بایههد ایههن نکتههه را بهها 
روایهت خهودش علیهه مها را  های روزانه تثبیت کنیم و از طرفی نگذاریم آمریکا کالن روایت خرده

خوبی بهدانیم و آن را  تثبیت کند. بنابراین در جهاد تبیین باید متوجه این نکات و مسائل باشیم و به
تردید هر  مبتالست؛ چه اینکه بی« لیبرالیسم»تبیین کنیم که جهان معاصر ما با دروغ ب رگی به نام 

توان گفهت  شک می تمدنی مبتنی بر یک خاستگاه دینی و ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است و بی
کننهد و  رود، مثهل یهک نه  تسهبیح عمهل می هم دین و هم ایدئولوژی که بدیل دین به شمار می

های تسبیح هرچند کوچک یا ب رگ، نیازمند نخی هستند که آنها را نگه دارد و از فروریختن و  انهد
 افول آنها جلوگیری کند.

ها ایجاد شدند که جای ادیان را بگیرند و بهر خهالف ادیهان  در طول تاری  بشریت ایدئولوژی
غوا و آگاهی کهاذب از که در پی رشد و آگاهی صادقانه از جان  خال  هستی بودند، هدفی ج  ا

ها بهر خهالف ادیهان همهواره بهه دلیهل  ها نداشهتند. بهه همهین دلیهل ایهدئولوژی جان  طاغوت
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بودن مثل تارهای عنکبوت چندصباحی به طور کهاذب نقهش نه  تسهبیح را  بودن و کاذب سست
اری  پهر پاشهیدند. ته ای فهرو می تدریج رو به افول گذاشته و با اندک تکانهه کردند؛ اما به بازی می

ظاهر به رگ  هایی کهه بهه های طاغوتی، تمدن ها و تمدن های فروپاشی ایدئولوژی است از تراژدی
پاشهیدند. فروپاشهی  آمدند؛ اما به دلیل اتکا به ایدئولوژی کاذب فرو  بودند و قدرتمند به شمار می

ی در ایهن تبع آن فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر شهورو بودن و به ایدئولوژی مارکسیسم به دلیل سست
 راستاست.

مثاب  دینی کاذب که ایاالت متحده آمریکا تجلی این  ایدئولوژی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نی  به
لعهابی  و دین و این تمدن است، از این قاعده مسهتثنی نیسهت. نئولیبرالیسهم بها شهعارهای پررنگ

بهه … شهدن و  انیآمی ، اقتصهاد جههانی، جه همچون آزادی، برابری، همکاری، زندگی مسالمت
ترین شهکل  بهه تراژیهک« اتوپیاگونهه»صحنه آمد تا بشر را نجات دهد؛ اما همه  ایهن شهعارهای 

 ممکن تبدیل به ضدخود شدند.
داری، تجهارت آزاد، دسهت  جال  است بدانیم زمانی که اندیشمندان اقتصهادی بهر سهرمایه

الیسهم تاکیهد داشهتند، هرگه  فکهر ههای اقتصهادی لیبرالیسهم و نئولیبر نامرئی بهازار و سهایر آموزه
 ها جهان را به جایی برساند که چنین هرمی در توزیع  روت ایجاد شد: کردند این ایده نمی

درصهد  دهد کمتهر از یک نشان می 2018هرمی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی در سال 
بعهدی توجهه درصد  روت جهانی را در اختیار دارند. اگر بهه سهطح  45جمعیت دنیا، در حدود 

درصد  هروت را دارنهد؛ یعنهی  40درصد از جمعیت جهانی،  9شود، متوجه خواهیم شد حدود 
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درصهد از مهردم  63درصد از جمعیت جهان است و  درصد  روت جهانی، در اختیار تنها ده 85
درصد از  روت جهانی را دارا هستند؛ یعنی  مهرۀ تجهوی ات نئولیبرالیسهم  2جهان تنها ن دیک به 

ترین شکل ممکن رخ نمهود و محصهول آن تشهکیل هرمهی نهابرابر و ظالمانهه اسهت.  راژیکبه ت
شهود کهه بهدانیم ایهن ههرم مخصهوص دنیها نیسهت، بلکهه در مههد  تر می داستان زمانی جاله 

نئولیبرالیسم یعنی آمریکا نی  دقیقا  با همهین چیهنش مواجهه هسهتیم و طبقهات متوسهط بهه پهایین 
 اند. یرتر شدهآمریکا، هرچه فقیرتر و فق

ها بها  درصد الیگارشی آمریکا چون عالقه به سود بیشتر دارد، در این سهال اف ون بر اینکه یک
های زیادی را از آمریکا به کشهورهایی همچهون مک یهک،  شدن، کارخانه استفاده از شعار جهانی

تهر و بهازار  ارزان های مالیاتی بیشتر، نیهروی کهار اند تا از معافیت چین و سایر کشورها منتقل کرده
های  مند شود. همچنین در داخل آمریکا سهرمایه داران و صهاحبان شهرکت تری بهره مصرف ب رگ

تر  ها عالقه به استخدام مهاجرین با ضری  هوشی بهاالتر و البتهه قهانع تی و سایر شرکت ب رگ آی
تعطیهل شهد و ههم های زیهادی در آمریکها  دارند؛ بنابراین با توجه به این دو علت، ههم کارخانهه

 تر کار خود را از دست دادند.  های اصیل آمریکایی
طور سستی تئوری نئولیبرالیسم که عامل نابرابری شهدید  توقف رشد اقتصادی آمریکا و همین

در عرصه جهانی و داخلی آمریکا شد، منجر به افول قدرت جهانی آمریکا شده است و متاسهفانه 
ب روایت کنیم؛ بنابراین در جهاد تبیین و جنهگ هیبریهدی وظیفهه ایم این مسئله را خو ما نتوانسته

روایهت را بهرای  های مختلهف ایهن کالن روایت ها و خرده گیری از سوژه خوبی با بهره ماست که به
 مردم ایران و جهان تثبیت کنیم.
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 وزری؛ بررسی عوامل و آثار آن در قرآن استقامت در دین

* ادهایسفاالسالموالمسلمینایسفحجت

 مقدمه
ُل َعَ يِهُم للَمَّل»فرماید:  خداوند می ُ  ُثمَّ لسَتقمول َتَتَنزَّ َنا لل ه ََ قالول َربُّ ذي َکُة َلاه َتخافول و ا َتحَزننول ئللَّ

َُ َلوِلياُؤُكم ِفی تی ُكنُتم ُتوَعُدوَن، َنح ِة للَّ نيا وَلبشرول ِبالَجنَّ و ِفی لَلِخَرِة َوَلُکنم فيهنا منا  للَحيوِة للدُّ
عوَن، ُنُزًا ِمَ َغفوٍر َرحيٍم  کسهانی کهه گفتنهد پروردگهار مها  1«:َتشَتهی َلنُفَسُکم َوَلکم فيها ما َتدَّ

شوند که نترسید و غمگهین  خداوند یگانه است، سزس استقامت کردند، فرشتگان بر آنها نازل می
که به شما وعده داده شده اسهت. مها یهاران و مهددکاران مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی 

شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و برای شما هرچهه بخواهیهد، در بهشهت فهراهم اسهت و 
شود. اینها به عنوان پهذیرایی از سهوی خداونهد غفهور و رحهیم  هرچه طل  کنید، به شما داده می

 است.
ای به اهداف بلنهد،  در دستیابی هر فرد و جامعهاستقامت و پایداری از عوامل مهمی است که 

و مؤمنان را به پایهداری و اسهتقامت  رو خداوند پیامبر اکرم ای دارد؛ از همین کننده نقش تعیین
اسهتقامت در  3کنندگان اختصاص داده است. و آ ارارزشمندی را برای استقامت 2فرمان داده است

ای  ای که بهه تعبیهر ابهن عبهاس ههیچ آیهه به گونه مکت  اسالم دارای جایگاه بسیار مهمی است؛
نهازل نشهد؛  بر پیهامبر خهدا 4«َولسَتِقم َكما ُلِمرت»تر از آی  امر به استقامت  شدیدتر و مشکل

أاَلا َُّأِ ا»بنابراین هنگامی که اصحاب از آن حضرت پرسیدند:  ْيأکااِةيأَلاَفأااَبسو َُ َةأْدا ْسأَ َعاِإ
                                                           

 استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. *
 .32ه  30. فصلت:1
ْرَت َو َمْن تاَب َمَعک. »2 ْم کما ُأم  ْرت»(؛ 112)هود: « َفاْسَتق  ْم َکما ُأم   (.15)شوری: « َو اْسَتق 
 .32ه  30. فصلت:3
 .112. هود: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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َبْتِنىاةوا ؟اةاَلاَشيه ْيبو ا  ُشه چرا به این زودی موهای شما سفید شهد و آ هار پیهری  1...«: اٌقا ا َُا ِةَع و
در شما نمایان گشته است؟ فرمود: مرا سوره هود و واقعه ... پیر کرد. آن حضرت بعد از ن ول این 

دامن به کمر ب نیهد، ]کهه وقهت کهار و تهالش اسهت[ و نقهل شهده اسهت بعهد از آن »آیه فرمود:
 2«.ان دیده نشدهرگ  خند پیامبر

 معناشناسی استقامت
با توجهه بهه معنهای قیهام و  3معنای اعتدال است. به« ق و م»مصدر باب استفعال از « استقامت»

 اند: معنای طل  که در باب استفعال وجود دارد، مفسران تعاریف زیر را برای استقامت بیان کرده
ت پیهامبر و حکهم  الف( استقامت به معنای  بات و استمرار در عمل به کتاب خداونهد و سهنف

 4عقلی است.
بودن بر صراط مستقیم یعنهی در  نمودن به تمام حقوق است. مالزم ب( حقیقت استقامت وفا

طور اعتهدال و حهد وسهط  تمام حرکات و سکنات و گفتار و افکار و غیر اینها مشی و حرکهات بهه
 5واقع گردد.

خود بخواهد دربارۀ آن امر قیهام نمایهد،  ج( استقامت انسان در یک کار این است که از نفس
طوری که دیگر فساد و نقص به آن راه نیابد و به حهد کمهال و تمامیهت خهود  آن را اصالح کند؛ به

 6برسد.

 تبیین استقامت در کالم اهل بیت
نا لل  »بعد از تالوت  پیامبر اسالم ََ قالول َربَّ ذي گروهی ایهن سهخن را گفتنهد، »فرمود:  7...«َللَّ

چنهان بهه آن تهداوم دههد تها  سزس بیشتر آنها کافر شدند؛ اما کسی که این سهخن را بگویهد و هم
در حهدیثی دیگهر از پیهامبر  8«.مرگش فرا رسد، او از کسانی است که بر آن استقامت کرده اسهت

                                                           

 .405، ص 5، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .408، ص 4، ج الدر المنثورالدین سیوطی،  . جالل2
 .498، ص 12ج  لسان العرب،. ابن منظور محمد بن مکرم، 3
 .301ص  تفسیر الکاشف،. محمدجواد مغنیه، 4
 .320، ص 6، ج مخزن العرفان در تفسیر قرآنبیگم امین اصفهانی،  . سیده نصرت5
 .161، ص 11ج  المیزان فی تفسیر القرآن،ایی، . سیدمحمدحسین طباطب6
 .30. فصلت: 7
سهتقاَم علیهها. »8 َمهن ا  ی َیُموَت َفهو م  اُس، ُ م َکَفَر َاکَثُرهم، َفَمن قاَلها َحتف )عبهدعلی عروسهی حهوی ی، « قد قالها النف

 (. 547، ص 4، ج تفسیر نور الثقلین
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دستوری به من ده که بهه آن »آمده است که شخصی خدمت ایشان عرض کرد:  گرامی اسالم
فرمود: بگو پروردگار من خداسهت و بهر  نیا و آخرت اهل نجات شوم. پیامبرچنگ زنم و در د

ترین چی ی که بایهد از آن بترسهم، چیسهت؟  کاین گفت  خود استقامت نما. سزس پرسید خطرنا
 1«.فرمود: اینبا اشاره زبانش را گرفت و  پیامبر

نا لل ن »بعد از تالوت آی   امیرمومنان علی ََ قالول َربَّ ذي در تبیهین معنهای اسهتقامت ...«  َللَّ
ه" است ؛اکنون بر سر این سخن پایمردی کنیهد، بهر انجهام »فرمودند:  شما گفتید پروردگار ما "اللَّ

دستورهای کتاب او و در راهی که فرمان داده، و در طری  پرستش شایسته او اسهتقامت بهه خهرج 
 2«.ید و هرگ  با آن مخالفت نکنیددهید، از دایره فرمانش خارج نشوید، در آیین او بدعت مگذار

اسهتقامت همهان »فرمود: « استقامت»در پاس  سؤال از تفسیر امام علی بن موسی الرضا
این تفسیر بدان معنی نیست که مفهوم آیه در مسهئل  والیهت  3«.روش والیتی است که شما دارید

خهط توحیهد و ، ضهامن بقهای خالصه شود، بلکه از آنجا که پذیرش رهبری ائمه اههل بیهت
 روش اصیل اسالم و ادامه عمل صالح است، استقامت را به این معنی تفسیر فرموده است.

بنابراین استقامت و مقاومت منحصر به رویارویی در میادین جنگ و نبرد نیست و دربرگیرندۀ 
رۀ رهبهر معظهم انقهالب دربها 4شود. زننده توازن و تعادل می هر نوع مقاومت در برابر عوامل برهم

معنای مقاومت چیست؟ معنای مقاومت این است کهه انسهان یهک »فرماید:  معنای مقاومت می
داند و در این راه شروع به حرکت کند  داند، راه درست می راهی را انتخاب کند که آن را راه ح  می

هف کنهد؛ ایهن معنهای مقاومه ت و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوقف
 5«.است

 آثار استقامت
استقامت و پایداری در راه ح  و اجرای دستورات الهی بر اساس آیات کریمه قرآن دارای آ هار 

 شود. و برکات ارزشمند دنیوی و آخروی است که در ادامه به مواردی از آن اشاره می
                                                           

 .254، ص 8ج  روح البیان،. اسماعیل حقی بروسوی، 1
ه" فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی الطریقا الصهالحا مهن عبادتهه،  هم ال تمرقهوا . »2 و قد قلتم "ربنا اللف

 (.176)نهج البالغه، خطبه « منها، و ال تبتدعوا فیها، و ال تخالفوا عنها
ه ما انتم علیه. »3  (.17، ص 9، ج مجمع البیان)فضل بن حسن طبرسی، « هی و اللَّ
 .21و  20، ص اثر حزب الله فی تلوبر فکر المقاومه و اسالیبها فی المنلقه العربیهطل  شقور و رفقه نبیل، . م4
 .2/3/98ای، بیانات،  . سیدعلی خامنه5
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 مندی از امنیت و آرامش . بهره1

، بشارت به امنیت و آرامش از سوی مالئکهه های استقامت بر صراط مستقم توحیدی یکی از  مره
 فرماید:  است؛ در نتیجه ترس و غم از افراد و جامع  اسالمی رخت برمی بندد. خداوند می

ُل َعَ ْيِهُم لْلَمَّلِئَکُة َأاَّ َتخاُفول َو ا َتْحَزُنن» ُ  ُثمَّ لْسَتقاُمول َتَتَنزَّ َنا لل َّ ََ قاُلول َربُّ ِذي  1«: ولِإنَّ للَّ
هیچ انحرافهی بهر ایهن سهخن  نا کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سزس بهیهما

 آیند که نترسید و اندوه مدارید.  قدم ماندند، فرشتگان با این پیام بر آنان فرود می  ابت
خوف ]تهرس[ از چیه ی اسهت کهه ممکهن »در تمای  میان خوف و ح ن در آیه گفته شده است: 

تهرس نهاظر بهه آینهده و  2«.ه[ از چی ی است که واقع شده استاست واقع شود؛ ولی ح ن ]اندو
 خوف ناظر به گذشته است.

كْم »ای دیگر نی  به این آ ار استقامت اشاره شده اسهت:  در آیه ُقنول ا َيُضنرُّ َو ِإْن َتْصنِبُرول َو َتتَّ
َ  ِبما يْعَمُ وَن ُمِحيٌط  ههای آنهها اسهتقامت کنیهد و وزیت اگر در برابهر کینهه 3«:كْيُدُهْم َشْي ًا ِإنَّ لل َّ

ای   های خائنان  خود بهه شهما لطمهه توانند به وسیل  نقشه دار باشید، آنان نمی پرهی گار و خویشتن
 کنید، کامال  احاطه دارد. وارد کنند؛ زیرا خداوند به آنچه می

روط های شوم دشمنان، مشه داشتن مسلمانان در مقابل نقشه شود آرامش از این آیه فهمیده می
بهه  4شود. به ایستادگی و هوشیاری و داشتن تقوا است و فقط در این حالت امنیت آنان تضمین می

ترین آ هار و  شدن کید دشمنان و تأمین امنیت و آرامش مسلمانان از جمله مهم عبارت دیگر خنثی
 های کاربست راهبرد مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است. برکت

با همین مضمون، بیانگر آن است کهه اگهر جامعه  اسهالمی بهر « حقافا»آی  سی دهم سورۀ 
قدم بماند و مقاومت کند، از هرگونه ترس و اندوهی در امان  هیچ انحرافی  ابت آرمان توحیدی بی

ورزند و خداوند به پهاداش  خواهد بود؛ زیرا مؤمنان بر اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه استقامت می
   5دارد. های آنان بر می ن بخشیده است و غم و ترس را از دلآن، آرامش خاطر به آنا

شهان  شوند و آنان را در مسیر زندگی طبرسی باورمند است فرشتگان بر اهل استقامت وارد می
                                                           

 .30. فصلت: 1
 .58، ص 5، ج مجمع البحربن. فخرالدین طریحی، 2
 .120. آل عمران: 3
 .66، ص 3 ، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 4
، 26 ، ج التحربنر و التننوبر؛ محمد بن طاهر ابن عاشهور، 273، ص 13ج  التفسیر القرآني،. عبدالکریم خطی ، 5
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بار نخواههد بهود، بلکهه  بخشند؛ حضور فرشتگان فقط یک رسانند و به آنها دلگرمی می یاری می
شهان کننهد و بها  وحی  آنها را مضهاعف سهازند، یاریحضوری دائمی است بر اهل استقامت تا ر

همدلی و همراهی، ح ن و اندوه را از آنان برطرف نمایند. اینکه به مؤمنان به دوستی فرشهتگان در 
دنیا و آخرت مژده داده شده است و اینکه در بهشت آنچه را بخواهند برای آنها آماده است، دال بهر 

تهرین  های خدا و از پرارج ترین عبادت ایمان و عمل از شریفاین است که استواری و پایداری در 
   1«.ها و درج  نهایی کمال در آن است مسلک

 مندی از رزق فراوان . بهره2

های الهی اسهت، از  هایی همچون باران که خود سرچشم  بسیاری از نعمت برخورداری از برکت
َوأن َلنِو لسنَتقاُمول َع نی »فرمایهد:  دیگر آ ار استقامت و پایداری در راه ح  است. خداونهد مهی

ريَق  َاَسَقيناُهم ماًء َغَدقًا َلَنفِتَنهم في  َِّ تردید اگر ]انس و جن[ بر راه راسهت اعتقهاد و  بی  2«:لل
های مادی و معنوی سهیراب سهازیم تها  یقین آنها را از آب فراوان و برکت عمل استقامت ورزند، به

 باره آزمایش کنیم. آنها را دراین
در این آیه، طریق  اسالم است و اسهتقامت بهر « طریقه»عالمه طباطبائی معتقد است مراد از 

معنای مالزمت و  بات بر اعمال و اخالقی است که ایمان به خدا و آیهات او اقتضهای آن  طریقه به
بخواههد  مَثلی باشهد کهه« َاَسَقيناُهم ماًء َغَدقاً »را دارد. بعید نیست از سیاق استفاده شود جمل  

کنهد؛ چهون خهدای  هم این احتمهال را تأییهد می« َلَنفِتَنهم في »توسعه در رزق را برساند. جمل  
کند؛ پس استقامت در طریقه، وسعت رزق فهراوان  متعال غالبا  با توسعه رزق بندگان را امتحان می

جسهمانی،  معنی اعهم اراده شهده اسهت؛ زیهرا آب  مهادی  « ماء»شاید مقصود از  3را در پی دارد.
ی است و آب  رحمت که از سرچشمه فیض الهی تهراوش نمایهد،  حیات بخش بدن و طبیعت مادف
آمدن آن قلبی است که با متانت و  بخش دل مرده انسانی است و محل پیدایش و جای فرود حیات

استقامت و پایداری در طری  توحید و ایمان و تقوا همراه باشهد. کسهی کهه طاله  چشهیدن آب 
 4معرفت و محبت الهی است، باید ایمان او با متانت، استقامت و بردباری تهوأم گهردد. رحمت و

ْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً » در روایتی از امام علی به پرشدن قلوب آنان با ایمان معنا شده اسهت: « ََلَ
                                                           

 .32، ص 4، ج مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .17ه  16. جن: 2
 .47، ص 2، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .148، ص 14، ج زن العرفان در تفسیر القرآنتفسیر مخبیگم امین اصفهانی،  . نصرت4
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ا» َُ أا َُ ف ا ْْلِ مو اَكهو
َّو شهود،  ائمهه آموختهه میبه علم کثیری که از  در روایت امام صادق 1«.َأَْشَ ْكَنااةو

ُه ِا»معنا شده است:  ِئ اِمَنا ْأَ اَن و ُو ْماِعًَُّْااَكِثي ً اَفَتَعَّه َفْدَناةو اَأَ  2«.َمْعَناهو
تهوان دریافهت در برابهر هجهوم  جمع بیان شده است، می« َوأن َلِو لسَتقاُمول»با توجه به اینکه 

مقاومت فهردی جوابگهو نیسهت. دشمنان همگان باید استقامت گروهی و جمعی داشته باشند و 
ویژه کشهورهای  های فرهنگی خهود نهاتوانی و رکهود و سسهتی را بهه جوامهع بهه دشمنان با تهاجم

بردن  اسهارت گرفتن نمادهای فرهنگی، سهعی در به سخره کنند و با تضعیف و به اسالمی تلقین می
قبیهل اسهتراق سهمع، ههای دشهمنان از  ها و ظلم عقیدتی و فرهنگی بر آنها هسهتند. تالش انسان

ری ی دقی ، تهدید و تردید در باورهای دینی و ... اسهت کهه تنهها راه  ساختن سخنان دروغ، برنامه
های فرهنگهی  های فرهنگی خود و آگاهی از توطئه ها با تعمی  مؤلفه مبارزه با آنها، استقامت ملت

 و غیرفرهنگی محسوس و نامحسوس دشمن است. 
 هی و پیروزیمندی از نصرت ال . بهره3

مندی از نصرت الهی و پیروزی بر دشمنان از دیگر آ ار پایداری و استقامت امت اسهالمی در  بهره
های الهی است. خداوند متعال در قرآن کریم بارها مسلمانان را به پیهروزی و  مسیر دفاع از ارزش

ْعَ نْوَن  َو ا تِهُنول َو »فرماید:  دهد و می می  شان مژده رستگاری بعد از استقامت ا َتْحَزُنول َو َأْننُتُم لَْلَ
 ََ و سست نشوید و غمگین مگردید و شما برتر و پیروزیهد، اگهر ایمهان داشهته  3«:ِإْن كْنُتْم ُمْؤِمِني

باشید. این آیه بر له وم اسهتقامت و پرهیه  از هرگونهه سسهتی در مقابهل دشهمنان داللهت دارد و 
 کند. و ایستادگی معرفی میهمچنین پیروزی بر دشمن را نتیج  مقاومت 

ُهم ُهُم للفاِئِزون»ای دیگر آمده است: در آیه ی َجَزيُتُهم للَيوَم ِبما َصَبُرول َلنه حقها کهه مهن  4«:إنه
 امروز آنها را در مقابل صبرشان پاداش خواهم داد که آنها همه کامیابند. 

ج  آن را فالح و پیروزی بیان ای دیگر نی  بندگان را به استقامت ترغی  نموده است و نتی در آیه
ُکنْم ُتْفِ ُحنوَن »کرده اسهت:  نَ  َلَع َّ ُقنول ٱل َّ ول َوٱتَّ ُِ ََ َءلَمُنول ٱْصِبُرول َوَصاِبُرول َوَرلِب ِذي َها ٱلَّ ای  5«:َيا َأيُّ

اید، شکیبایی ورزید و دیگران را نی  به شکیبایی وادارید ]و در برابهر دشهمن  کسانی که ایمان آورده
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 کنید و مرزداری نمایید و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید. پایداری[ 
 فرماید:  عالمه طباطبایی در ذیل این آیه می

ها را تحمل کنند و هر یک صبر خهود را  مصابره یعنی جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت»
به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست، دست بهه دسهت 

تک افراد نیروی یکدیگر را به  شود تک أ یر صبر بیشتر گردد؛ چون باعث میهم دهد و ت
هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است؛ چهون 

کردن نیروی مقاومهت افهراد جامعهه در برابهر شهداید؛ امها  مصابره عبارت بود از وصل
تنها نیهروی مقاومهت در برابهر  ها، امها نههکردن نیرو مرابطه عبارت است از همین وصل

شداید، بلکه هم  نیروها و کارها در جمیع شئون زندگی دینی چه در حال شدت و چهه 
در حال رخا و خوشی. مراد از مرابطه این است که جامعهه بهه سهعادت حقیقهی دنیها و 

مهن و تهو تنهایی و علم  آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد، گو اینکه صبر من و تو به
آورد و نهه  تنهایی بعضی از سعادت را به ارمغان مهی تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به به

همه آن را و بعضی از سعادت، سعادت حقیقی نیست؛ به همین دلیل دنبال سه جملهه: 
اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمود: و اتقوا الله لعلکم تفلحهون کهه البتهه منظهور از ایهن 

   1«.تام حقیقی است فالح هم فالح
 آورد استقامت اشاره شده است:  به این دست« انفال»همچنین در سورۀ 

نُکْم ِعْشنُروَن َصناِبُروَن َيْغِ ُبنول » ََ َعَ ی ٱْلِقَتاِل ِإن َيُکَ ِمه ِض ٱْلُمْؤِمِني ِبیُّ َحِره َها ٱلنَّ َيا َأيُّ
اَئٌة َيْغِ ُبول َأْلًف  نُکم ِمه َِ َوِإن َيُکَ ِمه َيْفَقُهنوَن ِماَئَتْي ُهْم َقْوٌم اَّ ََ َكَفُرول ِبَأنَّ ِذي ََ ٱلَّ ای  2«:ا ِمه

پیامبر، مؤمنان را به جهاد ترغی  کهن کهه اگهر از شهما بیسهت نفهر شهکیبا باشهند، بهر 
کنند و اگر از شما یکصد تن باشند، بر ه ارتن از کسانی کهه کفهر  دویست نفر غلبه می

 فهمند. گروهی هستند که نمیگردند؛ زیرا آنها  اند پیروز می ورزیده
صِ ا»فرمایند:  باره می نی  دراین حضرت علی ىا ُنه َُ ا قَعىاِ  بَ اَفِاَن  و پایهداری » 3«:َ  سَتشِع و  ا ُصه

 و استقامت را پیشه خود سازید که این خصلت مایه پیروزی است.
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 .51، ص 33. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 3
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 فرمایند:  باره می رهبر معظم انقالب دراین
ای دارند، متکی به خدا هسهتند، متوکهل علهی اللهه  ی ههایی که فکری دارند، انگ ملت»

ایستند و خدای متعال به آنها کمک خواهد کرد. این سنت الهی اسهت اگهر  هستند، می
های طهاغوتی و مسهتکبر پیهروز خواهنهد  ها بایستند بر همه سهازوبرگ قهدرت مسلمان

   1«.شد
 فرمایند:  ایشان در جایی دیگر می

ورزیدن در این راه و تحت  استقامت کردن یعنی  بات 2دارد،در دو جای قرآن "استقم" »
تأ یر عوامل گوناگون قرارنگرفتن، راه راه همواری نیست. راهی است که پیغمبران در آن 

  3«.راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند
انهد،  ر کردهای که افراد آن با هم مرتبط هستند و با یکدیگر پیوند اجتماعی برقرا رو در جامعه از این

توانند با استقامت در برابر تهاجم دشمنان و ارتقای سطح فرهنگی بینشهی خهود، جامعهه را از  می
های الههی  یوغ استکبار و استعمار نجات دهند و امید به پیروزی و نصرت الههی و تحقه  وعهده

 دربارۀ صابران داشته باشند.

 عوامل تحکیم و تقویت استقامت

 . ایمان1

 فرمایند:  ر نقش ایمان در حصول روحیه استقامت مید امام صادق
ْاةوا» َُ ْؤِمَنا ُو ُْ ا  ُه َ  إ اَباَتَايه اْقِخَلا ُن 

و
َحِدْفِداإن  ُْ َ ا  كو ازو ُه َحِدْفِداإ ُْ ِ ا  كو اِمْنازو َشدُّ

َ
ْؤِمَنا  ُو ُْ ا  ُه اإ أمه ِتألاثو

أ وا ْ َةَّْبو ْماَفَتَايه َُ ِتَلا اةو مه ِشَ ثو ترنهد؛ چراکهه آههن  ن محکمافهراد باایمهان از قطعهات آهه 4«:نو
کند؛ اما مؤمنان اگهر کشهته شهوند و سهزس زنهده  هنگامی که وارد آتش شود، تغییر می

  .شود شوند و باز کشته شوند، تغییری در روحیه آنها پیدا نمی
کوشهند  ویژه جمعهی وجهود دارد. دشهمنان همهواره می مشکالت همواره در زندگانی فهردی و بهه

رو کنند تا مردم خسته و از ادام  راه مأیوس شوند؛ اما افهردی باایمهان در جامعه را با مشکالت روب
داننهد در راه اطاعهت از خهدا و  شوند؛ زیهرا می پرتو ایمان خود در برابر انبوه مشکالت تسلیم نمی

                                                           

 .4/9/97ای، بیانات،  سیدعلی خامنه .1
 .15؛ شوری: 112. هود: 2
 .18/8/98ای، بیانات،  . سیدعلی خامنه3
 .303، ص 64،ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 4



  295 ثار آن در قرآنآوزری؛ بررسی عوامل و  استقامت در دین

 

داری و ایستادگی کنند و از هیچ امهری  برای سربلندی و عظمت اسالم و کشورشان باید خویشتن
 نهراسند.

 بودن قلب ه. زند2

ای نگرفته اسهت،  پیمودن مسیر الهی با قلبی که در آن نور الهی جای ندارد و از حیات معنوی بهره
توان به این مطلوب نایل شد که صاح  قلبی بها حیهات معنهوی  پذیر نیست؛ در حالی می امکان

صهل بودن و حیهات قله ، اسهتقامت حا بها زنهده»فرماینهد:  بهاره می دراین بود. امهام صهادق
   1«.شود می

 . استفاده از عقل3

دههد. اسهتقامت در راه دیهن همهان  انسان با عقل خود خیر و شر و ح  و باطهل را تشهخیص می
اَم »فرمایهد:  می مداومت بر تشخیص راه ح  است. امام علهی َْ أِلاَ َِلْسأِت ْْ َع ُْ اَ  َو أَ  َُ میهوۀ  2«:َث

 خرد، استقامت است.

 فهرست منابع
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 پرسمان حجاب

 روهاولیدمحتوا

 مقدمه
های تهاریخی و  ها و داده سالمی است. بررسیپوشش زنان، مظهری از اسالمیت و تمدن جوامع ا

دهد اسالم و سایر ادیهان آسهمانی بها صهراحت بهه دو فریضه  الههی، یعنهی  کت  دینی نشان می
نی  بهر  اند. در آیات و روایات معصومان ها را بدان فراخوانده حجاب و عفاف پرداخته و انسان

ی شهده اسهت. افه ون بهر آن، رعایت حجاب بانوان و بایستگی حفهظ عفهت اجتمهاعی پافشهار
بهرای اقامهه  و حضرت علهی نی  از حساسیت و عملکرد پیامبر اسالم  های تاریخی گ ارش

، از «حجهاب»عملی حجاب و ایجهاد فضهای عفهت در جامعهه حکایهت دارد. امهروزه مسهئله 
رو که در قاله   زاست که بایسته است بدان پرداخته شود. نوشتار پیش موضوعات مطرح و چالش

 پردازد.  پرسش وپاس  سامان یافته است، به این امر مهم می

 های دینی چه اهمیت و جایگاهی دارد؟  پرسش اول: حجاب در آموزه
ل وم رعایت حجاب و پاسداری از مرزهای عفت و حیها، یکهی از واجبهات بلکهه از ضهروریات 

َرق مسلمین به آن پایبند هستند. ، دستورهایی است کهه در منشأ این موضوع 1اسالم است و تمام ف 
بیان شده است؛ چنانکه در احادیث نی  به این امر تأکیهد « حجاب و عفاف»متون اسالمی درباره 

 شده است. 
دارد؛ چرا که با رعایهت حجهاب اسهت کهه « عفت و حیاء»حجاب، پیوند تنگاتنگی با مقوله 

ین پوشهش دیهن، نیکهوتر آیهد. طبه  فرمهایش امیرالمهؤمنین این گوهر اخالقی به دسهت می
َحَيأاء»حیاست:  ُْ فِنا  اَمََلِكِسا ُدم َسنو َْ کند که خداوند انسهان  نی  تصریح می پیامبر اسالم 2«. َ

                                                           

 . 53، ص 1 ، ج  کتاب النکاحازی، . ر.ک: ناصر مکارم شیر1
 . 193، ص  غرر الحکر و درر الکلر. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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ا»دامن را دوست دارد:  با حیا، بردبار  و پاك َِ أ َتعفم ُو ا ُ َِ ا َُحَّأيَما َُعفيأ ا َُحِيأىه ِحبُّ َ افو ا َُّ  ُه بعیهد  1«.إ
فرموده اسهت، ایهن باشهد کهه  ونه که امام علیگ نیست که سب  جل  این محبت الهی همان

ت، سرآمد هر خوبی است:  اَخي  ا»عفف
لم اكو اَب سو در  و به همهین دلیهل نیه  امهام حسهن 2« ُِعفه و

َُ »دینی دانسته است:  حیایی را برابر با بی تأکید بر حفظ حیا، بی ْناََلاِقفَنا َُ ُِ َياَءا ََ  3«.ََلا
اهمیهت آن بهرای نفهس آدمهی اسهت؛ چنانکهه امهام ضرورت پافشاری بر عفهاف، ناشهی از 

نافا»فرموده است:  علی هأااَعأِنا ُأده ةو َنزم فَسا افو ا ُنه ُو اَفصا عفهاف نفهس را ایمهن نگهه  4؛ َُعفافو
در سخن ارزشمند دیگری مرتبه عفهاف را بهاالتر از ایهن «. کند ها پاک می دارد و آن را از پستی می

ا»فی کرده است: دانسته و آن را برترین عبادات معر ا ُِعفافو َِ ا ُعباَق
لو ََ  5«. ف

 نسبت به عفت وحیا  . حساسیت معصومین1

نه تنها در بیایانات، بلکهه در عمهل نیه  بهرای اقامهه حجهاب در سهطح  حضرات معصومین
گ ارش شده است که ایشهان نسهبت بهه  کوشیدند؛ چنانکه از سیره پیامبر اسالم اجتماعی می

دادنهد. از  دادنهد، حساسهیت نشهان می ا با ضوابط پوشش، تطبیه  نمیوضع زنانی که خودشان ر
 عایشه نقل شده است: 

برادر مادری من بهود، در حهالی کهه زینهت کهرده بهود؛ بهه پدرش دختر عبدالله بن طفیل که 
نی  وارد شد و هنگامی کهه او را دیهد، از او روی برگردانهد.  ام آمد. در همان هنگام پیامبر خانه

فرمهود:  الله! این دختر بردارزاده مهن و خردسهال اسهت! پیهامبر ت گفتم: یا رسولبه آن حضر
هنگامی که زن به دوران عادت ماهانه رسید، بر او جای  نیست که ج  روی خود موضع دیگهری »

   6«.را نمایان کند
ْةأَلا»نمود:  نی  در زمان خالفتش مردان عراقی را چنین سرزنش می امام علی

َ
ِعأَ اااَفأاا  ُْ اا ِق! 

ْما اِنَساَءكو ُه
َ
ا  ْئتو بم ااانو َُ ا اَمااَتْسَتْحيو

َ
فِقا   ِ اَلاِفيا ُطه َِ َد ِفْعَنا ُ م ای مردم عراق! به مهن خبهر رسهیده  7؟!؛فو

                                                           

 . 112، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .62، ص غرر الحکر و درر الکلر. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 . 571، ص 1، ج کشف الغمة فی معرفة األئمة . علی بن عیسی اربلی،3
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 . 79، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5
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دهیهد[ آیها حیها  العملی نشهان نمی زنند، ]چرا عکس ها به مردان تنه می  است که زنان شما در راه
 «.  کنید؟ نمی

  بیت . پوشش و منش اهل2

نگهاهی بهه سهیره  ، شاهد همیشهه زنهده جایگهاه عفهاف و حجهاب اسهت. نیمبیت ره اهلسی
گویای آن است که حضهرت ایهن حکهم الههی را ههم در مقهام صهدور  حضرت فاطمه زهرا

فرمهود:  گونهه توصهیه می راهنمایی و هم در سیره عملی محترم داشته است؛ چنانکه بهه زنهان این
فْا» اَلاَفَ  ُْ ساِءا  َِّن  ُِ اَخْيٌ ا ِالو ا ُ م نه ِاَلاَ اَلاَف  ةو بهترین چی  بهرای زنهان آن اسهت کهه مهردان را  1؛َنا ُ م

کنهد کهه حضهرت  چنین روایهت می فضیل بن یسار از امام باقر«. ها را نبینند نبینند و مردان آن
اَةَ أ»فرمود:  َةااِإَله ابو َُ اِخ َُ ِ اَ اَمااَكا َجنه ُْ ْةِلا 

َ
اِنَساِءا  َو َد اَسيم َُ و أِدهَفاِه َو أىاَ َسأِ اَع َُ اِكَيأِدِهاِإ

َ
ْ َمأَ

َ
 2؛ َذ اَ ا 

فاطمه، سیده زنان بهشت است و مقنعه او تا اینجا بیشتر نبود و ]امام باقر[ با دست تا وسط بازو را 
الزم به ذکر است که مقنعه مذکور، تنها قسمتی از حجاب سرتاسری مورد استفاده آن «. نشان داد

 تر از این بوده است.  در برایر نامحرمان بسیار کاملویژه  حضرت، و پوشش ایشان به

 چرا باید ما زنان به خاطر دل بیمار مردان حجاب داشته باشیم؟!   پرسش دوم:

در جواب این پرسش باید گفت، اوال  اسالم برای مردان نی  رعایت نکاتی را الزم شهمرده اسهت و 
های مههم دیگهری نیه  بهرای آن  ت انیا  تحریک نشدن مردان تنها حکمت حجاب نیست و حکم

 فرماید:  می وجود دارد؛ مانند حفظ حیا و عفت.  رهبر فرزانه انقالب
این مسئله حجاب و َمحرم و ناَمحرم و نگاه کردن و نگاه نکهردن، همهه بهه خهاطر ایهن 
است که قضیه عفاف در این بین سالم نگهه داشهته شهود. اسهالم بهه مسهئله عفهاف زن 

ته عفاف مرد هم مهمف است. عفاف مخصوص زنان نیسهت؛ مهردان دهد. الب اهمیت می
هم باید عفیف باشند. منتها چون در جامعه مرد بهه خهاطر قهدرت جسهمانی و برتهری 

هت زن  جسمانی می تواند به زن ظلم کند و بهرخالف تمایهل زن رفتهار نمایهد، روی عفف
   3بیشتر تکیه و احتیاط شده است.

                                                           

 .67، ص 20، ج وسائل الشیعة، . محمد بن حسن حر عاملی1
 .93، ص  مکار  األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 2
 .30/07/1376. بیانات  در دیدار جمعی از زنان، 3
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گونهه کهه  کلی است و به زنان اختصهاص نهدارد. اسهالم همانبر این اساس حجاب وحیا دستور 
سوره نهور بهه مهردان نیه  دسهتور داده اسهت کهه از  30داده است، در آیه   دستور مؤکد به حجاب

َْ َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظول ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكی َلُهنْم »چرانی پرهی  کنند:  چشم ول ِم ََ َيُغضُّ ْ ُمْؤِمِني ؛ ُقْل لِّ
های خود را ]از نگاه به نامحرمان[ فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این  به مؤمنان بگو چشم

نگاه مردان به زنهان نهامحرم، »نی  روایت شده است:  از پیامبر اکرم«. تر است برای آنان پاکی ه
1«.همچون تیری زهرآلود از تیرهای شیطانی است

  

رو الزم است مردان نیه   س  در جامعه حاضر شوند؛ از اینتوانند با لباس نامنا مردان نی  نمی
اَعْناَفِخَذفأِ اَ ا»فرموده است:  عفاف داشته باشند  چنانکه امام علی اِثياَك و َِ اف ِش ُْ

َ
ِلا  ِو َّ ه ُِ يَسا َُ

ا ههایش معلهوم گهردد و در ایهن  بر مرد شایسته نیست که لباس او کنار رود تا ران 2؛فْجََِّساَكيَناَةْا  
لبهاس »آن حضرت در سخن ارزشهمند دیگهری فرمهوده اسهت: «. میان قوم خود بنشیند حال در

ری بافت و ضخیم بزوشید. هر که لباسش نازک است، دیهنش نهازک اسهت. هنگهام نمهاز لبهاس 
 3«.نما نزوشید بدن

 برای ارائه پاس  تفصیلی به این پرسش میتوان به نکات ذیل توجه داشت:
 زنان و مردان  های روانی و شخصیتی ویژگی. 1

رو بیشتربه زنان اختصاص یافته است کهه زن، مظههر جمهال و مهرد، مظههر  وظیفه پوشش از این
چرانی دارد. بهه  شیفتگی است. زن تمایل به خودنمایی و تبرج، و مرد تمایل به نگاه کردن و چشهم

ند. بنهابراین باخته خود ک خواهد دلبری کند و مرد را دل تعبیری دیگر زن به حکم طبیعت خود می
های مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنهان مقهرر  خودنمایی و برهنگی، از انحراف

دهد آن انهدازه  های علمی نشان می طور که تحقیقات و تجربه از سوی دیگر همان 4گردیده است.
 5د.شو شود، زن از مشاهده مرد تحریک نمی که مرد از نگاه کردن به اندام و تن زن تحریک می

 حفظ امنیت اجتماعی زن. 2

شود؛ از همین روسهت  حجاب، عامل امنیت اجتماعی زنان است که با حکم حجاب محق  می
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 سوره اح اب فرموده است:  59که خداوند در آیه  
َْ َجَّلَ » ََّ ِم ََ َعَ ْيِه ََ ُيْدني ْزولِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء لْلُمْؤِمني ِبیُّ ُقْل َِلَ َها للنَّ ََّ ذِلنَك يا َأيُّ ِبيِبِه

نُ  َغُفنورًل َرحيمناً   َأْدنی ََ َو كناَن لل َّ ََ َفَّل ُيْؤَذْي ؛ ای پیهامبر! بهه همسهران و َأْن ُيْعَرْف
های بلند[ خود را بر خویش فرو   ها ]روسری دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب

اسهت ]و  افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتهر
ها سر زده، توبه کنند[ خداوند همهواره آمرزنهده  اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آن

 «.رحیم است
آنچه در یک جامعه سالم الزم است، این است که مردان از طری  ازدواج نیازهای جنسی خهود را 

را رعایهت  برطرف کنند و از روی شهوت به زنان نگاه نکنند؛ اما حتی اگر بیشتر مردان این مسهئله
رو زنان باید بهرای محفهوظ مانهدن از  کنند، باز هم ممکن است افرادی سودجو پیدا شوند؛ از این

شر این افراد، حجاب خود را رعایت کنند. مطمئنا  پوشهیده بهودن زن، او را از تعهرض افهراد فاقهد 
عا، آمار تکان  اخالق مصون می غربی وجهود دارد ای است که در جوامع  دهنده  دارد. شاهد این مدف

هها وارد کهرده اسهت و  حجابی و فرهنگ برهنگی زنان، چه بالیی بر سهر جامعهه و خانواده که بی
 1دانشمندان غربی هم به آن معترفند.

 حجاب عامل تحکیم خانواده. 3

حجابی بر استحکام خانواده است.  مسئله دیگری که بیانگر اهمیت حجاب است، آ ار زیانبار بی
زادی مطل  باشد و زنان با هر گونه لباس و آرایشی به راحتی در کوچه و خیابهان قابهل وقتی بنا بر آ

مشاهده باشند، دیگر هیچ زنی برای همسر خود جذابیت نخواهد داشت؛ زیهرا زنهان زیبهاتر از او 
خورد. این در حالی است که اگر زنان در اجتمهاع حجهاب داشهته  در کوچه و خیابان به چشم می

توانند در کنار او آرامهش داشهته باشهند،  به همسر خود به عنوان زیباترین زنی که می باشند، مردان
 خوانیم:  روم می 21کنند؛ چنانکه در آیه  نگاه می

ًة و » َْ َأْنُفِسُکْم َأْزولجًا ِلَتْسُکُنول لَلْيها َو َجَعنَل َبينَنُکْم َمنَودَّ َْ آياِتِ  أْن َخَ َق َلُکْم ِم َو ِم
ُرْونَرْحَمًة لنَّ فِ  های او این است که همسرانی از جنس   ؛ از نشانهی ذِلَك ِلَقْوٍم َيَتَفکَّ

ها آرامش یابید و در میهان شهما مهودت و  خودتان، برای شما آفرید تا در کنار آن
 «.کنند  هایی است برای گروهی که تفکر می رحمت قرار داد. در این، نشانه
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 حفظ کرامت و شخصیت زن. 4

از اهمیهت بسهیاری برخهوردار « سهقوط شخصهیت او»و « ابتذال زن»سئله در بحث حجاب، م
است و نیازی به ارقام و آمار ندارد. هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعهی اسهت 

شود. هنگهامی کهه زن را  تر از او روز به روز بیشتر می که تقاضای آرایش بیشتر و خودنمایی اف ون
ههای انتظهار و عهاملی بهرای جله   اش وسیله تبلیه  کاالهها و دکهور اتاق یاز طری  جاذبه جنس

کنهد. بهه راسهتی چهه  اش در جامعهه سهقوط می جهانگردان و سیاحان و ... قرار دهد، شخصیت
دردآور است که در کشورهای غربی و در کشهور مها قبهل از انقهالب اسهالمی، بیشهترین اسهم و 

هنرمنهد و »بند و باری بود که به نهام  برای زنان آلوده و بی شهرت و آوازه و پول و درآمد و موقعیت
معروف شده بودند. به برکت پیروزی انقالب اسالمی، آن بساط بر چیهده شهد و زن از « هنرپیشه

ارزش در آمد و شخصهیت خهود  صورت ابتذال ساب  و موقعیت ی  عروس  فرنگی و کاالی بی
   1را باز یافت.

شود؟! آیا این، یک استراتژی  بحث حجاب پرداخته میپرسش سوم: چرا این قدر به 
 سیاسی است یا اینکه به لحاظ شرعی و دینی واجب است؟

ات   حجاب، مات و واجبات و بلکه از ضروریف اسالم اسهت. تصهوی  آن بهه عنهوان یهک   از مسلف
ر، های اخیه ویژه در سهال قانون بعد از انقالب شکوهمند اسالمی و مجهازات متخطیهان از آن بهه

م اسالمی شده است؛ به پاشی موج  سم طوری که ممکن  ها و تبلیغات سوء علیه این حکم مسلف
ای پدید آمده باشد که پرداختن به بحث حجاب، بیشهتر از آنکهه  است این شبهه و شائبه برای عده

حکمی فقهی و شرعی باشد؛ یک استراتژی سیاسی و یک شعار ایدئولوژیک از سوی نظام حاکم 
 :توان دنبال کرد های ذیل می ودن این شبهه را از مسیر ایستگاهزد .است

 فطری و ادیانی بودن حجاب. 1

شود کهه حکهم حجهاب، فرآینهدی  های دینی، از آنجا نمایان می اهمیت مسئله حجاب در مؤلفه
منطب  با فطرت توحیدی و در راستای حفظ گوهر حیاست؛ چه اینکه بهتهرین پوشهش و محهافظ 

های دینی تها آنجاسهت کهه  جود آدمی، حفظ گوهر حیاست. اهمیت حیا در مؤلفهدین الهی در و
آن که حیها نهدارد؛ دیهن ههم »دینی دانسته و فرموده است:   حیایی را برابر با بی بی امام حسین
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گوییم اهمیت حجاب به عنوان یهک هنجهار  است که می« حیا»با تأکید بر همین مؤلفه  1«.ندارد
 .تراتژی سیاسی گذرا و رویکردی تاکتیکی نیستاجتماعی، تنها یک اس

ها،  ها، تنهدیس و از سهکه 2بهوده اسهت و حهوا پوشش زن و مرد از زمان حضرت آدم
شهود کهه همهه اقهوام و ملهل گذشهته  های قبل معلوم می ها و آ ار به جا مانده دیگر از دوره نقاشی

، زنان د که در عهد سلیمان نبیشو از کتاب مقدس فهمیده می 3اند. پوشش نسبتا  کاملی داشته
هم ایهن  در زمان حضرت ابراهیم 4پوشاندند. عالوه بر پوشش بدن، صورت را نی  با روبند می

در ایران باستان و در دوره مادها، هخامنشیان، اشهکانیان و ساسهانیان نیه   5سنت رایج بوده است.
 6پوشهانده اسهت. ها را می ه قامت آناند ک همواره زنان لباسی به صورت شنل، قبا یا چادری داشته

 نویسد:  استاد شهید مطهری می
م این است که قبل از اسالم در میان بعضی ملل، حجهاب وجهود داشهته »...  قدر مسلف

ام، در ایران باستان و در میان قوم یهود  های مربوطه خوانده است تا آنجا که من در کتاب
تر بهوده  آنچه در قانون اسالم آمهده، سهختو احتماال  در هند حجاب وجود داشته و از 

 7«.است

 مسئولیت حکومت اسالمی در قبال حجاب . 2

های سیاسهی بلکهه از  ها و استراتژی حکم حجاب، موضوعی است که ال ام به آن نه از ایدئولوژی
ینهه ترین منابع دینی، قویا  قابل ا بات است. با این حال نکته بسیار ظریفی که باید در این زم اصیل

مورد توجه قرار گیرد، وظیفه حکومهت اسهالمی در حهاکم کهردن هنجهار در اجتمهاع اسهت. در 
ای هستند که از اراده قوی و ایمان قلبی محکمهی برخوردارنهد و تحهت ههر  جامعه اسالمی، عده

گذارد. در طهرف  مانند و جو جوامع پیرامون تأ یری در آنان نمی شرایطی، ملت م به قانون و شرع می
گری دارنهد و خهوی سرکشهی و تمهرد از هنجارههای  بل نی  گروه کمی هستند که بنای الابالیمقا

قانون و شرع در نهادشان نهفته است. میان این دو طیف، اکثریت مردم تابع وضع موجود و متهأ ر 
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ای متولیان تربیت اجتمهاعی و مسهئولین اجهرای  تردید در هر جامعه از فضای عمومی هستند. بی
اید این بستر را ایجاد کنند که جو عمومی جامعه به سمت همرنگی با گروه اول و تبعیهت قانون، ب

 .از قانون و هنجارهای صحیح اجتماعی باشد و گروه دوم خود را در ان وا و مطرود حس کند

سؤال اینجاست که چرا باید وضع موجود را کسانی شکل بدهند که از گهروه دوم هسهتند؛ در 
ون و شرع مدافع گروه اول است؟ چرا باید فرزند زن مسلمان در محهیط مدرسهه حالی که اب ار قان

کند، خجالت بکشد؟ چرا اکثریهت معمهولی جامعهه بهه  کم کم از اینکه مادرش چادر به سر می
های کجرو به عنوان هنجار شناخته شهود؟! چهرا  رنگ اقلیت آلوده دربیایند و کم کم آلودگی گروه

آیها حکومهت اسهالمی وظیفهه نهدارد بهرای  1شرع هنجارسازی کننهد؟اقلیت متخلف از قانون و 
کننهدگان  صیانت از کیان اخالقی جامعه روز به روز حمایت خود را از گروه اول )به عنوان رعایت

گمهان  های گروه دوم )هنجارشکنان( را محهدودتر سهازد؟ بی هنجارهای جامعه( بیشتر و فعالیت
 چنین است.

حجابی در وهله اول، موضوعی شخصی است و آ ار وضهعی و  اگر چه موضوع حجاب و بی
شهود؛ امها ایهن موضهوع نهافی آ هار اجتمهاعی آن در عرصهه  اش در آینده فرد متبلهور می تکلیفی

افتهد، موضهوعی  خارج از حوزه خصوصی افهراد اتفهاق می« حجابی بی»اجتماعی نیست. وقتی 
تواند در قبال نشهر یهافتن  المی نمیشود؛ زیرا حکومت اس برای دخالت و مسئولیت حکومت می

اصوال  یکی از وظایف دولت اسهالمی،  .ها دست روی دست بگذارد ها و بدعت فسادها و تباهی
آورنده بستر رشد و تعالی آنهان باشهد  ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آن است که زمینه

هها و تهرویج  امل تباهی و اشهاعه خوبیهای فساد و مبارزه با عو و این مهم، بدون دفع و رفع زمینه
انهد؛  ای را برای حاکم و حکومت تعریف کرده متون دینی ما نی  چنین وظیفه .ها میسر نیست نیکی

به معاذ بن جبل آنگاه کهه وی را بهه یمهن فرسهتاد، آمهده اسهت:  های پبامبر چنانکه در توصیه
ا» ا ْْلِ اَمااَسنه و

ِ اِإَله َجاِةَِّيه ُْ ْمَ ا 
َ
ِمْتا 

َ
اَ اَكِبيأَ ه  أِايَ هو ََ ا أ و َّه ْسأََلِ اكو ْمَ ا ْْلِ

َ
ْظِهْ ا 

َ
اَ ا  کهار جهاهلی را  2؛ْسََل و

 «.بمیران و امر مربوط به اسالم را چه کوچک و چه ب رگ آشکار نما

بدان که بهترین بنهدگان خهدا »به عثمان بن حنیف آمده است:  همچنین در نامه امام علی
شهده را بهر پها  هدایت شده باشد و هدایت نماید، سهنت شناختهپیش او، پیشوای عادلی است که 
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 1.«دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند
 حفظ مصالح خانواده و جامعه . 3

شهود کهه  رعایت حجاب، موج  جل  منافع و مصالحی کلی بهرای بهانوان و نههاد خهانواده می
 :حکومت در قبال آن نی  مسئولیت دارد؛ منافع و مصالحی مانند

 . بازشناسایی زنان به عفت و مصونیت 1/3

 خداوند درباره شناخته شدن زنان به عفت با رعایت حجاب فرموده است: 
ََّ ذِلنَك » َْ َجََّلِبيِبِه ََّ ِم ََ َعَ ْيِه ََ ُيْدني ْزولِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء لْلُمْؤِمني ِبيُّ ُقْل َِلَ َها للنَّ يا َأيُّ

ََ َفَّل يُ   َأْدنی ای »کننهد:  گونهه ترجمهه می برخی از علما این آیه را این 2«.ْؤَذْيََأْن ُيْعَرْف
های بلند[ خود را  ها ]روسری پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب

بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینکه به ]عفهت[ شهناخته شهوند و مهورد آزار قهرار 
 «.نگیرند، بهتر است

یفه حجاب برای خود زن در ُبعد اجتماعی، عامل محهوری بهرای بازشناسهی وی بنا بر این آیه شر
شود زن مهورد آزار و تعهرض اشهخاص الابهالی و  به عفت و حیاست و همین شاخصه سب  می

ب رگ به مجرمانی است که قصهد سوءاسهتفاده از زن و آزار « نه»ب هکار قرار نگیرد. حجاب، ی  
ب رگ، یعنی حجاب از طرف جامعه زنان انجام نزذیرد؛ افه ایش جنسی وی را دارند که اگر این نه 

 نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت زنان از آزار های جنسی نی  کارگر نخواهد بود. 

 . مصونیت اجتماعی مردان از غریزه جنسی2/3

 سوره نور است:  31یکی از آیات وجوب حجاب، آیه 
« َْ ََ ِم ََه ِإَاه َو ُقْل ِلْ ُمْؤِمَناِت َيْغُضْض ََ ِزيَننَتُه ََه َوَا ُيْبنِدي ََ ُفُروَجُه ََه َوَيْحَفْظ َأْبَصاِرِه

ََه  ََه َعَ یَٰ ُجُيوِبِه ََ ِبُخُمِرِه ؛ و به زنان با ایمان بگو: چشمان خهود َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْب
 را از آنچه حرام است، فرو بندند و شرمگاه خود را حفظ کنند و زینهت خهود را ]ماننهد

های زیبا، گوشواره و گردنبند[ مگر مقهداری کهه ]طبیعتها  ماننهد انگشهتر و حنها و  لباس

                                                           

 . 235و  234، تصحیح صبحی صالح، ص نهج البالغةیف الرضی، . محمد بن حسین شر1
این کار برای اینکه به ]عفت[ شناخته شوند و مهورد آزار قهرار »گوید:  . عالمه محمدجواد مغنیه در تفسیر این آیه می2

، ن.ک: محمهدجواد مغنیهه«. گهردد ورزی فاسقان از زنهان محجبهه می نگیرند، بهتر است؛ چرا که حجاب مانع طمع
 .   240، ص 6 ، ج تفسیر الکاشف
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سرمه، بر دست و صورت[ پیداست ]در برابر کسی[ آشهکار نکننهد و ]بهرای پوشهاندن 
 .«هایشان بیندازند های خود را به روی گریبان گردن و سینه[ مقنعه

از انصهار در مسهیر خهود بها زن بهدحجابی  در حکمت و شأن ن ول این آیه آمده است که جوانی
رو شد. جوان جل  او شد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد. ناگهان صورتش بهه دیهوار خهورد و  روبه

شهکایت بهرد و آیهه مهورد  خدا تی ی استخوانی در دیوار صورتش را شکافت. او به ن د رسهول
1بحث نازل گردید و زنان را به رعایت حجاب مل م نمود.

  

 مصونیت خانواده از طالق .3/3

بنا بر آمارهای قطعی و مستند، با افه ایش برهنگهی در جههان میه ان طهالق و از ههم گسهیختگی 
ههای سهرکش  زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم باال رفته است؛ چرا که برهنگی، سب  هوس

ص ههر روز دل بهه کشاند و به این ترتیه  شهخ شود و انسان را به هر قیمتی به دنبال هوس می می
شهود، دو همسهر بهه  در محیطی که حجاب رعایت می .گوید  بندد و با دیگری وداع می  دلبری می

که عمال  زنان به صورت کاالی مشترکی )الاقهل « بازار آزاد برهنگی»یکدیگر تعل  دارند؛ ولی در 
اند مفهومی داشته تو اند، دیگر قداست پیمان زناشویی نمی  در مرحله غیر آمی ش جنسی( در آمده

سرپرسهت   شهوند و کودکهان بهی  ها همچون تار عنکبوت به سرعت متالشهی مهی  باشد و خانواده
   2مانند.  می

حجاب با وجود اینکه سایر اعمالش خوب است، باز  پرسش چهارم: آیا یک شخص بی
 شود؟!  هم جهنمی می

تهرین احکهام اسهالمی،  همحفظ حجاب و پوشش اسالمی برای زنان مسلمان به عنوان یکی از م
هایی کهه  شود؛ عهذاب الزم است و بدون شک ترک آن، معصیت است و موج  عذاب الهی می

بهرای  ای کهه پیهامبر اکهرم اند. برای مثال در حدیث طوالنی به صراحت در احادیث بیان شده
های  ها و عهذاب کند، در توصیف برخهی از صهحنه روایت می و حضرت فاطمه امام علی

زنی را دیدم که به موهایش آویخته شهده و مغه  »فرماید:  م که در ش  معراج دیده است، میجهن
خورد و آتش از زیهرش  جوشد ... زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می سرش از شدت گرما می

پوشهاند  کشید ... آن زنی که به مو آویخته شده بود، موی خود را از مردهای نامحرم نمی شعله می
                                                           

 .  435، ص 14  ، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 1
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 1«.کرد خورد، همان زنی بود که بدن خود را برای مردم زینت می زنی که گوشت بدنش را می... و 
در »فرمایهد:  هها می نیه  در توصهیف زنهان آخرال مهان و بیهان عاقبهت اخهروی آن امام علهی

[ کهه بهدترین آخرال مان و ن دیک شدن زمان موعود ]قیامت یا زمان ظههور حضهرت مههدی
کننهد، از  آینهد و خودنمهایی می شوند و عریان بیهرون می اب ظاهر میحج هاست، زنانی بی زمان

ها  جویی آورنهد و بهه لهذت شوند و به شهوترانی روی می ها داخل می شوند، در فتنه دین خارج می
 2«.کنند و همیشه در جهنم خواهند ماند های الهی را حالل می شتابانند. حرام

ل به ذهن برسد که چرا باید زنی که اعمال صالح با توجه به این مطال ، ممکن است این سؤا
حجابی متحمل چنین عقوبت ناگواری شود و آیا چنین  و اخالق نیکوی دیگری دارد، به خاطر بی

 !موضوعی منطقی است؟

تجسهم »برای پاس  به این سؤال باید از باب مقدمه، بحثی را به صورت فشرده درباره موضوع 
عمال با همه اختالفاتی که ممکن است برخی از علما درباره آن ذکر شود. مسئله تجسم ا« اعمال

های اسالمی است که از سوی علما بسیار مورد بحث قرار گرفته است. ایهن  داشته باشند، از آموزه
 8تها  6توان در آیات بسیاری در قرآن و در احادیث یافت؛ برای مثال خداوند در آیات  مفهوم را می

ٍة َخينرًل »فرماید:  سوره زل ال می َْ يْعَمنْل ِمْیقناَل َذَره اُس َلْشتاتًا ِليَرْول َلْعماَلُهم َفَم يْوَمِ ٍذ يْصُدُر للنه
ًل يَره ٍة َشَره َْ يْعَمْل ِمْیقاَل َذَره ينْوَم َتِجنُد »فرماید:  عمران می سوره آل 30همچنین در آیه «. يَره َو َم
َْ َخيٍر ُمْحَضرلً  روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجهام داده اسهت، ...؛  ُكُله َنْفٍس ماَعِمَ ْت ِم

در چندین حدیث نی  با صراحت بر تجسم اعمال در قیامت تأکید شهده اسهت.  .«بیند  حاضر می
 خطاب به یکی از صحابه فرمود:  برای مثال پیامبر اکرم

ار شهود. اگهر ایهن همهراه ب رگهو گمان برای تو همراهی است که با تو در قبر دفن می بی
کنهد؛ جه  بها تهو  کند و اگر پست باشد، تو را بهه دوزخ تسهلیم می باشد، تو را اکرام می

شهوی، جه  از او.  شوی، ج  با او و بازخواست نمی شود و تو محشور نمی محشور نمی
گیهری و اگهر  پس او را شایسته قرار ده؛ زیرا اگر صالح و شایسته باشهد، بها آن انهس می

   3شوی و او، عمل توست. از او هراسان می ناصالح و فاسد باشد، تنها
ههای دردنهاک مهورد اشهاره در احادیهث فهوق،  حجاب به عقوبت بنابراین وعده دادن زنان بی

                                                           

 .  309، ص 8، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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شان است. اصوال  هر کار نیک یها  ها نیست و فقط نتیجه مستقیم و تجسم اعمال ظلمی در ح  آن
تهوان از مسهئولیت  اگ یری دارد که نمیبد ما، چه در این دنیا و چه در آخرت، نتایج و پیامدهایی ن

 1ها شانه خالی کرد. آن

 حجاب اجباری است؟  پرسش پنجم: آیا ازدیدگاه امام خمینی
گیری مبارزات خویش، به صورت صریح و قاطع بر له وم  همواره و از ابتدای شکل امام خمینی

ثهال هنگهامی کهه هها و مهوازین اسهالمی تأکیهد داشهت. بهرای م ها، ارزش رعایت صحیح آموزه
اند.  برخی از رسوم اسالمی مانند حجاب اجباری رهها شهده»خبرنگار فرانسوی از ایشان پرسید: 

حجاب به معنای متداول میهان مها »، فرمود: «آیا در جمهوری اسالمی از نو اجباری خواهد شد؟
، که اسمش حجاب اسالمی است، با آزادی مخالفتی ندارد. اسالم با آنچه خهالف عفهت اسهت

کنیم که به حجاب اسالمی رو آورند و زنان شجاع ما دیگر از  مخالفت دارد و ما آنان را دعوت می
بالهایی که غرب به عنهوان تمهدن بهه سرشهان آورده اسهت بهه سهتوه آمهده و بهه اسهالم پناهنهده 

 2«.اند شده
بهه حجهابی  وعده به آزادی حجهاب نهداده اسهت؛ بلکهه از بی بنابراین نه تنها حضرت امام

عنوان موضوعی که مخالف عفت جامعه اسالمی است، نام برده و بر ل وم تهالش نظهام اسهالمی 
گهویم کهه بهه دولهت  ها ه این را می اآلن وزارتخانه»برای اصالح این معضل تصریح کرده است: 

کنند ه باز همهان صهورت زمهان طهاغوت را دارد. وزارتخانهه  طوری که برای من نقل می برسد، آن
هها  های لخهت بیاینهد. زن های اسالمی نباید زن نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانهاسالمی 

بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند، اما کار بکنند؛ لکن با حجاب شهرعی باشهند، بها 
با صالبت از وضعیت حجاب در ادارات  همچنین حضرت امام 3«.حفظ جهات شرعی باشند

زنان اسالمی بایهد بها حجهاب »دهی فوری به این اوضاع شد:  خواستار سامان دولتی گالیه کرد و
ها هنوز در ادارات بها وضهع پیشهین کهار  اسالمی بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را ب ک کنند. زن

توانند در کارهای اجتماعی شهرکت   ها می ها باید وضع خودشان را عوض کنند ... زن کنند. زن می
4«.جاب اسالمیکنند، ولی با ح
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ها  العالی درباره بد و یا ضعیف الحجاب پرسش ششم: دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله
 چیست؟ 

هها  العالی دربهاره اصهل وجهوب حجهاب و نیه  ضهعیف الحجاب رهبر فرزانهه انقهالب مدظلهه
 فرماید:  می

حجاب یک ضرورت شریعتی است... یعنی هیچ تردیهدی در وجهوب حجهاب وجهود 
را همه باید بدانند. اینکه حاال خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب هست،  ندارد؛ این

الزم است، ضروری است، نه، جای خدشه و شبهه ندارد؛ یک واج  شرعی است کهه 
هها  کنند، این باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی

ام؛ یک وقتی در سهفری  ؛ نه. من قبال  هم گفتهدینی و ضدانقالبی را نباید متهم کرد به بی
رفتم، در جمع علما گفتم ... چرا گاهی بعضهی از شهما ایهن  از سفرهای استانی که می

خانمی را که حاال فرض کنید یک مقداری موههایش بیهرون اسهت یها بهه تعبیهر رایهج 
الحجاب؛ حجهابش ضهعیف اسهت ههه  بدحجاب است هه که حاال باید گفت ضهعیف

سهوم  کنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدند استقبال؛ شاید اقهال  یهک  یمتهم م
شهود گفهت  ری نهد؛ ایهن را نمی هها هسهتند، دارنهد اشهک می جمعیت این جهور خانم

جور با شهوق و بها حهرارت و بها  ضدانقالب است؛ این چطور ضدانقالبی است که این
ینی یها فهالن مراسهم انقالبهی شهرکت آید و مثال  فرض کنید در فالن مراسم د انگی ه می

  های خودمانند، دخترهای خودمانند. من چند بار تا حاال در خطبهه ها بچه کند؟ این می
های َاحیهاء ههه  ام کهه در مراسهم مهاه رمضهان، در شه  نماز عید فطر این را تکرار کرده

ما تصویرش توانم ]بروم[ ا آورند، حاال من که آنجاها را نمی هایش را برای من می عکس
ههای مختلهف اشهک   ههای مختلهف، قواره هها بها ریخت آورنهد ههه زن را برای مهن می

گویم ای کهاش مهن ههم  خورم به آن جور اشک ریختن؛ می ری ند. من حسرت می می
جور مثل این دختر، مثهل ایهن زن جهوان اشهک بریه م؛ ایهن را چطهور  توانستم این می
بهدحجابی یها ضهعف حجهاب درسهت  شود متهم کرد؟ بله، کهار درسهتی نیسهت، می

دیهن و انقهالب و ماننهد   شود که ما این ]افهراد[ را از حهوزه نیست، اما این موج  نمی
ههایی داریهم، بایهد  ماها یهک نقص  ها خارج بکنیم و خارج بدانیم؛ چرا؟ البته همه این
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 1ها را برطرف کنیم؛ هر چه بتوانیم برطرف کنیم، بهتر است. نقص
 فرماید:  همچنین ایشان می

؛ اشک ههم «خانم بدحجاب»گویند  ها می هایی بودند که در عرف معمولی به آن خانم
ری د. حاال چهه کهار کنهیم؟ ردش کنیهد؟ مصهلحت اسهت؟ حه   از چشمش دارد می

هاسهت.  به این اهداف و آرمان است؟ نه، دل، متعل  به این جبهه است؛ جان، دلباخته
ههای ایهن حقیهر  م؟ نقص او ظاهر است، نقصاو یک نقصی دارد. مگر من نقص ندار

نمهایی  گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تهو چنهان کهه می»بینند.  باطن است؛ نمی
  2ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد.«. هستی؟

گفتنی است که رهبر معظم و فرزانه انقالب، رفتارشناسی با دختران و زنان بد حجاب را نیه  بیهان 
در »س. ایشان عقیده دارد که با این گروه از زنان دختران باید منطقی ومهربانانه رفتار شهود: کرده ا

مهورد، ورود کهرد و بایهد بها  این موضوعات باید بسیار متین و منطقی و بهه دور از احساسهات  بی
 ...خودتان را مجه  کنید، مسهلح»  3؛«دالیل روشن، آن منط  استعماری غربی افشا و تبیین شود

ها  های فرهنگی ه هنری بروید و پذیرای جوان به سالح معرفت و استدالل کنید، بعد به این کانون
هه»باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود:  ا مهن نبیف کهه ظهاهرا  « و سنف

اس»عبارت است از  خه [ ای داشهته باشهد؛ ] مدارا کنید. ممکن است ظهاهر زننهده«. مداراة النف
   4«.داشته باشد

 پرسش هفتم: حجاب؛ واجب فردی است یا اجتماعی؟

خهود  هر فعلی که بر جامعه تأ یرگذار باشد، موضوعی اجتماعی است؛ نه فردی. اگر فرد در خانه
با صدای آرام الفاظ رکیکی را بر زبان آورد و یها لبهاس مخصوصهی را بزوشهد، شخصهی و فهردی 

لفاظ و لباس در محیط جامعه بر زبان آورده شود و نمود پیهدا کنهد، است؛ اما به صرف آنکه این ا
                                                           

، «هها نماهنهگ دلباختهه آرمان»ای،  امنههالله العظمی سهید علهی خ٬رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت . پایگاه اطالع1
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شود. اگر فرد در من ل خود سیگار بکشد، کسی ح  اعتراض ندارد؛ اما اگهر  موضوع اجتماعی می
اجتماعی پیش آمده است و دیگران حه  اعتهراض  در اتوبوس این کار را انجام بدهد، یک مسئله

ید به شما ارتباطی ندارد؛ زیرا او در یک جامعه باید حدودی را بهرای تواند بگو دارند و آن فرد نمی
پوشش افراد متناس  با فرهنگ آن جامعه رعایت کند. چه بسا نوع پوشش خاصی که مخهالف بها 

حجاب ظاهر شدن زنان، متضهاد و  فرهنگ یک جامعه باشد، موج  آزار مردم آن منطقه شود. بی
ران است؛ زیراحجاب، قانون حاکم بهر جمههوری اسهالمی متعارض با فرهنگ اسالمی جامعه ای

است که همگان باید آن را رعایت کنند. بر این اساس اگر شخصی بودن حجاب به معنهای آزادی 
تکوینی مرد و زن در انتخاب پوشش و نوع لباس باشد، سهخن درسهتی اسهت؛ زیهرا ههر فهردی 

اب کند یا سم بنوشد ... این در حالی است ها آب را انتخ اختیار تکوینی دارد که از میان نوشیدنی
دهد هر فرد بها  ها یا ادیان آسمانی اجازه میکه اگر به این معنا باشد که قانون عرف یا قوانین کشور

توانهد معنهای مقبهولی داشهته باشهد؛ زیراحضهور بها  هر نوع پوششی در جامعه آشکار شود، نمی
به حقوق دیگران است. از همین روسهت کهه  گوید، تجاوز پوششی مخالف آنچه دین و قانون می

مأمور است که به مردان و زنان مهؤمن بگویهد کهه هنگهام حضهور در انظهار عمهومی،  پیامبر
َوُقنْل ِلْ ُمْؤِمَنناِت : »پوشش مناسبی داشته باشند که باعث هنجارشهکنی در جامعهه دینهی نشهود

 ََّ ََ ُفنُروَجُه ََّ َوَيْحَفْظ َْ َأْبَصاِرِه ََ ِم ََّ  َيْغُضْض ََ ِزيَننَتُه بهه زنهان بها ایمهان بگهو  1 ...؛ َوَا ُيْبنِدي
آلود( فرو گیرند و دامان خویش را حفهظ کننهد و زینهت خهود را  های خود را )از نگاه هوس چشم

 «.  های خود را بر سینه خود افکنند و زینت خود را آشکار نسازند... آشکار ننمایند و روسری

 فهرست منابع

 کتب

، تصحیح: آصف فیضی، چهاپ دوم، قهم:  دعائر اإلسال بی، نعمان بن محمد، حیون مغر ابن .1
 ق. 1385، البیت مؤسسا آل

اکبهر غفهاری، چهاپ دوم، قهم:  ، تصحیح علیتحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علی،  ابن .2
 ق. 1363انتشارات جامعه مدرسین، 

شهم رسهولی ، تصهحیح سهید هاکشف الغمة فنی معرفنة األئمنةاربلی، علی بن عیسی،  .3
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 ق. 1381، هاشمی محالتی، چاپ اول، تبری : نشر بنی

، تصحیح سید مهدی رجهایی،  غرر الحکر و درر الکلرتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .4
 ق. 1410،  چپ دوم، قم: دار الکتاب امسالمی

، چاپ اول، قهم: البیت ، تصحیح مؤسسه آلوسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .5
 ق. 1409، البیت مؤسسه آل

 ش.  1375، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، گن به ظن تاربخحجازی، بنفشه،  .6

 ش،1380، ترجمه شیرین ب رگمهر، تهران: توس، تاربخ لباسروت تری ویل، کاکس،  .7
 تا[.  ، بیروت: دار الفکر، ]بیالدر المنثوربکر،  الدین عبدالرحمن بن ابی سیوطی، جالل .8

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: نهج البالغةن بن محمد، شریف الرضی، حسی .9
 ق. 1414هجرت، 

 ش. 1376، چاپ ششم، تهران: کتابچی، األمالیصدوق، محمد بن علی،  .10

اکبهر غفهاری، چهاپ دوم، قهم:   ، تصهحیح علیمن البحضره الفقیههههههههههههههههههههههههه،  .11
 ق.1413ه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوز

،  ، چهاپ چههارم، قهم: نشهر الشهریف الرضهی مکنار  األخنالقطبرسی، حسن بن فضل،  .12
 ق.1412

اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی، چهاپ  ، تصهحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .13
 ق. 1407چهرم، تهران:  دار الکت  االسالمیه، 

ان، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء ، تصحیح جمعی از محققبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .14
 ق.1403الترا  العربی، 

 ش. 1390، تهران: انتشارات صدرا، مجموعه آثار شهید ملهریمطهری، مرتضی،  .15

    ش.1383قم: بوستان کتاب،  تفسیر الکاشف؛ ،مغنیه، محمدجواد .16
 ش.  1374،  ، تهران:  دار الکت  االسالمیه32، چاپ تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .17

، چهاپ اول، قهم: مدرسهه االمهام علهی بهن دائرة المعارف فقه مقارنهههههههههههههههههههههه،  .18
 ق.  1427، ابیطال 

، چهاپ  اول، قهم: انتشهارات مدرسهه االمهام علهی بهن  کتاب النکاحهههههههههههههههههههههه،  .19
 ق.  1424، ابیطال 
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سسه تنظهیم و نشهر آ هار امهام ؛ تهران: مؤصحیفه اما الله؛  موسوی خمینی )امام(، سیدروح .20
 .ش1389خمینی، 

، تههران: دارالکته  جنواهر الکنال  فنی شنرح شنرائع االسنال نجفی، محمد بن حسهین،  .21
 تا[.  االسالمیه، ]بی

، چاپ دوم، مشهد: معاونهت پژوهشهی اداره کهل آمهوزش و گبور عفافخواه، ستار،  هدایت .22
 ش.  1375پرورش خراسان، 

 ها ها و سایت روزنامه
 .ای الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت ه اطالعپایگا .1

، 4313، شماره06/04/1401، «دانیم؟ از تاریخچه حجاب در کشور چه می»روزنامه شرق،  .2
 .10ص 





 

 

 امیدافزایی در جامعه  راهکارهای 

*الفصونچمن

 مقدمه
های مختلفی همچون جنهگ  ه علتبریم که اوضاع اقتصادی جهان ب امروز در شرایطی به سر می

روسیه و اوکراین دچار بحران و مشکالتی شده است. اوضاع اقتصادی جمههوری اسهالمی ایهران 
ای نابسهامان شهده  های ظالمانه آمریکا و برخی مسائل منطقهه نی  اف ون بر مسائل جهانی، تحریم

رای ایجهاد یهأس و نها است. دشمنان با سوءاستفاده از این فرصت، تمام سعی و تالش خهود را به
ویژه جوانان به کار برده اسهت؛ از همهین روسهت کهه مقهام معظهم  امیدی در میان مردم ایران و به

های آن،  ترین برنامههه ای دشههمن و فعههال سیاسههت تبلیغههی و رسههانه»فرمههوده اسههت:  رهبههری
ای هه سازی مردم و حتی مسهئوالن و مهدیران مها از آینهده اسهت. خبرههای دروغ، تحلیل مأیوس

صهوتی و تصهویری و   همیشگی هه اران رسهانه  نشان دادن واقعیت ها ...، برنامه  مغرضانه، وارونه
اینترنتی دشمنان ملت ایران است. شما جوانان باید ... در خود و دیگهران نههال امیهد بهه آینهده را 

رای اسهتواری رو امید، عاملی به از این 1«.پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید
نظام اجتماعی و عامل حرکت و تالش انسان است. این نوشتار به امیهد اجتمهاعی و راهکارههای 

 پردازد.  اف ایش آن می

 تعریف امید
اشهتیاق یها تمایهل بهه  2داشت، انتظار، اعتماد و استوار، امید در لغت به معانی آرزو، رجاء، چشم

                                                           

 .شناسی فرهنگی معهدانشجوی دکتری جا* 
 . بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران.1
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  آن، توقع و انتظار روی دادن امری خوشایند، آنچهه روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحق
گاه آمهده اسهت. در مقابهل امیهد،  گرمی است و نی  به معنای تکیه یا آنکه باعث خشنودی و پشت

منظور از امیهد در ایهن نوشهتار، افکهار، باورهها وعواطهف  1یأس، نا امیدی و بیم داشتن قرار دارد.
 هاست.  نبخش و رفتاری سازگار با آ مثبت و حرکت

 امید  اهمیت و بایستگی 
تهرین  بینهد. بنهابراین امیهد، ب رگ تر از حهال می نگرد و آینده را روشهن  جامعه امیدوار، به جلو می

تهوان از  ای اسهت کهه بهه کمهک آن می سرمایه اجتماعی یک ملت است. امید اجتماعی، سرمایه
ی حرکت اجتماعی در جهت غلبه بر وضع کنونی به آینده بهتری رسید. امید، پشتوانه محکمی برا

 از امید بهه روایات در 2شود انسان با شوق و انگی ه بیشتر تالش کند. مشکالت است و باعث می

ِتأياَ ا»فرموده است:  اکرم است؛ چنانکه پیامبر شده یاد الهی رحمت عنوان أٌ اِأومه َُ َْ اَب  ْأََملو
ا ْااََلا ْأََملو اَ اااَمااَبَتَعْتاااَُ ٌَ َد ُِ َدَةااَ اََلاَغَ َساَ   رحمتهی بهرای امهت مهن  آرزو، و امید 3؛َشَج  ًاااَغاِبٌساااَُ

 «.  نشاند داد و هیچ باغبانی درختی نمی است. اگر آرزو نبود، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی
شجر   رنبودیمیلوامیدشجر کفنشاندیبافبانبیخا

4
ا»سته و فرمهوده اسهت: امید را موج  انس و آرامش دان امام علی  أْؤِنسااَبِفيأٌقااا ْأََمألو  5؛ مو

کنهد،  ای است کهه انسهان را منه وی می امیدی، گناه کبیره  در مقابل نا«. آرزو، رفیقی همدم است
َسا»فرموده است:  چنانکه امام صادق

ْ
َيَ ُْ ِ ا  َ َباِئِ اِعْنَد َُّه ُْ ْكَبِ ا 

َ
اااَبْ ِحاااِمْناااِمْنا  َْ أا نو ْو ُْ أِ اَ ا  ِمأْنا َُّه

ِ ا َُّه  َُ َْ الله و نها امیهدی از رحمهت و نیکهی  ترین گناهان کبیره ن د خدا، یأس از روح از ب رگ 6؛ َب
 آمده است که آن حضرت فرمود:  مسیح حضرت در روایتی منقول از«. خداست

پیرمردی را مشغول کار کردن روی زمین کشاورزی دیدم. از خدا خواستم امیهد را از او 
ن متوجه شدم پیرمهرد کهار را رهها کهرد و روی زمهین دراز کشهید. بعهد از بگیرد. ناگها

ای از خدا خواستم امید را دوباره در او زنده کند، ناگاه دیدم دوباره بهه کهار خهود  لحظه
                                                           

 .222، ص 1، ج فرهنگ بزرگ سخنی و همکاران، نوراحسن . 1
، فصلنامه علمی ه پژوهشهی «معنایی امید در آیات قرآن کریم ساختار»پور و مسعود آذربایجانی،  . مرتضی مطهری2

 .60مطالعات تفسیری، ص 
 .174، ص 74 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .523، دفتر چهارم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل4
 .30، ص عیون الحکر و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی، 5
 .472، ص 4، ج الکافیینی، . محمد بن یعقوب کل6
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مشغول شد. از او سؤال کردم چه شد بعد از ترک کردن کار، دوباره به سوی آن برگشتی. 
اگهان بر قلبم خطور کرد که تا کهی کهار کهنم، در کار بودم. ن او در پاس  گفت: مشغول

رو کارم را رها کهردم و دراز کشهیدم. ناگههان بها  ام؛ از این حالی که پیرمرد ناتوانی گشته
خود فکر کردم که هر اندازه هم از عمرم باقی بماند، باز بهه معهاش نیازمنهدم؛ بهه ایهن 

 1علت دوباره به کار مشغول شدم.
در ایهن  حرکت و پیشرفت است؛ از همین روست که مقام معظهم رهبهریبنابراین امید، اب ار 
 باره فرموده است: 

توان   ترین اب ار پیشرفت است و دشمن روی این متمرک  شده؛ دشمن از همه امید، مهم
یک جهوانی ههم کهه بها  بست.  کند برای القای نا امیدی، برای القای بن دارد استفاده می

شود.  گیرد؛ او هم مأیوس می بینید تحت تأ یر قرار می اهی میمسائل دنیا آشنا نیست، گ
کند. پیشرفت احتیاج دارد به امید. دشهمن روی امیهد ملهت  وقتی مأیوس شد، کار نمی

ها، ایهن  ای که دشمن به کار گرفته، این رسهانه ایران متمرک  است. این امکانات گسترده
  های م دور  مأجور، همهه تلوی یونها، این فضای مجازی  عجی  و غری ، این  ماهواره

  2ها برای این است که این امید را در مردم بُکشند. این
هها بها به رگ کهردن  روهای آن در داخل، در پی ایجهاد یهأس در مهردم هسهتند. آن دشمن و دنباله

بهه جهایی »، «ای نهدارد فایهده»ها و بها تعهابیری ماننهد  ها و کوچهک جلهوه دادن پیشهرفت نقص
و ...، بهه دنبهال مهأیوس « توانیم کهاری کنهیم ما نمی»، «خواهیم بکنیم چه کار می»، «رسیم نمی

هها،  کردن مردم هستند؛ اما مردم ع ی  و امیدوار ایران اسالمی بها قبهول برخهی کمبودهها و نقص
گونه که در جاهای مختلفی ماننهد صهنایع موشهکی و نظهامی توانمنهد شهدیم، در  معتقدند همان

توانیم نقایص را برطهرف کنهیم و بهه جایگهاه برتهر  ند مشکالت اقتصادی نی  میموارد دیگری مان
 دوستی دانسته و فرموده است:  امیدآفرینی را یکی از شاخصه ایران برسیم. مقام معظم رهبری

دوستی شما ایهن اسهت کهه امیهدآفرینی کنیهد. اگهر  های ایران یکی از عالئم و شاخصه
سهتی ی،  ایران  دوسهتید. شهاخص عمهده بگوییهد ایرانتوانیهد  آفرینی کردیهد، نمی یأس
بسهت اسهت؛ اینهها  آفرینی است، امیدسوزی است، القای ناتوانی است، القای بن یأس
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م، شما روحهانی،  شاخصهای ایران ستی ی است. ... شما نویسنده، شما شاعر، شما عال 
امیهدآفرینی  ایران را دوست دارید، ایران اسالمی را دوست دارید، خیلهی خهوب، بایهد

کنید.... مشکل ما با دنیای استکبار عبارت است از اینکه ما داریهم پیشهرفت میکنهیم و 
ی  اراده داریم که پیشرفت کنیم و او پیشرفت ما را به ضرر خهودش میدانهد؛ ایهن عمهده

چالش ما ]است[. ایران اسالمی از نظر آمریکا و از نظهر دولتههای اسهتکباری و ماننهد 
عالی کلمههاینها نباید پی ی  شرفت بکند. ما هم در مقابل میگوییم: ایران اسالمی برای ا 

 1اسالم باید پیشرفت کند.

 راهکارهای امیدافزایی 
های متعددی بیان شهده اسهت  برای ایجاد و اف ایش امید درجامعه و تقویت سرمایه اجتماعی، راه

 شود. ها اشاره می که به برخی از آن
  تقویت ایمان و دینداری. 1

هها را دوسهت دارد و بها  باور به اینکه خداوندی وجود دارد که ناظر بر بندگان خهویش اسهت و آن
ها مدد برساند، تا حد زیادی موج  افه ایش سهالمت روانهی از  تواند به آن قدرت الی ال خود می

امیهدواری و احسهاس  شود. این امر در معنابخشی بهه زنهدگی،  امیدواری می  جمله اف ایش می ان
هایی کهه بهه  کند. انسان خاطر، تأ یر بس ایی دارد و مانند سزری در مقابل نا امیدی عمل می امنیت

گهاه موجه   دهند و شکست در مسیر حرکهت، هیچ ایمان دارند، نا امیدی را به خود راه نمی  خدا
امهام  کننهد. ها را بهه موفقیهت آینهده تبهدیل می امید، شکست ها در سایه  شود. آن ها نمی توقف آن

أاا»درباره امید به خدا فرموده است:  علی َِ اَمااَب اَفِننه و دً اِسَا هو ََ
َ
ا  اهو ِو ِ اَ اََلاَتْ  َّه ُِ ْما اِئ و َِ اَب

له ا اكو َعَّو ِْ  
اَخاَطا ِ اِإَله ٌداَغْيَ ا َُّه ََ

َ
تمام امید خود را برای خدای سبحان بگردانید و به کسهی غیهر از او امیهد  2؛ 

وقتی ایمان به صورت کامهل در دل «. به غیر خدا امید بندد، نا امید شود نداشته باشید که هر کس
انسان مستقر شود، شخص اف ون بر توجه به عبودیت و عبادت خدا، بهه افهراد جامعهه نیه  توجهه 

شان را به قهدر میسهور برطهرف  های زندگی خواهد کرد تا نیازهای افراد جامعه را برطرف و کاستی
تو ایمان به خدا، انگی ه روانی فرد و افراد جامعه در ُبعد اصالحات فهردی و کند. بدین ترتی  در پر
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 1یابد. اجتماعی اف ایش می
قرآن امیدواری را موهبت الهی به مؤمنان دانسته و با مقایسه میان مؤمنان و کفار به مسهلمانان 

بهه رنهج  افتید و هم دشمن از طهرف شهما وعده داده است که هم شما از طرف دشمن به رنج می
شهما در مقابهل دشهمن، ایهن  افتد و از این جهت مساوی هستید، اما برتری امیدبخش جبههه می

است؛ در حالی که همواره به جبهه مخهالف شهما وعهده است که خدا به شما وعده پیروزی داده 
ُهْم َينْأَلُموَن َكَمنا َوَا َتِهُنول ِفي لْبِتَغاِء لْلَقْوِم ِإْن َتُکوُنول َتأْ »است: هالکت و انقراض داده  َلُموَن َفِإَنه

ُ  َعِ يًما َحِکيًما ِ  َما َا َيْرُجوَن َو َكاَن للَ ه ََ للَ ه و در راه تعقی  دشمن )هرگه (  2؛َتْأَلُموَن َو َتْرُجوَن ِم
بینند، ولهی  ها نی  همانند شما درد و رنج می بینید، آن سست نشوید؛ )زیرا( اگر شما درد و رنج می

 . «ها ندارند و خداوند، دانا و حکیم است یدی از خدا دارید که آنشما ام

  های الهی بهه مؤمنهان و سهتمدیدگان محقه  شهده دهد که بسیاری از وعده تاری  گواهی می
جهاری  با صراحت بر زبان حضرت موسی« مؤمنان  حاضر در صحنه»است. همراهی خدا با 

تحت تعقی  فرعهون و در آسهتانه غهرق در و همراهانش  است. آنگاه که حضرت موسیشده 
شهویم و یها  االن یا غرق می»گفتند:  زده شدند و به موسی رود نیل بودند، همراهانش وحشت

ني َسنَيْهديَ  قاَل َكَّلَّ ِإنَّ َمعي»ها فرمود:  به آن حضرت موسی«. دستگیر گفهت: چنهین  3؛ َربِّ
در این لحظهه آب شهکافته شهد و «. د کردنیست. قطعا  پروردگارم با من است و مرا هدایت خواه

های او، گهام اول  ها به سالمت از رود نیل عبور کردند. بنابراین ایمان بهه خهدا و تحقه  وعهده آن
 امیدواری است.  

ا یییرسیییلرانمیییاهابنیییدهباشیییف
  

4همیی  رینییدواییودهصنییدهباشییف
 

 توکل . 2

های  د که آدمی بایهد در همهه فهراز و نشهی ان آیات و روایات همواره بر این اصل مهم تأکید کرده
های آدمی با توکل بر خدا برطرف خواهد شهد.  ها و گرفتاری زندگی به خدا توکل کند؛ زیرا سختی

سرگذشت انبیای الهی، گهواه ایهن مطله  اسهت کهه اعتقهاد راسهتین بهه خهدا و توکهل بهه او در 
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هها را بهه سهعادت و پیهروزی  د و آنبهر ها بهاال می مشکالت، روحیه امید و هدفمندی را در انسان
خهورد و بهدین گونهه،  پایهان پیونهد می کند. با توکل به خدا، آدمی بهه منبهع قهدرتی بی ن دیک می

شود. اگر انسان انقطهاع از خله  و امیهد بهه  ها در نظرش کوچک و ناچی  می ها و نگرانی دشواری
االسهباب  انتخهاب نمایهد و بهر مسب  خال  داشته باشد، باید تنها او را به عنوان وکیل در زنهدگی

َعَنا»اعتماد کند؛ چنانکه در حدیث قدسی آمده است:  َةطم َلاااَأو اااكو ل  َؤمم اِساااِمَنااامو سااَغْيِ ياا ُنه
ْ
َيأَ ُْ  1؛ ِكا

هنگهامی کهه ایهن اعتمهاد «. من قطعا  امید آن کسی را که به غیر من امید ببندد، قطع خواهم کهرد
ِ  َفُهَو َحْسُب ُ »شود: ایجاد میصورت گرفت، امید و آرامش  ْل َعَ ی لل َّ َْ َيَتَوكَّ و هر کس بهر  2؛َو َم

 «.  نماید خدا توکل کند، کفایت امرش را می

 کار و تالش . 3

آیات بسیاری در قرآن درباره کار و تالش و ارزش و اهمیت آن سخن گفته است. کار و کوشهش، 
کنهد،  شهود و نتهایج آن را مشهاهده می یتی مشغول میاب ار اف ایش امید است. وقتی انسان به فعال

دههد. نقهش فعالیهت و کهار و تهالش  شود و همین امید او را به کهار بیشهتر سهوق می امیدوار می
تهوان بهه روشهنی مشهاهده  ای و موشکی ما در امیداف ایی ملت ع ی  ایهران را می دانشمندان هسته

در هر بخشی که مشهغول بهه خهدمت هسهتند، کرد. اگر همه دولتمردان جمهوری اسالمی ایران 
گونه به کهار و فعالیهت بزردازنهد و مشهکالت را بهر طهرف کننهد؛ قطعها  گهام بلنهدی را بهرای  این

نَساِن ِإاَّ َما َسنَعی»امیدآفرینی برخواهند داشت؛ چنانکه خداوند فرموده است:  ْيَس ِلْْلِ  3«.َو َأن لَّ
 ش است.  نگاه امیدبخش به آینده، مرهون سعی و تال

 یادآوری الطاف الهی . 4

کند، یادآوری الطاف پیشهین خداسهت. فهرد امیهدوار بهاور  یکی از اموری که مؤمن را امیدوار می
رو هنگامی که انسان بهه الطهاف گذشهته  بیند؛ از این دارد که خدای سبحان همه امور را تدارک می

َهنا »این آیه به آن اشاره شده است: نگرد، امیدوار به الطاف آینده خواهد شد؛ چنانکه در  می ينا َأيُّ
ِ  َعَ ْيُکْم ِإْذ جاَءْتُکْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْ نا َعَ ْيِهْم ريحًا َو ُجُننودًل َلنْم  ََ آَمُنول لْذُكُرول ِنْعَمَة لل َّ ذي َتَرْوهنا َو  للَّ

ُ  ِبما َتْعَمُ وَن َبصيرلً  ا را بر خود بهه یهاد آوریهد، اید! نعمت خد ای کسانی که ایمان آورده 4؛كاَن لل َّ
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هها را  گاه که لشکریانی بهه سهراغتان آمدنهد، ولهی مها تنهدبادی )سهخت( و لشهکریانی کهه آن آن
 «.دهید، بیناست دیدید؛ بر آنان فرستادیم و خداوند به آنچه انجام می نمی

انهد. هشهت دفهاع  ملت ع ی  و انقالبی ایران اسالمی بارها و بارها شاهد نصهرت الههی بوده
مقدس، حمله آمریکا به ایران و معج ه طبس، شکست فشار حداکثری ایاالت متحده، شکسهت 

های متعددی که دشمنان تدارک دیده بودند و ...، بیانگر آن است که دست خداوند باالی سر  فتنه
الله ظفهر در همهه  شهاء این ملت ع ی  قرار دارد و اگر مردم صبر و شکیبایی و مجاهدت کننهد، ان

ویژه در زمینه اقتصادی نی  حاصل خواهد شد. البته مراد از صبر در اینجا، همهان تبیهین  ها به زمینه
 است که فرمود:  مقام معظم رهبری

صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود را و محاسبات دقی  خود 
ایم.  ی خودمان ترسهیم کهردهگری دشمن تغییر ندادن؛ صبر یعنی پیگیری اهدافی که برا را با خدعه

قهدم  صبر یعنی با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این، معنای صبر است. اگر چنانچه این  ابت
َامهُرُهم »چنانکه در قرآن هست  بودن و مقاومت کردن، با عقل و تدبیر و مشورت همراه شود ه هم

   1ه قطعا  پیروزی نصی  خواهد شد.« شورٰی َبیَنُهم
 ایثار مؤمنانه  انفاق و. 5

های امیداف ایی در جامعه، گسترش فرهنگ انفاق و ایثار در جامعه اسهت. در زمهان  یکی از روش
گیر کرونا، ملت ایران شاهد ایثار مؤمنانه بودنهد کهه بسهیاری از مشهکالت ناشهی از  بیماری همه

رد. ایهن انفهاق و بیکاری و تعطیلی کس  و کار را پوشش داد و نور امید را در قلوب مردم زنهده که
ایم. این فرهنگ بایهد در دوران  ایثار مؤمنانه مردم ایران ع ی  را در زمان زل له و سیل نی  شاهد بوده

های مختلهف دچهار مشهکل هسهتند،  پسا کرونا نی  تقویت و نهادیه شود تا کسانی که در عرصهه
باشهد. اهمیهت ایثهار شان برطرف شود و برای همیشه امید به زندگی در دلشان پرفروغ  مشکالت

ل َو َعَّلِنَينًة »مؤمنانه تا آنجاست که خداوند فرموده است:  ا َرَزْقنناُهْم ِسنرا ََ ... َأْنَفُقول ِممَّ ذي ِإنَّ للَّ
َْ َتُبوَر  ایهم، پنههان و  اند ... و از آنچه بهه آنهان روزی داده کسانی که ایمان آورده 2؛َيْرُجوَن ِتجاَرًة َل

خداوند در آیهه «. زیان و خالی از کساد را امید دارند جارتی )پرسود و( بیکنند؛ ت آشکار انفاق می
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َْ َش »دیگری فرموده است:  ََ  ْی َو ما َأْنَفْقُتْم ِم لِزقي و ههر چیه ی را  1؛ٍء َفُهَو ُيْخِ ُفُ  َو ُهَو َخْيُر للنرَّ
دهنهدگان  ن روزیکند( و او بهتهری دهد )و جای آن را پر می )در راه او( انفاق کنید، عوض آن را می

 «.  است
 تقویت فرهنگ مهدویت  . 6

سهازی فرهنهگ انتظهار اسهت؛  امید در جامعه، نهادینه یکی دیگر از راهکاری تأ یرگذار در اف ایش
امید و عهدل   دهد و بر جهان پر از روی جامعه قرار می ای روشن را پیش زیرا آموزه مهدویت، آینده

ایمان معنوی، ایمان به "امدادهای  کفقط ی»ه نوشته است: تأکید دارد. شهید مطهری در این زمین
ها را زایل و بهه خوشهبینی  غیبی" و اینکه "جهان را صاحبی باشد خدا نام" الزم است که این بدبینی

تبدیل کند و بگوید بر عکس، سعادت بشریت، رفاه و کمال بشهریت، زنهدگی انسهانی و زنهدگی 
بهر ایهن  2«.کشهد بشر در آینده است و انتظهار بشهر را میمقرون به عدل و آزادی و امن و خوشی 
نِ  َخْينٌر َلُکنْم ِإْن ُكْننُتْم »، امیدسهاز اسهت: اساس امید به ظهور حضهرت مههدی نُت لل َّ َبِقيَّ

 ََ    3«ُمْؤِمني
أيما»، مایه امید معرفی شده است: در دعای افتتاح ظهور امام عصر ُِ اَعََّأىاَ 

ألم ََ اَ ا أمه هو  َُّه
ْمِ َكا ُْا

َ
ْنَتَظِ ا  ُو ُْ َعْدِلا  ُْ ِلاَ ا  َؤمه ُو ُْ اِئِما  کننده و مایهه امیهد و  امرت که قیام خدایا درود فرست بر ولی 4؛َْ

ْنَيااَ ا»در فراز دیگری از این دعا آمده اسهت: «. آرزو و عادل مورد انتظار است ْاَنأااِكأِ اِمأَنا ُأدُّ َ اَكَّم
َنا َُ ا َما َِ رهبر فرزانه انقهالب نیه   6«.مان برسان یله او ما را به آرزویو در دنیا و آخرت به وس 5؛ ْلِْخَ 

 فرموده است: 
امیهدهایی کهه مها بهه چیه ی پیهدا   شعبان، مظهر امید به آینده است؛ یعنهی همهه  نیمه
  وسهیله کنیم، ممکن است بشود، ممکن است نشود؛ اما امید به اصهالح نههایی بهه  می

، امیهد غیرقابهل تخلهف اسهت. انال م    ولیف مطل  حضرت ح ، حضرت صهاح 
َن » ُِ أذیاَتأ

ُه اَعََّيَکافااَ عأَدا َُّأِ ا  َل و ا»خداسهت؛   شهده تضمین  ؛ وعهده« ُسه أَل و اا ُسه
اااَعََّيَکا َهاا َُعََّمو اااَ فُّ اطو نصو َُ اَ عأدً اَغيأَ ااا ُ ا َُا ِسأَع و أ و َُ َ اَ ا ُ ه اَ ا َُاأارو اطو صأبو َُ ا ُ َ ا ُِعَّمو

                                                           

 .111، ص 18 ، ج تفسیر نمونه؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 39. سبأ: 1
 .361، ص 3 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه . مرتضی مطهری، 2
 .86. هود: 3
 .580، ص 2 ، ج مصباح المتهجد و سالح المتعبد. محمد بن حسن طوسی، 4
 .318، ص 86 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .60، ص 1، ج اقبال االعمالطاووس،  موسی ابن . علی بن6
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   1ذیر الهی است.ناپ تخلف  ؛ این وعده «َم ذو ط

 فهرست منابع
 کتب

، چهاپ دوم، تههران: دار الکته  االسهالمیه، اقبنال االعمنالطاووس، علهی بهن موسهی،  ابن .1
 ق.1409

 ش.1382، تهران: نشر مهارت، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن و همکاران،  .2

ال مان فروزانفر، چهاپ اول،  ، تصحیح بدیعکلیات شمس تبربزیالدین محمد،  بلخی، جالل .3
 ش.1375تهران: راد، 

، تصهحیح رینولهد نیکلسهون، چهاپ دوم، تههران: مثنوی معننویههههههههههههههههههههههههههه،  .4
 ش.1378شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

، چاپ اول، قهم: البیت ، تصحیح مؤسسه آلل الشیعهئوساحر عاملی، محمد بن حسن،  .5
 ق.1409، البیت مؤسسه آل

، چهاپ چههارم، قهم: دفتهر انتشهارات المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .6
 ق.1417اسالمی،  

، چهاپ سهوم، تههران: انتشهارات مجمع البینان فنی تفسنیر القنرآن طبرسی، فضل بن حسن، .7
 ش.1372ناصرخسرو، 

، چاپ اول، بیروت: مؤسسا فقهه مصباح المتهجد و سالح المتعبدطوسی، محمد بن حسن،  .8
 ق.1411الشیعا، 

 ق.1422، بیروت: انتشارات داراالسوه للطباعه و النشر، سفینة البحارعباس، قمی،   .9

 ش.1379، تهران: اسوه، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .10

 ق.1387، تهران: مؤسسا البعثه، عیون الحکر و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد،  .11

بیروت: دار احیاء ، تصحیح جمعی از محققان، چاپ دوم، بحاراالنوار مجلسی، محمدباقر، .12
 ق.1403الترا  العربی، 

 تا[. قم: نشر صدرا، ]بی ،مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .13

 ش.1385، تهران: امیرکبیر، 23، چاپ فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،  .14

                                                           

 .10/02/1397. بیانات در دیدار کارگران، 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id= 39480  
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، چهاپ اول، تههران: دار الکته  االسهالمیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و همکاران،  .15
 ش.1374

 ها مقاالت و سایت

 .ای الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت ایگاه اطالعپ .1

، «سهاختار معنهایی امیهد در آیهات قهرآن کهریم»پور، مرتضی و مسعود آذربایجهانی،  مطهری .2
 .59ه  80، ص 1396، زمستان 32فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 



 

 

 منکر از و نهیمعروف  به انگارانه از امر تلقی امت

*محمدکاممکریمف

 مقدمه
ها و معارف استوار است که رشد و سعادت جامعه انسانی در گرو تبعیهت و  ای آموزه اسالم بر پاره

هها و  کارگیری آنها در زیست فردی و اجتماعی است؛ کس  شناخت درست در برابر این آموزه به
بهرای همهه پیهروان و مکلفهان امهری  جهد کافی برای عمل به آنها در چارچوب قوانین شهریعت،

های اسالم که قرآن کریم نی  با تأکید و تصریح بهدان گوشه د کهرده  ضروری است. یکی از آموزه
َلهی اْلَ یهرن َو » ،است« منکر از معروف و نهی امربه»است، آموزۀ  وَن ىن هید یهْدعن َمٌ

ن
ْم م هْنکن ْْ من َوْلهَتکن

وفن َو یْنَهْوَن َع  اْلَمْعرن وَن بن رن من
ْ
وَن یأ حن ْفلن من اْلمن َك هن وَلئن

ن
ْنَکرن َو م باید گروهی از شهما مهردم  1«:ْن اْلمن

بهر اسهاس مفهاد  اند. را به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، اینان رسهتگاران
ای فردی، بلکهه اجتمهاعی و سهب  صهالح و  منکر نه پدیده از معروف و نهی به آیات و روایات، امر

 هم  امت اسالمی است. رستگاری 

 شناسی واژه
بار در قرآن به گونه  مفهرد و جمهع آمهده اسهت، در لغهت بهه معنهای گهروه،  65که « امت»واژۀ 

هاست که در زمینه دین، زبان یا مکهان دارای   و در اصطالح گروه ب رگی از انسان 2جماعت، ملت
فههوم کهه در قهرآن بهه ایهن م 3اند و تحت ههدایت یهک پیهامبر قهرار دارنهد. خصوصیات مشترک

و گهاهی بهه معنهای جمهاعتی از  4مسلمانان اختصهاص نیافتهه اسهت، گهاهی بهه معنهای مهردم
                                                           

 آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.  دانش* 
 . 104عمران:  . آل1
 .240ه  239، ص 9، ج 234- 233، ص 5، ج عربلسان ال. محمد بن مکرم ابن منظور، 2
 . 505و  331، ص المفردات فی غرب  القرآن. حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 3
 .213بقره:  .4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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بر همین اساس قرآن امت اسالمی را پیروان پیهامبر  1هاست که با یکدیگر پیوند دینی دارند. انسان
ا ِلَتک»خدا، امت میانه توصیف کرده است:  ًِ ًة َوَس ناِس َو َوَكذِلَك َجَع ناُكم ُأمَّ ونول ُشَهدلَء َعَ نی للنه

سوُل َعَ يُکم َشهيدل گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مهردم گهواه باشهید و  و بدین 2«:يکوَن للرَّ
 باشد.  پیامبر بر شما گواه می

ای اسهت کهه از نظهر عقیهده، اخهالق، عبهادت،  جامعه« امت میانه»طب  بیان تفاسیر قرآن، 
روی پیشهه  ی و به طور کلی در تمام ابعاد حیات انسانی جان  اعتدال و میانهتفکر، روابط اجتماع

ههای  بودن از غلهو یها شهرک؛ از نظهر ارزش . بر این اساس از نظر عقیده، مصهون اند خویش کرده
نشدن؛ از نظهر علهم و دانهش، اسهتفاده از علهوم دیگهران و  مادی و معنوی، گرفتار دنیا یا رهبانیت

های خود؛ از نظر روابط اجتماعی، ایجهاد روابهط متقابهل اجتمهاعی بها  دانستهنورزیدن بر  جمود
روی دانسههته  ههها و دوری از ان واطلبههی یهها خودبههاختگی فرهنگههی از مصههادی  میانههه دیگههر امت

منکهر تعیهین کهرده  از معروف و نهی بهه ههایی وظیفهه آنهان را امر با توجه به چنین ویژگی 3شود. می
بودن و مصهونیت از خطها و آلهودگی اسهت تها    چنهین امهری برگ یهدهاست. بنابراین شرط تحق

 طری  بتوانند الگو و شاهد برای رفتار دیگر مردمان باشند. بدین
شده و مشهور، نیه  نیکهی و کهار  به معنای شناخته« عرف»گفتنی است واژۀ معروف از ریشه 

 4ناخته و ناپسهند اسهت.به معنای کهار زشهت، نامشهروع، ناشه« نکر»نیک و واژۀ منکر مشت  از 
شود که حسن آن را عقل یا شرع شهناخته باشهد و منکهر  معروف در اصطالح به کاری اطالق می

 5ضد آن و دربرگیرندۀ رفتاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارند.

 ازمنکر معروف و نهی به اهمیت امر
ری دین است، به لحاظ عقل و منط  منکر اف ون بر اینکه از واجبات و ضرو از معروف و نهی به امر

ها در جامعهه مهدد رسهاند.  هها و ناراسهتی تواند بهه زدودن کژی درستی انجام پذیرد، می نی  اگر به
تهوان گوشهه ع لهت برگ یهد و تنهها بهه  هاست. می معروف، اصالح جامعه از ناراستی به هدف امر

یشیدن و پای ه ینه آن هم ایستادن، خویشتن اندیشید؛ ولی درد جامعه را دیدن و به اصالح آن اند
ههای آن  اندیشند؛ بنابراین برای رفع کژی تنها صفت کسانی است که به پایداری امت اسالمی می

                                                           

 .143، بقره: 110. آل عمران: 1
 .143. بقره: 2
 .489 ه 488، ص 1، ج تفسیر نمونه؛ ناصر مکارم شیرازی، 320، ص 1، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 «.منکر»و « معروف»های  ، ذیل واژهنامه لغ اکبر دهخدا،  . علی4
 .659، ص 1 ، ج فرهنگ فقه ملاب  ميه  اهل بی . گروهی از نویسندگان، 5
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معروف را نه ویهژه افهراد یها گهروه خهاص، بلکهه  به کوشند. به همین سب  خداوند موضوع امر می
سعادت بیان کرده اسهت؛ چراکهه وظیف  همه امت اسالم برای طی مسیر رشد و ترقی و رسیدن به 

توان امید داشت مسهیر بهبهود و اصهالح  ها و اهتمام و جدیت همگانی می با تالش جمعی انسان
 ها از آن رخت بربندد. جامعه بر مدار درست قرار گیرد و ناراستی

گویهد: مهدتی بهود کسهبه و معتمهدین محهل بها  الله سعیدی می یکی از شاگردان شهید آیت
های زننده بود. او در آخر محله بهود  کرده بودند و آن ظاهرشدن زنی زیبا با لباس مشکلی برخورد

ای طول مسیر خیابان و محلهه را تها سهر ایسهتگاه اتوبهوس پیهاده طهی  و هر روز به صورت زننده
نمود. از آنجایی که محله غیا ی با نفوذ آن شهید ب رگوار  کرد و نظر جوانان را به خود جل  می می

ی مردم از خودنمایی زنان به این صورت زشت در امان مانده بهود، ایهن حرکهت کهه تها و همکار
رو بعضهی از مهردم موضهوع را بها  رسید، قابل تحمل نبود؛ ازایهن شده به نظر می حدودی حساب

العملی باز داشت و منتظهر مانهد تها  الله سعیدی در میان گذاشتند. او آنان را از هرگونه عکس آیت
معروف اقدام نماید. روز بعد شهید با بعضی از اهل محل راه را بر ایهن زن گرفتنهد و  هب خود به امر

زنند؛ چرا شخصیت  با لحنی پدرانه شروع به موعظه او کرد و گفت: خواهرم دارند شما را گول می
الله سهعیدی چنهان در روح آن  دهی؟ سخنان آیت ای؟ جواب خدا را چه می خود را فراموش کرده

   1گاه او را در محله غیا ی بی حجاب ندیدم. د که هیچزن ا ر کر

 منکر از معروف و نهی به جایگاه امت در انجام امر
و   معروف  بهه بایهد وظیفهه امر  اکنون این پرسش مطهرح اسهت کهه امهت چگونهه و از چهه طریه 

آید،  ست میبه د« توبه»سورۀ  71دهد؟ در پاس  باید گفت طب  آنچه از آیه   منکر را سامان از  نهی
کنندۀ ایمان آنهان  است و به عنوان عنصر تعیین  منکر وظیفه ایمانی همه امت از معروف و نهی به امر

 :  باید به انجام آن مبادرت ورزند
« َِ َولْلُمْؤِمُنوَن َولْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعنٍض ينْأُمُروَن ِبناْلَمْعُروِف َويْنَهنْوَن َعن

َ  َوَرُسنوَلُ  ُأوَلِ نَك َسنيْرَحُمُهُم لْلُمْنَکِر َو  يُعوَن للَ ه ِِ َكاَة َوي ََّلَة َويْؤُتوَن للَزه يِقيُموَن للَصه
َ  َعِزيٌز َحِکيٌم  ُ  ِإَنه للَ ه دار یکدیگرند، خل  را بهه  مردان و زنان مؤمن یاور و دوست 2«:للَ ه

دهنهد و از  رند و زکات میدا دارند و نماز را برپا می کار نیکو وادار و از کار زشت باز می
شهان قهرار  زودی مشهمول رحمت انهد کهه خهدا بهه برند. آنان خدا و پیامبرش فرمان می

 خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.
                                                           

1 https://aghigh.ir/fa/news/5053/%D8. 
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شهود  دار و یاور یکدیگر دانسته اسهت، فهمیهده می به قرینه اینکه خداوند جامعه ایمانی را دوست
یت و محبت جامعه ایمانی به یکدیگر اسهت؛ بنهابراین نبایهد منکر تبلور وال از معروف و نهی به امر

توجه بمانند. همچنهین ازآنجاکهه ایهن فریضهه پهیش از  نسبت به عملکرد و سرنوشت یکدیگر بی
ترین وظیفهه مؤمنهان و  امور مهم دیگر بیان شده است، نشان از اهمیت و برتری آن دارد؛ پس مهم

 شود. ف اجتماعی مشترک میان زنان و مردان دانسته میبارزترین ویژگی جامعه اسالمی و از وظای
دارد مؤمنان به این دلیل که در ایمان به خدا و عقاید حقهه اشهتراک  عالمه طباطبایی اذعان می

امام محمد غ الی  1کنند. منکر می از معروف و نهی به دارند، برای صالح جامع  خود یکدیگر را امر
و خهود   دانسته محفوظ می  خویش  را تنها برای  وظیفه  این  همواره  ینی  با اشاره به اینکه نظام سیاس

  امهت  کهه  اسهت  چنین  دارد اعتقاد عمومی ؛ بیان می است  پنداشته می  آن  در اجرای  را نماینده امت
  دینهی  از حه   در برابهر نظهام سیاسهی  علمها[ حتهی  خود ]و از جملهه  مدنی  تواند با نهادهای می
   2گیرد.  منکر بهره از  و نهی  معروف  به امر

 فرمود:  امام راحل
  آبادی را ه رضوان الله علیه ه ایشهان بهه مهن خدا رحمت کند شی  ما مرحوم آقای شاه»
  فرمود که: در آن زمان شدت، مقابل من ل ما یک دکانی باز شد که مثل اینکه چی ههای 
یکهی برویهد  فقایم گفهتم کهه شهما یکیفروخت، دکان بدی باز شد. من به ر خالف می 

یکهی صهبح رفتنهد: سهالٌم علهیکم! و  نفر، یکی کنید. یک روز قریه  دویسهت   اش نهی
آقا، این دکان اینجا مناس  نیست؛ این رد شد، یکی دیگر آمد. تا عصهر    علیکم السالم!
 3«.نفر رفتند به این آدم گفتند. تمام شد. برچید بساطش را   حدود دویست

 پیشگامی در عمل
گوینهد،  یابد که آمران و ناهیان خود بهه آنچهه می منکر زمانی ا ر مطلوب می از معروف و نهی امربه

شود اعضای جامعه  دینهی از  دارند، دوری جویند. گاهی مشاهده می عمل کنند و از آنچه باز می
تهوان  نشهینند. نمی ره میروشنی تمام به نظها های دیگران را به اند؛ اما عی  عی  کار خویش غافل

ها دعوت کرد؛ اما خود در عمل به آن ساعی نبود یا عکس آن عمل کرد. قهرآن  دیگران را به خوبی
کریم مؤمنان را از چنین رفتاری برحذر داشته است و آن را ناسازگار بها عقالنیهت توصهیف کهرده 
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اَس ِباْلِبِره َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسکُ »است:  آیا مردم را بهه  1«:ْم َوَأْنُتْم َتْتُ وَن لْلِکَتاَب َأَفََّل َتْعِقُ وَن َأَتْأُمُروَن للَنه
خوانیهد؟ آیها  کنید، با اینکهه شهما کتهاب ]خهدا[ را می دهید و خود را فراموش می نیکی فرمان می

 اندیشید؟  [ نمی ]هیچ
  نیازانگاری خود از عمهل بهه آنهها امهری ناپسهند و سهب دعوت مردم به کارهای خوب و بی

ناخشنودی خداوند است. به همین سب  قرآن کریم چنین نگرش و رفتارهایی را نکهوهش و نه د 
ِ  َأْن َتُقوُلول َما َا َتْفَعُ وَن »پروردگار نابخشودنی توصیف کرده است:  ن د خدا  2«:َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد للَ ه

 گویید، عمل نکنید. سخت ناپسند است که به آنچه می
میمو نیییدایییرکدنییییابییی میییرد

  
یییی اندو نیییید صویشییییتنسیییییموفلر

 

کییسبییودکیی بییدنکنییداییالمین
  

نیی بدویییدبیی صلییووصییودنکنیید
 

ایالمکی کیامرانفواینپیروهیکنید
  

3اوصویشتن ماستکی هاههبیریکنید
 

 .زهد و پرهی  4خی  و مولع یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و ش » گوید: سعدی می
ع یه   5علیه نشسته بودم و همه ش  دیده بر هم نبسته و مصهحف خدمت پدر رحمااللهشبی در 

 6ای دارد کهه دوگانهه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بهر نمهی بر کنار گرفته و طایفه
گفت: جان پهدر! تهو نیه  اگهر  .اند اند که مرده اند که گویی نخفته بگ ارد؛ چنان خواب غفلت برده

 «.خل  افتی 7فتی به از آنکه در پوستینبخ
نبینیییدمیییدافجیییزصویشیییتنها

  
کیییی داهدپییییردهپنییییداهدهپیییییش

 

 ییرتچشییمصییدابینییفببخشییند
  

8کساییاجزارا صییویشنبینییفهیییچ
 

 های عملی راهکارها و اقدام

ی ها تنهها در جایگهاه راهکهاری موقهت و ابتهدایی از سهوی اعضها ها و منع از بدی توصیه به خوبی
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هها، تهدابیر  جامعه کارساز و در جای خود الزم است؛ اما فراتر از آن باید با ورود و دخالت حکومت
کارگیری قهوای جسهمی و فکهری  هایی به اجرا در آید که جنبه بازدارندگی داشته باشد و با بهه و برنامه

 د گردد.زا محدو های اشتغال به رفتارهای آسی  های ضروری، فرصت افراد یا انجام حمایت

 . گسترش خدمات تفریحی و رفاهی1
دستور و تهدید بسنده نیست،  معروف تنها توصیه، به برای انجام وظیفه جامعه اسالمی در برابر امر

ها در پی کشهاندن  ها و کژی بلکه باید با اقدامات عملی برای پیشگیری از افتادن در دام ناهنجاری
های مفیهد  رش مراکه  تفریحهی و وجهود سهرگرمیاعضای جامعه به تفریحات سالم برآمد. گست

های مختلف جامعه از امهوری اسهت کهه بهرای مقابلهه بها نهواهی شهرعی و  متناس  با نیاز گروه
 های اجتماعی نقش مؤ ری بر عهده دارند. آسی 

 آورده است:  گفتار دهشهید مطهری در کتاب 
ید پیهدا کهرده بودنهد. در یکی از شهرهای کوچک آمریکا، زنان به قماربازی گرایش شد

ها و... تا توانستند راجع به بدی قمار سخن گفتند؛ ولهی  نویس ها و روزنامه ابتدا کشیش
ا ر نکرد. سرانجام شهردار به فکر افتاد و چند باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر کهرد. 

رامهوش کلی ف بعد از دوسال که زنان در این مراک  سرگرم شدند، تمهام آنهان قمهار را بهه
 1کردند.

 دیدگان . حمایت از آسیب2
پذیری آنان با ههدف  دیدگان اجتماعی و تدارک بسترهای مناس  برای مسئولیت حمایت از آسی 

ویژه حاکمیت اسالمی است. بهه ایهن  اصالح امور جامعه از وظایفی است که بر دوش همگان به
دانهد و ضهمن  ای مسهئولیت میجامعه را در برابر منحرفان از مسهیر حه ، دار سب  امام علی

ْةأِلا»فرمایهد:  دردی بها آنهان، می تحریض حاکمیت اسالمی به حمایهت و ههم أاافْنَبِاأىاِأَ َُ َ اِإنه
ْعِصي ِا َُ ُْ اِطاَ ا  نو ْةَلا ُذُّ

َ
ا ا  ُو ََ افْ  ُْ

َ
ََلَمِ ا  يِهْماِفىا ُسه َُ اِعاِإ ْصنو َُ ُْ ِ اَ ا  َُ ِعْص ُْ آنان که گنهاه ندارنهد و  2«: 

 ز آلودگی برکنارند، شایسته است که بر اهل گناه و معصیت رحمت آورند.به لطف خدا ا
دیدگان اجتماعی را برای زندگی به حواشی شهرها، برای  ای که آسی  تفاوت است بین جامعه

دههد، تها  های زباله و برای استراحت به کهارتن و قبهر سهوق می ها و کیسه تأمین خوراک به سطل
شهتابند و از اسهتعداد و  مایت از این قشرها به کمک حکومهت میای که مردمانش برای ح جامعه
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جوینهد. تهدارک مکهان و سهرپناه مناسه ، ایجهاد  ظرفیت خود برای نجهات ایهن قشهر بههره می
های ترک اعتیاد، حمایت از اشتغال معتادان پس از ترک اعتیاد، حمایت از نیازهای عهاطفی  کمپ

ههای آنهان از امهوری اسهت کهه بها مشهارکت  نوادهویژه حمایهت مهادی و معنهوی از خا آنان و به
 نهاد قابل دسترسی است. های مردم سازمان

 آورده است:  تحربرالوسیلهدر  بر همین اساس امام خمینی
انکارش مانند پ شک   منکر، در امر و نهی و مرات   از معروف و ناهی س اوار است آمربه

نمایهد باشهد. و  می مرتکه  را معالج مهربان و پهدر باشهفقت کهه مراعهات مصهلحت 
قصهدش را فقهط   انکارش لطف و رحمت برای او خصوصا  و برای امت عموما  باشد و 

هواهای نفسانی  های  برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی
ه نداند و بهرای آن ب رگهی یها  ری بهر برته و اظهار برتری خالص نماید و نفس خود را من ف

صهفات  بسا برای شخص مرتک  گناه ولهو گناههان کبیهره باشهد،  مرتک  نبیند، که چه
ایهن  باشند و خداوند متعال او را به خاطر  خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می

بسا آمهر و نهاهی  باشد؛ و چه صفات دوست دارد، اگرچه گناه او مورد بغض خداوند می
 1خودش پوشیده است.عکس او باشد، اگرچه بر  

 منکر از معروف و نهی به شناسی امر آسیب
منکر، گهاهی در مقهام اجهرا از سهوی آمهران بهه  از معروف و نهی در کنار اهمیت و ضرورت امربه

شهود  معروف و ناهیان از منکر برخی خبط و خطاهایی هرچند ناخواسته بر رفتار آنان عهارض می
 شود: دهد. در اینجا به یک نمونه مهم اشاره می یر قرار میکه آ ار مطلوب تالش آنان را تحت تأ 

هاسهت؛ بنهابراین  منکر نه زیست فهردی کهه حیهات اجتمهاعی انسان از معروف و نهی دایره امربه
اف ون بر اینکه امری شرعی است، امری اجتماعی نی  است و به هم  ابعاد حیهات جامعهه انسهانی ه 

ری است. کنش اجتماعی ههر چیه ی اسهت کهه در ارتبهاط های اجتماعی ه قابل تس از جمله کنش
ممکهن اسهت یهک فهرد ماننهد همسهر، فرزنهد، یهک « دیگری»یابد.  تحق  می« دیگری»متقابل با 

ها را فهرا گیهرد. از  دوست یا حتی یک دشمن باشد و ممکن است گروه یا جماعت بیشتری از انسهان
که بهرای کمهال و سهعادت جامعهه انسهانی هایی است  معروف دعوت به هم  خوبی این نگاه، امربه

منکهر بازداشهتن از همه   از الزم است و شرع مقدس بر عمل به آنها دستور داده است. در برابر، نهی
رساند و شرع مقدس بر ترک آنها تأکید نمهوده  ها آسی  می امور ناپسندی است که به سعادت انسان
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ههای  منکهر تنهها بهه یهک حهوزه یها حوزه از هیمعروف و ن به سان محدودکردن قلمرو امر است. بدین
نکردن بهه  هها، خهالف مقتضهای شهریعت و مصهداق عمهل نیاوردن دیگر حوزه خاص و به حساب

 گی جامع  اسالمی از آ ار و نتایج مطلوب این فریضه است. بهره تکلیف و در نهایت بی
از اینکهه ایهن شهید مطهری در مقام تبیین و توسعه مفهوم معهروف و منکهر، پهس از تأسهف 

نویسهد:  مفاهیم از معنای گسترده خود تنها به سوی برخی امور عبادی منحهرف شهده اسهت، می
گفتند که:  داشت، به ما نمی منکر آن اندازه توسعه نمی از معروف و نهی به اگر در منط  اسالم، امر»
ا" ا و َْ اااِكَهااتو َفَ  ِئضو ُْ ااا  َمنو

ْ
اااَ اَتَ َذ ِةبو َُ ُْ ااا  ا ُْاااَ اَتِحألو َ اِسأبو اااَُ مو ُِ َظأا َُ

ُْ ا  أَ قُّ اااَ اتو ُو ا ْأَْب أ و َُ ْع اِمأَناااَ اتو ِو َ افْنَتَصأ
ا ْم و ا ْأَ يمو ِْ ْعَد ِءاَ افْسَت

گهردد و درآمهدها  هها امهن می شهود و راه با این فریضه، واجه  برپها می 1": ْأَ
بهادان و از گهردد و زمهین آ شود و حقوق و اموال  به زور گرفته شده، به صاحبانش بهر می حالل می

 2«.پذیرد شود و کارها سامان می دشمنان انتقام گرفته می
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