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نمىگویند فالن
مىگویند« :روحانیین این طورند» ،
«اگر یک روحانى پایش را کج بگذارد 
آدم ...اگر یک روحانى خداى نخواسته ،یک خطایى بکند ،این طور اآلن وضع شده است کته
جورىاند .مسئولی  ،یک مسئولی بزرگى اس که یکى اگر پایش را

مىگویند روحانیون این

غلط بگذارد این طور نیس که پاى خودش حساب بشتود ،پتاى روحانیت استالم حستاب
مىشود ،شکس روحانی  اسالم اس  .از این جه هر خطایى که از ما و شما آقایان ختداى

طلبتهاى کته در مدرسته دارد

مىشود؛ حتى آن
نخواسته ،تحقق پیدا بکند ...پاى همه حساب 
نمىشود ،پاى دیگران
مىخواند ،آن هم وقتى که یک خطایى بکند پاى خودش حساب 
درس 
مىکنند .مسئولی بسیار بزرگ اس  ».
هم حساب 
بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی1364/2/16 ،
رهبر معظم انقالب اسالمی(مد ظله العالی):

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

مىکنیم! از متذم
مىزنیم و در عمل خداى نکرده خودمان طور دیگرى عمل 

خواهىهاى دنیوى حر بزنیم؛ اما عمل متا

پول و حرک کردن و مجاهد کردن در راه 
زیاده
نمىکنتد ،یتا اثتر
ال 
طور دیگرى باشد! چطور چنین چیزى ممکن اس اثر بکند؟! یا اثتر اصت ا
مىکند که بعد با کشف واقعی  کار متا ،درست بته ضتد اثتر تبتدیل
مىکند ،یا اثرى 
زودگذر 
مىشود .بنابراین ،عمل بسیار مهم اس  ».
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سخن نخست
قرآن کریم ،چشمه همیشه جاری است که دلهای مشتاق و نیازمند کماال را از معاار
زالل خویش سیراب میسازد و جامعه انسانی را باه زیاور عشا و ایماان و لهاای معطار

ُ َ
اخالق و معنویت مزین مینماید .ماه مبارک رمضان بهار قرآن اسات « ِلكل ِ ِِشل ِ ٍء َِر ِبيل ِِ َوِ
ُ
َ
َ
ان؛1برای هر چیز ،بهاری است و بهار قرآن ،ماه رمضان است».
َر ِبي ُ ِِالقر ِآنِِشه ُر َِر َمض َ ِ

اینک که به توفی الهی سعادت یافتیم تا ماه رمضان دیگری را درک کنیم  ،بایساته اسات

خود را شایسته رحمت و مغفرت الهی و دریافت عنایات و الطا بیکران رحمانی ردانیم.
ماه رمضان فرصت مناسبی است تا آدمی ،خویشتن را شایسته حضور در ضیافت الهی کناد
و صفحه دل را به فضایل الهی و معنوی زینت دهد .چه نیکوست که مهماناان ایان ضایافت
بزرگ ،باطن را به تجلیات دوست آراسته ،زبان را از سخنان بیهوده و ظلمانی پااک سااخته و
جان را به کلمات آسمانی و نورانی مازین کنناد و در خلاوت ساحری باا خاال  ،باه نیاایش
خالصانه بنشینند و در جلوت با مخلوق ،در خدمت صادقانه خل بکوشند.
به یاری خداوند متعال معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغاات حاوزه علمیاه قام ،رهتوشا
دیگری از محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان فراهم نموده است که امیدواریم بارای مبلغاان
رامی و مخاطبان محترمشان مفید و رضایتبخش باشد .فصلنامه رهتوشه رمضان در سه قالب
رهتوشه اصلی برای عموم مبلغان ،رهتوشه ویژه خانواده و رهتوشه ویژه مناط مشاترک باه همات
روه تولید محتوا و جمعی از نویسند ان و مبلغان فرهیخته به رشاته تحریار درآمادهاسات .ایان
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .630
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نشریه با طرح مباحث و موضوعات مهم و متنوع معرفتی ،اخالقی ،سیاسی و اجتماعی کوشایده
است نجینهای از مباحث اسالمی و قرآنی را برای مبلغان عزیز تبیاین نمایاد؛ چارا کاه «تبیاین
مفاهیم عالی اسالمی» را بهترین و مؤ رترین سالح در جنگ نرم مایدانایم «در زمیناه مساائل
معرفتی ،سبک زند ی اسالمی و بیان آیینهای حکمرانی اسالمی همچون مردمی بودن ،دینای و
َ
اعتقادی بودن ،اشرافی و ُمسر نبودن ،و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن ،حر های نا فته،
ّ
جذاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود 1».البته ،مسائل و موضاوعات
مطرحشده در این فصلنامه ،با توجه به نیاز و سطح علمی و ّ
سنی مخاطبان ،نیازمند بسط بیشتر و
تحلیلهای جزئیتر توسط مبلغان محترم است.
از وظایف مهم روحانیون ومبلغان رامی در ایام ماه مبارک رمضان جهاد تبیین و روشانگری
است .جهادی که ریشه در کالم امیرالمؤمنین دارد «امیرالمؤمنین در آن ّ
وصیت معرو
َ
نِب َل َغ ُِهِک َ
ا که خطاب به آنها است ،منتها میفرمایند « َو َِم َ
لاب »؛ یعنای
ت
خودشان به حسنین
ِ ِ
بنده و شما هم مخاطب این ّ
وصیت هستیم ا از جمل چیزهایی که میفرمایند [ایان اسات « َوِ
َ

َ

َ

ُ

َُ

ُ

َ

ُ

َ

َ َ
َ
الل َهِالل َه ِِف ِالج َه ِادِبا َ
مِف َِس ِبي ِ ِالله»؛ 2جهاد باا السان  3».جهااد باا
مو ِالكمِوِانف ِسكمِوِا ِلسن ِتك ِ
ِ ِ
زبانها مسئله اصلی اهل منبر در ایام تبلیغی است.

راز اهمیت جهاد تبیین مقابله با تحرکات دشمنان اسالم در جنگ نرم اسات .روشان اسات
الزمه موفقیت در جهاد تبیین «بهروزرسانی ابزارهاا در جناگ نارم» اسات «همچنانکاه دیگار
نمیتوان در جنگهای سخت از ابزارهای قدیمی استفاده کرد ،در جنگ نرم نیاز بایاد ابزارهاای
خود را بهروز کنیم البته بعضی شیوههای قدیمی مانند منبر و ماداحی همچناان ا ر اذار و بادون
جایگزین هستند».

4

فتنی است مجموع پیش رو ،پیراسته از کاستیها و نواقص نیست و انتظار میرود مبلغاان
عزیز ،ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهرهمند سازند تاا باه توفیا الهای،
شاهد کیفیت و کارآمدی بیشتری در آ ار بعدی باشیم.
 .2نهجالبالغه ،نام .4۷

1 . https://www.leader.ir/fa/content/25572
3 . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769
4. https://www.leader.ir/fa/content/25572
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در پایان ،ضمن قدردانی از نویسند ان محترم ،از هم کسانی کاه در امار آمادهساازی و
انتشار این فصلنامه تالش کردند ،به ویژه حجتاالسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیاان
رئیس روه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغای و همکااران محتارم ایشاان صامیمانه تشاکر و
سپاسگزاری میکنم.
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

آداب دعا
*

حجتاالسالموالمسلمینعباسکوثری


مقدمه

یکی از جلوههای زیبای عبادت و بند ی ،دعا و اظهار نیاز به پیشگاه آفریننده هستی است که
انجام صحیح و سبک مطلوب آن مانند سایر عبادات ،نیازمند شناخت صحیح جایگاه و آ ار دعا
و نیز انجام عملی آن با آداب و شرایط آن است؛ در غیر این صورت به فرموده قرآن ،جز ضاللت
َ
َ َّ
ُ ُ ْ
َ
رین ِإال فی ضالل؛ 1و دعای کافران جز بار هادر
کاف
و مراهی بهرهای نخواهد بود «و ما دعاء ال ِ
نباشد ».در نوشتار پیش رو ،آداب دعا بر اساس آموزههای قارآن و اهلبیات بررسای شاده
است.
اهمیت دعا
ُ

ارزش و منزلت انسان نزد پرورد ار ،به مقدار دعا و نیایش اوست؛ چنانکه قارآن میفرمایاد
ُ

ُ

ََ

َّ

َ

َ

«ق ْل ما َی ْع َبؤا ب ُک ْم َر ِّبی َل ْو ال ُدعاؤ ُک ْم فق ْد َکذ ْب ُت ْم ف َس ْوف َی ُک ُ
ون ِلزاماا؛ 2بگاو ا ار دعایتاان نباود،
ِ

پرورد ارتان به شما اعتنایی نداشت» .سید بن طاووس مینویسد «برخی فتهاند مقصود از دعا
در آیه عبادت است ،ولی راویان مورد اعتماد از پیشوایان ما روایت کردهاند که مقصود از دعاا در

این آیه بدون هر ونه زیاده ،همان دعایی است که در عر شرع فهمیده میشاود» 3.دعاا ،کلیاد
دستیابی به آرزوها و خواستههاست؛ از همین روست که خداوند میفرمایاد

جیب َد ْع َو َة َّ
« ُأ ُ
الداع
ِ

َ
عان؛ 4دعای نیایشگری را که مرا بخواند ،اجابت میکنم» .بر اساس حدیث پیامبر
ِإذا د ِ
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1رعد .14
 .2فرقان .۷۷
 .3علی بن موسی ابنطاووس ،فالح ّ
السائل و نجاح المسائل ،ص .26
 .4بقره .186

 ،دعا
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مغز عبادت است.
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آداب دعا

«آداب» به معنای قاعدهها ،روشهاا ،سانتها و فرهناگ رایاج هار قاوم 2و نیاز روشهاای
پسندیده است 3.مقصود از آداب دعاا ،روشهاا و راههاایی اسات کاه باه دعاا کماال و زیباایی
میبخشد و نیایشگر را در رسیدن به قرب الهی و اجابت خواستهها یاری میکناد؛ چنانکاه اماام
َ َ
ُ
َ
صادق فرموده است «ِِاحفظِأ َد َبِِ ُّالد َع ِاء َِوِانظر َِمن َِتد ُعوِکي َف َِتلد ُعو؛ 4آداب دعاا را رعایات
کن و دقت داشته باش نزد چه کسی و چگوناه و بارای کادام هاد دعاا میکنای» .در روایاات
اسالمی برای دعا آدابی ذکر شده است که برخی از آنها را ذکر میکنیم.
 .1حمد و ستایش

َ َ
َّ
ِّ
َّ
َ
َ َ
امام صادق فرموده است « ِإذاِأ َرد َت ِِأنِتد ُع َوِف َم ِّج ِدِالل َه َِع َّز َِو َج َِواح َملد ُُ َِو َس ِّلبه ُه َِو َللل ُلهِ
ُ َ
ُ
َو َأثن َِع َليه َِو َص ِّ َِع َل ُِم َه َّمد َّ
ط؛ 5هر اه خواستی دعا کنی ،خدای عزوجل را
ِالن ِب ِّ َِو ِآل ِهِث َّم َِس ِتع ِ
ِ
ٍ
ِ

تمجید و او را حمد و ستایش کن و تسبیح و تهلیل بگاو و ناا ویش بااش و بار محماد و آل او
صلوات فرست؛ سپس درخواست کن تا به تو داده شود» .عالمه مجلسی مینویسد

ّ
َّ
َّ
تمجید ،فتن «اللهاکبر» است و تحمید« ،الحمدلله» است و تسابیح« ،سابحانالله»
َّ
است و تهلیل« ،الالهاالالله» است و نا آن است که نعمتهایی کاه خداوناد بار بناده
عطا فرموده است[ ،آن نعمتها را بشمارد ،ولی مهم بیان و اظهار این معانی اسات و
َّ
به این الفاظ مخصوص اختصاص ندارد؛ چنانکه تمجید ،بر «الحول و القوة االباللاه»
نیز اطالق شده است.

6

امام» صادق در حدیث دیگری فرموده اسات «هر ااه یکای از شاما حااجتی خواهاد،
پرورد ار را ستایش کند و او را مدح وید؛ زیرا چون مردی از سلطان حااجتی خواهاد ،بهتارین
سخنی که توانایی آن را دارد ،برای او آماده سازد .پس چون حاجتی خواستید ،خدای عزیز جباار
ُّ
 .1محمد بن حسن حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،7ص ُّ « :27
الد َع ُاء ُِمخِال ِع َب َاد ِِة».
 .2حسن انوری ،فرهنگ بزرگ سخن ،ص .65
 .3محمد معین ،فرهنگ معین ،ج  ،1ص .35
 .4منسوب به جعفر بن محمد امام صادق  ،مصباح الشریعة ،ص .133
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .485
 .6محمدباقر مجلسی ،مرآت العقول ،ج  ،12ص .64
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را تمجید کنید و او را مدح ویید و ستایش کنید» 1.در ضمن بهتر است دعا با صلوات آغاز و باا
صلوات پایان یابد .چنانکه در روایتی آمده است که امام صادق بارها میفرمود
مردی وارد مسجد شد و پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر
کرد .رسولخدا

 ،شروع به دعا

فرمود «این بنده در [دعاا و درخواسات از پرورد اارش شاتاب

کرد» .سپس مرد دیگری وارد شد و نماز خواند و خدای عزوجال را ساتایش کارد و بار
رسولخدا
شود».

2

صلوات فرستاد .پس رسولخدا

به وی فرمود «بخواه تا به تاو داده

 .2اقرار به گناه و استغفار

اعترا به ناه موجب میشود انسان در عم وجود خاویش ،کوتااهی در وظیفاه بناد ی را
ُ
دریابد و از عجب و خودشیفتگی دور بماند .خود را مستح مالمت بداند و با فروتنی و خشاوع
در پیشگاه خدا نیایش کند و آماد ی بیشتری برای تابش اناوار حا باه دسات بیااورد .از هماین
روست که امام صادق فرموده است «آداب دعا عبارتند از مدح خدای و نای الهای .ساپس
اقرار به ناهان ،آنگاه درخواست از خدا .به خدا قسم! هیچ کس از ناه جز با اقارار باه آن بیارون
نرفته است» 3.در حدیث دیگری از امام صادق آمده است «هر کس از اوامر الهای اطاعات
کند ،سپس خدا را از راه دعا بخواند؛ خدای تعالی اجابت میکند» .سپس آن حضرت در پاساخ
به این پرسش که راه دعا کدام است ،فرمود «دعا را به ستایش و حمد خادای شاروع میکنای و
نعمتهایی را که به تو داده ،یادآور میشوی .سپس شکرش را می ویی ،آنگاه بار پیاامبر و
آلش درود میفرستی و سپس یادآور ناهانت میشاوی و بادان اقارار میکنای ،ساپس از آنهاا
4
استغفار میکنی .این ،راه دعاست».
 .3صلوات بر پیامبر

و اهلبیت

مشهور علما معتقدند که صلوات از جانب خداوند ،رحمات و از ساوی مالئکاه ،اساتغفار
است؛ 5اما فیض کاشانی مینویساد «صالوات از جاناب خداوناد ،افاضاه اناواع کرامتهاا و
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .485
 .2همان ،ص .486
 .3همان ،ص.484
 .4محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .82
 .5محمدباقر مجلسی ،مرآت العقول ،ج  ،12ص . 89
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نعمتهای بزرگ بر پیامبر و صلوات مالئکه و انسانها ،دعاا بارای نازول ایان کرامتهاا و
نعمتهاست» 1.صلوات در قرآن و روایات ،اهمیت ویژهای دارد و وابهای بسایاری بارای آن
ذکر شده است .قرآن در سوره احزاب پس از آنکه از صلوات خدا و مالئکه بار پیاامبر خبار
میدهد ،به مؤمنان فرمان میدهد که آنها نیاز بار پیاامبر درود فرساتند و تسالیم فرماان او
باشند 2.ا ر نماز زار صلوات را به عمد در تشهد ترک کند ،نمازش باطال میشاود .ویژ یهاای
زیر ،بیانگر اهمیت و رمز و راز صلوات است.
الف) صلوات ،تجدید ایمان به خداوند و پیامبر و خاندان پاک اوست.
ب) صلوات ،دعا به پیشگاه پرورد ار و هر دعا ،عبادت و موجب قرب ح است؛ بلکاه باه
3
تعبیر برخی روایات ،اصل و مغز عبادت است.
ج) صلوات ،اعالم توحید واقعی و دور شدن از غلو نسبت به اولیای الهی است؛ زیرا با ذکار
صلوات نیازمندی پیامبر و اهلبیت به رحمت الهی اظهار میشود.
د) والیت و محبت به اهلبیت  ،وسیله قرب الهی و موجب دستیابی به معار و احکام
صحیح الهی است و صلوات ،اعالم این پیوند و نماد ایان ارادت اسات 4.بار ایان اسااس ذکار
صلوات در دعا موجب میشود انسان برای دریافت فیض الهی ،شایستگی بیشتری به دست آورد
و از استجابت بهرهمند شود .صحیفه سجادیه ،نمونهای عینی و عملی از این شیوه زیباست؛ زیارا
بسیاری از ادعیه آن همراه با صلوات است .امام صادق فرموده است «پیوسته دعا از رفتن باه
آسمان محجوب است تا آن زمان که بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود» 5.همچنین فرموده
ِالنب َّ ِ ِ ُرف َ ُّ
َ َ َ َ َ َّ
ُّ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ
اء؛ 6هار کاه
ِالد َع ُ ِ
ِ
است «منِدعاِولمِیذک ِرِالن ِب ِ ِِ،الدعاءِعل ِرأ ِس ِهِف ِإذاِذکر ِ
دعایی کند و نام پیامبر را نبرد ،آن دعا باالی سارش [چاون پرنادهای بچرخاد و چاون ناام
پیامبر آورده شود ،دعا باال رود».
 .4انتخاب مکانهای مقدس

شرافت و برتری معنوی هر مکان ،به سبب جلوههای توحیدی و تأ یر ذاری آن در سعادت و
 .1همان.
 .2احزاب:56 :
 .3محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .27
 .4محمدباقر مجلسی ،مرآت العقول ،ج  ،12ص .90
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .493
 .6محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .94

َّ ِّ َ ُّ َ َّ َ ُ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
ذین َآمنوا َص ُّلوا َع َل ْی ِه َو َس ِّل ُموا َت ْسلیما».
ون َعلی الن ِبی یا أیها ال
الئکته یصل
« ِإن الله وم ِ
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کمال و نیز به خاطر نقش تربیتی آن در تهذیب نفس و اصالح آن است .ایان درخشاش موجاب
میشود فیض الهی یار و همراه نیایشگر شود تا او به استجابت دست یابد .برخای از مکانهاای
مقدس برای دعا عبارتند از
 .4/1مساجد

در حدیث قدسی آمده است «بدانید که خانههای من در زمین ،مسااجدند کاه بارای اهال
آسمانها همانند ستار ان برای اهل زمین میدرخشند .خوشا به حال آنان که مساجد ،خانه آنها
باشد و خوشا به حال بندهای که در خانهاش تطهیر کند ،سپس مرا در خانهام زیارت کناد و خادا
کریمتر از آن است که زائر و خواهان خود را دست خالی باز رداناد» 1.اماام صاادق فرماوده
است

َ َ ََ َ َ َ َ َ ً َ
َّ
َ
َک َان َِأِب ِإ َذ َاِط َل َبِال َه َاج َة َِط َل َب َ
کِق َّد َمِشيئاِف َت َص َّدق ِِب ِهِ
اِعن َد َِز َو ِالِالشم ِسِف ِإذاِأرادِذ ِل
ه
ِ
َ ِ ِ
َ
َ َ َ َّ ُ 2
َ
َ
َ
وش َّم َِشي ًئاِمنِطيب َِو َر َاحِإ َل ِال َ
َ
اِف ِحاج ِت ِه ِِبماِشاءِالل ِه؛ پدرم وقتی نیازی
ع
د
ِو
د
ج
س
م
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
داشت ،به هنگام زوال ظهر آن را از خداوناد درخواسات میکارد .وقتای میخواسات
درخواست کند ،ابتدا صدقهای مایداد و باوی خاوش استشامام میکارد و باه مساجد
میرفت و برای حاجت خود دعا میکرد.

 .4/2کنار کعبه

شرافت کعبه از این روست که اولین معبد روی زمین بارای پرساتش خادای یکتاا ،موجاب
هدایت انسانها 3و محور مراسم شکوهمند حج است و در طول تاریخ ،جایگاهی مقدس بارای
نیایش و راز و نیاز انبیا و اولیای الهی بوده است .بنابراین قرار رفتن انسان در آنجا ،زمینه مناسبی
برای پذیرش دعاست .در این زمینه ادعیه خاصی برای طوا ذکر شاده اسات .همچناین بارای
نیایش نزد ملتزم که میان درب خانه کعبه و حجراالسود قرار رفته است و نیز مستجار کاه پشات
کعبه نزدیک رکن یمانی و محاذی در کعبه است ،نیایشهای دیگری ذکر شده است .نقال اسات
هنگامی که امام صادق نزد ملتزم رسید ،به خدمتکاران خود فرمود «از مان فاصاله بگیریاد.
میخواهم در این مکان به ناهان خویش اعترا کنم؛ زیرا هر که در اینجا اقرار به ناه و ساپس
4
از آن استغفار کند ،خداوند ناهانش را بیامرزد».
 .1محمد بن علی صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .28
 .2محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .67
ْ َ َ
 .3آلعمران« :96 :إ َّن َأ َّو َل َب ْیت ُوض َع ل َّلناس َل َّلذی ب َب َّک َة ُم َ
بارکا َو ُهدی ِللعالمین».
ِ ِ ِ
ِ
ِ
 .4محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .346
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 .4/3حائر امام حسین

در روایتی آمده است که امام صادق بیمار شد و به افرادی کاه نازد او بودناد ،دساتور داد
شخصی را اجیر کنند تا در کنار قبر امام حسین برای او دعا کند .پس مردی از دوساتداران آن
حضرت بیرون آمد و ماجرا را به یکی از عالقمندان امام فت .آن مرد فت «مان مایروم،
ولی امام حسین امامی است که اطاعتش واجب است؛ چنانکه امام صاادق هام اماامی
است که اطاعتش واجب است .پاس چگوناه بارای شافای اماام صاادق در کناار قبار اماام
حسین باید دعا کرد؟ آن شخص نازد اماام آماد و ساخن او را نقال کارد .حضارت فرماود
«همینطور است که وی می وید ،ولی او نمیداند که برای خدای متعال مکانهاایی اسات کاه
1
دعاها در آن اجابت میشود .بقعه امام حسین  ،از آن امکنه است».
 .4/4انتخاب زمانهای خاص

دعا از نظر زمان ،زمانهای مختلف و ونا ونی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف .سحرگاهان

واژه « َس َحر» ،به معنای زمان نزدیک به صبح است 2.قرآن از استغفارکنند ان در ساحر اهان
َ َْ
َْ
ْ
رین ِباأ ْسا ِار» 3.در
ستایش کرده و آن را از صفات پرهیزکااران قارار داده اسات « َو ال ُم ْساتْ ِِ
روایات نیز سحر اه زمان مناسبی برای دعا به شمار آمده است؛ چنانکه رساولخدا فرماوده
است «بهترین وقتی که در آن میتوانید خدای عزوجل را بخوانید ،سحرهاست و این آیاه را کاه
4
حضرت یعقوب به پسرانش فت به زودی برای شما از پرورد اار خاود آمارزش خاواهم،
تالوت کرد و فرمود (یعقوب دعا کردن برای آنها را) تا ساحر باه تاأخیر اناداخت» 5.اماام
باقر نیز فرموده است «خدای عزوجل از میان بند ان مؤمنش ،آن بندهای را دوسات دارد کاه
بسیار دعا کند .پس بر شما باد به دعا از هنگام سحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا آن هنگاامی اسات کاه
6
درهای آسمان شوده و روزیها در آن تقسیم و حاجتهای بزرگ برآورده میشود».
 .1احمد بن محمد ابنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص .57
 .2احمد فیومی ،المصباح المنیر ،ج  ،2-1ص 267؛ فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،2ص .714
 .3آلعمران.17 :
َ َ ْ
 .4یوسف« :98 :ق َال َس ْوف أ ْس َتْ ِِ ُر َل ُک ْم َر ِّبی».
َ َ َ َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ َ َّ
َ َ
له ُار َِوتله َِل ِلذ ُِِ
يلهِاأس
 .5محمد بن یعقوب کلینی،
الکافی ،ج  ،2ص« َ :478خي ُرِوق ٍتِدعوتمِاللهِعزِوج ِِف ِ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ
ُ
َ
َّ
َ
وب ِ:سوفِأستغ ِفرِلكمِر ب ِوقالِأخرلم ِِإل ِالسه ِِر».
اْل َیة ِِف ِقو ِل َِیعق َ ِ
 .6محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .69
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ب .بعد از نماز

امیرمؤمنان از پیامبر نقل میکند که آن حضرت فرموده است «هار کاه بارای خادا
ََ َ ُ
نماز واجبی بگزارد ،بعد از آن برایش دعایی مستجاب است» 1.همچنین حضرت فرمود «ثهثةِ

َ َ َ ُ َ ُ َ ُّ َ ُ َ َّ َ
ِ(ت َع َال )ِف َِأ َثرِال َمك ُت َوبةِِ َوِعن َد ُِن ُزولِال َم َطرِِ َو ُظ ُ
ور َِآی ٍة ُِمع ِج َز ٍةِ
ه
جب ِِفيهاِالدعاءِع ِنِالل ِه
اتَِلیه ِ
أوق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ٍ َ
2
ِلل ِه ِِف ِأر ِض ِِه؛ سه وقت است که دعا از جانب خدا باز نمی اردد ،دعاا بعاد از نمااز واجاب و

هنگام نزول باران و آشکار شدن معجزه الهی در زمین».

 .5دعا برای دیگران

اسالم بر محبت و دوستی میان مؤمنان تأکید بسیاری کرده و به پیروان خود آموخته است که
برای پیشگامان در ایمان ،از خداوند آمرزش طلبند و خواستار زدودن کینه مؤمناان از دلهایشاان
شوند 3.دعا برای برادران ایمانی در خلوت ،نشاندهنده صفای باطن و نداشتن کینه به آنان اسات
و نتیجه آن ،شایستگی دریافت رحمت الهی است .از امام مجتبای روایات شاده اسات کاه
فرمود «مادرم زهرا را در شب جمعهای دیدم که تا سپیدهدمان عبادت و برای مؤمنان با نام دعا
کرد و برای خویش دعا نکرد .از ایشان سبب را جویا شدم .فرماود فرزنادم! اول همساایه ،بعاد
4
خانواده».
َّ
علی بن ابراهیم از پدرش نقل میکند که عبدالله بن جندب را در موقاف (عرفاات) دیادم و
وقوفی بهتر از وقو او ندیدم .پیوسته دستهایش به سوی آسمان بلند و اشکهایش بر ونهاش
روان بود؛ بهطوری که بر زمین میریخت .وقتی مردم (از عرفاات) بر شاتند ،باه او فاتم «ای
ابامحمد! من وقوفی بهتر از وقو تو ندیدم» .فت «به خدا سو ند! من جز برای برادران (دینی)
خود دعایی نکردم و این برای این بود که حضرت اباالحسن کاظم به من خبر داد که هار کاه
پشت سر برادر دینی خود دعا کند ،از عرش به او ندا شود برای تاو بااد صادهزار برابار .خاوش
نداشتم که صدهزار دعای تعهد شده را به خاطر یک دعا از دست بدهم که نمیدانم آن یک دعاا
5
هم به اجابت برسد یا نه».
 .1محمد بن حسن طوسی ،االمالی ،ص .289
 .2همان ،ص.281
ْ
ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ
ُُ
َ َ ْ َ ْ
َ َّ َ
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ق
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ل
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ج
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ال
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اِل
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ق
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ذین
 .3حشر« :10 :وال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ًّ َّ َ ُ
ذین َآمنوا».
ِغال ِلل
.
113
ص
،
7
ج
،
الشیعه
وسائل
عاملی،
حر
حسن
بن
محمد
.4
َ
َ َّ َ
َ َّ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
يلهِ
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافیَ ،ج  ،2ص « :508أن َِأباالَهس ِنِم َوسل
ِأخبر ِنل ِأن َِم َلنِدع ِ
لاِأ ِخ ِ
َ
ًَ
ََ
ََ َ َُ
َ ُ
ُ
َ َ ُ
یِتس َت َج ُ
ابِ
ِضع ٍفِفك ِرلتِأنِأ َد َع ِِمائةِأل ٍف َِمض ُمونة ِِل َو ِاح َد ٍةَِلأد ِر
ود َی ِِم َنِال َعر ِشِولک ِِ
َِبظ َه ِرِالغي ِبِن ِ
ِمائةِأل ِف ِ
َِل».
أم ِ
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رسولخدا

نیز فرموده است

َ َ َ َ َُ َ ُ ََُ ُ
َ َّ
ون َِوال ُمؤم َن ُ
ولِال ُمؤم ُن َ
َّ َ َ َ ُ َ
ات َِی َ
لاِر ِّبِ
ِ
ِإنِالعبدِليؤم ُر ِِب ِه ِِإل ِالن ِار ِلِیومِال ِقيام ِةِفيسهبِفيق ِ ِ
َ َ َّ
َّ
َّ
َ
َ َ ِّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ
اِف ِيهِف ُيشف ُع ُه ُمِالل ُه َِع َّز َِو َج ِِف ِيهِف َين ُجلو؛ 1بنادهای را در
لذاِال ِذیِکانِیدعوِلناِفشفعن ِ
روز قیامت دستور دهند که او را به دوزخ برند و وی را بدان سو کشند .ماردان ماؤمن و
زنان مؤمنه ویند پرورد ارا! این همان است که برای ما دعاا میکارد .شافاعت ماا را
درباره او بپذیر .خدای عزوجل شفاعت ایشان را درباره او بپذیرد و آن بنده نجات یابد.

 .6خشوع قلبی

دعا ،راز و نیاز با معبود یکتاست و این حقیقت زمانی تجلی مییابد که باا احسااس درونای
سرشار از شوق و عش انجام شود .هر اندازه نیایشگر از توجه و خشوع قلبی افزونتری برخوردار
باشد ،بیشتر میتواند در معرض تابش انوار ح قرار یرد؛ از هماین روسات کاه قارآن فرماوده
َ ْ ُ ُ َ
وه خ ْوفا َو َط َمعا؛ 2او را با بیم و امید بخوانید» .امام صادق نیاز فرماوده اسات
است «وادع
«خدای عزوجل دعایی را که از روی دل غافل باشد ،اجابت نکند .پس هر ااه دعاا کاردی ،باا
قلب خود به آن توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود» 3.این اصلی است که بایاد آن را در
َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ
لتِفه َیلدِ ُعوِل ُلهِ
تمامی موارد به کار بست .امام علی همیشه میفرمود « ِإذاِدعلاِأحلدکم ِِللمي ِ
َو َقل ُب ُه ََِلُ َِعن ُه َِو َلكنِل َيج َتهد َِل ُهِف ُّ
اء؛ 4هر اه یکی از شما برای مردهای دعا کند ،در حاالی
ِالد َع ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
که دلش از او غافل است ،دعا نکند؛ بلکه در دعای بر او [به درستی بکوشد» .این بادان سابب
است که برخی در دعا بر شخص مرده به رسم عادی و بیتوجه دعا میکنند؛ در حالی که دعاای
حقیقی این است که از صمیم دل باشد .یکی از اعضای بسیج عشایر دشتمغان می وید
ِ
ما موظف بودیم هر ده یا پانزده روز یکبار ،از بسیج عشایر دشتمغان به تبریز بیاییم تا
ِ
هم به سپاه و هم به شهید مدنی زارش دهیم .این روال را همیشاه انجاام مایدادیم.

یکبار که به تبریز میآمدیم ،امام جمعه قبلی آنجا که اکنون به رحمت خدا رفته است،
به ما فت «از قول من به آیتالله مادنی بگوییاد بااران نباریاده و هماه محصاوالت
سوختهاند و اوضاع در دشتمغان وخیم است» .پیغاام اماام جمعاه دشاتمغان را باه
 .1همان.
 .2اعراف.56 :
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .473
 .4همان.
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آیتالله مدنی رساندیم .ایشان آه بغضآلودی کشید و در نماز جمعه دعا کرد و با حال
عجیبی از خدا باران خواست .هنوز نماز تمام نشده بود که در تبریاز و سراسار اساتان،
باران عجیبی شروع به باریدن کرد .با آن حال که ایشان دعا میکرد ،معلوم بود کاه چاه
اتفاقی خواهد افتاد.
 .7امیدواری

1

َ ْ ُ ُ َ
َّ َ ْ َ َ َّ َ ٌ َ ْ
َ
َ
نین؛ 2او را باا بایم و
ریب ِمن ال ُم ْ ِس
وه خ ْوفا َوط َمعا ِإن رحمت الل ِه ق
«وادع

قرآن میفرماید
امید بخوانید؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است» .امام صادق
ََ
َ َ ُ
اج َت َ
اب؛ 3هنگامی که دعا میکنی ،باه آن توجاه قلبای داشاته
ک ِِبال َب ِ ِ
ک َِوظ َّن َِح َ ِ
َد َعو َتِفأق ِب ِِبقل ِب
باش و مانت به اینسان باشد که روا شدن حاجت و نیازت در آستانه در است».

َ
فرماوده اسات « ِإذاِ

 .8آهسته و در نهان

« ُا ْد ُعاوا َر َّب ُک ْ
ام

بهترین دعا این است که در نهان و آهسته باشد؛ چنانکه قرآن فرماوده اسات
ُ ْ
َ َ
ض ُّرعا َو خِ َیة؛4پرورد ارتان را با تضرع و در نهان بخوانید» .رسولخدا نیز فرموده اسات
ت
«بهترین عبادت و ذکر ،مخفیترین آنهاست» 5.دعای پنهانی ،هفتاد بار از دعاای آشاکار بهتار
6
است.
 .9دعای دستهجمعی

خداوند در داستان مباهله فرمان داد که پیامبر
کند 7.امام صادق فرموده است

به همراه عزیازان خاود دساتهجمعی دعاا

َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ
كونواِ
اِمنِرل ٍطِأر ب ِعينِرجهِاجتمعواِفدعواِالله ِِف ِأم ٍر ِِإَلِاستجابِاللهِلهمِف ِإنِلمِی ِ
َم
ِ
َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ
ِالل ُه َِع َّز َِو َج ِل ُهمِ؛ 8هیچ روه چهل
اب ِ
ات ِِإَلِاستج
أر ب ِعينِفأر بعةِیدعونِاللهِعشرِمر ٍ

 .1هادی حسینخانی نائینی ،بال و پرهای امام (برشیی ا سییرع عملیی نماینیداان امیام خمینیی ) در
استانها) ،ص  117و .118
 .2اعراف.55 :
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .473
 4اعراف .55 :
َ
َ
َ
ِأخفالاِ.وقالِ:خ ُ
ُ
ِالذکرِالخ ِف ِ».
ير
ِالعبادة
ير
خ
«
:
154
ص
،
1
ج
،
القلوب
ارشاد
دیلمی،
محمد
 .5حسن بن
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ِّ
ِضعفا».
 .6همان« :دعاءِالسرِی ِز یدِعل ِالجهرِسبعين ِ
 .7آلعمران.61 :
 .8احمد بن محمد ابنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص .158
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نفرهای نیستند که جمع شوند و دعا کنند ،جز آنکه خدای متعال دعای ایشان را اجابات
میکند و ا ر چهار نفرند؛ در صورتی که خدا را ده بار بخوانند ،اجابت میشوند.
 .10توسل به اهلبیت

یکی از آداب دعا ،درخواست حاجت از خداوند به مقام و ح اولیای الهی است .در دعاای
َّ
َ َّ َ َ َّ
َّ ُ َّ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ
هاِو َعظم َتهلاِ
ِلذ ُِِال َع ِش َّلي ِةِال ِتل ِشلرفت
عرفه سیدالشهدا میخوانیم «اللهم ِِإناِنتوجه ِِإليک ِِف ِ
ب ُم َه َّمد َِنب ِّي َ
ک» 1.در برخی روایات که اهلسنت آنها را صحیح دانستهاند ،درخواست
ک َِو َِر ُس ِول َ ِ
ِ ٍ ِ
حاجت همراه با توسل به مقام و ح حضرت محمد همراه شده است؛ چنانکاه در روایتای
آمده است
مرد نابینایی از پیامبر برای شفای بیمااریاش تقاضاای دعاا کارد .حضارت باه او
دستور داد وضو بگیرد و در وضوی خود دقت کند و دو رکعت نمااز بگازارد و این وناه
دعا کند «پرورد ارا! من از تاو درخواسات مایکنم و باه وسایله محماد  ،پیاامبر
رحمت به سویت میآیم .ای محمد! من درباره حاجتم به وسیله تو باه خادایم متوجاه
میشوم تا حاجتم بارآورده شاود .پرورد اارا! شافاعت او را دربااره مان بپاذیر» .راوی
2
می وید مدتی نگذشت که آن مرد عافیت یافت.

آلوسی ،از مفسران اهلسنت ،پس از نقد و بررسی احادیث مختلف درباره توسل مینویسد
«منعی در توسل به پیشگاه خداوند به مقام پیامبر نیست؛ چاه در حاال حیاات پیاامبر
باشد و چه پس از رحلت ایشان .همچنین توسلجستن به مقام غیرپیامبر در پیشگاه خدا ماانعی
3
ندارد ،به شرط اینکه او در واقع در پیشگاه خدا مقامی داشته باشد».
سید حسن نصرالله ،دبیر کل حزبالله لبنان می فت

من در اداره امور کشور ،بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار میشود و دیگر هیچ راهای
پیدا نمیشود؛ به دوستان و اعوان و انصار می ویم که آماده شوید به جمکران برویم .راه قم
را پیش می یریم و راهی مسجد جمکران میشویم .بعد از راز و نیاز با آقا ،احساس میکنم
همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی میکند و من در آنجا به تصامیمی میرسام و مشاکل
4
بدین صورت حل میشود و همان تصمیم را عملی میکنم.

 .1علی بن موسی ابنطاووس ،االقبال باالعمال ،ج  ،2ص .85
 .2محمد بن یزید ابنماجه قزوینی ،سنن ابنماجه ،ج  ،3ص .505
عبدال آلوسی ،روح المعانی ،ج  ،3ص .297
 .3محمود بن
هل
 .4هادی حسینخانی نائینی ،بال و پرهای امام (برشیی ا سییرع عملیی نماینیداان امیام خمینیی ) در
استانها) ،ص .118
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1406ق.
 .10طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البعان ،تهران ناصرخسرو13۷2 ،ش.
 .11طوسی ،محمد بن حسن؛ األمالی؛ قم دارالثقاف 1414 ،ق.
 .12فیومی ،احمد ،المصباح المنعر ،قم مؤسس دارالهجرة1405 ،ق.
 .13کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علیاکبار غفااری و محماد آخونادی ،تهاران
دارالکتب االسالمیه140۷ ،ق.
ّ
 .14مجلسی ،محمدباقر ،مرآت العقو  ،تهران دارالکتب االسالمیه1404 ،ق.
 .15مختاری ،رضا ،سعمای فرزانگان ،چا  ،26قم بوستان کتاب139۷ ،ش.
 .16معین ،محمد ،فرهنگ فارسی مععن ،تهران چاپخانه سپهر13۷5 ،ش.
 .1۷منسوب به امام صادق  ،مصباح الشریعه ،بیروت االعلمی1400 ،ق.
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راههای برونرفت از بداخالقی
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


مقدمه

یکی از پرسشهای مطرح شده در حوزه اخالق این است که چرا آندسته از انسانهایی که به
رذائل اخالقی خود آ اهند ،اقدامی جهت اصالح خویش نمیکنند و با روح بیمار ،عمر خود را
به سر میبرند؟
چند علت در اینباره وجود دارد اهی چنین فردی هرچند اصل بیماری اخالقی را میداند،
اما از پیامدها و آ ار خسارتبار آن آ اهی کامل ندارد؛ زمانی نیز امیدهای کاذب و برداشتهای
ناصواب از رحمت الهای و شافاعت اولیاا ،او را از اقادام جهات زدودن اخاالق ناپساند خاود
بازمیدارد و سومین علت ،ناآ اهی چنین فردی از راههای برونرفت از آن آسیب است.
از آنجا که یکی از بیماریهای شایع اخالقی ،بدخلقی با اطرافیان است ،با تمرکز بر سومین
علت فوق ،راههای برونرفت از آن را بیان میکنیم تا انسان بداند خالصی از یک رذیله اخالقی و
آراسته شدن به فضیلت مقابلش ،آنچنان هم دوردست نیست و در دسترس همگان است.
پیش از توضیح راههای شش انه رهایی از بداخالقی ،به دو نکته مقدماتی میپردازیم
الف) ضرورت اقدام فوری

تالش برای زدودن این خصلت نابود ر ،فوریت دارد؛ چه اینکه پایدار بودن آن میتواند خانه
َ
ُ
ایمان را به کلی ویران کند .از همین رو در حدیثی از بااقرالعلوم مایخاوانیم « َملنِِق ِس َلمِِل ُلهِِ
ُ ُ ُ َ َ ُ
ان؛ 1کسی که تندخویی نصیبش شد ،ایمان از او رفته میشود».
ِاْل َیم ُ ِ
الخرقِِح ِجبِعنه ِ
در کالمی از رسول اعظم آمده است «ا ر قرار بود تندخویی باه شاکل یاک مخلاوق
* دانشآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.321
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دربیاید ،زشتتر از آن وجود نداشت».

1

ُ ُ َ ُ ُ ُُ
َ َ َ َ
ق؛
وءالخل ِ ِ
همچنین آن حضرت فرموده است «خصل َت ِانَِلِتج َت ِم َع ِان ِِفيِِ ُمؤ ِم ٍنِ؛ِالبخ ِِوِس

2

دو ویژ ی در هیچ مؤمنی وجود ندارد [یعنای ا ار کسای مایخواهاد جازم مؤمناان معماولی و
ُ
درجهپایین هم باشد ،نباید این دو خصلت را در خودش نگه دارد بخل و بدخلقی».
ب) ریشههای بداخالقی

دومین نکته این است که در مرحله نخست بایستی با ریشههای بدخلقی آشانا شاویم؛ زیارا
شناخت ریشههای یک آسیب اخالقی ،نقش زیادی در زدودن آن دارد.
ریشههای این خوی زشت را میتوان در ورا ت و ژنتیک ،تغذیاه و خاوراکیهاا ،آب و هاوا،
تربیت عملی در خانه ،اختالل در خواب ،اساتفاده زیااد از رایاناه و وشای هماراه ،ناکاامی در
خواستههای شخصی و ...دانست.
در این جا به شش راهکار مهم برای رهایی از چنین صفت ناپسندی اشاره میشود
 .1اصالح مزاج

درصد باالیی از تندخویی ،به وضع مزاجی برمی ردد؛ یعنی از اختالل در غدد داخلی ،ورم
مغز و برخی دیگر از بیماریهای جسمی سرچشمه می یرد .لذا اصالح مزاج مایتواناد نقشای
تعیینکننده در اینباره داشته باشد.
آری ،مراجعه به پزشاکان و حکیماان ،نقطاه آغاازینی بارای نیال باه خاوشخلقای اسات؛
ابنابیالحدید در شرح نهجالبالغه مینویسد
بداخالقی ،اهی از مزاج جسمانی است و اهی مربوط به نفس .اولی ،بر ا ار غالاب
شدن اخالط سودایی و به تبع ،غلیظشدن خون در وجود انسان است .دومی نیز بر ا ار
کنترل نکردن قوه غضب و خشم میباشد .ااهی کاار باه جاایی مایرساد کاه انساان
ً
بداخالق ،نسبت به انسانهای کامال بی ناه و یا حتی حیوانات و اشیای بایجاانی کاه
اطرافش است ،رفتارهای خشن انجام میدهد.

نقل شده که یکای از پادشااهان یوناان راجاع باه بااال آمادن آب دریاا و تاأخیر در رسایدن
َ
کشتیهایش ،خشمناک شد و قسم خورد که این کوه را میکند و دریا را پر میکند تاا از دساتش
 .1حسین بن سعید کوفی اهوازی ،الزهد ،ص.26
 .2حسن بن محمد دیلمی ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،ص.131
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1

آسوده شود.
این نکته را هم توجه داشته باشیم که دستورالعملهای خاوراکی کاه در برخای روایاات وارد
شده ،به همین راهکار اصالح مزاج برمی ردد.
 .2مشورت و روانکاوی

مراجعه به مشاوران و دانشمندان دینی ،جهات رسایدن باه خودشناسای و رهاایی از افکاار
اشتباه ،نقشی انکارناپذیر در کاستن از خوی تند دارد ،چه اینکه در خالل این کار ،پیامدهای این
خوی زشت برای انسان روشن میشود و با شنیدن آ ار زیبای خوشخلقی از زبان مشاوری که با
اختیار به او مراجعه نموده ،شوق تخل

به اخالق نیکان و صالحان در وجودش افزایش مییابد.

 .3مطالعه و اندیشه

مطالعه و اندیشیدن درباره آ ار خوشخلقی و پیامدهای بدخلقی ،به ویژه در قرآن و روایاات
نقشی فراوان در زدودن این خوی ناپسند دارد؛ چرا که آ اهی از جوانب یک موضوع ،انسان را به
تعقل و دوراندیشی وادار و مسیر یافتن راه سعادت را هموار میکند.

َ
َ َّ ْ َ َ
را اخالق نرم او میداند «ف ِبما َر ْح َمة ِمن الل ِه ِلنت ل ُه ْم
خداوند متعال راز جذابیت پیامبر
َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك؛ 2به [برکت رحمت الهی ،در برابر آناان [ماردم
و لو کنت فظا غلیظ القل ِب النِ

نرم [و مهربان شدی و ا ر خشن و سنگدل بودی ،از اطرا تو ،پراکنده میشدند».
هنگامی که حضرت موسی و هارون مأمور میشوند فرعون را دعوت به توحید کنند ،خدا باه
آنها میفرماید
َ
ررعــوزم َمـن 

ًَ ً
نـــرمیاــــــتــــًتَــواللی ــا 

آباتــردررو ــننوکــازک ــی 

دـگـــازودـــ راوـرازک ــی  

موســیادرپیــ


3



آری ،در خالل مطالعه درباره این بیماری ،با زند ی آرام و دلپذیر کسانی آشنا میشویم کاه
با تسلط بر قوه غضب خود ،نه تنها نام نیکویی از خود به یاد ار ذاشتند ،بلکه مایه غبطه دیگران
به احوال خوش آنان نیز شدهاند و باعث تأسی و پیروی از این ویژ ی اساسی خود ردیدند.
 .1عبد الحمید بن هب الله بن أبی الحدید ،شرح نهج البالغه الان أای الحدید ،ج ،6ص.341
 .2آل عمران .159
 .3جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ابیات .3815 - 3816
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در سیره رفتاری امام سجاد میخوانیم
مردی از دشمنان کینهتوز اهل بیت نزد حضرت آماد و شاروع باه ناسازا و دشانام کارد.
در جواب او چیزی نفرمود .هنگامی که آن مرد از نزد حضرت رفت ،امام

امام

به حاضران

فرمود اکنون دوست دارم با من بیایید تا نزد آن مرد بارویم و جاواب مان را راجاع باه دشانام او
بشنو ید .اصحاب عرض کردند ای کاش جاواب او را هماان اول مایدادیاد! حضارت حرکات
َ

َّ

َ ْ
َ ْ
َ ْ
َ
ین َعن الن َ
اس َو َّالل ُه ُی ِ ُّب ُالم ْ ِس ِن ْی َن»
عاف
کاظ ِمین الْ ِ
کردند ،درحالیکه آیه شریفه «و ال ِ
یظ و ال ِ
ِ

1

را زیر لب زمزمه میکردند.

روایتکننده این حدیث می وید از خواندن این آیه دانستیم که امام

نمیخواهد برخورد

تندی با او داشته باشند.
در خانه او رسیدند ،حضرت از پشت در فرماود بگوییاد علایبانالحساین
هنگامی که به ِ

است.

وقتی آن مرد متوجه شد امام

با جماعتی در خانه او آمدند ،وحشت کارد و خاود را بارای

برخورد تند دیگری آماده کرد ،اما همین که حضرت او را دید ،با یک دنیا آرامش فرمود ای برادر!
تو نزد ما آمدی و چنین و چنان فتی .ا ر بدیهایی را که به من نسبت دادی راست باشد ،از خدا
میخواهم که مرا بیامرزد و ا ر دروغ فتی و تهمت زدی ،از خدا میخواهم که تو را بیامرزد.
آن مرد از این بزر واری و خوشرفتاری شرمنده شد ،پیشانی امام
من فتم در تو نیست و من به این بدیها سزاوارترم.

2

را بوسید و فت آنچاه

 .4همنشینی با خوبان

همان ونه که معاشرت با تندخویان تأ یر زیادی در تندخو شدن و کسب ایان صافت رذیلاه
دارد؛ همراهی با خوشاخالقان نیز نقشی جدی در آراستگی فرد باه ایان صافت پساندیده دارد.
امیرمؤمنان

با تشبیه زیبایی در این مورد میفرماید

ً
َ
ُ َّ
ُ َ ُ َ َ َ
الر یحِِإ َذ َ
ِالش َّر َِک ِّ
اِم َّرت ِِب َّالنت ِن َِح َملت َِنت ِنا؛ همنشاینی باا بادان موجاب
ب
س
ك
ِت
«صهبةِاأشر ِار
ِ
ِ ِ
ّ

بدی می ردد؛ همچون بادی که از جایگاه متعفن و آلوده می ذرد و بوی بد را با خود میبرد».

َ
ِّ
الر یحِإ َذ َ
اِم َّ
آن حضرت در جایی دیگر میفرماید « ُصه َب ُةِاأخ َيار َِتك ِس ُبِِال َخي َر َِک ِّ
يبِ
الط
ِب
ت
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

 .1آلعمران .134
 .2محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج ،2ص 145و عباس قمی ،منتهی اآلما  ،ج ،1ص  1085ا .1086

َ
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ً

يبا؛ 1همنشینی با خوبان موجب خوبی می ردد؛ همچون باادی کاه از جایگااه پااکیزه
َح َملت ِِط ِ
می ذرد و بوی خوش را با خود میبرد».
موالنا چه زیبا به تصویر کشیده است

نـار خـ ــاز یــاغراخــ ــازکـ ـــ 

َ
صــحبتمــردانتاممــردازکـــ ـ 


صخرهومرمرکــوی 

چـوزیهصـاحبـلرسـیتـو رکـوی 2

تــرتـوسـ

آری ،مشاهداتعینی واه است که کجخلقی ،همانند بیماریهای وا یردار است و اطرافیان
را در یر میکند.
ّ
از آیتالله بهاری (در ذشته1325ق) که از شا ردان مرحوم آیتالله مالحسینقلی همدانی
بود ،چنین نقل شده است
ّ
«ا ر انسان نیمی از عمر خود یا حتی دو لث عمر خود را صر کند تا برای باقیمانده عمر،
3
یک همراه و رفی مناسب پیدا کند ،جا دارد».
ََ
سرماـهعمرآدمـیـــکنًــساسـت 

َ َ
َ
ـًسیی شـی ی 
ـسیتـــرن 

یـــا ــم َ 
ـً

َ
ََ
آزـکن ًسامیرایـک م َ ًساسـت 

ََ
ـکن ًساسـت 4
مجموعحیاتعمر،آز ،

 .5تمرین

همه ما این سخن حکمت آمیز را بارها شنیدهایم که کار نیکو کردن از ُپار کاردن اسات .ا ار
معجزه تمرین را باور داشتهباشیم ،بر بسیاری از رذائل اخالقی فائ مایآیایم .وقتای در حادیث
میخوانیم «انسان مؤمن ،شادیاش در صورتش و ناراحتیاش در قلبش اسات»؛ یعنای انساان
توانایی دارد که بر خال آنچه درونش است خود را جلوه بدهد.
خواندن بسیاری از دعاهای روزانه ،هفتگی و ماهیانه که به آنها سفارش شده به علت تکارار
و ممارست و تلقین مداوم ،در اصالح رفتار تأ یر بسیار دارد .بارای مثاال در دعاای روز شانبه از
خدا ،خوشخلقی با اطرافیان خود را خواستاریم
َ َ ُ
ُ
ُ
ِأسأل َ
وح َشِب ِال ِانس ؛ خدایا از تو میخاواهم کساانی را کاه باه
ِ
ک
اللهمِان
« ِ
...أنَ...لت ِ
 .1عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص 419و .420
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات .۷21 - ۷22
 .3حسین مظاهری ،سعر و سلوک ،ص.116
 .4ابوسعید ابوالخیر ،راامعات ،رباعی شماره .89
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آنها انس رفتهام از من وحشت زده نکنی».
این روش مهم و ستودنی است؛ زیرا یکی از راههای آراسته شدن به فضائل ،تمرین است.
درباره تربیت کودک نیز فته شده که پیش از سن تکلیف ،آنان را به نماز و عبادت تشاوی و
ترغیب کنید؛ در حدیثی صحیحالسند از باقرالعلوم آمده است
َ
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ
َّ َ
ين َِف ُم ُرواِصب َيانكمِب َّ
الصهةِإذاِکانو َاِبن َ
يِخمسِسن َ
يِسب ِ
ِصب َيان َن ِاِبالصه ِة ِِإذاِکانواِب ِن
« ِإناِنأ ُم ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين؛ 1ما فرزندانمان را از پنج سالگی به نماز تشوی میکنیم؛ شما از هفت سالگی این کاار را
ِس ِن َ ِ
انجام دهید».
ً
َ َ ُ َ ً َ َ َ َّ
در یکی از حکمتهای نهجالبالغه نیز میخوانیم « ِإنِلمِتكنِح ِليماِفتهلمِ؛ ا ر واقعا بردبار
نیستی ،خودت را به بردباری بزن».
سپس در ادامه ،نکته لطیفی را به عنوان دلیل این توصیه بیان میکنند که عاالوه بار بردبااری،
شامل دیگر فضائل اخالقی نیز میشود « َفإ َّن ُه َِق َّ َِمن َِت َش َّب َهِب َقومِإ ََّل َِأو َش َك َِأن َِی ُك َ
ون ِِمن ُهم؛ 2چارا
ِ
ِ ٍ ِ
که کم پیدا میشود که کسی خودش را شبیه روهی کند و مانند آنها نگردد».
آری ،ا ر فقط مدتی خود را به خوشخلقی بزنید ،بعد از مدتی خواهید دید که این صافت،
ً
جزئی از شخصیت شما شدهاست .لذا ا ر کسی تصمیم بگیرد ماثال چهال روز در برخاورد باا
اطرافیانش تجدید نظر کند ،نتایج خوبی خواهد رفت.
 .6تنبیه

تنبیه کردن خود یا به تعبیر علمای علم اخالق ،معاقبه ،نقشی شگفتآور در کنتارل خشام و
غضااب دارد .بساایاری از اولیااا و صااالحان ،از ایاان روش اسااتفاده ماایکردنااد .در نهجالبالغااه
ُ
َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ
ب؛ 3هر اه نفاس انساان
اِف َيماِت ِه ُّ ِ
میخوانیم « ِإ ِنِاستصعبتِِعلي ِهِنفسه ِِفيماِتك َرُِلمِیع ِطهاِسؤله ِ
باتقوا در انجام [دادن وظایفی که خوش ندارد سرکشی کند ،او هم نفس را از آنچه دوسات دارد
محروم میسازد».
امام علی در حدیث دیگری میفرماید
َ
َ َ َ َ َ
َ ُ َّ َ
«إ َذ َ
ك؛ 4هنگامی که نفس بر تو سخت یرد ،تاو هام
اِص ُع َبت َِعليكِنف ُسكِفاص ُعبِِل َهاِت ِذلِل ِ
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.409
 .2محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،ص ،506حکمت.20۷
 .3همان ،ص.305
 .4عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.288

راههای برونرفت از بداخالقی 29 

بر او سخت بگیر [و خواستههایش را از او دریغ بدار تا در برابر تو تسلیم شود».
منظور این است که انسان متقی ،اه در برابر سرکشی نفس ،آنچه مورد عالقاه او از خاواب،
خوراک و استراحت است از او دریغ میدارد ،تا از این طری مجازات شود و دیگر به راه عصیان
و نافرمانی نرود.
ّ
آری ،چرا با وجود این همه راه و روش برای متخل شدن به زیباترین خصلت انسانی ،باز هم
در شیوه ذشته خود بمانیم و با تندخویی ،زند ی خویش و اطرافیانمان را تلخ کنیم و همگان را
در شکنجه روحی و روانی قرار دهیم .نبی اکرم میفرماید
َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ ً
َ
ُ
1
َ
ماِبعثتِعل ِت َ
ُ
لهق؛
هاس ِنِاأخ ِ ِ
«ماِیمنعكِأنِت ِهبِأنِتعيشِحميداِوِتموتِسعيدا ِ
ِوِان ِ
مامِم ِ
ِ
چه چیزی مانع توست که زند ی پسندیده و مرگ باسعادت داشته باشی؟! درحالیکاه مان بارای
کامل نمودن اخالق زیبا مبعوث شدهام».
شیوه مواجهه با بداخالق

در خصوص نحوه برخود و رویارویی با بداخالق چناین آماده

در حدیثی از امیرمؤمنان
است
َ َّ َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ 2
َّ
«إلز ِمِالصبرِف ِإنِالصبرِحلوِالع ِاقب ِةِميمونِالمغب ِِة؛ از صبر جدا نشو ،زیرا عاقبتش شایرین و
مبارک است».
به قول جناب سعدی
ُ
م شینتـرشامتردشاـامکــهصـبر 

لیكـنیرکـیرـندارد 3
اسـت و


تــلـخ
ِ

منظور از بیان این نکات ،مقدمهسازی برای تذکر این نکته است که بادانیم افاراد تنادخو در
یک سطح نیستند .برخی در اوج تندی هستند و خشم خود را در قالاب خشاونتهاای جسامی
تخلیه میکنند؛ ولی روهی دیگر فقط با نیش زبانشان اطرافیان را میآزارند.
ا ر انسان بتواند در مورد روه دوم صبر و تحمل داشته باشد ،آ ار فراوان دنیاایی و آخرتای در
بدق ِل هساتند کاه ا ار انساان بتواناد باا
انتظارش است .این افراد ،در واقع اشخاصی بهانهجو و ِ
احترام با آنان رفتار و با آهنگ و لحن صدا و واژ انی زیبا با آنان برخورد کناد ،تاا حاد زیاادی از
آزارهای آیندهشان در امان خواهد ماند یا حاداقل توانساته باا رفتاار مدبراناه و ماهراناه خاود ،از
 .1ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر هیثمی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج  ،8ص.23
 .2عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.139
 .3مشر الدین مصلح بن عبدالله شیرازی ،گلستان ،باب اول ،حکایت .16

  30رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

بدتر شدن اوضاع (مانند طالق و آوار ی فرزندان) جلو یری کند .حتی برخی از این دسته افاراد،
همان ونه که با غورهای ترش میکنند ،با َمویزی هم شیرین میشوند.
فته شده جابر به همراه عدهای در مسیر مکه بودند کاه همسفرشاان آدم باداخالقی از کاار
درآمد .دوستان جابر که احساس کردند وجود این فرد کجخل آرامش آنها را به هم خواهاد زد،
قصد بیرون کردن او از قافله را داشتند؛ اما جابر پیشنهاد کرد او را تحمال کنایم؛ چاراکاه «نهلنِ
ُن ُ َ
ُ
ِخلق ِهِ»؛ یعنی این سفر به پایان میرسد و ما از او جدا خواهیم شاد .ولای
فارقهِوِیبق ِمعهِسوء ِ
ِ
1
بداخالقی این فرد همراه خودش ماند ار است و پیامدهای رفتار زشتش او را رها نخواهد کرد.
مهمترین جایگاهی که شایسته است این توصیه در آنجا رعایت شود کانون خاناه و خاانواده
است؛ در این جا به دو حدیث از رسول اعظم ص اشاره میشود
الف) «هر مردی که بداخالقی همسرش را برای خدا تحمل کند ،خداوند نیز برای هار باار
صبری که میکند ،پاداشی همانند پاداش صبر ایاوب نبای در برابار باالی او باه وی خواهاد
2
داد».
ب) «خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمیدارد و در روز قیامات باا دختارم فاطماه
محشورشان خواهد کرد و به هریک از آنها واب هزار شهید و یک سال عبادت میدهد زنی که
بر غیرت شوهرش شکیبایی کند ،زنی که در برابر بداخالقی شوهرش صابوری کناد و زنای کاه
3
مهریهاش را به همسرش ببخشد».
قرآن حکیم یک قاعده کلی و فرا یر را بیان کرده است؛ آنجا که میفرماید ای چه بسا خیر و
صالح شما در چیزهایی باشد که در ابتدا خوشایندتان نباشد .چون علم و دانش انساان محادود
است و اهی نمیتواند فرجام یک کار را در ابتدای آن درک کند.
این قاعده قرآنی میتواند تأ یر زیادی در تحمل سختیهای زند ی مشترک داشته باشد .نکته
ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که قرآن ،این قاعده کلی را در ضمن دو مورد بسیار مهم
مطرح کرده است جنگ با دشمن و زناد ی خاانواد ی .آری ،ایان دو موضاوع ،از یاک طار
نیازمند استقامت و بردباری خاصی برای به پایان رسیدن هستند و از سویی دیگر ،نقش برجساته
و ویژه آنها سبب شده که قرآن آن دو را ناام ببارد و از مسالمانان بخواهاد مشاکالت جناگ باا
 .1عبدالحمید بن هب الله بن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغه انأایالحدید ،ج ،6ص.33۷
 .2محمد بن علی بن بابویه ،ثواب األمما و مقاب األمما  ،ص.28۷
 .3حسن بن محمد دیلمی ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،ج ،1ص.1۷5
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دشمن 1و سازش زناشویی را به دلیل عاقبت شیرین و فرجام نیکشان تحمل کنند
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
َْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
َ
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
فیه خ ْیرا
وف ف ِإن ک ِرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الله ِ
عاشروهن ِبالمعر ِ
«...و ِ
ً
َکثیرا؛ 2و با زنانتان به طور شایسته رفتار کنید و ا ر از آنها [باه جهتای کراهات داشاتید[ ،فاورا
تصمیم به جدایی نگیرید چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد ،ولی خداوند خیار فراوانای در آن
قرار میدهد».
در این بخش از آیه شریفه ،دو نکته ظریف و دقی درباره حقوق زنان و حرمت خانواده وجود
دارد که نظیر آنها را در هیچ دین و آیینی نمیبینیم
ابتدا به معاشرت نیکو و پسندیده با همسران ،حتی همسرانی که انسان از آنان نااراحتی دارد،
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
وف» 3.آن اه وشزد میکند کاه حتای ا ار از
عاشروهن ِبالمعر ِ
دستور میدهد و میفرماید « ِ
همسر خود رضایت کامل ندارید ،با عجله تصمیم به جدایی نگیرید و تا جایی کاه آن زن ضارر
بزر ی را متوجه شما نمیکند ،با او مدارا کنید؛ چه اینکاه ممکان اسات خداوناد خیار و برکات
زیادی را در این زند ی قرار داده و یا از این بعد قرار بدهد .برای مثال ممکن است از هماین زن،
فرزند صالحی به وجود آید که از زن دیگری متولد نشود؛ یا اینکاه ایان تحمال و صابر شاما در
مدارای با او و جدا نشدن شما از یکدیگر ،عبادتی بزرگ محسوب شاده و برکاات زیاادی را باه
همراه داشته باشد .همچنین با طالق ندادن او ،آینده فرزندان خودت را به مخاطره نینداختهای.

 .1بقره .216
 .2نسام .19
 .3همان.
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تصحیح ابراهیم ،محمد و ابوالفضل ،چا اول ،قم مکتب آی الله المرعشی النجفی 1404 ،ق.
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 .۷اااااااااااااااااااااااا ،إرشاد القلوب إلی الصواب (للادیلمی) ،چاا اول ،قام الشاریف
الرضی1412 ،ق.
 .8شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغ (للصبحی صالح) ،چا اول ،قام هجارت
 1414ق.
 .9قمی ،عباس ،منتهی اآلما  ،تهران مبین اندیشه1390 ،ش.
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علل نزاع و درگیری در جامعه و راههای برونرفت از آن
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمـرسولآ گراز 


مقدمه

نزاع و در یری با ایجاد اختالل در مناسبات ،فضایی مملو از دشمنی و کینهتوزی را میان افراد
به وجود میآورد و جامعه را از نظر مادی و معنوی با مخاطراتی روبهرو میسازد که تبعات منفی
فراوانی را در پی دارد .در سالهای اخیر این پدیده ناخوشایند همه روزه به شکلهای ونا ون در
آمارها منعکس میشود .به منظور برونرفت از این پدیده ناخوشایند اجتماعی ،ابتدا باید علال و
عواملی را که در به وجود آوردن آن نقش دارد ،مورد شناسایی قرار داد و آنگاه در صدد برونرفات
و خالصی از آن برآمد.
ریشهیابی علل نزاع و درگیری در جامعه

مهمترین علل و عواملی را که باعث به وجود آمدن نزاع و در یری در جامعه میشود ،میتوان
به دو قسم علل فردی و علل اجتماعی تقسیم کرد.
 .1علل فردی

مهمترین علل فردی عبارتند از
 .1/1فقر عاطفی

یکی از عواملی که در شکل یری و تقویت روحیه خشن ،ستیزهجو و پرخاشگر نقش بسزایی
دارد ،کمبود محبت است .صاحبنظران بر این باورند که کودکان محروم از محبات باه سامت
پرخاشگری و بزهکاری سوق داده میشوند 1و بهویژه محرومیت در سنین اولیه و تا قبل از رسیدن
* دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1شهال اعزازی ،جامعهشناسی خانواده اا تأکعد ار نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر ،ص.210
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به سن پنج سالگی 1.یکی از دالیلی که کمبود محبت باعث روی آوردن به رفتارهای پار خطار و
خشن میشود ،میل به خودنمایی و شناساندن خود در برابر دید ان است 2.تأ یر کمبود محبت و
رفتار تند بهویژه والدین نسبت به فرزندان بر افزایش میل به بزهکااری و خشاونت ،در تحقیقاات
3
میدانی هم به ا بات رسید.
بنابراین محبت به فرزند و تأمین نیاز مزبور ،وی را تا حدود قابل توجهی از ارتکاب جنایت و
رفتارهای خشن بیمه میکند .با توجه به تأ یرات مثبت محبت در فرزند است که اساالم هماواره
َ ُ َ َ ُ َ
فرموده است «ق ِّبلواِأوَل َدکلمِف ِلإ َّنِ
نسبت به ابراز آن سفارش کرده است؛ چنانکه رسولخدا
ً َ
َ ُ ُ ِّ ُ َ
لكم ِِبك ِقبل ٍة َِد َر َجة ِِفيِال َج َّن ِةِ...؛ 4فرزندان خود را ببوسید؛ زیرا به ازای هر بوسیدنی بارای شاما
درجهای در بهشت است».
فرزند شهید صیاد شیرازی در خصوص ابراز عالقه شهید به خود ،می وید «نهایات عالقاه
پدر به من این بود که می فتند «در دعای کف دستم ،دعایت مایکنم» باه طاوری کاه در نمااز
شبها من ،همسر و فرزندانم جزو همان  40نفری بودیم که ما را دعا میکردند و احسااس مان
5
این بود که ایشان میخواستند به ما بگویند که ما را خیلی دوست دارند».
 .1/2فقر تربیتی

تربیت و ضرورت انجام آن در سه آیه از آیات مبارکه قران کریم ،به عنوان اولین هد از بعثت
انبیا و قبل از مسئولیت تعلیم ذکر شده 6و تنها در یک مورد تربیت بعد از تعلیم آمده اسات 7کاه
ویای اهمیت واالی تربیت و بیا ر بودن تعلیم و آموزش بدون آن است.
یــاســیهدلچــهســودتًــتنوعــ
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در این میان نقش بیبدیل خانواده در تربیت برجستهتر است؛ زیرا خانواده نخستین محیطای
 .1ساندرا والک لیت ،شناخت جرمشناسی ،ترجمه حمیدرضا ملک محمدی ،ص .184
 .2تاجزمان دانش ،طفل ازهکار کعست؛ روش اصالح و تراعت او چعست ،ص .116
 .3شهناز صداقتزاد ان و همکاران« ،عوامل جامعهشناختی مرتبط با نازاع و در یاری جواناان در سار پال ذهااب»،
نشریه پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده ،ص .26
 .4حسن بن فضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ج  ،1ص .220
5. https://www.javanonline.ir/fa/news/212197

 .6جمعه  ،2آلعمران  ،164بقره .151
 .7بقره .129
 .8مشر الدین مصلح بن عبدالله شیرازی ،گلستان سعدی ،باب دوم در اخالق درویشان ،حکایت شماره .19
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است کاه کاودک در آن نشاو و نماا پیادا میکناد و بعاد از آن وارد محیطهاای دیگار میشاود.
صاحبنظران حوزههای مختلف نیاز نسابت باه اهمیات ویاژی تاأ یر تربیتای خاانواده تصاریح
نمودهاند؛ 1روانشناسانی همچون لئون آیزنبرگ 2،لوسیا کاپاچیونه 3و جامعهشناسانی مانند هاوارد
ساول بکر 4،استیون اپستین 5و روانشناسان اجتماعی مانند رابرت آلان باارون 6و فرانسایس تای.
مکاندرو 7.در منابع اسالمی روایاتی مانند تعبیر «وِإن َ
ماِأبو ُاُ ُِی َه ِّودانه ُ
ِوِی َن ِّصرا ِن ِِه؛ 8این پدر و مادر
ِِ
او هستند که وی را یهودی و نصرانی میکنند» ،بر این مطلب داللت دارد.
بنابراین درصد قابل توجهی از مشکالت انسان و از جمله رفتارهای عصبی و خشن ،ورود در
نزاع و در یری وی ،به نوع تربیت و تربیت خانواد ی او باز می ردد .ا ر فرزند در محیط خاانواده
تجربه زند ی توأم با آرامش را نداشته باشد و شکیبایی ،احترام به حقوق دیگران و پرهیاز از رفتاار
خشن با دیگران را نیاموزد ،به طور حتم ارتکاب در یری او در جامعه باال خواهد بود.
همسر شهید بهشتی می وید
ایشان (شهید بهشتی) اوال خیلی مهربان بود ،با زن و فرزند .با من کاه همسارش باودم
مثل یک پدر و فرزند بود یعنی من همیشه احساس میکردم که با پدرم روبرو هساتم از
بس که ایشان مهربان و خوشاخالق بود .هیچ وقت در مدت  29سال که با هم باودیم
کوچکترین چیزی را از ایشان ندیدم که باعث دلخوری مان بشاود باا فرزنادانش هام
همینطور ایشان با فرزندانش رفی بود ،هیچ وقت نشد که حتی بارای یکباار هام سار
اینها داد بزند .اینقدر ایشان خوشاخالق بود که آن ساعتی که ایشان به ما تعل داشت
واقعا ما از همنشینی ایشان لذت میبردیم ،موقعی که دور هم جمع میشدیم و باا هام
بودیم همیشه بحث از خدا و بحث از پیغمبار میکردناد و می فتناد ائماه چناین
9
کردند و شما هم باید چنین کنید.

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

 .8احمد بن محمد ابنفهد حلی ،مدة الدامی ،ج  ،1ص .332
 .9مجله اف حوزه 14 ،بهمن  - 1388شماره .258

2. Leon Eisenberg
3. Lucia Capacchione
4. Howard Saul Becker
5. Steven Epstein
6. Robert Alan Baron
7. Francis T. McAndrew
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 .1/3فقر اعتقادی

بنا بر آیات متعدد ،نزاع و در یری و به طور کلی ظلم و فساد نتیجه کفر و فقدان اعتقاد است
َ ََ َ
َ
َ
« ََّال ِذ َین َطْ ْوا ِفي ْال ِبال ِد فأ ْکث ُروا ِف َیها ْالِ َس َاد؛ 1آنها که در شهرها طغیانگری کردند و در آن فساد
و تباهی افزودند» .مقصود از آنهایی که مرتکب چنین اعمالی میشوند ،اقوام سه انه عاد ،مود
و فرعون و فرعونیان هستند که نماد کفر و بیاعتقادی در ادبیات قرآن به شمار میروند .در جریان
نزاع میان هابیل و قابیل نیز آنچه باعث خویشتنداری هابیل از ورود در نزاع خونین شد ،اعتقااد و
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ
اسط َی ِد َي ِإل ْیك ِأقتلك ِإ ِني أخاف
ترس از خدای متعال بود «ل ِئن بسطت ِإليََّ یدك ِلتقتل ِني ما أنا ِبب ِ
ََّالل َه َر ََّب ْال َع َال ِم َین؛ 2ا ر تو برای کشتن من دستت را به سویم دراز کنی ،من هر ز برای کشاتن تاو
دستم را دراز نخواهم کرد؛ زیرا من از خداوند ،پرورد ار جهانیان بیم دارم».
اه انسان از درون آزردهخاطر میشود ،اما میتواند خویشتنداری کند و رفتار حلیمان را پیشه
َ
َ َ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ
ََ
َ
نِح ِليماِف َت َهلمِف ِإن ُلهِقل َِملنِتش َلب َه ِِبقلو ٍم ِِإَلِ
سازد .امیرمؤمنان علی فرموده است « ِإنِلمِتك
َ
َ
نِی ُك َ
أو َش َكِأ َ
ون ِِم ُنهمِ؛ 3ا ر بردبار نیستی ،خود را به بردباری بنمای؛ زیرا اندك است کاه خاود را
همانند مردمی کند و از جمله آنان به حساب نیاید».
 .2علل اجتماعی

مهمترین علل اجتماعی عبارتند از
 .2/1رسانهها و وسایل ارتباط جمعی و فراگیری بازیهای رایانهای خشن

بیتردید رسانهها و وسایل ارتباطی الکترونیکی نسبت باه روشهاا و امکاناات دیگار دارای
بیشترین تأ یر بر رفتار آدمی است .تأ یر رسانهها و وسایل مزبور در زمینه تشدید خشونت و نازاع
نیز تابع همین قانون عام است .کارشناساان و صااحبنظران دربااره میازان و چرایای ایان تاأ یر
معتقدند تعداد بسیار زیادی از مطالعات صورت رفته نشان میدهاد افارادی کاه باه کارات در
معرض خشونت رسانهای قرار داشتند ،از خشونت در دنیاای واقعای کمتار ناراحات میشاوندو
نسبت به قربانیان ،دلسوزی کمتری دارند 4.البته این ا رپذیری بناا بار اظهاارات صاورت رفتاه
 .1فجر  11و .12
 .2مائده .28
 .3محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،تصحیح صبحی صالح ،حکمت .20۷
 .4ارالله شجاعی و همکاران« ،تأ یر آموزش سواد رسانهای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کااربران نوجاوان
بازیهای رایانهای خشن» ،مجله مطالعات رسانههای نوین ،ص .1۷6
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درباره کودکان از شدت بیشتری برخوردار است.
 .2/2استفاده از مواد مخدر و روانگردان

استفاده از مواد مخدر و روانگردان غیر از آسیبهای فردی ،پیامدهای منفای فراوانای بارای
اجتماع دارد و امروزه به صورت یک معضل جدی برای جامعه تبدیل شده است؛ به ونهای که به
اعتقاد صاحبنظران ،منشأ بسیاری از جنایات و جرایم شده و در ساالهای اخیار  ۷0درصاد از
زندانیان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکاوم باه حابس
شدهاند 1.در زمینه علل نزاع و در یری نقش و تأ یر مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر به طور کلی
و مواد محرک و روانگردان به صورت خاص ،بسیار برجسته و در خور توجه است.
 .2/3شیوع سبک زندگی نامناسب

سبک زند ی نامناسب نیز تأ یر بسزایی در ایجاد نزاع و در یری دارد .مسئله مزباور دارای ساتره
وسیعی از نوع غذا ،نحوه و طریقه مصر آن تا زمان و مقادار خاواب ،اساتفاده زیااد از وساایل
الکترونیکی و بسیاری امور است .استفاده زیاد از غذاهای فستفود با طعمهاای تناد ،انتخااب
زمان و میزان نامناسب خواب و استفاده زیاد و نامناسب از وسایل الکترونیکای و اماوری از ایان
دست ،به طور قطع موجب باال رفتن حساسیتهای عصابی و در نتیجاه افازایش میازان نازاع و
در یری در جامعه میشود .مصر بیرویه انواع خوراکیهای محارک ،داشاتن اوقاات فراغات
زیاد ،تنبلی ،کمتحرکی و نداشتن ورزش مناسب در کنار امور دیگر ،زمینه را برای انواع رفتارهای
پر خطر به ویژه برای جوانان فراهم میکند .از همین روست که اماام صاادق

فرماوده اسات

َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ِّ َ ٍّ َ َ َ َ ُ َ ِّ َ ً َ َ َ
لج َرِللمِ َیص ِلبر َِعلل ِ
« ِإیاكِوِالكس ِوِالضجرِف ِإنهم ِ
اِمفتاحِک ِشرِ.منِک ِس ِلمِیؤدِحقلاِوِملنِض ِ
ق؛ 2از تنبلی و بیحوصلگی بپرهیز؛ زیرا این دو کلید هر بدی هستند و کسی کاه تنبال باشاد،
َح ٍّ ِ

حقی را نگذارد و کسی که بیحوصله باشد ،بر ح شکیبایی نورزد» .امیرماؤمنین علای
ُ

ُّ ُ

َ

ُ َ

نیاز

فرموده است « ِان َِیك ِنِالشغ َِمج َه َدةِ،ف ِّاتصالِالفراغ َِمف َس َلدةِ؛ 3ا ار کاار و تاالش خساتهکننده

باشد ،بیکاری باعث فساد است».

ِ

 .1مهری نامداریان و رامین جانیپور رباطی« ،بررسی رابطه بین استفاده از مواد مخدر و ارتکااب جارائم» ،فصالنامه
علمی رفاه اجتماعی ،ص .18۷
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحفالعقو  ،ص .295
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،۷4ص .419
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دوســـتداردــــاراــــنآکـــًتگی 
انـــرـنره،مــیتــراشومــیخــراش 

ییهـــودهیـــه،امخًتگـــی 1
کوکـــ ِ
ِ

تـــادمآخـــردمـــیرـــارغمبـــاش 2

جوانی و بیکاری و داشتن پول ،موجب بروز مفسدههای مهمی میشود.
راهکارهای مقابله با نزاع و درگیری در جامعه

راهکارهای متعددی برای مقابله با نزاع و در یری در جامعه قابل طرح است که در اینجا تنهاا
به سه مورد از مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1راهکارهای فرهنگی

مهمترین راهکارهای فرهنگی قابل طرح عبارتند از
 .1/1اهمیت دادن به نقش تربیتی خانواده

بیشک با ازدواج هر دختر و پسر و تشکیل هر خانواده ،تعهداتی عرفی و عااطفی ،قاانونی و
فقهی ،اخالقی و اجتماعی در انسان ایجاد میشود .ایان تعهادات از کجرویهاا و خشاونتها
پیشگیری میکنند .در محیط خانواد ی و خویشاوندی جدید آستانه تحمل انسان بااال مایرود.
تعامل دائم با همسر و فرزند ،منط و ادبیات نوینی را مبتنی بر اخالق و ادب و عاطفه در انساان
شکوفا میسازد و هالهای از حیا ،حصاری در مقابل خشونت و سایر رفتارهاای ضاد اجتمااعی
ً
ایجاد میکند .در روایات اسالمی نیز تشکیل خانواده مخصوصا به ساختن یك بنایی محبوب نزد
َ َ َ ُّ َ
لبِِ ِإلل ِِ
فرموده است « َم ُاِب ِنيَِ ِب َناء ِِفيِِ ِاْلسه ِمِِأح
خدا تشبیه شده است؛ چنانکه رسولخدا
َّ
الل ِهِِ ِم َنِِ َّالتز ِو یجِ؛ 3بنایی در اسالم نزد خدا محبوبتر از تزویج نیست».
ِ
بسترسااز بیانگیز ای ،خاودبینی ،عادم بلاوغ
نفره،
تاک
و
مجردی
های
ی
زند
است
بدیهی
ِ
اجتماعی ،عدم شکوفایی در ابعاد مختلف ،انزوا ،افسرد ی و پرخاشگری است.
َ
پـــسنكـــاچآمــــچـــوالحـــولوال 

َ َ
ــوتنًك َ ــــانــــریـــال 4
تـــاکـــهدــ

بدیهی است که با ازدواج حساب شده و بر اساس کفویت و با رعایت معیارهای الهی ،افزون
بر سعادت و سالمت زن و مرد ،فرزندانی پا به عرصه حیات می ذارند که به تعبیر قارآن ،زینات
 .1جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .1819
 .2جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .1822
 .3حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .196
 .4جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .13۷5
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زند ی و سبب امداد الهی برای پدر و مادر و آرامشخااطر و تکیاه اه آنهاا در دوران ساالمندی
است .مقام معظام رهباری
میشوند .ایجاد یک نسل سالم ،موجب مباهات رسولخدا
درباره عدم توجه مسئولین به ازدواج و فرزندآوری و آسیبهای آن دردمندانه فرموده است
بعضی از مسئولین ما در وشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تاا
ِ
به نسخه داخلی ،و این هم خطای بزر ی است .شاما مالحظاه کنیاد هماین سیاسات
جمعیتی غربیها که «فرزند کمتر ،زند ی بهتر» سیاست اروپایی است ،سیاست غربی
است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچاار مشاکلند؛ دارناد جاایزه میدهناد کاه
خانوادهها فرزنددار بشوند؛ میخواهند جبران کنند عقبماند ی را ،فایاده هام نادارد.
این سیاست را ،نسخه غربی را [بعضیها قبول کردند .ما چند سال قبل اصرار کاردیم،
فتیم ا در سخنرانی ،در جلسات خصوصای باا مسائولین -کاه مواناع تولیاد نسال را
بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند ،تصدی کردند حر ماا را ،منتهاا در مادیریتهای
میانی متأسفانه موانعی وجود دارد؛ آن چنانکه باید و شاید به ایان نساخه اساالمی کاه
ََ َ َ َ َ ُ َ ُ
ومِالق َ
ُُ َُ َ َ َ
يامة» 1عمل نمیکنند[ ،اماا باه
«تناکهواِتناسلواِتكثرواِف ِان ِابال ِِبكمِاَلممِی ِ
2
نسخه غربی عمل میکنند .این یکی از موانع پیشرفت ماست.
 .1/2اهمیت دادن به تبیین و باال بردن سواد رسانهای

محیط پیرامونی بهویژه فضای فرهنگی و رسانهای ،نقش برجساتهای در اصاالح یاا انحارا
خانواده و افراد جامعه دارد .بر اساس اختال فرهنگ ما و ارتباط سترده جوامع با دنیای غرب از
طری رسانههای ارتباط جمعی ،فضای فرهنگی جامعه اسالمی آلوده شاده اسات 3.مقصاود از

فرهنگ غرب ،فرهنگ ملهم از شیطان است که با تمایالت نفسانی هماهنگی دارد .الزمه فرهنگ
و رفتار شیطانی ،افزایش دشمنی و کینهتوزی در میان اعضای جامعه است؛ چنانکه قرآن کریم در

َّ ُ ُ َّ
ْ َ
ْ
الش ْی ُ
طان َأ ْن ُیوق َع َب ْی َن ُک ُم ْال َع َ
داو َة َو ْال َب ْْ َ
ضاء ِفي الخ ْمر َو ال َم ْی ِسر
این زمینه میفرماید « ِإنما یرید
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َُْْ ُ َْ
4
َّ
ُ
َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ َ
الة فهل أنتم منتهون؛ شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب
و یصدکم عن ِذک ِر الل ِه و ع ِن الص ِ
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،44ص .1۷0
 .2بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.139۷/01/01 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
 .3محمدتقی مصباح یزدی« ،رهایی از تباهی و فساد و ظاهر فرهنگ غرب» ،مجله معرفت ،ص .5
 .4مائده .91
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و قمار ،میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد ،پس شاما آیاا از آن
دست بر میدارید؟».
بنابراین یکی از مؤ رترین راهکارها ،تبیین و باالبردن سواد رسانهای است .به همین جهت مقام
معظم رهبری این روزها بر مسائله تبیاین تأکیاد بسایاری دارناد .تبیاین ارزشهاای دینای،
خانواد ی ،اقتصادی ،سیاسی و بهویژه اخالقی در فضای رساانهای ،موجاب واکساینه شادن در
برابر شایعات ناامیدکننده و تفرقهافکن میشود و اجازه نمیدهد دشامنان دیان و فرهناگ اصایل
اسالمی ما از حربه رسانهها برای ایجاد نازاع و در یاری در جامعاه اساتفاده کنناد و بادین ساان
بخواهند هزینه برای کشور اسالمیمان ایجاد کنند.
 .2آموزش مهارت

آموزش مهارت نیز به عنوان راهکاری مؤ ر برای جلو یری از وقوع نزاع و در یری حائز اهمیت
است .در این زمینه باید به دو دسته مهارت توجه داشت
 .2/1آموزش مهارت فردی

آموختن مهارتهای فردی در کنترل خشم ،اهمیت شایانی دارد و به افراد کماک میکناد تاا
جلوی خشمی را که ممکن است به وقوع نزاع و در یری بینجامد ،بگیرناد .برخای پژوهشاگران

مهارتهایی را که توسط پیشوایان دین مورد توصیه است ،به دو دسته تقسیم کردهاند1.دساته اول
رفتاری ،مانند ورزش ،صله رحم ،تغییر حاالت وضعیت بدن و ...و دسته دوم معناوی همچاون
وضو رفتن ،غسل کردن و مانند آن است.
 .2/2آموزش مهارت ارتباطی

منظور از مهارت ارتباطی ،آموختن نکاتی است که باید در هنگام ارتباط باا دیگاران رعایات
نمود؛ نکاتی که توجه به آن باعث پیشگیری از نزاع و در یری میشود و زمیناه را بارای مادیریت
بهتر ارتباطی فراهم میآورد .در این زمینه آیات و روایات فراوانی وجود دارد کاه بهره یاری از آن
بسیار سودمند خواهد بود؛ آیاتی که بر خوب سخن فتن 2،پرهیز از سومظن و تجساس در کاار
 .1محمدحسین موسوی و همکاران« ،مهارتهای رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی» ،فصالنامه روانشناسای
تربیتی ،ص.11۷
 .2بقره .83
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دیگران 1،عفو و ذشت 2و مانند آن داللت دارد و در منابع روایی مانند کتااب شاریف الکاافی،
3
کتابی تحت عنوان «کتاب الع َ
شرة» وجود دارد و در آن ابوابی مانند «ما یجب مان المعاشارة»،
ِ
«حسن المعاشرة» 4و ابواب فراوان دیگار کاه در آن روایاات متعاددی در ایان زمیناه باه چشام
میخورد.
 .2/3اصالح الگوهای اقتصادی

یکی از تأ یر ذارترین راهکارها برای برونرفت از نزاع و در یری باهویژه در میاان خانوادههاا،
اصالح الگوهای اقتصادی بهویژه در بخش مصر است .تجمل و مصر رایی شدید ،فضای
چشم و همچشمی و رقابت ناسالم مادی بر برخی از خانوادهها حاکم شده است و این فضاا در
ایجاد زمینه برای نزاع و در یری نقش جدی دارد .بارای بارونرفات از نازاع و در یاری و داشاتن
خانواده و جامعهای آرام و بیتنش ،اصالح در الگوهای مصر ضروری اسات؛ الگوهاایی کاه
موجب غرق شدن مردم در مادیات نشود و از فرهنگ دنیاطلبی فاصله داشته باشد ،در غیار ایان
صورت با حاکمیت چنین فرهنگی اختال و نزاع امری غیر قابل اجتناب خواهد باود؛ چنانکاه
امام خمینی در این زمینه اظهار داشتند «کسانی که توجه باه دنیاا دارناد ،نمیشاود اخاتال
نداشته باشند ،هر کسی برای خودش میخواهد .آنهایی که اختال ندارند ،آنهایی هستند کاه
5
به دنیا اعتنا ندارند».
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بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

تبیین فقرههایی از ادعیۀ ماه رمضان
با محوریت بخشش گناه

*

حجتاالسالم والمسلمین مسعودحكیمیاز


مقدمه

رمضان ،ماه آمرزش ناهان است .رسول خدا در خطب آخر شعبان چنین فرماود «ای
مردم! همانا ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است و بدبخت کسی است کاه
1
از آمرزش خدا در این ماه محروم اردد[ .درایان مااه باه خادا از ناهاان خاود توباه کنیاد».
آموزههای دینی به ما میآموزد که دعا به در ااه خادا ،مهمتارین سارمای معناوی انساان اسات.
معصومان برای این ماه دعاهایی بیان کردهاند که دریایی از معار بلند الهی است کاه روح
انسان را نوازش داده او را به بلندای عرفان میرساند .از آنجا که رمضان ماه آمرزش الهی است،
قالب دعاهای این ماه بر آمرزشخواهی از در اه باری تعالی توجاه داده اسات؛ تاا آنجاا کاه در
دعاهای هر شب این ماه آمده است

َُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ
َ ِّ َ
يِشه ُر َِر َم َض َان َِأو َِیط ُل َ ِال َفج ُرِمن َِلي َلت َ
يِل ِلذ ُِِ
ن
َِع
ي
ض
ق
ِ
ِ
أعوذ ِِبجه ِلِِوج ِ َهكِِالك ِر ِیمِِأنِین ِ
َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
َ
َ َ
يِعلي ِِه؛ 2پناه مایآورم و در پنااه عظمات و جاالل ذات
َوِلك ِِق َب ِليِذنبِأوِت ِبعةِتعذب ِن
کریمت در آمدهام ،چنان نشود که ماه رمضان به سر آید یا صبح این شب طلوع کناد و
نزد من حقی از حقوق تو [ح الهی یا مالی بوده باشد که بخواهی مارا باه آن عاذاب
کنی؛ پس از عذاب تو در پناه رحمتت در آمدهام ،دستم یر.

یکی از نعمتهای الهی که در زارههای دینی بدان تأکید شده «نعمت مغفرت» اسات،
یعنی اینکه رحمت خداوند ،چنان بیانتهاست که راه را برای بناد ان ناهکاار خاویش بااز
* دانشجوی دکتری علوم و معار نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث.
 .1محمد بن علی بن بابویه ،األمالی ،ص.93
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.160

  44رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

ذاشته ،تا به مسیر عبودیت و بند ی بر ردد .بر این اساس هار انساانی ،در هار جایگااهی،
فرصت باز شت دارد و این باز شت همان توبه است .با این تفاوت که مااه رمضاان بهتارین
فرصت برای باز شت است ،از این رو در آیات و روایاات باه ایان امار تأکیاد شاده اسات،
َ

ْ

ُ

وبوا إ َل ْیه ُی ْرسل َّ
ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َّ ُ ُ
َ
الس َ
ماء َع َل ْی ُک ْم ِم ْدرارا؛ 1و
چنانچه خداوند فرمود «و یا قو ِم استْ ِِروا ربکم ثم ت ِ ِ ِ ِ

ای قوم من! از پرورد ارتان طلب آمرزش کنید ،سپس به سوی او باز ردید ،تا (باران) آسامان

را پی در پی بر شما بفرستد! و نهکارانه ،روی (از ح ) بر نتابید!» امام سجاد
َ

َّ

َ

َ

ً َ

َ

نیز به ذات
َ

مقدس ح عرضه میدارد «أن َتِِالذیِِف َته َتِِلع َبلادكِِ َبابلاِإلل َِعفلوك َِ،و َِس َّلمي َت ُه َّ
لة؛ 2ای
ِالتو َب ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
خداوند ،تویی که دری به ساوی عفاو و بخشاش باه روی بناد انت شاودهای و آن را توباه
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نامیدهای .در دعای عرفه نیز میخوانیم « َو َِأس َأ ُل َكِِ َّالل ُه َمِِ َ
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َ
ار؛ 3و از تو ای خدا
ِالن ِِ
ِف
ك
ل
أ
س
ِ،أ
ن
ت
ماِم َنع َت ِن َِ،و ِِإن َِم َنع َت ِنيهاِلم َِینفع ِن
ِ ِ
ِ

درخواست دارم آن حاجتم را که ا ر عطا کنی دیگر از هر چه محرومم کنی زیان ندارم و ا ر

آن حاجتم روا نسازی دیگر هر چه عطا کنی نفعی به حالم ندارد درخواست دارم که از آتاش
دوزخم رهایی بخشی»
نوشتار پیشرو برآن است تا فقرههایی از دعاهای ماه رمضان را با محوریت بخشش ناه
بررسی کند
 .1وعدۀ بخشش گناهان

بخشش الهی پشتوان دعا و امیادواری انساان اسات .بخشهاایی از دعاهاای مااه رمضاان
مشتمل بر رحمت و غفران الهی است .در این دعاها خواستههای بند ان از خداوند مطرح شاده
است ،ازجمله بخشش ناهان و آزادی از آتش جهنم ،وسعت در رزق و روزی ،حج بیات اللاه
الحرام و شهادت در راه خدا که این نشان از اهمیت این خواستهها نزد ایشان است و بهترین زمان
برای استجابت این دعاها ماه رمضان است.
ازجمله ادعی این ماه دعایی است که از رسول خدا نقل شده که فرمودند هار کاه ایان
دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند ،ح تعالی ناهان او را تا روز قیامت بیامرزد؛
 .1هود .52
 .2علی بن الحسین ،امام چهارم  ،الصحعف السجادی  ،ص .194
 .3ابن طاووس ،علی بن موسی ،اإلقبا ااألمما الحسن  ،ج  ،2ص .8۷

َّ

َ
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َ َ

ُ

و آن دعا این است «الل ُه َمِِأدخ ِِ َعل ِِأل ِِالق ُبور ُّ
ور 1.»...در بخش پایانی این دعا از خداوند
ِالس ُر َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
ُ
میخواهیم « َّالل ُه َّم َِغ ِّير ُِس َ
ك؛ خدایا! بدیهای حال ماا را باه خاوبی صافات
ِح ِال ِ
وءِح ِالن ِاِبهس ِن ِ
خودت تغییر ده» .در این دعا ابتدا از در اه خداوند میخواهیم که تغییری در حاالت بد ما ایجاد
کند و رذائل اخالقی را بگیرد سپس میخواهیم آن حال بد را به حال خوب تبادیل و صافاتی باه
مانند صفات خود به ما عنایت کند .به عبارت دیگر از خداوند میخواهیم ناهانی مانند بخال،
غیبت ،دروغ ،تهمت ،ریا و… را از ما بگیرد و صافات خاوب ،مانناد قناعات ،صاداقت ،ادای
امانت ،خلوص در نیت ،پرهیز از شهرت ،خیرخواهی امت و ...را به ما ارزانای کناد .ا ار ایان
دعای ما مستجاب شود ویا هم خواستههایمان مستجاب شده است و به مصداق «چونک صد
آمد نود هم پیش ماست»2خواهد بود؛ به این معنا که این دعا تنها یک دعاای شخصای و فاردی
سبب اصاالح جامعاه
نیست بلکه دعایی است که جامعه را متحول میکند .چرا که اصالح فردِ ،
َ
َ
َ
َ
شود و این هد و آرمان نهضت بزرگ مهدوی است .امام بااقر فرماود « ِإذاِق َ
لامِقا ِئ ُمنلاِ
ِ
ُ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َوض َ َِی َد ُُ َِعل ُِر ُء ِوسِال ِع َب ِادِف َج َم َ ِِب ِه ُِعقول ُهم َِوِأ ک َم ِِب ِهِأخهق ُهمِ؛ 3هنگامی که قائم ما قیام کناد،
دستش را بر سر بند ان می ذارد و عقل و اخالق مردم را به کمال میرساند».
بنابراین ا ر ما اصالح شویم به تبع آن جامعه اصالح خواهد شد؛ به این تعبیر که ا ار رذائال
اخالقی مانند حرص ،طمع ،دروغ و… از زند ی فرد رخت بربنادد جامعاه باه صاالح خواهاد
رسید و این نهایت خواست تمام انبیا و اولیای الهی بوده است.
الف) بخشش گناهان بزرگ

از دیگر دعاهای واردی این ماه دعایی است که هر کس آن را در هر شب از ماه رمضان بخواند
َ َ َ َّ
َّ ُ َ َّ َ
ََ َ
يلهِ
ناهان چهل سال او آمرزیده میشاود و آن دعاای «اللهلمِِ َربِِشله ِر َِرمضلانِِال ِلذ ِِأنزللتِِ ِف ِ
ُ
آن »...است.
القر َ ِ
َ ُّ ُ َ َ
َ
وبِالِ ِعظ َامِ
يِتلكِالذن
در فقری پایانی این دعا ما از در اه خداوند متعالی میخواهیم «وِاغ ِفر ِِل ِ
َ َ
َ َ
4
ف ِإ َّن ُهَِل َیغ ِف ُر َلاِغي ُر ِك؛ و ناهان بزر م را به من ببخش زیرا که آنها را جز تو کس نیامرزد».
اشاری لطیف این قسمت این است که خدایا! ناهان بزرگ مرا ببخش ،چون که نااه موجاب
 .1ابراهیم بن علی عاملی کفعمی ،البلد األمعن ،ص.222
 .2جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .1106
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،52ص .336
 .4علی بن موسی بن طاووس ،إقبا األمما  ،ج ،1ص.61
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حبط عمل و از بین برندی اعمال نیک است و تنها تویی کاه آمرزناده ناهاان هساتی .از ایان رو
درخواست من از تو این است که برای قبولی درخواستهای دیگرم ازجمله درخواست حج خان
خودت که مشتمل بر اعمال نیک متعددی مثل نماز ،انفاق ،ایثار ،هجرت ،ترک دنیاا و… اسات
مرا ببخشی؛ چرا که تا غفران تو نباشد هیچ یک از افعال نیک من فایدهای نخواهد داشت.
ب) بخشش گناهان زیاد

از دیگر دعاهایی که موجب بخشش هفتاد هزار ناه میشود و عمل به آن در این ماه سفارش
شده ،خواندن دو رکعت نماز در هر شب از ماه رمضان است به ایان کیفیات کاه در هار رکعات
ِمن ُِل َلو َِح ِفليظِ
حمد و توحید سه مرتبه خوانده شود و چون سالم نماز فته شد بگوید « ُسب َه َان َِ
َ
ُ
َ ُُ
َل َیغف ُِسب َه َان َِمن ُِل َو َِر ِحيمَِل َیع َج ِ .»...سپس هفت مرتبه تسبیحات اربعاه بگویاد و بعاد ساه
َّ
مرتبه بگوید « ُسب َه َان َك ُِسب َه َان َك ُِسب َه َان َك َِی َ
يم» آن اه ده مرتبه صلوات
اِع ِظ ُيمِِاغ ِفر ِِليَِِالذن َبِِال َع ِظ َِ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ
لب؛ خداوند
ينِأل َفِذن ٍ ِ
بر محمد و آل او بخواند .هرکس این نماز را بخواند «غفرِاللهِلهِسب ِع
1
برای او هفتاد هزار ناه را میبخشد».
َّ
در این دعا فقره آخر نیز قابل توجه است « ُسب َه َان َك ُِسب َه َان َك ُِسب َه َان َك َِی َ
اِع ِظ ُيمِِاغ ِفر ِِليَِِالذن َبِِ
يم؛ پاک و منزهی تو ،پاک و منزهی تو ،پاک و منزهی تو ،ای بزرگ ،بابخش بارای مان نااه
ال َع ِظ َِ
بزرگ را!» .درخواست بخشش ناهان بزرگ بهواسطه آن است که تا انسان پااک نگاردد ،اعماال
دیگرش نیز مرهای به حال او نخواهد داشت .ا ر یک ظر نجس باشد و شما آن را پار از شایر
ً
کنید آیا امکان استفاده از آن شیر را دارید؟ مسلما پاسخ منفی است؛ لذا اول باید درون را پااک و
ظر را آماده کرد ،وانگاه درخواست نمود.
موالنا چه زیبا سروده است
حیـلتر اکنعاکـقادـوانهکـودــــوانهکـو  





وانــردلآتـ درآپروانهکوپــروانهکـو 


مخوـ راییگانهکـن مخانـهراوـرانـهکـن  


2

وآنگهییایاعاکقاز مخانهکو مخانهکـو 


 .1حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،6ص.216
 .2جالل الدین محمد بلخی ،کلعات شمس تبریزی ،دفتر اول ،غزل  ،2131بیت .2
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 .2دعا برای طلب بخشش گناه در سحرماه رمضان

آیات و روایات دال بر این است که سحر وقت مناجات با رباالرباب است .رسول خدا
َ
َ َ َ
در وصیتش به علی فرمود « َو ِِباأس َه ِارِفاد ُعَِِل ُت َر ُّدِل َك َِدع َوة؛ و به هنگام ساحر دعاا کان و از
َْ
ْ
َ
خدا درخواست کن؛ چرا که دعایت در آن موقع رد نمیشاود و ساپس باه آیاه « َو ال ُم ْساتْ ِِرین
ِ
َْ
2
ِباأ ْس ار؛ 1استغفارکنند ان در سحر اهان» استدالل کردند».
الف) باز بودن باب توبه و استغفار

بخشی از دعاهای ماه رمضان به زمان سحر اه اختصاص دارد تا بندی نهکار باا روی آوردن
به در اه خدای غفور توبه کند و از ناهان خود به سوی خدای سبحان طلب بخشش کند.
ازجمل این دعاها ،دعای «سریع االجابه» است .ایوب بن یقطین ناماهای باه اماام رضاا
نوشت و از او خواست که درستی این دعا را بیان کند .امام به او نوشت آری این دعا ،دعای امام
باقر در سحرهای ماه رمضان است .پدرم از جدش امام باقر نقال کارد کاه «اسام اعظام
خداوند ،در این دعاست .پس هر اه دعا کردید ،در دعا بکوشید؛ چراکه آن از دانش نهفته است و
منکران ،اهل آن نیستند و
آنرا جز از اهلش ،از دیگران پنهان بدارید .منافقان ،تکذیب کنند ان و ِ
این دعای مباهله است» 3.در مفاتعح الجنان آمده است که بعد از این دعا هر حاجتی کاه داری
از خدا بطلب که البته برآورده شود.
َ
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
هاُ َِ،وِکل َِبهائ َ
کِمن َِبهائ َ
این دعا چنین آغاز میشود « َالل ُه َّمِان ِاسال َ
کِباب ُ
لک َِب ِهل ِ »...،و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ
فقرهای که به بخشش ناهان اشاره دارد؛ آنجاست که عرضه میدارد «وِأنِتغ ِفر ِِليِماِمض ِِمنِ
َ َ ً
ُ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ
يِشيِءِمن َِم َ
يِو َِأن َِتعص َمنيِف َيم َ
ُذ ُنوب َ
اصيكِأ َبلدا َِملاِ
ع
ِف
ود
ع
ِأ
ن
ِأ
م
ه
ِالل
ك
ِب
وذ
ع
ِأ
ِو
ر
م
ِع
ن
َِم
ي
ق
اِب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ ََ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
أبقيت ِنيِحت ِتت ِوفا ِنيِ...وِتجع ِِليِثوابهِالجنةِوِأنِتفع ِِبيِماِأنتِأللهِیاِأل ِالتقویِوِیاِألل ِ
4
ال َمغ ِف َر ِِة».

در این دعا از خداوند میخواهیم خدایا! من به در خانهات آمدهام از زیباترین زیباییهایات
به زیباترین زیباییهایت تو را قسم میدهم .خدایا! به درخانهات آمدهام و تو را باه ذات مقدسات
که زیباتر از هم زیباییهای توست ،قسم میدهم که از ناهان ذشتهام در ذری و تا آخر عمر
 .1آل عمران .15
 .2حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.294
 . 3علی بن موسی ابن طاووس ،إقبا األمما  ،ج ،1ص.۷6
 . 4محمد بن الحسن طوسی ،مصباح المتهجد ،ج ،2ص.۷63
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از من محافظت کنی و من به تو پناه آوردهام .خدایا! تا زمانی که مرا از معصیت حفظ کنی هر از
به ناهان بر نمی ردم تا بمیرم ...و برای من واب بهشت قرار میدهی و اینکه ای اهل تقاوا و ای
اهل بخشش ،آنچه را که سزاوار آن هستی ،با من انجام ده.
یکی از ظریفترین و دقی ترین جلوههای بخشش خداوند متعال باز بودن باب توبه اسات.
کسی که راه توبه را پیدا کرد ،هر لحظه از اعمال و افکار زشت و ناهآلودش پشیمان است و ا ار
وارد مسیر بخشش الهی شد ،دل و جانش را در پرتو مهربانی حضرت بااری تعاالی پااکیزه نگاه
میدارد ،به ونهای که دیگر نه از ناهان ذشته خبری است و ناه دلشاوره و نگرانای از عتااب و
عقاب دارد.
عالمت واضح و روشن قبولی توبه زمانی است که دیگر به ناه بر نگردی ،اما ا ر ناه کردی
ً
بدان که اصال توبه نکردهای؛ چراکه توبه کردی که دیگر ناه نکنی ،پس وقتی دوباره ناه کردی،
معلوم است توبه نکردهای؛ لذا توبهات هم قبول نیست .اما ا ر تارک نااه را بعاد از توباه اداماه
دادی ،عالمت این است که توبهات قبول است و ناهان ذشته را هم خدای متعال محو کرده و
بخشیده است.
آیتالله مظاهری می وید
یادم نمیرود جوانی  22ساله ،در نامهای به استاد بزر وار ما عالمه طباطبایی نوشاته
بود که آقا در محیط و شرایطی زند ی میکنم کاه هاوای نفاس و آماال و آرزو بار مان
ّ
مسلط شده و مرا اسیر خود ساخته است .شما بفرمایید من چه عملی انجام دهم ،چاه
کنم تا در مسیر حرکت به سوی خدا ام بردارم؟ عالمه طباطبایی در پاسخ به آن ناماه،
ّاول دستور توبه داده بودند .ا ر انسان راجع به ذشتهها حالات شارمند ی از خداوناد
ّ
ُ َ ِّ ُ
ادل
داشته باشد ،آن اه پرورد ار مهربان ،بدیهای او را به نیکی مبادل میفرمایاد «یب
َّ

ُ َ ِّ
ئات ِه ْم َح َسنات» 1و همه چیز درست میشود .بعد قانون مراقبه را به او یاد داده
الله سی ِ

بودند و بر عمل به آن برای رسیدن آن جوان به مقصودش تأکید کرده بودند.

2

ب) پذیرش توبه

سید بن طاووس در اقبا آورده است از دعاهای سحر ماه رمضان در بخشاش ناهاان ایان
 .1فرقان .۷0
2. https://www.hawzahnews.com/news/870108
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ُ

است « َی َ
اِمف َز ِعيِِ ِعن َدِکر َب ِتي.»...
َ
اِمن َِیق َب ُ ِال َيس َير َِو َِیع ُف َ
در فقرهای از این دعا آمده است « َی َ
يرِ،اق َب ِِم ِّنليِال َي ِس َ
لير َِوِ
وِع ِنِالك ِث ِِ
ِ
َ َّ َ َ َ
لتِال َغ ُف ُ
لور َّ
يم...؛ ای آنکاه عمال انادک بناد ان را میپاذیری و از
ِاللر ِح ُِ
اع ُف َِع ِّنيِالك ِث َير ِِإنكِأن ِ
ناهکاران بسیار در می ذری از من هم این عمل کم را بپذیر و از ناهان بسیارم در ذر کاه تاو
بسیار مهربان و آمرزندهای.»...
نقل شده یک روز لوطیهای محل ،اطرا حاجی مؤمنی از ارادتمنادان مرحاوم مجلسای
پدر را می یرند و می ویند امشب میخواهیم به خانه تو بیاییم .حااجی میببیناد ا ار آنهاا
بیایند با وسائل لهو و لعب میآیند و مشغول فس و فجور میشوند؛ از سوی دیگر ا ر آنها را رد
ً
کند چگونه با لوطیها طر شود ،مرتبا برایش مزاحمت ایجاد میکنند .ناچار قباول کارد ،ولای
سراسیمه خدمت مرحوم مجلسی رسید و رفتاریاش را فت .مرحوم مجلسای فکاری کارد و
فت اشکالی ندارد بگو بیایند من هم میآیم .حاجی محفلی مهیا کرد ،شیخ زودتر از لوطیهاا
آمد .لوطیها وقتی وارد خانه شدند ،دیدند مرحوم مجلسی در مجلس نشسته است .لوطیباشی
ً
ناراحت شد ،االن عیشمان را بههم میزند ،جلوی آقا که نمیشود هیچ کاری کرد .اجماال پیش
خود خیال کرد حرفی بزند تا مرحوم مجلسی قهر کند و برود آن وقت آنهاا آزاد باشاند .فات
جناب آقا! مگر راه و روش ما لوطیها چه عیبی دارد که به ما اعتراض میکنند .مجلسای فات
چه خوبی در شما هست که آنرا مدح کنند .فت هزارها عیب داریم اماا نماک شناسایم؛ ا ار
نمک کسی را بخوریم دیگر به او خیانت نمیکنیم تا آخار عمرماان یادماان نمایرود .مجلسای
فت این صفت خوبی است ولای آنرا در شاما نمایبینم .لوطیباشای فات در اصافهان از
هرکس میخواهی بپرس؟ ببین ما نمک چه کسی را خوردهایم که به او بد کرده باشایم .مجلسای
فت خود من واهی میدهم که شما همه نمک بهحرامید؛ شما با خدای خاود چاه میکنیاد،
نمک خدا را میخورید و نمکدان میشکنید .این همه نعمت خدا را خوردن و اساتفاده کاردن و
این جور سرکشی کردن و پیروی از هوی و هوس کردن؟!


1

رکسکـهنمـکخـوردونمكــازیشكسـت  
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سخنان مرحوم مجلسی در آنها ا ر کرد .سرخجلت بزیر انداختند و هایچ نگفتناد؛ پاس از
 .1علی بن موسی بن طاووس ،إقبا االمما  ،ج ،1ص .82
 .2علیاکبر دهخدا ،امثا و حکم ،ج  ،4ص .1940
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مدتی همه رفتند .صبح اول وقت لوطیباشی در خان مرحوم مجلسی را کوبیاد .مجلسای در را
بازکرد دید لوطیباشی است .فت دیشب ما را آتش زدی ،ما را آ اه کردی ،ما را توبه ده؛ چاون
از کردههای خود پشیمانیم .مرحوم مجلسی هم آنها را به عمل توبه و تدارک از ذشته راهنمایی
1
کرد.
خداوند متعاال تنهاا ماوالیی اسات کاه کمهاا را میپاذیرد و از کردارهاای زشات و بازرگ
چشمپوشی میکند .با وجود این که او مالک حقیقی عالم هساتی اسات از بنادی نهکاارش در
می ذرد.
ج) خوف و رجا

از دیگر دعاهای سحر ماه رمضان که در جلب بخشش خداوند برای عفو بند ان مؤ ر است،
دعای «ابوحمزی مالی» است .ابوحمزه مالی می ویاد «حضارت زیان العابادین در مااه
رمضان ،بیشتر شبها در حال نماز بود و چون سحر اهان فرا میرسید ،این دعا را میخواند».
بخشهای زیادی از این دعا ،در طلب عفو و بخشش خداوند از ناهان بنده است .مضامین
دعا بیانگر خو و رجا و بیم و امید بنده در برابر موالی بزرگ و مهربان است .بنده از یک طر ،
هنگامی که جرم ،عصیان ،ستاخی و غفلتش را به یاد میآورد ،در رداب تارس از کیفار الهای
َ َ َ َ
ََ َ َ
يِأو َس ُ َِفض ًه َِو َِأع َظ ُمِحل ًماِمن َِأن ُِت َقای َ
يِوِخ ِط َيئ ِتليِ
يِبعم ِل
ن
س
میافتد و فریاد میزند «أنت َِی ِاِإل ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
2
َفال َعف َوِال َعف َوِال َ
عظایم بیانتهایات برتار ازآن
حلام
و
ن
پایا
بی
وسیع
فضل
من!
خدای
ای
تو
؛
و
ف
ع
ِ
است که مرا با فعل من و ناه من مقایسه کنی ،پس از من در ذر ،از من در ذر ،از من در ذر»
و از جانب دیگر ،رحمت و کارم بیپایاان حا  ،هما وجاودش را از امیاد سرشاار میساازد و
َّ
َ
َ
وجودش را از شوق لبریز میکند؛ لذا بانگ بر میآورد « َس ِِّي ِد َِس ِّي ِد َِس ِّي ِد ِالل ُه َّمِاشغل َن ِاِب ِذک ِركِ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ََ َ َ َ ََ َ
َ َ َ ُ َ
اِمنِفض ِلك؛ 3ای سید من،
اِمنِمو ِال ِبكِوِأن ِعمِعلين ِ
اِمن ِِعق ِابكِوِارزقن ِ
اِمنِسخ ِطكِوِأ ِجرن ِ
وِأ ِعذن ِ
ای سید من ،ای سید من ،خداوندا! ما را به یاد خود مشغول ساز و از قهر و غضب امان بخاش و
از عذاب در جوار رحمتت پناه ده و از عطاهای بیحسابت روزی ما ردان و به فضل و کرم با ما
نیکی و احسان فرما».
َ
َ
ُ
َ ُ َ َ ُ
ُ
َلیِذنوب ِف ِزعتِوِ
آهنگ بیم و امید در این دعا بنده را وادار میکند تا اقرار کند « ِاذاِرایتِمو
 .1علی میرخلف زاده ،قصص التوااعن یا داستان تواه کنندگان ،ج ،1ص .165
 .2علی بن موسی ابن طاووس ،إقبا االمما  ،ج ،1ص.۷0
 . 3همان.

َ
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َّ

ََ

َ َ َ
ُ
َ َ
ذاِرای ُتِک َر َم َ
ِا َ
ِظال ٍ ِم؛ سرور من! زمانی که ناهانم
ک ِ
ِط ِمعتِف ِانِعفوتِفخي ُر ِ
ِراح ٍمِو ِِانِعذبتِفغي ُر ِ
را میبینم ،در ورطه وحشت فرو میافتم و زمانی که لطف و کرمات را مایبینم ،طماع مایکنم.
پس ا ر ببخشی ،بهترین رحم کنندهای و ا ر کیفر دهی ،بر من ستمی نکردهای» و چناان دل باه
ََ َ َ َ َ ََ
َ َ
َُ َ َ
لدارِ
لطف خدا میبندد که ندا میدهد «عظمِیاِسيدیِامل ِوِساءِعمل ِفاع ِطن ِِمنِعف ِوک ِِب ِمق ِ
َ
ُ
بين َِوِحل ُم َ
ِوَِلتواخذن ِب َأس َوء َِع َمل َِفا َّن َِک َر َم َ
ک َِیك ُب ُر َِعن ُ
ک َِیج ُّ َِعن ُِمجازاةِال ُمذن َ
اتِ
كاف
ِم
ا َمل
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ
المق ِّصر ین؛ سرور و آقای من! امیدم به تو ،فراوان و کاردارم ،زشات و ناپساند اسات .هام سانگ

آرزویم ،از من در ذر و مرا با بدترین کردارم کیفر مکن؛ چون لطف و بزر واری تو بسای برتار از
کیفر مجرمان و شکیبایی تو ،بزرگتر از مجازات اهل تقصیر و خطاست».
عرفان دعا به ونهای است که بنده را به آنجا میرساند که خداوند را مورد خطاب قرار دهاد و
ُُ َُ
َ َ
َ
َ
َِل َ َّ
َ َ
َ َ ِّ َ َّ
لوکِوِل ِلئنِ
لکِب َعف
هللکِل ِلئنِطلالب َتن ِِبلذنوب
ِ
بگوید «اله ِوِسليدیِو ِِعز ِتلکِوِج ِ
طالبن ِ
َ َ ُ
َ ُ َ َّ َ َ
ک؛ خدای من ،آقای مهربانم! به عزت و فر و شکوهت سو ند،
ک ِِبك َر ِم َ ِ
طالبن
طالبتن ِِبلؤم َِل ِ
ا ر از ناهانم باز پرسی ،من نیز از عفو و ذشت تو خواهم پرسید و ا ر مرا به پستی و زباونیام
بازخواست کنی ،تو را به بزر ی و کرمت بازخواست خواهم کرد».
َ
ََ
َ َ ََ
َّ
َ
و اینجاست که بنده درخواست میکند « َو َِم َاِا َن َ
اِیاِر ِّب َِوِماِخط ِریِلبن ِِبفض ِللکِوِتصلدقِ
َ
ک؛ خدایا! من چیستم و چه ارزشی دارم؟ آخر مرا چه اهمیتی است که بخواهی مرا باه
َ ِعل َّ ِِب َعف ِو َ ِ
کیفر اعمالم برسانی؟ با فضل بیپایان خویش ،بر من ببخش و با عفو و ذشت خود بر این بینوا
تصدق فرما».
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ َ
َ َ َ ُ
َ
ليِ...و ِِإلل َِم ِلنِ
يِإنِلمِترحم ِن
وی در ادامه از خدا میخواهد «سي ِد ِمن ِِليِوِملنِیرحم ِنل ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ِّ
َ ُ َ ُّ ُ
لاِإَلِ
ه
وِل
ج
ر
أ
ِ
يَِل
وب
ن
ِذ
ة
ر
ث
ِک
ن
إ
ِ...ف
وك
ج
ر
اِأ
ن
ِأ
يِو
ن
ب
ذ
وب ِِإذاِانقض ِأج ِليِسي ِد َِلتع ِ
ِ
ِ
ال ِفرار ِِمنِالذن ِ
ِ
َ
َعف َو ِك؛ آقای من! ا ر تو به من رحم نکنی من که را دارم ...و بهسوی که توانم ریخت از ناهاانم

آن اه که اجلم فرا رسد .آقای من! مرا عذاب مکن؛ چرا که به تو امیدوارم ...که از بسیاری ناهان
جز به عفو و بخششت به جایی امید ندارم».
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اهمیت و جایگاه عاقبتبخیری در آیات و روایات و ادعیه
*

حجتاالسالموالمسلمینمحسندانیاری


مقدمه

عاقبتبخیری ،یکی از مهمترین درخواستهایی است کاه رهپویاان راه حقیقات هماواره از
رحمت بیانتهای الهی خواستارند؛ زیرا همواره بودهاند و هستند افرادی که ابتدا در مسایر الهای
حرکت نکردند ،اما با عنایت مهربان بیهمتا عاقبتبخیر شدند و نیز افرادی بودند که در میان راه
رفتار سارقان ایمان ،یعنی هوای نفس و شیطان شدند و نتوانستند وهر ایمان خود را تا آخر عمر
نگه دارند .در این نوشتار طی سه بخش ،به بررسی آیاتی از قرآن کاریم دربااره اهمیات جایگااه
عاقبتبخیری و نیز بیان و بررسی روایاتی در باب عاقبتبخیری به عنوان یکی از عالمات افراد با
ایمان و از موهبتهای الهی نسبت به بنده٬های خود میپردازیم .همچنین فرازهایی از دعاهاایی
همچون زیارت عاشورا ،دعای یازدهم صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه مالی را کاه باه مسائله
عاقبتبخیری پرداختهاند ،بیان میکنیم.
الف :آیات
 .1سفارش خداوند به مؤمنان

« َی َأ ُّ
یها

خداوند مؤمنان را به پرهیزکاری و حفظ آن تا لحظه جان سپردن سفارش کرده است
َّ َ
َ
ُ
َ
ُ
َّال ِذ َین َء َامن ْوا َّاتق ْوا َّالل َه َح َّق ُتق ِات ِه َو ال َتم ُوت َّن ِإال َو أ ُنتم ُّم ْس ِل ُمون؛ 1ای کسانی که ایماان آوردهایاد!
آن ونه که ح تقوا و پرهیزکاری است ،از خدا بپرهیزید و از دنیاا نرویاد ،مگار اینکاه مسالمان
َ َُ ُ
وت َّن إ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
ون» ،در حقیقت هشداری به مسلمانان جهان اسات
ِ
باشید» .جمله «و ال تم ِ
که تنها اسالم آوردن کافی نیست؛ بلکه مهم آن است که ایمان و اسالم خود را تا واپسین ساعات
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1آلعمران.102 :
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عمر حفظ کنند؛ از این روست که قرآن با تأکید میفرماید مراقب باشید که از دنیا جز با ایماان و
1
اسالم بیرون نروید.
 .2سفارش پیامبران الهی

قرآن درباره سفارش حضرت ابراهیم

و حضرت یعقوب

به فرزندان خاود میفرمایاد

ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ
ُ َّ َّ َ ُ
َ َ َّ
َْ
الادین فاال ت ُماوتن ِإال َو أناتم
یه و یعقوب یابنی ِإن الله اصطِی لکام
بها ِإبر ِ
اهیم ب ِن ِ
«و وصی ِ
ُّم ْس ِل ُمون؛ 2و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند ،فرزندان مان! خداوناد

این آیین پاک را برای شما بر زیده است و شما جز به آیین اسالم [تسلیم در برابر فرماان خادا از

دنیا نروید» .تسلیم امر الهی بودن در هر زمانی ،متدین به دین الهی آن زمان بودن است و در این
ً
زمان ،عاقبتبخیری به این معناست که انسان واقعا مسلمان و در حال داشتن دین اسالم و ایمان
عمی به اصول و ارکان آن از دنیا برود؛ چنانکه اماام بااقر
مردن ،در آیه تسلیم بودن به والیت امیرالمؤمنین

است».

3

فرماوده اسات «ماراد از مسالمان

 .3درخواست راسخان در علم
ُ
ْ ْ َ ُ
ول َ
الراس ُخ َ
دعای راسخان در علم از پرورد ار ،حسن عاقبت اسات « َو َّ
اون
ون فی ال ِعل ِام یق
ِ
ِ
َ ََ
ْ َ ََ
َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
َّ
َّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
نت ْال َو َّه ُاب؛ 4راسخان
وبنا َب ْع َد ِإذ ه َد ْیتنا َو ه ْب لنا ِمن لدنك رحمة ِإنك أ
َء َامنا ِب ِه  ...ربنا ال ت ِزغ قل

در علم می ویند ما به آن (قرآن) ایمان آوردیم ...پرورد ارا! دلهایمان را بعد از آنکه ما را هدایت
کردی ،منحر مگردان و از سوی خود ،رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بخشندهای» .باا توجاه باه
روایات ماراد از راساخان ،کساانی هساتند کاه در علام و داناش ،ابتقادم و صااحبنظرند و
پیامبر

و اوصیای آن حضرت در باالترین رتباه راساخان قارار دارناد 5.دانشامندان بسایاری

هستند که غرور علمی ،آنان را از پای در میآورد و یا وسوسههای شیاطین و هوای نفس آنهاا را
به بیراههها میکشاند .در چنین شرایطی باید خود را به خادا ساپرد و از او هادایت خواسات .در
برخی روایات آمده است که رسولخدا

نیز خود را به خدا میسپرد و این دعا را بسیار تکارار

 .1ناصر مکارم شیرا ی ،تفسیر نمونه ،ج  ،3ص .28
 .2بقرع.132 :
 .3نعمان بن محمد ابنحیون مغربی ،شرح االخبار فی فضائل ائمه االطهار
 .4آلعمران 7 :و .8
 .5ناصر مکارم شیرا ی ،تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .440

 ،ج  ،1ص .236
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َ
َُ َ ُُ َ َ
وبِث ِّبتِق ِلب َِعل ِِد ِینك؛ 1ای کسی که دلها را می ردانی ،قلب من را بار
میکرد «یاِمق ِلبِالقل ِ

دین خودت ابت بدار».

 .4درخواست حضرت یوسف

حضرت یوسف بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و سربلند بیرون آمدن از امتحانهای
سخت الهی به خداوند چنین عرضه میکند
َْ
َْ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ َ
َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ
اأ َحادیث َفااط َر َّ
الس َ
ام َاو َ ْ َ ْ
یل
و
أ
ت
ن
م
نی
ت
م
ل
ع
و
ك
ل
م
ال
ن
م
نی
ت
رب قد ءاتی
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و اأر ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َ
ْ
ُّ ْ َ َ َ
ْ
َ َ
َّ
االخ َرة َت َ
اال ِ ین؛ 2پرورد اارا!
اوفنی ُم ْس ِالما َو أل ِ ق
أنت َول ِّیی فی الدنیا و
نای ِبالص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

بخشی (عظیم) از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خوابها آ اه سااختی.
ای آفریننده آسمانها و زمین! تو ّ
ولی و سرپرسات مان در دنیاا و آخارت هساتی ،مارا
مسلمان بمیران و به صالحان ملح فرما.

حضرت یوسف ابتدا از نعمتهایی که خداوند به وی مرحمت داشته است ،مانند نعمت
حکومت ،زمامداری و علم تعبیر خواب سخن می وید و سپس درخواست اصالی خاود یعنای
عاقبتبخیری را مطرح میکند.
 .5درخواست مؤمنان

خداوند مردم را به دو روه تقسیم کرده است کسانی که به فکار عاقبات خاود نیساتند و از
َ َ
خداوند تنها نعمتهای دنیایی را درخواست میکنند .این افراد بهرهای از آخرت ندارناد «ف ِمان
ُّ ْ
ََ
َ
ُ ُ َ
َّ
َ
َ
فی اال ِخ َر ِة ِم ْن خالق؛ 3بعضای از ماردم می ویناد
الدن َیا َو َما ل ُه
اس َمن َیقول َر َّبنا َء ِاتنا فی
الن
ِ
ِ
ِ
خداوندا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن ،ولی در آخرت بهرهای ندارند» .روه دیگر کسانی هستند
که به فکر عاقبت و پایان کار هستند و از خداوند درخواست پایانی نیک دارند .آنان هام مواهاب
مادی دنیا و هم مواهب معنوی را میخواهند و زند ی دنیا را مقدمه تکامل معنوی میدانناد « َو
َ
ُّ ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
ْ
َ
فی اال ِخ َر ِة َح َسانة َو ِقناا َعاذ َاب الناار؛4و بعضای
الدن َیا َح َسنة َو
ِمن ُهم َّمن َیقول َر َّبنا َء ِاتنا فی
ِ
ِ
می ویند پرورد ارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما و ماا را
عذاب آتش نگاه دار» .بنا بر روایات رضایت الهی ،بهشات و حاورالعین ،حسانات آخارت و
از ِ
 .1احمد مصطفی مراغی ،تفسیر المراغی ،ج  ،3ص .102
 .2یوسف.101 :
 .3بقرع.200 :
 .4بقرع.201 :
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علم و عبادت ،اخالق و توسعه در معاش و همسر نیک ،حسنات دنیا هستند.
بر این اساس کسانی بودندکه در ا ر ناه ا بهویژه ظلم به دیگران ا بد فرجاام شادند یکای از
ّ
ّ
بزر ان و اولیام الله «سعید بن جبیر» ،یاور امام سجاد و مؤمن خالص متوکل بر خدا و کسای
ّ
است که به مرگ لبخند زده است .مأموران حجاج بن یوسف قفی ،سعید بن جبیر را به نازد ایان
ّ
سنگدل و جنایت کار بیرقیب تاریخ میآورند .حجاج چون نمیتواند در سخن بر او چیره شود،
دستور میدهد رو به قبله سرش را از بدن جادا کنناد .حاضاران میبینناد کاه ساعید در نهایات

ِّ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ
َ
ات
« ِإنی وجهت وج ِهی ِلل ِذی فطر الساماو ِ

خونسردی رو به قبله این آیه شریفه را تالوت میکند
ْ
ََ
ّ
َْ
َواال ْر َ َح ِنیِآ َو َما أنا ِم َن ْال ُمش ِر ِک َین» 1.حجاج به قصد تاوهین باه ساعید فرماان داده باود او را
همچون حیوانی رو به قبله ردن زنند .وقتی میبیند قرائت آن آیه بارای ساعید ّ
عازت و ساعادتی
ایجاد کرده است ،بار دیگر دستور میدهد که پشت به قبله او را بکشند .این بار آوای ملکوتی این

ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
الله ِإ َّن
«و ِل ِله المش ِرق والمْ ِرب فأینما تولوا فثم وجه ِ

آیه شریفه از حلقوم سعید بلند میشود که
ّ
َ
الله َو ِاس ٌع َع ِل ٌیم» 2.حجاج خشمگینانه و شکستخورده دستور میدهد سرش را بر روی زمین از

تنش جدا کنند و سعید که مرگ را به بازی رفته بود ،با آرامش خاطری بینظیر این کاالم خادا را
َْ ََْ َ ُْ َ َ ُ ُ ُْ َ َْ ُْ ُ ُْ َ َ ُ ْ
ّ
اارة أخ َاری» 3.حجااج
زمزمه میکند کاه « ِمنها خلقناکم و ِفیها ن ِعیادکم و ِمنهاا نخارجکم ت
ِ
بیاختیار فریاد میزند « ردنش را بزنید و ما را از ّ
شر او راحت کنید» .سعید در آخارین لحظاه
َُ َ
َِل ُِت َسل ُط ُه َِعل َ
ِأح ٍد َِبعدی؛ پرورد ارا! پس
عمرش با خدایش سخن فت و از او خواست «اللهم
ِ
ّ
ّ
از من ،حجاج را بر هیچکس مسلط مفرما» .و لحظهای بعد باه دیادار پرورد اارش نایال آماد.
ّ
نفرین سعید مستجاب شد و ریبان حجاج را رفت تا جایی که بادنش سارد میشاد و هماواره

میلرزید ،آنقدر احساس سرما میکرد که دستهایش را داخل آتش قرار میداد؛ ولای بااز هام
ّ
میلرزید! یکی از بزر ان به دیدنش آمد ،حجاج فت «برایم دعایی بکن» .آن شاخص فات
ّ
«مگر نگفتم اینقدر جنایت مکن! این نتیجه جنایات توست» .حجاج فات «نمی اویم دعاا
کن تندرست و سالم شوم ،بلکه دعا کن بمیرم تا از این وضع نجات یابم».

4

 .1انعام.79 :
 .2بقرع.115 :
 .3طه.55 :
 .4مکارم شیرا ی با همکاری جمعی ا فضال و نویسنداان ،پیام امام امیر المیممنین
– .24

 ،ج  ،14ص 22
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ب :روایات

روایات بسیاری بر اهمیت عاقبتبخیری داللت دارند که به چند نمونه آنها اشاره میشود
 .1نگرانی مؤمنان

افراد صالح همواره نگران حفظ ایمان خود تا آخر عمر هساتند؛ زیارا نموناههای فراوانای در
تاریخ وجود دارد که در ابتدا افراد با ایمانی بودند ،اما هوای نفس و شیطان بر آناان غالاب شاد و
بدون ایمان از دنیا رفتند .بلعم باعورا ،یکی از این افراد است که بناا بار فرماایش اماام رضاا ،
خداوند اسم اعظم را به او عطا کرده بود و با آن دعا میکرد و دعایش مستجاب میشد؛ 1اما قرآن
َ ََْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َّ
ُْ َ
انسلخ ِمن َها
کریم از عاقبتبخیر نشدن او چنین می وید « َو اتل َعل ْی ِه ْم ن َبأ ال ِذی ءاتیناه ءای ِاتنا ف
ََ
َ
َّ
َ َ
فأ ْت َب َع ُه الش ْی َط ُن فکا َن ِم َن ْالْ ِاوین؛ 2و بر آنها بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را باه او
دادیم ،ولی (سرانجام) خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از مراهان شد».
َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
َ ََ ُ ُ ُ َ ً ُ
وءِالِع ِاقب ِةَِلِیتيقنِالوصلول ِِإلل ِ
پیامبر اکرم
فرموده است «َلِیزالِالمؤ ِمنِخا ِئفا ِِمنِس ِ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ون َِوق ُتِنزع ُِر َ ُ
ِالله َِح َّت َِیك َ
ور َِمل ِكِال َمو ِتِله؛ 3مؤمن پیوسته از سومعاقبت خود
ِرض َو ِان ِ
ِ ِ
وح ِهِوِظه ِ
بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را دریافت خواهد کرد یا نه تا هنگام
مرگ و آمدن ملکالموت» .بنابراین کسانی که در اندیشه عاقبتبخیری هستند ،در حقیقت خود
را در مسیری مییابند که هر آن احتمال سقوط در آن میرود.
نگرانی از حسن عاقبات در وجاود انساان کااملی همچاون امیرمؤمناان متبلاور اسات.
رسااولخدا در پایااان خطبااه شااعبانیه ریساات ،امیرالمااؤمنین عاارض کاارد «ای
رسولخدا چرا ریه میکنی؟» .حضرت فرمود «یا علی! ریهام برای آن چیزی اسات کاه
در این ماه (ماه رمضان) بر تو وارد میشود .ویا میبینم که برای پرورد ارت نماز میخوانی ،در
حالی که شقیترین انسان و شقیتر از پیکننده ناقه مود برانگیختاه میشاود؛ پاس ضاربتی بار
پیشانی تو وارد میسازد که بر ا ر آن محاسنت (با خون) خضاب میشود ،امیرمؤمنان پرسید
«ای رسولخدا! این (شهادت) در حال سالم بودن دیانم اسات؟» .حضارت فرماود «در حاال
4
سالمت دینت خواهد بود».
َ ُ
َ َ َ َ
 .1علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،1ص « :248أ َّن ُهِأعطي ََِِبل َع ُمِب ُن َِب ُاع َ
ور َاء ِِاَلس َمِاأعظ َمِ،فك َانِ
ِ
َُ َ َ ُ َ
َ ُ
ابِله».
وِب ِهِفيستج
یدع ِ
 .2اعراف.175 :
 .3حسن بن علی امام عسکری  ،التفسیر المنسوب الی االمام الحسن العسکری ،ص .239
 .4محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ص .95
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 .2موهبت الهی

عاقبتبخیری ،موهبتی الهی است .کسانی که ظر وجودشان را بیش از حد آلوده نکارده و
پرده حیای میان خود و خداوند را حفظ کردهاند ،خداوند راه سعادت و عاقبتبخیری را برایشاان
َ
َ َ َّ
ِالل ُهِب َ ً َ َّ َ َ َ
وتهِقيل ِ
فراهم میکند؛ چنانکه پیامبر اکرم
فرموده است « ِاذاِاراد ِ ٍ
عبدِخيراِطه َرُِقب ِم ِ
َ
هور َ
ماِط َ
ُِالعبد؛ هر اه خداوند نسبت به بندهای اراده خیر کند ،او را پیش از مارگ پااک و پااکیزه
َ
ََ
لالحِِ
میکند» .از آن حضرت پرسیدند چگونه بنده را پاک میکناد؟ حضارت فرماود «عمل ِص ِ
َّ َ َ َ َ
ُ ُ
هِعليه؛ 1عمل صالحی به او الهام میکند (کاه او بار آن ماداومت کناد) تاا
هِا ِیاُِحت ِی ِقب ِ
ض
ی ِلهم ِ
َ ً َ
َ َ َّ ُ
عبدِخيرا َِع َّسلهِ
زمانی که از دنیا برود» .آن حضرت در روایت دیگری فرموده است « ِاذاِارادِالله ِِب ٍ
َ َ َ َ
اِع َّسله؛ هر اه خداوند به بندهای اراده خیر کند ،او را شیرین کناد» .پرسایدند شایرینی او
قي ِم
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
ً
ُ
یفتحِل َ
چگونه است؟ فرمود « ُ
هِعمه َ
ِصالهاِقب َِم ِوتهِث َّم ُِی ِقبضهِ َعليه؛ 2پیش از مر ش کار نیکی
را پیش پای او می ذارد و در ا نای انجام آن جانش را می یرد».
ج :ادعیه

طلب عاقبتبخیری در مضامین بسیاری از دعاهای مأ ور از اهلبیت
نمونههایی در این مورد اشاره میشود.

وجود دارد که باه

 .1زیارت عاشورا

زیارت عاشورا ،معرو ترین زیارتنامه امام حسین است .فرازهای زیبایی در این زیارت
وجود دارد که درخواسات عاقباتبخیری اسات .در فارازی از ایان زیاارت شاریف از خداوناد
ً
َ
ُ َّ َ
يِعن َلدك َِو ِجيهلاِ
میخواهیم که به ح امام حسین آبرومند و عاقبتبخیر باشیم «اللهمِاجعل ِن ِ
ُ َ
ُّ َ
اْلخ َر ِِة؛ 3خدایا مرا نزد خود باه وسایله حساین در دو عاالم وجیاه و
ِبالهسي ِن ِ
(ع)ِفيِالدنياِو ِ
آبرومند ردان» .در ادامه فرازها اوج معرفت باه اهلبیات  ،باودن در کناار ایشاان در دنیاا و
آخرت ،رسیدن به مقام محمود و خونخواهی اهلبیت در رکاب امام زمان را درخواست
میکنیم
ُ َ
ََ َ
َ َ
َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ُ
َ ُ
فاس َئ ِالل َِهِالذیِاک َر َمن ِِب َمع ِرف ِتكم َِو َمع ِرف ِةِاو ِليا ِئكم َِو َِر َزق ِن ِال َبرائة ِِمنِاعلدا ِئكمِ  -انِ

 .1ابوالقاسم پایندع ،نهج الفصاحه ،ص .183
 .2همان.
 .3محمد بن جعفر ابنمشهدی ،المزار الکبیر ،ص .482
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ياِواَلخ َرة َِو َان ُِی َث ِّب َتِل ِعن َد ُکم َِق َد َمِصدقِف ُّ
َیج َع َلن َِم َع ُكمِف ُّ
ِالدن َ
ِالدن َ
ياِوِاَل ِخ َرة؛ 1و
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
درخواست میکنم از خدایی که مرا رامی داشت بهوسیله معرفت شما (اهلبیت )
و معرفت دوستانتان که همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من فرماید ،به اینکه قرار
دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و در دو عالم به مقام صدق و صفای با شما مارا ابات
بدارد.

در فرازی دیگر از خداوند میخاواهیم زناد ی دنیاایی و آخرتای ماا را مانناد زناد ی پااک
َ َ
َ ُ َّ َ َ
ُ َ َّ َ
ِآل ُِم َه َّم ٍلد َِو َِمملات ِ
پیامبر
و اهلبیت ایشان قرار دهد «اللهمِاجع ِمهيلایِمهيلاِمهم ٍلدِو ِ
ُ َ َّ 2
َ َ ُ َ َّ َ
ِآلِمهم ٍِد؛ بار خدایا! زند ی من را (همچون) زند ی محمد و آلمحماد و مارگ
مماتِمهم ٍدِو ِ
مرا (همچون) مرگ محمد و آلمحمد قرار بده».
فرازهای زیبای این زیارت ،سرشار از درخواستهایی از جنس حسن عاقبت است که انسان
را از زند ی مادی جدا و به ارزشهای واالی انسانی که اوج قله آن اهلبیت هستند ،رهنمون
میسازد.
 .2دعای یازدهم صحیفه سجادیه

موضوع اصلی دعای یازدهم صحیفه سجادیه ،طلب عاقبتبخیری در دنیا و آخرت اسات.
امام سجاد در فرازی زیبا از این دعا ،از خداوند درخواست میکند که عاقبت کار ما را آنچاه
که توسط فرشتگان بت اعمال برای ما بت میکنند ،به توبه مقبول قرار دهد

َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َََ َُُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
اِدع َوتلکِال ِتل َِل ُِب َلدِ
ِمددِأعم ِارناِ،وِاستهضلرتن
ياتناِ،وِتصرمت ِ
و ِِإذاِانقضتِأیامِح ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
اِکت َبةِأع َم ِال َناِ
ِآل ِه َِ،وِاج َع ِِخ َت َام َِماِته ِص ِعلين
ِمنهاِو ِِمن ِِإجاب ِتهاِ،فص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
َ
َ ًَ َ ُ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ
اِعل ِذن ٍبِاج َِت َرح َن ُاُ َِ،وَِل َِمع ِص ٍيةِاق َت َرف َن َالا؛ 3و آن زمان که
وقفناِبعدل
توبةِمقبولةَِلِت ِ
ایام حیات ما سپری شد و رشته عمرهایمان قطع شاد و دعاوت تاو (مارگ) کاه از آن و
اجابت آن ریزی نیست ،حاضر شت؛ پس بار محماد و آل او درود فرسات و پایاان
(کار ما و) آنچه را که نویسند ان اعمال ما بت کردهاند ،توبه مقبوله قرار بده؛ توباهای
که پس از آن ما را بر ناهی که مرتکب شده و معصیتی که انجاام دادهایام ،سارزنش و
توبیخ نفرمایی.

 .1همان.
 .2همان ،ص .483
 .3علی بن الحسین امام ین العابدین ،الصحیفه السجادیه ،ص .62
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 .3دعای ابوحمزه ثمالی

ابوحمزه مالی دعایی از امام سجاد نقل میکند که باه دعاای اباوحمزه ماالی معارو
َ َّ
است .فرازهای روحبخشی از این دعا سراسر درخواسات عاقباتبخیری اسات « َوِتلوفن ِفل ِ
َ ََ
َ
َ
ک ...؛ خدایا! مرا به راه خدا و بر دیان رساولت بمیاران  .»...ساپس در
سول َ ِ
س ِِبيلکِوِعل ِِمل ِةِر ِ
ادامه عرضه میدارد
َ
َ
َ َّ
َ
َِملاِأح َيي َت ِنل ِ َعلي ِله َِوِت َلوف ِن ِِإذاِ
َ ِّ َ َ َّ
ِالش ِّ
ک َِو ُّ
ِالسم َ ِع ِة ِِف ِ
ِِمنِالر ی ِاءِو

ً َ ََ َُ ُ َ َ َ َ
َّالل ُه َّمِإ ِّن َِأس َأ ُل َ
کِأح ِي ِن
ک ِِإ َیماناَِلِأج ِلهِدون ِِلقا ِئ
ِ
َ َ َّ َ َ َ
َ ََ َ ََ َ َ َ
َ
َ
توفيت ِن ِعلي ِهِوِابعث ِن ِِإذاِبعثت ِن ِعلي ِهِوِأب ِرئِقل ِب
َ ًَ
دین َ
ک َِح َّت َِی ُك َ
ک؛ 1خدایا ایمانی از تو درخواست میکنم که پایانی
ون َِع َم ِل ِخ ِالصاِل َ ِ
ِ ِ
جز دیدار تو نداشته باشد .بر آن ایمان پایدارم بدار تا زندهام مایداری و بار آن بمیاران،
زمانی که مرا میمیرانی و بر آن برانگیز ،هنگامی که مرا برمیانگیزی و دلام را از ریاا و
شک و شهرتخواهی در دینت پاک فرما تا عملم برای تو خالص باشد.

درخواساات عاقبااتبخیری در زیارتنامااه امامزاد ااان بزر اای همچااون حضاارت فاطمااه
معصااومه  ،حضاارت عباادالعظیم حساانی و حضاارت حکیمااه خاااتون دختاار امااام
محمدتقی آمده است « َالل ُهمِان َِاس َئ ُل َ
الس َ
ک َِأن َِتخت َمِل ِب َّ
عاد ِِة؛ خداوندا! من از تو میخواهم
ِ
ِ
ِ
که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی» .سعادتمندی در طول زند ی انسانها ،یک برتری است کاه
مهمترین آن ،سعادتمندی در عاقبت امور و عمر انسان است.
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابنحیون مغربی ،نعمان بن محمد ،شارح االخباار فای فلاائل ائماه االطهاار  ،تحقیا
محمدحسین حسینی جاللی ،قم جامعه مدرسین1409 ،ق
 .2ابنمشهدی ،جعفر بن محمد ،المزار الکبعر ،قم دفتر انتشارات اساالمی وابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم1419 ،ق.
 .3پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،تهران دنیای دانش ،بیتا.
 .4امام عسکری حسن بن علی ،التفسعر المنسوب الی االمام الحسن العسکری  ،تحقی
مدرسه امام مهدی  ،قم مدرسه امام مهدی 1409 ،ق.
 .5صدوق ،محمد بن علی ،االمالی ،تهران کتابچی13۷6 ،ش.
 .1محمد بن حسن طوسی ،مصباح المتهجد ،ج  ،2ص .596
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 .6طوسی ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،بیروت مدرسه فقه الشیعه1411 ،ق.
 .۷قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسعر القمی ،قم دارالکتاب1363 ،ش.
 .8مراغی ،احمد مصطفی ،تفسعر المراغی ،بیروت دارالفکر ،بیتا.
 .9مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسعر نمونه ،تهران دارالکتب االسالمیه13۷1 ،ش.
 .10شیرازی ،مکارم با همکاری جمعی از فضال ونویسند ان ،پیام امام امیر المؤمنین  ،چا
سوم ،قم انتشارات امام علی بن ابی طالب 1393 ،ش.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

چگونه از نماز لذت ببریم؟
*

پاکنیا
حجتاالسالموالمسلمینعبـالكرـم 


مقدمه

لذت بردن از نماز و عبادت و نیایش به در اه خدای متعال ،از نشانههای اولیا الهی است کاه
همواره آن را از خدای متعاال طلاب میکنناد .در دعاای روز چهاارم مااه رمضاان میخاوانیم
َ َ
ُ
َّ ُ
يِف ِيه َِحه َوة ِِذک ِلرك؛ 1خادایا! حاالوت و شایرینی ذکارت را در ایان روز باه مان
«الله َّمِ...ارزق ِن ِ
َّ ُ َّ َ ِّ َ َ
یلذِ
بچشان» .امام سجاد در
مناجات المطیعین به خداوند عرض میکند « اللهمِ...متعن ِاِبل ِذ ِ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ َ
َ
ك؛ 2بار خدایا! ماا را از لاذت مناجاتات
اِحه َوة ُِو ِّدك َِوِقر ِب ِ
اِحياضِحبكِوِأ ِذقن
مناج ِاتكِِ،وِأو ِردن ِ
بهرهمند ردان و در آبگیرهای ّ
محبتت وارد اردان و شایرینی دوساتی و قارب خاودت را باه ماا
َ
َ َ َ ُ 3
َ َ
ُ
ناجاتلکِوصللوا؛
بچشان» .همچنین در مناجات المریدین عرضه میدارد «ف ِبک ِِالل ِل ِ
ذیلذِم ِ
ّ
خداوندا! اولیا و بند ان صالح و مخلصت به وسیله تو به لاذت مناجاتات دسات یافتناد» .آری،
لذتهای معنوی لطف حضرت ح و مدال افتخاریست که به بند ان مخلص الهی باه خااطر
عملکرد شایستهشان عطا میشود .جناب سلمان همواره می فت چنانچه لاذت ساجده بارای
خداوند و همنشینی با افراد پاک ساخن نباود ( زناد ی بارایم ارزشای نداشات و) آرزوی مارگ
میکردم 4.این نوشتار ،به عوامل و راههای کسب لذت در نماز میپردازد
راههای کسب لذت درنماز

برای کسب لذت در نماز راههای سلبی و ایجابی وجود دارد که در اینجا به ماواردی از آنهاا
ّ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،95ص.22
 .2محمدباقر مجلسی ،زاد المعاد ،ص.411
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،91ص.14۷
 .4حسین بن سعید اهوازی ،کتاب الزهد ،ص.۷9
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میپردازیم
 .1خالص کردن نیت

ا ر کسی میخواهد از نماز و کارهای خیر دیگر لذت ببرد باید با نیات خاالص وارد شاود؛
چون نیت به منزله روح عبادت به شمار میرود و افراد به میزان خلوص نیت ،از آ اار و نتاایج آن
َّ َ
َ َُ َ
َ
1
ََ
له؛
ِصلالحِت َه َّلن َنِالل ُله َِعلي ِِ
بهرهمند شده لذت میبرند .پیامبر اکرم
فرمود «فمنِکانِلهِقلب ِ
کسی که قلب صالح و نیت خالصی دارد ،خدا به او لطف و محبت میکند».
یکی از بهترین جلوههای لطف و محبت الهی این است که لذت عمل را به صااحبان قلاب
صالح و نیت خاالص میچشااند؛ همچنانکاه در دعاای شاب نیماه شاعبان از خادای متعاال
َّ ِّ َ َ ُ
َ ُ
ََ َ
ِ...حه َوة ِِذک ِرك َِوِشك ِرك؛ 2پرورد ارا! از تو درخواست میکنم کاه
میخواهیم «الل ُه َّم ِِإنيِأسألكِ
شیرینی و لذت یاد و شکرت را به من عنایت کنی».
شاعر چه زیبا سروده است
دلناـگاهعشقتویاکـنـه یـرتـو  


اـنخانهخـاستیهکیطازنمـید م 3



از آنجایی که باالترین لذتها در نماز جمع شده است باید نیت را خاالص نماود تاا از ایان
لذت بهرهمند شد؛ همانطور که آیتالله بهجت در مورد شایرینی نمااز میفرمایاد «نمااز،
ََ ّ
عالم وجود نیست! تمام لذتها روحای
در
وار
خوش
خمری
چنین
که
لذایذ
ذ
جامی است از ال
ِ
ً
است و آنچه از لذات که در طیب [عطر و یا از راه نسام به صورت حالل تکوینا مطلوب است،
بیش از آن و به مراتب باالتر ،در نماز است 4.» ...بنابراین هر کس نیتش را از آلود یهای دیگار
در نماز پاک کند به لذت آن دست خواهد یافت.
مهمترین امری که مانع از نیت خالص میشود و در نتیجه لذت عباادت و نمااز را از انساان
می یرد ،خودپرستی و دوستی دنیاست
میازعاکقومعشوق یچحائلنیست  
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ا ر شخصی لذت نماز را نمیچشد علت در خود اوست؛ چرا که نیتش را خالص و خودش
 .1جالل الدین سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج ،2ص.639
 .2محمد بن حسن طوسی ،مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،2ص.835
 .3سید رضا ِمؤید مشهدی.
 .4محمدحسین رخشاد ،در محلر آیتالله اهجت ،ج ،1ص 222و ج ،2ص.392
 .5شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان غزلعات حافظ ،شماره .266
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را وقف خدا نکرده است .در حقیقت عدم درک لذت نماز ،همان مجاازات غیرمحساوس الهای
برای دنیادوستان و خودپرستان است که نیت خود را با خودپرستی و دنیادوستی مخلوط میکنند.
َ َ
َّ َ َ َ َ
َ َ
اِأ َن َ
اِصا ِن ِِب ِهمِأنِأن ِز َع َِحله َوةِ
....إنِأدن ِم
خدای متعال در این باره به حضرت داود فرمود « ِ
ُُ
ُم َن َاج ِات َِعنِقل ِوب ِهمِ؛ ... 1کمترین کاری که با دنیادوستان که نیت ناخالص در مناجاات دارناد)
میکنم این است که شیرینی و لذت مناجات خود را از دلهایشان برکنم».
 .2درمان بیماریهای معنوی

همان ونه که وجود بیماری و عفونت در بدن مانع لذت بردن از غاذاهای مطباوع میشاود،
ِ
ناه و معصیت نیز مانع لذت بردن از غذاهای روحی از جمله نماز میشود .لقمه حرام ،ساخن
ِ
ناروا ،غیبت ،بیهوده ویی ،نیش و کنایه ،تهمت ،فحش ،نگاه آلوده به نامحرم ،فیلمها و تصااویر
غیراخالقی و شنیدن موسیقی حرام ،قلب و روح آدمی را بیمار و حال و انرژی عبادت و نماز را از
رفتار سرماخورد ی ،از بوی خاوش لاذت نمیبارد و
آدمی سلب میکند .همانطور که انسان
ِ
چشم ضعیف و بیمار ،لذت مشاهده مناظر زیبا را در نمییابد ،انسان نهکار نیز از نمااز لاذت
َ َ
َ
َ َ
نمیبرد .امام صادق میفرماید «طلب ُتِِ َحه َوةِال ِع َب َاد ِةِف َو َجد ُت َه ِاِفيِِ َتر ِكِِال َمع ِص َلية؛2شایرینی و
لذت عبادت را جستوجو نمودم ،پس آن را در ترک ناه یافتم».
شاعر می وید
اتــــرلــذتتــرکلــــذتیــــانی  




ــزارازدرامخلــقیــرخــودیب ـــی  

دتــرکــهوتنًس،لــذتنخــوانی 


3

تـــرتیـــامیاکـــدریآسمـــانی 


 .3زهد و سادهزیستی

درک لذتهای معنوی به یقین نیازمند دوری از تشریفات دنیاوی اسات و بارای درک لاذت
نماز ،زهد و سادهزیستی الزم است .کسانی که غرق زند ی تشریفاتی و مادی دنیوی هستند قادر
َ َ
يِوِال َه َّمِب ُّ
اِأول َيائ َ
الدن َي ِاِإ َّنِ
به درک لذت نماز نیستند .خدای متعال به حضرت داود فرمود «م ِ ِ ِ
ِ
هم دنیا چهکار؟ زیرا ّ
ال َه َّم ُِیذل ُب َِح َه َو َة ُِم َن َاجاتيِمن ُِق ُلوبهم؛ 4اولیای مرا با ّ
هم و غم دنیا حاالوت
ِ
ِ ِ
ِِ
مناجات مرا از دلهایشان میبرد».
 .1مال صالح مازندرانی ،شرح أصو کافی ،ج ،2ص.162
 .2حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،12ص.1۷3
 .3مصلحالدین سعدی ،کلعات سعدی ،غزل شماره .62
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،۷9ص.143
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شهید مطهری درباره تأ یر زهد در ایجاد لذتهای معنوی مینویسد
فلسفه دیگر زهد این است که ا ر انسان غرق در لذات ماادی ا حتای لاذات حاالل ا
شود ،در همین دنیا از لذات معنوی محروم میشود .ما یک سلسله لاذتهای معناوی
ّ
داریم که معنویت ما را باال میبرد .برای کسی که اهل تهجد و نماز شب باشاد ،جازو
صادقین و صابرین و مستغفرین باالسحار باشد ،نمااز شاب لاذت و بهجات دارد .آن
لذتی که یک نفر نماز شب خوان حقیقی و واقعی از نماز شب خاودش مایبارد ،از آن
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ْ ْ
توب ال ْیهها میبرد ،از آن ال َعفو فتنهاا و یااد کاردن و دعاا کاردنهاای
استغ ِفر الله و أ
حداقل چهل مؤمن میبرد و آن لذتی را که از آن یا َرب یا َرب فتنها میبرد هیچ وقت
یک آدم ّعیاش که در کابارهها می ردد احساس نمایکناد .لاذت آن نمااز شابخاوان
خیلی عمی تر ،نیرومندتر و نشاط بخشتر است.

1

حضرت عیسی میفرماید «به حقیقت برای شما می ویم همانطور که ماریض بارای
شدت درد از خوبی طعام لذت نمیبرد ،صاحب دنیا نیز از عبادت لذت نمایبارد و باه واساطه
2
دوستی مال ،شیرینی عبادت را نمییابد».
 .4مجاهده با هوای نفس

جهاد با نفس از دیگر راههای درک لذت در نماز است .ا ر انسان مراقبت و مجاهدت کند و
با خدا و قرآن و اهلبیت انس بیشتری بگیرد و دل خود را از هواهای نفسانی پااک کناد ،باه
یقین حالت عاشقانه و لذتبخشی را برای نماز پیدا خواهد کرد .امام علی در این باره فرمود
ّ
« َکي َف َِیج ُد َِل َّذ َةِالع َب َادة َِمنِِ ََل َِی ُص ُ
ومِِ َع ِنِِال َه َویِ؛ 3چگونه لذت عباادت را میچشاد کسای کاه از
ِ ِ
ِ
پیروی هوی و هوس خودداری نمیکند؟».
«بلعم باعورا» دانشمندی از بنی اسرائیل ،آ اه به اسم اعظم پرورد ار ،مستجاب الدعوه و از
مؤمنان به حضرت موسی بود .وی در ا ر عبادات به مراتب عالی معنوی رسیده بود .کسی که
به این مقام میرسد ،به یقین اهل لاذتهای معناوی باوده اسات .عباادات صاوری و بایروح،
شخص را مستجابالدعوه و دارای اسم اعظم نمیکند .او با پیروی از هوای نفس تمام مقامات،
کماالت و لذتهای معنوی در عبادت را از دست داد .پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال او
 .1مرتضی مطهری ،مجمومه آثار شهعد مطهری ،ج ،25ص.486
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،14ص.310
 .3عبدالواحد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و الدرر الکلم ،ص.51۷
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شد و قدرت پرواز روحی و عروج را از او رفت .قرآن میفرماید

َ َ
َ َ َّ
ُْ َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ
َ
ایطا ُن فکاا َن ِمان
َو اتل َعل ْی ِه ْم ن َبأ ال ِذی ءاتیناه ءای ِاتنا فانسالخ ِمنهاا فأتبعاه الش
َْ
َ
َّ
َْ َ
ین * َو َل ْو ش ْئ َنا َل َر َف ْع َن ُاه بها َو َلک َّن ُه أ ْخ َل َد إ َ
لی اأ ْر ِ َو ات َب َع َه َاواه؛ 1و بار آنهاا
الْ ِاو
ِ
ِ
ِ
ِ

بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی (سارانجام) خاود را از آن

تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد ،و از مراهان شد! و ا ر میخواستیم( ،مقام) او را
با این آیات (و علوم و دانشها) باال میبردیم (اما اجبار ،بر خال سنت ماست؛ پاس
او را به حال خود رها کردیم) و او به پستی رایید و از هوای نفس پیروی کرد!
 .5عمل به آداب نماز

از مهمترین عواملی که موجب میشود نمااز ،لاذتبخش باشاد ،رعایات آداب ظااهری و
باطنی نماز است .امام صادق روزی به یکی از یاران خاص خود ،آداب ظاهری و باطنی نماز
را آموزش داد تا نماز برایش لذتبخش شود؛ چرا کاه بادون رعایات ایان آداب ،نمااز خشاک،
بیروح و کسالتآور خواهد بود .امام به جناب ّ
حماد بن عیسی فرمود آیا نمازت را خوب اقاماه
میکنی؟ فت آقای من! من کتاب حریز [یکی از اصحاب امام را که درباره نماز نوشته اسات،
حفظ هستم .فرمود مانعی ندارد ،بایست و نماز بخوان [تا ببینم چگونه نمازت را میخاوانی او
برخاست و در برابر امام رو به قبله تکبیر فته و نماز خواناد! اماام فرمودناد ای ّ
حمااد! نمااز را
خوب نمیخوانی! چهقدر زشت است که شخصی شصت یا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یاک
نماز تمام و کامل باحدود [و آداب آن بهجا نیاورده باشد! ّ
حمااد می ویاد در خاودم احسااس
کوچکی کردم و فتم فدایتان شوم [حال که چنین است پاس نمااز را باه مان بیاموزیاد .اماام
صادق برخاست و رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز با خضوع و خشوع و سایر شرایط کامال
خوانده و تمام آداب نماز را برایم آموخت 2.امام صادق به این دلیل نماز حماد را نپذیرفت کاه
بدون خضوع و خشوع و فقط با برخی از آداب ظاهری انجام شد.
بنابراین توجه به مقدمات نماز و آداب وضو ،انجام دادن تعقیباات نمااز ،رعایات دساتورات
ظاهری مانند پوشیدن لباسهای زیبا ،استعمال بوی خوش ،بهجا آوردن مستحبات نمااز مانناد
اذان ،اقامه ،کنترل فکر و خیال در نماز ،حضور قلب ،خشوع و توجه به معانی کلمات و جمالت
همه در لذت بردن از نماز مؤ رند؛ یعنی هم آداب ظاهری و هم معنوی نماز را باید رعایات کارد
 .1اعرا 1۷6؛ فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج ،4ص.۷68
 .2محمد بن علی ابن بابویه ،من ال یحلره الفقعه ،ج ،1ص.300
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تا نماز لذتبخش باشد.
 .6تفکر در عظمت خداوند

ا ر شخص نماز زار بیندیشد که در مقابل چه وجود اقدس و باا عظمتای ایساتاده و فتگاو
میکند ،به یقین از نماز خود لذت میبرد؛ همان ونه که یک شخص از فرد بزرگ و مهمی وقات
می یرد و دقایقی مؤدبانه و محترمانه با او فتگو میکند احساس شعف ،نشاط و لذت دارد و به
آن افتخار میکند .ا ر معرفت خدای متعال را در وجودمان افزایش دهایم هماین احسااس را در
نماز درک میکنیم.
امام صادق در تشریح این موضوع چنین فرمود
چون تکبیر (نماز) را فتی ،آنچه را که ما بین آسمان و زمین اسات در مقابال کبریاایی
خدا کوچک و ناچیز شمار که ا ر خداوند بر قلب بنده زمانی که تکبیر می وید ،بنگرد
و در دل او چیزی باشد که از حقیقت معناای تکبیار باازش مایدارد ،باه او ویاد ای
دروغ و آیا مرا میفریبی؟ به عزت و جاللم سو ند که از شیرینی یااد خاود محرومات
کنم!

1

 .7معرفت به حقیقت نماز

توجه به حکمت ،اسرار ،آ ار ،برکات ،معنا و تفسیر اجزای نماز ،میتواند توجاه انساان را در
نماز متمرکز و او را به نماز راغبتر و عاش تر کند .توجه به اصل نماز ،دقات در مفااهیم ذکار و
دعاهای نماز ،شناخت رمز و راز و پیامها و نکتههای افعال نماز میتواند لذت نماز را به نماز زار
بچشاند.
کسی که «وضو» می یرد ،همراه شستن دست و صورت ،دل و جان را هم پاک میکناد .رو
به «قبله» که میایستد ،خانه توحید و کعبه مقدس ،دل او را جذب میکند و او را به عم تااریخ
ّ
موحدان و یکتاپرستان میبرد« .تکبیرة االحرام» نماز زار ،ورود به محضر دوست و حارام کاردن
یاد هر چیز دیگر بر خویشتن است« .اللهاکبر» یعنی او را از هر چیز و هر کس و هر جاذبه و هار
دل مشغولی و هر قدرت و جمال ،باالتر دیدن« .حمد و سوره» ،ستایشی آ اهانه از ولی نعمتای
است که در پیشگاهش میایستیم ،زبان به حمد و ناا می شااییم و از او راهنماایی باه «صاراط
مستقیم» میطلبیم« .رکوع» ،رمز خضوع در برابر آفرید ار است« .سجود» ،نزدیکترین حالت
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،81ص.230
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یک بنده به خدای خویش است خاکی بودن ،کرنش در برابر آن معبود بزرگ ،رسیدن به عظمت
روحی از راه کوچک شدن در برابر آن بزرگ واقعی .فهمیدن این معانی در درک لذت نماز کاافی
1
است.
 .8شناخت لذتهای معنوی

لذتهای معنوی نسبت به لذتهای دنیوی ،شایرینتر ،بهتار و مانادنیتر اسات .خداوناد
َ َ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ْ
َْ ُ َ
الدن َیا * َو اال ِخ َرة خ ْی ٌر َو أ ْبقی؛ 2ولی شاما زناد ی دنیاا را
متعال میفرماید «بل تؤ ِثرون ال یوة
مقدم میدارید در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است» .لذت کماک باه یاک نیازمناد ،ریاه
برمصائب اهل بیت  ،توبه و پشایمانی از نااه و شایرینی فتگاوی عارفاناه باا خداوناد ،از
مصادی لذتهای معنوی است .هر کس ذرهای از آن را بچشد همیشه در پی آن خواهد بود .امام
َ
َ
سجاد در مناجات الذاکرین از لذتهای غیرمعنوی استغفار میکند «اله ِ...أس َتغ ِف ُرك ِِمنِ
ُ ِّ َ َّ َ
ک ِلذ ٍة ِِبغي ِر ِِذک ِركِ...؛ 3خدایا از هر لذتی غیر از لذت یاد تو طلب بخشش میکنم».
نوشتهاند روزی نادرشاه با «سید هاشم حطاب» که یکی از عالمان زاهد و باا تقاوا باود ،در
نجف مالقات کرد .نادر خطاب به سید هاشم فت «شما واقعا ّ
همت کردهاید که از ایان هماه
لذتهای دنیا ذشتهاید .سید هاشم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل فت اتفاقا برعکس ،شما
4
ّ
همت کردهاید که از این همه لذتهای معنوی و اخروی ذشتهاید».
بیتردید نماز یکی از شیرینترین لذتهای معنوی را برای نماز زار به همراه دارد .برای همین
رسول رامی اسالم  ،عبارات دلانگیزی را در مورد «نماز» به کاار میبارد .آن حضارت باه
اباذر میفرماید
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َّ َ
َ َ
َ َّ َّ َ ُ ُ َ
لب ِِإلل ِ
يِالصه ِة َِو َِح َّب َب ِِإليَِّالصلهةِکملاِحب
يِف
َیاِأ َباِذ ٍّر َِج َع ِالل ُه َِج ِث َناؤ ُُِق َّرة َِعي ِن
ِ
َّ
َ َّ
َّ
َ َ
َ َ ََ َ
ِوِ ِإ َّنِال َجا ِئ َ ِِإذاِأ ک ِش ِب َ َِو ِِإ َّنِالظم َآن ِِإذاِش ِر َب َِر ِو َ ِ
ال َجا ِئ ِالط َع َام َِو ِِإل ِالظم ِآنِال َم َاء َ ِ
َ َ َ َ ِ َ َ ُ َ َّ َ
ِالصهة؛ 5ای اباذر! خداوند نور دیده مارا در نمااز قارار داده و نمااز را
وِأناَِلِأشب ِِمن

 .1برای فهم حکمت ،اسرار ،آ ار ،برکات و معنا و تفسیر اجزای نماز میتاوان از مناابعی مانناد اسارار الصالوة میارزا
جوادآقا ملکی تبریزی و کتابهای آداب الصلوة ،اسرار الصالوة حضارت اماام خمینای و حکمات در عباادت
آیتالله جوادی آملی بهره برد.
 .2اعلی 16و.1۷
 .3محمدباقر مجلسی ،زاد المعاد ،ص.416
 .4محمد حرزالدین ،معارفالرجا  ،ج ،3ص.254
 .5حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.461
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محبوب من ردانید؛ همچنانکه غذا را محبوب رسنه و آب را محبوب تشنه قارار داد.
[با این تفاوت که رسنه هر اه غذا بخورد سیر میشود و تشنه هر اه آب بنوشد سیراب
میشود ،اما من هر ز از نماز سیر نمیشوم.

از منظر عرفا لذت دنیا ،لذت خالص نیست بلکه لذت موهوم و در واقع رفع رناج اسات ناه
ً
لذت حقیقی که روح و روان انسان را محظوظ می رداند .اساسا تعبیر باه لاذت در جسامانیات
مجازی است .برای نمونه غذا ،و نوشیدنیها هر چه لذیذ باشند ،تناولش رفع رناج رسانگی و
تشنگی است و سایر لذتهای دنیوی نیز همین ونه اسات؛ اماا لاذتهای معناوی لاذتهای
واقعی است و حالوت آن با مادیات قابل مقایسه نیست.
برخی دیگر از عواملی که میتواند نماز را برای انسان لذتبخش کند به این شرح است
 ادای نماز در بهترین وقت؛ انتخاب محیطی آرام؛ تصمیم به مراقبت فکر و تمرکز در نماز؛ همنشینی با اهل مناجات و تقوا؛ مطالعه کتابهای خداشناسی و کتابهای اسرار نماز؛ توسل به اهلبیت ؛ جبران نواقص نمازها با نوافل؛ احساس نیازمندی به خدا.نا فته نماند لذت در نماز هد نیست ،بلکه اصل در عبادات تسالیم در برابار اوامار الهای
است؛ اما عبادت عاشقانه لذتبخش است و تسلیم در مقابل خداوناد شاوقانگیز و نشااطآور.
ا ر عبادت فقط برای لذت معنوی باشد این نوعی شرک خفی و هوای نفس خواهد بود .به همین
جهت سید مرتضی بزرگ دانشور جهان تشیع برای احتیاط و اطمینان خاطر،چنین وصیت کارد
«تمام نمازهای واجب مرا که در طول عمرم خواندهام به نیابت از من دوباره بخوانید» .وقتی ایان
سخنان از ایشان نقل شد نزدیکان و اطرافیان شگفت زده شدند و پرسیدند چرا؟! شما که فاردی
وارسته بودید و اهمیت فوقالعادهای به نماز میدادید ،عالقهمند و عاش نماز بودید و همیشه قبل
از فرا رسیدن وقت نماز وضو رفته ،آماده میشدید تا وقت نماز فرارسد ،حال چه شد که این ونه
وصیت میکنید؟! جناب علم الهدی در پاسخ فرمود آری ،من عالقهمند باه نمااز بلکاه عاشا
نماز و راز و نیاز با خال خود بودم و از این راز و نیاز هم لذت فراوان میبردم .از ایان رو همیشاه
قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظهشماری میکردم تا وقت نماز برسد این تکلیف الهی را انجاام

چگونه از نماز لذّت ببریم؟ 71 

دهم و به دلیل همین عالقه شدید و لذت از نماز ،وصیت میکنم که تماام نمازهاای مارا دوبااره
بخوانید؛ زیرا تصور من این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص بر خدا انجام نگرفته
ّ
باشد ،بلکه درصدی از آنها به خاطر لذت روحی و معنوی خودم به انجاام رسایده باشاد! پاس
همه را قضا کنید چون ا ر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا انجام رفته باشد شایساته در ااه
1
الهی نیست و میترسم به همین سبب اعمال و نیازهای من مورد پذیرش خدای ّمنان قرار نگیرد.
فهرست منابع
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*

مقدمه

شاید در بین معرفتهایی که نصیب آدمی میشود ،شناخت خداوند تنها معرفتی اسات کاه
به تعداد توان بشری راه برای شناخت او تصور شده و از این روست که در فرایند تاریخ بشر« ،هر
کسی از ظن خود شد یار او» .یکی از دالیل این تعدد وتفاوت شاناخت و در پای آن باورمنادی
خاص به خداوند ،همانا تصور کثرت راه شناخت اوست؛ ولی باید توجه داشت که ناه هار راه
برای شناخت خداوند پیمودنی است و نه انسان جویای معرفت را به مقصد میرساند .پس تنهاا
راه شناخت خداوند حرکت در راه بزرگ «صراط مستقیم »است و ایان هماان راه قارآن و سانت
پیامبر و اهل بیت است و نیایشنامه نورانی امام سجاد که به نام صحعفه سجادیه معرو
است ،سرچشمه زالل معرف الله است که با زیباترین بیان و دلانگیزتارین کلماات انساان را باه
شناخت خداوند رهنمون میسازد
 .1اهمیت خداشناسی

شناخت خداوند اساس و سنگ نخست دیانت است؛ موالی متقیان در نهج البالغه فرموده
ُ
َ
است « َّأولِالد ِین َِمع ِرف ُت ُِه؛1سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست .پس شناخت خدا هم اام
ّاول دینداری است و هم پایه اصلی برای تمام اصول و فروع دین و بدون شناخت خادا ،درخات
معرفت به مرنخواهد نشست .ا رچه معرفت اجمالی خدا در فطرت و نهاد آدمی نهفتاه اسات،
آنچه پیامبران برای آن مبعوث شدهاند این اسات کاه معرفات و شاناخت اجماالی فطاری را باه
شناخت تفصیلی و کامل تبدیل ردانند و بهدلیل اهمیت شناخت خداوند است که در نخساتین
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1نهج البالغه ،خطبه .1
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دعای صحعفه سجادیه ،توفی شناخت خدا موهبت الهی و منت او بر بند انش تلقی شده است؛
ُ
اِع َر َف َناِمن َِنفسه َِ،و َِأل َه َم َ
آنجا که عرضه میدارد «ال َهمِ ُدِل َله َِع َل َِم َ
كر ُِِ؛ 1سپاس خادای را
ِش
ن
اِم
ن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
برآنچه از وجودش به ما شناسانده و برآنچه از شکرش به ما الهام فرموده».
عدم شناخت و سپاس زاری از نعمتهای الهی ،سبب خروج انسان از دایاره آدمیات شاده
انسان را شبیه حیوانات میسازد؛ از این جهت درفرازی دیگرآمده است

َ َ َ
َ َ
َ
ََ
لة َِ،وِ
ال َهم ُد ِِلل ِهِال ِذیِلو َِح َب َس َِعن ِِع َب ِاد ُِ َِمع ِرفة َِحم ِد ُِ َِعل َِماِأبه ُلم ِِمن ِِم َن ِن ِلهِال ُم َت َت ِاب َع ِِ
ََ
ََ
َ َ َ
َ ُ
َ
َ
أس َبغ َِعل ِيهم ِِمنِ ِن َع ِم ِهِال ُم َتظ ِال َر ِةِ،ل َت َص َرفو ِاِف ِِم َن ِن ِهِف ِلمِیه َم ُد ُوُ َِ،وِت َو َس ُعو ِاِف ِِرز ِق ِهِفلمِ
َ
ُ ُ َ َ ُ َ
ُُ
ََ ُ
ِاْلن َسلا ِنيِ ِة ِِإلل َِح ِلدِال َب ِه ِيميل ِِة؛ 2ساپاس
یش
كروُِ.وِلوِکانواِکذ ِلکِلخ َرجو ِ
اِمنِحد ِود ِ
خدای را که ا ربند انش را از معرفت سپاس زاری برعطایاای پیااپی کاه باه آناان داده
ونعمتهای پیوسته که برایشان کامل ساخته محروم مینمود ،نعماتهاایش را صار
نموده وسپاس نمی زاردند ودر روزی او فراخی مییافتند وشکرنمیکردناد وا ارچنین
میبودند ازحدود انسانیت بیرون شده ،به مرز حیوانیت میرسیدند.

 .2راهکار شناخت خداوند

حال این پرسش قابل طرح است که راهکار شناخت خداوند درصحعفه سجادیه چگونه ارائه
شده است؟
رچه در این باره سخن بسیار است ،به دو نمونه که در صحعفه ساجادیه بیشاتر آماده اشااره
میشود
الف) نزدیکترین راه معرفت خداوند ،راه فطرت و الهام خداوند است که در نهاد انسان باه
َ َ
ودیعه ذاشته شده است؛ همان نکتهای که در صحیفه به آن چنین اشاره شده است « َوِف َلت َحِل َنلاِ

َ َ َ
من َِأب َوابِالعلمِب ُر ُبوبيِته َِ،و َِد َل َن َ
اِع َليهِم َنِاْلخ َهص َِل ُهِف َِتوحيدُ َِ،و َِج َن َب َناِم َ
کِف ِ
ن
ِاْلله ِادِوِالش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
ِ
ِ
3
أم ِر ُِِ؛ و برآن درهای دانش که به پرورد اریاش برما شاوده و بار اخاالص ورزی در توحیاد و

یگانگیاش ما را رهنمون شده و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دورداشته اسات» .در
یک داستان معرفتی آمده است شخصی خدمت امام صادق عرض کرد خادا را باه مان آن
چنان معرفی کن که ویی او را میبینم .حضارت از او ساؤال کارد آیاا هایچ وقات از راه دریاا
 .1صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص.33
 .2همان ،ص.32
.3صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص.32
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مسافرت کردهای؟ آن شخص فت آری .حضرت فرمود اتفاق افتاده است که کشتی در دریاا
ً
اتفاقا در سفری چنین ّ
قضیه واقاع شاد .حضارت فرماود باه جاایی
بشکند؟ سایل فت بلی،
ُ
رسیدی که امیدت ازهمه چیز قطع شود وخود را مشر به مرگ ببینی؟ پرساش ر فات بلای،
چنین شد .حضرت فرمود درآن حال امیدی به نجات داشتی؟ او فت آری .حضرت فرماود
در آنجا که وسیلهای برای نجات تو وجود نداشت ،برای چه کسی امیدوار بودی؟
ّ
آن شخص متوجه شد که در آن حال ویا دل او با کسی ارتباط داشته ،در حدی که اویی او
را میدیده است .این همان حالتی است که غبار از فطرت انساان زدوده می اردد وانساان رابطاه
1
قلبی وفطری خود با خدا را در مییابد.
ب) راهکار دیگربرای شناخت خدا ،تفکر در آفرینش انساان و ماواهبی اسات کاه بارای او
َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
لاِطيِ َ
لاتِ
ب
آفریده شده است؛ لذا فرمود « َوِال َهم ُد ِِلل ِهِال ِذیِاختارِلناِمه ِاسنِالخل ِقِ،وِأجریِعلين
ِ
ق؛ 2حمد خداوندی را که سیرتها و صورتهای پسندیده را برای ماا بر زیاد و روزیهاای
ِالرز ِ ِ
خوش و نیکو را به ما ارزانی داشت».
در صحعفه در هنگامه رؤیت هالل می وید
ََ
ِالتقدیرِال ُم َت َصر ُفِف َِف َلک َّ
َّ
َ ُّ َ ُ َ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َ ُ
ِالتد ِبي ِرِ
ِ ِ
ایہَاِالخلقِالم ِطي ِالدا ِئبِالس ِر ی ِالمت َر ِِدد ِِف ِمن ِاز ِل ِ
ِ
ِ
ٰ َ ُ َ َ َّ َ َ ُّ
َ ً
ِالظ َل َم َِو َِاو َض َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ً ٰ َ
ات ُِمل ِك ِه َِو َِعه َمة ِِمنِ
امنت ِِبمنِنو ِرِِِبک
حِِِبکِالبہَمِوِجعلکِایة ِِمنِای ِ
َ
َ ََ
ات ُِسلطا ِن ِِه؛ 3ای موجود فرمانبردار ،ای دونده سریع ،ای ردش کننده در اذر اه
عهم ِ
تقدیر ،ای تصر کننده در فلک و چرخی که جای تدبیر ونظم اموراست ،ایماان آوردم
به آن کس که از فروغ تو تیر یها را روشن ساخت و در سایه تو غباار ابهاام را از کاوه و
دشاات باازدود و تااو را نشااانهای از نشااانههااای محکاام خااویش قارار داد و عالمتاای از
عالمتهای قدرت و سلطنت خود معرفی کرد.

در داستانی آمده است پیغمبر اکرم با اصحابخویش بر پیرزنی ذشت کاه باا چارخ
دستی نخ ریسی میکرد .حضرت از او پرسید خدا را به چه دلیل شناختی؟ پیرزن دستش را کاه
به دسته چرخ بود و چرخ را به سرعت می رداند از دسته چرخ برداشت و طبعا چرخ پس از چند
لحظه متوقف شد ،پیرزن فت به این دلیل؛ همچنانکه این چرخ را دستی میبایاد کاه آن را باه
 .1محمد بن علی صدوق ،التوحعد ،ص .261
 .2صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .35
 .3همان ،دعای ،43ص.228
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ردش آورد چرخ عظیم جهان را نیز که همواره در ردش است دستی مقتدر می رداناد .رساول
َ ُ
اکرم فرمود « َعليكمِِ ِب ِد ِینِِال َع َجا ِئ ِِز؛ 1بر شما باد به آموختن دین باوری از پیر زنان» .نظاامی
نجوی به زیبایی ازآن چنین یاد کرده است
یلــیدرعبــ  ــردان ـــهای ســت 

کــهیــاتردنـــهتردان ـــهای ســت 

امآزچرخـــهکــهتــــردانـمزپیـــر 

َیــاسچــرـتــــردنـه مــازتیــر 2

 .3توجه به فرایند در زندگی انسان

یکی از نکتههای مهم در بحث خدا شناسای توجاه باه نقاش و تاأ یر خداشناسای در تماام
شئونات وجودی و فرایند زند ی فردی ،خانواد ی ،اجتماعی ،دنیاوی و اخاروی انساان اسات،
َ
َ
یِ،و َِألهمنل َ
ِالتق َلو َ
درصحعفه سجادیه آمده است « َالل ُه َم َِوِأنطقن ِبال ُه َد َ
یِ،و َِو ِفق ِنل ِِلل ِتل ِِلل ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َ ُ َ َ
اِل َوِأرض ؛ 3الهی زبانم را به هدایت ویا ساز ،و تقوا را بر قلبم الهام کن ،و
أزک َ ِ،وِاس َتع ِمل ِن ِِبم
به پاکیزهترین روش مرا توفی ده ،و مرا به کاری وادارنما که بیش از هر چیز به آن خشنود باشی».
َ
ََ
َ
خ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ََ
َ
لال ِ
ِیلدیِال ِ
در فرازی دیگر می وید «وِأج ِر ِِللن ِاسِعلل ِ
يلرِوَِلِتمهقله ِِبلالم ِنِ،وِللب ِِلل ِمع ِ
َ َ
َ
اأخه ِق َِ،وِاع ِصم ِن ِِم َنِالفخ ِِر؛4خیر و نیکی را برای تمام مردم به دست من جاری ساز ،و آن را از
کدورت ّمنت ذاری دور دار ،و خوی عالی را به من عنایات فرماا ،و از فخرفروشای محاافظتم
نما».
 .4جلوه ای از معرفت الهی

ََ
در نهجالبالغاه فرماود «ال ِلذیَِلِ

شناخت ذات ح تعالی امکانپذیر نیست .امام علای
ُ ُُ ُ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َِلِینال ُهِغو ُصِال ِفط ِ ِن؛ 5خدایی که پای اندیشه تیز ام در راه شناسایی او لناگ،
ید ِرکهِبعدِال ِهم ِم،و
و ّ
غواصان دریای علوم و دانشها ،دستشان ازپی بردن به کمال هستیاش کوتاه است» .حاافظ
شیرازی چه زیبا فته است
ع قــاکــكارکــسنشــوددامیــامچین 

کازنا میشهیادیهدستاستدامرا 6


 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،66ص .135
 .2نظامی نجوی ،خسروشعرین ،بخش ،3ص .231
 .3صحعفه سجادیه ،دعای  ،20ص.129
 .4همان ،ص .133
 .5نهج البالغه ،خطبه اول.
 .6شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،غزل شماری  ،۷ص.6
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َ
در صحیفه کامله سجادیه در فرازی از دعای نخست چنین آمده است « َو َِع َج َزت َِعلنِنع ِت ِلهِ
َ
أو َل ُامِال َ
ين؛ 1اندیشه و فهم وصف کنند ان از وصفش عاجز است» .و باا الهاام از این وناه
اص ِف َ ِ
و
ِ

معار توحیدی بوده که فردوسی فته است

نــــیایـیـــــونیــــزانــشـــــهراه 
خـــردراونـــازرا مـ َ
ــیســـ َجـاوی 

کـــــهاویرتـــرامنـــاموامنـــــاـگاه 
درانــشه َســـختهکـــیت جــــاوی 

یــه ســتی یاــــکــهخســتوکــوی 

متــــًتارییکـــارـــکســوکــوی 2


در اینجا به موارد دیگری از مسائل مهم درباره شناخت خدا اشاره میشود
الف) ازلیت و ابدیت خداوند

یکی از مسائل مهم درباره شناخت خدا ،معرفت به ازلی و ابدی باودن اوسات .در صاحعفه
َ ُ َ َ
َ
ُ َ َ ُ 3
ِاأ َولِب َه َِأ َول َ
ِکان َِقب َل ُه َ
ِآخ ٍرِیكلونِبعلد ُِ؛
ه
ِب
ر
ِاْلخ
ِ،و
ِِ ِ ِ
ٍ
سجادیه در این باره عرض کرد «الهمد ِِلل ِه ِ ِ ِ
حمد خدایی را که اول همه هستی اوست وقبل از او ّاولی نباوده ،و آخراسات بای آنکاه پاس از
اوآخری باشد».
از جملااه صاافات بااوتی الهاای« ،ازلیاات» و «اباادیت» باااری تعااالی اساات .از نظاار همااه
خداپرستان ،خداوند موجودی ازلی است؛ بدین معنا که در ذشته ،سابقه عدم نداشته اسات .از
طر دیگر ،خداوند موجودی ابدی است؛ یعنی در آینده هیچ اه معدوم نخواهد شد .به عبارت
دیگر ،خداوند هیچ اه نه در ذشته و نه در آینده ،معدوم نبوده و نخواهد بود .وقتی سخن از ازلی
و ابدی بودن خداوند به میان میآوریم ،باید توجه داشته باشیم که معنای دقی و شایساته آن ایان
است که خداوند فراتر از زمان است و بار موجاودات زماانی احاطاه دارد و در هایچ فرضای از
فروض ،عدم آن حضرت ممکن نیست.
ب) منزه بودن خدا ازدیده شدن

ُْ ُ ُ َْْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َْ
َ َ ُ َ َّ
ُ
او اللطیا
اد ِرُ اأ ْبصاار و ه
«ال تد ِرکه اأبصار و هو ی

خداوند در قرآن کریم میفرماید
ْال َخ ُ
بیر؛ 4دید ان ،او را درک نمیکنند ،ولی او دید ان را درک میکند و او باریک بین و داناست».
 .1صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .28
 .2شاهنامه فردوسی ،ص .1
 .3صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .28
 .4انعام .103
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َ
َ
َ
یِق ُص َلرت َِعلن ُِرؤ یت ِلهِأب َص ُ
لارِ
این نکته معرفتای درصاحعفه ساجادیه چناین آماده اسات «ال ِلذ
ِ
ین؛ 1خدایی که دیده بینند ان از دیدنش قاصر است» .از نظر عقلی عملیات دیدن و رؤیت
اظ ِر َ ِ
َالن ِِ

از طری مواجهه شیم خارجی با چشم و ارتعاشات نوری ارسال و انعکاس امواج نوری صورت
ً
ً
میپذیرد؛ یعنی اوال باید جسم خارجی باشد؛ انیا مواجهه وهم جهتی بین جسام خاارجی باا
چشم باشد .بنابراین چشم ما اشیای پشت سر را نمیبیند ،درحالیکه خداوند نه جسم است ونه
ویژ یها وخصوصیات جسم را دارد ،لذا هر زبا چشم سردیده نخواهد شاد؛ زیارا کاه خداوناد
جسم نیست وخصوصیات آن را ندارد ،پس دیده نمیشود.
ج) چگونگی آغاز آفرینش جهان

در صحعفه سجادیه خداشناسی با رویکرد صفات فعلی بیشتر بازتاب یافته و یکی از صافات
ً
ُ
َ
فعلی خداوند خالقیت مبدعانه اوست .در صحیفه آمده است «اب َت َد َع ِِبقد َر ِت ِلهِالخل َلقِاب ِت َلداعا َِ،وِ
ً
َ
اعا؛ 2به دست قدرتش آفرید ان را ایجااد کارد وآناان را براسااس اراده
اخ َت َر َع ُهم َِعل َِم ِشيِ ِت ِهِاخ ِت َر ِ
خود صورت بخشید» .ابداع ،به معنای انشا و آفریدن است که بدون نمونه قبلی ،ایجاد و انجاام
شود .هر اه کلمه «بدیع» در باره خدای تعالی به کار رود به معنای ایجاد و آفرینش چیزی است
بدون ماده و ابزار و بدون زمان و مکان؛ این ونه آفرینش و حبداع ،خاص خداوناد اسات 3.قارآن
َْ
َ
َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ
کریم درباره آفرینش میفرماید « َب ُ
دیع َّ
اه کان
ماوات َو اأ ْر ِ َو ِإذا قضی أمرا ف ِإنما یقول ل
الس
ِ
َف َی ُک ُ
ون؛ 4پدیدآورآسمانها و زمین است و چون کاری را بخواهد تنها می وید باش! بایدرناگ
خواهد بود» .شبستری می وید
توانـــاـیکـــهدرــــکعررـــ العین 

مکـــا ونـــوزپــــــآوردکـــونین 

چــوَــا َـــرت دمیــرَلــممد 

ـــزارازنقـــ یـــرلــــوچعــــممد 

امآزدمتشـــتپیــــا ـــردوعـــالم 
د) تقدیر رزق موجودات

ومازدمکـــــ وــــــانــــازآدم 5

ُ ً
َ
در صحعفه سجادیه درباره مقدر بودن رزق چنین آمده است « َو َِج َع ِِلكل ِ ُِروح ِِملن ُهمِقوتلاِ
ٍ

 .1صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .28
 .2همان.
 .3راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .110
 .4بقره .11۷
 .5محمود شبستری ،گلشن راز ،ص.123

ُ ً

ً

َ

ُ

َ
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َ

َمعلوما َِمق ُسوما ِِمن ِِرز ِق ِهَِ،لِینق ُص َِمن َِز َاد ُُ َِن ِاقص َِ،وَِل ِِیز ُید َِمن َِنق َص ِِمن ُهم َِزا ِئدِ؛ 1وبرای هریاک
ازآنان روزی معلوم وقسمت شدهای از باب لطف قرار داد.هرآن کاس را کاه روزی فاراوان داده،
احدی نمیتواند بکاهد ،وهرآن کس را که روزی کاسته ،هیچ کس نتواناد بیفزایاد» .بایاد توجاه
داشت خداوند روزی رسان است؛ ولی نه برخال جریان علل وعوامل طبیعی وقوانین حاکم بر
دنیا وبدون تالش وکوشش فرد درکسب روزی؛ پس رزق مقدر را انسان باید با کار و تالش خاود
به دست آورد .سعدی می وید
میسرنمـیکود 

نایــردهرنــجتــ ج

رکوعملنكردوع اــتامیــداکـت 

مزدآزتررتنـازیـرادرکـهکارکـرد 

دانهنكاکتایلـهودخـلانترـارکـرد 2

این همان نکته معرفتی است که در فرازی ازدعای حضرت چنین آمده است

َ
ََََ َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ
لاِآَلتِال َبسلط َِ،و َج َعل َ َِل َنلاِأ َد َواتِال َقلبِ َ
لاِبلأر َواحِ
ن
ع
ت
ِم
ِ،و
الهمد ِِلل ِهِال ِذیِرکب ِِفين
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ َِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ال َهياة َِ،و َِأث َب َتِف َين َ
اِج َوار َحِاأع َمال َِ،وغذ َاناِبطيِ َ
لاِبفض ِلل ِه َِ،وأق َنانلاِ
ان
ن
غ
أ
ِ،و
ق
ز
ِاللر
لات
ب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
3
ِب َم ِن ِِه؛ و سپاس خدای را که در پیکرما ابز ِار شودن اندام را ساوار کارد و آالت بساتن
آنها را مقرر فرمود و ما را از نسیمهای حیات بخش بهرهمند کرد واعضای انجاام دادن
کاربه ما مرحمت فرمود ،وما را با روزیهاای پااکیزه خاوراک داد ،وباه فضالش ماا را
بینیاز کرد وبه عطای خود سرمایه بخشید.

در جایی دیگر چنین سروده است

ادــــمممـــین،ســـًرهعـــاماوســـت 
چ ــازپهـــنخـــوازکـــرمتــــسترد 

یراـنخوازـغماچهدکـمنچهدوسـت 


کــهسیمرغدرَــا َسمتخــورد 4

ھ) بخشایش خداوند

یکی از صفات فعلی خداوند که همه مردم با آن ارتباط برقرار میکنند وصف بخشاایش ری
َ َّ
َ
است .در صحعفه سجادیه آمده است «أن َتِال ِذ َِس َّمي َت َِنفِ َس َك ِِبال َعف ِوِفاع ُف َِع ِّنلي؛ 5تو خادایی
که خاود را بخشانده نامیادهای،پاس مارا ببخشاای» .درنیاایش ناماه صاحعفه ناه تنهاا وصاف
 .1صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .28
 .2کلیات سعدی ،قصاید ،ص .65۷
 .3صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص .29
 .4کلعات سعدی ،بوستان ،ص .183
 .5صحعفه سجادیه ،دعای  ،16ص .114
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بخشایش ری خداوند جلوه بیشتر دارد ،بلکه بخشایش ری معرفی شده که خود راهکار جلاب
بخشایش خویش را نیز به بند ان نشان داده است؛ آنجا که عرضه میدارد

َ ً
َ َ َ َ
کِو َِس َم َيت ُه َ
ِالتو َب َة َِ،و َِج َعل َت َِع َلل َِذللکِال َ
یِف َته َتِلع َ
اباِإ َل َِعفو َ
لابِ
ب
کِب
اد
ب
أنتِال ِذ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ َ َ َ َ ًَ ُ ً
ُّ
َ
ُ
َ َ
َدل ًيهِمن َِوحيکِل َئهِیض ِلو َ
اِعن ُهِ،فقلتِِ-ت َب َارکِاس ُمکِ-توبو ِاِإل ِالل ِهِتوبلةِنصلوحاِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُّ َ
َ َ َ
َ ُ َ ََ َ
َ
َ
ُ 1
َ
ُ
ِّ
َ
هار؛ تاویی
یِمنِته ِتهاِاأن ِ
اتِتج ِر ِ
ئاتكمِو ِِید ِخلكمِجن ٍ
كف َرِعنكمِس ِي ِ
عس ِِر ِبكمِأنِِِی ِ
که بر بند انت دری به سوی بخشش خود باز کاردهای ،وآن را بااب توباه نامیادهای ،و
در شوده ،راهنمایی از وحی خاود قارار دادهای ،تاا آن را ام نکنناد ،پاس خاود
برآن ِ
فرمودی به سوی خدا توبه خالص و بی پیرایه آورید ،باشاد کاه پرورد ارتاان ناهاان
شما را محو کند ،وشما را داخل بهشتهایی نماید که نهرها از زیر آن روان است.

شناخت خداوند با صفت بخشایش ری در ساحات مختلف زناد ی انساان باه خصاوص
زند ی اجتماعی نقش بی بدیل دارد؛ برای مثال بسیاری از نزاعهای خانواد ی که سبب فروپاشی
کانون رم خانواده می ردد به جهت نبود روحیاه ذشات و بخشاش درزن و یاا شاوهر اسات.
ا رزن یا شوهربه شناخت وباور ایمانیاش به خدای بخشایشگر توجه کند و همین صفت الهای
را دروجود خویش ودرزند ی خود پیاده سازد ،مشکل ترین مورد زند ی شان باا انادک ذشات
برطر می ردد .حافظ چه زیبا فته است

دارمامیـــعــاعًتیامن ــابدوســت 

کردمنـ اـتیوامــیـمیهعًــواوست 

دانمکهیگــذردمسـرنرممـنکــهاو 

ترچهپرـوشاستولیكنررکتهخوست 2


و) چشمه سار مهر و رحمت

در صحعفه سجادیه خداوند نه تنها مهربان ،بلکه مهرآفرین معرفی شده است؛ آنجا که عرضه

َ ِّ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ً
َ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ
يبا ِِف َ
لك؛ 3ای
ليِرح َم ِت ِ
ِآل ِهِوِاجع ِلناِن ِص
میدارد «یاِمنَِلِتفن ِخزا ِئنِرحم ِت ِهِ،ص ِعل ِمهم ٍدِو ِ

خدایی که نجینه های رحمت وسیع بی انتهایش فنا پذیر نیست ،برمحمد وآل او درود فرست،
وبرای ما هم از رحمت بی کران خویش بهره ای کامل عطا فرما» .شاناخت خداوناد باا صافت

َ
لادِ،
رحمت در صحعفه سجادیه مورد توجه خاص قرار رفته و از آن جملاه اسات « َور ُءوف ِِبال ِعب ِ
 .1همان ،دعای  ،45ص.29۷
 .2شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،ص.53
 .3صحعفه سجادیه ،دعای پنجم ،ص .64
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َ

ق؛ 1تو مهربان به بند ان ،ورحم کننده به آفرید انت هستی» .نکتاه درس آماوز اینکاه
َر ِحيم ِِبالخل ِ ِ
درصحعفه سجادیه نه تنها هنگام عرض نیاز ،خداوند را به اسم شریف « ّ
الرحیم» خواناده ،بلکاه

دردفع عذاب نیز به همین اسم پناهنده شده است؛ آنجا کاه عرضاه مایدارد « َو ِق ِنل ِِب َرح َم ِتلکِ
ذاب َ
َع َ
ار؛ 2و به رحمت خویش مرا ازعذاب آتش جهانم حفاظ فرماا» .درمجماوع شاناخت
ِالن ِِ

خداوند با صفت مهرورزی ،در فرایند حیاات اجتمااعی انساان نقاش بیبادیل دارد .انساان باا
مهرورزی نه تنها خود را به کمال متعالی میرساند و صفت الهی را درخاود متجلای مینمایاد،
بلکه نرمخویی او تأ یر تربیتی در خانه و جامعه دارد؛ چنانکه تندخویی موجب پراکند ی دیگران
از اطرا انسان میشود.

3

فهرست منابع

قران کریم ،ترجمه مشکینی ،قم نشر الهادی1388 ،ش.
 .1بلخی ،مولوی جالل الدین ،مثنوی معنوی ،تهران نشرهرمس1385 ،ش.
 .2حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،تهران نشر هنر پارینه138۷ ،ش.
 .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت نشر داراالحیا1411 ،ق.
 .4سعدی ،مصلحالدین ،کلعات اشعار ،تهران نشر دوستان13۷9 ،ش.
 .5شبستری ،محمود ،گلشن راز[ ،بی جا  ،نشر نگاه1391 ،ش.
 .6صحعفه سجادیه ،تهران نشر فیض االسالم1368 ،ش.
 .۷صدوق ،محمد بن علی ،التوحعد ،قم نشر جامعه مدرسین[ ،بی تا .
 .8صدوق ،محمد بن علی ،معانی االخبار ،تهران نشر دار الکتب االسالمیه[ ،بی تا .
 .9فردوسی ،شاهنامه ،تهران نشر ققنوس13۷۷ ،ش.
 .10مجلسی ،محمدباقر ،احاراالنوار ،تهران نشر دار الکتب االسالمیه1385 ،ش.
 .11نظامی نجوی ،خسرو و شعرین ،تهران نشر فرهنگ و مطالعات138۷ ،ش.
 .12نهج البالغه ،قم نشر موسسه امیر المؤمنین138۷ ،ش.

 .1همان ،دعای  ،6ص .۷5
 .2همان ،دعای  ،20ص .141
 .3آل عمران .159
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آداب حاجتخواهی در صحیفه سجادیه
حجتاالسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانی 

*

مقدمه

دعا و نیایش یک ضرورت و نیاز فطری است .انسان با دعا شایستگی رفتن فیض ح تعالی
را پیدا میکند؛ درست مثل کودک نوزاد که با ریه خود توجه ماادرش را جلاب و شایر دریافات
میکند .دعا و نیایش وسایله ماؤ ری بارای خودساازی و راهکاار پیوناد نزدیاک میاان انساان و
خداست .براساس آوردههای وحیانی محبوبترین کارهاا بارای خادای تعاالی در روی زماین،
دعاست .از سوی دیگر ،ما انسانها و همه هستی نیازمند خداوند ،بلکاه عاین فقار و نیااز باه او
هستیم .ما آفریده اوییم و باید نیازهای خاود را باه پیشاگاه آفریاد ار خاود عرضاه نمااییم .دعاا
فتگوی دلبرانه عاش با معشوق و عریضه نیازمندانه در پیشگاه حضرت بینیااز اسات .در ایان
مقوله در صحعفه سجادیه نکتههای آموزنده آمده که سرمش نیایش و درس حاجتخواهی برای
حاجتمندان است .در این نوشتار به فرازهایی از صحعفه سجادیه اشاره میشود
 .1نیایش نیازمندانه

صحعفه سجادیه یک نیایشنامه نیازمندانه است .در نیایشهای نیازمندانه ،حماد و ساتایش
خدای حاجتدهنده بسیار مورد توجه نیایشگر است .از این روست که نخستین دعای صاحعفه
سجادیه با حمد و ستایش آغاز شده و در سراسر این نیایش نورانی حمد و ستایش خداوند ماوج
َ ُ َ َ َ
یِأغ َل َق َِع َن َاِب َ
ابِ
میزند .درخواست حاجت در صحعفه سجادیه چنین آمده است «الهمد ِِلل ِهِال ِذ
ََ َُ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ
كر ُُِ؟ِ ََل َ
یِش َ
ِ،م َت ؛ 1سپاس خداوندی را که جز به
كيفِن ِط ُيق َِحم َدُ؟ِامِمت ِنؤ ِد
الهاج ِة ِِإَل ِِإل ِيهِ،ف
در نیاز را به روی ما فرو بست .چگونه از عهده حماد او بارآییم؟ کای سپاساش میتاوانیم
خودِ ،
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1صحعفه سجادیه ،دعای اول ،ص. 36
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فت؟ هر ز نمیتوانیم».
این فراز از دعا در خصوص مسئله عرض نیاز در محضر بینیاز ،بازتاب حمد و ساتایش باه
عنوان پیش نیایش نیازمندانه است که در صحیفه سجادیه مورد توجه ویژه قرار رفته است؛ بارای
مثال در دعای روز عرفه چنین آمده است

ً
ً َ ً
ً
َ َ َ
َ َ َ
َ َ
ازیِ
لكِال َهم ُد َِحمدا َِی ُد ُوم ِِب َد َو ِامك َِوِلكِال َهم ُد َِحمداِخ ِالدا ِِب ِنع َم ِتك َِ،وِلكِال َهم ُد َِحمدا ُِی ٰو ِِ
ً
ً
َ
ُ
َ َ َ َ
َ َ َ
1
لد؛
ُصن َعك َِوِلكِال َهم ُد َِحمداِ َی ِز ُید َِعل ِِرضاك َِ،وِلكِال َهم ُد َِحملدا َِمل َ َِحم ِلدِکل ِ َِح ِام ٍ ِ
سپاس تو را ،سپاسی که به دوامت دائم ماند ،و تاو را ساپاس ،سپاسای کاه باه نعمتات
همیشه بپاید ،و تو را سپاس ،سپاسی که با احسانت برابری کند ،و تو را سپاس ،سپاسی
که بر خشنودیت بیفزاید ،و سپاس تو را ،سپاسی که باا ساپاس هار ساپاس زاری تاوأم

باشد.
َ ًُ
ُ ََ َ
لكِال َمز َ
یلدِب ُو ُفلورُ َِ،و َِتص ُللهُِ
وجلب ِِبكر ِم
ِِ
ِ
امام پس از ستایش نیازمندانه فرموده است «حمداِی ِ
ِ ِ
َ ً
َ
لك؛ 2سپاسی که به کرمت باعث افزونی نعمت و وفور آن ردد ،و از باب
ِب َم ِز ٍید َِبع َد َِم ِز ٍیدِطوَل ِِمن ِ

احسان پس ازهر فزونی آن را به فزونی دیگر برسانی» .پس نخساتین ادب حاجات خواساتن در
صحعفه سجادیه این است که نیازمند ،عرض نیاز خود را با حمد و ستایش آغاز کند.
 .2حاجتخواهی امیدوارانه

یکی از آداب حاجت خواستن از خداوند امید به اجابت دعا ویقین به برآورده شدن حاجات
َ َّ َ َّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ ََّ َ
َ ََ َ
الداع ِإذا
است .خداوند متعال در قرآن میفرماید « ِإذا َسألك ِع َب ِادي ع ِني ف ِإ ِني قریب أ ِجیب دعوة
ِ
ِ
َد َع ِان؛ 3هر اه بند ان من از تو پرسند ،من به آنها نزدیکم ،هر اه کسای مارا خواناد دعاای او را
اجابت کنم» .در صحعفه سجادیه درباره نیاایش امیدواراناه باهعنوان راهکاار ارفتن حاجات از
َ 4
خداوند ،نکتههای درسآموز بسیار آمده که از آن جمله است « َو َ
ِیاِمن ََِل ُِی َجاو ُز ُُ َِر َج ُاء َ
ين؛
ِالر ِاج ِ
ِ
ای کسی که امید امیدواران از او نمی ذرد (و برتر از او کسی نیست که به او امیدواری باشد)».
در فرازی دیگر آمده است

َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ
َ
ُّ
ِاللد َعاء َِ،و َِو َعلد َ
ِاْل َج َابلةِ،
ت
ِ
ل
اللهمِفكماِأمرت ِِبالتوب ِةِ،وِض ِمنتِالقبولِ،وِحثثتِع
ِ
ِ

 .1همان ،دعای ،4۷ص .330
 .2همان ،ص .331
 .3بقره .186
 .4صحعفه سجادیه ،دعای  ،31ص . 204
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َ
َ َ
َ
َ َ ََ ُ َ َ َ
ِآل ِه َِ،وِاق َب ِتو َب ِت َِ،وَِلِتر ِجع ِن َِمر ِج َ ِالخ َيب ِة ِِمن َِرح َم ِتلک؛ 1باار
فص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
الها! همان ونه که به توبه و باز شت فرمان دادی و پذیرش آن را ضمانت فرمودی ،و بر
دعا ترغیب نمودی و نسبت به آن وعاده اجابات دادی ،پاس بار محماد و آلاش درود
فرست ،و توبهام را قبول کن ،و از رحمتت ناامید و مأیوسم باز مگردان.

در مثنوی داستان جالبی بیان شده است کسی پیوسته از خدا طلب حاجات میکارد ،شابی
شیطان بر او ظاهرشد و فت چرا خود را خسته میکنی؟ لبیک نخواهی شنید .او از دعا دلسرد
شد و ناامیدانه به خواب رفت .در خواب از او پرسیده شد چرا از دعا و طلاب حاجات دلسارد
شدی؟ او فت شاید مردود در اه خدا باشم ،لذا لبیک او را دریافت نمیکنم .در آن حال باه او
فته شد
تًــتآزاللــهتــولـــبیکماســت 

وآزنیــامودردوســومتپیــکماســت 

نـوـی ـــــایتــــو 


اوچاره
حیلــــه

نـذبمایودوتــــشاداــنپـایتـو 





ترسوعشقتـوکم ــلطـاماسـت 






مـــر ــرـــاربتــولــــبیک است 2


 .3نقطه امید

ون
انسان نه تنها نیازمند و محتاج ،بلکه عین نیاز و نیازمندی است .از ایان رو حاوایج وناا ِ
کوچک و بزرگ دارد که در آغاز و انجامش نیازمند به ح تعالی است.
در اول دعای سیزدهم صحعفه درباره تنها نقطه امید بودن خداوند در دعاا و حاجاتخواهی
َُ َ ُ َ َ َ َ
َ ُ َ
َ َ
ِوِ َ
لات؛ 3خادایا ای آخارین
یاِملن ِِعن َلد ُُِنيل ِالط ِل َب ِ ِ
ات َ ِ
آمده است «اللهمِیاِمنته ِمطل ِبِالهاج ِ
مقصد آرزوها ،و ای کسی که در اه او جاای دسات یاافتن باه خواستههاسات» .معناای دعاای
حضرت میتواند این باشد که وقتی همه درها به روی انسان نیازمند بسته شد ،آخرین نقطه امیاد
او که هیچ اه درش به روی بنده او بسته نخواهد شد ،در اه خداوند متعال است .در هر صاورت
فراز یاد شده بلند و درسآموز است و به انسان نیایش ر میآموزد که در هنگامه عرض حاجت از
کجا شروع و چگونه عرض نیاز کند؟ انسان در نیازهای ابتدایی ،متوسط و نهایی خود تنهاا یاک
ً
نقط امید یا امید نهایی دارد و او خداوند است و ا ر احیانا بهواسطه عوامل و وسایط کامروا و نیاز
 .1همان ،ص . 214
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،بیت  ،195ص.348
 .3صحعفه سجادیه ،دعای  ،13ص .100
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او بر آورده یا نامالیمات و رنج و ناخوشی از او برطر میشود ،در واقع آن واسطه ،مجرای فیض
الهی بوده و نه مبدأ فیض یا واسطه دفع و رفع ناخوشی بوده است .این همان نکتاهای اسات کاه
َ
قرآن کریم فرموده است « َو ما ِب ُک ْم ِم ْن ِن ْع َمة ف ِم َن َّالل ِه؛ 1و هر نعمتی که دارید از جانب خداوند
است» .بدین ترتیب فراز یاد شده دعای صحعفه پیام خاص خاود را دارد و درس حاجاتخواهی
از خداوند است.
 .4نیایش فقیرانه

در صحعفه سجادیه درباره دعا و نیایش فقیران به نکتههای زیباا اشااره شاده؛ از جملاه آماده
َ
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
کِوِأنتِأل ِال ِغ َن َِعن ُهم َِوِن َسب َت ُهم ِِإلل ِالفق ِلر َِو ُِللمِألل ِال ِفق ِلرِ
است «ت َم َّدحت ِِبالغ َن ِاء َِعنِخل ِق
َ
ِإليک؛ 2تو وجود خود را به بینیازی از همه خل ستودهای و تو به بینیازی از ایشان شایستهای و
ایشان را به نیازمندی و فقر نسابت دادهای و ایشاان سازاوار چناین نسابتاند» .در ایان فاراز باه
بنیادیترین مسئله معرفتی و اساسیترین راهکارحاجت خواهی اشاره شده و آن ایان کاه باه ماا
آموخته است باید فقیراناه از خادا طلاب کنایم .وقتای در قارآن داساتان حضارت موسای را
میخوانیم متوجه میشویم که حضرت موسی به نزدیکی منطقهای رفت که در آن آب وجاود
داشت و متوجه دختران شعیب شد که وشهای ایستادهاند و جلو نمیآیند .حضارت موسای
وسفندان دختران شعیب را آب داد که قرآن در آیه  24قصص این موضوع را بیان میکند که پس
از آب دادن به وسفندان ،رفت و زیر سایهای نشست .حضرت موسای باه خداوناد فرماود
َ َ
َْ
َّ
« َر ِ َّب ِإ ِني ِل َما أن َز ْل َت ِإ َل ََّی ِم ْن خ ْیر ف ِق ٌیر؛3پرورد ارا مرا به هر چیزی که خیر است برسان» .کاه در
این آیه به نکتههایی اشاره شده که برای زند ی امروز جوانها بسیارآموزنده است
اول آنکه باید از خدا زیاد خواست ،زیرا قدرت خداوند و کرمش نامحدود اسات و نبایاد از
خداوند درخواستهای کم داشت .همچنین با توجه به دعای حضرت موسی انسان بایاد از
خداوند خیرش را بخواهد .حضرت موسی زمانی این دعا را به در اه خداوند کرد کاه قبال از
آن به دختران شعیب احسان و نیکی کرده بود و این برای ما درسی است که وقتای دعاایی داریام
قبل از آن احسان کنیم.
در ادامه ماجرا میخوانیم که آن حضارت هام دارای شاغل و امنیات میشاود و هام ازدواج
 .1نحل .53
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میکند.
امروزه ممکن است برخی افراد مشکالت حضرت موسی را داشته باشند؛ یعنی هم نیااز
به ازدواج ،هم شغل و هم امنیت داشته باشند .این افراد باید از قرآن بیاموزند و برای برآورده شدن
حاجات و دعاهایشان مثل آن حضرت احسان کنند.
 .5تنها امیدگاه نیازمندان

در نیایش حاجتطلبانه باید به سراغ سرچشمه فیض رفت .در صحعفه سجادیه چناین آماده
َ
ََ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
لکِف َقلد َِط َل َ
لب َِح َاج َت ُله ِِفل ِ
ِصرِفِالفق ِر َِعنِنف ِس ِه ِِب
است «ف َمن َِح َاول َِس َدِخل ِت ِه ِِمن ِِعن ِدکِ،وِرام
ََ َ َ َ َ
اِ،وِأ َت ِط ِل َب َت ُه ِِمن َِوج ِه َها؛ 1از این جهت هر کس رفع نیاز خود را از جاناب تاو بخواهاد و
مظا ِنه
بر رداندن فقر را ازخویشتن به وسیله تو طلب کند .به راستی که حاجتش را درجایگاه اصلی خود
خواسته و به دنبال مطلبش از راه صحیح رفته اسات» .در ایان فاراز از دعاای حضارت در واقاع
آدرس مظان و امید اه حاجت نشان داده شده است .تنها امید اه نیازمندان خداست .او از شنیدن
دعا و نیایش و طلب حاجت بند ان هر ز خسته نمیشود و ماالل نمی یارد؛ آنجاا کاه عرضاه
میدارد
ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ِیلاِملنَِلِت َب ِلدلِ
ِیاِمنَِلِتف ِن ِخزا ِئنلهِالمسلا ِئ ِو
وِیاِمنِِیرغب ِِإل ِيهِوَِلِیرغبِعنهِو
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
كم َت ُهِال َو َسائ ُ َِو َ
َ
ُ
ُ
ح َ
َ
ِیاِمن ََِل َِتن َقطل ُ ِعنلهِح َلوائجِالمهتلاجينِوِیلاِملنَِلِیعنيلهِدع ُ
لاءِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ 2
ين؛ و ای آنکه به تو رو کنند و از تو روی برنتابند .ای که درخواستها نجهایت
الد ِاع ِ
را فانی نمیکند و ای که هیچ دستاویزی حکمت تو را تغییار نمیدهاد و ای کسای کاه
رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی ردد و ای که دعای دعاخوانان تو را خسته نمیکند.

پس بدین ترتیب یکی از روشهای حاجتخواهی این است که حاجت و عرض نیازها باید
به پیشگاه خداوند عرضه شود که او تنها مظان و امید اه حاجتروایی اسات و خاود نیاز وعاده
اجابت فرا یر داده است 3.در نتیجه بر اساس سایره نیایشای حضارت ساجاد در صاحعفه و
جاهای دیگر خداوند تنها امید اه برآورده شدن حاجات است و نیازمندان باید باه در ااه او روی
آورند که به هیچ نقطه دیگری غیر او امیدی نیست.

 .1صحعفه سجادیه ،دعای  ،13ص .101
 .2همان.
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 .6حاجتخواهی موحدانه

یکی از آداب دعا و نیایش نیازمندانه ایان اسات کاه انساان موحداناه حاجات بخواهاد .در
صحعفه سجادیه به نکتههای درسآموز اشاره شده است؛ آنجا که عرض میکند

َ َ
َ
ََ َ َ
َ َََ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ
َ
لاِدونلکِفقلدِت َع َلرضِ
َو َِمنِت َو َج َِهِ ِب َه َاج ِت ِه ِِإل ِأ َح ٍد ِِمنِخل ِقکِأوِجعللهِسلببِنج ِهه
َ َ
َ َ َ َ َ
ان؛ 1و هر کاه در نیااز خاود باه یکای از
ِاْلح َس ِ ِ
ِلل ِهرم ِانِ،واستهق ِِمن ِِعن ِدکِفوت ِ

آفرید ان تو رو کند ،یا او را به جای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد ،بیشاک
خود را در معرض نومیادی آورده و از جاناب تاو سازاوار محرومیات از احساان
شته است.
اما دلیل این قضیه در فراز دیگر بیان شده که فرمود

َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ً
اجا َِو َِأ َن َِیر َغ ُب ُِمعدمِإ َل ُِمعلدم َِف َق َصلد ُت َ
کِ،یلاِ
ُسب َه َان َِر ِب ِکيفِیسألِمهتاجِمهت
ٍِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ،ب َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
الثق ِلة ِِبلک؛ پااک و منازه اسات پرورد اارم،
ِإل ِه ِِ
الرغب ِةِ،وِأوفدتِعليک َِرجا ِئ ِِب ِ
چگونه نیازمندی از نیازمندی طلب نیاز کند؟ و چگونه تهی دستی از تهی دستی دیگار
دایی کند؟ پس ای خدای من از سر شوق و رغبت آهنگ تو کردم و از بااب اطمیناان
امید خویش به تو بستم.

بنابراین از نظر صحعفه سجادیه غیر از خدای بینیاز ،هیچ کسی شایسته آن نیسات کاه از او
حاجت خواسته شود ،چون غیر از او همه محتاج و فقیر و عین فقر هستند.
 .7حاجتخواهی متوسالنه

یکی از روشهای حاجتخواهی توسل است .این روش یک نقشه راه بارای نیال باه هاد
است و نه تنها با توحید منافاتی ندارد ،بلکه جلوه حاجاتخواهی موحداناه اسات .در صاحعفه
سجادیه توسل به محمد و آل محمد موج میزند و در هر فراز از این نیایشناماه ناورانی ،از
صلوات بر پیامبر و اهل بیت او به عنوان مقدمه خواستههای معنوی استفاده شاده و در
خود دعای سیزدهم که مخصوص طلب حاجت از خداوند است چندین بار به توسل اشاره شده
که از آن جمله است

َ
َ َ ً َ َ ً َ ً َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ
ِأ َملد َل َ
َ َ ََ ُ َ َ َ
اِ،وِ
ِآل ِهِ،صهةِدا ِئمةِن ِاميلةَِلِان ِقطلاع ِِأب ِلدلاِوَِلِمنتهل ِ ِ
وِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
اج َع َِذل َ
کِعو ًناِل َِو َِس َب ًباِل َن َجاح َِطل َبت ِ،إ َنل َ
ِکلر یمِ؛ 2وبرمحماد و آلاش
ل
اس
کِو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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درود فرست؛ درودی دائمی و فزاینده که انقطاع نپذیرد و زمان آن را پایانی نباشاد
و این درود را برای من مددکار قرار ده و سبب برآمدن حاجتم اردان؛ هماناا کاه
تو کار شای کریمی».
پس حاجتخواهی متوسالنه نه تنها با توحید منافاتی نادارد ،بلکاه راهکاار توحیادی بارای
جلب عنایت الهی و دریافت فیض متعالی اوست .حضرت می وید

َ
َ َ
َ ََ ََ
َ َ ََ ُ َ َ َ
َُ َ َ ََ ُ َ َ َ
ِآل ِهِ،ک َماِاس َتنقذت َن ِاِبل ِهِ،
ِآل ِهِ،کماِلدیتن ِاِب ِهِ،وِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
اللهمِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
َ َ َ
ِص َِع َل ُِم َه َمد َِوِآله َ
َ َ
ِ،ص َه ًة َِِتش َف ُ َِل َن َاِیو َمِالق َ
يام ِة َِو َِیو َمِالفاق ِة ِِإليک؛ 1باار الهاا! بار
ٍ ِِ
ِ
و ِ
محمد و آلش درود فرست؛ همچنان که به وسیله او ما را هدایت فرمودی ،و برمحمد و
آلش درود فرست؛ همچنان که به سبب او ما را رهایی کرامت کردی ،و برمحمد و آلش
درود فرست ،چنان درودی که در قیامت و در روز نیاز به تو از ما شفاعت کند.

بنابراین یکی از درسهای صحعفه سجادیه در باب حاجتخواهی از خداوند این اسات کاه
حاجتمند باید متوسالنه به در اه ح تعالی عرض نیاز کند .در این باره سعدی چاه زیباا فتاه
است
خــــاـایـــهحــــقی ـــیراعمـــه 

کــهیــرَــولاــــمازکــ مخاتمــه 

اتـــردعـــوتمردک ـــیورَبـــول 

مـــنودســـتودامـــازآلرســـول 2









 .8حاجتخواهی مجدانه

اصرار و جدیت در طلب حاجت از خداوند نقاش مهمای در بارآورده شادن حاجات دارد.
فرمود « َرح َمِِ َّالل ُهِِ َعب ًدا َِط َل َبِِإ َل ِِ َّاللهِِ َح َاج ًة َِف َأ َل َّحِِف ُّ
اء؛ 3خداوند بندهای را
يِالد َع ِ ِ
پیامبر اسالم
ِ
ِ
ِ
ِ
که از او طلب و حاجتی دارد و برآن پافشاری میکند ،مورد رحمت خویش قرار میدهد» .ایان
نکته در صحعفه سجادیه نیزمورد توجه قرار رفته است؛آنجا که عرضه میدارد

َ
َ
َ
یِ،و َت َق َط َعت ُِد َِ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ
اِجهد َ
َُ َ َ
اِح ِيل َِ،و َِس َولت ِِل ِنف ِس ِ
ونه ِ
اللهمِو ِِل ِِإليکِحاجةِقدِقص َرِعنه ِ
َ
َ
َ
َ ََ َ
َ
يکِ،و ََِل َِیس َتغن ِف َِطل َباته َِعن َ
َ
کِ،و ِِل َِزلة ِِمن َِزلل ِ ِ
اِإل َِمن َِیرف ُ َِح َوا ِئ َج ُه ِِإل
ِ ِ ِ ِِ
رفعه ِ
َ
َ ََ
َ
َ 4
َ
ُ
َ
ين؛ خداونادا! باه در اهات حااجتی آوردهام کاه
اتِالملذ ِن ِب ِ
الخ ِ
اط ِئينِ،وعث َرة ِِمنِعثر ِ

 .1همان ،ص.215
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قدرت دستیابی به آن را ندارم و رشته چاره جوییام درمقابل آن سسته و نفس من در
نظرم چنین آراسته که آن نیاز را به کسی اظهار کنم که او خود نیازهایش را باه در ااه تاو
میآورد و در خواستههایش از تاو بینیااز نیسات و ایان لغزشای اسات از لغزشهاای
اشتباهکاران و درافتادنی است از درافتادنهای ناهکاران.

پس حاجت خواهی مجدانه برای رسیدن به حاجت مهم است .نقل شده کاه مارد نابیناایی
خدمت پیامبر اکرم آمد و فت ای رسول خدا! از خدایت بخواه که مرا شفا داده و چشمانم
را به من باز رداند .پیامبر فرمود ا ر خواستی دعا میکنم و ا ر خواساتی صابر کان .ایان صابر
برایت بهتر است! و شاید مصلحت تو در همین حالت باشد .ولی پیرمرد بر خواساتهاش اصارار
کرد .پیامبر به او دستور داد تا وضوی کاملی رفته و بعد ازخواندن دو رکعت نماز ،دعا کرد.
ّ
راوی این داستان می وید ما در همان مجلس نشسته بودیم و سخن می فتیم ،مدتی ذشات،
دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد ،درحالی که هیچ آ اری از نابینایی در او نبود و چشم او روشان
بود 1.حافظ چه زیبا سروده است
دستامعلبنـارمتاکـاممـنیرآـــ 


ـاتنرسـیهنانازـانازمتـنیرآـــ 2


 .9حاجتخواهی خاضعانه

نزدیکترین حاالت بنده به خداوند متعال در سجده است ،چون انسان هر اندازه در پیشاگاه
ربوبی خاکیتر و به خاک نزدیک ردد ،معرفت او به خداوند بیشتار میشاود لاذا نمااز زار در
حال رکوع پرورد ارش را به اسم «العظیم» و در حال سجده به اسام «االعلای» میخواناد .در
ُ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
اأ َذل َ
لين َِو ِِمثل ِاللذ َر ِةِأوِ
دعای عرفه صحعفه سخنی حکیمانه دارد «وِأِناِبعدِأق ِِاأق ِللينِوِأذ ِلِ ِ
ُد َون َها؛ 3ای خداوند! من کمترین کمترانم و خوارترین خوارترانم ،همانند ذرهای یا حتای کمتار از
ِ
آن» .بنابراین خضوع بهترین حالت برای دریافت فیض الهی است و سجده کامالترین نماایش
خضوع بنده در پیشگاه ربوبی است؛ چون باالترین و شریفترین عضو بدن انساان کاه پیشاانی
اوست ،روی خاک ذاشته میشود که پساتترین موجاود اسات ،و باا پرورد اارخویش نجاوا
میکند؛ از این روست که دعا و حاجت خواستن از خدا در این حال زودتر مساتجاب میشاود.
َ
بر همین اساس دردعای سیزدهم صحعفه دردعای سجده آمده است « َوِمن َِح َاجت َ
ِیاِر ِبِکذ َاِوِ
ِ
ِ
 .1محمد بن احمد ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،1ص .365
 .2شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،ص .155
 .3صحعفه سجادیه ،دعای  ،41ص .341
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َ ََ ُ َ َ
َ َ ُ
َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ َ َ
کِب َ
ِ،ف َأس َأ ُل َ
ک َِوِب ُم َه َمد َ
کِعل ِيهمِ،أنَِلِت ُر َِد ِن ِ
ِآل ِهِ،صلوات
ِو
کذاِفضلکِآن َس ِن ِ،و ِِإحسانکِدل ِن
ِ ٍ ِ
ِ
َ ً
خا ِئ ِبا؛ 1وحاجتم ،پرورد ارا! چنین و چنان است .فضلت به من آرامش میدهد و احسانت راهام

مینماید .پس از تو ،به ذات مقدست و به محمد و آلش
در اه ناامید مگردانی».

درخواست میکنم کاه مارا از ایان

فهرست منابع

قران کریم
 .1صحعفه سجادیه ،تهران نشر فیض االسالم13۷6 ،ش.
 .2بلخی ،مولوی جالل الدین ،مثنوی معنوی ،تهران نشر هرمس1385 ،ش.
 .3حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،تهران نشر هنرپارینه138۷ ،ش.
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران نشر دار الکتب االسالمیه1385 ،ش.
 .5ذهبی ،محمد ،تاریخ اسالم ،بیروت نشر دار التراث العربی1411 ،ق.
 .6سعدی ،کلعات سعدی ،تهران نشر دوستان138۷ ،ق.

 .1همان ،دعای  ،13ص .104

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

پیامدهای قمار و شرطبندی در فضای سایبری
*

سیـعلیاصغرموسوی 


مقدمه

قمار ،شرطبندی و انواع آن ،یعنی باهکار یری شاانس و هاوش انساانی بارای کساب مناافع
شخصی از اموال دیگران .از زمانی که داد و ستد به روش کاال به کاال بود تا زمانی که سکه و پول
رایج شد ،همواره قمار یکی از مخربترین رفتارهای اخالقی بشر در اقتصااد خاانواده و جامعاه
بوده است؛ در حالی که تمام ادیان الهی ،قمار را مذموم و حرام دانستهاند .امروزه قمار در فضاای
سایبری و شبکههای اجتمااعی باه شایوه قمارخاناههای 1آنالیان و ساایتهای شارطبندی و باا

« ردش مالی پنج هزار میلیارد تومان در سال و خاروج بایش از یاک و نایم میلیاارد دالر ارز از
کشور» 2به شدت رواج یافته است .خانهنشاینی در ایاام کروناا ،استیصاال اقتصاادی و اساتفاده
آزادانهتر از اینترنت به بهانه آموزش (مدارس) ،موجب افزایش قربانیان قماارآنالین شاده اسات.
تبلیغات اینترنتی بیحد و حصار قماارآنالین و شارطبنادی توساط سالبریتیها ،ورزشاکاران و
شاخهای مجازی را میتوان مهمترین عامل اعتماد افراد برای پیوستن به این سایتها و «ویرانای
بسیاری از خانوادههای آبرومند ،از دست دادن شر و حیثیت و علت خودکشی افراد دانست».

3

«تفرقه و دشمنی ،خشم و نفرت ،جنگ و قتل ،انحطااط اخالقای ،کساب ماال حارام ،طاالق،
اضطراب و نگرانی ،خودکشی و هیجانهای عصبی» 4،بخشی از آ ار زیانبار قمارند که میتواناد
* نظریهپرداز ادبیات دینی و پژوهشگر رسانه.
 .1کازینوها.
 .2خبر زاری مهر « ،ردش مالی سایتهای قمار چقدر است؟» ،1399/11/29 ،کد خبر .5124۷9۷

https://www.mehrnews.com/news/5124797

 .3محمدباقر شریعتی سبزواری« ،احکام قمار و پیامدهای آن» ،مجله معار اسالمی ،ص.136
 .4همان.
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از انسان خلیفهالله ،فردی بسازد که انواع جرم و جنایت و فساد و فحشا را مرتکب شود .با توجاه
به اهمیت و فرا یری قمار و شرطبندی آنالین ،در این نوشتار به بررسای آسایبهای آن پرداختاه
میشود.
قماربازی اینترنتی

منظور از قمار ،انجام یک عمل بر مبنای شرطبندی است که به موجاب آن یکای از طارفین
ملزم به پرداخت مال معین و یا انجام عمل خاصی برای برنده میشود 1.امروزه در عصر فنااوری
اطالعات ،اصطالح «قمار» و قماربازی باا واژه «دیجیتاال» نیاز همنشاین ،و موجاب پیادایش
اصطالح نوظهوری با عنوان «قمارباازی دیجیتاال» شاده اسات« .قمارباازی دیجیتاال» کاه باا
عناوینی همچون «قماربازی برخط» یا «قماربازی اینترنتی» نیز شناخته میشود ،نسخه اینترنتی
قمار سنتی به شمار میآید و وصف دیجیتال تنها از تغییر در شکل ،شیوه و بستر انجام قمارباازی
حکایت دارد2.در واقع قماربازی اینترنتی ،هر نوع فعالیتی است کاه از طریا اینترنات صاورت
می یرد و شامل نوعی شرکت در قرعه ،شرطبندی یا انجام فعالیتی مبتنای بار بخات و اقباال باا
3
هد رسیدن به پول ،جایزه و یا نوعی امتیاز است.
انواع قمارهای سایبری

قمارهای سایبری دارای انواعی است که به چند نمونه آنها اشاره میشود.
 .1بازیهای رایانهای

برخی از بازیهای رایانهای که بازنده باید پرداخت درون متنی انجام دهد ،در زمره قمار قرار
می یرد .این بازیها بنا بر نظر حضرت آیتالله خامنهای ،جایز نیست
به طور کلی ا ر در این بازی ،چه آنالین و چه بهصاورت آفالیان ،بازناده چیازی را باه
برنده وا ذار میکند که ارزش مالی دارد ،حکم قمار را دارد و جاایز نیسات .همچناین
خرید و فروش آن مقدار اعتباری که برنده از بازنده به دست آورده است ،جایز نیسات.
شایان ذکر است هر بازی که مستلزم مفسده و ناه است و یا خو آن در میان اسات و
 .1دهخدا.
 .2مهدی چگنی و سید احمد موسوی« ،قماربازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری» ،مجلاس و راهبارد ،ص
 333و .334
 .3علیرضا دهقان« ،قماربازی اینترنتی» ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،ص .45
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یا همراه با شرطبندی باشد ،جایز نیست.
 .2باینری آپشن

1

2

وبگاههای باینری آپشن ،آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی اسات و هار وناه فعالیات
کار زاری ،طراحی و مدیریت وبگاههای باینری آپشن نیز از باب اعانه بر ا م ،حرام و غیرقاانونی
است .در باینری آپشن از نظر عقالیی و شرعی نفعی برای هر دو طر نداشته و سود یك طار
متضمن زیان دیگری است .روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصاد اسات؛
به ونهای که در صورت عدم تحق پیشبینی کل سرمایه فرد از دست میرود .در اصل معامله و
مبادلهای در بین نیست؛ زیرا فردی که مالی را به دست آورده (برنده) در مقابل چیزی را از دسات
نداده است و تعهدی ندارد .طبیعی است که ا ر فرد بازناده عاقال باشاد ،نسابت باه ایان تعهاد
ً
ً
3
رضایت ندارد و مصداق أکل مال به باطل ،و شرعا و عقال حرام است.
 .3شرطبندی مسابقات

طب ازارش ساالیانه کمیسایون قماار ،از ساال  2015تاا  2018شارطبندیهای ورزشای
پرطرفاادارترین نااوع شاارطبندی بااوده اساات 4.حضااور برخاای بازیکنااان ،مربیااان و داوران در
سایت٬های شرطبندی فوتبال ،مشاهده آمار نصب اپلیکیشانهای شارطبندی 5و شامار بااالی
فالوورهای صفحات قمارآنالین ،تکیه افراد قماربااز تنهاا بار اطالعاات ورزشای شخصای (ناه
اطالعات ساایبری و رساانهای) ،تبلیغاات زناد ی الکچاری شااخهای مجاازی باا پیشبینای
 .1سایت رسمی احکام جامع« ،حکم بازی کلش او کلنز به صورت آفالین».1395/11/01 ،

http://sraj.ir/fa/index.php/node

 .2باینری آپشن یك بازار جدید مالی مشتقه و یك روش برای کسب درآمد اینترنتی از طری پیشبینی و ریسك است.
ا ر پیشبینی درست بود ،نسبت به سرمایه ذاری انجام شده ،سود به دست میآید ،اما ا ر پیشبینی اشتباه باود ،کال
سرمایه از دست میرود .در واقع هیچ تبادلی در باینری آپشن انجام نشاده و تنهاا شارطبندی روی پیشبینیهاسات؛
یعنی کار زار پولی را از معامله ر دریافت کرده و به او اجازه و امکان پیشبینی افزایش و کاهش قیمت کااالی پایاه از
قبیل سهام ،طال ،فلزات و ارز را میدهد .در صورت تحق پیشبینی ،نرخ سود به معاملاه ر پرداختاه مای٬شاود و در
صورت عدم تحق پیشبینیها ،معامله ر کال سارمایه خاود را یکجاا میباازد .احمدرضاا صافا و مهادی افشاار،
«بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن» ،اقتصاد اسالمی ،ص.130
 .3همان.
 .4سارا کشکر و همکاران« ،آسیبشناسی شرطبندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن» ،مجله مطالعاات
بازاریابی ورزشی ،ص.114
 .5در اسفند  1398بیش از پنجهزار بار اپلیکیشن شرطبندی فوتبال از و ل پلی نصب شده است .همان ،ص.109
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مسابقات ،موجب شده افراد زیادی بازنده و افراد محدودی برنده باشند؛ چنانکه مالباختهای فته
1
است «برنده از ابتدا کسی نیست ،جز مسئول سایت و مافیایی که پشت آن است».
علل و انگیزه قماربازی

علل و عوامل متعددی موجب رایش افاراد باه قمارباازی و شارطبندی میشاود کاه از آن
جمله ،میتوان به بهبود وضعیت روحی (تفریح و رفع ناراحتیهاای روحای و روانای باا بارد)،
ا رپذیری از محرکهای محیطی (جاذبههای تبلیغات و توصیه اطرافیان) و آزمون شاانس (نگااه
فرصتجویانه جهت کسب مناافع ماالی) اشااره کارد 2.قمارباازارن نیاز اهادا و انگیزههاای
مختلفی دارند که برخی از آنها عبارتند از کنجکاوی ،احساس قدرتمندی با مثبت شدن نتیجاه
پیشبینی ،لذت بردن از هیجان و استرس ،رؤیای روت بادآورده و بیزحمت .فرصاتجویی را
میتوان علت اساسی قماربازی در فضای سایبری دانست؛ فرصت مشهور شدن ،پولدار شادن،
کانون توجه جنس مخالف بودن و قدرتمند شدن مانند پدرخواندههای قمارباز جهانی.
آسیبهای قماربازی

قماربازی آسیبهای متعددی به دنبال دارد که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1آسیبهای فردی
 .1/1خدا فراموشی

فلسفه تحریم قمار ،فراموشی یاد خدا و نماز است .کسی کاه باه قماار آلاوده شاود ،فکار و
ذهنش همیشه به دنبال آن است که چگونه در قمار برنده شود یا اینکه ا ر مالباخته است ،در غم
و افسوس مال از دست داده به سر میبرد .چنین شخصی ا ر بخواهد نیز نمیتواند باه یااد خادا
4
باشد و از نماز واقعی غافل خواهد شد 3.شیطان برای فریب دادن ،اام باه اام پایش میآیاد.
شیطان بر کسانی ا ر ذار است که زمینه آن را داشته و سلطنت او را پذیرفته باشند 5.امروزه شیطان
 .1خبر اازاری دانشااجویان ایااران« ،حر هااای سااه معتاااد سااایتهای شاارطبندی» ،1399/11/23 ،کااد خباار
.9910231۷33۷

https://www.isna.ir/news/99102317337

 .2ر.ک سارا کشکر و همکاران« ،آسیبشناسی شرطبندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن» ،ص.120
 .3حمیدرضا حبیباللهی ،هشدارها و تحذیرهای قرآنی ،ص .43
 .4ر.ک بقره 168؛ طه 120؛ اعرا 201؛ ناس 5؛ زخر 36؛ مجادله 19؛ نسام .119
 .5علیجان کریمی« ،موانع یاد خدا از منظر قرآن» ،رهتوشه رمضان  ،1400ص  40و .41
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از طری شاخهای مجازی اینستا رام و کار ران جنسی چنان قدم به قدم با بهاره از جاذابیتهای
زند ی الکچری و زرق و برق مادی رایی ،قماربازی را در ذهن و قلب افراد جای میدهد که جز
نهایات تبعیات بیچاون و چارا از شایطان ،دور شادن قلاب
آن به هیچ چیز دیگری فکر نکنند.
ِ
َ ُ ْ َ ْ
قماربازان از نور خداوند است؛ این در حالی است که خداوناد فرماوده اسات «و ال ت ِطاع مان
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
کان أ ْم ُر ُه ف ُرطا؛ 1از آن کس که قلبش را از یااد خاود غافال
أغِلنا قلبه عن ِذکرنا و اتبع هواه و
ِ
ساختهایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس کارش بر زیادهروی است ،اطاعت مکن».
همچنین قمار اکل مال به باطل است و ناه محسوب میشود .فلسفه تحریم اکل مال به باطل
این است که انسان بدون دلیل منطقی ،عقلی و شرعی درآمدی داشته باشد و یا به عباارت دیگار
اکل مال به باطل ،درآمد بیدلیل و بادآورده است .بیتردید مال (قوام) زند ی است و ا ر درست
از آن استفاده شود ،منشأ خیر و سعادت برای انسان می ردد و ا ر ناصحیح و غیرمشروع به کاار
رفته شود ،موجب هالکت و ناابودی خواهاد باود .از ایان رو ،اساتفادههای نااروا و تصارفات
ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق فردی و حقوق دیگران است ،از این رو در آیات
َ
ُ ُ
َ َْ ُُ َ ْ َ ُ ْ ََْ ُ ْ ْ
باط ِل َو ت ْدلوا ِبها ِإلی
و روایات از اکل مال به باطل نهی شده است «و ال تأ کلوا أموالکم بینکم ِبال ِ
ْ َ
َْ ُُ َ
َّ
ْ َّ
الناس ب ْاِل ْثم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
اون؛ 2و اماوال یکادیگر را باه باطال (و
ال ُ ک ِام ِلتأ کلوا فریقا ِمن أ ْمو ِال
ِ ِ ِ ِ
ناح ) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به ناه( ،قسمتی از) آن را (باه
عنوان رشوه) به قضات ندهید ،در حالی که میدانید (این کار ،ناه است) بار ایان اسااس قماار
موجب می شود انسان از خدا دور شود».
در ذشته برای قماربازی زمان و مکان مشخصی وجاود داشات ،اماا اماروزه افاراد در هار
موقعیتی و با تنوع بسیار زیاد میتوانند در یر این خدافراموشی شوند.
 .1/2آسیبهای جسمانی و روانشناختی

قمارآنالین موجب بروز آسیب بسیاری همچون فرسود ی روانای ،کااهش آساتانه تحمال،
آسیبهای مفصلی ،عضالنی ،بینایی و پوستی (در ا ر استفاده زیاد از موبایل و رایانه) ،اضطراب
جدایی از موبایل ،آشفتگی ذهنی ،افسرد ی ،خود سرزنشی ،کاهش عزت نفس ،بحران هویت،
استرس ،اختالل در تفکر ،خودکشی و خودزنی در ا ر بدهی سنگین و  ...میشود.
قمار ،بزرگترین عامل به وجود آمدن هیجان در فارد قماربااز اسات و ایان هیجاان شادید،
 .1کهف .28
 .2بقره .88
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موجب پیدایش دردهای جسمی بسیاری همچون تپش باالی قلب ،زخم معده ،بروز ساکتههای
قلبی و مغزی ،پیری زودرس و بیماریهای عصبی و روانی میشود .در واقع فرد قماربااز هنگاام
قمار به دلیل هیجان بسیار ،دچاار تشانج روحای اسات و بادن او نیاز در حاالتی بحرانای قارار
می یرد 1.یکی از آسیبدید ان قمارآنالین می وید
دو ماه بعد از ازدواج متوجه اعتیاد همسرم به سایتهای قماربازی شدم .هشت ماه از زند ی
مشترکمان ذشته بود ،همسرم تمام پساندازمان را پای سایتهای شرطبندی باخته بود .شبها
تا دیر وقت قمار میکرد .یک روز صبح که بیدار شدم ،همسرم را بیتحرک در پذیرایی دیدم .پس
از انتقال وی به بیمارستان ،کار از کار ذشته بود و همسرم به علت تحمل اساترس پاای هماین
2
سایتهای قمار و شرطبندی و سکته قلبی ،جانش را از دست داده بود.
فرد قمارباز پس از باخت دچاار تنشهاای ذهنای ،نفارت ،خشام و اساترسهای شادیدی
میشود و در ا ر وسواسهای شدید فکری ،تزلزل در کنترل هیجانات منفی و امکان دسترسی به
اینترنت ،مدام شرطبندیهای جدیدی انجام میدهد تا شکست را جبران کناد .در ایان صاورت
فرد به دلیل کاهش تحمل و تابآوری ،توانایی حل مسائل و مشکالت جزئی را از دست میدهد
و ممکن است به مصر مواد اعتیادآور برای افزایش تمرکز یا غلبه بر استرسهایش روی بیااورد.
قماربازی می وید «وقتی قمار میکردم و میباختم ،اعصابم به هم میریخت .همین موضاوع
باعث میشد قرصهایی مثل کلونازپام مصر کنم .االن چندین سال است که مصر میکنم.
3
خیلیها بعد از باختن ،غش و یا خودزنی کردند».
 .2آسیبهای خانوادگی

قمار ،اولویت اول و آخر فرد قماباز است و اینترنت فرصت همیشگی حضور در این فضاا را
برای افراد فراهم میکند .در این صورت فرد نه تنها حضور فعالی در خانه ندارد؛ بلکاه از انجاام
مسئولیتهای خانواد ی خویش نیز سر باز میزند .فرد قمارباز پس از آسیب به خود ،به اعضای
خانوادهاش آسیب میزند .بروز تنشها ،مشاجرات ناشی از مشکالت اقتصادی و بیتوجهی باه
امورات زند ی ،زمینه را برای سستن روابط صمیمانه و عاطفی در یک خانواده فراهم میکند .در
 .1حمیدرضا حبیباللهی ،هشدارها و تحذیرهای قرآنی ،ص.۷3
 .2خبر زاری جمهوری اسالمی« ،قمار زند ی در سایتهای شرطبندی» ،1399/11/13 ،کدخبر .842058۷0

https://www.irna.ir/news/84205870

 .3محمدعلی فاطمینیا و همکاران « ،ونهشناسی قمار و آسیبهای اجتماعی آن در شاهر تهاران» ،فصالنامه علاوم
اجتماعی ،ص .64
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نهایت با آغاز اعتیاد ،قمارباز با مشکالت ستردهتری همچون ترک شغل و بیکاری ،دروغ اویی
و رویآوری به مواد مخدر ،فروش اموال و وسایل منزل ،سارریز شادن نیازهاای بارآورده نشاده
اعضای خانواده ،ناامیدی ،افسرد ی ،بدهیهای زیاد و در نهایات فروپاشای خاانواده ،طاالق و
طرد اجتماعی مواجه میشود .برخی از مهمترین آسیبهای قمارآنالین در خانواده عبارتند از
 .2/1کمرنگ شدن ارزشهای خانوادگی

فرد قمارباز همیشه به دنبال مخفیکاری است و برای انجاام فعالیتهاای مجاازی خاویش
همواره بهانهتراشی میکند؛ از این رو بسیاری از ارزشهای خانواده جای خود را باه ضاد ارزش
میدهند .جوان قماربازی که میخواهد شارطبندی کناد ،بارای تاأمین هزیناههای ماورد نظار،
خانوادهاش را فریب میدهد و برای رسیدن باه خواساتههای خاود از دروغ اویی تاا اساتفاده از
چاشنیهای مظلومنمایی ،جریحهدار کردن احساسات ،خشم ،عصابانیت ،خاواهش و  ...بهاره
می یرد .او میپندارد برای رفاه خانواده ،ساختی و بیخاوابی و اساترس را تحمال ،و باا تصاور
برآوردهسازی آرزوهای خانواده ،اعمال خود را توجیه میکند و توقع دارد که آنها او را درک کنند.
در واقع قمار موجب از باین رفاتن ارزشهاایی مانناد همادلی ،اعتمااد ،راساتگویی ،آراماش،
عطوفت ،صمیمیت ،ایثار و بروز ضد ارزشهایی مانند خیانت ،فریب ،دروغ ،خودخاواهی و ...
میشود؛ چنانکه یکی از قماربازان می وید
من هم خیلی چیزها را در قمار از دست دادم ،از ماشین و پسانداز رفته تا حتای خاانواده و
دوستان .بیشترین و بدترین چیزی که از دست دادم ،اعتماد بود ،به وناهای کاه دیگار هایچکس
حتی به اندازه دادن هزار تومن به مان اعتمااد نادارد .هماه فکار میکنناد مان آدمای ضاعیف و
ً
ً
بیعرضهام که البته قطعا هستم که چنین شرایطی به وجود آمده اسات؛ ولای واقعاا پشایمانم باه
خاطر زمانهایی که ذاشتم ،استرسی که کشیدم و پولی که ذاشتم و اکنون چیزی ندارم و بایاد
1
از صفر شروع کنم و به کسانی لعنت بفرستم که من را در این دام انداختند.
 .2/2فرسودگی و خستگی

قمار ،شانه خالی کردن از بار مسئولیتهاست .قمارآنالین به دلیل دسترسی همیشگی ،راه را
برای مسئولیت ریزی و بهانهتراشی هموار میکند .وقتی نقشی از خانواده کاساته میشاود ،فارد
 .1مرکز مشاوره مکث« ،انواع قمار و نقش آن در زند ی افراد» ،1400/04/03 ،نظر کاربران.

https://injamax.com
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دیگری باید با تحمیل یا بر عهاده یری مسائولیتهای آن نقاش ،جاایش را پار کناد .در چناین
شرایطی است که دیگر اعضای خانواده با تمرکاز بار تماام مشاکالت خاانواده و وضاعیت فارد
قمارباز ،از نیازهای اصلی خود غافل میشوند و رنج و فرسود ی توأمان آنها را از زند ی خساته
میکند.
شوهرم با پیشبینی فوتبال قمار میکند .در دوران نامزدی این کار را انجام داد و خانهاش را از
دست داد .بعد از عروسی نیز دو بار این کار را انجام داد تا آنجا که من مجبور شادم طالهاایم را
بفروشم .می وید دیگر این کار را نمیکند و اظهار پشیمانی میکند ،اما باز هم دوباره کاارش را
تکرار میکند .اکنون من تمام هزینههای زند یمان را تاأمین مایکنم .دیگار از پاس هزیناههای
زند ی برنمیآیم و خسته شدهام .تنها کسی که دارد تمام میشود ،من هستم .نه راه پس دارم و ناه
1
راه پیش.
 .2/3تأثیرات منفی بر کودک

قمارباز والدین موجب بروز احساس فراموششد ی ،عادم اساتحقاق محبات ،افسارد ی و
عصبانیت کودکان میشود .ممکن است فرزندان به این باور برسند که والدین قمارباز مشاکالت
را بهوجود آوردهاند و ا ر آنها خوب باشند ،مشکل حل خواهاد شاد .بعضای از آنهاا مسائول
نگهداری خواهر یا برادر کوچکتر خود هستند یا تالش میکنند از والدین خود حمایت کنند .این
مسئولیت موجب ایجاد استرس در کودکان میشود .کودکان اعتماد خود نسبت باه والادینی کاه
قول میدهند ،ولی عمل نمیکنند ،از دست میدهند 2.والد قمارباز الگویی بارای قانونشاکنی
فرزندان است و به سبب افزایش تنشها و فشارهای روانی ،ممکان اسات فرزناد خاود را ماورد
آزارهای کالمی و جسمی (کتک) قرار دهد .خشمهای سرکوبشده در وجاود چناین فرزنادی،
تبعات بسیاری در آینده برای او خواهد داشت.
 .3آسیبهای اجتماعی

فرد قمارباز نه تنها خود و خانوادهاش را در یر مشکالت مالی میکناد؛ بلکاه جامعاه را نیاز
دچار آسیبهایی می٬کند که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1همان ،1400/09/14 ،نظر کاربران.

https://injamax.com
2. Collection of authors , Problem Gambling: A Guide for Families, Centre for Addiction and Mental
Health,2017.
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 .3/1دشمنی و کینه

قمار موجب کینه و دشمنی در جامعه میشود .فردی که در قماار سارمایه خاود را از دسات
میدهد ،نسبت به فردی که بدون زحمت به روت انبوهی میرسد 1و این روت را از ویراناههای
زند ی قمارباز به دست آورده است ،کینه به دل می یرد .حسارت دسات نیاافتن باه امیاالی کاه
قمارباز در ذهن خود پرورانده از یک سو و ایجاد فاصله طبقاتی میان افراد در جامعاه و انعکااس
آن در فضای مجازی از سوی دیگر موجب میشود بسیاری از افراد باهویژه نوجواناان و جواناان،
تنها راه رهایی از احساسات منفی و تحقیرکننده را کینه و دشمنی نسبت به هر که در رفااه اسات،
بدانند.
 .3/2مشکالت مالی

قمار موجب بروز مشکالت اقتصادی در دو سطح فردی و خانواد ی میشود.
سطح فردی :در زارش سالیانه بهداشت عمومی به مواردی همچون تلفات مالی ،بادهی و
مشکالت مالی که شرطبندی برای فرد به ارمغان میآورد ،اشاره شده است 2.این مشکالت مالی
به دلیل ایجاد آسیبهای روانشناختی در افراد بازنده ،فرصت و انگیزه کار مفید را از او می یرناد
و بیشتر افراد به داللی ،کالهبرداری ،دستفروشی و  ...روی میآورند.
سطح خانوادگی :در قماربازی آنالین افراد بهویژه مردان به دلیال امکاان اختصااص وقات
نامحدود ،هم از کار باز میمانند و هم خانواده را دچار بحران مالی میکنناد .دامااد 26ساالهای
می وید
بهپیشنهاد دوستم همه داراییام را فروختم و به امید رسیدن به روتی بادآورده ،وارد سایتهای
شرطبندی یکی از شاخهای فضای اینستا رام شدم .پس از چند ماه عالوه بر باختن سرمایه چند
صد میلیونیام ،میلیونها تومان هم بدهکار شادم .هماه داشاتههایم حتای جهیزیاه همسارم را
فروختم ،اما باز هم بدهکار بودم .روزی نبود که طلبکاران به در منزلم نیایند و مان و همسارم باا
3
التماس فرصت نخواهیم.
 .1حمیدرضا حبیباللهی ،هشدارها و تحذیرهای قرآنی ،ص.۷3
 .2سارا کشکر و همکاران« ،آسیبشناسی شرطبندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن» ،مجله مطالعاات
بازاریابی ورزشی ،ص .118
 .3سایت روزنامه همدلی« ،مصائب قمارآنالین برای مالباختگان دنیای مجازی».1399/11/13 ،
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 .3/3افزایش جرم و جنایت

قماربازان برای جبران پول باخته و یا تأمین پول مورد نیاز برای قمار مجدد ،مرتکب رفتارهای
جنایی و ناهنجار مانند نزاع ،اخاذی ،کیفقاپی ،قاچاق ،تقلب ،سرقت ،اختالس ،فسااد ماالی،
جعل ،تهمت و ...میشوند که موجب افزایش بزه و آسیبهای جبرانناپذیر در جامعه میشاود.
متهم  22سالهای که با تهدیاد از مساافرانش دزدی میکارد ،پاس از دساتگیری می ویاد «باا
خودروی سرقتی در خیابانها پرسه میزدم .سپس عابران را به عنوان مسافر سوار ماشین میکردم
و با تهدید ،اموالشان را میدزدیدم تا بتوانم بدهیهایی را که در قمار باختهام ،بپردازم».

1

 .3/4بیخانمانی

روند زند ی روزمره فرد قماربااز به وناهای اسات کاه در نهایات منجار باه بیخانماانی یاا
کارتنخوابیاش میشود .اهی از دست دادن سرپناه موجب حضور آنان در خانههای مجاردی
میشود .حضور افراد مختلف با مشکالت متفاوت در این خانهها ،زمینههای آسایبپذیری هار
چه بیشتر قماربازان را فراهم میکند .با توجه به مجرد بودن افراد قمارباز و یاا نداشاتن ارتبااط باا
خانواده ،روابط جنسی خارج از چهارچوب میتواند زمیناه مباتال شادن باه اناواع بیماریهاای
مقاربتی را برای آنها فراهم کند .به دلیل همین آسیبهای قمار برای فرد ،خانواده و جامعه است
که قماربازی در زمره ناهان کبیره قرار رفته و در آیات و روایات به شدت از آن نهی شده است
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کسانی که ایمان آوردهاید! اموالتان را به باطل (از طری نامشروع) نخورید ،مگار آنکاه تجاارتی

باشد که با رضایت شما انجام یرد».
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قرآن کریم
 .1حبیباللهی ،حمیدرضا ،هشدارها و تحذیرهای قرآنی ،قم دفتر عقل138۷ ،ش.

 .1جامجم آنالین« ،سرقت برای قمار» ،139۷/03/23 ،کد خبر .114۷58۷
 .2نسام .29
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 .3کشکر ،سارا و فضائیل جاوید و حسین بهادر« ،آسیبشناسی شارطبندی مجاازی فوتباال و
راهکارهای پیشگیری از آن» ،نشریه مطالعات بازاریابی ورزشای ،دوره اول ،شاماره ساوم ،پااییز
 ،1399ص  132ا .105
 .4فاطمینیااا ،محماادعلی « ،ونهشناساای قمااار و آساایبهای اجتماااعی آن در شااهر تهاران»،
فصلنامه علوم اجتماعی ،دوره  ،2۷شماره  ،89تابستان  ،1399ص  ۷0ا .41
 .5کریمی ،علیجان« ،موانع یاد خدا از منظر قرآن» ،فصالنامه علمای تخصصای رهتوشاه ،دوره
دوم ،شماره پنجم ،بهار  ،1400ص .39 – 48
سایتها

 .1جامجم آنالین« ،سرقت برای قمار» ،139۷/03/23 ،کد خبر .114۷58۷
 .2خبر زاری جمهوری اساالمی« ،قماار زناد ی در ساایتهای شارطبندی»،1399/11/13 ،
کدخبر .842058۷0
 .3خبر زاری دانشجویان ایران« ،حر های سه معتاد سایتهای شارطبندی»،1399/11/23 ،
کد خبر .9910231۷33۷
 .4خبر زاری مهر « ،ردش مالی سایتهای قماار چقادر اسات؟» ،1399/11/29 ،کاد خبار
.5124۷9۷
 .5سایت رسمی احکام جامع« ،حکم بازی کلش او کلنز به صورت آفالین».1395/11/01 ،
 .6سااایت روزنامااه هماادلی« ،مصااائب قمااارآنالین باارای مالباختگااان دنیااای مجااازی»،
.1399/11/13
 .۷مرکز مشاوره مکث« ،انواع قمار و نقش آن در زند ی افراد» ،1400/04/03 ،نظر کاربران.
Collection of authors , Problem Gambling: A Guide for Families, Centre for
Addiction and Mental Health,2017.
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مقدمه

از دید اه قرآن ،جنسیت ،مالک شایستگی و مقاام معناوی در نازد خادا نیسات؛ از ایان رو
همان ونه که مردان بزر ی از انبیا و اولیا سرمش انسانها قرار رفتهاند ،زنان برجستهای بودهاناد
که در ابعاد مختلف عبادی ،اخالقی ،خانواد ی و اجتماعی میتوانند سرمشا مومناان باشاند.
برای نمونه قرآن برای مومنان ا چه زن و چه مرد ا دو بانو را سرمش قرار داده است یکای آسایه
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ُ
آمناوا
همسر فرعون و دیگری ،مریم دختر عمران؛ آنجا که میفرماید «و ضرب الله مثال ِلل ِذین
ْام َر َأ َت ف ْر َع ْو َنَ ...و َم ْر َی َم ْاب َن َت ع ْم َ
ران؛ 1اولی ،به سبب مخالفت با نظام مستبد فرعونی و بیزاری
ِ
ِ
از تبهکاریهای فرعون و دومی ،به دلیل حفظ پاکدامنی ،تصدی کتابهای آسمانی و انبیا و نیز
اطاعت خاضعانه از فرمانهای خدا».
مقام زن پیش از اسالم

با مقایسه مقام و ارزش زن در اسالم با پیش از اسالم از ملتهای مختلف ،ارزش کار اسالم
بیشتر نمایان میشود .در جزیرهالعرب پیش از اسالم ،زن همانند کاالیی به ارث برده میشد؛ هر
وارث مال میت بود ،همسر او را نیز به ارث برده ،از ازدواجش جلو یری مایکارد تاا اینکاه
کس ِ
بمیرد و اموالش را به ارث ببرد .برخی نیز بر همسر خود آنقدر ساخت یاری مایکردناد تاا زن
بیچاره به اجبار مهرش را ببخشد و خود را آزاد کند .خداوند متعال مردم را آشکارا از ایان عمال
ظالمانه نهی کرده است؛ آنجا که میفرماید
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ َ
َ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ
ساء ک ْرها َو ال ت ْعضلوهن ِلتذه ُبوا ِب َب ْع ِض ما
آمنوا ال ی ِ ل لکم أن ترثوا الن
یا أیها الذین
ِ

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1تحریم .12 – 11
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َ ُ

ْ ُ ُ
وه َّن؛ 1ای کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما روا نیست کاه زناان را باهرغم آنکاه
آتیتم

خواهان ازدواجاند ،از ازدواج بازدارید تا از آنان ارث ببرید ،و نباید بار همساران خاود
سخت بگیرید تا بخشی از آنچه َمهرشان کردهاید در برابر طالقشان بازستانید.

بدتر از این عمل ناپسند ،برخی دختردار شدن را مایه ننگ میدانساتند ،باه طاوری کاه ا ار
چنین میشد او را زنده به ور میکردند 2.جاهای دیگر نیز ،باا زناان رفتارهاایی مشاابه صاورت
می رفت .برای نمونه ،در مصر تا پیش از آنکه به دست سپاه اسالم فتح شود ،مرسوم بود در روز
معینی از سال یک دختر را برای زیاد شدن آب نیل در آن غرق میکردند.
تساوی زن و مرد در آفرینش

در نگاه قرآن کریم ،زن و مرد از جهت انسان بودن مساوی باوده ،سرشات یگاناهای (نفاس
َّ
َ ََ
َ
َ
َ ُّ َ َّ
َّ َ َّ
واحدة» 3.در بعضی آیاات
واحده) دارند «یا أیها الناس اتقوا ر بکم الذی خلقکم ِمن نفس ِ
َّ
َ ََ
4
به آفرینش بشر  -چه زن و چه مرد  -از ِ ل اشاره شده است «ه َو الذی خلقکمم ِممن طمین».
همچنین روحی که در کالبد هر انسانی دمیده میشود ،مذکر یا موناث نیسات .افازون بار آن،
َ
َّ
بسیاری از خطابهای قرآن ،مانند «یا أ ُّی َها الناس«« 5یا ایها االنسان» 6شامل عموم انسانها،
فارغ از زن و مرد بودن یا رنگ و نژاد و یا هر تمایز دیگری است .بنابراین ،هایچ کادام از جهات
ماده خلقت و انسانیت بر دیگری برتری ندارد.
تساوی زن و مرد در دستیابی به مقامات معنوی

قرآن کریم به صراحت از همسانی زن و مرد در استعداد دستیاابی باه مقاماات معناوی و
ْ َ َ َ ُْ
َ ْ َ َ
ُ
ْ ٌ
صال ا ِمن ذکر أ ْو أنثی َو ه َو ُماؤ ِمن
بهرهمندی از پاداش اخروی سخن فته است «من ع ِمل ِ
َّ َ
َ
ُ
َ
َ ُ َّ
ف َلن ْ ِی َین ُه َحیاة َط ِّی َبة َو َلن ْج ِز َین ُه ْم أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِن ما کانوا َی ْع َم ُلون؛ 7هرکس از مرد یاا زن کاار
شایسته کند و با ایمان باشد ،بیتردید او را به زند ی پاک و پاکیزهای زنده خواهیم داشت ،و باه
 .1نسام .19
 .2نحل  59-58و زخر .1۷
 .3نسام .1
 .4انعام  ،2اعرا 12و سجده .۷
 .5برای نمونه بقره 21،16و نسام .1۷0 ،1
 .6برای نمونه انشقاق .6
 .7نحل .9۷
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چنین کسانی بر پایه بهترین کاری که انجاام مایدادناد ،پااداش خاواهیم داد» .بناابراین ،تماام
لفظ مذکر باشند ،شامل زنان نیز میشود.
خطابهایی که به مومنان شده هر چند به ِ
در سوره احزاب از زنان و مردان دارای فضیلت در کنار هم یاد شده و بشاارت بهارهمنادی از
آمرزش و پاداش بزرگ به هر دو روه داده شده است .هر زن یا مردی که دارای این صفات باشد،
در نظر خدا برجسته و نمونه است پایبندی به احکام دین ،دین باور ،اطاعت خاضعانه از خدا و
رسولش ،راست ویی ،شکیبایی در امور ،فروتنی ،انفاق ،روزهداری ،پاکدامنی و یاد خدا با زبان
و دل .چنین مردان و زنانی به طور مساوی از آمرزش و پاداش بزرگ اخاروی بهارهمناد خواهناد
1
بود.
تساوی زن و مرد در حقوق

با توجه به همسانی زن و مرد در سرشت انسانی و تسااوی آناان در شایساتگی بارای کساب
مقامات معنوی ،زن همانند مرد از حقوقی برخوردار است .جامعترین و جالبترین جمله درباره
ْ
َ َّ ْ ُ َّ
َ َّ
اال َم ْع ُروف؛ و مانناد هماان
حقوق مساوی زن و مرد ،این آیه است َ « 2و ل ُهن ِمثل الذي َعل ْی ِهن ِب
وظایفی که به سود مردان بر عهدی زنان است ،بهطور شایسته ،باه ساود زناان بار عهادی ماردان
3
میباشد» .البته این تساوی با حفظ وزن اجتماعی افراد و نقش آنان در زند ی اجتماعی است.
پیامبر پس از فتح مکه همان ونه که از مومنان بیعت رفت ،به فرماان خادا موظاف شاد از
زنان نیز بیعت بگیرد؛ 4به این صورت که ظر آبی ذاشتند ،پیامبر دست مبارک خاود را در آب
ذاشت و هر زنی که میخواست بیعت کند دستش را درظر آب مینهاد 5.بر این اساس ،یکی
از حقوق اساسی زنان مشارکت سیاسی است.
زنان برجسته و تاریخساز
ِ

ماردان
بر اساس زارش قرآن از تاریخ ادیان و امتهای ذشته زنانی بودهاند که دوشاادوش
ِ
بزرگ ،انبیا و اولیا ،تاریخساز و منشا تحوالت بزرگ اجتماعی بودهاند و میتوانند سرمش زنان با
ایمان و بلکه مردان با ایمان باشند .برخی از این زنان ،در پیشرفت توحید و نجات جان انبیاا
 .1احزاب . 35
 .2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج ،2ص .5۷5
 .3محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،2ص.232
 .4ممتحنه .12
 .5فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج  ،9ص .45۷
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و بعضی ،در حفظ پاکدامنی و تربیت فرزند نمونه بودهاند .در اینجا به چند مورد از آناان اشااره
میشود
یوکابد،آسیه و کلثوم

فرعون نگران ظهور مردی از تبار بنیاسرائیل بود که حاکمیت بالمنازع او را به خطر بینادازد؛
َ
از این رو به فرمان وی هر پسری که به دنیا میآمد به قتل میرسید « ُی َذ ِّب ُح أ ْب َ
ناء ُهم» 1.اما این سه
زن ،در پرورش حضرت موسی و نجات جان وی که با نبوت و رهبری ایشان بنایاسارائیل از
ستم فرعونیان رهایی یافتند ،نقش مو ری ایفا کردند.
از آنجا که خداوند متعال اراده کرده بود مستضعفان بنیاسرائیل را از شر فرعون نجات دهد و
وارث حکومت فرعون سازد ،2پس از تولد حضرت موسی ،خدا باه مادرش(یوکاباد )3دلاداری
داده ،به وی الهام کرد بدون نگرانی او را شیر دهد و هنگامی که احسااس خطار کارد ،وی را در
4
دریا (نیل) بیفکند؛ همچنین وعده داد که فرزندش را بر ردانده ،از پیامبران قرار میدهد.
وقی که جریان آب ،موسی را به کاخ فرعون رساند ،ماموران نوزاد را نزد فرعون و آسیه بردند.
سیاست نسل
آنها پی بردند که این نوزاد متعل به بنی اسرائیل است؛ از این رو فرعون بر اساس
ِ
کشی خود ،تصمیم به قتل وی رفت .اینجا بود که خدا اراده خودش را از طری آسیه در حفظ
جان موسی به کار رفت و آسیه با استفاده از سالح عاطفاه و امیاد ،فرعاون را از تصامیم خاود
َ َ َ
َ َْ
منصر ساخت « ُق َّر ُت َع ْین لي َو َل َك ال َت ْق ُت ُل ُ
وه َعسی أ ْن َینِ َعنا أ ْو ن َّت ِخذ ُه َو َلدا؛ 5نور چشم من و
توست! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد ،یا او را به عنوان پسر خود بر زینیم».
پس از آن نوبت به نقش آفرینی کلثوم خواهر موسی 6میرسد .وقتی یوکابد موسی را به نیال
افکند احساسات و عواطف مادری وی به جوشش آمد؛ او نگران شیرخواره خود باود .از ایان رو
خداوند به خواهر موسی فرمان داد تا از دور بدون اینکه فرعونیان متوجه شوند اوضااع را زیار
نظر بگیرد .از آنجا که خدا به اراده تکوینی خود موسی را از رفتن سینه هر دایهای منع کارده
بود ،کلثوم که خود را آهسته آهسته به دربار فرعون رسانده بود ،به آنان پیشانهاد داد خاانوادهای را
 .1بقره 49؛ ابراهیم 6؛ قصص .4
 .2قصص .5
 .3عبدالحسین شبستری ،أمالم القرآن ،ص .160
 .4قصص .۷
 .5همان .9
 .6عبدالحسین طیب ،اطعب البعان ،ج ،4ص .438

جایگاه زنان برجسته از منظر قرآن کریم 109 

میشناسد که میتوانند کفالت موسی را بر عهده بگیرند و از این راه مادرش را به عناوان دایاه
معرفی کرد .وقتی فرعونیان دیدند موسی فقط از سینه این دایه ا که کسی جز مادر موسی نبود
ا شیر میخورد ،موسی را به وی سپردند و وعده خداوند به مادر موسی مبنی بر بر رداندن ایشان
1
به این بانو محق شد.
الگوبودن آسیه

برای مومنان

آسیه به جز نجات جان موسی و پرورش وی در دامن خود ،کوشید مانع از قتل مومن
آلفرعون (حزقیل )2شود .وی تا آن زمان در پوشش تقیه،ایمان خود را حفظ کرده بود و به فرموده
رسول اکرم  ،لحظهای به خدا کفر نورزید 3.فرعون وقتی به ایمان او پی برد ،با میخکوب کردن
بدنش به زمین و ذاشتن سنگی بر سینههایش وی را به شهادت رسااند 4.آسایه در ایان حاال از
خداوند متعال دو چیز خواست  .1خانهای در بهشت؛  .2نجات از دست ساتمگران 5.آسایه باا
مراقبت از ایمان خود ،حفظ جان موسی و پرورش او در دامن محبت خود و در پایان با شهادت
در راه خدا ،سرمش و الگوی مومنان قرار رفت 6.در حدیثی از رسول اکرم برترین زناان (و
در روایتی برترین مردم) بهشتی چهار نفرند خدیجه ،فاطمه ،مریم و آسایه 7.آسایه در حاالی از
8
برترین زنان به شمار آمده ،که شوهرش فرعون ،مستکبر ،مفسد ،شکنجه ر و آدمکش بود.
َّ َ
حنه ،اشیاع و مریم

این سه زن ،در برههای از تاریخ بنیاسرائیل نقش مهمی در تربیت فرزند ،تحاوالت دینای و
رسالت انبیا داشتهاند .حنه و اشیاع خواهر بودند اولی همسار عماران( 9از شخصایتهاای
بزرگ بنیاسرائیل و به فتهای یکی از انبیای الهای) و ماادر بازرگ عیسای و دومای همسار
زکریا  10و مادر یحیی بوده است .پس از این دو بانو ،مادر عیسی است که قرآن بارهاا
 .1قصص .13-11
 .2علی بن ابراهیم قمی ،تفسعر القمی ،ج ،2ص.348
 .3محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .1۷4
 .4حسین بن علی ابوالفتوح رازی ،روضالجنان و روحالجنان ،ج  ،20ص .269
 .5تحریم .11
 .6همان.
عبدالب ّر ،االستععاب ،ج ،4ص.1821
بن
عبدالله
بن
یوسف
،
42
ص
،
1
ج
،
العقبی
ذخائر
طبری،
الدین
 .7محب
ِ
 .8قصص .4
 .9مقاتل بن سلیمان ،تفسعر مقاتل ،ج ،1ص.2۷1
 .10سلیمان بن احمد طبرانی ،تفسعر الکبعر ،ج ،2ص .42
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از این بانوی بزرگ تجلیل کرده است.

مــادرـحیــییــهمــرـمدرنهًــت  
ِ
دروزتـوکـهیاسـت  
کهـقیندــم ِ




چــوزیرایــراورتــادمیــاتــومــن  
َ
َ
ین،مرآزن ینراسجـهکـرد  
اـنن












مـندروزخـوـ  ـم  
تًتمـرـم
ِ


حنه

حمـلخـوـ تًـت 
پیشتراروضـ
ِ
ِ
ُ ُ
ـوالعزمو،رسـولآتهـیاسـت 
کهاول
ِ
کــردســجـهحم ـلمــنانـ َ
ــرم َمــن 
ِ
َ
َ
کــزســجودشدرتــ مارتــاددرد 
ـیدـــماماــنعًـلکـكم 1

سجـه
ِ


َ
در بنی اسرائیل مرسوم بود پسران را برای خدمت به معبد نذر میکردند؛ از این رو ح َّنه وقتای

باردار شد با این تصور که فرزندش پسر خواهد بود ،او را نذر کنیسه کرد ،2اما بر خاال انتظاار
فرزندش دختر بود.آن اه وی از روی حسرت فت خدایا! آن فرزند پسری که من خواستم مانند
َّ

ُْْ

این دختر نیست « َو َل ْی َس الذ َک ُر َکاأنثی»( 3زیرا تصور میکرد فقط پسران میتوانند خادم معباد

باشند) .این بانوی بزرگ از چند جهت میتواند سرمش باشد اول اینکه ناسپاسی نکرد و ناامید
(کنیزک خدا ،خادماه) نهااد و از خادا خواسات او و نسالش را از شار
نشد ،نام نوزادش را مریم
ِ

شیطان در امان بدارد .4دوم اینکه ،پس از بزرگ شدن مریم

او را برای خدمت به کنیسه فرستاد

و با این عمل خود این رسم را که فقط پسران میتوانند خادم معبد باشند ،در هم شکست.
مریم

سار
این بانوی بزرگ از همان دوران نوزادی به قدری عزیز شد کاه پاس از مارگ پادرش بار ِ
 .1جالل الدین مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ابیات .3602 - 3606
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
 .2آلعمران  .35عالمه طباطبایی جمله « َو ل ْی َس الذک ُر کاألنثی» را سخن خدا در پاسخ به تعجب حنه دانسته است.
در این صورت خداوند به حنه فرموده آن پسری که مورد نظر تو بود مانند این دختر نیست ،زیرا تاو ناذر کارده باودی
خدمت زار کنیسه باشد ،ولی این دختر نه تنها خود عابده و خدمت زار کنیسه خواهد بود ،بلکه در آینده ماادر یکای
از پیامبران اولوالعزم یعنی عیسی اسات (محمدحساین طباطباائی ،المعازان فای تفساعر القارآن ،ج ،3ص -1۷1
.)1۷2
 .3آلعمران 36
 .4مال فتح االه کاشانی ،منهجالصاادقعن ،ج ،2ص 212؛ حساین بان علای ابوالفتاوح رازی ،روض الجناان و روح
الجنان ،ج ،4ص .291
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کفالت او بین بزر ان بنیاسرائیل اختال ایجاد شد 1.سرانجام آنان توافا کردناد قرعاه بزنناد.
ِ
مریم چنان مورد عنایت و لطف خدا قرار رفت که مستقیما رشد و تربیت او را عهدهدار شاد
و سرپرستیاش را بر عهدی زکریا نهاد .زمانی که ایشان توانایی خدمت در کنیسه را پیدا کارد،
اولین دختری بود که به این جایگاه نایل آمد .هر اه زکریاا در محاراب عباادت بار ماریم وارد
میشد ،نزد او رزقی مییافت که انتظارش را نداشت .آن اه می فت «ای مریم! این از کجا برای
تو آمده است؟» مریم فت «این ازسوی خداست .خدا به هرکه خواهد ،بدون محاسب عملش
3
روزی میدهد».
5
4
از حضرت مریم در قرآن به عنوان باانویی پااکدامان ،تربیات شاده از ساوی خادا،
عابده 6،نماز زار 7و در یک کالم ،بانویی که فرشتگان به او ماژده دادناد بر زیاده و پااک سااخته
است و بر زنان دوران خود برتری دارد ،یاد شده است 8.از این روسات کاه ایشاان الگاوی هماه
9
مردان و زنان قرار رفته است.
خدیجه و فاطمه

خدیجه در نسب از برترین زنان قریش و دختر یکی از بزر ان بنی اسد باه ناام خویلاد و
مادرش فاطمه از قبیله قریش بود 10.زنی تاجر و بسیار روتمند که پیش از ازدواج با پیاامبر
از او خواست کاروان تجاری اش را تا شام همراهی کند 11.پس از همین سفر ،ابوطالب با جمعی
از بزر ان بنی هاشم به خواستگاری خدیجه برای ازدواج با پیامبر اسالم رفتند .این باانوی بازرگ
پس از پذیرش ازدواج با آن حضرت ،مهریه را از مال خودش قرار داد 12.او نخستین زنی بود که به
 .1محمدبن مسعود عیاشی ،تفسعر ّ
معاشی ،ج  ،1ص  ،1۷3ح .4۷
 .2آلعمران .44
 .3آلعمران .3۷
 .4همان 4۷؛ مریم 23 -8؛ تحریم .12
 .5آلعمران .3۷
 .6همان.
 .7همان .4۷
 .8همان .42
 .9تحریم .12 – 11
 .10احمد بن یحیی بالذری ،انساباالشراف ،ج ،1ص .369
 .11محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،1ص .156
 .12محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .3۷4
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َ َ َ َ َ
ادك
فته مفسران آیه «و وج

به پیامبر ایمان آورد و همه اموالش را در راه اسالم انفاق کرد 1.به
ََْ
عائال فأغنی؛ 2و تو را فقیر یافت و بینیاز نمود» در شان حضرت خدیجه ناازل شاده کاه باا
ِ
3
روت وی رسول اکرم از فقر نجات یافت .رسول اکرم  ،حضرت خدیجه را یکی از
زنان برتر عالم و بهشت دانسته است 4.پیامبر تا آخر عمر شریفشان همواره از ایشان به نیکای
َ
ْ
َ 6
یاد میکرد 5.همچنین از او به عنوان مصداق بارز مقربون در آیاه « َع ْینا َیش َر ُب ِب َها ْال ُمق َّر ُباون»
ُ َ َّ ُ َ ُ
َ
اك ْال ُم َق َّر ُب َ
َ َّ
اون» 7یااد شاده اسات 8.حضارت
ولئ
اابقون * أ ِ
اابقون الس ِ
یاد شده و آیات «و الس ِ
خدیجه از آن جهت سرمش اسات کاه در ساختیهاا حاامی شاوهرش باود .ایشاان ماادر
فاطمه و منشا کو ر رسول الله شد.
زمانی که دشمنان سرسخت پیامبر نتوانستند مانع رسالت حضرت شوند ،بر اساس تفکر
قبیلگی ،خودشان را دلخوش کردند که ایشان پسر ندارد تا پس از مر ش راهش را ادامه دهد.آن-
َ
َّ َ ْ َ ْ َ
ناك ْال َک ْوث َر» 9.فخار رازی
اه سوره کو ر نازل شد و در مقام دلداری به حضرت فرمود « ِإنا أعطی
از دانشمندان بزرگ اهل سنت ،پس از اشاره به اینکه بنا باه قاولی ماراد از کاو ر فرزنادان رساول
اکرم هستند ،نوشته است ببینید چه تعداد از ذریه پیامبر شهید شدند؛ با این وجود نسال
حضرت در همه عالم سترش یافته و بزر انی چون باقر ،صادق ،کاظم ،رضاا  ،نفاس زکیاه
و ...از فرزندان حضرت فاطمه هستند ،ولی از بنی امیه یک نفر کاه قابال ذکار باشاد ،بااقی
نمانده است 10.آری ،همان ونه که خداوند متعال به عمران و حنه ،حضرت ماریم را داد کاه
بسی با برکت تر از پسری بود که انتظارش را داشتند ،به حضرت خدیجه و پیامبر  ،فاطمه
را عطا کرد که نسل پاک پیامبر از طری وی سترش یافت.
 .1یوسف بن عبدالله بن عبدالبر ،االستععاب ،ج  ،4ص .380
 .2ضحی .8
 .3فضل بن حسن طبرسی ،مجمعالبعان ،ج  ،10ص .۷6۷
 .4محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .206
 .5یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر ،االستععاب ،ج  ،4ص .384
 .6واقعه .11 – 10
 .7مطففین .28
ّ
ّ
 .8علی بن ابراهیم قمی ،تفسعر القمی ،ج  ،2ص 412؛ عبیدالله بان عباد اللاه حساکانی ،شاواهد التنزیال لقواماد
التفلعل ،ج  ،2ص .425
 .9حسین بن محمد راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،ص .۷03
 .10عمر بن محمد رازی ،التفسعر الکبعر ،ج  ،32ص .313
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افزون بر ذکر قرآن از حضرت فاطمه به عنوان کو ر ،آیات فراوانی منحصرا باه اهال بیات
4
پیامبر و شخص ایشان اشاره دارد ،مانند آیات سوره مباهله 1،تطهیر 2،مودت 3و دهر.
برکات معنوی فاطمه پس از شهادت آن حضرت ،در فرزندان و نسل وی تداوم یافت کاه
نمونه آن زینب کبری چشمهای از کو ر فاطمه است .اوج ایثار و فداکاری و شاجاعت مثاال
زدنی آن بانوی مکرم را در کربال و دوران اسارت میتوان دید .ایشان یاد ار شایساته ماادربزر ش
خدیجه و مادر بزر وارش فاطمه بود.
به طور کلی در هر دوره تاریخی در کنار مردان بزرگ ،زنان بزر ی نیز نقش آفرینی کردهاند که
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
هاجر در کنار ابراهیم ،بلقیس همراه سلیمان ،آسیه در کنار موسی ،دختاران شاعیب هماراه
شعیب ،مریم کنار عیسی ،همسر ایوب همراه ایوب پیغمبر ،خدیجه کنار پیغمبر ،فاطمه هماراه
امیر المومنین ،زینب کنار امام حساین و در کناار حضارت مهادی نیاز  313نفار یاار
5
باوفاست که پنجاه نفر از آنها زناند.
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت چا اول ،دارصادر196۷ ،م.
 .2ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،االساتععاب فای معرفا األصاحاب ،تحقیا علای محماد
البجاوی ،بیروت دارالجیل(،بیتا).
 .3ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روح الجنان فای تفساعر القارآن ،مصاحح
محمدجعفر یاحقی ،چا سوم ،مشهد آساتان قادس رضاوی ،بنیااد پژوهشهاای اساالمی،
13۷6ش.
 .4بالذری ،احمد بن یحیی ،انساباالشراف ،تحقی سهیل زکار وریاض الزرکلی ،چاا اول،
بیروت دارالفکر141۷ ،ق.
 .1آلعمران .61
 .2احزاب .33
 .3شوری .23
 .4دهر .10 – 5
 .5محسن قرائتی ،ارنامه درسهایی از قرآن سا  ،67زندرقرآن( ،)2ص.4
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ّ
ّ
 .5حسکانی ،عبیدالله بن عبدالله ،شواهد التنزیل لقوامد التفلعل ،تحقی محمدباقر محمودی،
قم موسس الطبع و النشر1393،ق.
 .6رازی ،عمر بن محمد ،التفسعر الکبعر (مفاتیح الغیب)( ،بیجا)( ،بینا)( ،بیتا).
 .۷راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فای غریاب القارآن ،چاا اول ،بیاروت دار
القلم ،الدار الشامی1412 ،ق.
 .8شبستری ،عبدالحسین ،امالم القرآن ،چا اول ،قم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قام،
13۷9ش.
 .9صدوق ،محمد بن علی ،الخصا  ،تحقی علیاکبر غفاری ،چا اول ،قم جامعه مدرسین،
1362ش.
 .10طباطبائی ،محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن( ،بیجا) منشورات اسماعیلیان (بیتا).
 .11طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم ،چا اول ،اردن ا اربد دار
الکتاب الثقافی2008 ،م.
 .12طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمعالبعان ،چا اول ،بیروت انتشارات اعلمی1415 ،ق.
 .13طبری ،محبالدین ،ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القرای ،قاهره مکتب القدسی1356 ،ق.
 .14طیب ،عبدالحسین ،اطعب البعان فی تفسعر القارآن ،چاا دوم ،تهاران انتشاارات اساالم،
1412ق.
 .15عیاشی ،محمد بن مسعود ،التفسعر الععاشی ،تحقی سید هاشم رساولی محالتای ،چاا
اول ،تهران المطبع العلمی 1380 ،ش.
 .16قرائتی ،محسن ،ارنامه درسهایی از قرآن سا  ،67زن در قرآن( ،بیجا)( ،بینا)( ،بیتا).
 .1۷قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسعر القمی ،تحقی موسوی جزائریّ ،
طیب ،چا ساوم ،قام دار
الکتاب1404 ،ق.
 .18کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقی علی اکبر غفاری ،محمد آخونادی؛ چاا اول،
تهران دار الکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .19مقاتل ،ابن سلیمان ،تفسعر مقاتل ،محق شحاته ،عبدالله محمود ،چا اول ،بیاروت دار
ححیام التراث العربی1423 ،ق.
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بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

جایگاه فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری در آموزههای دینی
راضیهعلیاکبری* 

مقدمه

چرا امروزه در جامعه فرهنگ «عذرخواهی و عذرپذیری» ضعیف شده است؟ اهی رواباط
میان اعضای خانواده و افراد جامعه به سبب تضااد مناافع یاا ساومتفاهم و سومبرداشات ،دچاار
آسیب میشود .در بسیاری از موارد میتوان با عاذرخواهی از ایان بحاران ذشات ،اماا ااهی
اشخاص عذرخواهی نمیکنند و این آغاز مشکالت است؛ در حالی که باید دانست هماانطور
که توبه و اقرار به ناه در پیشگاه خدا فشار روانی فرد را کاهش میدهد ،عذرخواهی و پاوزش از
دیگران نیز موجب آرامش فرد و جامعه میشود .از نظر اسالم ،عذرخواهی و عذرپاذیری اماری
بسیار پسندیده است .البته انسان نباید به ونهای رفتار کند که نیازمند عذرخواهی باشاد ،ولای از
آنجا که انسان دستخوش خطاست؛ از وی خواسته شده است که منش عاذرخواهی را در خاود
ایجاد نماید و در وقت لزوم عذرخواهی کند .در نوشاتار حاضار باه بررسای اهمیات و جایگااه
عذرخواهی و عذرپذیری میپردازیم.
پرهیز از عوامل عذرخواهی

شایسته است آدمی با تهذیب نفس و تقویت عازت نفاس از عاواملی مانناد فحاش ،تکبار،
غیبت ،دروغ ،بدزبانی و  ...که موجب عذرخواهی میشوند ،پرهیز نماید .در بسایاری از ماوارد
ا ر انسان تنها زبان خود را کنترل کند ،از عذرخواستن بینیاز میشود .پیامبر فرموده اسات
َ
« ِإ َّیاكِِ َو َِم َاِتع َت ِِذ ُر ِِمن ُِه؛ 1زنهار از کاری که به سبب آن پوزش بخواهی» .امتیاز مؤمن بر دیگران در
این است که کمترمحتاج عذرخواهی میشود .امیرمؤمنان فرماوده اسات « ِاَلس ِلتغ َن ُاء َِع ِلنِِ
* دکترای کالم اسالمی و مدرس دانشگاه.
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .249
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َ

ال ُعذرِأ َع ُّزِم َنِِ ِّ
الصد ِقِِ ِب ِِه؛ 1نیااز نیاافتن باه عاذرخواهی ،عزتبخشتار از پوزشخاواهی موجاه
ِ
ِ
است».
ً
ا ر کارهای انسان همواره معرو و خیر و پسندیده باشد ،نیازی باه پاوزش نیسات .اصاوال
کسانی دنبال عذر یا عذرتراشی و توجیه و بهانهجویی هستند که دنباال تواناایی علمای و عملای
نمیروند؛ زیرا ا ر کسی دنبال توانایی باشد ،دیگر نیاازی نیسات عاذر بخواهاد؛ چنانکاه اماام
َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُّ ُ َ َ
لاذیر؛ 2هار ااه تواناایی کاساتی یارد،
علی فرموده است « ِإذاِقل ِتِِالمقد َرةِکث َرِالتعل ِِ ِبالمع ِ
تمسک به عذر و بهانهها فزونی یابد» .امام حسین نیز فرموده است «کاری مکان کاه از آن
پوزش بخواهی؛ زیرا مؤمن نه بد میکند و نه عذر میطلبد و مناف هر روز بد میکناد و پاوزش
3
میخواهد».
فضیلت عذرخواهی و آداب آن

ا ر انسان در زند ی روزمره خود نسبت به دیگری مرتکب خطایی شد ،باید این شاجاعت و
منش را داشته باشد که عذرخواهی کند .ا ار چاه بحاث ماا دربااره رواباط انساانی اسات ،اماا
عذرخواهی در ارتباط با حضرت ح نیز صادق اسات؛ یعنای وقتای انساانی در برابار خداوناد
مرتکب خطا و نافرمانی شد ،باید عذرخواهی و توبه کند .عذرخواهی در رواباط انساانی بسایار
مهم است؛ زیرا رابطهها چه از نوع دوستانه و عاطفی و چه از نوع رابطه کاری ،یکی از مهمتارین
سرمایههای اجتماعی انسان هستند و ارزش حفظ بسیاری از ایان رابطاهها تاا آنجاسات کاه باه
خاطر آنها درد و فشار معذرتخواهی را تحمل کند .بارای حفاظ شخصایت خاود نیاز بایاد در
صورت بروز اشتباه عذرخواهی کرد؛ زیرا اشتباهها و خطاها میتوانند بخش مهمی از شخصیت
ما را تخریب کنند .عذرخواهی ،آداب و شرایطی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود
 .1عذرخواهی باید بهنگام باشد

ا ر شخص خاطی در زمان و مکان مناسب عذرخواهی نکند ،عذرخواهی با تاأخیر چنادان
تأ یری نخواهد داشت؛ چنانکه عذرخواهی از خادا نیاز بایاد در هماین دنیاا صاورت بگیارد و
عذرخواهی و توبه در زمان مرگ و یا در قیامت هیچ فایادهای نادارد .پیاامبر اکارم فرماوده
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغ  ،تصحیح صبحی صالح ،ص.534
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .284
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .248
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َ

ُ

است « َوِش َّرِال َمعذ َرةِح َ
ت؛ 1بدترین پوزش ،زمانی است که مرگ فرا رساد» .قارآن
ين َِیهض ُرِال َمو ُ ِ
ِ ِ ِ
الی ْن َِاعُ
کریم نیز درباره عذرخواهی ظالمان ،کافران و منافقان در قیامات میفرمایاد « َف َی ْو َمئاذ َ
ِ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ
اله ْم ُی ْس َت ْع َت ُب َ
ون؛ 2آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد،
الذین ظلموا مع ِذرتهم و
َ
ُ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
و توبه آنان پذیرفته نمیشود»َ « .ی ْو َم َ
3
الینِ ُع الظالمین َم ْعذ َرته ْم َو له ُم الل ْعنة َو له ْم س ُ
وء الادار؛
ِ
ِ
روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمیبخشد و لعنت خدا بارای آنهاا و خاناه (و
جایگاه) بد نیز برای آنان است».
برخی افراد در طول زند ی خود حاضر نیستند نسبت به کسانی که باه آنهاا بادی کردهاناد،
عذرخواهی کنند و حاللیت بطلند و این امر بسیار مهم را به تأخیر میاندازند؛ حال آنکه انساان
از زمان مرگ خود هیچ اطالعی ندارد و ممکن اسات فرصات عاذرخواهی و حاللیاتطلبی از
دست برود.
 .2عذرخواهی باید صادقانه و خالصانه باشد

عذرخواهی دروغین و ظاهری ا ر منفی به جا می ذارد؛ چنانکه خداوند میفرماید

َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ
َ ْ َْ ْ َ َُ ُ
َ ََْ َ ُ
َ ُْ
ول َ
اأ ْ
اون
راب شْلتنا أ ْموالنا َو أهلونا فاساتْ ِِر لناا یق
ع
سیقول لك المخلِون ِمن
ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ًّ َْ
ُُ
ب َأ ْلس َنته ْم ما َل ْی َ
وب ِهم قل فمن یم ِلك لکم ِمن الل ِه شیئا ِإن أراد ِبکام ضارا أو
ل
ق
في
س
ِ ِ ِِ
ِ
َْ َُ َ َ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
ُ
4
أراد ِبکم نِعا بل کان الله ِبما تعملون خبیرا؛ بهزودی متخلفان از اعراب بادیهنشاین

(عذرتراشی کرده) می ویند (حفظ) اموال و خانوادههاای ماا ،ماا را باه خاود مشاغول
داشت (و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم) ،برای ماا طلاب آمارزش کان.
آنها به زبان خود چیزی می ویند که در دل ندارند .بگو چاه کسای میتواناد در برابار
خداوند از شما دفاع کند ،هر اه زیانی برای شما بخواهد و یا ا ر نفعی اراده کند (مانع
ردد) و خداوند به همه کارهایی که انجام میدهید ،آ اه است.

انسان در برابر کسانی که نسبت به آنها بدی و خطایی کرده است ،باید بهصورت صاادقانه و
خالصانه عذرخواهی کند؛ یعنی در عذرخواهی تنها باید کسب رضایت طر مقابال را در نظار
بگیرد .مهمترین نشانه صداقت و خلوص ،آن است که اشتباهات خود را تکرار نکناد و درصادد
 .1محمد بن محمد مفید ،اإلختصاص ،ص .342
 .2روم .5۷
 .3غافر .52
 .4فتح .11
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اصالح رویه ذشته خود باشد.

1

.3عذرخواهی باید آزادانه و واقعی باشد

عذرخواهی نباید اجباری باشد؛ بلکه شاخص بایاد باا رضاایت و از روی علام باه خطاا و
پشیمانی خود عذرخواهی کند .ا ر عذرخواهی از روی اجبار و اکراه و یا خادای نااکرده از روی
تمسخر و شوخی باشد ،نه تنها فایدهای ندارد؛ بلکه موجب ناراحتی بیشتر و دوری و کینه خواهد
شد.


ایعــذرشیخــواه  
ــرکــهرارنجانـــه 

تــانباکـــخوــمتــودرعرصــهتــاه 2


مرحوم سلطانالواعظین شیرازی نقل میکند:

زمانی که کتاب مفاتعحالجنان تازه منتشر شده بود ،روزی در سرداب ساامرا آن را در دسات
داشتم و مشغول زیارت بودم .دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته و مشغول ذکر
است .شیخ از من پرسید این کتاب از کیست؟ فتم از محدث قمی ،آقای حاج شایخ عبااس
است و شروع به تعریف وی کردم .شیخ فات اینقادر هام تعریاف نادارد ،بیخاود تعریاف
میکنی .من ناراحت شدم و فتم آقا ،برخیز و برو .کسی که پهلوی من نشسته باود ،دسات باه
پهلویم زد و فت مؤدب باش .ایشان خود محدث قمی ،آقای حاج شیخ عبااس هساتند .مان
ً
فورا برخاستم و با آن مرحوم روبوسی کردم و عذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را ببوسم،
3
ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد دست مرا بوسید و فت شما سید هستید.
فضیلت عذرپذیری و راههای ایجاد آن

همان ونه که عذرخواهی امری ضروری است ،پذیرش عاذر نیاز اماری پساندیده و خاوب
است؛ زیرا این امر نشانه بالند ی و رشد اخالقی انسان است؛ یعنی پذیرنده عذر نشان میدهاد
که از نظر فضایل اخالقی تا چه اندازه رشد کرده است .همچنین این امر سبب میشود که کینهها
َ
َ َ
ذارِالناس َِتسِ َ
و کدورتها از بین برود .امام علی فرموده است « ِا َقب ِِأعِ َ
مِوِالق ُهمِ
إخائه
ِ
ِب
ِ
ت
م
ِ
ت
ِ
ِ
ِ ِ
 .1پایگاه خبری بالغ« ،شرح و تفسیر هفت حقوق اجتماعی و اخالقی در دعای سی و هشت صحیفه سجادیه،
قسمت دوم» ،1400/06/10 ،کد خبر .16404
https://www.balagh.ir/content/16404
 .2عطار نیشابوری ،پندنامه ،در بیان عاقبتاندیشی.
 .3روهی از نویسند ان ،ستارگان حرم ،ج  ،4ص .1۷6
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َ
ُ
ِأضغان ُهم؛ 1عذرخواهی مردم را بپذیر تا از برادری آنان بهرهمند شوی و با آنان با چهره
شرِت ِِمت
الب ِ
ِب ِ
باز برخورد کن تا کینههای آنان را از باین بباری» .بارای ایجااد فرهناگ پاذیرش عاذر ،راههاای
متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1مهارتآموزی

یکی از راههای مهم ایجاد فرهنگ عذرپذیری ،مهارتآموزی است؛ یعنی انسان بیاموزد کاه
چگونه عذرخواهی کند و چگونه عذرخواهی دیگران را بپذیرد و نسبت به خطاکار ذشت داشته
باشد .در آموزههای دینی نیز به پذیرش عذر تأکید و به چگونگی عذرخواهی اشاره شاده اسات؛
َ ْ َْ
َ ْ َّ
ُ ُ ُ َْ ْ َ ْ
اك
برای مثال در آیه  29سوره یوسف میخوانیم «یوس أع ِر عن هذا و اساتْ ِِري ِلاذن ِب ِك ِإن ِ
ُْ
َ ْ
َ
ئین؛ ای یوسف! از این [پیشاامد روی بگاردان و تاو [ای زن بارای نااه خاود
خاط
کن ِت ِمن ال ِ
آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بودهای» .انسان باید بیاموزد که چگونه پوزش دیگران را بپذیرد و
ذشت داشته باشد؛ زیرا بخشش دیگران به معنای ایجاد انگیزه برای باز شت در مسیر درست و
جبران خطا و اشتباه آنان است .امام حسین درباره مهارت عذرپاذیری فرماوده اسات «ا ار
شخصی در وش راستم مرا دشنام دهد و در اوش چاپم معاذرتخواهی کناد ،از او ذشات
میکنم؛ زیرا پدرم علی از جدم رسولخدا روایت کرد کسی کاه عاذرخواهی دیگاران را
چه موجه و چه ناموجه نپذیرد ،بر حوض کو ر وارد نخواهد شاد» 2.اماام علای نیاز فرماوده
است «در ذشته برادری دینی داشتم ...او هیچ کس را بر کااری کاه میشاد در آن عاذر آورد،
سرزنش نمیکرد و صبر میکرد تا عذر او را بشنود» 3.امامحسن مجتبی نیاز فرماوده اسات
«در عقوبت کسی که به تو بدی کرده ،عجله نکن و (با بزر واری خود) یک راه پوزشای بارای او
باقی بگذار» 4.امیرمؤمنان علی به فرزندش محمد بن حنفیه سفارش کرده و فرماوده اسات
«پوزش کسی را که از تو عذرخواهی میکند ،بپذیر تا شفاعت نصیب تو ردد» 5.آن حضرت به
ْ ُ َ
َْ
کسانی که عذر دیگاران را نمیپذیرناد ،هشادار میدهاد و میفرمایاد « َماا أق َاب َح ال ُعق َوبا َم َاع
ْ َ
ِاالع ِتذ ِار؛ 6چقدر زشت و نارواست که انسان نهکااری را کاه از او پاوزش میطلباد ،عقوبات
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص.192
 .2نورالله شوشتری ،احقاق الحق ،ج  ،11ص .431
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص.541
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،۷8ص .113
 .5محمد بن علی صدوق ،من ال یحلره الفقعه ،ج  ،4ص .2۷9
 .6عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .241
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نماید».

چوـاریرسرصلحاستوعذرمیعلبـ  



1

توازتذکتمنوررَیبدر مهحـال 


بر این اساس ا ر به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که چگوناه باا عملای سااده چاون
پوزشخواهی و یا پذیرش آن ،میتوانند از پیامدهای زیانبار خطا و اشتباه جلو یری کنند .در این
صورت بسیاری از مشکالت کنونی جامعه حل میشود .سیاستمداران و دولتماردان در ساطوح
عالی و رسمی کشور نیز میتوانند با پاوزشطلبی ،از ماردم بخواهناد تاا از خطاا و اشاتباه آناان
چشمپوشی کنند تا هم زمینه ادامه فعالیتهای خویش را فراهم آورند و هم از افزایش تنشهاا و
چالشها جلو یری به عمل آورند .بنابراین الزم است جامعه اسالمی و قرآنی خود را باا مهاارت
2
عذرخواهی و عذرپذیری تقویت کنیم و در مسیر بالند ی و رشد قرار دهیم.
 .2توجه به آموزههای قرآنی

در آموزههای دینی نه تنها بر عذرپذیری به عنوان یک سنت حسنه و عمل صاالح و فضایلت
احسانی و اکرامی تأکید شده است؛ بلکه از مردم خواسته شده تا برای کسی کاه عاذر مایآورد،
بهانهای جور کنند تا به شکلی عذرش را بپذیرند .ا ر کسی خطا کرده و پشیمان است و نمیداند
چگونه عذرخواهی کند ،به او بیاموزید و تلقین عذر و بهانه کنید .قرآن کریم خداوند را با اسمایی
مانند «تواب»« ،عفو» و «غفور» معرفی میکند که بیاانگر نقاش عذرپاذیری اسات .باه تعبیار
کریم خطابخش پوزشپذیر».
سعدی «
ِ
خداوند بخشندی دست یر؛ ِ
ِ
ا ر خداوند خود را به تواب معرفی میکند ،به این معناست که پذیرش پوزش و عذرخواهی،
امری مهم است .خداوند متعال نیز خود را به غفوریت میستاید تا بیان کناد کاه از هار خطاا و
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َّ
الل ُ
اه
اشتباهی می ذرد؛ چنانکه قرآن کریم میفرمایاد «ولیعِوا ولیصِ وا أال ت ِ باون أن یْ ِِر
َل ُک ْم؛ 3و باید عفو کنند و در ذرند ،آیا دوست نمیدارید که خداوند بر شاما ببخشااید» .یکای از
اصول مهم تربیت این است که مربی هر ز راه اصالح را نبندد و شخص ماورد تربیات احسااس
کند که همواره راه اصالح و تربیت باز است .ا ر راه اصالح بسته شود ،کسی که آلوده نااه شاده
است؛ از ارتکاب بیشتر ناهان باکی ندارد ،اما ا ر راه باز شت باز باشاد و همیشاه روزناهای باه
 .1شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،غزلعات حافظ ،غزل شماره .303
 .2سایت کیهان« ،آداب و احکام عذرخواهی و عذرپذیری» ،1364/12/01 ،کد خبر .68805
https://kayhan.ir/fa/news/68805/
 .3نور .22
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سوی اصالح و رستگاری وجود داشته باشد ،ناکاران سعی میکنند کمتر آلوده شوند و امیاد باه
نجات داشته باشند و به سوی خدا باز ردند.
اشاره و تأکید خدا به توبهپذیری ،نوعی آموزش به انسانهاست که در روابط خود عذرپذیری
را تمرین کنند تا جامعه رو به صالح پیش رود .از نگاه اسالم برای اینکه خودتان نیز مورد رحمت
قرار یرید ،به دیگران رحمت داشته باشید .بر اساس این اصل کسی که عذر دیگری را میپذیرد،
خودش در شرایط مشابه نیز عذرش پذیرفته میشود .کسی که پوزش دیگران را نمیپاذیرد ،بایاد
بداند خداوند نیز عذرش را نخواهد پذیرفت .امیرالمؤمنین در این باره فرموده اسات «ار َحلمِِ
ُتر َحمِ؛ 1رحم کن تا به تو رحم شود» .بنابراین آدمی همان ونه که انتظار دارد خداوند متعال عاذر
او را بپذیرد و از خطایش در ذرد ،باید خود عذرپذیر دیگران باشد.
 .3توجیه لغزش

یکی از راههای ایجاد فرهنگ عذرپذیری ،توجیاه لغازش طار مقابال اسات؛ چنانکاه در
آموزههای دینی تأکید شده است که برای خطای دیگران عذر بتراش .از این رو در زارههای دینی
نیز به عذرپذیری و توجیه آن سفارش شده است؛ چنانکه امیرمؤمنان فرماوده اسات «اق َبل ِِ
َ
ُ َ َ َ َ َ ُ َ
َ
يكِِف ِإنِلم َِیكنِل ُه ُِعذرِفال َت ِمسِل ُه ُِعذرا؛ 2عذر برادر خود را بپذیر و ا ر او عذری نداشت،
عذرِأ ِخ
برای خطای او عذری بتراش» .در این راستا قرآن در برخی از ماوارد بارای عذرپاذیری ،بعضای
توجیهات را میپذیرد که برخی از آنها عبارتند از
ََّ َ ََّ ْ َ ُ َ َ َّ ََّ َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ َ
هالة؛ 3پذیرش توباه از ساوی
الف) جهالت « ِإنما التوبة علی الل ِه ِللذین یعملون السوء ِبج
خدا ،تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام میدهند»؛
َ ْ
ْ
َ
َ
ب) اضطرار و ضرورت «ف َم ِن اض ُط َّر غ ْی َر باغ َو ال عاد فال ِإث َم َع َل ْی ِه؛( 4ولای) آن کاس کاه
مجبور شود ،در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد ،ناهی بر او نیست»؛
5
ج) اکراه و اجبار از سوی دیگری؛
6
د) بیماری؛
 .1محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .210
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،۷4ص.165
 .3نسام .1۷
 .4بقره .1۷3
 .5نحل 106؛ نور .33
 .6بقره  183 – 185و 196؛ مزمل .20
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ه) فراموشی و نسیان 1و غیره.
 .3توجه به تعالیم اهلبیت

یکی از راههای ایجاد فرهنگ عذرپذری ،بهره یری از آموزههای اهلبیت است کاه ایان
امر در قالب فتار ورفتار ارائه شده است .اهلبیت به ما آموختهاند که جرئت عذر پاذیری را
در خود نهادینه کنیم تا ا ر کسای از ماا عاذرخواهی کارد ،عاذر او را بپاذیریم .از ساوی دیگار
امامان خود عذر دیگران را میپذیرفتند تا فرهنگ عذرپذیری را در جامعه نهادینه کنند .اماام
َ َ
َ َُ
علی فرموده است «أعق ِِ َّالن ِاسِِأعذ ُر ُلمِِ ِل َّلنلاس؛ 2خردمندترین مردم کسی اسات کاه عاذر
دیگران را بیشتر پذیرد» .بخشایش و ذشت ،نشانه روح بلند و مناعت طبع و فضایلتی اخالقای
است .ا ر شما دوست دارید ا ر درباره کسی خطا کردید ،بزر واری کند و عذر شاما را بپاذیرد؛
شایسته است خودتان نیز از قبول عذر دیگری کوتاهی نکنید .امام سجاد فرموده است « َو ِِإنِِ
َ َ
َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ َ َ
كِث َمِِ َت َه َّولِِ ِإل ِِ َی َس ِاركِِفاع َتذ َر ِِإلي َكِفاق َب ُِعذ َر ُُِ؛ 3ا ر کسی از سمت راست
ين ِ
شتمكِِرج ِِعنِِی ِم ِِ
تو به تو دشنام داد ،سپس به سمت چپ تو رفات و از تاو عاذرخواهی کارد ،عاذرخواهیاش را
ُ
بپذیر»؛ چنانکه پذیرش عذرخواهی حار توساط اماام حساین و پوزشپاذیری اماام حسان
مجتبی از آن مرد شامی که حضرت را مورد فحاشی قرار داده باود و  ،...الگاویی بارای هماه
مسلمانان جهان است.
 .4توجه به آثار عذرپذیری

قبول معذرتخواهی موجب میشود ناهنجاریها به هنجار تبدیل شاود؛ زیارا وقتای شاخص
عذرخواهی میکند ،در حقیقت خطای خود را پذیرفته است و این مسئله ،امی باه سامت بهباود
جامعه است؛ چناکه امام سجاد فرموده است «هیچ کس نباشد که از تو معذرتخواهی کناد،
مگر اینکه عذرش را بپذیری؛ ا ر چه بدانی که دروغ می وید» 4.به نظر میرساد کاالم حضارت،
نوعی مصلحت رایی اخالقی است؛ یعنی ارزش بااالتری باه ناام چشمپوشای از خطاا باه ارزش
رک ویی ترجیح داده میشود .امیرالمؤمنین به فرزند خویش فرمود «عذرخواهی معذرتخواه
5
شامل حال تو ردد».
را بپذیر ،چه راست وید و چه دروغ ،تا شفاعت [رسولخدا
 .1بقره .286
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .193
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .282
 .4محمد محمدی ریشهری ،معزان الحکمه ،ج  ،3ص .1859
 .5محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشععه ،ج  ،12ص .21۷
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نگاهی به اهمیت و آثار کظمغیظ از منظر قرآن و روایات
حجتاالسالم والمسلمین کاظمدلیری* 

مقدمه

خشم یکی از حالتهای هیجانی انسان است که بهخودی خود ،موهبتی الهی است و فواید
فراوانی مانند حفاظت از خود در برابر خطرها و مبارزه با دشمنان خدا در عرصاههای نبارد دارد.
خشم در بسیاری از مواقع و حاالت بهویژه آنگاه که شدت می یرد و به اوج خود میرسد ،عقال
و اراده انسان را تحتالشعاع قرار میدهد و سابب صادور فتارهاا و رفتارهاای ناشایساتی از او
میشود؛ از این رو باید آن را کنترل و مهار کنیم .در این نوشتار نخست پیامدهای خشم و ساپس
آ ار «کظمغیظ» را تبیین میکنیم.
الف) مفهوم کظمغیظ

َْ
مفهوم قرآنی «کظمغیظ» از ترکیب دو واژه «کظم» و «غیظ» تشکیل شده است« .کظم» در
َ
لغت به معنای نوشیدن جرعه است« 1.غ ْیظ» نیز به معنای شدیدترین نوع خشم است؛ به ونهای
که انسان حرارت ناشی از جوشش خون را در قلب خود احساس کناد 2.بناابراین کظمغایظ باه
معنای فرو خوردن و فرو بردن خشم اسات 3.فروبرناده خشام ،از اظهاار آن خاودداری میکناد
ََ
آنچنانکه ویا آن را میبلعد 4،مانند نفس آن را در سینه حبس میکند و به آن مجال ظهور و بروز
نمیدهد؛ همچنانکه وقتی مشک آب پر میشود ،بایاد در آن را محکام بسات ،و رناه آب از آن
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن حسن ابندرید ،جمهرة اللغ  ،ج  ،2ص .932
 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .619
 .3ر.ک خلیل بن احمد فراهیدی ،کتاب الععن ،ج  ،5ص 345؛ محمود بن عمر زمخشری ،مقدم األدب ،ص .13
 .4ر.ک احمد بن فارس القزوینی ،معجم مقایعس اللغ  ،ج  ،5ص .184
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َ
در آن را بست تا خشم بیارون
سرریز میشود .وقتی مشک خشم نیز پر میشود ،باید با کظمغیظ ِ
نریزد.
« ِحلم» یا «بردباری» در برابر مفهوم «غضاب» یاا «خشام» قارار دارد .از امیرالماؤمنین
ْ ُ ْ
َْ َْ
درباره معنای حلم سؤال شد ،آن حضرت فرمود «کظ ُم الغ ْی ِظ َو ِملك َّالنفس؛ 1فرو بردن خشم و
مالک خود بودن».
کظمغیظ عرصههای فردی ،خانواد ی ،اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
ب) پیامدهای خشم

خشم ،پیامدهای نا واری دارد که به سه مورد از آنها اشاره میشود.
 .1زوال ایمان

خشم از منظر اعتقادی ،اه انسان را تا سر حد کفر پیش میبرد .این رذیله ،از رذایلای اسات
که دین و ایمان انسان را تهدید میکند و در کوتاهترین زمان ممکن میتواند ارزشمندترین اوهر
وجودی او را بر باد دهد و باورهای دینیاش را متزلزل کند .آنگاه که خشم به اوج خود میرساد،
نور ایمان را بیفروغ میکند و چهبسا با سخنان کفرآمیز نیز همراه میشود؛ چنانکه اماام بااقر
َ
َ ُ
ِالر ُ ِج َ َِل َ
فرموده است »إ َّن َّ
يِبأ ِّ َِب ِاد َر ٍةِف َيكف ُِر؛ 2همانا فرد در حال خشم سخنی به زبان میراند
ت
أ
ي
ِ
ِ
ِ
که به سبب آن کفر میورزد» ،مانند اینکه در حال غضب در عدالت و حکمت خدا شک میکند
یا خداوند و حکمت او را سبک میشمارد و می وید چرا فالن کس یا فالن روه را آفریادی یاا
چرا فالن مصیبت را برایم پیش آوردی؟ از ایان رو در روایات اماام بااقر از خشام باا عناوان
َّ َّ َ َ َ
ِالر ُج ِل َيغض ُبِ
«وسوسه شیطان» یاد شده است که به تنهایی میتواند انسان را بدعاقبت کند « ِإن
َف َم َاِیر َض َِأ َب ًدا َِح َّت َِید ُخ َ َّ
ار؛ 3همانا فرد به خشم میآید و هر ز خشنود نمیشود تا اینکاه وارد
ِالن َ ِ
آتش شود» .برای مثال انسان از خدای خود یا از خویشاوند یا دوست خود خشمگین میشاود و
به هیچ نحوی از او راضی نمیشود و این خشم را تا لحظه مرگ حفظ میکند .از این رو مرتکب
ناهان بزر ی همچون قطع رحم ،دشمنی ،غیبت ،تهمت و در نتیجه عاقبت به شر میشود.
 .2خشم کلید شرور

خشم ،از رذایل کلیدی است که دستهای از بدیهای دیگر را نیز به دنبال خاود میکشاد .در
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .225
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .306
 .3همان ،ص.302
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َ َ

ُ ِّ َ

توصیف خشم همین بس که امام صادق فرموده است «الغض ُب ِِمف َت ُاحِک ِش ٍِّر؛ 1خشم ،کلید
هر بدی است» .در واقع خشم راه هر بدی را برای انسان باز میکناد؛ چنانکاه شارابخواری نیاز
چنین است و زمینه ارتکاب هر ناهی را برای انسان فراهم میکناد .از ایان رو توصایه باه تارک
غضب ،توصیه جامعی است که با عمل به آن بسیاری از کارهای زشت دیگر ترک خواهاد شاد.
نقل است هنگامی که برخی افراد که به خدمت پیامبر اکرم میرسیدند و تقاضای موعظاه و
نصیحت میکردند ،آن حضرت برای آنها فقط نسخه ترک غضب میپیچید؛ برای مثاال ماردی
به خدمت آن حضرت رسید و فت «مرا موعظهای کان کاه از آن پناد یارم» .حضارت باه او
َ
َ َ
فرمود «ِِانط ِلق َِوَِل َِتغضبِ؛ برو و غضب نکن» .آن مرد سه بار همین درخواست را مطرح کارد و
در هر بار همین پاسخ را شنید 2.بنابراین مشکل اصلی او ،غضب بوده است.
یکی دیگر از ناهانی که به سبب خشم از انسان صادر میشود ،ریخاتن خاون بی ناهاان و
َ
ََ
َ َ
َ َ
بردن آبروی زنان پاکدامن است .امام باقر فرموده است «أ ُّ ِشيِ ٍءِأش ُّد ِِم َنِالغض ِب ِِإ َّنِا َّلر ُج ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َّ
َ
يِح َّر َمِالل ُه َِو َِیق ِذ ُفِال ُمه َص َن ِة؛ 3چه چیزی سختتر از غضب است .فرد
ليغضبِفيقت ِِالنفسِِال ِت
ُ
غضب میکند ،پس نفسی را که خدا [کشاتنش را حارام کارده ،میکشاد و باه زناان پاکادامن
َ
تهمتهای ناروا میزند» .همه جنگهاا ،خونریزیهاا و غارتگریهاای عاالم ناشای از طغیاان
غضب است و انواع ظلمهای صاحبان زر و زور ،از قتل و ضرب و جارح و حابس و تاوهین باه
بی ناهان نیز برخاسته از غضب حاکم بر وجودشان است.
اه فرونشاندن یک شعله غضب و یک اقدام منطقی ،آتش نمرودی یک فتنه بزرگ را خاموش
میکند و آن را سرد و سالمت قرار میدهد .امام صادق فرموده است
مردی خدمت پیاامبر

رساید و فات «ای رساولخدا! باه مان چیازی بیااموز».

حضرت فرمود «برو و غضب نکن» .آن شخص فت «این مرا بس است» و به سوی
خانوادهاش باز شت .در آنجا دید میان قومش [و قوم دیگری جنگ اسات و باه صاف
ایستاده و برای رزم با یکدیگر سالح برداشتهاند .او هم با دیدن این صحنه اسلحهاش را
برداشت و با آنان همنوا شد که نا هان باه یااد ساخن رساولخدا

افتااد «غضاب

نکن» .پس اسلحهاش را بر زمین نهاد و به سوی روه مقابل رفت و فت «ای قوم! هر
 .1همان ،ص.303
 .2همان.
 .3همان.
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زدن بدون ا ر که برای شماست ،بر عهده من و از مال من باشد و مان
جراحت یا قتل یا ِ
به صورت کامل آن را به شما میدهم» .آن قوم فتند « هر چاه بارای شماسات ،بارای
خودتان باشد .ما از شما به آن سزاوارتریم» .در نتیجه دو اروه باا هام آشاتی کردناد و
خشمشان فرو نشست.

1

دشمن ِخردورزی
 .3خشم،
ِ

آتش غضب ،چراغ خرد و فروغ حکمت را خاموش میکند؛ از هماین روسات کاه در حاال
غضب ،رفتارهای نابخردانهای مانند خودآزاری ،دیگرآزاری و یا خسارت به اموال از انساان سار
َ َ ُ َ ََ َ
لبِِ
میزند که در حاالت
دیگر از َاو سر نمی َزند .اماام صاادق فرماود «الغضلبِممهقلة ِِلقل ِ
َ َ
َ َ
َ ُ 2
ُ
َ
َ
ِِ...منِلم َِیم ِِلكِغضبهِلمِیم ِلكِعقل ِه؛ غضب ،نابودکننده دل حکیم است  ...کسای کاه
ال َه ِك ِيم
مالک غضب خود نباشد ،مالک عقل خود نیست» .ا ر خشم در انسان شدت و استمرار یاباد و
به تندخویی تبدیل شود ،آدمی سر از نوعی جنون ادواری در مایآورد .ا ار ایان اساتمرار بیشاتر
شود ،پایدارتر میشود و به جنون پایدار تبادیل خواهاد شاد؛ چنانکاه امیرالماؤمنین فرماوده
َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ َ
َّ ُ َ
َ ُُ
َّ َ
ِصاح َب َ
سلتهكمِ؛ 3تنادخویی،
هاِین َد ُمِ،فإنِلمِیندمِفجنونهِم
الهدةِضرب ِِمنِالجنونِ،أن ِ
است « ِ
نوعی از جناون اسات؛ زیارا صااحبش پشایمان میشاود .پاس ا ار پشایمان نشاود ،جناونش
پابرجاست».
متأسفانه در بسیاری موارد ،عصبانیت و بدزبانی و فحاشی عواقب جبران ناپاذیری را در پای
دارد .برای نمونه ،در تاریخ  28بهمن  96در تهران ،یک اختال به قتل جوانی  24سااله منجار
شد .قاتل در اظهارات ّاولیه بیان داشت «مقتول و همراه وی ،از همشهریان من است و سال هاا
در شهرستان زند ی می کردیم که برای کار به تهران مهاجرت نمودیم .چند وقتی بود که با مقتول
اختال داشتم و چند روزی پشت تلفن به یکدیگر فحاشی می کاردیم .شاب حاد اه ،در خاناه
بودم که زنگ خانه را زد و وقتی بیرون آمدم ،دیدم با قمه حمله کرد و من هم به آشپزخانه رفاتم و
4
چاقو آوردم و با همدیگر در یر شدیم .آن قدر عصبانی بودم که دیگر چیزی نفهمیدم».
ج) اهمیت و آثار کظمغیظ

در اهمیت و آ ار کظمغیظ آیات و روایات فراوانی وجود دارد به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1همان ،ص.304
 .2همان ،ص.305
 .3محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،حکمت .255

4. http://www.khabarfoori.com/detail/294820
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 .1محبت خدا
ُ
ْ
َّ
َّ َ
اذین ُینِق َ
اون فاي َّ
الس َّار ِاء َو الض َّار ِاء َو
قرآن کریم در وصف متقین رستگار میفرماید «ال
ِ
ِ
َّ
َ َّ ُ ُ ُّ ْ
َ َْْ َ َ ْ
ْ
َ
َ َ
انین؛ 1کساانی کاه در خوشایها و
اب ال ُم ْ ِس
ال ِ
اس و اللاه ی ِ
کاظمین الْیظ و العافین ع ِن الن ِ

سختیها انفاق میکنند و فروخورند ان خشام و ذشاتکنند ان از ماردم و خادا نیکوکااران را
دوست دارد».
َ َْْ َ
َ ْ
کاظ ِمین الْیظ» می وید «یعنی کسانی که وقتای جانشاان از
شیخ طبرسی در تفسیر «و ال ِ
خشم ُپر میشود ،خشم خود را جرعه جرعه فرو مینوشند و از کسی که بر آنان ضارر وارد کارده
َ َّ
2
الل ُ
اه ُی ُّ
اب
است ،انتقام نمی یرناد؛ بلکاه بار آن صابر میکنناد» .از اداماه آیاه و عباارت «و
ِ
ْال ُم ْ ِس ِن َین» نیز فهمیده میشود که کظمغیظ و ذشت از مردم ،از مصادی احسان است و کسی
که این کارها را انجام دهد ،محبوب خدا میشود.
از انس بن مالک نقل شده است پیامبر اکرم فرمود «قصارهایی را ُمشار بار بهشات
دیدم .فتم ای جبرئیل! اینها برای کیست؟» .فرمود «برای فروخورند ان خشم و عفوکنند ان
3
از مردم و خدا نیکوکاران را دوست دارد».
در روایتی نقل شده است
روزی امام سجاد

وضو می رفت و کنیزی آب به دستانش میریخت .نا هان ظر

آب از دست کنیز افتاد و به صورت آن حضرت برخورد ،و آن را زخمی کارد .حضارت
سرش را به سوی او بلند کرد [و نگاهی خشامگین باه او اناداخت  .کنیاز [باا ذکااوت
ْ

َْ َ

َ
کاظ ِم َین الْ ْیظ؛ کسانی که خشم خاود
تمام فت خداوند عزوجل میفرماید «و ال ِ

را فرو میخورند» .حضرت به او فرماود «خشامم را فارو خاوردم» .کنیاز فات « َو
َّ
ْ
َ َ
اس؛ کسانی که از مردم در می ذرناد» .اماام فرماود «خداوناد از تاو
ال ِ
عافین ع ِن الن ِ
ْ
َّ
بگذرد» .دوباره کنیز فت « َو الل ُه ُی ِ ُّب ال ُم ْ ِس ِن َین؛ خدا نیکوکاران را دوسات دارد».

حضرت فرمود «برو که تو آزادی».

4

از این حکایت روشن میشود که کظمغیظ و ذشت از دیگران ،دو عمل اخالقی ارزشامند
هستند که البته مرتبه ذشت باالتر از کظمغیظ است؛ زیرا با وجود کظمغیظ ممکن است انسان
 .1آلعمران .134
 .2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج  ،2ص .83۷
 .3سلیمان بن احمد طبرانی ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم ،ج  ،2ص .129
 .4محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .201نیز ر.ک محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  146و .14۷
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هنوز از دیگری نگذشته باشد و قصد انتقام در آینده را داشته باشد.
بردباری در حال خشم ،انسان را نزد خداوند و اهلبیات دوستداشاتنی میکناد .اماام
َّ َّ
ِّ
ِالل َه ُِیه ُّبِال َهي َّ ِال َهل َيمِالِ َعف َ
باحیای بردباار
ف؛ 1خداوند فرد
يفِال ُم َت َعف َ ِ
باقر فرموده است « ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و پاکدامن و پرهیزکاار را دوسات دارد» .شخصای از پیاامبر دو باار نصایحت خواسات و
َ َ َّ
َّ
ِالشلد ُیدِب ُّ
الص َلر َع ِة ِِإن َملاِ
حضرت در هر دو مرتبه او را به ترک غضب امر کرد ،سپس فرمود «ليس
ِ ِ
َّ
َّ
ُ
َ َ
ُ َ
ب؛ 2شخص نیرومند کسی نیسات کاه در کشاتی یری مااهر
الش ِد ُیدِال ِذ َِیم ِلكِِنفِ َس ُهِِ ِعن َدِالغض ِ ِ
باشد؛ بلکه نیرومند کسی است که در هنگام خشام ،مالاک خاودش باشاد» .اساالم قادرت و
شجاعت انسان را به قدرت روحی او میداند ،نه به قدرت جسمی و قدرت روحی نیز در مصا
غلبه انسان بر خشم خود نمایان میشود.
عالمه کاشف الغطامروز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را در صحن مطهر امیرالمؤمنین
در نجف بجای آورد ،فقیری دل شکسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کرد و فت چیازی از
ّ
فطریه به من بده که سخت محتاجم،آنجناب فرمود مان تماام فطریاه هاا را باه محال خاودش
رساندم و اکنون از آن پول چیزی نزد من نیست ،نیازمند دچار عصبانیت شدید شد ،آب دهن باه
روی آن مرجع بزرگ انداخت .کاشف الغطام آب دهان آن مارد را باه صاورت و محاسان خاود
مالید ،آنگاه برخاست و عبا را از دوش خود برداشت و روی به جانب نماز زاران کرد و فت هر
کس مرا دوست دارد به اندازه وساعش در ایان عباا پاول بریازد ،آنگااه خاود آنجنااب در صاف
3
نماز زاران شت و برای آن فقیر کمك قابل توجهی از مردم رفت و به فقیر داد!
خشــمیــرکــا ازکــهومــارا ــالم 
ََ
ـمممدســـت 
تیــححلمــمتــردزخشـ


خشـــمرا ـــمیســـتهاممــــرلگـــام 
4

خشمحقیرمنچورحمـتآمـسـت 

 .2خشنودی خدا

یکی دیگر از آ ار کظمغیظ ،خشنودی خداست .کسی که در این دنیاا خشام خاود را مهاار
میکند ،خداوند در روز قیامت این کار او را با برداشتن غضب خود از او تالفای مینمایاد .ایان
مضمون در روایات فراوانی آمده است؛ از جمله امام صادق فرموده است
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .112
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .4۷
 .3حسین انصاریان ،عرفان اسالمی ،ج ،10ص .61-60
 .4جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت  3۷99ا .3800
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َ َ ََ ُ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ
لكِف َ
ليمنِ
يِحينِتغضبِأذکرك ِِعندِغض ِبيِفهِأمهق ِ
در تورات نوشته است «یاِابنِآدمِاذکر ِن ِ
َ َ ُ َ َ ُ
َ َ
َ َ َ
اِظلم َتِب َمظل َمة َِفار َضِبانت َصار َِل َك َِفإ َّنِانت َ
لارك ِِل َنف ِسلك؛ 1ای
ص
ت
ِان
ن
ِم
ر
ي
ِخ
ك
ِل
ار
ص
أمهقِو ِِإذ ِ ِ ِ ٍ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ

فرزند آدم! در هنگامی که غضب میکنی مرا یاد کن تا تو را در هنگام غضبم یااد کانم و تاو را در
میان کسانی که هالک میکنم هالک نمیکنم ،و هنگامی که بر تو ستم شد به انتقام من خشانود
باش که انتقام من برای تو بهتر از انتقام خودت برای خودت است».
این روایات به معنای رضایت به ستم دیگران و انفعال در برابر آن نیست؛ بلکه مراد این است
که ا ر شخص مظلوم قادر به انتقام نباشد ،خشم خود را مهار کند و در برابار ساتمکاران شاکیبا
باشد و به سبب خشم ،خود را و دین خود را نبازد؛ خداوند خود بهترین انتقام یرنده است .اعتقاد
به این حقیقت ،یکی از راههای تسکین غضب است.
مولوی می وید
تًــتعیســیراـكــی شــیارســر 


تًت ایناز،صعبتـر،خشـمخــا 
َ
تًتمــنخشـمخــاچــب َودامـاز؟ 
ِ

چیستدر ستیمنملـهصـعبتر؟ 2
کــهامآزدومـ مــیلــرمدچــومــا 
انــرممـاز 3

تًت ترکخشـمخـوـ

در روایت دیگری امام باقر فرموده است «در تورات نوشته اسات در مناجاات خادا باا
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
لكِغض ِلبي؛
موسی بن عمران چنین آمده است «ام ِلكِغضبكِِعنِمنِملكتكِعلي ِلهِأ کلفِعن
نسبت به کسی که من تو را بر او مسلط رداندهام ،مالک خشمت باش تا غضبم را از تو بازدارم».
مهار غضب نسبت به زیردستان ،شامل برخورد مرد با زن و فرزند و خادم خود و برخورد حاکمان
و مدیران جامعه با مردم و صاحبان روت با آدمی هستند .ا ر آدمی خشمش را باز دارد ،خداوند
نیز که باالتر از انسان است ،خشمش را از او باز میدارد.

4

عاقبت خوش
.3
ِ

در روایااات اهلبیاات از کظمغاایظ بااه شاایرینترین جرعااهها یاااد شااده اساات .امااام
َ َ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ
ُ َ َ
َ ُ َ
يِب َهلاِ
لاف
ک
ِأ
َِل
ظ
لي
ِغ
لة
ع
ر
ِج
لن
َِّم
ي
ل
ل
زینالعابدین فرموده است «ملاِتجرعلتِجرعلةِأحلب ِِإ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  ،303 – 305ح .15 ،14 ،10 ،8 ،۷
 .2یعنی در عالم هستی چه چیزی از همه چیز سختتر است.
 .3جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت  113ا .115
 .4محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .254
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َص ِاح َب َها؛ 1من جرعهای ننوشیدهام که نزدم دوستداشتنیتر از جرعه خشمی باشد که صاحبش را
در برابر آن مجازات نکنم» .لفظ « َت َج ُّرع» در این روایت ،به معناای بلعیادن پیدرپای یاا جرعاه
جرعه است 2و به نحوه کظمغیظ اشاره میکند که فروخاوردن تادریجی و جرعاه جرعاه خشام
است .شیرینی جرعه خشم به سبب شیرینی و خوشیعاقبت آن است.
در روایت دیگری از امام صادق ضمن بیان تعبیری مشابه با این روایت ،وعده اجر بازرگ
َ َ
َ
َ َ
بر کظمغیظ داده است «نع َمِال ُجر َع ُةِال َغي ُظِل َمن َ
ِص َب َر َِعلي َهاِف ِإ َّن َِع ِظ َيمِاأج ِرِل ِمن َِع ِظ ِيمِال َبه ِء َِو َِماِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
ً َّ َ َ ُ 3
أ َح َّبِالل ُهِقوما ِِإَلِابتهلمِ؛ چه خوب جرعهای است خشم شدید .برای کسای کاه بار آن صابر
کند ،همانا اجر بزرگ با بالی بزرگ است و خداوند هر قومی را دوست داشته باشد ،آناان را [باه
سختیها رفتار میکند» .بنابراین صبر بر بالهای بزرگ که غیظ انسان را در مایآورد ،باا اجار
بزرگ خداوند همراه است.
 .4عزت دنیا و آخرت

رسیدن به عزت دنیا و آخرت ،یکی دیگر از آ ار کظمغیظ اسات کاه در روایاات بیاان شاده
است .امام صادق فرموده است

َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ ً َّ َ َ ُ َّ
ِالل ُه َِع َّز َِو َِج َّ ِعز ًاِف ُّ
لهِ َع َّلز َِوِ
ِاْلخ َر ِة َِوِقدِقالِالل ُِ
يِالدن َي َاِو
اِمنِعب ٍدِکظمِغيظا ِِإَلِزادُ
َم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ
َّ
ين َِعن َّ
ِالل ُله َِم َك َ
ينِال َغي َظ َِوِالعاف َ
َج َّ َِوِالكاظم َ
لانِ
س ِنينِِوِأثابه
ِالن ِاسِِ َوِالل ُه ُِی ِه ُّبِال ُمه ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ َ 4
ك؛ هیچ بندهای خشمش را فرو نخورد ،مگر اینکه خدای عزوجال در دنیاا و
غي ِظ ِهِذ ِل ِ
آخرت عزتش را زیاد رداند .خداوند تبارک و تعالی فرماود و فروخورناد ان خشام و
در ذرند ان از مردم ،و خداوند نیکوکاران را دوست دارد و خداوند به جای خشمش به
او بهشت دهد.

همچنین نقل شده است مردی به امام صادق عرض کرد «میان من و روهی ،در کااری
نزاعی در رفته است و من میخواهم آن کار را رهاا کانم [یعنای از حا خاودم بگاذرم  ،ولای
َّ ُ
َّ
ملاِاللذلي ِ
ِ
میترسم به من بگویند رها کردن این کار برایات ذلات اسات» .اماام فرماود «إن
َ
َّ
نیز فرموده اسات « َملاِأ َع َّلزِ
الظ ِالم؛ 5تنها ستمکار است که خوار و ذلیل است» .رسولخدا
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  109و .111
 .2صاحب بن عباد ،المحع فی اللغ  ،ج  ،1ص .250
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 109
 .4همان ،ص.110
 .5ابوحامد محمد غزالی ،ححیام علوم الدین ،ج  ،9ص .113

َّ

َ ُّ

َ َ َ َّ
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َ ُّ

ط؛ 1خداوند هر ز کسی را با نادانی عزیز نگردانده و هر ز با بردباری
الل ُه ِِب َجه ٍ ِقط َِوَِلِأذل ِِب ِهل ٍمِق ِ
کسی را خوار نکرده است».
آوردهاند فردی به حکیمی فت «آنچنان دشنامت میدهم که با تو در قبارت وارد شاود .آن
حکیم بیآنکه خمی به ابرویش آورد ،فت «با خودت [دشنامها در قبرت داخل میشود ،نه با
2
من».
در حکایتی آمده است شخصی به ابوذر فت «تو همان کسای هساتی کاه فالنای [یعنای
عثمان تو را از شهرت تبعید کرد .ا ر خیری در تو بود ،تبعیدت نمیکرد» .ابوذر به او فت «ای
مادرزاده من [ای برادر! در برابر من ردنه سختی است که ا ر از آن نجات یابم ،آنچه فتی؛ باه
3
من زیانی نمیرساند و ا ر از آن نجات نیابم ،بدتر از آن چیزی هستم که برایم فتی».
در همین راستا یکی از آ ار کنترل غضب ،پردهپوشی خداوند بر زشتیهای انسان اسات کاه
َ َ َّ َ َ
لفِغض َلب ُهِ
سبب عزت و محبوبیت انسان میشود؛ چنانکه امام صادق فرموده است «منِک
َّ
َس َت َرِالل ُه َِعو َر َت ُِه؛ 4کسی که غضبش را باز دارد ،خداوند زشتیاش را میپوشاند».
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابن درید ،محمد بن حسن ،جمهرة اللغ  ،چا اول ،بیروت دارالعلم للمالیین198۷ ،م.
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقو  ،تحقیا علیاکبار غفااری ،چاا دوم ،قام
جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .3انصاریان ،حسین ،مرفان اسالمی ،قم دارالعرفان1386 ،ش.
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،چا اول ،دمش ا بیروت الادار
الشامی ا دارالقلم1412 ،ق.
 .5القزوینی ،احمد بن فارس ،معجم مقایعس اللغ  ،تحقی عبدالسالم محمد هاارون ،دمشا
اتحاد الکتاب العرب1423 ،ق.
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .112
 .2ابوحامد محمد غزالی ،احعاء ملوم الدین ،ج  ،9ص 114؛ مسعود بن عیسی ابان ابیفاراس ،مجموما ورام ،ج ،1
ص .125
 .3محمد بن احمد فتال نیشابوری ،روض الوامظعن ،ج  ،2ص 380و.381
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص.303
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 .6زمخشری ،محمود بن عمر ،مقدم األدب ،چا اول ،تهاران مؤسساه مطالعاات اساالمی
دانشگاه تهران1386 ،ش.
 .۷شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغا  ،تصاحیح صابحی صاالح،چا اول ،قام
هجرت1414 ،ق.
 .8صاحب بن عباد ،المحع فی اللغ  ،چا اول ،بیروت عالم الکتاب1414 ،ق.
 .9صدوق ،محمد بن علای ،الخصاا  ،تصاحیح علیاکبار غفااری ،چاا اول ،قام جامعاه
مدرسین1362 ،ش.
 .10ااااااااااااااااااااا ،األمالی ،تهران کتابخانه اسالمیه1362 ،ش.
 .11طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم (الطبرانی) ،چا اول ،دار
اردن ا اربد الکتاب الثقافی2008 ،م.
 .12طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البعان ،چا اول ،تهران ناصرخسرو13۷2 ،ش.
 .13غزالی ،ابوحامد محمد ،إحعاء ملوم الدین ،تحقی عبادالرحیم بان حساین حاافظ عراقای،
چا اول ،بیروت دارالکتاب العربی ،بیتا.
 .14فتال نیشابوری ،محمد بان احماد ،روضاه الاوامظعن ،چاا اول ،قام انتشاارات رضای،
13۷5ش.
 .15فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب الععن ،چا دوم ،قم هجرت1410 ،ق.
 .16کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علیاکبار غفااری و محماد آخونادی ،چاا
چهارم ،تهران دارالکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .1۷مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد ،قم کنگره جهانی شیخ مفید1413 ،ق.
 .18ورام بن ابیفراس ،مسعود بن عیسی ،تنبعه الخواطر و نزه النواظر (مجموما ّورام) ،چاا
اول ،قم مکتب الفقیه1410،ق.
 .11بلخی ،جاللالدین محماد ،مثناوی معناوی ،چاا  ،25تهاران انتشاارات اطالعاات،
139۷ش.
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بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم
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حجتاالسالم والمسلمین کاظمدلیری 


مقدمه

بیشک فضیلت کظمغیظ و بردباری همچون فضیلتهای دیگر باا تمارین و ممارسات باه
َ َ َ ُ
دست میآید؛ همچنانکه امام علی فرموده است « َأف َض ُ ِر َداء ُِیر َت َ
یِب ِهِال ِهل ُلمِف ِلإنِللمِتكلنِ
د
ِ ٍ
ِ
َ ً
يما َِف َت َه َّلمِِ َفإ َّن ُه َِق َّ َِمن َِت َش َّب َهِب َقومِإ ََّل َِأو َش َك َِأن َِی ُك َ
ون ِِمن ُهمِ؛ 1بردباری ،بهترین ردایی اسات کاه
ح ِل
ٍ
ِ
ِ ِ
انسان بر دوش خود میاندازد .پس ا ر بردبار نیستی ،بردباری َبورز؛ زیرا اندک کسای اسات کاه
ممارسات پیوساته،
شبیه روهی شود ،مگر اینکه نزدیک است از آنان شود» .بنابراین با تمرین و
ِ
ُ
خلقیات انسان عوض میشود؛ همچنانکه شخص بیاباننشاین کاه اخاالق خشاکی دارد ،ا ار
شهرنشین شود؛ خل و خوی خشکش به مرور زمان تلطیف میشود 2.بنابراین انسان باا تمارین
مهار خشم میتواند بهتدریج بردبار شود.
راهکارهای کظمغیظ

در آیات و روایات برای درمان خشم و پرورش فضیلت بردباری ،راهکارهای متعاددی ارائاه
شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1یاد خدا

یاد خدا ،مهمترین راهکار مهار خشم است .از آنجا که شیطان در حال غضب بر انسان چیره
میشود ،انسان با یاد خدا میتواند بر وسوسههای شیطان چیره شود .انسان در حاال عاادی و در
همه احوال هر چه بیشتر با یاد خدا و عباداتی مانند نماز ا که حقیقات آن چیازی جاز یااد خادا
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،خصائص األئم  ،ص.115
 .2عبدالحمید بن هبهالله ابن ابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،19ص .2۷
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نیست ا مأنوستر باشد ،ظرفیتهای روحیاش افزایش مییابد و در حال خشم نیز توان بهتاری
برای مهار آن خواهد داشت.
آنک امیادیرودامنا،خسیاسـت 
ِ


یـادخـشمویـادکـهـوت،یــادآم 

امام صادق

اسـت 


مانکیادناموارقخودیسـی

ُ
یُـرداوراکهنـبـودا ـلنـمــام  
1



فرموده است

َ َ َ َ َ
َ ُ ًَ َ ََ ُ
َ َ َ َ ُ َ
َ
إ َّنِف َّ
ينِتغض ُبِأذکرك ِِعن َدِغض ِبيِفلهِأم َهقلكِ
يِح
ِ ِ
يِالتو َر ِاةِمكتوباِیاِابنِآدمِاذکر ِن ِ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
لار ِللكِخيلر ِِم ِلنِ
لار ِللكِف ِلإنِان ِتص ِ
ِفيمنِأمهقِو ِِإذاِظ ِلمت ِِبمظ ِلم ٍةِفارض ِِبان ِتص ِ
َ
َ
لك؛ 2در تاورات نوشاته اسات ای فرزناد آدم! هنگاامی کاه خشامگین
ان ِت َص ِارك ِِل َنف ِس ِ
میشوی ،مرا یاد کن تا تو را در هنگام خشمم یاد کنم و تو را در میان کسانی کاه ناابود
میکنم ،نابود نکنم و هنگامی که ستمی به تو شد ،به انتقام من برایت خشنود بااش کاه
انتقام من برایت بهتر از انتقام تو برای خودت است.

برخی دعاها و اذکار خاص نیز برای مهار غضب وارد شده است؛ از جمله طبرسی در کتاب
َ َ
مکارم األخالق می وید انسان در حال غضب بر پیامبر صلوات بفرستد و بگوید « ُیذ ِلبِغيظِ

َ
َ
َ َ َ ُ َ َّ َّ
َ َّ
يِوِأذلب َِغي َظ َِقلبيِِ َ
ُق ُلوبهمِِ َّالل ُه َّمِاغفر َِذنب َ
الشي َطان َّ
ِالر ِج ِيم َِوَِل َِحول َِوَِلِق َّوة ِِإَل ِِبالل ِهِ
ِ
ِ
ن
يِم
ن
ر
ج
ِأ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
3
َ
ال َع ِليِِّالع ِظيم؛ [خدا خشم شدید دلهایشان را ببرد .بارالها! ناهم را بیامرز و خشم شادید مارا

ببر و مرا از شیطان راندهشده پناه ده و حول و قوهای جز به خدای بلندمرتبه بزرگ نیست».

َ
َ َ ُ َ َّ َّ
در برخی اخبار نیز آمده است که ا ر انسان در حال غضب ذکار «َل َِحلول َِوَِلِق َّلوة ِِإَل ِِبالل ِلهِ
4
ال َع ِليِِّال َع ِظيم» را بگوید غضبش آرام میشود.

 .2سجده در برابر خدا

بسیاری از خشمها و عصبانیتها ،ریشه در تکبر یا خودبزرگبینی انسان دارد و راه مباارزه باا
خشم نیز مبارزه با تکبر است .امام صادق فرموده است
حواریون به عیسی بن مریم فتند

ُ ِّ َ َ
ََ ََ َ ََ َ
َ َ
َّ
َّ َ ُ َ
َ َ
اِم َعل َمِالخي ِرِأع ِلم َناِأ ُّ ِاأش َي ِاءِأش ُّدِفقالِأش ُّدِاأش َي ِاءِغض ُبِالل ِه َِع َّز َِو َِج ِقلالواِف ِلب َمِ
َی

 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت  3۷96ا .3۷95
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .304
 .3حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.350
 .4حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص .15
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ُ َّ َ َ َ ُ َّ
َ ُ
ِالله َِق َالِب َِأن ََِل َِتغ َض ُبو َاِق ُالو َاِو َِم َاِبد ُءِال َغ َضب َِق َالِالكب ُر َِو َّ
ِالت َج ُّب ُر َِو َِمهق َلرةِ
یتق ِغضب ِ
ِ
ِ
ِ
اس؛ 1ای آموز ار خوبی! به ما بیاموز که ساختترین چیزهاا کادام اسات؟ فرماود
َّالن ِ ِ
سختترین چیزها ،خشم خداوند عزوجل است .فتند چه چیزی انساان را از خشام
خدا نگه میدارد؟ فرمود به اینکه غضب نکنید .فتند آغاز غضب چیسات؟ فرماود
کبر و زور ویی و تحقیر مردم.

مولوی می وید

نملــه2خشــمامکبــرخیــزد،امتكبــرپــاککــو 

ُ
تكبــرخـــاککـــو 

یکـــبررارویی
تــرنـــخوا

ُروتــوَوــاب ــواکــو،کبــروکــینراخــوزیرـــز 


چ ـیاکیخًتـهمــراــندوسـ ،چـاالککـو 3

ً
شاهد این سخن آن است که خشم فرعونی در پادشاهان ،قدرتمنادان و روتمنادان معماوال
بیش از بقیه است و بهآسانی و به اندک چیزی دستور قتل و حبس و شکنجه بیگناهان را میدهند؛
زیرا خود را بزرگ و دیگران را پست و حقیر میشمارند .در همین راستا امام رضاا در تعریاف
تواضع ،یکی از حدود آن را کظمغیظ و ذشت از مردم بیان کرده است 4.بنابراین تکبار یکای از
ریشههای مهم غضب است .از سوی دیگر یکی از راهکارهای درمان تکبر ،خاکساری در برابار
پرورد ار با سر نهادن یا سجده بر خاک است .از این رو در روایت پیاامبر اکارم ساجده بار
زمین به عنوان یکی از راهکارهای فرو نشاندن غضب و مقابله با وسوسههای شایطان بیاان شاده
است .ابوسعید خدری می وید پیامبر فرموده است


َ َ
ََ
َ
َ
َ
َ َ
َ ََ َ
ِآد َمِأَِلِت َرو َن ِِإل ُِحم َر ِة َِعي َني ِه َِوِان ِتفلاِِأو َد ِاج ِلهِف َملنِ
أَل ِِإ َّنِالغض َب ُِحم َرة ِِفيِقل ِبِاب ِن
ِ
َ
َ َ َ ًَ
َ
ض؛5هان که غضب آتشی است در دل فرزند آدم.
َو َج َد ِِمنِذ ِلكِشيئاِفل ُيل ِصقِخ َّد ُُ ِِباأر ِ ِ
آدم .آیا به سرخی چشمانش و برآمد ی رگهای ردن او نمینگرید؟! پاس ا ار کسای

چیزی از آن [آتش غضب را یافت ،ونهاش را به زمین بچسباند.
 .1محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .6
 .2به معنای همه.
 .3جاللالدین محمد بلخی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .2198
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .124
 .5مسعود بن عیسی ابن ابیفراس ،مجمومه ورام ،ج  ،1ص .123
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عالم بزرگ شیعیَ ،و ّرام بن ابیفراس در شرح این حدیث می وید «ایان عباارت اشااره باه
سجده کردن است و اینکه انسان ،عزیزترین اعضایش را بر پستترین جاها یعنی خاک بگاذارد
تا نفسش احساس خواری کند و به سبب آن ،تکبر و تاوهمی کاه منشاأ غضاب میشاود ،زائال
1
شود».
 .3وضو گرفتن

با جوشش خون در حال خشم و افزایش ضربان قلب ،درجه حرارت بدن نیز باال مایرود .از
این رو با استفاده از آب و شستن دست و صورت و ریخاتن آب باه سار و صاورت ،میتاوان تاا
حدودی این آتش را فرو نشاند .در متون دینی وضاو ارفتن ،یکای از راهکارهاای فارو نشااندن
َّ َ
َّ َ
َ َ
فرموده است « ِإ َّنِالغض َب ِِم َنِالشيط ِان َِ،و ِإ َّنِالشيط َانِ
غضب معرفی شده است .پیامبر اکرم
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ِالنار َِ،وإ َّن َم ُاِتط َف ُأ َّ
ُ َ َ َّ
ِالن ُارِبال َماءِ،فإذاِغض َ
لبِِأ َح ُلدکمِِفل َي َت َوضلأِ؛ 2خشام ،از شایطان اسات و
ِ
ِ
ِ
خ ِلق ِِمن ِ ِ
ِ
شیطان ،از آتش آفریده شده است و آتش با آب فرو مینشیند .پس هنگامی که یکی از شما خشم
رفت ،وضو بگیرد» .از یک سو برکت آب در وضو در آرامشبخشی و از ساوی دیگار نورانیات
وضو به عنوان یک عبادت شرعی در این امر مؤ ر است.
 .4تغییر وضعیت جسمانی

یکی دیگر از راهکارهای مهار غضب ،تغییر وضعیت و حالت فیزیکی بدن در حاال خشام
ً
است .در روایت امام باقر آمده است که ا ر انسان در حال ایستاده غضب کرد ،فورا بنشیند تا
این شعله شیطانی که در دلش برافروخته شده است ،خاموش شود 3.امیرالمؤمنین نیز فرموده
َ
َ
َ َ
َّ َ
َ َ َّ
َ َ
ان؛ 4هر کاس در
است «أ ُّی َم َاِر ُج ٍ ِغ ِض َب َِو ُِل َوِقا ِئمِفل َيل َز ِمِِاأرضِِ ِمنِفو ِر ُِِف ِإن ُه ُِیذ ِل ُب ِِرج َِزِالشيط ِ ِ
ً
حال ایستاده غضب کند ،فورا به زمین بچسبد که [با این کار وسوسه شیطان از او میرود» .ایان
روایت را از نظر ظاهری نیز میتوان اینچنین تحلیل کرد که نفس و بدن با یکدیگر پیوناد بسایار
نزدیکی دارند و در یکدیگر تأ یر و تأ ر متقابل دارند .تغییر وضعیت جسمانی از حالت ایستاده به
نشسته میتواند در جوشش خون قلب نیز تأ یر بگذارد و ضربان قلاب را کااهش دهاد .کااهش
ْ
ضربان قلب نیز در نفس تأ یر بگذارد و از شدت خشم بکاهد .بنابراین تغییر حالات ایساتاده باه
 .1همان ،ص .124
 .2همان ،ج  ،29ص .505
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  302و .304
 .4محمد بن مسعود عیاشی ،تفسعر الععاشی ،ج  ،1ص 21۷؛ محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .305
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نشسته ،خصوصیت ندارد و ا ر انسان با نشستن نیز آرام نشود ،باید حالت خاود را تغییار دهاد؛
َ َ َ َ ُ
لبِِأ َح ُلدکمِِ
چنین نقل شده اسات « ِإذاِغ ِض
برای مثال دراز بکشد؛ همچنانکه از پیامبر اکرم
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
1
َو ُل َوِقا ِئمِفل َيج ِلسِ،ف ِإنِذلبِعنهِالغضبِو ِإَلِفليضط ِج ِ؛ هنگاامی کاه یکای از شاما در حاال
ایستاده غضب کند ،بنشیند .پس ا ر غضب از او رفت [که خوب است و رنه به پهلو بخواباد».
افزون بر آنکه دایره اقدامهای عملی مثل زدن که از انسان در حال خشم سر میزند ،در دو حالت
نشسته و درازکش بسیار محدودتر از حالت ایستاده میشود.
 .5سکوت

یکی از حاالتی که سکوت در آن پسندیده است ،حالت خشم اسات؛ زیارا در ایان حالات
احتمال فریاد زدن و صدور کلمات غیرمنطقی ،رکیک ،مسخره کاردن ،غیبات ،تهمات ،افشاای
اسارار و ...از انسااان بساایار باااال ماایرود .بنااابراین سااکوت و خویشااتنداری کالماای ،یکاای از
راهکارهای مهار خشم و مایه سالمت و هدایت و نجات انسان اسات .در روایات ابنعبااس از
پیامبر اکرم

َ َ

َ

ُ َ

ُ

چنین آمده است « ِإذاِغ ِض َبِِأ َح ُدکمِِفل َيسكتِ؛ 2هنگامی که یکی از شما غضب

کند ،سکوت کند» .امام علی

داوواِال َغ َض َبِب َّ
نیز فرموده است « ُ
ت؛ غضب را با سکوت
الصم ِ ِ
ِ
3

درمان کنید» .در روایت است مردی خدمت حضرت سلمان آمد و فات «ای بناده خادا مارا
نصیحت کن» .فرمود «غضب نکن» .فت «نمیتوانم» .فرمود «پس ا ر غضب کردی ،زبان
و دستت را نگه دار».

4

انسان در زند ی روزمره ممکن است با افراد بیخرد یا کمخارد روباهرو شاود کاه در ساخن
فتن با او یا در رفتارهایشان ادب و احترام را رعایت نمیکنند و به هار بهاناهای باه دنباال نازاع،
اختال  ،در یری و فحاشی هستند .شیوه صحیح برخورد با این فرومایگان ،مقابله به مثل و اقدام
نابخردانه متقابل نیست که به تعبیر برخی بزر ان ،این کار «سگساری» یعنی تشبه به ساگها در
انتقامجویی است؛ بلکه باید با تحمل و بردباری با آنان برخاورد ،و در برابار ساخنان و کارهاای
ناشایستشان سکوت کرد و از آنان روی بر رداند؛ همچنانکه فتهاند
 .1احمد بن حنبل ،مسند احمد ،ج  ،35ص .2۷8
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .39
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و دررالکلم ،ص .819
 .4ابوحامد محمد غزالی ،إحعاء ملوم الدین ،ج  ،9ص .109
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ُ
ستیاایلهسـخنتًـتنن ـوز 1

پسنواباوسكوتاستوسـكوز 


فرد با سکوت در منازعات و هنگام خشم به جای آنکه به دنبال جاواب دادن و رفاع اتهاام از
خود یا تصمیمی نابخردانه باشد ،با سکوت و بدون ابراز واکنش منفی دیگار طار مقابال را باه
خویشتنداری دعوت میکند .انسان پس از فرونشساتن خشام میتواناد تصامیمهای منطقای و
خردمندانه بگیرد .سکوت زمینه رشاد بسایاری از کمااالت علمای و اخالقای انساان را فاراهم
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ً َ َّ َ ُ َ َ ً َ َّ َّ َ
ِالر ُجل ِ
میکند؛ چنانکه امام رضا فرموده است «َلِیكونِالرج ِع ِابداِحت ِیكونِح ِليماِو ِِإن
ً
َ َ
َ َ َ َ َ
َک َانِإ َذ َاِت َع َّب َدِف َ
ين؛ 2فرد عابد نیست تاا
يِإس َرا ِئي ِلم ُِی َع َّد َِع ِابدا َِح َّت َِیص ُمتِقب ِذ ِلك َِعش َر ِِس ِن َ ِ
ن
يِب
ِ
ِ
ِ
ِ
اینکه بردبار باشد و در قوم بنیاسرائیل ا ر فردی متعبد بود ،تا قبل از آن ده ساال ساکوت اختیاار
نکرده بود ،عابد شمرده نمیشد» .بر اساس این حدیث اماام  ،شاخص بعاد از ده ساال روزه
سکوت به مرتبه عابد بودن میرسید و یکی از راههای رسیدن به مقام بردباری ،سکوت است.
امام صادق فرموده است
هنگامی که میان دو نفر نزاعی در می یرد ،دو فرشته فرود میآیند و به شخص ناادان از
نادان ناسزا و می ویند آنچه را که فتی ،خودت سزاوارش هستی و
آن دو نفر [یعنی ِ
به آنچه فتی ،مجازات خاواهی شاد .باه شاخص بردباار نیاز می ویناد شاکیبایی و

شاخص
بردباری ورزیدی ،ا ر آن را به انجام برسانی؛ خداوند تو را بیامرزد .پاس ا ار
ِ
3
بردبار جواب آن سفیه را بدهد ،دو فرشته باال میروند.

بر اساس این حدیث شاریف ،آن فرشاتهها دیگار بارای آن شاخص بردباار دعاا و اساتغفار
نمیکنند و او را به حال خود رها میکنند .در منابع اسالمی آمده است
روزی ابوبکر با رسولخدا

در مجلسی نشسته بود که مردی آمد و شروع باه ناسازا

فتن به ابوبکر کرد .ابوبکر ساکت بود و پیامبر

نیز لبخناد مایزد .پاس از انادکی

ابوبکر طاقت نیاورد و برخی از ناسزاهای آن مرد را باه خاودش بر رداناد .پیاامبر
خشمگین شد و برخاسات و رفات .اباوبکر باه دنباال پیاامبر

رفات و فات ای

رسولخدا! وقتی دشنامم میداد ،لبخند میزدی؛ ولی وقتی بعضی از حر هایش را به
خودش بر رداندم ،خشمگین شدی و برخاستی؟! حضرت فرمود هنگامی که سااکت
 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .2۷1۷
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .111
 .3همان ،ص  112و .113
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بودی ،فرشتهای با تو بود که سخنانش را به خودش باز می رداناد؛ ولای وقتای ساخن
فتی ،شیطان به میان آمد و من در جایی نمینشینم که شیطان در آنجا بنشیند.

1

 .6پرهیز از تصمیمهای شتابزده

یکی از راهکار دیگر این است که انسان در حال خشم از تصمیمهای شتابزده و برخوردهای
لحظهای و آنی بپرهیزد و صبر کند تا پس از فروکش کردن آتش خشم ،منطقی و حکیمانه برخورد
َ
از ادب کردن در حال غضب نهی کارده اسات «ن َهل ِ
کند .از همین روست که رسولخدا
َ
ُ َّ
َ َ
ب؛ 2رسولخدا از ادب کاردن در هنگاام غضاب نهای
َر ُسولِالل ِِه ِ َع ِنِاأ َد ِب ِِعن َدِالغض ِ ِ
کرد» .همه مربیان ،آموز اران ،استادان ،والدین و قضات باید این اصل را آویزه وش خود کنند و
از تأدیب فرد خاطی در هنگام غضب اجتناب نمایند.
نقل است یکی از اصحاب امام صادق به نام َج ِر ِیر ْبن ُم َر ِازم میخواست باه سافر عماره
ِ
َّ
برود .خدمت آن حضرت رسید و از ایشان درخواست سفارشی کرد .حضرت به او فرمود «ات ِقِِ
َّ َ
الل َهِِ َوَِل ُِت َع ِّج ِ؛ تقوای الهی داشته باش و عجله نکان» .او بااز درخواسات سافارش کارد ،ولای
امام بیش از این چیزی نفرمود .جریر در میان راه به یاک ناصابی برخاورد کارد کاه باه اماام
صادق جسارت نمود .جریر میخواست او را کتک بزند که به یاد فرمایش امام افتااد و از
این کار صر نظر کرد 3.در نقل دیگری نیز آمده است که امام صادق در مکه به ُمر ِازم فرمود
«ا ر شنیدی کسی مرا دشنام میدهد ،به او کاری نداشته باش» .مرازم می وید «ا ر این سخن
4
امام نبود ،من در مکه شخصی را که به امام صادق دشنام میداد ،کشته بودم».
 .7گذشت و تغافل

یکی از راهکارهای کنترل خشم ،ذشت و تغافل و آسان یری در کارهاست .در این بخاش
به نمونههایی از سیره ائمه و بزر ان در ذشت و تغافل اشاره میشود.
ُ َ ُ
َ ُ
امام علی میفرماید « ِإ َنِِال َع ِاق ِِ ِنصف ُهِِاح ِت َمالِِ َوِ ِنصف ُه َِتغافل ِ؛ 5نیمی از خردمند ،بردباری
و نیم دیگرش نادیده یری است».
 .1سلیمان بن احمد طبرانی ،التفسیر الکبیر تفسعر القرآن العظعم ،ج  ،2ص .129
 .2علی بن حسن طبرسی ،مشکاة األنوار ،ص .30۷
 .3علی بن عیسی اربلی ،کشف الغم  ،ج  ،2ص .188
 .4همان ،ص  193و .194
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و دررالکلم ،ص .139
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الف) برخوردهای امام سجاد

با دشنامدهندگان

مردی از خویشاوندان امام سجاد ا که حسن بن حسن نام داشت ا در برابر ایشان ایساتاد
و سخنان تندی به زبان آورد و به ایشان ناسزا فت .حضرت در آن هنگام باه او چیازی نگفات،
ولی وقتی او رفت؛ به همنشینان خود فرمود «آنچه این مرد فت ،شنیدید .اکنون دوست داریاد
با من بیایید تا نزد او برو یم و پاسخ من را هم به او بشنوید؟» .فتناد «آری ،مایآییم و دوسات
داشتیم پاسخ او را بگویی و ما هم پاسخ دهیم» .آن حضرت حرکت کرد ،در حالی که این آیاه را
َ َ َ
َ
ظ .»...ما ا از خواندن این آیه ا فهمیدیم که چیزی به او نخواهد
ينِالغي ِ
كاظ ِم
تالوت میکرد «وِال ِ
فت .وقتی آن حضرت به خانه آن مرد رسید ،او را صدا کرد و فرمود «به او بگویید این علی بن
الحسین است» .آن مرد در حالی از خانه بیرون آمد که آماده شرارت بود و شک نداشات کاه آن
حضرت برای تالفی آنچه از او سر زده ،آمده است .امام سجاد به او فرمود «ای برادر! تو هم
اکنون نزد من آمدی و آنچه خواستی فتی .ا ار آنچاه فتای در مان هسات ،هماکناون مان از
خداوند برای آن آمرزش میخواهم و ا ر چیزی که فتی در من نیست ،پس خدا تو را بیامرزد».
آن مرد میان دید ان آن حضرت را بوسید و فت «بلکه من چیزی را به تو فتم که در تو نباود و
1
من خود بدان سزاوارترم».
در حکایت دیگری آمده است «مردی به امام سجاد توهین و زباندرازی کرد .حضارت
از او تغافل کرد [خطایش را نادیده انگاشت و خود را به غفلت زد  .آن مارد [کاه تصاور میکارد
َ َ
امام(ع) متوجه این توهین نشده است به حضرت فت « ِإ َّیلاكِأع ِنلي؛ تاو را قصاد مایکنم».
ُ
امام(ع) با همان آهنگ به او فرمود « َو َِعن َكِأغ ِضي؛ 2و من هم از تو چشمپوشی میکنم».
ب) برخورد عالمه طباطبایی با دوچرخهسوار نامهربان

یکی از نزدیکان عالمه طباطبایی  ،مفسر بزرگ قرآن کریم ،درباره ایشان نقل میکند روزی
در خیابان دوچرخهای به ایشان زد و پایش را مجروح کرد .یکی از نزدیکانش که آن حوالی باود،
عالمه را به مغازهای برد و روی صاندلی نشاانید .آن دوچرخهساوار رو باه ایشاان کارد و فات
«درست راه برو عموجان» .ایشان با کمال بزر واری فرمود «خداوناد هماه ماا را باه راه راسات
3
هدایت کند».
 .1محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  145و 146؛ فضل بن حسن طبرسی ،إمالم الوری ،ص .261
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغم  ،ج  ،2ص.101
 .3خبر زاری رسمی حوزه« ،واکنش عالمه طباطبایی به یک حاد ه تصاد » ،1400/06/02 ،کد خبر .9۷4591
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 .8تماس با خویشاوند نزدیک

در توصیهها و سفارشهای دینی آمده است که انسان هنگاام غضاب بار خویشااوند مانناد
فرزند ،پدر و مادر و بستگان محارم ،به آنها نزدیک شود و به آنها دست بزند؛ بارای مثاال باا او
دساات بدهااد یااا او را در آغااوش بگیاارد و رویااش را ببوسااد تااا آتااش خشاامش فااروکش کنااد.
امیرالمؤمنین فرموده است
اه یکی از شما غضب میکند و راضی نمیشود تا به سبب آن وارد آتش میشود .پاس
هر فردی از شما که بر خویشاوند نسبی خود غضب کند ،به او نزدیک شود؛ زیرا وقتای
رحم ،رحم را لمس کند؛ آرام میشود .رحم به عرش آویزان است ،ندا میدهد بارالها!
وصل کن کسی را که مرا وصل کند و قطع کن کسی که مرا قطع کند و این قول خداوند
ً
َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ
يبلا؛ از
ِکان َِعلليكم َِر ِق ِ
است در کتابش «وِاتقواِاللهِال ِذ ِتسائلون ِِب ِهِوِاأرحام ِِإنِالله
خدایی بترسید که به [نام او و به نام خویشاوندان از یکدیگر درخواسات میکنیاد کاه
خدا مراقب شماست».

1

در وجود خویشاوندان رگهای مشترک و به تعبیری ژنهای مشترکی وجود دارد که وقتای باا
یکدیگر برخورد پیدا میکنند ،به هر دو طر آرامش میدهد.
فهرست منابع
کتب

قرآن کریم
ّ
 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی ،تنبعه الخواطر و نزه الناواظر (مجموما ورام) ،چاا اول،
قم مکتب الفقیه1410 ،ق.
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد ان حنبل ،تحقی شعیب ارنووط و دیگاران ،چاا
اول ،بیروت مؤسس الرسال 1416 ،ق.
 .3ابن ابیالحدید معتزلی ،عبدالحمید بن هبهالله ،شرح نهج البالغا  ،قام کتابخاناه آیاتاللاه
مرعشی1404 ،ق.
 .4اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغم  ،چا اول ،تبریز بنیهاشمی1381،ق.
 .5تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،غرر الحکم و درر الکلم ،تحقیا سایدمهدی رجاایی،
 .1محمد بن مسعود عیاشی ،تفسعر الععاشی ،ج ،1ص.21۷

https://www.hawzahnews.com/news/974591
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قم دارالکتاب اإلسالمی1410 ،ق.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین ،خصائص األئم  ،تحقی محمدهادی امینی ،مشهد
آستان قدس رضوی1406 ،ق.
 .۷صدوق ،محمد بن علی ،الخصا  ،تحقی علیاکبر غفاری ،چا اول ،قم جامعه مدرسین،
1362ش.
 .8طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم (الطبرانی) ،چا اول ،اردن
ا اربد دارالکتاب الثقافی2008 ،م.
 .9طبرسی ،فضل بن حسن ،إمالم الوری ،تهران دار الکتب اإلسالمی 1390 ،ق.
 .10اااااااااااااااااااااا ،مکارم األخالق ،چا چهارم ،قم شریف رضی13۷0 ،ش.
 .11طبرسی ،علی بن حسن ،مشاکاة األناوار فای غارر األخباار ،چاا دوم ،نجاف المکتبا
الحیدری 1385 ،ق.
 .12عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسعر الععاشی ،تحقیا هاشام رساولی محالتای ،چاا اول،
تهران المطبع العلمی 1380 ،ق.
 .13غزالی ،ابوحامد محمد ،إحعاء ملوم الدین ،تحقی عبادالرحیم بان حساین حاافظ عراقای،
چا اول ،بیروت دارالکتاب العربی[ ،بیتا .
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علیاکبار غفااری و محماد آخونادی ،چاا
چهارم ،تهران دارالکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .15مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد ،قم کنگره جهانی شیخ مفید1413 ،ق.
 .16نوری ،حسین بان محمادتقی ،مساتدرک الوساائل و مساتنب المساائل ،تحقیا مؤسسا
آلالبیت  ،چا اول ،قم مؤسس آلالبیت 1408 ،ق.
سایتها

 .1خبر اازاری رساامی حااوزه« ،واکاانش عالمااه طباطبااایی بااه یااک حاد ااه تصاااد »،
 ،1400/06/02کد خبر .9۷4591

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد
*

علیخوزچمن 


مقدمه

اعتیاد و سوممصر مواد مخدر ،پدیدهای است کاه موجاب از باین رفاتن جامعاه توانمناد
میشود .جامعه توانمند ،جامعهای مبتنی بر اصول و ارزشهای اسالمی اسات .افاراد در چناین
جامعهای نه تنها در برابر نیازها و رفتاریهای دیگر افراد جامعه دینی خویش بیتفاوت نیساتند؛
بلکه به دنبال کمک و رفع مشکالت آنان هستند .چنین جامعهای از حمایت واحدهای اجتماعی
مختلفی همچون خانوادهها ،روههای خویشاوندی و روههای همساایگی برخاوردار اسات و
هنجارهایی روشن برای مشارکت فعال و همکاری آنها در زند ی و امور اجتماعی دارد .بناا بار
تحقیقات ،میان دینداری و آسیبها و انحرافات اجتماعی ،رابطه معکوسای وجاود دارد؛ 1بادین
معنا که با افزایش دینداری ،وقوع انحرافات اجتماعی کمتر میشود؛ زیرا اسالم باا طارح اماوری
همچااون آداب همسااایهداری ،صااله ارحااام ،تکافاال اجتماااعی ،مساائولیتپذیری ،احسااان و
نیکوکاری ،خدمت به دیگران ،امر به معرو و نهای از منکار ،همگاان را باه پرهیاز از تغافال و
ُ ُّ ُ
فرموده است «کلكلمِِ
بیتفاوتی نسبت به یکدیگر سفارش نموده است؛ چنانکه رسولخدا
ُ ُّ ُ
ِعن َِر ِع َِّي ِته؛ 2همه مسلمانان در جامعه ،نسبت به دیگر افراد مسؤل هساتند».
َراعِِ َوِکلكم َِمس ُئول َ ِ
ٍ
از این رو افراد باید شریک درد یکدیگر باشند تا افراد جامعه در برابر ناهنجاریهایی مانند اعتیااد
مصونیت داشته باشند؛ زیرا مصونیتسازی همه افراد جامعه ،به معنای نجات همه جامعه است
* دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی.
 .1ر.ک محمدباقر آخوندی« ،تأ یر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی در آموزههای قرآن» ،انساانپژوهی
دینی ،ص 98؛ بیستون عزیزی و دیگران« ،بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جارم در میاان جواناان ورزشاکار»،
فصلنامه اخالق ،ص .184
 .2محمد بن محمد شعیری ،جامع األخبار ،ص .119
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َ

َ َ َّ

َ

َّ

« َو َم ْن أ ْحیاها ف َکأنما أ ْحیا الن َ
اس َجمیعا» 1.بنابراین جامعه در برابر همه افراد خود مسئول است.
این مسئولیت ،قالب و شیوههای متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود.

 .1نظارت عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر

انسان ،موجودی اجتماعی است؛ به ونهای که از رفتار دیگران متأ ر میشود و بر دیگران تأ یر
می ذارد .بیتوجهی به سرنوشت دیگران ،بیاعتنایی باه سرنوشات خاویش اسات 2.از هماین
روست که بیتوجهی واحدهای اجتماعی به پدیده اعتیاد ،موجب فرا یری این پدیده در جامعاه
َ َ َ َ
َ َ َ َّ
ََ َ
لينِِأظ ُه ِلر ِلمَِِلِیغ ُيرون ُلهِِ ِإَلِ
میشود؛ چنانکه امام صادق فرموده است « َماِأق َّرِقومِِ ِبلال ُمنك ِرِب
َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ
اب ِِمن ِِعن ِد ُِِ؛ 3هر اه مردمی در برابر زشاتکاریهایی کاه در
ق
أوشكِِأنِِیعمهمِِاللهِِعزِوِج ِِب ِع ٍ
میانشان صورت می یردَ ،دم فرو بندند و آن را تغییر ندهند ،زود باشد که خداوند بلندمرتبه کیفر
خود را شامل همه آنان سازد».
امروزه پیشگیری از مصر مواد مخدر و مقابله با آن به عنوان مسئلهای اجتماعی ،به بحرانی
جهانی تبدیل شده و پیچید ی و چند ُبعدی بودن آن ،مقابله با آن را نیازمند مسلح شدن به دانش
الزم و بهکار یری اقداماتی کرده است .طی دهههای ذشته ،این واقعیت به تدریج پذیرفته شاده
است که ا ر قرار باشد فایده برنامههای توسعه اجتماعی و انسانی به مردم برسد ،مردم باید نقاش
مهم و اساسی در این فرایناد ایفاا کنناد 4.بناابراین جامعاه بایاد باه سامتی حرکات کناد کاه از
ناهنجاریها جلو یری شود .یکی از راههای پیشگیری از اعتیاد ،نظاارت عماومی اسات کاه در
آموزههای دینی با عنوان امر به معرو و نهی از منکر یا کنترل اجتماعی یاد شده است .بر اساس
تحقیقات هر اه کنترل اجتماعی در جامعه افزایش یابد ،انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد کاهش
مییابد 5.از این روست که اسالم برای پیشگیری از مفاسد اجتماعی مانند اعتیاد ،امر به معرو
و نهی از منکر را به عنوان «راهکار پیشگیری از اعتیاد» ارائه داده است؛ زیارا باا اساتفاده از ایان
فریضه میتوان جامعهای سالم به وجود آورد؛ چنانکه امام باقر فرموده است
َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
َّ َ
َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ
ِالصل َه ِاءِف ِر یضة َِع ِظ َيمةِ
ياءِو ِِمنهاج
وفِِوِالنه ِِع ِنِِالمنك ِرِس ِبي ِِاأن ِب ِ
ِإنِاأم َر ِِبالمع ُر ِ

 .1مائده .32
 .2محمد علینی ،سرمایه اجتمامی در آموزههای اسالمی ،ص .283
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،9۷ص .۷8

4. scpd. eadl.ir
5. irna.ir/news/833669
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َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ
َ ُ
ُ
لال ُم َِوِتع َم ُلرِاأرِض َِوِ
ِبهاِتقامِالف َرا ِئِِوِتأمنِالملذ ِالبِوِت ِهل ِالمك ِاسلبِوِت َلردِالمظ ِ
َ
َ
ین َت َص ُف ِِم َنِاأع َد ِاء َِوِیس َت ِق ُيمِاأمر؛ 1همانا امر به معرو و نهای از منکار ،راه انبیاای
الهی و شیوه صالحان است .وظیفه بزر ی است که به برکت آن ،سایر واجباات ،برپاا و

راهها ،امن و کسب و تجارت ،حالل و ظلم و تجاوز ،دفع و زمین ،آباد و اعاده حا بار
ردن متجاوز ذارده میشود و همه کارها سامان میپذیرد.
ِ

اسالم افراد 2،خانوادهها 3و جوامع 4را به انجام این فریضه موظف کرده اسات و جامعاهای را
5
بهترین میداند که این فریضه در آن اجرا شود.
فراهم شدن زمینههای نظارت همگانی بر فتار و رفتار یکدیگر و اقبال مردم به ایان فریضاه،
ضامن سالمتی و دوام جامعه است و زمینه ایجاد هر ونه انحرا اجتماعی را محادود و کنتارل
میکند 6.اسالم با نگرشی اجتماعمحور میخواهد همه افراد جامعه به ونهای تربیت شوند که در
برابر رفتار یکدیگر احساس مسئولیت کنند؛ زیارا ساعادت دنیاوی و اخاروی افاراد جامعاه ،باه
7
یکدیگر مرتبط است و بر این پایه ،نقش امر به معرو و نهی از منکر ممتاز و برجساته اسات.
یکی از مسئوالن نیروی انتظامی می وید
این فریضه الهی به ما تکلیف میکند که فضلیتها را در جامعه بر پا کنایم ،نیکیهاا را
پاس بداریم و هیچ اه در برابر آنها سکوت نورزیم .در هماان حاال از ماا میخواهاد
بهموقع و با رفتاری شایسته ،رذیلتها و کردارهای بد را به هام وشازد کنایم و از کناار
آنان بهراحتی و با بیاعتنایی نگذریم .ا ر هر یک از ما ،یکدیگر را از پیامدهای ناا وار
فردی و اجتماعی کارهای ناشایستی چون رویآوری به مواد اعتیاد آ اه کنیم ،رایش به
رفتارهای ضداخالقی در جامعه کاهش مییابد و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلاو یری
8

میشود.

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .56
 .2توبه .۷1
 .3لقمان .1۷
 .4آلعمران  104و.110
 .5آلعمران .110
 .6محمدرضا جواهری« ،امر به معرو و نهی از منکر و نظاارت همگاانی از نظار امیرمؤمناان علای » ،زباان و
ادبیات ،ص.800
 .7مرکز فرهنگ و معار قرآن ،دائرةالمعارف قرآن کریم ،ص  343ا .341

8. snn.ir/fa/news/383122
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 .2تقویت حمیت اجتماعی و غیرت دینی

یکی از راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد در جامعه ،تقویت غیرت اجتماعی اسات.
حساسیت و مراقبت شدید نسبت به ارزشهای مادی و معنوی با انگیزههای ایمانی ،از مصاادی
غیرت است؛ زیرا فرد غیور با استفاده از محبت به دین ،به جهاد و امر به معرو و نهی از منکار
میپردازد؛ 1چنانکه امام صادق

َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
لب؛ 2ا ار
لوسِالقل ِ ِ
فرموده است « ِإذاِلمِِیغ ِرِالرج ِِفهلوِمنك

انسانی غیرت نداشته باشد ،قلب و فکرش وارونه است».

غیرت داشتن به خانواده ،محله ،کشور و دین ،باه معناای ممانعات از اساتفاده و بهرهمنادی
دیگران از آنها نیست؛ بلکه پیشگیری از ایجاد زمینههای بهرهمندی نامشروع دیگران را نیز در بر
می یرد .افراد همان اندازه که به ناموس و کشور خود حساسیت دارند ،باید نسبت به فاسد شادن
جامعه نیز حساسیت و غیرت داشته باشند.
در زمان رضاشاه که موضوع کشف حجاب مطرح بود و مأموران رضاشااه چاادر زنهاا را از
سرشان برمیداشتند ،شبی امام خمینی در حرم بودند ،نا هان از میان زنها سار و صادا بلناد
شد .حضرت امام با عصبانیت جلو رفت و سیلی محکمی به صاورت یکای از ماأموران زد و
فت «اینجا خانه مردم است .خانه اهلبیت

است .شما ح ندارد ایان کارهاا را بکنیاد».

مأموری که سیلی خورده بود ،فت «مأمور اعلیحضرت را میزنی؟» .ساپس همگای از آنجاا
رفتند تا قضیه را به مسئوالن باالتر خبر دهند .پس از رفتن مأموران یکای از حاضاران باه اماام
عرض کرد «تا مأموران نیامدهاند ،زودتر از حرم بروند تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید» .امام
فرمود «همینجا مینشینم تا ببینم آنها چه می ویند».

3

 .3اعتماد اجتماعی

اعتماد ،زمینهساز همکاری میان اعضای جامعه است که تبادل اجتماعی را در شارایط عادم
َ
اجتماعی عنصری حیااتی باه شامار میآیاد 4.یکای از
اطمینان تسهیل میکند و در تحق نظم
 .1نسام .۷5
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .536
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه« ،غیرت دینی امام خمینی » ،1396/11/25 ،کد خبر .50810
https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/50810

 .4مسعود چلپی ،جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلعل نظری نظم اجتمامی ،ص.60
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کارکردهای مهم دین ،ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی اسات 1.تحقیقاات مختلاف داخلای 2و

خارجی 3،بیانگر وجود رابطه مستقیم بین دینداری و اعتمااد اجتمااعی اسات .جامعهشناسان و

اندیشاامندان اجتماااعی متعددی ماننااد «وبر»« ،توناایس»« ،اوانز» « ،امبتا»« ،فوکویامااا» و
«زتومپکا» معتقدند که دین و مذهب ،نقش مؤ ری در ایجاد و تقویات اعتماد اجتماعی دارناد.
«هر چه ارزشهای دینی ،فرهنگی و اخالقی تقویت شده باشاد ،رفتاار افاراد پیشبینیپاذیرتر و
قابلیت اعتماد افراد بیشتر است» 4.بنابراین دینداری و شرکت در آیینهای مذهبی ،موجب ترویج
و استحکام عقاید ،ارزشها و هنجارهایی همچون درستکاری ،صاداقت ،کماک و محبات باه
5

دیگران میشود که زمینهساز اعتماد اجتماعی است.
هر چه میزان اعتماد در جامعه بیشتر باشد و افاراد بتوانناد بار اعضاا ،روههاا ،ساازمانها و
نهادهای جامعه اعتماد کنند؛ میزان رضایتمندی نیز افزایش مییابد و آمار اعتیاد کمتار میشاود.
این در حالی است که توزیع ناعادالنه منابع ،ضمن ایجاد شکا میان فقیار و غنای موجاب باه
وجود آمدن بیاعتماادی یاا تقویات آن میشاود 6.کااهش اعتمااد در جامعاه موجاب افازایش
نابسامانیها ،بینظمیها ،جرایم و انحرافات در جامعاه میشاود 7،تعهد اجتماعای تضاعیف و
هویت اجتماعی کمرنگ 8و پیوندهای مشترک و بادوام میان افاراد متزلازل میشاود 9.در چناین
 .1مرتضی زینآبادی« ،بررسی وضعیت اعتماد در جامعه ایران و راههای بازسازی آن» ،پژوهشنامه اعتماد اجتماعی،
ص  152و .153
 .2ر.ک سید علیرضا افشانی و همکاران« ،اعتماد اجتماعی تحلیلی از سطوح و عوامل» ،جامعهشناسای ،ص 62؛
محمدحساین پنااهی و فریبااا شااایگان« ،ا اار میازان دینااداری باار اعتماااد سیاساای» ،علوم اجتماعاای دانشگاه عالمه
طباطبایی ،ص ۷9؛ علیرضا محسنی تبریزی و اسماعیل شیرعلی« ،عوامال ماؤ ر بار اعتمااد اجتمااعی دانشاجویان
ایرانی خارج از کشور موردپژوهی دانشگاههای کشور آلمان» ،پاژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،ص .158

3. Greeley, A(1997), Social and Behavioral Sciences"The Other Civic American, Religion and
Social Capital", the American Prospect, 32.

 .4طاهر شریفی« ،اعتماد اجتماعی و آموزههای دینی» ،پژوهشنامه اعتماد اجتماعی ،ص .282
 .5همان ،ص.292
 .6تقی آزاد ارمکی و افسانه کمالی« ،اعتماد ،اجتماع و جنسیت» ،جامعهشناسی ،ص.100
 .7مصطفی ازکیا و کریم حسنیراد« ،نقش اعتمااد اجتمااعی در مشاارکت ماردم در طرحهاای توساعه روساتایی»،
پژوهشنامه علوم اجتماعی ،ص.22
 .8مصطفی ازکیا و کریم حسنیراد« ،نقش اعتمااد اجتمااعی در مشاارکت ماردم در طرحهاای توساعه روساتایی»،
پژوهشنامه علوم اجتماعی ،ص100
 .9مسعود چلبی ،جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلعل نظم اجتمامی ،ص.28
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شرایطی زمینه سترش سودجو یی اقشاار مختلاف در زمیناههای قاچااق موادمخادر و جاذب
جوانان و نوجوانان بهعنوان مصر کننده فراهم میشود .از این رو نظام اجتماعی بایاد به وناهای
رفتار کند که همه مردم و کنشگران اجتماعی احساس امنیت و تعهد ،پیوند اجتماعی و مشارکت
اجتماعی کنند و این احساس ،در رو عملکرد تمامی نهادهاای شاکلدهنده اعتمااد اجتمااعی
است.
تقویت و سترش ارزشهای دینی و اخالقی در جامعه و پاسخگو بودن مسئولین ،از جملاه
راه های تقویت اعتماد اجتماعی است .مسؤلین با پاسخگویی روشن ،شفا و مسئوالنه به مردم
و رسانههای روهی ،میتوانند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت ،زمینههای جلب مشاارکت و
همکاری همهجانبه مردم در زمینه مورد نظر را فراهم کنند و از این طری ضمن افزایش محبوبیت
1
و مقبولیت خود ،مردم و روههای مختلف را در زمینه مورد نظر بسیج نمایند.
 .4حمایت و تکافل اجتماعی

تکافل اجتماعی ،به معنای ضمانت و پشتیبانی افراد جامعه از یکدیگر به وسایله راهبردهاای
ایجابی مانند سرپرستی یتیم یا سلبی مانند تحریم رباست که به انگیزه شعور و وجدان باطنی و از
عم و مبنای اعتقاد اسالمی سرچشمه می یرد تا فرد در پناه کفالت و حمایات جامعاه زناد ی
کند .هد حمایت اجتماعی نیز به معناای نفعرساانی باه دیگاران و تمایال باه کمکرساانی و
خدمت به آنهاست و میتواناد ساترهای از رفتارهاا را در بار یارد 2.آموزههاای قارآن و سایره
تشوی کننده مؤمنان درباره کمک باه انساانها و رفاع مشاکالت یکادیگر اسات « َو
نبوی
َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ َّ ْ
3
تعاونوا علی ال ِبر و التقوی؛ و [همواره در راه نیکی و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید».
الزمه حمایت از انسانها ،بهرهمندی از احسانمحوری است .در فرهناگ اساالمی برخورد
احسانمحور با دیگران ،به معنای پیگیری رفاه و رشد بدون چشمداشت و منت برای دیگران 4و
به منزله رفتار مثبت به همراه همزادپنداری با مردم اسات 5.قارآن کاریم هماواره باه احساان باه
 .1علیاکبر «پاسخگویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی» ،اندیشه حوزه ،ص .39
 .2سیروس احمدی« ،بررسی نوعدوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل مؤ ر بر آن» ،جامعهشناسی ،ص.94
 .3مائده .2

4. Caldwell, C. Truong, D. Linh, P. and Tuan, A. (2011). Strategic human resource managementas ethical
stewardship, Journal of Business Ethics, Vol. 98, No. I. pp. 171 – 182.
5. Fromm, E. (1956). The Art of Loving. Harper Collins, New York, NY. - Javadi Amoli. A.
(2003). Guidance in Quran. Qhom: Esra Publication. (In Persian).
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والدین 1،خویشان 2،ایتام ،مسکینان ،همسایگان و  ...سفارش کرده است .انبیای الهی نیز همواره
3
کوشیدهاند تا ابعاد فرهنگ احسان را در ُبعد اندیشه ،انگیزه و رفتار به افراد و جامعه منتقل کنند.
فرهنگسازی احسان و خدمت به دیگران ،موجب رخت بربساتن فقار ،بیکااری ،محرومیات و
بیعدالتی از جامعه ،و درمان بیماریهایی چون اعتیاد میشود.
حمایتهای اجتماعی ،موجب ایجاد احساس امنیت و اعتماد در فرد وابسته باه موادمخادر
میشود؛ به ونهای که ابتالی افراد برخوردار از حمایتهای اجتماعی باالتر به سوممصر ماواد
بسیار کمتر است .با تقویت ُبعد همکاری جمعی ،توزیع مجدد روت ،رفع فقر و نابرابری و رفع
نابسامانیهای اجتماعی ،ضمن تأمین رفاه و ضروریات زند ی افراد ،عدالت و آرامش ساترش
مییابد و جامعه اصالح میشود .در واقع با حل مسئله فقر ،بسایاری از آسایبهاای اجتمااعی
مانند اعتیاد از جامعه دور میشوند؛ زیرا وقتی افراد نتوانند با استفاده از ابزار و وسایل موجاود باه
رفاه نسبی دست پیدا کنند ،به سوی انزوا و اعتیاد کشیده میشوند.
یکی از روههایی که میتواند در حمایت و تکافل اجتماعی نقش مؤ ری داشته باشد ،اروه
خویشاااوندی اساات .ارتباطااات خویشاااوندی موجااب اف ازایش کنتاارل اجتماااعی غیررساامی
خویشاوندان بر یکدیگر میشود .هر چه این نوع کنترل اجتماعی بیشتر باشد ،رایش به اعتیاد و
دیگر انحرافات کاهش مییابد .روه خویشاوندی ضمن تأمین و رفع نیازهاای ماادی و معناوی
ً
همدیگر ،میتواند برای تفریح و شادی خویشاوندان برنامهریزی نماید .قطعا تجمیع ظرفیتها و
امکانات موجود در میان خویشاوندان ،زمینه اشتغال ،تفریح و نشااط و رفاع نیازهاای زناد ی را
برای همه فراهم خواهد کرد و اعتیاد در چنین جامعهای سترش نخواهد یافت.
 .5ایجاد کار و کارآفرینی

از نظر برخی محققان ،بیشتر ناهنجاریها ناشی از معضلی به نام بیکاری است؛ زیرا جوانان
به دلیل بیکاری خود را در خانه فردی اضافه میبینند و بارای رهاایی از ایان فکار آزاردهناده ،باه
موادمخدر روی میآورند 4.بیکاری موجب کاهش اعتماد به نفس ،ناکامی در ارضاای نیازهاای
 .1احقا  ،15عنکبوت .8
 .2نحل .90
ّ
 .3علی سروری مجد« ،ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت» ،مطالعات فرهنگ ا ارتباطات ،ص .204
 .4شبکه اطالعرسانی دانا« ،پدیده بیکاری و تأ یر آن بر روی جامعه» ،1395/05/30 ،کد خبر .861820

https://www.dana.ir/news/861820.html
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روانی و اجتماعی ،پوچی ،سردر می ،ناامیدی ،افسرد ی و اختالالت اضطرابی ،افازایش میازان
حساسایت و تحریکپااذیری ،کااهش روابااط اجتمااعی ،طاارد اجتمااعی ،ساارزنش دیگاران و
خودسرزنشگری در افراد میشود 1.دکتار بااهر ،آسیبشاناس اجتمااعی می ویاد «بیکااری،
امالفساد است .بیشتر ناهنجارهای اجتماعی از جمله سرقت ،انواع جرایم ،فساد ،فحشاا ،فقار و
افسرد ی که زمینه بزهکاری و احسااس بیارزشای را در جواناان باه وجاود مایآورد ،ناشای از
بیکاری آنان است»؛ 2زیرا نامناسب بودن شرایط اقتصادی میتواند فشارهای بسیاری را برای فرد
ایجاد کند؛ به ونهای که فرد برای رهایی از این شرایط ،به مصر موادمخدر روی مایآورد 3.بار
این اساس بیکاری در کنار فقر ،موجب رویآوری به اعتیاد میشود.
اسالم برای پیشگیری اعتیاد ،افراد و جامعه را به کار و اشتغال تشوی کرده است .قرآن ،عمل
َ َْ َ َ ْ ْ
َّ
سان ِإال ما َسعی؛ 4و
و کار را به عنوان یک تعهد و تکلیف اسالمی دانسته اسات «و أن لیس ِل ِْلن ِ
برای انسان ،بهرهای جز سعی و کوشش او نیست» .روایات بسیاری نیز ضامن تشاوی باه کاار،
َ َ
َ
َ َ
سستی و تنبلی را نکوهش کردهاند؛ چنانکه امام صادق فرموده است «طل ُبِِالكس ِبِِ ِف ِر یضلةِ
َ َ
َبع َدِالف ِر یض ِِة؛ 5پس از نماز واجب ،کسب و کار واجب است» .امام باقر نیاز فرماوده اسات
َ َ َ
«إ َّنِِ َّالل َهُِِِیبغ ُِِِ َکث َر َة َّ
ِالنو ِمِِ َوِکث َرةِالف َراغ؛ 6خواب زیاد و بیکاری زیاد ،مورد غضب خداست» .در
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ َ
َ َ ََ ََُ ُ َ
َ ُ 7
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
له؛ ا ار
سرِأحدکمِِفل ِيخرجِِوَِل ِِیغمِِنفسلهِِوِألل ِ
نیز آمده است « ِإذاِأع ِ
سخنی از رسولخدا
کسی از شما رفتار عسرت و تنگی شد ،باید دنبال کار برود و خود و خانوادهاش را رفتار غام و
اندوه (فقر) نسازد».
کارآفرینی ،مهمترین راهکار بلندمدت حل معضل اعتیاد است که باا فرهنگساازی و ارائاه
آموزشهای الزم و پیشگیرانه به افراد ،میتوان به حل این مسئله همت ماشت .از این رو یکای
1. honarehzendegi.com

 .2خبر زاری دفاع مقدس« ،بیکاری؛ شاهراه اصالی معضاالت و ناهنجاریهاای اجتمااعی» ،1395/03/24 ،کاد
خبر .8۷3229

https://defapress.ir/fa/news/87329

 .3خبر زاری ایرنا« ،اعتیاد با بیکاری و فقر بیشتر شد» ،1398/04/03 ،کد خبر .83366912
 .4نجم .39
 .5محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،100ص .1۷
 .6همان ،ج  ،۷3ص .180
 .7محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشعع  ،ج  ،1۷ص .23

https://www.irna.ir/news/83366912
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از بهترین راههای ایجاد کار ،مهارتافزایی است .ا ر جامعه با رویکارد روشامند مهاارتافزایی
کند ،جوانان جذب بازار کار میشاوند؛ بارای مثاال افازایش تولیادات در عرصاههای مختلاف
میتواند سبب افزایش کار و اشتغال شود؛ زیرا تولید یکی از مهمترین مرات کار و تالش است و
نقش تعیینکنندهای در امنیت اقتصادی و روانی جامعاه دارد .نگااهی باه برناماههای اقتصاادی
پیامبر بهویژه در مدینه ،ویای آن است که حضرت باا هوشامندی ،برناماهریزی اقتصاادی
دقیقی داشته است و یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی آن حضرت ،مهارتافزایی و سترش
1
فعالیتهای کشاورزی است.
افرادی که توان سرمایه ذاری دارند ،میتوانند باا احاداث کارخاناه و کار اههاای تولیادی،
جوانان جامعه را جذب بازار کار کنند .پیامبر اکرم فرموده است «بهترین مردم ،کسی است
َ َ ُّ َ
َ
ِاأع َ
لال ِِإلل ِ
م
که برای مردم سودمندتر باشد» 2.همچنین در سخن دیگری فرموده است «أحلب
ِ
ُ ُ َ
َّ
ُ
َ
َ
له؛ 3دوستداشتنیترین اعماال
الل ِه ُِس ُرورِتد ِخل ُه َِعل ُِمؤ ِم ٍنِتط ُر ُد َِعن ُه َِجو َع َت ُه َِوِتك ِش ُفِِ َعن ُهِِکر َب َت ُِ
نزد خدا ،شادی رسانیدن به مؤمن و برطار کاردن رسانگی او و دور سااختن غام و انادوه از
اوست» .یکی از مصادی مهم این امر ،ایجاد کار بارای جواناان اسات .هار یاک از واحادهای
اجتماعی نیز باید مهارتهای شغلی و حرفهای را به جوانان بیاموزند و با ایجاد تعاونیهای کار و
اشتغال و دادن وام قرضالحسنه برای اشتغال اعضای خود در این زمینه تأ یر ذار باشند .ایجاد و
سترش مشاغل خانگی ،کماک باه خوداشاتغالی و آماوزش مهارتهاای شاغلی توساط ایان
واحدهای اجتماعی میتواند در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤ ر باشد.
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بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

انتظارات امام حسن از شیعیان
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانواری 


مقدمه

ماه رمضان ماه خدا ،ماه قرآن و ماه والیت است؛ زیرا در این ماه «قرآن صامت» نازل و قرآن
ناط (امام علی ) شهید و امام حسن متولد می ردد .این تقارن میطلبد که باه انتظاارات
قرآن و اهلبیت بهویژه امام حسن  ،از شیعیان بپردازیم؛ زیرا در ایان مااه بناد ان ،بارای
عبادت ،خشنودی خدا و کسب فضایل اخالقی ،رقابت میکنناد .در ایان رقابات کسای برناده
َّ
خواهد بود که خواستههای قرآن و امام حسن را برآورده کند .امام حسن فرماود « ِإ َنِِالل َلهِِ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ً َ ََ َ ُ َ
َََ َ َ َ َ َ
واِوِق َّص َلرِ
لات ِهِفسلبقِقلومِففلاز
جع ِِشه َرِرمضانِِ ِمضمارا ِِلخل ِق ِهِِفيست ِبقون ِِف ِيه ِِِبطاع ِت ِه ِِإل ِمرض ِ
َُ َ ََ
ونِفخ ُابوا؛ 1خداوند ماه رمضان را برای بند ان خود میدان مسابقه قرار داد .پس برخای در آن
آخر

ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشنودی الهی از یکدیگر سبقت خواهند رفت و روهی
از روی بیتوجهی و سهلانگاری خسارت و ضرر مینمایند».
انتظارات امام حسن متعدد است که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1جلب رضایت خداوند

یکی از انتظارات امام حسن جلب رضایت خداوند است؛ یعنی اینکه در تقابل خواست
و رضایت فردی و اجتماعی ،باید خواست خدا را مقدم داشت .حضرت میفرماید « َملنِِ َط َل َ
لبِِ
ُ
َ َّ َ َ َّ َ
َ َ
َ َّ َ َ
َ
ور َّ
َّ
ِالناسِِ َک َف ُاُِِ َّالل ُهِِأ ُم َ
ِالن ِاسِِ َو َِمنِِطل َبِِ ِرض ِِ َّالن ِاسِِ ِب َسخ ِطِالل ِه َِوکل ُلهِالل ُله ِِإلل ِ
ِرض ِِالل ِهِِ ِبسخ ِط ِ
َّ َ َّ َ
ِالسه ُِم؛ 2هر کس رضایت خدا را بخواهد هرچند باخشم مردم همراه شود؛ خداوند او را
الن ِاسِو
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1ابن شعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.23۷
 .2محمد بن علی بن بابویه ،األمالی ،ص .201
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از امور مردم کفایت میکند».
رضایت ،به معنای خشنودی است؛ ا ر امری ساز ار با میل ما باشد ،از آن به رضایت تعبیار
میشود 1.اما رضایت خداوند ،به معنای تسلیم بودن در برابار امرونهای او اسات 2و مقصاود از
ناخشنودی و خشم او ،محروم کردن از نعمت و کیفر دادن است 3.بر این اساس چنان چه میاان
جلب رضایت خدا ،خود انسان و سایر افراد ،تقابل ایجاد شود ،باید رضایت خدا مقدم شاود .از
این رو قرآن یکی از ویژ یهای مؤمنان را جلب رضایت خدا میداند

َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ِّ ْ َّ ُ
َّ
ام َجناات
ولئك هم خیر البری ِة جزاؤهم ِعناد رب ِه
ات أ ِ
ِإن الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
َ
َْ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
ذلك ِل َمن
ضی الله عنهم و رضوا عنه ِ
عدن تجري ِمن ت ِتها اأنهار ِ
خالدین فیها أبدا ر ِ
َخش َی َر َّبه؛ّ 4
[اما کسانی کاه ایماان آوردناد و اعماال صاالح انجاام دادناد ،بهتارین
ِ

مخلوقات (خدایند)! پاداش آنها نزد پرورد ارشان باغهای بهشت جاویدان است کاه
نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن میمانند! [هم خدا از آنها خشانود
است و [هام آنهاا از خادا خشانودند و ایان [مقاام واال بارای کسای اسات کاه از

پرورد ارش بترسد.

در تفسیر نمونه در ذیل این آیه میخوانیم
 ...بههرحال در این آیه نخست از پاداش مادی و جسمانی آنها کاه باغهاای پرنعمات
بهشتی است سخن به میان آمده ،و بعد از پاداش معنوی و روحانی ،آنان که هم خدا از
آنان راضی است و هم آنان از خدا راضی .آنهاا از خادا راضایاناد ،چراکاه هار چاه
خواستهاند به آنها داده و خدا از آنها راضی است ،چراکه هار چاه او خواساته انجاام
دادهاند و ا ر هم لغزشی بوده به لطفش صر نظر کرده؛ چه لذتی از این برتار و بااالتر
که احساس کند موردقبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده ...است.

5

متأسفانه برخی در تقابل رضاایت خاال و مخلاوق ،رضاایت مخلاوق را مقادم میدارناد؛
چنانکه خدا دستور میدهد رانفروشی و احتکار نکنید ،یا به خاطر رضایت دیگران در مجالس
عروسی لهو و لعب شرکت ننمایید و حال اینکه عکس این امر اتفاق میافتد و ایان هماان تقادم
 .1محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،3ص .106
 .2حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم؛ ذیل واژه «رضی».
 .3محمد بن علی شوکانی ،فتح القدیر ،ج  ،2ص .453
 .4بینه  8و.4۷
 .5ناصر مکارم شیرازی ،تفسعر نمونه ،ج ،2۷ص .209
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َ َ َ
ان
«أ فم ِ

خواست مخلوق بر خال است که زمینه خشم خدا را فراهم میکند .قرآن میفرمایاد
ْ
َّ
َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ
الله َو َم ْأ ُ
واه َج َهن ُم َو ِبئ َس ْال َمصیر؛ 1آیا کسی که از رضاای
اتبع ِرضوان الل ِه کمن باء ِبسخط ِمن ِ
خدا پیروی کرده ،همانند کسی است که به خشم و غضب خدا باز شته؟! و جایگااه او جهانم و
پایان کار او بسیار بد است».
 .2قرآن مداری

یکی از انتظارات امام حسن از شیعیان قرآن مداری است؛ قرآنی که عامل هدایت ،امام و
شفابخش روح و جسم انسانهاست .چنانکه حضرت فرمود

َ
َ َ ُ َ َّ ُ
ً َّ ُ َ
ُ
َم َاِب ِق َ ِِف ُّ
يِالدن َي َاِب ِق َّيةِغي ُر َِلذاِالقر ِآنِفات ِخذ ُوُ ِِإ َماما َِی ُدلكم َِعل ُِل َداکم َِو ِِإ َّنِأ َح َّقِا َّلن ِاسِ
ِ ِ
َ َ ُ َ
ُ َ َ
ُ َ َ َ
َ
ُ
َ َ َ َ ُ ُ 2
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِبالقر ِآنِمنِع ِم ِِب ِهِو ِِإنِلمِیهفظهِوِأبعدلم ِِمنهِمنِلمِیعم ِِب ِلهِو ِِإنِکلانِیقلرؤ ُِ؛ در
دنیا غیر از این قرآن باقی نمانده ،پس او را پیشاوای خاود قارار دهیاد تاا شاما را باه راه
نجات هدایت کند؛ و بهدرستی که سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که به آن عمال
کند ر چه آن را حفظ نکرده باشد؛ و دورترین مردم از قرآن کسی است که به آن عمال

نکند ر چه آن را قرائت کند.
َ
َّ َ َ ُ
ُ
ُّ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ورِو ِِشف ُاءِالصدور؛ همانا در این قرآن
الن
ِ
يح
ِ
اب
ص
م
ِ
يه
ِ
ف
ِ
آن
ِ
ر
ق
همچنین ایشان فرمود «إِنِلذاِال
ِ
ِ
ِ
ِ
3

چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دلهاا و سینههاسات».
َ ُّ َ َّ
الن ُ
جاء ْت ُک ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُک ْم َو ش ٌ
اس َق ْد َ
ِاء
این کالم امام حسن ناظر به این آیه است «أیها
ِ
ِ
ِ
ُ
4
ُّ ُ
ُّ
ور» میفرمایاد «پاس...
اِف ِالصد ِِ
ور .»...عالمه طباطبایی در تفسیر « ِشفاء ِِلم ِ
ِلما ِفي الصد ِ
"شفام" آنچه در سینههاست دو تعبیر کنایی است ،و کنایه است از اینکه آن حالات باد و خبیاث
روحی که داشتم و مارا بهساوی شاقاوت و بادبختی ساوق مایداد و عایش خاوش مارا مکادر
میساخت ،و خیر دنیا و آخرت مرا از بین میبرد ،از بین رفت و زایال ردیاد» .بار ایان اسااس
«منظور از شفا دادن بیماری دلها و یا به تعبیر قارآن شافای چیازی کاه در سینههاسات ،هماان
آلود یهای معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حساد و جابن و شارک و نفااق و امثاال
 .1آل عمران  162و ر.ک سید عبداالعلی موسوی سبزواری ،مواهب الرحمان فی تفسعر القرآن ،ج ،۷ص .35
 .2حسن بن محمد دیلمی ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،ص .316
 .3حسین حلوانی ،نزه الناظر و تنبعه الخاطر ،ص.۷3
 .4یونس « 5۷ای مردم ،از [سوی پرورد ارتان پندی [برای شاما آماده اسات و شافایی بارای آن [دردی کاه در
سینههاست».
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اینها که همه از بیماریهای روحی و معنوی است» .و همین معنا در آیه  82سوره اسرا نیز آمده
ً
است « 1میدانیم "شفا" معموال در مقابل بیماریها و عیبها و نقصهاست؛ بناابراین نخساتین
کاری که قرآن در وجود انسانها میکند همان پاکسازی از انواع بیماریهای فکاری و اخالقای
2
فرد و جامعه است ».
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است آیا ما انتظارات امام حسان را در خصاوص
عمل به قرآن که هد نزول آن است 3برآورده کردهایم؟ حقیقت ایان اسات کاه انتظاارات اماام
برآورده نشده است ،زیرا امروزه – متأسفانه – قرآن با تمام عظمت نهتنها بهصورت شایسته در ماتن
زند ی ما قرار نگرفته و ا ر جایی هم به قرآن پرداخته میشود بیشتر محدود به ظواهر اسات؛ و
حال اینکه خواست امام ،حضور قرآن در تمام عرصاههاای زناد ی اسات .حضارت آیاتاللاه
خامنهای میفرماید
امروز نگااهی باه صاحنه زناد ی مسالمانان بیفکنیاد ،ببینیاد قارآن در کجاسات؟ در
دستگاههای حکومت؟ در نظامهای اقتصادی؟ در تنظیم رواباط و مناسابات ماردم باا
یکدیگر؟ در مدرسهها و دانشگاهها؟ در سیاست خارجی و روابط با دولتهاا؟  ...در
خل وخوی مدیران جوامع اسالمی؟  ...از اینهمه میدانهای زند ی ،تنهاا مسااجد و
مأذنااهها...؟ سااید جمااال صدسااال پاایش از ایاان می ریساات .می ریانااد کااه قاارآن
مخصوص هدیه دادن و زینت کردن و خواندن بر مقبرهها و نهادن بر طاقچههاسات ،در
این صدسال چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع قرآن برای امت قرآن نگرانکنناده
نیست؟

4

همچنین ایشان فرمود «مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ عالج هم بر شات
به قرآن است ...عیب بزرگ کار ما مسلمانها ،ما امت اسالمی اینجاست که دم از قرآن میزنیم،
5
اما به قرآن عمل نمیکنیم.»...
بر این اساس ا ر جامعه دینی به این معرفات نائال آیناد کاه قارآن یگاناه نساخه شافابخش
َُ

ُ

ٌ

ْ

ْ
َ
َ « .1و نن ِّز ُل م َن ْالق ْرآن ما ُه َو ش ٌ
نین».
ِاء َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم
ِ
ِ
ِ
 .2ناصر مکارم شیرازی ،تفسعر نمونه ،ج ،12ص .23۷
بار ٌك َف َّاتب ُع ُ
تاب َأ ْن َز ْل ُ
 .3انعام َ « 155و هذا ک ٌ
ناه ُم َ
وه».
ِ
ِ
 .4پیام آیتالله خامنهای در زمان ریاست جمهوری به کنفرانس اندیشه اسالمی ،بهمنماه  ،64به نقل از قرآن در آیناه
اندیشهها.

5. http://farsi.khamenei.ir/newspartindex?id=3032
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مشکالت همهجانبه و پیش روی آنهاست؛ اصلیترین عامل مهجوریت قارآن زدوده 1و حیاات
2
طیبه محق خواهد شد.
پس بیاییم در ماه رمضان که ماه بهار قرآن است ،با قرآن بیشتر ماأنوس و معاار بلناد آن را
دستورالعمل زند ی قرار دهیم؛ چنانکه علما با قرآن مأنوس و به آن عمل و تاأ یر آن را در زناد ی
احساس میکردند.
یکی از همسلولهای آیتالله طالقانی می وید
شبی در زندان درحالیکه از هر سلول نالهای استغا ه آمیز به اوش میرساید ،یکای آه
میکشید و دیگری از درد شکنجه باه خاود میپیچیاد و خادا را باه یااری میطلبیاد و
شخص دیگری در آتش تب میسوخت و در هزیاان ،عزیازانش را باه ناام میخواناد،

َ َّ
عاات
صدای ملکوتی قرآن از مرحوم طالقانی به وش میرسید که میفرماود« :و الن ِاز ِ
َ ْ
َ َّ
َْ
طات نشطا» 3نا اه دژخیمان زندان وارد شادند و مرحاوم طالقاانی را
غرقا * و الن ِ
اش ِ

بردند و بعد از مدتی درحالیکه تن شریفش در زیار تازیاناه آناان سایاه شاده باود او را
الساب ات َس ْب ا * َف َّ
بر رداندندّ .اما باز صدای قرآنش به وش رسید « َو َّ
الساابقات
ِ

ِ

ِ

ِ

َس ْبقا» 4باز صدای زندانبان شنیده شد کاه آمدناد و مرحاوم طالقاانی را بردناد و او را
ً
شکنجه کردند و بر رداندند .مجددا صدای قرآن او بلند شد و با اینکه همسلولیهایش
از او خواهش کردند که از ادامه قرآن چشم بپوشد؛ زیرا زندانبانان اهل تارحم نبودناد،
ولی مرحوم طالقانی در جواب فت امشب دلم رفته و هاوای تاالوت قارآن را کارده
َ

َ ْ

ُ َ ِّ
رات أ ْمارا» 5.بااز در
است و شکنجه آنان تأ یری در من ندارد .آن اه خواناد «فالمادب ِ

سلول باز شد و پیکر او را کشانکشان به شکنجه اه بردند .هنگامیکه او را آوردند دیگر
وقت خروسخوان صبح بود و از جای تازیانهها خون میچکید.

6

دکتر فاطمه طباطبایی (عروس امام) می وید «نجف که بودیم آقا چشمشان ناراحات شاده
بود .دکتر آمد و چشم ایشان را دید و فت «شما چند روز قرآن نخوانید و استراحت کنید» .امام
َ

ُ

َ

ُ

َ َ َّ ُ ُ
ول یا َر ِّب ِإ َّن ق ْو ِمي َّات َخذوا هذا ْالق ْر َآن َم ْه ُجورا».
 .1فرقان « 30و قال الرس

 .3النازعات 1و .2
 .4النازعات  3و .4
 .5النازعات .5
 .6علیاکبر مؤمنی ،انس اا قرآن در سعره مالمان ،ص.66

2. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n119320
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یکدفعه خندیدند و فتند «دکتر من چشمم را برای قرآن خواندن میخواهم ،چه فایادهای دارد
ُ
َ ْ ُ
2
ا ر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم« 1. ...فاق َرؤا ما َت َی َّس َر ِم َن ْالق ْرآن».
 .3آمادگی برای زندگی جاودانه

ُ ُّ َ ْ
«کال نِاس

مرگ حقیقتی انکارناپذیر است که ریبان یر هر موجود زنادهای خواهاد شاد
ذائ َق ُة ْال َم ْوت ُث َّم إ َل ْینا ُت ْر َج ُع َ
ون؛ 3هر جانداری که مرگ را میچشد ،آن اه بهساوی ماا باز رداناده
ِ
ِ
ِ
میشوید» .از این رو در منابع دینی به «آخرت رایی و معاد بااوری» اهمیات زیاادی داده شاده
است ،به ونهای که در قرآن صدها آیه به قیامت اشاره دارد و از جهت اهمیات بعاد از «توحیاد»
قرار رفته است؛ چراکه یاد مرگ و قیامت سبب میشود انسان خود را برای سفر جاودانه آماده و از
لذات زود ذر دنیا چشمپوشی کند .البته آماد ی برای زناد ی جاوداناه باه معناای انازوا و دنیاا
ریزی نیست ،بلکه استفاده عاقالنه از مواهب دنیاست؛ امام حسن ضمن سفارش انسان باه
آخرت رایی ،به بهره یری معقول از دنیا نیز دعوت میکند .جناده نقل میکند در بیماریای کاه
منجر به شهادت امام حسن شد ،خدمت ایشان رسیدم .دیدم وضعیت جسامی اماام خیلای
ناراحتکننده است؛ از این رو به حضرت عرض کردم مرا نصیحت کنید .امام فرمود
َ َ َ َّ َ َ ُ َ ً
َ َّ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ
َ
ولِِأ َج ِلكِ… َوِاع َمل ِِل ُلدن َياكِکأنلكِت ِعليشِأ َبلداِوِاعمل ِ
«است ِ َعد ِِلسف ِركِِوِحص ِِ ِزادكِِقب ِِحل ِ
َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ً
دا؛ 4برای دنیا آنقدری تالش کن که ویا همیشاه در دنیاا هساتی و بارای
وتِغ ِ
ْل ِِخر ِتكِکأنكِتم
آخرت آن ونه زحمت بکش که ویا همین فردا از دنیاخواهی رفت».
امام حسن یکی از خصوصیات شیعه را خوشحال بودن در هنگام مرگ بیان میکند
َ َ
َ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ
أع َظ ُمِِ ُس ُرور َِیر ُد َِع َل ِِال ُ
ِاأ َبد َِوِأع َظ ُلم ُِث ُ
لور َِی ِلر ُدِ
ب
يم
ع
ِن
ل
ِإ
د
ك
ِالن
ار
ِد
ن
اِع
و
ل
ق
ِن
ذ
إ
ِ
ين
ِ
ن
م
ؤ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ َ ُ ُ
َ
َّ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ 5
َ
َعل ِالك ِاف ِر ین ِِإذِن ِقلواِعنِجن ِت ِهم ِِإِل ِن ٍارَِلِت ِبيدِوَِلِتنف ِد؛ بزرگترین شادمانی که بار
مؤمنان وارد میشود ،زمانی است که از دار عسارت و درماناد ی دنیاا باه نعمتهاای
جاودان رخت بربندند و بزرگترین هالکتی که بر کافران فرود آید؛ زیرا آناان از بهشات
خود (دنیا) به آتشی که نه خاموشی و نه پایانی دارد ،رخت بربندند.
 .1همان ،ص .33
 .2مزمل .20
 .3عنکبوت .5۷
.4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،44ص .139
 .5محمد بن علی بنبابویه ،إمتقادات اإلمامع  ،ص .52
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بنابراین ا ر انسان دید اه امام حسن را به دنیا داشته باشد ،نهتنها از مارگ هاراس نادارد،
بلکه در هنگام مرگ خوشحال است؛ زیرا مرگ رهایی از قیدوبندهای دنیاا و دیادار باا معشاوق
ُ
َ ُ
ُ
َّ ُ َ ُ
آخ َرتكمِِ َو َِع َملرتم ُِدن َيلاکمِ
است .امام درباره هراس و ترس از مرگ چنین فرمود « ِإنكمِِأخ َِربتمِِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ َ
اب؛ 1شما تمام کوشاش خودتاان را صار آباادی دنیاا
ِالنقلة ِِم َنِال ُعم َر ِان ِِإل ِالخ َر ِ ِ
فأنتمِتكرلون
کردهاید و برای آخرت کار نیکی ندارید و به همین خااطر از مارگ میترساید کاه از جاای آبااد
بهجای خراب منتقل شوید».
نقل شده است در اواخر عمر میرزا جواد آقا تهرانی که در بیماری شدیدی به سار میبردناد،
دکتر ازایشان سؤال میکند «آقا آیا دردی دارید؟ایشان میفرماید خیر دردی ندارم ولی غم دارم؛
غاام دوری از محبااوب .یکاای از ماراقبین ایشااان می فاات در چندماهااه آخاار عماار کااه و یااا
2
میفهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده ،بیشترین ذکری که بر لب داشتند ذکر «یا الله» بود».
3
ا ر امروزه مردم بدانند نتیج کارهای خوب و بادی را کاه انجاام میدهناد ،خواهناد دیاد ،
حواسشان را جمع میکنند و مرتکب ناه نمیشوند .انسان ا ر به آخرت توجاه نکناد ،مرتکاب
َّ
َ
ُ ُ َّ َ َ
ليِاللنفس؛ 4یااد مارگ،
اتِِ ِف
ناه میشود .امام صادق فرماود « ِذک ُلرِالملو ِتِِی ِميلتِِالشلهو ِ
خواهشهای نفس را میمیراند» .و شاید به همین دلیل است که یاد مارگ باه قادری ارزشمناد
اساات کااه از برتریناندیشااهها و برجسااتهترین عبادتهااا محسااوب میشااود؛ چنانکااه پیااامبر
َ َ ُ
َ َ َ ُ َّ َ ُّ
5
ِالتفك ِر ِِذک ُرِال َموت».
میفرماید «أفض ِِال ِع َب َاد ِة ِِذک ُرِال َمو ِتِِوِأفض
اسالم
پس بیاییم با تهیه توشه ،آماده سفر زند ی جاوداناه باشایم و فرصاتها را از دسات نادهیم؛
همان ونه که امام حسن فرمود «ای فرزند آدم! از موقعی که به دنیا آمدهای در حال ذراندن
عمرت هستی ،پس ازآنچه داری برای آیندهات [قبر و قیامت ذخیره نما» 6.قرآن درباره از دسات
دادن فرصتها میفرماید
َ ْ ُ َ َّ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ
َ َ ِّ َ ْ َ ُ
قال َر ِّب ْارج ُ
صال ا فیما ت َرکت کاال
ع
َحتی ِإذا جاء أحدهم الموت
ون * لعلي أعمل ِ
ِ
ِ
إ َّنها َکل َم ٌة ُه َو قائ ُلها َو م ْن َورائه ْم َب ْر َز ٌخ إلی َی ْوم ُی ْب َع ُث َ
ون؛ 7شاید در آنچه تارک کاردم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،6ص.130

2. http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat

 .3زلزله .5
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،6ص .133
 .5همان ،ص .138
 .6حسین حلوانی ،نزه الناظر و تنبعه الخاطر ،ص.80
 .7مؤمنون 90و.100
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[و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم! [ولی به او می ویند چنین نیسات! ایان
سخنی است که او به زبان می وید [و ا ر باز ردد ،کاارش همچاون ذشاته اسات و
پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

آیتاللهالعظمی نوری همدانی فرمود

حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفتوآمد داشت .در آخرین دیدار بعد از مالقات
رسمی فتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصای دارم ،بناده و ایشاان در
اتاق ماندیم.
حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و به بنده فت که کفن من را امضا کنید و نام خاود را
بنویسید و ما هم امضا کردیم؛ بعد هم فات میخاواهم باهعنوان خاداحافظی چناد
رکعت نماز پشت سر شما بخوانم .بعد از دیدار بنده ازایمان و بصیرت ایشاان منقلاب
شدم و عش و عالقه به جهاد و شهادت داشت .در زمان خداحافظی سردار سلیمانی را
ُ
ََّ َ َ ْ
َ ْ ْ
ٌ
َ
ْ
َ
در آغوش رفتم و آیهم « ِمن ال ُمؤ ِم ِنین ِر َجال َص َدقوا َما َعاه ُدوا الل َه َعل ْی ِه ف ِمن ُه ْم َمان
َ َ َ
ْ
ُ َ
َْ
ضی ن ْ َب ُه َو ِمن ُه ْم َم ْن َینت ِظ ُر َو َما َب ََّدلوا ت ْب ِدیال؛ را قرائت کردم و با چشمان اشک باار
ق
1
خداحافظی کردیم.

شاعر می وید

کریتمرگچوانـرَــچمـنرــزی 


یرَـچیوسهد ممستوخرامازمیرم

2

 )4عقلگرایی

عقل در لغت معانی مختلفی دارد که منع ،بستن و نگهداشتن از جملاه آنهاسات و بعضای
ریشه عقل را حبس و نگهداشتن دانسته و بدان جهت عقل نامیدهاند که آدمی را از فتاار و عمال
ناپسند نگهداشته و او را مقید میکند 3.بر این اساس عقل راهنمایی است که راه صاحیح را از راه
انحرافی تشخیص میدهد و ما را از راه انحرافی بازمیدارد .به همین جهت ،رسول خادا از
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َ َ َ
ئاِأفض ِِ ِم َلنِِ
عقل بهعنوان بهترین چیز یاد کرده است ،آنجا که میفرماید« :ماِقسمِالله ِِلل ِعب ِادِشي ِ
ال َعقل » 4.عقل موجب اندیشه وخردورزی میشود و درآیات 5و روایات متعددی به خاردورزی
1 .https://www.abrobad.net/fa-ir/Article

 .2دیوان شمس تبریزی ،غزل .1639
 .3مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،قاموس المحع  ،ج  ،3ص 5۷5
 .4محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی ،ج  ،1ص .12
 .5رک محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج ،2ص .250

انتظارات امام حسن

از شیعیان 165 

توصیه و تأکید شده است .از این رو امام حسن تفکر و خاردورزی را منشاأ هماه خاوبیهاا
ُ
ُ
ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُّ َ
َ ُّ َ ُ ِّ َ
ِالتفك ِرِف ِإ َّنِال َّتفك َرِأ ُبوِک ِخي ٍر َِوِأ ُّمه؛ 1شما[شایعیانم را باه
وصيكمِِ ِبتقویِِالل ِهِِو ِِإدام ِة
أ
دانست « ِ
اندیشایدن همیشاگی سافارش مایکنم؛ زیارا کاه اندیشایدن پادر و ماادر هماه
تقوای الهای و
ِ
خوبیهاست».
خردورزی در عرصههای مختلف ،ازجمله فردی نمود مییابد؛ چنانکه انساان باا اندیشاه و
استدالل عقلی اصول اعتقادی خود را انتخاب کرده ،خدا را باعقل میشناسد .امام حسن از
عقل بهعنوان کلید حکمت یاد کرده است .بیتردید یکای از مصاادی حکمات ،خداشناسای و
ََ ُ َ
َ ُ
َ َّ ُ َ َ ُ
لاة َِقللبِال َبص َ
يحِأب َ
ابِ
لو
لات
معاد باوری با محوریت عقل است « َعلليكمِِ ِبلال ِفك ِرِف ِإنلهِحي
ليرِوِمف ِ
ِ
ِ ِ ِ
الهك َِم ِِة؛ 2بر شما [شیعیان الزم است که اندیشه کنیاد؛ زیارا فکار کلیادهای درهاای حکمات
ِ
است».
یکی از مصادی حکمت ،شناخت زماان و پیشآمادهای آن و دوری از غافال یر شادن در
رخداد است؛ یعنی کسی که خردمندانه زند ی میکند ،هیچ اه بازیچه دست این و آن نمیشود؛
چه در مسائل کوچک خانواده و چه در مشکالت بزرگ جامعه و کشور و حتی مساائل جهاانی؛
زیرا عقل بهترین راهنما در شناخت ح و باطل و فضای غبارآلود است.
فهرست منابع

 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقو  ،مصحح غفاری ،علیاکبر ،چاا دوم ،قام
جامعه مدرسین1404 ،ق  1363 /ش.
 .2ابن فارس ،حمد بن فارس ،معجم مقایعس اللغ  ،مصحح هارون ،عبد السالم محماد ،قام
مکتب االعالم االسالمی ،اول 1404،ق.
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی ،إمتقادات اإلمامع  ،چا دوم ،قم کنگره شیخ مفید 1414 ،ق
 .4ابنبابویه ،محمد بن علی ،األمالی؛ چا ششم ،تهران کتابچی 13۷6ش
 .5ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب؛ بیروت دار صادر1414 ،ق.
 .6اقبال الهوری ،محمد ،کلعات اشعار فارسی ،انتشارات اقبال ،چا اول1382 ،ش
 .۷دیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،قم الشریف الرضی ،اول1412 ،ق.
 .8دیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،مترجم طباطبایی ،ساید عبااس ،قام
 .1مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس ،مجموم ورام ،ج ،1ص.52
 .2حسن بن محمد ،دیلمی ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،ص.298
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جامعه مدرسین پنجم 13۷6ش.
 .9دیلمی ،حسن بن محمد ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،قم مؤسس آلالبیات  ،اول،
1408ق.
 .10راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،چا اول ،بیاروت دار القلام ا
الدار الشامی 1412 ،ق.
 .11شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،چا اول بیروت دار ابنکثیرا دارالکلم1414 ،ق.
 .12طباطبائی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،قم دفتر انتشارات اسالمی جامعا
مدرسین ،پنجم141۷ ،ق.
 .13فخرالدین رازی؛ ابوعبدالله محمد بان عمار ،مفااتعح الغعاب ،بیاروت دار احیاام التاراث
العربی ،سوم1420ق.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقی علی اکبر غفاری ،محمد آخونادی؛ چاا اول،
تهران دار الکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .15لیثی واسطی ،علی بن محمد ،معون الحکم و الموامظ ،مصحح حسنی بیرجندی ،حسین،
قم دار الحدیث ،اول13۷6 ،ش.
 .16مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،قاموس المحع  ،دارالحیل [بی جا ،بی تا .
 .1۷مصطفوی ،حسن ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم ،چا اول ،تهران وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی1368 ،ش.
 .18مکارم شیرازی و همکاران ،ناصر ،تفسعر نمونه ،تهران دار الکتب اإلسالمی  ،اول13۷4ش.
 .19موسوی سبزواری ،سید عبداالعلی ،مواهب الرحمان فی تفساعر القارآن ،بیاروت مؤسساه
اهل بیت  ،دوم1409 ،ق.
 .20مؤمنی ،علیاکبر ،انس اا قرآن در سعره مالمان ،قم بوستان کتاب ،دوم1396 ،ش.
 .21ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسی ،مجموعه ورام ،قم مکتبه فقیه ،اول1410 ،ق.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

نگاهی به سیره اجتماعی امام حسن مجتبی
*

االسالموالمسلمینسیـمحمـرضیآصاآتاهاکكوری 


حجت

مقدمه

َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ
ارات َو
خداوند در قرآن میفرماید «و جعلناهم أ ِئمة یهدون ِبأم ِرنا و أوحینا ِإلی ِهم ِفعل الخی ِ
َ ُ َ
َ َّ
َ
َ َّ
الص َ
دین؛ 1ما آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ماا هادایت
عاب
نا
ل
کاة و کانوا
ِإقام
الة و إیتاء الز ِ
ِ
ِ

کنند و انجام خیرات ،اقامه نماز و دادن زکات را به آنان وحی کاردیم و آناان پرساتشکنند ان ماا
بودند» .بر اساس این آیه ،شیعه باید سیره امامان را الگوی زند ی خویش قارار دهناد؛ زیارا
تمسک به سیره اهلبیت  ،موجاب رساتگاری و تخلاف از سایره ایشاان ،موجاب هالکات
َ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ ُ
ِ...وِف َاز َِمنِت َم َّسك ِِبكم َِوِأ ِم َن َِمنِل َجأ ِِإليكمِ
میشود؛ چنانکه در زیات جامعه کبیره میخوانیم «
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
2
ِص َّدقكم َِو ُِل ِد َ َِم ِنِِاع َت َص َمِِ ِبكمِِ َم ِن َِّات َب َعكمِفال َج َّنة َِمأ َو ُاُ َِو َِمنِخالفكم ِِف َّالن ُار َِمث َو ُاُِ...؛
وِس ِلمِمن
هر که به شما تمسک جست ،به رستگاری رسید و هر که به شما پناه آورد ،ایمنی یافت .کسی که
شما را تصدی نمود ،سالم ماند و هر که متمسک به شما شد ،هدایت یافت .کسای کاه از شاما
پیروی کرد ،بهشت جای اوست و هر که با شما مخالفت ورزیاد ،آتاش جایگااه اوسات» .ایان
نوشتار میکوشد برخی از زوایای سیره اجتماعی امام مجتبی را تبیین نماید.
نمودهایی از سیره اجتماعی امام حسن
 .1حفظ کرامت انسانی

«کرامت انسانی» ،یکی از اساسترین ویژ یهای انسان و بیانگر ارزشمندی و واالیای ذاتای
ََ َ َ
انسان و برتری او نسبت به موجودات دیگر است؛ چنانکه قرآن میفرماید « َو لق ْد ک َّر ْمنا َب ِنی َآد َم
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1انبیا .۷3
 .2محمد بن علی صدوق ،من ال یحلره الفقعه ،ج  ،2ص .613
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َ

َْ

َ

َ

َ ْ َ

ْ

َّ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َّ ِّ َ
َ َ َْ ُ ْ
ض ْلن ُاه ْم َع َلی َک ِثیر ِّم َّم ْن خ َلقنا َتِ ِضیال؛
ات َو ف
و حملناهم ِفی البر و الب ِر و رزقناهم من الطیب ِ
ْ
َتِ ِضیال؛ 1به راستی ما فرزندان آدم را رامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبهاا بار
نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریدههای خود برتاری
آشکار دادیم».
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه فرموده است «مراد از آیه ،بیان حال جانس بشار
است؛ صر نظر از کرامتهای خاص و فضایل روحی و معنوی که به عادهای اختصااص داده
است» 2.آیتالله جوادی آملی نیز میفرمایاد «صایانت از کرامات انساانی در اندیشاه حقاوق
اسالمی ،کرامت از آن فضایل برجستهای است که خدای سبحان فرشتگان را به این وصف ستود
3
و انسانهای وارسته را به این وصف موصو کرد».
بر این اساس حفظ کرامت انسانی در آیات قارآن و سایره معصاومان ماورد تأکیاد قارار
رفته و توجه به ارزش ذاتی او از جهت انسان بودن ،اهمیت ویژهای داشته و رنگ و نژاد و جنس
و زبان و حتی دین افراد ،این ارزش را تحت تأ یر قرار نداده است .این در حالی است که متأسفانه
امروزه کرامت و ارزش انسان ،مسئلهای است که در برخی جوامع بشری فراماوش شاده اسات.
ملتهای استعمار ر برای رسیدن به اهدا استعماری خود ،از هیچ ظلام و ساتمی نسابت باه
انسانهای دیگر دریغ نمیکنند .نعمتهایی چون عقل ،ح حیات و اساتفاده طبیعای از آنچاه
4
خداوند مسخر انسان ساخته است ،ح مسلم هر انسانی است.
یکی از ویژ یهای اخالقی امام حسن  ،ارج نهادن به «کرامت انسانی» است؛ چنانکه در
سیره اجتماعی آن حضرت میتوان اوج اکرام و بزر داشت مؤمن را مشاهده کرد

مردی نامهای را به دست امام حسن

1

داد که در آن حاجت خود را نوشته بود .امام

بدون اینکه نامه را بخواند ،به او فرمود «حاجتت چیسات؟» .شخصای عارض کارد
«ای فرزند رسولخدا! خوب بود نامهاش را میخواندی و میدیدی حاجتش چیسات و
آن اه بر طب حجتش پاسخ میدادی؟» .امام

فرمود «بیم آن دارم که خدای تعالی

تا به این مقدار که من نامهاش را میخوانم ،از خواری مقامش مرا ماورد مؤاخاذه قارار
 .1اسرام .۷0
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،13ص .156
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه« ،دیاد اه آیتاللاه جاوادی آملای دربااره کرامات انساان» ،1391/0۷/06 ،کاد خبار
https://hawzah.net/fa/News/View/93916
.93916
 .4مصطفی سلیمی زارع و کاظم قاضیزاده« ،کرامت انسانی در پرتو قران و روایات» ،مجله بینات ،ص .۷0
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1

ً
در روایت آمده است امام حسن به مسئول اموال خود فرمود «ماا مجموعاا چقادر پاول
داریم« و او عرض کرد «دوازده هزار درهم» .حضرت به او دستور داد همه را بیااورد .او عارض
کرد «این ،مخارج سال ماست و چیزی باقی نمیماند» .امام فرمود «توکلت باه خادا زیااد
باشد» .او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه را به فقیر داد و فرمود «این مال کم را قبول کان و
ً
ویا تو چیزی به ما نفروختی و ما هم چیزی از تو نخریدیم (آبروی تو کاامال محفاوظ اسات) و
2
این هم مال اندکی بود که ما در بساط داشتیم».
 .2تواضع و فروتنی

یکی از زارههای اخالق دینی ،تواضع و فروتنی است؛ چنانکه خداوند خطااب باه رساول
َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ
َ
نین؛ 3بال [عطوفات خاود را بارای مؤمناان
ناحك ِلل ُمؤ ِم
فرموده است «و اخ ِِض ج
اعظم
فرود آر» .تواضع ،حالت خشوع و خضوع درونی است که نشانههای آن در رفتار آشکار میشود.
تواضع به معنای قرار دادن نفس در مرتبه پایینتر است« 4.خفِِالجناحِکنایةِعنِاللينِوِالرفقِوِ
َ
6
التواض » 5،بر این اساس خفض َجناح ،کنایه از فروتنی همراه با محبت است.
یکی از آموزههای اخالقی امام حسن  ،فروتنی است؛ چنانکه راوی می وید
حسن بن علی

بر فقرایی عبور کرد که آنان خردههای نان را بار روی زماین ذاشاته

بودند و آنها را بر میداشتند و میخوردند .آناان باه آن حضارت عارض کردناد «ای
فرزند دختر رسولخدا! برای خوردن ناهار جلو بیا» .امام

نزد آنان رفت و نشسات و

فرمود «خداوند افراد متکبر و مغرور را دوست ندارد» .ساپس هماراه آناان شاروع باه
خوردن نمود تا اینکه از خوردن دست کشیدند ...سپس آنان را به میهمانی خود دعوت،
به آنان غذا و لباس داد.

7

 .1سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن  ،ص .339
 .2پرتال فرهنگی راسخون« ،آشنایی با سیره امام حسن » ،1399/02/0۷ ،کد مطلب .151۷2۷۷

https://rasekhoon.net/lifestyle/show/1517277

 .3حجر .88
 .4حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،13ص .131
 .5محمد بن عمر فخر رازی ،مفاتعح الغعب ،ج  ،19ص .162
 .6ناصر مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،ج  ،2ص .۷2
 .7محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،43ص .352
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یکی از بزر ان نقل کردهاند زمانی یکی از طالب بیمار شد .مرحوم حاج شیخ عبادالکریم
حائری  ،دارویش را تهیه کرد و به منزل برد و به خانواده دستور داد که آن را آمااده کنناد .ساپس
1
خودش دارو را به حجره آن طلبه آورد و حتی به خادمش نداد که بیاورد.
نررکردزیـهدروـشـازم ـارییزرتـینیسـت  




سلیمازیاچ ـازحشـمتنرر ـایـودیـامـورش 2


 .3عفو و صفح

آموزهای دینی ویای جایگاه و اهمیت عفو و بخشاش از خطاهاای یکادیگر اسات؛ زیارا
برقراری رابطه دوستانه میان همنوعان بدون عفو و ذشت امکان ندارد .از این رو عفو و ذشات
از نظر عقل و آموزههای وحیانی ،رفتاری ارزشی و هنجاری پساندیده اسات .خداوناد در آیاات
متعددی بر اهمیت و ارزشمندی عفو و ذشت تأکید کرده و حتی از صاحبان ح خواسته است
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ِّ َ ُ
َ َ
ایئة
که از ح خویش بگذرند و اشتباه دیگران را نادیده بگیرند « َو ال ت ْسات ِوي ال سانة و ال الس
َ
َ
ْادف ْع ِب َّالتي ِهيَ أ ْح َس ُن؛ 3و نیکی و بدی یکسان نیست؛ باه شایوهای کاه آن بهتار اسات ،پاساخ
وی».
یکی از ویژ یهای سیره اجتماعی امام حسن  ،بخشش خطاای دیگاران اسات؛ چنانکاه
وقتی حضرت دید پای وسفند شکسته اسات ،پرساید «چاه کسای شکساته اسات؟» .غاالم
حضرت عرض کرد «من شکستم .میخواستم شما را ناراحت کنم» .حضارت تبسامی کارد و
فرمود «اینها به خاطر این است که تو آزاد نیستی» .سپس او را آزاد کارد و هدیاه خاوبی باه او
داد 4.بر این اساس امام حسن از شیعیان انتظار دارد که نه تنها خطاهای دیگران را به سااد ی
ببخشند؛ بلکه خطای او را با هدیه جبران کنند؛ زیرا قرآن مردم را افزون بر عفو ،به صفح و نادیده
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ
ون أ ْن َیْ ِِ َار َّالل ُاه َل ُک ْام؛ 5و
رفتن خطای دیگران سفارش میکند «و لیعِوا و لیصِ وا أال ت ِ ب
باید که ببخشند و در ذرند .آیا دوست نمیدارید که خداوند شما را بیامرزد؟» .در تفاوت معنایی
«عفو» و «صفح» فتهاند که صفح ،یک مرتبه برتر و بلیغتر از عفو است؛ زیرا در عفو نکاوهش
 .1رضا مختاری ،سعمای فرزانگان ،ص .288
 .2دیوان حافظ ،غزل .2۷8
 .3فصلت .35
 .4باقر شریف قریشی ،حعاة اإلمام الحسن  ،ج  ،1ص .214
 .5نور .22
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زبانی نفی نشده است ،اما در صفح افزون بر بخشش خطا ،به خطاکاار روی خاوش نشاان داده
میشود و هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمیشود؛ چنانکه شهید مطهری مینویسد
صفح ...با عفو تفاوت دارد .وقتی کسی کار خطایی میکناد ،هام اساتحقاق معاقباه و
مجازات دارد و هم استحقاق مالمت .عفو ،ذشت از مجازات است؛ ولی صفح یاك
درجه باالتر است .صفح این است کاه انساان ناه تنهاا آن مجاازات معماول را انجاام
ً
نمیدهد؛ بلکه اصال نامش را هم نمیبرد ،به روی طر هم نمیآورد ،اسامش را هام
َّ
نمیبرد و لهذا اولیامالله همیشه مقامی باالتر از عفو دارند؛ یعنی عفو آنها باهصاورت
صفح است.

1

در دوران زعامت آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی در شبی از شبها که ایشان در نجاف
اشر نماز مغرب و عشا را به جماعت میخواندند ،شخصی بین دو نماز فرزند ایشان را شاهید
کرد .وقتی این پیرمرد هفتاد ساله از شهادت فرزندش بااخبر شاد ،بسایار بردبااری و صابوری و
بزر واری از خود نشان داد و فرمود «ال حول و ال قوی اال بالله» و نماز عشا را خواند و قاتل فرزند
2
را هم عفو کرد.
چـــارهدرـــ یـــالنبـ َ
ــودســـتم  


یـــیرایـــیســهلیاکـــنــزا 

چاره،احسازیاکـوعًـووکـرم 3
َ
َ
نالـیمـناسـا  4
ردیاحس
اترم
ِ


 .4بخشش مالی

بذل و بخشش در راه خدا ،یکی از ویژ یهای اخالقی امام حسن است که زبانزد خاص
و عام میباشد تا آنجا که امام به «کریم» موصو شد .البته همه ائمه کاریم بودناد ،اماا
کریم بودن امام حسن مجتبی صفات دیگرش را تحتالشعاع قارار داد؛ چنانکاه اماام در
طول عمر خود دو بار اموال خود را در راه خدا تقسیم کردند و سه بار نیز روت خود را با فقارا باه
َ
َ
طور مساوی تقسیم نمود 5.در روایتی آمده است «خ َر َجِال َه َس ُنِب ُن َِع ِلل ٍّ ِ ِ ِملن َِم ِال ِله َِم َّلرتي ِن َِوِ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اتِِ...؛ 6آن حضرت دو بار تمامی دارایی خویش را در راه خدا دادند و سه
قاسمِِاللهِِمالهِِثهثِِم َّر ٍ
 .1مرتضی مطهری ،مجمومه آثار ،ج  ،2۷ص . 390
 .2رضا مختاری ،سعمای فرزانگان ،ص  2۷3و .2۷4
 .3محمد مولوی بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر ششم ،بیت .2990
 .4مصلحالدین سعدی ،اوستان ،باب دوم ،بخش .23
 .5مهدی پیشوایی ،سعره پعشوایان ،ص  90و .91
 .6محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی ،مناقب آ أایطالب  ،ج  ،4ص .14
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بار اموال خود را با خدا تقسیم کردند .»...نقل شده است امام حسن سوار اسب زیبایی باود،
فردی دست بر سر اسب کشید و فت «میخواهم صاحب آن باشم» .حضرت از اسب پاایین
1
آمد و اسب را به او بخشید.
بخشش تنها این نیست که انسان به فقرا کمک مالی کند؛ بلکه اهی واسطه ری ،راهنماایی
و وادار کردن دیگران به انفاق ،کمتر از خود انفاق اواب نادارد .ااهی ائماه چناین روشای
ً
داشتند .روزی فقیری از امام حسن درخواست کمک کرد .اتفاقا در آن هنگام امام پولی در
بساط نداشت و از طر دیگر از اینکه فرد تهیدستی از در خانهاش نا امید بر ردد ،ابا داشات؛ از
این رو فرمود «آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟» .عارض کارد
«چه کاری؟» .فرمود «امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و او عزادار شده و هنوز کسی به او تسلیت
نگفته است .نزد وی برو و با سخنانی که به تو یاد میدهم ،به وی تسلیت بگاو کاه از ایان راه باه
هد خود میرسی» .عرض کرد «چگونه تسلیت بگویم؟» .فرمود «وقتی نزد خلیفه رسیدی،
بگو خدا را سپاس که او را با نشستن تو بر قبرش پوشیده داشت و با نشستنش بر قبرت مورد هتک
حرمت قرار نداد؛ یعنی ا ر دخترت پیش از تو از دنیا رفته و زیر خاک پنهان شده ،در عوض زیار
سایه پدر بوده؛ ولی ا ر تو پیش از او از دنیا میرفتی ،دخترت پس از مرگ تاو درباهدر میشاد و
ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود» .مرد فقیر به ایان ترتیاب عمال کارد .ایان جملاههای
عاطفی در روان خلیفه ا ر عمیقای بار جاای نهااد و از حازن و انادوه وی کاسات و دساتور داد
جایزهای به مرد فقیر بدهند .آن اه پرسید «این سخن از آن خودت بود؟» .فت «نه ،حسن بن
علی آن را به من آموخته است» .خلیفه فت «راست می اویی .او منباع ساخنان فصایح و
2
شیرین است».
امام حسن سعی میکرد ضمن تشوی دیگران به دستگیری از مستمندان ،موارد انفااق را
ً
نیز بیان کند؛ زیرا امام با این کار عمال به نیازمندان میفهماند که جز در موارد خاص تقاضای
کمک نکنند؛ زیرا ممکن است این امر موجب تنبلی انسان شود .روزی عثماان در کناار مساجد
نشسته بود ،مرد فقیری از او کمک مالی خواست .عثمان پنج درهام باه وی داد .آن فقیار فات
«مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری کند» .عثمان به امام حسن و اماام حساین
 .1همان ،ص .35۷
 .2محمدباقر مجلسی ،زندگانی حلارت زهارا
روحانی علیآبادی ،ص .396

و اماام حسان

(ترجماه ج  43بحااراألنوار) ،ترجماه محماد
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اشاره کرد .وی پیش ایشان رفت و درخواست کمک نمود .امام مجتبی فرماود «درخواسات
کردن از دیگران جایز نیست ،مگر در سه مورد دیهای به ردن انساان باشاد کاه از پرداخات آن
عاجز است یا بدهی و َدینی کمرشکن داشته باشد که توان ادای آن را ندارد و یاا فقیار و درماناده
ردد و دستش به جایی نرسد .کدام یک از این موارد برای تو پیش آماده اسات؟» .عارض کارد
ً
«اتفاقا رفتاری من یکی از همین سه چیز است .آن اه حضرت پنجاه دینار به وی داد و به پیروی
از آن حضرت ،امام حسین چهل و نه دینار به وی عطا کردند .فقیار هنگاام بر شات از کناار
عثمان ذشت ،عثمان فت «چه کردی؟» .جواب داد «تو کمک کردی ،ولی هایچ نپرسایدی
پول را برای چه منظوری میخواهم؟ اما امام حسن در مورد مصر پول از مان ساؤال کارد؛
آن اه پنجاه دینار عطا فرمود» .عثمان فت «این خانادان کاانون علام و حکمات و سرچشامه
1
نیکی و فضیلت هستند .نظیر آنها را کی میتوان یافت؟».

آیــرو رتــزنـــاردآزکــهدر ــرصــبحوکــام  
ُ
پشـترایهـردونـازخـممیک ــ 3

پی ِ دونـاز2،





 .5رعایت ادب در نشست و برخاست

آداب معاشرت ،نمایش از رفتار انسان در رواباط اجتمااعی و حضاور در جماع اسات .در
بسیاری از موقعیتها ،رعایت جزییترین مسائل اخالقی میتواند سبب جلاب دیگاران شاود و
محبوبیت اجتماعی انسان را افزایش دهد .بر این اساس یکی از آداب اجتماعی ،رعایت حرمت
انسان است که در نشست و برخواست و همصحبت شدن با دیگاران ظهاور میکناد؛ یعنای در
آموزههای دینی حسن معاشرت تا بدان اندازه سترده و دقی است که حتی چگونگی برخورد باا
یک تازهوارد از مجلس و جا باز کردن برای وی مورد توجه قرار رفته اسات .یکای از آموزههاای
سیره اجتماعی امام مجتبای  ،رعایات آداب نشسات و برخاسات اسات؛ یعنای اماام

در

جزییترین مسائل مانند نشست و برخاست ،آداب اجتماعی را رعایت میکرد تا الگویی برای ما
شیعیان باشد .نقل شده است که روزی اماام حسان
خواست از آنجا برود ،فقیری وارد شد .امام
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،43ص .262
 .2حقیران ،فرومایگان.
 .3فرخی یزدی.

در مکاانی نشساته باود و هنگاامی کاه

به آن مرد فقیر خوشآمد فت و باا او مالطفات
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کرد و سپس به او فرمود «ای مرد! تو وقتی نشستی که ما برای رفتن برخاستیم ،آیا اجازه رفاتن باه
من میدهی؟» .مرد فقیر عرض کرد «آری ،ای پسر رسولخدا».
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 .6رعایت حقوق حیوانات

حیوانات ،موجودات زندهای هستند که برخی از آنها به انسانها خدمت میکنند .از این رو
در آموزههای دینی برای حیواناات حقاوق تعریاف شاده اسات کاه از جملاه آن ،تاأمین غاذای
َّ
َ َ ُ َّ ُ َ
َّ
َ
اِمنِِ َد َّاب ٍة ِِإَل َِو ِِليَِِتسألِِالل َهِِک ِِ َص َلباحِالل ُه َّلمِار ُزق ِنليِ
آنهاست؛ چنانکه پیامبر فرموده است «م ِ
ٍ
َ ً َ ً
ها ُِیشب ُعن َ َ َ َ ُ
اء؛ 2هیچ جنبندهای نیست ،جز آنکه هر صابح
يِم َنِال َم ِ ِ
م ِليكاِص ِال
يِمنِالعل ِفِوِیر ِو ِین ِ
ِ ِ ِ
از پرورد ار درخواست میکند خدایا! صاحبی نیکوکار نصیبم کن که سیر و سیرابم سازد» .امام
باقر نیز فرموده است «خدای واال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد و کسای کاه حیاوانی
تشنهکام یا جز آن را سیراب کند ،خدا او را در روزی که ساایهای جاز ساایه او نیسات؛ در ساایه
عرش خود جای میدهد» 3.بر این اساس امام حسن با حیوانات کریماناه برخاورد میکارد؛
چنانکه نجیح می وید
حسن بن علی

را دیدم که غاذا میخاورد و ساگی کناار اوسات .هار لقماهای کاه

میخورد ،لقمهای به سگ میدهد .عرض کردم آیا اجاازه میدهای ساگ را باا سانگ
ُ
برانم؟ حضرت فرمود « َدع ُهِِإ ِّنيِِ َ َأس َتهييِِم َنِِ َّاللهِِ َع َّز َِو َِجل َ ِِ َأنِِ َی ُك َ
لونِِ ُذ ُ
وِروحِِ َینظ ُلرِ
ِ
ِ ِ
َ ُ ِ
ٍ
ََ ُُ ُ
ُ ُ 4
ِفيِِ َوج ِهيِِ َوِأناِآک ِِث َمَِِلِأط ِعم ِه؛ آن سگ را به حال خود وا اذار .مان از خادا شارم
دارم که حیوان دارای روحی به من نگاه کند و من چیزی بخورم و به آن حیوان ندهم».

ُ
در روایت دیگری آمده است که روزی امام دید غالمای قارص ناانی در دسات داشات،
تکهای خود میخورد و تکهای به سگی که پیش رویش بود ،میداد .امام از انگیزهاش پرسید،
غالم فت «از خدا شرم دارم خود بخورم و به آن سگ چیزی نادهم» .اماام پایش ماوالی
غالم رفت و غالم را با باغی که در آن زند ی میکرد ،خرید .سپس غالم را آزاد کرد و باغ را باه او
5
بخشید.
 .1سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن  ،ص .330
 .2محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص .289
 .3حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .135
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،53ص .352
 .5سید هاشم رسولی محالتی ،زندگانی امام حسن مجتبی  ،ص .336

نگاهی به سیره اجتماعی امام حسن مجتبی
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 .5صدوق ،محمد بن علی ،من الیحلره الفقعه ،تصحیح علیاکبر غفاری ،چا دوم ،قم دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1413 ،ق.
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 .7طباطبایی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،چاا پانجم ،قام دفتار انتشاارات
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سایتها
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

عوامل جلب محبت امام زمان
*

حجتاالسالموالمسلمینناصرَریانی 


مقدمه
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الل َ
اه َل َع َّل ُک ْ
ام
اابروا ور ِابطاوا واتقاوا
«یأ یها ال ِ
ابروا وص ِ
اذین ءامناوا اص ِ

خداوند میفرماید
ُت ِْل ُ َ
ون؛ 1ای اهل ایمان [در برابر حوادث شکیبایی کنید ،و دیگران را هم به شکیبایی وادارید و
ِ
با یکدیگر [چه در حال آسایش چه در بال و رفتاری پیوند و ارتباط برقرار کنیاد و از خادا پاروا
نمایید تا رستگار شوید» .از جمله احادیثی که ذیل این آیه ذکر شده است ،کالم شایوایی از اماام
َ
َ َ ُ َ ُ
َ َ ُ
ُ
باقر است کاه میفرمایاد «إصلب ُر َ
واِع َلل ِأ َد ِاءِال َف َِ
لامكمِ
واِع ُلد َّوکم َِو َِر ِابطلو ِاِإم
لابر
ِص
ِو
ِ
ئ
ا
لر
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ال ُمن َتظر ؛ 2بر انجام واجبات صبر ،و در مقابل دشمنان صبورانه مقاومت کنید و ارتباط خود را
با امام محکم نمایید« .از این رو بایسته است هر مسلمانی اماام خاود را بشناساد و باا او رابطاه
محکم برقرار کند .از جمله عوامل ایجاد این رابطه محکام ،اعماالی اسات کاه موجاب جلاب
محبت آن بزر واران میشود؛ زیرا محبت و تأیید آن ذوات مقدسه ،نشاندهنده پیوندی است کاه
خدای متعال در این آیه شریفه به آن اشاره فرموده است.
انواع محبت

در میان انواع عالی و محبتها ،بعضی ذاتی و تاا حادودی غیار اختیااری هساتند؛ مانناد
محبت پدر و مادر به فرزند و برخی در ا ر ارتباط و انس با افراد به وجود میآید؛ مانند بسیاری از
دوستیهای متداول در جوامع انسانی .البته جمع میان این دو نیز ممکن است؛ مانند فرزندی که
حب ذاتی پدر و مادر خویش را دارد و در کنار آن با فرمانبرداری و خشنود کاردن دل آناان بار آن
* کارشناسی ارشد مدرسی مبانی نظری اسالم.
 .1آل عمران 200
 .2محمد بن ابراهیم نعمانی ،الغعبه النعمانی ،ص199؛ محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،24ص .219
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محبت ذاتی میافزاید .مطاب روایتی همه ما مسلمانان از فرزندان معنوی پیامبر اکرم
مرتضی

هستیم .پیامبر اعظم

و علی

فرموده است

َ
َ
َ َّ ُ ُ
ُ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
َأ َن َاِو َِع ِل ِِ َأ َب َو َ
اِعلي ِهمِأعظ ُم ِِمن َِح ِّقِأ َب َلو ِِوَل َد ِت ِهلمِف ِإن َهلاِنن ِقلذ ُلم ِِإنِ
اِل ِذ ُِِاأم ِةِوِلهقن
َ َ ُ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ
َ 1
ار؛ من و علی پدران
ِاأحر ِِ
ودی ِة ِِب ِخي ِار ِ
اِمنِالن ِار ِِإل ِد ِارِالق َر ِارِوِنلهقهم ِِمنِالعب ِ
أطاعون ِ
این امت هستیم و ح ما بر آنان از ح پدرانشان که آناان را باه دنیاا آوردهاناد ،بیشاتر
است؛ زیرا ما آنان را در صورت اطاعت از آتش جهنم نجاات داده و باه قرار ااه ابادی
(بهشاات جاویااد) میبااریم و بااه واسااطه عبودیاات خاادا ،بااه بر زیااد ان آزاده ملحا
میسازیم.

بنابراین باید با انجام کارهای نیک ،محبت و توجه بیشتر و مهربانانه آن حضارات را باه خاود
جلب کنیم؛ چنانکه امام صادق

َُ ُ ُ
َ ُ ُ
ملاءِ
ِفاض ِ ِِط ِين ِتناِوِع ِجنو ِاِب ِ
فرموده است » ِشيعتناِخ ِلقو ِ
اِمن ِ

َ َ ُ َ َ
ناِیه َز ُن َ
َلیت َ
َ َ
ون ِِلف َر ِحنا؛ شیعیان ما از بقیه خمیرمایاه اولیاه آفارینش ماا آفریاده
ون ِِل ُهز ِنناِوِیفرح
و ِ
2

شدهاند .والیت ما در سرشت آنان عجین شته است و آنان با خوشی ما خوشحال و با نااراحتی

ُ َ َ
ينِل ُم َر َاعات ُكم َِو ََِل َِناس َ
َ َّ َ ُ َ َ
ين ِِل ِذک ِرکم َِوِلوَلِ
ِ
ما ناراحتند» .امام زمان نیز میفرماید «و ِِإناِغي ُرِمهم ِل ِ
ِ
َ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ َّ
اء؛ 3ما در رسید ی و سرپرستی شاما کوتااهی و اهماال
ِذ ِلكِل َن َزل ِِبك ُمِالَّل َو ُاء َِوِاصطل َمك ُمِاأع َد ُ ِ

نکرده و یاد شما را از خاطر نبردهایم که ا ر جز این بود ،دشواریها و مصایبتها بار شاما فارود
میآمد و دشمنان ،شما را ریشهکن مینمودند» .آیتالله بهجت در این باره میفرماید

َُُ
َ ُ
الناظرة و أذن ُه الواعی است و جلاوتر از ماهاا میشانود حار ماا را؛ بلکاه
الله
ِ
او عین ِ
خودمان که حر میزنیم ،این صدا از لب میآید به طار

اوش ،فاصالهای دارد ،او

جلوتر از این فاصله حر ما را میشنود ،از خودمان کالم خودمان را؛ آن وقت آیاا ماا
میتوانیم کاری بکنیم که او نفهمد .میتوانیم کاری بکنیم کاه او نداناد  ...چارا کااری
نمیکنید که همیشاه خودتاان را پایش آن حضارت ببینیاد ،او ماا را میبیناد و ماا او را
ِ
4
نمیبینیم؛ پس چرا این قدر دوریم.
عجــبترکــهمــنامویدورم 

وـــن
دوستنزدـكتراممـنیـهمـناسـت  




 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ، 23ص .259
 .2همان ،ج  ،53ص  2و .3
 .3احمد بن علی طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،2ص 323؛ محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،53ص .1۷5
 .4سید مهدی شمسالدین ،اهارانه ،ص .59
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درک ـــارمـــنومـــنمهجـــورم 1


راهبردهای افزایش جلب محبت حضرت صاحباالمر
 .1معرفت و اطاعت از خداوند

اولین قدم برای جلب محبت امام زمان
وجود اطهر و قدسی حضرت امام زمان

 ،ایجاد ناوعی قرابات و سانخیت میاان خاود و
اسات .وجاود مقادس اماام زماان

 ،عاار باه

خداوند متعال و مطیع محض فرامین الهی است .کسی میتواند توجه و محبات حضارت را باه
خود جلب کند که بکوشد در حد مقدور شبیه به آن حضرت باشد .ا ر این سانخیت و شاباهت
نسبی شکل نگیرد ،محبت آن حضرت نیز جلب نخواهد شد .حضرت آیتالله بهجت در این
باره می وید
راه ایجاد ارتباط با اهلبیت

ً
و مخصوصا حضرت ولیعصر

عبارت است از معرفت

خداوند متعال ،اطاعت محض از پرورد ار .این دو موجب حب به خداوند و محبت نسابت باه
همه آنها که خدا آنان را دوست میدارد ،بهویژه موجب عالقه و ارتباط با محمد و آلمحمد
میشود که نزدیکترین آنها به ما حضرت صاحباالمر

است.

2

بنابراین عدم شناخت خدا و انجام ناه و نافرمانی ،از مهمترین موانع جلب محبت حضرت
حجت

است .وقتی انسان با شاناخت درسات خادا ،در راه اطاعات او و دوری از معاصای

بکوشد و سعی کند کارهایی که در محضر حضرت ح انجام میدهد ،ماورد رضاای او باشاد؛
ً
قطعا مورد عنایت و توجه حضرت ولیعصر قرار خواهد رفت .بنابراین آنچه اهمیت دارد و
باید فزونی یابد ،محبت است .یک محبوب در صورتی کاه ببیناد محاب او باه دنباال بارآوردن
ً
خواسته اوست ،حتما به محبوب خود توجه میکند و موجب جلب محبت او میشود .خواست
امام زمان

از ما چیزی جز شناخت خدا و اطاعت از پرورد ار متعال نیست.

 .2طهارت نفس

یکی از مهمترین راهها برای ارتباط با حضرت مهادی

و جلاب محبات ایشاان ،کساب

طهارت ظاهری و باطنی است .طهارت باطنی از طری انجام واجبات و تارک محرماات الهای
 .1مشر الدین مصلح بن عبدالله شیرازی ،لستان سعدی ،باب دوم در اخالق درویشان ،حکایت شماره .11
 .2سید مهدی شمسالدین ،بهارانه ،ص.65
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ً
حاصل میشود .قطعا یکی از عوامل دوری انسان از امام زمان

و قطع محبت و ارتباط روحی

و معنوی با ایشان ،ناخشنودی آن حضرت از کوتاهی در انجام این وظیفه مهام اسات؛ چارا کاه
حضرت

 ،ولیالله و خلیفه خداوند بر روی زمین هستند و خشنودی ایشان زمانی باه دسات

میآید که خداوند از انسان خشنود باشد .بنابراین هر آنچه که موجب رضایت و قرب به حضرت
ح میشود ،همان نیز موجب رضایت و نزدیکی به امام زمان

و موجاب جلاب محبات آن

حضرت خواهد شد .آن حضرت در توقیع شریف به شیخ مفید میفرماید
نامهای به برادر با ایمان و دوست رشاید ماا  ...شایخ مفیاد کاه خداوناد عازت وی را
مستدام بدارد .سالم خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخالص آراسته٬ای
و در اعتقاااد و ایمااان بااه مااا دارای امتیاااز مخصوصاای هسااتی  ...از تمااام حااوادث و
ً
ماجراهایی که بر شما می ذرد ،کامال مطلع هستیم و هیچ چیاز از اخباار شاما بار ماا
پوشیده نیست  ...اوامر و نواهی ما را متروک نگذارید و بدانید کاه علایرغم کراهات و
ناخشنودی کفار و مشرکان ،خداوند نور خود را تمام خواهد کرد  ...من کاه ولای خادا
هستم ،سعادت پویند ان راه ح را تضمین میکنم  ...پاس ساعی کنیاد اعماال شاما
طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از ناهانی که موجب نارضایتی ما را فاراهم
نماید ،بترسید و دوری کنید  ...عدم التزام به دستور ما موجب میشود که بدون توبه از
دنیا بروند و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت .خداوند شما را باا الهاماات
غیبی خود ارشاد و توفیقات خویش را در سایه رحمت بیپایانش نصیب شاما بفرمایاد
. ...

1

آن حضرت در این نامه بارها به انجام دستورات الهی و نهی از ارتکاب محرمات امر کارده و
آن را موجب قرب یا ُبعد از خود دانسته است .از اخالص و طهارت نفس شیخ مفید تمجید کرده
و وجود این یار مخلص را از نعمات الهی دانسته است .ایان نشاانهها اینهاا ماا را باه آنچاه کاه
حضرت

را خشنود و یا ایشان را ناراضی میکند ،رهنمون میسازد.

 .3توسل به ائمه اطهار

یکی از مهمترین راههای رسیدن به محبت امام زمان
است ،توسل به حضرت و سایر ائمه اطهار
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،53ص .1۷5

که همان رسیدن به رضایت الهای

است؛ چنانکه در زیارت جامعه میخاوانیم « َوِ
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َّ

َم ِنِاع َت َص َم ِِبكمِفق ِدِاعِ َت َص َم ِِبالل ِِه؛ 1هر آن کس که به شاما متمساک و متوسال شاد ،باه خداوناد

متوسل شده و به ریسمان الهی چنگ زده است».
در میان معصومین

 ،توسل به حضرت اباعبدالله الحسین

بیشتر سفارش شده اسات.

َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
ً
ِأبك َي َّن َِع َلي َك َِب َد َل ُّ
ً
ما؛
ِالد ُموع َِد ِ
ِ
در زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم «فَّلندبنكِصباحاِوِمساءِو ِ
ِ

2

هر صبح و شام بر تو ریه و شیون میکنم و در مصیبت تو به جای اشك ،خون می اریم» .ایان

فرمایش حضرت ،راهنمای بسیار ویایی است تا همگان بدانند کاه سرچشامه نجاات و فاالح
کجاست و با تبعیت از ایشان در توجه به حضرت اباعبدالله

است که میتوانیم موجبات توجه

و محبت بیش از پیش ایشان را فراهم کنیم.
یکی از نزدیکان امام خمینی می وید
امااام در زیااارات مخصااوص ،از نجااف بااه کااربال میرفتنااد و زیااارت ابیعبداللااه
الحسین

را انجام میدادند و وقتی که در تهران بودند ،این زیارت باه شاکل دیگاری

انجام میشد .در تهران روزی چناد سااعت قادم میزدناد و در هماین حاال یاا ذکار
می فتند و یا زیارت عاشورا میخواندند .در آن ساعت کمتر کسای نزدیاک و مازاحم
امام میشد .عالقه امام به اهلبیت

 ،وصفناشدنی است .اماام عاشا آنهاا

بود؛ عاشقی که تا صدای «یا حسین» بلند میشود ،بیاختیار اشک میریزد .امام باا
اینکه در برابر مصیبتها صابر بود و حتی در برابر مشکالتی چاون شاهادت حااج آقاا
مصطفی اشک نریخت ،اما به مجرد اینکه یک روضهخوان می فت «السالم علیک یا
اباعبدالله» ،قطرات اشک از دید انش فرو میچکید.

3

حجتاالسالم رضایی ،همرزم شهید سلیمانی می وید «شهید سلیمانی دلسوخته دو چیز
بود یکی روضه امام حسین ؛ آنچنانکه هر وقت روضهای میشنید ،اشک و ساوگ متماادی
داشات و دیگااری هاار وقات درباااره امااام عصار

صااحبت میشااد ،در فاراق ایشااان اشااک

میریخت» 4.یکی دیگر از مسئوالن فرهنگی سپاه نیز در ایان بااره می و یاد «حااج قاسام در
 .1محمد بن علی صدوق ،معون أخبار الرضا  ،ج ،2ص.2۷4
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،101ص .238
 .3رضا مختاری ،سعمای فرزانگان ،ص.150
 .4خبر زاری ایسنا؛ «مهمترین ویژ یهای اخالقی شهید سالیمانی از زباان همارزمش»؛  ،1398/11/14کاد خبار
https://www.isna.ir/news/98101410909
.98101410909
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جلسات خصوصی تا نامی از سیدالشهدا
شدت ریه شانههایش میلرزید».

1

میآمد ،به پهناای صاورت اشاک میریخات و از

 .4محبت و مهرورزی نسبت به امام زمان

یکی دیگر از راههای جلب محبت امام زمان  ،برقرار کردن ارتباط روحی با آن حضرت و
مهرورزی نسبت به ایشان است .وقتی شخص همواره به فکر امام زمان خاود باشاد و باا انجاام
وظایف شرعی خود و اهدای هدایای معنوی به آن حضرت مانناد ذکار صالوات ،قرائات قارآن
کریم ،صدقه برای سالمتی حضرت بکوشد محبت و توجه آن حضرت را به خاود جلاب کناد،
َ ُ َ
ً
اأن ُ
ليسِِ
قطعا امام معصوم نیز به او محبت خواهد نمود .امام رضاا فرماوده اسات « ِاْلملامِِ ِ
َ ُ َّ
َّ
يق؛ 2امام همدم و رفی  ،پدر مهربان و بارادر دلساوز اسات».
َّالر ِف ُيقِِ َوِال َو ِال ُدِالش ِف ُيق َِوِاأِِالش ِق ُ ِ
اظهار محبت و اشتیاق به محبوب اصلی یعنی امام زمان  ،از ویژ یهای مؤمن واقعی است؛
ُ ُّ َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
چنانکه در دعای ندبه میخوانیم «ليتِِ ِشع ِر ِِأی َنِِاس َتق َّرتِِ ِبكِِ َّالنویِ َِ،ب ِِأ ُّ ِِأر ٍضِِت ِقلكِِأوِثریِِ،أِ
َ
َ َ
ُ
ِب َرضویِِأمِغي ِرلاِأم ِِذ ِطوی؛ 3ای کاش میدانستم در چه جایی منزل زیدهای و چه سرزمین و
مکان تو را در بر رفته است .آیا در کاوه رضاوی هساتی و یاا در جاای دیگار و یاا در ذیطاوی
هستی».
 .5ابراز اندوه و حزن در فراق امام مهدی

حزن و اندوه درونی و واقعی در فراق امام مهدی و اظهار شوق به مالقات با آن حضرت،
یکی دیگر از راههایی است که سبب نزدیکی انسان به امام زمان و جلب محبت آن حضارت
َ َّ
میشود .امام حسن عسکری فرموده است « َو ََِل َِت َز ُالِش َيع ُت َناِف ُ
يِحز ٍن َِح َّت َِیظ َه َر َِول ِد َ ِال ِذ ِ
ِ
ِ
َب َّش َرِبه َّ
ِالن ِب ُّ ِ ؛ 4شیعیان ما در اندوهی دائم به سر میبرند تا فرزندم که پیامبر اکرم نویاد
ِِ
ظهورش را داده است ،ظاهر شود».
 .6خواندن نماز ،ادعیه و زیارات

خواندن دعا و زیارات ،از جهتی توسل و از جهتی ارتباط قلبی و رسیدن به معار نابی است
 .1خبر زاری مشرق؛ «ما ملت امام حسینیم ،چطور شعار یک ملت شد؟»؛  ،1400/05/24کد خبر .1259048
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .191
 .3علی بن موسی ابنطاووس ،اقبال االعمال ،ص .298
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،50ص.31۷

https://www.mashreghnews.ir/news/1259048
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از طری این متون به شیعیان رساندهاند و موجب معرفت بیشاتر باه اماام زماان

میشود .در رابطه با امام زمان

 ،مجموعه مهمی از نمازها ،دعاها و زیارتهای متعددی نقال

شده است که در کتابی به نام صحعفه مهدیه 1ردآوری شده است .خواندن نماز امام زماان

،

دعای ندبه ،دعای فرج «الهی عظم البالم» و  ،...از اموری است که میتواند سبب شناخت امام
زمان

و جلب محبت آن حضرت شود.

فهرست منابع
کتب

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی ،اقبا االمما  ،تهران دارالکتب االسالمیه1409 ،ق.
 .2شمسالدین ،سید مهدی ،اهارانه ،قم مؤسسه توسعه فرهنگ قرآنی (متف )1385 ،ش.
 .3صدوق ،محمد بن علی ،معون اخباار الرضاا  ،بیاروت مؤسسا االعلمای للمطبوعاات،
 1404ق.
 .4طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،مشهد نشرالمرتضی1403 ،ق.
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران دارالکتب االسالمیه140۷،ق.
 .6مجلسی ،محمدباقر ،احاراألنوار ،چا هشتم ،بیروت الوفا  1403 ،ق.
 .۷مختاری ،رضا ،سعمای فرزانگان ،چا  ،26قم بوستان کتاب139۷ ،ش.
 .8نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،کتاب الغعبه ،تهران مکتبه الصدوق139۷،ق.
سایتها

 .1خبر زاری ایسانا؛ «مهمتارین ویژ یهاای اخالقای شاهید سالیمانی از زباان همارزمش»؛
 ،1398/11/14کد خبر .98101410909
 .2خبر زاری مشرق؛ «ما ملت امام حسینیم ،چطور شعار یاک ملات شاد؟»؛ ،1400/05/24
کد خبر .1259048

 .1این کتااب توساط ساید مرتضای مجتهادی سیساتانی باه رشاته تحریار درآماده و توساط محمادجواد ظریاف و
محمدحسین رحیمیان تصحیح و ترجمه شده است.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

ضرورتها و زمینههای عفت کالم

در روابط اجتماعی از نگاه آموزههای دینی
*

اعرمنوری

مقدمه

در زنااد ی اجتماااعی انسااانها ،فااتن و شاانیدن مهمتاارین راه ارتباااطی اساات .از ایاان رو
مالحظات بسیاری در نوع فتار و ادبیات سخن فتن مطرح میشود .نوع ارتباط ،احساساات و
عواطف ،اعتقادات و نیز نوع برخورد و تعامل میان انسانها ،از کلماات و ناوع ادای آنهاا تاأ یر
میپذیرد .به همین دلیل کیفیت سخن فتن و محتوای آن ،نشانه عقل و شعور و سطح فرهنگ و
نوع بینش و نگرش انسان به زند ی است .در سبک زند ی دینی ،عفا  ،موضوعی کلی است که
یکی از مهمترین شاخهها و ابعاد آن ،عفت در فتار است که به عنوان پایه و شناسنامه عفات در
رفتار و اندیشه نیز محسوب میشود؛ زیرا زباان ،ابازاری کارآماد بارای اباراز درون و شخصایت
انسانهاست .متأسفانه یکی از معضالت جامعه اماروزی ،دوری از عفات کاالم در محااورات
توسط برخی افراد بهویژه قشر نوجوان و کسانی است که در فضای مجاازی حضاوری پار رناگ
دارند .از آنجا که این نسل آیندهسازان جامعه هستند ،این مسائله باه تادریج باه درون فتارهاای
عادی میان افراد و چه بسا در مکتوبات و پیامها در فضای مجازی و دیگر نوشتههاا نیاز راه یافتاه
است و به طور متداول و امری معمول استفاده میشوند؛ از این رو پرداختن به این بحاث اماری
ضروری است.
واژهشناسی

عفت از ماده «عفف» و به معنای خودداری از قبیح و آنچه که حالل نیست 1،آمده است .در
* کارشناس ارشد رشته تفسیر ،پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده جامع الزهرا .
 .1محمد بن مکرم ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،9ص .253
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معنای اصطالحی نیز عفت کالم عبارت است از پیراساتن کاالم از آنچاه کاه در عقال و شارع،
ممنوع است و برای زبان و کالم آفت شمرده شده است .به عبارتی ،به معناای خویشاتنداری در
استفاده از الفاظ و کالم ناشایست است.
قرآن کریم در دستوری صریح مردم را به فتار نیکو با یکدیگر امار ،و باه طاور عاام از هماه
َّ
َ ُ
قولوا ِللن ِاس ُحسنا؛ 1با مردم به نیکویی سخن بگویید .در تفاسایر
ناهان زبانی نهی میکند «و
2
آمده است که آیه فتار نیکو را نه فقط برای مسلمانان ،بلکه برای همه مردم الزم میداناد .اماام
ُ ُ
َ َ
ُ ِّ ُ ً ُ
مِو ُِمخ ِال ِفهم؛ 3باا هماه ماردم،
وم ِن ِه
حسن عسکری فرموده است «قولو ِاِللن ِاسِکل ِهمِحسناِم ِ
مؤمن یا مخالف ،نیکو سخن بگویید».
مصادیق عفت کالم

برای داشتن عفت کالم و سخن نیکو فتن با دیگران ،در ابتادا بایاد ساخنان عااری از اماور
نکوهیده در شرع و اخالق باشند .برخی از این امور نکوهیده عبارتناد از «دشانام دادن ،لعان،
غیبت و تهمت ،استفاده از کلمات زشت و رکیک ،تحقیر ،اهانت ،به زبان آوردن ناه ،فتگاوی
غیرضروری با نامحرمان» .البته بحث و بررسی هر یک از این موارد با توجه به ساترد ی آنهاا
مجال ستردهای را میطلبد ،اما با توجه به اینکه در این بحث بیشتر به دنبال عوامل پااک و منازه
بودن کالم از آنها هستیم؛ به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود.
یکی از اموری که سخن را از نیکویی و اعتدال خارج میکند ،دشنام اسات کاه ناه شایساته
سخن و نه شایسته سخنگوست .خداوند در قرآن کریم از دشنام دادن باه کفاار نیاز نهای نماوده
َ
َ
َ َ ُ َّ َّ َ َ
دون الله َفی ُس َّبوا الله عدوا بْیر علم؛ 4کسانی را که غیر خادا
است «و التسبوا الذین یدعون ِمن ِ
را میخوانند ،دشنام ندهید که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد».
در این شعر زیبای فارسی به معنایی از آیه اشاره شده است که عواقب دشنام ابتدا کام وینده
را تلخ میکند؛ زیرا به طور معمول اولین واکنش مخاطب ،مقابله به مثل خواهد بود
مستم راکام ،ناتردــهامدک ام ،تلـخ 


 .1بقره .83
 .2محسن قرائتی ،تفسعر نور ،ج  ،1ص .149
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،68ص .309
 .4انعام .108
 .5میرزا محمدعلی صائب تبریزی ،دیوان اشعار ،غزل .2305

میک ـتوـ ـهرادک ام،اول،کـامتلـخ 5
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غیبت و تهمت هم از ناهان زبانی هستند که در قرآن کریم به صراحت از مؤمناان خواساته
شده است در فتگوهای خود به دلیل عواقب اجتماعی منفی از آن پرهیز کنناد .رعایات عفات
کالم در امور جنسی ،یکی از مهمترین مصادی عفت کالم است .قرآن کاریم در ادب فتااری
خاصی ،از استفاده از الفاظ در مباحث ونا ون ،به نوعی حیا و پردهپوشی را لحاظ میکناد و باا
استفاده از کنایات ،از بیپرد ی و به کار بردن الفاظ صاریح و قبایح اجتنااب کارده اسات .اماام
َ ُ ُ َّ
الن َ
ساء» 1آن را به آمیازش جنسای تفسایر کارده و فرماوده
صادق در تفسیر عبارت «المستم
است «لكن َ
ِالله َِستير ُِیه ُّب ِّ
ِالستر؛ 2خداوند عفیف است و انسانهای باعفت را دوسات دارد».
ِ ِ
این روش قرآن کریم ،نوعی الگودهی به مؤمنان است که باید حیا و متانات را در فتاار رعایات
َ
کنند .در روایتی نیز آمده است «ای َ
اک َِو َِم ُاِی َ
ست َ
هج ُن ِِم َنِالكهم؛ 3از فتار زشت و قبیح بپرهیز».
ِ
یکی از شا ردان امام باقر به نام ابوبصیر می وید در کوفه به یکی از بانوان درس قرائات
آیات قرآن آموزش میدادم .روزی در موردی با او شوخی کردم (که برخال حریم عفات باود).
پس از ذشت مدتی در مدینه به محضر امام رسیدم .حضرت به من فرماود «کسای کاه در
خلوت ناه کند ،خداوند نظر لطفش را از او بر رداند .این چه سخنی بود که به آن زن فتای؟».
از شدت شرم سر در ریبان بردم و توبه کردم .امام فرمود «مراقب باش تکرار نکنی» 4.ایان
حکایت نیز به عفت زبان و کنترل آن از هرزه ویی و فتار خال عفت دعوت میکند .حتی در
فتگوهای روزانه در محیط کار یا آموزش یا مجالس دیگر نیاز بایاد مرزهاای عفاا در فتاار
شناخته و در حفظ آن کوشش شود.
حضرت آیتالله العظمی آقای بروجردی مرجع وقت جهاان تشایع ،در آن زماانی کاه در
شهرستان بروجرد بودند ،نذر کردند که ا ر خشم و عصبانیت خود را کنترل نکنند و به افراد تندی
نمایند ،یک سال روزه بگیرند.
یک روز ،هنگام مباحثه علمی با یکی از شا ردان خود ،به خااطر اینکاه آن شاا رد مطالاب
غیرمنطقی و بیارتباط با موضوع بحث می فت ،طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند .در
5
اینجا بود که نذر آقای بروجردی شکسته شد .بعد ،یک سال روزه رفتند تا نذر خود را ادا کنند.
 .1نسام  ،43مائده .6
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،۷۷ص .221
 .3محمد محمدی ریشهری ،معزان الحکمه ،ج  ،8ص .451
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،46ص .24۷
 .5جمعی از نویسند ان ،زاان اایدها و نبایدها ،ص .114-115
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عوامل ایجاد و گسترش عفت کالم در جامعه انسانی
 .1توجه به مسائل عقیدتی

نوع رفتار و کردار آدمی ،برآیند و نتیجه عقیده و نوع جهاانبینی اوسات .بیشاک کسای کاه
احترام به دیگران ،رعایت حریم میان زن و مرد و نیز تواضع و بردباری ،از اصول اعتقادی اوست؛
در زبان نیز به آن پایبند است.
حــالمــتكلمامکالمــ پیـاســت 


امکومه مازیروزتراودکـهدراوسـت 1


بنابراین قبل از آموزش الفاظ و کلمات و توجه به بار مثبت و منفی آنها و نیز ناوع تعامال باا
دیگران ،ابتدا فرد باید از لحاظ اعتقادی مقید به فضایل اخالقی و دوری از رذایل باشد .در سایره
معصومین آمده است هنگامی که با توهین و الفاظ زشت برخی افاراد روباهرو مایشادند،
هر ز مقابله به مثل نمیکردند؛ زیرا کرامت درونی آنها بود که در رفتارشان نیز متجلی میشد.
بنابراین ام اول برای اصالح رفتارها ،این است که در نظام آموزشی مباحاث عقیادتی ماورد
عنایت ویژه قرار بگیرد و هر ز این مسئولیت به تنهایی بر عهده خانواده و یا تنها یک مقطع خاص
تحصیلی نیست.
حجتاالسالم سید مهدی امام جمارانی نقل میکند
یک نفر از کمونیستها برایم فت که من از میان شما روحانیون فقط به یک نفر ارادت فوق
العاده دارم آن هم آقای دستغیب شیرازی است ،پرسایدم چارا؟ فات در زنادان انفارادی روی
سکوی مخصوص استراحت زندان خوابیده بودم ،نیمههای شب بود نا هان درب زندان باز شاد
ّ
سید پیر مردی کوتاه ِقد الغر اندامی را وارد کردند من سر را باال کردم دیدم یک عماماه بسار وارد
شد سرم را زیر لحا کرده دوباره خوابیدم نزدیک طلوع آفتاب بود ّ
حس کردم دستی به آرامی مرا
نوازش میدهد ،چشم باز کردم سید پیر مرد سالم کرد و بازبانی خوش فت آقای عزیز نمازتان
ممکن است قضا شود .من با تندی و پرخاش فتم مان یاک کمونیساتم نمااز نمای خاوانم .آن
بزر وار فرمود پس خیلی ببخشید من معذرت میخواهم که شما را بد خاواب کاردم مارا عفاو
ً
کنید .من دوباره خوابیدم پس از بیدار شدن مجددا از من عذر خواهی کارد و مان از آن تنادی و
پرخاشی که کرده بودم پشیمان شدم ،عرض کردم آقا مانعی ندارد حاال چون شما پیر مرد هستید
تشریف بیاورید روی سکو من پایین مینشینم؛ ایشان نپذیرفت و فرمود نه شما سابقه دار هستید
و قبل از من زندانی شده اید و زحمت بیشتری متحمل شده اید ح شماسات کاه آنجاا بمانیاد
 .1بهامالدین محمد عاملی شیخ بهایی ،دیوان اشعار ،رباعیات ،ش .19
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خالصه جای بهتر را قبول نکرد مدتی که با هم در یک سلول بودیم من شایفته اخاالق ایان مارد
1
شدم و ارادت خاصی به ایشان پیدا کرده ام.
 .2گسترش اصل حیا

رعایت حیا و عفت به عنوان رکن محکم در سالمت اجتماعی ،همواره مورد تأکید دین باوده
است که محدوده آن افزون بر رفتار ،شامل فتار نیز میشود؛ چه بسا رعایات حیاا در فتاار باه
نوعی از برخی مشکالت و معضالت رفتاری مرتبط نیز پیشگیری کند .در قرآن کریم خطاب باه
َ
َ َ َ َ َ
3
2
القول َف َی َ
طمع َّالذی ِفی ق ِلب ِه َم َر ».
آمده است «و التخضعن ِب
زنان پیامبر
ِ
َ َ َ
عن» ،نازک نمودن صدا توسط زنان است؛ به طوری که باعث جلب توجاه
منظور از «التخض
برای مردان باشد .منظور از مرض قلب ،ضعف ایمان است .این آیه به زنان سفارش میکناد کاه
هنگام سخن فتن با نامحرمان ،به شکل جدی و معمولی سخن بگویناد و از طناازی و برخای
حاالت صدا که باعث میشود شنونده به فکر ناه بیفتد ،خودداری کنناد .ایان دساتور ،یکای از
اصول تربیات اساالمی و حاریم میاان زن و مارد اسات کاه الزم اسات در مجاالس مهماانی،
برخوردهای اداری و کاری و ...رعایت شود؛ زیرا بیتوجهی به آن ،عواقب ناخوشایندی به دنباال
خواهد داشت و افراد جامعه را به انحرا خواهد کشاند .حتی در جامعه نبوی نیز ممکان اسات
افراد سستایمانی باشند که با این سبک برخورد به طمع و ناه بیفتند.
 .3اندیشیدن در پیامد رعایت نکردن عفت کالم

متأسفانه بسیاری از مردم ،از نتایج کالم قبیح در زند ی فردی و اجتماعی آ اهی ندارند .اه
استفاده از کلمات مستهجن هر چند به شوخی ،تصاویر ناخوشاایندی از فارد باه دیگاران ارائاه
میدهد که ممکن است زمینهساز سوماستفاده از فرد به وسیله بیماردالن باشد؛ زیارا بسایاری از
مردم معتقدند «از کوزه همان برون تراود که در اوست» .اهی نیز استفاده از ادبیاتی کاه حااوی
توهین و دشنام یا تحقیر باشد ،میتواند باعث مقابله به مثال ،اخاتال و برخوردهاای فیزیکای
شود .بسیاری از پروندههای قضایی در داد اهها ،درباره همین موضاوعات اسات و افاراد در یار
افزون بر اتال وقت ،از نظر سالمت روان و مسائل اقتصادی نیز متضرر میشوند؛ در حالی که
1. https://www.hawzahnews.com/news/37179

 .2آیه خطاب به همسران پیامبر است ،اما به آنها اختصاص ندارد و شامل همه زنان میشود .ساید محمدحساین
طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،16ص .309
 .3احزاب .32
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پاکیز ی فتار میتواند از بسیاری از این مشکالت پیشگیری کند.
 .4تربیت خانوادگی

خانواده ،اولین و مهمترین کانون تربیتی است که به عنوان نقطه آغازین مهارت عفت در کالم
فرزندان نیز به شمار میرود؛ زیرا فرزندان در تقلید از رفتار و فتار والدین مانند آینه عمال مای-
کنند .کودکی که در خانواده به شاکل صاحیح باا سابک زناد ی دینای و روش تسالیم در برابار
دستورات شرع پرورش یابد ،در کنترل رفتار و فتاار خاود نیاز موفا تر خواهاد باود .ا ار چاه
آموختههای نامناسب از همساالن در میان اقوام ،همسایگان و جمع دوستان از متغیرهای دخیل و
ّ
ناخواسته هستند ،اما والدین الگوی تواناتر و مؤ رتری هستند .پس باید توجه داشته باشند که ادب
فتاری کودکان ،زینت و نمای وضعیت فرهنگی خانواده است و تسااهل و عادم حساسایت در
بهکار یری واژ ان نامناسب توسط کودکان بهویژه در آغاز زبان شاودن آنهاا کاه ااه موجباات
خنده و سر رمی جمع نیز میشاود ،میتواناد شاروع تلخای بارای اساتفاده از واژ اان و لحان
نامناسب برای فرزندان در فتار آینده آنها باشد.
 .5تمرین و مراقبه

اهی افرادی خواسته یا ناخواسته به دالیل مختلف ،از جملاه عادیساازی سابک فتااری
نامناسب در خانواده یا محیط اطرا  ،کالم عفیف و مؤدبانهای ندارند ،اماا ایان امار مسائولیت
فردی آنها را در تربیت نفس و کنترل زبان از بین نمیبرد .در قرآن کریم افارادی کاه باه تقلیاد و
پیروی از ذشتگان خود بر عمل زشتی باقی میمانند ،نکوهش و مذمت شدهاند .قارآن در بیاان
َ َ
َّ َ
ساادتنا و
قول ندامتآمیز کفار از مواجهه با عذاب الهی فرموده است « َو قالوا َر َّبنا إناا أطعناا
َّ
ُ
فأضلونا َّ
السبیال؛ 1و می ویند پرورد ارا ما از سران و بزر ان خود اطاعت کردیم و ماا را
کبراءنا
مراه ساختند» .این استدالل که این نوع محاوره در جامعه یا فضای مجازی یاا جماع دوساتان
و ...پذیرفته شده است و ما نیز فردی از جمع آنها هستیم و بر ا ر عادت یا یکرنگی با جماعات
رفتار میکنیم ،قابل پذیرش نیست.
َمـ َ
ــرمـــراتقلیـکـــازیـــریـــادداد 


ایدوصـــلع ــتیــراـــنتقلیـــیــاد 2


فرد مبتال باید پس از تصمیم برای اصالح رفتار ،تمرین مراقبت از زبان را انجام دهاد .بارای
 .1احزاب .6۷
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .563

ضرورتها و زمینههای عفت کالم در روابط اجتماعی از نگاه آموزههای دینی 191 

مثال از فاصله زمانی کوتاه مانند یک روز و یک هفته آغاز کند و با خود تصمیم بگیرد که در طای
یک روز مراقبت زبانی داشته باشد؛ سپس کم کم آن را در همه حاالت و زمانهاا تساری دهاد.
امام زینالعابدین در دعای  31صحیفه سجادیه عرضه میدارد «پرورد ارا با تو عهد مایکنم
که به آنچه نمیپسندی ،بازنگردم و تضمین میکنم که به سراغ آنچه در نزد تاو نکوهیاده اسات،
نروم و پیمان میبندم که از همه ناهانت دوری زینم».
البته این سخن امام سجاد به صورت عام در مورد همه ناهان است ،اماا ناهاان زباانی
بیشتر به مراقبه و تمرین نیازمند هستند و به طور خاص سفارش شدهاند .امیرمؤمنان فرموده -
ً
ً
ِأنِی َ
هيمناِعل َِنفس ُ
َ
هِ،مراق ًبا َ
ِقلبهِحافظا ِِل َس َان ُِه؛ 1سزاوار است انساان
كونِالرج َِم
است « َی َنبغ
ِ
ِ
بر خود مسلط باشد و همواره مراقب قلب خود و نگاهدار زبانش باشد».
 .6آموزشهای ویژه در رسانهها ،مراکز آموزش و پرورش با مخاطب خاص

یکی از مهمترین وظایف رسانهها ،باال بردن سطح فرهنگ و اخالق جامعه اسات .آماوزش
اخالق اجتماعی و نوع تعامل و رفتار افراد جامعه باا یکادیگر در روههاای خاانواده ،دوساتان،
محیطهااای آموزشاای ،اداری و ...نیااز بخااش مهماای از آن اساات .هر ااز نمیتااوان منکاار ایاان
تأ یر ذاری وسیع رسانهها در سطح جامعه شد .با نگاهی به برخای از ساریالها یاا برناماههای
سر رمکننده که مختص کودکان یا بزر ساالن ساخته میشود ،به راحتی ایان تاأ یر و د ر اونی را
میتوان مشاهده کرد .اشخاص برنامهساز درباره الفااظ و ناوع ساخن فاتن ،رابطاه والادین یاا
دوستان و حتی در نامگذاری نوزادان تازه متولد شده ،مؤ ر هستند .بنابراین در حرکات باه ساوی
کمال و سترش فرهنگ مطلوب دینی و ملی ،رسانهها نقش مهمای دارناد؛ باهویژه برناماههاای
سر رمکننده مانند سریالها یاا برناماههای ترکیبای کاه در مناسابتهای خااص تولیاد و پخاش
میشوند.
یکی از مهمترین عوامل رواج برخی الفاظ نامأنوس و اه حتی دور از ادب و نوع ارتباطاات
کالمی نامناسب میان اعضای خانواده یا روابط زنان و مردان نامحرم ،برنامههاای تلویزیاونی یاا
دادههایی است که در فضای مجازی سترش مییابند .بنابراین اولین ام حضور و فعالیت افاراد
و برنامهسازان با اعتقاد به فرهنگسازی در این زمینه است .به عنوان مثال ا ر کودکان ما هار روز
یک ساعت به تماشای برنامهای بنشینند که بازیگران آن به طناز یاا داساتان ،از الفااظ نامناساب
استفاده و به یکدیگر پرخاش کنند ،ما باید در انتظار نسلی با همین خصوصیات باشیم؛ در حالی
 .1عبدالواحد بن محمد تمیم آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .۷9۷
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که ا ر آنها با این موارد روبهرو نباشند و با اصول عفت کالم و روش صحیح سخن فتن آشانا
شوند ،این امر به صورت یک فرهنگ سترش خواهد یافت.
ــرنـــاـیکــهتــرایــاالکشــیـ 





آزنـــامــیدازکـــهامیــاالرســـیـ 

َ َ
یانــ ترتــیدازکــهاومــردمد َرد  1


ـــرنــــاـیکـــهتـــراحـــر

آورد 



الگوی گفتاری انبیا

یکی از مهمترین ویژ یهای انبیا در تبلیغ و تبیین معار الهی ،داشتن فتاری نیکو و زبانی
نرم در مواجهه با مردم و حتی با مخالفان و معاندین بود .هر چه کافران بر ناسزا ویی و بیشرمی
خود میافزودند ،آنان نیز بیشتر بر عفت کالم و ادب فتارشان همت می ماردناد .خداوناد در
داستان حضرت هود میفرماید «و به سوی قوم عااد ،برادرشاان هاود را فرساتادیم و بعاد از
ً
دعوت او ،سران کافر قوم او فتند ما قطعا تو را در سفاهت و بیخردی میبینیم و از دروغگویان
میشماریم .هود در پاسخ فت هیچ ونه سفاهتی در من نیسات و مان ،فرساتادهای از ساوی
پرورد ارم» 2.ویا اولین وظیفه پیامبران در برخورد با کفار و منکران خادا ،زباان نارم و دوری از
توهین و بدزبانی است تا آنجا که خداوند به حضرت موسی دستور میدهد حتای در مقابال
فرعون نیز با سخنان نرم و قول «لین» سخن بگوید 3.در استفاده و تأ یرپذیری از هر رساانهای از
َ ََ
لان َّ
ِالن ُ َ ُ َ
این حدیث شریف ،میتوان الگو رفت «إن َِک َ
َ
سِفقلد َِع َب َلدِ
لانِِ ِإب ِللي ِ
ِ
لاطقِِین ِطلقِِعلنِِ ِلس ِ
ِ
4
ِإب ِِليس»
رعایت ادب در فضای مجازی

در عصر ارتباطات ُبعد مسافت و تفاوت فرهنگها به لحااظ شاناخت و آشانایی باا ادیاان و
مناسبات اجتماعی جوامع ،بیمعناست .متأسفانه بسیار دیده میشاود کاه در فضاای مجاازی،
حرمتها و ادب فتاری رعایت نمیشود؛ در حالی که ما به عناوان مسالمان ماوظفیم زینات و
حافظ آبروی اسالم باشیم .نوع عملکرد و شیوه تعامل ما در فضای مجازی در ارتباط با جهاان و
حسن استفاده از آن ،مانند ابزاری کارآمد در شناخت اسالم و فرهنگ غالب سرزمینی ماست.
 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .1958- 9
 .2اعرا .65 – 68
 .3طه .44
 .4حسن بن علی ابن شعبه حرانی ،تحفالعقو  ،ص .456
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استفاده از الفاظ زشت و غیراخالقی که بر ا ر تقلیاد کورکوراناه و سسات شادن ارزشهاای
اخالقی و معنوی در جامعاه در ایان فضااها رواج یافتاه اسات و ااه تنهاا باا هاد تفاریح و
وقت ذرانی انجام میشود ،ضربههای جبرانناپذیری به دید اه مردم جامعه و جهاان باه پیاروان
ُ ِّ َ
مکتب اسالم وارد میکند .امام صادق به یکی از شیعیان فرماود « ِإ َّنِِال َه َس َلنِِ ِملنِِکل ِِأ َح ٍلدِ
َ
ُ ِّ َ َ
َح َسنِِ َوِإ َّن ُهِِمن َكِِ َأح َس ُنِل َم َكان َكِم َّناِ َوِإ َّنِال َقب َ
يح ِِمنِک ِأ َح ٍدِق ِبيح َِو ِِإ َّن ُه ِِمن َكِأق َبحِ؛ 1اعمال نیک از
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
همه افراد نیکوست ،ولی از تو نیکوتر است؛ چون با ما نسبت داری (شیعه ما هستی) و کارهاای
زشت از همه زشت است ،ولی از تو زشتتر است».
زبان و کالم ما ،اولین شناسنامه ما در شناخت خود و آیینمان و نشااندهنده ایان اسات کاه
چگونه با مردم تعامل میکنیم .آیا باعث رنجش و ناراحتی آنها میشویم یا با کالم نرم و آکناده
از ادب ،باعث شادی و جذب آنها هستیم .امام صادق در روایت دیگری از شایعیان چناین
َ ً
َ َ ُ
ُ َ ًََ َ ُ َ
تك َ
ُ ًَ
مِوِ
ِاحفظواِا ِلسلن
درخواست میکند «کونواِلناِزیناِوَِلتكونواِعليناِشيناِقولواِللن ِاسِحسناِو ِ
ُ
َ
کفو َ
ِالفضولِوِقبحِالقول؛ 2زینت ما باشید ،نه باعث مالمت و سارزنش ماا .باا ماردم نیکاو
اِع ِن
ِ
ِ
سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و از زیادهروی و زشتگویی بازدارید».
فهرست منابع
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مقدمه

در چند آیه ،قرآن به عنوان «شفا» معرفی شده اسات؛ از جملاه در ساوره اسارام میفرمایاد
َ
ُ
َ
َّ
َّ َ
ْ
َُ
« َونن ِّز ُل ِم َن ْالق ْر ِآن َما ُه َو ِشِ ٌاء َو َر ْح َم ٌه ِل ْل ُمؤ ِم ِن َین َوال َی ِز ُید الظ ِال ِم َین ِإال خ َسارا؛ 1و از قرآن آنچه
شفا و رحمت است ،برای مؤمنان نازل میکنیم و ستمگران را جز خسران (و زیان) نمیافزاید .در
َ ُّ َ َّ
الن ُ
اء ْت ُکم َم ْوع َظ ٌه من َر ِّب ُک ْم َوش َِ ٌ
اس َق ْد َج َ
اء ِل َما ِفای
آیه  5۷سوره یونس نیز میفرماید «یا أیها
ِ
ِ
ِ
ْ
ُّ ُ
ور َو ُهدی َو َر ْح َم ٌه ِل ْل ُمؤ ِم ِن َین؛ ای مردم! اندرزی از سوی پرورد ارتان برای شما آمده است و
الصد ِ
درمانی برای آنچه در قلبهاست و هدایت و رحمتای اسات بارای مؤمناان» .در آیاه  44ساوره
فصلت و  14سوره توبه نیز به شفا بودن قرآن اشاره شده است ،اماا قارآن کاریم چاه دردهاایی را
درمان میکند؟ دانستن این مطلب برای همه مسلمانان بسیار سودمند ،درسآموز و راهنماسات.
واژه « ِشفام» (به کسر حر شین) به معنی صحت و ساالمت اسات .شافام ،یعنای از بیمااری
خوب شدن 2و نقطه مقابل آن ،بیماری است .بیماری به انواع مختلف جسمی ،روحای ،فاردی،
اجتماعی و  ...تقسیم میشود؛ بر این اساس مقصود از شفا ،عام است که شامل هماه دردهاای
جسمی وروحی میشود .این نوشتار میکوشد شفابخشی قرآن را در دو حوزه جسامی و روحای
تبیین نماید.
درمان بیماری جسمی

هد اصلی نزول قرآن کریم ،هدایت و تربیت معنوی افاراد و جامعاه و رسااندن آدمای باه
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1اسرام .82
 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،ص 459؛ سید علیاکبار قرشای ،قااموس قارآن،
ج ،4ص .58
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کمال است و نباید شأن قرآن را در حد یک کتاب طبی و بهداشاتی فروکاسات .بناا بار روایاات،
بررسیهای دقی علمی و تجربههای فراوان یکی از آ ار قرائت قرآن ،تبرک و عمل به ایان کتااب
الهی ،درمان بیماریهای جسمی و روحی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین فرموده است «وقتی
برای چشم یکی از شما عارضه (بیماری) رخ داد ،آی الکرسی را بخواند و در دل بداند که خدا او
َّ
را شفای میدهد .به درستی که انشامالله خدا او را شفا میبخشد» 1.در روایتای نیاز نقال شاده
است امام حسین مریض شد .حضرت زهرا او را در آغوش رفت و باه خادمت پیاامبر
َّ
اکرم آمد و عرض کرد «یا رسولالله! از خدا بخواه فرزندت را شفا دهد» .پیامبر فرمود
«دخترم! به درستی که خدایی که او را به تو عطا کرده است ،قادر است او را شفا دهاد» .جبرئیال
نازل شد و فت «یا محمد!  ...پیالهای از آب بگیر و سوره حمد را چهل بار در آن بخوان؛ سپس
آن را بر او بپاش که خدا او را شفا میدهد» .حضرت همین کار را کرد و امام حسین به فرمان
خدا شفا یافت 2.از همین روست که برخی عالمان دینی برای تحمل درد قرآن میخواندند .نقال
است
مرحوم آیتالله العظمی سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به
عمل جراحی داشت ،اما ایشان سالخورده و از لحاظ جسامی نااتوان بودناد و تحمال
جراحی بدون بیهوشی نیز ممکن نبود .پیش از آنکه عمل جراحای آغااز شاود ،ایشاان
اجازه بیهوش کردن را به پزشکان ندادند (چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی ،تقلید
مقلدینشان دچار اشکال میشد) و به پزشکان معالج فرمودند «هر ااه مان مشاغول
قرائت سوره مبارکه انعام شدم ،شما مشغول عمل جراحی شوید .من تاوجهم باه قارآن
است و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمیآید (یعنی ایشان آنچنان باه قارآن توجاه
پیدا میکنند که احساس درد نخواهند کرد) .همانطور هم شاد و مقاارن اتماام عمال
3

جراحی ،قرائت سوره انعام نیز به آخر رسید.
کـــالمنغـــزوروچارـــزایَـــرآز 

یخــوازآـــاتیــسمـبــایَــرآز  




ســحرتا ازتــالوتکــنیــهاخــال

 

یخــوازاـــنمعجــزهوآنگــهیی ــــ

 





ســـاسانــشـــهدرمع ـــایَـــرآز 




مــینیــسکــا ـتوـــایَــرآز 

 .1سید مهدی حجازی و همکاران ،درر االخبار ،ص .634
 .2همان ،ص .63۷
 .3سید نعمتالله حسینی ،مردان ملم در معدان ممل ،ج  ،4ص  188و .189
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کــًایآن ــهدرداســتوموــائب  

یجــــویاممكتــــبواالیَــــرآز 

ــــاـتآرـــرـناســـتوســـعادت  

اعاعــتتــرک ــیرتــوایَــرآز 1
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البته غیر از موارد معجزات که بسیار محدود است ،در سایر موارد کسی نباید بارای درماان
بیماری به جای مراجعه به پزشک ،تنها در وشهای بنشیند و قرآن و دعاا بخواناد؛ زیارا خادا در
آیات قرآن برای درمان بیماریهای جسمی دو راهکار اساسی بیان داشته است که شامل درمان از
طری اسباب ظاهری و اسباب باطنی است .در درمان بیماریهاای جسامی نیاز نبایاد تنهاا باه
اسباب ظاهری اکتفا کرد؛ زیرا اسباب معنوی نیز یکی از راههای مهم درماان جسامی و روحای
محسوب میشود .بنابراین در درمان هم از اسباب ظاهری و هم از اسباب باطنی میتوان استفاده
نمود؛ چرا که خداوند در اسباب ظاهری نیز شفا قرار داد است .بارای مثاال در درماان حضارت
یونس از دو اسباب ظاهری و باطنی استفاده شده است؛ زیرا همراه با دعاا و توباه و اساتغفار
ایشان که در قالب ذکر یونسیه 3بیان شده است ،خداوند از طری کدو بیماری ظاهری و پوساتی
ایشان را درمان کرد 4.در روایات اسالمی نیز این نکته مورد توجه خاص قرار رفته است .بنابراین
نباید مان کرد که اسباب مادی مانند پزشک و دارو تنها موجب درمان است؛ بلکاه ایان اراده و
مشیت الهی است که درمان را در اسباب ظاهری برای انسان قرار داده است.
درمان بیماریهای روحی

بیتردید قرآن ،نسخه شفابخش درد روحی و اخالقی است؛ همان دردی کاه اماروزه برخای
انسانها به آن رفتارند؛ یعنی برخی آرامش روحی و روانی ندارند و استرس تماام وجاود آناان را
فرا رفته است .برخی نیز رفتار بیماریهای اخالقی و اعتقادی هساتند .قارآن نقاش بنیاادی در
درمان این مشکل دارد؛ یعنی تالوت و عمل به قرآن ،به انسان آرامش میدهاد؛ چنانکاه برخای
روانشناسان با تحقی در آیات قرآن به یافتههای ذیل دست یافتهاند
 .1مداومت بر قرائت قرآن ،نقش مؤ ری در رویارویی باا اضاطراب دارد .فهام قارآن نیاز در
5
مقابله با اضطراب مؤ ر است.
 .1فصلنامه حصون« ،فاقروأ ما تیسر من القرآن» ،ص .112
 « .2اه خدا بدون اسباب ظاهری به عنوان معجزه خاص مردهای را زنده میکند یا بیمار العالجی را شفا میبخشد و
...؛ چنانکه معجزات حضرت عیسی اینگونه بود» .ر.ک آلعمران .49
 .3ر.ک انبیا  8۷و .88
 .4ر.ک صافات .139 – 146
 .5ر.ک جمعی از نویسند ان ،مجموعه مقاالت اولعن همایش نقش دین در اهداشت روان ،ص .88
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 .2نتیجه تحقیقی بر  60دختر جوان ،ویای آن است که رویارویی میزان اضطراب و رایش
به افسرد ی در روهی که طی  6ماه روزانه حداقل نیمساعت به قرائت قرآن میپرداختند ،بهطور
1
چشمگیری کمتر از دیگران است.
 .3در تحقیقی که میان  100نفر از دانشآموزان انجام شد ،ابت ردید کاه قرائات قارآن بار
کاهش استراس آنان ا ر ذار بود.
 .4بنا بر پژوهش انجام رفته میان دهها نفر از بیماران دیالیزی ،کیفیت دیالیز هنگاام شانیدن
صوت قرآن بهبود مییابد.
2
 .5با شنیدن صوت قرآن ،شدت درد زایمان زنان باردار کاهش مییابد.
بیماریهای روحی ،انواع مختلفی دارد که باه شفابخشای قارآن در بیماریهاای اخالقای و
اعتقادی اشاره میشود.
 .1درمان بیماریهای اخالقی

ممکن است انسان از نظر جسمی سالم ،و از نظر روحی و اخالقی بیمار باشد؛ بارای مثاال
عقده روانی داشته باشد یا متکبر باشد .برای درمان فرد متکبر نمیتوان از داروخانه دارویای تهیاه
کرد تا تکبرش به تواضع تبدیل شود .همچنین نمیتوان با تزری آمپول یا مصار قارص انساان
ّ
قسیالقلب را به انسان عطو  ،مهربان و با شفقت و رحمت مبدل نماود .معالجاه بیماریهاای
ٌ َ
ُُ
3
ُ
وب ِه ْم َم َر فاز َاده ُم
اخالقی راه دیگری دارد .قرآن درباره بیماری روحی فرموده است «في قل ِ
َّالل ُه َم َرضا؛ 4در دلهای آنان یك نوع بیماری است .خداوند بر بیماری آنان افزود» .در آیه دیگری
نیز از قرآن به عنوان شفا یاد شده است که ناظر به درمان روحی و اخالقی است « َو ش ٌ
اِاء ِلماا
ِ
ُّ
الص ُدور» 5.در تفسیر این آیه شریفه آمده است «منظور از شفا دادن بیمااری دلهاا و یاا باه
ِفي
تعبیر قرآن ،شفای چیزی که در سینههاست؛ همان آلود یهای معنوی و روحانی اسات ،مانناد
بخل و کینه و حسد و جبن و شرک و نفاق و امثال اینها که همه از بیماريهای روحی و معناوی
6
است».
 .1همان ،ص .۷9
 .2ر.ک فریده محسنزاده و منیر السادات حسینی« ،تأ یر قرآن در درمان بیماریها ،مروری بار مطالعاات» ،نشاریه
اسالم و سالمت ،ص .25
 .3مرتضی مطهری ،مجمومه آثار ،ج  ،23ص .102
 .4بقره .10
 .5یونس .5۷
 .6ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،تفسعر نمونه ،ج  ،8ص .318
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قرآن برای همه کسانی که میخواهند با کبر ،غرور ،حسد ،نفاق و سایر بیماریهای اخالقی
مبارزه کنند ،نسخه شفابخش است؛ برای مثال حسد نمونهای از بیماریهای اخالقی است .آدم
حسود هنگامی که خیر و نعمتی را در دیگران میبیند ،آرزو دارد که آن نعمت برای او شاود .ایان
در حالی است که انسان سالم به آن نعمت غطبه میخورد و از خدا میخواهد که آن نعمت به او
نیز داده شود .قرآن برای ریشهکن کردن این بیماری ،توصیههای مهمای را در چناد مرحلاه ارائاه
نموده است .در مرحله اول 14 ،ا ر از آ ار حسد را باز و کرده است 1.شناختن آ ار حسد میتواند
موجب ریشهکن شدن این بیماری خطرنااک شاود .در مرحلاه دوم درخواسات از فضال خادا،
بهرهمندی از عطایای الهی 2و توجه به حکمت و علم خدا در برتریها و تفاوتها را راه نجات از
3
َْ َ ُ
َ َّ َ َّ ُ
َ َ َ َ َّ ْ
اک ْم َعلای َب ْعاض ...؛
اه بعض
حسادت دانسته و فرموده اسات «و ال تتمناوا ماا فضال اللاه ِب ِ
برتریهایی را که خداوند بارای بعضای از شاما بار بعضای دیگار قارار داده ،آرزو نکنیاد (ایان
4
تفاوتهای طبیعی و حقوقی ،برای حفظ نظام زند ی شما و بر طب عدالت است)».
بیتوجهی به این درمان قرآن و چشم داشاتن باه آنچاه خداوناد باه دیگاران عنایات کارده و
حسادت نسبت به آن ،موجب میشود آدمی رفتار ردابی شود که دنیا و آخرتش را تباه کند .فرد
حسود اهی به مرحلهای میرسد که حاضر است صد درصد به خود صدمه بزند تا شاید پنجااه
درجه به دیگری صدمه وارد شود؛ 5چنانکه نقل است
در زمان یکی از خلفا ،مرد روتمندی غالمی را خرید .او با غالمش بهترین رفتار را داشت تا
آنجا که حاضر شد به شرطی او را آزاد کند و سرمایه نقدی بسیاری نیز به او بدهد .غاالم فات
«هر چه تو بگویی ،اطاعت میکنم .تو ولینعمت من هستی و به من حیات دادی» .مرد فات
«نه ،باید قول قطعی بدهی» .وقتی غالم قول داد ،ارباب فات «شارط مان ایان اسات کاه در
نیمهشب و پشتبام همسایه ،سر مرا ببری» .غالم باا تعجاب پرساید «چارا؟» .اربااب فات
 .1برخی از این آ ار عبارتند از اختال در دین ،اعراض از ایمان به پیامبر اعظم  ،انکار ح  ،زمینهسازی حساد
برای بروز دشمنی شیاطین با انسان ،توطئه ،دروغّ ،
شر آفرینی ،ظلم ،قتال ،کفار ،نادامت و  . ...ر.ک اکبار هاشامی
رفسنجانی و محققان مرکز فرهنگ و معار قرآن ،فرهنگ قرآن ،ج  ،10ص .554
 .2نسام .32
 .3همان.
 .4برخی از مفسران فته اند خداوند اول مؤمنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه اعضا و جاوارح نهای کارد و
سپس در « ّ
التتمنوا  »...آنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه قلب و از روی حسد منعشاان نماود .محماود بان
عبدالله آلوسی ،روحالمعانی ،ج  ،4ص .28
 .5مرتضی مطهری ،مجمومه آثار ،ج  ،23ص .104
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«چون این همسایه در همه چیز از من پیش افتاده است .من در آتش حسد میسوزم ،میخواهم
قتلی به پای او بیفتد و او را زندانی کنند» .غالم پذیرفت و سر ارباب را برید .سرمایه نقدی را هم
برداشت و رفت .خبر در همه جا پیچید .آن مرد همسایه را به زندان بردند ،ولی همه می فتند ا ر
او قاتل باشد ،روی پشتبام خانه خودش این کار را نمیکند؛ پس قضیه چیست؟ در ایان میاان
وجدان غالم او را راحت نگذاشت ،پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را فت .قاضی نیز غالم
1
و همسایه مقتول را آزاد کرد.
دستورات شفابخش اخالقی

قران دستورهای شفابخش بسیاری برای درمان بیماریهای اخالقی دارد کاه برخای از آنهاا
عبارتند از
 .1دعوت به صبر 2و ا ر آن در کاهش فشارهای روانی؛
 .2دعوت به توکل به خدا 3و نقش آن در آرامش انسان؛
 .3دعوت به یاد خدا 4و آرامش دل؛
5
 .4دعوت به عبادات بهویژه نماز و روزه؛
 .2درمان بیماریهای اعتقادی

مهمترین بخش از شفابخشی قرآن ،درمان بیماریهای اعتقادی است .نزول قرآن در مرحله
اول برای درمان این دسته از بیماریهاست تا مردم از شرک و کفر و تاریکی به توحید و اساالم و
َ َ ُ ُ َ ُ
وُ ِِمنِأد َوا ِئكلم َِوِاس َلت ِع ُينواِ
روشنایی هدایت شوند؛ چنانکه امام علی فرموده است «فاستشف
َ َ ُ َ
َ
َ
َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َ ِّ َ ُ
َّ َ ُ 6
ِالنفاق َِوِالغي َُِّوِالضله ِل؛ پاس درماان
كفرِو
ِب ِه َِعل ِأ َوا ِئكمِف ِإ َّن ِِف ِيه ِِشف ًاء ِِمنِأ کب ِرِالد ِاءِوِلوِال ِ
خود را از قرآن بخواهید و در سختیها از قارآن یااری بطلبیاد کاه در قارآن ،درماان بزرگتارین
بیماریها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و مراهی است».
قرآن نیز در آیات متعددی هدفش را خروج بشر از ظلمات کفار باه ناور ایماان ،از تااریکی
 .1همان ،ص .105
 .2بقره  153و  ،155آلعمران .200
 .3احزاب  ،3آلعمران .159
 .4اسرام  ،24بقره .83
 .5بقره  ،45طه .14
 .6محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،خطبه .1۷6
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بتپرستی به نور خداپرستی و از سیاهی پیروی طاغوت به سپیدی همراهای باا والیات معرفای
ُّ
َ
ُ َ َّ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ
ُ َ ِّ ُ َ
َْ
َ ِّ
اور َو
کرده و فرموده است «هو الذي ینزل علی عب ِد ِه آیات بینات ِلیخ ِرجکم ِمن الظل ِ
مات ِإلی الن ِ
َّ َّ
الل َه ب ُک ْم َل َر ُؤ ٌف َر ٌ
حیم؛ 1او کسی است که آیات روشنی بر بندهاش [محمد نازل میکند تا شما
ِإن
ِ
را از تاریکیها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شاما مهرباان و رحایم اسات» .بناا بار نظار
مفسران ،منظور از تاریکیها در این آیه ،ظلمت کفر و منظور از نور ،ایمان است که قرآن کریم به
توفی الهی و هدایت و لطف او و دلیلها 2،انسان را از قعر جهنم به قرب الهی میرساند؛ هماان
قرآنی که پردههای ظلمت کفر و ضاللت و نادانی را میدرد و آفتاب ایماان و آ ااهی را در درون
جان انسان طالع میکند 3.موالی متقیان ،علی در توصیف مؤمنان باتقوا و شفابخشی قارآن
فرموده است

َ َّ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ً ُ َ ِّ ُ َ َ ُ
لون ِِب ِلهِأنف َس ُلهم َِوِ
اِاللي ِفصافونِأقدامهمِت ِالين ِِأجز ِاءِالقر ِآنِیرتلونهلاِتلر ِتيهِیهزن
أم ِ
َ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َیس َتث ُيرونِبهِد َو َاءِدائهمِفإذ َ
اِم ُّرواِب َآیةِفيهاِتشو یق َِرکنواِإليهاِط َمعا َِوِتطلعلتِن ِف ُ
وسلهمِِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ
لاِم َسلام َِ
اِم ُّرواِب َآیةِف َيه َاِتخو یف َِأص َلغواِإ َلي َه َ
اِشو ًقا َِو َِظ ُّنو َاِأ َّن َه ُاِنص َب َِأع ُينهم َِوِإ َذ َ
ِإليه
ِِ ِ ُ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ُُ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
4
َ
ُ
ولِآذا ِن ِهمِ؛ پرهیزکااران در شاب بار پاا
وب ِهمِوِظنواِأنِز ِفيرِجهنمِوِش ِهيقه ِ
اِفيِأص ِ
قل ِ
ایستاده مشغول نمازند ،قرآن را جزم جزم و با تفکر و اندیشه میخوانند ،باا قارآن جاان
خود را محزون و داروی درد خود را مییابند .وقتی به آیهای برساند کاه تشاویقی در آن
است ،با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پار شاوق در آن خیاره شاوند و
مان میبرند که نعمتهای بهشت برابار دید انشاان قارار دارد و هار ااه باه آیاهای
میرسند که ترس از خدا در آن باشد ،وش دل به آن میسپارند و ویا صدای بار هام
خوردن شعلههای آتش در وششان طنینافکن است.

نقش قرآن در درمان بیماریهای اعتقادی را میتوان در این داستان مشاهده کرد
ُمصعب بن عمیر بنا به درخواست اسعد بن ُزراره ،از سوی پیامبر اکرم باه مدیناه اعازام
شده بود .این دو نفر تصمیم رفتند که سران یثرب را از راه منط به اساالم دعاوت کنناد .روزی
ُ
وارد باغی شدند که جمعی از مسلمانان در آنجا بودند .در آن میان ساعد بان معااذ و ا َساید بان
 .1حدید .9
 .2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان فی تفسعر القرآن ،ج  ،9ص 349؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،تفساعر
نمونه ،ج  ،23ص .318
 .3همان.
 .4محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،خطبه .193
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ُ
حضیر که از سران قبیله بنیعبدالله بودند ،حضور داشتند .سعد بن معاذ به اسید فت «شمشیر
خود را از نیام بیرون آور و به سوی این دو نفر برو و به آنها بگو از تبلیغ اسالم دست بردارند و باا
سخنان و بیانات خود ،سادهلوحان ما را ول نزنند .از آنجا که اسعد بن زراره ،پسرخاله من است؛
ُ
من از آن شرم دارم که خودم با شمشیر برهنه با او روبهرو ردم .اسید با صورت افروخته و شمشیر
ُ
برهنه سر راه دو نفر را رفت و سخنان فوق را با لحن شدیدی ادا کرد .مصعب بن عمیر به اساید
فت «ممکن است لحظهای بنشینی و با هم فتگو کنیم؟ هر اه مواف طبع و میل شما نباشد،
ُ
ما از همان راهی که آمدهایم ،بار می اردیم» .اساید فات «ساخن از روی انصاا فتای» و
لحظهای چند نشست و شمشیر خود را غال کردُ .مصعب آیاتی از قرآن کریم را تالوت نماود.
حقای نورانی قرآن و جذابیت و شیرینی آن و قدرت منط مصعب ،او را به زانو درآورد؛ از خاود
بیاختیار شد و فت «راه مسلمان شدن چیسات؟» .آن دو فتناد «باه یکتاایی خادا اواهی
ُ
میدهید ،بدن و جامه خود را در آب میشویید و نماز می ذارید» .اسید در حوض آبی که در آن
نقطه بود ،غسل کرد و جامه خود را شست و در حالی که شهادتین را زمزماه میکارد ،باه ساوی
سعد بر شت و جریان را تشریح کرد .سعد بن معاذ در حالی که خشم سراسر بدن او را فرا رفتاه
بود ،بلند شد که این دو نفر را از کار تبلیغ بازدارد و خون آنها را بریزد .وی نیز در برابر منط قوی
و محکم مصعب به زانو درآمد ،در برابر آنها انگشت ندامت از تصمیمی که رفته بود ،به دندان
رفت و در همان نقطه غسل کرد و جامه را آب کشید .سپس به ساوی قاوم بر شات و باه آنهاا
فت «من در میان شما چه موقعیتی دارم؟» .فتند «تو سارور و رئایس قبیلاه ماا هساتی» .او
فت «من با هیچ فردی از زن و مرد قبیله ساخن نخاواهم فات ،مگار اینکاه باه آیاین اساالم
بگرود» .مدتی نگذشت که تمام قبیله پیش از آنکه حتی رسولخدا را ببینند ،اسالم آوردند و
1
از مدافعان آیین توحید شدند.
فهرست منابع
کتب

قرآن کریم
 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی فی تفساعر القارآن العظاعم ،چاا اول ،بیاروت
دارالکتب العلمیه1415،ق.
 .1موسی کریمی« ،داستان قرآنی ،تأ یرات شگر قرآن کریم» ،مجله بشارت ،ص .41
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 .2جمعی از نویسند ان ،مجمومه مقاالت اولعن همایش نقش دیان در اهداشات روان ،چاا
اول ،تهران نهاد نمایند ی مقام معظم رهبری در دانشگاهها1382 ،ش.
 .3حجازی ،سید مهدی ،سید علیرضا حجازی و محمد عیادی خسروشااهی ،درر األخباار،
چا اول ،قم دفتر مطالعات تاریخ و معار اسالمی1419 ،ق.
 .4حسینی ،سید نعمتالله ،مردان ملم در معدان ممل ،قم جامعه مدرسین حاوزه علمیاه قام،
دفتر انتشارات اسالمي13۷1 ،ش.
 .5راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،چا اول ،بیروت ا دمش
دارالعلم ا الدارالشامی 1412 ،ق.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهجالبالغه،تصاحیح صابحی صاالح ،چاا اول ،قام
هجرت1414 ،ق.
 .۷طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البعان فی تفسعر القرآن ،تصحیح فضلالله یزدی طباطبایی؛
چا سوم ،تهران ناصرخسرو 13۷2 ،ش.
 .8قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس قرآن ،چا ششم ،تهران دار الکتب اإلسالمی 13۷1،ش.
 .9مطهری ،مرتضی ،مجمومه آثار ،تهران انتشارات صدرا13۷6 ،ش.
 .10مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،تفسعر نموناه ،چاا اول ،تهاران دار الکتاب اإلساالمی ،
13۷4ش.
 .11هاشمی رفسنجانی ،اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معار قرآن ،فرهنگ قرآن ،قم بوساتان
کتاب1383 ،ش.
نشریات

 .1ذوقی طالقانی ،عبدالغفور» ،فأقروا ما تیسر من القرآن» ،نشریه حصون ،شاماره  ،25مارداد و
شهریور  ،1389ص  113و .112
 .2کریمینیا ،موسی« ،داستان قرآنی ،تأ یرات شگر قرآن کریم» ،نشریه بشاارت ،شاماره ،81
بهمن و اسفند  ،1389ص  40و .41
 .3محسنزاده لداری ،فریده و منیرالسادات حسینی طبقدهی« ،تأ یر قرآن در درمان بیماریهاا
مروری بر مطالعات» ،نشریه اسالم و سالمت ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1395ص .22-28
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تکریم سالمندان در آموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین مسعودحكیمیاز


مقدمه

َ
َ
سالمندی ،یکی از مراحل عمر انسان است که قرآن کریم از آن با واژ ان «شیب ،شیخِ ،ک َبر،
َ
ارذل ُ
الع ُمرَ ،و َهن العظم» یاد میکند .خداوند در قرآن کریم 1در ترسیم خاط عمار انساان باه دو

ضعف در وجود انسان اشاره کرده است؛ یکی «کاودکی» کاه باه صاراحت از آن ناامی نبارده و
دیگری «شیبه» یا همان پیری است که به آن تصاریح دارد .ایان تعبیار ممکان اسات باه خااطر
ضعف پیری نسبت به ضعف کودکی باشاد؛ زیارا ضاعف پیاری پاس از غارور
دردناکتر بودن
ِ

جوانی و زورمندی آن اتفاق میافتد؛ در حالی که ضعف کودکی چنین پیشینهای ندارد .در واقاع
این ضعف ،هشداری به انساانهاسات کاه در دوران جاوانی و میانساالی زناد ی میکنناد .در
روایات نیز با استفاده از این واژ ان و واژ ان دیگری همانند « َه ْرم»« ،طول ُ
العمر» و «ذو شایبه»
به سالمندی اشاره شده است .از آنجایی که آیات و روایات فراوانی در تکاریم ساالمندان مطارح
شده است و از سوی دیگر ِه َرم جمعیتای کشاور در حاوزی ساالمندان ،رو باه افازایش اسات 2و
سالمندان در تمام طول عمر ،همت و جوانی خود را صر اعتالی جامعه کردهاند ،توجه به ایان
قشر اهمیت مییابد .نوشتار پیشرو موضوع تکریم سالمندان در آموزههای دینی را مورد بحث و
* دانشجوی دکتری علوم و معار نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث.

ُ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َّ « .1الل ُه َّال ِذی خ َلق ُکم ِّمن ض ْع ث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ض ْع ق َّوة ث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ق َّوة ض ْعِا َو ش ْی َبة...؛ خداست که شما

را از ناتوانی آفرید ،سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد ،آن اه بعد از نیرومندی و توانایی ناتوانی و پیری قارار داد».
روم .54
 .2آمارها ویای آن است که تا سال 2050میالدی ،شمار سالمندان کشورمان به بایش از  26میلیاون نفار میرساد.
ر.ک حسن اصغرپور و غالمرضا معارفی« ،جایگاه سالمندان و نحوه تعامل با آنها در روایات اهلبیت » ،نشاریه
سالمندشناسی ،ص .3
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بررسی قرار خواهد داد.
 .1آموزههای دینی در تکریم سالمندان

تکریم سالمندان در آموزههای دینی را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ یکی از منظر
انسان سالمند .هر انسانی از منظر اخالقی
عام تکریم به انسان و دیگری از منظر خاص تکریم به ِ
و عام باید دیگران را خواه سالمند باشد یا نباشد ،تکریم کند؛ اما از منظر خااص ،تکاریم انساان
َ ُ
َ ِّ ُ
بارکم؛1بزر ساالن خود را بزرگ بشمارید و احترام
اِک
سالمند نیز مورد تأکید اسالم است «عظمو ِ
کنید» .از این رو در ادامه به برخی از آیات و روایات در این زمینه اشاره میشود.
 .1-1تکریم سالمندان در آیینه قرآن

تکریم سالمندان و احترام ویژه به آنان ،یکی از مهمترین آموزههای قرآن کریم است .از آنجاا
که فرد سالمند یا در خانواده و همراه با ماست و یا در جامعه و از خانوادهای دیگار میباشاد؛ ماا
موظفیم با احترام در خانواده به عنوان بزرگ خانواده و در بیرون از خانواده باه عناوان یاک وظیفا
اجتماعی ،با آنان رفتار کنیم .قرآن از دو منظر به این موضوع اشاره کرده است

َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ
ْ َّ
َ َ َ َ َ َّ َ
ْ
اده َما أ ْو
ضی َر ُّبك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّی ُاه َو ِبال َو ِال َد ْی ِن ِإ ْح َسانا ِإما یبلْن ِعندك ال ِکبر أح
وق
َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ
َ ْ ْ َُ َ َ َ َ
ِکالهما فال تقل لهما أف و ال تنهرهما و قل لهما قوال کریما و اخ ِِض لهما جنااَ
ِ
ُّ
ُ
َ
الذ ِّل م َن َّ
انی َص ِْیرا؛ 2به پدر و مادر نیکای کنیاد.
الر ْح َم ِة َو قل َّر ِّب ْار َح ْم ُه َما ک َما َر َّب َی
ِ
ِ

دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند ،کمترین اهانتی به آنها
هر اه یکی از آن دو ،یا هر ِ
روا مدار و بر آنها فریاد مزن و فتار لطیف و سنجیده و بزر وارانه به آنها بگو و بارای

هر دو از روی مهر و محبت ،بال فروتنی فرود آر و بگو پرورد ارا! آنان را به پاس آنکاه
مرا در کودکی تربیت کردند ،مورد رحمت قرار ده.

َّ
َ َّ
« َو َق َ
ضی َر ُّب َك أال َت ْع ُب ُد ْوا ِإال ِإ َّی ُاه َو ِب ْال َو ِال َد ْی ِن ِإ ْح َسانا» .ایان قسامت

در ابتدای آیه آمده است
دارای شش نکته است که بر تکریم پدر و مادر به عنوان بزرگ خانواده تأکید و اشاره دارد
 .1واژی « َق َ
ضی» که مفهوم مؤکادتری از واژه «امار» دارد و امار و فرماان قطعای و محکام را
فرمان توحید ،قطعی و نسخنشدنی است؛
فرمان نیکی به والدین مانند ِ
میرساند .از این رو ِ
 .2قرار دادن اصل توحید که اساسیترین اصل اسالمی است ،در کنار نیکی به پادر و ماادر
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .165
 .2اسرام .24-23
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نشان میدهد این کار ،هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است؛
 .3اطالق واژه «احسان» در آیه ،هر ونه نیکی را در بر می یرد .احسان ،باالتر از انفاق است
و شامل محبت ،ادب ،آموزش ،مشورت ،اطاعت ،تشکر ،مراقبت و ...میشود؛
ً
 .4نکره بودن واژه «احسانا» برای بیان عظمت است و این نکته را وشزد میکند که احساان
به والدین ،حد و مرز نمیشناسد؛
ً
َ
معموال با «الی» متعدی میشود (ا َ
حسن الیه) ،اما اهی به وسایله «باام»
 .5واژه «احسان»
متعدی میشود تا این مطلب را برساند که در احسان باید مباشرت باشاد و شاخص بایاد بادون
واسطه به پدر و مادر محبت کند و به آنها احترام بگذارد ،نه با واسطه دیگران؛
 .6مطل بودن واژه «والدین» که مسلمان و کافر بودن را شامل میشود و بیان میکند کاه در
احسان به پدر و مادر ،فرقی میان آن دو نیست؛
ً
در قسمت دوم آیه مستقیما به زمان سالخورد ی اشاره میکند و میفرماید
ُ ٍّ َ َ
ُ َّ
َ ُ َ َ ُ ََ َُ َ
َ ْ
ُ
ُ َ َّ
ِإ َّما َی ْبلْن ِع َندك ال ِک َب َر أ َح ُده َما أ ْو ِکاله َما فال تقل ل ُه َما أف َو ال ت َنه ْره َما َو قل ل ُه َماا
َ ْ َ
دوی آنها نازد تاو باه سان پیاری و شکساتگی
قوال ک ِریما؛ هر اه یکی از آن دو ،یا هر ِ

برسند (آنچنان که نیازمند به مراقبت دائمی تو باشند) ،از هر ونه محبت در مورد آنها

دریغ مدار و کمترین اهانتی به آنان مکن ،حتی سبکترین تعبیر نامؤدباناه یعنای «ا »
به آنان مگو و بر سر آنها فریاد مزن؛ بلکه با فتار سنجیده و لطیف و بزر وارانه با آنها
سخن بگو.

پدر و مادر در زمان پیری بیشتر از همه زمانها به حمایت ،محبت و احترام فرزندان و جامعه
نیازمند هستند .از این رو ،فرزندان باید آنها را نزد خود نگهدارند و تا حد امکان آناان را از خاود
دور نکنند و به خانه سالمندان یا جای دیگر نفرستند .آنها ممکن است بر ا ار کهولات سان باه
جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزناد و حتای ممکان اسات
قادر به دفع آلود ی از خود نباشند .در چنین شرایطی است کاه آزماایش بازرگ فرزنادان شاروع
میشود .آیه در ادامه به نکته دیگری اشاره میکند و میفرماید «کمترین سخن اهاناتآمیز را باه
آنها مگو و با فتار کریمانه با آنان سخن بگو؛ حتی ا ر با تو سخن درشات فتناد ،تاو باا آناان
1
کریمانه برخورد کن».
شااهید مطهااری می ویااد اااه اااهی کااه بااه اساارار وجااودی خااود و کارهااایم
 .1ر.ک ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسعر نمونه ،ج  ،12ص  ۷4 – ۷6و ج  ،۷ص .40 – 42
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میاندیشم،احساس میکنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زناد یام شاده و هماواره
عنایت و لطف الهی را شامل حال من کرده است ،احترام و نیکی فراوان بوده است که به والادین
خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کردهام .یکی از فرزندان شهید مطهری می وید من
مکرر شاهد تواضع و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش باودم ،هر ااه باه
فریمان میرفتیم پدرم تاکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند .در موقاع روباه رو
شدن با پدر و مادر،دست آنان را میبوسیدند و به ما نیاز توصایه میکردناد کاه دسات ایشاان را
1
ببوسیم.
 .2-1تکریم سالمندان از منظر روایات

از جایگااه ویاژهای

تکریم بزرگترهاا و بهخصاوص ساالمندان ،در احادیاث اهلبیات
برخوردار است؛ تا آنجا که رسولخدا
َ
َو َّق َر َ
ِص ِغ ُير ُلمِک ِب َير ُلم؛ 2هر اه خداوند به خانوادهای نظر خیر کناد [ویژ یهاایی باه آن خاانواده
میدهد که یکی از آن ویژ یها این اسات کاه  ...کوچکترهاای آن خاانواده ،بزر ترهاای آن را
ً
احترام میکنند» .این سخن دقیقا برخاسته از سخن خداوند متعال در قرآن است که در باال بیاان
شد .در روایات اهلبیت نیز احترام نسبت به پادر و ماادر -حتای در زماان ساالخورد ی-
اینگونه ترسیم شده است
3
 .1آنان را به اسم صدا نکنید؛
 .2به احترامشان از جای برخیزید؛
4
 .3جلوتر از آنان راه نروید؛
 .4با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویید؛

َ َ
َّ َ
َ ً
در روایتی فرموده است « ِإذاِأ َر َادِالل ُه ِِبأل ِ َِبي ٍتِخيراِ...

1. https://rasekhoon.net/article/show/202778

 .2محمد بن محمد ابن اشعث ،الجعفریات (األشعثعات) ،ص .149
 .3از امام کاظم نقل شده است که مردی از رسولخدا پرسید ح پدر بر فرزناد چیسات؟ حضارت فرماود
َ َ َ
َ
َ
« ََل ُی َس ِّميهِِباسمهِِ َو ََِل َیمش َ
يِبي َن َِی َدی ِه َِوَِل َیج ِل ُسِقبل ُه َِوَِل َیس َت ِس ُّبِله؛ او را به نام نخواند و جلوی او راه نرود و پیش از وی
ِ ِ ِِ
ِ
ننشیند و وسیله دشنام به او را فراهم نکند» .محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .158
َ َ َ َ َ َّ َ
َ
َّ َ َ
يِن َظ َرِإ َل َِر ُج َِو َِم َع ُهِاب ُن ُه َِیمش َ
يِو ِِاَلب ُن ُِم َّت ِكئ َِعل ِِ ِذ َراعِاأ ِبِقالِف َماِکل َم ُلهِأ ِبليِ
 .4امام باقر فرموده است « ِإنِأ ِب
ِ
ِ
ٍ
ِ
َمق ًتا َِل ُه َِح َّت َِف َار َق ُّ
ِالدنِ َيا؛ پدرم به مردی نگاه کرد که پسرش به همراه او بود و آن پسر به شان پادرش تکیاه کارده باود،
فرمود پدرم با آن پسر از بدی آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت» .محمدباقر مجلسای ،احااراالنوار ،ج  ،۷1ص
.65
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 .5نیازهایشان را پیش از آنکه بگویند برآورده نمایید؛
 .6خدمتگزاری به آنان را وظیفه بزر ی بدانید و از آنان در سن پیری و کهولت مراقبت نمایید.
در روایات بسیاری آمده است که پیامبر اکرم

بزر ان و پیران اقوام را مورد احترام ویژه قرار

میداد و آنان را در صدر مینشاند و همگان را به حفظ حرمت و نیکی به بزر ان فرا میخواند تاا
ُ

َ

َ َ

َ

َّ

َ

َ

آنجا که فرمود « َب ِّجلواِال َمش ِایخِف ِإ َّن ِِمن ِِإجه ِلِالل ِه َِتب ِجي ِال َِمش ِای ِخ؛ 1تکریم سالخورد ان ،اجالل
ِ
خداوند تعالی است».
ابراهیم بن شعیب می وید به امام صادق

عرض کردم پادرم بسایار پیار و ساالخورده و

ناتوان شده است .هر اه حاجتی داشته باشد ،او را بار مایدارم و بار دوش میکشام .حضارت

َ َ َ ً
َ
َ ِّ
َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
لدا؛ 2ا ر بتوانی عهادهدار
ِمن ُهِفاف َع َِوِلقم ُه ِِب َي ِدكِف ِإن ُه ُِج َّنةِلكِِغ ِ
فرمود « ِإ ِنِاس َتطعتِأنِت ِل َ ِذ ِلك ِِ

کارهای او شوی ،چنین کن .حتی با دستانت لقمه در دهانش بگذار که فردای قیامات ،بارای تاو
سپری در برابر آتش قیامت خواهد شد».
امیرمؤمنان علی  ،بزر داشت سالمندان را زمینهساز احترام خود انساان دانساته و فرماوده
ِّ

ُ

ِّ ُ

َ ُ

َ
واِک َب َارکم ُِی َوق ُرکم ِِصغ ُارکمِ؛3به بزر انتاان احتارام کنیاد تاا کوچکترهاا شاما را محتارم
است »وق ُر ِ

شمارند».

ً
این سخن دقیقا ناظر به برداشت محصول از زراعتی است که انسان با رفتاارش در ضامیر و

لوح جان کوچکترها میکارد .حافظ چه زیبا سرود

د قــازســالخوردهچــهخــوشتًــتیــاپســر 


کاینورچشممن،یـهنـزامکشـته،نــروی  4
ِ


ذهن پاک و دل صا کوچکترها از رفتار بزر ترها الگو رفته است و نقاش میپاذیرد؛ پاس
باید با رفتاری نیکو و مؤدبانه شخصیت آنها را ساخت .ا ر ما به سالمندان خود احترام نگذاریم،
از خردساالن و نوجوانان چه انتظاری داشته باشیم که با سالخورد ان و بزر ترها به احترام ،تعظیم
و تکریم برخورد کنند؟ این ارتباط متقابل در تأ یر ذاریهای رفتاری را نمیتوان نادیده رفت و به
 .1محمد بن حسن طوسی ،األمالی ،ص.311
 .2حسین بن سعید کوفی اهوازی ،الزهد ،ص.35
 .3علی بن محمد لیثی واسطی ،معون الحکم و الموامظ ،ص  ،504ح .9244
 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،غزل شماره .486
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قول معرو  ،ا ر احترام امامزاده توسط متولی رعایت نشود ،از دیگران چه انتظاری است؟!
 .2جامعه و تکریم سالمندان

در جامعه مردم و مسئوالن در قبال سالمندان وظایفی دارند که بدان اشاره میشود

 .1-2وظیفه افراد در قبال تکریم سالمندان

سالمندان ،افرادی با کولهباری از تجربه هستند و بهرهمندی از تجربههای آنان بارای جواناان
ُ
امروزی که شاید فکر میکنند دانای کل هستند ،سرمایهای بسیار ارزشمند و رانقیمات اسات.
جای سالمندان پیش از آنکه در آسایشگاهها و سرای سالمندان باشاد ،کاانون ارم و باا محبات
خانواده است تا چراغ خانه روشن بماناد و محاور تجماع و الفات افاراد اردد و از تجربیاات و
اندوختههای آنها نیز استفاده شود؛ زیرا سالمندان حاصل یک عمر تجربه هستند و سارد و ارم
روز ار را چشیدهاند و میتوانند مشاوران خاوبی در تصامیم یریهای زناد ی باشاند؛ چنانکاه
َّ َ
َ
َ ُ َ
امیرمؤمنان علی فرموده است « َرأ ُ ِالشيخِأ َح ُّب ِِإلل َّ ِِملن َِجل ِلدِالغلهم؛ 1تادبیر پیرمارد را از
ِ
رشادت جوان دوستتر دارم».
َ
واژی «شیخ» در لغت عرب تنها داللت بر ساالخورد ی نادارد؛ بلکاه ایان واژه ساه عنصار
«سن»« ،تجربه» و «شناخت و علم» را در بر می یرد .با این حال سالمندانی که افزون بر داشتن
امتیاز سن و تجربه ،دارای معرفت و علام باشاند؛ میتوانناد در هادایتگری دیگاران نقشآفارین
باشند.
آن ــهیی ـــآزنــوازدرآـ ــه 


امام سجاد

پیــرانـــرخشــتمییی ـــ مــه 2


در رساله حقوق ،درباره رعایت ح سالمندان اینگونه سفارش کرده است

َ َ َ َ َ ُ
قاب َلتلهِع َ
سنه َِ،وِإج َه ُل ُهِل َت َق ُّ
َو َِح ُّقِالكبير َِ:ت ُ ُ ِّ
لرك ُِ َ
نلدِ
ِفيِاْلسلهمِقبللكِ،وِت
ه
م
د
ِ
وقيرُ ِِل ِ
ِم ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ َ َ ََ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ َ
يك َ
ُ
ِاحت َم َلت ُلهِوَِ
ستجهلهِ،وِإنِج ِه ِعل
ریقِ،وَِلتتقدمهِ،وَِلت
ِ
الخ ِ
ِ
صامِ،وَِلتسبقهِإل ِط ٍ
ِّ
َ
3
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِاْلسهم َِوِحرم ِت ِِه؛ ح سالخورده این است که حرمت پیاریاش را پااس
أکرمته ِِلهق
ِ
بداری .ا ر ساواب فضایلت در اساالم دارد ،اجاللاش کنای و او را مقادم باداری .در
اختالفات خصمانه با او روبهرو نشوی و در راه رفتن بر او سبقت نگیاری .پیشااپیش او

 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغ  ،تصحیح صبحی صالح ،ص.482
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،بیت .32۷5
 ،ج  ،3ص .194
 .3علی احمدی میانجی ،مکاتعب األئم
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راه نروی و نادانش نشماری .ا ر رفتار جاهالنهای داشت ،تحملش کنی و به مقتضاای
سواب مسلمانی و سالمندی احترامش کنی که ح سن و ساال نیاز چاون حا اساالم
است.
َ َ َ َ
رسولخدا درباره کسی که حقوق سالخورد ان را رعایت کند ،فرموده است «منِعلرفِ
ِّ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ
َ
َ َ َ
لة؛ 1کسای کاه برتاری ساالخورد ان را
ِآم َن ُهِالل ُهِت َعال ِِمنِف َزع َِیو ِمِال ِق َي َام ِِ
فض ِک ِب ٍير ِِل ِسن ِهِفوقرُ
ِ

دریابد و به خاطر سنشاان آنهاا را احتارام کناد ،خداوناد او را از عاذاب روز قیامات در اماان
میدارد».
بنابراین وظیفه همه افراد جامعه است که افراد سالخورده را تکریم ،و به آنان نیکای کنناد و از
آنها مراقبت نمایند تا زمینه ایجاد جامعهای پر نشاط و خانودهای پار از صافا و صامیمت مهیاا
ردد.
 .2-2وظیفه حاکمیت در قبال تکریم سالمندان

وظیفه حاکمیت در قبال سالمندان جامعه آن اسات کاه باا اجارای برناماههاای حماایتی در
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،روانی ،بهداشتی و پزشکی ،باه ایان سارمایههای بازرگ کاه در
ذشته موجب تحول و پویایی نظام جامعه بودهاند؛ بها دهد و زمینه حضور مستمر ساالمندان را
در جامعه فراهم نماید .نظام حاکم با اجرای برنامههای حمایتی ،میتواند سالمندان جامعه را باه
استقالل مالی رساند تا دیگر سربار فرزندان و خانوادههای خویش نباشند و در مقابل آنان سربلند
باشند و بتوانند اهی همه فرزندان را دور خود جمع نمایند.
در روایتی آمده است پیرمردی نابینا دایی میکرد .امیرالمؤمنین

َ
َهذا؟» .فتند «پیرمردی نصرانی است» .امیرالمؤمنین
َ ُ

َ

او را دید و پرساید « َماا

َ َ
فرمود «اس َتع َمل ُت ُم ُ
وُ َِح َّتل ِِإذاِک ِب َلر َِوِ
ِ

وُِأنفقو َ
َ ََ ََ ُُ ُ
ال؛ 2از او چندان کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد ،حال باه او
اِعلي ِه ِِمن َِبي ِتِال َم ِ ِ
عجزِمنعتم ِ

چیزی نمیدهید؟ خرج او را از بیتالمال بدهید».
َ
پرسش حضرت درباره آن مرد با لفظ « َما َهذا؟؛ این چیسات؟» باه معناای ایان اسات کاه
پرسش از وضعیت اوست؛ زیرا لفظ « َما» برای سؤال از اشیاست ،نه از اشخاص .حضرت با این
سؤال میخواهد وضع ناپسند و زشت جامعه را وشزد نماید که چرا از شخصی تا زمانی که توان
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .658
 .2محمد بن حسن طوسی ،تهذیب األحکام ،ج  ،6ص .293
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داشته است ،استفاده کردهاید و اکنون که توان جوانی را از دست داده است ،او را رهاا کردهایاد؟!
این مسئله برای جامعهای که پرچم قرآن در آن در حاال اهتازاز اسات ،زیبناده نیسات .بناابراین
حکومت در برابر سالمندان وظایف خاصی دارد؛ زیرا آناان در دوره جاوانی باه جامعاه خادمت
کردهاند و در دوران پیری که افول نیروی آدمی است ،باید ح شان به آنان باز رداناده شاود .ایان
مسئله از جمله حقوق شناخته شده سالمندان است .حکومت بادون در نظار ارفتن ماذهب و
رایشهای فکری سالمند ،باید به این امر پایبند باشد.

1

 .3آسیبهای تکریم نکردن سالمندان

خود ما» هستند و مگر جاز ایان
سالمندان ،مایه برکت جامعه هستند .آنان در واقع تصویر « ِ
اساات کااه مااا بایااد بارای خودمااان احتارام و ارزش قایاال شااویم .ا اار ارزش وجااودی آنهااا و
آ اهیهایشان را همواره در نظر داشته باشیم ،چه برکتی باالتر از برکت این نسل و چه نعمتی برتر
از نعمت وجود سالمندان وجود دارد؟ از این رو ا ر آنان را برنجانیم و یا اذیت کنیم و از بودنشان
در کنارمان ناسپاسی کنیم و رفتار عاق آنان شویم ،باید منتظر عواقب بادی باشایم؛ چنانکاه در
َ
ُ
ُ َ
روایتی از امام باقر آمده است که رسولخدا فرموده است « ِإ َّیاکم َِو ُِعقلوقِال َو ِال َلدی ِنِف ِلإ َّنِ
َ َ
وج ُدِمن َِمس َيرة َِألف َِعام َِو ََِل َیج ُد َل َ
ر َیحِال َج َّنة ُِت َ
اِعاق َِوَِلق ِاط ُ َِر ِح ٍلم...؛2بپرهیزید از ناسپاسی پدر
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
و مادر؛ زیرا بوی بهشت از مسافت هزار سال راه شنیده شود و عاق والدین و قاطع رحام ...آن را
نشنود».
ً
تعبیر روایت اشاره لطیفی به این موضوع دارد که افرادی که در مورد پدر و ماادر  -خصوصاا
پدر و مادر سالمند -کوتاهی و ناسپاسی میکنند و رفتاار عااق والادین میشاوند ،ناه تنهاا در
بهشت ام نمی ذارند؛ بلکه در فاصله بسیار زیادی از آن قارار دارناد و حتای نمیتوانناد باه آن
نزدیک شوند.
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شب قدر شب حلقه اتصال با قلب قدر
*

حجتاالسالموالمسلمینمیرتقیَادری 


مقدمه

از میان برجستهترین ویژ یها و خصایص قدسی و ملکوتی لیالی قدر ،نازول دفعای قارآن،
تقدیر مقدرات ،برتر بودن شب قدر از هزار شب ،پنهاان باودن حقیقات قادر ،نازول مالئاک و
آمرزش ناهان است که به آن منزلت و شرافت خاص داده اسات .شاب قادر ،پیوناد آسامانیان
(مالئکه الله) و زمینیان ،خاکیان اهل قدر باا واساطه فایض الهای و قلاب قادر حضارت ولای
عصر است .فهم صحیح و چگونگی این اتصال در صورتی امکانپذیر میشود که همه آیات
و روایاتی که مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین معنایی داللت دارد ،در کناار هام بررسای و ساپس
تفسیر و تطبی شود .از این رو در این نوشتار با تأمل در این دسته از آیات و روایات ،نکاتی را کاه
با یک دیگر ارتباط منطقی دارد و فهم هر کدام به فهم دیگاری مرباوط اسات تحلیال و بررسای
میشود
 .1شرافت و منزلت شب قدر

عظمت ،شرافت و منزلت شب قدر تا آنجاست که خداوند عزوجال در آیاه اول ساوره قادر
در اسرارآمیز بودن شب قدر فرماوده اسات « َو
خطاب به سیدالمرسلین ،نبی رامی اسالم
ُ َ
َْ َ
راك ما َل ْی َلة ْالق ْد ِر؛ 1و تو چه دانی که شب قدر چیست؟» .همچنین در آیه چهارم ،شب قادر
ما أد
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
را از هزار شب که مساوی با هشتاد سال است ،بهتر دانسته و فرموده است «ل ْیلة الق ْد ِر خ ْی ٌر ِمان
َ
َ
أ ْل ِ ش ْهر؛ 2شب قدر از هزار ماه بهتر است».
ّ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1قدر .2
 .2قدر .3
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 .2نزول قرآن در شب قدر

در آیاتی که به شب قدر پرداختهاند ،مشخص نشده کدام شب از شبهای سال دارای چنین
َ َ
َ َ
نز ُ
لناه فی لیله
فضیلت برجسته ،پرمعنا و اسرارآمیزی است؛ اما با بررسی آیه اول سوره قدر « ِإنا ا
َ
َ ْ ُ َ َ َ َ ََّ
ُْ َ
یاه
ازل ِف ِ
القدر؛ ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم» ،آیه  185سوره بقره « شهر رمضان ال ِذی أن ِ
ُْ
َّ
الق ْر ُآن؛ ماه رمضان ،ماهی است که قرآن در آن نازل شده است» و آیه ساوم ساوره دخاان « ِإناا
َأ ْن َز ْل ُ
ناه في َل ْی َلة ُم َ
بار َکة؛ ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم» ویای آن است که قرآن در شاب
قدر نازل شده است.
 .3نزول دفعی قرآن در شب قدر

آنچه در این آیات مبنی بر نزول قرآن بر قلب پیامبر مکرم اسالم بیان شده است ،منافاتی
با این حقیقت تاریخی و قرآنی ندارد که نازول قارآن از شاب  2۷رجاب و همزماان باا بعثات
پیامبر بوده است؛ زیرا مقصود از نزول قرآن در شب قدر ،نزول دفعی و صاورت ملکاوتی و
یکپارچه قرآن است ،نه نزول تدریجی و تنزلیافته آن در قالب حرو و کلمات که طی  23سال
رسالت پیامبر اکرم به تناسب زمان و مکان بر قلب آن حضرت نازل شده است .باا تادبر در
آیات مربوط به نزول قرآن در شب قدر و استفاده از تعبیر انزال در مقابل تنزیال و تفااوت ایان دو
واژه با یک دیگر ،میتوان دریافت قرآن یک بار در شب قدر 1به صورت دفعی نازل شده و ساپس
در طی  23سال رسالت پیامبر اکرم به صورت تدریجی بر آن حضرت نازل شده است؛ زیرا
«تنزیل» در لغت به معنای چیزی است که به صورت تدریجی و پراکنده باه وجاود میآیاد ،اماا
«انزال» مفهوم وسیعی دارد که هم نزول تدریجی و هم دفعی را در بر می یرد.
 .4شرافت شب قدر به نزول قرآن و فرشتگان

آنچه موجب شرافت یافتن شب قدر نسبت به همه شبهای ساال میشاود ،و باه آن قادر و
منزلت میبخشد و عیارمعنوی و قدسی آن را باال میبرد ،نزول قرآن در این شب مبارک است که
َ
َ َ
نز ُ
لناه فی َل َیله القادر؛ ماا قارآن را در شاب قادر ناازل
نص قرآن نیز بر آن داللت میکند « ِإنا ا
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َ
الئکاة َو
کردیم» .نزول مالئک الله نیز در این شب ،موجب شارافت آن شاده اسات «تنازل الم ِ
َ
ْ
َُّ ُ
وَ ِفیها ِب ِإذ ِن َر َِّب ِه ْم ِم ْن ُک َِّل أ ْمر؛ در آن شب ،فرشتگان و روح به اذن پرورد ارشان برای انجام
الر
]دادن[ هر کاری فرود آیند».
َ

ُْ

ُ

ُْ َ َ َ
َ َ
نز ُ
لناه فی َل َیله ُم َ
ض َان ََّال ِذی أن ِز َل ِف ِیه ْالق ْر ُآن».
بارکه» و بقره « 185شهر رم
 .1دخان ِ « 3إنا ا
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 .5استمرار شب قدر تا قیامت

ا ر چه با رحلت پیامبر رامی اسالم نزول دفعی و تادریجی قارآن پایاان یافتاه اسات،
«شب قدر» تا قیامت استمرار دارد؛ زیرا نزول مالئک در شب قدر در آیاه  4ساوره قادر باا فعال
ْ
َ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ َ َُّ ُ
الروَ ِفیها ِب ِاإذ ِن
الئکة و
مضارع «تنزل» که داللت بر استمرار دارد ،بیان شده اسات «تنزل الم ِ
َّ َ
ُ ِّ
َّ َ َ َ َ
َ
َ
َر َِّب ِه ْم ِم ْن ُک ِل أ ْمر» .امام علی نیز درباره این استمرار فرموده است «إنِليلةِالقدرِف ِک ِِسلن ٍةِ
َ َّ ُ ُ َ ُ
َّ
َ َّ
ُ ً
َلة َ
ِإنِل َ
ةِو َّ
ِأمر َّ
ِالس َن َ
ِبعد َ
ِاللي َل ِة ُ
سولِالله ؛ 1شب قادر در هار
ِر
رِو
م
ِاأ
ذلک
ک
ل
ِت
ِف
ل
وِإنهِینز
ِ
ِ
ِ
سال است .در این شب امور همه سال [و تقدیر و سرنوشتها فارو فرساتاده میشاود .پاس از
در ذشت پیامبر نیز این شب ،صاحبانی دارد .»...بنابراین نازول مالئاک در شاب قادر باا
رحلت پیامبر متوقف نشده است؛ بلکه تا قیامت استمرار خواهد داشت و در شب قادر بار
قلب انسان کامل ،امام عصر فرود میآیند.
 .6نزول مالئکه بر قلب انسان کامل

همان ونه که بستر و محل فرود فرشتگان در زماان حیاات رساولخدا  ،قلاب مطهار و
نورانی آن حضرت بود ،مالئک پس از رحلت آن حضرت بار قلاب انساان کامال و زناده فارود
خواهند آمد .انسان کامل که در تراز رسولخدا است و قابلیت و ظرفیت روحی شبیه باه آن
حضرت دارد ،فردی غیر از اهلبیات آن حضارت نیسات کاه دارای مقاام قدسایاند .اماام
َّ
َّ َ ُ َ ُ َ
َ َْ ْ َ ْ
ََّ َ ْ َ ْ ُ
اط َمة َِوِالقد ُرِالل ُهِِ
صادق در تفسیر آیه مبارکه « ِإنا أنزلناه ِفی لیل ِة القد ِر» فرموده است «الليلةِف ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ
ِأ َّنِال َخل َلق ُِفط ُملو َ
َ
اِعلنِ
اطملة ِ
اطمةِحقِمع ِرف ِتهاِفقدِأدركِليلةِالقلد ِرِو ِِإنملاِسلميتِف ِ
فمنِِع َرفِِف ِ
ِ
َ
َمع ِرف ِت َها؛ 2لیل  ،فاطمه است و قدر ،الله است و آنجناب [یعنی حضارت فاطماه بادین

جهت فاطمه نامیده شده است که خالی از معرفت او بریده شدهاند».
از امام باقر نیز درباره شب قدر سؤال شد «آیا شاما میدانیاد کاه لیل القادر کادام شاب
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ
وف َ
ونِِ ِب َن ِاِف َيها؛ 3چگونه ندانیم و
است؟» .حضرت فرمود «کيفَِلِنع ِرفِليِلةِالقد ِرِوِالمه ِئكةِیط
حال آن که در شب قدر فرشتگان بر رد ما طوا میکنند».
مالئک جز بر انسان کامل بعد از پیامبر  ،که اهلبیت آن حضرت هستند ،نازل نخواهند
شد .از همین روست که امام باقر به شیعیان سفارش کرده با استناد به شب قادر بار حقانیات
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .24۷
 .2فرات بن ابراهیم کوفی ،تفسعر فرات کوفی ،ص .581
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،94ص .13
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ائمه

احتجاج کنند

َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َّ َ
ُ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ َ
ور ِِة ( ِإنا أن َزلن ُاه ِفی ل ْیل ِة الق ْد ِر) تفل ُجواِف َوِالل ِه ِِإن َهلاِل ُه َّجلةِ
اصمو ِاِبس
یاِمعشرِالشيع ِةِخ ِ
َّ
َ
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ
َ
َ َّ َ َ َ ِّ َ ُ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ُ
یلنكمِو ِِإنهلاِلغایلةِ
ولِالل ِِه ِ ِوِ ِإنهلاِلسليدة ِِد ِ
الل ِهِتبارکِوِتعال ِعل ِالخل ِقِبعدِرس ِ
ِعل ِم َنا؛ 1ای روه شیعیان! به وسیله سوره قدر با مخالفان مناظره کنید تاا غالاب شاوید.
به خدا قسم! آن سوره بعد از پیامبر اکرم حجت خداوند تبارک و تعالی بار بناد ان
است و آن ،بزرگ دین شما و نهایت علم ماست.

 .7امام عصر

 ،انسان کامل

از آنجا که در عصر غیبت انسان کامل حی که از چنین ظرفیات روحای برخاوردار باشاد و
قلبش محل فرود فرشتگان قرار بگیرد ،کسی جز حضرت ولیعصر نیست؛ پس شاب قادر،
شب والیت و اتصال آسمانیان (مالئک الله) و محل فرود آنان بر قلب پاک و مطهر آن حضارت
است .از همین روست که امام صادق به نقل از پدر بزر وار خویش فرموده است

َ َ َ َ ُّ ُ َ َ
َ َ َْ
يِطالبِ ِ(إ َّنا َأ ْن َز ْل ُ
ناه ِفي ل ْیل ِة الق ْد ِر)ِ َو ِِعن َد ُُِال َه َس ُلن َِوِال ُه َسلي ُنِ
قرأِع ِِل ِِبنِأ ِب
ِ
َ ِ
َ
َ
ََ َ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ً
َ
ِّ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ ُ
َ
ن ِ َیاِأبتاُِکأنِبهاِمنِفيكِح ِ َ
يِإنيِ
فقالِل ُهِال ُه َسي ُ ِ
ِ ِ ِ
هوةِفقالِلهِیاِابنِر َس ِ
ولِالل ِهِوِاب ِن ِ
َّ
َََ َ َ َ ُ َ
َأع َل ُمِف َيه َ
اِم َاَِل َِتع َل ُمِإ َّن َه َاِل َّم َاِن َز َلت ُِبع َثِإ َل َِج ِّد َك َِر ُ
اِع ِل َّ ِِث َّلمِض َلر َبِ
ولِالل ِِه ِفقرأل
س
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
َ َ َ
َِ َ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
يِو َِوص ِّي َ
َع َل ِکت ِف َ ِِاأی َمن َِوِقال َِیاِأخ َ
يِإلل َِیلو ِمِ
يِو َِوِِل َّ ِِأم ِتيِبع ِد َِوِحربِأعلدا ِئ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ
َ
َ ََ َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ َُ َ
َ
َ
َ ُ
ُّ َ
ليِملنِالمه ِئك ِلةِ
َیبعثونِل ِذ َُِِالسور ُةِلك ِِمنِبع ِد ِو ِِلول ِدك ِِمنِبع ِدكِأنِجب َر ِئ َيل ِأ ِخ ِ
َ َ َ َّ َ َ
َ ُ
يِس َّنت َه َاِوِإ َّن ُه َِل َيه ُد ُث َِذل َك ِِإ َلي َك َِکأح َداث ُّ
اثِأ َّمتيِف ُ
ِالن ُب َّو ِة َِوِل َهلاِنلورِ
أحدث ِِإِل ِِأحد
ِ َِ
ِ
ِ ِ
ِ َِ
َ َ َ ُُ
َ َ َ
َ
َ َ
ّ
2
َ
وبِِأو ِصيا ِئكِِ ِإل ِِمطلل ِِفج ِلرِالقلا ِئ ِمِ ؛ علای ساوره «حناا
س ِ
اط ِِ ِفيِِقل ِبكِِوِقل ِ
ِ
َ
أنزلناه» را میخواند و فرزندانش ،حسن و حسین در نازد او بودناد .حساین باه
ِ

پدر عرض کرد ای پدر! وقتی تو این سوره را میخوانی ،شیرینی و حاالوت دیگاری از
آن حس میشود .علی فرمود ای فرزند پیامبر و فرزند من! من از این ساوره چیازی
ّ
میدانم که تو [اکنون نمیدانی .چون این ساوره فارود آماد ،جاد تاو پیاامبر مارا
خواست .وقتی نزد او رفتم ،سوره را خواند .آن اه دست خویش به روی شانه راست من
وصی من و ای ّ
نهاد و فرمود ای برادر و ّ
ولی امت من پس از من و ای جنگنده بیاماان
 .1همان ،ج  ،25ص .۷2
 .2سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،البرهان فی تفسعر القرآن ،ج  ،5ص .۷13
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با دشمنان من ...این سوره پس از من ،از ِآن توست و پس از تو ،از ِآن دو فرزند توست.
جبرئیل که در میان فرشتگان او برادر من است ،حوادث یک ساال امات مارا [در شاب

قدر به من خبر میدهد .پس از من این اخبار را به تو خواهد داد و این ساوره در قلاب
تو و قلب اوصیای تو همواره نوری تابناک خواهد افشاند تا به هنگام طلاوع ساپیدهدمان
ظهور قائم

از امام هادی

.

نیز نقل شده است که امیرمؤمنان علی

به ابنعباس فرمود

َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
َّ ُ
ُ ِّ
َ ََ َ
کِاأم ِر ُِوَلة َِبع َلدِ
ِإ َّنِليلةِالقد ِر ِِِف ِک َِس َن ٍة َِو ِِإن ُه َِین ِزل ِِف ِِتلکِالليلةِأمرِالسن ِةِو ِِلذ ِل
َ
ُ
َر ُسولِ َّالل ِه ِ َأ َن َاِو َِأ َح َد َِع َش َرِمن ُ
ون؛ 1همانا شب قادر در هار ساال
ِصل ِب ِأ ِئ َّمة ُِم َه َّدث َ ِ
ِ ِ
ِ
است و در آن شب ،امر یک سال فرو میآید و آن امر بعد از پیامبر اکرم صااحبانی

دارد .من و یازده نفر از فرزندانم ،امامانی هستیم که فرشتگان با ما سخن می ویند.
ُ َ َ َ َّ
َ
نیز نقل شده است که به اصحابش فرمود « ِآمنو ِاِبليل ِةِالقد ِر ِِإنهاِ
در روایتی از پیامبر اکرم
َ
َ
َ َ
2
َ
َ
َت ُك ُ
َ
ون ِِل َعل ِّ ِب ِنِأ ِب ِط ِال ٍب َِو ِِل ُولِ ِد ُِِاأحدِعش َر ِِمن َِبع ِدی؛ به شب قدر ایمان بیاورید .آن شب [بعد

از من از ِآن علی بن ابیطالب و یازده فرزندش است».

 .8مأموریت فرشتگان در شب قدر

فرشتگان که در شب قدر بر حضرت صاحباالمر فارود میآیناد ،دو مأموریات دارناد.
مأموریت اول آنها این است که دسته دسته از آغاز شب تا طلوع فجر بر قلب عصااره خلقات و
مظهر اسمامالحسنی ،حضرت ولیعصر فارود میآیناد و از نزدیاک باه آن حضارت ساالم
َ
َ
میکنند « َسال ٌم ِه َی َح ََّتی َم ْط َل ِع ْالِ ْج ِر» و معنای سخن خداوند به مالئک هنگام اعتراض آناان
از سجده بر آدم را میفهمند

َْ
َ َ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ ِّ
ُ َ َ ُ
ٌ
َ ْ
ان ُی ِْس ُ
اد
جاعل ِفی اأ ْر ِ خلیِة قالوا أ ت ْج َعل فیهاا م
الئک ِة ِإنی ِ
و ِإذ قال ربک ِللم ِ
ِ
َ ِّ َ ْ َ
َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
ُ
ادُ و نقادس لاک قاال ِإنای أعلام ماا ال
فیها و یس ِِک الدماء و ن ن نسبح ِب م ِ
َ َ
ت ْعل ُمون؛ 3و چون پرورد ار تو به فرشتگان فت من در زمین جانشینی خواهم ماشت

[فرشتگان فتند آیا در آن کسی را می ماری که در آن فساد انگیزد و خونهاا بریازد و
حال آنکه ما با ستایش تو [تو را تنز یه میکنیم و به تقدیست میپردازیم؟ فرماود مان
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .699
 .2همان ،ص .۷00
 .3بقره .30
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چیزی میدانم که شما نمیدانید.

مأموریت دیگر آنها ،عرضه مقادرات و سرنوشات یاک سااله هماه انساانها باه حضارت
َ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ َ َُّ ُ
الاروَ
الئکة و
صاحباالمر است؛ زیرا خداوند در آیه  4سوره قدر فرموده است «تنزل الم ِ
َ
ْ
ِفیها ِب ِإذ ِن َر َِّب ِه ْم ِم ْن ُک َِّل أ ْمر» .عالمه طباطبائی در معنای «امر» فته است «من کل امر» ،یعنی
مالئکه و روح در آن شب به اذن پرورد ارشان نازل میشوند ،به دلیل تدبیر امری از امور عالم یا
هر امری که پرورد ار اذن آن را بدهد 1.در تفسعر ارهان نیز آمده است «فرشتگان بارای تقادیر و
2
تعیین سرنوشتها و آوردن خیر و برکتی در آن شب نازل میشوند».
داود بن فرقد نیز نقل میکند از امام صادق درباره آیات سوره قدر ساؤال کاردم ،فرماود
«آنچه باید از این سال تا سال آینده بشود ،از مرگ یا تولد [و مانند آن مقدراتش ناازل میشاود».
به ایشان عرض کردم «بر چه کسی؟» فرمود

َ َّ
ونِإ َّن َّ
إ َل َِمن َِع َس َِأن َِی ُك َ
ِاللي َلةِف ِ َص َهة َِو ُِد َعاء َِو َِمس َأ َلة َِو َ
ِالن َ
لاح َبِ
ِص
ک
ل
ِت
ِف
اس
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َّ ُ ِ َ َ ُ َ ِ ُ
َِ َ َ
َ ُ ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
اِمنِ
وعه ِ
وبِالشم ِس ِِإل ِطل ِ
لذ َاِاأم ِر ِِف ِشغ ٍ ِِتنزل َِالمه ِئكة ِِإلي ِه ِِبأم ِ
ورِالسن ِة ِِمنِغر ِ
َ َ
ُ ِّ
ُ َ
ک ِأم ٍر َِسهم ِِل َ ِِل ُه ِِإل ِأن َِیطل َ ِالفج ُِر؛ 3مان داری بر چه کسی نازل شود؟ ماردم در
آن شب همگی مشغولاند و در حال نماز یا دعا و مسئلت از خدا هستند و صاحب این
امر در این شب ،کارش این است که مالئکه بر ایشان نازل میشوند برای افاضاه اماور
سال از هر امری؛ از زمان غروب خورشید تا طلوع مجادد آن و بارای ایشاان ساالمت
است تا آن هنگام که فجر طلوع کند.

بنا بر این آیات و روایات ،از آنجا که امام عصر در جایگاه خالفت الهی قرار دارد ،انسان
کامل و عصاره عالم هستی است .خداوند امور را در هر سال و در موقعیت شب قدر بار اماام آن
زمان جاری میکند؛ یعنی امور کل عالم از ابتدا تا انتها به دست قدرت ایشان است و کسای کاه
صاحب امر باشد ،در واقع مالک و ّ
مدبر امور از جانب خداوند نیز است .امام صادق ضمن
روایتی ذیل آیه  4سوره دخان 4فرموده است

َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ
اِمنِط َاع ٍةِأو َِمع ِص َي ٍةِأو َِملو ٍتِأوِ
ِتلكِليلةِالقد ِرِیكتب ِِفيهاِوفدِالهاجِوِماِیكون ِِفيه ِ

 .1سید محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج ،20ص .332
 .2سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،البرهان فی تفسعر القرآن ،ج  ،5ص .۷04
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ص .22
ْ ُ ُ َ َ
« .4فیها ُیف َرق کل أ ْم ٍر حکیم».
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َ
َّ
ُ َّ
يِاللي َِو َّ
ِالن َهار َِم َاِی َش ُاء ُِث َّم ُِیلقيهِإ َل َ
ِص ِاح ِبِاأرض؛ 1در شب قدر
َح َي ٍاة َِو ُِیه ِدثِالل ُه ِِف
ِ
ِ ِ ِ
ِ
است که روه حج زاران تقدیر میشود و همچناین هار طاعات و معصایت و مارگ و
زند ی که در آن سال اتفاق میافتد .خداوند در شاب و روز قادر آنچاه را کاه ّ
مشایت
صاحب زمین میرساند.
اوست ،تقدیر میکند ،سپس به دست
ِ

راوی از حضرت سؤال کارده اسات «صااحب زماین کیسات؟» اماام فرماوده اسات
«صاحب شما ،امام زمانتان» .بنابراین همزمان با نزول فرشتگان بر حضرت صاحباالمر ،
زمینیان (اهل قدر) و روزهداران با استفاده از معنویت و نورانیت شب قدر و با اناباه و اساتغا ه ،از
ح تعالی درخواست میکنند تا زمینه ارتباط و اتصال آنان با حضرت صاحباالمر برایشاان
فراهم شود تا بهترین تقدیر یک ساله برایشان رقم بخورد و به امضا برسد.
مقاله را با این شعر زیبا به پایان میرسانیم
کب ایاحیادررـراقتـوتـــذرکـ  


عمرمتباهاستوم جرتوسـارکــ 

ایروضــهخوازوـوســام راکجــاـی  

آَاییاروممکبوکب مسحرکــ 

اماولمــاهخـــاـــادتـــو ـستــم  

امـاچـرااــننـالـه اــمییاثـرکــ 

آَاانامهکبکبَـراستوروضــه  


امکورهتاکربویالخاکمیهسرکــ 

















موالیدـنررتونسارت اکروعکـ  

درسی ه اکازیغـضموالپرثمرکــ 

اماامازامروضهایکـهخوزتـوترـی  

آَااسارتررتومـ بدرخطرکــ 

ییتوچهسختاستامسروسرنیزهتًتن  


موالییاچوزـکسهسالهدریهدرکـ 

عشتعالوخیـزراز ایـرحســی ت  


یزمکـرابودختـری ـرقنرـرکــ 

















اـنیـاردرکـاموپلیــی اییسیــار  


توـــرَـیـهایپــروَـتسـًرکــ 

موالحاللمکـنولـیایصـاحبمـن 

چشمازم رامـادرتامتـرـهترکــ 2





 .1محمد بن حسن صفار ،اصائرالدرجات فی فلائل آ محمد  ،ج  ،1ص .220
 .2محمدمهدی عبدالهی.

  222رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

فهرست منابع

 .1بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسعر القرآن ،چاا اول ،قام مؤسسا البعثا ،
1415ق.
 .2صفار ،محمد بان حسان ،اصاائرالدرجات فای فلاائل آ محماد  ،تصاحیح محسان
کوچهباغی ،چا دوم ،قم مکتب آیتالله المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .3طباطبایی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،چا دوم ،بیروت مؤسس االعلمی
للمطبوعات1390 ،ق.
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،چا اول ،قم دارالحدیث1429 ،ق.
 .5کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسعر فرات کوفی ،تحقی محماد کااظم ،چاا اول ،تهاران وزارة
الثقاف و اإلرشاد اإلسالمی1410 ،ق.
 .6مجلسی ،محمدباقر ،احاراالنوار ،چا دوم ،بیروت دار احیام التراث العربی1403 ،ق.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

اهمیت و جایگاه احترام در زندگی با تأکید
بر سبک زندگی حضرت فاطمه
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترناصررریعیمحمـی 


مقدمه

انسان ،موجودی اجتماعی است و بدون روابط اجتماعی نمیتواند به زند ی خویش در دنیا
ادامه دهد؛ زیرا نیازهای هر انسانی تنها در اجتماع بارآورده میشاود و هایچ انساانی باه تنهاایی
نمیتواند همه نیازها ،بهویژه نیازهای احساسی و عاطفی خویش را برآورده سازد .بنابراین با توجه
به ضرورت حضور اجتماعی و بهره٬مندی از آن ،افراد اجتماع بایاد نسابت باه یکادیگر احتارام
بگذارند تا بتوانند در یک فضاای آرام ،تعاامالت اجتمااعی داشاته باشاند .از هماینرو یکای از
مهارتهای جامعهپذیری ،آموزش و تربیت افراد بر اساس احترام باه یکادیگر اسات .احتارام و
تکریم شخصیت به عنوان یکی از روشهای صحیح و کارآمد در تربیت انسان ،پشتوانه سالمت
روان بشر و از مهمترین عوامل رشد شخصیت اوست .پیشوایان معصوم در سیره عملی خود
توجه خاصی به این موضوع دارناد و آن را سارلوحه برناماههای تربیتای و ساازنده خاویش قارار
دادهاند .در این نوشتار 1به اهمیت و جایگاه احترام در زند ی با تأکید بر سیره حضرت زهارا ،
در ابعاد مختلف پرداخته میشود.
جایگاه احترام در اسالم

بخش بزر ی از تعالیم وحیانی اسالم ،ناظر به رواباط اجتمااعی انساان اسات .ا ار رواباط
انسانها با یکدیگر به شکل صحیحی انجام شود ،تأمینکننده رواباط انساان باا خداسات؛ زیارا
ُ
خروجی احکام عبادی در ارتباط با خدا را میتوان در خل و خوی شاخص نسابت باه دیگاران
ّ
* عضو هیئت علمی جامع المصطفی و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1این نوشتار متن پیاده شده سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی است که در ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا سال 1443ق .در جمع مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ایراده شده است.
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جستجو کرد .یکی از آموزههای وحیانی ،احترام به دیگران است .هر فرد باا احتارام ذاشاتن باه
حقوق دیگران ،به خویش احترام می ذارد؛ زیرا افزون بر اینکه مراعات حقاوق دیگاران موجاب
میشود تا دیگران نیز نسبت به حقوق ما احترام بگذارند و آنها را مراعات کنند ،عامل اصالی در
احترام به خویشتن خویش است و این ،نشاندهنده دستیابی به کماالت اخالقی است که هاد
بعثت پیامبر بوده است.
ا ر چه در تعالیم اسالمی ،موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد احترام قرار یارد؛ چنانکاه
در کتاب احترام و تکریم 1،احترام به  12نوع تقسیم شده که برخای از آنهاا همچاون احتارام باه
خود ،والدین ،همسر ،فرزند ،بزرگ هر قوم و  ...هستند ،اما از نگاه دین بعضی افراد و امور احترام
ندارد مانند بدعت ذار در دین ،متجاهر به فس و حاکم ستمگر.
 .1احترام به خود

احترام به خود ،اصلی مهم و اساسی است .انسان ح ندارد باه خاود تاوهین و بیاحترامای
َ
َ َ
کند؛ چنانکه در روایت نیز آمده است «َل َِین َب ِغيِِ ِلل ُمؤ ِم ِنِِأنِِ ُی ِذلِِ َنف َسله؛ 2شایسته نیسات ماؤمن
َ
َّ َ َ َ
ُ ُ َ ُ َّ َ َ
ور ُُِِکل َه َاِوِلم ُِیف ِّوض ِِإلي ِلهِ
خویشتن را ذلیل و خوار کند» .همچنین « ِح َِنِالل َهِِف َّوضِِ ِإل ِِال ُمؤ ِم ِنِِأم
َ َ ُ َ َ
ونِذ ِليه؛ 3خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است کاه
أنِیك
ذلیل باشد».
برخی افراد با رفتار و عملکردی که دارند ،اجازه تاوهین باه خاود از ساوی دیگاران را صاادر
میکنند .پیامبر اسالم در سفارشی به امیرالمؤمنین این افراد را معرفی کرده است
کسی که به میهمانیای برود که به آن دعوت نشده است ،مهمانی که به صااحب خاناه
دستور دهد ،کسی که از دشمنانش خیر و نیکی طلاب کناد ،کسای کاه از فرومایگاان
انتظار فضل و نیکی داشته باشد ،کسی که در یک کار ّ
سری میان دو نفر وارد شود که او
را وارد آن راز نکردهاند ،کسی که حکومت را سبک بشمارد ،کسی که جایی نشایند کاه
شایسته آنجا نیست و کسی که سخن خاود را باه کسای بگویاد کاه از او حر شانوی
ندارد.

4

 .1اکبری ،محمود ،احترام وتکریم ،قم جامعه مدرسین ،چا اول.13۷8 ،
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .64
 .3محمد بن حسن طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،6ص .1۷9
 .4محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،4ص .355
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 .2احترام به مقدسات

امام صادق

در تعریف مقدسات فرموده است

َّ َ َّ َ َ َ
َّ
َّ
ِالل ِه ِ َو ُِحر َم ُة َ ُ
َ َ ُ َُ ُ َ َُ ُ
لولِاللل ِِه ِ َوِ
ول ِ
ِآلِرس ِ
ِ
ِلل ِهِِعزِوِج ِِ ِف َّيِِ ِبه ِد ُِِِخ َّمسِِحر ٍمِِحرمةِر َّس ِ
ُ َ
ُ
ُ َ ُ َ
ن؛ 1برای خدای عزوجال در
ابِالل ِه َِع َّز َِو َِج َِو ُِحر َمةِکع َب ِةِالل ِه َِو ُِحر َمةِال ُمؤ ِم ِ ِ
حرمة ِِکت ِ
شااهرهایش پاانج حرماات اساات (کااه احت ارام آنهااا باار مااردم الزم اساات) حرماات
رسولخدا  ،حرمت خاندان رسولخدا  ،حرمت کتاب خدای عزوجل ،حرمت
کعبه خانه خدا ،حرمت مؤمن.

 .2/1حرمت رسولخدا

احترام به رسولخدا در قرآن را میتوان به دو دسته «بایادها» و «نبایادها» تقسایم کارد.
ََّ َ
َ
ََّ ُ َ
او َق َص ْ
ول» 2.نبایدها مانند «ال َت ْر َف ُعوا َأ ْص َو َات ُک ْم َف ْ
او ِت
بایدها مانند «أ ِط ُیعوا الل َه َوأ ِط ُیعوا الرس
ََّ َّ 3
الن ِب ِی».
 .2/2حرمت خاندان رسولخدا

زیارت جامعه کبیره ،شناسنامه احترام به اهلبیات اسات ،در فرازهاای بسایاری از ایان
دعای شریف ،به جایگاه و شأن اهلبیت اشاره شده است .رسولخدا نیز بر احتارام باه
َ ُّ َ َّ
َ ِّ ُ َ َ َ
ََ
لاتيِِ َو ِِملن َِبع ِلد ِِ َوِ
َاهلبیت خود نیز تأکید کرده است «أیهاِالنلاسِِعظملواِألل ِِبي ِتليِِ ِفليِِحي ِ
ولم َِو َِف ِّض ُل ُ
أ کر ُم ُ
ولمِ؛ 4ای مردم! اهلبیت مرا در زمان حیاتم و پس از مرگ من بزرگ داریاد و باه
ِ
آنان احترام ذارید و برتریشان دهید».
 .2/3حرمت کتاب خدا

خداوند در آیات بسیاری به وجوب احترام به قرآن اشاره کرده است که در کتاب قرآن در قرآن
5
ا ر ارزشمند آیتالله جوادی آملی جمعآوری شده است.
 .2/4حرمت خانه خدا

امیرالمؤمنین علی

َ َ َ ُ
در نهجالبالغه درباره حرمت خانه خدا فرموده است «ف َلرض َِعلليكمِ

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .10۷
 .2نسام .59
 .3حجرات .2
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،30ص .313
 .5برای مثال ر.ک واقعه  ،81نسام  ،28یونس  5۷و . ...
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َّ

َ

ًَ

َح َّج َِبيتهِال َه َرامِالذ َِج َعل ُهِقبلة َ
ِِ...و ِِلل َعا ِئ ِذ َینِِ َح َرما؛ 1خداوند زیارت بیتالحرام خود را کاه قبلاه
ِ
ِِ
ِ ِ
مردمانش قرار داد ،بر شما واجب کرد  ...و برای پناهآوردند ان آنجا را امن ساخت».
 .2/5حرمت مؤمن

امام صادق در روایتی حرمت مؤمن را باالتر از حرمت خانه کعبه دانسته است «ال ُمؤ ِم ُنِِ
َ َ
َ
ً
2
أعظ ُمِِ ُحر َمة ِِم َنِِالكع َبة».

فتنی است از نظر دین مبین اسالم ،تمام ادیاان الهای بارای برقاراری پیوناد میاان انساان و
خداوند ،نجات و هدایت آدمی آمدهاند .پیامبران عظیمالشأن الهی نیز برای دعوت انسان باه
سوی خداوند و سترش عدالت برانگیخته شده و چون هد نهایی همه یکی است ،هیچکادام
دیگری را رد نکردهاند؛ بلکه پیامبران پیش از خود را تصدی کرده و به آمدن پیامبری پس از خاود
نوید دادهاند .پیامبران با یکدیگر اختالفی نداشتند و ا ر تفاوتی در شرایع آنها به چشم میخورد،
به سبب نیازهای زمانی و شرایط خاص بوده است؛ از این رو هر فرد مسلمان باید به مقدساات و
عقاید سایر ادیان احترام بگذارد و نباید به آنها بیاحترامی کند .قارآن از بیاحترامای نسابت باه
عقاید مشرکان نیز نهی کرده است؛ زیرا بیاحترامی به عقاید آناان موجاب بیاحترامای آناان باه
خداوند متعال میشود 3.در فضای کنونی همزمان با حفظ مرز وحدت و مرز روشنگری و عادم
خلط میان آنها ،باید ضمن احترام به عقاید و مقدسات دیگر ادیان الهی و غیار الهای ،حقیقات
چهره ناب اسالم را به نمایش ذاشت تا بتوان با دیگر افراد جامعه زیست مسالمتآمیز داشت.
احترام در سبک زندگی حضرت زهرا

حضرت زهرا در مسئله اطاعت و احترام ،الگوی بیبدیلی است که اماروز بایاد بایش از
پیش مورد توجه وعاظ و نویسند ان قرار یارد .در ایان قسامت باه اهمیات احتارام در زناد ی
حضرت فاطمه زهرا در روابط سه انه خود با والدین ،همسر و فرزندان اشاره میشود
 .1احترام به والدین
4

خداوند احترام به والدین را در کنار وحدانیت خود قرار داده و به انسان دستور داده است کاه
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،تصحیح صبحی صالح ،خطبه اول.
 .2محمد بن عی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .2۷
 .3انعام .108
 .4نسام 36
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برای والدین خویش دعا کند 1،به آنان نیکی و احسان نماید 2و با آنان بزر وارانه ساخن بگویاد.
در روایات نیز از منت ذاشتن بر والدین در برابر انجام کاری نهی شده است

3

َ َ
َ َ َ
ََ
ال َم َّن ُانِِ َعل ِِأ َب َو ی ِهِِ َو ِِإخ َو ِت ِهِِ َوِأخ َو ِات ِهِِ َب ِِعيد ِِم َنِِ َّالرح َم ِة َِو َِب ِعيد ِِم َنِِال َمه ِئك ِةِق ِر یبِِ ِم َنِِ َّالن ِارِ
َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ُّ َ َ
ِاْلخ َر ِِة؛ 4کسای
َلِیستجابِلهِدع َوةِوَِلِیقض ِلهِحاجةِوَِلِینظ ُرِالله ِِإلي ِه ِِفيِالدنياِو ِ
که بر پدر ،مادر ،برادران و خواهرانش منت نهد ،از رحمت خدا و فرشاتگان دور ،و باه
آتش جهنم نزدیک است .دعایش مستجاب نمیشاود و حااجتش بارآورده نمیشاود و
خداوند در دنیا و آخرت به او توجه نمیکند.

ا ر چه آن حضرت مدت زمان کوتاهی از نعمت وجود مادر بهرهمند بود ،اماا هماواره منباع
آرامش مادرش ،حضرت خدیجه بود؛ چنانکه نقل است
هنگامی که حضرت خدیجه با پیامبر که فردی یتیم و فقیر بود ،ازدواج نماود؛ زناان
مکه از او دوری میکردند و به او ساالم نمیکردناد .از ایان رو حضارت خدیجاه احسااس
تنهایی مینمود .هنگامی که به فاطمه بااردار شاد ،حضارت فاطماه در شاکم حضارت
خدیجه با او حر میزد و او را به صبر و شکیبایی دعاوت مینماود .حضارت خدیجاه
سااخن فااتن حضاارت فاطمااه بااا خااود را از پیااامبر مخفاای میکاارد تااا اینکااه روزی
رسولخدا شنید که خدیجه با خاود صاحبت میکناد .فرماود «باا چاه کسای ساخن
َ َ َّ
ُ
ينِِال ِذ ِِ ِفيِِ َبط ِنيِِ ُی َه ِّدِث ِنيِِ َو ُِیؤ ِن ُس ِني؛ جنیناي کاه در
می ویی؟» خدیجه عرض کرد «الج ِن
شکم من است ،پیوسته با من حر میزند و موجب آراماش مان میشاود» .پیاامبر باه او
َ ُ َ َّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ِّ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ َّ ُ
اِالنسلةِالط ِال َرةِال َمي ُمونة َِوِأ َّنِالل َهِ
فرمود «یاِخ ِدیجةِلذاِجبر ِئي ِیخ ِبر ِنيِ[یبشر ِنيِ]ِأنهاِأنث ِوِأنه
َ
ُ
َ
َت َب َارك َِو َِت َعال َِس َيج َع َِنس ِلي؛ 5ای خدیجه! جبرئیل مرا بشارت داده که او دختری پااک و مباارک
است و خداوند تبارک و تعالی مقدر نموده که نسل من از طری او برقرار و پایدار بماناد و مقارر
فرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحی ،امام و خلیفه خدا در زمین باشند».
بانوی بزرگ اسالم در احترام به پدر و پرساتاری از آن حضارت نیاز نموناهای بینظیار باود؛
ُ
چنانکه نقل است وقتی دندان رسولخدا در جنگ احد شکست و خود بر سار آن حضارت
 .1لقمان .14
 .2نوح .28
 .3اسرام .23
 .4حسن بن محمد دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .194
 .5محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ج  ،1ص .194
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اصابت کرد ،امام علی با سپر آب میریخات و حضارت زهارا خاون سار پیاامبر را
میشست .وقتی آن حضرت دید خون سر بند نمیآید ،تکه حصیری را ساوزاند و خاکساتر آن را
ذاشات تاا خاون بناد آماد 1.در جناگ خنادق نیاز ناان پخات و بارای
بار زخام پیاامبر
َ
2
نان آورد .احترام بانوی بزرگ اسالم نسبت به پدرش تا آنجا بود که وقتای آیاه «ال
رسولخدا
َ
َ ْ َ ْ َ ُ 3
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ول َب ْینک ْم کد َع ِاء َب ْع ِضک ْم َب ْعضا قد یعلم» نازل شد ،آن حضرت نیز پادرش را
تجعلوا دعاء الرس ِ
با عنوان «یا رسولالله» خطاب میکرد ،اما پیامبر به او فرمود

َ
َ
َ َ
َ
َّ َ َ
ِّ َ َ َ
َ
َ َ ُ َّ َ َ
اِمن ِكِ ِإن َملاِن َزللتِ
ن
ِأ
يِو
ن
ِم
ت
ن
ِأ
ك
ل
س
ن
ِ
ي
ِ
ِف
َِل
و
ِ
ك
ِ
ل
ل
أ
يكِِ َوَِل ِِفيِِ
اط َمة ِِإن َهاِلمِِتن ِزلِِ ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یاِف َ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
لتِف ِإنهلاِأح َيلاِ
لوليِیلاِأب ِ
ابِالبذ ِِِوِال ِكب ِرِق ِ
ِفيِأل ِ َِالجف ِاءِوِال ِغلظ ِة ِِمنِقر ی ٍشِأصه ِ
َ
َ
ب؛ 4ای فاطمه! این آیه درباره تو نازل نشده و نه درباره خاندان و نسل
ِللقل ِب َِوِأرض ِِل َّلر ِّ ِ
تو .تو از منی و من از توام .این آیه در مورد جفاکاران و تندخویان بیادب از قریش نازل
شده است .بگو پدر جان ،کاه ایان ساخن قلاب مارا زناده میکناد و خادا را خشانود
میسازد.

محبت و احترام متقابل میان حضرت زهرا و پیامبر تا آنجا بود که وقتای پیاامبر
اندوهگین میشد ،تنها حضرت زهرا میتوانست غم را از چهاره آن حضارت بزدایاد .وقتای
حضرت زهرا آن حضرت را «یا ابتا» مینامید ،قلب و روح پیامبر شادمان میشاد ،جاز
آنجا که در میان در و دیوار قرار رفت و فرمود «ای پدر بزر اوار! ای رساولخدا! ایان چناین باا
عزیزدلت و دخترت رفتار کردند» 5و قلب پیامبر را آتش زد.
 .2احترام به همسر

ازدواج ماند ار و حقیقی ،ازدواجی است که شاکله آن بر اساس عش و محبت شکل یرد و
تداوم یابد .ح تعالی نیز برای این منظور ،اکسیر اعظم و وهر رانبهاا و باا ارزش محبات را در
َ ُُ َ
َ
ْ َُْ ُ َْ
َ ََ َ َ ُ
ْ
نهاد زن و مرد قرار داده اسات « َو ِمن َآی ِات ِه أ ْن خلق لک ْم ِمن أنِ ِسک ْم أز َواجا ِلت ْسکنوا ِإل ْی َها َو َج َعل
َب ْی َن ُک ْم َم َو َّدة َو َر ْح َمة إ َّن في َذل َك َل ََیات ل َق ْوم َی َت َِ َّک ُر َ
ون؛ 6و از نشانههای او اینکه از [نوع خودتاان
ِ
ِ ِ ِ
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،59ص .192
 .2همان ،ج  ،16ص .225
 .3نور « 63خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی [دیگر قرار مدهید».
 .4محمد بن علی ابن شهرآشوب ،مناقب آ اایطالب  ،ج  ،3ص .320
 .5محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،43ص .14۷
 .6روم .21
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همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام یرید و میانتاان دوساتی و رحمات نهااد .آری ،در ایان
ً
[نعمت برای مردمی که میاندیشند ،قطعا نشانههایی است» .زن و شوهر برای رسیدن به آرامش
و رم شدن کانون خانواده و تحکیم آن ،می بایست این امر فطری را نسبت به یکدیگر ابراز کنناد
تا رابطه دوستانه و صمیمانه آنان بیش از پیش برقرار شده و جلاوی اصاطکاکها و باداخالقیها
رفته شود .نمونه بارز یک زند ی پر از عش و محبت را میتوان در ازدواج امیرالماؤمنین باا
حضرت زهرا مشاهده کرد؛ ازدواجای کاه باا شاخصاههای سااد ی ،بیآالیشای ،کمباودن
جهیزیه و مهریه آغاز شد و با مهرورزی و عش تداوم یافت.
زند ی بانوی بزرگ اسالم و امیرالمؤمنین چندین اصل دارد که هر یک را میتوان به طاور
مفصل مورد بررسی قرار داد .یکی از این اصول ،اصل محبت است .این محبت تا آنجا باود کاه
ُ َ َ ً َ َ
ليِل َنف ِسلكِِ
وحيِِ ِلر ِ
حضرت صدیقه کبری به امیرالمؤمنین میفرمود « ُر ِ
وحكِِ ِوقاءِ،وِنف ِس ِ
ِف َداء؛ 1روحم فدای روح تو و جانم سپر بالی جان تو».
امیرالمؤمنین نیز در فراق همسر عزیزش چنین سرود
َنًســ  َع َلــی َم َر َرات َهــا َمح ُب َ
وســ  
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
ََ
ــان َو ِ ن َمــا 
الخیــریعـــ ِِ ِرــ الحی ِ

َ َ ََ َ َ َ
َ َ َ َ
ات 
ـــالیتهــاخرنــتم ـ الزرــر ِ
َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
ـول َح َ
ـات  2
ی
أخشیمخارـ أزتط
ِ

«غم و غصه جانم را در سینه حبس کرده ،ای کاش همراه این همه غم و اندوه جانم از بادن
خارج میشد .بعد از تو دیگر در زند ی خیر و امیدی نیست .ریه من به خاطر ترس از طوالنی
شدن عمرم بعد از توست».
ا ر فاطمه برترین بانوی جهانیان است و در میان زنان از هر جهت ،کسای دارای مقاامی
واالتر از او نیست؛ پس شناخت تمام لحظات زند ی بانوی بازرگ اساالم و لحظاه لحظاههای
حیات پر برکتش از ارزش فوقالعادهای برخوردار است؛ زیرا با دقات و تأمال در آن میتاوان باه
عالیترین رتبههای روحانی رسید.
 .3احترام به فرزند

َ َ ُّ َ َّ َ
اذین
«یاا أیهاا ال ِ

ارزش و اهمیت فرزند در اسالم تا آنجاست که خداوند دستور داده است
َ
ُ ُ َُْ
ُ
َ
ُ
َّ
َآمنوا قوا أنِ َس ُک ْم َوأ ْه ِل ُیک ْم نارا َوق ُود َها الناس َو ْال ِ َج َارة؛ 3ای کسانی که ایمان آوردهاید! خودتان
 .1سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،مدین المعاجز االئم االثنی مشر ،ج  ،3ص .369
 .2محمد بن علی ابن شهرآشوب ،مناقب آ اایطالب  ،ج  ،1ص .240
 .3تحریم .6
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و کسانتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست ،حفظ کنید» .رسولخدا

در تفسیر

ْ َ
َ َْ ْ َ
َ َّ َ َ ُ
ُ َ
َّ ْ ُ ُ
ََ ْ َ ُ
ْ
یمان أل َ قنا ِب ِه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم َو َما ألتناه ْم ِمن َع َم ِل ِه ْم ِمن ش ْیء
آمنوا َوات َب َعت ُه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم ِب ِإ
آیه «وال ِذین
ٌ 1
َ َ
َ
َ
َ
ُک ُّل ْام ِرئ ِبما کسب ر ِهین؛ و کسانی که رویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کردهاند،

فرزندانشان را به آنان ملح خواهیم کرد و چیزی از کار[ها شان را نمیکاهیم؛ هر کسی در رو
دستاورد خویش است»؛ فرموده است

َّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ِ.ف َي ُقلو ُل َ
ِ:یلاِ
ِ:إنهمِلمِیبلغواِدرجتلك
الرج َ ِالجنةِسألِع َنِأبوَی ِهِوزوج ِت ِهِوول ِد ُِِ،فيقال ِ
بِ،قد َِعمل ُتِل َ
يِول ُهمِ.ف ُيؤ َم ُر ِِب ِإل َه ِاق ِهم ِِب ِِه؛ 2وقتی آدمی داخل بهشت میشود از پادر
َر ِّ ِ
ِ ِ
و مادر خود و از ذریه و فرزندانش پرسش میکند .به او می ویند آنهاا باه درجاه تاو
نرسیدند و عمل تو را نداشتند .می وید پرورد ارا! من ا ر عمل کردم ،به نیت خودم و
آنان عمل کردم .آن وقت دستور میرسد ایشان را هم به وی ملح کنند.

فرزند به پنج نوع تربیت نیاز دارد تربیت دینی ،تربیت اخالقای ،تربیات اجتمااعی ،تربیات
عاطفی و تربیت سیاسی .سیره و عملکرد حضرت زهرا در رفتار با فرزندانش و تربیات آنهاا
نیز الگویی بیمثال بود؛ چنانکه بر اساس زارههای تاریخی در غروب هار جمعاه فرزنادانش را
دور هم جمع میکرد و به آنها می فت در پاسخ دعاهایش آمین بگویند و آنها را در شابهای
قدر بیدار نگه میداشت تا از فضیلت این شبها بهره ببرند

َ
َ
َّ َّ
اِی َن ُامِِتل َكِِ َّاللي َل َة َِو ُِت َ
َو َِک َانت َِفاط َم ُِة ِ ََل َِت َد ُعِِأ َح ًداِمنِِألل َه َ
ِالط َعامِِ َو َِت َت َأ َّل ُ
لبِ
ة
ل
ق
ب
ِ
م
ِ
یه
او
د
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ 3
َ
َ
ُ
اِمنِالنه ِارِوِتقولِمهرومِملنِح ِلرمِخيرللا؛ و فاطماه رهاا نمیکارد احادی از
له ِ
خانوادهاش را در این شب که بخوابد و عالج میکرد خواب ایشان را به کمای طعاام ،و
از روز آنها را برای احیای آن مهیا میکرد[یعنی امر میکرد که روز را بخوابند و شابها
بیدار باشند و میفرمود محروم کسی است که از خیر امشب محروم بماند.

حضرت با فرزندانش بازی میکرد و به آنان در خالل بازی درس دین میداد .نقال اسات باا
حسن بازی میکرد و او را باال و پایین میانداخت و برایش این ونه شعر میخواند
َامام
َ
َ َ
ــاِ َـــا َح َس ُ
ــن 
ــبه أی
أک ِ
َ
ً َ
َ ُ
امــــ َ ن 
واعبـــــ ِ لهــــان ِ

 .1طور .21
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،19ص .16
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،94ص .10
 .4همان ،ج  ،43ص .286

َو اخ َل  َعـن ال َ
ـق الر َسـن 
ح
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ
4
َ
ااَحــــن 
ن
ال
ــــو
ت
وال
ِ
ِ
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«حسن جان! همچون پدرت باش و ریسمان (ظلم و ستم) را از ( ردن) ح بر کن .خداوند
منان را پرستش نما و کینهتوز و ح ستیز را به دوستی مگیر».
در تربیت سیاسی نیز هنگامی که به مسجد رفت و خطبه فدکیه را خواند ،حضرت زینب
را که کودکی  5ساله بود ،با خود برد.
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابنحیون ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار فی فلائل ائمه االارار  ،تصحیح محمدحسین
حسینی جاللی؛ چا اول ،قم جامعه مدرسین1409 ،ق.
 .2ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب  ،چا اول .قم عالمه13۷9،ق.
 .3بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،مدین المعاجز االئم االثنیمشر ،چاا اول ،قام مؤسسا
المعار االسالمی 1413 ،ق.
 .4دیلمی ،محمد بن حسن ،ارشاد القلاوب الای الصاواب ،چاا اول ،قام شاریف الرضای،
1412ق.
 .5شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهجالبالغه ،تصاحیح صابحی صاالح ،چاا اول ،قام
هجرت1414 ،ق.
 .6صدوق ،محمد بن علی ،االمالی ،چا اول ،قم بعثه 1413 ،ق.
 .7اااااااااااااااااااااا ،الخصا  ،تصحیح علیاکبر غفاری ،چا اول ،قم جامعه مدرساین،
1362ش.
 .8اااااااااااااااااااااا ،من الیحضره الفقیه ،تصحیح علیاکبر غفاری ،چاا دوم ،قام دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1413 ،ق.
 .9طباطبایی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،چا دوم ،بیروت مؤسس االعلمی
للمطبوعات 139 ،ق.
 .10طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب االحکام ،تحقی حسن الموسوی خرسان؛ چا چهارم،
تهران دارالکتب االسالمیه 140۷ ،ق.
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علیاکبار غفااری و محماد آخونادی ،چاا
چهارم ،تهران دارالکتب االسالمیه 140۷ ،ق.
 .12مجلسی ،محمدباقر ،احاراالنوار ،چا دوم ،بیروت داراحیام التراث العربی 1403 ،ق.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

جایگاه بلند امامت و پیامدهای غفلت از ولی خدا
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترسعیـروستاآماد 


مقدمه

بر اساس آیات قرآن و روایات ،در قیامت هر کسی به سمت پیشاوا و رهبار خاویش خواناده
ْ َ َ ْ ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ
َُ
َ
اك َی ْق َار ُؤ َن ک َ
َ ُ َ
تااب ُه ْم َو ال
ولئ
مین ِ
اه فأ ِ
مام ِهم فمن أ ِ
میشود «یوم ندعوا کل أناس ِب ِإ ِ
وتيَ ِکتاباه ِبی ِ
ِ
ُْ َ ُ َ َ
ون فتیال؛( 1به یاد آورید) روزی را که هر روهی را با پیشوایشان میخوانیم .کسانی که نامه
یظلم
عملشان به دست راستشان داده شود ،آن را (با شاادی و سارور) میخوانناد و باه قادر رشاته
شکا هسته خرمایی به آنان ستم نمیشود» .از این رو بایساته اسات مقاام ساترگ و رانسانگ
امامت و والیت را بشناسیم تا در مسیر زند ی دنیا و آخرت دچار مشکل نشویم؛ زیرا همان وناه
که شناخت و پیروی از والیت موجب سعادت دنیا و آخرت میشود ،غفلت از والیت و جادایی
از امام معصوم خسارت جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت .در این نوشتار ابتدا به مقام و
جایگاه بلند امامت و سپس به پیامدهای غفلت از آن اشاره میشود.
امامت ،جریانی ساری و جاری

امامت ،جریانی ساری و جاری است و فقط به دوران حضاور اماام معصاوم در جامعاه
محدود نمیشود؛ بلکه دوران غیبت امام را نیز در بر می یرد .در واقع یکی از مبانی اساسای
امامت و والیت ،اعتقاد به ضرورت وجود حجت الهی در هر عصر است .بر اساس این اعتقاد،
خداوند از ابتدای آفرینش تا روز قیامت همواره انسانهای شایستهای را به عنوان حجتهای خود
بر مردم بر زیده است و انساانها هیچ ااه از ایان حجتهاا بینیااز نمیشاوند؛ چنانکاه اماام
َ َ ُ َ
لاِیم ُيت َ
ِاأر ُض ُِمن ُذ َِک َانتِمن ُِح َّجة َِعلالم ُِیهيليِف َيه َ
لاِم ُ
لون ِِم َلنِ
صادق فرموده است «لمِتخ
ٍ ٍِ ِ ِ
ِ
ِ
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1اسرام .۷1
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ق؛ 1زمین ا از همان اه که پدید آمده ا از حجتی داناا کاه هار حقای را کاه ماردم باه دسات
ال َه ِّ ِ
فراموشی میسپارند ،زنده کند؛ تهی نباوده اسات» .مطااب حادیث اماام صاادق  ،یکای از
ویژ یهای ممتاز حجتهای خداوند ،معیار و شاخص بودن آن انوار مقدس برای شناسایی ح
از باطل و معرو از منکر هستند .مردم برای اینکه بدانند آنچه در زند ی فردی و اجتماعی آنها
می ذرد ،ح یا باطل و معرو یا منکر است ،باید به آن انوار الهی رجوع کنند.
آگاهی امام

از اعمال مردم

َ ُ
ال
«وق ِ

از منظر قرآن کریم ،پیامبر اسالم و امامان معصوم ناظر اعماال ماا هساتند
ً
ُ َ
ََّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
ول ُه َو ْال ُم ْؤم ُن َ
ون؛ 2و بگاو عمال کنیاد یقیناا خادا و پیاامبرش و
ْاع َملوا ف َس َی َری الله عملکم ورس
ِ
مؤمنااان اعمااال شااما را میبیننااد» .در تفساایر ایاان آیااه آمااده اساات «در میااان پیااروان مکتااب
اهلبیت با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده ،عقیده معرو و مشهور بر این اسات
که پیامبر و امامان از اعمال همه امت آ اه میشوند؛ یعنای خداوناد از طارق خاصای
اعمال امت را بر آنها عرضه مایدارد» 3.بناابراین انساان مسالمان در تماامی لحظاات زناد ی
خویش در محضر و منظر ولیخداست.

شأن برجسته امام
َ ُ ََ
امامت ،یکی از اصول دین است؛ چنانکه امام باقر فرماوده اسات « ُب ِنل َ ِِ ِاْلسلهمِِعلل ِِ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
ََ ُ
ِالز َکاة َِو َّ
َّ َ َ َّ
ود َ ِِبال َوَل َی ِِة؛ 4اسالم بر
ِالصو ِم َِوِال َه ِّج َِوِال َوَل َی ِة َِوِلم ُِی َن َاد ِِب ِ
ش ِ ٍءِکماِن ِ
خم ٍسِِعل ِِالصه ِةِو ِ

پنج چیز بنا شده است نماز و زکات و روزه و حج و والیت ،و هیچ یك از آنها آن ونه که والیت
مطرح شده است ،مطرح نشده است» .بنا بر این حادیث شاریفِ ،قاوام نمااز و روزه و حاج باه
والیت است.
اهمیت امامت تا آنجاست که حضرت ابراهیم با آن مقامی کاه دارد و در آیاات قارآن باه
عنوان اسوه و الگو برای همگان مطرح شده است ،پس از رسیدن به مقام نبوت و سارافراز بیارون
َ َ َ ََّ َ َ
َ
آمدن از آزمایشهای متعدد به مقام امامت رساید « َو إذ ْاب َت َلی إ ْب َراه َ
یم َر ُّب ُه ِبک ِل َمات فأت ََّم ُهن قاال
ِ ِ
ِِ

 .1محمد بن علی صدوق ،کما الدین و تمام النعمه ،ج  ،1ص .221
 .2توبه .105
 .3ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،تفسعر نمونه ،ج  ،8ص 125؛ نیز ر.ک فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان
فی تفسعر القرآن ،ج  ،5ص .104
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .18
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َّ

ََّ

ِإ ِني َج ِاع ُل َك ِللن ِاس ِإ َماما؛ 1و چون ابراهیم را پرورد ارش با کلمااتی بیاازمود و وی آن هماه را باه
انجام رسانید[ ،خدا به او فرمود من تو را پیشوای ماردم قارار دادم» .امامات ،عهاد و میثااقی از
ََّ
َ َ
سوی خداست که هر ز به ظالمین نمیرسد «ال َین ُال َع ْه ِدی الظ ِال ِم َین؛ 2پیمان مان باه ظالماان
نمیرسد»؛ یعنی حتی ا ر در نسل حضرت ابرهیم نیز ظالمی وجود داشته باشاد ،هر از باه
مقام امامت نخواهند رسید؛ زیرا امامات ،اماانتی از جاناب خادا و عهاد اوسات و فارد ظاالم
صالحیت این امانت و عهد را ندارد و تنها انسانهای پاک و پرهیز ار به این مقام میرسند.
ابعاد تکوینی و تشریعی امام

امامت ،ابعاد بسیار ستردهای دارد که توجه به همه ابعاد آن بایسته و شایسته اسات .در بعاد
تکوینی بارش باران ،تابش خورشید و مهتاب و نظام آسمان و زمین باه وجاود شاریف اماام
ُ ََ َ ُ ُ
ِالله َِو ِِبكم َِیخ ِت ُمِ
وابسته است؛ چنانکه در زیارت جامعه کبیره بدان تصریح شده است « ِبكمِفتح

ُ ُ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ
ُ
ُ
ُ َ َ
لن ِّف ُسِال َه َّلم َِو َِیكش ُ
لفِ
مآءِانِتق َ َِعليِاَلر ِض ِِاَل ِِب ِاذ ِن ِه َِو ِِبكم ُِی َِ
وِبكم ُِی َن ِّزلِالغيث ِِو ِِبكمِیم ِسكِالس
ِ
ِ
ُّ
َّ
الض ِر» .مطاب این بندهای دعا ،عالم وجود یعنی آسامانها و زماین و آنچاه در آنهاا اسات ،باه

واسطه پیامبر  ،حضرت زهرا و ائمه طااهرین اسات .ا ار باارانی بباارد ،باه واساطه
آنهاست .هر نعمتی چه ظاهر و چه باطن که از طر ح تعاالی باه آدمای برساد ،باه واساطه
امام است .به سبب وجود امام است که زمین پابرجاست .ا ر بهشت وجود دارد ،از ناور
زهرا است .نعمتهای این دنیا به واسطه فیض وجود حضرت ولیعصر است؛ از این رو
ِّ
ُ
حضرت قطب عالم امکان ،محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود است « َو ِِبكلم ُِی َلنف ُسِ
ُّ
ال َه َِّمِ َو َِیك ِش ُفِالض َِّر»؛ یعنی ا ر مصیبتی یا بالیی ،غم و غصهای از کسی رفع شود ،عامل آن شما
اهلبیت هستید.
آیتالله جوادی آملی معتقد است اینکه ما امام رضا را با عنوان «سلطان ساریر ارتضاام،
سلطان پایتخت رضایت» خطاب میکنیم؛ از این روست که ا ر در عالم کسای از فارد دیگاری
راضی شود ،با اجازه امام رضا است .انسانهای عادی میتوانند راضیه و مرضایه شاوند ،اماا
نمیتوانند مقام رضا را به دست آورند؛ زیرا این مقام به معصومین اختصاص دارد.
هیچ کسی در عالم کسی را راضی نمیکند و کسی از چیزی راضی نمیشود و نعمتی به هیچ
کس نمیرسد که او خوشحال شود ،مگر به وساطت امام رضاا  ،رضاا یعنای هماین .مظهار
 .1بقره .124
 .2همان.
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راضی بودن ،مظهر هو الراضی بودن ،مظهر رضوان این است .ا ر کسای تاوفیقی پیادا کارد کاه
مشکل دیگری را حل کرد ،دیگری را راضی کرد ،به وساطت رضاست و ا ر بیماری درمان شد و
خوشحال شد ،به وساطت رضاست و ا ر جاهلی عالم شد ،به وساطت رضاست و ا ر رفتاری
1
آزاد شد ،به وساطت رضاست.
در بعد تشریعی نیز امام دارای شاؤونی از شاؤونات پیاامبر اعظام اسات؛ شاؤونی
همچون تبیین آیات الهی 2و رفع اختال  3فقط به دست امام معصوم امکانپذیر است.
محوریت امام

در قرآن کریم افزون بر آیاتی همچون آیه والیت ،آیه مباهله ،آیاه غادیر و  ...کاه باه صاورت
روشن و صریح بر امامت و والیت امیرمؤمنان علی منطب است ،آیات دیگری نیز وجود دارد
که با ظرافت و زیبایی هر چه تمام به محوریت امامت و والیات اشااره دارد .باا کماک روایاات
میتوان به عم و ژرفای این دسته از آیات دست یافت .اینک به چند نموناه از ایان آیاات اشااره
میشود
َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َّ ُ ْ ُ
َّ ُ ُّ َ 4
ا «لن تنالوا ال ِبر حتی تن ِِقوا ِمما ت ِ بون؛ هر ز به نیکوکااری نخواهیاد رساید تاا از آنچاه
دوست دارید ،انفاق کنید».
ا ر چه معنای ظاهری آیه بیان رسیدن به خیر از طری انفاق است ،اماا بناا بار روایاات « ّ
بار
مطل » والیت و امامت اهلبیت است؛ چنانکه امام صادق در معناای ایان آیاه فرماوده
َ َ ُ َ ُ ِّ َ َّ َ َ ُ
یِو ُِس ُب ِال ُه َدی؛ 5پس ما اهل تقوا و پرهیزکاری و راههای هادایت
است «فنهنِأل ِال ِبرِوِالتقو
هستیم» .بنابراین مطاب این آیه شریفه ،امام به عنوان مطل نیکی و خیر معرفی شاده اسات؛
یعنی ا ر انسان به دنبال خیر مطل  ،برترین نیکیها و خوبیهاست ،آن را تنها میتواند در خاناه
 .1خبر زاری بینالمللی قرآن« ،پادکست؛ امام رضا
َْ َ

ِّ

َّ

ُ

 ،سلطان سریر رضا» ،1400/11/08 ،کد خبر .4023964
َ

https://iqna.ir/fa/news/4023964

 .2نحل َ « 44و أن َز ْلنا إ َل ْی َک الذ ْک َر ل ُت َب ِّی َن للناس َما ن ِّز َل إ َل ْیه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َی َتِ َّک ُر َ
ون؛ و ما این ذکر [قرآن را بر تو نازل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است ،برای آنها روشن سازی و شاید اندیشه کنند».
ْ
َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
اخ َت َل ُِوا فیه َو ُهدی َو َر ْح َمة ل َق ْوم ُی ْؤم ُن َ
ون؛ ما قرآن را بر
اب ِإال ِلت َب ِّین ل ُه ُم ال ِذي
 .3نحل « 64و ما أنزلنا علیک ال ِکت
ِ
ِ ِ
ِ
تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختال دارند ،برای آنها روشن کنی و (این قرآن) مایه هدایت و
رحمت است برای قومی که ایمان میآورند».
 .4آلعمران .92
 .5نعمان بن محمد ابوحیون ،دمائم االسالم ،ج  ،1ص .58
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اهلبیت

بیابد.

َ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َّ َ ْ َ َ َّ
الله َو ْال َی ْ
او ِم اَل ِْخار
ا «لیس ال ِبر أن تولوا وجوهکم ِقبل المش ِر ِق والمْ ِر ِبول ِکن ال ِبر من آمن ِب ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِّ َ
َ
ین َو ْاب َن َّ
ُْْ َ َ ََْ َ َ ْ َ َ
الس ِب ِیل
اک
اب والن ِبیین وآتی المال علی حب ِه ذ ِوی القربی والیتامی والمس ِ
والمال ِئک ِة وال ِکت ِ
ِّ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ
َو َّ
اب وأقام الصالة وآتی الزکاة والموفون ِبعه ِد ِهم ِإذا عاهدوا والص ِابرین ِفی
الس ِائ ِلین َو ِفی الرق
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
ولئ َك ُه ُم ْال ُم َّت ُق َ
ون؛ 1نیکوکاری آن نیست که
البأس ِ
اء والضر ِاء و ِحین البأ ِس أول ِئك ال ِذین صدقوا وأ ِ

روی خود را به سوی مشرق و [یا مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی باه خادا و روز
بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی و پیامبران ایمان آورد و ماال [خاود را باا وجاود دوسات
داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماند ان و دایان و در [راه آزاد کردن بند ان
بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند ،به عهد خود وفادارانند و در
سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند ،آنانناد کساانی کاه راسات فتاهاناد و آناان هماان
پرهیز ارانند».
واژه « ّ
البر» به معنای نیکی و خیر مطل است .به طاور طبیعای و طبا روال بایاد آیاه بادین
البر االیمان بالله» ،اما به جای آن به صراحت فرمود « َلك َّلنِالب َّلر َِملن َ
صورت باشد «لکن ّ
ِآم َ ِ
لن
ِ
ِ
»...؛ یعنی نیکی مطل به معنای کسی است که ایمان آورده است .پس ا ر دنبال ایمان هساتید،
به دنبال قله ایمان و اهلبیت باشید و سپس در ادامه آیه به ویژ یها و صفات مؤمنان حقیقی
میپردازد.
ْ ََْ َ 2
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ
ورها ول ِکن ال ِبر م ِن اتقی وأتوا البیوت ِمن أبو ِابها؛ و
ا «و لیس ال ِبر ِبأن تأتوا البیوت ِمن ظه ِ
نیکی آن نیست که از پشت خانهها درآیید ،بلکه نیکی آن است کاه کسای تقاوا پیشاه کناد و باه
خانهها از در [ورودی آنها درآیید».
بنابر این آیه شریفه نیکی ،انسان متقی و پرهیزکااری اسات کاه در قلاه تقاوا ایساتاده اسات.
خداوند میفرماید ّبر و نیکی این نیست که ا ر میخواهید به خانهای وارد شوید ،از پشت خاناه
وارد شوید .کسی که بخواهد وارد منزلی شود ،درب منزل را میزند و پاس از کساب اجاازه وارد
َ َ
ََ َ ُ
اِم ِد َینةِال ِعل ِمِِ َو َِع ِليِِ َب ُاب َهاِف َمنِأ َر َادِال ِعل َمِ
آمده است «أن
خانه میشود .در حدیثی از رسولخدا
َ
اب؛ 3من شهر علم هستم و علی ،در آن شهر است .هر که به دنبال علم است ،بایاد از
فل َيأ ِتِال َب َ ِ
 .1بقره .1۷۷
 .2بقره .189
 .3محمد بن علی صدوق ،معون اخبار الرضا  ،ج  ،1ص .233
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و ائمه اطهاار

این در وارد شود» .بنابراین کسی که فرد دیگری را بر امیرالمؤمنین
میدهد ،دچار انحرا و مراهی دینی شده است.
همان ونه که مالحظه شد ،در این سه آیه واژه « ّ
البر» به معنای نیکی مطل به کار رفته اسات
که بر اساس روایاتی که با این آیات مرتبط است ،نشان میدهد که این واژه جایگاه واال و اساسی
امام را مدنظر قرار دادهاند .این آیات بیانگر آن هستند که ا ر دنبال نیکی مطل هستید ،ببینیاد
ایمان در وجود چه کسی محق شده است .در همه این آیاتّ ،بر و تمام نیکای ناه فقاط اعماال
َ
صالح ،بلکه به تعبیر قرآن « َم ْن َآم َن» و یا « َم ِن َّاتقی» است.
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
َ ْ
َ َ َ
اه َ
ا « َأ َج َع ْل ُت ْم س َق َای َة ْال َ ِّ
اد ِفاي
آمن ِبالل ِه َوال َی ْو ِم اَل ِْخر وج
اج َو ِع َم َارة ال َم ْس ِج ِد ال ر ِام کمن
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ
ْ َ ْ َ َّ
َ 1
ْ
َ
َس ِب ِیل الل ِه ال یستوون ِعند الل ِه والله الیه ِدي القوم الظ ِال ِمین؛ آیا سیراب ساختن حاجیاان و آبااد
کردن مسجدالحرام را همانند [کار کسی پنداشتهاید که به خدا و روز بازپسین ایماان آورده و در
راه خدا جهاد میکند [نه این دو نزد خدا یکسان نیساتند و خادا بیاداد ران را هادایت نخواهاد
کرد».
در شأن نزول این آیه آمده است عباس بن عبدالمطلب به سبب عهدهداری سقایت حاجیان
و طلح بن شیبه به سبب کلیدداری کعبه و عمارت مسجدالحرام بر یکدیگر فخار میفروختناد.
با ورود امام علی  ،آن حضرت را داور قرار دادند .امام خود را باه سابب سابقت در ایماان
میان مردان این امت ،هجرت ،جهاد در راه خدا و نماز زاردن به سوی دو قبله با پیامبر  ،برتار
از هر دو خواند .عباس و طلحه خصومت میان خود و برتری اماام علای بار خاویش را نازد
2
پیامبر بردند .رسولخدا سکوت کرد تا این آیه نازل شد.
این آیات نشاندهنده محوریت امامت است .از همین روسات کاه بزر اان و علماا هماواره
تأکید میکنند راز باز شدن رههای زند ی و مشکالت در مجالس امامان بهویژه اباعبداللاه
الحسین است؛ زیرا انسان در این مجالس به معدن نور متصل میشود .زهیر ،عثمانی مذهب
و معتقد بود امیرالمؤمنین در کشته شدن عثمان دخالت داشته است ،اما هنگامی که در مسیر
ََ
امام حسین قرار رفت و نفس امام به او خورد ،توانست تا باالترین درجه کمال و سعادت
ُ
صعود کند .حر بن یزید ریاحی نیز که مأمور بازداشت امام حسین بود ،به سبب ادبی کاه باه
ََ
خرج داد و وقتی امام به او فرمود مادرت به عزایت بنشیند ،پاسخی ناداد و باه سابب نفاس
 .1توبه .19
 .2محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،9ص .205

تارجیح
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امام به سعادت اخروی دست یافت .در روز ار ما نیز انسانهای بزرگ ،علماا و رزمناد ان و
شهدای عزیز ما همواره در شناخت و توسل به اهلبیت پیشگام بودند .آنان به درستی به این
معرفت رسیدهاند که بارای رسایدن باه رساتگاری ابادی و قارب حضارت حا بایاد از مسایر
اهلبیت وارد شوند .حاج حسین خوشاحوال ،خادم حرم امام رضا می وید
یکی از روزها که قرار بود شستوشوی حرم انجام شود ،وارد روضه منوره شدیم .طبا
همان عادت همیشگی بنا کردیم به آمادهسازی فضا .دیدم حاج قاسم وارد شد؛ خیلای
ساده و خودمانی .اشاره کردند هیچ نگو .بعضی رفقا متوجه حضور او شادند و بعضای
هم متوجه نشدند و ما شروع کردیم شعر معروفی را که زمزمه عاشاقانه و خیلای سااده
است و شاید ایراد فنی ادبیاتی هم داشته باشد ،خواندیم:

ایصًایَلـبمارم ،ـرچـهدارمامتـودارم  




تــاَیامــتایرضــاناز،ســرمخاکــتیــرنـــارم 


مــــ مخــــاکدرت ــــالمونــــوکرت  
مرازامدرمرازیهنازمادرتعلـیموسـیالرضـا
قبل از اینکه من شروع کنم این شعر را بخوانم ،تی را دادم به حاجی .حاجی که شاروع
کرد به شستوشو ،من شروع کردم به خواندن این شاعر .دیادم تای را ذاشات کناار،
سرش را ذاشت کنار ضریح و شروع کرد به ریه.

امثال حاج قاسم سلیمانی با عش و معرفت به اهلبیت
طیبه ،به این مقامات بلند دست یافتند.

1

و ریه و اشک در در اه آن انوار

پیامدهای غفلت از امام و ولی خدا

جدایی از امام موجب بروز خسارتهایی در دنیا و آخرت برای انسان میشود کاه باه دو
نمونه از آنها اشاره میشود
 .1ضاللت و شقاوت

غفلت و جدایی از امام  ،عواقب و آ ار سهمگین و جبرانناپذیری به دنبال دارد؛ چنانکه در
 .1خبر زاری دانشجویان ایران« ،ماجرای توسل حاج قاسم و مهدی باکری به امام رضا » ،140/0۷/15 ،کد خبر
.14000۷1510096

https://www.isna.ir/news/1400071510096
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َ َ ُ َ
َ َّ
َ َ ُ َ
َ َ َ ُ
زیارت جامعه کبیره آمده است « َ ِوِض ِِ َمنِِف َارقكمِِ َوِف َاز َِمنِِت َم َّسكِِ ِبكمِِ َوِأ ِم َن َِمنِل َجلأ ِِإلليكم َِوِ
ُ
َ َ َ َ َ ُ
ِص َّدقكم َِو ُِل ِد َ َِم ِنِاع َت َص َم ِِبكمِ؛1و مراه شد آن که از شما جدا شت و رستگار شاد آن
س ِلمِمن

که به شما چنگ زد و ایمن شت آن که به در اه شما پناه آورد و ساالمت یافات هار کاه شاما را
تصدی کرد و هدایت شد هر که به شما چنگ زد»
ضاللت در برابر هدایت است .کسی که با امامت است و در عرصاههای فاردی ،اجتمااعی
سیاسی و  ...از امام و ولی جدا نمیشود ،راه را یافته و سعادتمند است و کسی که از این مسیر
جدا میشود ،به بیراهه رفته و به مقصد نمیرسد .خداوند این چراغها را در دسترس انسانها قرار
داده است .روهی سعادت آن را دارند که سراغ ایان چراغهاای پرفاروغ جهاان هساتی بروناد،
قلبهایشان از آنان نور بگیرند ،راه سعادت را بشناسند ،در آن مسایر حرکات کنناد و باه مقصاد
َ
ُ
برسند « َوِف َاز َِمن َِِت َم َّس َك ِِبكمِ» .روهی نیز از سر ناآ ااهی خاود را از ایان اناوار پااک محاروم
َ َّ
َ َ ُ
َ َ
فرموده است « َو َِمنِِت َم َّسكِِ
میکنند و به بیراهه میروند « َوِض ِِ َمنِِف َارقكمِ» .رسول اعظم
َ َ َّ
َ
َ
َ
ين؛ 2و هر کس بعد از من باه
ِب ِعت َر ِتيِِ ِمنِِ َبع ِد ِِک َانِِ ِم َنِِالفا ِئ ِز َینِِ َو َِمنِتخل َف َِعن ُِهمِک َان ِِم َنِال َه ِال ِك َ ِ
عترتم تمسک جوید ،از رستگاران خواهاد باود و هار کاس از ایشاان تخلاف کناد ،از هاالک
شوند ان خواهد بود».
شهید سلیمانی در وصیتنامهاش خداوند را بر نعمت محبت و والیت اهلبیت ساپاس
می وید و مینویسد
خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان ّرزاق! پیشانی شکر شرم بر آستانت میسایم که مرا

در مسیر فاطمه اطهر

و فرزندانش در مذهب تشیع ا عطر حقیقی اسالم ا قرار دادی

و مرا از اشک بر فرزندان علی بن ابیطالب

و فاطمه اطهر

بهرهمناد نماودی؛ چاه

نعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نعمتهایت است؛ نعمتای کاه در آن ناور
است ،معنویت ،بیقراری که در درون خود باالترین قرارها را دارد ،غمای کاه آراماش و
3



معنویت دارد.
ــرکــهاوییمرکـــیدرراهکـــ  


4

اوم ــوالزتمــرهودرچــاهکـــ 


 .1محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص .613
 .2علی بن محمد خزاز رازی ،کفای األثر في ّ
النص ملی األئم اإلثنيمشر  ،ص .22
 .3شبکه اطالعرسانی دانا« ،چرا حاج قاسم سردار دلها شد؟» ،1399/10/08 ،کد خبر .1681863
 .4بدیع الزمان فروزانفر ،احادیث معنوی ،ص .30

https://www.dana.ir/news/1681863.html
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پیــررایگــزـنکــهییپیــراـــنســًر  




ستیسپرآرتوخو وخطر 1

 .2انحرافات اجتماعی

غفلت از امامت با ابعاد ساترده تکاوینی و تشاریعی ،موجاب باروز انحرافاات و اتفاقاات
ناخوشایند و سهمگینی در جامعه اسالمی میشود؛ مانند انحرافات جدی که در صدر اسالم رخ
داد و موجب شکل یری حاد ه عاشورا شد .این انحرافات و اتفاقات ناخوشایند پایه ذار بادعتی
بزرگ در جهان اسالم شد که به موجب آن ،مشکالت و ناهنجاریهای بسیاری در درون جامعاه
اسالمی به وجود آمد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
ا دامن زدن به تعصبهای قومی و قبیلگی؛
ا ترویج و رشد اندیشه دنیاپرستی؛
ا خلط میان مقبولیت و مشروعیت در خصوص امر جانشینی پیامبر اکرم ؛
ا در همشکستن حرمت بزر ان و شایستگان و در نتیجه تفوق و برتری ناالیقاان و باه حاشایه
راندن شایستگان؛
ا استحاله ارزشها؛
ا پیدایش و ایجاد حکومت بنیامیه ،تقویت پایههای حکومت بنیامیه؛
ا بیتوجهی یا کمتوجهی به خاندان پیامبر و . ...
ا ر القاها و شایعات علیه شایستگان و تخریب شخصیت افراد موجه و نیز موجه جلاوه دادن
شخصیتهایی همچون معاویه نبود ،مردم راه ح و صواب را مییافتند و باه آن وارد میشادند؛
اما هیهات که نتیجه سایر باه وجاود آماده ،انحارا و جادایی ماردم از حا و حقیقات یعنای
اهلبیت پیامبر و رایش به باطلهای ح نمایی همچاون معاویاه شاد .ایان انحارا
موجب شد لباس ح بر اندام باطل پوشانده شود .باطل در کسوت خالفت اسالمی با ابزارهایی
مانند زر ،زور ،تزویر و تدلیس چهره زیبای خانادان پیاامبر را ناموجاه نشاان داد و باا نشار
اکاذیب و تخریب شخصیتشان ،ایشان را از اوج شهرت به غربات و عزلات کشااند .غربات و
انزوا و مظلومیت خاندان پیامبر و بهویژه حضرت سیدالشهدا  ،حلقه آخر این روند باود.
فاجعه جانسوز و غمبار شهادت امام حسین  ،معلول ریزناپذیر علل پیشین و سومختامی باه
بود.
دنبال حوادث رخ داده در نیمقرن پس از شهادت پیامبر
 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .2943
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از همین رو بایسته است خانوادههای متدین در خانه و برای فرزندان خود به تبیین و توضایح
ابعاد سترده امامت بپردازند تا فرزندان ضمن شناختن حقیقت وجاودی اماام  ،باا حقیقات
انحرافات صدر اسالم آشنا شوند و هد شکل یری این انحرافات را که قطع ارتبااط انساان باا
خداست ،به خوبی بشناسند.
فهرست منابع
کتب

قرآن کریم
 .1ابوحیون ،نعمان بن محمد ،دمائم االسالم ،تصحیح آصف فیضی ،چا دوم ،قام مؤسساه
آلالبیت 1385 ،ق.
 .2حسکانی ،عبیداللاه بان عبداللاه ،شاواهد التنزیال لقواماد التفصاعل ،تصاحیح محمادباقر
محمودی ،چا اول ،تهران التابع لوزارة الثقاف و االرشاد االسالمی1411 ،ق.
 .3خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفای األثر فی ّ
الانص ملای األئما اإلثنیمشار  ،تصاحیح
عبداللطیف حسینی کوهکمری ،قم بیدار1401 ،ق.
 .4صدوق ،محمد بن علی ،معون اخبار الرضا  ،تصحیح مهدی الجوردی ،چا اول ،تهران
نشر جهان13۷8 ،ق.
 .5اااااااااااااااااااااا ،کما الدین و تمام النعماه ،تصاحیح علیاکبار غفااری ،چاا دوم،
تهران اسالمیه1395 ،ق.
 .6ااااااااااااااااااااا ،من الیحلره الفقعه ،تصحیح علیاکبر غفااری ،چاا دوم ،قام دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1413 ،ق.
 .۷طباطبایی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،چا دوم ،بیروت مؤسس االعلمی
للمطبوعات1390 ،ق.
 .8طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البعان في تفسعر القرآن ،تصحیح فضلالله یزدی طباطبایی،
چا سوم ،تهران ناصر خسرو13۷2،ش.
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکاافی ،تصاحیح علیاکبار غفااری و محماد آخونادی ،چاا
چهارم ،تهران دارالکتب االسالمی 140۷ ،ق.
 .10مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تفسعر نمونه ،چا دهم ،تهاران دارالکتاب اإلساالمی ،
13۷1ش.
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سایتها

 .1خبر زاری بینالمللی قرآن« ،پادکست؛ امام رضا  ،سلطان ساریر رضاا»،1400/11/08 ،
کد خبر .4023964
 .2خبر زاری دانشجویان ایران« ،ماجرای توسل حاج قاسم و مهدی باکری باه اماام رضاا »،
 ،140/0۷/15کد خبر .14000۷1510096
 .3شبکه اطالعرسانی دانا« ،چرا حاج قاسم ساردار دلهاا شاد؟» ،1399/10/08 ،کاد خبار
.1681863

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

راههای جلب محبت الهی
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


اشاره

رحمت ،واژهای مشترک میان خداوند و انسان است؛ با این تفاوت که وقتی درباره خداوند به
کار میرود ،با رحمتی که منتسب به انسان میشود متفاوت است .وقتی می وییم فالن شخص
رحیم است؛ یعنی درباره شخصی دیگر ،مهربانی و رقت قلب دارد و بر هماین اسااس ،ممکان
است به او احسان نیز بکند .ولی از آنجایی که رقت قلب و عاطفه دربااره حضارت حا باهکار
نمیرود ،منظور فقط احسان و تفضل او به مخلوقاتش است 1.در یکی از خطباههاای توحیادی
َ ُ َ ُ ِّ َّ
2
نهج البالغه ،به همین نکته اشاره شده است « َبصير ََِل ُِی َ
لة؛
الرق ِِ
وص ُف ِِبال َه َّاس ِة َِ،ر ِحيمَِِلِیوصف ِِب
ِ
خداوند بیناست ،ولی به داشتن چشم معرفی نمی ردد .مهربان است ،ولی به نازکدلی توصایف
نمیشود».
اقسام رحمت الهی

پیش از پرداختن به راههای جلب رحمت الهی ،الزم است با اقسام رحمت( ،رحمت عاام و
خاص) آشنا شویم
 .1رحمت عام

در رحمت عام الهی ،همه انسانها مشامول مهرباانی خداوندناد و همچاون بااران ،شاامل
مؤمنان و غیرمؤمنان و خوبان و بدان میشود .عالم بزرگ اسالمی مالاحمد نراقی ،داستانی را در
* دانشآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1ر.ک حسین بن محمد راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.34۷
 .2علی اکبر قرشی ُبنابی ،قاموس قرآن ،ج  ،3ص .۷8
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َ
قالب شعر نقل کرده که جنااب موسای عاازم کاوه طاور باود ،باری جلاوی او را رفات و
درخواست کرد پیغامش را به خداوند برساند «من از خداوندی تو عار و ننگ دارم .ا ر روزی مرا
تو میدهی ،هر ز نده؛ من نمیخواهم منت روزی تو را بکشم .نه تو خدای منی و نه من بنده تاو
هستم!».
حضرت موسی که از سخنان آن بر بیادب خشمگین شده بود ،با خود فات سازاوار
نیست که این مطالب را به خداوند بگویم .به کوه طور رفت و پس از اتمام مناجات ،بدون آنکاه
پیغام آن شخص را بگوید ،قصد خروج از طور را کرد که نا هان اعتراض الهی را شنید تو واسطه
میان من و مردمی ،چرا پیام بندهام را به من نگفتی! .موسی ع عرض کارد از فتانش شارم دارم،
خودت بینا و آ اهی که آن کافر چه فت .خطاب رسید از جانب من به او سالم برسان و بگو
ترنمیخوا یتومارا،تومخــواه 


نـاه 
ماتـوراخـوا یمیـاصــعزو 

رومـمراتــرنخوا ی،مند ــم

رومـتامسـًرهرلـلوکــــرم 


تــرنـــاریمــ ترومیممـن

منتـورارومیرسانـــمیـیمـ ن 


من 
عمیم
منعاماستورلل 


ریض

لطامنیـیانتهـا،نـودمَـــم 1




این نکته را نیز اضافه کنیم که مقصود از رحمت عام ،نعمت وجود یا هماان خلقات ،رزق و
روزی ،باران و دیگر نعمتهای فرا یر است.
برخی از آیات قرآنی بیانگر این رحمت است که در این جا به دو مورد اشاره میشود
َ
الف) « َو َر ْح َم ِتي َو ِس َع ْت ُک َّل ش ْیء؛ 2و رحمتم همه چیز را فرا رفته است».
َ
ب) « َر َّبنا َو ِس ْع َت ُک َّل ش ْیء َر ْح َمة َو ِع ْلما؛[ 3مالئکه خطاب به خداوند می ویند پرورد ارا!
رحمت و علم تو همه چیز را فرا رفته است».
 .2رحمت خاص

ً
برخی از آیات کتاب الهی ،صراحتا به رحمت خاص الهی اشاره میکناد
ب َر ْح َمته َم ْن َی ُ
شاء؛ 4خداوند ،رحمت خود را به هر کس بخواهد ،اختصاص میدهد».
ِِ
ِ
 .1مال احمد نراقی ،مثنوی طاقدیس ،بخش .140
 .2اعرا .156
 .3غافر .۷
 .4بقره  105و آلعمران .۷4

َ َّ ُ َ ْ َ
ات ُّ
«و اللاه یخ
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نخستین پرسشی که درباره رحمت خاص الهی وجود دارد این است کاه آیاا اختصااص باه
آخرت دارد ،یا عالوه بر آخرت ،در دنیا نیز عدهای از انسانها مشمول تفضالت ویژه الهای قارار
می یرند؟
در پاسخ می وییم هرچند ظر اصلی رحمات خااص الهای در قیامات اسات ،ولای از
معار دینی استفاده میشود که در همین دنیا نیز شاهد جلوههایی از آن میباشیم .قارآن کاریم،
َْ ٌ
َ
نزول خودش را به خدایی که هم رحمان و هم رحیم است نسبت داده میفرمایاد «تن ِزیال ِمان
َّ ْ
من َّالر ِح ِیم؛ 1این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است».
الرح ِ
عالمه طباطبائی در توضیح این آیه شریفه مینویسد
ا ر از بین همه اسما و صفات خداوند ،دو صفت «رحمان» و «رحیم» ذکر شده است
ا که اولی رحمت عامه خدا را حکایت میکند و شامل مؤمن و کافر میشود و دومی از
رحمت خاصه خدا خبر میدهد و تنها شامل مؤمنین است ا برای اشاره باه ایان اسات
که نزول قرآن ،مایه اصالح دنیای مردم اسات؛ همچناانکاه مایاه اصاالح آخرتشاان
2

میباشد.
ُّ
ّ
ُ
همچنین در دعای  54صحعفه سجادیه میخوانیم « َی َاِرح َم َنِالدن َي َ
ِاْلخ َر ِة َِو َِر ِح َيمه َما؛ 3ای
اِو ِِ

خدایی که در دنیا و آخرت رحمانی و در هر دوی آنها رحیمی».
راههای جلب رحمت خاص

در آیات قرآنی و روایات اهلبیت  ،راههای ونا ونی برای برخاورداری از فایض خااص
خداوند معرفی شده است .هر مقدار که انسان همت و تالش داشته باشد ،مایتواناد از عنایاات
خاص الهی نیز بهرهمند شود .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود
 .1ایمان راستین

ایمان آوردن به خدای متعال ،نخستین و برترین سبب دریافت رحمت خاص حضارت حا
ْ
است .خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب به صراحت میفرماید « َو َ
4
کان ِب ْال ُمؤ ِم ِن َین َر ِحیما؛
و خداوند همواره نسبت به مؤمنان مهربان بوده است».
 .1فصلت .2
 .2محمدحسین ،طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج ،1۷ص.359
 .3علی بن الحسین ،امام چهارم  ،الصحعف السجادیه ،ص.260
 .4احزاب .43
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در این آیه شریفه ،با کلمه رحیم ،اشاره به رحمت خاص الهی به مؤمنان شده اسات کاه جاا
دارد قدری به توضیح آن بپردازیم
این کلمه و مشابه آن یعنی رحمان ،به صورت مکرر در قرآن کریم آمده است .واژه رحمان که
 15۷بار در قرآن آمده ،اسم خاص الهی بوده و بر غیر او اطالق نمیشود و باه هماین دلیال نیاز
میتوان به جای آن از کلمه «الله» استفاده کرد .البته معنایی عام دارد و عمومیت رحمات الهای
درباره همه انسانها را میرساند .واژه رحیم نیز  22۷بار در قارآن باهکار رفتاه و همگای وصاف
1
خداوند محسوب می ردد ،به جز یک مرتبه که وصف رسولخدا است.
در نتیجه ،رحیم هرچند بر غیر خدا نیز اطالق میشود و از این نظر عام است ،هنگاامی کاه
وصف خداوند است ،معنایی خاص داشته اشاره به رحمت ویژه الهی به افراد مخصوصی دارد.
نشانههای ایمان

و

ایمان واقعی به خداوند ،در رو اطاعت از اوست که در قالب پیروی از قارآن ،پیاامبر
امیرمؤمنان نمایان میشود
َ
َ
َ
َّ َّ َ َ ُ
َّ
الله َو ْاع َت َص ُموا به ف َس ُی ْدخ ُل ُه ْم في َر ْح َمة م ْن ُ
اه َو
ِِ
الف) تمسک به قرآن« :فأما ال ِذین آمنوا ِب ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ضل َو َی ْه ِد ِیه ْم ِإ َل ْی ِه ِص َراطا ُم ْس َت ِقیما؛ 2اما کسانی کاه باه خادا ایماان آوردناد و باه آن [قارآن
ف
ّ
تمسک جستند ،به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درمیآورد و به راهی راست به
سوی خود راهنمایی میکند».
َ
َ
َ
َ
َّ ُ َ
َ ُ َّ
َّ
ول َل َع َّل ُک ْم ُت ْر َح ُم َ
الزکاة َو أ ُ
ب) اطاعت از رسولَ « :و أ ُ
ون؛ 3و
طیعوا الرس
قیموا الصالة و آتوا
نماز را برپا دارید ،و زکات را بدهید و رساول [خادا را اطاعات کنیاد تاا مشامول رحمات [او
شوید».
ج) محبت به امیرمؤمنان  :در روایتی که ابنشاذان از رسولخدا ص نقال کارده ،چناین
َ
ََ
َّ
َ َ َ َ َ َ ََ
ً َ َ َّ
َّ َ َ َ
اب َِوِف َت َحِِالل ُهِِ
یِعل ِِل َسا ِن ِهِالصو
ِوِأجر
آمده است «أَل َِو َِمنِأ َح َّب َِع ِلياِأث َبتِالل ُهِال ِهكمة ِِفيِقل ِب ِه ِ
َل ُهِِ َأب َو َ
ابِِ َّالرح َم ِِة؛ 4آ اه باشید کسی که علی را دوست بدارد ،خداوند حکمت را در قلب او ابت
می رداند و بر زبانش جاری میسازد و درهای رحمت را برای او باز میکند» .البتاه محبات باه
 .1توبه .128
 .2نسام .1۷5
 .3نور .56
 .4محمد بن احمد ،ابن شاذان ،مائ منقب من مناقب أمعر المؤمنعن و األئم  ،ص.64
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حضرت نیز به تبعیت از آن ایشان کشیده میشود و اطاعت از قرآن و پیامبر ص را در پی دارد.
 .2شکیبایی

در سوره مبارکه بقره ،پس از آنکه آزمایش همه انسانها به انواع مشکالت حتمی اعالم شده،
آن دسته از آنان را که اهل شکیبایی هستند مشمول بشارت الهی دانسته ،آن اه به تبیین آن بشارت
ُ َ ََْ ْ َ َ ٌ
ات م ْن َر ِّبه ْم َو َر ْح َم ٌة َو ُأولئ َك ُه ُم ْال ُم ْه َت ُد َ
ون؛ 1اینها [صابران ،
ِ
پرداخته است «أ ِ
ولئك علی ِهم صلو ِ
ِ
همانها هستند که الطا و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایتیافتگان».
یوسف صدیق

شکیبایی یوسف در برابر سختیهای زیاادی کاه از ناحیاه بارادران و درباار مصار دیاد،
رحمت خاص را برایش رقم زد و در همین دنیا ،ریاستی را نصایبش کارد کاه طبا روال عاادی
َ َ َ َّ َّ ُ ُ َ
ْ َْ
زند ی آن روز ،بسیار سخت بود برای چنین کسی فراهم شاود «ک ِذلك مکنا ِلیوس ِفاي اأر ِ
َ
ُ
ُ
شاء ُنص ُ
یب ب َر ْح َمتنا َم ْن َن ُ
َی َت َب َّوأ م ْنها َح ْی ُث َی ُ
شاء َو ال ن ِض ُیع أ ْج َر ْال ُم ْ ِس ِن َین؛ 2و این وناه ماا باه
ِ
ِ
ِ
ِ
یوسف در سرزمین [مصر قدرت دادیم ،که هرجا میخواست در آن منزل می زیاد [و ّ
تصار
میکرد  .ما رحمت خاود را باه هار کاس بخاواهیم مایبخشایم و پااداش نیکوکااران را ضاایع
نمیکنیم».
امام سجاد نیز در ضمن دعای ابوحمزه ،با اشاره به آیه فوق به پیشگاه الهای عرضاه مای-
ََ
َ
دارد « َوِب َرح َمت َكِِ َت َع ُّلقيِِ ُتص ُ
اء؛ 3خدایا! عالقه خاطرم به رحمت توست که آن
يبِِ ِب َرح َم ِتك َِمنِتش ُ ِ
ِ ِ
ِ ِ
را به هرکس بخواهی میرسانی».
در این جا حدیث زیبایی را که ابوبصیر از امام صادق نقل کرده ،مروری کنیم
آزادمرد در همه احوال آزادمرد است؛ ا ر رفتاری برایش پیش بیاید صبر میکند و ا ار
مصیبتها بر سرش فرو ریزد ناراحت نمیشود ،ا رچه اسایر شاود و مغلاوب اردد و
آسایشاش تبدیل به سختی شود؛ چنانکه یوسف صدی امین

را برد ی و مغلوبیات

و اسارت زیان نبخشید و او را تغییر نداد و تاریکی و ترس چاه و آنچه بار سارش آماد،
ضرری بر او وارد نساخت؛ تا اینکه خداوند بر او منت ذارد و ستمگر سارکش را بارده
او کرد ،بعد از آنکه مالک او بود و او را رسول قرار داد و به سبب او به ّامتی رحم کرد و
 .1بقره .15۷
 .2یوسف .56
 .3دعای ابوحمزه.
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صبر اینچنین است که این همه خیر و برکت به دنبال دارد .پس شکیبا باشاید و دل باه
شکیبایی بدهید تا اجر و پاداش نصیبتان شود.

موالنا چه زیبا فته است

1

َ
عــارنبــودکــیرراامسلسلـــه 

ـه 
ـقت ِلـ 
نیســتمــاراامَلــایحـ ِ

کــیررایرتــردزارمنجیــریــود 

یر مـهمنجیرسـاماز،میـر یـود  

2



3

4



تغییر نگاه

امام صادق در فتگویی با یکی از اصحابشان به نام اسحاق بن عمار ،مصیبت واقعای
را غیر از آن چیزی که ما در ظاهر مصیبت میدانیم معرفی کرده از همه ما خواسته است تا زاویه
نگاهمان به مشکالت را عوض کنیم

ً ُ
َّ
َّ
َ
ُ َ َ
ِوِاس َتو َجب َت َِع َلي َ
يت َِع َلي َه َّ
اِالصب َر َ
اِم َنِالل ِله َِع َّلز َِو َِجل ِ
ه
ِ
ط
ع
ِأ
َی ِاِإس َهاقَِلِت ُع َّد َّن ُِم ِص َيبة
ِ
ِ
َّ َ َ َّ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
اِإذاِلم َِیص ِلبر ِِعن َلدِن ُز ِول َهلا؛ 5ای
الثواب ِِإنماِالم ِصيبةِال ِتيِیهرمِص ِاحبهاِأجرلاِوِثوابه ِ
اسحاق! مبادا آن مصیبتی را که هم صبرش به تو داده شده و هم اوابش بار تاو واجاب
شته ،مصیبت بشاماری .هماناا مصایبت واقعای آن اسات کاه صااحبش باه جهات
بیصبری در وقت نزول آن ،از اجر و پاداش ناکام و بیبهره ماند.

در آیات مربوط به ایوب پیامبر  ،خداوند با عناوین ونا ونی از او تجلیال کارده و ویژ ای
برجسته آن پیامبر الهی یعنی شکیبایی کمنظیرش در برابر بیماری را بارای درسآماوزی ماا بیاان
نموده ،سپس پاداش خودش به این بنده صابر را این ونه بیان فرموده است « َو َو َه ْبنا َل ُه َأ ْه َل ُ
اه َو
ْ
ِمث َل ُه ْم َم َع ُه ْم؛ 6و ما خانوادهاش را (که در ا ر بیماری سخت و طوالنی از او جدا شده بودند) به او
بخشیده و بر رداندیم و همانند آنها را به آنان افزودیم».
نکته قابل توجه اینکه در ادامه همین آیه ،این تفضل را بر اساس رحمت خاص خاود معرفای
َّ
کرده ،میفرماید « َر ْح َمة ِمنا».
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.89
 .2زنجیر.
 .3سرور.
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات  3161ا 3160
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.225
 .6صاد .43
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باید با خود بیندیشیم که ایوب ع چگونه توانست به درجاهای از اساتقامت برساد و رحمات
ویژه الهی را نصیب خود کند! این عبد صالح خدا ،نگاهش به بیماری را از دریچه رنج و سختی،
به دریچه ضیافت تغییر داد و آن را همچون میهمانی دانست که خداوند برایش فرستاده است؛ لذا
کوشید تا از این میهمان به شایستگی میزبانی کند
ًتسالاــوبیـا صـبر و رضـا 

دریالخوشیودیاضیاخــــا 


امورـــاوخجلـــتعلــــمخــــا 
ُ
آزضــمیرروت ُ
ــرشراپــاسدار 

یودچـوزکیروعســلاویایال 
ُ
آزت ُرشراچوزکكرکیرـنکمار 1





 .3نماز

نماز ،یکی از مهمترین اسباب جلب رحمت خاص الهی بوده کاه هایچ چیازی نمایتواناد
ً
جاایگزین آن شاود و حقیقتاا بایمانناد اسات .باه هماین دلیال ،در روایتای از امیرمؤمنااان
َ َّ
ِالله َِماِان َف َت َ َِو ََِل َِس َّر ُُ َِأن َِیر َف َ َِرأ َس ُهِم َن َّ
َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ُ
ِالسج َد ِِة2؛
میخوانیم «لوِیعلمِِالمصليِِماِیغشاُِِ ِمن َِرحم ِة ِ
ِ
َ
ا ر نماز زار از رحمتی که سراپای او را فرا رفته خبار داشاته باشاد ،دل از نمااز نخواهاد کناد و
دوست ندارد سر از سجده بردارد».
همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است نماز به قدری سابب جلاب رحمات
َّ َ َ َ
َ َ َ َّ ُ
ُ ُ
يس َِینظ ُلرِ
يِالصه ِةِأق َب ِِإب ِل
ِالر ُج ِِف
الهی میشود که ابلیس به نماز زار حسادت میکند « ِإذاِقام
َّ َّ َ َ
َ َ َ ً َ َ
لاُ؛ 3هنگامی که شخصی به نماز میایستد ،شیطان که
یِمن َ ِِرح َم ِةِالل ِهِال ِتيِتغش ُِ
ِإلي ِهِحسدا ِِلماِی َر ِ
میبیند رحمت خدا او را فرا رفته ،از روی حسد به او مینگرد».
در سیره امیرمؤمنان هم جریانهای عجیبی درباره اهتمام ویژه ایشان به نماز زارش شده
است .برای مثال ،نقل شده در یکی از روزهایی که مشغول جنگ صفین بودند ،باه آفتااب نگااه
میکردند .ابنعباس پرسید چرا به آفتاب مینگرید؟ فرمود میخواهم زوال خورشید را ببینم تاا
نماز بخوانم .ابنعباس فت آیا در این یرودار اشتغال به جنگ ،هنگام نمااز خوانادن اسات؟
َّ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
ِالصه ِِة؛ ما برای چه با ایان قاوم مایجنگایم؟
؟ِإن َماِنق ِاتل ُهم َِعل
حضرت فرمود «عل ِماِنق ِاتلهمِ ِ
جنگ ما با آنها برای این است که نماز برپا شود!».
 .1موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،ابیات  3696ا  3692ا .3689
 .2حسن بن علی بن شعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.122
 .3همان.
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ابنعباس در ادامه می وید آن حضرت هیچ اه نماز شب را تارک نفرماود؛ حتای در لیلا -
1
الهریر (که سختترین شبهای جنگ صفین بود).
چه زیبا سروده است
ترـنتــو رمقوــود،نماماســت 
ارمنـــه 

مـــب ـهترـن ــهیهمعبود،نماماسـت 

ررمــودعلیکیرخــا،ساَــیکـوثر 

درمكتبما،کا ـومشهود،نمـاماســت 

اـننكتهرسولمـنیتًـتیهسـلماز 


سریکهیهتوریقتوارزود،نــماماســت 

دردادتهعـــلخــــارومَیامـــت 

امصــلححسن،مقوـومقوــود،نماماســت 

امآمـزکـرب ویـالآن ـهیـهعـالم 


مقوودحسینینعل یود،نمـاماســت 





آزرومکـهآـــمپسپــرده ــیبت 



2

اول ــ مهـيموعود،نــماماســت  


 .4خیرخواهی برای دیگران

از دیگر چیزهایی که نقش پررنگی در سوق دادن رحمت خاص خداوند به سوی انسان دارد،
ترحم به مخلوقات الهی است .از همین رو ،در حدیثی کوتاه از امیرمؤمنان چنین آمده است
ُ
ُ
«ب َبذل َّ
ِالرح َم ِة ُِتس َتن َزلِِ َّالرح َم ِة؛ 3با رحمت نسبت به دیگران ،رحمت الهی نازل میشود».
ِ ِ
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری ،این راه را برترین راه برای نزول رحمت الهی معرفی
َ
َّ ُ
َّ
َّ َ ُ َ ُ َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُّ
لة؛ 4رسااترین چیازی کاه
ِالرح َم ِ
لاس
کرده است «أبلغِماِتستدر ِِب ِهِالرحمةِأنِتضلمر ِِلج ِميل ِ ِالن ِ
رحمت الهی را فرود میآورد ،این است که در دل خود ،برای همه مردم رحمت بخواهی».
معنای فرمایش امام این است که حتی برای آن دسته از کفار که معاند و لجوج نیستند هم
خیرخواه باشید.
موالنا می وید
اککخـوا یرحـمکـنیـراکـکیار 

رحــمخــوا ییــرضــعیًازرحــمآر 5

 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،80ص.23
 .2جواد محد ی.
 .3عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.305
 .4همان ،ص.216
 .5موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .822
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عاقبت به خیری کافر

در روایتی از امام صادق به ماجرای اسالم آوردن یکی از کفار در صدر اسالم ،باه سابب
روحیه سخاوتش اشاره شده است
روهی از یمن برای بحث و جدال خدمت پیامبر آمدند و در میان آنها مردی بود که از
همه بیشتر سخن می فت و خشونت و لجاجت خاصی در برابر پیامبر مینمود.
پیامبر آنچنان عصبانی شد که آ ار غضاب در چهاره مباارکش آشاکار ردیاد .نا هاان
جبرئیل آمد و عرض کرد
َ
َ ُّ َ ُ ُ َ َّ َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ام؛ پرورد ارت سالم مایرسااند و
ِالسه َم َِو َِیقولِلك َِلذ َاِر ُج َِس ِخي ُِیط ِع ُمِالط َع َِ
«ر بكِیق ِرئك
می وید این مرد ،سخاوتمند است و اهل اطعام به دیگران میباشد».
خشم رسولخدا با شنیدن این سخن فروکش کرد و به آن مرد فرمود پرورد اار باه مان
چنین پیامی داده است و ا ر به سبب آن نبود ،آنچنان بر تو سخت می رفتم کاه عبارت دیگاران
ردی.
آن مرد پرسید آیا پرورد ارت سخاوت را دوسات دارد .حضارت فرماود بلاه .فات مان
شهادت میدهم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول و فرستاده او هستی.
سپس ادامه داد سو ند به همان خدایی که تو را مبعوث کرد ،تاکنون هیچکس را از نزد خاود
1
محروم برنگرداندهام.
نکته حائز اهمیت در این باره آن است که مصادی ترحم به دیگران ،متفاوت بوده و در شرایط
ونا ون متغیر است اهی سخاوت و کمک مالی است و زمانی حتای مایتواناد در قالاب در
آغوش کشیدن باشد؛ لذا در حدیث صحیح السندی از امام صادق میخوانیم
َّ ُ َ َ َ َ َ َ
اِغ َم َرت ُه َم َّ
اِالرح َمة؛ به راستی هنگامی که دو نفر مؤمن معانقه میکنند،
« ِإنِالمؤ ِمني ِن ِِإذاِاعتنق
رحمت [الهی آن دو را فرا می یرد».
بعد حضرت ادامه داد هر اه همراه شدند و از این همراهی جز رضایت الهی غرض دیگاری
نداشته باشند ،به آنها فته میشود « ناهان شما بخشیده شد ،پس [پرونده را از سر بگیرید».
و هر اه دو مؤمن از همدیگر پرسشی داشته باشند ،برخی از مالئکه به برخی دیگر می ویند
«از آنها دور شوید که آنها اسراری دارند و خداوند اسرار آنها را پوشانده است».
راوی (اسحاق بن عمار) عرض کرد فدایت ردم ،چهطور ساخنان آن دو بات نمایشاود،
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .39
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ُ

َ

َّ َ

درحالیکه خداوند فرموده است « َ
ماِیل ِفظ ِِمنِقو ٍل ِِإَلِل َدی ِه َِرقيب َِعتيدِ؛ 1انسان هیچ سخنی را بر
زبان نمیآورد ،مگر اینکه همان دم فرشتهای مراقب و آماده برای انجام [دادن مأموریت [و ضبط
آن است».
امام آه عمیقی کشید و به ونهای ریست که اشکان مبارکشاان ،محاسان ایشاان را فارا
رفت و آن اه فرمود ای اسحاق! خدای بلندمرتبه امر کرده که از ماؤمنین هنگاام مالقاات دور
عالم پنهاان
شوند ،این به دلیل احترام آنهاست .هرچند مالئکه سخنان آن دو را نمیشنوند ،ولی ِ
2
و آشکار (یعنی خداوند) از آن آ اهی دارد و آن را نگهداری میکند.
در پایان ،عناوین برخی دیگر از راههای جلب محبت الهی بیان میشود
 .1گریه بر امام حسین  3 :ریه بر امام حسین باعث جلب رضایت و محبت الهای
میشود.
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
َ 4
ُ
 .2توبه :جناب صالح پیامبر به قومش فرمود «لو ال تستغ ِفرون الله لعلکم ترحماون».
َّ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ َ 5
هم چنین در حدیثی از امیرمؤمنان ع میخوانیم «التو ب تستن ِزل الرحم ».
 .3خدمت به والدین :در روایات زیادی ،احسان باه والادین ،از واالتارین اساباب جلاب
رحمت الهی معرفی شده است .روایتی از رسولخدا ص ،کسی را که بعد از فوت والادینش نیاز
ُ َْ
ْ
ٌ
َ
برای آنها احسان کند ،سرور بهشتیان معرفی کرده است « َسید األْب َر ِار َی ْو َم ال ِق َی َام ِ َر ُجل َب َّر َو ِالد ْی ِه
َ
6
َب ْعد َم ْو ِت ِه َما».
َ
ُْ ُ َ
ُ
 .4انس و ارتباط با قرآن :خداوند متعال فرموده است « َو ِحذا ق ِار ََ الق ْارآن ف ْاس َات ِم ُعوا ل ُاه َو
َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ 7
أن ِصتوا لعلکم ترحمون».
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابن شاذان ،محمد بن احمد ،مائ منقب من مناقب أمعر الماؤمنعن و األئما  ،چاا اول ،قام
 .1ق .18
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.184
 .3جعفر بن محمد ابن قولویه ،کامل الزیارات ،ص.101
 .4نمل .46
 .5حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل ،ج ،12ص .129
 .6محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،۷1ص.86
 .7اعرا .204
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دوم ،قم جامعه مدرسین1363 / 1404ق.
 .3ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،تحقی و تصحیح عبد الحسین ،امینی ،چاا
اول ،نجف اشر دار المرتضوی  1356 ،ش.
 .4تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحکم و درر الکلم ،چا دوم ،قام دار الکتااب
اإلسالمی 1410ق.
 .5راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقی و تصحیح صفوان عادنان،
داوودی ،چا اول ،بیروت – دمش دار القلم -الدار الشامی 1412 ،ق.
 .6طباطبائی ،محمدحسین ،المعزان فای تفساعر القارآن ،چاا دوم ،لبناان ا بیاروت مؤسسا
األعلمی للمطبوعات1390 ،ق.
 .۷علی بن الحسین ،امام چهارم  ،الصحعف السجادی  ،قم چاا اول ،دفتار نشار الهاادی،
13۷6ش.
 .8قرشی ُبنابی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،چا ششم ،تهران دار الکتب االسالمی 1412 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی (ط  -اإلسالمی ) ،تصاحیح علای اکبار غفااری و محماد
آخوندی ،چا چهارم ،تهران دار الکتب اإلسالمی  140۷ق.
 .10مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقی ،احاراالنوار( ط -بیروت) ،تحقی و تصحیح جمعی از
محققان ،چا دوم ،بیروت دار ححیام التراث العربی 1403 ،ق.
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شاخصههای امید از منظر مقام معظم رهبری
*

سیـمحمـنوادراضلیاز 

مقدمه

مقام معظم رهبری در بیانیه ام دوم خطاب به جوانان عزیاز در ماورد چناد سار فصال
اساسی ،توصیههایی کرده است که عبارتناد از علام و پاژوهش ،معنویات و اخاالق ،اقتصااد،
عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و نیز
سبک زند ی .معظمله به امید و نگاه خوشبینانه به آینده تأکید بسیاری کرده است
اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیههایی میکنم ... .اماا
پیش از همه چیز نخستین توصیه من ،امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون ایان
کلید اساسی همه قفلها ،هیچ امی نمیتوان برداشت .آنچه می ویم یک امید صادق
و متکی به واقعیتهای عینی است .اینجانب هماواره از امیاد کااذب و فریبناده دوری
جستهام ،اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیاز بار حاذر داشاتهام و بار
حذر میدارم .در طول این چهال ساال ا و اکناون مانناد همیشاه ا سیاسات تبلیغای و
رسانهای دشمن و فعاالترین برناماههای آن ،مأیوسساازی ماردم و حتای مسائوالن و
مدیران ما از آینده اسات .خبرهاای دروغ ،تحلیلهاای مغرضاانه ،واروناه نشاان دادن
واقعیتها ،پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بازرگ کاردن عیاوب کوچاک و کوچاک
نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ ،برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصاویری و
اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ و البته دنبالاههای آناان در داخال کشاور نیاز قابال
مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنناد .شاما جواناان
باید پیش ام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران نهال امیاد باه
* کارشناس ارشد الهیات ومعار اسالمی.
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آینده را پرورش دهید .تارس و نومیادی را از خاود و دیگاران برانیاد .ایان ،نخساتین و
ریشهایترین جهاد شماست .نشانههای امیدبخش ا که به برخی از آنها اشاره شد ا در
برابر چشم شماست .رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشهاست و دست و دلهاای
امین و خدمتگزار ،به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان است .دنیا باه
جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهاای ایرانای ،در بسایاری از عرصاهها باا چشام
تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و باا قاوت خاداداد ،باه ساوی آیناده خیاز
بردارید و حماسه بیافرینید.

1

این نوشتار بر اساس آیات و روایات اساالمی ،باه تبیاین فرازهاایی از ساخنان مقاام معظام
رهبری درباره امید و امیدواری میپردازد.
امید در قرآن

قرآن کریم امیدواری را موهبت الهی به مؤمنان میداند و باا مقایساه میاان مؤمناان و کفاار،
میفرماید هم شما از طر دشمن به رنج میافتید و هم دشمن از طر شما به رنج میافتد و از
این جهت مساوی هستید؛ اما برتری امیدبخش جبهه شما در مقابل دشمن این است که خدا باه
شما وعده پیروزی داده است ،در حالی که همواره به جبهه مخالف شما وعده هالکت و انقراض
داده است

َ
َ َ ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ون ِمن
وم ِإن تکونوا تألمون ف ِإنهم یألمون کما تألمون و ترج
ابت ِ
و ال ت ِهنوا ِفي ِ
ْاء الق ِ
َ ُ َ َ َ َّ
َّ
کان الل ُه َعلیما َحکیما؛ 2و نباید در کاار دشامن سساتی و کااهلی
الل ِه ما ال یرجون و

کنید که ا ر شما به رنج و زحمت میافتید ،آنها نیز (از دست شما) رنج میکشاند باا
این فرق که شما به لطف خدا امیدوارید و آنها امیادی ندارناد .و خادا داناا و حکایم

است (و امیدواران را محروم نمیسازد).

وعده خدا به هالکت و اضمحالل مستکبران در قرآن ،فراوان است که در اینجا به همین یک
آیه که هم دربردارنده شکست کفار و هام نویادبخش پیاروزی مؤمناان اسات ،اکتفاا مایکنیم
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُ ََّ ُ َ ْ ُ
یکم َو ُی ْخ ِز ِه ْم َو َین ُص ْر ُک ْم َع َل ْی ِه ْم َو َیش ِ ُص ُد َور ق ْوم ُمؤ ِم ِن َین؛ 3با آنان
قاتلوهم یع ِذبهم الله ِبأی ِد
« ِ
 .1بیانیه ام دوم انقالب امید کلید اساسی همه قفلها.139۷/11/22 ،
 .2نسام .104
 .3توبه .14
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بجنگید تا خداوند آنان را به دستهای شما عذاب کند و خوارشان سازد و شما را بر آناان پیاروز
کند و دلهای مؤمنان را تشفی و َم َرهم نهد».
در عرصه جهاد با دشمن ،ممکن است بعضی از مجاهدان در میاناه راه ،باه فایض شاهادت
نایل شوند و شاهد پیروزی نهایی صالحان و شکست دشمنان نباشند؛ اما این نیز عاین پیاروزی
است .آیا شهادت برای امثال شهید سلیمانی و دیگر شهدای انقالب و دفااع مقادس و مادافعان
ُ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ َ َ ََّ
اون ِبناا ِإال
حرم ،کمتر از پیروزی ظاهری بر دشمن است؟ به تعبیر قرآن کریم «قال هال تربص
َ
ِإ ْح َدی ْال ُ ْسن َی ْی ِن؛ 1بگو آیا شما منافقان جز یکی از دو نیکویی (بهشت و یا فتح) چیزی میتوانید
بر ما انتظار برید».
امید و توحیدمحوری

هر انسان مؤمنی ممکن است خواسته و ناخواسته و در موقعیتهای مختلف ،رفتاار شارک
خفی شود و علل و اسباب زمینی را در کنار علت و سبب اصلی قرار دهد .باه افارادی متوسال و
امیدوار شود و یاا از عاواملی ترساان باشاد کاه در مقابال اراده الهای هایچ جایگااهی ندارناد.
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ٰ َ َ َ ُ ُ َ ً
َ َّ
وُِأ َحدا ِِس َو ُاُِف ِإن ُه َِم َاِر َجلاِ
امیرمؤمنان در این باره فرموده است «اجعلواِک ِرجاِئكم ِِل ِلهِوَِلترج
َ َ ٰ َّ َ
اب؛ 2تمامی امید خود را به خدا متمرکز کنید و به احدی جز او امیدوار نباشید.
أ َحدِغي َرال ِله ِِإَلِخ َ ِ
به درستی که هیچ کس به غیر خدا امیدوار نشد ،مگر اینکه نا امید و ناکام شد».
توصیه موحد بودن در بیم و امید ،درباره مادیران سیاسای و میادانداران دیپلماسای اهمیات
بیشتری دارد تا به حکومتهای به ظاهر مقتدر نگاه افراطی نداشته باشاند ،در شارایط ناابرابر از
آنها حل مشکالت را طلب نکنند و بدانناد کاه خادا فاوق هماه قادرتها و سازاوار بیشاترین
امیدهاست .حضرت آیتالله خامنهای در بیان عبرتهای مهم از قضاایای اوکاراین خااطر
نشان کردند «عبرت اول برای همه دولتها ،این است که پشتیبانی قدرتهای غربی از کشورها
و دولتهای دستنشانده آنها ،یک سراب است و واقعیات نادارد» .ایشاان ،اوکاراین اماروز و
ِ
افغانستان دیروز را دو شاهد زنده برای دولتهای متکی به آمریکاا و اروپاا خواندناد و افزودناد
ِ
اری افغانساتان فتناد کاه ماا باه آمریکاا و
«هم رئیسجمهور اوکاراین و هام رئیسجمهاور فار ِ
3
دولتهای غربی اعتماد کردیم ،اما آنها ما را تنها ذاشتند».
 .1توبه .52
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،تصنعف غررالحکم و دررالکلم ،ج  ،2ص .24۷
 .3سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب به مناسب عید مبعث.1400/12/10 ،
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امید به خدا ،موجب رویش امیدها و نتایج فزاینده میشود .چه بسیار امیدهای کوچکی که به
امیدها و اتفاقات بزرگ و مبارک تبدیل شدهاند و یا امیدهای بزر ی که نتاایج دیگاری هام در دل
خود داشتهاند؛ همچنان که یک کشاورز ندم میکارد ،اما محصاوالت دیگاری هام نصایب او
میشود.
َ
ــت ـــمیاکـــش 
ــرکــهکــاردَوـ ِ

در روایتی از امیرالمؤمنین

َ
ـــرتبـــ میآـــــش 1
کـــاه،خـــود،انـ

آمده است

َ َ ُ َ
َ ً َ
َ َ َ ُ َ
ُ
َ
و؛ِفإ َّن ُِم َ
ان ِخ َر َج َِیق َت ِب ُسِنارا ِِأل ِل ِلهِِ،
وس ِب َن ِِعم َر َ ِ
ج
ر
ات
م
ِل
ك
ن
م
ِ
ِ
ج
ر
وِأ
کنِِ ِل َماَِلترج
ِ
ِ
ِ
َ
ََ َ
َ ُ
َ َ َّ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً َ َ
ان َِ،وِ
؛ِوِخ َر َجلت َِم ِلكلة َِس َلب ٍإِفأسلل َمتِ َمل َ ُِسللي َم َ ِ
فكلمهِاللهِعزِوِج ِوِرج ِن ِبيلا
َ
ونِالع َّزِلف َ
َخ َر َجتِِ َس َه َر ُةِف َ
رعو َن َِیط ُل ُب َ
رعو َنِ،ف َر َج ُعو ُ
ين؛ 2نسابت باه آنچاه امیاد
اِملؤ ِم ِن َ ِ
ِ
ِ ِِ
نداری ،امیدوارتر از آنچه به آن امید داری ،باش؛ زیارا موسای بان عماران از شاهر
خارج شد تا برای امتش از خدا طلب آتش کند ،خداوند با او سخن فت و باه عناوان
رسالت مراجعت کرد .ملکه سبأ نیز کاافر از شاهر خاارج شاد ،ولای نازد سالمیان
مسلمان شد و جادو ران فرعون برایش طلب عزت میکردند ،ولی خودشاان باا ایماان
باز شتند.

سید حسن نصرالله ،دبیر کل حزبالله لبنان می وید
یک بار همراه شورای حزبالله لبنان در محضار مقاام معظام رهباری باودیم .اوج
سختی و تنگنایی ما بود و خیلی به حزبالله سخت می ذشت .کنفارانس شرمالشایخ
هم صورت رفته و همه توطئه کرده بودند که حزبالله را نابود کنند .وقتای کاه ماا باا
رهبر معظم جهان اسالم دیدار داشتیم ،ایشان باه ماا امیاد داد و فرماود «شاما پیاروز
میشوید ،این چیزها زیاد مهم نیست».

3

امید و توکل

رهبر انقالب یکی از مایههای امید را توکل میدانناد «یکای از مایاههای امیاد عباارت
است از توکل به خدای متعال ،العاقبه للمتقین .وقتی شاما اهال تقاوا بودیاد ،پاکادامن بودیاد،
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=49673
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رعایت امر و نهی الهی را کردید ،خدا با شماست .وقتی خدا با انسان اسات؛ یعنای پیاروزی باا
1
انسان است».
حافظ تکیه بر تقوا و دانش منهای توکل را نوعی کافری میداند
تكیهیرتقواودان درعرـقت،کارریاسـت 

را ــروتــرصـــ ــرداردتوکــلیاــــش 2





توکل ،از مفاهیمی است که میوه مبارک و شوقانگیز تعاالیم انبیاسات و جاای آن در تعاالیم
اکوالر فیلسااوفانه و علااوم انسااانی خااالی اساات .ایاان حاادیث شااریف کااه فتگااویی میااان
سا ِ
رسولخدا و جبرئیل است ،ابعاد مختلف توکل را بیان میکند

َ
َ
َّ َ َ َ
َ َ َّ ُّ ُ َ َّ
َ َ ُ
َِل َین َفل ُ َِو ََِل ُیعط َ
ليِوِ
اِالت َوک ِِ َعل ِالل ِه َِع َّز َِو َِج ِفقالِال ِع ُلم ِِبأ َّنِال َمخللوقَِل َیض ُّلر َِو ِ
وِم
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ
ََل َیم َن ُ َِوِاست َ
عمالِال َيأ ِس ِِمنِالخل ِقِف ِإذاِکانِالعبدِکذ ِلكِلمِیعم ِِأح ٍد ِِسویِالل ِهِوِللمِ
ِ
َ
َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ ُّ
َ ُ َ َ ََ
3
َ
َ
َ
فِسویِالل ِهِوِلمِیطمل ِفليِأح ٍلد ِِسلویِالل ِلهِفهلذاِللوِالتوکل ؛ پیاامبر
یرجِوِلمِیخ ِ
اکرم از جبرئیل سؤال کرد توکل بر خدا یعنی چه و چگونه اسات؟ جبرئیال فات
توکل یعنی یقین داشتن به اینکه مخلاوق ناه قادرت زیاان رسااندن و ناه قادرت ساود
رساندن دارد ،نه چیزی میدهد و ناه از چیازی جلاو یری میکناد و باه طاور کلای از
مخلوق مأیوس شده و هیچ امیدی به آنها نداشته باشای و هنگاامی کاه انساان چناین
حالتی پیدا کرد ،تمام کارهایش برای خدا خواهاد باود و هایچ عملای را بارای غیار او
نمیکند و به غیر او امیدوار نمیشاود و از غیار او نمیترساد و چشام طماع از غیار او
ندارد .این است توکل.

البته توکل با سستی ،کاهلی ،خفتگی و فارغ بودن ساز ار نیست؛ بلکه بخاش جداییناپاذیر
کار و تالش است.
تًــــتپیغمبــــریــــهآوامیل ـــــ 
ُ َ
رمـــزالكاســـبحبیباللـــهکـــ و 


یــــاتوکــــلمانــــویاکــــتریب ـــــ 
امتوکـــلدرســـبب،کا ـــلمشـــو 4

 .1بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی.1398/0۷/1۷ ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
 .2شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،غزلعات حافظ ،غزل شماره .2۷6
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،66ص .2۷3
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .914-913
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انـــراـــنرهمیتــراشومیخــراش 


َ
تـــادمآخـــردمـــیرـــارغمبـــاش 1

امید به زوال و نابودی دشمنان

مقام معظم رهبری یکی از عوامل امیدواری انسان را ضعف دشامن و فرساود ی جبهاه
مقابل و زوال تمدن غرب میدانند .ایشان میفرماید

اینها نابودشدنی هستند ... .این ظواهر نباید کسی را ول بزند؛ اینها رفتنی هساتند،
اینها ساقطشدنی و نابودشدنی هستند« .ا َّن الباط َل َ
کان َز ُهوقاا» 2.اینهاا باطلناد و
ِ
ِ
ً
قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتاد ی خواهند شاد؛ در ایان هایچ تردیادی
نیست .البته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر انجام بگیرد ،بستگی دارد به اینکه
مؤمنین ،جامعه مؤمن ،چهجوری عمل بکند .ا ر درست عمل بکند ،این اتفاق زودتار
ً
میافتد .ا ر درست عمل نکند ،این اتفاق چهار صباح دیرتر میافتاد؛ اماا حتماا ایان
اتفاق میافتد .هم اینها ،هم آن کسانی که اینها چشم امیدشاان باه آنهاسات ،هماه
3
ساقطشدنی هستند.

عمر و مهلت طوالنی برای فرعونیان نتیجهای ،جاز غارق شادن در بااتالق ناهاان نادارد؛
همچنانکه به ابلیس تا روز رستاخیز مهلت داده شد.
ُ
ُ
مرخوشدرَرب،نازپروردزاست 
ع ِ

ـرســرتینخــوردزاســت 4
عمـ ِ
ـرماغامیهـ ِ

پیروزی پیامبران بر حکومتهای ستمگر در ذشتههای تاریخ و نیز نابودی و فروپاشای
بعضی از قدرتهای مردمستیز معاصر مانند حکومت سوسیالیستی شوروی ،رژیم بعثی عاراق،
حکومت خودکامه شاهنشاهی ایران و سرنگونی ذلیالنه بعضی رؤسای خودکاماه و خودفروختاه
عربی مانند انور سادات ،حسنی مبارک و َ
معمر قذافی را در همین زمان دیدهایم .بنابراین مؤمنان
هر ز مرعوب ابهت این قدرتهای پوشالی نمیشوند؛ بلکه منتظر شکست نهایی آنها هساتند.
ََّ ََّ
ُ
ُ
اه ِإال
جادل ِفي
خدای متعال حتی به پیامبر
آیاات الل ِ
این هشدار و دلگرمی را میدهد «ما ی ِ
ِ
ْ
ََّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ُ
الد؛ 5جز کسانی که کفر ورزیدند ،کسی در آیات خداوناد
ال ِذین کِروا فال یْررك تقلبهم ِفي ال ِب ِ

 .1همان ،بیت .1822
 .2اسرا .81
 .3بیانات در محفل انس با قرآن کریم.1396/03/06 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36663
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،بیت .۷۷۷
 .5غافر .4
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جدال و ستیزه نمیکند؛ پس تحرك آنان در شهرها تو را نفریبد».
مانورهای نظامی ،کنفرانسهای سیاسی ،سافرهای دورهای و قراردادهاای بینالمللای کاه از
سوی سران استکبار بر زار میشود ،از مصادی «تقلبهم فی البالد» است 1.شکستهای آمریکاا
مانند شکست در صحرای طابس ،ناکاامی در تحاریم ساترده و همهجانباه ایاران ،ناکاامی در
حمایت از داعش و نداشاتن واکانش مناساب در مقابال یاورش ایاران باه پایگااه عایناالساد،
درپی اسرائیل از محور مقاومات و خاروج متجااوزان آمریکاایی از افغانساتان،
شکستهای پی ِ
مصداقهایی از ضعف دشمنان است که در تاریخ معاصر اتفااق افتااده اسات و نسال حاضار،
شاهد مستقیم این ذلت قدرتهای پوشالی و ببرهای کاغذی بودهاند .از آنجا که ضعف دشمنان
یکی از سنتهای الهی است ،ما همواره منتظر شکستهای دیگر این دشمن ضعیف هستیم.
شخصیتی مانند شهید قاسم سلیمانی در شکستن ابهت پوشالی این ببر کاغذی نقش اساسی
داشت؛ چرا که ضعف دشمن را باور داشت.
امید به تحقق وعدههای الهی

تاریخ واهی میدهاد کاه بسایاری از وعادههای الهای باه مؤمناان و ساتمدید ان محقا
شدهاست .ما نیز باید به وعدههای الهی امیدوار باشیم و به راستی چه کسی از خداوند در عمال
مؤمنان حاضر در صحنه» در این آیه با صاراحت
به وعده خود صادقتر است؟ همراهی خدا با «
ِ
بر زبان حضرت موسی جاری شده است؛ آنگاه که حضرت موسی و همراهاانش تحات
تعقیب فرعون و در آستانه غرق در رود نیل بودند ،وحشتزده شدند و به موسی فتناد انن
َ َ ََّ
یا غرق میشویم و یا دستگیر .حضرت موسی باه آنهاا فرماود «قاال کاال ِإ ََّن َم ِعا َی َر َِّباي
ً
َس َی ْه ِد ِین؛ 2فت چنین نیست ،قطعا پرورد ارم با من است و مرا هدایت خواهد کارد» .در ایان
لحظه آب شکافته شد و آنها به سالمت از رود نیل عبور کردند.
آیات بسیاری از قرآن کریم به همراهی خدا با مؤمنان و دفاع از آنان شاهادت دادهاناد .شارط
حمایت و دفاع خدا از مؤمنان ،این است که جبهه و مقاومتی را علیه استکبار تشکیل داده باشند؛
طلبان خانهنشین جاری نمیشود .مقام معظم رهبری
و رنه این نصرتهای الهی برای عافیت ِ
میفرماید
 .1محسن قرائتی ،تفسعر نور ،ج  ،8ص .214
 .2شعرا 61
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َّ

َّ َ ُ
داف ُع َعن الذین آمناوا؛ 1هار کسای کاه
این وعده الهی است .فرموده اسات «ان الله ی ِ

مؤمن به خداست ،خدا از او دفاع میکند» .خب خیلی از مؤمنین در دنیا هستند ،خدا

از آنها دفاع نکرده ا مؤمنینی که زیر لگد مستکبرین دارند له میشوند ا چارا؟ ایان باه
خاطر این است که به سنتهای دیگر الهی عمل نشده است .به خاطر ایان اسات کاه
حرکت نشده ،قیام نشده ،اقدام نشده .بنابراین مجاهدت الزم است ،تالش الزم اسات.
یک ملتی ا ر مؤمن به خدا باود ،اماا تاالش نکارد ،مجاهادت نکارد ،البتاه لگادمال
ّ
2
میشود .آن «یدافع عن الذین آمنوا» دیگر اینجا را نمی یرد.
امید ،عامل انجام کارهای بزرگ

مقام معظم رهبری میفرماید «ا ار امیاد نباشاد ،هایچ یاک از کارهاای بازرگ انجاام
نمی یرد» 3.در هر نقطهای از زمین و حتی بخشهایی از فضا که انسان اماروز بادان دسترسای
یافته ،احداث و ایجاد شهرها ،بناها ،کارخانجات ،سدها ،صنایع عظیم و پیچیاده ،باغساتانها و
کشتزارها و ،...نتیجه امید انسان به نتایج ،مرات و دستاوردهای این اقدامات بوده اسات .بادون
این امید ،کره خاکی جز سنگ ،خاک ،درختها ،علفها ،آبهاای بالاساتفاده و بیمصار ،
زمینها و بیابانهای بایر و موات چیزی وجود نداشت.
تـــرنبـــودیمیـــلوامیــــکـــجر 

کــینشــانـییا بــازیــیخکــجر؟ 4
ِ

بلند مؤمنانه اقتضا میکند که انسان به سفر و جایگاه ابدی خود بیاندیشد ،اما بسیاری
همت ِ
از امیدبخشیهای قرآن و روایات و نیز دعاهایی در صحیفه سجادیه ،نااظر بار نیازهاای دنیاوی
مؤمنان است .رهبر انقالب میفرماید

َ َ
ْ
در آن دو انه امیدواری و نومیدی ،دچار نومیدی هم نباید بشاویم « َو ال ت ْیأ ُساوا ِمان
َّ َّ ْ َ ْ ُ ْ
َّ
الله إ َّن ُه ال َی ْی َأ ُس م ْن َر ْ
َ ْ
کاف ُرون»- 5که در سوره یوسف اسات-
ال
م
و
ق
ال
ال
إ
ه
الل
َ
و
ِ ِ
رو َِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
این مربوط به مسائل دنیایی است« .ال ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْو َِ الل ِه» مربوط به مساائل معناوی

 .1حج 38
 .2بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایند یهای سیاسی ایران در خارج از کشور.1390/10/0۷ ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19872
 .3زیدهای از بیانات در دیدار اعضای مجلس خبر ان رهبری.1398/0۷/04 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43591
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت .523
 .5یوسف .8۷
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ْ َ ََ
ْ ُ ُ َ
وس َو
نیست مربوط به پیدا کردن یوسف است « یا َب ِنيَّ اذه ُبوا فت َ َّس ُسوا ِمن ی
ِ
َ
ََْ
َ ََْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
خیه و ال تیأسوا ِمن رو َِ الل ِه»« .ال تیأسوا ِمن رو َِ الل ِه» در پیدا کردن یوسف که
أ ِ
َ َ
َّ
یک امر دنیایی است .پس بنابراین ،این «ال ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْو َِ الل ِه» یک امر کلای اسات

در امور دنیایی .البته در امور اخروی هم همین جور است ،اما آیه در مورد امور دنیاایی
است« .ال َت َ
ایئسوا« ،چرا انسان مأیوس باشد؟ نخیر ،ما امیدواریم که بتوانیم بینای ایان
َ
قدرتهای مستکبر را به خاک بمالیم و رغم انفشان کنیم؛ میتوانیم این کار را [بکنیم ،
امیدواریم.

1

ُ
هلک
ناامیدی ،سم م ِ

ناامیدی ،از وسوسههای شیطانی ناشی میشود؛ وسوساههایی کاه در دل رساوخ میکناد و
انسان را از تالش باز میدارد .به واهی آیات قرآن ،ابعاد وسوسه شیطان بسیار متنوع اسات؛ اماا
ََّ ْ َ ُ َ ُ ُ
ادک ُم
یکی از مهمترین آنها ،وعده فقر و مأیوس کردن آدمی از بینیاازی اسات «الشایطان ی ِع
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََّ
الل ُه َواس ٌع َعل ٌ
ایم؛ 2شایطان شاما را
اء والله ی ِعدکم مْ ِِرة ِمنه وفضال و
الِقر ویأمرکم ِبالِ ش ِ
ِ
ِ
وعده فقر و بیچیزی دهد و به کارهای زشت و بخل وادار کند و خدا باه شاما وعاده آمارزش و
احسان دهد و خدا را رحمت بیمنتهاست و (به همه امور جهان) داناست».
انبیــاتًت ـــنومیـــییـــاســت 

اییـاری،ییحــاسـت 3


رللورحمت

ناامیدی انسان را منزوی ،خانهنشین و بیخاصیت میکند و از نگاه اسالم ،جزم ناهان کبیره
به شمار میآید .امام خمینی در تحریرالوسعله ،یأس را در صادر ناهاان کبیاره دانساته و ایان
صفت رذیله را اولین ساقطکننده عدالت معرفی کرده است 4.امام صادق فرموده است « ِملنِ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ َ
أ ک َب ِرِالك َبا ِئ ِر ِِعن َدالل ِهِال َيأ َسِِ ِمنِِ َروحِِالل ِه َِوِالق ُنوط ِِمن َِرح َم ِةِالله؛ 5از بزرگترین ناهان کبیار نازد
ِ
خدا ،یأس از روحالله و ناامیدی از رحمت و نیکی خداست».
رهبر معظم انقالب با تأکید بر مسئله امیدواری میفرماید «امروز جریاانی در داخال و
 .1بیانات در دیدار اعضای مجلس خبر ان رهبری.139۷/12/23 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994
 .2بقره.268 ،
 .3موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،بیت .2922
 .4سید روحالله موسوی خمینی ،تحریر الوسعله ،ج  ،1ص .2۷4
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .4۷2
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خارج وجود دارد برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن روح امید» 1.ایشان در دیدار باا نخبگاان
علمی فرمود «ناامید نباید شد ،هیچ چیزی برای شمای جاوان موجاب نامیادی نبایاد بشاود...
2
ناامیدی ،سم است».
فهرست منابع
کتب

قرآن کریم
 .1تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محماد ،تصانعف غاررالحکم و دررالکلام ،تحقیا مصاطفی
درایتی ،چا اول ،قم دفتر تبلیغات1366 ،ش.
 .2حسینخانی نائینی ،هادی ،اا و پرهای امام (ارشی از سعره مملی نمایندگان امام خمعنای
در استانها) ،چا اول ،قم بوستان کتاب1400 ،ش.
 .3قرائتی ،محسن ،تفسعر نور ،تهران مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن1383 ،ش.
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،چا اول ،قم دارالحدیث1429 ،ق.
 .5مجلسی ،محمدباقر ،احاراالنوار ،تحقی جمعی از محققان ،چاا دوم ،بیاروت دار احیاام
التراث العربی1403 ،ق.
 .6موسوی خمینی ،سید روحالله ،تحریر الوسعله ،چا اول ،قم مؤسسه مطبوعاات دارالعلام،
[بیتا .
سایتها

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی سید علی خامنهای.

 .1بیانات در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.1398/03/08 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42۷00
 2.بیانات در دیدار مدالآوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان.1398/05/15 ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43188

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

جهاد تبیین

1
*

حجتاالسالموالمسلمینسعیـصلحمیرماـی 


مقدمه

رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتالله خامنهای درباره رسالت روشنگری و جهاد تبیاین
فرموده است
شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلماه میاوه دل ملات و امیاد
آینده این کشورید ،به مسئله »تبیین» اهمیت بدهید .خیلی از حقاای هسات کاه بایاد
تبیین بشود .در قبال این حرکت مراهکنندهای که از صد طر باه سامت ملات ایاران
سرازیر است و تأ یر ذاری بر افکار عمومی که یکی از هد های بزرگ دشمنان ایران و
اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگهداشتن افکار و رها کردن اذهان ماردم و
ِ
بهخصوص جوانها« ،حرکت تبیین» خنثیکننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن
است .هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه ،مثل یک چراغی ،مثل یاک ناوری پیراماون
خودتان را روشن کنید .امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار .این فضای
عمومی در کنار مشکالتی که ممکن است به وجود بیااورد ،برکاات بزر ای هام دارد؛
میتوانید افکار درست را ،افکار صحیح را منتشر کنید؛ پاسخ به اشکاالت را ،پاسخ باه
ابهامآفرینیها را در این فضا با استفاده از این امکاان منتشار کنیاد و میتوانیاد در ایان
زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید .البته اصل قطعی در این بااب ،ایان اسات کاه
بایستی از شیوه اخالقی در این کار پیروی کرد .از این کااری کاه بعضایها در فضاای
مجازی یا در مطبوعات و در مقالهها و اینجا و آنجا انجام میدهناد کاه باا دشانام ،باا
 .1این نوشتار ،متن پیاده شده سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سعید صلح میرزایی است که در بهمان  1400در
جمع مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ایراد شده است.
* نویسنده و پژوهشگر.

  268رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشوند ،بایاد بهشادت اجتنااب کارد.
بایستی حقای را با منط قوی ،سخن متین و عقالنیت کامل ،همراه با زینات عاطفاه و
عواطف انسانی و بهکار یری اخالق منتشر کرد .امروز همه ماا بایساتی در ایان میادان
حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم .امیادوارم انشاامالله
خدای متعال همه شماها را موف کند .جوانهای ما امروز بحمدالله مجهزناد؛ مجهاز
به فکر ،مجهز به عقالنیت ،مجهز به آ اهیهاای فاراوان و میتوانناد در ایان زمیناهها
خیلی تالش کنند .خودتان را آماده کنید ،این تجهیزات را در خودتان افازایش بدهیاد و
به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و در این میدان وارد بشوید.

1

معنای جهاد تبیین و جنگ روایتها

تبیین ،یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان .ذهن انسان ممکان
است دچار ابهام شود ،مورد تحریف قرار یرد و دشمن یا هر فرد دیگری آن را از مسیر حقیقی و
عقالنی خودش منحر کند .به عبارتی تبیین به معنای بیتفاوت نبودن انسان نسابت باه ذهنای
است که به کمک نیاز دارد و باید تعلیم ببیند .مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در موارد متعددی
اساس روش اسالمی و انقالبی را تبیین دانستهاند؛ چنانکه یکی از موارد امر به معرو و نهای از
منکر نیز همین مسئله است .ا ر چه رهبر انقالب همواره قشر نخبگان و ،طالب و دانشجویان را
به تبیین فراخوانده بودند ،اما اکنون مخاطب عام را به این امر دعوت کرده و از همگان خواستهاند
در حوزه خود تأ یر ذار باشند و نسبت به شرایط کنونی جامعه و جهان بیتفاوت نباشند .از همین
روست که در توصیه به پرستاران میفرماید «شما روایت کنید حقای جامعاه خودتاان و کشاور
خودتان و انقالبتان را .شما ا ر روایت نکنید ،دشمن روایت میکند؛ شما ا ر انقاالب را روایات
2
نکنید ،دشمن روایت میکند».
تبیین ،بخشی از جهاد تبیین و رسالت روشنگری است .باید توجه داشت که هر کاری از نظر
اسالمی جهاد نیست .مهمترین عنصر جهاد به معنای اسالمی و قرآنی ،تقابل با دشامن اسات؛
یعنی هر کاری که در تقابل با دشمن و فی سبیلالله باشد ،جهاد است
 .1بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی.1400/0۷/05،
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جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تالش در مقابلاه باا دشامن .هار تالشای ،جهااد نیسات.
خیلیها تاالش میکنناد ،تالشهاای علمای زیاادی میکنناد ،تالشهاای اقتصاادی
میکنند که خوب و بهجاست ،اما جهاد نیست .جهاد ،یعنی تالشی که هاد

یری در

مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است .در اصطالح اساالمی و منطا
اسالمی ،جهاد این [کاری است که در مقابل دشمن انجام می یرد .شاما [ا ار کاار
اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن ،میشود جهاد؛ کار علمی و تحقیقی بکنید بارای
مقابله با دشمن ،میشود جهاد؛ حر بزنید ،تبیاین کنیاد بارای خنثای کاردن وسوساه
دشمن ،میشود جهاد؛ اینها همه جهاد است .پس مهم این است که ما عرصه جهااد را
تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه عرصهای باید جهااد کارد .ایان ،خیلای مهام
است.

1

تبیین مهمترین عرصۀ جهاد

از نظر مقام معظم رهبری جهاد تبیین ،مهمترین عرصه جهاد است؛ زیرا اکناون دشامن
با هزاران دستگاه رسانهای و خبری دست باه جناگ روانای زده اسات تاا باا واروناه جلاوه دادن
واقعیتها ،رابطه مؤمنانه مؤمنین را قطع کند .از این رو باید با تبیاین و روشانگری ،حقیقتهاا را
برای همگام بیان کرد.
ما در حال یک نبرد فرهنگی ،یک نبرد جنگ نرم هستیم یعنی به ما تهاجم شده؛ تهاجم نارم،
آن هم با ابزارهای پیشرفته و بسیار نو و با توانایی بسیار باال؛ به ما حمله شده .خب ما باید اول این
را تصدی کنیم ،باید اول قبول کنیم که ما در حال یک جنگیم ،ما مورد تهاجم قرار رفته هساتیم.
ا ر چنانچه این شد ،آن وقت بایستی همه نیرو را متمرکز کنیم در ضربه زدن به مهااجم و جلاوی
هجوم او را رفتن .هد مهاجم ،آماج کار مهاجم چیست؟ فرهنگ ماسات ،اخاالق ماسات،
قوی توانایی ایجاد
خانواده ماست ،هویت ماست ،تاریخ ماست .در مقابل ،ما بایستی یک جبهه ِ
کنیم که این جبهه بتواند پاسخگو باشد .آن جبهاه متشاکل از کیسات؟ از هنرمناد ،روشانفکر،
عنصر فرهنگی؛ یعنی شماها هستید ،شماها و امثال شما آقایان و دوستانی که در بخش فرهنگ و
2
در بخش هنر مشغول کار هستید.
 .1بیانات در دیدار مداحان اهلبیت

.1400/11/03 ،
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ایشان در توصیه دیگری به فعالیت هزاران دستگاه دشمن بارای مباارزه باا اساالم و انقاالب
اسالمی اشاره و بر جهاد تبیین به عنوان مهمترین عرصه جهاد تأکید میکنند
یک روز میدان ،میدان نظامی است مثل دوران دفاع مقدس ،دوران دفاع از حرم؛ اینجاا
میدان ،میدان نظامی است؛ آن روز خیلیها وظیفه را تشخیص دادند و حرکت کردند و
رفتند و وظیفهشان را انجام دادند -البته واجب کفایی بود؛ واجب عینی نبود -کاه البتاه
ً
در همینجا هم هیئتها سنگ تمام ذاشتند که قبال عرض کاردیم ،و بسایاری از ایان
رزمند ان ما و شهدای ما ،بچههای هیئتها بودند که رفتند و به شهادت رسیدند .یاک
روز عرصه علم است و جهاد ،جهاد علمی است ،باید علم را باال برد؛ یک روز عرصاه
فعالیتهای اجتماعی است؛ یک روز عرصه خادمات اجتمااعی اسات و خادمت باه
مردم .آن روزی که دشمن سعی میکند جامعه را در فشار اقتصادی قارار بدهاد ،بارای
اینکه مردم را در مقابل اسالم ،در مقابل نظاام اساالمی قارار بدهاد؛ آن روز ا ار شاما
خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید ،جهاد کردهاید در مقابل دشامن؛ لکان از
همه اینها مهمتر عرصاه تبیاین و روشانگری اسات .ا ار روشانگری باود ،هماه ایان
عرصههای ونا ون در وقت خود و جای خود وضعشان روشن خواهاد شاد و ماردان
خودشان را پیدا خواهند کرد.

1

مبارزه تبیینی اهلبیت

مبارزه سیاسی اهلبیت  ،مبارزه تبیینی بوده است ،ا ر چه اه مبارزه مسلحانه نیز صورت
رفته است .رهبر معظم انقالب در کتاب همرزم حسعن نیز به این مطلب اشاره کردهاناد
که تمامی اهلبیت همرزم عبدالله الحسین بودند ،اما نوع میدان جنگهایشان متفااوت
بود .جهاد تبیین محدوده خاصی ندارد و حتی معیشت مردم نیز باه آن مارتبط اسات .حضارت
آیتالله خامنهای دو جریان تحریم و تحریف را همعرض باا یکادیگر میدانناد و معتقدناد
شکست جریان تحریف ،موجب شکست جریان تحریم خواهد شد؛ زیارا دشامن باا تحریاف
واقعیتها توانسته است تحریمها را به جایی برساند که ا ر منفای آن بار جامعاه بسایار مشاهود
باشد .از این رو جهاد تبیین در واقع نوعی مقابله با تحریفها و شکست تحریمهاست
 .1بیانات در دیدار مداحان اهلبیت

.1400/11/03 ،
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این بزر وار جهاد تبیین را ،جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشات و فرصات ناداد کاه
روایت دشمن از حاد ه غلبه پیدا کند؛ کاری کرد که روایت او بر افکاار عماومی غلباه
پیدا کند .حاال تا امروز روایت زینب کبری

از حاد اه عاشاورا در تااریخ ماناده ،در

همان زمان هم تأ یر ذاشت در شام ،در کوفه ،در مجموعه سالهای حکومت اموی و
منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی .ببینید ،این درس اسات؛ ایان هماان حرفای
است که بنده همیشه می ویم شاما روایات کنیاد حقاای جامعاه خودتاان و کشاور
خودتان و انقالبتان را .شما ا ر روایت نکنید ،دشمن روایت میکند؛ شما ا ر انقاالب
را روایت نکنید ،دشمن روایت میکند؛ شما ا ر حاد ه دفاع مقدس را روایات نکنیاد،
دشمن روایت میکند ،هر جور دلش میخواهد؛ توجیاه میکناد ،دروغ می ویاد [آن
هم  180درجه خال واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض میکناد .شاما ا ار حاد اه
تسخیر النه جاسوسی را روایت نکنید ا که متأسفانه نکردیم ا دشمن روایات میکناد و
کرده؛ دشمن روایت کرده ،با روایتهای دروغ .ایان کااری اسات کاه ماا بایاد انجاام
بدهیم؛ وظیفه جوانهای ماست.

1

عملیاتی شدن ارزشها در جامعه ،به بحث جهاد تبیین باز می ردد .تبیین نکاردن حقاای و
مسائل برای جامعه ،موجب عدم فتمانسازی و در نتیجه شکل یری یک فتنه میشود؛ چنانکه
در فتنه  88 ،۷8و نیز قضیه بنزین تبیین صحیح مسائل میتوانست مانع بروز اتفاقاتی که رخ داد،
شود .شکل یری مطالبه ری و عدالتخواهی ،نیازمند تبیین است .عادم تبیاین وقاایع و مساائل،
زمینهساز نفوذ و تسلط دشمن بر اذهان مردم جامعه میشود .انبیای عظام الهی و اهلبیات ،
بهترین الگوهای جهاد تبیین هستند؛ چنانکه امام علای در دوران کوتااه حکومات خاویش،
همواره به تبیین و روشنگری پرداخت .حضرت زهرا نیز با مراجعه به خانه انصار و اصحاب و
خطبه فدکیه در مسجد پیامبر و دیگر فعالیتهای خویش کوشید والیات و امامات را بارای
جامعااه تبیااین کنااد .امااام سااجاد  ،حضاارت زینااب  ،حضاارت امکلثااوم و حضاارت
سکینه  ،رسالت روشنگری و تبیین واقعه عاشورا را به خوبی به انجام رسااندند .عماار یاسار،
صحابی رسولخدا و امیرالمؤمنین آنچنان به تببین و روشنگری مسائل اهمیات مایداد
 .1بیانات در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سالمت.1400/09/21 ،
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که هر جا فتنهای رخ میداد ،خود را به آنجا میرساند و روشنگری میکرد.
امام خمینی الگوی تبیین و روشنگری

امام خمینای  ،یکای دیگار از الگوهاای روشانگری و تبیاین اسات کاه از ساال  1341باا
سخنرانیهای مختلف به افشا ری علیه حکومت منحوس پهلوی و جنایات آن پرداخت .حتای
پااس از تبعیااد در سااال  1343نیااز دساات از تبیااین و روشاانگری برنداشاات و بااا اعالمیااهها و
سخنرانیهایی که به صورت نوار در میان مردم دست به دست میچرخید ،تحلیل و فهم مردم را
باال برد و حقای را به صورت صحیح برای آنها بیان کرد .از همین روست که وقتی در شب 22
بهمن ماه  135۷به مردم دستور داد که به خیابانها بیایند ،تمامی مردم با تبعیت از فرمان ایشان به
خیابانها آمدند و ریشه ظلم و جور حکومت پهلوی را کندند .پس از پیروزی انقالب نیز هر اه
نیاز به تبیین بود ،امام به میدان میآمد و روشنگری میکرد.
رهبر معظم انقالب که خود نیاز یکای از الگوهاای موفا تبیینای اسات ،در دهاه ،60
روحانیون و ائمه جمعه را به عنوان الگوهای تبیینی و بال و پر امام خمینی میدانستند کاه پیاام
امام را به اقصی نقاط کشور منتقل میکردند
آن عاملی که توانست پیام مراجع را در دوره اول  -آن چند مااه اول  -و بعاد پیاام اماام
بزر وار را که تنها این کار را انجام میدادناد و ایان رهباری را انجاام میدادناد – چاه
در دوره قم ،چه در دوره نجف  -منتشر کند در اقصی نقاط کشاور و در دلهاای ماردم
نفوذ بدهد ،عامل طلبگی بود؛ طلبهها بودند که این کار را کردند؛ طلبهها بودند که این
فکر را منتقل کردند به سرتاسر کشور.

1

شهید مطهری و آیتالله مصباح نیز از دیگر الگوهای تبیین هستند .در دوران اصالحات
علیرغم هجمههایی که نسبت به آیتالله مصباح وجود داشت ،ایشاان در سلساله جلسااتی
همچون خطبههای پیش از نماز جمعه ،جلسات متعددی که از اقصی نقاط کشور دعوت میشد
و  ...به تبیین میاحث اسالمی پرداخت.
رهبر معظم انقالب در کتاب خون دلی که لعل شد ،با اشاره به مبارزات افراد مختلف باا
حکومت پهلوی ،خود را از معدود افرادی میدانند که در جریان نهضت اساالمی ،هار دو خاط
مبارزه و تبیین را در کنار یکدیگر دنبال میکردند؛ زیرا معتقد بودند ا ر فعالیات آ اهاناه فکاری
 .1بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایند ان طالب و فضالی حوزه علمیه قم.1394/12/25 ،
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اسالمی از جنبش مبارزه جدا شود ،مبارزه خشک و بیروح میشود
یکی از آقایان ،پایین یک شعری خواندند که مضمونش این بود که ا ر شمشیر بکشید،
سینههایی که بیایند در جلوی شما ِبایستند و در مقابل دشامنان شاما ساینه ساپر کنناد
[زیاد است  ،من فتم من شمشیر را کشیدم ،مشاغولیم ،ماا از چاپ و راسات داریام

میادان آن
میدان امروز با نوع
شمشیر امروز و نوع
میزنیم؛ اینجوری نیست؛ منتها نوع
ِ
ِ
ِ

جناگ
جناگ سیاسای هساتیم ،در
جنگ نارمیم؛ در
ِ
ِ
سالهای اول تفاوت دارد؛ ما در ِ
جناگ امنیتای و نفاوذی هساتیم؛ فکرهاا و ارادههاا دارناد باا هام
فرهنگی هستیم ،در
ِ
میجنگند .امروز ما خیلی احتیاج داریم به ابزارهای مؤ ر و تأ یر ذار؛ یک بخش عمده
این ابزارها ،به نظر من شعر است که بایستی مورد توجه شماها قرار بگیرد.

1

سابقه مبارزاتی رهبر معظم انقالب مدظلهالعالی باه ابتادای نوجاوانی و جاوانی ایشاان بااز
می ردد .ایشان از ابتدای مبارزه همواره به تبیین مسائل پرداختند؛ چنانکه نقل شده اسات وقتای
در مشهد مسجدی که حضرت آقا در آن به اقامه نمااز و ساخنرانی میپرداخات ،تعطیال شاد؛
شهید مطهری به ایشان فته بود علت اینکه مسجد شما را تعطیل کردهاند ،این است که شاما
به شیوه پیامبران عمل میکنید و دیگران به شیوه آخوندها؛ زیارا انبیاا و پیاامبران هماواره در کناار
مبارزه با طاغوت به روشنگری و بیان حقیقت پرداختهاند .از همین رو بود که در جریان انقالب و
حتی پس از پیروزی انقالب ،دشمن از روشنگریهای مقام معظم رهبری همواره میترساید
و به دنبال محدود کردن ایشان از بسته شدن مسجد و دستگیری توسط سااواک تاا تارور توساط
روه منافقین بود.
الزامات جهاد تبیین

جهاد تبیین در بیانات رهبر معظم انقالب دارای اصول و الزاماتی است که باید استخراج
و بیان شود .البته تبیین و روشنگری به طور حتم به ضرر برخی افراد ،روههاا و  ...تماام خواهاد
شد و آنها نیز با تمام توان خود میکوشند با آن مقابله کنند؛ از این رو باید ایمان ،تقوا و توکل باه
خدا را در وجود خود تقویت کرد؛ زیرا ایمان ،تقوا و توکل بر خدا جازم اصاول اساسای تبیاین و
روشنگری است.
هر فرد در مسیر جهاد تبیین و رسالت روشنگری بایاد مراقاب باشاد کاه رفتاار خرافاات و
 .1بیانات در دیدار با شاعران.1395/03/31 ،

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33557
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شایعات نشود تا در مخاطب ایجاد نا امیدی نکند .بنابراین تحقی درباره مسائل ،یکی از اصاول
اولیه رسالت تبیین است؛ زیرا بنا بر دستورات اسالمی نباید از آنچه باه آن علام ناداریم ،پیاروی
ْ
ْ ٌ 1
کنیم « َو ال َتق ُ ما َل ْی َس َل َك ِب ِه ِعلم».
یکی از الزامات جهاد تبیین و رسالت روشنگری ،هماف و همراستا بودن محتوای ارائه شاده
با نقشه کالن محتوایی انقالب است .هم افقی با ولی جامعه خیلای مهام اسات .از ایان رو در
تبیین و بیان حقیقت باید از نظرات بزر ان و اندیشمندانی همچون امام خمینای  ،مقاام معظام
رهبری ،شهید مطهری  ،شهید بهشتی  ،آیتاللاه مصاباح و  ...باه عناوان ایادهآلهای
انقالب استفاده کرد .مطالعه آ ار امام و رهبر انقالب ،بهویژه آ اری که در مباحث معرفتی
و سیاسی وجاود دارد ،موجاب ارائاه بهتارین تبیاین خواهاد شاد .بایاد مصلحتاندیشایهای
راحتطلبانه را رها کرد .مصلحتاندیشی و عافیتطلبی میتواند موجب شود فرد جهاد تبیین را
رها کند .جهاد تبیین تعار بردار نیست .باید در این مسایر اساتقامت کارد و کوشاید باا صابر،
مقاومت ،پشتکار و توکل بر خدا غبار نشسته بر حقای را زدود.
از دیگر الزامات جهاد تبیین ،محبت قلبی و دلی است؛ چنانکه شهید سلیمانی در ایان بااره
فرموده است
برادران ،رزمند ان ،یاد اران جنگ؛ یکی از شئون عاقبت به خیری ،نسبت شما با جمهاوری
اسالمی و انقالب است .والله والله والله از مهمترین شئون عاقبت بهخیری همین اسات .واللاه
والله والله ،از مهمترین شئون عاقبت بهخیری ،رابطه قلبی و دلی و حقیقای ماا باا ایان حکیمای
است که امروز سکان انقالب را به دست دارد .در قیامت خواهیم دید ،مهمترین محور محاسابه
2
این است.
ایجاد رابطه قلبی و دلی با امام خمینی و مقاام معظام رهباری باه عناوان بنیان اذار و
رهبری این انقالب ،موجب میشود همانند آنها فکر کنیم و مطاب پازلی که باه عناوان مقدماه
ظهور چیده شده است ،عمل نماییم.
در جهاد تبیین و رسالت روشنگری ،یک سری مهارت ها نیز الزم اسات .بایاد مهارتهاای
الزم را آموخاات ،از قااانون تبعیاات و پیااروی کاارد و بااه هنگااام عماال نمااود .از ایاان رو بایااد
 .1اسرام .36
 .2خبر زاری میزان« ،بازخوانی سخنان سپهبد قاسم سلیمانی» ،1398/10/1۷ ،کد خبر .584360
https://www.mizan.news/fa/news/584360
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موقعیتشناس بود تا مانند توابین بعد از رخ دادن حاد ه و باه وجاود آمادن تبعاات منفای بارای
جامعه عمل نکنیم؛ زیرا دیر اقدام کردن و عدم موقعیتشناسی ،موجب بروز خساراتی بر جامعه
میشود که اه جبرانناپذیر است.
همچنین در این مسیر باید از هنر ،مداومت در تکرار و عنصر عاطفه بهره برد .بحث محبات
در تبیین خیلی مهم است ،خیلی از مواقع با محبت میتوان مخاطب را اقناع کرد.
موضوعات نیازمند تبیین

رهبر معظم انقالب موضوعاتی را برای تبیین ارائه فرمودهاند که از مهمترین آنها تببین در
مبانی و معار دینی است که در ذیل این موضوع مباحث ذیل باید تببین شود
 اصول اساسی انقالب اسالمی؛ اندیشه مقاومت؛ دستاوردهای انقالب؛ باور و امید به آینده انقالب؛ مسائل مهم انقالب مانند مانند مسئله مذاکره با آمریکاا؛ آیاا میتاوان باه آمریکاااعتماد کرد؟
 بیان واقعیت ها؛ ا ر ما واقعیت ها را نگوییم دشمن آن ها را آن ونه که خاودشمی خواهد روایت می کند.
 اهی وقت ها هم حواد ی اتفاق می افتد مانند فتنه سال  88که باید بهنگام تبیینشود.
برخی عناوین مهم دیگری وجود دارند که باید در آنها تبیین صورت بگیرد تا دشمن نتواند باه
نقشه های شوم خود دست یابد .دشمن چند واقعیت را هد رفته است
 .1تطهیر رژیم پهلوی؛ رژیمی که اصال قابل تطهیر نیست ،رژیمی که فاسد ،ضاعیف،
وابسته ،منحر  ،به شدت غیر مردمی و به شدت سود طلب شخصی بود؛
 .2زیرسوال بردن دستاوردهای انقالب؛
 .3تحریف آینده روشن انقالب؛ و
 .4غیر قابل شکست نشان دادن خود.
هد اصلی دشمنان از این کارهای آن است که جوان را باه ناامیادی بکشاانند .ا ار جاوان
نسبت به اصل انقالب دچار تردید شود ،ا ر دستاوردهای انقالب را نادیده بگیرد ،ا ر هیچ آینده
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روشنی را برای خود و جامعه مالحظه نکند و ا ار دشامن آمااده و قاوی را هام در مقابال خاود
احساس کند ،این جوان دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر و مقاومت ندارد .اینجاسات کاه جهااد
تبیین اهمیتش مشخص می شود .با تبیین درست و بهنگام میتوان هماه اهادا دشامن را ناابود
کرد .به همین جهت است که مقام معظم رهبری در بیانیه ام دوم فرمودند ریشه ای ترین جهااد
این است که امید در دلها حکم فرما باشد.
وظایف ما در جهاد تبیین

هر یک از ما میتوانیم با انجام کارهای ذیل در جهاد تبیین نقش آفرین باشیم
 .1فتگوی چهره به چهره ؛
 .2تشکیل حلقههای معرفتی؛
 .3تولید محتوا در فضای مجازی و بازنشر آن؛
 .4باز نشر محتواهای مفیدی که دیگران تولید کرده اند؛
 .5پاسخ به شبههها در فضای مجازی و حقیقی؛ همه شبههها پاسخ دارند .باا مطالعاه و یاا
جست و جو در فضای مجازی میتوان به جوابها دست یافت؛
 .6تبلیغ جهاد تبیین؛ یکی از مهمترین کارهای ما این است که خاود جهااد تبیاین را تبلیاغ
کنیم .خیلی از مردم هنوز با بیانات رهبر معظم انقالب آشنا نشدهاند؛ به مردم بگاوییم
که چه وظایفی دارند و چه کارهایی میتوانند انجام دهند .جهاد تبیین یعنی نسابت باه
ذهن غبار آلوده اطرافیانمان بیتفاوت نباشیم .یک نفر ممکن است فقط  4نفار دنباال
کننده داشته باشد ،یک کسی است که  10نفر دنبال کننده دارد ،یک کسای صاد نفار،
یک کسی هزار نفر ،یک کسی هم ممکنه دهها هزار نفر دنبال کننده در فضای مجاازی
و حقیقی داشته باشد .همه میتوانند نسبت به جهاد تبیین انجام وظیفه کنند.
الحمد لله رب العالمین
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مقدمه

روحانیون و حوزه به صورت سنتی ،پیشتاز جنگ روایتها بوده و از ابزار آن همچون منط و
خطابه بهره کافی برده اند لذا از نظر اجتماعی این جایگاه برای آنان محفوظ است .ا ر به عقبتر
بر ردیم می بینیم در طول تاریخ همواره پیشوایان دینی که در دوران خود به کنشگری پرداختهاند،
روایتساز بودهاند .عصر جدید ،ویژ یهایی دارد که باید توأمان باا ایان ویژ یهاا از توانمنادی
ذشته نیز بهره برد .نمونه روایتسازی را در سیره امیرمؤمنان میتاوان مشااهده کارد کاه در
َ
ُ
سرزنش مردم بصره و کسانی که در جنگ جمل با ایشان مبارزه کردند ،فرمود «کن ُتم ُِجن َدِال َملرأ ِةِ
َو َِأت َب َ
اعِِال َب ِه َيملة؛ 2شما سپاه زنی و پیرو حیوان زبان بستهای بودید» .نموناه دیگار روایتساازی،
واقعه عاشوراست .نهضت حسینی دارای دو روایت اسات .یاک روایات زینبای و یاک روایات
یزیدی دارد و هر کدام از طرفین میخواهند روایت خودشاان را مسالط کنناد .مخاطاب زینی،
مکانسنجی و نحوه بهکار یری ادبیات و استخدام کلمات باعث شده اسات کاه اکناون روایات
زینبی در طول اعصار سرپا باشد و و روایت یزیدی به قهقرا برود .بنابراین جنگ روایتها ،دارای
عقبه است که نباید مورد غفلت قرار یرد .فرانسیس فوکویاما 3می وید اکنون میان تولیدکنناده و
مصر کننده هیچ واسطی نیست و مردم هر چیزی را که میشنوند و میبینند ،بااور میکنناد .از
نظر او در واقع کنترل کنند ی و نظارت نخبگان تا حدودی برداشته شاده و او هاراس دارد کاه در
 .1این نوشتار متن سخنرانی جناب محمد لسانی است که در بهمن  1400در جمع مبلغاان دفتار تبلیغاات اساالمی
ایراد شده است.
* مدرس سواد رسانهای .www.mlesani.ir
 .2نهج البالغه ،صبحی صالح ،ص .55
 .3فیلسو آمریکایی ،متخصص اقتصاد سیاسی.
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این آرایش جهانی حتی دموکراسی نیز تضعیف شود .جریان تولیدکنناده خبار کاذب ،میتواناد
پایههای دموکراسی غربی را نیز متزلزل کند .بنابراین جنگ روایتها فقط موجب به خطر افتاادن
فتمانهای دینی نمیشود؛ بلکه پایههای دموکراسی را نیز تخریب میکند .در واقاع اکناون دوره
پساحقیقت 1ایجاد شده است کاه باه واساطه آن فتمانهاای جعلای ،ساطحی ،لاذتطلب و
باور ریز میکوشند بر جامعه مسلط شوند.
 .1بازشناسی عصر جنگ روایتها

عصر جدید را میتوان بر اساس ویژ یها و فرصتهایی که ایجاد کرده است شناخت
 .1/1ویژگیهای عصر جدید

عصر جنگ روایت ها دارای چند ویژ ی است
 این عصر در واقع عصر "انسان رسانهها" است؛ عصری که انساانها محاور روایتساازیهستند و دیگر مثل ذشته پول و ایجاد شبکههای اطالعرساانی بازرگ الزم نیسات .رساانههای
خرد ( )micro mediaجای رسانه های بزرگ ( )macro mediaرا رفتهاند.
 همچنین این عصر فاقد دروازهبان خبری و اطالعاتی است .یکی از مفاهیم علم ارتباطات،یت کیپینک (دروازهبانی) است .برای مثال اخبار و اطالعات رسیده باه دفتار تحریریاه توساط
سردبیر بررسی ،و با صالحدید او در قالب تکنیکهای عملیات روانی و رسانهای فقط بعضی از
آنها از دروازه او رد می شود و برخی اطالعات در صالحدید او یا در قواره ی رسانه او نیست و او
اجازه عبور آن اطالعاات را نمای دهاد .در واقاع عصار رساانههای ذشاته ،عصار رساانههای
کنترلشده بود که از جنبه های منافع سیاسی و اقتصادی مالکان آنها ممیزی میشد .اه نویسنده
خودسانسوری میکرد و اه این کار توسط سردبیر انجاام میشاد .در عصار حاضار باا حاذ
دروازهبانی ،هر کسی میتواند دست به نگارش بزند .این مسئله همان ونه که یک فرصت است،
میتواند تهدیدی در حوزه تولید محتوای نامناسب نیز باشد.
 پساحقیقت بودن ،سومین ویژ ی این عصر است .در ذشته حقیقت توسط افرادی کاه باهمنابع اولیه دسترسی داشتند ،اعتبارسنجی میشاد؛ اماا در عصار "انساان رساانهها" برداشاتی و
روایتی هر چند ناقص و تحریف شده از حقیقت بیان میشود که تحت عنوان پسااحقیقت از آن
یاد میشود .این برداشت ،از حقیقت ،عبور و عدول میکند و آدمی را در یر شبهات و شایعات و
1. Post truth
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مسائلی میکند که در واقع زاویه نگاه یک فرد به اتفاقات و مسائل است .وقتی روایت ری فردی
توسعه پیدا میکند و رسانههای اجتماعی عمومیت یابد ،مسائل و مطالاب مطارح شاده از ایان
طری میتواند مورد خدشه قرار یرد .برای مثال یک سالبریتی باا پخاش فیلمای در رساانههای
اجتماعی ،فردی را به عنوان جانباز شیمیایی که  8سال در جبهههای جنگ حضور داشته است و
اکنون فرزندانش به سبب شیمیایی بودن پدر دچار نقص جسمانی شدهاند؛ به مردم معرفی کرد و
ریه و زاری کرد که امان از مسووالن که به جانبازان رسید ی نمی کنند .این در حالی اسات کاه
با بررسی مسئله ،پایههای این روایتگری مورد خدشه قرار رفت و مشخص شد فارد ماورد نظار
تنها چند روز در جبهههای جنگ حضور داشته و اصال شیمیایی نشاده اسات .همچناین نقاص
جسمی فرزندانش ناشی از ازدواج فامیلی اوست .بنابراین در عصر کنونی که عصار پسااحقیقت
است ،باید توجه داشت که عمومیت یافتن یک خبار مسااوی باا صاحت آن نیسات .متأسافانه
بسیاری از شایعات به راحتی در میان مردم جای خود را بااز میکنناد و در ذهان افاراد ماناد ار
میشوند.
 .1/2فرصتهای عصر جدید

عصر جدید در کنار ویژ یهای بیان شده ،فرصتهایی را نیز ایجاد کرده است.
 یکی از مهمترین فرصتهای آن ،فرصت دیجیتال است .پایش از دوره دیجیتاال ،پیاام باهمحمل خود چسبیده بود؛ یعنی کلمات یک کتاب بر کاغذ و محتوای تلویزیون ،بر ماوج ارساال
شده چسبیده بود .اصوات قابل جداسازی در آنالوگ نبود .این در حالی است که امروزه میتاوان
پیام را از محمل و بستر خود جدا کرد .برای مثال هنگاامی کاه پیاام روی پیامرساان فارد ارساال
میشود ،او میتواند آن را کپی کند و به جای دیگری انتقال دهد .در واقع توسعه ،قابلیت فضاای
دیجیتال است که میتوان از یک بستر به بستر دیگر و از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر انتقال داد و این
جدا کردن پیام از بستر خود ،موجب توسعه پیام شده است .یکی از ویژ یهای فرصت دیجتال،
تکثر منابع است .در ذشته افراد بسیار کمی سواد داشتند و تعداد تولیدکنند ان پیاام نیاز انادک
بود .منابع نیز بسیار کم بود و باید دستنویسی و سپس نسخه خوانی میشد ،اما اکناون توساعه
پیام ،یک فرصت است و باید از این فرصت استفاده کرد.
 دومین فرصت ایجاد شده در عصر جدید ،فرصت محتواست .روایت از درون فتمانهااتولید میشود .فتمان غرب را ،یک روایت و فتمان انقالبی ،یک روایت دارد؛ بنابراین مواجهه
در زمان جنگ روایتها ،مواجهه شناختی ،ادراکی و محتوایی است .روحانیت باه عناوان طبقاه
نخبگانی و فکری ،میتوانند در جبهه ح از پیشگامان جنگ روایت ها باشند.
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 .2ویژگی های کنشگری مؤثر در عصر جنگ روایتها

برای نیل به کنشکری مؤ ر در جنگ روایتها باید حائز ویژ یهایی باشیم و ساعی کنایم در
خودمان آنها را ایجاد و نهادینه کنیم که در اینجا بدان میپردازیم
 .2/1زیست مجازی

اولین ویژ ی کنشگری مؤ ر ،زیست مجازی است .زیست مجازی ،مختصااتی دارد؛ یعنای
همین ونه که آدمی در زیست واقعی با افراد مختلفی همچاون همساایه ،مغاازهدار و  ...تعامال
دارد ،در زیست مجازی نیز این تعامل روزانه بسیار مهم است .در زیست دیجیتال نیز باید چاک
کردن ،خواندن ،واکنش نشان دادن ،تأیید و رد ،نقد و اصالح کردن وجود داشته باشد تا فرد بتواند
بگوید این زیست مجازی شکل رفته است .زیست مجازی شامل تولید متنی ،تولید تصویری و
ویدیویی و تولید صوتی میشود و فرد باید در تمامی این عرصهها توانمند باشد؛ زیرا هر یاک از
آنها ابزار کار اوست .در واقع زیست مجاازی ،اولاین خصیصاه یاک کنشاگر ماؤ ر در جناگ
روایتهاست.
 .2/2ایجاد خط روایت

دومین مسئله مورد توجه ،ایجاد خط روایت است .وقتی اتفاقی می افتد باید نسبت خودمان
و جبهه فتمانی خودمان را با آن اتفاق را دریابیم .انتخاب زاویه و انتخاب ناوع نگااه باه رویاداد
داشته باشیم .یک رویداد از یک زاویه باعاث سرشکساتگی اماا از چنادین زاویاه دیگار باعاث
سربلندی و افتخار است .این هنر ما است که خط روایت را بسازیم .برای مثاال نشساتن رئایس
دولت سیزدهم به عنوان دولت انقالبی در روسیه پشت میز بزرگ و روبهروی پوتین ،میتواند چند
نوع خط روایت ایجاد کند .در یک نوع خط روایت ،میتواند سردی و تحویل نگارفتن ایشاان از
طر پوتین باشد؛ اما دقت در زوایای مختلف مسئله میتواند ویای زوایای دیگری از مسائله و
ایجاد یک خط روایت دیگر باشد .برای مثال این چینش ،یک چینش تاریخی بود؛ زیرا تاا کناون
در کرملین دو رهبر این ونه روبهروی هم قرار نگرفته بودند .تا پیش از این دیدار ،پاوتین همیشاه
در جایگاه باال مینشست و افراد دیگر حتی رؤسای جمهور را پاایین قارار مایداد .ایان چیانش
بیسابقه از روبهرویی دو رهبر آنچنان مورد توجه قرار می یرد که روزناماه نیویاورک تاایمز آن را
نمایش وحدت ضد آمریکا میخواند اما یک نفر عوام تحت تأ یر القائات دشمن می وید ببینید
که سر میز ناهار رئیس جمهور را تحویل رفتند! کسانی که الیه و نقد آناان اوش فلاک را کار
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کرده بود یک ماه بعد که رئیس جمهور فرانسه در سر همان میز در روبروی پوتین نشست ساکت
شدند و یادشان رفت که چه انتقادها که از کشور خود و هویت ملای نکردناد .بناابراین ایجااد و
تقویت خط روایت بسیار مهم است تا از اعتبار و هویت و جایگاه دین و میهن دفاع کرد.
 .2/3سرعت روایتسازی و روایتگزینی

سرعت روایتسازی و روایت زینی ،سومین ویژ ی این کنشگری اسات .هنگاام رخادادن
مسائل مهم در جامعه ،عطش بسیار باالیی برای مصر محتوا وجود دارد و باعث سرعت تولید
محتوا می شود .در چنین شرایطی اغلب افراد کمال را همچون اندیشمندان ،پژوهشگران و طبقه
نخبگان حوزه و دانشگاه هنگام پرداختن به یک مسئله و پدیاده ،معتقدناد بایاد هماه زوایاای آن
مسئله را مورد توجه و بررسی قرار داد؛ این در حالی است که در همان ساعات اولیه دهها روایت
مجعول و مخدوش از مسئله توسط ناآ اهان یا مغرضاان سااخته مای شاود .مادیران تلویزیاون
همیشه می ویند آنتن نمیتواند منتظر بماند و باالخره ا ر سکوت کنیم ویا قصاور و تقصایر را
پذیرفته ایم .حاال در عصر شبکه های اجتماعی این مسئله خیلی پررنگ تار اسات .بارای مثاال
هنگامی که اتفاقی در جامعه رخ میدهد ،ابتدا باید شبهات و سؤاالت مطرح شده در روههاایی
همچون ضد انقالب و منافقین که به سیاهنمایی در جامعه میپردازند ،مورد بررسی قارار یارد و
پاسخ داده شود .البته باید توجه داشت که رفتار تغییر محاسبه شناختی نشد؛ یعنی همیشه نبایاد
چشم به وش شبکهها و روههای معاند ماند و بر اساس آنها رفتار کرد؛ زیرا نسبت ما با ح و
حقیقت است نه آنان .باید به روشنگری و اف های انقالب اسالمی فکر کرد.
 .2/4قاب سازی برای ترسیم بهتر

ویژ ی چهارم کنشگری مؤ ر ،باه تصاویر کشایدن قابهاای ماناد ار اسات .اهال رساانه
ضربالمثل معروفی دارند که می وید «نگو ،نشان بده»؛ زیرا ارزش تصویر به اندازه هزار کلمه
است .بنابراین اهی باید به دنبال قابهای ماناد ار باود .بایاد قااب عازت را یافات و آن را باه
مخاطب نشان داد .برای مثال هنگامی که دالورمردان نیاروی دریاایی ساپاه مای خواساتند یاک
نفتکش دزدیده شده که از حمایت ناوهای آمریکایی هم برخوردار بود را به تصااحب خودشاان
دربیاورند ،عکسی از یک نظامی ایرانی منتشر شده بود که دستش را روی نردهها و یاک پاایش را
پشت پای دیگرش ذاشته بود؛ ویا دارد از تصویر مقابلش لذت میبرد .این تصویر باه عناوان
قاب عزتمندی نظامی ایرانی ،هنگامی کاه هلیکوپترهاا ،قای هاای تنادرو و شاناورهایش بارای
عملیات نظامی میروند ،در اذهان مخاطب ماند ار شد .در ایان حاد اه یاک قااب دیگار نیاز
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ماند ار شد؛ هنگامی که چهار یا پنج نفر از نظامیهای آمریکایی با نگرانی مشغول نظاره کاردن
قای های تندرو و شناورهای ایرانی بودند .این قاب ابهت پوشالی و ناتوانی نظامیان آمریکایی را به
تصویر کشید .این قابها اهی سیاسی و اهی اجتماعی هستند .رفتگری کاه جاارو را کنااری
ذاشته است و در وشه پیادهرو با خدای خود به راز و نیاز مشغول شده اسات ،قااب زیباایی از
معنویت و توجه به نماز اول وقت را در ذهن مخاطب ماند ار میکند که شااید باا هازاران ماتن
نتوان آن را برای مخاطب توصیف کرد.
 .2/5لیبل و برچسبسازی و برچسب زنی

استفاده صحیح و اخالقی از تولید لیبل و برچسب ،پنجمین ویژ ای مطارح در ایان مسائله
است .همان ونه که لباسها برچسب دارند ،یک روایت و فتمان نیاز برچساب دارد .مصاداق
تاریخی آن ،سخن امیرالمؤمنین در تولید لیبل و برچسب برای جبهه مقابل خودشاان اسات.
َ ُ
َ َ َّ َ َ ُ َ
اأمر َِن َك َثت َِطائ َف َ
ةِو َِم َرقتِأخ َریِِ
ِ
آن حضرت در خطبه سوم نهجالبالغه میفرماید «فلماِنهضتِِ ِب ِ
َ
َ َ َ
َوِ[ف َس َقِ]ِق َسطِآخ ُرونِ؛ 1هنگامی که قیام به امر خالفت کردم ،جمعی پیمان خاود را شکساتند و
روهی (به بهانههای واهی سر از اطاعتم پیچیدند و) از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگری راه
ظلم و طغیان را پیش رفتند و از اطاعت ح برتافتند» .آن حضرت با برچسب مارقین ،قاسطین،
ناکثین ،دستهبندی شفافی از مخالفین خود در حوزه جدال فتمانی آن زمان ارائه دادند .در عصر
حاضر نیز در رابطه کشور با کشورهای دوست و همسایه و کشورهای متخاصم ،روایتساازی و
برچسبزنیهایی میشود .در دهه  50و  ،60کشورها را با برچسب بلوک شرق و غرب تعریاف
میکردنااد .امااروز در فتمانهااای داخلاای رابطااه جمهااوری اسااالمی بااا نظااام جهااانی ،بایااد
برچسبهایی تولید شود تا به کمک آنها بتوان به فهم افراد کمک کرد و به وسیله آنها بتاوان باه
دستهبندیها شکل داد تا از خلط و درهمآمیختگی ح و باطال جلاو یری کارد .بارای مثاال در
جامعه یک جریان عدالتخواهی سالم و یک جریان عدالتخواهی بیمار داریم .با برچسبزنی
بایااد بتااوانیم میااان آنهااا تفکیااک قائاال شااد .مقااام معظاام رهبااری برچساابهایی ب ارای
عدالتخواهی ایجاد کردهاند که به وسایله آنهاا میتاوان جریاان حقیقای عادالتخواهی را از
جریان بیمار تشخیص داد .عقالنیت ،معنویت و اخالق از ویژ یهای عدالتخواهی حقیقای و
سالم است؛ زیرا عدالتخواهی که اخالق و عقالنیت نداشته باشد ،مصالح را نمیبیند.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح ،ص .49
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 .2/6اهمیت فکت

ویژ ی ششم کنشگری مؤ ر در جنگ روایتها ،توجه به اهمیت فکت اسات .فکات یعنای
حقیقت اما در رسانه معنی اطالعات مستند و عینی می دهد .فکت یعنی استناد آماری ،نقلقول،
تصویر و هر چیزی است که ارجاع پذیر باشد و بتواناد مخاطاب را مجااب کناد .در واقاع هار
استدالل باید فکت و ارجاع داشته باشد .در فضای مجازی سخن کسی پذیرفته میشود که برای
سخنش فکت داشته باشد .بعد از فتنه  88که مقام معظم رهبری آن را فتنه رساانهای خواناده
بودند ،ما نیز یک ویژهنامه رسانهای با عناوان آرایاش رساانهای منتشار کاردیم .در ایان ویژهناماه
مصاحبهای که با مدیر ارشد فارسی وان داشتم ،به چا رسید .برای انجاام مصااحبه ،مان نازد
حاج کمیل مستشار از مدیران ارشد شبکه رفتم و نکاتی را مطارح کاردم .ایشاان نیاز نظاراتش را
مطرح کرد .سپس بر های را به ایشان نشان دادم که ساعد محسانی مالاک ارشاد فارسای وان در
ایاالت متحده آمریکا فته بود به دنبال تغییر اجتماعی هستیم و میخواهیم ارزشهای جامعه را
تغییر دهیم و با تغییر ارزشها ،در حکومت و حکمرانی تأ یر بگذاریم .وقتی این فته های مالک
فارسی وان که به زبان انگلیسی چا شده بود را به مصاحبه شونده نشان دادم ،ایشان فهمید نمی
تواند طفره برود و بگوید برای دوستی دو ملت ایران و افغانستان و برای توسعه زبان فارسای ایان
شبکه را تأسیس کرده است!
 .2/7سبک خاص و بهره گیری از آنچه مخصوص خودتان است

ویژ ی دیگر این کنشگری ،ایجاد و تقویت سبک خاص نگارش ،رفتار و فتار شاما اسات.
این مسئله چرا مهم است؟ به خاطر اینکه باعث علقه و رابطه مخاطب با شما می شاود .بعضای
وقتها افرادی که در عرصه تبیین حضور دارند چنان قلم خشک یا زبان رسمی دارناد کاه ویاا
متن دیکته شده ای را روایت می کنند و اصال در درون جان و ذهن مخاطب ا ر نمی ذارد .زبان
خاص ،نشانه و عالمت یا سبک خاصی که همه را یاد شما بیاندازد مهم است .رافیستها آن را
استایل و سبک مینامند .برای مثال در نوع ارائه و اجرا می٬تاوان نشاانه خااص داشات؛ از نظار
محتوایی هم میتوان یک سنت خاص داشت؛ بنابراین ،سنتها مانند یک امضای کاری است و
رنگ و بوی شخصی میدهد .خیلی وقت ها به خاطر اینکه به ادای تکلیف فکار مای کنایم باه
" فتن" فکر می کنیم اما کمتر به "چگونه فتن" می اندیشیم و دقیقاا هماین مسائله باعاث عادم
جذب و فقدان جذابیت در کالم می شود .توجه به ظرایفی همچون داستانسازی بارای فتگاو،
چگونگی شروع و پایان آن مانند بیان یک حدیث یا شعر و  ...بسیار مهم و تأ یر ذار است.
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 .2/8استفاده از استعاره ،تمثیل و داستان

استفاده از استعاره ،تمثیل و داستان ،ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در جنگ روایتهاسات .از
آنجا که اغلب بحثها در جنگ روایتها ،محتوایی و سیاسی و زد و خوردی است؛ باید ظرایفی
در آن مورد توجه قرار یرد .استفاده از مثالها و استعارههای مختلف یکی از این ظرایاف اسات.
ُ َ
برای مثال باید بیاموزیم چگونه مسئلهای ا ر ذار مانند داستان فضیل بن عیاض را در یک توییات
 140کارکتری یا پست تصویری یک دقیقهای اینستا رام ارائه دهیم تا بتواند دیگران را یاک دقیقاه
متوقف کند و به اندیشه وا دارد .در حوزههای رسانهای باید بتوانیم پیام را مازه دار کنایم .در واقاع
باید در حوزه رسانه ،پیامها را با استفاده از استعاره ،داستان و مثال مزهدار و طعمدار کرد تاا بتاوان
مطلب به بهترین نحو و ا ر ذار به مخاطب ارائه داد.
 .2/9ایجاد علقه و تولید مخاطب وفادار

ویژ ی نهم کنشگری مژ ر ،ایجاد علقه است .سر زدن باه برخای صافحات مجاازی و ااه
نوشتن نظری برای آنها یا ارائه شبانه یک الیو کوتاه مدت به صاورت مساتمر ،ناوعی از علقاه و
ارتباط با زیست مجازی را برای فرد ایجاد میکند .این علقهها اندک انادک باه مخاطاب وفاادار
میرسد .برای مثال هنگامی که روحالله زم در آمدنیوز اعالم کرد مخاطبانش ساعت  9شاب در
میدان آزادی تهران تجمع کنند ،به یکباره افراد زیادی در حد فاصل سااعت  9تاا  9 30در ایان
میدان جمع شدند .در واقع یک معاند ضد نظام ،با ایجاد علقه توانسته است کنش مجازی را باه
کنش واقعی تبدیل کند .بنابراین ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم و علقه مجازی ،پویشهاا
و کمپینهای مختلفی را ایجاد کنیم و آن را به عالم واقع بکشانیم.
 .2/10بیرون آمدن از ذهن خود و مخاطب شناسی

بیرون آمدن از ذهن خود ،ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در روایت جنگهاست .بیرون آمدن از
ذهن خود ،یعنی از بیرون به مسئله نگاه کردن .وقتی آنقدر غرق در مسائله ای هساتیم نبایاد بار
اساس آن حس و حال موضعی بگیریم بعد ببینیم ویا اصاال کسای اصال مسائله بارایش مهام
نیست .ممکن است کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اسالم چنان خشمی در ماا ایجااد کناد کاه
سریعا به یک راهپیمایی یا بیانیه ی انزجارآمیز برسیم .در حالیکه ا ر ا ر آن را بسنجیم مای بینایم
هر چند واکنش کوتاه مدت خوبی است اما نمی تواند وزن بگیرد و از مرزهای ملی فراتار بارود.
باید ببینیم چه حر و تولید رسانه ای می تواند در مخاطب ایرانی و حتی جهاانی یاک حرکات
ایجاد کند .در ارتباط با افراد ،یک مفهومی به نام «پ ُ
رسنا» وجاود دارد کاه باه معناای ذهنیات از
ِ
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مخاطب است؛ یعنی مخاطب ما کیست؟ باید او را شناسایی کنیم و تالش کنیم از زاویه نگاه او
پیام را تولید کنیم یا پیام را به ونهای تولید کنیم که ا ار او مخاالف ماسات ،عکسالعمال تناد و
خشنی نداشته باشد و یا با ما همراهی و یا سکوت کند.
در سال  9۷و یک سال پس از انتخابات ،حاد ه به کوه خوردن هواپیمای لرستان و سقوط آن
اتفاق افتاد .یک کاربر شبکه اجتماعی که به ظاهر مذهبی هم بود ،توییت زد که آن همه دروغ در
انتخابات فته شد و این حاد ه سیلیی بود که جریان سیاسی حاکم از امام رضاا خاورد! ایان
تحلیل بیانگر یر افتادن این فرد در تله هیجانات درونیاش بود .انتشار این مطلب موجب باروز
اختال و دو قطبی شدن جامعه شد .سقوط هواپیما را دستمایه یاک رقابات سیاسای دانساتن و
بدتر پای امام معصوم را وسط کشیدن ،یک خطای آشکار است؛ زیرا این فرد نتوانساته اسات از
ذهن خود خارج شود و محیط رسانه را شناسایی کند .بنابراین در بیان مطالب و جهت یریهاا،
باید مخاطب و واکنش او را شناسایی کنیم.
 .2/11مفصلبندی و صورتبندی توأمان پیام

توجه به مفصلبندی و صورتبندی پیام ،از دیگر ویژ یهای این کنشگری است .افرادی که
اساس کار و فعالیت شان محتوایی است؛ همیشه مفصلبندی استداللشان را بررسی میکنند تا
از درون پیام خود مطمئن باشند .این در حاالی اسات کاه نصاف وقتای کاه بارای درون مغاازه
محتوایی خود می ذارند برای ویترین محتوا نگذاشته اند .اهی صورتبندی آن اشاکال دارد و
مثال کلمات به خوبی به استخدام در نیامده اند .شما می بینید رهبر انقالب مدظلاه العاالی هار
صحبتی که دارند جدا از محتوای غنی حتما یکی دو تیتر در هر بخش در سخنانشان کد اذاری
کرده اند .یعنی به خبرنگار و روزنامه فردا فکر می کنند که او از میان این دریای مفااهیم بااالخره
نیاز دارد یک جمله صریح و جذاب صید کند پس ایشان در بخش های مختلف بیانات خود این
جا ذاری وهرهای کالم را قرار می دهند تا بشود ویترین محتوایی و رسانه ای ساخت.
 .2/12ترکیببندی فرمها و فرمتها

ترکیببندی فرمها و فرمتها ،ویژ ی دوازدهم کنشگری مؤ ر در جهااد تبیاین اسات .ارائاه
محتوا باید همراه با ترکیبی از فرمها و فرمتها باشد کاه بارای آن میتاوان از رافیاک ،ویادیو و
صوت در رسانههای مختلف استفاده کرد .خود من برای یک فایلم کامال کاه در کاناال آپاارات
منتشر می کنم ،آن را کات میزنم و یک برش یک دقیقه ای را می برم در اینستا رام و بعد چکیاده
را تنظیم می کنم که توییت کنم و یک متن ده خطی را در می آورم که در پیام رسان های ایرانای و
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خارجی برای روههای دوستان و فعاالن فرهنگی تنظیم کنم .پس می بینیاد باین فایلم و ماتن و
رافیک در سعی بین صفا و مروه هستیم تا توسعه مخاطب بدهیم و در هر پلتفرم و رسانه ای بناا
بر اقتضائاتی که دارد محتوایی آماده کنیم.
 .3نقش خاص و ویژگیهای متمایز مبلغان در جنگ روایتها
 .3/1فهم گفتمانی

فهم فتمانی از روایتها الزمه نقش آفرینی در این جنگ است .روحانیت با فهم جریاناات
داخلی و خارجی و فتمانهای ایدیولوژیکی که وجود دارد ،بیش از هر قشار دیگاری میدانادار
جنگ روایت ها است .باید این ویژ ی را قدر بدانید و در جدالهای روایای کاه در رساانه پایش
میآید ،فهم فتمانی خود را از دست ندهید و اسیر خرده اتفاقات و نگاه سطحی و خرد نشوید؛
بلکه آن تصویر کالن و فهم فتمانی را به دیگران نیز تزری کنید.
ُ
.3/2ایجاد هسته (کلونی) در فضای مجازی

همان ونه که امام جماعت با مأمومین ،یک هسته چناد نفاره انساانی را در مساجد تشاکیل
میدهند؛ در فضای مجازی نیز باید این هستهها شکل بگیرد .جنبش ری استارت آقای حسینی،
مجری شبکه پنج که به آمریکا فرار کرد ،یکی از این هستهها و کلونیهاست .او یک کلونی برای
خودش ساخته است و کسانی که این کلونی به نام ری استارت را دنباال میکنناد ،هار آنچاه او
می وید عمل میکنند؛ مانند آتش زدن مسجد! پس هسته های کنش رساانه ای و اجتمااعی در
هر دو جبهه وجود دارد .باید توجه داشت ا ر "انسان رسانهها" قوت پمپاژ پیام که همان فشار قوی
پخش است را نداشته باشند ،جایی در فضای رسانه و جنگ روایتها ندارد؛ زیرا قوت نشر پیاام
فقط به ساختار محتوایی درون آن بر نمی ردد بلکه به شبکه سازی خال پیام هم مارتبط اسات.
قوت پمپاژ محتوا ،به واسطههایی بر می ردد که حاضرند آن را به اشتراک بگذارند و بازنشر کنند.
اهی یک پیام که در یک شبکه اجتماعی مانند توییتر منتشر میشود ،توسط افراد بسیاری بازنشر
میشود .این بازنشر دوباره موجب قدرت رفتن پمپاژ پیام میشود .بنابراین وقتی پیامی در جبهه
ح منتشر میشود ،باید با بازنشر آن موجب قدرت رفتن پمپاژ آن پیام شویم.
.3/3گذر از خطابه به تخاطب

سومین نقش و ویژ ی که مبلغ دینی میتواند انجام دهد ،ذر از خطابه باه تخاطاب اسات.
باید از یکسویه و مونولوگ بودن در فضای مجازی عبور کرد .فضای حقیقی مختصات خااص
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خود را دارد .فضای مجازی به تخاطب و فتگوی دو طرفه نیاز دارد .باید حر منتقد را شانید و
از خطابه به تخاطب و از مونولوگ به دیالوگ ذر کرد.
.3/4پایهگذاری ارتباطات مدرن بر ارتباطات سنتی و واقعی

پایه ارتباطات را باید بر ارتباطات سنتی و واقعی نهاد .شیفتگی به فضاای مجاازی ،موجاب
میشود بسیاری از افراد احساس کنند باید به همه داشتهها و ذشتهها پشت پا بزنند کاه اینطاور
نیست .ارتباطات مجازی بر روی ارتباطات سنتی قرار می یرد .بنابراین بایاد بتاوانیم بارای پیاام
خود ،پایه و شالودهای قوی درست کنیم .ارتباطات واقعی ،یعنی منبر آن روحانی محترم که بایاد
مسجد و پامنبریاش را داشته باشد و بتواند ارتباط مجازی را بر آن حمل و اضافه کند.
.3/5ائتالفسازی

یکی دیگر از مسائل مهم در تقویات نقشهاای تبلیغای مبلغاان دینای در جناگ روایتهاا
ائتال سازی است .اهمیت ائتال سازی از این روست که توان پیوند خوردن با دیگران ،منسجم
عمل کردن و جذب حداکثری را به نمایش می اذارد .ااهی ماداحها از ایان شایوه باه خاوبی
استفاده میکنند .برای مثال یک مداح به هیئت مداح دیگری میرود و با هم مداحی میکنناد یاا
مداحی به محلههای ضعیف شهر میرود و برای مردم برنامه اجرا میکند .در جناگ روایتهاا،
"انسان رسانهها"یی که برجسته میشوند ،اندک اندک خودشان یا پیروانشان در مقابله باا "انساان
رسانهها"ی دیگر در جبهه ح دچار فرسایش میشوند و کدورتها و سستها شکل می یرد.
بنابراین باید با سیاست ائتال سازی در رسانه زمینهساز تقویت جبهه ح شویم .فضای مجازی
و فنآوریهای جدید بر پایه فردیت و تقویت فردیت ذاشته شده است .برای مثال در آمریکا در
برخی خانهها به تعداد اعضای خانواده تلویزیون وجود دارد .تلویزیون مادر در آشپرخانه ،پدر در
اتاقش و بچهها در اتاقشان است .برای استفاده بهینه از این فضایی که بر پایاه فردیات بناا شاده
است ،باید برنامه داشت و نهاد مسجد و محافل تربیتی را جدی رفات .روحانیات میتواناد در
بین اقشار مختلف یار یری کند و شخصیتهای دیگر را در جهت آرمانهاای انقاالب باه خاط
کند.
الحمد لله رب العالمین
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تواصی به حق و تواصی به صبر از منظر مقام معظم رهبری


*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانواری


مقدمه

یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری شناخت شرایط و نیازهای جامعه است؛ از این رو
معظمله همواره مسألهشناسی و مفاهیم کاربردی دینی را رصاد میکناد .یکای از مفااهیم دینای
«توصیه به ح » و «توصیه به صابر» اسات 1.حضارت آیتاللاه خامناهای بارهاا در قالاب
نوشتار ،سخنرانی و پیام بدین مساله اشاره و بر عملیاتی کردن آن پافشاری نموده اسات؛ زیارا باه
باور ایشان ،تشکیل «جامعه مطلوب» ،با بهره یری از عوامل متعدد ،ازجمله چهاار اصال ذیال
شکل می یرد  -1ایمان؛  -2عمل صالح؛  -3تواصی به ح ؛ 4ا تواصی به صبر .یعنی ا ر این
چهار عامل در جامعه وجود داشته باشد ،سعادتمند و در غیر این صورت خسارت خواهد دید.
چرایی و اهمیت «توصیه به حق» و «توصیه به صبر»

در اینجا سوالی که مطرح است این که چرا ایشان به دو اصل «تواصی به ح » و «تواصی به
صبر» ،پافشاری میکردند؛ علت و اهمیت این امر چیست؟ آنچه از رویکرد و مبانی معظاملاه
استفاده میشود این است که سعادت فردی و تشکیل جامعه مطلاوب مبتنای بار رعایات چهاار
اصلی است که در سوره عصر و دیگر آموزههای قرآنی برای نجاات انساان و جامعاه از خساران
َّ ْ ْ َ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ
َ َْ ْ
ُ ْ
ات َو
عظیم ،ارائه شده است «و العص ِر * ِإن ِاِلنسان لِي خسر * ِإال الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
2
َّ
اص ْوا ب ْال َ ِّق َو َتو َ
َتو َ
الص ْب ِر».
اص ْوا ِب
ِ
اصل اول «ایمان» است که زیربنای همه فعالیتهای انسان را تشکیل مایدهاد .اصال دوم
* نویسنده و پژوهشگر.
 .2عصر 1ا.3

1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1902
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«اعمال صالح» است .ایمان و اعمال صالح تداوم نمییابد ،مگر این که از یک سو دعوت به ح
و معرفت صورت پذیرد و از جانب دیگر ،در طری اجرای این دعوت به صبر توصایه شاود .باه
دنبال این اصول ،دو اصل دیگر(تواصی به ح و تواصی به صابر) اسات 1.در اصال ساوم قارآن
(تواصی به ح ) دعوت همگانی به ح اشاره شده است .تواصوا از ماده تواصی بادان معناسات
که بعضی ،برخی دیگر را به ح سفارش کنند .ح به معنای واقعیت یا مطابقت با واقع است 2و
جمله « َتو َ
اص ْوا ِب ْال َ ِّق» معنای بسیار وسیعی دارد که امر به معرو و نهی از منکر ...را نیز شامل
می ردد .اصل چهارم(صبر) به سفارش کردن یکدیگر پرداخته است ،چرا که بعد از شاناخت،
هر کس در مسیر عمل با موانعی روبهروست؛ ا ر استقامت نداشته باشد نمیتواند حقی بساتاند
و عمل صالحی انجام دهد ،یا ایمان خود را حفظ کند .صبر در اینجا نیز معنای ستردهای دارد
3
که صبر بر اطاعت ،صبر در برابر انگیزههای معصیت و صبر در مورد مصائب را شامل میشود.
با توجه به اصول چهار انه ،روشن میشود که چرا در روایات آمده اسات وقتای اصاحاب و
یاران پیغمبر اکرم به یکدیگر میرسیدند پیش از جدا شوند سوره عصر را خوانده ،محتاوای
بزرگ این سوره کوچک را یادآور میشدند ،سپس با یکدیگر خداحافظی کرده به سراغ کار خاود
4
میرفتند.
عرصههای توصیه به حق و توصیه به صبر

در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای« توصیه به ح » و «توصایه باه صابر» ،در
عرصههای مختلف نمود مییابد که در این جا به برخی از آنها اشاره میشود
الف) عرصه فردی
 .1توصیه به تقوا

یکی از مولفههای مفاهیم اخالقی تقواست« .تقاوا» در اصال از مااده «وقایاه» ،باه معناای
نگهداری یا خویشتنداری است؛ از همین رو امام علی از «تقوا» به عنوان دژ نیرومند در برابر
 .1ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسعر نمونه ،ج ،2۷ص  300و نیز رک محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر
القرآن ،ج ،20ص .35۷
 .2همان ،ص .302
 .3رک فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان فی تفسعر القرآن ،ج ،10ص  815و محمدحسین طباطباائی ،المعازان
فی تفسعر القرآن ،ج ،20ص .35۷
 .4ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسعر نمونه ،ج ،2۷ص .302

َ
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َّ َ

ُ
اِع َب َادِالل ِهِِأ َنِِ َّالتق َویِِ َد ُار ِِحص ٍنِِ َع ِز یز» 1.قرآن نیز تقوا را موجب رهاایی
ناه یاد کرده است «اعلمو ِ
َ َ َ َّ َّ
الل َه َی َ
جعل َل ُه َم َ
خرجا...؛ 2و هر کس تقوای الهی پیشه کند ،خداوند
از مهلکه میداند «ومن یت ِق
راه نجاتی برای او فراهم میکند.» ...
از سالکی پرسیدند تقوا چگونه است؟ فت هر اه در زمینی وارد شدی که در آن خار وجود
دارد چه میکنی؟ فت دامن برمی یرم و خویشتن را مواظبات مینماایم .فات در دنیاا نیاز
چنین کن که تقوا این ونه است .بر این اساس ،رهبار معظام انقاالب میفرمایاد « ...تقاوا
موجب میشود که ما ،هم خوب و درست بفهمیم ،هم درست بیان و عمل کنایم . ...باه هماین
3
دلیل است که بیشترین توصیه در قرآن و روایات به مؤمنان ،توصیه به تقواست».
 .2توصیه در حفظ معنویت

چه بسا انسانی به مراتبی از ایماان رسایده و توفیا حسانات و صاالحات و کساب فضاایل
اخالقی را هم یافته است اما در حفظ آنها موف نباشد .مانند ابلیس و بلعام بااعورا و بسایاری از
شخصیتهای صدر اسالم مانند طلحه و زبیر که ابتدا کارنامه موفقی داشاتند اماا در پایاان کاار
پروندهای سیاه از خود برجا ذاشتند! قرآن کریم در بعضی از آیات به جای عمال و انجاام دادن
از"جام به" یعنی آوردن استفاده کرده یعنی کسی که بتواند حسنهای را تا روز قیامت و روز حساب
َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ
ْ
اه َعش ُار
با خود بیاورد از پاداش برخوردار میشود نه ِصر انجام دادن! « َمن جاء ِبال سان ِة فل
َْ
ثالها؛ 4هر کس کار نیکی بجا آورد ،ده برابر آن پاداش دارد».
أم ِ
کهـکنـاممکـت

یســینــامنیكــویپ جــاهســال  


ک ــپاـمـال 5



بر این اساس حفظ معنویت ،مانند به دست آوردن آن سخت است؛ زیارا انساان همیشاه در
ُ ُ َْ
َّ َّ ْ َ َ َ َّ َ ٌ
اارة
معرض لغزش قرار دارد و نفس اماره او را به ناه میخواند « َو ما أ َب ِّرئ نِ ِسي ِإن النِس أم
َ ُ
َّ
ُّ
وء ِإال ما َر ِح َم َر ِّبي ِإ َّن َر ِّبي غِ ٌور َر ِح ٌیم؛ 6مان هر از خاودم را تبرئاه نمایکانم ،کاه نفاس
ِبالس ِ
(سرکش) پیوسته به بدیها امر میکند؛ مگر آنچه را پرورد ارم رحم کند! پرورد ارم آمرزناده و
مهربان است" .از این رو ،آیتالله خامنهای همواره به حفظ معنویت تاکید میکند
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه ،ص.221
 .2طالق .2

3. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=320
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عزیزان من! بعضی از سرمایههای معنوی ،با هما ارزشای کاه دارناد ،نیازمناد حفاظ
ً
مثال ّ
محبت را باید حفظ کرد ،مثل یاهی است کاه ا ار باه آن نرسایدید ،از
کردناند؛
دست خواهد رفت .ایمان از این قبیل است .ایمان را بایاد حفاظ کنیاد... .حفاظ ایان
تواصی به صبر است.
تواصی به ح و
وهر ،با
ِ
ِ

1

ب) عرصه خانوادگی

در آموزههای دینی ،خانواده سنگبنای جامعاه اسات کاه فارد را باه جامعاه و نسالها را باه
یکدیگر مرتبط میسازد؛ همان ونه که در زند ی اجتمااعی ،انساانها بادون یااری نمیتوانناد
نیازهای زیستی و روانی خود را برآورده سازند و این امار ،بایساتگی کاارکرد مراقبتای خاانواده را
روشن میکند .رهبرمعظم انقالب به اصول مهمی توصیه کرده اناد کاه نقاش بنیاادی در شاکل
یری و استحکام خانواده دارد و از آن جمله است
 .1توصیه زوجین در تأمین خوشبختی

دو رکن اساسی خانواده را زوجین تشکیل میدهند که ا ار باا مهارتهاای زناد ی و اصاول
همسرداری آشنایی داشته باشند ،سعادت خانواده تأمین میشود .از این رو ،شوهرداری نیازمناد
مهارت و آشنایی با اصول همسرداری است .زنی که بخواهد شوهرداری کند ،باید با باه دسات
آوردن دل همسرش ،وی را به کارهای خوب تشوی و از اعمال بد منع کند؛ زیرا خداوند قادرت
فوقالعادهای به زن داده و سعادت و خوشبختی و بدبختی خانواده در دست اوست .زن میتواند
خانه را به بهشت تبدیل کند و نیز میتواند آن را به صاورت جهنمای ساوزان درآورد .او میتواناد
شوهرش را به اوج ترقی برساند یا به خاک سیاه بنشاند .2چنانکه شاوهرداری بزرگتارین وظیفاه
یک بانوست ،همسرداری نیز ،بزرگترین عمل یاک مارد همساردار باوده و راز ساعادتمنادی
ِ
خانواده میباشد .البته همسرداری رموزی دارد که ا رانسان بدان آشنا باشد ،میتواند همسرش را
3
به صورت یک بانوی ایدهآل و فرشته رحمت درآورد که با عش خانهداری کند.
از دید اه رهبرمعظم انقالب زن و شوهر میتوانند با بهره یری از «تواصی باه حا » «و
تواصی به صبر» ،سعادت و خوشبختی همدیگر را فراهم کنند
ازدواج و اختیار همسر ،اهی در سرنوشت انسان مؤ ر است .خیلی از زنها هستند که
 .2ابراهیم امینی ،آیعن همسرداری ،ص .26
 .3همان ،ص .28

1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=7875
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شوهرانشان را بهشتی میکنند .خیلی از مردها هام هساتند کاه زنهایشاان را بهشاتی
میکنند؛ عکس آن هم هست... 1. ...مراقب خودمان باشایم .نزدیکاان افاراد مراقبات

کنند؛ زنها از شوهرهایشان ،شوهرها از زنهایشاان ،دوساتان نزدیاک از هامدیگار و
تواصوا بالح ّ و تواصوا ّ
2
بالصبر. ...
 .2توصیه زوجین در امر دینداری

دینداری ،شاخصهای است که همه ارزشهاای دیگار را باا خاود باه درون زناد ی منتقال
میکند .مرد با ایمان هر ز به همسرش ظلم و ستم نمیکند .زن دیندار هم عفت خاود را حفاظ
کرده ،در اموال شوهرش خیانت نمیکند و اسرارخانه را فاش نمیسازد.روایت شاده کاه ماردی
خدمت امام حسن رسید تا با ایشان درباره ازدواج دخترش مشورت کند ،امام فرمود «او را به
همسری مردی تقواپیشه درآور؛ زیرا ا ر او را دوست داشته باشد ،اکرام و احترامش میکند و ا ار
ِ
3
بر او خشم یرد ،ستم نخواهدکرد ».
از دید اه رهبر فرزانه انقالب همدلی در خانواده اهمیت زیادی دارد
 ...همدلی و همکاری کردن ،معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفاظ کنیاد.
خانم خانه میبیند شوهرش دارد دچاار یاک
تواصی به صبر و تواصی به ح کنید .ا ر ِ
ً
انحرافی میشودّ ...اول کسی که باید او را حفظ کناد ،اوسات؛ ا ار متقاابال مارد ایان
احساسها را به نوع دیگری از زنش کردّ ،اولین کسی که بایاد زن را حفاظ کناد شاوهر
اوست. ...

4

همسر شهید مصطفی چمران درباره دلداد ی او به خداوند و اوج بند یاش در محیط خاناه
می وید
خیلی دوست داشتم در نمازهای واجب به او اقتدا کنم ،اماا مصاطفی می فات «تاو
نمازت را بخوان .پشت سر من نماز بخوانی ،نمازت خراب میشود»؛ اما من نمازهایم
را پشت سر مصطفی میخواندم .نمازش که تمام میشد ،به سجده میرفت و صورتش
را به خاک میمالید و ریه میکرد .خیلی سجدههایش طاوالنی میشاد .هار شاب از

 .3حسن بن طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.204

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21432
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نیمههای شب تا اذان صبح ،به نماز شب و تهجد مشغول بود .ااهی کاه دلام طاقات
نمیآورد و به او می فتم «بس است دیگر؛ کمی استراحت کن»؛ در جواب می فت
«تاجر ا ر از اصل سرمایهاش خرج کند ،ورشکست میشود .باید سود به دست آورد تا
زند یاش بگذرد .ما هم ا ر قرار باشد نماز شب نخوانیم ،ورشکست میشویم».

1

ج) عرصه اجتماعی و سیاسی
 .1توصیه به نصحیت و خیرخواهی

در اسالم ،همه انسانها در مراقبات و حمایات از یاکدیگار مسائول اناد و ایان مسائولیت
اجتماعی بر عهده همه اعضای جامعه اسالمی نهاده شده است .پیامبر فرمود « هر یاک از
شما همان ونه که خیرخاواه خاویش اسات ،بایاد خیرخاواه بارادرش نیاز باشاد» 2.البتاه ایان
خیرخواهی بایستی هم درباره افراد عادی و هم مسئوالن صورت یرد؛ همان طور که مقام معظم
رهبری نخست به خیرخواهی درباره افراد جامعه توصیه کرده است
...شما برادر مؤمن من هستی .یک چیزی را به مصلحت شاما مایدانم ،می اویم باه
ً
ً
شما .این اشکالی که ندارد ظاهرا .چیز خوبی است .الزم هم هسات شارعا .الزم هام
المؤمنین» یا « ّ
هست خیرخواهیّ « .النصیح ُ ل ُلمؤمنین» یا «لإلخوة ُ
ألئما الماؤمنین»
ِ
ِ
ِ
3
در هم صور .این یک چیزی خوبی است دیگر .انسان باید نصیحت کند. ...

رهبر معظم انقالب به خیرخواهی و نصیحت مردم درمورد مسئوالن نیز توصیه کرده اسات؛
زیرا نصیحت مسئوالن از آن جهت ضرورت دارد که کار زاران مصون از خطا نیساتند و نظاارت
بیرونی میتواند درصد خطاا و فسااد مسائوالن را کااهش دهاد .حضارت علای نظاارت و
نصیحت مسئوالن را ازحقوق مدنی مردم میداند؛ آنجا که میفرماید
ای مردم ،همان ونه که من بر شما حقی دارم ،شما نیز بر من ح داریاد ...و اماا حا

من بر شما آن است که در پیمان خود نسبت به ولی امر وفادار باشید ،و در کاساتیها و
ً
ناهمگونیها که أحیانا پیش میآیاد ،خالصاانه پیشقادم شاوید ،در حضاور و غیااب
دولتمردان در رفع و تذکر دادن به مسؤلین مربوط بکوشید.
 .1رضا آبیار ،همسران زمعنی سرداران آسمانی ،ص .18 - 1۷
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص .208

4
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بر این اساس ،آیتالله خامنهای میفرماید «از یکدیگر مراقبت کنیم ،برای اینکه دچاار
لغزش نشویم .مردم مسئولین را موعظه کنند ،نصیحت کنند ،خیرخواهی کنناد ،بنویساند بارای
1
آنها ،بگویند برای آنها ،پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند.»...
 .2توصیه مسئوالن به تقوا

تقوا از بایستگیهای زند ی مؤمنانه است؛ اما این امر برای مسئوالن نظام ،از اهمیت ویژهای
برخورداراساات .مساائوالن نقااش بنیااادی در اصااالح و فساااد جامعااه دارنااد؛ همااان ونااه کااه
ُ
ُ
َ
َ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ
تيِوِإذاِف َسداِف َس َدتِأ َّمتي؛ دو روه
هاِص ِلهتِأم
فان ِِمنِأ َّمتيِإذاِص ِل ِ
پیامبراکرم فرمود « ِصن ِ
از امت من هستند که ا راصالح شوند ،امتم اصالح میشاود و ا ار فاساد ردناد ،امات فاساد
ُ
می ردد .فته شد که آن دو روه کداماند و حضرت پاسخ دادند ال ُف َق ُ
لراء؛ 2فقیهاان و
هلاء َِوِاأ َم ُ ِ
امیران.».
رهبر معظم انقالب نیز ،همواره بر پارسایی مسئوالن تاکید میکند
از جمل جاهایی که تقوا باید خودش را نشان بدهد اینجا است؛ یکای مسائل رعایات
ْ
بیتالمال است ،یکی مسائل خویشاتنداری در برابار طغیاان نفاس اسات ...کاه ماا
مسئولین جمهوری اسالمی باید خیلی مراقب باشیم...لغزشها انسان را فاسد میکناد
این عالجش هم مراقبت از خود است .مراقبت از خود هم ،یعنی همین تقوا .بناابراین،
عالجش تقواست .مراقب خودمان باشیم .نزدیکان افراد مراقبت کنند ...دوستان نزدیک
از همدیگر و تواصوا بالح ّ و تواصوا ّ
3
بالصبر.
 .3توصیه به خوب ماندن و خوب عمل کردن مسئوالن

حقیقت این است که مسئولیت یک فرصت است؛ فرصتی که انسان میتواند باا کاار کاردن
برای خدا و خل خدا زمینه سعادت دنیا و آخرت خود را فاراهم کناد و ناام نیاک از خاود بااقی
بگذارد .این امر ،میسرنیست ،مگر اینکه قدرت و روت در مسیر صیانت از دین ،خادمت بارای
مردم ،عدالت و کرامت انسانی قرار یرد؛ همان ونه که امام علی در نامه به اشاعث بان قایس
فرماندارآذربایجان ،ازحکومت به عنوان امانت 4یاد کرده ،حکومت را ابزاری برای عملیاتی کردن
1. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=8033
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دستورات دین دانست 1.خوب ماندن در این است کاه مسائول باا انجاام دادن عمال صاالح باه
وعدههای خود عمل کند؛ زیرا خوب ماندن و خوب عمل کردن ،محبوبیات اجتمااعی و دعاای
خیر مردم و جلب رضایت خدا را در پیدارد؛ از این رو رهبر فرزانه انقالب همواره مسئوالن را به
«ذخیره عمل صالح» توصیه میکند

َّ َّ َ َ ُ
ُ
آمناوا َو َع ِملاوا
...این اعمال خوب چیست؟ همان عمل صالح اسات «ِ ...إال الاذین
ّ
َّ
ات»؛ از فرص ِت زود ذر ،حداکثر استفاده را بکنید و بارای ماردم کاار کنیاد تاا
الص ِال ِ

بتوانید هم رضای الهی را کسب کنید ...و هم البته نام نیک دنیاوی و مردمای را کساب

کنید و مردم بگویند خدا پدرش را بیامرزد...

2

متاسفانه امروزه چه بسا مسئوالنی بودند و هستند که در آغاز مسئولیت انسان ساادهزیسات،
باتقوا و مردمدار بودند ،اما عطش قدرت و روت مانع خوب ماندن اینان ردیده است؛ به ونهای
که ویا یادش رفته است این مسئول ،همان انسانی است که با شعار مردمداری ،اخالقمداری و
خدمت زاری بر مسند قدرت قرار رفته بود.
بر همین اساس ،رهبر فرزانه انقالب همواره به مسئوالن توصیه میکند خوب بمانند و جذب
صاحبان روت و قدرت نشوند «ّ ...اما خوب بودن یک مسئله است ،خوب مانادن یاک مسائل
دیگر است؛ باید سعی کنیم خوب بمانیم .هم ما در معرض اشکال هستیم ،ممکن است خدای
نکرده لغزشی برایمان پیش بیاید ...بایستی مراقبت کنیم؛ هم خودمان از خودمان مراقبت کنایم،
َّ
اصوا بال َ ِّق َو َتو َ
هم « َو َتو َ
الصبر» 3.»...رهبر انقالب در بیاناتی دیگر خطاب به نمایند ان
اصوا ِب
ِ
مجلس فرموده است
 ...یک مسئل دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و روت است؛ این را ما با شما
بیرودربایستی عرض کنیم .باالخره ما برادر ِان هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواصی به
ح و تواصی به خیر کنیم .این خیلی خطر بزر ای اسات کاه کسای باه خااطر تاأمین

نمایند ی در یک دوره ،نزدیک بشود به صاحبان روت یا به صاحبان قدرت. ...

4

حجتاالسالم والمسلمین سید علی حسینی می وید
زمستان سال  1359بود .جلسه مسائولین رواباط عماومی و تبلیغاات ساپاه پاساداران
 .1همان ،ص.189

2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=103&aya=3&npt=7
3. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1902
4. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1902
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شهرهای کشور در "پاد ان خلیج" آن وقت در حال بر زاری بود مان در جلساه شارکت
داشتم اواسط جلسه ،وقتی شهید رجاایی وارد ساالن شاد و در اولاین صاندلی خاالی
نشست! این صندلی ،پشت سر من قرار داشت؛ در حالی که او به عنوان نخسات وزیار
کشور ،باید به ردیف اول میرفت هر چه به ایشان اصرار کردیم که باه صاندلی ردیاف
جلو برود قبول نکرد؛ تا زمانی که موقع سخنرانی ایشان شد و به جایگاه رفات .بعاد از
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ،ایشان همانجا روی زماین نشسات و فات "اماروز
میخواهم ناهار را در خدمت شما پاسداران باشم" .وقتی سفره را پهن کردند و ناهاار را
آوردند دیدیم که فقط "سیب زمینی پخته و نان" است .شهید رجاایی ...هماراه ماا ایان
ناهار ساده را خورد و فت "ناهار امروز ،از بهترین غذاهایی باود کاه در طاول عمارم
خوردم بعد از ناهار به ایشان فتم "یک یاد اری به من بدهید" .فت "یک تسابیح از
خودم دارم" و از جیبش تسبیح را در آورد و به عنوان هدیه به من داد و تشریف برد.

1

 .4توصیه برنظارتهای درون سازمانی مسئوالن

یکی از راههای مهم کیفیتبخشی عملکرد مسئوالن ،نظارت است که در آموزههای دینای از
آن به نظارت عمومی یا «امربه معرو و نهی از منکر» یاد و سخت بدان پافشاری شده است «
شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند؛ (چه اینکه) امر به معارو و نهای از
منکر میکنید»؛ 2اما هر اه مردم ،امر به معرو و نهی از منکر را به عهدی یکدیگر بیندازند ،آ اه
3
باشند عذابی از جانب الهی نازل خواهد شد»...
یکی از مصادی نظارت همگانی ،نظارتهای درون سازمانی است؛ یعنی اینکه هر کادام از
نهاد و سازمانها ...بر زیرمجموعه خود نظارت کنند .این امرسبب میشود که مسئوالن وظاایف
خویش را بهتر انجام دهند و فساد اداری و مسئولیتی کاهش یابد .از این رو ،علی به کار زاران
ُُ َ َ
َ
َ َ
ِّ َ
وفاء َِعليهم؛ 4با فرستادن مأموران مخفی
خود چنین دستور داد «وابع ِثِالعيون ِِمنِال ِ ِالصد ِقِوال ِ
و راستگو و باوفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر".
با توجه به اهمیت این امر ،رهبرانقالب بارها بر این نوع نظاارت بار مسائوالن توصایه کارده
1. https://www.rajanews.com/news/25334

 .2آل عمران .11
 .3ابن بابویه محمد بن علی ،ثواب األمما و مقاب األمما  ،ص.252
 ،ج ،1ص.216
 .4علی احمدی میانجی ،مکاتعب األئم
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است آخرین بحث من در مورد مجلس این است که شما دو مرکز بسایار مهام داریاد ...یکای
مرکز پژوهشهاست که مرکز کارشناسی است...و مرکز ّدوم مرکاز نظاارت بار رفتاار نمایناد ان
است ...هم ما در معرض اشکال هستیم{ ...از این رو} بایستی مراقبت کنیم؛ هام خودماان از
َّ
اصوا بال َ ِّق َو َتو َ
خودمان مراقبت کنیم ،هام « َو َتو َ
الصابر» .ایان مرکاز نظاارت بار رفتاار
اصوا ِب
ِ
1
َّ
اصوا بال َ ِّق َو َتو َ
نمایند ان همان « َتو َ
الصبر» است. ...
اصو ِاب
ِ
 .5توصیه به صبر در مبارزه با استکبار

یکی از شاخصههای مهم انقالب اسالمی ،استکبارستیزی است .استکبارستیزی با هویت ا
نقالب اسالمی درآمیخته است ،به طوری که در صورت کنار ذاشتن آن ،انقالب دستخاوش
د ردیسی هویتی خواهد شد .روحیه استکباری و اهدا سلطه رایانه از خصوصایات اساتکبار
بهویژه آمریکاست و علت مخالفت ما با آمریکا نیز به دلیل این خصوصیت است .رهبار معظام
ّ
حاکمیت ظلم و
انقالب در این خصوص فرموده است «آنچه ما با آن مخالفیم عبارت است از
ّ ّ
طغیان و استکبار؛ «آمریکا» که می وییم یعنی این؛ مخصوص آمریکا هم نیست .امروز البته قله
2
طغیان و استکبار و طاغوت ،آمریکاست».
بر این اساس ،معظم له معتقد است مبارزه با آمریکا باا اساتفاده از ساه عنصار «بصایرت»،
«تواصی به ح » و «تواصی به صبر» شکل می یرد؛ا ر این سه اصل محقا شاود «دو عنصار
مهم برای مواجهه با این دشمنیها الزم است یکی عبارت است از بصایرت و دومای ،عباارت
ّ
خصوصیت وجاود داشاته باشاد ،دشامن غالاب
است از صبر و استقامت 3 ...خب ا ر این دو
ّ
خصوصیت را بتوان در جامعه حفظ کرد ،عباارت اسات از
نمیشود .یکی از راههایی که این دو
َ ِّ َ َ
َ َ
َّ
َ
َ
«تواصی» ،همان که در سوری والعصار هسات «و تواصاوا ِباال ق و تواصاوا ِبالصابر» ماردم
یکدیگر را تواصی کنند .این زنجیری تواصی و توصیه کردن به یکدیگر [برقرار باشد ؛ هم توصیه
به ح کنند ،راه ح را تأکید کنند ،هم توصی به صبر بکنند...ا ر چناانچاه تواصای باه صابر و
تواصی به ح و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد ،این جامعه بهآسانی دستخوش ّ
تحرکات
دشمن نخواهد شد؛ ّاما ا ر چنانچه این جریان تواصی که زنجیری محافظت مؤمنان است ،قطاع
ً
4
بشود ،قطعا خسارت خواهد رسید. ...
1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46045
2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1145
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نگهداری و حقوق حیوانات
*

حجتاالسالموالمسلمینــاللهمقـسی 


مقدمه

مجموعه جهان هستی با خال خود ،ارتباطی هوشامندانه دارناد؛ هار چناد ادراک آن از راه
متعار برای انسان عادی مقدور نیسات 1.جاانوران نیاز از ایان مجموعاه هساتند کاه از ادراک
جزیی ،شعور ،احساسات و عواطف بهرهمندند؛ چنانکه امام صادق فرموده است «خادا باه
حیوانات [به تناسب خلقت آنها چهار خصلت عنایت کرد شاناخت خاال خاود ،شاناخت
چگونگی پیجویی روزی ،شناخت نر از ماده و ترس از مرگ» 2.از این رو جانوران حرمت دارند
و آدمیان نیز به لحاظ نگهداری و بهرهبرداری از آنها ،مکلاف هساتند کاه احتارام ذاتای و حا
حیات آنها را که از سوی پرورد ار بر عهده آناان نهااده شاده اسات ،رعایات کنناد 3.بناابراین
نگهداری و تصر و بهرهبرداری انسان از حیوانات ضوابط شرعی و اخالقی بسیار دقیقی دارد و
قوانین حمایتی و حقوقی که اسالم برای حیوانات وضع کرده است ،احکامی شرعی و الزامآورند.
این نوشتار ابتدا از نگهداری حیوانات در منزل و چگونگی رفتار با آنها سخن میگوید و سپس باه
حقوق حیوانات می پردازد.
نگهداری حیوانات

نگهداری برخی جانوران در محل زند ی انسان ،اقتضائاتی دارد که به لحاظ زمان و مکاان و
شرایط متفاوت است؛ از اینرو در آموزههای دینی در این باره نظر یکسانی مشااهده نمایشاود؛
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1اسرام 44
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .539
 .3محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،2۷ص .111

« َو إ ْن م ْن َشيْء إ َّال ُی َس ِّب ُح ب َ ْمده َو لک ْن ال َت ِْ َق ُه َ
ون َت ْسبی َ ُه ْم».
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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بلکه با لحاظ شرایط و مصالح و مفاسد ،پیشنهادهایی شده؛ چنانکه از نگهداری برخای از آنهاا
نهی شده است .نگهداری حیوانات در محل زند ی ،مبتنی بر وضعیت زمانی ،مکاانی و امکاان
نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست انسان است ،بدون آنکه باه آدمای یاا همساایگان او
آسیبی برسد و رنه زیستگاه حیوانات باید جدای از محیط مسکونی افراد باشد.
به دیگر سخن ،در دوران ذشته شیوه زند ی انسانها متفاوت از دوران کنونی بوده و جانوران
در زند ی غالب افراد به نوعی حضور داشتند و به صورت فرآوردههای لبنای ،وشاتی ،حمال و
نقل ،کشاورزی و  ...مورد بهرهبرداری بودهاند ،اما در دوره کنونی شیوه زند ی انسانها تغییر یافته
و در نتیجه نگهداری و بهرهوری از حیوانات نیز متفاوت شت و محیطهای زند ی نا زیر باه دو
بخش محیط زیست انسان و محیط نگهداری حیاوان تقسایم شاده اسات .در چناین شارایطی،
نگهداری جانوران اقتضائات و آداب خود را دارد.
ا ر در آموزههای دینی درباره نگهداری برخی حیوانات به هد بهرهبرداری از آنها پیشنهادی
شده است ،البته با لحاظ این شرایط و آداب است ،چنانکه به نگهداری جانورانی مانند وسافند
که مایه برکت 1و شتر که مایه ّ
عزت و اسب که مایه خیر و خوبی دانسته شده 2پیشنهاد شده است.
سهم این سه حیوان در اقتصاد خانواده ،حمال و نقال و دفااع در دوران ذشاته برجساته باوده و
هماکنون نیز بخشی از فرآوردههای وشتی مردم جهان از وسافند و شاتر اسات؛ چناانکاه در
موقعیت استثنایی و ّ
ّ
وضعیت عادی از اسب و شتر برای بارکشای و کاار
حتی در برخی مناط در
همچنان استفاده میشود.
درباره نگهداری برخی پرند ان مانند خروس و نوعی کبوتر نیز ،با لحاظ وضاعیت زماانی و
مکانی و امکان نگهداری با رعایت بهداشت محیط زیست پیشنهاد هایی شده است .البتاه ایان
کار در شرایط کنونی ،در مجتمعهاا و آپارتماانهاای مساکونی یاا امکاانپاذیر نیسات و یاا باا
آسیبهای فراوانی از قبیل آلود ی بهداشاتی و همساایهآزاری و مانناد آن ،هماراه اسات و ایان
3
آسیبها نیز ،در آموزههای دینی ممنوع است.
نکوهش از نگهداری سگ در خانه

سگ جانوری است که درباره وفای آن سخنها فته میشود که البته این وفا در جاای خاود
َ
َ ٌ َّ
ٌَ
َ
 .1جاللالدین سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج ،2صَ « .509ما ِمن أهل َبیت ِعندهم شاة ِإال َو ِفي َبی ِت ِهم َب َمرکة»
َ
ُ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ
َ
َ َ
اصيِالخي ِ ِِإل ِیو ِمِال ِق َي َام ِِة»
 .2همان ،ج ،1صِ « .4۷1اْل ِب ِِعز ِِأل ِلهاِوِالغنمِب َلرکةِوِال َخيرِِمعقود ِِفيِنلو ِ
 . 3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۷5صَ « .۷4
ِ...وَِل ُِیؤ ِذ ِِال َجار»...
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ارزشمند است .اما در همان حال خدای بزرگ برپایه مصالح و مفاسدی نجاست سگ معماولی
نه دریایی را ذاتی (نجس العین) آن قرار داده و از آمیختگی و تماس آن با ابزار زند ی مناع کارده
َ َ َّ ُ َ ُ
لهب؛ 2از نزدیاک شادن باه ساگ
اِعنِقرِ ِبِال ِك ِ ِ
است 1.از امیرمؤمنان نقل شده که «تنلزلو
بپرهیزید»؛ حتی در برخی احادیث درباره آسیبهای معنوی آن نیز نکاتی بیان شده است ،بارای
َُ ً
َ ُُ
ُ َ َ َ
3
َِلِکلب َِو ُ
َِلِج ُنبِ؛
ِصورةِو
در این باره نقل شده «َلِتدخ ِال َمه ِئكة َِبيتا ِِف ِيه ِ
نمونه از پیامبر
ُ
خانهای که مجسمه یا سگ یا جنب در آن باشد ،مالئکه الهی به آن درنمیآیند».
بیتردید نهی از نگهداری این حیوان در محیط زند ی و منع از نزدیک شدن به آن برای آلوده
بودن آن و زمینه انتقال برخی از میکروبها و نجس بودن آن از نظر حکم فقهی اسات و روشان
است که حفظ نظافت و بهداشت خود و محیط زند ی و پاکی بدن و لبااس و ظارو و ابازار و
وسایل خورد و خوراك از نظر تعالیم دینی ّ
اهمیات بسایاری دارد؛ هرچناد باا پیشارفت داناش و
استفاده از برخی واکسنها و داروها ممکن است از برخی ویروسهای سگ پیش یری شود ،اما
جلوی نجاست آن از این راه رفته نمیشود.
ُ َّ
با این حال داشتن سگ آموزش دیده که به آن سگ شکاری و ساگ نگهباان (کلاب معلام)
فته مایشاود و از آن بارای اهادافی ،مانناد نگهباانی مزرعاه ،کارخاناه ،لاه یاا در شاکار و
جستوجوی اجناس قاچاق استفاده میشود ،در صورتی که سه نکته یادشده (نظافت ،طهاارت
و بهداشت) درباره آن مراعات شود و محیط نگهداری آن با ابزار و وسائل زند ی انساان آمیختاه
َّ َ
َ َ
هب ِِإَلِکل َبِ
نباشد ،از نظر احکام اسالمی اشکالی ندارد .امیرمؤمنان فرمود «َلِخيرِِ ِفيِال ِك ِ
َ
َصيدِأو َِکل َ
لب َِم ِاش َلي ٍِة؛ 4در ساگ خیاری نیسات ،مگار در ساگ شاکاری و ساگ هماراه لاه
ٍ
شکار سگ شکاری شش شرط نهاده شده که در
وسفندان» .البته در فقه برای حالل و پاک بودن ِ
رسالههای عملیه بیان شده است.
پرهیز از رفتار ناروا با حیوانات

آموزههای دینی بر رفتار نیکو و مدارا با حیوانات و بهره یری درست از آنهاا تأکیاد دارد و باه
انسان اجازه نمیدهد جایگاه و حقوق جانوران را نادیده بگیرد و رفتار دلبخاواهی باا آنهاا داشاته
 .1توضیح المسائل ،عنوان نحاسات ،سگ و خوک.
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.115
 .3حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،3ص.453
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافي ،ج ،6ص.552

  304رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

باشد و یا مایه ّ
اذیت و آزار آنها ردد؛ از این رو مدارا در بهره یریهای ونا ون از حیوان و پرهیاز
از رفتارهای ناروا با آنها جزم فرهنگ اسالمی است .در این جا به برخی از رفتارهای نااروا اشااره
میشود
 .1درگیر کردن حیوان :یکی از سر رمیهای بشر از دیرزمان ،در یرکاردن حیواناات بااهم،
مانند خروس ،قوچ ،سگ و غیر آنها بوده و امروزه نیز در برخی نقاط جهان این کار رایج اسات و
ّ
حتی شبکههای تلویزیونی به پخش این مسابقات میپردازند .این ونه رفتارکردن با حیواناات در
اسالم نهی شده است .از امام صادق ع نیز درباره در یر کردن حیوانات با یکدیگر پرسایده شاد.
امام پاسخ داد این عمل در همه موارد مکروه است؛ مگر میان سگهاّ 1.
البته ایان کاار در هماه
موارد یادشده ا ر مایه ظلم به حیوان شود ،حرام است.
ّ
به فته عالمه مجلسی ،مقصود از جواز این عمل در سگها نیاز ،در یار کاردن ساگها باا
یکدیگر نیست؛ بلکه منظور آموزش و تمرین آنها برای شکار است تا بتوان آنها را برای شاکار باه
2
سوی حیوانات دیگر فرستاد.
 .2تیراندازی به جانداران :اسالم شکار کردن برخی حیوانات در اوضاع ویژه را اجاازه داده
است؛ ولی اجازه نداده که بیجهت و برای هوسرانی ،به جاانداری تیرانادازی شاود؛ از ایانرو
3
پیامبر فرمود هیچ جانداری را هد تیراندازی خود قرار ندهید.
 .3خسارت بر حیوان :آدمی نمیتواند به حیوان ضربه بزند که مایه ،آسایب و خساارت بار
اعضای بدن حیوان شود از قبیل چشم ،دست ،پا و مانند آن .ا ر کسی چنین کاری انجام دهاد،
عالوه بر آنکه ناه کرده ،ضامن خسارت مالی آن هم است و در روایات و فقاه ،انادازه ضامانت
4
اینها معین شده که باید به مالک حیوان بپردازد؛
 .4سوزاندن حیوانات :سوزاندن حیوان ناه است و از آن نهی شاده اسات؛ پیاامبر ص از
سوزاندن حیوان 5و نیز از شکنجه کردن حیوان با آتش نهی کرد؛ 6آنحضرت با اینکه کشتن زنبور
َّ
ُ ُّ
ََ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافي ،ج ،6صَ « .553س َأل ُت ُه َِعن َّ
ِالته ِر ِیش َِبي َنِال َب َها ِئ ِمِ،فقلال ِ:کل ُله َِمك ُلروُ ِِإَلِ
ِ
َ
ب»
الكل َ ِ
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،61ص.22۷
ُّ ُ َ
َ َّ ُ َ
ً
َ
اِف ِيهِالروحِغرضا»
 .3جالل الدین سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج ،2صَ« .۷29لِتت ِخذواِشيئ ِ
 .4سید روحالله موسوی خمینی ،تحریر الوسعله ،ج ،2کتاب الدیات ،فی الجنایه علی َالحیوان.
َ
َ َ
َ
ِالله ِن َه ِأن ُِیه َرقِشيِء ِِم َنِال َه َي َلو ِانِ
إنِ َرسول ِِ
 .5محمد بن علی صدوق ،من ال یحلره الفقعه ،ج ،4صِ َّ « .3
ب َّ
ار»
الن ِِ
ِالنب َّ ِ ِ َقد َِن َه َِعن َِتعذیبِال َه َي َوانِب َّ
ِ .6محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،61ص« .244إ َّن َّ
ار»
الن ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
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[موذی را برای دفع ضررش جایز میدانست ،آتش زدن النه آنها را روا نمیدانست.
فتنی است ،همان ونه که پیامبر کشتن هر موجود جاندار را منع کرده؛ کشاتن حیاوان
موذی (آزاررسان) را مجاز دانسته است؛ 2مردی از انصار خدمت رسول خدا رسید ،عرض
کرد ای رسول خدا! سگ فالن ّذمی(اهل کتاب) لباسم را درید و پایم را مجروح ساخت و مرا از
نماز با شما باز داشت .آنحضرت فرمود کشتن سگ هار واجب است 3.البته ا ر ساگ مالاک
داشته باشد ،نخست باید به او خبر داد تا از خسارت پیش یری کند .چنانچه پیش یری نکناد و
4
سگ بگزد ،خسارت بر آن ضمان ندارد.
حقوق حیوانات

مهمترین حقوق حیوان ،به نیازهای اساسایاش ارتبااط دارد کاه باه بخشای از آنهاا اشااره
میشود.
 .1حق تغذیه

تغذیه حیوانی که در خدمت نیازهای آدمی است ،اهی از محیطزیست خود (مانند بیاباان)
است که در این فرض مالک یا بهره یرنده از آن ،باید حیاوان را بارای تاأمین نیازهاای خاود آزاد
بگذارد .اهی محیط زند ی حیوان (بیابان) زمینه تغذیاه نادارد کاه در ایان صاورت مالاک یاا
بهره یرنده ،باید آب و خوراک حیوان را فراهم کند و حتی نبایاد شایر حیاوانی را کاه ناوزاد دارد،
بدوشد؛ زیرا شیر مادر سهم نوزاد است ،و رنه ضعیف میشود 5.ا ر مالک از تأمین آب و آذوقه
مناسب برای حیوان سر باز زند ،حاکم شرع او را بار یکای از ساه کاار (فاروختن ،سار بریادن،
پرداختن هزینه نیازهای او) وا میدارد .ا ر نیاز حیوان از این راه تأمین نشد ،حاکم شرع به نیابات
6
از صاحب حیوان بر اساس مصلحت و به تناسب زمان و مکان اقدام میکند.
بر مبنای فقه اسالمی هر اه کسی مالک حیوانی شود ،بر او واجب است نیازهای آن حیاوان
ِ...یك َر ُُِإح َر ُاق ُِب ُيوت َهاِب َّ
 .1همان ،صُ « .318
ار»
الن ِِ
ِ ِ
َّ َ
ِّ
َ
ُ
َ
َ
 .2علی بن حسام متقی هندی ،کنز ّ
العما  ،ج ،15ص« .39ن َه ِعنِقت ِک ِِذ ُِروحِإَلِأن ُِیؤ ِذ َ ِ»
َِ َ َ َ ُ ٍ َ ِ ُ ً َ َ َ َ ُ
ُ
ِ...إذاِکانِالكلبِعقوراِوجبِقتل ِه»
 .3حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،8صِ « .296
 .4محق حلی ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص « .240لوِجن ِعل ِالصائلةِجانِفلإنِکلانِ
للدف ِلمِیضمنِ».
 .5محمد بن حسن طوسی ،المبسوط ،ج  ،6ص .4۷
 .6محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،31ص .396
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را برآورد .در این حکم فرقی میان حیوان حالل وشت و حرام وشت یا پرنده و غیرپرنده نیست.
هر حیوانی چه در اختیار انسان باشد یا نباشد و چه فایدهای برساند یا نرساند ،ا ر در تغذیاه،
حفظ و نگهداری نیازمند انسان باشد ،به حکم وظیفه دینی و انسانی بر انساانها واجاب اسات
نیازهایش را برآورند 2.نقل است رسولخدا از جایی می ذشت ،شتری را دید که دساتش را
بر در منزل بسته بودند؛ اما آب و علفی نزدش نبود .پرسید «صااحب ایان حیاوان کجاسات؟»
[آن اه به او فرمود «آیا درباره کاری که با این حیوان کردهای ،از عذاب خدا نمیترسی؟! پس یا
3
برای آن ،آب و علفی مهیا کن یا آزادش بگذار تا برای خود چیزی بیابد».
در روایات بسیاری به تغذیه حیوان اشاره شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1/1توجه ویژه به حیوان شیرده :رعایات حقاوق حیاوان شایرده ،در واقاع ادای حا دو
حیوان است؛ چراکه شیرخوار انسان یا حیوان بر ا ر ضاعف جسامانی ،آسایبپذیرتر و در برابار
تهدید خطرها بدون دفاع است؛ از اینرو به حمایت بیشتری نیاز دارد.
حمایت از حیوان شیرده به حیوان حالل وشت اختصاص ندارد؛ بلکه حیوانی مانند سگ که
ً
از نگهداری آن اجماال نهی شده است ،ا ر شیرده باشد؛ مورد حمایت اسات .هنگاام عزیمات
سپاه اسالم برای فتح مکه ،رسولخدا سگی را دید که به خاطر بچاههایش زوزه میکشاید و
آنها شیر مادرشان را میخوردند .به ُج َع ْیل بن ُسراقه فرمود تا در برابار آن حیاوان بایساتد و از آن
4
مراقبت کند تا مبادا سپاهیان که از آنجا می ذرند ،به آن حیوان و بچههایش آسیبی برسانند.
 .1/2تقدم تشنگی حیوان بر وضو :بنا بر حکم فقهی ،ا ر حیوانی تشنه در معارض مارگ
است و آب به اندازهای نیست که انسان هم حیوان را سیراب کند و هام وضاو بگیارد؛ در برخای
موارد باید حیوان را سیراب کرد و به جای وضو ،تیمم کرد 5.در زارشی از امیرمؤمناان آماده
است که روزی پیامبر وضو می رفت و ربهای نازد او آماد .آن حضارت دانسات کاه ایان
6
حیوان تشنه است .پس ظر آب را به سوی آن برد و آن حیوان آب نوشید.
 .1همان ،ص 394؛ محمد بن حسن طوسی ،المبسوط ،ج  ،6ص .4۷
 .2همان ،ص .394
ّ
 .3علی بن حسام متقی هندی ،کنز العما  ،ج  ،9ص .68
 .4محمد بن یوسف صالحی شامی ،سبل الهدی و الرشاد ،ج  ،5ص  212و ج  ،۷ص .29
 .5محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،31ص  .394 – 396مسئله متن برای مثال است که از قاعده لازوم حفاظ
جان حیوان و برتری آن ،بر مال دیگری استفاده میشود.
ّ
لجعفریات ،ص13؛ محمدباقر مجلسی ،احاراألنوار ،ج  ،16ص .293
 6ر.ک محمد بن محمد کوفی ،ا
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 .1/3پاداش آب دادن به حیوان تشنه :از رسولخدا پرسیدند «آیاا نیکای کاردن باه
حیوانات پاداش دارد؟» .حضرت فرماود «آری ،بارای خناک کاردن هار جگار تشانه پاداشای
َّ َ َ َ َ َ
َ
َ
ِاللهِت َب َارك َِوِت َعال ُِی ِه ُّب ِِإب َلر َادِالك ِب ِدِال َه َّر ِاء َِو َِمن َِسق ِ
است» 1.امام باقر نیز فرموده است « ِإن
َّ َّ ُّ
َکب ًدا َِح َّر َاءِمن َِبه َيمة َِو َِغير َل َاِأ َظ َّل ُه ُ
ِاللهِفيِظ ِّ َِعرشه َِیو َ
َِلِظ ِِإَل ِِظله؛ 2خدای واال سیراب کردن
م
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
تشنگان را دوست دارد و کسی که حیوانی تشنهکام یا جز آن را سیراب کند ،خدا او را در روزی که
سایهای جز سایه او نیست ،در سایه عرش خود جای میدهد».
 .2حق بهداشت و درمان حیوان

از جمله حقوق حیوانات ،رسید ی به بهداشت آنهاست .زیساتگاه آلاوده و آب و خاوراک
ناسالم به سالمت آنها آسیب میرساند؛ حتی داروهای مورد نیاز حیوان نیز از نیازهای ضروری
آنهاست و بر پایه احکام فقهی ،مالك باید هزینههای درمان بیماری آن را بپردازد 3.از این رو در
روایات پیشوایان معصوم بر بهداشت و پاکیز ی حیوان تأکید شده است؛ چنانکه پیامبر
فرموده است « رد و غبار و خاک و خاشاک آغل وسفندان را بزدایید و آن را پااکیزه نگهداریاد
4
تا حدی که بتوان در آن نماز زارد».
 .3حق استراحت

ح دیگری که شایسته است مسلمان در استفاده خود از حیاوان باه آن توجاه کناد ،در نظار
رفتن زمان و مکان مناسبی برای استراحت آن است و هنگام استراحت آنها ا بهویژه در شاب ا
فرماوده اسات «إذاِ
از کاری که موجب سلب آسایش آنهاست ،بپرهیازد؛ چنانکاه پیاامبر
َ َ ُ ُ ََ َ َ
َ 5
َرکب ُتمِلذُ َّ
واب َِف َأع ُط َ
ِالد َّ
ول َ
اِح َّظهاِم َ
ين؛ هر اه حیواناات را باه
ياط ِ
اِش
ه
ي
ل
اِع
و
ون
ك
َلِت
ِو
ل
ِالمناز
ن
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
خدمت رفتید ،در استراحتگاهها به آنها فرصت استراحت بدهید و به آنها ستم نکنیاد؛ و ا ار
سرزمین خشک و بی یاه بود ،از آنجا به سرعت ذر کنید و ا ر سرزمین سرسبز و ّ
خرم باود ،در
 .1محمد بن موسی دمیری ،حعاة الحعوان الکباری ،ج  ،2ص 242؛ محمادباقر مجلسای ،احااراألنوار ،ج  ،62ص
.65
 .2حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .135
 .3محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،36ص  436و .43۷
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ
َ ِّ ُ َ
اِم َراب َض َه َ
ِصللواِ
اِوِام َس ُهو ُاِرغ َام َها؛ِامسهواِرغامِالغلن ِمِو
 .4احمد بن محمد برقی،
المحاسن َّ ،ص « .642نظفو ِ
َُ َ َ
َ
اِ،فإ َّن َه َ
ِّ
َ
َ
اِد َّابة ِِمنِدوابِالجن ِِة» .رغام به معنای خاک است .حسین بن محماد راغاب اصافهانی ،مفاردات
ِفيِمر ِاحه ِ
الفاظ القرآن ،ص .359
 .5عبدالرحمن بن ابیبکر سیوطی ،الجامع الصغعر ،ج  ،1ص .102

  308رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

استراحتگاه فرود آیید» 1.همچنین فرموده است «از چرانیدن حیوانات پایش از طلاوع خورشاید
(یعنی در زمان استراحت آنها) بپرهیزید» 2.لقمان حکیم نیز به فرزندش فرمود «هنگاامی کاه
به محل استراحت نزدیك شدی ،از مرکب فرود بیا  ...و هر ااه خواساتی در منزلای اساتراحت
کنی ،بهترین و نیکوترین مکان از حیث رنگ (سرسبز و خرم) و خاک (نرم و حاصلخیز) و دارای
3
بیشترین یاه را بر زین».
 .4حق احترام

احترام به حیوان نیز از حقوق اوست .شیوه احترام نیز متنوع است و حتی میتواند به صاورت
سالم باشد؛ چنانکه مردی [با اسبش خدمت پیامبر رساید و باه آن حضارت ساالم کارد.
پیامبر به صیغه جمع و با تعبیر «علیکم السالم» پاسخ داد .آن مرد فات «ای رساولخدا!
من تنها هستم» .حضرت فرمود «به تو و به اسبت سالم کاردم» 4.اماام ساجاد نیاز در
َ َ َ ُ ََ َ َ
لاقت َ
يِل ِلذ ُِِ
واپسین لحظات َعمر خود به فرزندش امام باقر فرمود « ِإننيِقلدِحججلتِعلل ِن ِ
َ َ ً َ
اِالس َب ُ
اَِلِیأ ُک َِله َم َه ِّ
عشر َین َِح َّج ًة َِف َلمِأق َلرع َهاِب َ
ِ،فإ َذ َاِن َف َقت َِفادفن َه َ
اع...؛ 5من بار ایان
ة
ع
لر
ِق
ط
و
س
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
شترم بیستبار حج زارده و یک بار به آن تازیانه نزدهام .وقتی مارد ،آن را دفان کان تاا درناد ان
وشت آن را نخورند .» ...امام باقر پس از مرگ شتر ،آن را به خاک سپرد .امام صادق نیاز
فرموده است «ل ُك ِّ َِشيِء ُِحر َمة َِو ُِحر َم ُةِال َب َهائمِف ُ ِ ُ
ول َها؛ 6هر چیزی حرمتای دارد و حرمات
ٍ
ِِ ِ
يِوج ِ
ِ
چهارپایان ،در صورت آنهاست و صاحب حیوان نباید برای نشانه ذاری بار چهاره حیاوان داغ
نهد» 7.نشانه ذاری بر غیر چهره آنها ،رواست؛ 8چنانکه امیرمؤمنان فرموده اسات «چهاره
9
حیوان را زشت نکنید».
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اِم َن ِازل َهلاِف ِلإنِ
صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص َ « 290ف ِإذاِر ِکبتمِِالدوابِِالعجفِفأن ِزلول
محمد بن علی
.1
َ
َ َ ُ َ ً َ ُ َ َ َ
َ َ
ِاأر ُض ُِمجد َب ًة َِف َأل ُّهو َ
اِع َلي َه َ
اِم َن ِازل َها».
اِو ِِإنِک ِانتِمخ ِصبةِفأن ِزلول
ت
ان
ِ
ک ِ
ِ
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .152
 .3احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص .3۷5
 .4فضلالله بن علی رواندی کاشانی ،النوادر ،ص  41و .42
 .5محمد بن علی صدوق ،ثواب األمما و مقاب االمما  ،ص .50
 .6محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص 539؛ احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص .632
َ َ
َِلِیس ُم َهاِف َ
يِوجهها».
ِ
 .7محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ص « 50۷و ِ
َ
ُ ُ
ُ َ ُ
ول َها».
 .8احمد بن محمد برقی ،المحاسن ،ص « 644توسم ِِفيِغي ِرِوج ِ
َُ
وُ».
َلِتق ِّب ُهواِال ُو ُج َِ
 .9محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،2ص ِ « 28۷
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فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقو  ،تصحیح علیاکبر غفاری ،چاا دوم ،قام
مؤسسه انتشارات اسالمی1404 ،ق.
 .2برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،چا دوم ،قم دار الکتب االسالمیه13۷1 ،ق.
 .3دمیری ،محمد بن موسی ،حعاة الحعوان الکبری ،بیروت دار القاموس الحدیث[ ،بیتا .
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القارآن ،تحقیا محماد ساید کیالنای،
تهران مکتبه مرتضویه[ ،بیتا .
 .5راوندی ،سید فضلالله بن علی ،النوادر ،قم مؤسسه دار الکتاب[ ،بیتا .
 .6سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الجامع الصغعر فاي احادیاث البشاعر الناذیر ،چاا اول،
بیروت دارالفکر1401 ،ق.
 .۷شهید انی ،زبنالدین بن علی ،مسالك األفهام إلی تنقعح شرائع اإلساالم ،تحقیا مؤسساه
معار اسالمی ،چا اول ،قم مؤسسه معار اسالمی1413 ،ق.
 .8صدوق ،محمد بن علی ،األمالي ،ترجمه محمدباقر کمرهای ،چا چهارم ،تهران کتابخاناه
اسالمیه1362 ،ش.
 .9ااااااااااااااااااااااا ،ثواب األمما و مقااب األمماا  ،چاا دوم ،قام شاریف رضای،
1364ش.
 .10ااااااااااااااااااااااا ،من الیحلره الفقعه ،تصحیح علیاکبر غفااری ،چاا ساوم ،قام
مؤسسه انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .11طوسی ،محمد بن حسن ،األمالی ،چا اول ،قم دار الثقافه1414 ،ق.
 .12ااااااااااااااااااااااا ،تهذیب األحکاام ،تحقیا ساید حسان موساوی خرساان ،چاا
چهارم ،تهران دار الکتب االسالمیه1365 ،ش.
 .13ااااااااااااااااااااااا ،المبسوط فی فقه اإلمامع ؛ تصحیح سید محمدتقی کشفی ،چاا
سوم ،تهران مکتب مرتضویه138۷ ،ق.
 .14طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،چا چهارم ،قم شریف رضی1412 ،ق.
 .15صالحی شامی ،محمد بن یوسف ،سبل الهدی و الرشاد فی سعرة خعر العباد ،تحقی عاادل
احمد عبدالموجود و علیمحمد معوض ،چا اول ،بیروت دار الکتب العلمیه1414 ،ق.
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 .16کوفی ،محمد بن محمد ،الجعفریات (األشعثعات) ،تهران مکتب النینوی الحدیثه[ ،بیتا .
 .1۷کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصححیح علیاکبر غفاری ،چاا پانجم ،تهاران دار
الکتب اإلسالمی 1363 ،ش.
 .18مجلسی ،محمدباقر ،احاراألنوار ،چا دوم ،بیروت دار ححیام التراث العربی 1403 ،ق.
 .19متقی هندی ،علی بن حساامالدین ،کناز ّ
العماا فاي سانن األقاوا و األفعاا  ،تحقیا و
تصحیح صفوة سقا و بکری حیانی ،بیروت مؤسس الرساله1409 ،ق.
 .20نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،تحقی عباس قوچانی ،چا
هفتم ،بیروت دار احیام التراث العربی[ ،بیتا .

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

نفوذ صهیونیسم بر کشورها و پنهانسازی قدرت پوشالی آن
*

م رارضائیاز 

مقدمه

واژه صهیونیسم همیشه با نیرنگ ،دسیسه و دورویی همراه بوده است .حرکت صهیونیسام باا
هد تشکیل دولت یهودی ،در آغاز بر اساس توطئه بنیان ذاشته شد .سپس با حیله و فریاب و
اتکا به قدرتهای امپریالیستی ،نضج رفت و با توسل به زور و اعماال جنایات و برقاراری جاو
ترور ،وحشت و تجاوز به سرزمینهای دیگران و اشغال آنها ،نیمی از اهدا خاود را باه پایش
برد ،اما چون ترفندهای اعمال شده در جهت تشکیل دولت یهودی که هد اصلی و ابتدایی این
جنبش بود ،نتوانست رؤیای رهبران آن را عملی کند و آرزوی صهیونیستها برای برپاایی دولات
یهود را محق سازد؛ حربهای بزرگتر و کاراتر الزم بود تا همه چیز را به نفع صهیونیسام د ر اون
کند .این جنبش کوشید با نفوذ در کشورها و سازمانهای جهاانی ،ضامن تحقا بخشایدن باه
رؤیای تشکیل دولت بزرگ یهودی و تسلط بر مردمان جهان ،ضاعف و قادرت پوشاالی خاود را
پنهان کند ،اما بیداری شکل رفته در جهان و بهویژه جهان اسالم و قدرت جبهه مقاومت هر روز
بیشتر از پیش ضعف درونی آنها را نمایان کرده است .در این مقاله ضمن بیاان تفااوت یهاود و
صهیونیسم ،سازمانها و صنایعی که تحت نفوذ صهیونیسماند ،به اختصاار بیاان و چالشهاای
نظامی و امنیتی آن بررسی میشود
 .1معنای صهیونیسم و تفاوت آن با یهود

صهیونیسم به معنای مرام و مسلک حزب بینالمللی یهود و روهی است که خواهان غلبه و
* کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.
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چیر ی یهودیان بر اقوام و ملتهای دیگر است 1.این جنبش از اواخر قرن نوزدهم و برای تشکیل
میهن یهودی در سارزمین فلساطین باه وجاود .آماد 2.در واقاع صهیونیسام ،جنبشای از آرماان
مسیحیان طایفه بنیاسرائیل است که برای رسیدن به سرزمین موعاود و تشاکیل دولات و ملتای
واحد مایه رفته است .منظور از یهود نیز پیروان دین حضرت موسی

هستند که کتاب تورات

را به عنوان کتاب آسمانی پذیرفتهاند و با ظهور اسالم ،از پذیرش آن سرباز زدند و بار دیان خاود

پایبند ماندند 3.پیروان دین یهود با پایبندی به اصول و مقررات تورات ،میکوشیدند بر اسااس آن
رفتااار کننااد .ا اار چااه انحرا هااای سیاساای بساایاری در ایان دیان آساامانی رخ داده و برخاای
فرصتطلبان برای بهرهبرداری شخصی و دنیوی خود در آن دست بردهاند ،بعضی باورمندان این
دین نیز هستند که با این تحریفها مخالف و جو یای حقیقتاند.
صهیونیسم سیاسی در برابر سنت کهن یهود ،نوعی فساد و تبااهی ملی رایاناه و اساتعماری
است که ریشه آن به ملی رایی و استعمار رایی اروپای قرن نوزدهم باز می ردد .صهیونیسام باا
زینش پیامهای و یژهای از متن تورات که پایه و اسااس آن ،انحارا واقعای از برناماه خداوناد
است ،از آن به عنوان پوششی برای پنهان کردن اهدا سیاسی خود بهره میبرد .بنابراین انحرا
صهیونیسم از آیین یهود آشکار است؛ از این رو صهیونیسم بیشتر به عنوان یک نهضات سیاسای
مطرح میشود که به برنامههای مذهبی یهود پایبند نیست .برای مثال تئاودور هرتازل ،بنیان اذار
صهیونیسم به بسیاری از مسائل مذهبی یهود پایبند نبود .این در حالی است که یهودیان دینی نیز
درباره طرح «اشغال فلسطین» و آواره ساختن مردم این سرزمین باا صهیونیساتها مخالفاناد.
نمونه این تضاد را میتوان در انعقاد وعدهنامه «بالفور» یافت؛ زیرا این وعدهنامه پس از سه ساال
مناقشه و مبارزه میان صهیونیستها و یهودیان منتشر شد .در ا ار فشاارهای یهودیاان انگلیسای،
جنبش صهیونیسام ناچاار شاد بارای حفاظ حقاوق حقاه سااکنان اصالی سارزمین فلساطین
تضمینهایی بدهد؛ اما برای پیشابرد اهادا اساتعماری خاود باه صهیونیساتهای آمریکاایی
متوسل شدند تا بریتانیا را برای پذیرش پیشنهادهای خود زیر فشار قرار دهد .مباارزه یهودیاان باا
صهیونیستها ویای آن است که صهیونیسم با استعمار بریتانیا پیوند حیاتی دارد و دشمن یهاود
 .1حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن ،ج ،14ص 2۷2و ناصر جمالزاده ،اصالحات سعاسی ،ص.59
 .2مهشید مشیری ،فرهنگ زاان فارسی ،ص.6۷9
 .3علی جدید بناب ،مملکرد صهعونعسم در اراار جهان اسالم ،ص.25
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به شمار میرود.
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 .2نفوذ صهیونیسم بر تشکیالت و سازمانهای جهانی

صهیونیسم با آرزوی تسلط بر جهان کوشیده است به شیوههای مختلفی بر کشورهای جهاان
تسلط یابد و بدین منظور در سازمانهای جهانی و صانعتهای بازرگ و تأ یر اذار نفاوذ داشاته
باشد .در این بخش به برخی از این سازمانها و صنایع اشاره میشود
الف) نفوذ بر رسانهها و خبرگزاریهای جهانی

خبر زاریها تأمینکنند ان خبر و توزیع کنند ان آن در جهان اطالعات ،نقش اول را دارناد.
از این رو ا ر تولید اطالعات دچار تمرکز و انحصار شود ،میتواند در سمت و سو دادن اندیشهها
خطرآفرین ردد .این واقعه از دیروز تا امروز جهان اطالعات رخ داده است .صهیونیسم جهاانی
توانسته است با برنامهریزیهای زیرکانه و تسلط بر خبر زاریهای مهم ،نبض اطالعرسانی دنیا را
در دست یرد .با شروع جنگ جهانی دوم و حمله هیتلر نازی باه کشاورهای اروپاایی ،آناان باا
استفاده از این فرصت و با در دست داشتن رسانههای خباری ،اعماال هیتلار را بزرگنماایی و از

کشتارهای جمعی و تنورهای ازی ،اخبار دروغینی به ماردم ارائاه کردناد 2.رساانههای تبلیغای
صهیونیسم با تمرکز بر چهره زنان و کودکان ،نشانههای ترس و وحشت آنان را به وناهای نمایاان
میکردند تا عواطف مردم جهان بهویژه اروپا و آمریکا را به سوی خود متمرکز کنند .ایان تاالش
آنان آ اری به دنبال داشت که برخی از آنها بدین شرح است
 .1انعطا افکار عمومی جهانی بهویژه اروپاییان و آمریکاییان به سوی یهود ،به وناهای کاه
آنان خود را در مقابل یهود ناهکار میپنداشتند؛
 .2آماده ساختن افکار عمومی برای قبول هر طرحی جهت اسکان یهودیاان در فلساطین باا
عنایت به مراعات حقوق اهالی فلسطین؛
 .3جلب افکار و آرای مردم به ترحم بر یهود و بیاهمیتی به ملت فلسطین.
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 .1ر.ک مرتضی صانعی ،استرهای شکلگعری صهعونعسام ،معرفات ادیاان ،پااییز  ،1398ص 12۷و موسای کایم،
اندیشه و تفکر حکومت صهعونعسم ،دوفصلنامه پژوهشی تأمل ،پاییز و زمستان  ،1396ص 89و .90
 .2علی اقلیدینژاد ،روشهای پعدا و پنهان صهعونعسم ،مبلغان ،زمستان  ،1380ص.5۷
 .3فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص 11و .12
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فعالیت سترده تبلیغی صهیونیسم یهودی برای زیبا وانمود کردن چهره منفور خود ،با زشات
جلوه دادن چهره اعراب در دید ان مردم جهان همراه بود .آنها در پنهان کوشیدند افکار عماومی
جهان را متقاعد کنند که عرب ،دشمن تاریخی تمدن مسیحیت است.
امروز خبر زاریهای بسیار همچون «رویتر»« ،آسوشیتدپرس»« ،یونایتدپرس اینترنشانال»،
مجلههای فاسد و کفرآمیز «ساندی تایمز»« ،ساان» کاه هار هفتاه میلیونهاا نساخه باه چاا
میرساند« ،نیوز آو ِد ورد» که هار هفتاه حادود چهاار میلیاون نساخه چاا میکناد« ،دیلای
اکسپرس»« ،دیلی میل»« ،منچستر اردین» » ،رافیک»« ،سندی بابیل»« ،سفیر» و مجلههای
بسیار دیگری که تیراژ بسیار باالیی نیز دارند ،تحت نفوذ و سلطه صهیونیسم جهانی است 1.ایان

در حالی است که امروزه علیرغم همسویی بسیاری از خبر زاریها و نشریات پرتیراژ جهانی با
صهیونیسم یهودی ،جنایتهای آنها در کشتار مردمان بی ناه فلسطین و شکستهای پیدرپای
آنان از حزبالله لبنان در جنگهای مختلف و نیز حتی شکست خفتبار آنان از مردمان سانگ
به دست فلسطین ،چهره پوشالین و دروغین آنان را در انظار مردمان جهان بایش از پایش نمایاان
ساخت و موجب نفرت بیشتر از آنان شد.
ب) نفوذ بر صنعت سینما و شبکههای تلویزیونی

ً
صهیونیساام ساایطره نساابتا کاااملی باار شاارکتهای تولیااد و تهیااه فیلمهااای سااینمایی دارد.

شرکتهای بزر ی مانند «فاکس» « ،لدن»« ،برادران وارنر»» ،پارامونات» و دیگار شارکتهای
فیلمسازی تحت نفوذ و سلطه آنها هستند .در واقع صنعت ساینما در آمریکاا یهاودی اسات و
بیآنکه احدی در این عرصه با او منازعه کند ،بر آن حکم میراند .هر کسی کاه باه آناان وابساته
نباشد و با آنها ساز اری نداشته باشد ،از سینمای آمریکا حذ میشود .تماام کاارپردازان ایان
صنعت ،صهیونیستها یا دستپرورده آنهایند .در واقع صهیونیسم با صانعت ساینما و باهویژه
سینمای هالیوود ،فضایل اخالقی را قربانی نموده ،مفاسد را رواج میدهد و برای آبارو و حیثیات
مردم کمترین ارزشی قائل نیست .آناان افاراد را وادار میکنناد کاه در تعمایم و نشار نقشاههای
جنایتکارانهشان که تحت پوششهایی همچون عرفانهای نوظهاور قارار رفتاه اسات ،تاالش
 .1خبر زاری مهر ،صهیونیستها دست پشت پرده رسانههای جهان ،1392/0۷/05 ،کد خبر 2143۷21

https://www.mehrnews.com/news
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کنند.

1

دلسپرد ی بازیگران مطرح جهاانی باه آرمانهاای صهیونیساتی از یکساو و اساتفادههای
تبلیغاتی از این ونه هنرمندان برای ترویج آرمان نخبهساالری یهود از جانب دیگر ،مشکل بزرگ
و اساسی سینمای جهانی از جمله هالیوود است که جای بسی تأمل و درنگ دارد .دندانهای تیز
صهیونیستی حتی برخی متفکران غربی را نیز به هراس واداشته است؛ زیرا آنان نیاز میدانناد کاه
یهود تنها به خود میاندیشد .یکای از متفکاران غربای دربااره خطار نفاوذ یهودیاان در ساینما و
رسانههای روهی فته است
یهود به وسیله خبر زاری جهانی شاما را شستوشاوی مغازی داده ،وادار میکناد کاه
جهان و واقعیات آن را آن ونه که آنان میخواهند ،ببینید؛ نه آنچه که در حقیقت وجاود
دارد ...یهود به وسیله فیلمهای سینمایی جوانان و فرزندان ما را تغذیه میکند و [ذهان
آنها را از آنچه خود میخواهد ،سرشار میسازد و در خالل تنها دو ساعت کاه مادت
نمایش یک فیلم سینمایی است ،آداب و فرهنگی را کاه معلام ،مربای و خاانواده طای
ماهها تعلیم و تربیت در اذهان جواناان ماا باه عناوان نسالی برومناد ایجااد کردهاناد،
میزداید.

2

چنگال اختاپوسی صهیونیسم به شبکههای تلویزیونی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز رسیده
است؛ چنانکه مقام معظم رهبری فرموده است «اماروز دنیاا ،دنیاای رساانهها و تبلیاغ و تبیاین
ً
است .امروز در مقابل شما امپراتوری خبری دشمنان دنیای اسالم قرار دارد کاه غالباا در کنتارل
صهیونیستهاست .امروز یک اتوبان یکطرفه خبر و تحلیل از طر رسانههای خبری به سمت
افکار عمومی دنیا ا از جمله افکار عمومی کشورهای عربی و اسالمی و خود مسلمانان ا جاری
است».

3

 .1ر.ک فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص،43 – 46
سایت مؤسسه آینده روشن ،تسل فرهنگی صهعونعسم ار سعنمای جهان ،1388/03/06 ،کد خبر 151

http://www.intizar.ir/article/

 .2فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص.44
 .3بیانات در دیدار شرکتکنند ان در همایش بینالمللی رسانههای جهان اساالم در حمایات از انتفاضاه فلساطین،
.1380/11/11

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103
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ج) نفوذ بر مؤسسات بینالمللی

صهیونیسم برای تسلط بر تمامی جهان (جهانیساازی) ساازمانهای بازرگ جهاانی را نیاز
تحت سلطه پنهاانی خاویش رفتاه اسات .بخشای از ایان ساازمانها عبارتاناد از «مجماع
عمومی» سازمان ملل متحد که یهود از نخستین روزهای تشکیل این سازمان بر آن سیطره داشته
است؛ «شورای امنیت» که در واقع به دنبال اجرای نقشههای صهیونیستهاسات و از هماین رو
نیز ح وتو را برای پنج عضو دائمی آن در نظر رفته است؛ «سازمان خوار و باار و کشااورزی»
ملل متحد که در ظاهر با هد باال بردن سطح تغذیه و زند ی تشکیل شده و در واقعیت به دنبال
تسلط بر سبک زند ی مردم جهان از طری مواد غذایی است؛ «مرکز اطالعات» ساازمان ملال
متحد که به دسات یهودیاان اداره میشاود؛ «باناک بینالمللای تارمیم و توساعه» کاه یهودیاان
ادارهکننده آن هستند؛ «کمیساریای عالی پناهند ان» که در واقع به دنبال اسکان یهودیان در نقاط
مهم و استراتژیک جهان است؛ «یونسکو» که از بارزترین فعالیتهاای ایان ساازمان تاالش در
جهت اغوای ملتها به وسیله مفاسد مراکاز ،فسااد ،ساینما ،تئااتر ،رادیاو و ...برجساته کاردن
هنرمندان ،کمونیستها و افراد روتمند عیاش در کتابهای درسی به صورت انسانهایی بازرگ
و بیبدیل است؛ «صندق بینالمللی پول» که با مقدرات ملل ضعیف بازی میکند و باه وسایله
استعمار مسیحی امور اقتصادی آنان را بازیچه دست خویش قرار داده است؛ «سازمان بهداشت
جهانی» که به ظاهر هد آن باال بردن سطح بهداشت در جهان است و «داد اههای ناورمبرگ»
که یکی از دالیل روشن سیطره صهیونیسم جهانی بر ادارات و بخشهای مختلف ساازمان ملال
متحد است.
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 .3نفوذ بر کشورها ،طرحی برای پنهانسازی قدرت پوشالی

صهیونیسم جهانی علیرغم نفاوذ ساتردهای کاه در ساازمانها و صانایع بازرگ جهاانی و
بسیاری از کشورهای جهان دارد ،ضعف بنیادینی دارد .در واقع صهیونیسم با نفوذ در کشاورهای
جهان و سازمانهای جهانی ،کوشیده است باا باه نماایش ذاشاتن قادرت و برتاری ظااهری،
ضعفها و نواقص بنیادین خاود را پنهاان کناد .رژیام اشاغالگر قادس را میتاوان مصاداقی از
 .1ر.ک فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،پعشعن ،ص 106 – 116و پایگاه صهیونپژوهی خیبر ،نگاهی ااه پارو ه نفاوذ
صهعونعسم در آمریکا و سازمانهای اعنالمللی؛ .( http://kheybar.net) 1399/05/13
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جامعهای دانست که صهیونیسم جهانی به دنبال تشکیل آن است؛ از همین روسات کاه هماواره
کوشیده با البی ری با کشورهای اروپایی و آمریکا ،آن را قدرت برتر در جهان نشان دهد .این در
حالی است این رژیم که با چالشهای امنیتی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی زیادی روبهروسات،
این روزها با شکست امنیتی و سیاسی نیز مواجه شده و یکی از مؤلفههای قدرتی که همیشه به آن
تکیه داشت و به ابهت پوشالی خود افتخار میکرد ،در معرض فروپاشی است .در بعاد نظاامی،
ارتش این رژیم که روز اری پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود ،اکنون در رتباه هفادهم جهاان

قرار دارد 1.روز اری این رژیم معتقد بود که برتری تسالیحاتی آن میتواناد امنیات ایان رژیام را
تأمین کند و میتواند برای سایر کشورهای عربی همسایه نیز چتار نجااتی باشاد؛ اماا مقاومات
روههااای فلسااطینی و جنگهااای سااالهای ذشااته از جملااه جنااگ  51روزه غاازه 33 ،روزه
حزبالله لبنان 22 ،روزه غزه و نیز جنگ یازده روزه غزه نشان داد که رژیم صهیونیستی با وجاود
داشتن توانایی و برتری نظامی ،نه تنها توان درهم شکستن روههای مقاومت فلساطین را نادارد،
بلکه بیشتر از همیشه در تیررس موشکهای محور مقاومت قرار دارد .ناکارآمادی ساامانه نباد
آهنین رژیم صهیونیستی در جلاو یری از موشاکهای مقاومات کاه اماروز دقیا تر ،نقطاهزن،
هدایتپذیر و دوربردتر شادهاند و پهپادهاای جدیاد روههاای مقاومات نشاان داد کاه برتاری
تسلیحاتی و امکان بازدارند ی رژیم صهیونیستی در معرض خطر است.

2

از نظر امنیتی نیز این رژیم با چالشهای فزایندهای روبهروست .فرار حیارتآور شاش اسایر
فلسطینی از زندانهای فوق امنیتی این رژیم ،بار دیگر امنیت پوشالی آنان را به نمایش ذاشاته و
قدرت امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است .این اقدام اسرای فلسطینی
موجب شکا بیشتر در میان مقامات رژیم صهیونیساتی شاده اسات ،به وناهای کاه هار یاک
انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه رفته است .وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیساتی فارار ایان
شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع را یک شکست امنیتی بارای ایان رژیام دانساته

 .1خبر زاری بینالمللی قدس ،قدرتنمایی از اعرون ،فروپاشی از درون ر یم صهعونعستی ،1400/06/25 ،کد خبر
.(http://qodsna.com/fa) 360162
 .2ر.ک سید زکریا محمودی رجا و دیگران ،اررسی محور مقاومت و آینده نظاام سالطه ااا اساتفاده از نظریاه نظاام
جهانی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بیداری اسالمی ،پاییز و زمستان  ،139۷ص.13 – 15
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است.

1

انفجار بزرگ در ماه آوریل  2021که در یک مرکز حساس نظامی ساخت موتورهای موشک
در اسرائیل رخ داد ،ویای آن است که دیگر مؤلفههای باقیمانده قدرت رژیم صهیونیستی نیز به
شدت در معرض فروپاشی است و این رژیم که زمانی باه ایان مؤلفاهها تکیاه میکارد و باه آن
میبالید ،دیگر دستانش خالی شده و مؤلفههای قدرتش یکی پس از دیگری در حاال فروپاشای
است .حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان در مرداد ماه سال جاری و متهم کاردن ایاران باه
رژیم صهیونیساتی
دست مقامات این رژیم و نیز مقامات غربی ،نشان میدهد که ستاخیهای ِ
روز به روز از سوی محور مقاومت به چاالش کشایده میشاود .جمهاوری اساالمی ایاران نیاز
تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را ژستهای تبلیغاتی قلمداد کرده در هماان زماان
هشدار داد هر ونه اقدامی علیه منافع و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و قاطع روباهرو خواهاد
شد.

2

نتیجهگیری

صهیونیسم با استفاده از روشهای پیشرفته و همپایی با فنآوری و توسعه جهانی ،مستمر باه
دنبال اجرایی کردن اهدا خویش است .خبرسازی ،استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی ،هجاوم
به فرهنگها ،شکستن قداستها ،رواج فرهنگ برهنگی ،نفوذ در کشورهای قدرتمند و مجامع
بینالمللی همچون ساازمان کشااورزی ،یونساکو ،ساازمان بهداشات جهاانی و ...روشهاای
ونا ونی است که در این مجال به اختصار به برخی از آنها اشااره شاد .ایان روشهاا در یاک
سیستم و فرآیند باههم پیوساته و هماهناگ در خادمت آرمانهاای صهیونیسام قارار رفتهاناد.
علیرغم چنین تشکیالت ساترده و باه ظااهر پار نفاوذی ،خاناه عنکباوتی و قادرت پوشاالی
صهیونیسم نه تنها در فلسطین اشغالی ،بلکه در تمام جهان در حال شکستن و نابود شدن اسات.
آنچه میتواند نسل امروز و فردا را در مقابل ایان هجاوم بیاماان بیماه کناد و از خطار برهاناد،
 .1خبر زاری ایسنا ،فرار  6اسعر فلسطعنی اسطوره امنعتی دروغعن اشغالگران را ارمال کرد ،1400/06/29 ،کاد خبار
.(https://www.isna.ir/news/)14006292192۷
 .2خبر ازاری ایساانا ،حملااه اااه کشااتی اس ارائعلی در دریااای ممااان  2کشااته داشاات ،1400/05/08 ،کااد خباار
.(https://www.isna.ir/news/)1400050805302
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هویتسازی فرهنگی و آشنایی همهجانبه باا روشهاای مباارزاتی صهیونیسام در تماامی ابعااد
زند ی است.
فهرست منابع
کتابها

 .1جدید بناب ،علی ،مملکرد صهعونعسم در اراار جهان اسالم ،قم مؤسسه آموزشی پژوهشای
امام خمینی 1385 ،ش.
 .2الرفاعی ،فاؤاد بان عبادالرحمان ،نفاوذ صهعونعسام اار رساانههای خباری ،ترجماه حساین
سروقامت ،چا دوم ،تهران نشر کیهان1381 ،ش.
 .3مشیری ،مهشید ،فرهنگ زاان فارسی ،تهران سروش1388 ،ش.
 .4مصطفوی ،حسن ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم ،چاا اول ،تهاران وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی1368 ،ش.
نشریات

 .1اقلیدینژاد ،علی؛ روشهای پنهان و پعادای صهعونعسام؛ ماهناماه مبلغاان ،شاماره  ،24دی
 ،1380ص.54 – 6۷
 .2صانعی ،مرتضی ،استرهای شکلگعری صهعونعسم ،فصلنامه علمی پژوهشی معرفت ادیان،
سال اول ،شماره چهارم ،پاییز  ،1389ص .132_115
 .3کیم ،موسی ،اندیشه و تفکر حکومت صهعونعسم ،دوفصلنامه دانشپژوهی تأمل ،ساال دوم،
شماره چهارم ،پاییز و زمستان  ،1396ص .102_85
 .4محمودیرجا ،سید زکریا و دیگران ،اررسی محور مقاومت و آینده نظام سالطه ااا اساتفاده از
نظریه نظام جهانی ،دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات اسالمی بیداری ،سال هفاتم ،شاماره
چهاردهم ،پاییز و زمستان ،139۷ص .28_۷
خبرگزاریها

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای.
 .2پایگاه صهیونپژوهی خیبار ،نگااهی ااه پارو ه نفاوذ صهعونعسام در آمریکاا و ساازمانهای
اعنالمللی.1399/05/13 ،

  320رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

 .3خبر زاری ایسنا ،حمله اه کشتی اسرائعلی در دریای ممان  2کشاته داشات،1400/05/08 ،
کد خبر .1400050805302
 .4خبر زاری ایسنا ،فرار  6اسعر فلسطعنی اساطوره امنعتای دروغاعن اشاغالگران را اارمال کارد،
 ،1400/06/29کد خبر .14006292192۷
 .5خبر زاری بینالمللی قدس ،قدرتنمایی از اعارون ،فروپاشای از درون ر یام صهعونعساتی،
 ،1400/06/25کد خبر .360162
 .6خبر زاری مهر ،صهعونعستها دست پشت پرده رسانههای جهان ،1392/0۷/05 ،کد خبار
.2143۷21
 .۷سایت مؤسسه آینده روشن ،تسل فرهنگی صهعونعسم ار سعنمای جهان ،1388/03/06 ،کد
خبر .151

