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الْمَکارِهِ، وَ یا مَنْ یُفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدائِدِ، وَ یا مَنْ یُلْتَمَسُ مِنْهُ یا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ *

 وَ الْأسْبابُ، بِلُطْفِکَ تَسَبَّبَتْ وَ الصِّعابُ، لِقُدْرَتِکَ ذَلَّتْ ؛الْمَخْرَجُ إلَى رَوْحِ الْفَرَجِ

فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بِی  ...اءُالْأشْی إرادَتِکَ عَلَى مَضَتْ وَ الْقَضاءُ، بِقُدرَتِکَ جَرَى

یا رَبِّ ذَرْعاً، وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ عَلَیَّ هَمّاً، وَ أنْتَ الْقادِرُ عَلَى کَشْفِ ما 

مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ ما وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی ذَلِکَ وَ إنْ لَمْ أسْتَوْجِبْهُ مِنْکَ، یا ذَا 

فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بِی یا رَبِّ ذَرْعاً، وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ  .مِالْعَرْشِ الْعَظی

عَلَیَّ هَمّاً، وَ أنْتَ الْقادِرُ عَلَى کَشْفِ ما مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ ما وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی 

 ظیمِذَلِکَ وَ إنْ لَمْ أسْتَوْجِبْهُ مِنْکَ، یا ذَا الْعَرْشِ الْعَ

 سجادیه( ۀصحیف هفتمِ )فرازهایی ازدعای
 
 

شود، و  ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می

و ای آن که راه  ؛گردد ها با تو آسان می ای آن که سختی دشواری
 به ها سختی .گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست

. آیند فراهم کارها اسباب تو لطف به و گرایند نرمی به تو قدرت

 موجود تو ی اراده به چیزها، و رسد، انجام به تو نیروی به الهی فرمانِ
 طاقتم، بی و دلتنگ آمده، سرم بر آنچه از من، پروردگارِ شوند؛...ای

 در این و است؛ آکنده گردیده، من نصیب که اندوه آن از جانم و
 را آنچه و برداری میان از را اندوه آن توانی می تو تنها که است حالی
 ی شایسته چه اگر کن، چنین من با پس. کنی دور ام آمده گرفتار بدان

 .بزرگ عرش صاحب ای نباشم، آن
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 51مقدمه / 

 

 مطلع 

 در بخش بزرگی از دنیا و از جمله کشور ما اذهان عمومی« کرونا»ها که شیوع ویروس  این روز
 اخبار انتشار ای با است، بار دیگر معضل دیرینۀ آشفتگی رسانهکرده  خود متوجه را جهانیان

های آن، القای یأس و مقابله با امیدآفرینی، تالش برای بی  بزرگنمایی از تلفات و پیامد و دروغ
پراکنی و تشویش اذهان عمومی و به چالش کشیدن  و اطالعات رسمی، دروغ اخبار اعتبارسازی

این تردید افکنی ها ، ی مردم قوت وشدت گرفته ودر حقیقتاعتقادات و باورهای ملی ومذهب

 3«جنگ شناختی» قرار گرفته است. دشمن« جنگ شناختی»هایی از یک سناریوی بزرگ  بخش
شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها،  ۀبه معنای هدف قرار دادن قو

 یت ادراک و برداشت است. ها از طریق مدیر ها و رفتار ها، باورها، نگرش ارزش
جنگ شناختی دشمن، چیز جدیدی نیست. یک سال پیش، رهبر معظم انقالب باید دانست که 

اشاره کرده و ونا امیدی  اسالمی در بیانیه تحلیلی گام دوم به سناریوی دشمن در القای یأس

ای دشمن  رسانهسیاست تبلیغی و  -و اکنون مانند همیشه -سال  53در طول این »فرمودند: 
سازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است.  های آن، مأیوس ترین برنامه وفعال

های  ها، پنهان کردن جلوه های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت های دروغ، تحلیل خبر
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنّات بزرگ، برنامه 

های  یشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنبالههم
ها در خدمت دشمن حرکت  اند که با استفاده از آزادی آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده

کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران  می

امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و  نهال
 «ترین جهاد شما است. ای ریشه

 جنگ شناختی پیچیده مواجهیم. این نوعاز با نوعی ما بوضوح  سوگمندانه باید گفت : امروزه
روانی است که مبتنی بر تر جنگ  تر و وسیع تر، عمیق ازجنگها شکل تکامل یافته تر، پیشرفته

انجام  ها بوده و با مدیریت ادراک و برداشت «های نوین با زیرساخت رسانه» ای  جامعه شبکه

                                                           
1 . Cognitive warfare 
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 اختالل و خطا در دستگاه محاسبات، کشورآحاد مردم یک گیرد. تغییر نگرش در می
ها و  ادراکی بین توده-اثربخش نمودن جنگ اطالعاتی، ایجاد گسست عاطفی گیران، تصمیم

های جنگ  کارویژهازنخبگان با حاکمیت و نهایتاً تضعیف و زوال سرمایه اجتماعی برخی 

 .شناختی هستند
روی فکر، باور و بینش  خود راهاست، بیشترین تمرکز جنگ شناختی که نسل پنجم از جنگ

 چندها را تحت تأثیر قرار دهد. دشمن در جنگ شناختی،  کند تا آن و تالش می قرار داده افراد
اعتمادزُدایی بین مردم و فقیه امامت، والیت زُدایی ازاسالم ناب،  قداست اصلی را با هدفِ ۀقطن

ساختارها وسازوکارهای  نظام و زُدایی از وحاکمیت؛ اعتبارزُدایی از تصمیمات نظام، مشروعیت

نی گردا و درنهایت روی از نظام انقالبی ،امیدُزدایی و ناکارآمد نماییاجرایی گذار و  سیاست
  داده است. ی اجتماعی نظام اسالمی، آماج تهاجم خود قرار مردم و از بین بردن سرمایه

شدید دشمن قرار  ۀمورد هجم مرکزی ۀنقطسه  در حال حاضرمی توان گفت : ازنگاهی دیگر 
)هسته اصلی و « فقیه ۀوالیت مطلق»و « اسالم ناب»اصلی نظام:  ۀاید -3عبارتند از :  گرفته اند که

های برآمده  نهادها، ارکان و دستگاه ۀساختار نظام: مجموع -3گفتمان انقالب اسالمی(؛  مرکزیِ
کارکرد نظام: نتایج حاصله از  -0اصلی که مجموعه حکومت را شکل داده است و  ۀاز اید

آمدی یا خروجی ساختار بوده و کار ۀعملکرد اجزای ساختار نظام که در واقع، نشان دهند

 دهد.  ناکارآمدی آن را نشان می
سیاست دشمن در ناحیه کرونا هراسی و ایجاد جنگ روانی ، برای تحقق اهداف شوم پیش گفته

دربین حربه های بکار گرفته از سوی دشمنان در این واقع ظهور وبروزی دو چندان دارد ! در
متأسفانه پس از  های دیگر است.ناامنی روانی هزاران بار خطرناکتر از ناامنی ، جنگ نابرابر

که میزان  ،ورود ویروس کرونا به کشورمان و ابتالی تعداد اندکی از هموطنان به این ویروس

اسم "نظام با  کمک دشمنانِ کمتر است، جریان نفوذ بههم مراتب از آنفلوآنزا  کشندگی آن به
جامعه و تحریک افکار اوضاع ج نشان دادن ای را برای متشنّ تالشهای گسترده "رمز کرونا

علیه حاکمیت و نظام سالمت کشور آغاز کرده واقدام  عمومی با هدف تخریب روانی جامعه
تلگرام و اینستاگرام عالوه بر اینکه بستر جنگ شناختی ادراکی ترکیبی حمالت  .است 

شمار  ههای اجتماعی هستند، بستر ایجاد ناامنی روانی نیز ب های پیچیده و آسیب تروریستی، فتنه
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این هدف از  تواند خسارات بسیاری را به جامعه وارد کند. روند. این ناامنی روانی می می
اعتمادی نزد مردم در برابر حاکمیت و تزریق یأس و  صرفاً ایجاد حس بی ناجوانمردانه اقدامات

 . خوشبختانه موضوع بهداشت و درمان درمستندی می باشدناامیدی بدون ارائه هرگونه سند و 

زحمات پزشکان،  کینه توزانهکه  کشور ما از بسیاری از کشورها در دنیا جلوتر است و این
در کانالهای طنز، اجتماعی و سیاسی تلگرام و ودرمان  بهداشت وکادر پرستاران و پرسنل

 کننده است. موضوعی بسیار دردناک و ناراحت ؛رود صفحات اینستاگرام زیر سؤال می

های مسری  های گسترده کشورمان در مواجهه با بیماری علیه توانمندی ،اخیر ۀگسترد ۀهجم
ایاالت متحده  در حالی است که در خودِ؛به امنیت روانی مردم ایران  تهاجممانند کرونا و 

های نظام سالمت و گران بودن خدمات درمانی، صرفاً  دلیل ضعف شدید زیرساخت آمریکا به
اند و در  هزار آمریکایی بر اثر ابتال به آنفلوآنزا کشته شده شصت ویک ، 3333 ــ   3331در سال 

کانال  03خبر و  333!با بررسی بیش از  میلیون آمریکایی به آنفلوآنزا دچار شدند 53این سال 
به این نتیجه رسیدیم که  ،مرجع در تلگرام و در منابع مختلف خبری در خصوص ویروس کرونا

آویز قرار دادن موضوع ویروس کرونا و انتشار  ا دستب «کرونای نفوذی غربگرا»در اصل 
توان از این  می .در حال انتقام گرفتن از مردم ایران اسالمی است، منفی ۀشد های مهندسی پیام

تر از ویروس کرونا یا  ایِ کثیف و بدون اخالق، تعبیر به ویروس بسیار خطرناک جریان رسانه

ها با بسترهایی نظیر  ه مشاهده شد که رسانههای گذشت در هفته داشت! «37کووید»همان 
جعلی و شایعات نقاط قوت  توانند با انتشار گسترده اخبارِ ها می رسان های اجتماعی و پیام شبکه

حقایق را ، سازندکشور را پنهان های امیدبخش در ضعف کنند و جلوه ما را تبدیل به نقاط
این و البته چیزی که هست، نشان دهند وارونه نشان دهند و نقاط ضعف را بسیار بزرگتر از

تواند عوارضی چون عصبی بودن،  می، استرسهای ناشی از اخبار جعلی مربوط به ویروس کرونا

احساس تنش، ضربان قلب باال، تنفس سریع، عرق کردن، خستگی، ضعف، سرگیجه، عدم 
دید و درد های گوارشی، احساس گرما یا سرمای ش خوابی، حالت تهوع، بیماری تمرکز، بی

  قفسه سینه را برای افراد در پی داشته باشد.
همه چیز  آنچه که در برابر این هجمه های رنگارنگ ازدشمن  ۀبرغم تالشهای مذبوحاناما 

دنیا به خالق هستی سراسر اتصال مردمِ خصوص بهشود، توجه به معنویت و تردیده می روشن
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منهای  -ۀفاضل ۀوتوخالی لیبرالیستها در ساختن مدیننا امید از وعده های پوچ ، دنیا مردمِ  .است
، را آزمودند و هرکس با هر نژادخویش  رجعتی دوباره به فطرت حقیقی بحمدهلل –خداوند 

. آنان از نجوای نیایش و خداخواهی سر دادند  ؛ گوناگونمذهب  دین و، عالئق، سالیق، پوست

که  دیده ایم خوانند. بوضوح میا صدای بلند بسویدای دل، قادرِ علیمِ حکیمِ رحیمِ وَدُود را 
ش زاری یابه دارند و با چه حالی، هرکس با زبان خوابتهال و دعا و انِحالت مردم دنیا چگونه 

عافیت و ، و تقاضای نزول رحمتگذشته از گناهان و بخشش طلب عفو وندکند و از خدا می
دانند و یک اضطرار  ماری مؤثر میسالمت دارند. مردم، اعمال خود را در فراگیر شدن این بی

عالم  تو گویی که . است  جهانی به نیرویی که آنان را از این مشکل نجات دهد، پیداشده

آمادگی جهانی  هرچند که هنوز آن گونه که باید وشاید ؛باشدنزدیک به بعثت دیگری شده 
تر  از هرزمانی نزدیک «مهدی االمم»ظهور  ۀاما رایح نیامده است .برای ظهور منجی عالم فراهم 

در نیمه شعبان امسال فرمودند: شاید در  رسد. همان گونه که رهبر معظم انقالب به مشام می
اللهم ارنا » و امروز نیاز به منجی داشته باشد بقدربشری  ۀتاریخ بشر کم شده باشد که جامع

 « الطلعه الرشیده و الغره الحمیده.
ت باال همّ آستینِ یشخو هرکس به وسع وتوانمیان تهی دشمن ؛ اما  پرطمطراق ۀدراین هنگام

دشمن  ۀکرونا ازیک سو واقدامات مزوران زده و به نقش آفرینی در مواجهه با ویروس منحوس

البته روحانیت انقالبی وهمیشه در صحنه نیز با  . در این میان ت گماشته استازسوی دیگر همّ
کنار فعالیت های است . در ن اقدامات جهادی گردیدهپیشتاز ای ،تشکیل کمیته های نه گانه

رسالت حوزه های خدمات اجتماعی و حضور مستمر روحانیون درکنار مردم وکادر پزشکی ؛ 
. برای پاسخگویی به علمیه درمواجهه با جنگ شناختی وروانی دشمن برکسی پوشیده نیست 

در شبکه های  خویش فعال حضورِپژوهش حوزه های علمیه با  معاونتِ، ومهم این نیاز مبنایی

با  و فضاهای مجازی در پی تبیین مبانی دینی و پاسخگویی به شبهات ها مجازی و پیام رسان
تالش برای تغییر رویکرد دشمن از حالت تهاجمی به دفاعی از طریق به چالش  و محتوای فاخر

  .کشیدن اصول و مبانی لیبرالیسم برآمده است
ها بر افکار عمومی وارد  هایی که این روز ابل توجهی از آسیبپیداست که بخش قناگفته 

است. لذا این « ذهنی»ت و عمل نداشته و بیشتر از جنس عینیّ ۀازای چندانی در حوز شود، مابه می
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در پی دشمن  معنوی دربرابر جنگ روانی مین سالمتأبا هدف آرامش بخشی و ت معاونت
دعا، ، توکل، : استقامت، انفاق، ایمان مانندنی در متون دی احصای شاخص های سالمت معنوی

اعتقاد به معناداری ، صبر وبردباری، توبه و استغفار، قرائت قرآن ،روزه داری، نمازگزاری

 جامعه آحاد همیارانه و مثبت ارتباط وتقویت احیای سنتهای حسنه اسالمی، وهدفمندی زندگی
ره توشه ای ثمین در اختیار بهره برداران و برآمده است تا  «رزمایش همدلی»یکدیگر و تحقق با

ۀ آحاد جامع، بیماران و خانواده های آنان، پرستاران، پزشکان، مبلغان هدف اعم از: ۀجامع
 قرار دهد . فراملیملی و سطح دراسالمی  انسانی و

می توان شاخصه های آرامش بخش و سالمت آفرین معنوی پرشمار  کریم که در قرآنِهرچند

داری، دوستی با خدا، ذکر الهی، زمین، بیدیگری مانند : باران، پرداخت زکات، تسلیم، خواب، 
نزول ، و فرشتگانحقایق، مالئکه ۀآسمانی، مسکن، مشاهد ۀشب، عمل صالح، قصص انبیا، مائد

را غور  تقدیر الهی ، هدایت پذیری، همسر، مکه، قبولِالهی، وفای به عهد ۀتدریجی قرآن، وعد
ا و آرام مروارید های انسان ساز و معنویت افزآن و دریافت نمود آکوزه های فراوان و وغوص

تنها برخی ازاین  ،وقت وسع وبه مقتضای بودیم اما ناگزیر  ؛ نهاد همگان را فرادید یخش
ونیمه دیگر این راه نورانی  همداقه قرار گرفت مورد بررسی ودر این نوشتار  شاخص های ارجمند

  ه است.به اندیش ورزان روشن ضمیر وانهاده شد

 همراهی حجه االسالم و المسلمین جناب آقای زمانی و همکارانشاناز شایسته است تادر پایان 
ان را اجرش و نموده  قدردانی  -در ارایه ایده و تهیه محتوای اولیه اثر- بویژه جناب آقای خانلو 

  نمایمحوالت به خداوند منان 
در شرایط پاندمی وهمه گیری بیماری کرونا و به مخاطره افتادن سالمت عمومی آحادجامعۀ 

خلعت صحت و حسن عاقبت خواهانم و برای مبلغان ، ثوابجهانیان ثوب  ۀبرای همبشری  

حسن  راه باخدمت و  تحصیل رضای الهی  هم توفیقنیز  وروحانیون معزر و کادر پزشکی 
 .عاقبت آرزومندم

 
 های علمیه معاونت پژوهش حوزه
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  نوشت پیش و مقدمه

 بندگی، بر مخلوقات  ۀواسطبه موجودات را برای انسان خلق نمود وآدمی را ۀخدای حکیم هم

 (؛ 37)بقره/ 1«الْأَرْضِ جَمِيعاً هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مافِي» ؛و برتری بخشید ، کرامتتعزّ

كَثِيرٍ مِمَّنْ   فَضَّلْناهُمْ عَلىالطَّيِّباتِ وَ مِنَ آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْناهُمْ رَّمْنابَنِيكَلَقَدْوَ»

الَّذِي خَلَقَ »( .با این همه مزیت اما دنیا را محل آزمون اوقرارداد ؛ 33)اسراء/ 2«خَلَقْنا تَفْضِيال

تر بخوب از بد، و خوۀ بندقدر ووزن ( تا 3)ملک/ 3«الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاالْمَوْتَ وَ
 شود. مدرسۀ دنیوی روشن بزرگِ آزموناین  امتحان از خوب، در

دانیم  گاه حکمت کارِ خدا را میما کارهای او حکیمانه؛ ۀمعتقدیم که خداوند حکیم است و هم
 کارهای خداوند دارای حکمت وهدفمندی است .  ۀو گاه نمی دانیم، اما قطعا هم

یکی از دنیا،  شور وشیرینِ و افعال خداوند و حوادث و اتفاقات ریزو درشت  خصوصِ در
حکمت  علیهم السالمو بالیاست! در قرآن کریم و روایات معصومان شرورمباحث سئوال برانگیز 

های متعددی برای شروری مثل سیل و زلزله و بیماری ذکر شده است. برخی از این حکمتها 
از وقایع و افراد  بعضی اختصاص به ب و برخی جاری است هاشرور ۀعام است و تقریبا در هم

 دارد.

 33و 33عام ترین حکمت شرور آزمایش و ابتالست. خدای سبحان در سوره مبارکه فجر آیات 
دیگر  ۀو درکریم « رَبِّي أَكْرَمَنِ كْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَفَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا»فرماید:  می

وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ »می فرماید : درشماتت کم صبران  و شتب ورزان در داوری ناصحیح 

نَبْلُوكُمْ » :در فلسفه بروز بالیا می فرمایددیگر  ای آیهدر  و« عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ

 خیر و شر برای آزمایش است.  (؛03بیاء )االن «الْخَيْرِ فِتْنَةًبِالشَّرِّوَ

، باید دانست که آزمون الهی دوگونه است؛ خدای متعال گاهی انسان را به نعمت دادن درواقع
های  کردن ها وتکریم دادن طور که نعمت همان، این آیه گاهی به نقمت؛و کندامتحان می

                                                           
 آفرید. شما برای دارد، وجود زمین در( نعمتها از) را آنچه همه که است خدایی او .3
 هایروزی انواع از و کردیم؛ حمل( راهوار هایمرکب بر) دریا، و خشکی در را آنها و داشتیم؛ گرامی را آدمیزادگان ما .3

 .بخشیدیم برتری ایم، کرده خلق که موجوداتی از بسیاری بر را آنها و دادیم؛ روزی آنان به پاکیزه
 .است بخشنده و ناپذیر شکست او و کنید، می عمل بهتر شما از یک کدام که بیازماید را شما تا آفرید را حیات و مرگ که کس .آن0
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معیشت را نیز آزمایش ضیق وها و تنگی روزی  است، گرفتن نعمتپروردگار را آزمایش نامیده
های الهی است و چه زمانی که خواند. یعنی انسان چه در هنگامی که مشمول نعمتالهی می

شود، در هر دو حالت، مورد آزمایش است. ثروتمند و فقیر هر دو  بر او تنگ میوروزی  رزق 

کند  ح اقتضا میشوند.گاهی مصال مورد آزمایش اند. سالم و مریض نیز هر دو آزمایش می، آمان
 نآزمو به فقر و مریضی و ضعف ونقمت وناداری زمانی که آزمایش به وسیله نعمت باشد و 

 . اتفاق می افتد
ثقل اصغر و روایات معصومین نیز حکمت های خاصی در ، کریم قرآنثقل اکبر یعنی در کنار 

ت برای غیر که عبارتند از: ترفیع درجا نموده اندبیان  و آزمایش آدمی خصوص ابتالء

، غفلت از یاد خدا، بازگرداندن گناهکاران از گناهغبارگناهکاران، مجازات گناهکاران، زدودن 
 تطهیر و پاک ساختن مؤمنان گناهکار و...

و آزمون  خداوند با بالیانشان می دهد روایاتی نقل شده که ، شیعه و سنی در کتاب های معتبرِ
مثل این روایت از پیامبر اکرم ، مؤمنان را باال می برد مقامات ودرجاتِ، های مختلف در زندگی

 لَمْوَ  مَنْزِلَةٌتَعَالَى  اَللََّهِعِنْدَ  إِنََّ اَلْعَبْدَ إِذَاسَبَقَتْ لَهُ »:مده آاهل سنت  که در منابع صلی اهلل علیه وآله 

اَلْمَنْزِلَةَ  وَلَدِهِ ثُمََّ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتََّى يَبْلُغَهُ فِيمَالِهِ أَوْ  فِيجَسَدِهِ أَوْ  اَللََّهُ فِييَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ اِبْتَالَهُ 

 1«تعالي. مِنَ اَللََّهِإِلَيْهِ  سَبَقَتْاَلََّتِي 

عملش  میزانِبا  خداوند براى اودر بهشت تعیین کرده که  مکان و منزلتى بندۀ مؤمن هر گاه،

 از خداوند،) تا آن جایگاه را بدست آورد (  لذا نیست آن اندازهه کند،یعنى عملش ب تطبیق نمى
 در عوض کند،و یا فقدان و از دست دادن فرزند آزمایش مى باب لطف،او را به بیمارى یا فقر

 نایل آید.به آن مکان و منزلت ، ) تا در پرتو تحمل و بردبار و رضا وسِلم (دهد به او صبر مى
بتوانند به کمال برسند. دراین میان  انها با استفاده از آن،ایجاد فرصتی است تا انس، نفس ِآزمایش

از این آزمایشها، سربلند بیرون نخواهد آمد ؛ ، کسی که به باور قلبی و تربیت دینی نائل نیامده

بال و تنگنا به  ۀآورد و در دورچه اینکه در دورۀ فراوانی نعمت به طغیان و فساد و تغافل روی می
بالیای ، بزعم خود ه خدای حکیم گرفتار می شود.حتی ممکن استصبری و بدگمانی ببی

                                                           
 ؛3/503/737یعلی ابی مسند ؛1/033/33533حنبل ابن مسند ؛0/335/3353الکبری السنن ؛0/310/0373داود ابی . سنن3

 .3/533الکبری الطبقات
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را، به خاطر انتقام و مجازات خدا از ایرانیان، به جهت  ایران در از جمله کرونا، آسمانی و زمینی
و  ایران یا عوامل دیگر تلقی و معرفی کند! درحالی با مراجعه به آموزه های قرآن گناهان مردمِ

مانند امتحان و ، تی در می یابیم که حکمت های مختلفی غیر از مجازاتبه راح، روایات فریقین

 ترفیع درجات صابران، برای بالیا ذکر گردیده است. از جمله در آیات زیرمی خوانیم :
 (53ياء : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ )االنب -

 وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ -

 (133: )البقره

نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ  -

 (141يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ الَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) آل عمران : 

دوم گذشته ازبیان همین مطلب،  ۀاول، شرور، بلکه خیرات را هم، برای آزمایش می داند. آی ۀآی

 سوم حکمت بالیا را شناخته شدن مؤمنان می داند. ۀرابر بالیا بشارت می دهد. آیبه صابران در ب
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي »ها و مشکالت و نامالیمات است؛ دنیای ما آمیخته با سختی، با این وصف

و مراحل زیادى از مشکالت و درد ، ( انسان از آغاز زندگى حتى قبل از تولدش5)بلد/ 1«كَبَدٍ
تواند زمینه ساز رشد و تعالی انسان و نیز عاملی برای آنها می ۀاما هم کند ؛ ل مىرنجها را تحمّ

بیدارباش او باشد تا به ضعف و ناتوانی خود در برابر حوادث و بیماری ها پی برده و به سوی 
 داشته باشد .  اما بهنگام صابرانه  خدای قادر مهربان بازگشتی

سرتاسر دنیا را درهم نوردیده است و ما را وادار ساخته تا به لحاظ مصیبتی که هم اکنون 

فیزیکی از هم فاصله بگیریم! امری است که تا همین چند ماه پیش حتی قابل تصور نبود. آن 
تازه داده  وسبکی که برایمان آشنا بود اکنون جای خود را به یک روال نوع از زندگی روزمره

 .های آن هستند گذاری اجتماعی از مشخصه که عباراتی نظیر خودقرنطینگی و فاصله
ای است که مجبوریم به لحاظ فیزیکی از کسانی که بیش از هر وقت  ماهیت این بیماری به گونه

رحمی این ویروس هولناک را نشان  دیگری به ما نیاز دارند فاصله بگیریم. این امر قساوت و بی

ما مستأصالنه نیازمند محبت و ارتباط فیزیکی با ما هستند، اما مجبوریم از  دهد. مردم پیرامونِ می
آنها فاصله بگیریم و به جای اینکه آغوش محبت خود را بر روی آنها بگشاییم، به گفتگوی 

                                                           
 (!رنجهاست از پر او زندگی و) آفریدیم رنج در را انسان ما که .3
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صوتی یا تصویری با آنان بسنده کنیم. امروزه با ظهور وبروز ویروس منحوس کرونا و همه 
ازیک سو ، پرده ازروی وجدانها و فطرتهای انسانی برداشته شده، آن در سطح جهانگیری 

اما  ضرار به انسانها ومنابع طبیعی هستنددیوصفتان و سبوعان روزگار همچنان در پی چپاول و اِ

س آنان روحانیت همیشه أپزشکی ونیروهای مردمی ودرر کادرِپرستاران و ، ازدگر سو، پزشکان
 به بیماران بدحال اندازند و درپی یاری رساندن ها جان خود را به خطر می رستاندرصحنه در بیما

کنند بیماران را درمان کنند و کسانی  تالش می هستند. پزشکان وکادر درمانی بیماری مسری و
 اند را یاری دهند و عده ای دیگر همراستا با اطبا و پرستاران که گرفتار این بیماری جانکاه شده

گیری از آموزه های قرآن و عترت و فرهنگ ملی در پی کمک و همیاری و احیای با بهره 

همچنین و  عاطفی و روانی بیماران وخانواده های آنان، سنت های حسنه برای پشتیبانی مالی
 .اقشار آسیب پذیر جامعه برآمده اند 

 ونیاز عجز روناک و ویروس شوداین روزهادر میان ما نشانه های انسانی والهی بوضوح دیده می
 یاد خدا، توبه و استغفار، توجه به دعاها، نمازگزاری ؛ مواردی چون :ساخته نمایان را خدا به بشر

مدافعان سالمت، همراهی و ایثار  امور معنوی ومعنویت افزایی، ایثار و مجاهدتِ وگرایش به
مشابه؛ که رهبر  و مایحتاج اساسی وسایر موارد مردم در کمک به یکدیگر برای تأمین نیازها

معظم انقالب در روز نیمه شعبان امسال ضمن تجلیل از همدلی و مشارکت های مردمی در 

 «رزمایش همدلی»سراسر کشور، این رویکردها را زیبا و شگفت انگیز خواندند و با درخواست 
 هایی از این اقدامات فرمودند:  با اشاره به نمونه، در آستانه ماه ضیافت اهلل

عمق و رسوخ فرهنگ اسالمی در مردم است و  ۀدهند های ارزشمند نشان این حرکت ۀهم»
ایرانی را  -فرهنگ اسالمی تا برخالف خواسته برخی که در یکی دو دهه اخیر تالش کردند

 خوشبختانه احساس که تحقیر و مردم را متوجه سبک زندگی غربی کنند، این حرکتها نشان داد 

 -ملی ارزشهای ۀ اسالمی و زنجیر و سبک زندگیفرهنگ به رویکرد مثبتتفکّر و، خوب
اسالمی در مردم ایران قوی و راسخ است. خوب است که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش 

گسترده برای مؤاسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه شکل بگیرد و 
هایی از جامعۀ مهدوی  ها و جلوه صحنه الشریففرجه  عجل اهلل تعالی برای اثبات ارادتمان به امام زمان

 «وجود آوریم. را که جامعه ای همراه با قسط، عدل، عزّت، عِلم، برادری و همیاری است، به
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تأسی از آموزه های ناب اسالم عزیز در شرایط بحرانی و کاربست رهنمودهای آرامش بخش 
 هاین در برابر حوادث و بیماریشود که انسا سبب مى، برگرفته ازقرآن وعترتومعنوی 

قابل طبیفی وغیر و حوادث غیر  ی ویرانگر و بالیا« بیماری فراگیر کرونا»گوناگون همچون 

وخویشانو جامعه ایمانی و حتی  ی ازخویشنیرومند و صبور بماند و با مراقبت طبّ، پیش بینی
فرج و سالمتی  -لهی به فضل ا -رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی با و زنجیرۀ انسانی

 برای او حاصل آید.
برای تامین این هدف و آشنایی بیشتر با رهنمودهای اسالم درزمینه آرامش بخشی و تأمین 

 به نگاره درمی آید.، بنا به ضرورت و نیاز مبرمنوشتار زیر، سالمت معنوی

  بهره گیران و روزی بکارمان آید که: امید که دستمایه ای باشد برای 

 لَا يَنْفَعُ مالٌ وَال بَنُونَ * إِلَا مَنْ أَتَى اللَّه َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ* يَوْمَ

 إن شاء اهلل



 



 

 

 

 

 فصل اول : پیش نیازها ومباحث تمهیدی
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وجود معنویت در انسان، مانند ضرورت وجود دم و بازدم برای زنده بودن جسم است.  ضرورتِ
است. معنویت از اصول  فهمانسان ها در تمامی جوامع و سرتاسر جهان قابل ۀ معنویت برای هم

ی انسان است و برای بسیاری از مذاهب، فرهنگ ها و سنت ها در سراسر هست حیات بخشِ

جهان پذیرفته شده است، از طرفی هنوز عقایدی وجود دارد که معنویت را از همان بدو تولد به 
شکل درونی و در حالتی ساکن میداند و اینکه معنویت با کسب تجربه های زندگی، فرد را رو 

احساس متعالی اتصال به نیرویی فراتر از  ۀاهی است برای تجرببه جلو خواهد برد. معنویت ر

 1خود که هم راهنمای زندگی است و هم معنابخش مرگ .

معنویت ارزشی انسانی، مثبت، هستی بخش و وابسته به هستی شناسی ابعاد انسان است که با ایجاد میل 
نقش مهمی بازی می کند.  -گی و فراتر از زند -به زندگی برای جست وجو در معنا و اهداف زندگی 

مراحل و حوزه های  ۀمعنویت فرآیندی درونی، پویا و تکاملی است که تأثیر آن در شخص و در هم
درونی و هم یک اتصال به  ۀزندگی آشکار می شود. معنویت به تجرب وسبک  زندگی و حتی روش 

قدرت متعالی و هم واقعیتی برای افزایش هوشیاری و ارتباط با خود و دیگران و یک واقعیت بزرگ تر 

انسان ها برای جست وجوی معنا و پذیرش  ۀ. معنویت پدیده ای جهانی است که هم3قلمداد می شود
 0آن نیازمند هستند .زندگی خود از طریق ارتباط با خودشان با دیگران و مقدسات به 

بشر امروز با خأل معنویت و آرامش دست وپنجه نرم می کند و برای سوگمندانه باید گفت که 
رشد عرفان های کاذب و نوظهور،  یازد:به هر وسیله ای دست می ، ثمین ۀرسیدن به این گمشد

افزارهای  مصرف روزافزون مواد مخدّر و قرص های آرام بخش، تولید و تکثیر کتاب ها و نرم
 است.به معناگرایی روان شناختی، همگی دلیل روشنی بر این سرگشتگی و احساس فقر و نیاز 

به راستی مشکل از کجاست؟ علت نگرانی ها، اضطراب ها و تشویش های روزافزون بشر اما 

چیست؟ اصوالً آرامش چیست و منشأ آن کجاست؟ عوامل و موانع دستیابی به آن چیست؟ 
پرسش هایی است وموارد مشابه  کدام است؟ اینهاومعنویت افزایی  به آرامش رسیدن هایراه

 که این نوشتار می کوشد به اختصار به آنها پاسخ گوید.
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 3331 . استایمن، 3
 .3333جان ام،  . 0



 آرامش و سالمت معنوی در بحران ها/  23

 مفهوم شناسی آرامش 

و در لغت به معنای سکون، بی حرکتی، بی جنبشی، بی  3آرامش، اسم مصدر از آرمیدن است
این مفهوم، در برابر اضطراب و دلهره  3صدایی، آسودگی، امنیت، سنگینی، وقار و طمأنینه است.

به کار مى رود و به حالت و صفت روانى و قلبى خاص )احساس رضایت از گذشته، احساس 
و دارای  0که همراه با آسودگی و ثبات استشادی نسبت به حال و امید به آینده( گفته مى شود 

 آثار فردی و اجتماعی است.

 دیروز و امروز انسان است. در متون دینی، به ویژه قرآن و روایات اهل بیت ۀآرامش، گمشد
 ۀاز ریش، دارد؛ به گونه ای که شاه بیت دین، یعنی ایمان ارزشمندیاین امر جایگاه  علیهم السالم

آرامش، کافی است بر اساس  مأمنمن به معنای آرامش گرفته شده است. برای دستیابی به أَ
به واژه های متضاد آن کمی دقت کنیم؛ دلهره، اضطراب، ، «تُعرَفُ األشیاءُ بِأضدادِه »ۀقاعد

ترس، تشویش، استرس، حزن و اندوه، غم و غصه و یا وحشت، برخی از این واژگان اند. در 
(، سُبات 33(، ثَبات )انفال/333(، تثبیت فؤاد )هود/31همچون اطمینان: )رعد/قرآن واژگانی 

(، امن 5(، سکینه )فتح/73و انعام/ 330(، سَکَن )توبه/35(، ربط قلب )کهف/53)فرقان/
(، به معنای آرامش 13( و رَوح )واقعه/33و مائده/ 33، یونس/331(، سِلم و سالم )بقره/13)انعام/

را  دارای همراستایی بیشتر با آرامش سه واژه کلیدی ازاین همه تنهار اینجا،به کار رفته است. د

 بررسی می کنیم.

 سکون

اضطراب و حرکت می داند. بر این  ، اصل و ریشه این واژه را به معنای خالفِ«ابن فارس»

سکن گویند که وقتی صاحبش به آن می نگرد، آرامش می یابد و از این جهت مَ نزلاساس، به م
در عربی سکّین گویند؛ زیرا مذبوح را از  همآن از حرکت و سفر بازمی ایستد. به چاقودر 

انِ کشتی را به این جهت سکّان گویند که کشتی را از اضطراب بازمی کّحرکت بازمی دارد. سُ
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به انسان فقیر نیز مسکین گویند، از این جهت که فقر و نداری وی را از حرکت باز داشته  3دارد.
 33و  5، فتح/351شش بار در قرآن به کار رفته است: )بقره/، سکینه ۀاژاگفته نماند که ون 3است.

 (.33و  53، توبه/31و 

 اطمینان

این  0این واژه، از ریشه طَمَنَ به معنای آرامش و استقرار جان پس از نگرانی و ناراحتی است.
م اخالق، به اعتدال صفات و واژه، در فقه، به حالت استقرار نمازگزار اطالق می شود و در عل

حاالت انسان و ثبات شخصیت اطالق می گردد. برخی اطمینان و سکینه را مالزم یکدیگر 
دانسته، در عین حال، اطمینان را مرتبه ای باالتر از سکینه می دانند که هیچ گاه از دارنده اش 

 ت:به صورت کلی، سخن از دو نوع اطمینان اس کریم در قرآن 5جدا نمی شود.

تصدیق انبیای الهی، ؛ اوّل: اطمینان حقیقی و مستقر که کانون آن قلب انسان است و نتیجه اش
اقرار به معاد، رجوع به خداوند،ورود به جمع بندگان الهی وسرانجام رسیدن به بهشت می باشد. 

باید دانست اطمئنان که حاصل (33و انفال/ 333ـ330، آل عمران/330ـ333، مائده/333)بقره/
مثبت و خالقانه است که نتیجه آن، حرکت بهتر و سریع تر  ی، آرامشاست آرامش حقیقی، آن

 3به سوی کمال است و همان طور که برخی مفسران گفته اند، با خوف الهی قابل جمع است.

دوم: اطمینان کاذب که با تکیه بر زندگی دنیا و اسباب دنیایی حاصل می شود و به محض پیداشدن 
 (33و حج/ 1، از بین می رود و سرانجام آن، رسیدن به آتش است. )یونس/رنج و سختی

 امن

این واژه آورده است. وی أمن را به معنای ایمنى و آرامش ۀ ، بحث نسبتاً مبسوطی دربار«قرشی»
یعنی خاطرجمع یا کسی که در او ایمنى است. امانت را از ، قلب و خاطرجمع بودن می داند. آمِن

یند که امانت گذار، از خیانت آن که امانت پیش اوست، مطمئن و ایمن است. آن جهت امانت گو
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تسلیم توأم با اطمینان خاطر ، مؤمن که از اسمای حسناى الهی است، یعنى ایمنى دهنده و ایمان
است. ایمان، پس از اعتقاد است و چنانچه شخص بعد از اعتقاد، به عقیده اش تسلیم شود، مؤمن 

یا کافر می باشد. از طرف دیگر، هر قدر اعتقاد قوى باشد، تسلیم محکم تر است؛ وگرنه منافق 

 3.خواهد بود. شدت و ضعف ایمان و مراتب آن از همین موضوع قابل درک و فهم است

قرآن مجید می خواهد آدمیان با توحید گرایی و رویکرد به سبک زندگی قرآنی به آرامش وطمأنینه 

ران و روش زندگی ورفتار آنان تبعیت نکنند که این سبک انحرافی وحیات طیبه دست یابند و ازکاف

 الَّذِينَ :دمادم برای آدمی اضطراب وسرگردانی به همراه می آورد از این رو می فرماید ،از زندگی

 ایمان و آورده ایمان که کسانى 3؛مُهْتَدُونَ هُمْ وَ الْأمْنُ لَهُمُ أولئِكَ بِظُلْمٍ إِيمَانَهُمْ يَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا
 .اند یافتگان راه ایشان و است آرامش آنان برای اند، نیالوده شرک به را خود

 سالمت 

مفهومی است که به سختی می توان آن را در قالب لغات بیان کرد؛ چرا که از شهودی  ،سالمتی
 3753ترین مفاهیم قابل درک به وسیله افراد به حساب می آید. سازمان بهداشت جهانی در سال 

سالمتی را حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی 

ست. این تعریف کالسیک از سالمتی، با توجه به اینکه عناصر ضروری سالمت تعریف کرده ا
را تعیین می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تعریف بیشتر به این مسئله پافشاری می 

 0کند که سالمتی مفهومی کلی و مستلزم تعامل و درون وابستگی میان اجزای مختلف است.
سالمت یک حالت دینامیک "سازمان بهداشت جهانی آمده که  در تعریف سالمت از دیدگاه

مین رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و نه فقط نبودن بیماری و نقص أاز ت

سالمت عالوه بر جنبه های ، . به عبارت دیگر همانگونه که از این تعریف برمی آیداست "عضو
واساسا بدون سالمت معنوی، دیگر  ی نیز هستجسمانی، دارای ابعاد روانی، اجتماعی و معنو

 توانند عملکرد مطلوبی داشته باشد. شناختی و اجتماعی نمی ابعاد زیستی، روان
کامل معنی سالمت، دانستن هر یک از ابعاد سالمت از اهمیت بسزایی برخوردار  جهت درکِ
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ابعاد سالمتی را ،ده با یک مرور مطالعاتی گستر «(3713گوداستات، سیمپسون و لوانگر )»است. 
گونه توصیف کردند: آنان سالمت جسمانی را فقدان بیماری و ناتوانی و عملکرد مناسب  این

جسمی و فیزیولوژیک بیان کردند. همچنین سالمت روانی را سالمت روان شناسانه نامیدند که 

تماعی شامل عواطف و منبعی برای قابلیت های عقالنی و درک ذهنی است. همچنین سالمت اج
را توانایی تعامل مؤثر با افراد دیگر و محیط اجتماعی، رضایتمندی از روابط بین فردی و ایفای 

عد سالمت روحی یا سالمت معنوی را سالمت شخصی می نامند و آن را نقش می دانند. آنان بُ
با مفهوم تعالی نفس مرتبط می دانند که منعکس کننده سیستم ارزشی فرد است و ممکن است 
 مربوط به عقیده ای در مورد پدیده ای ماورایی یا طبیعی باشد و یا قانون عملی و منبع مذهبی

. البته برخی سالمت عاطفی را هم به این ابعاد می افزایند، هرچند که در تعریف رادربربگیرد
 3سازمان جهانی بهداشت نیامده است.

 معنویت

لت محققین توافق کمی درباره آن دارند. معنویت به طور کلی پیچیده است، به این ع تعریفِ

ترکیب شدن معنویت با مذهب مربوط می شود. عالوه بر این، مفهوم  ۀاین عدم توافق به درج
سازی و اندازه گیری معنویت، محتوای معنویت، جدا کردن معنویت از مذهب، کم بودن 

زندگی، به هم مانند هدف از  -ی به اسم معنویت یتحقیقات و پرداختن به موضوعات جز

 3.پیوستگی احساس و غیره ـ بر مشکالت پیش روی افزوده است 
عبارت است از معرفت و ایمان به غیب و تبیین توحیدی از نظام  ؛معنویت در الهیات اسالمی

هستی و مبتنی ساختن اعمال جوارحی و جوانحی بر همین پایه و بنیان است. این معنویت 
 ۀمعنویت پای، روابط اجتماعی است. بر اساس معرفت اسالمیزیربنای عبادات و اخالقیات و 

 0.سالمتی جسم و روح است 

به  Spiritualاز مشتق شده است، « روح»به معنی نفس  spiritusاز کلمه التین  Spritualواژه 
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در واقع نمی توان واژه ای را یافت که در  3.معنی معنوی و روحانی یا غیرمادی تعبیر می شود
در رویکردهای جدید، معنویت را بیشتر به نتایج و  3.به بیان واقعیت های معنوی باشد زبان قادر

کارکردها محدود کرده اند و آن را مجموعه ای از توانایی های مربوط به هم و کیفیت روانی 

می دانند که در انسان ایجاد انگیزه و معنا می کند. گاهی معنویت را فرایندی برای ایجاد 
می دانند که دارای مؤلفه های آرامش، شادی و امید است؛ اما در اندیشه قرآنی  رضایت درونی

به سالمت معنوی بر اساس شاخص های شناختی، احساسی، رفتاری و پیامدی نگریسته می شود. 
 0.در این اندیشه، انسان باید نسبت به خداوند و رابطه خود با خداوند شناخت کافی داشته باشد

 می پردازیم. که درادامه به آن

نشان  ،با موضوع معنویت متونِ اگرچه رسیدن به تعریف غالبی از معنویت دشوار است، اما مرورِ
مسائل  است ؛ عد اول مربوط به مذهبعد را شامل می شوند، بُاز آن دارد که این تعاریف دو بُ

به مذهب که در آن مفهوم درک شده فرد از وجود مقدس یا واقعیت غایی )خداوند( با  طمرتب
عد دوم، تالش بر این است که از تجربه های روان شناختی، دیدگاهی دینی بیان می شود، در بُ

در این میان برخی با  5.جدا از موضوع دین یا مذهب به عنوان معنویت، مسائلی مطرح شود
ان شده، معنویت را از لحاظ معنای زندگی، آرامش ذهنی و رابطه با یک عد بیترکیب دو بُ

آنها معنویت را به عنوان ماهیت هستی بخش یک شخص آورده  3.وجود متعالی بیان کرده اند

شامل ، در منابع غیر دینی، معنویت 3،اند که در جست وجوی معنا و هدف زندگی خویش است
 اند از: طور خالصه عبارت به ءویژگی اساسی است که این اجزا 7

عد فرا مادی عنوان خدای مشخص فرد، خود فراتر یا بُ عد روحانی یا فرامادی که بهبُ -
 شود؛ تجربه می

 توان با زندگی معنادار پر کرد؛ به این معنا که خأل وجودی را می ؛معنا و هدف زندگی -
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 وظیفه و تعهد دارد.به این معنا که فرد معنوی نوعی احساس ؛داشتن رسالت در زندگی -

 ؛باشدون از تقدس و سراسر زندگی مقدس حمش ه حیات آدمیبه این معنا ک؛ تقدس زندگی -

به این معنا که رضایت نهایی را نه در مادیات، بلکه  ؛های مادی اهمیت ندادن به ارزش -

 توان یافت؛ در مسائل معنوی و روحی می

به این معنا که معنای تحت تأثیر قرار گرفتن، داشتن احساس عدالت  ؛دوستی نوع -

 ما بخشی از آفرینش هستیم؛ ۀاجتماعی و اینکه هم

به این معنا که فرد جهانی بهتر را در ذهن به تصویر  ؛ گرایی آلیسم یا آرمان ایده -
 کشد و تمایل دارد که این آرمان را برآورده سازد؛ می

ین معنا که درد، مصیبت، مرگ قسمتی از زندگی هستند و به به ا؛ آگاهی از تراژدی  -
 بخشند؛ آن رنگ و روح می

های بودن و نحوه زیستن  جنبه ۀمعنویت به این معنا که معنوی بودن واقعی موجب تغییر هم -
  3.که معنویت عصر جدید در تجربه خود افراد از معنویت ریشه داردشکل شود به این  می

گرا، فرایندی است که با  معنویت با رویکرد مادیهم  اصطالح پزشکیدر گفتنی است که 
توان به درمان بیماری جسمی کمک کرد، ولی در اصطالح غیر پزشکی یا  گیری از آن می بهره

گیری در درمان جسمی بیماران،  گرا، معنویت فرایندی است که عالوه بر بهره اپزشکی معن

تواند شرایطی در  اران نیز مفید باشد و از آن باالتر میتواند در درمان روحی و روانی بیم می
انسان  ۀجانب جامعه پدید آورد که سالمت اجتماعی را نیز افزایش دهد و در نهایت به کمال همه

 3و انسانیت کمک کند.

 مفهوم سازی معنویت

یشتر دو مفهومی که ب -کمی برای تمایز قائل شدن بین مذهب و معنویت  ۀتاریخی عالق ازنگاهِ
وجود دارد؛ اما برخی از تحقیقات اخیر در مورد معنویت،  -در معنای فرهنگ عجین شده است 

تالش برای به دست آوردن معانی جدا از مذهب به روشنی دیده می شود. این فرآیند نشانگر 
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دنیاگرایی یا سکوالریسم با اصل مذاهب است؛ اما مطالعات جدید دانشمندان  تقابل دیدگاهِ
وجود دارد و  اده است که در فرهنگ های مشابه و متفاوت بین مذهب و معنویت رابطهنشان د

در میان متون علمی در مورد معنویت یک دیدگاه عمومی وجود دارد  3.است این مسئله معنا دار

ارتقاء و تعالی، نمود اجتماعی و پایبندی به بایدها و نبایدهای  ۀکه هدفمندی در زندگی، تجرب
 خداشناسی، که شود و دیگر دیدگاه مذهبی یا دیدگاه ادیان الهی شامل میاخالقی را 

خداجویی، شناخت هدف از خلقت و زندگی همچنین تالش در جهت تکامل  خدامحوری،
هم  3. شو می شامل را - خداوند -روحی، خودسازی و توکل یا اعتقاد به قدرت حامی برتر 

سات و باورهای دینی، بر باورها و رفتارها اثر می گذارند معنویت و هم مذهب با تمرکز بر مقدّ

و با ایجاد یا افزایش احساسی مقدس در افزایش آگاهی و تجربه های مذهبی و معنوی نقش 
دارند، اصلی ترین تفاوت مذهب و معنویت این است که برای مذاهب یک چارچوب مذهبی و 

 0.نه رسمی نیست رسمی وجود دارد؛ اما معنویت، شامل مجموعه یا زمی

 معنویت با سالمت جسم و روان ۀرابط

بدن ما از جسم و روان تشکیل شده که با هم ارتباط دارند و سالمت یا بیماری هر یک بر روی 
نویسد: هر عضوی از بدن  می« ء العلوماحیا»در کتاب  «امام محمد غزالی»گذارد.  دیگری اثر می

روح یا قلب  ۀجام ندهد، یعنی بیمار شده است. وظیفای دارد که وقتی آن را خوب ان ما وظیفه

 معنوی هم شناخت خالق و ارتباط با اوست. 
دهند که چیزهایی مثل باورهای مثبت، احساس آسایش و قدرتی  بسیاری از تحقیقات نشان می

توانند بر احساس  میهم  آید، تمرکز حواس و دعا کردن  که از پایبندی به مذهب به دست می
شود که انسان  ها تأثیر مثبت داشته باشند. معنویت باعث می سان و بهبود زودتر بیماریسالمت ان

ها به دست خواهد  احساس بهتری داشته باشد و در نتیجه قدرت بیشتری برای مقابله با بیماری

شود یا کمک  آورد؛ و همین امر حتی اگر بیماری را شفا ندهد، سبب بهتر شدن بیمار می
 اش کنار بیایید.  با بیماری وراحت تر ر بهترکند تا بیما می

                                                           
 3333 همکاران، و . جورج 3
 .3017 اصفهانی، 3
 .3333 . جورج، 0



 21/  مباحث تمهیدی پیش نیازها وفصل اول ـ 

 

مرکز ملی طب سنتی و طب جایگزین در آمریکا در مورد تأثیر دعا کردن بر سالمت خود فرد 
درصد از  35هزار نفر را مورد بررسی قرار داده و دریافته است که  30و اطرافیان، بیش از 

درصد آنها از  33گیرند و  میشان از دعا کردن کمک  ها برای افزایش سالمت آمریکایی

خواهند که برای سالمت آنها دعا کنند. محققان مرکز ملی طب جایگزین و سنتی  دیگران می
آمریکا معتقدند برای کشف ارتباط میان معنویت و سالمت به تحقیقات زیادی نیاز است، ولی 

نجام کارهای مذهبی دهند وابستگی مذهبی و ا ایم که نشان می ما تاکنون به شواهدی دست یافته
توان به کارکرد بهتر سیستم ایمنی  شوند. این امر را می تر می باعث سالمت بیشتر و عمر طوالنی

بدن و قلب و عروق نسبت داد. هر چند این قضیه کامالً اثبات نشده است، ولی کارهای مذهبی 

ترس شود و همین کاهش اس برای برخی از افراد راهی برای کاهش استرس محسوب می
 3تواند منشأ فواید بسیاری برای سالمت روان و جسم باشد. می

 سالمت معنوی

های فطری همراه با بینش و شهود باطنی و معنایابی از متن  ی معطوف به جان مایه،سالمت معنو

زندگی است؛ طبیعی است که ورود به هر ساختمانی مستلزم داشتن کلیدی برای بازگشودن آن 
ساختمانی که راه ورود آن نه از برون، بلکه از درون است، ساختمان روان است؛ است، اما تنها 

دیگر، راز بازگشودن ساختمان روان در خود آن و راز سالمت معنوی نیز در همین  عبارت به

نه یک معما، بلکه یک راز است، رازی که  ؛ است؛ سالمت معنوی نه معنای کیفی و درونی آن
های علمی، بلکه در سیر و سلوک معنوی نهفته و  بندی ها و صورت حل آن نه در توصیه راه

عد خاستگاه اصلی سالمت معنوی قلب و بُ 3نسخه آن در درون آدمی به ودیعه نهاده شده است .
این قلب که  می باشد .شناسی آن شخصیت است؛ ترین تعبیر روان درونی انسان که نزدیک

یابد و مورد  شود، شفا می می و قرآنی بیمار میمتفاوت از قلب صنوبری است در فرهنگ اسال

گیرد. تقابل صفات و حاالت مطلوب و نامطلوب قلب در قرآن با توجه به ابعاد  خطاب قرار می
تواند ما را به بیماری و حاالت نامناسب شخصیت نابهنجار  عاطفی و شناختی و کل شخصیت می

                                                           
 .3070 سالمت، ایران پزشکی رسانی اطالع . پایگاه 3
 35 ،3011 . کریمی، 3
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 3نی رهنمون کند .های شخصیت سالم و برخوردار از بهداشت روا و ویژگی

زمانی مطرح شدکه انسان مدرن از آموزه های دینی فاصله گرفت وبه ، طرح سالمت معنوی
انسانی و حقیقی خود را  تدریج دچار تنش های روحی وروانی گردید . وبه تعبیر دقیق تر حیاتِ

فراموش کرده و غرق در دنیای مادی وزرق وبرق مادی  آن شد  ازقرن پانزدهم جریانی 
بشر ازعالم غیب وخداوند و رویکرد او به  ۀدرغرب شکل گرفت که ویژگی مهم آن قطع توج

آموزه  کوالریستیمادیات و تغییرعالقۀ انسان ازجهان دیگر به جهان ماده بود . دراین جریان س
این  تفسیر ازدین ! در نزد آنان   تنها دین دنیا پرست! کههای دینی اعتبارخودرا ازدست داد؛ مگر

)  «مکتب لوتری، رنسانس، اومانیسم»معتبر بود . نهضت های به اصطالح اصالح طلب مانند 

هی پروتستان ( همۀ عوامل سکوالر کننده درون مسیحیت بودندکه ایمان وعمل را ازمفاهیم ال
و اعتقاد به امور روحانی وقدسی را به شدت کاهش دادند . این موج بی دینی و قطع  هجدا کرد

ارتباط با خداوند درقرن هیجدهم ونوزدهم به اوج خود رسید . درحالی که غرب سرمست از 
باده غرور ونخوت بود و تصور می کرد گه جهان را بدون اراده وشریعت الهی می توان اداره 

ت خود تمام انسانیّ گرفتار خود فراموشی گردید و به خیال خامِ، قا در همین زماندقی 3کند
را در برآوردن نیازهای مادی خود جستجو کرد و با خودفراموشی، انسانیت او  یشخو

، . اوندانست که خدا فراموشی0شد الیناسیون دچار خودبیگانگی و مآال، الینه، درابزارهای مادی

غرب  (37، )حشر «انفسـهم. و فانسـاهم اهلل نسـوا »خواهد داشت : خود فراموشی به همراه
  :قول حافظه نه آرامش دارد و نه زیست مناسب و ب، سرکش  نمی دانست آدمی بریده ازخدا

 هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد . / دل بی جمال جانان میل جهان ندارد

                                                           
 .33 ،3073. ابوالقاسمی، 3

  3037. ویلیام هیلزی هال، لوییس، تاریخ وفلسفه علم، ترجمه عبد الحسین آذرنگ، سروش، 3

. میکند خودراگمکه  میشود بیمار ای بگونه انسان شرایطی در که میکند طرح را اصل این لغوی نظر ،از . الیناسیون0

که به نوعی مسخ  است حالت این.بازد می وفطری خودرا حقیقی نمیشناسدووجود خودرا وطبیعی واقعی وهویت شخصیت

 فرد یامسخ انسان غیر به انسان تبدیل نتیجه ودر درانسان انسانی غیر یاهویت شخصیت یک وحلول رسوخ است؛ معلول انسان

 وسالمشس وحقیقی خودِ اصلی بجای یادیورا جن بیمار انسان حالت، آید و دراندر می  یادیو جن یک به صورت انسانی

 علف ودرطویله میکرد حس حسن؛ مشهدی گاوِ را حسن،خود مشهدی آن در که گاو فیلم اش نمونه. میکند احساس

 (031.037ص.شریعتی.شناسی اسالم ).برگردد حسن مشهدی صاحبش بود ومنتظر میخورد
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حل تمام مشکالت بشریت را بوسیلۀ  علم  ۀوعد، در قرن بیستم غرب با شعار جدایی علم ازدین
داد و براساس آن جنگ ها وچالش های متعدد برپا کرد !جنگ جهانی دوم و و استفاده 

ار شد! به با این اوضاع وشرایط جهانی سوم پدیدناجوانمردانه از بمب اتم و خطر دائمی جنگ 

نظریه پردازان سکوالر  الی وخی بودکه همه فهمیدند قرن بیستم، همان  مدینه فاضله و مدعایی
شد و  بیشتر وناامنی فزاینده  گمراهی، انسان جدید دچارسرگردانی ونیست ! زیرا در این قرن

  شد! متفکـران ومطمح نظر روانکاوان بزرگ مهمترین کلمه روانشناسیهم  کلمه اضطراب 
 شـدند صحنـه اردو آمـده بوجـود بحـران و  فکـری  مشـکل  حـل  بـرای  غـرب  در  بسـیاری

 کارل، یرکگارد کی»؛ مانند : کننـد حل را زده دنیـا و زده مدرن رفـاه بشـر عصـر مشـکالت تـا

 فکری، بحران ایـن. نرسـیدند.  نتیجه بـهاینان نیز  اما «...و تیلیـک پـل یولتمـن، رودلـف بـارت،
 «سـالمت بحران» به تبدیـل و گذاشـت تأثیر هـم غـرب مـادی و جسـمی مسـائل در تدریج به

 اسـت آورده مـادی می کرد به نوعی برای مردم کشورش رفـاه مشـاهده غـرب. کشـورها شد
دارد. این مشکالت بحدی زیاد بود که خود  وجـود آنها در زیـادی روحی مشـکالت امـا

وند از سکوالریستها متوجه خالء عظیم وبزرگی در انسانها شدند وآن کنارگذاشتن دین و خدا
 انسانها بود .  نوعِ غیر قابل حل برایو  صحنه زندگی وبروز مشکالت جسمی وروحی عدیده 

مطرح « سالمت معنوی » نظریه جدیدی بنام ؛  ی فزایندهبحران هاچالش ها وبا بروز این 

حرکت خود را بسوی معنا ومعنویت  تا مسیرِ نددرصدد برآمد اندیش ورزانشدوچاره اندیشان و
بنیاد تفکر  ! اما با این حال هنوز هم دنبه قدرت مطلق تغییر دهآوری و خدا گرایی ورو

سالمت معنوی را با واژگانی غیردینی وبی  ۀسکوالریستی سردرگم است ومی کوشد حتی واژ
ه اندیش ورزان ومردم نامقدس و اینجایی و اکنونی پیوند بزند اما در نزد قاطب، ارتباط با دین

 تنها فرد سالمت که است این ؛شود می تلقی باور یک عنوان به که آنچه، رخورده جهان غربسَ

 گیرد برمی در نیز را معنوی و اجتماعی روانی، سالمت بلکه ؛نیست یجسم سالمت به محدود
 . شوند می تلقی یجسم سالمت از مهمتر حتی ابعاد این مواقع بعضی در که

ی پایه ای در چهارچوب ابعاد سالمت محسوب می شود، همانند یسالمت معنوی جزامروزه 
ابعاد دیگر سالمتی نظیر سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی؛ سالمت معنوی عاملی تعیین کننده و 
اثرگذار است. سالمت معنوی به عنوان فاکتوری حفاظتی در ارتقاء سالمت و پیشگیری از 
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ن آنکه می توان از سالمت معنوی به عنوان راهبردی موفق و بیماری ها محسوب می شود، ضم
ه های زندگی، شامل موقعیت های مراحل و حوز ۀکمک کننده به زندگی انسان در هم

هم  استرس و بیماری ها و حتی مرگ یاد کرد. بر اساس مطالعات انجام شده، سالمت معنوی پر

. بر 3عالجه بیماران محسوب می شودعامل درمانی مهمی در فرآیند ماینک در سرتاسر جهان 
اساس مطالعات در حوزه سالمت معنوی، ارتباط با خود، دیگران و مقدسات موجب تعالی و 

قدرت گرفتن روحی شخص می شود. در این میان حمایت های روحی افراد و توجه به فعالیت 
قوی بین  ۀرابطدر همین راستا شواهد فراوانی از وجود 3.های معنوی بسیار کمک کننده است 

 0اهمیت سالمت معنوی است ۀمذهب و سالمتی وجود دارد که نشان دهند

سالمت معنوی هنوز به تسالم ووفاق دست  ۀدر تعریف واژ، واژه پردازان وواضعان لغتهرچند 
در متون سالمت عمومی و  -بر اساس تعریف های صورت گرفته از معنویت  نیافته اند اما

به ابعاد زیر توجه بیشتری شده است. در تعاریف مربوط به کشورهای  -معنوی در سراسر جهان 
شرقی و جنوبی آسیا، ارزش های مذهبی و معنوی به عنوان مفهومی کلی و فراگیر مدنظر  ۀمنطق

قرار گرفته است. در متون بهداشت عمومی اروپایی، اساس معنوی و مذهبی را مهم شمرده اند. 
امریکا به ترکیبی از معنویت با مذهب و رفاه اشاره شده همچنین در متون بهداشت عمومی 

عد سالمت معنوی مورد است، هرچند در تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمت، اشاره به بُ

تعریفی بنیادی و کاربردی بدست نیامده است که هنوز همه،با این  5. غفلت قرار گرفته است
 3.توسعه علمی باشد  در بتواند راهگشای بسیاری از محققین 

عد مهمی از سالمت افراد محسوب می شود که محققین و بُ ،سالمت معنوی، اما درهرحال
صاحب نظران در سراسر جهان تعاریفی برای آن ارائه کرده اند و شباهت ها و تفاوت هایی 

 به چشم می خورد. این تفاوت ها و به آن دیدگاه های مربوط و فاحش در تعاریف ارائه شده

شباهت ها ناشی از شرایط اجتماعی محققین، فرهنگ ها و اعتقادات مذهبی یا عدم اعتقاد 

                                                           
 3331 . استایمن، 3
 .3333 ام، . جان 3
 3333همکاران، و . جورج 0
 .3333 . رالف، 5
 3333 همکاران، و . جورج 3
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مذهبی افراد است. با توجه به مشکالت پیش روی تحقیق در این حوزه، بایستگی رسیدن به 
تعریفی جامع و مورد توافق به طور جدی احساس می شود که امکان مقایسه، تعمیم، توسعه و 

معنویت و  ۀاجماعی بر سر ساززیرا  ؛ فراهم سازدیقات را در این زمینه کاربردی کردن تحق

 بالتبع مفهوم سالمت معنوی وجود ندارد .
عدی بودن سالمت معنوی بپردازند، تعاریف قابل رخی تعاریف که تالش کرده اند به دو بُب

سالمت می توان گفت که ، در این زمینه درنگی هستند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته
معنوی به برخورداری از حس پذیرش، احساس مثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل با یک 
قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگران و خود اطالق می شود که طی فرآیندی پویا و هماهنگ 

شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدهای شخصی حاصل می آید. همچنین از مؤلفه های اصلی 
ناخت معنوی، عواطف معنوی، کنش های معنوی و ثمرات معنوی سالمت معنوی می توان به ش

 3.اشاره کرد

ادراک و فهم افراد از دین و مذهب متفاوت است. با توجه به این مطلب، حتی  ناگفته نماند که

شکال های فراوانی تعریف سالمت معنوی در جوامعی که به دین و مذهب اعتقاد دارند نیز با اِ
نظر می رسد برای ارائه تعریفی جامع از سالمت معنوی در کشورمان،  بهازاین رو همراه است. 

به تحقیقات بیشتری نیاز داریم؛ زیرا روشن کردن ارتباط معنویت با سایر مقوله ها و عناصر 

 3درونی جامعه بر اساس فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن کار دشواری است .

ۀ به سالمت معنوی آن را معطوف به هم در مطالعه خود با نگاهی فراتر «مرزبند و زکوی»

د و ارائه چنین تصویری را مبتنی بر جهان بینی، معرفت شناسی، انسان نزندگی انسان می دان
در همین راستا در طب سنتی اعتقاد به وجود قدرت  0د.نشناسی و جهان شناسی قرآنی می دان

درونی را تنظیم می کند و  ره یا طبیعت مورد توجه است که افعال فرآیندها و کنش هایمدبّ

 5موجب سالمت فرد می شود.

                                                           
 .3073 دیگران، و . عباسی 3
 .3017 عزیزی، و مرندی 3
 .3073 زکوی، و . مرزبند 0
 3017 . اصفهانی، 5
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، سالمت معنوی بر مبنای فرآیندی از کنش متقابل انسان در «عباسی و همکاران »در مطالعه
جهان هستی و قدرتی برتر و حاکم قدسی تعریف شده است. همچنین پیشنهاد کردند که در 

اطف و ثمرات شخصی افراد مورد باید شناخت ها، کنش ها، عو، سنجش سالمت معنوی افراد

 3بررسی قرار گیرد .
سالمت معنوی را به عنوان حسی از ارتباط داشتن، هماهنگی بین خود،  «هانگلمان و همکارانش»

که منجر  دانستدیگران، طبیعت و وجود متعالی از طریق فرآیندی پویا، منسجم و دست یافتنی 
، سالمت «هاکز و همکارانش»همچنین  3.به شناخت از هدف نهایی و معنای زندگی می شود

معنوی را حسی از ارتباط داشتن با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد و 

 0.ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کردند
سالمت معنوی را به حالتی از بودن، احساس های مثبت، شناخت ارتباط فرد با  «گومز و فیشر»

نیروی ماورایی و نیز فطرت تعریف کرده اند که در صورت دارا بودن آن  خود، دیگران و یک
فرد احساس هویت، کمال، رضایتمندی، عشق، احترام، نگرش مثبت،  -سالمت معنوی  -

 5.آرامش، توازن درونی می کند و زندگی اش هدفمند می شود 

د عمودی و افقی است. ع( سالمت معنوی دارای دو ب3713ُ) «پولوتزین و الیسون »بر طبق نظریه
بعد عمودی آن شامل احساس سالمتی در ارتباط با خدا )سالمت مذهبی( و بعد افقی آن شامل 

 احساس رضایت و هدفدار بودن در زندگی است )سالمت وجودی(. 

( در این باره می نویسند: سالمت معنوی 3013« )رضایی، سید فاطمی و ادیب حاج باقری»

تعادل بین جنبه های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی فرد است که باعث آرامش ذهن و 

احساس تمامیت و رفاه می شود و فرایندی از پیشرفت فرد به سوی ارتباطی هماهنگ است 

رچشمه می گیرد. سالمت معنوی در مراحل باالی هرم نیازهای که از نیروهای درونی فرد س
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زمانی که فردی اظهار  3عد معنوی استقرار دارد و نمایانگر کیفیت زندگی فرد در بُ 3مازلو

جسمی، به حقیقت و  سالمتِ سالمتی واقعی می کند، بدین معناست که او عالوه بر داشتنِ

 0بنیان قوی معنوی در خود پی برده است.

مفهوم  واژگانیمانع و در ترسیم  یک تعریف جامع و برای رسیدن بهجمع بندی کلی یک در 
سالمت معنوی عبارت است از برخورداری از حس پذیرش، : سالمت معنوی شاید بتوان گفت 

احساسات مثبت، اخالق، و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، 
پویا و هماهنگ شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی شخصی دیگران و خود که طی یک فرآیند 

سالمت معنوی به عنوان احساسی درونی و رضایت بخش توأم با ارتباطات  و 5حاصل می آید.
سازنده با خود و دیگران و وجود متعالی در چهارچوب فرهنگی خاص هر جامعه تعریف می 

سالمت معنوی در چارچوب  ینبنابرا ؛ شود که به معنادارکردن زندگی و مرگ می انجامد

                                                           
 :از عبارتند ترتیب به که اند شده داده قرار طبقه پنج در آدمی نیازهای نظریه، این . در 3

 رفتار بر را تأثیر بیشترین گردند، ارضا قدری زمانیکه تا و دارند قرار مراتب سلسله اوج در زیستی نیازهای: زیستی نیازهای    

 تا. مسکن و( سکس) جنسی غریزه پوشاک، خوراک،: یعنی خودند؛ حیات برای آدمی نیازهای زیستی نیازهای. دارند فرد

 سطح این در احتماالً شخص های فعالیت عمده اند، نشده ارضاء کافی حد به بدن های فعالیت برای اساسی نیازهای که زمانی

 کرد؛ خواهد ایجاد کمی انگیزش نیازها بقیه و بوده

 به نیاز دیگر عبارت به است؛ اساسی نیازهای از محرومیت عدم و جانی تأمین وحشت، از رهایی به نیاز: امنیتی نیازهای    

 شود؛ می شامل را آینده و حال زمان در خود از حفاظت

 گیرد، می اوج اجتماعی نیازهای که هنگامی و است اجتماعی موجودی انسان محبت؛ و تعلق احساس یا: اجتماعی نیازهای    

 کوشد؛ می سخت دیگران، با دار معنی روابط برای آدمی

. شود می حاصل فرد برای دیگران توسط که منزلتی و قدر سپس و است خود به نسبت چیز هر از قبل احترام این: احترام    

 نیاز ارضای برای فرد است ممکن حالت این در برآورند، سازنده رفتار طریق از را احترام به خود نیاز نتوانند آدمیان اگر

 شود؛ متوسل نسنجیده یا خرابکارانه رفتار به شدن، مطرح و توجه جلب

 خواهد می چه هر استعدادها این حال آدمی؛ پنهان استعدادهای تمامی کردن شکوفا یعنی: خودانگیزشی و خودشکوفایی    

 سازمانی، رفتار مدیریت علی؛ رضائیان، ).«بشود باید باشد، تواند می آنسان آنچه: »دارد می بیان مزلو که طور همان. باشد
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فرهنگی مختص به هر جامعه قابل تعریف است. در نتیجه، لحاظ کردن فرهنگ برای تعریف و 
  3بررسی سالمت معنوی در چهارچوب فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.

سالمت معنوی ابعاد مختلف زندگی را با همدیگر ، گذشته از تعاریف و تنوع فراوان آن

ه و کارکرد روانی و سازگاری را تقویت می کند. کیفیت زندگی می تواند تحت هماهنگ کرد
روانی و محیط های شغلی وپیرامونی قرار گیرد. افرادی که از سالمت  -تاثیر عوامل روحی

کنند، کمتر به بیماری مبتال  ها بهتر عمل می معنوی بیشتری برخور دارند،در پیشگیری از بیماری
عمر بیشتری نیز هستند. در نهایت آنچه که مطلوب است این است که  شوند و دارای طول می

همان قدر که به ارایه خدمات سالمت  ،کادر سالمت جامعه اعم از پزشک، پرستار و غیره

ورزند به ابعاد دیگر سالمت یعنی ابعاد اجتماعی، روانی و معنوی توجه داشته  مبادرت می جسمی
ای باشند که فرد  خدمات سالمت به گونه ۀهای ارای که محیطحایز اهمیت این است  ۀباشند. نکت

 ت قرآن و اینئقرا، دعا، نمازگزاریکننده توجه به معنویت را از طریق وجود نمازخانه،  ۀمراجع
ها  و کسانی که در این محیط ددکارانم، انپرستار، پزشکانچنین خدماتی حس کند و همچنین 

های مناسب قطعاً  با افراد برخورد کنند. این گونه محیط  فت و محبت اسالمیرأهستند با کمال 
 د بود.نخواه ترکارساز ودست یابی آسان تر به سالمت های معنوی افراد در افزایش باور

شود اما  بیماران و خانواده وهمراهان اگرچه پزشک نباید به طور مستقیم وارد سواالت مذهبی

اقع الزم بتواند مداخله و کمک کند. در واقع این حساسیت و توجه را داشته باشد که در مو
اعضای تیم سالمت تا حد امکان باید بتوانند از استرس فرد بیمار و یا اقوام درجه یک وی مانند 

تر  ها را برای ارایه خودیاری و ارایه خدمت به افراد خانواده مهیا د و آننپدر و مادر بیمار بکاه
 نمایند.

شوند. برای مثال فردی به علت  های معنوی می دچار بیماری بعضی بیماران در شرایط سخت،

ای ممکن است باور توحیدی او تضعیف شود و اعتقاداتش از بین رفته و  بیماری یا بروز حادثه
های غیر مادی زندگی ارتباط داشته  تواند با بخش در این حالت روح او نمی ؛خدشه دار شود

کادر پزشکی با کمک و مشورت روحانیون باید باشد و به کمال برسد. در چنین شرایطی 
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 بتوانند افراد را از این بحران معنوی خارج کنند.
نظام سالمت جای داشته  نتیجه این که سالمت معنوی باید در غالب پیشگیری ابتدایی و اولیه در

این راستا همکاری پزشکان با روحانیون ضروری است و در مواردی که هر یک از باشد و در

سبب کمک به  ،د سالمت فرد دچار مشکلی شده است نیز توجه به ارتقا سالمت معنوی اوابعا
ها خواهد بود. برخورداری از معنویت از طریق  ود ابعاد دیگر سالمت و تطابق با بیماریببه

تقویت و ، خیرخواهانه صالح و دعا، اعمال: هایی مانند  مذهبی مثبت شامل روشرویکرد 
برای زندگی و حس ارتباط با جامعه  رومعنادا اعتقاد به هدف خیرخواهانه ادراک رابطه با خدا،

دهد. با توجه به ارتباط سالمت معنوی با  مذهبی، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت را افزایش می

د روانی، طراحی کردن مداخالت با کیفیت زندگی و سالمت در زنان و مردان به ویژه در بعُ
ر های معنوی و دینی، جهت ارتقاء سالمت روان و در نتیجه بهبود هدف تقویت ارزش ها و باو

 رسد. کیفیت زندگی افراد جامعه ضروری به نظر می

 عوامل ایجاد اضطراب و ناآرامی

نگرانی ها و  های برای آنکه به عوامل ایجاد آرامش در نگاه قرآن بپردازیم، ابتدا باید ریشه
پریشانی شود؛ از ونی می تواند موجب بروز نگرانی واگناآرامی های بشر را بشناسیم. عوامل گون

برابر مشکالت، انی در: ترس از آینده مبهم، اندوه بر گذشته تاریک، ضعف و ناتوآنها  جمله
در زندگی، بی توجهی و قدرنشناسی اطرافیان، سوءظن ها و تهمت وبی معنایی  احساس پوچی 

 3.و. ها، دنیاپرستی و وحشت از مرگ
تمام ناآرامی ها  ۀبندی کلی، می توان دو عامل درونی و بیرونی را منشأ و ریش در یک تقسیم

دانست. عوامل درونی و فردی مثل: احساس پوچی و حقارت، و عوامل بیرونی و اجتماعی مثل: 
 رعایت نکردن نظم و قانون و حقوق دیگران و نبود امنیت.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ  »ایمانی اوست؛ مهم ترین عامل ناآرامی انسان از نگاه قرآن، کفر و بی

به  2الِمِينَ؛كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ مَأوَاهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَي الظَّ
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ا با خدا شریک زودى در دل هاى کسانى که کفر ورزیده اند، بیم خواهیم افکند؛ زیرا چیزى ر
گردانیده اند که ]خداوند[ بر ]حقانیت[ آن، دلیلى نازل نکرده و جایگاهشان، آتش است و 

 «جایگاه ستمگران، چه بد است.

الَ إِنَّ أوْلِيَاءَ اللَّهِ الَ أ»ایمان و در پی آن، تقواست؛ ، هم مقابل، مهم ترین عامل ایجاد آرامشدر

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه  1؛زَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْ
 «بیمى است و نه اندوهگین مى شوند؛ همانان که ایمان آورده و پرهیزکارى ورزیده اند.

 در قرآنبخشی و روان درمانی  آرامش

در سطح وسیعی مورد  السالمعلیهم  احساس امنیت و آرامش، در آیات قرآن و روایات اهل بیت

توجه قرار گرفته حتی نگاهی قدسی به این مقوله شده است و آرامش، فقط از سوی خداوند بر 
هُوَ الَّذِي أنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ  »بندگان مؤمن وارد می شود؛

اوست آن کس که در دل  3؛لسَّمَاوَاتِ وَ الْأرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماًإِيمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ ا
هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند. و سپاهیان آسمان ها و زمین 

 «از آنِ خداست و خدا همواره داناى سنجیده کار است.

وند می داند. بنابراین، سایر عوامل آرامش، به صورت آیه، به صراحت منشأ آرامش را فقط خدا
در نگاه قرآن ، گزینیمستقل عمل نمی کنند؛ بلکه بر اساس اذن الهی رخ می دهند؛ مثالً همسر

سوره روم، ازدواج، از آیات الهی است و خداوند است که  33عامل آرامش است؛ اما طبق آیه 
شب  «ست که میانتان دوستى و رحمت نهاد.او »بین دو زوج مودت و رحمت ایجاد می کند؛ 

ویا در کریمه ای ؛ «نیز عامل آرامش است؛ اما خداست که آن را موجب آرامش قرار داده

 .«اوست که شب را مایه آرامش قرار داده است 5؛جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً» دیگر می خوانیم:

جاست. از دنیا نمی توان به آرامش رسید؛  بنابراین، توقع آرامش از اسباب دنیایی، انتظاری بی
به آرامش دست یافت. در حدیث آمده  تواناما در دنیا با اسباب آسمانی و با لطف الهی می 
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 است:

يَا دَاوُدُ إِنِّي وَضَعْتُ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَ النَّاسُ عليه السالمأوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ »

خَمْسَةٍ غَيْرِهَا فَلَا يَجِدُونَهَا؛ وَضَعْتُ الْعِلْمَ فِي الْجُوعِ وَ الْجَهْدِ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ يَطْلُبُونَهَا فِي 

 فِي الشِّبَعِ وَ الرَّاحَةِ فَلَا يَجِدُونَهُ، وَضَعْتُ الْعِزَّ فِي طَاعَتِي وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ السُّلْطَانِ

عْتُ الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا يَجِدُونَهُ، وَ فَلَا يَجِدُونَهُ، وَ وَضَ

وَضَعْتُ رِضَايَ فِي سَخَطِ النَّفْسِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي رِضَا النَّفْسِ فَلَا يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ 

 1؛ا فِي الدُّنْيَا فَلَا يَجِدُونَهَاالرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ وَ هُمْ يَطْلُبُونَهَ

حی فرستاد: پنج چیز را در پنج چیز قرار دادم و مردم در پنج وعلیه السالم   خداوند به حضرت داود
چیز دیگر دنبال آن می گردند و آن را نمی یابند: علم را در گرسنگی و تالش قرار دادم و مردم 

ت را در اطاعت خودم قرار ه دست نمی آورند. عزّآن را در سیری و راحتی می یابند و آن را ب

دادم و مردم آن را در خدمت پادشاه می جویند و بدان نمی رسند. من بی نیازی را در قناعت 
مال دنبال می کنند و آن را نمی یابند. رضایتم را در ناراحتی  قرار دادم و مردم آن را در کثرتِ

ر خشنودی نفس می جویند و به آن نمی رسند. راحتی و نافرمانی نفس قرار دادم و مردم آن را د
 «و آرامش را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا پی جویی می کنند و آن را نمی یابند.

برای ایجاد تعدیل یا تغییر شخصیت و رفتار افراد، ضرورت دارد که ابتدا شایان ذکراست که 

ری آنها اقدام شود، چرا که رفتار انسان به مقدار تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فک ۀدربار
های او قرار دارد به همین دلیل، هدف اصلی روان درمانی،  افکار و گرایشزیادی تحت تأثیر

مشکالت است که قبال از مردم وزندگی و ،خودشان ۀنوع تفکرات بیماران روانی دربار تغییرِ
اما بیمار روانی با تغییر . شده است ان میمقابله با آنها عاجز بودند و همین موجب اضطرابش

شود وغالبا  شکالت وحل آنها ناتوان میم،در برابربه دست می آورد ثر درمان، افکاری که در ا
به آن  شدند می کند، مشکالتی که در گذشته سبب اضطراب و بیماریش درمان درک میپس از
واقع، دلیلی برای اضطراب  در ت نبوده است واهمیّ زئکرده، حا میرتصوّای که او اندازه 

 است . وجودنداشته خاطرآنها شدیدش به

                                                           
 .530 ص ،33 ج األنوار، بحار . مجلسی، 3
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اساساً یادگیری، عملی است که در جریان آن، افکار، گرایشها، عادتها و رفتارهای انسان، تعدیل 
های نادرست گذشته است  یابد. کار روان درمانی در اصل، تصحیح یادگیری شود و تغییر می می

خود و دیگران و زندگی و مشکالت ۀ ا افکاری اشتباه، یا اوهامی دربارکه بیمار در جریان آن ب

 .اضطراب برانگیز مواجه بوده است
قرآن کریم، تغییرات شگرفی را در پایه ریزی نظام جدید زندگی شخصی انسان و روابط انسانی 

بزرگی های  که در خانواده و یا به طور کلی در جامعه موثر بوده است، ایجاد کرده و موفقیت
توان  به طور خالصه می. های مردم به دست آورده است برای تحت تأثیر قرار دادن شخصیت

اند، قرآن به نحو مطلوب و  گفت: در میان تمامی ادیانی که در طول تاریخ به وجود آمده

اسالمی به وجود ۀن و جامعنظیری موفق شد که تغییرات بسیار موثری در شخصیت مسلمانا بی
مطمئن  تعادل و آرام ومانسانی کامل و  ،یتشخصی کوتاه، از مسلمانان، افرادی باتدر مدآورد و

این تغییر، دنیا را تکان دهند و مسیر تاریخ را  ۀتوانستند با نیروی خارق العادان آن .بسازد 
آید که قرآن، چگونه توانست روان عربها را درمان  ال پیش میؤدگرگون سازند. حال این س

 ؟نها را تغییر دهدکند و شخصیت آ
و هر کس »... تقوا:  -3ایمان به توحید -3 عبارتند از:های درمان  به اختصار، فهرستی از این شیوه

ـ  0(  5)طالق، آیه  «او برایش تسهیلی فراهم سازد. متقی و خداترس باشد، خدا در)مشکالت(

د )و با استقامت و یاری جوییاز صبرونماز»صبر:  -5وزه، زکات حج( عبادات )شامل: نماز، ر
جز برای خاشعان، گران وجه به پروردگار نیرو بگیرید.( واین کار،های درونی و ت کنترل هوس

قبل از طلوع  گویند، صبر کن و برابر آنچه که آنها میبنابراین در»ذکر  -3( 15)بقره آیه « است.
پروردگارت  اطراف روز، تسبیح و حمدغروب آن و همچنین در اثنای شب و پیش ازآفتاب و

بگو:ای بندگان من که برخود اسراف و »توبه:  -3( 30)طه، آیه « را به جا آور، تا خشنود شوی.

آمرزد و خداوند  رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند، گناهان را میاید، از ستم کرده
 ۀآمرزند( اعتقاد به اینکه خداوند متعال، توبه پذیر و 30)زمر، ایه « آمرزنده و مهربان است.

کند، مسلمانان را به توبه و استغفار و پرهیز از گناه وا  گناهان است و هرگز خلف وعده نمی
ی، کند. هنگامی که مسلمان دارد و او را به مغفرت و رضایت الهی امیدوار و تشویق می می

شود، خاطرش آسوده و نفسش آرام می  عبادت خداوند ملتزمخالصانه توبه کند و به طاعت و
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 رود. گیرد و در نتیجه، احساس گناهی که سبب نگرانی و اضطراب او شده است، از بین می می
ضطراب استرس، و نگرانی یکی از بزرگترین بالهای زندگی انسانها بوده و اهمه می دانیم که 

در .ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی کامالً محسوس است های هست. عوارض و پیامد

های مهم بشر بوده و جهت دست یابی به آن، همیشه در تالش  ز گمشدهعوض، آرامش یکی ا
بوده است. در عصر تکنولوژی و زندگی ماشینی نیز بشر یک لحظه آرام ننشسته و در تکاپوی 

مسأله آرامش انسان، آیات و روایات فراوان  ۀدربار.استبوده یافتن یک محیط امن و آرام 
 سفارش شده است :

ای که به عنوان آرام بخش روح و جان آدمی از آن سخن به میان  ن آیهاز جمله مهمتری .3

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال »فرماید:  است. می« تطمئن قلوب» ی آورند، آیه می

ایشان به یاد خدا آرام ه اند و دل آورده  همان کسانی که ایمان 1بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛

 «گیرد. گیرد. آگاه باشید که دلها فقط به یاد خدا آرام می می
خداوند سکینه و  2؛هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ» .3

 «ود بیفزایند.آرامش را بر دلهای مؤمنین نازل کرد، تا بر مراتب ایمان خ
در خطاب به حضرت موسی ـ علیه 5إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي؛» .0

من پروردگار توام جز من کسی نیست، پس مرا عبادت کن و نماز را به خاطر »الساّلم ـ فرمود 

 «من برپا دار.
 عبارت است از: هم رفع استرس از دیدگاه قرآنبرخى از عوامل آرامش و 

خلل ناپذیر بنا نهاده و ان هاى اعتقادى خویش را مستحکم وحس ایمان: انسان مؤمن که بنیالف(
در مقام عمل تنها به انجام تکالیف الهى نظر دارد، هیچ گاه هراس و اندوهى به قلبش راه نمى 

بلکه او تنها  ؛مى بیند یار در تصمیم گیرى هانه صاحب اختزیرا نه خود را مالک ثروت و؛ یابد

شر بر اساس دستورات زمین بوده وموظف به شناخت خیر وامانت دار در برابر خداوند بر 
 اما انسان بى ایمان از این پشتوانه مستحکم روحى و روانى محروم است و تنها و ؛خداوند است

                                                           
 ..31 رعد، 3
 .5 فتح، . 3
 .35 طه، . 0
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بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ذلِكَ »رها مى ماند: و آسمان یله و سرگردان در زمین 

چرا که خدا سرپرست کسانى است که ایمان آورده اند، ولى کافران را سرپرست 1؛ لَهُم  ال مَوْلى
 «نیست... [و یاورى]

اگر به دنبال این هستید که جان هایتان آرام بگیرد  2؛أَالَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئـِنُّ الْقُلُوبُ»یاد خدا:  ب(
شما به  تکیۀوقتی  و از زیر ضربه های مداوم اضطراب بیرون بیاید، راهش ذکر و یاد خداست. 

مثل این می ماند که تنها و بی کس در این عالم رها شده اید. خیلی فرق  ؛خداوند کم می شود
ته وجود دارد که این عالم بیکرانه خالقی دارد و ذهنی او این نک ۀمی کند کسی که در پس زمین

او در این عالم رها نشده است با کسی که تصور می کند هستی بر اساس تصادف بنیاد نهاده 

می  هامروز خودرا تنها وبی پناه می بیند .، ترتاب شده اسشده و او هم به این عالم تصادف ها پ
بسیاری از افرادی که به صورت  و جامعه استبینید که فضاهای مجازی از آسیب های نوپدید 

افراطی در این شبکه ها حضور دارند به خاطر این است که احساس تنهایی می کنند. به خاطر 
در زندگی خودشان نرسیده اند و می خواهند به بودن و وجود  ی واقعیاین است که به آن معنا

به این واسطه فراموش کنند و آن  بدهند یا شاید خودشان را تازه ومتفاوت  خودشان معنایی
 ر شیطانی می تواند آدم ها را دچار تشویشافکااین بی تردید  .چالش های درونی را از یاد ببرند

 .کندواضطراب 

اگر به دنبال این هستید که جان هایتان آرام بگیرد و از زیر ضربه های مداوم اضطراب پس 
کسی عمیقا متوجه باشد که او همین طور خلق  راهش ذکر و یاد خداست. اگرفقط بیرون بیاید، 

او خالقی دارد و خالق او سمیع و  ؛ خلقت او فلسفه ای نهفته استپردۀ نشده است و در پس 
بصیر و علیم است آن وقت چنین فردی یک آرامش عمیق را حتی در بدترین شرایط زندگی 

 .تجربه خواهد کرد

اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ الَ يَحْتَسِبُ وَ مَن يَتَوَكَّلْ وَ مَن يَتَّقِ ...»توکل: وتقوا  ج(

و هر کس از خداوند پروا  5؛عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَــلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَِّ شَىْء قَدْرًا

                                                           
 .33محمد، . 3
 .31. رعد، 3
 .3ـ0طالق،.  . 0
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قرار مى دهد، و از جایى که حسابش را نمى کند، به او براى او راه بیرون شدنى  [خدا]کند 
روزى مى رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است. خدا فرمانش را به انجام 

 «به راستى خدا براى هر چیزى اندازه اى مقرّر کرده است. ؛رساننده است

احساس گناه شده  از فشار روانىۀ بازگشت مستمر انسان به سوى خداوند موجب تخلی توبه:د( 
ایمان به فضل و رحمت  نخستین را به او باز مى گرداند.اعتقاد انسان با حالت پاکى و طهارتو

در نهاد او آرامش بى کران ، گناهان ۀو امکان محو شدن تمام و کمال هم یبى کران خداوند
مْ الَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ قُلْ يَـعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِ»مى آفریند: 

بگو: اى بندگان من که بر سر خویشتن زیاده روى داشته  3الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 ۀگناهان را مى آمرزد که او خود آمرزند ۀاید، از رحمت خدا نومید نشوید. درحقیقت خدا هم
 «ان است.مهرب

به تقویت شخصیّت و افزایش توانایى انسان در برابر سختى ها و بارهاى  ،صبر: بردبارى ه(
سنگین زندگى انجامیده و اعتدال روانى انسان را حفظ مى کند از این روى خداوند به یارى 

اسْتَعِينُوا يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا »جستن از صبر و نماز در مشکالت زندگى دعوت کرده است: 

اى کسانى که ایمان آورده اید از شکیبایى و نماز یارى  2؛بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـبِرِينَ
 «زیرا خدا با شکیبایان است. ؛جویید

به هنگام سختى ها براى کسب آرامش به  صل اهلل علیه وآله وسلم نماز و نیایش: پیامبر گرامى اسالمو( 
و . » مؤمنان استهای  گر نگرانى آرامش وند، ز پناه مى برد. اساساً دعا و نیایش به درگاه خدانما

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ »:  [بگو]هر گاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، 

و هرگاه بندگان من از تو در  0؛ؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُ
کنم  باره من بپرسند ]بگو[ من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به هنگامى که مرا بخواند اجابت مى 

 «پس ]آنان[ باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند

استقامت، انفاق، ایمان، باران، پرداخت زکات، : قرآن کریم در آیات نورانی خود همچنین 

                                                           
 .30زمر، . 3
 .330بقره، . 3

 .313. بقره،  0
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انبیا، مائده  صداری، دوستی با خدا، ذکر الهی، زمین، شب، عمل صالح، قصبیتسلیم، خواب، 
سکن، مشاهده حقایق، مالئکه، نزول تدریجی قرآن، وعده الهی، وفای به عهد، آسمانی، مَ

از جمله عوامل نیز ه، قبول تقدیر الهی و یا کمک به دیگران را هدایت پذیری، همسر، مک

تنها برخی از آنان را ، وسع ومجال این نوشتار که با توجه به .نمایدمش بخش مطرح می اآر
مجالی دیگر ومؤلفان مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم و تفصیل مطالب را به زمانی فراخ و 

 می گذاریم. وابه این موضوع  وراغب دغدغه مند
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 به خداوند و یاد کرد او . ایمان 9

در قلب آدمی و واژۀ ایمان از اَمن گرفته شده، گویى  اعتقادعبارت از جای گیرشدن ،ایمان
دهد و دچار شک و تردید نمى  ن به آن چه بدان ایمان پیدا کرده، امنیت و مصونیت میمؤم

به دلیل اینکه در سرنوشت انسان  ،ایمان دینی 3شود، چرا که شک و تردید آفتِ اعتقاد است.
 ۀای دارد، در کانون توجه و شناخت انسانِ مؤمن به خدا قرار دارد و برای هم نقش تعیین کننده

 اهمّیت بسیار باالیی برخوردار است.و مؤمنان راستین از دین داران

در نگاه قرآن، مهم ترین عامل مشکالت روحی، از خودبیگانگی و نداشتن تکیه گاه محکم و 
از خدابیگانگی می انجامد و مهم ترین عامل خودفراموشی و به  نهایتا قوی است که این حالت

راه برون رفت از این مشکل را ایمان به خداوند، ، مجیدپوچی انسان به حساب می آید. قرآن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أولئِكَ »غیب، مالئکه، پیامبران و کتب آسمانی می داند؛

کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند، برای  3لَهُمُ الْأمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ؛

 «.نان ایمنى است و ایشان راه یافتگان اندآ
روشن است که تنهایی و نداشتن تکیه گاه محکم، باعث ایجاد ترس و اضطراب می شود و چه 

تکیه گاهی از قدرت ماندگار الهی در این عالم قوی تر است؟ مهم آن است که پذیرش 
بدون عمل صالح ، نباید ایمان که فوق می فرماید ۀچنان که آیهمزبان نباشد؛  ۀخداوند، تنها لقلق

، همراه ایمان، عمل صالح را منضم ساخته و ۀ دیگرآی 07و همراه با ظلم باشد. قرآن کریم در 
سوره بقره  33ایمانی نافع خواهد بود که با عمل همراه گردد؛ از جمله، درآیه ، تأکید نموده

 براین امر تاکید گردیده است .

 حقیقت ایمان

بدون تسلیم باشد،  ،توأم با اطمینان خاطر را ایمان می گویند. چرا که تا زمانی که عقیده تسلیمِ

در نتیجه مؤمن کسی است که به حق تسلیم باشد و ، شخص همچنان در کفر به سر می برد
قهراً با عمل توأم است و بدون آن مصداق ندارد. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله ( در  تسلیم هم

                                                           
 33 ص ،3 ج المیزان، . ترجمه 3
 .13 آیه أنعام، . 3
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ایمان شناخت  ؛3«أالیمان معرفه بالقلب وقول باللسان وعمل باالرکان»ایمان فرموده اند:  تعریف
کند  با دل وگفتن با زبان وعمل با ارکان بدن است.ایمان درخت مردی و مردانگی را آبیاری می

تقامت ایمان همیشه با اس علیه السالم  سازد، از نظر امام صادق و انسان را به جمیع فضایل آراسته می

  3کسی که ایمان دارد استقامت نیز دارد.؛همراه است 

تر و پایداریش بیشتر است،  محکم، تر کسی که ایمان دارد از آهن سخت»فرمایند: میهم ایشان 

گاه  کند ولی مؤمن اگر کشته شود آن می شکل پیدا شود، تغییر آهن هنگامی که داخل آتش می
 0«پذیر است برجا و دلش استوار و تغییر نازنده شود و باز، کشته گردد ایمانش پا

در شب عاشورا خطاب به موال و مقتدای خویش می گوید « زهیربن قین » براین اساس است که 

 خدای و بار هزار تا شوم کشته باز و شوم زنده و شوم کشته دارم دوست من سوگند، خدا به:» 
 .«سازد دور خاندانت و جوانان و تو از را مرگ من شدن کشته با عزوجل

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ » :قرآن کریم آمده استرد

خدا یاد شود، دل  که چونمؤمنان، همان کسانی اندآياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ؛ 

آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود هاشان بترسد، وچون آیات او بر
 5«توکّل می کنند.

 به یکی از پیروان خود فرمود: علیه السّالمو امام صادق 

ای عبدالعزیز، به راستی که ایمان ده درجه است، به مانند نردبان که می بایست پله پله از 
باال رفت، پس کسی که دارای دو درجه از ایمان است به آنکه دارای یک درجه  آن

است، نباید بگوید تو را ایمانی نیست و همین طور )دومی به سومی( تا به دهمی برسد و 
پنداری )که اگر چنین بآن را که در درجۀ پایین تر از تو است نباید ساقط از ایمانش 

تو است می بایست تو را ساقط پندارد. بلکه پایین تر از باالتر از  ۀباشد( آنکه در درج

 ،براو دران و آنچه را که تواناییش را نداخود را که دیدی با مهربانی به درجۀ خودت برس
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بار مکن که کمرش خواهد شکست و به حق،کسی که دل مؤمنی را بشکند براو الزم 
 3است که جبرانش کند و بهبودش بخشد. 

تدالالت عقلی چند از اسالهی و معنوی است، هر شدیدِ ۀعالق، ایمان نوعی ا این وصفب 

تسلیم و ، همراه با این عالقه، عوامل دیگری نظیر عقیده و استدالل صحیح سرچشمه گیرد،
فرمانبرداری ،اطمینان و یقین از روی علم و آگاهی و لطف الهی در شکل گیری ایمان افراد 

ی ایمان نیز در ی دارد در نتیجه با تأثیر این عوامل و شدت و کاهش آنها میزان تجلّینقش بسزا
انًا مَعَ إيمَانِهِم وَهلل هُوَ الَّذي أَنزَلَ السَكينَةَ في قُلُوبِ المؤمِنِينَ لِيَزدادُوا إيمَ»افراد متفاوت است.

او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان  2؛جُنُودُ السَمَوتِ واألرضِ وَكانَ اهللُ عليمًا حَكيمًا

نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمانها و زمین از آن خداست، و خداوند دانا 
که ایمان واقعیتی است که قابلیت این نکته پی بردآیه می توان به  با دقت در این «.و حکیم است

مرتبه ای از ین در درجه ومؤمنارد و همین امر سبب می شود که هریک از زیادت و نقصان د
من هرگز نباید دریک مرحله ازایمان متوقف گردد ؤم ایمان قرار داشته باشند.در نتیجه فرد

در این علیه السالم  می دارد. امام صادق م براً به سوی درجات باالتر از علم وعمل گاکه دائمچرا؛
ایمان  0«...يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ اَلْمِرْقَاةِ  إِنََّ اَلْإِيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ اَلسَُّلََّمِ »زمینه می فرمایند:

شرایط بحرانی ظهور همچون نردبان ده درجه دارد که پله پله از آن باال می روند. البته ایمان در 

را آشکار می سازد تا آدمی با تسلیم در مشیت واراده  خود ۀوبروز پیدا می کند ودرون مای
 باشد .در آزمون ها وبالیا و پذیرای اوضاع صعب وسخت ی پیشه کند وتقدیر الهی بتواند بردبار

 علیه السالم  المؤمنینربر یکی از ارکان ایمان است وامیص. ایمان ارکان متعددی داردباید دانست که 

پیرو صبر باشید  4؛إلزموا الصّبر فإنَّه دعامه االيمان ومالک االمور.»در خصوص آن فرموده اند 
البته ذکر موردی چون صبر مفهوم دیگری چون گذشت  «که آن ستون ایمان وقوام کارهاست.

به عنوان یکی ارکان الم علیهم السرا نیز در بر دارد که این مورد نیز به کرات در کالم معصومین 
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می فرمایند:  صلی اهلل علیه و آله ایمان ذکر شده است. به عنوان مثال پیامبر رحمت محمد مصطفی
 3ایمان، صبر و گذشت است. بهترین خصالِ

ایمان مردم ، بروز ناگهانی و پاندمیِ بیماری کرونا و نیدر شرایط بحراهمان طور که می بینم 

داری و درک شرایط و صبر وبردباری  خویشتنبا صبوری ، مردم آمد و به کمک شانایران 
به طوری ند؛را در معرض دید جهانیان قرارداد تابلویی زیبا از اخالق و فضیلت انسانی وایمانی 

ملّت ایران در این آزمون درخشید، خوش » که رهبر فرزانه انقالب در تمجید آنان فرمود: 
، در این بیماری عمومی، این وبای مدرن در واقع باید درخشید؛ ملّت ایران در آزمون کرونا

ی درمانی  گفت، ملّت ایران خوب درخشیدند. اوّالً اوج این افتخار ملّی متعلّق است به مجموعه

اینها را؛   ام، باز هم تکرار باید بکنم، عظمت کار اینها و ارزش فداکاری کشور که من بارها گفته
ورزان  تخصّصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهچه پزشکان، چه پرستاران، چه م

های بهداشت، چه بخشهای خدمات، چه بخشهای تحقیقات، چه مدیریّتها در خود  خانه
حوش وزارت بهداشت، مدیریّتهایی که در این زمینه فعّالند؛ این اوج افتخار  و وزارتخانه و حول

اند؛  المت خودشان را در خدمت مردم قرار دادهمتعلّق به اینها است؛ اینها جان خودشان را و س
این خیلی با اهمّیّت و با عظمت است. رنج دوری از خانواده را تحمّل کردن؛ حتّی در نوروز و 

خوابی، دچار فشارهای  هایشان سر نزدند؛ دچار بی تعطیالت نوروزی هم خیلی از اینها به خانواده

ی خوشی از  ها همه را به جان خریدند و یک خاطرهعصبی ناشی از برخورد با بیمار بدحال؛ این
ی خوشی  های درمانی کشور در ذهن این ملّت خواهد ماند؛ این یک خاطره دستگاه و مجموعه

ی درمانی کشور از خودش یادگار  ی پزشکی و پرستاری و جامعه است که در این دوره، جامعه
داوطلبان؛ ]یعنی[ آن کسانی که جزو  در کنار اینها، .ی خوبی را به جا گذاشت خوبی و خاطره

های درمانی هم نبودند، امّا داوطلبانه آمدند وارد این میدان شدند. طلّاب جهادی،  مجموعه

دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پُرتالش، هزاران بسیجی در بخشهای مختلف کشور و آحاد 
رائه کردند که انسان را حقیقتاً مردم، خدمات باارزشی که واقعاً از توصیف باالتر است، اینها ا

خرسند میکند از سویی و ممنون و متشکّر میکند از سوی دیگری. در کنار اینها نیروهای مسلّح؛ 
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ی توان سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند؛ حتّی در  انصافاً نیروهای مسلّح از همه
ز و تولید امکانات بهداشتی و ی مسائل کشفیّات و ساخت و سا ی علمی، حتّی در زمینه زمینه

ی وسایلی که در اختیار نیروهای مسلّح بود، بهترین  ها تا بقیّه ها تا نقاهتگاه درمانی از بیمارستان

شان، توان ابتکارشان را در  بخشهای خود را در خدمت این کار گذاشتند؛ توان سازندگی
معلوم شد ظرفیّتهای بسیار ی علم و عمل. بعد ظرفیّتهای جدیدی کشف شد، پیدا شد،  عرصه

زیادی در داخل نیروهای مسلّح و همچنین بیرون نیروهای مسلّح وجود دارد که این ظرفیّتها را 
اند،  آیند در تلویزیون توضیح میدهند، کارهایی که کرده شناختیم؛ این جوانهایی که می ما نمی

ی جدید است.  شده ظرفیتّهای کشفشناختیم؛ این  اند، اینها را غالباً ما نمی چیزهایی که ساخته

انگیزی  های جالب و شگفت مردم هم انصافاً مشارکتهای مردمی مشارکتهای بسیار زیبا و صحنه
آورم؛ این به معنای  را به وجود آورده؛ در همه جا هست. من چند مورد را بخصوص اسم می

بنده شده، اینها را من این نیست که این چند مورد اختصاص دارند؛ نه، حاال اینها گزارش به 
عرض میکنم. مثالً در سبزوار طرح هر محلّه یک قربانی شروع شده؛ اهل محل جمع میشوند 

یک گوسفند قربانی میکنند، به نیازمندان همان محل گوشت میدهند؛ این خیلی چیز الزم و مهم 
مادر شهیدی با و کار جالبی است که اینها انجام میدهند برای اطعام نیازمندان. یا در یزد، 

های خودشان را  ای از بانوان را، خانه همکاری جمعی از بانوان که همراه کرده با خود عدّه

ها ماسک تولید میکنند و مجّانی در اختیار  خانه خانه، که در این خیّاط اند به خیّاط تبدیل کرده
ان میپختند و برای جبهه مردم میگذارند؛ یا در نهاوند گروهی از بانوان که در زمان دفاع مقدّس ن

میفرستادند، اینها فعّال شدند برای مهار بیماری و کمک میکنند؛ در خوزستان، طلّاب قرارگاه 
های مردم را هم ضدّ عفونی میکنند؛ در شیراز معتمدین محلّی  اند و حتّی داخل خانه تشکیل داده

که اجاره نگیرند، یا تخفیف  ها ــ صحبت میکنند ها و مغازه با صاحبان امالک ــ صاحبان خانه

ی علمیّه خودش وارد  بدهند، یا مهلت بدهند و کمک بشود به کاسب؛ در تبریز، رئیس حوزه
ای  اللّهی ی نامزد حزب شده و به شکل میدانی مشغول فعّالیّت است؛ در یکی از شهرها نماینده

و فعّاالن را در خدمت  که در انتخابات رأی نیاورده ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته
اینها البتّه گزارشهای محدودی است که  .دهی کرده با کرونا سازمان  ی حرکت جهادی و مبارزه

العجاله در اختیار داشتم ولیکن صدها مورد شبیه این بلکه هزارها مورد شبیه این  بنده حاال علی
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اینها هم قبالً در صحبت در سرتاسر کشور به شکلهای گوناگون وجود دارد که من به بعضی از 
ی عمق فرهنگ اسالمی و رسوخ  قبلی اشاره کردم. اینها این مهم است که توجّه کنیم اینها نشانه

فرهنگ اسالمی در مردم ما است در دل مردم ما است. بر خالف خواسته ادّعای کسانی که در 

ایرانی را تحقیر  ها تالش کردند که فرهنگ ی اخیر بخصوص متأسّفانه بعضی این یکی دو دهه
کنند ــ فرهنگ اسالمی ایرانی را تحقیر کنند ــ برای اینکه مردم را متوجّه فرهنگ غربی و 

ی آنها نه، خوشبختانه این احساس در احساس  سبک زندگی غربی بکنند، بر خالف خواسته
و ی ارزشهای اسالمی در مردم بسیار احساس قوی  تفکّر اسالمی و فرهنگ اسالمی و زنجیره

 «.راسخی است

معظم به طوری که رهبر ، چهره واقعی خود را نمایاند، غرب هم در این بحرانازسویه دیگر اما 
انقالب درسخنرانی نیمه شعبان با اشاره به مشکالت گوناگون جامعه بشری با وجود 

ا ونابردباری و زیاده خواهی دنیای غرب در ماجرای کرون های علمی به رفتار و عملکرد پیشرفت
وسیله  های کشورها به اشاره کردند و با برشمردن مصادیقی همچون مصادره ماسکها و دستکش

ها و به جان  برخی کشورهای اروپایی و امریکا، هجوم مردم به فروشگاهها و خالی کردن قفسه
هم افتادن برای چند دستمال توالت، صف کشیدن مردم برای خرید اسلحه، معالجه نکردن 

در این ماجرا فرهنگ و :» فرمودند د و خودکشی افراد به علت ترس از کرونا، بیماران سالمن

تمدن غرب محصول خود را نشان داد که این نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر 
 «خدایی است. فردگرایی و مادی گرایی و غالباً بی

غرب وحشی زنده شده »بود با اشاره به سخنان یکی از سناتورهای غربی که گفته  هم ایشان
گوییم غرب یک  هنگامی که ما می: »ی عبرت آموز و بصیرت افزا فرمودند تذکار در ،«است
کنند  گری برخالف ظاهر اتوکشیده و ادکلن زده خود دارد، برخی آن را انکار می وحشی روحِ

 «گویند اما حاال خود آنها صراحتاً همین واقعیت را می

 و بال بیماریبه  دالیل ابتالی مؤمن

 الف( امتحان وآزمایش

آزمایش الهی: پرورش وتربیت است . این یک قانون کلی وسنت دائمی یکی از فلسفه های 

برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته )و از قوه به فعل رساندن آنها( ودر نتیجه پرورش دادن 
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ال يَزالُ البَالءُ في المؤمنِ والمؤمنةِ »:می فرمایند صلی اهلل علیه وآله  . پیامبر گرامی اسالماست بندگان

زن و مـرد مـؤمن پـیوسته در جـان  1خَطيئَة ؛في جَسَدِهِ ومالِهِ وولدِهِ حَتَّى يَلقَى اللَّه َ وما علَيهِ مِن 
 امیرالمؤمنین .«و مـال و فرزندشان گرفتار بال مى شوند تا آن که بدون گناه، خدا را دیدار کنند

 :نیل به اهداف متعالی می فرماید قرارگرفتن در شرایط ابتال برای فرصت دانستن هم باعلیه السالم  
هرگاه خداوند بنده اى را دردمند کند، به  2؛اِذِ ابتَال اهلل عَبداً اَسقَطَ عَنهُ مِنَ الذُنوبِ بِقَدر عِلَتِه»

کسی  و بخاطر بروزبیماری پس این مژده بزرگی است.«. اندازه بیماریش گناهان او را مى زداید
  .که فالنی کوتاهی کرد، من مریض شدموبگوید دار نشود غصه 

 ویروس فراگیری به اشاره ؛ نیز با33/3/3077رهبراندیشمند انقالب اسالمی در سخنرانی نیمه شعبان 

کشورها آن را آزمونی  و همه گیری آن در سطح جهان ودرگیرساختن اکثر قریب به اتفاق کرونا
 و ها دولت برای عجیب آزمون یک کرونا ویروس»: بزرگ برای جهانیان دانسته و فرمودند

 بوده سربلند مدرن وبای این مقابل در کنون تا هم ما ملت. کرد درگیر را دنیا ۀهم که هاست ملت
 «است

 ب( ترفیع درجۀ معنوی 

به یکی از   علیه السالم در پاسخ اماماجر معنوی وآثار تکاملی این سختیها به قدری است که 

 مِنَ أَلْقَى مَا  ع اَللَّهِ بْدِعَ أَبِي  إِلَى شَكَوْتُ :چنین آمده است« یعفور ابی بن ا»اصحاب خود به نام 

 لَتَمَنَّى  اَلْمَصَائِبِ فِي اَلْأَجْرِ مِنَ لَهُ مَا اَلْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ لَوْ  اَللَّهِ عَبْدَ يَا لِي فَقَالَ مِسْقَاماً كَانَ وَ اَلْأَوْجَاعِ

ى که یدردها گوید: ازمی  – که همیشه بیمار بود -عبد اللَّه بن ابى یعفور 5؛بِالْمَقَارِيضِ  قُرِّضَ هُأَنَّ
من فرمود: اى عبد اللَّه اگر مؤمن ه شکایت کردم، حضرت ب علیه السّالمامام صادق ه من میرسید به ب

 بداند، آرزو میکند که او را با مقراضها تکه تکه کنند. ، پاداشى را که براى مصیبتها دارد

 فواید و کارکرد ایمان در شرایط بحرانی 

پس از حصول   علیهم السالم فرد باایمان و پرورش یافته در مکتب اهل بیت عصمت وطهارت
و آنچه را تا امروز به  پای در میدان عمل نهد داطمینان از صحت عقاید وابراز واقرار آن بای
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خود را وآثار ایمان  تا میزان پذیرش، بکار بنددعمالً در زندگی خود ؛ صورت تئوری پذیرفته 
این آثار و  و عیار ایمان خویش را بسنجد. جوهرهو  محک زدهدر روابط فردی و بینا فردی 

از نیز  برخی؛ هم حاالت نفسانی   د همانند اسباب و موجبات ایمان، هم ماهیت علمی دارند،فوای

 ایمان اشاره می شود:  و آثار مقولۀ اعمال و رفتارند. در این جا به پاره ای از مهم ترین فواید
سکینه و آرامش روانی است.  ،یک( آرامش روحی: یکی از باالترین لذت ها برای انسان

اضطراب و نگرانی از بزرگ ترین دردهای بنی آدم و منشأ بسیاری از انحرافات و ناکامی ها 
گویای تجربه های تلخی در این باره  ،است. تالش های بشری برای خالصی از این درد جانکاه

می  ومیسّر می داند در سایۀ ایمانتنها  رسیدن به ساحل آرامش و سکون را منان است. خداوند 

 فرماید:
او است آن کسی که  ؛ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ...»

یا در کریمه دیگر 3«در دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند.
آگاه باشیدکه بردوستان خدا نه ؛  أَوْلِيآءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ... أَال إِنَّ»آمده : 

  3.«نه آنان اندوهگین می شوند؛ همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اندبیمی است و
و یاد خود قابل  آرامش و اطمینان خاطر را در پرتو زندگی با ذکر ،در بیانی رساتر، ودود مهربان

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ » :تحصیل می داند و اعالم می دارد

همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باش که  الْقُلُوبُ؛
  0«ش می یابد.با یاد خدا دل ها آرام

دو( روشن بینی: از نظر قرآن ایمان موجب روشن بینی و بصیرت انسان در مقام تشخیص حق از 
ای  ؛يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً...» :باطل می گردد. آن جا که می گوید

)نیروی( تشخیص )حق از باطل( دارید، برای شما  کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا

  5«می دهد.قرار
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 افراد فاقد ایمان را کور و نابینا می داند: خداوند از سوی دیگر
کسانی که به آخرت ایمان ؛يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَالَّذِينَ ال إِنَّ»

  3«بمانند. [سرگشتهنابینا ]وهم چنان( نظرشان بیاراستیم)تاررادندارند،کردارهایشان 

خودپسندی ها و باال می توان فهمید که ایمان و تقوا از یک سو موجب زدودن  ۀاز مقایسۀ دو آی
از سوی دیگربا اتصالی که به نور الهام و هدایت الهی دارد، به روشن بینی خودخواهی ها است و

  3می انجامد.
وَلَوْ أَنََّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتََّقَوْا لَفَتَحْنَا »رکات دنیوی: در قرآن کریم آمده است: سه ( نزول ب

و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً ؛عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السََّمَاءِ وَالْأَرْضِ

 0«برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم
لق خوش و نیکوست، پیامبر ایجاد خُ، سن خلق: ابتدایی ترین رکن ایمان برای هر فردح (چهار

در پاسخ مردی که پرسید : دوست دارم ایمانم کامل شود؛ فرمودند: اخالقت  صلی اهلل علیه وآله  خدا
خوش خلقی یکی از ابتدائی ترین آثار ایمان است،   5را خوب کن، ایمانت کامل می شود.

لق فردی در جامعه نیز جاری وساری می گردد وباعث ایجاد روابط این حسن خُ خواه ناخواه
؛ بویژه در این شرایط بحرانی که آدمی اوقات بیشتری را در خانواده صحیح اجتماعی می گردد

 .وکنار اهل وعیال خود می گذراند، خوش اخالقی می تواند گرما بخش فضای خانواده باشد

اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوي اهلل وحسن »می فرمایند:   علیه والهصلی اهللهمچنین پیامبر اکرم 

ت البته اهمیّ «وارد بهشت می کند تقوی وحسن خلق است.که مردم را بیشترین چیزی  3؛ الخلق

تکمیل فضائل نیزهدف از بعثت خود را  صلی اهلل علیه وآلهاین موضوع به حدی است که پیامبر 
لق وخوی خود را در برخورد مواجهه با این معیار آدمی می تواند خُ ؛3اخالقی ذکر نموده اند.

 وارتباط با دیگران در حریم خانوادگی واجتماعی محک بزند و عیار آن را به دست آورد . 
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حسن العفاف والرضا »این خصوص می فرمایند:درعلیه السالم امیرالمؤمنین علی نفس: عزت (پنج 

دارای وخرسند بودن به قدر کفاف از پایه  نفس وخویشتن عزت1؛بالكفاف من دعائم االيمان
در شرایط کنونی که بسیاری ازمکاسب و مشاغل به علت فاصله گذاری  «های ایمان است.

مالی های دچار چالش شدیدا و افراد  خانگی به تعطیلی اجباری کشیده شده ۀاجتماعی و قرنطین
، هوروح خویش را به نور آن متعالی کردکه خود را به زینت ایمان آراسته  شده اند آن کس

دیگران از بین واحسان ت درخواست از دیگران و یا چشم داشتن به لطف هرگز آن را با ذلّ
امور به دست اوست را می پرستد وپروردگار  ۀچرا که معبودی که قدرت هم ؛نخواهد برد
ت نفس هستند دارای عزّانسانها  ۀالبته هم 3ت نفس را تحسین وتمجید نموده است.عالمیان عزّ

د ندار مضاعف عزتی اند با ایمان به دلیل وجود ایمان در دلشا فرااما  ؛وبرای خود ارزش قائلند
د. نست و باید از آن صیانت وحفاظت کنوندی ا عزت خداتشعشعی از، این غزتکه در واقع 

شده است او خدشه دار  یت ایمانت فرد مؤمن خدشه دار شود در واقع عزّچرا که اگرعزّ
ت فردی را هم که خود را به زینت ت ایمان را بر نمی تابد تا آنجا که ذلّوپروردگار مهربان ذلّ

 برنمی تابد. ،ایمان آراسته
ایمان از آن یاد شده است  شش( راستگوئی وصداقت:یکی دیگر از مواردی که با عنوان نتایج

  علیه السالمصداقت است واهمیت این موضوع تا به آنجاست که موالی متقیان علی  راستگوئی و

نیز  واین ثمره ازایمان راستی در رأس ایمان است. 5؛رأس االيمان، الصّدق»می فرمایند:
 حریم خانواده واجتماع دارد .  فردی در کارکردهای فراوانی درروابط بینا

خداوند عزوجل ایمان را برهفت علیه السالم  امام صادق ۀ فرمودبه  هفت( وفای به عهد و امانتداری:
نیز می  صلی اهلل علیه وآله  پیامبر اکرم 5پایه استوار نمود که یکی از آنها وفای به عهد وپیمان است.

، همچنین عالوه بر وفای به عهد 3«خوش پیمانی از ایمان است.؛حُسْنُ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ»فرمایند: 

چرا که در مفهوم  ؛ذکر شده که البته به معنی وسیع کلمه است ازفواید ایمان  ادای امانت نیز
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 پیامبران الهی و همچنین امانتهای مردم جمع است. وسیع امانت، امانتهای خدا و
فرو بردن خشم وکظم غیض نیز از مواردی است که در روایات از آن به  هشت( کظم غیظ:

من كظم »در این زمینه می فرمایند صلی اهلل علیه وآله  پیامبر اکرم ر شده است.ایمان تعبی ۀکامل کنند

آن کس که خشم خود را فرو  3؛غيظاً وهو يقدر علي امضائه اعقبه اهلل امنا وايماناً يجد طعمه
ببرد، با اینکه قدرت بر اعمال آن دارد، خداوند دل او را از آرامش و ایمانی پر می کند. که 

نکته است که فرو بردن خشم اثر فوق العاده ای در  ایناین حدیث بیانگر  «می چشد.طعم آن را 
 تکامل معنوی انسان وتقویت روح ایمان دارد.

یکی دیگر از مواردی که از آن به عنوان رکن ایمان یاد شده است، سازش  نه( مدارا با مردم :

مؤمن، مؤمن حقیقی نمی باشد، مگر اینکه علیه السالم  امام رضا ۀومدارا با مردم می باشد. به فرمود
خصلت در او وجود داشته باشد: سیره وسنتی از پروردگارش، سیره ای از پیامبرش وسیره  سه

عَالِمُ الغَيبِ فَال يُظهِرُ عَلَي غَيبِهِ »ای از امام و رهبرش. اما سیره پروردگارش طبق فرمایش قرآن 

پرده پوشی است 3«فَإنَّهُ يَسلُكُ مِن بينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ رَصَدًاإِلَّا مَنِ ارتَضَي مِن رَسولِ  أحَدًا.

مدارا  «0خُذِ العَفوَ وَأمُر بِا لعُرفِ وَ أَعرِض عَنِ الجاهِلِينَ»وسنت پیامبرش طبق فرمایش پروردگار 
المشرِقِ وَ المَغربِ لَّيسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهُكُم قِبلَ »با مردم است وسنت امام طبق فرمایش قرآن 

في وَلَكِنَّ البِرَّ مَن ءَامَنَ باهللِ وَاليَومِ االخرِ وَالمَلَائكَةِ وَاليَتَمَي وَالمَسَاكينَ وَابنَ السَبيلِ وَالسَائلينَ وَ

أسَآءِ وَالضَّرَّاءّ الرِقابِ وَأَقَامَ الصَلَاة وَءَاتَي الزَّكَوةَ وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إذا عَهَدُوا وَ الصَابِرينَ في البَ

 3صبر در سختی وتنگنا ها می باشد. 4«وَحينَ البَأسِ أُو لئكُ الَّذينَ صَدَقُوا وُ أولئِكَ هُم المُتَّقُونَ
پروردگار مهربان آثار دنیوی فراوانی در ازای ایمان قرار داده تا  ده( کرامت و بزرگواری :

 بادیگر مترتب از جمله آثارِ حق متمایل سازد. تسلیم در برابر دلهای افراد را نسبت به ایمان و
هواهای نفسانی را مهار کرده و ، ایمان، کرامت شخص با ایمان است. او به امر پروردگارش

خداوند ، داری تها ومطالع دنیوی محروم نموده است. در ازای این خویشتنهمواره خود را از لذّ
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ت وکرامت هم در پیشگاه ر گرفته که این عزّمنزلتی واال در نظ جلّ و اعال برای مؤمن مقام و
  خداوند است وهم در میان خالئق.

تفویض امر به خدا به معنای واگذار نمودن کارخویش به او است، نه اینکه  یازده( تفویض:

هنگامی که در برابر موانع  نهایت کوشش وتالش خود را بکند و ؛شخص دست از تالش بکشد
درعین  بلکه کار خود را به خدا واگذارد و ؛ودلسرد نگرددسخت قرار گرفت وحشت نکند 

تفویض گرچه از نظر مفهوم با توکل شباهت  با عزمی راسخ به تالش وجهاد ادامه دهد.حال 
 وجود در مین ایمان راثگرچه انسان مؤمن گوهرتوکل است.دی دارد، ولی مرحله ای باالتراززیا

ودرا از دستاوردهای تعال است اما هیچگاه نباید خملحظه توجه او به قادر هر در و خویش دارد

  علمی و نتایج
  شرایط بیماری محروم نماید.ارزشمندطب صنعتی وسنتی در

اصوالً روح ایمان همان تسلیم است. البته بدون شک، استقالل فکری و روحی  دوازده( تسلیم:
ه مسأله به امر خداوند انسان اجازه نمی دهد که بی قید وشرط تسلیم کسی شود، اما هنگامی ک

تسلیم مطلق نبودن دلیل برگمراهی است چرا که فرمان ایشان ، حکیم وپیامبر خدا می رسد
 کمترین خطا واشتباهی ندارد.

یکی از مواردی که به وفور در جوامع اسالمی ودر بین افراد با ایمان به چشم : ایثارگری سیزده (

معه ای که تمام افراد آن با هم احساس قرابت می خورد، ایثار واز خودگذشتگی است. در جا
امتناع نمی ، ونزدیکی می کنند، هیچ کس از نادیده گرفتن خود برای خیر رساندن به دیگران

کمک ، فرهنگهایی چون فرهنگ شهادت، نوع دوستی اسالمی  ورزد. از این رو در این جوامع
 رسانی به دیگران زیاد به چشم می خورد.

از ویژگیهای فردی که نور ایمان در وجودش تجلی یافته است، صالبت می : چهارده ( صالبت

باشد، از آنجا که حقیقت ایمان در او کامل گردیده و شیرینی آن را چشیده به راحتی از سخن 
در این خصوص می  علیه السالمعقیده خود دست بر نمی دارد، حضرت موسی بن جعفر  برمدارِ

 3؛ال يستفل دينه بشيء مؤمناعزمن الجبل، الجبل يستفل بالمعاول، و ال مؤمنان ال» فرمایند: 
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با  مؤمناز کوه سخت تر است زیرا کوه با ضربات تیشه شکاف بر می دارد اما دین  مؤمنیعنی 
 «هیچ چیز شکاف نمی خورد.

ان وجود دارد، مؤمنویژگی منحصر به فردی که در : پانزده ( ارتباط روحی مؤمنان با یکدیگر

ارتباط روحی و معنوی آنها با یکدیگر است به این معنا که اگر چه ممکن است به نظر برسد 
 .دند، اما در حقیقت قرب حقیقی دارنعد مکانی دارآنها بُ

یکی از محسوس ترین و بزرگترین آثار اجتماعی ایمان، دفع بالیا از جامعه به : شانزده( دفع بالیا
ذکر شده که خداوند جامعه  علیهم السالمات متعدد ازمعصومین واسطه ایمان است. چرا که در روای

 گاهی ای را که در آن افراد با ایمان حضور داشته باشند عذاب نمی کند. به عبارت دیگر

 3من از فنا نگه می دارد.ؤخداوند شهری را به واسطه یک م
ش و امنیت است و غایی و نهایی ایمان در جامعه، ایجاد آرامۀ نتیج: هفده ( آرامش و امنیت

افراد آن با  ۀنداشته باشد، در جامعه ای که هم وجود  مگر می شود در چنین جامعه ای آرامش
 یکدیگر روابط صحیح، سالم و عاری از گناه و ظلم دارند.

آرامش  ۀدر پرتو ایمان وبرادری است که مؤمنان در شادی ها ورنج ها و بالیا و مصیبت ها مای
می فرمایند: برای هر چیز، علیه السالم همدیگر هستند و انصافا همان گونه است که امام صادق 

همانطور که ؛ چیزی است که با او آرامش می یابد ومؤمن به برادر مؤمنش آرامش می یابد 

 3پرنده به همنوع خود آرامش می یابد.

  رابطه ایمان و احساس امنیت

که دلیل اصلی بروز عوارض بیماریهای روانی اضطراب امر ی در اینمکاتب روان درمان ۀکلی
. وجود دارد است، اتفاق نظر دارند؛ ولی در تعیین عوامل اضطراب برانگیز، اختالف نظرهایی 

این مکاتب متفقاً هدف اصلی روان درمانی را، رهایی از اضطراب و به وجود آوردن احساس 
 دانند.  امنیت در نفس انسان می

، در درمان این گونه دهد که ایمان به خدا سی تاریخ ادیان، به ویژه دین اسالم نشان میبرر
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 ضطراب وبیماریهای روانی ناشی ازاحساس امنیت وآرامش و پیشگیری ازتحقق اها و بیماری
ابتالی شخص وجه است که درمان، معموالً پس ازاین مسأله شایان ت آن،کامال موفق بوده است.

 ؛ر یابدکودکی در نفس انسان استقراشود، اما ایمان به خدا اگراز وع مینی شربه بیماری روا

بخشد. قرآن، امنیت  ی به شخص میآسیب بیماریهای رواننوعی مصونیت وپیشگیری از
آری، آنها که »فرماید:  کند، چنین توصیف می ایجاد می مؤمنآرامشی را که ایمان، در نفس و

« شرک نیامیختند امنیت، مال آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. ایمان آوردند و ایمان خود را با
 ( 13)انعام، آیه 

یرا ایمان راستینش به شود، ز متحقق می مؤمنآرامش و استقرار و امنیت نفس، برای اصوال

من واقعی ؤسازد.م ظر لطف خداوندی امیدوار میناورا نسبت به کمک و حمایت و خداوند،
کند،  اوست که ارزاق را بین مردم به اندازه تقسیم میخداست ودست ه روزیش درکداند می

او بر  یای در زمین نیست مگر اینکه روز هیچ جنبده»ترسد.  بنابراین از فقر و تنگدستی نمی
 ( 3)هود آیه « خداست.

ترسد. او از گرفتار شدن به امراض یا پیش  من واقعی از مصائب روزگار حوادث و دهر نمیؤم
اگوار و وقوع فاجعه باکی ندارد؛ زیرا عقیده دارد که حوادث خوب یا بدی که آمدن حوادث ن

دهد، آزمایش از طرف خداوند است تا معلوم شود چه کسانی در هنگام  برای مردم روی می

و ما شما را با »... کنند.  گویندو یا به وقت گرفتاری، صبر پیشه می شادی و گشایش، سپاس می
 ( 03)انبیا، آیه « گردید. کنیم و سرانجام به سوی ما باز می میبدیها و نیکیها آزمایش 

شود. این احساس  من واقعی، هیچ وقت دچار اضطراب ناشی از احساس ناخودآگاه گناه نمیؤم
من خود ؤبرند. عدم اضطراب م گناه، همان چیزی است که اکثر بیماران روانی از آن رنج می

 :معلول چند علت است.

ی که از دوران کودکی براساس تربیت صحیح اسالمی رشد کرده است. به آسانی در مؤمن (اول
شود که باعث عذاب  گیرد و به ارتکاب معاصی و گناهانی وادار نمی معرض فریب، قرار نمی

 شود.  وجدان و احساس پستی و حقارت نفس و قربانی احساس گناه و سرزنش وجدان می
من نیز از این قانون ؤمعرض ارتکاب اشتباه قرار دارد و مبدیهی است که هر انسانی در  (دوم

مستثنی نیست. اما او به هنگام ارتکاب خطا، در یادآوری گناه و اعتراف به آن تردیدی به خود 
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کند. زیرا  دهد و در پیشگاه خداوند متعال به خاطر ارتکاب خطا، استغفار و توبه می راه نمی
کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم »گناهان است.  خداوند سبحان، توبه پذیر و بخشنده

)نساء آیه « کند؛ سپس از خداوند، طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.

333 ) 

من به گناه و توبه به درگاه خداوندی، اورا ازکوشش برای دور نگهداشتن ؤاف ماعتراصوالً

 دارد.  باز می احساس گناه ـازناراحتی روانی ناشی ازرهایی  گناه از ذهن ـ به منظورفکر
سرکوب ناخودآگاه آن نهایتاً به داشتن فکرگناه ازذهن، کوشش، برای دور نگه:توضیح اینکه

که آن نیروی شود  باید توجه داشته باشیم که سرکوب فکر گناه باعث نمی اماشود. منجر می

بنابراین  ؛داشته باشد نیز از بین برودوجود انفعالی احساس پستی وحقارتی که همراه فکر گناه
کند که باعث رنج و  نیروی انفعالی مزبور به شکل اضطرابی مبهم و پیچیده در انسان، بروز می

 شود. ایجاد تشنج روانی در شخص می
ينَ هُوَ الَّذي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلوبِ المُؤمِن»چهار سوره فتح  ۀتوان از آی اولین برداشتی که می

او کسی است  ؛لِيَزدادوا إيمانًا مَعَ إيمانِهِم وَلِلَّهِ جُنودُ السَّماواتِ وَاألَرضِ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا
ها و  های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمان که آرامش را در دل

کرد، این است که بدون ایمان، آرامش ، «زمین از آن خداست، و خداوند دانا و حکیم است

 روحی و روانی وجود ندارد.
گذارد، این  نیروی معنوی وجود دارد که در نفس انسان تأثیری شگرف بر جای می ،در قرآن

شود و ادراک و  صیقل روح انسان میوتیزی احساس و شعور ونیرو باعث بیداری وجدان 
لب افراد مؤمن، ارتباط خود را با خداوند مانند اغ. بخشد تفکرش را بیدار و بصیرتش را جال می

توان از طریق اتکاء و توسل  کنند و معتقدند مى ارتباط با یک دوست بسیار صمیمى توصیف مى

به همین دلیل است که  هاى غیرقابل کنترل را به طریقى کنترل کرد. به خداوند، اثر موقعیت
شود که گویا  گیرد، ناگهان تبدیل به انسانی می انسان پس از اینکه در معرض تأثیر قرآن قرار می

 شده است.  تازه آفریده
روان درمانی افرادی که دچار اضطرابهای شخصیتی هستند  ۀزمین های زیادی در اخیراً،کوشش

اما ی روان درمانی به وجود آمده است،های مختلفی برا این زمینه، روشرانجام شده است. د
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پیشگیری از بیماریهای روانی را کسب ازبین بردن و یا رۀدربا ،موفقیت مورد انتظار،هیچ کدام
های مختلف روانی را  یکی از نخستین کسانی که مسأله تهاجم اضطرابها و بیماری. نکرده است

گوید: ایمان، بدون شک  مطرح کرد، ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس آمریکایی بود. او می

یرویی است که باید برای کمک به انسان، در زندگی ایمان، ن؛ موثرترین درمان اضطراب است
وجود داشته باشد، فقدان ایمان، زنگ خطری است که ناتوانی انسان را در برابر سختیهای 

گوید: در طول سی سال گذشته، افراد  ، روانکاو می2«کارل یونگ» 3.دارد زندگی اعالم می

ند و من صدها تن از بیماران را های مختلف جهان متمدن، با من مشورت کرد زیادی از ملت
بردند )یعنی از  ام، اما از میان بیمارانی که در نیمه دوم عمر خود به سر می معالجه و درمان کرده

های دینی  سالگی به بعد( حتی یک بیمار را نیز ندیدم که اساساً مشکلش نیاز به یک آموزه 03
های دینی بازگشته بودند به طور  و دیدگاهدر زندگی نباشد. فرد فرد آنها تنها وقتی که به دین 

 .کامل درمان شدند
زد عالوه بر روانشناسان و روانکاوان، بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی نیز این مساله را گوش 

گردد. مثال  اساساً به نیاز وی به دین و ارزشهای معنوی برمیکنند که مشکل انسان معاصر، می

اند،  دچار آن شدهبحرانی که اروپاییان درقرن حاضر  :گوید می «آرنولوتوین بی»مورخ معروف 
او معتقد است که تنها راه درمان این فروپاشیدگی اخالقی . گردد به فقر معنوی آنها باز می اساساً

 0برد، بازگشت به دین است. که غرب از آن رنج می

 سپردن امور به او . توکل و2

به معنای اعتماد کردن، اعتماد بر کسی کردن، تکیه کردن و اعتماد نمودن بر  ،توکل در لغت
تسلیم بودن به خواسته های هم  توکل در اصطالح 5کسی و اعتراف کردن به عجز خود است.

امور زندگی وکیل و ۀ حق و اعتماد صد در صد به قدرت و کارگشایی او و او را در هم

                                                           
 ..تهران اسالمى انقالب آموزش و انتشارات رشیدیان، عبدالکریم ترجمه پراگماتیست، ویلیام، . رک: جیمز، 3
 تهران. دانشگاه انتشارات مؤسسه: تهران روانشناسی، مکاتب یا شخصیت های نظریه ،(3073) اکبر؛ علی .رک: سیاسی، 3
 .3003 نورجهان، تهران، آذری، سهیل ترجمه سامرول، سی، دی، تلخیص تاریخ، به نظری بی، توین آرنولد . 0
 3٫ ج دهخدا، ی نامه سنت دهخدا، اکبر، . علی 5
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و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود به خدا و محول اعتماد  3کارگذار گرفتن می باشد.
سوره  0. خداوند در آیه 3ی خود به او و تکیه بر حول و قوه الهی نمودن استهاکار ۀکردن هم
الِغُ أَمْرِهِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَ» فرماید: طالق می

رساند و هر  کند به او روزى مى و از جایى که حسابش را نمى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا؛
رساننده است به راستى  خدا فرمانش را به انجام  کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است؛ 

 «اى مقرر کرده است. خدا براى هر چیزى اندازه
وکل این نیست که انسان از وسایلی که خداوند در جهان ماده در اختیار او گذاشته معنای تالبته 

عالم ماده محاصره نشود و  یبلکه منظور این است که انسان در چهار دیوار ؛صرف نظر کند

چشم خود را به حمایت و لطف پروردگار بدوزد. این توجه و آرامش و نیروی فوق العاده 
اثر عظیمی خواهد داشت. توکل  ،ه با مشکالتهی بخشد که در مواجروحی و معنوی به انسان م

ارکان زندگی سعادتمند و لذت از و به خداوند، یکی از ملکات نفسانی نادر و ارزشمندو اعتماد 
در سایۀ این حالت، بسیاری از دغدغه ها از وجود آدمی رخت بر می بندد و طوفان . بخش است

آورند.کسی که دارای روح توکل است، هرگز در شرایط های سهمگین حوادث سر فرود می 
یأس و ناامیدی را به خود راه نمی ، ی مانند کرونا و موارد مشابهبحرانی و بیماری های همه گیر

دهد. در برابر مشکالت ضعف نمی کند، در برابر حوادث سخت و مقاوم است. این عقیده چنان 

 ر مشکالت پیروز شود.که می تواند ببخشدقدرت روانی ای به او می 
این است که انسان معتقد باشد که استقالل و اصالت منحصراً از آن خدای ؛ پس معنای توکل 

  0سبحان است و در عین حال، سببیت غیر مستقله را برای خویش و برای اسباب قائل شود.
 می فرماید: علیه السّالمامام علی 

چه در دست خدا است بیش از اعتماد وی  او بدانایمان بنده راست نباشد، جز آنگاه که اعتماد 

 5چه در دست خود او است، باشد. بدان

                                                           
 035 ص اخالق، های زیبایی انصاریان، . حسین، 3
 13 ،3011 . کریمی، 3
 33٫ ص 53 ص ،(سلم و آله و علیه اهلل صلی) اعظم پیامبر در عظیم خلق بیدگلی، کریمشاهی . حسین، 0
 .033 حکمت البالغه، . نهج 5
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االيمان علي اربعه اركان، التوكل علي اهلل و »همچنین می فرمایند:  علیه السالمحضرت علی 

توکل  (3رکن استوار است:  5ایمان بر  ؛1«التفويض الي اهلل و التسليم المر اهلل والرضا بقضاءاهلل
 «رضا به قضای الهی.(5تسلیم شدن به امر خدا (0تفویض امور به خدا (3خدا بر 

منظور از توکل بر خدا، این است که انسان کار خود را به او واگذارد و حل مشکالت خود را 
توکل .از او بخواهد، خدایی که از تمام نیازهای او آگاه است و قدرت بر حل هر مشکلی دارد

علم را در  ؛مراتب ایمان تنها به علم و حال و عمل تحقق می یابد ۀ از مراتب ایمان است و هم
ایمان می خوانند. ایمان عبارت است از تصدیق و هر تصدیقی با قلب صورت می  اصل زبانِ

یقین گفته می شود و مراتب یقین بسیار به آن   گیرد و این همان علم است و چون قوی شود،

که  است، لیکن ما در اینجا به یقینی نیاز داریم که مبتنی بر توکل باشد و این همان توحید است
« لَهُ المُلکَ»بیانگر آن است و ایمان به قدرت خداست که « الإلهَ إلَّا اهلل وَحدَه الشَريكَ لَه»قول 

« لَهُ الحَمدُ و هو عَلي كُلِّ شيءٍ قدير»ترجمان آن است و ایمان به وجود و حکمت اوست که 
توکل می باشد  ۀشدالّ بر آن است. بنابراین هر کس مؤمن به این هاست ایمان او که اصل و ری

الإلهَ إلَّا اهلل وَحدَه الشَريكَ لَه و لَهُ الحَمدُ و هو عَلي كُلِّ » کامل است به مقصود این است که

  3صفتی مالزم دلش است و بر او غلبه داشته باشد. «شيءٍ قدير
به خداست، اما تحصیل اسباب، با توکل منافات ندارد. ولی اسبابی که به  اعتمادتوکل، هرچند 

قلب طور قطعی باطنی، نه وهمی اثر بخشند. توکل از ترکیب دو عامل توحید انفعالی و قوت 
اما پیوند ؛ منتهی به عدم توکل می شود  ناشی می شود؛ به طوری که فقدان هر یک از این دو، 

آن ها آرامش و طمأنینه به ارمغان می آورد. توکل از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه است 
ستره تدابیر و اختیارات را به خداوند واگذار می کند از نظر گ ۀکه در باالترین مرتبه، انسان هم

 مراتب توکل غیرقابل شمارش است.

راه رسیدن به توکل پس از تحکیم اعتقاد به یگانگی خدا در مقام فعل و اثر، بررسی و 
آینده با گذشته و شنیدن حکایات مختلف دراین باب  ۀو مقایس آیات و روایات خوانش

احوال است.در آیات و روایات، از توکل  ۀتوکل آرامش و رضایت در هم ۀو نشان است

                                                           
 037،ص3ج الحکمه، میزان شهری، ری محمد،محمدی . 3
 533 ص ،3 روشن،ج راه کاشانی، . محسن، 3

http://bankmaghaleh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
http://bankmaghaleh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
http://bankmaghaleh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
http://bankmaghaleh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
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رهایی ازرنج و  ۀبه خدا، بهترین تکیه گاه، حقیقت و رکن ایمان، برترین توشه، وسیل
حرمت و   اضطراب، عامل رشد و تکامل معنوی، بی نیازی و کفایت، دستیابی به عزت،

 ارزشمندی خویشتن یاد شده است.

مسائل و مشکالت، رسیدن به اهداف و کنترل  تجربه نشان داده است که توانایی ما بر حل
داشتن بر رویدادهای زندگی بسیار محدود و ناچیز است. اگردراین موارد تکیه و اعتماد بر خدا 

 و به اهداف مورد نظر دست یابیم. می توانیم موانع را پشت سر بگذاریم، داشته باشیم
 ت:اید دانست که توکل از حیث قوت و ضعف دارای سه درجه اسب

نظیر حالت او در وثوق به  ،این حالت انسان در مورد وثوق به کفالت و عنایت خداوند (اول

 ؛وکیل خویش است
مانند حالت کودک به مادرش  ،درجه ای قوی تر است اینکه حالتش در برابر خداوند( دوم

باشد، زیرا کودک جز مادر کسی را نمی شناسد و جز به او پناه نمی برد و بر کسی جز او اعتماد 
نمی کند، هرگاه او را ببیند در همه حال به او می آویزد و به دامن او چنگ می زند و از او 

ن چیزی که بر زبان می و اگر در غیاب مادرش پیشامدی برایش رخ دهد نخستی نمی گرددجدا
و اولین خاطره ای که به دلش خطور می کند یاد مادر است، زیرا مادرش  !آورد گفتن ای مادر

ت او اعتماد دارد، گاهی به گمان می آید که این پناهگاه اوست و به کفالت و کفایت و محبّ

فراسوی  این ها ۀحاالت کودک مقتضای طبع اوست زیرا او قادر به توضیح نیست، ولی هم
نظر به سوی خدا داشته باشد و اعتمادش بر او باشد به او  ادراک است.بنابراین کسی که دل

چنانکه کودک  ؛همان اشتیاق دارد که کودک به مادرش، در حقیقت متوکل بر خداست
  3؛متوکل بر مادرش است

خود را در برابر خداوند مانند مرده  ،توکل است که در حرکات وسکنات ۀباالترین درج (سوم

اعتقادی راسخ ویقینی کامل دارد. این مقام توکل، ثمره  ،این مهم در دست غسال می بیند وبه
آن به کرم و عنایت خداوند وثوق  ۀو سؤال از خداوند است، زیرا دارنددرخواست اش ترک 

  3دارد.

                                                           
 330 ص . همان، 3
 335 ص . همان، 3
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 ضرورت توکل بر خدا

خود  ۀرت توکل می فرماید: به یقین بدانید! خداوند برای بندخصوص ضرودرعلیه السالم   امام علی
بیش از آنچه در علم  -هر چند با سیاست و سخت کوش و در طرح و نقشه نیرومند باشد!  -

الهی وعده فرموده قرار نخواهد داد، و میان بنده هر چند ناتوان و کم سیاست باشد و آنچه در 
ذشت، هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد، قرآن برای او رقم زده حایلی نخواهد گ

مردم، آسوده تر است و سود بیشتری خواهد برد و آنکه آن را واگذارد و در آن شک  ۀاز هم
مردم گرفتارتر و زیانکارتر است، چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب  ۀکند از هم

ایش گردد، پس ای کسی که از این شود، و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آزم
گفتار بهره مند می شوی، بر شکرگزاری بیفزای و از شتاب بی جا دست بردار، و به روزی 

 3رسیده قناعت مکن.

پر از پیچ و خم و فراز و فرود است و در کنار شیرینی ها و ، همه می دانیم حیات وزندگی آدمی
 ت ها و پیروزی ها.و شکسی ها، تلخی ها و ناگواری ها داردکام یاب

انسان در زندگی با اندک مشکلی دلسرد شود التی همراه است. اگربی شک هر کاری با مشک 
و از تصمیم خود برگردد، به یقین در هیچ کاری موفق نخواهد شد. کام یابی از آنِ کسی است 

را به زانو که در راه هدف خود، محکم و استوار در برابر حادثه ها و مانع ها بایستد تا آنها 

درآورد. چنین کسی، هم دین خود را حفظ می کند و هم در دنیا به خواسته اش می رسد. 
توکل به خداوند امیدآفرین، اراده خالق و روح پایداری را در انسان بیدار می کند و او را به 

سازد افقی تابناک تر رهنمون می سازد. ایمان، یگانه عاملی است که روان آدمی را نیرومند می 
و گستره اختیارش را وسعت می بخشد، به گونه ای که از رویارویی با پیچیده ترین پیشامدها 

ان مهمیشه ابتدا و انتهای زندگی خود بنابراین باید  .نهراسد و هرگز دچار ضعف و زبونی نشود

باشد رونق فکری عقلی و حتی مالی ما زیرا اگر خدا در زندگی دهیم ؛ را خداوند متعال قرار 
  نصیب خواهدشد .

در راستای اعتماد به خدا باشد  مؤمنان نیز می تواندو صلی اهلل علیه وآله اعتماد به پیامبر ناگفته نماند ،

                                                           
 373 ص ،330 حکمت ،3013 الهادی، نشر دفتر قم، البالغه، نهج دشتی، . محمد، 3
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منافاتی با اعتماد به خدا  هایی که در جامعه وجوددارند، اننیز اعتماد عرفی و عادی به انسو
اش غافل شده  نقش خدا در زندگیبه دیگران مذموم است که انسان از بلکه آن اعتمادی؛ ندارد

های دین اسالم فراوان توصیه شده است  و دیگران را همپای خدا تصور کند.در تعالیم و آموزه

مالِكَ  اللَّهُمَّ قُلِ» ها به دست او است: خیرات و خوبی ۀکه به غیر خدا تکیه نکنید؛ چرا که هم

لْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِکَ الْمُلْكِ تُؤْتِي ا

ها تویى به هر کس بخواهى،  بگو: بارالها!مالک حکومت 3؛ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ  الْخَيْر إِنَّكَ عَلى
ى هر کس را بخواهى، عزت گیر بخشى و از هر کس بخواهى، حکومت را می حکومت می

ها به دست تو است، تو بر هر چیزى  کنى. تمام خوبی دهى و هر کس را بخواهى خوار می می
 «قادرى.

امر می کند به اینکه به خدایى پناهنده شود که تمامى  رسول گرامى خود به خداوند ،دراین آیه
 با «الْخَیْرُ بِیَدِکَ» جمله.ها بطور مطلق به دست او است و قدرت مطلقه مخصوص او است خیر

« بیدک الخیر »خداوند  زیرا ، مقدم شدن خبر بر مبتداء و «الخیر» در استغراق الم و الف به دقت

ها، در دست خدا است؛  میدهد که تمام برکات و خوبی نشان !و این«الخیر بیدک »نه  ه فرمود
شده است که نباید جز به خدا به  لذا با دقت به این مضمون، در آیات و روایات فراوانی اشاره

 فرد دیگری تکیه و اعتماد کرد.

ال تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكَ وَ ال يَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ » فرماید: قرآن کریم دراین زمینه می

زیانى، مخوان!  رساند و نه  و جز خدا، چیزى راکه نه سودى به تو می 3فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمينَ؛

 «کاران خواهى بود. که اگر چنین کنى، از ظلم
وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ » فرماید طور در آیه دیگر می همین

یشود آتش شما را فرا که سبب مو بر ظالمان تکیه ننمایید، 0دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُون؛
 «شوید!  گیرد ودر آن حال، هیچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهید داشت و یارى نمی

وَلِيجَةً فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ   اللَّهِ  دُونِ  لَا تَتَّخِذُوا مِنْ»  فرماید: در همین راستا میعلیه السالم   امام باقر
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بجز خدا پشت و  3؛رَابَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُكُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَ
پناهى نگیرید که مؤمن نخواهید بود. هر نسبت و پیوند و خویشاوندى و پشت و پناه و بدعت و 

 «شد.را اثبات کرده با اى منقطع و نابود است، مگر انچه راکه قرآن آن  شبهه

هستی ازآن خدا است؛ لذا باید بر او توکل و اعتماد  و دنیاۀ جا که هم ، ازآنبا این وصف
إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ  وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَيْبُ لِلَّهِ وَ» نمود:

 ۀشود هم  ها و زمین و به او بازگردانده می ازآن خدا است نهان آسمانو  2بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون؛
 «آورید غافل نیست. کارها. وی را بپرست و بر او توکل کن که پروردگارت از انچه به جاى می

اتکا به خداوند، بر روح شکست خورده و ناامید آدمی اثری نیکو می گذارد و انسان مضطرب 

را از افکار پریشان وامواج بال که کم وبیش در زندگی ما مانند را به آرامش می رساند و او 
 دورمی سازد:، دوبحران کرونا ایجاد می ش

ــت    ــت اس ــه غفل ــن زو هم ــر م ــرا به  چ
 

 جهان سر به سر حکمت و عبرت است 
 

 گهــــی شــــادمانی و گــــاهی نهیــــب 
 

 3نشـــیب فـــراز آیـــد و گـــه زو گهـــی 
 

 هشیاری از غفلت از خدا شدائد دنیا؛ ابزاری برای

در رهنمودی  امید بستن به غیر از خدا را بهتر درک کنند که مردم زشتیِ خدای متعال برای این

ها امید به غیر من  آیا بنده من در سختی 4يُؤَمِّلُ غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي؛أَ»فرماید:  می
 «!ست من است؟ها به د سختی ۀکه هم بندد در حالی می

 گرفتار مشقتی و سختی به که است زمانی ،توکل نمود اولین ازمؤمنان برخی برای درواقع 
بیند که به کسی امید  معموال انسان در حالت عادی از یاد خدا غافل است و نیازی نمی.  آید می

های هستی را خدای  پدیده ۀدانند که هم می ،البته کسانی که از ایمانی واال برخوردارند -ببندد 

اما اگر در هنگامی که اسباب عادی را به روی خود بسته  -نماید  متعال خلق کرده و اداره می
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 .شود که ایمانی در دل او وجود ندارد ببیند باز به سراغ خدا نرود معلوم می می
بتوان خدای متعال وسایل فراوانی را برای جذب ما به سوی خودش قرار داده است و شاید 

از استادشان  علیه اهلل رضوانشمرد. مرحوم عالمه طباطبایی براز جمله این وسایل  نیزهای دنیا را سختی

ها به  کردند که ایشان فرمود: گاهی خدا فردی را مدت علیه نقل می اهلل رحمۀاهلل قاضی  مرحوم آیت
قدر در سعادت و   گفتن آنکند تا سرانجام یک بار بگوید: یا اهلل! این یا اهلل مصیبتی مبتال می

ها سختی ببیند تا این نیاز را درک کند. قرآن کریم  تعالی روح او مؤثر است که جا دارد سال
وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن »فرماید:  داستان حضرت یونس را به صراحت نقل کرده، می

)یونس( را به یاد آور! در آن هنگام که خشمگین رفت و و صاحب آن ماهی  1لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ؛

ها مردم را به دین خدا  حضرت یونس سال  «پنداشت که ما بر او سخت نخواهیم گرفت. مى
الهی بنا بود عذابی نازل شود. هنگامی  ۀکه مأیوس شد و سرانجام طبق وعد دعوت کرد تا این

ای ندارد قومش را  دیگر ماندن او فایده که که آثار عذاب ظاهر شد حضرت یونس به گمان این
ای از مردم قهر کرد. در مسیر، بر کشتی سوار شد و آن کشتی  رها کرد و رفت. به تعبیر محاوره

با نهنگی مواجه شد. مردم در چنین مواردی به قید قرعه یکی از سرنشینیان را در دهان نهنگ 
سه بار قرعه انداختند و هر سه با به نام  انداختند تا مشغول او شود و دیگران نجات یابند. می

درآمد. سرانجام ایشان را در دهان نهنگ انداختند. حضرت یونس که  السالم علیهحضرت یونس 

این گرفتاری را دید فهمید که کوتاهی کرده است و برای این کوتاهی باید مدتی در شکم 
إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ »ماهی بماند؛ 

ها صدا زد: خداوندا! جز تو  در آن ظلمت 2لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنينَ؛
یم و از آن . پس ما دعاى او را به اجابت رساند معبودى نیست! منزّهى تو! من از ستمکاران بودم

هنگامی که حضرت یونس به .«  دهیم اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات مى

کوتاهی خویش اعتراف کرد و از خداوند کمک خواست خدای متعال او را نجات داد. این 
شکال کار خود را بشناسند و این حقیقت اختصاص به حضرت یونس ندارد. دیگران هم باید اِ

و »دای متعال طلب بخشش و یاری نمایند تا کارشان اصالح شود. از این رو فرمود: چنین از خ
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بلکه تنها  ؛البته حضرت یونس کار حرامی انجام نداده بود« دهیم. این گونه مؤمنان را نجات مى
ها را رها کرده بود. اما خدای متعال همین اندازه را  به خاطر ناامیدی از هدایت قوم خویش آن

ای خاص دارد. برخی  مؤاخذه قرار داد. خدای متعال با بندگان خوب خود معاملههم مورد 

ممکن است هزاران گناه انجام دهند، اما این اندازه لیاقت و ظرفیت نداشته باشند که خداوند به 
ی قولی . اما اولیای خدا به خاطر یک ترک اولی به سرعت تذکرّگرداندر سرعت آنان را متذکّ

 کنند. می یا عملی دریافت

و آیا امید به ويَرْجُو غَيْرِي ويَقْرَعُ بِالْفِكْرِ بَابَ غَيْرِي؛ » فرماید: خدای متعال در حدیث قدسی می
که انسان به مشکلی  معموال هنگامی «کوبد؟! غیر من دارد و با فکر خویش در خانه غیر مرا می

بیابد. خدای متعال خطاب به  رفت از آن کند راهی برای برون خورد با فکر خویش سعی می برمی
اند که از چه کسی کمک بگیرند و با چه کسی ارتباط  کسانی که در شدائد، مدام در این اندیشه

آورند  یکی دوستان و آشنایان را به ذهن می برقرار کنند تا مشکلشان را حل کند و یکی
وَ بِيَدِي مَفَاتِيحُ » که: کوبد در حالی دیگران را می ۀخان بفرماید: آیا با فکر خودش در می

هیچ کس « ها تنها به دست من است؟! درها بسته است و کلید آن ۀ؛ همالْأَبْوَابِ وَ هِيَ مُغْلَقَةٌ
 3تواند مشکلی را بگشاید. بنابراین باید تنها به او امید داشت. اذن خدا نمی بی

                                                           
 عَنِ أَسَدٍ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ . 1

 تُؤَمِّلُ مَنْ :أَصْحَابِنَا بَعْضُ لِي فَقَالَ اَلْأَسْفَارِ، بَعْضِ فِي نَفَقَتِي نَفِدَتْ قَدْ وَ اَلْعِلْمَ فِيهِ نَطْلُبُ مَجْلِسٍ فِي كُنَّا: قَالَ عُلْوَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ
 عليك مَا وَ: فَقُلْتُ طَلِبَتُكَ، تُنْجَحُ الَ وَ أَمَلَكَ تَبْلُغُ الَ وَ حَاجَتُكَ تُسْعَفُ الَ اَللَّهِ وَ إِذًا: فَقَالَ فُالَناً،: فَقُلْتُ بِكَ؟ نَزَلَ قَدْ لِمَا

 جَالَلِي وَ عِزَّتِي وَ: يَقُولُ تَعَالَى اَللَّهَ أَنَّ اَلْكُتُبِ بَعْضِ فِي قَرَأَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبَا إِنَّ: فَقَالَ اَللَّهُ؟ رَحِمَكَ[ عِلْمُكَ]
 وَ قُرْبِي، مِنْ لَأُنَحِّيَنَّهُ وَ اَلنَّاسِ، بَيْنَ اَلْمَذَلَّةِ ثَوْبَ لَأَكْسُوَنَّهُ وَ بِالْيَأْسِ، غَيْرِي مُؤَمِّلٍ كُلِّ أَمَلَ لَأُقَطِّعَنَّ عَرْشِي عَلَى اِرْتِفَاعِي وَ مَجْدِي وَ

 مَفَاتِيحُ بِيَدِي وَ غَيْرِي بَابَ بِالْفِكْرِ يَقْرَعُ وَ غَيْرِي يَرْجُو وَ! ؟ بِيَدِي اَلشَّدَائِدُ وَ اَلشَّدَائِدِ فِي غَيْرِي يُؤَمِّلُ أَ وَصْلِي، مِنْ لَأُبْعِدَنَّهُ
 فَقَطَعْتُ لِعَظِيمَةٍ رَجَانِي اَلَّذِي ذَا مَنْ وَ دُونَهَا؟ فَقَطَعْتُهُ لِنَوَائِبِهِ أَمَّلَنِي اَلَّذِي فَمَنِ! ؟ دَعَانِي لِمَنْ مَفْتُوحٌ بَابِي وَ مُغْلَقَةٌ هِيَ وَ اَلْأَبْوَابِ
 الَ أَنْ أَمَرْتُهُمْ وَ تَسْبِيحِي مِنْ يَمَلُّ الَ مِمَّنْ سَمَاوَاتِي مَلَأْتُ وَ بِحِفْظِي، ضَوْايَرْ فَلَمْ مَحْفُوظَةً عِنْدِي عِبَادِي آمَالَ جَعَلْتُ رَجَاءَهُ؟

 مِنْ إِالَّ ؟ غَيْرِي أَحَدٌ كَشْفَهَا يَمْلِكُ الَ أَنَّهُ نَوَائِبِي مِنْ نَائِبَةٌ طَرَقَتْهُ مَنْ يَعْلَمْ لَمْ أَ بِقَوْلِي، يَثِقُوا فَلَمْ عِبَادِي بَيْنَ وَ بَيْنِي اَلْأَبْوَابَ يُغْلِقُوا
 أَبْدَأُ فَتَرَانِي أَ غَيْرِي، سَأَلَ وَ رَدَّهُ يَسْأَلْنِي فَلَمْ مِنْهُ اِنْتَزَعْتُهُ ثُمَّ يَسْأَلْنِي لَمْ مَا بِجُودِي أَعْطَيْتُهُ! ؟ عَنِّي الَهِياً أَرَاهُ لِي فَمَا إِذْنِي بَعْدِ

 مَحَلَّ أَنَا لَيْسَ وَ أَ! ؟ بِيَدِي اَلرَّحْمَةُ وَ اَلْعَفْوُ لَيْسَ وَ أَ! ؟ عَبْدِي فَيُبَخِّلُنِي أَنَا بَخِيلٌ أَ! ؟ سَائِلِي أُجِيبُ فاَلَ أُسْأَلُ ثُمَّ اَلْمَسْأَلَةِ قَبْلَ بِالْعَطَاءِ
 أَعْطَيْتُ ثُمَّ جَمِيعاً أَمَّلُوا أَرْضِي أَهْلَ وَ سَمَاوَاتِي أَهْلَ أَنَّ فَلَوْ ؟ غَيْرِي يُؤَمِّلُوا أَنْ اَلْمُؤَمِّلُونَ يَخْشَى فاَلَ أَ! ؟ دُونِي يَقْطَعُهَا فَمَنْ اَلْآمَالِ

 وَ! رَحْمَتِي مِنْ لِلْقَانِطِينَ بُؤْسِي فَيَا! قَيِّمُهُ؟ أَنَا مُلْكٌ يَنْقُصُ كَيْفَ وَ ذَرَّةٌ، مُلْكِي مِنْ اِنْتَقَصَ مَا اَلْجَمِيعُ أَمَّلَ مَا مِثْلَ مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلَّ
 (546 ص,  1 ج ؛ قدسي حديث ) كليات! .يُرَاقِبْنِي لَمْ وَ عَصَانِي لِمَنْ بُؤْسِي يَا
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تواند  خداوند نمیغافل گمان کند خزائن خدا محدود است و ۀ جا که ممکن است بند از آن
فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِي وَ أَهْلَ أَرْضِي أَمَّلُوا »فرماید:  ها را اجابت کند در ادامه می درخواستۀ هم

كَيْفَ  مُلْكِي مِثْلَ عُضْوِ ذَرَّةٍ وَ  جَمِيعاً ثُمَّ أَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِيعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ

 ۀاگر همي؛ يَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ فَيَا بُؤْساً لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي وَ يَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانِي وَ لَمْ يُرَاقِبْنِ

چه را عطا کنم که  اهل زمینم آرزو کنند و من به هر کدام مجموع آن ۀهایم و هم اهل آسمان
شود و چگونه ممکن است ملکی کم  نی از ملک من کم نمیاند سر سوز خالیق خواسته ۀهم

 « شود که قوامش به دست من است؟!

أَنتُمُ »آیا شایسته است که انسان صاحب چنین قدرتی را رها کند و سراغ گدایان درگاه او رود

عالم به کسی ببخشد تنها کافی  ۀو خدایی است که اگر بخواهد به اندازه هم« ا 1الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ

خدای متعال در پایان این  «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» است که اراده کند
فَيَابُؤْساً »فرماید:  حدیث شریف برای کسانی که از رحمت او ناامیدند اظهار تأسف کرده، می

بدا به حال ناامیدان از رحمت من! و  ؛ تِي وَ يَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانِي وَ لَمْ يُرَاقِبْنِيلِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَ

 3 «بدا به حال کسی که از من نافرمانی کرد و مراقب من نبود!

 نشانه های توکل به خدا

توکل به خدا سه مؤلّفه شناختی، عاطفی و رفتاری دارد و اگر این سه مؤلّفه حاصل شد، توکل 
 به خدا محقق شده است.

 ابعاد شناختی توکل عبارت اند از:الف( 

حوادث و رخ دادها را به خداوند  ۀاسناد امور به خداوند: کسی که به خدا توکل دارد، همِ .3
سناد می دهد، چون به این باور رسیده است که هیچ اتفاقی در جهان نمی افتد مگر به علم و اِ

بگو هیچ حادثه ای  5قل لن يصبنا اال ما كتب اهلل لنا؛» فرمود: خواست خدا؛ چنان که قرآن مجید
 «برای ما رخ نمی دهد مگر آن چه خداوند برای ما نوشته است.

سناد رزق و روزی به خدا: فرد متوکل، آن چه را در اختیار دارد، از خدا می داند و معتقد اِ .3

                                                           
 33. فاطر،  3
 .3ح 33ص 3ج . کافی، 3
 .33 آیه، . توبه 0
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رماید: از توکل تو را همین بس که می ف علیه السالماست روزی او تضمین شده است. امام علی 
 3.رزق و روزی ات را فقط از جانب خداوند بدانی

سناد سود و زیان به خدا: در بینش توکل مدارانه، این حقیقت نهفته است که انسان سود و اِ.0

صلی اهلل زیان را از سوی خدا می داند. در قسمتی از کالم جبرئیل در پاسخ به سؤال رسول خدا 
العلم بانَّ المخلوق ال يضرَّ و ال ينفع و ال يعطي و »راجع به ماهیت توکل آمده است:   علیه وآله

توکل، یقین داشتن به این است که سود و زیان و بخشش و حرمان به دست مردم  2ال يمنع؛
 «نیست، بلکه همه چیز در دست خداست.

 ابعاد عاطفی توکل عبارت اند از:ب( 

و » حقیقت توکل اضافه کرد: ۀ حدیث یاد شده، جبرئیل دربار ناامیدی از مردم: در ادامه .3

متوکل، چون می داند مخلوق نه می تواند سودی برساند و نه  0«.استعمال اليأس من الخلق

 «زیانی، پس از غیر خدا ناامید است.

 5فقط به خدا امید می بندد و ترسی جز از خدا ندارد. ،امید به خدا: کسی که توکل دارد.3

ت الهی نشان می دهد که به هر ایت از خدا: متوکل، با واگذاری امور زندگی خود به مشیّرض .0
 آن چه خداوند برای او مقرّر کرده، راضی است.

  علیه السالماطمینان به خدا: یکی از اصلی ترین محورهای توکل، اعتماد به خداست. امام علی  .5

 «به خدا اطمینان دارد، بر او توکل می کند.کسی که  3من وثق باهلل توكل عليه؛» :می فرماید

نترسیدن از غیر خدا: کسی که به خدا توکل دارد می داند دیگران بدون خواسته الهی نمی  .3

توانند کم ترین آسیبی به او برسانند، پس ترس از آن ها دلیلی ندارد. در روایات به این نکته 
 «از هیچ کس ترسی نداشته باشی.  6ان ال تخاف مع اهلل احداً؛»اشاره شده است: 

 

                                                           
 .333 ص ،33 ج الحکمه، . میزان 3
 .301 ص ،31 ج االنوار، . بحار 3
 .. همان 0
 .همان 5
 .333 ص ،3 ج دررالکلم، و . غررالحکم 3
 .333 ص ،33 ج الحکمه، . میزان 3
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 توکل عبارت اند از: رفتاریابعاد ج( 

خود باور دارد و به شکست فکر  عملِ ۀبه نتیج ،تالش و فعالیت: انسان متوکل، با تکیه بر خدا.3
 دارد. تری نمی کند، پس در زندگی خود نقش فعال

در  علیه السالم  ندارد. جبرئیل چشم امید قطع طمع از دیگران: متوکل، به هیچ کس جز خداوند  .3
این باره گفته است: کسی که به خدا توکل دارد، فقط به سوی خدا دست نیاز می گشاید و به 

 3جز او طمع ندارد.

 نتایج و آثار توکل

مقاصدش ظاهر می شود. مقاصدی که بنده در و آثار توکل در حرکت بنده و سعی او در راه
دارای چهار قسم است که عبارتند از جلب نفع، حفظ آن،  ؛حرکات و جنب و جوش خود دارد

  مهمترین آثارتوکل عبارتند از: درنگاهی گذرا  3دفع ضرر و قطع آن.

الثقة باهلل تعالي ثمن لكلَّ غال و سلم الي كل »می فرماید: علیه السالم  رشد و توکل: امام جواد .3

 «بلندی هاست ۀی به سوی هماعتماد به خدا بهای هر چیز گران بها و نردبان 5عال؛

 توکل، با زیرا افزاید، می را رتفکّ قدرت و هوش خدا، به توکل: بصیرت در تصمیم گیری .3
 لذا گیرد، می تصمیم خوب و بازد نمی را خود و شود نمی زده وحشت مشکالت برابر در انسان

 روشن او برای شبهات تاریکی کند توکل خدا بر که کسی: فرماید می علیه السالم علی امام

 5.شود می
 پاسخ، است. مقابله درمانی و ای مقابله کارکرددیگر توکل،  : اثر درمانی و ای مقابله کارکرد .0

است که در برابر نامالیمات زندگی صورت می گیرد تا از ناراحتی عاطفی جلوگیری  درخوری
با این تعریف، نقش رفتارهای مذهبی نظیر عبادت و توکل به خدا مشخص می شود.  3.کند

سخت ترین ،مقابله مذهبی، راهبرد محکمی است که با ارائه تفسیری قابل قبول از پدیده ها 

                                                           
 ..301 ص ،33 ج االنوار، بحار 3
 333 ص . همان، 3
 .035 ص ،33 ج االنوار، . بحار 0
 .535 ص ،3 ج دررالکلم، و . غررالحکم 5
 .373 ص خدا، به توکل شجاعی، . محمدصادق 3
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 موقعیت ها را معنادار و قابل تحمل می کند.

ه خدا، تمام تغییرات و تحوالت سناد است، زیرا در توکل بیکی از مولّفه های توکل، اِاِسناد : . 5
و رویدادها به خدا استناد داده می شود. بعضی از روان شناسان بر این مطلب تأکید دارند که 

اجتماعی، سیاسی،  چون عواملِای تمام مؤلّفه های تأثیرگذار هممذهب می تواند جایگزینی بر
 3.کمک کند اقتصادی و خانوادگی شود و به رضایت و تعادل و سالمت روانی فرد

نجات داده و کفایت امور آنان  ۀکفایت امور: خداوند به کسانی که بر خدا توکل کنند، وعد. 3
هر کس به خدا توکل کند خداوند  3و من يتوكل علي اهلل فهو حسبه؛»را برعهده گرفته است: 

نیز می فرماید: کسی که به خداوند توکل کند، امر او را  علیه السالمامام علی «. برای او کافی است

 0.کفایت می کند و کسی که از او درخواست کند به وی اعطا می فرماید
اعتماد به نفس: کسی که به خدا توکل دارد، احساس نیرومندی می کند و در برابر فشارها . 3

خدا توکل کند، دشواری ها برای او  می فرماید: هر کس به علیه السالممقاومت می نماید. امام علی 
 5آسان می شود و اسباب موفقیت برایش فراهم می گردد.

آرامش: توکل به خدا، بذر امید را در دل می پاشد و زمینه رهایی از رنج و افسردگی را فراهم .3
ج کسی که به خدا توکل کند، رن 3ليس لمتوكل عناء؛»می فرماید:  علیه السالممی سازد. امام علی 

دلیلش آن است که با توکل، انسان احساس تنهایی نمی کند و خود را به نیروی شکست  «.ندارد

و همکاران او در این باره « کرال» ناپذیری متکی می داند که همه چیز در دست و فرمان اوست.
رفتارهایی از قبیل عبادت، توکل به خداوند، زیارت و غیره می توانند از طریق »می گویند: 

اد امید و نگرش های مثبت، باعث آرامش درونی فرد شوند. باور به این که خدایی هست ایج
که موقعیت ها را کنترل می کند و پاسخ گوی نیازهای ماست، تا حد بسیاری باعث کاهش 

 3«.اضطراب در افراد می شود

                                                           
 .373 ص خدا، به توکل شجاعی، . محمدصادق 3
 .0 آیه . طالق، 3
 .73 خطبه صالح، صبحی البالغه . نهج 0
 .«وکل»ماده الحکمه، . میزان 5
 .33 ص ،3 ج دررالکلم، و . غررالحکم 3
 .33 ص خدا، به توکل شجاعی، . محمدصادق 3
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گرد ضد شما  ،خداوند در قرآن مجید می فرماید: کسانی که مردم به ایشان گفتند: مردمان
بلکه ایمانشان افزایش یافت و گفتند: خداوند ما  ؛اند پس از آنان بهراسید، نه تنها نترسیدند آمده

عاملی که مؤمنان را در ، این آیه نشان می دهد 3را بس است که او بهترین وکیل است.

 رویارویی با تبلیغات و جنگ روانی دشمن، مقاوم و نستوه و آرام ساخت، توکل بر خدا بود.

 ؛عزت نفس: یکی از آثار توکل، دست یابی به حرمت و ارزش مندی و عزت نفس است .1

زیرا افرادی که به خدا توکل می کنند، به پذیرش ذلت و دست دراز کردن به سوی دیگران تن 
د چون به طرف می گردنهرمی فرماید: بی نیازی و عزت به   علیه السالمنمی دهند. امام صادق 

 0؛اللهم اعزَّني بالتوكل»در روایتی می خوانیم:  3آن مستقر می شوند.ند، درجایگاه توکل رسید

 «خدایا مرا در سایه توکل، عزیز و سرافراز کن.
من احب ان يكون اقوي الناس فليتوكل »می فرماید:  صلی اهلل علیه وآله قدرت مندی: پیامبر اکرم  .7

 علیه السالمامام باقر «ید به خدا توکل کند.کسی که دوست دارد قوی ترین مردم باشد، با 5؛علي اهلل
مغلوب نمی شود و کسی که بر دامن لطفش چنگ  ،می فرماید: کسی که به خدا توکل کند

دلیلش آن است که کسی که به خدا توکل کند، با قدرت نامحدود  3زند، شکست نمی خورد.
 الهی پیوند خورده است.

که بر خدا توکل می کند، بسته است. قرآن مجید تسلط بر شیطان: راه نفوذ شیطان به کسی .33

شیطان بر کسانی که  3انه ليس له سلطان علي الذين آمنوا و علي ربّهم يتوكلون؛»می فرماید: 
 ایمان آورده و به پروردگار توکل می کنند، تسلطی ندارد

فرد متوکل خداوند  3؛ان اهلل يحبّ المتوكلين»: قرآن مجید می فرماید: وندجلب محبّت خدا.33
 «را دوست دارد.

                                                           
 .330 آیه، عمران . آل 3
 .313 ص ،33 ج الحکمه، . میزان 3
 .33 ص ،73 ج االنوار، . بحار 0
 .313 ص ،33 ج الحکمه، میزان . 5
 .. همان 3
 .77 آیه . نحل، 3
 337 آیه . آل عمران، 3
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قطعی داده که مشکالتشان را حل  ۀمندی از امدادهای غیبی: خداوند به متوکالن وعد بهره .33
و »می کند و آن ها را از امدادهای خود بهره مند می سازد. قرآن مجید در این باره می فرماید: 

در «او را سامان می دهد.هر کس بر خدا توکل کند، خدا کار  3من يتوكل علي اهلل فهو حسبه

خداوند فرمان خود را به انجام ان اهلل بالغ امره؛ »ادامه آیه به ذکر دلیل آن پرداخته و می فرماید: 
؛ یعنی خداوند که قدرت مطلق دارد می تواند به تمام وعده های خود جامه عمل «می رساند

 بپوشاند.

کسی که بر خدا توکل کند خداوند  2ليه كفاه؛و من توكل ع»نیز می فرماید:   علیه السالمامام علی 
 «او را کفایت می کند.

به نتیجه مورد دلخواه نمی  اما  ممکن است گفته شود: چرا گاهی با این که توکل بر خدا داریم
برای هر چیز اندازه ای قرار  0؛قد جعل اهلل لكل شي قدراً»خداوند در پاسخ فرموده است:  رسیم؟

از مصالح امور آگاه نیستید و هر چیزی حسابی دارد. گاهی مصلحت در ؛ یعنی شما «داده است
 این است که نتیجه به تأخیر بیفتد، پس عجله در این گونه موارد روا نیست.

بلکه  ؛توکل به غیر خدا و اعتماد به مردم و روی گرداندن از خدا، نه تنها نفعی برای انسان ندارد
موجب می شود امدادهای الهی نصیب او نشود و در تنگناها سر در گم بماند. یوسف پیامبر 

با آن مقام و عظمتی که در پیش گاه الهی داشت، تا جایی که قرآن او را از مخلصین  صلوات اهلل علیه

اه درخواست کرد که نزد پادش ،از رفیق زندانی اش که می دانست آزاد خواهد شد 5می داند،
 3.او وساطت کند، اما او یوسف را فراموش کرد و چند سال در زندان باقی ماند ۀدربار

 . تسلیم و رضامندی از قضا وقدرالهی3

است. « رضا و تسلیم»اگر مراحل کمال انسانی را برشماریم، یکی از آنها رسیدن به مرتبه 
افضل االيمان، الرَّضا بما يأتي به من »  در این خصوص می فرمایند:علیه السالم  علی امیرالمؤمنین 

                                                           
 خدا، به توکل شجاعی، . محمدصادق 333ص 3
 .17 خطبه البالغه، . نهج 3
 .0 آیه( 33) . طالق 0
 .35 ،آیه . یوسف 5
 .53 آیه . همان، 3
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 خرسندی به آنچه مقدر شده، از برترین )درجات( ایمان است. 3«القدر
تقدیرات و تدبیرات خداوند را هم بر ۀ بیند و هم می« ربوبیّت خدا»وقتی بنده، خود را در قلمرو 

استه و شود که بر آنچه خدا درباره او خو شناسد، نتیجه آن می مبنای حکمت و مصلحت می

کند؛ نه نسبت به آنچه  شود و هیچ اعتراضی نمی مقدّر کرده است، صبور و راضی و تسلیم می
 گذرد. نه آنچه در عالم هستی میخورده است، نه نسبت به دیگران، ودرباره خود او رقم 

 بریم ما آبروی فقر و قناعت نمی
 3با پادشه بگوی که روزی مقدّر است.

بخشد وازتالطم روحی وتشویش و  نفسانی، به بنده آرامش روانی میرسیدن به این کمال 

اگر خداوند  .گیرد اندازد و آرام می همچون کشتی که در ساحل امنی لنگر می ؛رهاند نگرانی می
ای این را خواسته که فقیر باشد یا غنی، زشت باشد یا زیبا، کوتاه باشد یا بلند، سفید  برای بنده

رزند شود یا عقیم، به سالمت باشد یا بیمار، بنده مؤمن نسبت به آن راضی باشد یا سیاه، صاحب ف
 کند. است و اعتراضی به کار خدا نمی

 به جهان خرّم از آنم کـه جهـان خـرّم از اوسـت    
 0عاشقم بر همـه عـالم کـه همـه عـالم از اوسـت      

 

الهی بخش است، حتی در تکالیف دینی و  این حالت روحی که بسی ارجمند و عزیز و آرامش
بخشد و اگر تکالیفی از سوی خداوند برای او مقرّر شده است، از نماز و روزه  هم اثر خود را می
 ۀتسلیم است و نسبت به آنها هم انتقاد و اعتراضی ندارد و هم دیگر تکالیفو حج و زکات و

از بسیاری  داند و از روح آرام و نفس مطمئنه برخوردار است. آنها را مایه خیر و سعادت می
که باعث سلب آرامش ناامیدی ها و ناراحتی ها، نتیجه رویدادهای ناخوشایند زندگی است 

رویدادهایی که گاه آدمی سهمی در ایجاد آن نداشته، بر اساس حکمت و انسان می شود؛
مصلحت خداوند، به دالیلی از جمله امتحان انسان ها، اتفاق می افتد. قرآن در این میدان، بحث 

تسلیم در مقابل آن را مطرح می سازد. باید با کمال شهامت بپذیریم که نه آمدن  قضا و قدر و

                                                           
 .373. همان،ص 3
 .حافظ.  . 3
 .. سعدی 0
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سختی ها در اختیار ماست و نه رفتن آنها؛ بلکه آنچه به دست ماست، واکنش ما در برابر 
بَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ »چنان که قرآن کریم می فرماید:  3موقعیت های ناخوشایند است؛

آرى، هرکس خود را با تمام  3حْسِنٌ فَلَهُ أجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْزَنُونَ؛مُ

وجود، به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست و بیمى بر آنان 
 «نیست و غمگین نخواهند شد.

 0؛مَنْ وَثِقَ بِأنَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ لَنْ يَفُوتَهُ اسْتَرَاحَ قَلْبُهُفرمود:  آله صلی اهلل علیه و پیامبر گرامی اسالم
هرکس اطمینان کند که آنچه خداوند برای او مقدر کرده، از او فوت نمی شود، قلبش راحت و 

 آرام می گردد.

 لقمان حکیم در اندرزهایش به فرزند خود می گوید:

عَلَى سِتِّ خِصَالٍ لَيْسَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَّا وَ هِيَ تُقَرِّبُكَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَا بُنَيَّ أحُثُّكَ 

هِ فِيمَا تُبَاعِدُکَ مِنْ سَخَطِهِ. الْأُولَى أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِکَ بِهِ شَيْئاً وَ الثَّانِيَةُ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّ

وَ كَرِهْتَ وَ الثَّالِثَةُ أنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَ تُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَ الرَّابِعَةُ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ  أحْبَبْتَ

كَ وَ لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَكْظِمُ الْغَيْظَ وَ تُحْسِنُ إِلَى مَنْ أسَاءَ إِلَيْ

 4سَّادِسَةُ تَرْکُ الْهَوَى وَ مُخَالَفَةُ الرَّدَى؛ال

فرزندم! تو را به شش خصلت تشویق می کنم که تو را به رضایت الهی نزدیک می نماید و از 
. به قضای 3. خدا را عبادت کن و چیزی را برای او شریک نگیر؛ 3ناراحتی اش دور می سازد: 

. برای خدا دوست داشته باش 0ری، راضی شو؛ الهی در چیزهایی که دوست داری و دوست ندا
. برای مردم آنچه را برای خود دوست داری، دوست داشته باش و 5و برای او بغض به دل گیر؛ 

. خشم خویش فروگیر و به هرکس به تو 3برای آنها هرچه را برای خود نمی پسندی، نپسند؛ 

 «ز.. با هوا و هوس و پستی مخالفت بور3بدی نموده، خوبی کن؛ 

مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فِي يَدِ : می فرمایددر این باره علیه السالم   حضرت علی

                                                           
 .353 ص زندگی، از رضایت پسندیده، . عباس 3
 .333 آیه . بقره، 3
 .501 ص المواعظ، و الحکم عیون واسطی، لیثی محمد بن . علی 0
 .330 ص ،3 ج الفوائد، کنز کراجکی، علی بن محمد . 5
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هرکس به آنچه خدا تقسیم نموده، راضی باشد، بر آنچه در دست دیگران است، غمگین  3؛غَيْرِهِ
 «نخواهد شد.

است که در علیه السالم  ک حضرت سیدالشهداء مصداق بارز راضی به قضای الهی، وجود مبار

إلهى رِضىً بقَضائِك المعبودَ فرمود:  و آخرین لحظات عمر پُربارشان، سر بر خاک بندگی نهاده

 خدایا، به خواسته ات راضی ام و معبودی جز تو نیست. 3سِواک؛

 رضا به قضای الهی 

دریافت این نکته که وضع و حالتی از سوی  -که ارزشی متعالی است-در بحث رضا و تسلیم 

تنبلی و بیکاری  ۀچه بسا برخی از امور و اوضاع، نتیج.شده، بسیار مهم است« مقرّر»خدا برای او 
ها، پیامد ظلم و اجحاف و  ها و ناکامی انگاری باشد، یا برخی از محرومیّت عاری و سهل  و بی
مقدّرات الهی گذاشت و به آنها رضا داد و گامی  کشی دیگران باشد. اینها را نباید به حساب حق

مسلمان، اگر مورد تعدّی .فرق دارد« رضا به تقدیر الهی»پذیری با  برای رفع ظلم برنداشت. ظلم
شد، برای درمان باید به پزشک اگر بیمار قرار گرفت، باید از خودش دفاع و رفع ستم کند،

پی تالش در خداورسول،ۀ ت، بایدبه فرموداشمراجعه کند،اگر تنگدست بود و مشکل معیشتی د
های فقر و  تحمل رنج بیماری و سختیپذیری و نه آنکه ذلّتمقدس برای تأمین معاش برود، 

ام، چون  فالکت خود را به حساب مقام رضا و تسلیم بگذارد و بگوید من به قضای الهی راضی
 معلوم نیست وضعیتی که دارد، همان خواسته و مقدّر الهی است!

ها در محدوده توان خویش، نتواند به  تالش ۀجایی است که آدمی برغم هم بازگشت سخن به آن

ه الهی تن است که خدا چنین خواسته است، وباید به خواست هدف خویش برسد در آن صورت
ها اطالع ندارد، با دل سپردن به قضای  ها و مصلحت حکمت ۀمند نباشد وچون ازهم گلهدهد و

ای از  رسد و این جلوه ه او خواسته است، به امنیت روانی وطمأنینه روحی میالهی وپذیرش آنچ
است.در بحران کرونا انسانها و موجودات پذیری نسبت به پروردگار است که موالی همه  والیت

ادعاهای بشر کل دانشمندان و مدعیان بشری عاجز ودرمانده شده وتا به امروز نتوانسته  ۀنیز با هم

                                                           
 .033 ص الکلم، ودرر الحکم غرر تصنیف آمدی، . تمیمی 3
 .7 ص ،3 ج کافی، اصول شرح ،(صدرا مال) شیرازی ابراهیم بن . محمد 3
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  1گرم ویروس ناپیدا برآیند .پنج کمتر از  از پسِو پانصد میلیون نفر  دمیلیار فتهاند بالغ بر 
عصر مدرن شده  مادی در مغرور دانش و پیشرفت ها انسان، کروناوبروز بیماری  تا قبل از ظهور

اخبار جدید پیشرفت  با انتشارهر روز، ند و قدرت خودرا برابر یا فراتر ازخداوند می دیدند !؟بود

و سرمست یافته ها و داشته ها  هپزشکی، فضایی، فناوری ارتباطات و...، بادی به غبغب انداخت
اسم روزگارمان، عصر خرد و دانایی و وداع ، از ملحدین از دید برخیحتی . خویش شده بودند

آماده می  «رنپسامد»با آسمان و معنویت شده بود و برای استقبال از جهان بدون دین و عصر 
بابا  »دنیل دّنِت، حامد عَبدُالّصَمد و...کتاب پشت کتاب که ،ریچارد داوکینز، سم هریس»شدند. 

، که واقعا هیچ و پوچ «کریستوفر هیچ»و فریادهای  !خدایی نیست نترسید ما هستیم، علم هست

                                                           
 :کنم می حساب برایتان کنید؟ نمی . باور 3

 .است نانومتر 333 حدود در قطر با ای کره شکل به جدید کرونای ویروس .3

 .متر 3.3333333 شود می

 :شود می محاسبه زیر رابطه از کره .حجم3

5/0×pi×R^3 

 3^(nm) 333،333  حدود شود می که

 m^3 33-^33×3  یعنی

 مترمکعب  3.3333333333333333333333 یا

 بنابراین. است مکعب متر بر کیلوگرم 3333 حدود آن چگالی باشد، آب و چربی به شبیه چیزی ویروس جنس .اگر0
 شود می کرونا ویروس یک جرم

3×33^-33 gr 

 گرم  3.3333333333333333 دیگر عبارت به یا

 گرم 3.3333333 بیمار فرد هر در باشد، داشته وجود کرونا ویروس میلیارد 3 حدود کوویدی، بیمار هر بدن در اگر.5
 گرم 3.3333333 فقط اگر که ویروس، کرونا نام به دارد وجود ای ماده دیگر، عبارت به. دارد وجود کرونا ویروس

 مقدار همین وجود بخاطر فقط انسانها از زیادی تعداد. شوید می مبتال 37 کووید به شما باشد، شما بدن در آن از
 !اند مرده بدنشان در ویروس

 وجود کرونا ویروس گرم 3 زمین کره روی در کال باشد، داشته وجود 37 کووید به مبتال انسان میلیون 33 اگر بنابراین. 3
 ! دارد

 !است ریخته هم به را دنیا کل ویروس گرم 3 فقط است،،، اینچنین آری

 است؟ ساخته مغرور بزرگوارت پروردگار به را تو چیز چه انسان، الکریم؛ای بربک غرک ما االنسان ایها یا

 /آورد خدای درگاه به عذر خویش تقصیر ز که به همان بنده

 آورد) دکتر جباری (  بجای که نتواند کس خداوندیش سزاوار ورنه
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( را می Homo sapiensکه با شوق و ذوق، مانیفست انسان خِردوَرز ) «یُووال نُوح هِراری»بود و 
که تازه کشفی کرده باشد، از حمام بیرون پریده و داد میزد: مردم  «ارشمیدس»نوشت و مثل 

 پشت طعنههای طعنه  با  سرکش و سرمستآنان میمون بوده!!!.  و فهمیدم، جد بزرگم آدم نبوده

ر ظهور هم که دین چیزی جز خُرافه و عقب ماندگی نیست و حتی با تردید می گفتند: حاال اگ!
؟ تا اینکه سر و کله پیروز شود وداین همه ابزار جنگی فوق مدرن!!!، مگه میش بااتفاق بیفتد؛

با پیشانی رفتیم به اینک ما مردم جهان ترمز توهّم همه را کشید،  ویروس کرونا پیدا شد و
خود استقبال سنگ واقعیت، و دیدیم چقدر دستمان خالی است، به تمام معنا از محافظت جان 

 عاجزیم، دشمن مان شاید در دست خانواده، دوست و یا عطسه کودکی پنهان شده باشد، و

از این دنیای پیشرفته شده؛ الکل،  یکدیگر فرار کنیم. اسلحه و ابزار دفاعی ما مجبوریم از
دوربین گوشی همراه  وایتکس، آب و صابون و شستن دوباره و صدباره دستها و خانه نشینی، از

حضوری اگر  ن اطمینان می دهیم که هنوز زنده ایم، حاال عاطفه و عشق و عاشقیِبه دیگرا
هست، بماند برای بعد. جان باختگان روزگار کرونایی، غریب ترین مرده های تاریخ اند، با 

قبرهای عمیق و ...، چه اسمهای بزرگی که کوچک شدند، آمریکا، اروپا، پادشاه، مَلکه، لُرد، 
آلن از کاخ سفید تا انیمکت.  و کُنج خلوتند در سِلبریتی و...، همه چَپیده ایپریزیدنت، ژنرال، 

از شرّ این  از نیروی ماورای بشر می خواهند که کوخ فقیر، همه نشسته اند و خدا خدا می کنند و

برای  "New York Postپست، نیویورک"ی آمریکایی  تیتر روزنامه ! ویروس نجاتشان دهد
مارس  33«ملکوت ]خداوند[ به ما کمک کند!: »هم واقعا عبرت آموز است  بحران کرونا

شده بودیم و مغرور، اما تحقیر شدیم، تحقیر، باید  ما متفاخر و متکبر ۀدریک کالم هم م(.3333

 1تعریف جدیدی برای خود و جهان اطرافمان پیدا کنیم.
هر کس  2بِقَدَري، فَلْيَلتَمِسْ اِلهاً غيري؛ مَنْ لَم يَرض بقضائي و لم يُؤمِن»در حدیث قدسی آمده است:

 «.به قضای من راضی نیست و به تقدیر من ایمان ندارد، پس در پی خدایی دیگر غیر از من باشد
به معنای واقعی  رضامندی تارساند می« رضا به قضای الهی»از  آنچه انسان را به این مرحلهالبته 

 تر است. تر باشد، نسبت به خواست او تسلیم خداشناسخداست. هر که به معرفت ، پیشه کند کلمه

                                                           
 جزی هاشمی حسن . برگرفته از دل نبشته : سید 3
 .033ص صدوق، . توحید، 3
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 فرماید: در حدیثی به این نکته اشاره می علیه السالمامام باقر 
ترین مردم برای تسلیم به آنچه  شایسته 3؛اَحَقُّ مَنْ خَلَقَ اهللُ بالتَّسليم لِماقَضَي اهللُ مَنْ عَرَفَ اهلل»

بنابراین، انسان موحّد و «که خدا را بشناسد قضای الهی است، کسی است، خداوند مقدر کرده

خداشناس، چون به حکمت الهی معتقد است و از پشت پرده هم خبر ندارد، اگر واقعاً خدا باور 
شود و به این  آورد و تسلیم می باشد، به قضای او و تقدیر و مشیّت پروردگار هم ایمان می

 کند. والیش ابراز و اثبات میوسیله، مراتب معرفت و عبودیت و محبّت خود را به م
ــندد   ــان پسـ ــی درمـ ــی درد و یکـ  یکـ

 

ــندد    ــران پس ــی هج ــل و یک ــی وص  یک
 

 من از درمان و درد و وصـل و هجـران  
 

ــندد.    ــان پسـ ــه را جانـ ــندم آن چـ   3پسـ
 

 رضا و آرامش روحی

اره شدکه رضا به قضای پروردگار،بسیار آرامش بخش است.این نکته اشهمان طور که 
هم صادق است وانسان را از  تندرستی و فقر و غنابیماری و  رزق و مسائل مربوط بهدر

 روایت است که: علیه السالم رهاند. از امام علی ها و فشارهای روحی می جا واسترس های بی دغدغه
هرکس به آنچه خدا برای اوتقسیم کرده راضی  0؛مَنْ رِضي مِنَ اهللِ بما قَسَمَ لَهُ،إستراحَ بَدَنُه»

 «یابد استراحت و آسایش میبدنش باشد،

فراوان اشاره شده است و اینکه دو عاشقِ ، های حکمت آمیز شاعران به این نکته در سروده
رسد،یکی به هجران. دوکشتی متساوی األساس هم  قوق در عشق، یکی به وصال میمتساوی الح

 شود. رسد، یکی دچار طوفان می مینجات یکی به ساحل دردریا،
 نیز بود مصلحتی در این مقاسمه هم

 که مسکنت به گدا و سلطنت به سلطان داد
های مستکبران و  کشی پذیری و توجیه حق البته آن گونه که اشاره شد، این باور، نباید به ظلم

 چنین اشاره شده است: قضای الهی ۀبه اسرار پشت پرد، در یک حدیث قدسی.جابران بیانجامد
حُهُ اِالَّ الفاقَةُ، ولو اَغْنَيتُهُ ألَفْسَدَهُ ذلك،و اِنَّ مِنْ عبادي مَن اِنَّ مِنْ عباديَ المؤمنينَ اليُصْلِ»

                                                           
 .33ص ،3ج کافی، ؛330ص ،31ج . بحاراالنوار، 3
 .باباطاهر .3
 .307ص ،31ج . بحاراالنوار، 0
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اليُصْلِحُهُ اِالَّ الصِحَّةُ، وَ لو اَمْرَضْتُهُ ألفسدَهُ ذلك... لِفَضْلي فَلْيَرجوا واِلي حُسْنِ نَظري فَليَطمئِنَّوا و 

تنگدستی اصالح مرا جز فقر ورخی از بندگان مؤمن ب 3ذلك اَنَّي اُدبِّرُ عبادي بما يصلِحهُم؛

کند. برخی از بندگانم را هم جز  را فاسد میاو را توانگر سازم، ثروتمندی او کند و اگر نمی
کند... پس به نظر  کند و اگر بیمارش کنم، این بیماری او را فاسد و تباه می تندرستی اصالح نمی

را طبق آنچه به صالح و نیک و خیرخواهی من اطمینان کنید؛ چرا که من امور بندگانم 
 «کنم مصلحت آنان است، تدبیر می

 رضا به محبوب و مکروه

گاهی آنچه مقدر شده، طبق دلخواه انسان است. اینجا رضا به قضای الهی چندان هنر نیست، هنر 
آن است که حتی در آنجا و در آنچه که موافق میل ما نیست، حالت رضامندی نسبت به خواسته 

این حالت را  علیه السالم امام صادق.و این، اوج کمال نفسانی یک مؤمن استخدا داشته باشیم 
 فرماید: داند و می ریشه اصلی اطاعت خدا می

سرآغاز و اساس طاعت خدا دو  3؛رأسُ طاعةِ اهللِ الصّبرُ و الرِّضا عَنِ اهللِ فيما اَحَبَّ العبدُ اوكَرِهَ»
 «ت بدارد یا کراهت داشته باشدچیز است: صبر و رضا از خدا در آنچه بنده دوس

دهد،  پسندد و رضامندی نشان می کسی که خدا را تنها در مسائل مورد دلخواه دوست دارد و می

ولی در آنچه باب طبعش و موافق میلش نیست، هر چند به زبان نیاورد، ولی در باطن احساس 
 بسیار فاصله دارد.« رضا»نارضایتی دارد، از مقام 

 فرماید: می هم حضرت رسول در این گونه مواردۀ سیر ۀدربارلسالمعلیه اامام صادق

پیامبر خدا هرگز  0؛يَقُول لشيءٍ قد مَضي: لَو كان غَيْرَه صلي اهلل عليه وآله  لم يَكُنْ رسولُ اهلل»
دهد که رضا، تنها نسبت  این نشان می.«شد! گفت: کاش غیر از این می به آنچه گذشته است، نمی

 آینده نیست، نسبت به گذشته هم باید رضا داشت.به وضع حال یا 
 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفـت 

 

 5آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 
 

                                                           
 .353ص . همان، 3
 . 33ص ،3ج کافی، .3
 .1133ح ،3331ص ،3ج الحکمه، . میزان 0
 .حافظ 5
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 آثار رضا و تسلیم

اند و حزن و اندوه و  رضا و یقین برشمرده ۀسایدر احادیث، آسودگی وشادمانی و آرامش را در

آثارروحی و روانی امّا عالو بر  3اند. باور دانستهامدهای نارضایتی و نداشتن یقین ونگرانی را از پی
اخالقی مترتب است که در احادیث بیان شده  ۀمعنوی و اخروی هم بر این ملکو دنیوی، آثار

 ها از این قرار است: که برخی از آن

 است که:   علیه السالم آرامش روحی: در کالمی از حضرت علی .3
دقیقاً این کالم علوی، بیانگر اثر آرامش «احتی برسیراضی باش، تا به ر 3؛اِرْضَ تَسْتَرِحْ»

 است.« رضا» بخشی
 روایت است:   علیه السالم دفع اندوه و افسردگی: از حضرت علی .3
 «.ای است برای غم و غصّه، رضا به قضای الهی چه خوب طرد کننده 0؛نِعْمَ الطَّاردُ لِلْهَمِّ الرِّضا بِالقَضاء»

 نقل شده که فرمود: صلی اهلل علیه وآله رسول خدااحساس غنای روحی: از  .0
ترین  نیازمند به قسمت الهی )در روزی( راضی باش، تا از بی 5؛اِرضَ بِقِسم اهللِ تَكُنْ اَغْنَي الناسِ»

 «.مردم باشی
 روایت است: صلی اهلل علیه وآله  . پاداش الهی: از پیامبر اعظم5

از صمیم دل در مقابل  3؛فَروا بِثَوابِ اهلل تعالي يوم فَقْرِكم و اإلفالساَعطُوااهلل الرَِّضا مِن قُلوبِكُم تَظْ»
 «.تان )در قیامت( به پاداش الهی دست یابید خداوند راضی باشید، تا در روز نیاز و تنگدستی

 رضا به داده بده، وز جبین گره بگشای
 

 3که بر من و تو درِ اختیار نگشاده است 
 

های شاکر بودن بنده،  جلوهایمان و حدّ اعالی یقین و شکراست و ازمل کا ۀتسلیم، نشانرضا و
که رضایت یا نارضایتی او در ه الهی باشد، تسلیم باشد و بداندآن است که به هر چه خواست

پس بهتر آنکه به آنچه مقدّر شده راضی باشد، تا هم راحت باشد، هم  .مشیّت خدا تأثیری ندارد

                                                           
 337ص ،31ج . بحاراالنوار، 3
 .3350 ح . غررالحکم، 3
 .7737ح . همان، 0
 .3030ح الحکمه، . میزان 5
 .533ص ،3ج الوسائل، مستدرک . 3
 .حافظ 3
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 فرمود: علیه السالم خداوند خطاب به حضرت داود.شود پاداش ببرد، هم ایمانش تقویت
 ای داود!

 ؛خواهم شود که من می خواهم، و همان می خواهی، من هم می تو هم می

 کنم؛ خواهی، من کفایت می من تسلیم باشی، آنچه را تو می ۀاگر در برابر خواست
 کنم، اف ات تو را به رنج می من تسلیم نشوی، در خواسته ۀولی اگر به اراد

  3شود. ام، نمی و در نهایت نیز، جز آنچه من خواسته

 های عینی نمونه

رضا و تسلیم نقل شده است؛ به چند نمونه اشاره های گوناگونی از یای الهی، نمونهدر حاالت اول
 شود. تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل: گذرا میای 

ها که دچارش شد، حالت رضای خویش را  رنج با آن همه بالها و، علیه السالم الف: حضرت ایّوب

 از دست نداد و قرآن، او را به صبر و رضا ستود.
دچار شد و فهمید که تقدیر الهی  علیه السالم نیز وقتی به فراق یوسف  علیه السالم ب: حضرت یعقوب

 کرد.تسلیم بودن خود را در برابر خدا و خواست او ابراز « فصبرٌ جمیلٌ»بر آن است، با گفتن
و  را دریافت کرد  علیه السالم وقتی فرمان ذبح فرزندش اسماعیل، علیه السالم ج: حضرت ابراهیم

فهمید که باید در این آزمون الهی، مراتب ایمان و توحیدش را به اثبات برساند، فرزند عزیزش 
 را به قربانگاه برد و کارد بر حلقومش نهاد.

ر آزمون یاد شده، همراه صبر و رضای پدر گام برداشت و نیز، د  علیه السالم د: حضرت اسماعیل

گفت: ای پدر! آنچه را خداست، اظهاررضا وتسلیم کرد و چون فهمید که فرمان ذبح از سوی
مأموری اجرا کن، مرا صابر خواهی یافت. و چون هر دو تسلیم شدند و راضی گشتند )فلما 

باند تا ذبح کند، فرمان خدا رسید و قربانی دیگری به را بر زمین خوا علیه السالم اسلَما...( و اسماعیل
 جای او ذبح شد.

عزیزانش در راه  ۀدر آزمون سخت الهی در عاشورا، با فدا کردن هم  علیه السالم امام حسینه : 

                                                           
 ال ثم ترید، فیما اتعبتُکَ اُرید، لما تسلّم لم اِنْ و ترید، ما کفیتک اُرید لما سلّمتَ فان. ارید ما یکون انّما و ارید، و . ترید 3

 (.73ص ،1ج البیضاء، محجّۀُ) ارید ما االّ یکون
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ها صبر و شکیبایی نشان داد و در واپسین لحظات هم در قتلگاه، با جمله  آن سختی ۀخدا، بر هم
 سرود رضا و تسلیم سر داد.« و تسلیماً لِاَمرک....الهی رضیً بقضاءک »

رسند و باالترین  سخن پایانی این که:مقام رضا، مقام بلندی است که سالکان عارف به آن می

اش راضی باشد، هم بنده از پروردگارش  مرتبه آن وقتی است که دو جانبه باشد، هم خدا از بنده
که خداوند برای ساکنان کوی رضا و  و این، همان فوز عظیم و رستگاری بزرگ است

  3«.رضِیَ اهلل عنهمَ وَ رَضوُا عَنْهُ، ذلک الفوز العظیم»کند: پسندیدگان نظر محبوب، بیان می
این کند،از یاد می« نفس مطمئنه»ز که خدا ازآنان با عنوان زیبایدوست نیباریافتگان به محضر

 :ویژگی؛ یعنی رضایت دوجانبه محب و محبوب برخوردارند

 3. ارجعي الي ربّك راضيةً مرضيّة
 گوید:می که  آنجا« کلیم کاشانی»است  و چه زیباست سروده 

ــت     ــی اس ــا یک ــم دنی ــیش و ک ــانعی، ب ــمت ق ــه قس ــر ب  گ
 تشنه چون یک جرعه خواهد، کـوزه و دریـا یکـی اسـت    

ــرص گــر دهقــان نباشــد، کِشــت را شــبنم بــس اســت    حِ
ــت      ــی اس ــتغنا یک ــمِ اس ــیش چش ــه پ ــرمن ب ــه و خ  خوش

 

 طمأ نینه وآرامش قلبی . 4

درآیات و روایات و متون دینی ما اما  .است« اضطراب و نگرانی»در فارسی، این واژه در مقابل 
ای خداوندی است که شده است. آرامش، هدیه« قلب اطمینانِ»و « سکینه»به تعبیر ، از آرامش

آمده است « سکینه»کلمۀ  به انسان ارزانی شده است. این واژه در قرآن کریم شش بار به صورت
ها داللت بر آرامش قلبی و درونی دارد؛ آرامشی که در نهایت به آرامش ظاهری  آن ۀکه هم

 شود.  منتهی می

ریزد و آن را زمینۀ  بخش را در جان و روح آدمی فرو میآرام تنها خداوند است که این اکسیر 
امروزه، آرامش به رؤیایی برای بشر فت سوگمندانه باید گدهد.  ایمان فرد قرار می افزوده شدنِ

                                                           
 .1بیّنه، ؛33/مجادله ؛333توبه، ؛337مائده، 3
 .31و33/فجر . 3
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تبدیل شده که انسان متمدن هرچه آن را در زندگی مادی و دنیای پیشرفته خود بیشتر جستجو 
ا در دارایی، ثروت، مکاتب مادی آورد؛ چرا که او آن ر کند، کمتر چیزی از آن به دست می می

ای آسمانی است ن قلبی هدیهحالی که آرامش و اطمیناکند؛ در های فنی جستجو میوپیشرفت

شیرینی زندگی  ۀدارد. این نعمت ارزشمند و ارجمند، مای که خدا آن را به مؤمنان ارزانی می
های سهمگین آن، شود کشتی بشریت در طوفان و کوران حوادث و موج است که سبب می

تری سپری های زندگی را با تنش و اضطراب کممحکم و استوار به راه خویش ادامه دهد و سال
 نماید.  

 آرامش و اطمینان در قرآن 

همان کسانی که ایمان  3؛ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اهللِ أال بِذِكْرِ اهللِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
 «گیرد.  ها آرام میگیرد. آگاه باش که با یاد خدا دل هایشان به یاد خدا آرام میآورده و دل

ها و انسان و گرایش او به افزون طلبی که اساس نگرانی ( در خصوص طبیعتِرهضرت امام)ح
 فرماید:  مصایب او است، می

آوری او معلوم نیست روی چه اساس و پایه است. اگر جمعش برای خرج انسان است که جمع»
پس از جمع، رود و  عاشه بود، چرا پس از تأمین نیز دنبالش بیشتر میبود و تحصیلش برای اِ

ها  تر است؛ آنشود؟! پس انسانِ سرْخود، از حیوانات اضلّ و از بهائم پست حرصش افزون می

مقصد دارد ولی مقصد را گم کرده. کعبۀ مقصودْ  !مقصد داشتند این بیچاره مقصد ندارد. آری
جز  طلب است، و این طلب الهی را ـ که از نور فطرت اهلل است ـ غایتیحق است و انسانْ حق

چرخد و  وار دنبال مقاصد باطله میداند و دیوانه الغایات نیست، و خود راهِ خود را نمی هغای
  3. «أال بِذِكْرِ اهلل تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» شود: آتش طلبش خاموش نمی

رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي يَا أيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ آمده :  در قرآن کریم

ای نفس آرام و مطمئن! خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت  0؛عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي
  «بازگرد و در میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو.
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 فرماید:  شریفه می ۀ( در اشاره به این آیرهحضرت امام)

چون سد ـ و اطمینان کمال این است ـ وعبد سالک به درجـۀ اطمینان رسوم آن است که  مرتبۀ 
شاید اشارۀ به این تر گردد و ت حق، مرتبۀ رضا کاملطمأنینۀ نفس حاصل شد، به مقام جمیلیّ

 .«مَرْضِيَّةًيَا أيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً »معنی باشد آیۀ مبارکه سوره الفجر؛ 
اهل اخالص است، برای صاحبان نفس مطمئنه که  ۀرجوع به سوی ربّ که از مقامات کامل

  3راضی و مرضی هستند، قرار داده و قطع طمع متسخط را فرموده.

 «بر شما باد آرامش خاطر و وقار.  3؛عليكم بالسّكينة والوقار»فرماید:  می صلی اهلل علیه وآله  رسول خدا

نیکویی  0؛ليس البرَّ في حسن اللباس والزيّ ولكنَّ البرَّ في السكينة والوقار»فرماید:  می همچنین

 «در زیبایی لباس و زندگی نیست؛ بلکه نیکویی در آرامش خاطر و وقار است. 

 آرامش خاطر، عنوان عقل است.  5؛«السکینۀ عنوان العقل»فرماید:  می هم  علیه السالم امیرالمؤمنین

ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار »فرمود:  های خود میسفارش به کارگزار مالیاتهم ایشان در 

پس با مردم با آرامش خاطر و وقار رفتار  3؛حتَّي تقوم بينهم فتسلم عليهم وال تخدج بالتحيّة لهم

 «کن تا بر آنان مسلط شوی و از احترام و نیکی کردن به آنان بخل نورز. 

 تنها نه زدگى، ى و شتابدستپاچگ. شد چیره مشکالت بر توان مى تر نبا آرامش و وقار آساالبته 
 در افراد واکنش. افزود خواهد آن بر نیز مشکلى، بسا چه بلکه کند، نمى حل را مشکالت

 ناگهانى مسائل و حوادث برابر در ها بعضى. است متفاوت معضالت، و ها گرفتارى با رویارویى
ک خود را تحر و کنند مى گم را خود پاى و دست اصطالح به که شوند مى اضطراب دچار چنان

 را خود آرامش بکوشد که است این انسان براى راه بهترین هنگام، این در. دهند از دست مى
 اظهار و کردن قرارى بى. بیابد مناسبى حل راه قضیه، گوناگون هاى جنبه بررسى با و کند حفظ

 :فرماید مى السالم علیه على حضرت. افزود خواهد مشکل بر بلکه نیست، بخش نتیجه تنها نه ناراحتى
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 «.شود مى آسان آرامش با که هایى چه بسیار دشوارى 3؛كَمْ مِنْ صَعْب تَسْهَلُ بِالرَّفْقِ»

اَلْحَاجَةُ وَ بِحُسْنِ التَّأنِّى  اَلرِّفْقُ تُنَالُ بِهِ» :فرماید مى اند، که اهل سنت روایت کردهدرسخنى دیگر

 «.شود ید و با درنگ و تأمل، مقصود حاصل مىرس توان با رفق به نیازها مى 2؛اَلْمَطالِبُتَسْهَلُ 

از ایشان سؤال کرد که منظور پروردگار تعالی  علیه السالم یکی از نزدیکان امام صادق« جمیل»روزی 
او کسی است که آرامش را  0؛الْمُؤْمِنِينهُوَ الَّذِي أنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ »فرماید:  از این آیه که می

مقصود از سکینه، ایمان »در پاسخ فرمود:  السالم علیه چیست؟ امام «فرستد، بر دل مؤمنین فرو می
 5؛وَأيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»فرماید:  پرسید: این که خداوند می السالم علیه جمیل دوباره از امام صادق«. است

منظور از آن هم »پاسخ داد:  علیه السالم منظور چیست؟ امام «کند، ود تأیید میو آنان را به روحی از خ

ها را پایبند سخن تقوا  و آن 3؛وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى»جمیل دوباره پرسید: منظور از «. ایمان است
  3«.آن هم ایمان است»باز هم پاسخ فرمود:   علیه السالم چیست؟ امام «سازد،

 صلی اهلل علیه وآله نشین با شترش به مدینه آمد و مدعی شد که حاضر است با پیامبری بادیهروزی عرب

مسابقه شتردوانی بدهد. شوری در میان اصحاب افتاد و همگی یقین نمودند که شتر چابک 

همراه رقیب به  صلی اهلل علیه وآله  در مسابقه پیروز خواهد شد. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله رسول خدا
خود و حاضران به میدان مسابقه رفتند. هیجان عجیبی در بین مردم افتاده بود. مسابقه آغاز شد؛ 

عقب ماند و در رقابت شکست خورد. آن  صلی اهلل علیه وآله ولی بر خالف انتظار اصحاب، شتر پیامبر

از این پیشامد   پیدا کرده بودند،ای باور ویژه صلی اهلل علیه وآله دسته از اصحاب که دربارۀ شتر پیامبر
 صلی اهلل علیه وآله هایشان درهم کشیده شد. پس از انجام مسابقه پیامبربسیار ناراحت شدند و چهره

این موضوع ناراحتی ندارد. شتر من چون از دیگر »متوجه ناراحتی آنان گردید و به آنان فرمود: 
آن حضرت حتی «. و این سبب شکست او گردیدبه خود بالید و مغرور شد   افتاد، شتران جلو می

ای هم آرامش خود را به موجب شکست بر هم نزد؛ در حالی که اصحاب ایشان از برای لحظه
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 3این پیشامد نگران شدند.

مملوّ از جمعیت بود و شیعیان برای دیدار با امام نزد ایشان آمده بودند.  علیه السالم امام باقر ۀخان
فراد خانواده امام، حاضران را بر آن داشت که بدانند چه اتفاقی افتاده صدای گریه برخی از ا

به شدت بیمار و در بستر  علیه السالمپس از مدتی متوجه شدند که یکی از فرزندان امام باقر.است 
آرمیده است. این موضوع سبب نگرانی خانواده امام شده بود. امام مقداری از مهمانان خود 

ها نشست. دیری نگذشت که صدای شیون زنان و کودکان از اندرونی  آنپذیرایی کرد و پیش 
از جایش  علیه السالم خانه امام به گوش رسید همه فهمیدند که کودک از دنیا رفته است. امام

ای گشاده بازگشت و دوباره پیش برخاست و به اتاق درونی رفت و پس از اندکی با چهره

 علیه السالم امام اجازه گرفت تا سؤالی مطرح کند. او از امام مهمانان خود نشست. یکی از آنان از
هنگامی که ما صدای شیون و گریه شنیدیم، با خود انگاشتیم که حتماً برای شما از این »پرسید: 

بینیم. ما  ای گشاده میشود؛ اما اکنون شما را با چهره مصیبت، اندوه و تشویشی زیاد حاصل می
با  علیه السالمامام باقر«. ای دیگر یافتیمبیفتد؛ ولی اکنون شما را گونه ترسیدیم برای شما اتفاقی

إنَّا لنحبّ أن نعافي فيمن نحبّ فإذا جاء أمر اهلل سلَّمنا فيما »ای آرام و قلبی مطمئن فرمود: چهره

خواهیم آن که دوستش داریم )فرزندمان( در سالمت باشد، ولی  ؛ به درستی که ما نیز می«يحبّ
  3شوی. دارد، تسلیم می خواست و امر خدا در مورد ما نازل شد، به آنچه او دوست می وقتی که

 علیهاالسالم در صحن مطهر حضرت معصومه   شمسی در قم و آن زمان که ایشان3031از سال 

فرمودند ولی بنده هنوز لیاقت شرکت در درسشان را پیدا نکرده بودم، با چهرۀ  تدریس می

آشنا شدم. از همان روزهای اول دلم مملو از محبت و   س سرهقد ت امامنورانی و ملکوتی حضر
خواستم که زنده باشم و آینده درخشان او را به  عالقه به ایشان شد و همواره از خداوند منان می

آینده از مراجع بزرگ تشیّع خواهند بود. آن د که حضرتشان درچشم ببینم. به دل من گذشته بو

فرمودند و گاهی هم  ( شرکت میهمرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی )ربزرگوار در نماز 
( و آیت اهلل العظمی رهمدرسه فیضیه در نماز آیت اهلل حاج سید محمدتقی خوانساری)

های عمیق، چیزی بود که در اوّلین رساندند. سکینه و وقار و نگاه ( حضور به هم میرهاراکی)
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  3آمد. برخوردها با آن حضرت به چشم می

خارک و تأسیسات نفتی آن  ۀدر یکی از مقاطع زمانی که دشمن به شدت و به طور متوالی جزیر
کرد، به همراه چند نفر از دوستان دفتر امام به جزیرۀ خارک رفتیم. وقتی وارد  را بمباران می

که داشتند، آن لحظه زمانی بود  هاییح کردند که طبق روال و مالکجزیره شدیم، دوستان مطر
آمدند. از این رو، از ما خواستند که در محل استراحت بمانیم  ه معموالً هواپیماهای دشمن میک

ها راه افتادیم. ها برویم؛ قبول نکردیم و بالفاصله برای بازدید از اسکلهو بعد از بمباران به اسکله
 بمب پانصد کیلویی روی جزیره 31آمدند و  37روی اسکله بودیم که هواپیماهای میگ 

ها ریختند. تعدادی در آب افتاد و بقیه هم به نقاط مختلف جزیره، ولی هیچ کدام به اسکله

ها روی همان ساختمانی افتاد که قرار بود برای پیشگیری از  اصابت نکرد. اما اتفاقاً یکی از آن
جا بمانیم. به هر حال، وضعیت را از نزدیک مشاهده کردیم و شب جمعه برگشتیم.  خطر در آن

که معموالً حضرت امام بعد از گوش کردن به خالصۀ اخبار ساعت هشت بح جمعه با آنص
وقتی گفتم به جزیره خارک رفته بودیم، نشستند وضعیت را گزارش   رفتند، بالفاصله به حمام می

ها گفته بودند: به طور مسلم تا دو روز  جا را به عرض رساندم. آن کردم و پیغام مسئوالن آن
  شود و در آن شرایط حساس جنگ و مشکالت ارزی، ین روال صدور نفت قطع میدیگر طبق ا

نگرانی اصلی همین بود. حضرت امام با دقت به عرایضم گوش کردند و سرانجام با آرامش غیر 

قابل تصوری دعایشان کردند؛ آرامشی که دلیل آن، گذشته از ایمان و پیوند او با خدا، با 
رغم همۀ فشارهای دشمن برای ما روشن شد و بت تا آخر جنگ گذشت زمان و ادامۀ صدور نف

جا مباشرت در  معلوممان شد که اگرچه امام در جزیره حضور نداشتند، ولی از کسانی که در آن
 3تر بودند.بینی آینده آگاهکار داشتند، نسبت به وضعیت حال و پیش

روحی مطمئن در پی رساندن  و رهبر همیشه آرام و پرطمأنینه انقالب اسالمی که با دلی آرام

کشتی انقالب به ساحل امن وگشودن افقی وسیع بسوی تشکیل تمدن نوین اسالمی با زمینه 
. در پی بروز بحران کرونا ونا آرامی جهان از این بالی ناگهانی در روز نیمه  سازی عوامل است

 در فرمایشاتی آرام بخش چنین فرمودند :  33/3/3077شعبان امسال 
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ی دیگر هم اینجا وجود دارد و اینکه این آرامشِ روانیِ ناشی از انتظار فرج، این  نکتهیک »
اطمینان نفسی که انسان دارد، که تالطم ندارد نفس انسان و دل انسان، این را میشود افزایش داد 

تَطمَئِنَُّ  اَال بِذِكرِ اللَّهِ»ی مناجات با پروردگار.  ی استغاثه، به وسیله ی دعا، به وسیله به وسیله

این دعاهایی که وارد شده است، حاال ما االن در ماه شریف شعبان هستیم، بعد هم در  «.القُلوب
ماه رمضان، دعاهای فراوان، مناجاتهای گوناگون، و تکلّم با خدای متعال بدون واسطه، این 

ترین آحاد عالم  زدیککه ن علیهم السّالم ی هدی خیلی ]ارزش دارد[. یا با راز و نیاز کردن با ائمّه
وجود به پروردگار متعال هستند، اینها به انسان آرامش و امکان اطمینان و آرامش میدهد. یاد 
خدای متعال گشایش به انسان میدهد، بهجت میدهد به انسان و رحمت الهی را هم جلب میکند 

اشت. دیشب شده آثار و برکاتی خواهد د ها دستِ به دعا برداشته که دیشب قطعاً میلیون
ها نفر موفّق شدند که دلهایشان را با خدا آشنا کنند، متّصل کنند و دست به دعا بردارند و  میلیون

با خدا حرف بزنند؛ بالشک این آثارِ خوبِ خودش را، هم در خود آنها و هم در کلّ جامعه 
ظهور و فرج  ۀی مسئل ای که درباره نشان خواهد داد و برکات زیادی خواهد بود؛ این چند جمله

اللّه خواستیم عرض کنیم. حرف در این زمینه ها البتّه خیلی زیاد است و  و قیام حضرت بقیّۀ
]ویروس[ کرونا ۀ رایج کشور که حادث ۀهمین مقدار را من بسنده میکنیم.امّا در مورد این حادث

ای است؛ خب این یک ابتالی عمومی است، یک آزمون است؛ آزمون برای دنیا است؛ هم بر

دولتها، هم برای ملّتها؛ دولتها هم در این حادثه امتحان میشوند، ملّتها هم در این حادثه امتحان 
 «میشوند. آزمون عجیبی است.

 . صبروبردباری دربرابر نامالئمات5

تَفْسِیرُ الصَّبْرِ مَا یَسْتَمِرُّ »اصطالحی صبر چنین بیان شده است: معنای«مصباح الشریعه»درکتاب 
هر چیزى است که تلخ مزه باشد و مقارن اضطراب ؛« مَذَاقُهُ وَ مَا کَانَ عَنِ اضْطِرَابٍ لَا یُسَمَّى صَبْرا

 1.نامند پس هر چه تلخ باشد و مقارن اضطراب باشد او را صبر نمى ؛نباشد
. 3ظرفیت تحمل به شکل جمیل و زیباداری؛ به معنای توسعه و گسترش  بردباری و خویشتن
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وكان »سوره احزاب، خود را به حلم معرفی کرده و فرموده:  33وتعالی در آیه  خداوند تبارک

قرآن کریم در آیات زیادی مسلمانان را دعوت به صبر و بردباری همچنین  «.اهللُ عليماً حليماً
وبردباری معرفی می ن از صبر نموده است تا جایی که درمان بسیاری از دردها را کمک گرفت

ای مؤمنان )در مشکالت( از نماز و صبر  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ،: نماید
فرماید: بردباری و استقامت در کارها داشته باشید،  میعلیه السالم  (. علی330کمک بجویید)بقره/

ر است نسبت به تن، تن بی سر فائده ندارد و ایمانی که صبر که صبر نسبت به ایمان همچون س
 فرماید:  می  علیه السالم  امام صادق  3نداشته باشد بی نتیجه است.

بِاَنْوارِ اَلْحِلْمُ سِراجُ اللَّهِ يَسْتَضيئُ بِهِ صاحِبُهُ اِلى جَوارِهِ وَ ال يَكُونُ حَليماً ااِلَّ الْمَؤيَّدُ بِاَنْوارِ اللَّهِ وَ »

سوی  گیرد، و به بهره می، آن از آن ۀحلم چراغ پر فروغ الهى است که دارند الْمَعْرفَةِ وَ التَّوحيدِ؛

تواند حلیم باشد، مگر اینکه با انوار الهى و انوار معرفت و  رود و انسان نمی جوار قرب خدا پیش می
غَلَبَ عَليكَ الغَضَبُ فَاغلِبهُ إذا »فرمودند: در سخنی دیگر  علیه السالمامام علی  3.«توحید تأیید شود

 .«0وسیله وقار و بردباری بر آن غالب شو ؛ هرگاه غضب بر تو غالب شود، پس بهبِالحِلمِ والوقار

های ارجمندی است که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده است. صبر در  صبر یکی از نعمت
بکارگیری آن برای هر فردی به یک اندازه امّا استفاده و  ؛ای وجود دارد هر فردی به هر اندازه

 گیرد.  باشد، امّا این سختی و مشکالت بسته به حالتی است که انسان در آن قرار می مشکل می
اول درباره چیستی صبر، اقسام صبر و فواید صبر مطالبی ارائه  ۀدر نظر داریم تا در درج در این بخش

توانیم با امن وآرامش از بحرانهای های فرارو وآزمون تا بابهره گیری از این گوهر گرانبها ب کنیم

 به آسانی و عبور کنیم .  در مبارزه با بیماری منحوس کرونا الهی در نقص اموال و انفس وثمرات و

 اقسام صبر

شوند. صبر نیز  های مختلفی تقسیم می های اخالقی وجود دارند که به قسمت برخی از فضیلت
صلی اهلل   شود.رسول خدا باشد و بنابر برخی از احادیث به سه بخش می میها  یکی از این فضیلت

الصََّبْرُ ثَلَاثَةٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ صَبْرٌ عَلَي الطََّاعَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَمَنْ » می فرماید: علیه وآله 
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ائِهَا كَتَبَ اللََّهُ لَهُ ثَلَاثَ مِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدََّرَجَةِ إِلَي صَبَرَ عَلَي الْمُصِيبَةِ حَتََّي يَرُدََّهَا به حسنِ عَزَ

 مَا بَيْنَ الدََّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السََّمَاءِ إِلَي الْأَرْضِ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَي الطََّاعَةِ كَتَبَ اللََّهُ لَهُ سِتََّ مِائَةِ دَرَجَةٍ

يْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَي الْعَرْشِ وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ كَتَبَ اللََّهُ لَهُ تِسْعَ الدََّرَجَةِ إِلَي الدََّرَجَةِ كَمَا بَ

 .؛مِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدََّرَجَةِ إِلَي الدََّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَي مُنْتَهَي الْعَرْشِ

صبر بر سه قسم است: صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از فرمودند:  صلی اهلل علیه وآله رسول خدا 

درجه  033گناه، پس هر که بر مصیبت صبر کند تا آن را با تسلی خوبی رد کند، خدا برایش 
دیگر، به اندازه فاصله میان آسمان و زمین باشد و هر که بر  ۀنویسد که میان هر درجه تا درج

دیگر، به اندازه فاصله  ۀویسد که میان هر درجه تا درجدرجه ن 333طاعت صبر کند، خدا برایش 
 میان قعر زمین تا عرش باشد و هر که از معصیت صبر کند، خدا از برایش نهصد درجه بنویسد.

فَصَبْرٌ عَلَى الْمُصِيبَهْ وَ صَبْرٌ عَنِ »فرمایند:  هم درباره اقسام صبر در حدیثی می  علیه السالمامام علی 

صبر بر مصیبت، صبر بر گناه و ؛صبر و بردبارى سه گونه است: صَبْرٌ عَلَى الطََّاعَهْ الْمَعْصِيَهْ وَ

 «1.نافرمانى، صبر بر اطاعت

 واما در نگاهی گذرا به انواع صبرمی توان گفت : 

 صبر بر مصیبت. 1

صبر بر مصیبت یکی از اقسام صبر است که در حدیث باال ذکر شد. صبر بر مصیبت آن است 
 گردد، صبر کند. بر مشکالت و بالهایی که متوجه او میکه انسان 

 صبر بر گناه. 2

در حدیث باال ذکر شد و آن صبری  آن هم  صبر بر گناه یکی دیگر از اقسام صبر است که

است که انسان به وسیله آن از انجام گناهانی که شیطان آنها را برای انحراف افراد زیبا جلو 
 کند. دهد، اجتناب می می

 بر بر اطاعتص. 3

باشد. صبر بر  ذکر شد، صبر اطاعت میعلیه السالم  سومین قسم از صبر که در حدیث امیر المؤمنین
اطاعت عبارت است از صبری که انسان با کمک آن به دستورات الهی عمل کند. مثالً انسان 
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  تواند به وسیله این صبر بر نماز خواندن که یک واجب شرعی است، استمرار بورزد. می
الصََّبْرُ عَلَى »فرماید:  در حدیثی دیگر صبر را بر چهار قسمت تقسیم کرده و میعلیه السالم  امام علی

؛صبر برچهار شعبه   أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى تَبْصِرَهْ الْفِطْنَهْ وَ تَأَوَُّلِ الْحِكْمَهْ وَ مَعْرِفَهْ الْعِبْرَهْ وَ سُنََّهْ الْأَوََّلِين

 1«.ها، سنن پیشینیان  ، تأویل و تبیین حکمت، شناخت عبرت رکفهم و داست: بصیرت در
صبر بر ؛  الصََّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تُحِبَُّ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَه»فرمایند:  و در حدیثی دیگر نیز می

 2«.دو گونه است، صبر بر آنچه دوست دارى و صبر بر آنچه ناخوش دارى
ها هرگز  دهد که از زوال نعمت همه از او هستیم، این درس را به ما می توجه به این واقعیت که

بخشد و  این مواهب، بلکه خود ما، تعلق به او داریم، یک روز می  ۀناراحت نشویم، چرا که هم

گیرد و هر دو، صالح ما است و توجه به این واقعیت که  بیند و از ما باز می روز دیگر مصلحت می
کند که این جا سرای جاویدان نیست؛ زوال  گردیم، به ما اعالم می باز میما همه به سوی او 

ای است  ها وسیله این ۀها، همه زودگذر است، و هم ها و کمبود مواهب و یا کثرت وفور آن نعمت
استقامت و  برای پیمودن مراحل تکامل، توجه به این دو اصل اساسی، اثر عمیقی در ایجاد روحِ

فاصله ایمان با یقین  ۀن صبر با کراهت قلبی و صبر همراه با رضایت، به اندازصبر دارد.تفاوت میا
تر شود، به همان اندازه هم از  است که هر چه بر ایمان انسان افزوده گردد و به وادی یقین نزدیک

شود، تا به مرز  کراهت و ناخوشنودی او نسبت به پیشامدهای ناگوار و بالیا و مصائب کاسته می

 ها برسد و از گروه عوام از اهل صبر جدا گشته و به سُلک خواص از صابرین بپیوندد. آنرضای از 

إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصََّبْرِ مَعَ الْيَقِينِ فَافْعَلْ »:  می فرماید پیامبرگرامی اسالم درروایتی ناب 

ا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَ اعْلَمْ أَنََّ النََّصْرَ مَعَ الصََّبْرِ وَ أَنََّ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنََّ فِي الصََّبْرِ عَلَي مَ

اگر بتوانی که صبری همراه با یقین و  ؛3؛الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ فَإِنََّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنََّ مَعَ الْعُسْرِ ييسرا.

صبر کن، زیرا در صبر کردن بر باور داشته باشی، چنین کن و اگر توان آن نداری ]باز هم[ 
اموری که ناخوشایند توست، خیر بسیاری وجود دارد؛ و بدان که نصرت و پیروزی، همراه با 

همانا با سختی، آسانی و گشایشی هست، »صبر است و گشایش، همراه با مشقّت و سختی است. 
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 .«همانا با سختی گشایشی است

ها را  فرق بین خواص از اهل صبر با عوام از آن وآله  صلی اهلل علیهو در روایتی دیگر حضرت رسول 

اگر خدا  1؛إِذَا أَحَبَ اللََّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ فَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاه»دهد:  این چنین شرح می

کند و  سازد. پس اگر صبر کرد، او را انتخاب می ای را دوست بدارد، او را گرفتار می بنده
 «.گزیند چه راضی باشد، او را بر می نانچ

مؤمن به معنای کسی است که ایمان آورده باشد و کسی که به خداوند متعال و پیامبر او اساسا 
ایمان آورده باشد، باید دارای صفات خوب و نیکی بوده و با تقوا باشد، زیرا افراد با تقوا هستند 

یکی از صفات نیک و برجسته .لهی عمل کنندتوانند بدون کمی و کاستی به دستورات ا که می

فرد مؤمن در  ؛دربار علیه السالم باشد چنانکه امام صادق افراد مؤمن و باتقوا داشتن فضیلت صبر می
يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقُورٌ عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُورٌ »فرمایند:  حدیثی گهربار می

اءِ بَدَنُهُ مِنْهُ الْبَلَاءِ شَكُورٌ عِنْدَ الرََّخَاءِ قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللََّهُ لَا يَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَ عِنْدَ

 -3مؤمن را سزاوار است که داراى هشت صفت باشد: ؛ ه فِي تَعَبٍ وَ النََّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَ

در  -0 ؛هنگام بال شکیبا باشد -3 ؛ار و سنگین باشد )خود را نبازد(هاى سخت باوق درگرفتاری
به دشمنان ستم  -3 ؛به آنچه خدا روزیش کرده قانع باشد -5 ؛گزار باشد نعمت و آسایش سپاس

تنش از او  -3 ؛بخاطر دوستان مرتکب گناه نشود ]کارى را که نتواند بگردن نگیرد[ -3 ؛نکند

 2«و در آسایش باشند.مردم از ا -1 ؛در زحمت باشد

باشند. صبر  از خصوصیات افراد بزرگوار این است که صفت صبر را در خود دارا میهمچنین 

خداوند متعال عزیزتر گردد و همچنین انسان را در بین افراد  شود که انسان در نزدِ موجب می
اد هستند، چرا که تر از بقیه افر های صبور در زندگی موفق گرداند. انسان تر می جامعه ارزشمند

فَعَلَيْكَ » فرمایند: در این باره می علیه السالم امیر المؤمنین امام علی.در صبر خیر فراوانی نهفته است

در  بر تو باد به صبر که براستى خیر و خوبى ؛«  بِالصََّبْرِ فَإِنََّ الْخَيْرَ فِي الصََّبْرِ وَ الصََّبْرَ مِنَ الْكَرَم

 3«ن از بزرگوارى استصبر است، و صبر پیشه کرد
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 فواید صبر

های اخالقی نیز برای انسان  های اخالقی بوده و تمامی فضیلت از آنجایی که صبر از فضیلت
باشد که بنابر آنچه که از آیات قرآن  باشند، بنابراین، صبر نیز دارای فوایدی می دارای فایده می

آید، در اینجا برخی از این فواید ذکر و  به دست می   السالم معلیه کریم و روایات ائمه معصومین
 شود. مطالبی پیرامون آنها مطرح می

 همراهی خداوند متعال با فرد صابر .1

تواند به وسیلۀ صبر خویش، رضایت خداوند متعال را  صبر این است که فرد صابر می یکی از فوایدِ

اید.چنانکه قرآن کریم در این باره جلب نماید و خداوند به او در پیروزی بر مشکالت کمک نم
اى کسانى که ایمان ؛  إِنََّ اللََّهَ مَعَ الصََّابِرِينَ، يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ »فرماید:  می

 (330)بقره ـ « اید از صبر و نماز کمک بجویید، که همانا خداوند با صابران است آورده

 دن ایمان.قوی ش2

شود، به طوری  می تر شدن ایمان صبر بر مصائب یکی از عواملی است که باعث قوی و راسخ
بُنِيَ   الْإِيمَانَ»فرمایند  صبر را اساس ایمان قرار داده و می  علیه السالم  که امیر المؤمنین امام علی

همانا ایمان بر چهار پایه بنا شده است: ؛«الْعَدْلِ وَ الْجِهَادعَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْيَقِينِ وَ الصََّبْرِ وَ 

  1.یقین و صبر و عدل و جهاد

 وفای به عهد. 3

باشد و قرآن کریم نیز به این امر توصیه  های اخالقی وفای به عهد و پیمان می یکی از فضیلت
ها  اید، به پیمان اى کسانى که ایمان آورده» ؛ ودِيَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُفرماید:  کرده و می

 (3)مائده ـ « و قراردادهاى خود وفا کنید
أَمََّا »فرمایند:  می صلی اهلل علیه وآله  باشد چنانکه پیامبر اکرم های فرد صابر می وفای به عهد از نشانه

؛  «اللََّهِ وَ وَعِيدَهُ وَ يُوفِي بِالْعَهْدِ وَ يَجْتَنِبُ الْغَدْرفَأَرْبَعَهْ فِي قَوْلِهِ وَ يُصَدَِّقُ وَعْدَ   عَلَامَهْ الصََّادِقِ

راستگو را چهار عالمت است: سخن مطابق واقع گوید، نوید و وعید خدا را تصدیق کند، به 
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  «1.عهد خود وفا کند، و پیمانش را نشکند

 .کاهش مصیبت4

شود. کسی که صبر را  می های صبر این است که باعث کم شدن مصیبت انسان یکی از ویژگی
قرار بوده و همین امر  شود که بی دهد، مصیبت وی کمتر از زمانی می قراری ترجیح می بر بی

 شود که توانایی پیروزی بر مشکالت را پیدا کند. باعث می

وَاحِدَهْ الْمُصِيبَهْ لِلصََّابِرِ »فرمایند: بب صبر میدرباره کاهش مصیبت به س علیه السالم امام موسی کاظم

 2«.قرار دوتاست مصیبت براى شکیبا یکى است و براى بى؛  وَ لِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ

 .پاداش دوبرابر5

فرماید.چنانکه  پاداش عطا می مرتبههای صبراین استکه خداوندمتعال به افراد صابردو ازفایده یکی

يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََّتَيْنِ بِما أُولئِكَ  فرماید: به این امر اشاره شده و می« قصص»مبارکه  ۀسوردر

آنها کسانى هستند که بخاطر ؛ صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السََّيَِّئَةَ وَ مِمََّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
 (35)قصص« دارند شکیباییشان، اجر و پاداششان را دو بار دریافت مى

خداوند متعال بر بسیاری از اعمال نیک  در نزدِهمین امر خود داللت بر این مطلب دارد که صبر 
 داند. تا آنجا که خداوند متعال اجر و پاداش صبر را دو برابر از بقیه اعمال می ؛دیگر برتری دارد

 .رفع بالها6

های بسیار بزرگ است که خداوند متعال به انسان عطا  همانطور که گفته شد صبر یکی از نعمت

های این نعمت بزرگ این است که بالها را از انسان دور  فرموده است. یکی از ویژگی
 333شود.در سوره بقره آیه  ها می گرداند و باعث آسوده شدن انسان از بسیاری از مصیبت می

اتِ وَ بَشَِّرِ ْءٍ مَِّنَ الخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مَِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثََّمَرَ وَ لَنَبْلُوَنََّكُم بِشيَ:فرماید می

؛ البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در محصول الصََّابرِينَ
 «آزماییم و شکیبایان را بشارت ده. می

در این آیه، این است که کمبودها، نواقص و مشکالتی که در طول زندگی برای ما مهم  نکته 

                                                           
 33ص العقول، . تحف 3
 .535ص همان، 3



 531/  معنوی سالمت وتامین بخشی آرام جهت در اسالم فصل دوم : رهنمودهای

 

هر چه ایمان بیشتر باشد، در مواجهه با مصائب .استآید، همه برای آزمایش و امتحان م پیش می
جا که پیروزی در این  و از آن توانیم داشته باشیم و مشکالت، صبر و شکیبایی بیشتری می

و بشارت ده »فرماید:  مقاومت و پایداری ممکن نیست، در پایان آیه می ۀامتحانات، جز در سای

 )وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ(« صابران و پایداران را

آیند و بشارت پیروزی متعلق  های سخت، به خوبی بر می این آزمایش ۀها هستند که از عهد آن

 ۀآی.آیند روی درمی  ها، سیه این آزمایش ۀاستقامت، از بوت عهدان بی ها است، اما سست به آن
ها رسد،  ها کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به آن آن»گوید:  بعد، صابران را معرفی کرده و می

الََّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنََّا لِلََّهِ »گردیم  گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می می

در این  السالم معلیه از معصومین« تصنیف غررالحکم و دررالکلم»در کتاب «وَ إِنََّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

  1«.کند صبر بال را رفع می؛ البالء  الصبر يرفع»زمینه روایت شده است که: 

 ایمان باطنی . تقویت7

خداوند متعال وجهان آخرت به یقین  ۀص افرادی که دربارای است برای تشخّ نشانهصبر

 اند. که تمام پیامبران از جانب خداوند متعال برای هدایت مردم مبعوث شدهدانند  میاند و رسیده

 2«.باشد صبر از یقین می؛الْيَقِينِ  الصََّبْرُ مِنَ»فرمایند:  می علیه السالم امام صادق

 رستگاری. راه 8

 تواند به درجات باالی معنوی برسد. یکی از این اعمال می اعمال از  برخیانسان با انجام دادن 

 شود انسان زودتر به مقامات معنوی برسد و رستگار شود، صبر است که موجب می
؛   يَأَيَُّهَا الََّذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ واتََّقُواْ اللََّهَ لَعَلََّكُمْ تُفْلِحُونَ»فرماید:  قرآن کریم می.

گران را نیز به شکیبایى وادارید و در برابر اید، شکیبایى ورزید و دی اى کسانى که ایمان آورده

)آل «  گردیدو از خدا پروا کنید شاید رستگار دشمن پایدارى کنید، و مرزدارى نمایید،
 (333،عمران

 باشد. این آیه سندی بر رستگاری افراد صابر می
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 داخل شدن در بهشت. 9
برین برای خود جایگاهی تواند در جهان آخرت و در بهشت  صبر بر مصائب میۀ انسان به وسیل

بالمكاره و الصّبر ه محفوف الجنَّه»فرمایند:  در این باره می علیه السالممهیا کند. چنانکه امام محمد باقر

بهشت را مکاره و نامالیمات فرا گرفته است، ؛ ً  هالمكاره في الدّنيا دخل الجن  فمن صبر على

 1.شود د، داخل بهشت مىپس هر کس در دنیا صبر بر نامالیمات و مکروهات نمو

 های داخل شدن در بهشت را صبر دانست. توان یکی از راه این حدیث می بنابر

 مغفرت و آمرزش. 11
باشد. قرآن کریم  د صبر برای انسان میایمغفرت از جانب خداوند متعال یکی دیگر از فو

عمال تسلیم دین  به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان )که شهادتین را گفته و»فرماید:  می
اند(، و  اند( و مردان مؤمن و زنان مؤمن )که اعتقاد قلبى به اصول و فروع اسالم پیدا کرده شده

راستگو، و مردان صابر و  مردان مطیع و خاضع و زنان مطیع و خاضع، و مردان راستگو و زنان
مردان ن قلب، ورو شکیبا، و مردان فروتن ازدرون قلب و زنان فروتن ازدروزنان صابشکیبا و

دار و زنان روزه دار، و مردان حافظ شهوات و  دهنده، و مردان روزه دهنده و زنان صدقه صدقه

آنان  ۀزنان حافظ شهوات، و مردان بسیار یادکننده خدا و زنان یادکننده، خداوند براى هم
 (03احزاب ـ ) « آمرزش و پاداشى بزرگ آماده کرده است

ابر همراه با تمامی زنان و مردان مسلمان، مردان و زنان صدقه دهنده، مبارکه افراد ص ۀدر این آی
خداوند  ۀکنند مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان حافظ شهوات و مردان و زنان بسیار یاد

 متعال ذکر شده است و این مطلب خود داللت بر عظمت و بزرگی صبر دارد. 

 گاه محکم آدمی  . تکیه11

دهد، باید برای توانایی صبر بر این مشکل از خداوند منّان  انسان رخ می وقتی مصیبتی برای

چرا که این خداوند متعال است که انسان را در پیروزی و غلبه بر مشکالت ؛ استمداد بجوید
علیه  ها بیرون بکشد. امام صادق تواند انسان را از سیل مصیبت کند. و تنها اوست که می یاری می

كُلَُّ نَازِلَهْ خَلَتْ »فرمایند:  رجوع انسان به خداوند متعال در هنگام وجود مصیبت میدرباره السالم 
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هر گاه مصیبتى و ؛ وَ التََّضَرَُّعِ إِلَى اللََّهِ فَصَاحِبُهَا جَزُوعٌ غَيْر صابِرٍ هأَوَائِلُهَا مِنَ الْإِخْبَاتِ وَ الْإِنَاب
ثه، مالزم صبر و شکیبائى نشود و انابه و اى بر کسى فرود آید و آن کس در اوّل آن حاد حادثه

 1«؛رجوع به حضرت بارى عزّ اسمه، ننماید هر آینه آن کس از اهل جزع است، نه از اهل صبر

تنها در موقع وجود بال  ،البته این نکته را نباید فراموش کرد که رجوع انسان به خداوند متعال
های فراوان و  زد منّان باشد و او را بخاطر نعمتنباشد، بلکه انسان باید هنگام نعمت نیز به یاد ای

امّا هیچگاه موجب  بودن آراستگی به آن ؛با وجود مشکل  وشکیباییارزشمندش شکر گوید.صبر
بلکه برای او فواید بسیار زیادی نیز دارد. افراد صبور، در نزد ؛ شود  آسیب رسانی به انسان نمی

 باشند. تر می افراد بوده و در زندگی موفق ؛تر از بقی خداوند متعال و در بین افراد جامعه عزیز

 آثار ونتایج صبر وشکیبایی 

صبر که یکی از برترین صفات و رفتارهای اخالقی است، آثار و منافع بسیار زیادی دارد که در 

 به بیان برخی از آنها می پردازیم:قسمت این 
انسانها به تجربه دریافته اند  ۀاست. هم صبر، نتیجه اى است که تجربه گواه آن . آشکارترین اثر3ِ

که صبر و ظفر قرین هم هستند و همه چیز، هم دنیا، هم آرمان های انسانی و هم مقاصد پست 
 رح است،درگرو صبر و پایداری است.شرارت آمیز و خالصه هر مقصدی برای هر کسی مط

انسان  2؛اليعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان»در این باره فرموده اند:   علیه السالم امیرالمؤمنین
ه در یکی از اموری ک.«اگرچه زمانى طوالنى بر او بگذرد شکیبا پیروزى را از دست نمى دهد،

کارها مخصوصا در کارهای بزرگ خالت زیادی دارد و شرط موفقیت درتوفیق یافتن انسان د
است که انسان دریک از آن م صبری مانع است، حوصله و صبر زیاد است. کم حوصلگی و ک

را ناقص می گذارد و دائما از  کارها ۀعداد اوست مداومت کند، همکه متناسب با استمفید کارِ
ن شاخ می پرد و از این کار به آن کار رو می آورد و در نتیجه هیچ کاری را به این شاخ به آ

طور کامل انجام نمی دهد. بسیاری افراد دیده شده اند که استعداد یک کار علمی یا فنی و 
صنعتی یا ادبی و ذوقی را تا حد نبوغ دارند ولی در اثر از این شاخ به آن شاخ پریدن و از این 

ری که رو آوردن هیچ کار را به طور کامل انجام نمی دهند و حال آنکه دیگ کار به آن کار
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در اثر اما  ؛همیشه از او عقب بوده تحصیل ۀرا ندارد، مثال در دورنیمی از نبوغ و استعداد او
که موجب اعجاب همگان واقع می وصله زیاد ترقی و پیشرفتی می کندمداومت و صبر و ح

عدادترین طعی ادعا کرد که مخترعین و مکتشفین هر عصری بااستنمی توان به طور قپس گردد. 
دیگر ولی فاقد یک شرط مکن است افراد مستعدتری بوده اند زیرا مافراد آن عصر بوده اند،
ظفر و  ودوپایۀ  دوست قدیمیصبر زیاد است. صبر و حوصله است که بوده اند و آن حوصله و

 خواهد رسید . است که نوبت ظفر  صبر و حوصلهبا پشت سرگذاشتن ، ندموفقیت ا

تربیت و تکامل نفس است. اگر انسان به خاطر فرمان خداوند ، صبردیگر فواید  . از جمله3
تلخى ترک لذات دات و مناسک وسختی عبادهاى ناگوار و حوادث روزگارودرمدتى در پیشام

آن آسان بر و تربیت شده و سختى تحمل مشاقگناهان، صبر کند؛ کم کم نفس عادت مى کند 
آن از مقام صبرترقى  ۀشود که به واسط مى شود، و براى نفس ملکه ای راسخ و نورانی پیدا مى

أ تقواى نفس شود، و بلکه صبر در معاصى منش ؛به مقامات عالیه دیگر نایل مى شودمى کندو
الهى منشأ رضا به قضاى صبر در حوادث و بالیا و نس به خداوند می گردد در طاعات منشأ اُصبر

 از مقامات بزرگ اهل ایمان، بلکه اهل عرفان، است. همه این هامی شود. و
. یکى دیگرازنتایج صبر،این است که انسان صبور ازارتکاب گناهانى همچون جزع بر قضاى 0

می فرمایند:   علیه السالم  ایمن است و بر صبورى خودپاداش مى گیرد؛چنانچه امام علی  خداوند
؛ 1القدر وانت مأجور، وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأذور ان صبرت جرى عليك»

اگرشکیبایى کنى حکم خدا برتو جارى مى شود وپاداش داده مى شوى و اگر بى تابى کنى ]باز 
باید دانست که درمواقع نزول بال و بروز « هم[ تقدیر خدا بر تو جارى است )ولى گناه کرده اى(.

بلکه ضررهایی هولناک وایمان سوز به دنبال دارد،  ؛ای ندارد جزع و بی تابى فایده، بیماری ها
 علیه السالم امام صادقولی صبر وبردبارى خودش داراى ثواب واجری عظیم است، چنانچه 

همین طور  3فاصبروا و وطنوا أنفسكم على الصبر توجروا؛و كذلك الصبر يعقب خيرا، »فرمایند:  می
 «.صبر خیر را به دنبال می آورد. پس صبر کنید و مهیا کنید خود را برای صبر تا مزد داده شوید

وپذیرش آن را  صبر، حوادث ناگوار را برای انسان آسان کرده و مشکالت را سهلهمچنین .5
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لَا يَزَالُ » فرمودند:صلّى اللَّه علیه و اله رسول خدا  .بخشد ى مى نماید و عزم و اراده را قوت م آسان 

 ؛3طِيئَةالْبَلَاءُ فِي الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَ
نها در مال و یا بدن خود مصیبت و گرفتارى همواره گریبان مرد و زن مؤمن را مى گیرد و آ

نقصان مشاهده مى کنند و یا فرزندان خود را از دست مى دهند و اینها براى این است که هر 
 « گاه در محضر پروردگار حاضر شدند گناهى نداشته باشند

جزع و بیتابى عالوه بر زشتی خودش  بهترین راه دراین موارد آراستگی به زیور صبر و رضاست ؛در مقابل
 کند.  ضعف نفس است، انسان را بى ثبات و اراده را ضعیف و عقل را سست مى ۀنکه نشان دهندو ای

اولیای خدا مصائب را توجّه خدا به خود می دانند. چون مصائب و سختی ها یا برای رشد دادن است 

إن » یا برای این است که گناهان انسان پاک گردد یا برای این است که انسان تنبیه شود و توبه کند ؛ 

، رای ظالم ادب نمودن استبال ب؛ البالء لِلظالم أدب وللمؤمن امتحان و لأِلنبياء درجه و ألولياء كرامهٌ

 ؛ خداوند متعال.« 3و برای انبیاء درجه و برای اولیاء کرامت است، امتحان می باشد، برای مومن
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ » می فرماید:درشرح حالی از پیامبرخلیل 

)به خاطر آورید( هنگامى که خداوند،  ؛مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ
ابراهیم را با بالیای گوناگونی آزمود ؛ و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او 

من)نیز امامانى قرار از دودمان » :ابراهیم عرض کرد« من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم.» فرمود: 

 (335)البقرۀ:« « پیمان من، به ستمکاران نمى رسد»خداوند فرمود: « بده!(

همین طور انسان غیر صابر و بى شکیب زبانش به شکایت پیش هر کس و ناکس باز می  .3

شود، و چنین شخصی عالوه بر رسوایى پیش مردم و معروفیت به سست عنصرى و کم ثباتى و 
خلق، نزد مالئکه اهلل و در درگاه قدس ربوبیت از ارزش مى افتد. انسانى که از ولى افتادن از نظر 

نعمت خود، که هزاران هزار نعمت از او دیده و همیشه مستغرق نعمتهاى اوست، یک بال و 

مصیبت دید زبان به شکایت پیش خلق گشود، چه ایمانى دارد و چه تسلیمى در مقام مقدس 
ه گفته شود کسى که صبر ندارد ایمان ندارد. وقتى که یک حق دارد؟ پس درست است ک

مصیبت پیشامد کرد یا یک درد و مرضى رو آورد، از خداوند تبارک و تعالى نزد خلق شکایت 
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مى بریم و زبان اعتراض و کنایه گویى را باز کرده پیش کس و ناکس شکوه ها مى کنیم؛ کم 
ض به خداوند و قضاى الهى مى کارد، و آن کم این شکایتها و جزع و فزعها در نفس تخم بغ

بتدریج سبز مى شود و قوت مى گیرد تا آنکه ملکه مى شود، بلکه خداى نخواسته صورت 

باطنی شخص، بغض به قضاى حق و دشمنى ذات مقدس می شود. آن وقت عنان از کف 
حال و خیال گسیخته شود و مهار اختیار از چنگ رها شده و انسان به هیچ وجه نمی تواند ضبط 

نماید و ظاهر و باطن رنگ دشمنى حق تعالى را می گیرد، و با یک پارچه بغض و عداوت 
خداوند مهربان و نعمت بخش از این عالم منتقل گردد و به شقاوت ابدى و ظلمت همیشگى 

  ؛ایمان هم می رود.دچار شود. پس، صحیح است که مى فرماید وقتى که صبر برود

علیه  صورت برزخی ارزشمند و نیکویی است، چنانچه حضرت امام صادق همچنین صبر دارای .3

إذا دخل المؤمن ]فى [ قبره، كانت الصالة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر »فرمودند:   السالم

مطل عليه و يتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته، قال الصبر للصالة 

وقتى مؤمن داخل قبرش شود، نماز  1؛البر: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونهو الزكاة و 

در سمت راست و زکات در سمت چپ او و نیکى و احسان مشرف بر او می باشد، و صبر به 
سمتی دور می شود. پس وقتى که دو ملکى که کارگزار سئوال از او هستند بر او داخل شوند، 

یکویى می گوید: بگیرید رفیق خود را. )یعنى همراهى کنید او را.( پس صبر به نماز و زکات و ن
 «اگر شما از او عاجز شدید، من او را مى گیرم )همراهی می کنم(

جبران مى کند. از کسى که صبرمى کند خداوند دعاى اورا مستجاب مى کندومصیبت او را .3

 - كما امره اهلل- مامن عبد مؤمن اصيب بمصيبة فقال»روایت شده است: صلی اهلل علیه وآله  پیامبر اکرم

هر بنده  2؛انا هلل وانا اليه راجعون اللهم اجرنى فى مصيبتى واعقبنى خيرا منها؛ اال وفعل اهلل ذلك

را فرمان داده است بگوید: ما از خداییم و وارد آید و چنانکه خداونداو مؤمنى که بر او مصیبتى
این مصیبت پاداش ده و بهتر از این را برایم پیش آور، و باز مى گردیم، خداوندا! مرادربه سوى ا

 «.خداوند همانگونه با او عمل مى کند

ان را رضای از اتفاقات جاری  و بازگشت همه امور را به سوی رابص خصلت قرآن کریم.در 1
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وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا : »خداوند معرفی نموده وبه آنان بشارت داده است 

که هرگاه ؛ آنها هلل وانا اليه راجعون* اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون
بر آنان درودها و  ،مصیبتى به ایشان مى رسد مى گویند: ما از آن خداییم و به سوى او باز مى گردیم

 (333-333بقره/ « )رحمتى از پروردگارشان است و ایشان راه یافتگان هستند
از اینکه درود و رحمت خداوند شامل حال انسان شود و هدایت  چه پاداش و اثرى باالتر

یافتگى او به امضاى پروردگار رسد. صابران که بر طاعات و معاصى شکیبایى مى کنند، آخرتى 
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير »نیکو دارند و پاداشهاى بى حساب خداوند بر آنان مى بارد: 

کلمه (33زمر/ ) «د را فقط بى حساب دریافت می کنندبى تردید شکیبایان پاداش خو حساب؛
است پس معنای آیه شریفه « بغیر حساب»که برای حصر به کار می رود در اینجا مربوط به « انما»

پس صابران بر خالف این است که: صابران اجرشان داده نمى شود، مگر اعطایى بى حساب. 
سایر مردم به حساب اعمالشان رسیدگى نمى شود و اصال نامه اعمالشان باز نمى گردد، و 

شریفه صابران هم مطلق ذکر شده و مقید به صبر در ؛ اجرشان همسنگ اعمالشان نیست. در آی
؛ پس شامل تمامی آنها می شود ؛ اطاعت و یا صبر در ترک معصیت و یا صبر بر مصیبت نشده

هر چند که صبر در برابر مصائب دنیا، بخصوص صبر در مقابل اذیت هاى اهل کفر و فسوق که 
ولی آیه مخصوص به موردش نمی ]به مؤمنین مخلص و باتقوا مى رسد با مورد آیه منطبق است 

در روز »روایت شده است که:   علیه السالم. از امام صادق [شود بلکه شامل سایر موارد هم می شود
مى ایستند و آن در را مى کوبند. به  بهشتمت دسته اى از مردم برمى خیزند و در مقابل در قیا

آنان گفته مى شود که: شما چه کسانى هستید؟ آنان مى گویند: ما اهل صبر هستیم. به آنان گفته 
ر کردید؟ مى گویند بر طاعت و معصیت خدا صبر کردیم. پس خداوند مى شود: بر چه چیز صب

فرمودند:    همچنین  علیه السالمامام صادق «. مى فرماید: راست گفتند آنان را به بهشت وارد کنید
. بنابراین صبر «این همان قول خداوند است که فرمود: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب»

ختی ها، انسان را از محاسبه آخرت آسوده خاطر مى سازد. در حدیث در برابر مصیبت ها و س
اذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيبة فى ذاته او ماله او »قدسى آمده است که خداوند فرمود: 

چون  1؛ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه ان انصب له ميزانا وانشر له ديوانا
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بندگان من مصیبتى روى کند و او با آن مصیبت به شکیبایى ازدرذات یا مال یا فرزند بنده اى 
 «.نیکو روبرو شود، از برپاداشتن میزان و گشودن دفتر محاسبه حیا مى کنم

 ان و ترقى او در مراتب کمال است.درروایتى ازپیامبر اکرمباعث رشد انس، برابر بالیاصبردر.7
اليبلغها  -تعالى-الرجل ليكون له الدرجه عند اهلل  نا»نقل شده است که فرمودند:  صلی اهلل علیه وآله 

براى مرد )انسان( درجه اى نزد خداوند است  1؛بعمل حتى يبتلى ببالء فى جسمه فيبلغها بذلك
که با هیچ کارى بدان نمى رسد تا آنکه خداوند جسم او را به بالیى مبتال مى سازد آنگاه بدان 

 «.درجه به سبب آن بال مى رسد

روایت کرده اند که آن  صلی اهلل علیه وآله از رسول خدا  سنیو  شیعهنسان را بهشتى مى کند. .صبر ا33
لصبر، فمن صبر علي المكاره في الدنيا دخل الجنة؛ و الجنة محفوفة بالمكاره و ا»حضرت فرمود: 

راه بهشت مشحون  2؛جهنم محفوفة باللذات و الشهوات، فمن أعطي نفسه لذتها و شهوتها دخل النار
و مملو است از ناگواریها و شکیبائی در برابر آنها، کسی که در دنیا بر مشکالت راه خدا صبر کند و 

با نفس خود مجاهده کند و در مقابل نامالیمات شکیبایی ورزد داخل بهشت می شود؛ ولی راه 
سر تسلیم فرود آورد جهنم پر است از شهوات و لذات، کسی که در مقابل خواسته های نفس أماره 

 «. و آنچه نفسش از شهوات از او بخواهد به او بدهد عاقبتش آتش خواهد بود

از این حدیث شریف میتوان استفاده کرد که تمام اعمالی که انسان انجام میدهد باید بر اساس حق 
مشکل است. اگر انسان بخواهد در دنیا سخت و  قدری  البته  باشد، و عمل نمودن طبق حق

فضیلت و پاکی قرار دهد، و در مقابل خداوند و  ۀ رافتمندانه زندگی کند و کردار خود را بر پایش
اطاعت أوامر او سستی نورزد، و در هنگام توانگری به کمک مردم بشتابد و با ریاضت های شرعی 

ین در این خود را ادب کند، سراسر زندگی انسان مواجه با ناگواریها شده و مرد خدا باید با قدم راست

طهارت و تهذیب نفس است و تا ۀ میدان مجاهده گام بردارد. چون اینها راه بهشت و رضوان و مقدم
 0گردد، وصول به بهشت امکان پذیر نخواهد بود.می ب ننفس پاک نشود و مهذّ
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 و پایداری استقامت . 6

ظ کرامت و شأن معطوف به معنا و آزادی و مسئولیت برای حف ۀپایداری و استواری؛ یعنی اراد
باال، نیروی ایمان آدمی را افزایش می  وآستانۀ مقاومت قدرت تحملسعه صدر و  3انسانی است.

از صبر و حلم و  کسی که استقامت دارد،. اندبرس یآسیب ودهد، بدون اینکه به تعادل درونی ا
فس خود ثبات قدم نیز بهره مند است. مراد از استقامت آدمی در یک کار، این است که از ن

نقص به آن صالح کند به طوری که دیگر فساد وآن امر قیام کند و آن را ا ۀبخواهد که دربار

ارزش استقامت تا اندازه ای است که خداوند . 2راه نیابد و به حدّ کمال و تمامیّت خود برسد
 از پسِمتعال، پیامبر خود را به آن امرمی کند واگر پیامبر استقامت نداشته باشد، نمی تواند 

مأموریت خویش برآید .در شرایط کنونی که انسانها در اثر بروز بیماری مهلک کرونا وترس 
فیزیکی شده  به تعبیری فاصله گذاری ناشی از آن که منجر به فاصله گذاری اجتماعی یا

بهترین روش ؛ وبسیاری از افراد سالمت ودر آمد و کسب وکار خود را در مخاطره می بینند 

 پایداری در برابر مشکالت و گذر آبرومندانه از بحرانها وبالیا است . استقامت و

 فواید استقامت در قرآن

 برخورداری از امداد غیبی.1

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ »فرماید:  سوره فصلت می 03 ۀخداوند در آی

؛ در حقیقت کسانى که گفتند «ا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَالْمَلَائِكَةُ أَلَّ
گویند[ هان  آیند ]و مى سپس ایستادگى کردند فرشتگان بر آنان فرود مى پروردگار ما خداست، 

 «شید.بیم مدارید و غمگین مباشید و به بهشتى که وعده یافته بودید شاد با
اینکه به مؤمنان به دوستی فرشتگان در دنیا و آخرت، مژده داده شده است و اینکه در بهشت، 
آنچه را بخواهند برای آنها آماده است، دالّ بر این است که استواری و پایداری در ایمان و 

عمل، از شریف ترین عبادت های خدا و از پرارج ترین مسلک هاست و درجه نهایی کمال در 
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به این ترتیب، ارزش استقامت آشکار می شود که خداوند بر این اشخاص، برکات  3است. آن
 خود را نازل می کند و آنها را یاری می نماید.

توحید »اشاره دارد به « ثم استقاموا» و «اقرار توحید» اشاره دارد به« ان الذین قالوا ربنا اهلل»

 است چه اینکهعارفان و صدیقان  خاصۀ  مؤمنان و توحید معرفت، ۀاقرار، عام . توحیدِ«معرفت
یعنی در تصدیق به نهایت تحقیق می رسد و در ه؛ توحید معرفت که از آن به استقامت تعبیر شد

 .صراط مستقیم قدم ثابت دارد ۀحدائق حقایق ایمان به قدم صدق و یقین بخرامد و بر جام
و وظایف، قطعاً کار دشوار و بزرگی است؛ بدین خاطر ماندگاری، صبر و شکیبایی بر تکالیف 

است که سزاوار این نعمت بزرگ و لطف سترگ، در پیشگاه خدا است. شایان همنشینی و 

همدمی با فرشتگان و دوستی و رفاقت و مودّت و محبّت ایشان است. این چیزهایی است که در 
یت می فرماید؛ فرشتگان به دوستان ایشان روا ۀآن چیزی پدیدار و نمودار است که خدا دربار

مؤمن خود می گویند: نترسید. غمگین نباشید. شما را مژده باد به بهشتی که به شما وعده داده 
صلی روایت شده است که پیامبر 3می شد. ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم.

اه مستقیم توحید و طاعت خدا را ادامه دادند و بعد از قرائت آیه، بر منبر گفت: یعنی ر اهلل علیه وآله 
بعد از آن، مانند روباه به حیله و نیرنگ پرداختند. منظور این است که آنها در تمام سلوک و 
اخالق و اقوال و اعمالشان، بر شریعت خدا پایدار ماندند و مؤمنان حقیقی و مسلمان صادق 

سؤال شد، گفتند: استقامت و پایداری، عین  بودند. از بعضی از عارفان در مورد تعریف کرامت
کرامت است. در موقع مرگ، فرشتگان رحمت بر آنان وارد می شوند و به آنان مژده داده و می 

گویند: از احوال قیامت که با آن رو به رو می شوید، نترسید و در مورد خانواده و مال دنیا که 
پس  0ورد آن، ما جانشین شما می شویمبه جا گذاشته اید، افسرده خاطر نگردید چون در م

استقامت در درجه ای باالتر از پذیرش زبانی قرار دارد و بعد از آن، رخ می دهد و کسی که به 

 آن بپردازد، از امداد غیبی خداوند بهره مند می شود.

جن: «).اءً غَدقاًوَ أن لَوِ استَقامُوا عَلَي الطَّريقَهِ لَأستقَيناهُم مَ»خداوند در جای دیگر می فرماید: 
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[ باران] فراوان آب با ورزند، استقامت[ ایمان] راه در( انس و جنّ) ها آن اگر اینکه و ؛(33
 .«کنیم مى سیرابشان

آب می گذرد. این پیوند  ۀچرخزندگی بر یش، نزول آب باران است.اوّلین سبب رفاه و آسا  

میان ماندگاری بر راه و میان رفاه و آسایش و استقرار در زمین، حقیقت برپا و برجایی است. 
از راستای عرب ها نیز وقتی در راه بودند، سرزمین ها و ارزاق زیاد بر آنها گشوده شد و وقتی 

گرفت تا وقتی که به را از ایشان بازراه کناره گیری کردند،زمین هم خیرات و برکات خود
خدا  ۀراستای راه برمی گردند و بر آن، استوار و ماندگار می مانند؛ آن وقت است که وعد

ایشان، تحقّق می پذیرد و پیاده می شود. صبر و شکیبایی بر رفاه و آسایش و شکر و  ۀدربار

اندن، سپاس آن را به جای آوردن و در رفاه و آسایش، خوبی و نیکی کردن و خوب و نیک م
سختی و دشواری و رنج و گرفتاری است، دشواری خت تر و کمیاب تراز صبر و شکیبایی برس

ۀ گفته شده که سور 3ها و سختی ها در دل انسان، مقاومت و هوشیاری و پایداری را برمی انگیزد
بنابراین،  3جن، بعد از بازگشت پیامبر از سوی ثقیف و آزار و اذیّت آنها نازل شده استۀ سور

 ۀه با سختی ها و قرارگرفتن در آن، پایداری انسان را برمی انگیزد و درواقع، سختی ها مقدممقابل
مستقیم می ماندند، د. اگر کافران ایمان می آوردند وبرشریعت خدا، پایدار وپایداری هستن

دنیا به آنان گشایش می دادیم و عالوه بر نعمت های ی آنها را وسیع می گرداندیم و درروز

رت، روزی دنیای آنها را فراوان می دادیم و بدین ترتیب، به عزت و افتخار دنیا و ابدی آخ
  0آخرت نائل می آمدند.

 .دوری از خوف و حزن2

 ؛نَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اهللُ ثُمَّ استَقاموا فَال خوفٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنُونَا»خداوند می فرماید: 

، سپس استقامت کردند، نه ترسى بر آنان «است« خداوند یگانه»ما پروردگار »کسانى که گفتند: 
 ( 30)احقاف: « شوند است و نه اندوهگین مى

اقرار و شهادت به انحصار ربوبیّت در خدای سبحان و یکانگی او « رَبُّنَا اهللَ»مراد از اینکه گفتند 
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که از آنچه که شهادت شان در مقابل شهادت خود، این است  در آن است. و مراد از استقامت
به حقانیّتش می دهند، منحرف نمی شوند و رفتاری برخالف آن و برخالف لوازم آن نمی 

یعنی در پیش روی خود، هیچ خطر محتملی ندارند و ؛ «فَال خوفٌ عَلَیهِم وَ ال هُم یَحزَنوُنَ»کنند.

ارند و نیز هیچ هیچ عقابی، حتّی احتمالی در انتظارشان نیست و به همین جهت، اندوهی ند
مکروه قطعی و محقّقی ندارند و به همین جهت، اندوهی نخواهند داشت چون همیشه خوف، 

جایی پیدا می شود که پای احتمال خطری در بین باشد و اندوه، وقتی به دل می آید که خطری 
که به  فقط جمله ای نیست که گفته می شود و تنها عقیده ای نیست« ربنا اهلل» 3«واقع شده باشد.

کاملی برای زندگی است و هرگونه ۀبلکه این سخن، برنام؛ درون بدود و به دل برود و بس 

 تالش و هرگونه رویکردی و هرگونه حرکتی و هرگونه اندیشه ای را در بر می گیرد و ترازویی 
ه اندیشه و احساس، مردمان و اشیا، اعمال و افعال، واقعه ها و رخدادها، رابط است برای سنجشِ

بدان  ؛ وهمۀ اعمال آدمیاین هستی  ۀها و تماس ها و خویشاوندی ها و پیوندها در سراسر گستر
سنجیده و ارزیابی می شود. استقامت و ماندگاری و استمرار و دوام و ثبات بر این برنامه، پله ای 

است که به دنبال پذیرش همین برنامه پیش می آید. استقامت و پابرجایی و آرامش نفس و 
اطمینان دل و استقامت و ماندگاری احساس ها و اندیشه هایی که بر دل می گذرد، اینها باید 

از اینجا و آنجا نداها  هرچند که  سست و لرزان و پریشان نگردند و دچار شک و تردید نشوند:

 !رسدبو فریادهایی برای منحرف کردن و به کژراهه کشاندن بلند شود و به گوش 
ش می ، بعد از شناخت آن و برگزیدن آن، قرار دارد و پی«ربنا اهلل» ۀی برناماستقامت بر راستا

گزیده ای هستند. برگروه ایشان می سازد، ۀشناخت واستقامت رابهر وند آید. کسانی که خدا
پس طبق این آیه، کسانی که استقامت  3هستند« فال خوف عليهم و ال هم يحزنون»چنین کسانی 

 .به دور می شوند می ورزند، از خوف و حزن

زندگی پیامبران با استقامت و پایداری در دعوت و رسالت عجین است. مصداق هایی از این 
 استقامت و پایداری، در قرآن ذکر شده است که از این قرارند:

و پرتاب او به آتش و تبدیل شدن آن به گلستان و هجرت او به  علیه السالم سرگذشت ابراهیم
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حفظ ایمان خود از گزند کافران و قربانی کردن فرزند خود و استقامت و سرزمین دیگر برای 
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعيَ قالَ يا بُنَيَّ اِنَّي أرَي فِي المَنامِ انِّي »پایداری او و فرزندش در این امر: 

)صافات:  «.شَاءَ اهللُ مِنَ الصَّابِرينَاذبَحُكَ فَانظُر مَاذا تَرَي قالَ يَا اَبَتِ افعَل مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي اِن 

333) 

وَ جَاءُوا »:    علیه السالم و استقامت او در حزن و فراق فرزندش یوسف علیه السالم سرگذشت یعقوب

وَ عَلَي قميِصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَل سَوَّلَت لَكُم انفُسُكُم امراً فَصَبرٌ جَميلٌ وَ اهللُ المُستَعانُ عَلَي ما 

قالَ بَل سَوَّلت لَكُم انفُسُكُم امراً فَصَبرٌ جَميلٌ عَسَي اهللُ أن يَأتيَني بِهِم »(؛ 11يوسف: «)صِفُونَتَ

وَ تَوَلَّي عَنهُم وَ قالَ يا أسَفَي عَلَي يُوسُفَ وَ ابيَضَّت »(؛ 15يوسف: «)جَميعاً انَّهُ هُوَ العَليمُ الحَكيمُ

قالوُا أئِنَّكَ ألنتَ يُوسُفُ قالَ أنَّا يوسُفُ وَ هذا أخِي »(؛ 14وسف: ي«)عينَاهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَظيمٌ

 (73یوسف: «).قَد مَنَّ اهللُ عَلَينا إنَّهُ مَن يَتَّقِ وَ يَصبِر فَإنَّ اهللَ ال يُضيعُ اجرَ المُحسنينَ

سوی  و تهدید و شکنجه از علیه السالم  سرگذشت ساحران و استقامت آنها، بعد از ایمان به موسی
قالُوا لَن نُؤثِرَکَ عَلَي مَا جاءَنَا مِنَ البَيِّناتِ وَ لَّذي فَطَرَنا فاقضِ ما أنتَ قاضٍ انَّمَا تَقضيِ »فرعون:

فَلَمَّا جاءَ السَّحَرهُ قالُوا لِفِرعَونَ أئِن لَنا الجراً ان كُنَّا نَحنُ »(؛ 22طه: «)هذهِ الحَياهِ الدُّنيا

 (53شعراء: «).الغالبينَ

 در مقابل فرعون: سوره شعراء. علیه السالم موسی صبر
أم حَسِبتَ أنَّ اصحابَ »سرگذشت هجرت جوانمردان کهف به غار، به خاطر حفظ ایمان خود: 

إذ أوَي الفِتيهَ اِلَي الكَهفِ فَقَالُوا رَبَّنا آتِنا مِن »(؛ 9كهف: «)الكَهفِ وَ الرَّقيمِ كانُوا مِن آياتِنا عَجَباً

فَضَرَبنا عَلي آذانِهم في الكهفِ سِنينَ »(؛ 33کهف: «)مَهً وَ هيِّئ لنا مِن أمرِنا رَشداًلَدُنكَ رَح

وَ رَبَطنا »(؛ 33کهف: «)ثُمَّ بَعَثناهُم لِنَعلَمَ ايُّ الحِزبَينِ أحصَي لِمَا لَبِثُوا أمداً» (؛33کهف: «)عدداً

السَّماواتِ و االرضِ لَن نَدعُوَ مِن دُونِهِ آلهاً لَقَد قُلنَا اذاً عَلي قُلُوبِهِم اذ قامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ 

هَوالءِ قومُنا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَهً لَوال يَأتُونَ عَلَيهِم بِسُلطانِ بَيِّنٍ فَمَن أظلَمُ »(؛ 35کهف: «)شَطَطاً

وهُم وَ ما يَعبُدُونَ إلَّا اهللَ فَأووا اِلَي الكهفِ وَ إذِ اعتَزَلتُمُ»(؛ 13كهف: «)مِمَّنِ افتَري عَليَ اهللِ كَذِباً.

 (33کهف: .«)يَنشُر لَكُم ربُكُم مِن رحمَتِهِ وَ يُهَيِّي لَكُم مِن أمرِكُم مِرفَقاً
فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بالجنودِ قالَ إنَّ اهللَ مُبتَليكُم بِنهَرٍ »مقابل جالوت:  استقامت سپاهیان طالوت در

هُ فَلَيسَ مِنِّي وَ مَن لَم يَطعَمهُ فَإنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغتَرَفَ غُرفَهً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنهُ اِلَّا فَمَ شرَبَ مِن
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قَليالًمِنهُم فَلَمَّاجاوَزُوهُ هُوَوَالَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُواالطاقَهَ لَنا اليومَ بِجَالوتَ وَجُنوده قال الَّذينَ 

 (357بقره: «)مُالقُوا اهللِ َكم مِن فِئَهٍ قليلَهٍ غَلَبت فِئهً كَثيرهً بإذن اهلل واهللُ مع الصَّابرينَيَظُنُّونَ انَّهُم 

راه اهل استقامت، صراط مستقیم است که خداوند بهترین بندگانش را به آن صفت بنابراین 
خود  ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنان را مشمول نعمت»:شناسانده است

از این رو پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان که بندگان نعمت یافته خدایند، اهل  3«ساختی
گردد و از  استقامت هستند و هر کس پیرو خدا و رسول او باشد، با آنان همراه می

و آنان را به راه »: چنین آمده است که درسوره نساء اینو 3آید. کنندگان به شمار می استقامت

کردیم و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند،)در روز رستاخیز( همنشین  هدایت میراست، 
کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدیقان و شهدا و 

 0«های خوبی هستند صالحان، و آنها رفیق

 عوامل استقامت

صفات باطنی و ظاهری است و نیز در  ۀروی در هم کمال برای هر انسانی، اعتدال و میانه
کارهای او؛ خواه مربوط به شخص او بوده یا کاری گروهی باشد و همچنین سعادت و 

  5شود. رستگاری جز با پایداری و استقامت در راه کمال حاصل نمی

 شود: رسیدن به پایداری به اموری است که در ذیل بدان اشاره می

 ؛و عمل را با هم دارا باشد و به یکی از آن دو اکتفا نکندهمراهی علم و عمل: اینکه علم  .3

حفظ تعادل سیرت و صورت در کارها: در کارها و اعمال خود میان حفظ ظاهر و باطن .3
اعتدال را رعایت کند، نه اینکه در باطن پلید و ناپاک و در ظاهر نیکو جلوه کند، همچون 

کند و نه اینکه در باطن گوهری باشد که  یشخص زشتی که با لباس زیبا عیب خود را پنهان م

های او را  ظاهرش آلوده به کثافات است، بنابراین سزاوار است ظاهر او آینه باطن باشد تا خوبی
 ؛نمودار کند
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علوم نیز بین علوم عقلی و نقلی جمع قلی و نقلی و جمع میان آن دو: دراستمداد از علوم ع .0
همچون کسانی نباشد که یا فقط بر ظواهر آیات محدود شده  کند و از هر دوی آنها بهره ببرد و

شناسند، و یا آنان که از آنچه حامل وحی و فرقان آورده، غفلت و بر  و از حقایق آنها چیزی نمی

 ؛اند عقل خود اکتفا کرده

کند و انسان را به جمیع فضایل آراسته  ایمان: ایمان درخت مردی و مردانگی را آبیاری می .5

ایمان همیشه با استقامت همراه است کسی که ایمان دارد   علیه السالم د، از نظر امام صادقساز می
  3استقامت نیز دارد.

روی در حرکت به سوی هدف:راه دیگر به دست آوردن استقامت، این است که انسان  میانه .3

روی نکند، استقامت پیوسته با کندی و آرامی  به سوی مقصود، به طور اعتدال قدم برداشته و تند
همراه است؛ چراکه استحکام و سرعت با یکدیگر تناسب معکوس دارند، هرچه قدم سریعتر 

  3شود. تر می تحکام عمل ضعیفبرداشته شود اس

 0«شتاب همیشه با پشیمانی همراه است» :فرمایند می علیه السالم امام صادق

  5پیداکردن استقامت است. تلقین نفس: تلقین به نفس یکی از وسایلِ .3

بودن قلب: همانا پیمودن مسیر الهی با قلبی که در آن نور الهی جای نداشته و از حیات  زنده .3
توان به این مطلوب نایل شد که  باشد و در صورتی می پذیر نمی ای ندارد، امکان بهرهمعنوی 

 صاحب قلبی با حیات معنوی بود.

 3.«شود با زنده بودن و حیات قلب استقامت حاصل می»فرمایند: می  علیه السالم امام صادق

 ۀسراغ دارد و به وسیلای را که در خود  درکات آدمی و آن قوهاستفاده از عقل: از آنجاکه مُ .1
استقامت در طرفی دهد، عقل نامیده شده است واز میآن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص 

تمییز بین حق و باطل است به طوری که انسان در زندگی همیشه از آن راه دین هم مداومت بر

قل گزیند و انتخاب همیشگی حق، همان استقامت در راه حق و ثمره ع می یکی را بر ،دو
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 3«استقامت ثمره عقل است» فرمایند: می  علیه السالم امام علیاست.

 انواع استقامت

ین راه مؤمناداری نضعف و زگ نماییه باشیم که دشمنان با برتوجه داشتدرشرایط بحران باید
ه خود بویژه عُدّه وباتمام عِدّ وبینندآماده می  جنگ شناخنی وتضعیف اعتقاداترابرای تهاجم و

دشمنان  مادی هرچه که پیشرفت . اصوالجنگ رسانه ای به مصاف معتقدات مؤمنین می آیند با 

 بدست می آورند به دین ودینداران برای نفوذ وتهاجمرا  امکان بیشتری ، متاسفانهبیشتر می شود
با استقامت وپایداری دشمن زبون و رهروان راه مؤمنان باید خاص و حساس . دراین موارد 

زند در موارد زیر راه استقامت و تحمل شداید و ثبات در وجن را ناامید وناتوان سا شیاطین انس
 .  عقیده وعمل را سرلوحۀ کار خویش قرار دهند

پایدارى و استقامت بر این عقیده که خداى تعالى، پروردگار عالم  پایدارى در راه خدا: .3

حضرت بارى تعالى؛ پس اگر است، عبارت است از پذیرفتن احکام خدا و اطاعت از فرمان 
بعضى از فرمان هاى حق را گردن نهد و بعضى را نپذیرد، پایدارى نکرده و عمل بر طبق اقرار 

خود ننموده است؛ مثال اگر نبوت را انکار بنماید، پایدارى براقرار خویش ننموده و نیز چنین 
ید تمام ائمه طاهرین را چنین با است اگر پیامبر را بپذیرد و وصى آن حضرت را نپذیرد، و هم

در  علیه السالم امام صادق 3قبول کند، هر کدام را نپذیرفت، استقامت بر گفته خود نکرده است.
 السالم  معلیه به امامت هر یک از ائمه»:فرمایند ( می03تفسیر استقامت در آیه شریفه )فصلت آیه

 0«یکى بعد از دیگرى معتقد باشد و فرمان ایشان را گردن نهد.

پایداری در عهد و پیمان: یکی از موارد استقامت و پایداری، وفادار بودن به عهد و پیمانی .3
ای کسانی که ایمان »:فرماید بندد.خدای سبحان در مورد وفای به عهد می است که انسان می

 5«ها )وقراردادها( وفا کنید اید؛ به پیمان آورده

نیاز از عهد و وفاى به عهد نیست، نه  ز بىاین مطلب این است که بشر در زندگیش هرگ ۀریش
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و اگر در زندگى اجتماعى بشر که خاص بشر  هافرد انسان از آن بى نیاز است و نه مجتمع انسان
کنیم و  است دقت کنیم، خواهیم دید که تمامى مزایایى که از زندگى اجتماعى خود استفاده مى

یابیم، بر اساس عقد اجتماعى  رامش مىحقوق زندگى اجتماعى ما که با تأمین آن حقوق آ ۀهم

عهدهاى عمومى استوار است.بنابراین اگر به ، عمومى و عقدهاى فرعى و جزئى مترتب بر آن
ایم عدالت  خود اجازه دهیم که این پیمانهاى عملى را بشکنیم، اولین چیزى را که شکسته

حساس مواجه با افراد  متاسفانه در این شرایط 3اجتماعى خودمان است که رکن جامعه ما است
کاران درمانی یا محتکران اقتصادی و یا بازاریان کم فروش یا گران  بدعهد و پیمان به عنوان کم

انه که مؤاسات از پایه های اساسی مؤمنایمانی و  ۀکه البته این امر در میان جامع فروش می شویم

واهان وفرصت طلبان در .درحالی که تعداد این قبیل از خودخآن است کمتر مشاهده می شود
/ 33/3که رهبرفرزانه انقالب درسخنرانی  ان گونههم بین جامعۀ غربی فراوان دیده میشوند 

 :  خوددر مقایسه ای بین جامعه ایمانی و دنیای مادی نگر به این مهم اشاره نمودند3077
ر متقابالً فرهنگ و تمدّن غربی هم محصول خودش را نشان داد، آنچه که در غرب د»

کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتّفاق افتاد که خب بعضی از آنها را تلویزیون ما گفت لکن 
بعضی از آنها را هم در تلویزیون گفته نمیشود؛ اطاّلعاتی است که به ما میرسد و ما میدانیم. 
نشان دادند محصول تربیت خود را؛ غرب نشان داد. اینکه یک دولتی ماسک متعلّق به یک 

لت دیگر را، دستکش متعلّق به یک دولت دیگر را، سر راه مصادره کند و به طرف خودش دو
ببرد ــ که این اتّفاق در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتّفاق افتاد ــ یا مردم، هر روز در 

ها را تخلیه کنند، حرص  ظرف مدّت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت، فروشگاه
ی خودشان را پر کنند و دکّانها خالی  خرید بیشتر که بروند یخچالها و فریزرهای خانه بزنند برای

ها به دنیا نشان دادند؛ تلویزیون ما هم  های خالی را، توی تلویزیون بشود ــ که نشان دادند قفسه

نقل کرد از آنها؛ یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، یا کسانی برای خرید 
اند بروند اسلحه بخرند، چون احساس خطر  اسلحه صف بکشند؛ نشان داد که مردم صف کشیده

میکنند در این ایّام که باید اسلحه داشته باشند؛ یا اولویّت برای بیمارها قائل بشوند؛ بیمار پیر را 
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رد ما معالجه نکنند؛ میگوید بیمار پیر و از کارافتاده و دچار مشکالت اساسی اینها لزومی ندا
زحمت بکشیم با این محدودیّت، اینها را معالجه کنیم؛ این چیزهایی است که در آنجا اتّفاق 

اند از ترس کرونا، از ترس مرگ خودکشی کردند؛ اینها  های خودکشی کرده افتاده؛ بعضی

ی منطقی و  رفتارهایی است که برخی از ملّتهای غربی از خودشان نشان دادند. این البتّه نتیجه
های  ، فلسفه گری ی مادّی ی فردگرایی، فلسفه ی حاکم بر تمدّن غربی است: فلسفه بیعی فلسفهط

زا  خدایی؛ که اگر اعتقادی هم به خدا هست آن اعتقاد توحیدی صحیحِ عمیقِ معرفت غالباً بی
 «نیست. این هم این مسئله است.

خواهان آن  ؛ود داردب محبت فطرى که به خسَاستقامت در تهذیب نفس: هر کسى به حَ .0

یعنى پیراسته از صفات رذیله و آراسته به صفات حسنه باشد ولى در این فکر،  ۀباست که مهذّ
عمل نمى آورد یا اگر آن را به  ۀاستقامت ندارد؛ به این معنا که هیچ وقت این فکر را به مرحل

به همان حالت  ترین مانع که برخورد کند از آن دست برداشته و عمل نزدیک نمود به کوچک
توانند با پایداری  گردد.فقط اشخاص معدودى هستند که مى تر برمى اولیه یا دو قدم عقب

  3ب کنند.زنجیرهاى موانع را بشکنند و خود را مهذّ

نخست: تسلیم رضای خدا  ۀمرحل : استقامت در تنگ دستى: این استقامت سه مرحله دارد .5
تواند به  بودن، ناشکری نکردن و زبان اعتراض بر حضرت حق نگشودن است. هر مسلمانی می

های  ای برسد که در منتهای فقر و بدبختی، دلش از خدای خود خشنود باشد و بر نعمت درجه
اثر فقر  دوم: انسان در ۀمرحل 3گزار و به رحمتش امیدوار باشد. دیگر حضرت پروردگار سپاس

بلکه با همان تنگدستی زندگی کند و از راه حق منحرف  ؛دست از ایمان و عقیده خود برندارد
  5تر، فقر را برطرف ساخت. سوم: نبرد با فقر است که باید با کوشش هر چه تمام ۀمرحلو  0نشود.

و  های فراوانی است استقامت در راه دانش: در راه تحصیل دانش، خارهای بسیار و رنج.3

خواهند شد، استقامت در این راه آن  باآن مواجهدارند به ناچار  کسانی که در این راه قدم برمی
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هم باشند، نباید محصل و دانشجو را از  وآسیب زا  است که چنین موانعی، هر چند که بزرگ 
بجای  ،در شرایطی که الزم است دانش پژوهان حوزوی ودانشگاهی 3هدف خود باز دارند.

باید همچنان با  ؛ر محیط حقیقی ازراه فضای مجازی به تحصیل ودانش ورزی بپردازندتحصیل د

 دانش  ۀاستقامت وپایداری طرحی نو درافکنند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و ازقافل
می شمارند و  «وبرتری  قسلطان ووسیله تفوّ»پژوهش بازنمانند که رهبر فرزانه انقالب علم را و

 دانند و می فرمایند :  می کشور پذیری آسیب کاهش باعث را یعلم اقتدار
 کاذبِ احساس یک روی از نیست؛ تعارف است؛ جدی تأکید، این. علم روی میکنیم تأکید ما »

 دنیا در زورگوئی. برمیخیزد شده محاسبه و عمیق تشخیص یک از بلکه نیست؛ موسمی تشریفاتیِ

 امکانات، آن و ثروت آن و قدرت آن. هستند قدرتشان به متکی زورگویان. است زیاد
 یک من. کرد مواجهه نمیشود کرد، مقابله نمیشود دانش بدون. آنهاست دانش از ی برخاسته

 یک خودش علم،. اقتدار از است عبارت علم ؛«سلطان العلم: »ام خوانده را حدیث این وقتی
 ای جامعه هر ملتی، هر کسی، هر کند؛ حرکت میتواند داشت، را اقتدار این کس هر. است اقتدار

 دقیق ی محاسبه یک این بنابراین،. کند پیروی دیگران اقتدار از است مجبور نداشت، که
 ( 35/3/3017)است

 ما قطعی نیاز این کنیم؛ پیشرفت علمی لحاظ از اینکه به داریم احتیاج ما »همچنین فرمودند : 

 سیاسی و فرهنگی دشمنان و ما تمدّنی دشمنانِ تهدید نکنیم، پیشرفت علمی لحاظ از اگر. است
 از ما که میشود کم خطرش یا میشود متوقّف تهدید این وقتی آن بود؛ خواهد دائمی تهدید ما،

 است سال بیست قریب االن. ام کرده تکیه مسئله این روی بارها بنده. کنیم پیشرفت علمی لحاظ

 علم، 2؛«سُلطان اَلعِلمُ» که ام خوانده را شریف حدیث این هم بارها و میکنم تکیه این روی
 را کشور علم میتوانند نخبگان. میکند پیدا اهمّیّت نخبگان به نگاه هم نظر این از. است قدرت

 پیدا کاهش هایش پذیری آسیب که برسانند عزّتی و اقتدار موضع به را کشور و بدهند پیشرفت

                                                           
 .373ص . همان، 3
 آن که هر است، قدرت و سلطنت دانش،(: السالم علیه)علی امام.عَلَیه صیلَ یَجِدهُ لَم مَن وَ بِهِ صالَ وَجدَهُ مَن سُلطانٌ العِلمُ . 3
 ابی ابن البالغۀ،  نهج  ) شرح.گردد مغلوب و برند یورش او بر نیابد را آن که هر و شود، پیروز و برد یورش آن با بیابد را

 (.037ص ،33ج الحدید،
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 ( 33/3/3073) کند
 ۀاقتدار می دانند و در خواست می نمایند که جامع ۀعلمی را مایت ایشان از منظری دیگر قوّ 

، سیاسی، ابعاد فرهنگیهمۀ الگو تراز اسالمی که باید زمینه ساز حکومت مهدوی باشد در 

ت الزم دست یابد از این رو روی سخن خود را به جوانان اجتماعی واقتصادی به قدرت و قوّ
 ایند :رشید میهن اسالمی معطوف داشته ومی فرم

 سُلطان؛ اَلعِلمُ: خواندند را حدیثی امروز عزیزمان مجری. میکند قدرتمند را کشور علمی، پیشرفت»
 دست یعنی ،«صالَ» باشد داشته را آن که کسی هر است؛ اقتدار علم، اقتدار؛ یعنی «سلطان»

 بر قدرتمندی دست یعنی 1«عَلَیه صیلَ» باشد نداشته را آن که هرکس داشت؛ خواهد را قدرتمند

 میکنید؛ مشاهده را این شما امروز[. است] علم این شد؛ خواهد دست زیر یعنی آمد خواهد او سر
. کنند تصرّف را دنیاۀ هم اند توانسته اند، کرده تحصیل که علمی خاطر به ها اروپایی و ها آمریکایی

 کوچک کشورهای حتّی ــ اروپایی کشورهای از بسیاری و فرانسه انگلیس، آمریکا، میدانید شما
 باد به را آنها های هستی کنند، تصرّف را کشورهایی توانستند قرنها، شان بعضی متمادی، سالهای ــ

 ما. بودند علم دنبال علم؛ خاطر به شدند، مسلّط و کردند پیدا اقتدار ملّتها بر کنند؛ نابودشان و بدهند
[ امّا! ]درخشان استعداد این با تاریخی،  ۀسابق آن با ماندیم، عقب علم ی قافله از کردیم، غفلت

 ( 33/3/3073کنیم)  جبران را این باید ما افتادند؛ جلو دیگران

می داند وهمچون  کشور یک جانبه همه پیشرفت ۀپای، رهبر اندیشمند انقالب اسالمی علم را 
 در که را قوّتی نقاط از تا چند من» سخن می گویند : دلسوزانه پدری مهربان با فرزندان خویش 

 دیگر، قوّت ی نقطه: ... کنم عرض را ضعف نقاط از هم تا چند کنم، عرض ایم، داشته مدت این
 خیلی پیشرفتها این. نگیرید کم دست را علمی پیشرفت این! من عزیزان. است علمی پیشرفت

 وقتی یک من را حدیث این. است کشور یک ۀجانب همه پیشرفت ی پایه علم،. است مهم

  ۀهم به میتواند باشد، داشته را اقتدار این کس هر. است اقتدار علم، ؛«سلطان العلم: »خواندم
 کردند، پیدا دست آن به که علمی برکت به جهانی مستکبران این. کند پیدا دست خود مقاصد

 عنوان به ما برای علم اما گفت، نخواهیم زور هرگز ما البته. بگویند زور دنیا ۀهم به توانستند

                                                           
 یورش آن با بیابد را آن که هر است، قدرت و سلطنت علیه؛دانش، صیل یجده لم من و به صال وجده من سلطان . العلم 3

 (037 ص ،33 ج الحدید، ابی ابن البالغۀ، نهج  برند)شرح یورش او بر بدهد دست از را آن که هر و برد
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 ( 35/33/3073) .است الزم حتماً پیشرفت یک
. کنند پیشرفت فناوری و علم لحاظ از اسالمی کشورهای باید»هم ایشان است که می فرمایند : 

 ابزارهاشان از یکی شوند؛ مسلط دنیا کشورهای بر توانستند علم برکت به آمریکا و غرب گفتم

 و فریبگری با هم را ثروت از مقداری البته. آوردند دست به علم با هم را ثروت بود؛ علم
 که است روایتی. کرد پیدا علم باید. بود مؤثر هم علم اما آوردند، دست به سیاست و خباثت

 پیدا که علم. کنید پیدا علم باید ؛«علیه صیل یجده لم من و صال وجده من سلطان العلم: »فرمود
 قوی ی پنجه دارای که کسانی باشید، نداشته علم اگر. کرد خواهید پیدا قوی ی پنجه کردید،
 در ما است؛ ممکن کار این کنید؛ تشویق علم به را جوانهاتان. میپیچانند را شما دست هستند،

 هیچ که داشتیم، قرار دنیا علمی آخرِ آخرِ ردیفهای در انقالب از قبل ما. کردیم را کار این ایران
 شریعت، برکت به اسالم، برکت به انقالب، برکت به امروز. نمیشد جلب ما طرف به نگاهی

 در علمی لحاظ از امروز ایران که شد منتشر دنیا در و گفتند میکنند، ارزیابی دنیا در که کسانی
 ( 33/7/3073).دنیاست شانزدهم ی رتبه

را نیز به استقامت  صل اهلل علیه و آلهخداوند متعال، پیامبر اکرم  . استقامت در برابر بالیا ومشکالت :3

؛ فَاسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ»در برابر مشکالت و کارشکنی ها دعوت کرد و فرمود: 

علیه ( امام علی 333)هود: « استقامت کن آن گونه که تو و طرف دارانت به آن مأمور شده اید.

برای رسیدن به هدف، راهی سالم تر از  تِقامَهِ؛ال مَسْلَكَ اَسْلَمُ مِنَ الْإِسْ»نیز می فرماید:   السالم

مؤمن خردمند با صبر و پایداری، بر مشکالت زندگی چیره می گردد و در  1«.استقامت نیست
استقامت، در هر  ۀاراده و نداشتن روحی برابر آنها خود را نمی بازد. برخی افراد، به دلیل ضعفِ

مشکل، به جای رویارویی با مشکالت و  کاری شکست می خورند. اینان با پیدایش نخستین
سعادت و ۀ پیروزی بر آنها، شغل، هدف و مسیر خود را تغییر می دهند. پس برای رسیدن به قل

کام یابی باید محکم و استوار، با روحیه ای قوی و اراده ای آهنین در برابر دشواری ها و موانع 
را همواره به یاد داشت که فرمود:  ایستاد و در این مسیر سخن رهبر ثابت قدمان راه کمال

 2«.؛ استقامت مایه سالمت استأَلْإِسْتِقامَهُ سَالمَهٌ»

                                                           
 قرآن در پایداری و شاورانی، استقامت مسعود حامد، قاسمی مرتضی میرحسینی، سیّدمحمد .313 ص غررالحکم، . 3
 .313 ص . غررالحکم، 3
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 نتایج استقامت  آثار و

ای را  و آن حالت اعتدال را رعایت کند، آثار ارزنده ورزدهر گاه انسان در کارهایش استقامت 

 اند از:  به دنبال خواهد داشت.برخی از آثار استقامت عبارت

کرامت نفس: انسان در اثر استقامت در هر کاری به مقصود نهایی آن خواهد رسید و همین .3
    علیه السالم امام علی.شود که انسان در این راه هرگز احساس حقارت و خواری نکند امر باعث می

ورزی( موجب  بر تو باد)پیمودن( راه استقامت که همانا آن)استقامت»:فرمایند در این باره می
 3«شود امت تو میکر

سالمت جسمی و قلبی: استقامت و پایداری در دین، ضامن سالمتی آدمی در جسم و قلبش  .3  
هایی که مردم دارند به جهت پایدار نبودن آنها در دین  ها و بیماری است و اما بیشتر گرفتاری

استقامت را بر  هر کس طالب سالمتی است،»:فرمایند می بارهدر این  علیه السالم امام علی. است

 3«خود ملزم کند

نیکو: انسانهایی که در دنیا، در راه خدا استقامت داشته باشند، در هنگام مرگ فرشتگان   آینده.0

دهند که از عذاب الهی ترسی نداشته باشند؛ چون  آیند و به آنان دلگرمی می به استقبال ایشان می
به »:فرماید خدای سبحان در قرآن می 0.ستگناهانشان آمرزیده و عذاب از ایشان برداشته شده ا

سپس استقامت کردند، فرشتگان بر « پروردگار ما خداوند یگانه است»یقین کسانی که گفتند: 
شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما  آنان نازل می

 5«وعده داده شده است

و اینکه اگر آنها )جن و »:فرماید در این باره چنین میفزونی برکات الهی: خدای سبحان  .5
آب،  در این آیه بسیاریِ 3«کنیم انس( در راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می

ها در تسلیم خدا بودن،  انسان ۀرساند؛ بدین معنا که اگر هم مثلی است که توسعه در رزق را می

                                                           
 .70ص . غررالحکم، 3
 .313ص غررالحکم،- . 3
 373ص ،33ج المیزان، تفسیر ترجمه- 0
 .03 آیه فصلت، سوره شیرازی، مکارم اهلل آیت . ترجمه 5
 .33 آیه جن، سوره همان،- . 3
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  3شوند. مند می روزی فراوان بهرهاستقامت ورزند، از برکت و 

طرف شدن نامالئمات و و استقامت به دنبال دارد، برصبر  که یکی از آثاری:گشایش امور .1

کمک اوند در قرآن کریم به مؤمنان امرمی کند تا از دوچیزگشایش در مشکالت است. خد
که جایگاه نماز نماز است؛ چرااستعانت بجویند: صبرو نماز. نکته جالب توجه، تقدم صبر بر

ه است که نماز ستون دین است، نقل شد صلی اهلل علیه وآله از نبی اکرم دردین اسالم، بسیارباال است و
با  3پذیرفته شده و اگر نماز رد شود بقیه امور نیز رد خواهد شد.اگرنماز پذیرفته شودبقیه امور

که ازصبر ونماز کمک ده دستور داده شمذکور، صبر بر نماز مقدم شده و ۀآیاین وصف در

جایگاه فوق العاده مهم صبرو استقامت در برابر شدائد و گرفتاری ها دارد. بگیرد واین نشان از
این می نویسد: صبر در  0؛اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ »صاحب تفسیر مواهب الرحمان در تفسیر آیه

و چون متعلَّقِ صبر ذکر نشده، برابر مکروهات و سختی هاست جا به معنای مقاومت انسان در
زیرا کلید کمک بگیرید؛ صبر در تمام امورخودآن عمومیت فهمیده می شود؛ یعنی ازاز

امور نیکوست و همواره محبوب  ۀامور، صبر است. پس صبر در همسعادتمندی و موفقیت در

سعادت انسان است به ویژه  ل وزمینه ساز کمافضایل اخالقی است و ۀیرامادر هماست؛ ز
نیز در این زمینه نقل شده   علیه السالماز امیرالمؤمنین  5.مورد تکالیف الهی نیز مراعات شوداگردر

 3صبر، کلید گشایش است. الصبر مفتاح الفرج؛است که می فرمایند: 

به   السالمعلیه  انبیا درباره مبتالشدن حضرت ایوب ۀمبارک ۀسور 10و  13قرآن کریم در آیات 

های سخت و متعدد، نکاتی نقل فرموده که توجه به آن برای سالمت روانی اجتماعی عصر  مریضی

 .ضروری است، از ناحیۀ آن آمده حاضر و مبتالشدن جامعه به ویروس کرونا و مشکالت پیش

فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ  ،الرَّاحِمينَرَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ   وَ أَيُّوبَ إِذْ نادي»

و به یاد آر( ایوب را هنگامی که ؛ لِلْعابِدينَ  وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْري

                                                           
 .33ص ،33ج پنجم، ش،3035 قم، اسالمی، انتشارات دفتر المیزان، تفسیر ترجمه باقر؛ محمد سید همدانی، . موسوی 3
 33ص ،0ج الشیعه، . وسائل 3
 330 آیه بقره، . سوره 0
 330 ص ،3 ج القرآن، تفسیر فی الرحمان . مواهب 5
 033 ص، 33 ج، الحدید ابى ابن، البالغه نهج . شرح 3
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ترین  انپروردگارش را ندا کرد که همانا مرا بیماری و شدت و آسیب رسیده و تو مهرب

پس ما )دعای( او را اجابت کردیم و شدت و آسیبی را که در او بود، برطرف کردیم  .مهربانانی

و کسان او را )که با حوادث از بین رفته بودند( و مانند آنها را همراهشان به او عطا کردیم، تا 

 «.کنندگان)صابران دیگر( رحمتی بر او کرده باشیم و تذکری باشد برای پرستش

حق به رهبری انبیاء و  ۀمی توان برداشت کرد که همواره جبهآموزه های قرآنی وروایی از 

 روبرو مشکالتی و موانع با، مؤمنین در راه عبادت و اطاعت از خداوند ۀهمچنین آحاد جامع

مؤمنان به آن مامور شده و انبیاء همواره از آن بهره ، امری است که صبرو استقامت و اند بوده

 ری موارد زیر را دوراز نظر نداریم : ابردب درشرایط کنوینی نیز در پرتو صبر وبرده اند.

اول از خداوند مهربان یاری جست،  ۀهای شدید و اجتماعی باید در درج برای رفع بیماری ( ۱

های  ند خواست و اجابت شد و همه نعمتهمانگونه که حضرت ایوب)ع( خالصانه از خداو

 .رفته هم به او بازگشت ازدست

 ۀ به همان اندازه که ممکن است بال باشد، ممکن است وسیل، مانند ویروس کرونا یحوادث (3

 .امتحان الهی باشد و در امتحانات الهی باید راه بندگی خدا و راه صبر و شکر را در پیش گرفت

ات سوء دشمنان بر ناکارآمدی نظام اسالمی، تمسخر دین، سرزنش و شماتت و تبلیغ -0

امری نیست که  ؛ معنویت، توسل به اولیای خدا و هجمه علیه مراجع و علما و ادعیه و زیارات

علیه تازگی داشته باشد؛ بلکه همواره وجود داشته است. مانند شماتت علیه حضرت ایوب پیامبر

وه دهد. اکنون هم دشمن از هر فرصتی علیه نظام که دشمن سعی کرد او را مقصر جل السالم 

های سنگین در فضای  کند و با هجمه اسالمی ما به دلیل مواضع ضداستکباری آن سوءاستفاده می

 .مجازی، سعی بر تخریب دارد

از  نصرظفر و، صبر و شکر باشندوبرمدارِ پیروزی از آن کسانی است که با خدا و اهل حق؛  -5

 در صف انتظار سازنده خوانند و می را موعود  منجیر حوادث سخت کسانی است که د آنِ

رهبرمعظم انقالب در نیمه شعبان سال جاری ) سخنانِ گهربارِ .کنند تالش می شبرای فرج

 ( را درباب انتظار فرج و نیاز به منجی امم را هماره به یاد داشته باشیم که فرمودند :33/3/3077

اند منتظر باشید؛ انتظار یعنی  فراتر از نیازمندی است، فراتر از احساس نیاز است. گفته« انتظار»

http://rasekhoon.net/article/show/129773
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ای وجود دارد؛ صِرف نیاز نیست، انتظار  قطعی ۀامید؛ انتظار یعنی اعتقاد به اینکه یک آیند

توقیع . در ..سازنده است، لذا در روایات ما، معارف ما، انتظار فرج جایگاه بسیار مهمّی دارد

صلّی اللّه علیه و آله و  بن بابویه ــ از قول پیغمبر  به ابن بابویه ــ علیّ ارواحنا فداهعصر  شریف حضرت ولیّ

نقل شده که فرمود: اَفضَلُ اَعمالِ اُمّتی انِتِظارُ الفَرَج؛ یعنی برترینِ اعمال امّت من این است که  سلّم

: اَفضَلُ العِبادَۀِ بَعدَ المَعرِفَۀِ  علیه السّالم جعفر بن ز موسیمنتظر فرج باشند؛ این امید. در یک روایتی ا

اِنتِظارُ الفَرَج. معرفت یعنی توحید و معرفت حقایق الهی، بعد از او انتظار فرج است. از 

، از روح و : اِنتَظِرُوا الفَرَجَ وَ ال تَیأَسوا مِن رَوحِ اللّه؛ انتظار فرج داشته باشید علیه السّالم امیرالمؤمنین 

رحمت و گشایش الهی مأیوس نشوید. پس در انتظار فرج امید هست، تحرّک هست، اقدام 

وجود دارد، که البتّه حاال در مورد انتظار فرج گفته شده است و مسلّم است که انتظار فرج یعنی 

 عصر؛ این یک مصداق از انتظار فرج است. اینی که پیغمبر میفرماید انتظار فرج حضرت ولیّ

مشکالتی است که برای زندگی انسان پیش  ۀ، ناظر به هم«اَفضَلُ اَعمالِ اُمَّتی اِنتِظارُ الفَرَج»

با این مشکالت نبایستی  ۀآید، انسان در مواجه آید؛ مشکالت گوناگونی در زندگی پیش می می

فرج، یک  خود انتظار .مأیوس بشود؛ باید انتظار فرج داشته باشد؛ باید بداند که فرج خواهد آمد

: لَست تَعلَمُ اَنَّ اِنتِظارَ  علیه السالم جعفر بن نوع فرج است که این روایتی است از حضرت موسی

الفَرَجِ مِنَ الفَرَج؛ خود انتظار فرج انتظار گشایش، خودش یک گشایشی است برای انسان؛ انسان 

ان را وادار میکند، را از آن حالت یأس، از حال درماندگی که به کارهای عجیب و غریبی انس

نجات میدهد. خب این معنایش این است؛ اینکه پیغمبر این جور فرمود و ائمّه، یعنی امّت 

ای از حوادث زندگی دچار یأس و نا امیدی نمیشوند  در هیچ حادثه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم محمّدی 

نشستن و دست روی دست و همیشه در همه حال انتظار فرج دارند. خب انتظار به معنای فقط 

گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست؛ انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن 

است؛ به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که میشود به او دست یافت، 

ار ظهور حضرت برای رسیدن به آن عاقبت بایستی تالش کند. ما که انتظار فرج داریم، انتظ

ۀ را داریم، باید در این راه تالش کنیم؛ باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعارواحنا فداه بقیّۀاللّه 

 ۀای که در وسع و قدرت ما است بتوانیم به جامع مهدوی. خود را به هر اندازه ۀمهدوی؛ جامع



 آرامش و سالمت معنوی در بحران ها/  521

صبری کردن،  بی. دسازی خو فرج یعنی آماده انتظارِ...مهدوی ۀمهدوی نزدیک کنیم که جامع

اِنَّ اللّهَ ال یَعجَلُ »عجله کردن، جزو چیزهایی است که ممنوع است. در یک روایتی دارد که 

زدگی به خرج میدهی، معنایش این نیست که حاال  ؛ اگر شما عجله میکنی، شتاب«لِعَجَلَۀِ العِباد

دارد، وقت معیّنی دارد، شما تصمیم بگیرد و عجله کند؛ نه، هر چیزی قراری  ۀخدا هم تابع عجل

دیگر هم عرض کردیم که ]از[  تۀنکاین حکمتی دارد، بر اساس آن حکمت انجام میگیرد. 

انتظار فرج، هم مراد فرج نهایی است که ظهور حضرت است، هم فرج بعدالشّدّۀ است؛ یعنی 

گیر، مثل همین حوادثی که امروز در دنیا وجود دارد  فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همه

قتی که انتظار فرج ها را وادار به خودکشی میکند، لکن و ها را مأیوس میکند، خیلی که خیلی

، انسان میداند که در می یابدکه اوضاع همیشه این طور نمی ماند[، ]با این انتظاروجود دارد، نه

دیگر هم اینجا وجود دارد و اینکه این  ۀخب، یک نکت.این حادثه بالشک تمام خواهد شد

طم ندارد نفس آرامشِ روانیِ ناشی از انتظار فرج، این اطمینان نفسی که انسان دارد، که تال

مناجات با  ۀاستغاثه، به وسیل ۀدعا، به وسیل ۀانسان و دل انسان، این را میشود افزایش داد به وسیل

  .پروردگار. اَال بِذِکرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوب

 تالوت قرآن. 7

حیات بخش آن، جامعه را به سوی سالمت سوق می دهد رآن و برنامه نورانی وقبی تردید 

شفا جویی از قرآن کریم حقیقتی است که خداوند رحمان در متن قرآن بدان اشاره ۀ .آموز
فردی و اجتماعی و در عین حال  کرده است. خداوند در قالب آیات متعددی به سالمتِ

نها می تواند بهترین راه درمان و آه به توجّاشاره کرده است که بهداشت جسمی و روانی بشر 
شتی در مقابله با آسیبهای این چنینی باشد. شناخت هر چه بیشتر جامع ترین دستورالعمل بهدا

تاثیرات قرآن در سالمت روانی انسان ها می تواند ما را در شناخت بهتر قرآن و استفاده بیشتر از 

محضر آن در درمان بیماریهای روانی کمک کند و راههای جدیدی را در استفاده از وحی 
 الهی بر ما بگشاید.

نقش تالوت قرآن و ارتباط با خالق هستی در کاهش و درمان اضطراب بر اسی، روانشن ومعل
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. امروز دیگر نمی توان در راهبرد نیایش تردیدی به خود راه داد. قرآن صحه می گذارد 
ر در آن از جمله عالی است که تالوت آن و تدبّ  صلی اهلل علیه وآلهختمی مرتبت  ۀبزرگترین معجز

دن آن سبب آرامش دلهاست؛ بنابراین می توان دریافت که تالوت قرآن ترین نیایش ها و خوان

 و یاد خدا چه اثر مهمی بر آرامش انسان و کاهش انواع نگرانی ها و اضطراب دارد.
ک به قرآن و دین باوری به زندگی انسان ها معنا می دهد و این موجب آرامش بخشی تمسّ

انسجام عناصر ۀ است.اساسا آرامش مؤمن نشانبسیاری از حوادث و رویدادها در جهان هستی 
هر آنچه ذکر خداوند متعال باشد و  ذکر به دست می آید . ۀروانی اوست و این آرامش در سای

باعث حاکمیت فطرت و در نتیجه آرامش ، باعث شودتا ما خود را در محضر ذات مقدسش بیابیم

آن کریم که تعالیم درخشان آن و قر روان می شود وچه ذکری باالتر ازتالوت آیات آرام بخش
حتی شنیدن صوت تالوت آن، حضور دائم ما در محضر خداوند را گوشزد می کند . لذا جهت 

ۀ برخورداری از آثار معنوی قرآن، بهره گیری از این کالم الهی به عنوان یک روش تسکین دهند
 ود .مفیدو قابل دسترسی برای کاهش بیماریهای روحی و روانی پیشنهاد می ش

شفا بخش خدای سبحان برای  ۀبا مراجعه به آیات و روایات روشن می گردد که قرآن نسخ
در آیات  « و ننـزَّ ل مـن القـرآن مـا هـو شـفاءو رحمـه للمؤمنينَ»بیماران روانی است 

متعددی، از قرآن به عنوان شفا یاد شده، آن سان که گاه قرآن شفا دهنده دلها معرفی شده است 

و «قین برای شما از جانب پروردگارتـان اندرزی، و درمانی برای آنچه در سینه هاستبه ی»
آمده است.قرآن به عنوان یک درمانگر و درمان خود را (به خدا )رهنمود برای گروندگان 

بسیاری از قرآن،  (33.یونس، )و خـدا را نیز به عنوان درمان و دارو بیان می دارد می کندمعرفی 
با یاد خـدا دلهـا آرامـش چراکه روحی و روانی را درمان کرده و شفا می بخشدبیماری های 

( برخی از محققان و متخصصان علوم پزشکی،پژوهشهای متعددی در این 31.رعد، )مـی یابد

مورد انجام داده اند وتاثیرات آموزه هـا و آیـات قـرآن را در بهداشـت روانی و تامین سالمت 
کرده اند.در این تحقیقات تجربی نتایج مثبت و چشمگیری در مورد  سیروح و روان انسان برر

  برخی مفاهیم و دسـتورات قرآن به دست آمده است مواردی چون :
روح امید و ممنوعیت یأس و  . دمیدن3ِآن با توحیدقرآن ۀ.وحدت شخصیت انسان و رابط3

قرآن به صبر و تاثیرآن در  .دعـوت0ِناامیدی در قـرآن و تـاثیر آن در کـاهش افسـردگی 
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احـزاب ). دعوت قرآن به توکل بر خـدا 5( 333، ؛آل عمران:330بقره: )کاهش فشارهای روانی
. تاثیر یاد خدا در آرامش 3مشکالت و آرامش روانی ( و تـاثیر آن در حـلّ 337؛آل عمـران، 0:

( و تاثیر آن  37اء، نس). ممنوعیت خودکشی در دین3( و رفع اضطراب و نگرانی 31رعد:، )دل

.تاکید بر محبت به پدر و مادر و تاثیر آن در 3برپـایین آمـدن آمار خودکشی در جوامع مذهبی 
 ( و.... 10، ؛سوره بقره،آیه35سوره اسراء،آیه )سالمت روانی افراد خانواده

مضمون دستیابی به سالمت روان می داند .مطالعات انجام شده با  قرآن آرامش و امنیت را، راهِ
تاثیر آوای قرآن بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی یا آزمون های تشخیصی، بیانگر 

بین ، تاثیر مثبت آوای قرآن بر سالمت روان وجسم می باشد . بر اساس مطالعات انجام شده

مذهبی بودن و معنا دار بودن زندگی و سالمت روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد.وقتی انسان رو 
« حیات طیّبه»به پیوندد، دل او زنده شده و حق می کند، به باطل پشت کرده و به درگاه خدا می به

 شود. ایل میمزندگانی واقعی  بسویو
در حدیث قدسی خداوند فرمود: هر که مرا در میان مردمان یاد کند من او را در میان فرشتگان 

ای یاد کردن است و اختصاصی به نام شود که ذکر به معن با این بیان معلوم می 3کنم. یاد می
روایت شده که: موسی  علیه السّالمشود. از امام محمد باقر  خاص ندارد و حوزۀ وسیعی را شامل می

کلیم از پروردگارش پرسید: آیا تو نزدیکی تا با تو نجوا کنم یا دوری تا تو را ندا کنم؟ خداوند 

و آیات و روایات  3هستم که مرا یاد کند.فرمود: أنا جلیسُ من ذکرَی... من هم نشین کسی 
 فراوانی در این زمینه وارد شده است که به علت اختصار از ذکر تمام آن ها صرف نظر می شود. 

های شیطانی  هاست، وسوسه ذکر خداوند عالوه بر این که از بزرگترین عبادات و بهترین نیکی
کند و سرزمین روح و قلب  میهای روحی را برطرف  نفس و اضطراب و افسردگی و کسالت

رسد و  دل در پرتو یاد خدا به آرامش می سازد. ها آماده می آدمی را برای شکوفایی فضیلت

 شود. نگرانی او از آیندۀ مبهم و تاریک به امید و اطمینان تبدیل می
نقش  و مورد سفارش قرار گرفته به خالق بی همتا، ذکر خداوند که در پیِ ایمان، با این همه

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ »مهمی در ایجاد آرامش دارد. قرآن در این باره می فرماید: 

                                                           
 .577 ص ،3 ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، . 3
 .333 ص ،3013 تهران، زندگی، های آیه حسین، . اسکندری، 3
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همان کسانى که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا  3اللَّهِ أالَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛
 «ها آرامش مى یابد. آرام مى گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دل

 ذیل این آیه می فرماید:ره(  )عالمه طباطبایی

پس، هر قلبى، به طورى که جمعِ مُحلّا به الف والم )القلوب( افاده مى کند، با ذکر خدا اطمینان 
مى یابد و اضطرابش تسکین پیدا مى کند. آرى، این معنا حکمى است عمومى که هیچ قلبى از 

نکه کار قلب به جایى برسد که در اثر ازدست دادن بصیرت و رشد، آن مستثنا نیست؛ مگر ای
دیگر نتوان آن را قلب نامید. چنین قلبى، از ذکر خدا گریزان و از نعمت طمأنینه و سکون 

فَإِنَّها ال تَعْمَى الْأبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي »محروم خواهد بود؛ همچنان که فرموده: 

 3«دیدگان کور نمى شود؛ ولی دل هایى که در سینه هاست، کور مى گردد. ورِ؛الصُّدُ
 توان گفت :  درجمع بندی می

که مفید حصر است، نشان می دهد «تطمئنّ  »بر فعل«ذکر »ه تقدیم ب، قرآن در آیه یادشده (الف
 که فقط یاد خدا انسان را آرامش می دهد؛ نه چیز دیگر.

فَاذْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ »یاد خدابودن این است که او نیز یاد ما خواهد نمود؛  ۀنتیج (ب

 «پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جاى آرید و مرا ناسپاسى نکنید. 0؛الَ تَكْفُرُونِ

أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ  يَا» قرآن از مؤمنان می خواهد که بسیار به یاد خدا باشند؛ (ج

در آیه ای دیگر می .«اى کسانى که ایمان آورده اید! خدا را یاد کنید، یادى بسیار  5؛ذِكْراً كَثِيراً

آصَالِ وَ الَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْ» خوانیم:

و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس،  3؛تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

در دعای کمیل از خدا می  علیه السالم   امیر مؤمنان«بدون صداى بلند، یاد کن و از غافالن مباش.
أسْألُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ أعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ » خواهد که تمام اوقات ایشان به یاد حق آباد باشد؛
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 «1أسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ أوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِذِكْرِکَ مَعْمُورَة

از نگاه قرآن، مهم ترین مانع یاد خداوند که آرامش انسان را به هم می ریزد، دنیاطلبی و  (د

فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ الَ تَعْدُ وَ اصْبِرْ نَهواپرستی است؛ 

وَاهُ وَ كَانَ أمْرُهُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الَ تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَ

و با کسانى که پروردگارشان را صبح و شام مى خوانند ]و[ خشنودى او را مى خواهند،  3؛اًفُرُط
شکیبایى پیشه کن و دو دیده ات را از آنان برمگیر که زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن 

کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خویش پیروى کرده و ]اساس[ کارش 

الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا  :می فرماید صلی اهلل علیه و آله پیامبر گرامی اسالم.وى است، اطاعت مکنبر زیاده ر

تمایل به دنیا، اندوه و غصه انسان را  0؛تُكْثِرُ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَنَ
منظور از دنیا در نگاه قرآن، .و بدن را راحت و آرام می سازدزیاد می کند اما زهد در دنیا، قلب 

آسمان و زمین و دریا و صحرا و یا پول و خانه نیست؛ بلکه شئون اعتباری آن، مانند فخرفروشی 
و زیادت طلبی در اموال و اوالد است که دنیا به شمار می آید و مورد نکوهش قرآن قرار دارد. 

می دهد که مراقب باشید اموال و اوالدتان، شما را از یاد خدا ( قرآن کریم هشدار 33)حدید/ 

 (7غافل نسازد. )منافقون/ 

قرآن کریم نابینایی دل و قرارگرفتن در فشار و تنگنای زندگی را، جزء آثار غفلت از یاد  (هـ

نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ  وَ مَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَخدا می داند و می فرماید: 

و هرکس از یاد من اعراض کند، همانا ]در دنیا[ زندگی اش تنگ شود و روز قیامت او  5؛أعْمى

 را نابینا محشور کنیم. بنابراین، اطمینان، حیات و شفای قلب، از جمله آثار ذکر می باشد.

میان به ذکر بودن ازکه ده است؛قرآن کریم به برخی مصادیق ذکربه عنوان ذکرخاص اشاره نمو (و
خود قرآن می پردازیم وبا شناختی کامل تر از اثربخشی قرآن برروح وروان آدمی و به ارمغان 

 سازیم. جان خویش می ۀآوردن سکینه وآرامش در لحظات بحرانی تالوت وذکر آن را آرام
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 تالوت قرآن 

بى تردید، ما قرآن را به تدریج نازل  3؛نَّا لَهُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِفرموده: خدواند
سعد »پس برای کسب آرامش، باید با قرآن مأنوس بود. .کرده ایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود

 مَنْ قَرَأ عَشْرَ آيَاتٍ :نقل می کند صلی اهلل علیه و آله و ایشان از پیامبر علیه السالم   از امام باقر«بن طریف 

يَةٍ كُتِبَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَرَأ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَ مَنْ قَرَأ مِائَةَ آ

مِنَ الْفَائِزِينَ وَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَرَأ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ وَ مَنْ قَرَأ ثَلَاثَ مِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ 

هرکس ده آیه در شب بخواند، از غافالن نخواهد  3؛مَنْ قَرَأ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ...
بود و هرکه پنجاه آیه بخواند، از ذاکران محسوب می گردد. هرکس صد آیه بخواند، از فرمان 

از خشوع کنندگان است. هرکس سیصد آیه برداران خواهد بود و هرکه دویست آیه بخواند، 
 بخواند، از رستگاران است و هرکه پانصد آیه بخواند، از تالش کنندگان خواهد بود... .

سراسر قرآن، یاد خداست. بر این  :آیت اهلل جوادی آملی در مورد ذکربودن قرآن می فرماید

رف قرآنی، استنباط احکام اساس، تالوت و تعلیم و تعلم قرآن، مطالعه و تدریس و نگارش معا
فقهی از آیات االحکام و هر آنچه به قرآن بازگردد، ذکراهلل است. البته این ذکر هم درجاتی 

دارد؛ کسی که قرآن کریم را تالوت می کند، در حال ذکر لسانی است و آن که معارف قرآنی 
خود و به اندازه  خاص ۀرا در دل می پروراند، به ذکر قلبی مشغول است. هر فرد به حسب درج

 0ای که در خدمت قرآن است، از آن فیض می برد و به یاد حق بوده و به همان اندازه بیناست.

 آداب تالوت قرآن 

و این امر  مدر تالوت قرآن و مراعات آداب آن، جدّیت داشته باشی مهر چه می توانیباید ، بنابراین

؛ به همان اندازه مو با آن وحدت یابی مکه هر چه در تالوت قرآن بکوشی مو بدانی مرا مهم بشماری
یافت؛ زیرا  مرا خواهی« حقیقت نوری خود»نزدیک شده و در نتیجه « حقیقت نوری قرآن»به 

و مرتبه ای از مراتب آن است و این سرّ برای اهل « حقیقت نوری قرآن»از « حقیقت نوری انسان»
تجلّیات حقّ است که در ورای این الفاظ و « حقیقت قرآن»محجوب است.آن معلوم، و از نا اهالن 
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وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكتابِ لَدَينا  مفاهیم ظاهری بوده و در کتاب مکنون و نزد حضرت محبوب است:

 .«و همانا که آن در کتاب اصلی به نزد ما سخت واال و پر حکمت است»؛  3لَعَلِي حَكيمٌ

دور مانده، « حقیقت قرآن»در عین حال، با همین الفاظ و مفاهیم، ظاهر و متجلّی است. آن که از 

اما اصرار بر تالوت .دور گشته و از حضرت محبوب، محجوب مانده استنیز « حقیقت خود»از 
 قرآن به زبان عربی، دالیل متعددی دارد، از جمله:

در واقع فراهم سازی نوعی وحدت و پیوند بین پیروان و  ۀایجاد زبانی مشترک در میان هم.3
 الملل دینی، باعث تأکید بر قرائت و حفظ زبان عربی شده است.

روح و محتوای هر پیام و سخنی در قالب زبان خاص خود، عمیق تر درک می شود تا زمانی .3

، هرگز که به زبان های دیگر برگردانده شود و قرآن که دارای مضامین بسیار بلند و عالی است
فرق بین قرآن و ترجمه هایش، همان فرق بین  قابل ترجمه دقیق و کامل به هیچ زبانی نیست.

 کتاب الهی و بشری است.

ت ما باید بر آن باشد که تالوت قرآن را به زبان عربی پیگیری بنا بر آنچه گفته شد، تالش و همّ

ما بیشتر خواهد بود و  ۀخوانیم؛ بهرکنیم و هر چه بیشتر با ترجمه آن آشنا شویم. حتی اگر کمتر ب
برای تالوت قرآن، آداب خاصّی هست که به بعضی از آنها با .کم کم تسلط ما بیشتر خواهد شد

 آیات و روایات اشاره می شود: وبهره گیری از آموزه های استفاده

 ؛در حال طهارت و با وضو به تالوت قرآن بپردازید .3

 ؛قرآن را تالوت کنید ،در حالی که مسواک کرده اید .3

 ؛با صوت زیبا تالوت کنید.0

 ؛با جَهر متوسّط بخوانید؛ نه با صدای آهسته باشد و نه با صدای بسیار بلند .5

در حال تالوت، با ادَب و با طمأنینه و رو به قبله باشید؛ چه نشسته و چه ایستاده و اگر نشسته  .3

 ؛می خوانید، تکیه نکنید

و تالوت از روی آن آثار خاصّی دارد « مصحف»کنید، که نگاه در  تالوت« مصحف»از روی .3

 ؛اگرچه آیات را حفظ باشید

                                                           
 .5 آیه . زخرف، 3
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ليس شي ء أشدّ علي الشَّيطان من القرائة »نقل شده است:  صلی اهلل علیه و آلهدر روایتی از رسول اکرم 

چیزی برای شیطان سخت تر و کوبنده تر از تالوت قرآن نیست، آن هم از » 3«في المحصف نظر
 .«روی مصحف و با نگاه کردن در آن

به خداوند شنوا و دانا، »؛ «أستعيذ باللَّه السّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيم»قبل از شروع بگویید: .3
و  «السّميع العليم من الشَّيطان الرَّجيمأعوذ باللَّه »و یا بگویید: « از شیطان رانده شده پناه می برم

 «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم»بعد بگویید: 

سپس تالوت را شروع کنید، تا با عنایت خدای متعال از دخالت های شیطانی در نفس خود 
 محفوظ بمانید. قرآن می فرماید:

جِيمِ إِنَّهُ لَيسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّ

وقتی قرآن را تالوت می کنی، پناه ببر به خدای متعال از شیطان مطرود. البته شیطان را » يتَوَكلُونَ؛
 ؛3«بر آنانی که ایمان آورده و به پروردگارشان توکل می کنند، تسلّط و سیطره ای نیست

وَ رَتِّلِ  :رتیل را مراعات کنید؛ قرآن، خطاب به رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرمایدت .1

 «و قرآن را با ترتیل مناسب آن بخوان» 0«الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

در صلی اهلل علیه و آله از پدران بزرگوار خود نقل می کند: از رسول اکرم  علیه السالمامام موسی بن جعفر 

بینه »سؤال شد و آن حضرت در توضیح و تفسیر آیه فرمود:  وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًاخصوص آیه 
تبیاناً و التنثره نثر الرّمل، و ال تهذّه هذا الشعر، قفو عند عجائبه، و حرّکوا به القلوب، و ال یکون 

ا جدا قرآن را روشن و واضح تالوت کن و حروف و کلمات آن ر» 5«همّ أحدکم آخر السّورۀ

از هم و پراکنده مساز، مانند پراکنده ساختن دانه های ریگ از یکدیگر، و آن را سریع و تند 
وقتی به عجایب قرآن می رسید، توقف کنید و به تدبّر و  ؛تالوت نکن، همانند تند خواندن شعر

؛ به نحوی تأمّل بپردازید و با تالوت آن دل ها را به حرکت آورید و با شتاب و بی تأمّل نخوانید
 ؛«که بخواهید زود به آخر سوره برسید
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 ؛به هنگام تالوت قرآن، به چیز دیگری فکر نکنید و متوجه آیات قرآن باشید.7

در آیات قرآن تدّبر کنید که در این صورت، از انوار، هدایت ها، حقایق، معارف و دقایق و  .33
وتی که در آن تدبّر نباشد، آن طور تال.خود بهره مند خواهید شد ۀاسرار قرآن کریم، به انداز

که شایسته است، فایده ای نخواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که اگر کسی اهل تدبّر 
نباشد و یا معانی آیات را حتّی در حدّ ترجمه نداند، از تالوت قرآن بهره ای نخواهد برد! چنین 

 ؛واهد بردکسی هم با مراعات قسمتی از آداب تالوت، بهره خود را خ

حقّ آیات را مراعات کنید؛ به این معنا که به هنگام تالوت قرآن، وقتی از رحمت و بهشت یاد  .33
می شود، خود را از آن رحمت محروم نبینید و وقتی به آیات عذاب و آتش و سخط و غضب می 

خط و رسید، بترسید و به خدای متعال پناه ببرید که از اهل عذاب و آتش نباشید و مشمول س
غضب نگردید.وقتی به آیات تکبیر، تعظیم، تسبیح و تحمید می رسید، به تکبیر، تعظیم، تسبیح و 

تحمید حقّ بپردازید. هنگامی که به آیات استغفار و طلب عفو و بخشش می رسید، استغفار کنید و 
نیز از  طلب عفو و مغفرت نمایید. آنجایی که به ذکر صالحان می رسید، از خدا بخواهید شما را

آنان و در جمع آنان قرار دهد و آن گاه که به ذکر اهل طغیان و غفلت می رسید، از خدا بخواهید 
اذا مررت بآية فيها ذكر »فرمود:  علیه السالمکه شما را از ورود به جمع آنان حفظ کند.امام صادق 

به هنگام تالوت قرآن »3«للَّه من النَّارالجنَّة فاسأل اللَّه الجنَّة، و اذا مررت بآية فيها ذكر النَّار فتعوّذ با

وقتی به آیه ای رسیدی که در آن ذکر بهشت شده است، از خدا بهشت را بخواه، و وقتی به آیه 
 .«ای رسیدی که در آن ذکر آتش به میان آمده است، به خدا پناه ببر از آتش

 بیماری  قرائت برخی از آیات و سور قرآن در شرایط بحران و

 مبارکه فاتحهسوره الف( 

فِيهِ الرُّوحُ مَا كَانَ   رُدَّتْ  مَرَّةً ثُمَ  سَبْعِينَ  مَيِّتٍ  الْحَمْدُ عَلَى  لَوْ قُرِئَتِ»فرمود:  علیه السالمامام صادق 

اى خوانده شود و روح به تن او باز گردد، جای  اگر سوره حمد هفتاد بار بر مردهذَلِكَ عَجَباً؛

شنیدم که   علیه السالمنقل است که گفت: از امام صادق  «بن محمدسلمۀ »از  2«. تعجب نیست

                                                           
 333 ص ،73 ج . بحاراالنوار، 3
 .333 ص و 330 ، ص3  ج .الکافی، 3
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  1فرمود: کسی که سوره حمد، او را شفا نبخشد، چیزی او را شفا نمی بخشد.
برای شفای مریض توصیه کردند سورۀ حمد از یک مرتبه تا صد  )ره(حضرت آیت اهلل بهجت

 2. عالوه بر این به رفقا هم بگویید دعا کنند.افراد متعدد بخوانند، خیلی تأثیر دارد ، بوسیلۀ مرتبه

 آیه از قرآن  1ب( روزانه 

روایت شده است که هر کس هر روز صبح این آیات را بخواند، خدای  علیه السالماز امیر مؤمنان 

 متعال او را از هر بدی کفایت می کند، هرچند او خودش را به هالکت انداخته باشد:
 حیمِبِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرَّ

(؛بگو: هیچ 33. )توبه قُل لَّن يُصِيبَنَا إِالَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْالَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. 3
و ]دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرّر داشته است؛ او موال  ای برای ما رخ نمی حادثه

 ید تنها بر خدا توکّل کنند!ماست؛ و مؤمنان با [سرپرست

ن يَشَاء وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فاَلَ كَاشِفَ لَهُ إاِلَّ هُوَ وَإِن يُرِدْکَ بِخَيْرٍ فاَلَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَ». 3

(؛و اگر خداوند، )برای امتحان یا کیفر گناه،( زیانی به تو 333)یونس  مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

سازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع  رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی
 رساند؛ و او غفور و رحیم است! فضل او نخواهد شد! آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد می

)هود  .ي األَرْضِ إاِلَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍوَمَا مِن دَآبَّةٍ فِ. 0

ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش  هیچ جنبنده (؛3

 در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا[ اینها در کتاب آشکاری ثبت است! ]= ۀداند؛ هم را می
هیچ  (؛33)عنکبوت  وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.. 5

مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را  ؛ای در زمین نیست جنبنده

 اینها در کتاب آشکاری ثبت است! ]= در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا[ ۀهم داند؛ می
زِيزُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَ. 3

تواند جلو آن را بگیرد؛ و  اید، کسی نمی(؛هر رحمتی را خدا به روی مردم بگش3. )فاطر الْحَكِيمُ
 هر چه را امساک کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست؛ و او عزیز و حکیم است!

                                                           
 .51ص القرآن، خواص .3
 .333سکوت،ص ورای از فیضی3
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دَنِي قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَا. 3

(؛پس به آنها 01)زمر . حْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَبِرَ

خوانید اگر خدا بخواهد مرا رنجی رسد  بتهایی که جز خدا می ۀکنید، آیا هم بگو: چه تصور می
توانند آن  بتان می ،توانند آن را رفع کنند؟ یا اگر خدا بخواهد مرا به رحمتی رساند آن بتان می

 کنند. رحمت را از من باز دارند؟ بگو: خدا مرا کافی است، که متوکالن عالم بر او توکل می
( ؛خداوند مرا 337)توبه  ـهَ إِالَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.حَسْبِيَ اللَّهُ ال إِلَ. 3

 کند؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ بر او توکّل کردم؛ و او صاحب عرش بزرگ است! کفایت می

بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما   وَّتِهِمْ وَ أَسْتَشْفِعُوَ أَمْتَنِعُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَ قُ»در ادامه بگوید: 

دیگران،  ۀاو از حول و قوّ ۀو به حول و قوّ ؛وَ أَعُوذُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  خَلَقَ

ام آنچه آفریده است، کنم و از پروردگار سپیده دم، برای ]دفع[ شرّ تم امتناع )جلوگیری( می
خواهد. هیچ نیرویی جز از سوی خداوند بلند  برم به آنچه خدا می طلبم و پناه می کمک می

 1 «.مرتبه و بزرگ نیست.

های دورتر  از مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیّد احمد خوانساری نقل شده است که: در سال
ها یک  شهرستان خوانسار و در اکثر خانهبیماری وبا به ایران و خوانسار آمده بود. بدین دلیل در 

هایی که در هر روز این آیات مبارکات را بعد از نماز صبح  نفر یا بیشتر از دنیا رفتند؛ مگر خانه

)البته اگر آدمی با توجه و اطمئنان قلبی و  2ای وارد نشد. ها هیچ صدمه خواندند که به آن می

تاثیر گذار و نتیجه  اهلل شاء إن ر را بخواند،درحالت اضطرار و توجۀ کامل این آیات و اذکا
 بخش خواهد شد( 

 حشر مبارکه ۀج( سور

ان شاءاهلل شفابخش است. در روایتی ؛ هرگاه این سوره قرآن کریم را با خلوص بر بیمار بخوانند 
 آمده است: صلی اهلل علیه وآله و سلماز نبی مکرم اسالم 

جَبْرَئِيلَ لَمَّا نَزَلَ بِهَا إِلَيَّ قَالَ لِي ضَعْ يَدَکَ عَلَى رَأْسِكَ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ ضَعْ يَدَکَ عَلَى رَأْسِكَ فَإِنَّ »

هنگام قرائت سه آیه آخر سوره حشر دست را بر سر  ؛ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ السَّامُ الْمَوْت

                                                           
 .003 ص ،.10 ج االنوار بحار 3
 .3071اسفند  3خبر گزاری حوزه،  3
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انب خداوند و این عمل بگذارید و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است از ج

 1«بیماری هاست به جز مرگ. ۀشفای هم
آثار ونتایج مطلوبی برشمرده شده که طالبین می  خاص دیگر که برای هرکدام از آنها یاتِآو 

 توانند به منابع مرتبط مراجعه نمایند . 

 السالم علیهم. توسل به اهل بیت 8

اسالمی مورد توجه و سفارش قرار گرفته ل از موضوعاتی است که در آیات و روایات توسّ

در این نوشتار لذا ت ویژه ای دارد، جایگاه و اهمیّ ،است و در میان مسلمانان به ویژه شیعیان
 مورد بررسی قرار می گیرد:ورویات  ل از دیدگاه قرآن توسّ

روی وبه معنای تقرب جستن و یا چیزی که باعث تقرب به دیگری از  «وسل»از ماده « لتوسّ»
موجود گران مایه ای را جهت رسیدن به اهداف و نیل به »و در اصطالح،  3عالقه و رغبت است،

توسل می نامند. ازنگاهی دیگر توسل، شامل  0«مقامِ قرب الهی بین خود و خدا، وسیله قرار دادن

 5استبه معنی ضمیمه کردن چیزی به همانند او « شفع»از ماده « شفاعت»شود. زیرا  شفاعت نیز می
توان گفت در هردو اصالح توسل و شفاعت؛ قرار گرفتن موجود قوی تر و برتر در  می درواقع

  3کنار موجود ضعیف تر و کمک نمودن به او در راه پیمودن مراتب کمال لحاظ شده است.
 قرآن کریم می فرماید:

ای  3«سبيلِهِ لَعلَّكُم تُفْلِحون يا ايّها الَّذين آمنوا اِتَّقو اهلل وَ ابْتغوا اليه الوسيلة و جاهِدوا في»

مؤمنان، پرهیزکار باشید و به سوی خدا، وسیله فراهم سازید و در راه او مبارزه کنید، باشد که 
 رستگار گردید.

                                                           
 .037ص ،17ج بحاراألنوار، 3
 .033 ص ،33 ج العربی، احیاءالتراث دار العرب، لسان منظور، . ابن 3
 می پاسخ شیعه سیدرضا، نسب، ؛حسینی«وسل» ماده ذیل طهران، االسالمیه، دارالکتب قرشی، اکبر سیدعلی قرآن، . قاموس 0

 .350 ص دوم، چاپ مشعر، نشر دهد،
 «شفع» ماده ذیل . همان، 5
 .330 ص ،3 ج تهران، االسالمیه، دارالکتب شیرازی، مکارم اهلل آیت حضرت نمونه، . تفسیر 3
 .03/ . مائده 3
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اتّخاذ  ۀری است که درباردستوه قرار گرفته،شریفه مورد توجّ ۀآیاین موضوع مهمی که در
همانطوری که دربیان معنای لغوی آن بیان شد.  «وسیله»به افراد با ایمان داده شده است، «وسیله»

 ب به دیگری از روی عالقه و رغبت می شود، می باشد.در اصل به معنای چیزی که باعث تقرّ

چیزی که باعث نزدیک شدن به بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر فوق، معنای ۀآیوسیله در
 اکرمپیامبر هم ترین آن ها ایمان به خداوه مکگردد. شود؛ شامل می پیشگاه مقدس پروردگار می

فرمودند:  علیه السّالموهرعمل صالحی خواهد بود .همان طورکه حضرت علی  3جهادو صلی اهلل علیه وآله
توان به خدا نزدیک شد؛ ایمان به خدا و پیامبر او و جهاد در  آن می ۀبهترین چیزی که به وسیل

  3باشد. انفاق ... می راه او، نماز، زکات، روزه، حج، صله رحم،

معنوی با خدا و  ۀروح یأس را کاهش و ایجاد رابط و عالوه بر این، توسل روح امید را افزایش
بنابراین  آورد. اولیاء اهلل و تحصیل رضایت خداوند و توجه به سلسله شافعان و... را به وجود می

ه هم بر دو قسم وسیلدادن چیزى بین خود و مطلوب است. توسل، وسیله و واسطه قرار
و زمانى  مثل آب و غذا که وسیلۀ رفع تشنگى و گرسنگى است است:گاهى از امور مادى است؛

؛که در این قسم خدا را به مقام و جاه یا حقیقت نیز از امور معنوى است؛ مثل بخشودگی از گناه
یله الزم است؛زیرا دهد تا از گناهش بگذرد.در هردو صورت وسقسم میصلّى اللّه علیه و آله پیامبر 

اَلَّذِي »فرماید: خداوند متعال جهان آفرینش را به بهترین صورت آفریده است؛آنجا که می

 0«آن خدایى که همه چیز را به بهترین صورت آفریده است.»؛أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

معلولى و اسباب و در چرایی توسل به اولیاء اهلل هم باید گفت : جهان براساس نظام علّت و 
هاى طبیعى بشر با ازمندینی براى هدایت و رشد و تکامل انسانها آفریده شده است ؛ لذا مسببات،
 گردد.همچنان که فیوضات معنوى خداوند، همچون هدایت،اسباب عادى برآورده مىعوامل و

خداوند بر  شود و ارادۀ حکیمانۀمغفرت و آمرزش نیز براساس نظامى خاص بر انسانها نازل مى
 ها برسد.این تعلق گرفته که امور از طریق اسباب خاص و علل معیّن به انسان

و گذرگاههای معنوی  از وسایط وائمه طاهرین به فضل واراده الهی بخاطر تقرب به ذات الهی 

                                                           
 .035 ص ،5 ج هفتم، چاپ االسالمیۀ، دارالکتب انتشارات نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، . مکارم 3
 .333 خطبه البالغه، . نهج 3
 .3 سجده،آیۀ سورۀ 0
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یه سالم اهلل عل ارتباط با پروردگارند . در روایتی مرحوم کلینی نقل می کند از کسی که به امام هادی

نامه ای نوشت و در آن مطرح کرد که اگر مردم بخواهند آنچه را دوست دارند به امامشان 
علیه برسانند، همان طور که آنچه دوست دارند را به پرودگارشان می رسانند، )راه ارتباط با امام 

امام در « إِنَّ الْجَوَابَ يَأْتِيكَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَحَرِّکْ شَفَتَيْكَ، فَ»( چیست؟ قَالَ: فَکَتَبَ: السالم  
جواب نوشتند: اگر حاجتی داری تنها کافیست لبانت را حرکت دهی، پاسخ حاجتت خواهد 

 3رسید.
پیشگاه خداوند و ه قرار دادن مقام انسان صالحی درشود که وسیل ازآیات دیگر استفاده می

ع نیست؛ همانطورکه درخواست حاجت ازخداوند به خاطر آن وسیله، به هیچ وجه ممنو

استغفار فرماید:و از خداوند برای عمویش، طلب استغفار کرد، قرآن می علیه السّالمحضرت ابراهیم 
هایی بود که به او داده بود )تا وی را به  ابراهیم برای پدرش )عمویش آزر( فقط به خاطر وعده

داست از او بیزاری سوی ایمان جذب کند( امّا هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خ
  3«.جست، چرا که ابراهیم مهربان و بردباراست

درحقیقت توسل به مقام روحانی آنهاست که روح خود را  ،باید دانست که متوسل شدن به افراد
توان به افرادی که  ند. و روح برای بقاست نه برای فنا. لذا میه اپرورش داده و به کماالتی رسید

بین ۀ یدکه انبیاء واولیاء واسطآ آموزه های قرآن مجید برمیاز ل شد.وسّدر قید حیات نیستند؛ مت

 وساطت کنند: خالق و خلق هستندو می توانند بین بنده وخداوند
 0«وَلوانهم اذظلموا انفسهم جاءُوک فاستغفروااهلل واستغفرلهم الرسول لوجدوااهلل تواباً رحيماً»

مرتکب گناهی شدند(به نزد تو می آمدند و از  آن ها هنگامی که به خویشتن ستم کردند )واگر
خداوند طلب عفو و بخشش می کردند و رسول نیز برای آن ها طلب عفو می کرد، خدا را توبه 

 پذیر و مهربان می یافتند.

  5«قالُوايا أبانا اسْتغفر لَنا ذُنُوبنا اِنَّا كُنَّا خاطِئين»
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زمانی  :، هم می خوانیم73وسف آیه ی ۀدر قرآن کریم سور توسل به دعای بندگان در خصوص
 که گناهان برادران یوسف آشکار شد، آنها به پدرشان گفتند: 

 3«قالُوا يا ابانا اسْتغفر لَنا ذُنُوبنا اِنَّا كُنَّا خاطِئين قال سأستغفر لكم ربّي انَّه هو الغفور الرَّحيم»

اهان ما را بخواه خدای بزرگ بخشش گناز ؛)فرزندان یعقوب به پدر خویش( گفتند: ای پدر!
( گفت به زودی از پروردگار خود برای شما طلب  علیه السالم که ماخطا کارهستیم.)یعقوب

 بخشش می نمایم که او بسیار آمرزنده و مهربان است.
توان وسیله برای استغفار و طلب حاجت از  های صالح را می دهد که انسان این آیات نشان می

قرآنی براین  ۀدر کریم ر حقیقت توجه به خداست نه غیر خدا.خداوند قرار داد و این توسل د

 3؛ قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَال نَفْعًا إِال مَا شَاءَ اللَّهُ»آنجا که می فرماید :،ت تصریح شده وساط
 «بگو! من برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم، مگر آن چه خدا بخواهد

می توانند میان خدا و بندگان گناه  استفاده می شود که انبیاء و اولیای حق،از مفهوم آیات چنین 
کار، واسطه شوند و به خاطر آن ها،خداوند از معصیت و عصیان انسان ها بگذردوآنان 

 راموردعفو خویش قراردهد.
رق شیعه و اهل تسنن دراین زمینه واردشده نیز به خوبی ضمن اینکه ازروایات متعددی که از طُ

کارهای  ۀاستفاده می شود که توسل به معنای مذکور، هیچ گونه اشکالی ندارد، بلکه ازجمل

خوب به حساب میاید، تعداد این روایات بسیار زیاد است و در کتاب های متعددی نقل شده 
 است.

ل به قدری واضح و روشن است که نیاز به نقل حدیث ندارد در منابع روایی شیعه موضوع توسّ
عنوان نمونه فقط به ذکر چند روایت که در کتاب های معروف اهل تسنن نقل شده، ولذا به 

 اشاره می کنیم:

 احمد بن حنبل در مسند خود از عثمان بن حنیف، چنین روایت می کند:
فرمود:  اکرم عافیت بخشد، پیامبرآمد وگفت: از خدا بخواه تا مرا  نزد پیامبر گرامیمردی نابینا »

می باشد. مرد نابینا ی به تأخیر می اندازم و این بهترنمایم و اگر مایل هست اگر می خواهی دعا
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رد و دروضوی خود دقت عرض کرد: دعا بفرما. پیامبر گرامی او را فرمان داد تا وضو بگی
به من از تودرخواست می کنم و نمایدودورکعت نماز بگذاردواین چنین دعا کند: پروردگارا!

د نیازم به وسیله توبه مورای محمد من در. ه توروی می آورم برحمت د، پیامبرمحم ۀوسیل

 3«حاجتم را برآورده فرمایی، خدایا او را شفیع من گردانپروردگارخویش متوجه می شوم تا
به منظور برآورده  صلی اهلل علیه وآلهکه توسل به پیامبر گرامی ین روایت به خوبی استفاده می شودازا

بلکه رسول خدا آن مردِ نابینا را فرمان داد تا آن  ؛ت جایز استآن حضر ۀبه وسیل، شدن نیاز
بین خود و خدا، از پروردگار درخواست  صلی اهلل علیه وآلهگونه دعا کند،و با وسیله قرار دادن پیامبر 

  3نماید و این معنا همان توسل به اولیای الهی و عزیزان درگاه خداوند است.

و از مقام و  صلی اهلل علیه وآلهمدد گرفتن و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از پیامبر البته
مجاز بوده است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش و  نیزشخصیت او، هم پیش از خلقت او

هم ازسوی یکی  صلی اهلل علیه وآله توسل جستن نسبت به اهل بیت پیامبر. درخصوص همچنین است
 بنان اهل سنت آمده است :  ازعلمای

 آل النبی ذریتی و هم الیه وسیلتی
 0ارجو بهم اعطی غداً بیدالیمین صحیفتی 

من هستند، آن ها در پیشگاه او سبب تقرّب من می باشند. امیدوارم به سبب  ۀخاندان پیامبر وسیل

 آن ها فردای قیامت نامه عمل من به دست راست من سپرده شود.
اولیا الهی  و واوصیا صلی اهلل علیه وآله عی در توسل به پیشگاه خداوند به مقام پیامبرمان، با این وجود

دیده نمی شود، وتوسل جستن به هرامری وکسی که حقیقتاً در پیشگاه خدا مقامی داشته باشد 
 مانعی ندارد.
ستن نویسد: مدد گرفتن و شفاعت خوا می« وفاء الوفا»اهل تسنن در کتاب دیگر م همچنین عالِ

در پیشگاه خداوند از پیامبر و از مقام و شخصیت او، هم پیش از خلقت او مجاز است و هم بعد 
از تولد و هم بعد از رحلتش و هم در عالم برزخ و هم در روز رستاخیز. عمر بن خطاب 
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يا رب اسئلك بحق محمد به پیشگاه خداوند چنین عرض کرد:  علیه السّالمگوید: حضرت آدم  می

  3؛ خداوندا! به حق محمد از تو تقاضا می کنم که مرا ببخش!ت ليلما غفر
ای از صحابه بر سر قبر پیامبر آمد و  در زمان خلیفه دوم سالی قحطی شد، بالل به همراه عده

ای پیامبر! از خدایت برای امتت « چنین گفت یا رسول اهلل! استسق المتک... فاعفم قد هلکوا...
با وجود روایات زیاد در کتاب های اهل تسنن  3همه هالک شوند.باران بفرست که ممکن است 

کنند و آن را  گیرند و آن را انکار می توسل و شفاعت خرده میۀ باز هم گروهی از آنان به مسئل
غافل هستند که رویکرد کنند. در حالی که از این  نوعی استقالل در مقابل خداوند تلقّی می

در حقیقت متوسل شدن به خداست. و آنها عملی را جز با  یهم السّالمعل متوسل شدن به انبیاء و ائمه

 دهند. رضایت و اذن خداوند انجام نمی

 توسل به شخصیت های آبرومند معنوی

مؤمنان و صالحانی که در نزد خدا از مقام و حرمت خاصّی برخوردارند و در دنیا زندگی خوب 
 ۀقرب الهی و رسیدن به حوائج دنیا، آن ها را واسط و با معنویتی داشته اند، به منظور نیل به مقام

بین خود و خدا قرار دهیم و خدا را به روح بزرگ شان قسم داده تا مورد رحمت و مغفرت 

  0الهی قرار بگیریم.

درنتیجه شفاعت پیامبران وامامان و بندگان صالح خدا که طبق صریح قرآن باعث تقرّب به 

 صلی اهلل علیه وآلهل داخل است وهم چنین پیروی از پیامبر توسّ یعِپروردگار می گردد، در مفهوم وس
این ها موجب نزدیکی به ساحت  ۀزیرا هم؛ و گام نهادن در جای گام آن ها علیه السالم و امام

و بندگان  علیهم السالم قدسی پروردگار می باشد، حتی سوگند دادن خدا به مقام پیامبران و امامان
عالقه به آن ها و اهمیت دادن به مقام و مکتب آنان می باشد، جزء  ۀنشان صالح و مؤمن خدا که

ذیال برخی ازمصادیق توسل به اشخص آبرومند نزد خداوند  5این مفهوم وسیع توسل می باشد.

 برای وساطت  را از نظر می گذرانیم : 
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 علیه السالم   حسین امام به استغاثه

شده است که یکی از شاگردان ایشان به دستورشان  از آیۀ اهلل العظمى سید محسن حکیم نقل

شود که مردم آن جا مبتال به طاعون بودند. وی برای نجات به ای عازم میبرای تبلیغ به منطقه
-کند که در عالم خواب حضرت این دو بیت را به او تعلیم میاستغاثه می علیه السالم  امام حسین 

 :اش نصب نمایدای آن را نوشته و بر درب خانهفرمایند که هر شیعهدهند و دستور می

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 «مستمسكا بيدي من طارق الزمن اني أريد امانا يابن فاطمه»

ای که پیش آمده است، حرز و ای پسر فاطمه، با توسل به شما از این حادثه شدید و کوبنده

 خواهیم که به آن چنگ زنیم؛امانی می

 «والمرتضى حيدر أعني أبا الحسنِ ثـم والدهــا مـن فاطـم وبنيهـا»

 1علیهم السالمطور از حضرت زهرا، و دو فرزندش، سپس پدرش و حضرت امیرالمؤمنین علی همین

با شیوع ویروس کرونا در جهان و انتقال آن به ایران، این بحث شکل گرفت که در چنین 

یروس خطرناک کرونا است، آیا شرایطی که حضور در اجتماعات، عامل دریافت و انتقال و
هیئات و اماکن مذهبی را نیز تعطیل کرد یا این که هیئت توسل به ائمه طاهرین و حضور در باید

ها و اماکن مذهبی مصون از گزند و ویروس هستند و نباید آن ها را تعطیل نمود!؟ درآن 
؟ آیا این ارتباطات  راه ارتباطی با ائمه طاهرین و اولیاء اهلل مسدود خواهد شد صورت آیا

که در ادامه،  ییومانند این سئواالت وخرده گیری ها زیکی ومحیطی است یا قلبی ومعنوی !؟یف

 می پردازیم وپاسخ به شبهه به صورت گذرا با ارائه نکاتی به تبیین دیدگاه اسالم در این زمینه
 : در پاسخ به این شبهه باید گفت 

 : اول نکتۀ

 03و  37اسالم عزیز، لزوم حفظ جان خود و دیگری است؛ چنانکه درآیات از مهم ترین مبانی 
وَال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللَّه َ كانَ بِكُمْ رَحيما، وَمَنْ يفْعَلْ ذلك عُدْوانا »سوره مبارکه نساء آمده: 

؛ و هر کس این و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان استوَظُلْما فَسَوْفَ نُصْليهِ نارا؛ 
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در « عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتشی وارد خواهیم کرد.

 1روایات اسالمی نیز به این مطلب تأکید شده که خودکشی حرام است و عقوبت سختی دارد.
مَنْ »است تا جایی که در قرآن آمده  ضروریافزون بر حفظ جان خود، حفظ جان دیگران نیز 

هر کس، انسانى را بدون  تَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً؛قَ

 2«انسان ها را کشته است ۀارتکاب قتل یا فساد درروی زمین بکشد، چنان است که گویى هم

اماکن مذهبی، امری  بر همین مبنا، روشن می شود که چرا تعطیلی موقت هیئت ها و بستن موقتِ
بلکه الزم االجرا است چراکه وقتی می دانیم با برگزاری این اجتماعات، به احتمال  ؛پسندیده

زیاد ویروس کرونا رادریافت و به دیگری انتقال داده و خود و دیگری را در معرض خطر قرار 

ل کنیم و به می دهیم، بر ما الزم است این عمل مستحب و پسندیده را به صورت موقت تعطی
اقدام نماییم؛ چنانکه از راه  السالم معلیهشیوه های دیگر به عزاداری و ارتباط معنوی با اهل بیت 

صدای  علیه السالمدور، سمت کربال می ایستیم و زیارت عاشورا می خوانیم و می دانیم امام حسین 
 ما را شنیده و با ایشان مرتبط گشته ایم. 

دراین شرایط خاص، به جای حضور در هیئت، از راه دور قرار  ازاین رو، پیشنهاد می شود
زیارت عاشورا بخوانیم.   علیه السالمرو به ضریح امام حسین  ،گذاشته شود که همگی فالن ساعت

حفظ می شود و هم نکات بهداشتی  علیه السالماز این طریق، هم ارتباط معنوی با امام حسین 

 رعایت می گردد. 

 : دوم نکتۀ

حضور خانه خدا و یا مقبره اولیای  ۀبه واسط -لقی اشتباه است که گمان کنیم اگر مکانی این ت
مقدس باشد، حتماً از گزند و آسیب و بیماری و تخریب مصون است! کافی است به  -الهی

بنگریم تا متوجه شویم که اساساً سنت الهی  السالمعلیه تاریخ تخریب کعبه و ضریح امام حسین 

که در آن حوالی هستند را از هر بیماری و  تماً این مکان ها یا شهر و مردمیح چنین نیست که
جز در  –گزند حفظ کند. بگذریم از این که اولیای الهی حتی زمانی که در دنیا حضور داشتند 
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نیز  -موارد نادر که مصلحت دانسته و خرق عادت کرده و معجزه و کرامت نشان می دادند
دادند که تا وقتی ما هستیم هیچ گزندی به شما نمی رسد. کافی است به چنین تضمینی به مردم ن

تاریخ جنگ های صدر اسالم بنگریم و از میزان شهدا در جنگ های مختلف مطلع شویم و یا به 

 تأمل کنیم.  صلی اهلل علیه وآله تاریخ عاشورا نگاه کنیم و در مصیبت واردشده بر خاندان پیامبر 
 صلی اهلل علیه وآله داشتند که هیچ گاه مریض نمی شوند؛ چنانکه می دانیم پیامبر همچنین آن ها ادعا ن

ضربت شمشیر به شهادت  ۀبه واسط علیه السالمو امام حسین  علیه السالممریض شدند و یا امام علی 
در روز  علیه السالماز طریق زهر بیمار و شهید شدند و یا امام سجاد  سالمعلیه الرسیدند و یا امام حسن 

نیز به واسطه بیماری )که   علیهاالسالم عاشورا در بستر بیماری بودند و یا خود حضرت معصومه 

 ناشی از سم یا علل دیگر بوده( وفات یافتند و ... 
بنابراین، انبیاء و امامان و اولیای الهی هیچ گاه ادعا نداشتند که خودشان و یا مردم و مکان های 

رم و هیئت و غیره، همیشه و تحت هر شرایطی از هر خطر و بیماری مرتبط با آن ها همچون ح
مصون هستند. ازاین رو، کامالً طبیعی است ویروس کرونا در هیئت نیز از فردی به فرد دیگر 

سرایت یابد و عامل بیماری شود؛ بنابراین، چنین انتظاری مبنای دینی ندارد و بیشتر یک شور و 
 . احساس است که باید تصحیح شود

 : سوم نکتۀ

ریم هر توسل و بتوسل و شفا نیز باید انتظارات خود را تعدیل کنیم. این که گمان ب ۀاما دربار
 دعایی حتماً به همان شکلی که ما می پسندیم، برآورده می شود نیز انتظار نابجایی است. 

برقرار  شفای بیماران از جانب خدا و اولیایش، تابع همان اصولی است که در استجابت دعا
وجود شرایط آن است: خداوند صدای هر دعاکننده ای را می شنود و در صورت فقدان موانع و 

؛ اما نه لزوماً به همان شکلی که دعاکننده در نظر گرفته است؛ چراکه او 1را برآورده می کند

بلکه در چارچوب علم بی انتهای خودش در  ؛ خیرخواه است و خیر را نه از دریچه محدود ما
نظر می گیرد؛ بنابراین طبیعی است که گاهی ما چیزی را طلب می کنیم که به گمان ما خیر 

                                                           
 من درباره تو از من، بندگان که هنگامی و ؛ لی فَلْیسْتَجیبُوا دَعانِ إِذا الدَّاعِ دَعْوَۀَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِّی عَنِّی عِبادی سَأَلَک إِذا . وَ 3

 مرا دعوت باید پس گویم؛ مى پاسخ خواند، مى مرا که هنگامی به را، دعاکننده دعاى! نزدیکم من(: بگو) کنند، سؤال
 (313 آیه بقره،)«بپذیرند
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و به همین جهت، آن دعا را به شکل دیگری  1است اما درواقع، خیر نیست و خدا می داند
چه بسا چیزی را خواسته ای و تو را نداده »فرمود:  علیه السالماستجابت می فرماید؛ چنانکه امام علی 

هتر از آن را در این دنیا یا آن دنیا دهد و یا بهتر آن بوده که آن را از تو بازدارد. چه بسا و ب

  2«تباهی دین و دنیای خود را در آن می دیدی، چیزی را طلب نمودی که اگر به تو می داد
گاهی هم خداوند دعا و درخواست ما را به همان شکلی که ما می خواهیم برآورده می سازد اما 

ای انجامش فرآیندی را در نظر گرفته که کار و تالش ما )مثالً سیر درمانی و استفاده از دارو و بر
نقل شده   علیه السالممراجعه به طبیب(، بخشی از این فرآیند است؛ و به همین جهت، از امام علی 

تیراندازی است الداعى بال عمل کالرامى بال وتر؛ کسى که بدون عمل دعا می کند، مانند »که 

آری، تأثیر دعا و توسل به اولیای الهی، لزوماً از طریق علل  3«.که کمانش زِه ندارد
بلکه گاهی از طریق تسریع در تأثیر دارو است و گاهی از  ؛ماوراءالطبیعی و غیرمتعارف نیست

 طریق آشنا شدن با پزشک حاذق و غیره. 
بی و غیرمذهبی، عامل دریافت و انتقال ، حضور در اجتماعات مذهگاهیکوتاه سخن این که 

ویروس کرونا به دیگران است و سبب بیماری و حتی مرگ گروهی از انسان ها می شود، ازاین 
رو، الزم است به صورت موقت، حضور در هیئت را تعطیل کرد. همچنین، روشن شد هر دعا و 

تابع شرایط و مقدماتی است توسلی لزوماً به همان شکلی که ما می خواهیم برآورده نمی شود و 

حال دعا و نیایش مکمل  که یکی از آن ها تالش و کوشش ما در آن زمینه است. اما با این
شرایط و فراز و  ۀلذا در هم .تالش علمی و آگاهانه است و آن را به نتیجه و سرانجام میرساند

خیر و  از مسبب االسبابِهم باید آگاهانه و عالمانه اقدام کرد و هم باید دعا کرد و  نشیب ها،
 .کردخیر و برکت برکت طلب 

  

                                                           
 را چیزى بسا چه تَعْلَمُون؛ ال أَنْتُمْ وَ یعْلَمُ اللَّهُ وَ لَکمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَیئاً تُحِبُّوا أَنْ  عَسى وَ لَکمْ خَیرٌ هُوَ وَ شَیئاً تَکرَهُوا أَنْ  َسى 3

 و است؛ آن در شما شرِّ آنکه حال باشید، داشته دوست را چیزى یا و است؛ آن در شما خیرِ آنکه حال باشید، نداشته خوش
 .(333 آیه بقره،)«دانید نمى شما و داند مى خدا

 .03 نامه البالغه، نهج رضی، . سید 3
 ..033 ص ،70 ج بحاراالنوار، مجلسی، عالمه 0
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 . انجامِ عمل صالح1

به یقین، تکالیف الهی در قالب انجام واجبات و ترک محرمات، جدای از امتحان بندگی ما، 
نقش مهمی در ایجاد آرامش انسان خواهد داشت. قرآن به ما دستور می دهد که از نماز و روزه 

خداوند در قرآن، هم ایمان را از مؤمنان طلب می کند و هم عمل ( 53کمک بگیریم. )بقره/
صالح را از ایشان انتظار دارد. در نگاه قرآن، هم حُسن فعلی و هم حُسن فاعلی، هر دو، راه 
رسیدن به سعادت و آرامش است. گناه، خسران آور و اضطراب زاست؛ اما انجام اعمال صالح، 

انسان با انجام دستورات خداوند، آرامش پیدا می کند.در آرام بخش می باشد. ازاین روست که 
مثبت )مانند: ایمان، عمل صالح  یها ای از جنبه ، شخص گناه کار به خاطر پارهیمفهوم قرآن

دهند  خود او را به سوی کمال سوق می یها کند و آنها با کمک و...( شباهتی با اولیاء اهلل پیدا می
  (33کنند )ص:  می و از پیشگاه خداوند تقاضای عفو

 می فرماید :  علیه السالمعلی  امام

ان افضل ما توسل به المتوسلون الي اهلل سبحانه و تعالي االيمان به و برسوله و الجهاد في »

؛بهترین  1«سبيله فانه ذروة االسالم و كلمة االخالص فانَّها الفطرة و اقام الصلوة فانها الملة...

چیزی که به وسیله آن توسل جوینده ها به خدا نزدیک می شوند، ایمان به خدا وبه پیامبر او و 
کوهسار اسالم است و همچنین جمله اخالص )ال اله االّ اهلل( که  ۀجهاد در راه خدا است که قل

 «همان فطرت توحید است، و برپا داشتن نماز که آئین اسالم است...
 برای زدودن غم وغصه ها می فرماید:هم  السالم   علیه امام صادق

 رَكْعَتَيْنِ مَا يَمْنَعُ أحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَمٌ مِنْ غُمُومِ الدُّنْيَا أنْ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ»

چه چیزی مانع می شود که  3؛اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِيَدْعُو اللَّهَ فِيهِمَا أمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : وَ 
وقتی غم و غصه ای از غصه های دنیا بر یکی از شما وارد شد، وضو بگیرد و سپس به مسجد 

برود و دو رکعت نماز بخواند و از خدا بخواهد. آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: از نماز و 
 «روزه کمک بگیرید.

                                                           
 .001 ص ،337 خطبه ،(جلد یک در) جلدی، شش االسالم، فیض البالغه، . نهج 3
 .301 ص ،1 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ . 3
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مخسوب می ، ت و روایات اسالمی، آرامش دادن به دیگران به عنوان یک عمل صالحدر آیا
به  علیه السالم   عامل مهمی در دستیابی به آرامش حقیقی در زندگی است. امیر مؤمنانشود و

 کمیل بن زیاد می فرماید:

وا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ يَا كُمَيْلُ! مُرْ أهْلَكَ أنْ يَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ يُدْلِجُ»

ذَا نَزَلَتْ سَمْعُهُ الْأصْوَاتَ مَا مِنْ أحَدٍ أوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً فَإِ

ای کمیل! 1يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَةُ الْإِبِل؛ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي انْحِدَارِهِ حَتَّى

خانواده ات را دستور ده که روزها را در به دست آوردن بزرگواری، و شب ها را در رفع نیاز 
خفتگان بکوشند. سوگند به خدایی که تمام صداها را می شنود، هرکس دلی را شاد کند، 

رار دهد که هنگام مصیبت، چون آب زاللی بر او ببارد و خداوند از آن شادی، لطفی بر او ق

 «تلخی مصیبت را بزداید؛ چنان که شتر غریبه را از چراگاه دور سازد.

همان گونه که اعمال عبادی و عمل صالح باعث آرامش انسان است، گناه نیز موجب سلب 

که از نیکی و « وابصۀ بن معبد »در پاسخ به  صلی اهلل علیه و آله آرامش می شود. رسول گرامی اسالم
 گناه سؤال کرده بود، فرمود:

دْرِ وَ جَالَ فِي ... الْبِرُّ مَا اطْمَأنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِي الصَّ»

آن آرامش می یابد و گناه،  نیکی، آن چیزی است که نفس و سینه آدمی به واسطه 2الْقَلْب؛

نتیجه بی تردید .چیزی است که در سینه انسان شک ایجاد می کند و در قلب جوالن می دهد
انجام درست تکالیف الهی و بندگی خالصانه خداوند، رسیدن به آرامش ابدی است؛ چنان که 

مطمئن و روحی شاد و  با دلی آرام و قلبی:در وصیت نامه خود فرموده اند علیه رحمه اهلل امام راحل

و به سوی جایگاه ابدی ، ضمیری امیدوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران مرخص
سفر می کنم . و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم . و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که 

 0 «عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.

  

                                                           
 .330 ص البالغه، نهج صالح، . صبحی 3
 .333 ص ،33 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ . 3
 .الهی ـ سیاسی نامه وصیت خمینی، موسوی اهلل . روح 0
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 وبندگی خدا . نمازگزاری91

( بر آن اطالق می شود، به گفتۀ بسیاری از لغت شناسان به هنماز: نماز که در عربی لفظ )صال
معنای دعا، تبریک و تمجید است و چون اصل و ریشۀ این عبادت مخصوص دعا بوده آن را از 

  3باب نامگذاری چیزی به اسم جزء اش، صالۀ]نماز[ گذاشته اند.
 را در افرادِ برگزاری نمازآرامش روح و روان و تأثیرات تاپی آنیم در   این قسمت از نوشتاردر

 .هیم مورد بررسی قرار د را به طور اختصار بویژه در شرایط طوفانی وبحرانینمازگزار 

 تأثیر نماز در آرامش روحی نمازگزاران

جانداران روح در لغت، به معنای مبدأ حیات است که  است . آرامش روحییکی از تاثیرات نمار

در این زمینه می  علیه السالمباقر امام حضرت  3به وسیلۀ آن قادر بر احساس و حرکت ارادی می شوند.
 0«اطلُب راحَۀَ البَدَنِ بإجمامِ القَلبِ؛ آسایش بدن را در راحتی و سالمت نفس جستجو کن.”فرمایند:

آرامش روحی و روانی یکی از مهم ترین عواملی است که افراد هر جامعه در پی آنند؛ و ارتباط 

مهمّی با چگونگی تأثیرگذاری مثبت بر زندگی فرد و در نتیجه جامعه اش دارد؛ در جوامع 
. بی اسالمی، نماز و اذکارش، برجسته ترین و باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده است 

 در را خدا یاد نماز چراکه است، روانی و روحی آرامش به رسیدن نماز، اثر ترین رجستهتردید ب
. گردد می دل آرامش باعث که است ها زیبایی و ها خوبی تمام ریشه خدا یاد و کند می زنده دل

 مایه خداوند یاد که باشید آگاه ؛.القلوب تطمئن اهلل بذكر اال»: است آمده رعد سوره 31ۀآی در
 ای سازنده عامل نماز گفت توان می صراحت به و کند می آرام را دل باطن نماز. دلهاست آرامش

 سایه در نمازگزار و کند می حفظ زندگی نشیب و فراز در را آدمی ایستادگی و مقاومت که است

 زندگی در انسان. نماید می ایستادگی بالیی، و مصیبت هر و شر، و خیر هر مقابل در مقاومت، این
 نیازمند گاهی تکیه به لذا و گردد می فراوان روحی خستگی دچار بالها، و رنجها کشاکش در و

                                                           
 «اصفهانی، ؛راغب01 ،ص«خوبان نماز»ترکمانی، پور احمد ؛علی33 ص الصلوۀ، آداب تفسیر و ،شرح خمینی . امام 3

 .313ص ،”القرآن غریب فی المفردات
 .053 و 053 ص ،33 ج ،«القرآن تفسیر فی المیزان”طباطبایی، حسین محمّد . سیّد 3
 ..303 ص ،3 ج البحار، قمی،سفینۀ عبّاس محدّث 0
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 جز گاه، تکیه این و بخشد آرامش آن با را خود اضطراب پر روح بتواند تا برده پناه آن به که است
 این نماز است که .باشد تواند نمی دیگری چیز، خداست ذکر نمادِ زیباترین که نماز و خدا ذکر

. در گردد می او اجتماعی و فردی زندگی در متّقی فرد تعالی و رشد و جان و دل آرامش موجب

مؤمنون آنجا که به ذکر صفات وویژگیهای افراد مؤمن می پردازد، موضوع  ۀآیات ابتدائی سور
را خشوع در نماز مؤمن رادوبار وبه دو صورت بیان می دارد در ابتدای سوره اولین صفت مؤمن 

در پایان ذکر صفات مؤمنان، محافظت  و 3«الَّذينَهُم في صاَلتِهِم خَاشِعونَ» نماز عنوان می فرماید:
وَالَّذينَ هُم عَلَي صَلَواتِهِم »های رفتاری ایشان بر می شمرد.  ومداومت در نماز را یکی از شاخصه

این سوره به پاداشتن نماز است،چرا که آری یکی از بارزترین ویژگیهای مؤمنان در  3«يُحافِظُونَ

صفات مؤمن با نماز آغاز می گردد وبه نماز ختم می شود وبه راستی چرا؟ زیرا بیمه کننده انسان 
خوبیها ونیکیها است. وبسیار هم دیده شده که  ۀمطمئنی برای ایجاد هم ۀزمین و 0 در برابر گناهان

رابطه دو سویه این دو با هم می باشد  ۀن نشان دهندهمراه با ذکر نماز، زکات نیز ذکر گردیده وای
چرا که نماز بیانگر رابطه خلق با خالق است وپرداخت زکات وسایرحقوق شرعی رابطه خلق با 

پرداخت زکات نیز ، یکدیگر باشد واز این رو در ذکر صفات بارز و ویژگی های اخالقی مؤمن
 5«ونَوَالَّذينَ هُم لِلزَّكَاةِ فَاعِلُ» آمده است.

و او را براى  بوجود می آورداى در انسان  توجه به نماز و راز و نیاز با پروردگار نیروى تازه

بخشد و هم زمینه و شایستگی دریافت لطف خاص خدا  مىتوان مضاعف رویارویى با مشکالت 
 . سازدها فراهم میرا برای حل مشکالت و شفای بیماری

شوید  هنگامى که با غمى از غمهاى دنیا روبرو مى »شده که فرمود:نقل نیز  علیه السالماز امام صادق 
وَ اسْتَعِينُوا  "وضو گرفته، به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید، زیرا خداوند دستور داده

 3. 3«بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ

                                                           
 .3. مؤمنون، 3
 .7. مؤمنون، 3
 .(والمنکر الفحشاء عن تنهی الصلّاه إن.)37. عنکبوت، 0
 .5. مؤمنون، 5
 جویید توسّل نماز و خدا ذکر به و گیرید کمک مقاومت و صبر از .3
 .335، ص3.کافی، ج 3



 511/  معنوی سالمت وتامین بخشی آرام جهت در اسالم فصل دوم : رهنمودهای

 

نه به آب باید همچون شیفتگى انسان گرسنه به غذا و انسان تش، مؤمن به نماز شیفتگى انسانِ
باشد. باید دانست که نماز واقعى، نمازى است که روح داشته باشد و روح نماز، حضور قلب 
است. انسان باید تالش کند همواره نمازش با حضور قلب باشد و بهتر آن است هر وقت به نماز 

با  ایستد، احساس کند این، آخرین نماز اوست و دیگر توفیق نمازخواندن نخواهد داشت. مى
تالش خود را به کار  ۀاى، دیگرنماز خواندنش بدون توجه نخواهد بود وهم نین اندیشهچ

 برد تا این آخرین نماز را با توجه کامل وحضور قلب بخواند.  مى
خوانیم، آخرین نمازمان نباشد. پس آیا بهتر  گذشته از این، از کجا معلوم که نمازى که مى

نماز، ستون » می فرمایند:   صلی اهلل علیه وآلهمبر اکرم پیا ها را غنیمت شماریم؟ نیست که فرصت
به یاد من نماز  2؛اَقِمِ الصَّالَةَ لِذِكْرِي»و برجسته ترین اثر نماز یاد خداست؛  3«خیمه گاه دین است.

به مؤمنان شده، داشتن خشوع    السالم معلیه معصومانسوی هایی که از  .یکی از سفارش«را برپا دار 
 فرماید: در همین راستا مى علیه السالم در نماز است.حضرت علىو حضور قلب 

 بر را بنا ایستد، وقتى یکى از شما به نماز مى 3؛اِذا قامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلوةِ فَلْيُصَلِّ صَلوةَ مُوَدِّع»
 «.اوست نماز آخرین که بگذارد این

 آيد؛ است و جز از آزادگان برنمىبسيار دشوار خالصانه ای  بايد توجه داشت كه چنين عبادت
 :فرمايد مى درباره آنان سنت، اهل و شيعه روايت به عليه السالمعلى  كه همانان

 الْعَبِيدِ وَ اِنَّ نَّ قَوْماً عَبَدُوا اهللَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْتُّجَّارِ وَ اِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اهللَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ»ِا

 که پرستند برخى، خدا را به امید رسیدن به بهشت مى 5؛رارحوْماً عَبَدُوا اهللَ شُكْرَاً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْاَقَ
 براى برخى. است بردگان عبادت این که پرستند مى ترس از برخى. است تاجران عبادت این

 .«دوزخ، آزادند(د بهشت و قی از که. )است آزادگان عبادت این پرستند مى را خداى شکر،

 آرامش بخشی نماز وسپس به به برای بررسی تأثیر نماز در آرامش روحی نمازگزاران، ابتدا
بررسی آیات شریفۀ قرآن کریم، و سپس به روایات وارده، سخنان علماء و بزرگان که مرتبط با 

 این بحث هستند پرداخته می شود.

                                                           
 .3333 ص ،3 ج ،«الحکمه میزان”شهری، ری محمّدی .محمّد 3
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 کریم قرآن نورانی آیات از نمونه چند بررسی

خداوند منّان، در قرآن کریم، بارها در مورد اقامۀ نماز تصریح نموده اند. به اختصار به ذکر چند 
 نمونه از این آیات کریمه و آثارش اشاره می شود.

كَ ذِكْرَى وَأَقِمِ الصَّالَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِ»یک( 

نماز را در دو طرف )اوّل و آخر( روز به پا دار و نیز در ساعات آغازین شب که البتّه  ؛لِلذَّاكِرِينَ

سورۀ  335در تفسیر آیۀ شریفۀ ..حسنات و نیکوکاری ها، سیّئات و بدکاری ها را نابود می سازد.
این آیه را، امیدبخش ، صلی اهلل علیه وآلهرم به نقل از پیامبر اک، علیه السالممبارکۀ هود، امیرالمؤمنان علی 

ترین آیه براینمازگزاران خوانده اند؛ در واقع نماز با این سخن )حسنات شما، سیّئات را محو می 
  3کند( یادآوری و امیدواری است برای اهل ذکر و پندی برای مردم آگاه.

اطمینان و آرامش  به ها دل خداوند، یاد و ذکر با باشید آگاه؛الْقُلُوبُ تَطْمَئِنَُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَالَ» دو(

 مورد در آیات ترین شاخص و ترین مهم از یکی رعد، مبارکۀ سورۀ 31 شریفۀ آیۀ ؛ .رسد می
 .است نماز اذکار، برترین همانا شک، بدون حال،. هاست دل و قلب آرامش

سورۀ  35آیۀ شریفۀ  «برای ذکر و یاد من.نماز را به پای دارید ؛وَ أَقِمِ الصَّالۀَ لِذِکْرِی» سه(
سورۀ مبارکۀ رعد دارد که همانا برترین ذکر، نماز  31مبارکۀ طه، اشعار به همان مفهوم آیۀ 

سورۀ مبارکۀ  53است و نماز موجب آرامش روح و جان می شود؛ همان طور که در آیۀ 

مراد همان نماز است؛ به اهمیت این ؛ «؛ و یاد خدا برتر استوَ لَذِكْرُ اللََّهِ أَكْبَرُ” عنکبوت

 موضوع تأکید شده است.
 وَلَا رَبَِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ الزََّكَاةَ الصََّلَاةَوَآتَوُا وَأَقَامُوا آمَنُواوَعَمِلُواالصََّالِحَاتِ الََّذِينَ إِنََّ»چها( 

و نماز  دهند می انجام نیک عمل و آورده ایمان آنانکه درستی به؛ يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

را به پای می دارند و زکات را پرداخت می نمایند پاداش آنان، نزد خداوند است و هیچ ترس و 
سورۀ مبارکۀ بقره، نماز را عاملی مؤثّر دانسته است  333آیۀ شریفۀ  «حزنی بر آنان نخواهد بود.

 ر جهت آرامش هر چه بیش تر آنان.در رفع حزن و اندوه مؤمنین و عاملی تأثیرگذار د
 هُمْ الَّذِينَ الْمُصَلِّينَ إِلَّا مَنُوعًا الْخَيْرُ مَسَّهُ وَإِذَا جَزُوعًا الشَّرُّ مَسَّهُ إِذَا هَلُوعًا خُلِقَ الْإِنسَانَ إِنَّ» پنج(

                                                           
 .70ص راز، خلوتگه”کازرونی، محسن ؛.333 ص ،7 ج ،«نمونه تفسیر”شیرازی، مکارم . ناصر 3
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 مشکلی با که آنگاه. است شده آفریده حریص و طاقت و صبر بی انسان، ؛.دَائِمُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى
ی دارد و آنگاه که به امکانی دست یابد از کمک به دیگران خودداری می کند. تاب بی شود مواجه

 33و  37آیات شریفۀ  «مگر نمازگزارانی که هیچگاه از انجام این عبادت فروگذار نمی کنند.

سورۀ مبارکۀ المعارج، بیانگر آن است که نمازگزار با توجّه به مفاهیم واال و بلندی که همواره به 
خود الهام و تلقین می نماید و طمأنینه و آرامشی که در پرتو ذکر خدا کسب می کند به وقار و 

نوسانات روحی خود را مهار شخصیّتی دست می یابد که می تواند در پستی و بلندی های زندگی 
بنابراین بر حسب آیات نورانی قرآن کریم، نماز موجب آرامش روح و جان نمازگزار و  3نماید.

 امنیّت و آسایش هرچه بیش تر روحی او و تأثیرات مثبت آن، در زندگی روزمرّه اش می گردد.

 بررسی روایات وارده در بعد فردی )روحی( نماز

در فواید روحی و روانی نماز بسیار است. به اختصار  علیهم السّالمصومین روایات وارده توسّط مع

 به چند نمونه در این باره اشاره خواهیم نمود.
در اوّلین ساعات آن را بجای می آورد و در رکوع و سجود، خضوع وخشوع آن را کامالً یک( 

خداوند چنین مقرّر می  نماید و خداوند را سپاس و ثنای می گوید تا وقت نماز بعد، رعایت می
ثوابی همانند آن شخص که ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّين»نماید.

صلی اهلل بنا به فرموده پیامبر اکرم  3«ن می شمارد.ییحج و عمره بجای آورده و او را از اهل علّ

ن برای ییبرکت نماز، این فریضۀ بزرگ الهی را وصول به مقام علّ یکی از آثار پر، علیه وآله
  0نمازگزاران برشمرده اند.

انَّ الصّلوة لَتَحُتَُّ اَلذَُّنُوبَ حَتََّ اَلْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا »امیرالمؤمنان در نهج البالغه می فرماید: دو(

درخت، می ریزد و چونان رها شدن بند  همانا نماز گناهان را مانند ریختن برگ از ؛إِطْالَقَ اَلرَِّبَقِ
بنابر فرمایش امام علی  5«از گردن چارپایان، نمازگزار را از قید و بند ناپاکی ها نجات می دهد.

 گناهان از دل و جان نمازگزار است.ثار پر برکت نماز، زدودن و تطهیریکی دیگر از آ، علیه السالم
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ام المُصَلِّي إلَي الصَّالة، نَزَلَت عَلَيه الرَّحمَة مِن أعنَانِ إذا قَ» فرمودند: علیه السالمامام صادق  سه(

السَّماء إلي أعنانِ األرضِ و حُفَّت بِه المَالئِكة و نَاداهُ مَلَكٌ لَو يَعلَم هَذا المُصَلِّي مَا فِي الصَّالة مَا 

مین سرازیر می هنگامی که نمازگزار به نماز می ایستد، رحمت پروردگار از آسمان به ز ؛انفَّتَل
شود و در پوششی از مالئکۀ رحمت قرار می گیرد و فرشته ای ندا می دهد: اگر نمازگزار می 

علیه بنا به فرموده امام صادق  3«دانست که آثار نماز چیست هرگز از آن روی برنمی گرداند.
ران نماز این فریضۀ بزرگ الهی را موجب ریزش رحمت خداوند منّان برای نمازگزا، السالم

 3«.توصیف کرده اند

ال يزالُ الشيطانُ هائباً البنآدَم زَعْرا منْهُ ما صَلَّي »دگر بار، رسول معظّم اسالم فرمودند:  چهار(

شیطان همیشه در وحشت  ؛الصلوات الْخمْسَ لِوَقتهنََّ فَاذا ضيعهنَّ اِجْتَرَا عليهِ فادْخَلَهُ في العظام

از فرزند آدم به سر می برد، مادامی که نمازهای پنجگانه را بجای آورد. ولی آنگاه که نمازها را 
ضایع کرد، هراس شیطان درهم می ریزد و جرأت می یابد تا وی را به گناهان بزرگ آلوده 

یم از شخص نمازگزار، کرامت راس شیطان رجه، صلی اهلل علیه وآلهپیامبر اکرم  ۀفرمود بنابه 0«سازد.

  5دیگر این نعمت الهی است.
که نماز، موجب امیدواری و رستگاری مؤمن در دنیا و  در می یابیمبا بررسی روایات وارده، 

آخرت اوست و این امیدواری موجب فراغ روح و جانش شده و بستری برای پیوستن هرچه 
 بیش تر،به درگاه الیزال الهی فراهم می آورد.

 سی سخنان علماء و بزرگانبرر

 سخنان علماء و اندیشمندان غیر مسلمان

رهبر بزرگ هند و نجات بخش این سرزمین از استعمار انگلیس می  مهاتماگاندی،یک( 
دعا و نماز زندگی مرا نجات داده است من بدون آن ها مدّت ها پیش دیوانه شده بودم،  »نویسد:

من در تجارب زندگی عمومی و خصوصی خود تلخ کامی های بسیار سخت داشته ام که مرا 
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  3«دستخوش نا امیدی می ساخت. اگر توانسته ام چیره شوم، به خاطر دعا و نمازهایم بوده است.
امروز جدیدترین علم، »، نویسنده مشهور آمریکایی، در این باره می نویسد:«دیل کارنگی »دو(

یعنی روان پزشکی، همان چیزهایی را تعلیم می دهد که پیامبران تعلیم می داده اند، به علّت 

اینکه پزشکان روحی دریافته اند که دعا و نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین، نگرانی، 
را که موجب بیم بیش تری از ناخوشی های ماست برطرف می سازد. تشویش، هیجانات و ترس 

اگر مذهب حقیقت نداشته باشد، زندگی بی معنا و پوچ است و بازیچه ای بیش نخواهد بود ... 
من با این که پروتستان هستم؛ امّا هر وقت احساس می کنم که احتیاج به دعا و نماز دارم فوراً 

  3«سر راه خود بیابم به آن جا می روم و به دعا و نماز می پردازم.در اوّلین نمازخانه ای که در 

مهم ترین مطلبی که من در طول »در تأثیرات نماز می نویسد:«توماس هایس لوپ »دکتر  سه(
چندین سال تجربه و آزمایش به دست آورده ام؛ این است که بهترین وسیله برای درمان بی 

ید که من پزشکم و این سخن را می گویم که نماز بهترین خوابی، نماز و ستایش است. با این ق
وسیله است که تا کنون برای توسعۀ اطمینان و تسکین اعصاب و آسایش و نشاط شناخته شده 

گرداند؛ و به عبارت دقیق تر، مهم ترین وسیلۀ ایجاد -است که زمینۀ بی خوابی را برطرف می 
  0«آرامش در روان و اعصاب انسان، نماز است.

 سخنان فضالء و بزرگان دین

نماز و نیایش، ارتباط صمیمانه  »مقام معظّم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرموده اند: یک(
ای است میان انسان و خدا، آفریده و آفریدگار. نماز، تسلّی بخش و آرامشگر دل های مضطرب 

ان و انگیزۀ تحرّک و بسیج و خسته و به ستوه آمده و مایۀ صفای باطن و روشنی روان است. پیم
و آمادگی است، در حالی صمیمانه و دور از رنگ و فریب، برای نفی هر بدی و زشتی است و 

  5«تدارک هر نیکویی و زیبایی.
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من به  »گونه می نویسد: در مورد آرامش حاصل از این فریضۀ الهی، این«بوعلی سینا  »دو(
جدّداً مطالعه می کردم. در تمام این اوقات شبی خواندن دروس مشغول بودم و اقسام فلسفه را م

را تا صبح نخوابیدم؛ در روز هم جز به تحصیل علم به چیزی توجّه نداشتم. و به همین طریق 

پیش می رفتم تا حقیقت هر مسئله برای من مسلّم می شد و هرگاه من در مسئله ای حیران بودم 
می بردم و نماز می گزاردم و خالق کل را ستایش  و یا نمی توانستم قضیّه را بفهمم به مسجد پناه

  3«می کردم و معمّای من حل و مشکل برطرف می شد.
نماز معراج است. اگر انسان  »نماز چنین می نویسد: آیت اهلل بهاء الدّینی )ره( در عظمتِسه( 

قتی صادقانه باشد و حرف هایی را که در نماز می زند دروغ نباشد، این نماز معراج است. و

بندۀ هیچ موجودی غیر از خدا نیستم، استعانت غیر « ايّاکَ نَعْبُدُ وَ ايّاکَ نَسْتَعين»انسان می گوید:
از خدای تعالی ندارم و در تمام حوایج، علوم، اقتصاد، سالمت و شفا، پناهگاه من خدای تعالی 

استعانت نجوید،  است. اگر انسان موجودی باشد که غیر خدا را عبادت نکند و به ما سوی اهلل
آن وقت منبع علم و حکمت و  «ايّاکَ نَعْبُدُ »نماز معراج اوست... اگر مؤمن صادقانه گفت:

قدرت می شود و تمام برکات الهی بر این موجود نازل می شود؛ ولی ورود به این مرتبه خیلی 
  3.«مشکل است و بدون توفیقات و تأییدات الهی نمی توان آتش های دنیا را تحمّل کرد

از آن چه از سخنان علماء، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، به دست آمده است. اشاره به 

سورۀمبارکۀ رعد دارد. گویی تمامی روایات و اقوال، تفسیر و تأکیدی است بر  31آیۀشریفۀ 
ضۀ این امر مهمّ، که تنها با یاد خداوند، دل ها آرامش می یابد و برترین این اذکار، انجام این فری

 چنین بیان نمود: الهی است. بنابراین می توان به اختصار، برخی از نتایج و آثار فردی نماز را این
( به هنگام نماز قدرت و مجد و عظمت خداوند متعال برای او ظاهر و در مقابل فقر، ضعف و 3

 ؛نیاز به خدای غنی بالذّات برای او مجسّم می شود

 و نفس نورانیّت مقابل در و شود می برطرف نفسانی های دهپر و ها حجاب نماز، هنگام به( 3 
 ؛آید می در نمایش به نمازگزار برای معنوی انبساط حالت

به خدا و میل به مناجات با او را احساس و این بهترین  حبّ حالت نماز به اشتغال حال در( 0 
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 ؛لحظات است برای وی از جهت لذّت و بهره برداری معنوی و تزکیۀ نفس
 قابلیّت کردن پیدا و گناهان از استغفار برای کند می مهیّا را خود نمازگزار نماز، هنگام به( 5 

رای ادای حقوق واجب، اعم از ب عمل مرحلۀ در نفس آمادگی و الهی غفران و رحمت برای

 ؛حق اهلل و حق الناس
( در موقع نماز، نمازگزار احساس می کند که نماز بهترین حال اتّصال بین خالق و مخلوق می 3

علیه باشد و بهترین فرصت برای اوج ملکوتی روح است، تا آن جا که مصداق فرمودۀ معصوم 

واز واقع شود و به وسیلۀ نماز حالت عروج و پر 3«الصََّلوهُ مِعراجُ المُؤمِنِ»که فرموده اند: السالم
  3روح و به معراج رفتن پیدا می کند.

 بررسی تأثیر نماز در تعالی اجتماعی نمازگزاران

در این زمینه نیز، در ابتدا با بررسی آیات شریفۀ قرآن کریم، و سپس روایات وارده، سخنان 

 نکات و آموزه هایی را فرادید قرار می دهیم : ، علماء و بزرگان

 نی قرآن کریمبررسی چند نمونه از آیات نورا

اجتماعی نماز در آیات قرآن کریم مطرح شده است.در این باره به ابعاد فواید کثیری در زمینۀ 
 اختصار چند نمونه بیان می شود.

و نماز ؛صْنَعُونَوَأَقِمِ الصََّلَاةَ إِنََّ الصََّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءوَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُاللََّهِ أَكْبَرُ وَاللََّهُ يَعْلَمُ مَا تَ»

را بر پا دار، که نماز از ناشایستی و زشتکاری باز می دارد و یاد کردن خداوند ]از هر کاری[ 
سورۀ مبارکۀ عنکبوت، مهم  53آیۀ شریفۀ «مهمّ تر است و خداوند می داند که چه می کنید.

عنوان بزرگ ترین ترین و شاخص ترین آیه در خاصیّت و اثر اجتماعی نماز است که نماز را به 
و مهم ترین عامل بازدارنده از فحشاء و منکر معرّفی و اعالم نموده، بدین معنی که شخص 

  0نمازگزار را از ارتکاب ناهنجاری های اخالقی و منکرات مورد نهی الهی باز می دارد.
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وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ »

بْنَ السَّبِيلِ وَالْمَآلئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَا

آتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالةَ وَ

نیکی این نیست که ؛ الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

وکار( کسانی هستند که به صورت خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی)نیک

خداوند و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند و مال خود را به 
اتمام عالقه ای که به آن دارند به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و 

و زکات را می پردازند و  درخواست کنندگان و بندگان انفاق می کنند و نماز را برپا می دارند
به عهد خود آنگاه که پیمان می بندند وفا می کنند و در مقابل کمبود ها و سختی ها و هنگام 

 «جنگ استقامت می کنند. اینان کسانی هستند که راست می گویند و همانها پرهیزکارانند.
نماز این نعمت  سورۀمبارکۀ بقره، مجوعه ای از کارهای نیک مطرح شده و 333در آیۀ شریفۀ 

  3الهی، به عنوان نشانی از نیکی بیان شده است.

ت کسی که خود را تزکیه کند اس رستگار راستی به؛فَصَلََّي بَِّهِ رَ اسْمَ  ذَكرَ وَ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكي » 
سورۀمبارکۀ اعلی،  33و  35در آیۀشریفۀ  «و نام پروردگار را به یاد آورد و سپس نماز گزارد.

یاد  :3تزکیۀ روح از ناپاکی ها و شرارت.  :3ند عامل رستگاری را دو چیز می داند: خداو
 خداوند و خواندن نماز.

به این نکته باید توجه داشت که این دو حقیقت، تأثیر متقابل برهم دارند. انسان تا خود را آکنده 

یار انسان ها که به جهت و سرشار از محبّت خداوند نکند نمی تواند به نماز بایستد. زیرا: چه بس
تیرگی ها و ناپاکی ها، توفیق اقامۀ نماز را ندارند. این از یک سو ... از سوی دیگر، نماز خود 

عاملی است پویا در بازداری انسان از بدی ها و بدون شک چنین طهارتی موجب می گردد تا 
  3انسان به سعادت دنیا و آخرت دست یابد و رستگار گردد.

سپس جانشینان این ؛مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصََّلَاةَ وَاتََّبَعُوا الشََّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًَّافَخَلَفَ  »

جمعیّت پاک و خداپرست، قومی شدند که نماز را ضایع کردند و از شهرت نفسانی خود 
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سورۀمبارکۀ  37آیۀشریفۀ  «پیروی کردند و به دنبال آن به گمراهی، ضاللت و انحراف افتادند.
، نشان دهندۀ این موضوع است که پیروی از فحشاء و منکر و از یاد بردن نماز برابر نیز مریم

 است با ضاللت،گمراهی و انحراف.

با بررسی آیات شریفه و آثارش در زمینۀ بعد اجتماعی نماز، این نتیجه به دست آمدکه یکی از 
ت الهی، ترک منکر و فحشاء است؛ و جامعه ای با چنین آثار بسیار مهمّ این فرضیۀ پر برک

 رویکردی در مردمانش، جامعه ای خواهد شد پویا و رو به رشد و تعالی.

 بررسی روایات وارده در بعد اجتماعی نماز

نقل شده است. به   علیه السالم  عد اجتماعی نماز، فواید بسیاری در احادیث معصومین در زمینۀ بُ
 بیان برخی از این احادیث و آثارش اشاره می شود.صورت مختصر به 

ال صَالةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصََّالةَ وَ طَاعَةُ الصّالةِ اَن تَنْهى عَنِ » فرمود:  صلی اهلل علیه وآلهپیامبر اکرم  یک(

آن آن کس که از نماز فرمان نمی برد، نمازش نماز نیست و اطاعت از نماز  ؛الفَحْشَاءِ وَ المُنْكَرِ
مَنْ اَحَبََّ اَنْ يَعْلَمَ اَقُبِلَتْ صَالتُهُ » و نیز فرموده اند: 3«است که از بدی ها و فحشاء اجتناب ورزد.

هرکس می  ؛اَمْ لَمْ تُقْبَلْ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَالتُهُ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِفبقدر ما منعته قبلت منه
خواهد بداند که نمازش پذیرفته شده است یا خیر باید بنگرد، اگر نماز او را از زشتی ها باز 

بنا به روایات نقل شده  3«داشت پس بداند که به میزان بازدارندگی، نمازش پذیرفته شده است.

ۀ الهی است و نیز ،ترک منکر و فحشاء از فضائل این فریض صلی اهلل علیه وآلهاز پیامبر معظّم اسالم 
 مالک سنجش صحّت نماز نمازگزاران است.

امَنِ اغتابَ مُسلِماً اَو مُسلِمَةً لَم يقبَلِ اللَّهُ تَعالى صَالتَهُ وَ  »بنابراین نباید تعجّب کرد اگر فرمودند:

بت نماید خداوند اگر کسی از مسلمانی غی؛ال صيامَهُ اَربَعينَ يوماً وَ لَيلَةً اِلَّا اَن يغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ
نماز و روزه اش را تا چهل روز و شب نمی پذیرد مگر آنکه وی از او راضی شود و 

دگربار نشان دهندۀ آن است که؛ دین مبین اسالم   صلی اهلل علیه وآلهفرموده پیامبر اکرم  0«ببخشایدش.
است. برای تا چه اندازه ترک منکر و فحشاء و توجّه به حریم اشخاص دیگر را مبذول داشته 
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رسیدن به این اهداف، راهی نیست جز چنگ زدن به ریسمان محکم تقرّب الهی، که بدون 
 «شک همان نماز است.

انَّما اقبل الصّلوة لمن تواضع لعظمتي، قال اهلل تبارک و تعالی:  »فرمودند: علیه السالمامام صادق  دو(

 يتعاظم علي خلقي، يطعم و كفّ نفسه عن الشهوات من اجلي، و يقطع نهاري بذكري، و ال

فرمودند: خدای   علیه السالم   امام صادقالجائع و يكسو العاري و يرحم المصاب، يؤوي الغريب. 
متعال فرموده است، همانا از کسی نماز را قبول خواهم نمود که در مقابل عظمت من تواضع 

به ذکر من مشغول باشد، و کند، و به خاطر من نفس خود را از شهوات باز دارد، و تمام روز را 

بر خلق من بزرگی نکند، و گرسنه را اطعام نماید، و برهنه را بپوشاند، و شخص مصیبت دیده را 
نمازی را که با ، علیه السالمبنابراین بنا بر فرمودۀ امام صادق  3«ترحّم کند و غریب را پناه دهد.

ر )نسبت به خود و دیگران( اقامه تواضع در درگاه الهی و رعایت امر به معروف و نهی از منک
در نتیجه، احادیث فوق همه بیانگر صحیح و قابل قبول توصیف می کنند.شده باشد را، نمازی 

 دوری از زشتی ها و اعمال نادرست می گردد. آنند که انجام نماز موجب

 بررسی سخنان علماء و بزرگان

 سخنان علماء و اندیشمندان غیر مسلمان

دانشمند مشهور اروپایی، در رابطه با نماز و دین اسالم بیان داشت: هیچ چیز ، «هراس لیف »یک(
نی، دعوت به مساوات در میان مردم کنند اگرچه برخی از آن ها به آسما ادیان که سازدقانعم نمی

کنند؛ چرا که در یک کلیسا و معابد این اصل رعایت نمی شد.طبیعتاً  این دعوت تظاهر می
معتقد بودم در داخل معابد اسالمی نیز چنین باید باشد، در حالی که در روز عید فطر مسلمین، 

لندن مالحظه کردم که عالیترین نوع مساوات در میان مسلمانان برقرار است. « ووکنج”در مسجد
مختلف و شخصیت های عالی و دانی، در کنار یکدیگر قرار سخت متعجّب شدم. نژادهای 

گرفته بودند و به عبادت می پرداختند. هرگز با چنین صحنه ای مواجه نشده بودم، هرگونه 

تشریفات برچیده شده بود. هیچکس در هیچ مقامی از ایستادن در کنار دیگران برای نماز 
یف ایستاده بودند، هیچ امتیازی نبود، همه ناراحت نبود، صف ها کامالً منظم و همه در یک رد
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در پیشگاه خداوند برابر بودند. هنگامی که امام مسجد مسلمانان گفت همۀ انبیاء برحقّند و 
کتاب های آنان از جانب خداوند است، دیگر برای من هیچ شکّی باقی نماند که دین اسالم، 

، اشاره به مفاهیمی چون، مساوات، )در این گفتار هراس لیف 3صالحیّت دارد دین جهانی شود.

 .(شود عدالت، برابری، برچیده شدن تشریفات، و اتّحاد دارد که این امور در نماز محقّق می
سال سابقه از فرانسه می  03، پژوهشگر علوم اسالمی با بیش از «ژول البوم»پروفسور  دو(

ه بانک توحید در فضای گاه ک نمازهای پنجگانه از مظاهر همبستگی مذهبی است. آن”نویسد:
افکند، گرویدگان به اسالم با شنیدن آهنگ آسمانی اذان در دل روز  شهرهای اسالمی طنین می

شتابند. این شیفتگان ایمان به  یا شب هنگام، به سوی مراکز نیایش با آفریدگار هستی بخش می

ای واحد و کانونی  های دور دست روی خود را به سوی نقطه خدا، در هر نقطه از جهان و از افق
)گوینده اشاره به یکی از آثار  3«گردانند. مشترک، یعنی کعبه که در قلب مکه جای دارد می

 خوب نماز یعنی اتّحاد و یکپارچگی دارد.(
دعا کردن ”، نویسندۀ مشهور کتاب انسان موجود ناشناخته می نویسد:«الکسیس کارل »سه( 

یایش و دعا وجود نداشته باشد از ن که جتماعیا در همچون خوردن و آشامیدن ضروری است.
فساد و زوال مصون نخواهند بود.نیایش عالوه بر این که آرامش به وجود می آورد، به طور 
کامل و صحیحی در فعالیت های مغزی انسان یک نوع شکفتگی و انبساط باطنی و گاه قهرمانی 

  0«و دالوری را تحریک می کند.

 نسخنان فضالء و بزرگان دی

یک  ،نماز»(، مؤسّس و بنیانگذار انقالب اسالمی ایران، می فرمایندرهامام خمینی ) یک(
  5«کارخانه انسان سازی است، نماز خوب فحشاء و منکر را از یک ملّتی بیرون می کند.

عبادت واقعی برای عبادتگر عامل بزرگ و »استاد مطهّری )ره( در این باره می نویسد:دو( 
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رورش روحی اوست. عبادت، برای عبادتگر درس است، درس وارستگی، اساسی تربیت و پ
آزادمنشی، فداکاری، محبّت خدا، محبّت امر خدا، همبستگی و دوستی اهل حق، احسان و 

  3«....خدمت به خلق و

می « نماز، بزرگترین عامل تربیت»استاد محمّد تقی جعفری نیز در گفتاری تحت عنوان سه(
ارتباط روحی و معنوی است و هدف از آن یاد خداست، اما اسالم گرچه نماز یک ”نویسد:

های تربیتی پیاده شود و لذا شرائط زیادی را براى  خواسته این روح در قالب یک سلسه برنامه
مقصود استاد  3«آن گذاشته است، شرایط صحیح بودن نماز، شرایط قبولی و شرایط کمال.

شرایطش به جا آورد، مجبور به اعمال و  ۀا با هماگر کسی بخواهد نماز ر جعفری آن است که

رفتارها و برنامه هایی در زندگی خود می شود، که آن اعمال و برنامه های مستمر، تأثیر تربیتی 
بنابراین، در نگاه اجتماعی به نماز هدف دستیابی به مناصب حکومتی و دستان  0بر او دارند.

ایی و مقصود اصلی، اصالح جامعه و پیشروی دازی به اهرم های قدرت نیست، بلکه هدف نه
پس مفاهیمی از قبیل نظم و انضباط،وحدت و  5جهانیان به سوی سعادت و رستگاری است.ۀ هم

اتّحاد، کسب نیروی مضاعف با تکیه بر مبدأ قادر و متعال، مسئولیت در مقابل کارها، پرهیز از 
  3نماز شکل می گیرند.ستم در حق دیگران و ده ها مقوله دیگر، همگی در سایه 

وارده، سخنان علماء و فضایل دین، این نتایج به  با بررسی آیات شریفۀ قرآن کریم، روایات

 :الف بسیاری از فواید و فضایل نماز را می توان در دو جنبه تقسیم بندی نمود: می آید : دست
 اجتماعی :ب ی(روح) فردی

بین آنان تفکیک قائل گردید. به علّت توسّل فرد این دو بر یکدیگر تأثیرگذار بوده و نمی توان 
نمازگزار در نماز به منبع الیزال هستی، ثبات و آرامشی فراگیر، آن چنان روح و جان نمازگزار را در 
برمی گیرد که بعد از فراغ از انجام این فریضۀ الهی، احساس سبک بالی، راحتی نفس و گشایش خاطر 
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 از این گشایش خاطر، در ثبات فکری و عملی او مشهود است. می نماید که تأثیرات مثبت حاصل
نماز، مهم ترین عاملی است که از منکر و فحشاء نهی و به معروف امر می کند. بنابراین نمازی 

ترغیب نماید؛ با این ه معروف امر وصحیح است که نمازگزار را از فحشاء باز دارد و او را ب

اعم از غیبت، ریا،  کار غیر اخالقی و غیر اصولیکه از هرمعه ای با چنین افرادی، اوصاف جا
 اجتماعی و پویا و متعالی و این همان ؛ورزند؛ جامعه ای خواهد شد .. اجتناب میربا خواری و.

الی خود می رسد که تع و رشد به هنگامی ملّت، که چرا ؛است ملّت یک و جامعه یک
اینک که در شرایط بحرانی و بروز  شند.مردمانش به تعالی فردی و اجتماعی خود رسیده با

عد عبادی و انجام رکنار تقویت بُبشتابد دمصائب هستیم یکی از عواملی که می تواند به یاری ما 

 مقاصد ویژه پایه ریزی وسنت که برای مستحبی رویکرد به نمازهای، فرایض ازنمازهای یومیه
آورند نیز گره گشا و آرام بخش  شرایط بحران وبال به آنها روی میودر ندشده ا متشرعین

بین خلق وخالق را تقویت و ادب بندگی را به نمایش می گذارند . دراین  ۀخواهد بود ورابط
خصوص نمازهای فراوانی متناسب به توان و انگیزه ورغبت انسانها پیش بینی شده است که از 

 مستحبی اشاره می نماییم : چند نماز آن میان تنها به 

 حالل مشکالت علیه السالمالف( نماز علی 

ءٌ،  كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أهَالَهُ شَيْ»خوانیم:  مى علیه السالمدر کتاب شریف کافی از امام صادق 

مشکل مهمى براى هنگامى که وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ؛»ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ: « فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ

 »:دفرمو سپس این آیه را تالوت مى خاست آمد به نماز بر مى پیش مى علیه السالم  على 
 1«وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ

 ب( نماز شب و صحت بدن

روایت کرد که فرمود: بر شما  علیه السّالمگوید شخصى از اصحاب از امام صادق  «معاویۀ بن عمّار»
ماز شب، چون رویّه پیغمبر شما، و خوى مردان صالح پیش از شما است، و باعث دورى باد به ن

 2باشد.امراض از بدن شما می
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 عجل اهلل تعالی فرجه ج( نماز استغاثه به امام زمان

نقل کرده که فرموده « کلم طیب»در کتاب  «سید علی خان شیرازی»مرحوم شیخ عباس قمی از 

است: این دعا، دعای استغاثه به حضرت صاحب الزّمان )صلوات اهلل علیه( است، هرکجا که 
 باشی دو رکعت نماز بجای آر و سپس زیر آسمان رو به قبله بایست و بگو:

ائِمَةُ وَبَرَكاتُهُ الْقائِمَةُ التَّامَّةُ عَلى حُجَّةِ اللَّهِ وَ سَالمُ اللَّهِ الْكامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعامُّ، وَصَلَواتُهُ الدَّ»

الصَّفْوَةِ، صاحِبِ وَلِيِّهِ فِى أَرْضِهِ وَبِالدِهِ، وَخَلِيفَتِهِ عَلى خَلْقِهِ وَعِبادِهِ، وَسُاللَةِ النُّبُوَّةِ وَبَقِيَّةِ الْعِتْرَةِ وَ

نِ أَحْكامِ الْقُرْآنِ، وَمُطَهِّرِ الْأَرْضِ، و َناشِرِ الْعَدْلِ فِى الطُّولِ وَالْعَرْضِ، الزَّمانِ، وَمُظْهِرِ الْإِيمانِ، وَمُلَقِّ

نِ الْأَوْصِياءِ وَ الْحُجَّةِ الْقائِمِ الْمَهْدِيِّ، الْإِمامِ الْمُنْتَظَرِ الْمَرْضِيِّ، وَابْنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ، الْوَصِيِّ ابْ

جانبه و فراگیر  سالم کامل، تمام، همه؛لْهادِي الْمَعْصُومِ ابْنِ الْأَئِمَّةِ الْهُداةِ الْمَعْصُومِينَ الْمَرْضِيِّينَ، ا

خدا و درود همیشگی و برکات پاینده و برازنده حق بر حجت خدا و جانشین او در زمین و 
انده عترت و از که از نسل نبوّت و باقیم خلق و بندگان، آن ۀها و خلیفه او بر هم تمامی سرزمین

برگزیدگان است، صاحب زمان و آشکار کننده ایمان و معلّم احکام قرآن و پاک کننده زمین 

و گستراننده عدالت در طول و عرض جهان و حجّت پایدار، مهدی، آن امام مورد انتظار، 
پسندیده و فرزند امامان پاک، جانشین و فرزند جانشینان پسندیده، رهبر معصوم و فرزند 

 «شوایان راهبر معصومپی

نَ الظَّالِمِينَ؛ السَّالمُ عَلَيْكَ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، السَّالمُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْكافِرِينَ الْمُتَكَبِّرِي»

للَّهِ، السَّالمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ السَّالمُ عَلَيْكَ يَا مَواْلىَ يَا صاحِبَ الزَّمانِ، السَّالمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ ا

الْأَئِمَّةِ الْحُجَجِ  الْمُؤْمِنِينَ، السَّالمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِينَ، السَّالمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ

 ؛مُ عَلَيْكَ يَا مَواْلىَ ساَلمَ مُخْلِصٍ لَكَ فِى الْواَليَةِالْمَعْصُومِينَ وَالْإِمامِ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، السَّال

که ناتوانشان شمردند، سالم بر تو ای خوارکننده  آنان ۀبخش اهل ایمان و هم سالم بر توای عزّت
کافران گردنکش و ستمکار؛ سالم بر تو ای سرورم ای صاحب الزمان، سالم بر تو ای فرزند 

فرزند امیرمؤمنان، سالم بر تو ای فرزند فاطمه زهرا، سرور بانوان رسول خدا، سالم بر تو ای 
خالیق، سالم بر تو ۀ های معصوم و ای پیشوای هم جهان، سالم بر تو ای فرزند امامان، آن حجّت

 ؛ای سرورم، سالمی با کمال خلوص به تو در والیت و پیروی
، وَأَنْتَ الَّذِى تَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْالً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً أَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمامُ الْمَهْدِىُّ قَوْالً وَفِعْالً
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، وَكَثَّرَ أَنْصارَکَ وَأَعْوانَكَ، وَأَنْجَزَ لَكَ مَخْرَجَكَ؛ وَقَرَّبَ زَمانَكَ وَجَوْراً، فَعَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَكَ، وَسَهَّلَ

نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ﴿الْقائِلِينَ وَ فَهُوَ أَصْدَقُ ، ما وَعَدَکَ

 ؛(3)قصص/ ﴾وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ

که زمین را با عدل و  دهم که همانا تو امام راه یافته در گفتار و کرداری و تویی آن گواهی می
ه از ستم و جور پر شد، پس خدا در گشایش کارت شتاب ورزد و داد پر کنی، پس از آنک

آمدنت را آسان نماید؛ و زمانت را نزدیک فرماید و بر یاران و یاورانت بیفزاید و به آنچه به تو 
و ما »گوترین گویندگان است که در قرآن فرموده:  وعده داده وفا کند که خدا راست

اند منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان  شمرده شده خواهیم بر کسانی که در زمین ناتوان می

 ،«قرار دهیم
يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، حاجَتِى كَذا وَكَذا )و بجاى كذا و كذا حاجات ، يَا مَوْالىَ يَا صاحِبَ الزَّمانِ

تِى لِعِلْمِى أَنَّ لَكَ خود را بيان كند و بگويد( فَاشْفَعْ لِى فِى نَجاحِها، فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحاجَ

الشَّأْنِ الَّذِى عِنْدَ اللَّهِ شَفاعَةً مَقْبُولَةً وَمَقاماً مَحْمُوداً، فَبِحَقِّ مَنِ اخْتَصَّكُمْ بِأَمْرِهِ، وَارْتَضاكُمْ لِسِرِّهِ، وَبِ

 .إِجابَةِ دَعْوَتِى وَكَشْفِ كُرْبَتِى لَكُمْ عِنْدَ اهللِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ، سَلِ اللَّهَ تَعالى فِى نُجْحِ طَلِبَتِى وَ

ای سرورم ای صاحب الزامان، ای فرزند رسول خدا، حاجت من این و آن است؛ در برآورده 
دانم شفاعت تو  سوی تو رو نمودم، چون می شدن حاجاتم نزد خدا واسطه شو، من با حاجاتم به

که شما را به  ت، پس به حق آنشود و مقام تو در بارگاهش بس ستوده اس نزد خدا پذیرفته می
امر خویش خاص گرداند و برای بیان اسرارش برگزید و به حق جایگاهی که شما در پیشگاه 

خدا دارید که تنها بین شما و اوست، برآوردن خواهشم و اجابت دعایم و برطرف شدن اندوهم 
 را از خدا بخواه.

 سپس بخواه هرچه خواهى که به خواست خدا برآورده شود.
نویسد: بهتر آن است که در رکعت اوّل این نماز پس از مرحوم حاج شیخ عباس قمی )ره( می

« إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ»سوره « حمد»و در رکعت دوّم پس از سوره « إِنّا فَتَحْنا»سوره « حمد»سوره 

 1خوانده شود.
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 علیهاالسالم  حضرت زهرا  ۀد( نمازاستغاث

ات از آن تنگی گرفت، دو  خداوند حاجتی پیش آمد و سینه روایت شده: هرگاه برای تو به
ا بجای آور و ر« تسبیح حضرت زهرا»رکعت نماز بخوان و پس از سالم سی مرتبه تکبیر بگو و 

به سجده برو و صد مرتبه بگو: یا مَوْالتِی یا فاطِمَۀُ أَغِیثِینِی. ای سرپرستم ای فاطمه به فریادم 
برس. پس جانب راست صورت خویش را بر زمین بگذار و همین ذکر را صد مرتبه بگو و 

صدوده  ات را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو، دوباره به سجده برو و سپس جانب چپ چهره
 تعالی.  اهلل شاء مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن، به درستی که خداوند آن را برآورده کند، ان

 :نوشته اند« مکارم االخالق»کتاب در «شیخ حسن بن فضل طبرسی»ف گوید: مؤلّ

 بتول چنین است:حضرت نماز استغاثه به 
« یا فاطِمَۀُ»گویی:  مرتبه میروی و صد  آوری، سپس به سجده می دو رکعت نماز بجای می

گویی، سپس جانب  گذاری و صد مرتبه می آنگاه جانب راست صورت خویش را به زمین می
گویی، پس  روی و صدوده مرتبه می گویی، دوباره به سجده می چپ صورتت را و صد مرتبه می

أَسْأَلُكَ بِأَمْنِكَ مِنْ كُلِّ ، ئِفٌ حَذِرٌوَكُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ خا، ا آمِناً مِنْ كُلِّ شَيْءٍَي » خوانی: از آن می

ِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعْطِيَنِي أَماناً لِنَفْسِي وَأَهْلِي وَمالِي  شَيْءٍ وَخَوْفُ

هراس و بیم  ای بی؛لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌوَوَلَدِي حَتَّى لَاأَخَافَ أَحَداً وَلَا أَحْذَرَ مِنْ شَيْءٍ أَبَداً إِنَّكَ عَلَى كُ
ات از هر چیز و  خواهم به ایمنی از هر چیز که هر چیز از تو هراسان و برحذر است، از تو می

که بر محمّد درود فرستی و ایمنی به من عطا کنی، برای خود و خاندان  هراس هر چیز از تو، این

چیزی حذر نکنم، به درستی که تو بر هر  و دارایی و فرزندانم تا از احدی نهراسم و هرگز از
 «چیز توانایی.

 داری  . روزه99

و دنیا است.  دینو استقامت و تحمل سختى ها، شرط الزم دستیابى به نتایج مثبت در امور  صبر
ر و استقامت را در روان انسان روزه نیز عبادتى است که عالوه بر تقرب معنوى، درخت صب

 خداوندور ساخته و اراده اش را مقاوم و خلل ناپذیر مى گرداند؛ چرا که روزه دار به خاطر ربا
ازخوردنى ها و آشامیدنى ها، اعمال غرائز جنسى و...دورى جسته و فرمان وى را بر خواسته 

http://www.erfan.ir/mafatih350/تسبیح-حضرت-زهرا(ع)-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان#n2
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 512/  معنوی سالمت وتامین بخشی آرام جهت در اسالم فصل دوم : رهنمودهای

 

صبر و  ۀموجب پیدایش ملک ماه رمضانهاى نفسانى ترجیح مى دهد.استمرار این حالت در 
استقامت مى گردد، به ویژه اگر روزه دارعالوه بر ترک مفطر، اعضا و جوارح خود را نیز 

 . عادت دهد معصیتازآلودگى به گناهان بازدارد و نفسش را به ترک 

چنانچه روزه انسان را به یاد مشکالت و کمبودهاى محرومان مى اندازد تا مواسات اسالمى را 
خداوند »نقل کرده که فرمود:  علیه السالم   امام صادقاز « هشام بن حکم». در این ماه تمرین کند

گاه احساس گرسنگى  روزه را واجب نمود تا غنى و فقیر مساوى شوند، چون شخص غنى هیچ
نیازمندان ترحم نماید و شخص غنى و بى نیاز هر وقت چیزى را اراده کند، به آن نمى کند تا به 

دسترسى دارد. خداوند خواست که بین آفریدگان مساوات برقرار شود و غنى، گرسنگى و درد 

 3. را بچشد تا بر ناتوان رقّت ورزیده و بر گرسنه ترحم نماید
یزگاری در تمامی زمینه ها وتقوا نیز خود عامل موثری است برای پرورش روح تقوا وپره، وزهر

ان را به روزه داری امر خدای تعالی مؤمنان را مورد خطاب قرار داده وآن .برخاسته از ایمان است
  2؛يأيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِيامً كَما كُتِبَ عَلَي الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ»می کند 

به عنوان   ت روزهاهمیّ این مختصردر عنایت به آموزه های پیش گفته در قرآن و عترت ؛ با 
پذیر بودن آن مورد بررسی و کنکاش  راهبردی برای حل مشکالت روحی و جسمی و انعطاف

 .می گیردقرار 

 روزه، عبادت خاشعان در برابر خدا

میان روزه در ماه رمضان که ماه  از نظر قرآن روزه عبادتی بس بزرگ و با اهمیت است. در این

زیرا یک کارگاه عملی است که انسان  تر است؛ خدا و ضیافت اهلل است بسیار مهمتروبا اهمیت
توانددرآن به سبب عواملی چون امدادهای غیبی فرشتگان و غل و زنجیر شدن شیاطین و  می

یی که موجب تعلیم و خود را برای رسیدن به مهمترین هدف عبادت الهی یعنی تقوا  مانند آن
 . شود، آماده کند تزکیه الهی و رسیدن به قرب شهود می

کند که انجام این عمل سنگین عبادی تنها از  سوره بقره بیان می 330و  53خداوند در آیات 

                                                           
 .71 ص اسالمى، فقه کلیات 0 ص ،3 ج الشیعه، وسائل، 3
 .310بقره، . 3

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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کند تاسختی و فشار آن را روشن  آید. از این رو از آن به صبر و شکیبایی تعبیر می خاشعان بر می
؛ از صبر)روزه( واستَعينوا بِالصََّبرِ والصََّلوهْ واِنََّها لَكَبيرهْ ااِلَّعَلَى الخـاشِعين»فرماید:  یخداوند م نماید

 «.و نماز استعانت بجوییدوبه راستی که آن، جز برای خاشعین، سنگین و بزرگ است

صورت استعانت باشد. در این « إنّها و» در ضمیر مرجع که است احتمال این البته این معنا بنا بر
جویی به نماز و روزه جز برای خاشعین  شود؛ یعنی براستی که استعانت شامل روزه و نماز می

  3سنگین و بزرگ است.
روایت شده است: مراد از صبر، روزه است. هنگامى که سختى یا  علیه السالماز امام صادق  

فرماید: از صبر یارى  مى  عزّوجلّگرفتارى شدید به شخص وارد شد، روزه بگیرد، زیرا خداى  

 3بجویید، یعنى از روزه.
آید که در برابر خداوند  از نظر قرآن انجام این دو عمل عبادی نماز و روزه تنها از کسانی بر می

خاشع و خاضع باشند و به تکالیف الهی عمل کنند.این خضوع وخشوع از باب ترس و خشیت 
د که حتی اگر ترس وخوف بردگان باشد از عظمت الهی است که ترسی عالمانه است؛ هر چن

خواهند در دوزخ الهی قرار گیرند، نیز ممدوح و  که از مجازات الهی هراسان هستند و نمی
 . پسندیده است

 روزه، عبادت صابران

از نظر قرآن، روزه در کنار نماز، عبادت صابران است؛ یعنی کسانی که در برابر مشکالت و 
کنند و با شکیبایی بر آن  بوده و به مسئولیت خویش عمل میتکالیف سنگین مسئولیت پذیر 

هستند تا در بیست و چهار ساعت در اوقات پنج گانه نماز در هر حالی، نماز خود را به جا 
آورند و هرگز آن را به تاخیر نیندازند یا کاری نکنند که وقت از دست برود و ناچار به قضای 

آن در اوقات پنج گانه مواظبت و مراقبت دارند و  آن شوند. بنابراین، بر نماز و انجام
گویند  دهند. از همین رو می پذیری خویش را در اوج صبر و شکیبایی نشان می مسئولیت

توان به او همسر داد؛ و برای همین است که  پذیر است و می دهد که مسئولیت نمازگزار نشان می
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د و درباره نمازش پرسش شود؛ زیرا برای پذیرش داماد شرط آن است که به نمازش نگاه شو
پذیر است که درهر شرایطی از وظیفه و تکلیف  توان دریافت که انسانی مسئولیت این گونه می

دهد ؛ پس دربرابر دختر شما نیز این گونه عمل خواهد  آید و آن را انجام می خود کوتاه نمی

و قوام و ستون اصلی  کند کرد و به وظایف شرعی و عرفی خود به عنوان یک مرد عمل می
 .شود تا همسر و فرزندان بر آن تکیه کنند خانواده می

مباحات و مشتهیات  ۀهمچنین کسی که درطول ماه رمضان درهر شرایطی از گرما و سرما ازهم
های بوی غذا و  دارد و وسوسه از جنسی و غذایی و لذتهای خوردن و نوشیدن دست برمی

دهد، به طور طبیعی انسانی صبور است که باید به  ی سوق نمیدوستان ناباب اورا به روزه خوار

او اعتماد کرد؛ بویژه آنکه در هوای گرم تابستان و روزهای بلند آن بخواهد دست از خوردن و 
 . های نفس خویش مبارزه کند نوشیدن بردارد و با خواسته

يـاَ ايَُّهَا  »فرموده است: خداوند نمازگزاران و روزه داران را جزو صابران دانسته و رو از همین

اید با  ای کسانی که ایمان آورده ؛الََّذينَ ءامَنوا استَعينوا بِالصََّبرِ والصََّلوهْ اِنََّ اللَّهَ مَعَ الصّـابِرين

 (330)بقره، آیه «صبر)روزه ( و نماز استعانت بجویید؛ زیرا خداوند با صابران است.

 روزه راهبرد حل مشکالت 

به همراه نماز دو راهبرد مهم و اساسی برای حل مشکالت و نیز مقابله با از نظر قرآن روزه 
پس انسان هر گاه با . شود هایی است که انسان در زندگی با آن رو برو می شداید و سختی

تواند با استعانت جویی از نماز و  ها را بر خود بسته دید، می مشکل و مصیبتی مواجه شد و راه

 .رهاند و وضعیت را از بحران به وضعیت عادی تبدیل کندروزه، خود را از مشکل ب
بر اساس همین اصل است که در روایات تاکید شده که اگر حاجت و نیازی دارید نمازی 

های بسیاری  کردن حاجت خویش یاری بجویید. در داستان خداوند برای برطرفبخوانید و از 
مشکالت حتی علمی سخن به میان آمده که از حاالت بزرگان نقل شده از این روش برای حل 

 متوسل نماز به علمی مسائل حل برای که شده نقل مالصدرا و از جمله از بوعلی سینا. است

 معصومه فاطمه حضرت مطهر قبر زیارت از پس و آمد می قم به کهک از مالصدرا و شدند می
کرد و به کهک باز  میجت خوانده و مشکل علمی خویش را حل حا نماز رکعت دو علیهاالسالم 

بعد از اینکه خداوند  .نگاشت گشت و کتاب اسفار اربعه و شواهد ربوبیه و معادش را می می
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کند و  نماید، فلسفه و فایده آن را بیان می متعال مسلمانان را به انجام روزه ملزم می
 3«تا به وسیله روزه تقوا پیشه کنید ؛لَعَلََّكُمْ تَتََّقُون»فرماید: می

داری را ایجاد  های خویشتن دارد و به فرد زمینه فرد و جامعه را از شرّ و فساد محفوظ می روزه،

گمان روزه سپر و مانعی است در برابر شرّ و فساد، وقتی که یکی از شما روزه  کند. بی می
کند و  زند، چشم و گوش خود را از حرام حفظ می گوید، غیبت و تهمت نمی داشت، دروغ نمی

داشتن خود از شرّ نفس  کوشد با تقوا و محفوظ نگه سب رضای الهی است و میبه دنبال ک
حیوانی و تقرّب به پیشگاه خداوند و جلب رضایت او سعادتمند گردد. در این حالت، انسان در 
عالم روحانی به سوی ملکوت أعلی در حرکت است. مسلماً وقتی که فردی توانست خود را از 

ه هم از شرّ او محفوظ شد، از زمره متّقین خواهد بود، و این معنی شرّ نفس مصون دارد و جامع
دار  آمادگی و مهیّا شدن است. هرگاه روزه« لَعَلَّ»شود. معنی  استفاده می« لعلكم تَتََّقون»از جمله 

آید دوری جوید ونفس  توانست به هنگام روزه به خاطر خدا از گناهانی که برایش پیش می
ایی دربرابر تمایالت نفسانی و شهوات حیوانی ملزم نماید و احساس کند خود را به صبر و شکیب

داند و مدت یک ماه بر این  که خداوند به احوال او آگاه است و اسرار و رازهای قلبی او را می
حالت معنوی و تسلّط روحی باقی بماند، بدون شک دوام این تسلّط روحی که همراه با 

آورد که همیشه مراقب ذات اهلل باشد و از خدا پروا  ری بار میتحماّلت جسم است، انسان را طو

داشته باشد و از عذابش بیمناک باشد و به هنگام نزدیک شدن به گناه خدا را ناظر و حاضر 
ها و تمایالت  بداند و به خاطر شرم و حیا از او از آن گناه دوری جوید و قدرت بر ترک لذت

ها دوری جوید، به همین جهت این حالت توجه او را به  از آننماید تا  نفسانی، او را تشویق می
بازی و ظلم و پایمال  سازد. چنین اشخاصی از خیانت و فریب و حقه انجام کارهای خیر وادار می

 دارند. گاه قدمی برای فساد در بین مردم بر نمی کردن حق دیگران به دور هستند و هیچ

 . نذر  92

دادن و پیمان به چیزى است و در اصطالح پیمان خاصى با خداوند  در لغت به معناى وعده« نذر»
نذر : است که انسان آن را بر خود واجب مى کند. نذر به دو صورت مى تواند انجام گیرد
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آن است که شخص به خاطر انجام دادن عمل نیک و یا « نذر مشروط»مشروط و نذر مطلق. 
ى کند تا در نتیجه آن، خداوند متعال حاجت او اجتناب از کار ناشایست، آن را بر خود واجب م

اگر فرزندم خوب شد و سالمتى خود را بازیافت، هزار »را برآورد. به عنوان مثال مى گوید: 

 «تومان به فقیر کمک مى کنم
من : »نذرى است که هیچ قید و شرطى در آن مطرح نیست؛ به عنوان مثال مى گوید« نذر مطلق»

نذر داراى پیشینه زیادى است و انسان در طول «. نماز شب بخوانم براى خدا نذر مى کنم که
تاریخ از آن سود جسته و با نذر سعى کرده تا رضایت معبود خویش را در جهت تأمین 

و در اسالم  3مورد توجّه پیامبران و امت هاى گذشته بوده نیازهایش جلب کند. این امر همواره

و مادرش را  علیها السالمآیاتى، داستان نذر حضرت مریم  نیز مشروعیت یافته است. قرآن کریم در
 (. 03آیه ، آل عمران)بیان مى کند.

خود واجب می سازد و این امر  ۀعبارت است از عمل ثوابی که شخص مکلف، بر عهد «نذر»
برای خداست. از دیرباز درمیان اقوام و ملل گذشته این عمل رواج داشته و بصور مختلف انجام 

. در ایران باستان و در میان اعراب جاهلی، نذروقربانی برای بتها و آتشکده ها است می گرفته
وجود داشته و ریشه های خرافی فراوانی داشته است. بیشترین مردم آن روز، برای رسیدن به 

 .آمال و آرزوهای خود، برای بتها و خدایان تقدیمی داشته اند که گاهی همراه با نذر بوده است

، از اقسام عهد و پیمانی است که شخص میان خود و خدا می بندد و استقامت در «ذرن»درواقع 
پیمان، عالوه بر مدح عقلی، شرعاً نیز ممدوح است و انسان بدین وسیله خود را در معرض 

خود می آورد و  ۀمغفرت و بخشایش الهی قرار می دهد. و شخص، وفای به نذر را اختیاراً بر ذمّ
 . ن برداری نسبت به موال را نشان می دهدروح تسلیم و فرما

ممکن است حکمت هاى گوناگونى داشته باشد که مهم ترین آنها، رسیدن به مطلوب و  ،نذر

نذر یکى از .برآورده شدن حاجت و تقویت انگیزش در جهت سیر و سلوک معنوى است
صیغه خاص دارد احکام عملى و جارى اسالم و داراى احکام و شرایطى است. این عمل نیاز به 

. یا ترجمه آن ذکر شود« اللّه»که اگر به هر زبانى خوانده شود، کفایت مى کند. البته باید نام 
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چنانچه مریض من خوب شود، »بدون رعایت این شرایط، نذر تحقق نمى یابد. پس اگر بگوید: 
 .، نذر او صحیح است«براى خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم

نذر نیز در کنار دعا می تواند در رفع حوایج مؤثر باشد. در قرآن هم است اینکه آن چه که م

برای رفع حاجتی که ظاهرا بیماری بوده   السالم معلیهسوره دهر، نقل شده است که اهل بیت ، کریم
است سه روز روزه گرفتند . این نوع نذر می تواند بسیار موثر و مفید باشد. و نیز هر کاری که 

 شنودی خداوند باشد از قبیل نماز، روزه، صدقه به فقرا برای نذر کردن خوب استموجب خ
 : نذر ممکن است فلسفه هاى گوناگونى داشته باشد که برخى از آن عبارتند از

 ؛رسیدن به مطلوب و برآورده شدن حاجت -3

 ؛تقیّد به بندگى خدا و تالش در جهت رسیدن به مقام قرب ربوبى -3
 ؛انگیزش در جهت سیر و سلوک معنوىتقویت  -0

 .نجات از مصائب و رویدادهاى سخت -5
باشد مثالً نماز شب که  ومطلوبوپسندیده  اساسا نذر در امورى مجاز است که شرعا راجح

مستحب است با نذر بر خود واجب مى کند یا ضیافت نیکان که استحباب شرعى دارد با نذر 
 .در دروس و به خیرگذشتن حادثه نیز نذر مانعى ندارد واجب مى گردد. براى سالمتى، قبولى

 به داستان مریض شدن امام حسن و امام حسین« هل اتى»واجب است. در سوره  هم وفاى به نذر
اشاره  علیهاالسالم  و حضرت زهراعلیه السالم  در دوران کودکى و نذر حضرت امیرمؤمنان  علیه السالم

وقابل الگوگیری .لى انبیاء الهى و اولیاء وجود داشته استعم ۀنذر در سیر بنابراینشده است.

در فقه اسالمى نیز کتابى تحت عنوان نذر به فروعات فقهى فراوان وجود دارد.  وتأسی است.
  3مالک جواز نذر این است که متعلق نذر حرام یا مکروه نباشد.

نفقةٍ اَو نَذَرتم من رندر فان و ما انفقتم من »: بقره چنین آورده است ۀسور 33 ۀقرآن کریم در آی

؛ هر چه انفاق کنید و یا به نذر صدقه دهید، همانا خداوند می اللَّه يعلمه و ما للظالمين من انصار
  «.داند و ستمکاران را در دو جهان یار و معینی نخواهد بود

اً كان شرَّه يوفون بالنذر و يخافون يوم»را تأکید می کند: وفای به نذرهم بر، دهر ۀسور 3 ۀدر آی
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در تفسیر  «روزی که شرّ آن گسترده استا، وفا به نذر کرده،می ترسنداز؛ بندگان خدمستطيراً
 طهارت، امیرالمؤمنین علیعصمت وۀ خانواداین آیه، مفسران بر این باورند که این آیه در مورد 

 علیهاالسالم حسین و دو فرزند گرامی آن حسن و علیهاالسالم طاهره حضرت زهرا ۀو صدیقعلیه السالم 

مریض شده بودند، همگی نذر  -گرامی آنان  ۀدو نور دید -نازل شده؛ آنگاه که حسن و حسین 
پس از آنکه . نمودند که اگر خداوند عالم بر آنان شفا کرامت فرمود، سه روز روزه بگیرند

نذر و خوف در این دو آیه، به وفای به . حاجت شان برآورده شد، سه روز متوالی روزه گرفتند
 3. از شر روز رستاخیز اشاره شده، که بر وجوب وفای نذر داللت می کند

 .ذکرودعا 93

به گونه  علیهم السالمبسیار مهمّی است که در آیات قرآن و روایات معصومان  راهکاردعا 
گسترده ای مطرح شده است. در این باره، مباحث مختلف و سئواالت گوناگونی مطرح 

فلسفه دعا چیست؟ اگر ما مستحق اجابت : عضی از آنها اشاره می شودشده است که به ب

هستیم، خداوندی که از آشکار و نهان ما و از برون و درون ما آگاهی دارد، بدون دعا نیز 
خواسته ما را برآورده می سازد و اگر استحقاق آن را نداشته باشیم، هر قدر دعا بکنیم 

، اگر شی ء مورد درخواست به مصلحت ما باشد، به تعبیر دیگر! تأثیری نخواهد داشت
خداوند بدون دعا نیز عنایت می کند و اگر به مصحلت ما نباشد، خداوند حکیم با اصرار 

هم مستجاب نخواهد کرد. پس فلسفه دعا کردن چیست؟ و دعا چه نقشی دارد؟ شرایط 
موانع  بت برسد؟اجابت دعا چیست؟ چه کنیم تا دعاهایمان در درگاه ذات حق به هدف اجا

به هدف اجابت  -علی رغم اصرار فراوان -استجابت دعاها چیست؟ چرا برخی از دعاها

 مقرون نمی گردد؟ برترین دعا، چه دعایی است؟ 
یکی از مصادیق مهم ذکر، دعاست. ازاین روست که از دعا به عنوان مخ عبادت یاد شده است. 

دعا، راه ارتباط با خدا هنگام .ارتباط برقرار می کنند انبیا و اولیای خدا، به وسیله دعا با خداوند
( و مصداق یاد خدا و نوعی عبادت و خضوع و بندگی 313بروز مشکالت و نگرانی ها )بقره/

( افزون 33است. آن که از دعا و بندگی حق سر باز زند، باید در انتظار آتش جهنم باشد. )غافر/
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 3.دعا نمی توان به آنها رسید بر این، مقاماتی نزد خداوند است که بدون

هنگامی که انسان ببیند گوشی شنوا برای شنیدن دردهای او وجود دارد و حتماً پاسخ او را می 
دهد، به آرامش می رسد؛ به خصوص اینکه می داند کسی که مورد نجوای اوست، بر هر چیزی 

قرآن داستان  قادر است و توان برطرف کردن دردها و برآوردن حاجت های او را دارد.
را نقل نموده، نتیجه صبر و دعای ایشان را بیان می  -علیه السالم  -پُرفرازونشیب حضرت ایوب

 :کند

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ ،وَ أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أنْتَ أرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 

و ایوب را ]یاد کن[ هنگامى که  2آتَيْنَاهُ أهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ؛
پس ]دعاى[ او . پروردگارش را ندا داد: به من آسیب رسیده است و تویى مهربان ترین مهربانان

م و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان، را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردی
 «.]دوباره[ به وى عطا کردیم؛ ]تا[ رحمتى از جانب ما و عبرتى براى عبادت کنندگان ]باشد[

 كَانَ أبِي إِذَا حَزَنَهُ أمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ الصِّبْيَانَ ثُمَ دَعَا وَ أمَّنُوا؛می فرماید:  علیه السالم   امام صادق

این گونه بود که هرگاه چیزی پدرم را اندوهگین می ساخت، امر می نمود زنان و پیوسته 
 0 «.کودکان جمع شوند. سپس دعا می کرد و آنها آمین می گفتند

گرفتاری  5؛ادْفَعُوا أمْوَاجَ الْبَلَاءِ عَنْكُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءمی فرماید:  علیه السالم   امیر مؤمنان
دعا، راه رهایی از غربت و تنهایی، مایه آرامش .پی درپی را پیش از ورود، با دعا دفع کنید های

 «3.دل، موجب تقرب به خدا و بهترین وسیله بازیابی خود است

خداوند در پاسخگویی به دعاکنندگان، با لطافت تمام هفت بار خودش را مطرح می کند و 
خود معرفی ایمان و انجام فرامین را فقط شرط استجابت،  وانسان ها را بندگان خودش می داند.

وَ إِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ »می نماید: 
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سند، ]بگو[ نزدیکم و دعاى و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپر 1لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ؛
دعاکننده را هنگامى که مرا بخواند، اجابت مى کنم. پس، ]آنان[ باید فرمان مرا گردن نهند و 

 .«به من ایمان آورند. باشد که راه یابند

 رازاهمیت دعا در اسالم

چرا دعا از نظر دین دارای چنین ارزش و اهمیتی است که بنا بر آیات و روایات، برترین 

ت، اسلحه مؤمن، ستون دین، نور آسمان ها و زمین، کلید رحمت، چراغ هدایت، نیمی از عباد
اگر این  عبادات، رمز پیروزی، اسلحه انبیا، مایه ارج انسان در پیشگاه خدا و... به شمار می رود؟

الهی را مورد دقّت و بررسی قرار دهیم و آن را موشکافی کنیم، درمی یابیم که  ۀتحفه و هدی
دعا آثار مهمّی در وجود انسان به .تاً، تمام این فضایل برای دعا سزاوار و شایسته استحقیق

ارمغان می آورد که مهم ترین اثر آن این است که انسان را تربیت می کند؛ و عامل خودسازی 

تعلیم و تربیتی که بعثت انبیا بر آن نهاده شده و از مهم ترین اهداف بعثت به .و تربیت انسان است
تربیت است. از این رو، هدف نهایی، تربیت شناخته  ۀبی شک تعلیم مقدم 3.مار رفته استش

از آیات و روایات استفاده می شود که دعا نه تنها عبادت است، بلکه از برترین .شده است
به منظور روشن تر شدن اهمیت دعا، به سه آیه از قرآن مجید و شش .عبادتها به شمار رفته است

 :اشاره می شود علیهم السالمصومان روایت از مع

وَ قالَ رَبُّكمُ ادْعوني اسْتَجِبْ لَكمْ انَّ »: سوره غافر )مؤمن( می فرماید 33خداوند متعال در آیه .3

؛ پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید «الَّذينَ يسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبادَتي سَيدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ

بپذیرم! کسانی که از عبادت من تکبّر می ورزند به زودی با ذلّت وارد دوزخ تا دعای شما را 
تعبیر می کند؛ سپس در ادامه تعبیر را عوض کرده، از آن « دعا»آیه شریفه، نخست به !می شوند

 .یاد می کند« عبادت»به 

ه اند: تعبیر شده است؟برخی گفت« عبادت»به « دعا»چرا از در این میان جای سئوال دارد که : 

؛ دعا لدُّعا مُخُّ الْعِبادَةِا»: برای اینکه عبادت به معنای مطلق دعاست و شاید تعبیر برخی از روایات

                                                           
 .313 آیه بقره، . 3
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 .بدین جهت بوده است 3«روح و جان عبادت است

قُلْ ما يعْبَؤُ بِكمْ رَبّي لَوْ ال »: )آخرین آیه( سوره فرقان می فرماید 33خداوند متعال در آیه  .3

اگر دعای شما نباشد، پروردگارم برای شما »؛ بگو: «دْ كذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يكونُ لِزاماًدُعاؤكمْ فَقَ

ارجی قائل نیست؛ شما ]آیات خدا و پیامبران را[ تکذیب کردید، و ]این عمل[ دامان شما را 
 .«خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد

در  -کند و برای شما ارزش قایل استکه خداوند بخاطر دعاهایتان به شما اعتنا می  -این تعبیر
سایر عبادت ها؛ مانند حج، روزه، جهاد و.. . به کار نرفته است. و تنها درباره دعا ذکر شده 
است؛ یعنی علی رغم گناهان فراوانی که انجام می دهید و فسادهایی که مرتکب می شوید، تنها 

است؛ قدر و ارزش آن را چیزی که سبب ارج نهادن خداوند به شما می شود، دعاهای شم
 .بدانید

پس از بیان آیاتی درباره فضیلت و احکام ماه ، هم سوره بقره 313خداوند متعال در آیه .0
وَاذا سَأَلَك عِبادي عَنَّي فَانَّي قَريبٌ اجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دَعانِ »: مبارک رمضان، می فرماید

؛ و هنگامی که بندگان من، از تو درباره من سئوال هُمْ يرْشِدُونَفَلْيسْتَجيبُوا لي وَلْيؤْمِنُوا بي لَعَلَّ
کنند، ]بگو:[ من نزدیکم؛ دعای دعاکننده را، به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم! 

 .پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند و به مقصد برسند

خداوند، نزدیک ترین کس به انسان است و  ؛الَيكمْ مِنْ حَبْلِ الْوَريد نَحْنُ اقْرَبُ»: بنابر آیه شریفه
بی شک تعبیری ظریف  3.«حتّی از رگ گردن یا رگ قلب نیز به انسان نزدیک تر است

بنده و موال وجود ین خالق و مخلوق، عابد و معبود واز این برای قرب و نزدیکی بوزیباتر
گانه درمی یابیم که دعا از نظر اسالم چقدر مهم شمرده  بنابراین، با تفکر در آیات سه.ندارد

شده است؛ به گونه ای که هم عبادت است؛ و هم باعث اعتنای خدا به انسان؛ و هم وسیله تقرب 

 .بنده به موالست
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 دعا در آئینه روایات

ا در باره دعا و مسائل پیرامونی آن واردشده است که اینجروایات فراوانی نیک می دانیم که 
آنها وجود ندارد لذا با تکیه بر به گزینی  ۀمجالی برای پردازش وتحلیل محتوا و آثار ونتایج هم

 :خواهیم کردتنها به ذکر شش روایت بسنده  مختصر این در، روایات

سِالحُ الْمُؤْمِنِ  الدُّعا» :فرموده است صلی اهلل علیه و آلهدر روایتی وجود نازنین پیامبر گرامی اسالم  .3

دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند، اسلحه انسان با  ؛نُورُ السَّماواتِ وَ الْارْضِ وَ عَمُودُ الدّينِ وَ
 3.ایمان و ستون )خیمه( دین و نور آسمان ها و زمین است

آری؛ دعا در درگاه خداوند هرچند عبادتی است بی رنج و زحمت؛ لیکن از کلمات گهربار 
ه در نزد خداوند جایگاهی بس عظیم دارد که متأسّفانه، درمی یابیم کصلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم 

 .انسان ها به جهت سهل و آسانی آن کمتر بدان توجّه دارند

دعا  الدُّعا مِفْتاحُ الرَّحْمَةِ وَ مِصْباحُ الظُّلْمَةِ؛»: می فرماید علیه السالم  موالی متّقیان، حضرت علی  .3

دعا نه تنها دنیا،  3.ی های دنیا و آخرت استکلید رحمت خداوند و چراغ روشنی برای تاریک
 .بلکه آخرت انسان را نیز روشن می کند

عَمَلَ الْبِرِّ كلُّهُ نِصْفُ الْعِبادَةِ »: فرموده است صلی اهلل علیه و آلهدر روایت دیگری پیامبر گرامی اسالم .0

نیم دیگر آن، دعا و راز و تمام اعمال نیک انسان، تنها نیمی از عبادت است و وَ الدُّعا نِصْفٌ؛ 
  0.نیاز با معبود است

اكثِرْ مِنَ الدُّعا فَانَّهُ مِفْتاحُ كلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجاحُ كلِّ »: در روایتی می فرماید علیه السالم  امام صادق  .5

زیاد ؛ الَّا يوشَك انْ يفْتَحَ لِصاحِبِهِ ا وَ لَيسَ بابٌ يكثَرُ قَرْعُهُحاجَةٍ وَ ال ينالُ ما عِنْدَ اللَّهِ الَّا بِالدُّع

و در خواندن خدا اصرار کنید؛ زیرا کلید تمام رحمت ها و عامل پیروزی در هر  دعا کنید
حاجتی دعاست؛ نعمت ها و برکاتی که نزد خداوند است، بدون دعا به کسی نمی رسد، و هیچ 

 5.دری وجود ندارد مگر اینکه با اصرار و سماجت و پافشاری گشوده می شود
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نباید سبب ناامیدی انسان شود؛ زیرا چه بسا خداوند می بنابراین چنانچه دعا مستجاب نگردد، 
 .خواهد با دعا انسان را تربیت کرده، قلب و دل او را شستشو بدهد

 افْضَلُ الْعِبادَةِ الدُّعا؛»: در روایت دیگری دعا را چنین توصیف می فرماید علیه السالم  امام صادق .3

 3«.هیچ عبادتی باالتر از دعا نیست

عَلَيكمْ بِسِالحِ الْانْبياءِ، قيلَ ما ساِلحُ »: می فرماید علیهما السالم بن موسی الرضاحضرت علی .3

که در کارها و  -شیعیان و پیروان اسالم! همواره به اسلحه پیامبرانالْانْبياءِ؟ قالَ: الدُّعاء؛ 
 حهاسل: مسلّح شوید. شخصی از آن حضرت پرسید -های سخت تبلیغی بدان مسلّح بودند برنامه

 «3.پیامبران چیست؟حضرت فرمود: دعا

دعا کردن و خواندن پروردگار عالم و خواستن از « (33 غافر،) وَقَالَ رَبَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»
او حتی در مسائل کوچکی مثل نمک غذا هم سفارش شده است و خداوند خودش اجابت آن 

نماز و روزه وسیله کمک گرفتن از خداوند را تضمین کرده است و ذکر و دعا و عبادت مثل 
 بقره، ) يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاهِ إِنََّ اللََّهَ مَعَ الصََّابِرِينَ»عالم بیان شده است. 

و حتی در جای دیگری در قرآن استغفار را در کنار وجود پیامبر رحمت )ص( سبب دفع « 330(
بَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ اللََّهُ لِيُعَذَِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللََّهُ مُعَذَِّ» .ان کرده استعذاب بی

، ولی با همه این تفاصیل آیا دست به دعا بلند کردن و رها کردن اسباب (00 ،انفال)يَسْتَغْفِرُونَ

های ما را برطرف کند؟ بی  ه و نیازتواند ما را از مشکالت نجات داد مادی و طبیعی به تنهایی می
شک چنین نیست چرا که خداوند حکیم است و دنیا را بر اساس نظم و سنت خاص الهی 

آفریده و تدبیر کرده است و حتی در بیان ائمه معصومین به انجام امور از روال عادی و طبیعی 
قِ اهللَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ وَ مَنْ يَتَّ»آن تأکید شده است. وقتی که آیاتی از سوره مبارکه طالق 

معروف است، نازل شد. « مَنْ یَتَّقِ اهللَ»که به آیه « (0و3، طالق )يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ 

ها را بستند و به عبادت روی  ای از مسلمانان و یاران پیامبر کار و تالش را رها کردند، در عده
ها گفتند که خداوند روزی ما را  علت را جویا شد آن  ی اهلل علیه وآلهصلآوردند. وقتی پیامبر اکرم 

ها فرمودند: هر  در پاسخ آن  صلی اهلل علیه وآلهپیامبر اکرم  .تضمین کرده و روزی ما تأمین خواهد شد
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کس این کار را بکند دعایش مستجاب نخواهد شد و تأکید کردند که حتما در طلب روزی 
فهماند که دعا و عبادت و توسل برای جلب  این ماجرا به خوبی به ما می .دباشید و آن را بجویی

روزی یا دفع بال و نجات از مشکالت الزم است، ولی کافی نیست. یعنی به وسیله دعا ما 

توانیم اسباب رحمت الهی را به سوی خودمان جلب کنیم، ولی از انجام وظایف دیگر خود  می
 .هم نباید غافل بشویم

روشن می گردد علیهم السالم از مجموعه آیات قرآن و روایات معصومان ، طورکه گفته شدهمان 
 .که دعا در اسالم جایگاهی بس عظیم دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

 آثار تربیتی دعا 

 :آن اشاره می شوداز دعا آثار تربیتی فراوانی دارد که به سه نمونه

یف مرده ها قرار دارد؛ دنور امّید در دل انسان ها است. انسان ناامید در ر اوّلین اثر دعا، ایجاد .3

انسان بیمار اگر به سالمت خود امّیدوار باشد، بهبود می یابد و اگر مأیوس شود و چراغ امّید در 
دلش خاموش گردد، دیگر امیدی به بهبودی او نیست. همان گونه که عامل اصلی پیروزی 

نگ، امید و روحیه است. از این رو، سربازان ناامید اگر پیشرفته ترین جنگجویان در میدان ج
 .سالح های جنگی را نیز داشته باشند، بازنده میدان جنگ خواهند بود

علی رغم  -دعا در دل انسان نور امید می تاباند، انسانی که اهل دعا و متّکی به خداوند است

گر به درگاه خداوند روی آورد و به او امید ا  -.دشمنان جسور، فقر مالی و.. ،زیادمشکالت 
ورزد و با او راز و نیاز کند، نور امید در دلش زنده می شود و به زندگی امیدوار می گردد و 

گویی حیات دوباره ای می یابد؛ چه اینکه این انسان دست نیاز به سوی کسی دراز نموده که 
که اصلًا مشکل و آسان برای او معنا مشکل ترین کارها در نزد او آسان ترین است. خدایی 

ندارد؛ زیرا مشکل یعنی چیزی که باالتر از مقدار قدرت و آسان، یعنی چیزی که کمتر از آن 

است. آیا چیزی را می یابید که فوق قدرت خداوند باشد؟! بنابراین، برای خداوند مشکل و 
ند اگرچه میلیون ها خورشید آسان تفاوتی ندارد او هرچه را اراده کند، در یک لحظه می آفری

همانند خورشید خاکیان باشد! وقتی انسان به درگاه چنین قادر و عالمی روی می آورد و با او 
درد دل می کند و در مقابلش به سجده می افتد و برایش اشک می ریزد و مشکالتش را به او 
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 .عرضه می دارد، بی شک خداوند نور امید را در دل او تجلّی می دهد

تقوا؛ سبب تقرّب انسان به درگاه الهی .دومین اثر دعا ایجاد نور تقوا در وجود انسان است.3
ات رتقوا؛ ب 3.تقوا؛ زاد و توشه ای است که سبب نجات انسان در جهان آخرت می گردد 3.است

  0.و گذرنامه بهشت است

دعا، نور چنین گوهر ارزشمندی را در دل انسان زنده می کند. وقتی انسان دست به دعا برداشته، 

به درگاه خداوند توسّل می جوید و خدا را با أسمای حسنی و صفات جالل و جمالش می 
خواند، آن صفات بازتابی در وجود انسان خواهد داشت و طبعاً انسان را به سمت خداوند سوق 

که اگر بخواهد دعایش مقرون به اجابت شود، کندگونه ای که انسان احساس می  می دهد؛ به

باید توبه کند. دعا انسان را به توبه فرامی خواند و توبه او را به تجدید نظر در زندگی، و در 
 .نتیجه سیر این حرکت نور تقوا را در زندگی انسان زنده می گرداند

چه در حال گرفتاری و چه در  - از افرادی که پیوستهآن دسته  »آمده است:  زیباییدر حدیث 
با خداوند راز و نیاز دارند، در هنگام مکشالت و گرفتاری ها وقتی  -حال آسایش و آرامش

؛ ولی «این صدا آشنا است مشکل او را حل کنیم»خداوند را می خوانند فرشتگان می گویند: 
گام گرفتاری ها و سختی ها و ناراحتی ها دعا وقتی صدای انسان هایی را می شنوند که تنها به هن

 5«می کنند، آن صدا برای فرشتگان ناآشناست

نُزِّلَتْ انْفُسُهُمْ » در خطبه ارزشمندِ همّام، در شرح حال متّقین می فرماید:  عليه السالمحضرت علی 

پرهیزکاران کسانی هستند که در حال رخا و آسایش و ؛ الءِ كالَّتي نُزِّلَتْ فِي الرَّخاءِمِنْهُمْ فِي الْبَ

 3آرامش همان گونه هستند که در حال بال و سختی و گرفتاری هستند.

می گوید، هیچ فایده ای ندارد. به « یا اهلل»خداپرستی و راز و نیاز فرعونی که در حال غرق شدن 
  3.کوبد م جبرئیل در پاسخ فرعون مشتی از لجنِ تهِ رودخانه را به دهانش میهمین جهت، در آن هنگا
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سومین اثر تربیتی دعا، تقویت نور معرفت است. وقتی انسان به درگاه خداوند روی می آورد، .0
در این فکر فرو می رود که او بر همه چیز توانا و قادر است و اسرار درون و برون ما را می داند. 

سبب می شود که سطح معرفت انسان باال برود؛ مخصوصاً اگر دعاهایی همچون: این مطلب 

صحیفه سجّادیه، مناجات شعبانیه، صباح، کمیل و ندبه خوانده شود که اینها باالترین درس های 
عرفان اسالمی است و با وجود این منابع معتبر شایسته نیست طالب عرفان در پی کتاب های 

 .دعا نور امید، نور تقوا و نور معرفت را در دل انسان زنده می کندبنابراین، .مشکوک برود

، -که خواندن آن پس از هر نمازی مستحب است -در دعای ماه رجباگر سئوال شود که : اما 
 ؛ ای خدایی که بهيا مَنْ يعْطي مَنْ سَئَلَهُ، يا مَنْ يعْطي مَنْ لَمْ يسْئَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يعْرِفْهُ»: می خوانیم

دعاکنندگان و به کسانی که دعا نمی کنند، به عارفان و به کسانی که تو را نمی شناسند، عطا 
 -انسان ها ۀبر اساس این قسمت از دعای ماه رجب، خداوند به هم.می کنی و نعمت می دهی

نعمت عطا  -چه کسانی که خداشناس باشند و چه نباشند، چه کسانی که دعا کنند و چه نکنند
 ابراین، چه نیازی به دعا و توسّل است؟می کند. بن

انسان ۀ فیض برکات خداوند اقسام و انواعی دارد: بخشی از آن را خداوند به هم خواهیم گفت :
ها عطا می کند، همانند باران که در هنگام نزول کافر و مؤمن، عارف و غیرعارف و.. . همه از 

که تنها به اهل معرفت عطا می شود و بخش دیگر آن، برکاتی است اما .آن بهره مند می شوند

غیر مؤمن مشمول آن نمی گردد. و بخش سوم، نعمت هایی است که تنها دعاکنندگان از آن 
در نزد خداوند کراماتی است که جز به دعا به »در روایتی آمده است: چنانچه .بهره می برند

می شود؛ ولی  ۀ انسانهاماست که شامل ه از نعمات بنابراین، تنها بخش اوّل 3«کسی نمی دهند
 .ایمان و دعا در آن مؤثر استازنعمت ها از موارد موهبه ای است که  بخش دوم و سوم

  ازمنظر رهبریدستاوردهای دعا برخی از

  ترین حالت در بهترین ماه نزدیک

دانیم و با  کنیم. مخاطب خود می گوییم، او را نزدیک خود احساس می وقتی ما با خدا سخن می
داشتن یاد خدا در  زنده نگه زنیم. این دستاوردهای از جمله فواید و عواید دعاست. حرف میاو 
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ها و فسادهای انسان، غفلت از خداست ـ  ها و کجی انحراف ۀرا ـ که ما در هم  ، غفلت دل
 اندازد و یاد خدا را در دل زداید. انسان را به یاد خدا می زداید. دعا غفلت را از دل انسان می می

شوند، این است  ترین خسارتی که افراد محروم از دعا مبتالی به آن می دارد. بزرگ زنده نگه می

بار است.  رود. نسیان و غفلت از خدای متعال برای بشر بسیار خسارت آنها می  که یاد خدا از دل
  .در قرآن چند آیه در این باره ذکر شده و بحث مفصلی دارد

 دلتقویت و استمرار ایمان در 

دستاورد دوم دعا، تقویت و استقرار ایمان در دل است. خصوصیت دعا این است که ایمان را در 

ها،  ها، خوشی ی با حوادث عالم و سختی دل پایدار و مستقر میکند. ایمانِ قابل زوال در مواجهه
ایمان شناسید کسانی را که  ها و حاالت گوناگون انسان، در خطر از بین رفتن است. می تنعم

ی با مال دنیا، با قدرت دنیا، با لذات جسمی و شهوات قلبی، ایمان از دست  اما در مواجهه  داشتند،

آنها رفت. این، ایمان متزلزل و غیرمستقر است. خصوصیت دعا این است که ایمان را در دل انسان 
 از بین میرود. مستقر و ثابت میکند و خطر زوال ایمان با دعا و استمرار توجه به خدای متعال

 دمیدن روح اخالص در انسان

سومین دستاورد، دمیدن روح اخالص در انسان است. با خدا سخن گفتن و خود را نزدیک او 
کارها را  ۀدهد. اخالص یعنی کار را برای خدا انجام دادن. هم دیدن، به انسان روح اخالص می

ی زندگی را هم  معمولىِ روزمره کارهای ۀشود برای خدا انجام داد. بندگان خوب خدا هم می
ترین و  توانند. بعضی هم هستند که حتّی قُربی دهند و می با نیت تقرب به خدا انجام می

اخالصی، درد بزرگی  توانند برای خدا انجام دهند. بی را نمی -مثل نماز  -ترین کارها  عبادی

 1دمد. برای انسان است. دعا روح اخالص را در انسان می

 شرایط استجابت دعاموانع و 

چرا برخی از دعاها مستجاب نمی شود؟ چرا وعده خداوند در مورد استجابت دعا تحقّق نمی 
از جانب خداوند است یا از جانب دعاکنندگان؟این شبهات در عصر ائمّه  نعوذ باهللیابد؟ آیا اشکال 

 .نیز برای اصحاب و مسلمانان مطرح بوده است علیهم السالم
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این گونه شبهات را در روایات متعدّدی در محضر آن بزرگواران ، مردّدان و مشکّکانبرخی از 
از مجموعه این روایات و .مطرح می کردند و ائمّه علیهم السالم نیز به آنها پاسخ می گفتند

روایات دیگری که در این زمینه، بدون طرح سئوال، وارد شده است، به دست می آید که وعده 

ستجاب شدن دعاها بی قید و شرط نبوده است، بلکه دعا دارای شرایطی است الهی در مورد م
بنابراین، اگر .که دعاکنندگان باید شرایط دعا راتحصیل، و موانع آن را از سر راه خود بردارند

دعاکننده بدون برطرف کردن موانع و به دست آوردن شرایط، دعایی کرد و به هدف اجابت 
 .دیگر را مالمت کند نرسید، نباید جز خود، کسی

دعاکننده ای که واجد شرایط نیست به بیماری می ماند که نزد پزشکی می رود و بیماری 

خویش را برای او شرح می دهد، سپس پزشک نسخه ای برایش می نویسد و به او می گوید: 
بیمار پس از چندی به پزشک «. اگر به این نسخه عمل نمایی سالمت خود را باز می یابی»

این نسخه شما سر سوزنی »اجعه می کند و با عصبانیت و ناراحتی به او اعتراض می کند که: مر
؟! پزشک «در مداوای بیماری من تأثیر نداشت! این چه نسخه ای است و شما چه پزشکی هستید

؟ بیمار می گوید: «آمپول هایی که تجویز کردم، یک روز در میان تزریق نمودی»می پرسد: 
آیا از کپسول های »پزشک می گوید: !«فاصله دو روز در میان تزریق نمودم آری؛ لیکن با»
؟ مریض جواب می «ساعت یک بار بخوری، استفاده کردی 1که قرار بود هر « آنتی بیوتیک»

آیا چهار روز استراحت که »پزشک می پرسد: «! فقط روزی یک کپسول خوردم»دهد که: 
مگر می شود استراحت  یت بحرانینه! با این وضع»؟ مریض: «برایت نوشته بودم، انجام دادی

 «کرد، از همان روز اول مشغول کار شدم

سخه من ن»:پس از این سئوال و جواب ها، پزشک سری تکان می دهد و به مریض می گوید
اشکالی نداشته است، بلکه شما مریض محترم طبق شرایط به آن نسخه عمل ننمودی؛ در نتیجه 

 «و جز خود، هیچ کس دیگر را نباید سرزنش کنیسالمت خود را نیافتی 

اگر با شرایط »:به او بگویدح بذر به یک کشاورز، بذری بدهد ومتخصّص اصالهمچنین اگر

کشاورز بذرها را بپاشد و« ابل توجّهی به دست خواهی آوردخاصّی بذرافشانی کنی، محصول ق
گفته بود، او عمل نکرده و حتّی یک دانه هم سبز نشود، بی شک شرایطی که متخصّص بذر 

است؛ مثل اینکه به موقع آبیاری، دفع آفات، کودپاشی و.. . را انجام نداده باشد. در اینجا نیز جز 
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 .کشاورز کس دیگری مقصّر نیست

دعاهای ما نیز مانند بذری است که تنها افشاندن آن در زمین کافی نیست، بلکه به آبیاری، 
فات و موانع نیز نیازمند است. بر اساس آنچه در روایات مراقبت و محافظت و برطرف کردن آ

آمده باید شرایط دعاها را فراهم کرد و موانع آن را برطرف ساخت؛ ولی متأسّفانه، انتظار داریم 
بدون رعایت شرایط و برطرف کردن موانع، دعاهای ما اجابت شود که این انتظار امری است 

 :ی از شرایط و موانع استجابت دعا اشاره می شوداین نوشتار به برخادامه در.غیر معقول

 عدم معرفت خدا مهم ترین مانع اجابت دعا .5

یکی از مهم ترین موانع اجابت دعا، عدم معرفت خداوند است، به عبارت دیگر، یکی از شرایط 
اساسی استجابت دعاها، شناخت خداوندی است که خوانده ماست و از او می خواهیم که دعای 

در روایتی از !جابت کند. مگر می شود انسان از کسی چیزی بخواهد که او را نشناسد؟ما را ا

آمده است که: عدّه ای از نزدیکان و اقوام آن حضرت علّت مستجاب  علیه السالم  امام صادق 
 ؛هُلِانَّكمْ تَدْعُونَ مَنْ ال تَعْرِفُونَ» نشدن دعاها را از حضرتش پرسیدند. حضرت در جواب فرمودند

علّت اینکه دعاها به اجابت نمی رسد، این است که شما کسی را می خوانید که نسبت به او 
دعا نور معرفت را به ارمغان می آورد و معرفت پایه اساسی  حقیقت در 3«معرفت ندارید

 .دعاست؛ یعنی این دو تأثیر متقابل در یکدیگر می گذارند

انَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشآءِ وَ » :نماز می فرماید همان گونه که خداوند در قرآن مجید درباره

؛ یعنی جامعه نمازخوان، آلوده به معصیت و 3«نماز انسان را از زشتیها و گناه باز می داردالْمُنْكرِ؛ 

گناه نمی شود؛ خانواده معتقد به نماز، از آلودگی ها بدور است، فرد نمازخوان گناه مرتکب 
 .، نماز بیمه از گناهان استنمی شود. و خالصه

 -نعوذ باهلل -با مالحظه آیه شریفه، چرا بعضی از نمازگزاران مرتکب گناه می شوند؟. آیا اشکال

داند برای چه نماز می خواند از آیه شریفه است؟ خیر! اشکال از نمازگزار است، اگر نمازگزار ن
او را از انجام گناه باز دارد؛ زیرا مقابل چه کسی سر به سجده می نهد، نماز او نمی تواند و در

بازداشت از گناه، نیاز به معرفت الهی دارد. شناخت خداوند گوهر گرانبهایی است که شرط 
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بسیاری از عبادت ها است، بلکه شرط زیارات نیز می باشد؛ چه اینکه آثار و ثواب زیارت ها 
بنابراین، شرط اوّل اجابت  3.برای کسی در نظر گرفته شده است که زیارت بامعرفت انجام دهد

دعا، شناخت صفات جالل و جمال و فعل و اسماء اهلل الحسنی است که هر کس باید به اندازه 

 .توان خود این شناخت را به دست آورد

 نیت صادق و قلب مخلف .1

به این مناسبت .دومین شرط اجابت دعا، نیت صادق و پاک؛ و قلب با اخالص و بدون ریا است
انَّ الْعَبْدَ اذا دَعا اللَّهَ تَبارَک وَ تَعالي بِنِينَةٍ صادِقَةٍ وَ » در حدیثی فرموده است علیه السالم  امام صادق 

هنگامی که بنده خدا، با نیت صادق و ؛ 2قَلْبٍ مُخْلِصٍ اسْتُجيبَ لَهُ بَعْدَ وَفائِهِ بِعَهْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
آورد بعد از آن که به عهد و پیمانی پاک و قلبی پر از اخالص و صفا به درگاه خداوند روی 

عمل به درواقع  «.که با خداوند منّان داشته، عمل نماید، خداوند دعای او را مستجاب می گرداند

 .شرط قبولی دعاست -که همان صفای دل و اخالص نیت است -عهد و پیمان خداوند

جت و حل مشکل به باید توجّه داشت که چگونه دعا انسان را تربیت می کند. برای قضای حا

در خانه خدا می رویم، ولی می دانیم بدون اخالص نیت و صفای قلب این امر امکان پذیر 
 .نیست به همین جهت باید در پی خودسازی و تربیت خود باشیم

 غذای حالل شرط مهم و سخت اجابت دعا .2

: ا و هشدارباشی می فرمایددر روایت بسیار زیبصلی اهلل علیه و آله در این باره پیامبر گرامی اسالم 
كسْبَك تُسْتَجابُ دَعْوَتُك؛ فَانَّ الرَّجُلَ يرْفَعُ الي فيهِ حَراماً فَما تُسْتَجابُ لَهُ دَعْوَةٌ ارْبَعينَ اطِبْ »

؛ کسب و درآمدت را پاک کن تا دعاهایت مستجاب شود؛ زیرا یک لقمه حرام باعث می يوْما
 «0.شود که دعا تا چهل روز مستجاب نشود

ده به حرام، کم فروشی، ربا، ظلم به دیگران، و عدم برخی از مردم کسب و کارشان آلو
رسیدگی به وجوهات شرعی است. با این وضعیت دعا می کنند و توقّع دارند دعاهایشان 

نیز برمی آید که دعا عامل مهم تربیت  صلی اهلل علیه و آلهاز کالم گهربار پیامبر اسالم .مستجاب شود
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 .یت حرام و حالل می کندبه شمار می رود و انسان را وادار به رعا

انصافاً، رعایت حرام و حالل در زندگی نقش بسزایی دارد. اگر این مهم رعایت شود این همه 
دعوا و پرونده در دادگستری ها نخواهد بود.اگر مردم حرام و حالل را مراعات کنند،این همه 

های واهی از این مهم ولی افسوس که برخی به بهانه . فقیر و نیازمند در جامعه نخواهیم داشت
 «؟!کجاست حالل و حرام؛ حاللی یافت نمی شود تا آن را بیابیم»:غفلت می کنند و می گویند

اگر چیز حاللی می خواهی، آن فقط آب باران »یکی ازهمین انسان های توجیه گر می گفت: 
رات است آن هم در وسط رودخانه هنگامی که باران باریدن گرفت دهانت را باز کنی تا قط

باران مستقیم وارد دهانت شود؛ چون هم باران حالل است و هم کف رودخانه که ایستاده ای 

 .«!ملک غصبی نیست

يخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذينَ »گذارند در واقع این گونه انسان ها با این بهانه ها، سر خود را کاله می 

  1؛«ونَآمَنُوا وَ ما يخْدَعُونَ الَّا انْفُسَهُم وَ ما يشْعُرُ

به عبارت دیگر، آنها نوعی مغالطه کرده اند؛ زیرا سخن در حالل و حرام ظاهری است و آنها از 
مگر ائمّه ما .حالل و حرام واقعی سخن می گویند، در حالی که ما مأموریم به ظاهر عمل کنیم

این که عین های خویش را تهیه نمی کردند؟! درخوردنی مین بازار مسلمانان نوشیدنی ها وهاز
ظاهر احکام شرع را پایبند بودند و عمل می کردند؛ ولی از مسائلی که احتیاط در آن سزاوار 
بود، پرهیز می کردند؛ مثلًا از نان و گوشت بازار، بدون پرداخت زکات استفاده نمی کردند. 

شایسته است ما نیز مقدار نان و گوشتی را که در یک سال استفاده می کنیم، محاسبه کرده 
زکات  -متأسّفانه -زکات آن را به فقرا بپردازیم؛ چه اینکه بسیاری از کشاورزنان و دامداران

ما نیز در استفاده از اجناس آنها مبتالییم. اگرچه به سبب ندانستن، اموال خود را نمی پردازند و
معذوریم؛ لیکن اثر وضعی خود را خواهد گذاشت. پس محاسبه زکات آن امری نیکو شمرده 

همچنان که داشتن سال خمسی و پرداخت .است و سبب پاکی قلب و نورانیت دل می شود شده

مال امام ومال سادات نیز ازنگاه و نگرشی دیگر قابل تأمل می باشد. پرداخت خمس از نظرمادی 
وازنظر معنوی باعث تهذیب نفس آدمی می شود  اجتماعی عدالت اساس بر ثروت توزیع باعث
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  غافلیم !، ون زکات مال که برای تزکیه ونمو وتزاید اموال مشروع شدهولی بسیاری ازما همچ

تغذیه حالل نه تنها در دعا مؤثّر است، بلکه در تمام عبادت های انسان نیز تأثیر ، باید دانست که
دارد؛ در نماز، روزه، حج، زیارت های واجب و مستحب و مانند آن نیز قطعاً اثر می گذارد و از 

حرام نه تنها مانع استجابت دعا می شود، بلکه نشاط و روحانیت عبادت و زیارت طرفی، غذای 
 .را نیز سلب می کند و انسان دیگر از قرائت قران و اقامه نماز و مانند آن، لذّت نمی برد

 حضور قلب .2

چهارمین شرط اجابت دعا، حضور قلب است، روشن است که این شرط بسیار با ارزش است؛ 

و قد سُئلَ عنِ اسمِ اللَّه ِ  سُئِلَ النَّبِي صلي اهلل عليه و آله»: روایتی آمده است چه این که در

؛ «۱فَفَرَِّغْ قَلبَكَ مِن كُلَِّ ما سِواهُ و ادْعُهُ بِأيَِّ اسمٍ شِئتَ، األعظمِ ـ: كُلَُّ اسمٍ مِن أسماءِ اللَّه ِ أعظَمُ

تمام اسم های »ال شد. حضرت فرمودند: در مورد اسم اعظم سئوصلی اهلل علیه و آله از پیامبر اکرم 
خداوند اعظم است، قلبت را از ما سوی اهلل خالی کن، سپس به هر نامی از اسماء اهلل که می 

 -از این روایت استفاده می شود که اسم اعظم 3«خواهی خدا را بخوان، همان اسم اعظم است
آن را بر زبان جاری سازد و یک لفظ نیست که انسان  -آن گونه که بعضی ها تصوّر می کنند

مشکالتش حل شود، بلکه اسم اعظم حالت و صفت خاصّی است که باید در درون انسان ایجاد 

  0.شود و آن، پاک کردن خانه دل است

وقتی قلبی کانون بت هاست؛ بت مال، بت مقام، بت شهرت، بت زن و فرزند و مانند آن؛ و از 

ن است که این دعا مستجاب نمی شود. نخست باید درون این بت خانه دعا صورت گیرد، روش
همچون ابراهیم و علی بت شکن برخیزیم و تمام این بت ها را از خانه دل بیرون کنیم. آن گاه با 

 .هر یک از نام های خدا که او را بخوانیم، دعایمان مستجاب خواهد شد

ایم؟ آیا غذای پاک، قلب  با توجه به شرایط چهارگانه دعا، آیا ما این شرایط را فراهم کرده
خالی از اغیار، صفا و اخالص نیت و معرفت و شناخت خداوند را تحصیل کرده ایم؟اگر فاقد 
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که ماه  -این شرایط هستیم، باید در راه تحصیل آن بکوشیم. مخصوصاً، در ماه مبارک رمضان
برای دعا  فرصت بسیار مناسبی -رحمت و لطف الهی است و روح انسان آمادگی بیشتری دارد

 .و تحصیل شرایط وجود دارد

 اجابت برخی از دعاها عدم چرایی 

اگرچه ما موظّف به دعا هستیم و باید نسبت به اجابت آن هم امیدوار باشیم؛ ولی باید توجّه 

داشت که برخی اوقات اجابت بعضی از دعاها به مصلحت انسان نیست، گاهی از اوقات انسان 
ر اجابت دعاست، در حالی که خداوند از روی آگاهی می داند خیال می کند که سعادت او د

 .که شقاوت و هالکت و نابودی او در آن است، اینجاست که چنین دعاهایی اجابت نمی شود

در این زمینه، داستان عبرت آمیز و تکان دهنده ثعلبه انصاری که با اصرار فراوان بر خواسته 
و اجابت آن باعث بی ایمانی و اعتراض به برخی پافشاری کرد  -که به مصلحت او نبود -اش

 .قوانین الهی شد، درس بزرگی برای همگان است

درخواست خواستگاری دختری می رود وجواب منفی می شنود، او التماس و گاهی جوانی به

دلشکسته و ناراحت . زیادی می کند؛ لیکن با دعاهای فراوان هم ازدواج او صورت نمی گیرد
می دهد. بعد از مدّتی متوجّه می شود که خداوند چه لطف بزرگی به او کرده  به زندگی ادامه

که دعایش را اجابت نکرده است، زیرا شاید ثمره آن ازدواج چیزی جز فرزندان فلج نبوده 
 .است

بنابراین، از اجابت نشدن برخی از دعاهایمان نگران نباشیم، زیرا امکان دارد دعای مورد نظر از 

دعاهایی که در دنیا مستجاب » :علیهم السالمشد و عالوه بر آن، بنابر روایات معصومان همین قبیل با
 3«معادل آن را به دعاکننده عطا می کند نمی شود، خداوند در آخرت

گیرد و  رخدادها در جهان خلقت به مشیت و اراده الهی صورت می ۀهیچ تردیدی نیست که هم
هیچ امری خارج از دایره قدرت الهی نیست. به عبارت دیگر مؤثر اصلی در ساحت هستی 
درنهایت خداست و هر آنچه در این ساحت رقم می خورد، در یک نظام طولی بااراده و علم 

 الهی محقق می شود. 
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يعْلَمُ » :ادن برگ از درخت را دردایره علم الهی معرفی نموده استچنانکه قرآن کریم حتی افت

؛ و ]خداوند[ 3...مَا فىِ الْبرَ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فىِ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ

درنتیجه «داند ن را مى[ آ داند وهیچ برگى فرونمی افتد مگر ]اینکه آنچه درخشکى ودریاست مى
هر کاری اگر بخواهد به ثمر برسد، باید اذن و اجازه الهی نیز در آن وجود داشته باشد؛ و تأثیر 

 دارو و درمان نیز از این امر مستثنا نیست. 
از سوی دیگر هر چیزی که امکان دارد، می تواند متعلق اراده الهی قرارگرفته و اگر تحقق آن 

با حکمت الهی مخالفت نداشته باشد، به وقوع خواهد پیوست. اما نکته ای مستلزم ظلم نبوده و 

که در این میان وجود دارد این است که اِعمال اراده الهی در این عالم به واسطه وسایط صورت 
گرفته و خداوند به جهت خصوصیات و ویژگی هایی که در هر یک از ایشان قرار داده، اراده 

 سازد. خود را در عالم محقق می 
خداوند  ؛2ابي اهلل أن يجري االشياء اال باألسباب»در این خصوص می فرماید: علیه السالم امام صادق 

 «. امور و اشیا را تنها از طریق علل و سببش جاری می سازد

درنتیجه در این عالم نسبت به وسایط، قوانینی نیز وجود دارد که نظام عالم بر همین مبنا و قانون 
است. چه این قوانین فیزیکی باشند )مانند قانون جاذبه زمین( و چه متافیزیکی باشد تنظیم شده 

 )مانند قانون تأثیر دعا و صدقه(.
دعا نیز از جمله همین وسایط است که برای خود قوانینی دارد؛ اما نباید دعا را به مثابه ، ازاین رو

طی کردن مسیر درمان اجتناب کرد؛ چیزی در برابر کار و کوشش و استفاده از دارو دانست و از 
کسى که بدون عمل، دعا می کند، مانند تیراندازی است که »فرمود:  علیه السالم چنانکه امام علی
توضیح واسطه بودن دعا بدین گونه است که شخص دعا کرده و از خداوند  0«کمانش زه ندارد

چیزی را طلب می نماید، در اینجا دعا واسطه ای برای ارتباط بنده باخدا و درنتیجه توجه خاص 
 خداوند به بنده است. همچنانکه استفاده از دارو نیز می تواند واسطه توجه الهی باشد. 

به عنوان مثال شخصی برای شفای مرض خود، در پیشگاه الهی دعا کرده و پاسخ می گیرد. این 
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پاسخ می تواند متناسب با علم و حکمت الهی به انحاء گوناگونی محقق شد. از اموری همچون 
یکی از دوستان. اما گاهی  ۀتحقق و تسریع تأثیر داروها گرفته تا معرفی پزشکی حاذق به وسیل

ن که از طریق اسباب ناشناخته و غیرعادی، بیمار درمان می شود؛ اه می شود به این بیهم معجز

 . 3به اذن خدا چنین نمود و بیماران را شفا داد  علیه السالم  چنانکه عیسی 
این معجزات و کارهای خارق العاده، همیشگی نیست و از این رو، هم موظفیم دعا کنیم و به 

امیدوار باشیم و هم موظفیم به حکمت خدا اعتماد کنیم و کارهای رحمت و قدرت نامحدود خدا 
عادی مؤثر در درمان بیماری را بپیماییم چرا که ممکن است در این مورد حکمت خداوند چنین 
اقتضا کرده باشد که شفا نه از طریق معجزه و اسباب ناشناخته و نامتعارف، بلکه از طریق دارو و 

د. بنابراین جلوگیری از گسترش یک بیماری تنها فعل انسان )بدون شیوه های متعارف انجام گیر
در نظر گرفتن خداوند( نیست تا گفته شود، دعا و عنایت الهی و درنهایت مداخله حضرت حق در 

این مسئله تأثیری ندارد؛ و از سوی دیگر این امر، تنها منوط به فعل خدا )بدون لحاظ اختیار و اراده 
 لت انسان و تالش او در این مسئله کامالً بی تأثیر باشد. انسان( نیست تا دخا

بلکه باید هر انسانی تمام تالش خود را برای جلوگیری از گسترش بیماری های خطرناک و 
درمان آن ها انجام دهد و در ادامه از خداوند منان و عنایات او نیز استمداد بطلبد به این امید که 

بیماران را شفا دهد. در این ، گونهمتعارف و یا به شکل اعجاز اگر خداوند صالح بداند از طریق

 راستا موارد زیر را دور ازنظر نداریم : 
.هر چند استجابت دعا قطعی است ولی استجابت دعا به معنای تحقق چیز خواسته شده نیست، 3

 ؛بلکه به معنای جواب دادن خداست
تحقق مورد دعا به  (یر شده است: الف.در احادیث، استجابت دعا به یکی از سه صورت، تفس3

بر طرف شدن شری مثل خیر خواسته  (تحقق ثواب و ذخیره در آخرت.ج (صورت فوری. ب

 از پیامبر اکرم چنین نقل شده است:یی شده در دعا
ا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَ خِصَالٍ مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَعْوَةً لَيْسَ فِيهَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ وَ لَا إِثْمٌ إِلَّ»

 2«وَ إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا  دَعْوَتَهُ  ثَلَاثَةٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ

                                                           
 .333 آیه مائده، . سوره 3
 33، ص 3ج ، الشیعه . وسائل 3
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بخواهیم که از صدر حدیث باال بر می آید که مورد دعا نباید مستلزم گناه باشد و مثال از خدا  .0
 کاری کند که هیچ وقت بستگانمان را نبینیم.

. در برخی روایات شرایطی برای استجابت دعا ذکر شده مانند معرفت خدا، وفا به عهدی که با 5

 خدا بسته ایم، و کسب روزی حالل.
از آنجا که از آغاز انقالب اسالمی روح دعا و نیایش در جامعه ایمانی ما روسخ یافته ونهادینه 

ندبه وتوسل و عرفه و خلوت ، شده و هم اینک نیز درجای جای میهن اسالمی دعای کمیل
گزینی با خداوند و انجام مناسک اعتکاف بوضوح دیه می شود و مردم دین مدار ایران اسالمی 

دراین مجال تنها به یادکردی ازچند دعا  .با جنس دعاها و آثار خارق العاده آن آشنا هستند

 ر تاثیرگذار بسنده می کنیم : وبرخی از اذکا

 و اذکار تاثیر گذار  هامعرفی برخی ازدعا

   علیه السالمالف( سفارش امام صادق 

همیشه خودت را به دعا ملزم  عَلَيكَ بِالدُّعاءِ فَاِنَّه شِفاءٌ مِن كُلِّ داءٍ؛: »السالم علیه امام جعفرصادق

 1« کن، دعا شفادهنده هر درد و بیماری است.

 ی هفتم صحیفه سجادیهب( دعا

ی به  ی مهمّی است، توصیه ی بعدی که بسیار توصیه توصیه»العالی: مقام معظم رهبری مد ظله
توساّلت و توجّهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است؛ این یک امر الزمی است و 

وَ »در يك جاي ديگر:  2«قُل ما يَعبَؤُا بِكُم رَبّي لَوال دُعاؤُكُم: »قرآن کریم به ما دستور میدهد

و  4«وَ اذكُر رَبَّكَ في نَفسِكَ تَضَرُّعًا وَخيفَة»در یک جای دیگر:  3«اَنيبوا اِلي رَبِّكُم وَ اَسلِموا لَه

                                                           
 .333 ص ،5 ج کافی، اصول .3
 اعتنائى چه بشما من پروردگار نبود شما پرستش و عبادت اگر: بگو «من ببندگان ما پیغمبر : اى33آیه  ی فرقان،سوره .3

 داشت.
و برگردید بر پروردگارتان و رام گردید خداى را پیش از آنکه عذاب شما را فراگیرد که بعدهم : 35ی زمر، آیه . سوره 0

 یارى نخواهید شد.
 ثواب خدا از غیر کسى پس. «ترس و زارى روى از خود دل در را خود پروردگار کن یاد : و333ی اعراف، آیه، . سوره 5

 .دارد که عظمتى جهت به داند، نمى است مرد این نفس در که را ذکر این
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فرق  -موارد متعدّدی در قرآن هست که ما را دستور میدهند در مقابل حوادث گوناگون 
آید برای  گوناگون دیگری که پیش مینمیکند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث 

دست توسّل بلند کنیم به خدای متعال و از خداوند  -کشور، برای ملّت، برای اشخاص خودمان

متعال بخواهیم. حاال گاهی چیزهایی نقل میکنند که مثالً فرض کنید فالن عمل را، فالن دعا را 
دعا یعنی اینکه ما با خدای متعال  ی خاصّی در این زمینه ندارم. ]بخوانیم[؛ بنده حاال توصیه

حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم بخصوص به دل پاک و 
صاف جوانها، و عناصر مؤمن و متّقی و پرهیزگار که اینها واقعاً میتوانند با دعای خودشان 

تر  نیست، از این بالها بزرگبالهای بزرگ را دفع کنند. این بال به نظر ما بالی آنچنان بزرگی 

ایم. میتوانند با دعا، با  هم وجود داشته و دارد، خودمان هم در کشور مواردی را مشاهده کرده
و طلب کمک از آن بزرگواران و السّالم  علیهم اطهار  ۀتوساّلت و با طلب شفاعت و وساطت از ائمّ

رم اسالم خیلی از مشکالت را برطرف کنند؛ و به رسول و نبیّ مکالسّالم   علیهماطهارۀتوسّل به ائمّ
ی بعدی من است. حاال اگر به طور مشخّص هم آدم بخواهد توصیه کند، من  این هم توصیه

  تُحَلُّ بِهِ  یَا مَن»ی سجّادیّه را که در مفاتیح هم هست این دعا:  توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه
مضمونی  این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش« حَدُّ الشَّدَائِد عُقَدُ الْمَکَارِهِ وَ یَا مَنْ یُفثَأُ بِهِ

اسفند،  30است، با توجّه به معنا این دعا را بخوانند و با این الفاظ زیبا از خدای متعال بخواهند. )

3071 ) 
مَخْرَجُ إِلى رَوْحِ نْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْ، وَيَا مَالشَّدائِدِ، وَيَا مَنْ يُفْثَأُ بِهِ حَدُّ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكارِهِيَا مَنْ »

وَمَضَتْ عَلى ، ، وَجَرى بِقُدْرَتِكَ الْقَضاءُبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبابُ، وَتَسَذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعابُ ،الْفَرَجِ

، أَنْتَ الْمَدْعُوُّ كَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ، وَبِإِرادَتِمُؤْتَمِرَةٌ فَهِىَ بِمَشِيئَتِكَ دُونَ قَوْلِكَ، إِرادَتِكَ الْأَشْياءُ

 ؛كَشِفُ مِنْها إِلَّا ما كَشَفْتَ، وَلَا يَنْدَفِعُ مِنْها إِلَّا ما دَفَعْتَ، لَايَنْالْمَفْزَعُ فِى الْمُلِمَّاتِ لِلْمُهِمَّاتِ، وَأَنْتَ

ها به  تیزی تیغ دشواریکه  های سخت تنها به وسیله او بازگردد، ای آن که گره گرفتاری ای آن
سوی عرصه گشایش تنها از  که بیرون آمدن از رنجها و راه یافتن به او درهم شکسته شود، ای آن

ها رام شد و به لطفت اسباب و وسائل فراهم  ات سختی او درخواست گردد، در برابر توانایی
تنها نه به ات گذشت، پس اشیاء  گشت و به نیرویت قضا جاری شد و امور براساس اراده

شوند،   ات قبل از نهی کردنت باز داشته ات فرمان پذیرند و تنها به اراده گفتارت بلکه به اراده
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ها خوانده شدی و در بالهای سخت پناهگاهی، چیزی از آن بالهای  تنها تو برای رفع گرفتاری
 ودی،سخت دفع نگردد جز آنچه تو دفع کردی و چیزی از آن گشوده نشود مگر آنچه تو گش

، وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَىَّ، وَأَلَمَّ بِى ما قَدْ بَهَظَنِى حَمْلُهُ، وَقَدْ نَزَلَ بِى يَا رَبِّ ما قَدْ تَكَأَّدَنِى ثِقْلُهُ»

وَلَا ، ا أَغْلَقْتَوَلَا فاتِحَ لِم، وَلَا صارِفَ لِما وَجَّهْتَ، فَال مُصْدِرَ لِما أَوْرَدْتَ، وَبِسُلْطانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَىَّ

 ؛وَلَا ناصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ، وَلَا مُيَسِّرَ لِما عَسَّرْتَ، مُغْلِقَ لِما فَتَحْتَ

اش مرا به زحمت انداخته است و دشواری بر من  پروردگارم مشکلی به من رسیده که سنگینی
خویش بر من  فرود آمده که به دوش کشیدنش مرا گرانبار نموده است، آری آن را تو به قدرت

ای  فرود آوردی و با نیرویت متوجّه من ساختی، پس از آنچه مرا در آن وارد کردی بیرون کننده

ای  ای وجود ندارد و از آنچه تو بستی گشاینده نیست و از آنچه متوجه من نمودی بازگرداننده
آسان  باشد و از آنچه تو گشودی کسی را یارای بستن نیست و بر آنچه تو سخت گرفتی نمی

 اش دریغ ورزیدی یاوری نیست، که تو از یاری ای وجود ندارد و برای آن کننده
، كَفَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لِى يَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ؛ وَاكْسِرْ عَنِّى سُلْطانَ الْهَمِّ بِحَوْلِ»

ذِقْنِى حَالوَةَ الصُّنْعِ فِيما سَأَلْتُ ،وَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَأَ، وَأَنِلْنِى حُسْنَ النَّظَرِ فِيما شَكَوْتُ

، وَلَا تَشْغَلْنِى بِاالهْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُرُوضِكَ، وَاجْعَلْ لِى مِنْ عِنْدِکَ مَخْرَجاً وَحِيّاً، وَفَرَجاً هَنِيئاً

 ؛عْمالِ سُنَّتِكَ وَاسْتِ

فرست و گشایش را پروردگارا به کرم و فضلت به روی من پس بر محمّد و خاندانش درود 
بگشا؛ و چیرگی اندوه را به نیرویت از من برگیر و مرا در آنچه از آن به تو شکایت نمودم 

بینی عطا فرما و شیرینی رفتارت را نسبت به آنچه از تو خواستم به من بچشان و از پیشگاه  خوش
از نزد خود راه نجات فوری برایم قرار ده و از  خود مهر و گشایش گوارایی به من ببخش و

 محافظت در انجام واجبات و به کار گرفتن احکامت در زندگی مرا غافل مساز،
وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلى ، وَامْتَلَأْتُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ عَلَىَّ هَمّاً، فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بِى يَا رَبِّ ذَرْعاً»

يَا ذَا الْعَرْشِ ، فَافْعَلْ بِى ذلِكَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ، وَدَفْعِ ما وَقَعْتُ فِيهِ، بِهِكَشْفِ ما مُنِيتُ 

 ؛آمِينَ رَبَّ الْعالَمِينَ، فَأَنْتَ قادِرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَذَا الْمَنِّ الْكَرِيمِ، الْعَظِيمِ
ای  خت به تنگ آمدم و وجودم را به خاطر حادثهپروردگارا از مشکلی که بر من فرود آمده س

که برایم رخ داده اندوه فرا گرفته است، تنها تو توانایی برای برطرف ساختن آنچه به آن دچار 
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شدم و دفع آنچه در آن افتادم، پس به فضل خویش آن را برایم به انجام برسان، هرچند خود را 
کریمانه، تنها تو  بزرگ و دارای نعمت ، ای صاحب عرشدانم سزاوار آن از سوی تو نمی

 1ترین مهربانان، دعایم را اجابت کن ای پروردگار جهانیان. نیرومندی، ای مهربان

 ج( دعای توسل

 عالمه مجلسی دعای توسل را در بحاراالنوار بیان کرده است. هم چنین در باب این دعا می

مگر این ، توسل را در هیچ امری نخواندمگوید که محمد بن بابویه از ائمه روایت کرده و دعای 
معصوم و واسطه قرار دادن آن ها از  35که اثر اجابت آن را فوری دریافت نمودم.با توسل به 

 8پروردگار حاجت و خواسته خود را می طلبیم.

 ( دعای نور د

از سلمان روایتى نقل کرده که: در آخر روایت « مهج الدعوات»سیّد ابن طاووس در کتاب 
مطلبى آمده به این مضمون: حضرت فاطمه علیها السالم کالمى به من آموخت که از حضرت 

خواند به من فرمود: اگر  رسول صلى اهلل علیه و آله فراگرفته بود، ایشان آن را در صبح و شام مى

بِسْمِ اللَّهِ » خواهى هرگز در دنیا دچار تب نشوى بر آن مداومت کن. و آن کالم این است: مى

بِسْمِ اللَّهِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُدَبِّرُ   لرَّحْمنِ الرَّحِيمِا

النُّورِ وَ أَنْزَلَ النُّورَ عَلَى  الْأُمُورِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النُّورَ مِنَ

الْعِزِّ الطُّورِ فِي كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلَى نَبِيٍّ مَحْبُورٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ بِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  مَذْكُورٌ وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَ عَلَى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ مَشْكُورٌ وَ

اش همیشگی است؛ به نام خدای نور، به نام  ؛ به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیالطَّاهِرِين

خدای نور نور، به نام خدای نور بر نور، به نام خدایی که تدبیرگر امور است، به نام خدایی که 
خدایی را که نور را از نور آفرید و نور را در کوه طور فرو فرستاد، نور را از نور آفرید و سپاس 
ای درخور، بر پیامبری آراسته، سپاس خدای را  ای گشوده، با اندازه در کتابی بر نوشته، در ورقه

که به عزّت یاد شود و به عظمت مشهور است و بر شادی و بدحالی سپاسگزاری شود، درود 
  «ندان پاکش خدا بر آقای ما محمّد و خا
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سلمان فرموده: چون آن را از حضرت فاطمه آموختم قسم به خدا آن را به بیش از هزار نفر از 

 1تعالی شفا یافتند. آنان به اذن خدای ۀمردم مکه و مدینه که دچار تب بودند تعلیم دادم، پس هم

 ( دعای الهی عظم البالءه

کنوز “در کتاب ” مجمع البیان“شیخ جلیل القدر فضل بن حسن الطبرسى، صاحب تفسیر 
نقل کرده که این دعا را حضرت صاحب الزمان صلوات اللّه علیه در خواب به ابى ” النجاح

الحسن محمّد بن احمد بن ابى اللیث رحمه اهلل در شهر بغداد در مقابر قریش )کاظمین( تعلیم 
 نموده است.

به مقابر قریش گریخته و پناه برده  ابى الحسن محمّد بن احمد بن ابى اللیث از ترس کشته شدن
بود. پس به برکت خواندن این دعا از کشته شدن نجات یافته و گفته است که آن حضرت به 

، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، إِلهِى عَظُمَ الْبَالءُ»من تعلیم نمود که بگو: 

وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ ، وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعانُ، السَّماءُ وَمُنِعَتِ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ

 وَالرَّخاءِ؛
خدایا گرفتاری بزرگ شد و پوشیده بر مأل گشت و پرده کنار رفت و امید بریده گشت و زمین 

جانب تو است، در سختی تنگ شد و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویی و شکایت تنها به 
 و آسانی تنها بر تو اعتماد است،

وَعَرَّفْتَنا بِذَلِكَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أُولِى الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ»

 كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ؛فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِالً قَرِيباً ، مَنْزِلَتَهُمْ

خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست آن صاحبان فرمانی که اطاعتشان را بر ما فرض 
نمودی و به این سبب مقامشان را به ما شناساندی، پس به حق ایشان به ما گشایش ده، گشایشی 

 زود و نزدیک همچون چشم بر هم نهادن یا زودتر،
 وَانْصُرانِى فَإِنَّكُما ناصِرانِ؛، يَا عَلِىُّ يَا مُحَمَّدُ اكْفِيانِى فَإِنَّكُما كافِيانِ، حَمَّدُ يَا عَلِىُّيَا مُ»

کنندگان منید و  ای محمّد و ای علی، ای علی و ای محمّد، مرا کفایت کنید که تنها شما کفایت
 کنندگان منید، ام دهید که تنها شما یاری یاری
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السَّاعَةَ السَّاعَةَ ، أَدْرِكْنِى أَدْرِكْنِى أَدْرِكْنِى، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، نا يَا صاحِبَ الزَّمانِيَا مَوْال»

 ؛يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ، السّاعَةَ

درس، فریادرس، فریادرس، مرا دریاب، مرا دریاب، مرا ای موالی ما ای صاحب زمان، فریا
ترین مهربانان به حق  دریاب، اکنون، اکنون، اکنون، با شتاب، با شتاب، با شتاب، ای مهربان

 1«محمّد و خاندان پاک او.

 برای شفای مریض علیه السالم   صادق ( دعای امامو

بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا بِسْمِ اللَّهِ وَ »دست بر سر او بگذار و بگو: 

مِنَ  قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ مُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص

هِ وَ بِاللَّهِ وَ عَزَائِمُ مِنَ اللَّهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ )نام شخص و مادر او را مي الْأَرْوَاحِ وَ الْأَوْجَاعِ بِسْمِ اللَّ

تابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ برد( لَا يَقْرَبُهُ إِلَّا كُلُّ مُسْلِمٍ وَ أُعِيذُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا الَّتِي سَأَلَ بِهَا آدَمُ فَ

هُ أَال لَهُ الرَّحِيمُ إِلَّا انْزَجَرْتِ أَيَّتُهَا الْأَرْوَاحُ وَ الْأَوْجَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ التَّوَّابُ

پناه به نام خدا و به خدا و از خدا و به سوی خدا و آنچه الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ؛
بخواهد و این که هیچ نیرو و حرکتی نیست. مگر به اذن خدا و این که ابراهیم دوست خدا  خدا

و موسی نجات یافته خدا و عیسی روح خدا و محمد فرستاده. خدا که درود خدا بر او و آل او و 
رای از بادها و دردها. به نام خدا، و به یاد خدا، و با استمداد از تقدیرات خدا، ب -انبیاء  ۀبر هم

ای که  برم به خدا با کلمات .تامه فالنی پسر فالنی، اقرار به اعتقادات ندارد مگر مسلمان، پناه می
پذیر مهربانی  خدا را با آنها خواند تا توبه او پذیرفته شد، همانا او توبه  علیه السالم  حضرت آدم 

که خدایی جز او  دهم، است، ای دردها، با اجازه خداوند و کلمات مقدس شما را فراری می
 «نیست، همانا هر کار و آفرینشی برای اوست، آفرین بر خدا پروردگار عالمین.

های حمد و معوذتین )فلق و ناس( و اخالص را هر کدام یک مرتبه سپس آیه الکرسی و سوره 

 یس بخوان، بعد هم این دعا را بخوان: ۀو نیز ده آیه از سور
 وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِكَ وَ تَسْأَلُهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُاللَّهُمَّ اشْفِهِ بِشِفَائِكَ »

 اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛
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خداوندا! با شفای خود او را شفا ده، و با دوای خود او را مداوا کن، و از بالهایت او را عافیت 

 1. «که درود خدا بر او و بر آل او -به او بده به حق محمد و آل محمد بده، و سالمتی 

 الْأَرْضَ کَبَسَ مَنْ ( دعای یَاز

ی خود  فرموده: هرگاه در تو مرضی باشد، به موضع سجده« مصباح»شیخ کفعمی در کتاب 
 برآن موضع بمال و بگو:« هفت مرتبه»دست بکش و آن را پس از نماز واجب 

كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْماءِ وَسَدَّ الْهَواءَ بِالسَّماءِ وَاخْتارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْماءِ صَلِّ عَلَى يَا مَنْ »

؛ ای که زمین را بر آب مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي كَذا وَكَذا وَارْزُقْنِي وَعافِنِي مِنْ كَذا وَكَذا
ها را برای خویش برگزید، بر محمّد و خاندان محمّد  بهترین نام فشرد و هوا را به آسمان بست و

 2ام ده و سالمم بدار از چنین وچنان. وچنان کن و روزی درود فرست و با من چنین

 برای شفای مریض صلی اهلل علیه و آله( دعای پیامبر اکرم ح

شد ه بر مریضی وارد میفرمود: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله هر گا علیه السالم  حضرت علی 

رَبَّ الْبَأْسِ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِی لَا شَافِیَ إِلَّا   الْبَأْسَ  أَذْهِبِ»این دعا را برای شفاءاو می خواند: 
علیه و نیز جبرئیل « اى پروردگار ناس شفا ده که تو شافى هستى که جز از تو شفائى نباشد  أَنْتَ؛

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » فاء به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله تعلیم فرمود.این دعا را برای ش السالم  

ی ا ءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، وَ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيك؛ مِنْ كُلِّ شَيْ
آزارتان می دهد و از گزند هر فرد یا چشم که  نام خداوند شما را از گزند هر آنچه با! پیامبر

تان بفرماید؛و من با نام حسدورز به پناه خداوند می سپارم؛خداوند بهبودی کامل را ارزانی

همچنین از حضرت روایت شده است که برای  3«سپارم خداوند شما را به پناه او )خداوند( می

از خداوند  يَشْفِيَكَ؛  أَنْ  الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  يمَ رَبَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِ» بار بگویید:شفای مریض هفت

 4«بزرگ، پروردگارِ عرشِ بزرگ می خواهم که تو را شِفا دهد
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 برای رهایی از مشکالت سختعلیه السالم  ین علی مؤمن( دعای امیرالط

هْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ أَ»

خدایا تو را  ؛وَ الْغَالِبُ الْقَاهِر  الْمُعَافِي  الْكَافِي  فَذَلِّلْ لِي صُعُوبَتَهَا وَ حُزُونَتَهَا وَ اكْفِنِي شَرَّهَا فَإِنَّكَ
خدایا سختی و غصه اش را ، علمت برگزیدیمیخوانم بواسطه پیامبرت و اهل بیتش که آنها را با 

تو بر همه چیز ، تو عافیت دهنده ای، شرش را کوتاه کن ،تو کافی هستی، برای من کم کن

 1«تو بر همه چیز چیره ای، غالبی

 در روز عاشورا علیه السالمامام حسین  ی ازدعایزیارت عاشورا و ( ی

بسیار به خواندن آن تاکید کرده اند زیارت یکی از دعاهایی که امامان معصوم و عالمان دینی 

با موالی خویش  السالم  اعلیهم عاشورا است.این زیارت تجدید عهد همه روزه پیروان حسین بن علی 
درخصوص خواندن این  .است که همراه با تولّی به دوستان و تبری از دشمنان ایشان است 

ؤیدی بی بدیل است اما برای تیمن زیارت روایات فراوان وسیره مستمره علما در قرائت م

: اگر مردم اشاره می کنیم که فرمودند :   علیه السالم  از امام باقر وتبرک به یک روایت 
مردند و  چه ارزشی دارد، از شدت شوق و عالقه می  علیه السالم  دانستند زیارت امام حسین  می

 2کرد. حسرت رسیدن به آن پاداش ها، جسم و روح آنها را پاره پاره می
بسیار تعلیم فرمودند، علیه السالم   ( به حضرت سجاد علیه السالم  دعایی که امام حسین )واما 

بالی سخت و امر بزرگ  این دعا را برای حاجت و نیاز مهم و اندوه و حائز اهمیت است .

 خوانند و آن دعا این است: دشوار می
يَا مَنْ ، يَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى حَوائِجِ السَّائِلِينَ، وَبِحَقِّ طه وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بِحَقِّ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ»

يَا ، يَا راحِمَ الشَّيخِ الْكَبِيرِ، مُفَرِّجاً عَنِ الْمَغْمُومِينَيَا ، يَا مُنَفِّساً عَنِ الْمَكْرُوبِينَ، يَعْلَمُ ما فِي الضَّمِيرِ

وَافْعَلْ بِي كَذا ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، يَا مَنْ لَا يَحْتاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ، رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ

ه بر نیازهای خواهندگان حق طه و قرآن عظیم، ای ک حق یس و قرآن حکیم و به ؛ به وَكَذا

دانی، ای خارج کننده غم و اندوه از گرفتاران، ای  توانایی، ای که آنچه در باطن است می
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گشاینده غم از غمناکان، ای رحم کننده به پیرمرد، ای روزی دهنده به کودک صغیر، ای که 

 1«چنان کن.نیاز به تفسیر نداری، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و با من چنین و 

 ( دعای مختصر از پیامبر صلی اهلل علیه و آلهک

از رسول گرامی اسالم صلی اله علیه وآله روایت شده است که هر که در صبح سه مرتبه این 
دعای دفع بال را بخواند تا شام به او بالیی نرسد و اگر در شام بگوید تا صبح به او بالیی نرسد: 

به نام خدا  ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ ضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَ»

  2«رساند و او شنوای داناست. که با نامش چیزی در زمین و آسمان زیان نمی

 گفتن برخی از اذکار

 برای شفا صلی اهلل علیه و آلهالف( ذکری از پیامبر 

، از سعید بن ابی الفتح قمی، ساکن در شهر واسط «مُهَجُ الدّعوات»در کتاب  سید ابن طاووس
نقل کرده: مرا بیماری عظیمی بود که طبیبان از عالجش عاجز بودند، پدرم مرا به دار الشفاء برد 

و طبیبان و ساعور را که پیشرو مسیحیان در طب بود، برای معالجه من گرد آورد، آنان اندیشه 
 تواند عالج کند؛ ند: این بیماری را کسی غیر خدا نمیکردند و گفت

های پدرم را برداشتم که چیزی از آن  از این سخن شکسته دل و غمناک شدم، کتابی از کتاب

روایت  علیه السالم   را مطالعه کنم، در پشت آن کتاب این نوشته را دیدم: از حضرت صادق
« چهل بار»وآله( فرمود: هرکه دچار مرضی باشد، پس از نماز صبح  علیه اهلل شده: پیامبر)صلی

 بگوید:
تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

اش  به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی ا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛وَلَ، الْخالِقِينَ

همیشگی است، ستایش خدای را پروردگار جهانیان، خدا ما را بس است و چه نیکو وکیلی 
الی است، پاک و منزّه است خدا، بهترین آفرینندگان و جنبش و نیرویی نیست جز به خدای وا

 «بزرگ 
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 یابد و حضرت عزّت او را شفا بخشد. دست به موضع بیماری بمالد، از آن صحّت می
من صبر کردم، چون صبح شد فریضه را بجا آوردم و چهل بار این دعا را خواندم و با دست 
خود بر آن موضع مالیدم، در نتیجه خدای تعالی آن بیماری را از من برطرف کرد، ولی 

 بیماری بازگردد. ترسیدم مبادا می
تا سه روز به انتظار بودم بازنگشت، پس از آن پدرم را از این واقعه باخبر ساختم، شکر خدا کرد 

و برای یکی از اطبّا که اهل کتاب بود نقل کرد، آن طبیب نزد من آمد و دید بیماری برطرف 
لّا اهللُ؛ گواهی می دهم که أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِ»شده، در همان حال مسلمان شد و کلمه شهادت 

 1گفت و اسالمش نیکو گردید.« معبودی جز خدای یکتا نیست

 مؤمنب( گنجینه دعای 

ثَالَثَ مَرَّاتٍ إِذَا  عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّالَمُ قَالَ: الَ تَدَعْ أَنْ تَدْعُوَ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ»

يدُ تَ وَ ثَالَثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَيْتَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ اَلْحَصِينَةِ اَلَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِأَصْبَحْ

داود رقى از حضرت صادق علیه السالم  فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّالَمُ كَانَ يَقُولُ هَذَا مِنَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَخْزُونِ؛
کند که فرمود: از این دعا دست بر مدار که سه مرتبه در صبح، و سه مرتبه در شام ینقل م

؛ بار خدایا مرا در پناه محکم اللهم اجعلنى فی درعک الحصینۀ التى تجعل فیها من ترید»بخوانی: 
فرمود: این از زیرا پدرم )علیه الساّلم( می«. خود درگیر که هر که را خواهى در آن جاى دهى

از مرحوم حضرت آیت اهلل  2.[که در گنجینۀ دعاهاى مؤمنین باشد]اى گنجینه شده است دعاه

 3بهجت نیز این ذکر برای محفوظ ماندن نقل شده است.

  علیه السالم   ج( توصیه امام رضا

مُذْهِبَ الدَّاءِ يَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ »روایت شده که برای رفع هر مرضی بخوانید:  علیه السالم  از امام رضا 

ای کسی که   ؛ ای فرستنده و عطاکننده شفا، وصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْزِلْ عَلَى وَجَعِيَ الشِّفَاء

بری، بر محمد و آل محمد رحمت فرست و  ها می ها و جسم ها را از جان به لطف خویش درد
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 1«های من شفا عنایت فرما. بر درد

   علیه السالم د( توصیه امام صادق

به ابوبصیر فرمودند: وقتی از نماز شام )عشا( فارغ شدی از جای خود حرکت  علیه السالمامام صادق 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا »مکن و با کسی سخن مگو تا صد مرتبه بگویی: 

اش همیشگى است، جنبش و نیرویى  دا که رحمتش بسیار و مهربانى؛ به نام خبِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم

به درستی که هر  . همچنین صد مرتبه بعد از نماز صبح بگو  ؛نیست جز به خداى واالى بزرگ 
کند که کمترین  کس در این دو وقت این دعا را بخواند حق تعالی صد نوع بال را از او دفع می

  2باشد. ادشاهان میآنها خوره و پیسی و شر شیطان و پ

 . صدقه دادن94

انفاق در لغت : انفاق از ماده نفق است وبمعنی نافذ و امضا کردن وبرغیب در معامله ،خروج 

و انفاق به معنای  0ودر مال به کسی دادن چه واجب وچه مستحب آمده است.، روح از جسم
چیز شدن نیز آمده نفقه دادن به کسی ،خرج کردن مال ،دادن یا بخشیدن مال به کسی،بی 

 همچنین به معنای اخراج مال از ملک نیز آمده است . 5است.

 3در فرهنگ و اصطالح قرآنی، اعطای چیزی از مال و غیر مال و از واجب و غیرواجب است.
ایتاء »، «ایتاء حق»، «اعطی»های دیگری چو  ، با واژه«انفاق»در قرآن این مفهوم افزون بر واژه 

ان شده است.انفاق در اصطالح: در اصطالح مفسرین و علماء اخالق نیز به بی« صدقات»و « مال
همان معنی اخیر لغت آمده است و تمام علما بدون اختالف و اتفاق نظر در خرج کردن مال و 

  3بخشیدن مال به کسی با قصد قربت چه انفاق واجب باشد یا مستحب ،انفاق اطالق کرده اند.

شده که صدقه دادن مستحب است، اگرچه به کمترین چیزها و اگر وارد  هم در روایات اسالمى
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کسى قدرت مالى زیاد ندارد، مى تواند با اندک چیزى به این دستور الهى عمل کند. این عمل 
 اختصاص به اغنیا ندارد، بلکه از هر غنى و فقیر شایسته است.

 پنهانی ۀصدق

چه پنهان باشد و چه آشکارا، امّا  ;در روزالبته تمام اقسام صدقه خوب است، چه در شب باشد یا 
در آیات و روایات به صدقه دادن در پنهانى سفارش شده است، زیرا اوال این عملِ عبادى، 

 .مصونِ از ریا است و ثانیاً شخص مستمند دیگر مورد خجلت واقع نمى شود
اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ : »سوره بقره مى فرمایدرآن درموارد متعدّدى به این امراشاره کرده، درآیات ق

آنها  ؛حْزَنوُنَاَمْوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهارسِرَّاً وَ عَالنِيةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ الخَوفٌ عَلَيْهِم وَ ال هَمْ يَ
که اموال خود را به هنگام شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مى کنند، مزدشان نزد 

 (335آیه ، فوظ است و ترسى بر آنها نیست و غمگین هم نمى شوند. )بقرهپروردگارشان مح

نازل شده است، زیرا آن حضرت  علیه السالم  در احادیث بسیارى آمده که آیه فوق درباره على 
 3دِرهمى در شب، و درهمى در روز، و درهمى آشکارا، و درهمى در نهان انفاق مى کرد.

سُوسُوا إيمانَكُمْ بِالصَّدَقَةَ وَ حَصِّنُوا اَمْوالَكُمْ بِالزَّكاةِ و ادْفَعُوا أَمْواجَ »: پیشوای متقیان می فرماید

ایمانتان را با صدقه پاس دارید، مال هایتان را با زکات نگه دارید و موج های بال  2؛الْبَالءِبِالدُّعاءِ

 را با دعا برانید. 
و شاید خود، هر روز برای دفع بال پولی را در  دفع بالها بسیار شنیده ایددر« صدقه»ۀ اثر دربار

صندوق صدقات می اندازید یا با دیدن خوابی مشوش، صبح گاهان وجهی را به عنوان صدقه 

کنار می گذارید یا هنگام مسافرت صدقه می دهید. این کارها را برای چه انجام می دهید؟ آیا 
تأثیر صدقه در بر علیه السالمرت علی جز این است که باور دارید صدقه دفع کننده بالست؟ حض

 حفظ ایمان و تأثیر زکات در حفظ و فزونی اموال تأکید می ورزد. 
پرداخت زکات، آزمایشی الهی است. انسانی که شاید بارها به قضاوقدر و بایددانست که 

که زکات خود را می آزماید تا دریابدپرداخت ار اعتراض و انتقاد کرده است، باگردش روزگ
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گام توانایی چقدر در رفع مشکالت هم نوعان خود مشارکت می ورزد و اگر روزی قلم هن
تقدیر، بخش ناچیزی از روزی مردم را در درآمد وی قرار دهد، چه سان از ادای این وظیفه 

 برخواهد آمد؟ 

 اینکه از پیش احسانى هرگونه اینکه است؛چه آدمى براى اى انفاق و بخشش به دیگران، ذخیره
 دیگر، سوى از. ماند مى باقى و شود مى تقدیم خداوند به ابتدا شود، داده مستحقش دست به

 لطفى صدقه،. کند مى گیرى پیش ناگهانى مرگ از و اندازد مى تأخیر به را انسان مرگ صدقه،
 کرده درک اوقات از بسیارى را حقیقت این. شود دور انسان از بالها تا خداوند جانب از است

علیه على  حضرت. است شده دور ما از ناگهانى و بد حوادث صدقه، اداى اثر بر که ایم دیده و

 .دارد صدقه، انسان را از حوادث بد نگاه مى ؛3اَلصَّدَقَةُ تَقى مَصارِعَ السُّوءِ» :فرماید نیز مى السالم

 که چنانصدقه نه تنها در دفع بال مؤثر است، بلکه در جلب منفعت نیز نقش بسیار مؤثرى دارد، 
با دادن ؛ 3تَسْتنزلُو الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ »:فرماید مى سنت اهل نقل به بنا دیگر سخنى در حضرت آن

نیز فرمودند: نیکى و صدقه پنهانى فقر را از   علیه السالم.و امام باقر «صدقه، روزى را بر خود ببارانید

  0بین مى برد.
فعال و مثبت در عرصه تامین مایحتاج و  خدای غنی حمید برای تشویق مردم به مشارکت

کند. البته  های برخی از اقشار نیازمند، انواع و اقسام آثار و برکات و ثواب را بیان می نیازمندی
کند که نه تنها فرد بخشنده  اشاره می های قرآن، افزون بر بیان این امور، به آثار و برکاتی  آموزه

دهد که افراد امت به عنوان افراد و اعضای  ری نیز توجه میشود، بلکه به آثا مند می از آن بهره
آنها، آرامش و سعادت جمعی و امنیت  ۀشوند که از جمل مند می یک اجتماع از آن بهره

اجتماعی است؛ زیرا بسیاری از مشکالت امنیتی و روانی از جمله سرقت و دزدی، راهزنی، 

فراد و مانند آنها به سبب فقر و زنی، تعرض به حریم خصوصی و شخصی ا زنی، کیف جیب
دادن و آثار آن بررسی  نداری و گسترش آن در اجتماع است. در مطلب حاضر اهمیت صدقه

 شده است.
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 اهمیت و ارزش صدقه

شوند که کار از  از نظر قرآن، بسیاری از مردم هنگامی متوجه آثار بسیار مهم و برکات صدقات می
ها  رحلت کرده و یا در هنگام احتضار و مرگ هستند و پردهکار گذشته است؛ یعنی وقتی از دنیا 

یابند که صدقه تا چه اندازه مهم و  بینند، در آن هنگام در می رود و حقایق هستی را می کنار می
تاثیرگذار بوده است. از همین رو، اگر امکان داشته باشد تا تنها یک کار انجام دهند، آن کار همان 

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ »فرماید:  ترسیم حالت محتضر میصدقه دادن است. خدا در 

 يُؤَخَِّرَ اللََّهُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَِّ لَوْلَا أَخََّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصََّدََّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصََّالِحِينَ وَلَنْ

ایم انفاق کنید پیش از آنکه  و از آنچه روزى شما کردهأَجَلُهَا وَاللََّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛نَفْسًا إِذَا جَاءَ 
یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا! چرا تا مدتى بیشتر اجل مرا به تاخیر نینداختى تا 

ز خدا آن را به تاخیر صدقه دهم و از صالحان و نیکوکاران باشم؟ ولى هر کس اجلش فرا رسد، هرگ
 (33و  33کنید آگاه است. )منافقون، آیات  افکند؛ و خدا به آنچه می  نمى

آید که انسان باید فرصت کوتاه عمر را غنمیت شمارد و از آن برای  از این آیات به دست می

های اقتصادی در  ترین فعالیت سعادت دنیا و آخرت خود و دیگران بهره گیرد. یکی از مهم
ن سعادت دنیا و آخرت، دادن صدقات مالی هر چند اندک حتی از سوی فقیر است؛ زیرا تامی

فقیر نیز اگر اندکی از همان اندک خویش را بپردازد، نه تنها مالش برکت و افزایش کمی و 
(، بلکه سعادت را برای خود و دیگران در دنیا و آخرت رقم 333یابد )بقره، آیه  کیفی می

ثَالثٌ مَنْ اَتَى اهلل بِواحِده مِنْهُنََّ اَوْجَبَ  »فرماید: در این باره می  لیه السالم  عزند. امام صادق می

هر کس یکى از این  لَهُ الجنه اَالْنْفاقُ مِنْ اِقْتارٍ وَ الْبِشْرُ لِجَميعِ الْعالَمِ وَ االِنْصافُ مِنْ نَفْسِهِ؛ اهلل
گرداند: انفاق در تنگدستى،  کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او واجب می

 3«رویى با همگان و رفتار منصفانه. گشاده 
چه مبلغ مال نزد »از فرزندش محمد پرسید:   السالمعلیه  گفته است: امام صادق «هارون بن عیسى »

آن »عرض کرد: « آنها را بین فقرا تقسیم کن.»فرمود: « چهل دینار» عرض کرد:« تو باقى مانده؟
این مبلغ را صدقه بده. خدا جایش را پر »فرمود: « وقت دیگر چیزى براى خودمان نداریم!
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محمد، طبق دستور ؛ «دانى که هر چیزى کلیدى دارد و صدقه کلید روزى است. کند. آیا نمى مى
چهار هزار   تر نگذشت که مبلغ ولى نکشید و ده روز بیشپدر، اموال موجود را صدقه داد. ط

پسرم! ما، چهل دینار در راه خدا دادیم، خدا، »دینار از جایى براى حضرت رسید. پس فرمود: 

 3«در عوض، چهار هزار دینار براى ما رسانید.

از نظر قرآن و روایات صدقه تنها صدقات مالی نیست، هر چند که مصداق اتم و اکمل آن 

تواند کارساز و کارگشاتر از حتی  نماید، ولی انواع دیگری از صدقه است که می نین میچ
 : إِصالحٌ صَدَقَةٌ يُحِبَُّهَا اللَّه فرماید: می علیه السالم  باشد. به عنوان نمونه امام صادقصدقات مالی 

 بَينَ النَّاسِ إِذا تَفاسَدوا، وَتَقارُبٌ بَينَهُم إِذا تَباعَدوا؛

شان تیره  ه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصالح میان مردم هرگاه رابطهاى ک صدقه

 3.«شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند

ااَل اُخبِرُكُم بِاَفضَلَ مِن دَرَجَةِ الصّيامِ وَ الصََّالَهْ وَ الصََّدَقَهْ؟ صاَلحُ  »:فرماید می صلی اهلل علیه وآله اگر پیامبر

تر از نماز و روزه و صدقه )زکات(  آیا به چیزى با فضیلتذاتِ البَينِ، فَاِنََّ فَسادَ ذاتِ البَينِ هِىَ الحالِقَهْ؛ 
کن کننده دین  بین مردم ریشه آگاهتان نکنم؟ و آن اصالح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه

تواند از مصادیق صدقه به معنای عام آن باشد؛ زیرا  باید گفت که اصالح میان مردم خود می 3«است.
شود؛ چرا که هر کاری که با صداقت و خلوص برای  صدقه عام شامل صدقات غیر مالی هم می

 ، به یک معنا صدقه است.رضایت خدا انجام گیرد، و تصدیق ایمان باطنی و قلبی انسان باشد

 آثار و برکات فردی و اجتماعی صدقه

به هر حال، در آیات و روایات برای صدقه عام و صدقه خاص یعنی صدقه مالی ارزش و اهمیت و 

 اشاره کرد: توان به موارد و مصادیق زیر  آثار و برکات بسیاری بیان شده است که از جمله آنها می

کند،  ترین برکاتی که قرآن به عنوان آثار صدقه دادن بیان می افزایش مال و ثروت: از مهم .3

تواند با دادن صدقه آن  افزایش مال و ثروت است. از نظر قرآن، اگر کسی مشکل مالی دارد می
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أَقْرَضُوا اللََّهَ إِنََّ الْمُصََّدَِّقِينَ وَالْمُصََّدَِّقَاتِ وَ»فرماید:  مشکل مالی خویش را برطرف کند. خدا می

دهنده و آنان که به   در حقیقت مردان و زنان صدقه قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ؛
. )حدید، «اند ایشان را پاداش، دو چندان گردد و اجرى نیکو خواهند داشت  خدا وامى نیکو داده

برابر و بلکه بیشتر نیز خواهد بود. خدا ( از نظر قرآن، این افزایش بیش از هفتصد 31آیه 
اى است  کنند، همانند دانه کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى  فرماید: مَثَل صدقات می

اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر کس که بخواهد  که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه
علیه  ( همچنین امام صادق333. )بقره، آیه  کند و خداوند گشایشگر داناست آن را چند برابر می

فرماید: به خدا قسم سه چیز حق است: هیچ ثروتى بر اثر پرداخت صدقه و زکات کم  می السالم

نشد، در حق هیچ کس ستمى نشد که بتواند تالفى کند، اما خویشتندارى نمود مگر اینکه 
اهش از مردم را به روى خود اى درِ خو  خداوند به جاى آن به او عزت بخشید و هیچ بنده

 3نگشود مگر اینکه درى از فقر به رویش باز شد. 
های افزایش رزق و روزی و بلکه نزول و فروآوری آن،  های اسالم، یکی از راه از نظر آموزه

؛  الرَِّزقَ بِالصََّدَقهإستَنزلوا»فرماید:  در این باره می  علیه السالم  دادن صدقات مالی است. امام علی
 3. «صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید با

اشاره  توان به سعادت دنیا و آخرت افراد  سعادت دنیا و آخرت: از دیگر آثار صدقات می .3

خرد و دنیای  دهد با دادن صدقه بهشت را برای خویش در آخرت می کرد. کسی که صدقه می
کند و  ت که از خود ایثار میسازد که کریمانه است. کریم کسی اس ای می خویش را نیز بگونه

گانه سوم تقوا قرار گرفته و از برکات  چشمداشتی ندارد. این فرد در مرتبه تقوای اخص از سه
سوره حدید از اجر  31شود که مخصوص مقربان و ابرار است. خدا در آیه  آن مقام بهره می

از آن در زندگی  تواند مصداقی کریم نسبت به صدقه دهنده سخن به میان آورده است که می

دنیوی حیات کریمانه و در آخرت حیات طیب باشد که سعادت و خوشبختی در آن تضمین 
شده است. البته خدا در قرآن به صراحت از چنین اثری در آیات دیگر سخن بمیان آورده است. 

فاق کنند، سپس در پى آنچه ان فرماید:کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى از جمله می
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، و  دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است اند، منّت و آزارى روا نمى  کرده
 (333شوند. )بقره، آیه   بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نمى

شود که باید برای  .دفع بال، درمان دردها و دفع قضا: گاهی انسان دچار مشکل و مصیبتی می0

جمله آنها صبر بر مصیبت است و اینکه جزع و فزع نکند و صبر  اندیشی کند که از آن چاره
بگوید. )بقره، « الیه راجعون  انا و   انا هلل»جمیل پیشه گیرد و به خدا پناه برد و استرجاع نماید و 

اند: پیشگیری بهتر از درمان  ( اما گاهی انسان باید پیشگیری کند که گفته333و  333آیات 
ای  کند تا گرفتار مصیبت و فتنه رین درمان است. انسان عاقل کاری میاست؛ یا پیشگیری، بهت

آید، بخشی از گناهانی است  ها و بالیایی که بر سر انسان می ها و فتنه نشود. بسیاری از مصیبت

که خدا شخص را بدان مجازات کرده است؛ هر چند که خدا از بسیاری از گناهان خلق 
شود. خدا  ها و پیامدهایی دارند که موجب بال و مصیبت می لهگذرد، ولی برخی از آنها دنبا می

فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبه» فرماید: می

هرگونه مصیبتى به شما برسد به سبب و الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّهِ مِنْ وَلِيٍَّ وَلَا نَصِيرٍ؛ 

کننده خدا نیستید  گذرد؛ و شما در زمین درمانده عملکرد خود شماست و خدا از بسیارى درمى
 (03و  03)شوری، آیات «و جز خدا شما را سرپرست و یاورى نیست. 

ست تا از بنابراین، انسان باید به بهترین بلکه به تنهایی یار و یاوری مراجعه کند که در هستی ا

مندی از  های بهره ها جلوگیری کند. یکی از راه آثار و تبعات گناهان در قالب بالیا و مصیبت
های کسب  والیت و نصرت الهی آن است که انسان محبت خدا را بدست آورد. یکی از راه

هد، د ( انسان وقتی صدقه می00محبت الهی نیز صدقه دادن از مال اهلل در اختیار است. )نور، آیه 
قرار « رفع»شود که در برابر  تعبیر می« دفع»کند که در اصطالح از آن به  در حقیقت پیشگیری می

دارد. رفع یعنی برداشتن و آن چیزی است که آمده و باید برداشته شود؛ اما دفع یعنی پیشگیری 

های  دهد تا چیزی به محدوده و حریم او نزدیک شود. از نظر آموزه و اینکه شخص اجازه نمی
فرماید:  در این باره می صلی اهلل علیه وآله اسالم، صدقه دادن وسیله و ابزار دفع است. پیامبر اکرم

الْأَدْوَاءِ إِلََّا الصََّدَقَهْ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ هِيَ أَنْجَحُ دَوَاءً وَ تَدْفَعُ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ لَا يَذْهَبُ بِ»

کند و مؤثرترینِ داروست. همچنین، قضاى حتمى را   ؛ صدقه بال را برطرف مىوَ الصََّدَقَهْالدَُّعَاءُ 
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در این روایت هم از  3.«برد  ها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نمى  گرداند و درد و بیمارى  برمى
صدقه  دفع و هم از رفع سخن به میان آمده است. از نظر اسالم، بهترین عامل پیشگیری و دفع بال

تواند با  انسان می شود و است تا جایی که قضای حتمی که تحقق آن قطعی شده است، دفع می

پیشگیری اجازه ندهد تا آن قضای الهی تحقق یابد؛ زیرا خدا این سنت را قرار داده که قضای 
الهی با صدقه دفع شود و شخص، گرفتار مصیبت و بالیی نشود که پیش از آن امضا شده بود. 

تواند از دعا و صدقه بعنوان  ین اگر کسی گرفتار بیماری باشد برای رفع آن نیز میهمچن
 ابزارهای رفع استفاده کند.

.تبدیل بدبختی به خوشبختی، افزایش عمر و پیشگیری از بدی با صدقه: صدقه نوعی احسان و 5

یرا برخی از ها است و در مواردی نیز نوعی اکرام و ایثار است؛ ز بخشش به دیگران از داشته
افراد اجتماع با آنکه خود به چیزی نیاز دارند، ولی برای رضایت خدا از آن گذشته و به 

؛ انسان، 7کنند آنان نیز به آن چیز نیازمند هستند.)حشر، آیه  دهند که احساس می دیگرانی می
ت. ( چنین اعمالی موجب رضایت الهی است. از این رو برکاتی خاص برای آن مترتب اس1آیه 

شود؛ زیرا بسیاری از مردم به سبب  همچنین از نظر اسالم، صدقه دادن موجب افزایش عمر می
شوند و پیش از موعد اجل  گناهایی همچون قطع صله رحم و مانند آن گرفتار اجل معلق می

توان با صدقه دادن به افزایش عمر تا اجل مسمی اقدام کرد.  میرند. بنابراین، می مسمی می

الرَّحِمِ  وَجهِها وَاصطِناعُ المَعروفِ وَ بِرُّ الوالِدَينِ وَصِله  اَلصَّدَقه عَلى» فرماید: میاهلل علیه وآله  صلیپیامبر

صدقه بجا، نیکوکارى، نیکى به پدر  تُحَوِّلُ الشِّقاءَ سَعادهً وَتَزيدُ فِى العُمرِ وَ تَقى مَصارِعَ السُّوءِ؛

تى تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهاى بد جلوگیرى و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبخ
تاکید شده است. این بدان معنا است که صدقه باید « ها وجه»البته در این روایت بر قید  3«کند. مى

 با صداقت و به دور از منت و اذیت باشد.

باید توجه داشت که کسب درآمد حالل مهمترین اصل در تحقق حقیقت مفهوم صدقه است؛ 
گونه صداقتی ندارد و چنین کسی اگر پرداخت  آورد، هیچ ا کسی که مال حرام به دست میزیر

ای ندارد؛ زیرا مال حرام هیچ آثاری ندارد.  مالی و انفاقاتی داشته باشد، اصال انفاق مالی او فایده
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 کنند یا کارهای های مذهبی انفاق می آورند و در مراسم بنابراین کسانی که مال حرام گرد می
ای نکرده و  دهند، اینان در حقیقت هیچ گونه انفاق و صدقه خالصانه المنفعه انجام می به ظاهر عام

اِنَّ الحَرامَ ال  »فرماید: در این باره می  علیه السالم ای نخواهند برد. امام هادى از آن انفاق خویش بهره

؛ براستى ؤجَر عَلَيهِ وَ ما خَلَّـفَهُ كانَ زادَهُ اِلَى النَّارِيَنمى وَ اِن نَمى ال يُبارَکُ لَهُ فيهِ وَ ما اَنفَقَهُ لَم يُ
یابد و اگر افزایش یابد، برکتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و  که حرام، افزایش نمى 

  3.«اى به سوى آتش خواهد بود اگر بماند، توشه
چون صدقه موجب تکفیر  .تکفیر گناهان و محبت پروردگار با صدقه: برخی از اعمال صالح3

شود، به طوری که خود گناه و آثار آن از پرونده اعمال آن شخص پاک شده و  گناهان می

گیرد. تکفیر از اصطالحات قرآنی به معنای  دیگر شخص تحت تاثیر گناه و آثار آن قرار نمی
جمله پوشش و پوشاندن است. تکفیر گناه به معنای پوشیده شدن عملی زشت با عمل صالح از 

صدقه است. عواملی در ایجاد بستر تکفیر نقش اساسی دارند که از جمله آنها اجتناب از گناهان 
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا » فرماید: کبیره است. خدا می

اید، دورى گزینید بدیهاى شما را از شما  که از آنها نهى شده ؛ اگر از گناهان بزرگىكَرِيمًا
( خدا در جایی دیگر 03)نساء، آیه  «آوریم.  مى زداییم و شما را در جایگاهى ارجمند در مى
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ» فرماید: می

اند، قطعا گناهانشان را از آنان  و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهيَعْمَلُونَ؛ 
( از این آیه به دست 3)عنکبوت، آیه «دهیم.  کردند پاداششان مى زداییم و بهتر از آنچه می مى

ها شود. از جمله این اعمال  دیتواند موجب تکفیر ب آید ایمان در کنار هر کار صالح می می
كَفِّروا » فرماید: می علیه السالم ان علىمؤمنتوان به صدقه اشاره کرد؛ از این رو که امیر نیک می

؛ با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاک رَبِّكُم بِالصَّدَقَهْ وَ صِلَهْ الرَّحِمِ  ذُنوبَكُم وَ تَحَبَّبوا اِلى

یکی از عوامل محبوبیت  علیه السالمآن حضرت 3«دگارتان گردانید.کنید و خود را محبوب پرور
انسان نزد پروردگار را عمل صالح صدقه دادن دانسته است. بنابراین، اگر کسی بخواهد محبوب 

پروردگارش باشد، صدقه دهد. شکی نیست که محبوبیت در نزد خدا آثار و برکات بسیاری 
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 شده است. دارد که در آیات و روایات به آن اشاره
ها و بالیا به سبب گناهان است. انسان با صدقه  دفع مرگ بد و زشت: بسیاری از بیماری .3

میرد که برخی از  تواند آنها را هم دفع و هم رفع کند. انسان همچنین به اشکال گوناگون می می

هایی که گاه انسان آرزوی مرگ  های سخت است. گرفتاری آنها همراه با شکنجه و عذاب
کند تا از آنها رهایی یابد. اگر کسی بخواهد از هر گونه مرگ بد و زشت در امان باشد و  می

بیمارها نباشد و حالت احتضار سخت و دشواری نداشته باشد، بهتر است که صدقه دهد.  گرفتار
فِى العُمرِ وَ يَدفَعانِ عَن اَلبِرُّ وَ الصَّدَقَهْ يَنفيانِ الفَقرَ وَ يَزيدانِ »: فرماید می  علیه السالم  امام باقر

افزایند و هفتاد مرگ بد  بَرند، بر عمر مى  کار خیر و صدقه، فقر را مى صاحِبِهِما سَبعينَ ميتهً سوءٍ؛

 «3کنند. را از صاحب خود دور مى
شوند، چنانکه بنی  ها با گناهان خویش موجب خشم الهی می .خاموشی غضب الهی: انسان3

( هم چنین کسانی که از 333؛ آل عمران، آیه 73و  33.)بقره، آیات اسرائیل این گونه بودند
( یا 333پذیرند)نحل، آیه  ( یا به جای ایمان، کفر را می33)انفال، آیه  گریزند میدان جنگ می

(، مورد خشم الهی 30)ممتحنه، آیه  شوند والیت کفار را به جای والیت اهل ایمان پذیرا می
های رهایی از غضب الهی آن است که انسان صدقه خالصانه بدهد و  گیرند. یکی از راه قرار می

الصَّدَقَهْ لتُطفِئُ  إنَّ »فرماید: می صلی اهلل علیه وآله  خود را از خشم الهی در امان نگه دارد. پیامبر

 3«نشاند. صدقه، خشم پروردگار را فرو می غَضَبَ الرَّبِّ؛
رهایی از غم و اندوه، بخشش صدقات مالی است. .دفع اندوه و درندگان یکی از ابزارهای 1

همچنین انسان اگر بخواهد خود را از درندگان در امان نگه دارد، صدقه بدهد؛ زیرا صدقه 
    علیه السالم ها و بالیا از جمله اندوه و درنده است. امام صادق کننده بسیاری از بیماری دفع
عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ   يْلَهْ اِنْ كَانَ يَوْمٌ فَيَوْمٌ وَ اِنْ كانَ لَيْلَهْ فَلَيْلٌ دَفَعَ اللَّهمَنْ تَصَدَّقَ فى يَوْمٍ اَو لَ» :فرماید می

است روز و اگر اگر روز -روز و یا شب صدقه بدهد کس درهرالْهَمَّ وَ السَّبُعَ وَ ميتَهْ السُّوءِ؛ 
  0«ند.ک خداوند از او غم و اندوه، درنده و مرگ بد را دور مى -شب است، شب
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ه اقتصادی اسالم بر اساس اهداف و نام  نظام :درمان شکاف طبقاتیساماندهی اقتصادی و  .7
اقشار و ابعاد اجتماعی  ۀاصولی سامان یافته که از مهمترین آنها گردش سالم اقتصادی در هم

همین اساس، برای جلوگیری از افزایش ثروت و انباشت آن در دست اقشاری از است. بر

هایی از اموال به شکل خاص در قالب انفال و فی در اختیار  خدا فرمان داده تا بخشاجتماع، 
شود تا صدقات عام و  مامور می صلی اهلل علیه وآله حکومت اسالمی قرار گیرد. همچنین پیامبر

خاص از جمله زکات را از ثروتمندان گرفته و در اختیار فقیران قرار دهد تا این گونه از شکاف 
( پیامبر در این 50و  53و  3؛ انفال، آیات 7تا  3جلوگیری به عمل آورد.)حشر، آیات اقتصادی 

من مأمورم که صدقه و  ؛ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَهْ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرُدَّهَا فِي فَقُرَائِكُم» فرماید: باره می

 3«زکات را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان بدهم.

های قرآن، اقتصاد مایه قوام و استواری اجتماع  . کمرشکنی شیطنت شیطان: از نظر آموزه33

دارد و فقر را به عنوان  ؛ از همین رو شیطان به اقتصاد توجه خاصی مبذول می(3است)نساء، آیه 
کند تا با فقر و گسترش  کند. بر همین اساس، تالش می اجتماع ارزیابی می شکن جامعه و ستون

در اجتماع، ستون فقرات اجتماع را بشکند و آسیب جدی به سعادت و آرامش و آسایش آن 
نوعی ارتباط تنگاتنگ میان فقر و کفر  صلی اهلل علیه وآله اجتماع وارد سازد. از همین رو پیامبر

 3«؛ نزدیک است که فقر همان کفر باشد.كادَ الفَقرُ اَن يَكُونَ كُفرا» :مطرح کرده و فرموده است

کند تا  دهد، شیطان از این ابزار استفاده می ز آنجایی که فقر، انسان را در آستانه کفر قرار مىا
گیرد، اسالم  مردم به کفر کشیده شوند. و چون فقر به سبب عدم عدالت در اجتماع شکل می

یز ( که از جمله آنها توزیع عادالنه ثروت و ن33هایی برای اجرای عدالت دارد)حدید، آیه  برنامه
( در 37؛ ذاریات، آیه 33و  35؛ معارج، آیات 3؛ انفال، آیه 3اموال و درآمدها است. )حشر، آیه 

ورزی به جای  مقابل، ابلیس بر آن است تا با جلوگیری از اجرای عدالت و تقویت روحیه بخل

بخشش و احسان و صدقات واجب و مستحب، مردم را به سوی فقر و سپس کفر بکشاند. بر 
تواند کمر کفر را بشکند که همان فقر است. به  احسان و صدقات می س، بخشش وهمین اسا

سخن دیگر، اگر اقتصاد ستون فقرات و کمر اجتماع است، فقر، نابودی این ستون اصلی اجتماع 
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است. پس اگر اجتماعی به سوی فرهنگ صدقات برود و فقر را به اشکال گوناگون نابود کند، 
شکسته است که فقر را ابزار قیام و ایستادگی خود برای کفرورزی در حقیقت کمر شیطان را 

فرماید: آیا شما را از چیزى خبر ندهم  در این باره می صلی اهلل علیه وآله  قرار داده است. پیامبر

که اگر به آن عمل کنید، شیطان از شما دور شود، چندانکه مشرق از مغرب دور است؟ عرض 
شکند، دوست  کند، صدقه پشت او را مى  روى شیطان را سیاه مى کردند: چرا. فرمودند: روزه

 3زند. کند و استغفار شاهرگش را مى داشتن براى خدا و همیارى در کار نیک، ریشه او را مى 
کنند با این عمل خویش نه تنها خود بلکه جامعه را نجات  کسانی که صدقه پرداخت می

آورند. از همین رو عمل  یطان و کفر را فراهم میدهند و موجبات سعادت و رهایی از دام ش می

علیه  اجتماعی صدقه دادن بهتر از عمل صالح فردی روزه مستحبی دانسته شده است و امام صادق
یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه  فرماید: صدقه درهم افضل من صیام یوم؛ می  السالم  

 3مستحبى برتر و واالتر است. 

تواند صدقات را به عنوان  های قرآن، انسان در امور شخصی خویش می آموزه به هر حال، از نظر

یکی از مهمترین عوامل کسب آرامش و آسایش و خوشبختی در نظر گیرد و بدان عمل کند؛ 
ای اجتماعی تبدیل  چنانکه اجتماعات انسانی باید فرهنگ صدقات را به هنجاری عام و پدیده

آن در امان مانده و اجتماع را به سعادت برسانند و ستون فقرات  این گونه از فقر و آثار کرده و

نسی در امان نگه ی و اِاجتماع یعنی اقتصاد را از هجوم دشمنان درونی و بیرونی و شیاطین جنّ
 . دارند

مردمی درشرایط کنونی که مردم با مشکالت مالی عدیده ای روبرو هستند ؛ رهبر فرهیخته و  
ما :»فرمودند « پویش همدلی »درتوصیه ای برای ایجاد  33/3/3077امسال  انقالب در نیمه شعبان

والن در ستاد ملی ]مبارزه با کرونا[ به طور جدی مشغول کارند و ئعرض می کنیم که مس

گزارش هایش به ما داده می شود و اطالع پیدا می کنیم. و برای برخی از قشرهای ضعیف هم 
فکرهایی کرده اند که من توصیه می کنم، تاکید می کنم که این برنامه هایی را که مسیولین 

ر نظر گرفته اند، هر چه سریع تر، هر چه بیشتر، هر چه دولتی برای برخی از قشرهای ضعیف د
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بهتر ان شاء اهلل به اجرا در بیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. عده ای هستند که 
در این شرایط و در این اوضاع حقیقتا زندگی شان به سختی قابل گذران است و نمی توانند 

 دارند توانایی و است باز کنند؛ مردمی که دست شان زندگی معمولی عادی خودشان را اداره

: خوانیم می «النبوه شجره» شریف صلوات در. کنند شروع را وسیعی فعالیت زمینه این در بایستی
 احييتني تحت ظلكرزقك بما وسعت علي من فضلك... و من قترت عليه من مواساه ارزقني و

انجام بگیرد؛ بخصوص که ماه رمضان در  ؛ یعنی این یکی از کارهای الزمی است که بایستی
پیش است. ماه رمضان، ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است؛ چه خوب 

است که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک 
را از امسال، در ذهن ها مومنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد، خاطره خوشی 

خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنه ها و جلوه هایی 
از جامعه مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه مهدوی، جامعه قسط و 

اینها را  اسات و برادری است؛ؤعدل است و جامعه عزت است، جامعه علم است، جامعه م

بایستی ما در زندگی خودمان تحقق ببخشیم، به قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک می 
اما دراینکه چگونه و درچه مواردی اقدام به کمک وهمیاری با نیازمندان داشته باشیم را «.کند

 بود . نیز آموزه های قرآنی وسیره ائمه اطهار و علمای اعالم ونیکان روزگار راهنمای ما خواهد

 رد انفاقابهترین مو

تواند به دیگران بدهد. این چیز  انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می
تواند علم باشد، یا مال و ثروت و یا حتی انفاق محبت و همدلی و همدردی با دیگران. اما  می

بقره مواردی که انفاق در  از سوره 330آنچه در اینجا مراد است همان انفاق مالی است. در آیه 

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَ » آنجا باید صورت گیرد بیان شده است که می فرماید:

لُونَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيَماهُمْ الَ يَسْأَ

و آن کسانی هستند که دارای صفات سه گانه  النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ؛
بهترین مصارفی که در آیات و روایات برای انفاق مالی  .ای که در این آیه آمده است باشند

 بیان شده عبارتند از:
مسئله جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و یادگیری فنون جنگی  .کسانی که به خاطر اشتغال به3
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 از تالش برای معاش و تأمین هزینه زندگی بازمانده اند.
. کسانی که افراد نادان و بی اطالع آنها را از شدت عفاف ،غنی می پندارند ولی آنها را از 3

ای درونی وجود داردکه یعنی در چهره هایشان نشانه هایی از رنجه، چهره هایشان می شناسی

برای افراد فهمیده آشکار است. مسئله دیگری د رارتباط با انفاق در راه خداست و آن کیفیات 
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرَّاً »مختلف و متنوع انفاق است که چنین می فرماید: 

آنها که اموال خود را شب و ؛رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَوَعَالَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ 
. ناگفته پیداست که انتخاب کنند پاداششان نزد پروردگار است روز ،پنهان و آشکار ،انفاق می

یعنی انفاق کنندگان باید در انفاق ، رعایت شرایط بهتر برای انفاق است، این روش های مختلف

به هنگام شب وروز ،پنهان و آشکار جهت اخالقی و اجتماعی را در نظر بگیرند. بهر حال  خود
 3انفاق درهمه حال و به هر شکل نباید فراموش شود.

معمول  ،یزی با اصرار از مردم نمی خواهندقدر بزرگوارند که هرگز چ .کسانی که این0
 عادی نیستند. نیازمندان عادی اصرار در سوال است ولی آنها یک نیازمند

ترین موارد مصرف انفاقات مالی، خویشاوندان است. هر چه شخص به  . خویشاوندان: از مهم5
تر خواهد بود. انسان باید اول به حکم  تر باشد وظیفه و تکلیف، شدیدتر و سخت انسان نزدیک

نیازمند. وظیفه انفاقات مالی واجب را درباره خویشان واجب النفقه انجام دهد و سپس خویشان 

؛ اسراء، 1؛ نساء، آیه 333در آیات قرآن بر این مورد مصرف بسیار تاکید شده است. )بقره، آیه 
 (31و  33آیات 

. فقیر و مسکین: فقیر کسی است که قدرت حرکت دارد ولی توان ایستادن روی پای خود را 3
ه کند و داربستی ای است تا بدان تکی ندارد؛ زیرا همانند درخت تاک است که نیازمند پایه

خواهد که بر آن بیاویزد تا راست بماند. در حقیقت ستون فقراتی ندارد تا بر آن استوار  می

تواند او را سرپا نگه دارد؛ در  گردد. فقیر از نظر اقتصادی درآمدی دارد ولی این درآمد نمی
(، در 3، آیه حقیقت اقتصاد که قوام فرد و جامعه و ستون خیمه خانواده و جامعه است )نساء

دهد و لذا  هایش را نمی  شخص فقیر ضعیف و سست است و درآمد، کفاف خرج و هزینه

                                                           
 3 ج نمونه تفسیر، شیرازی . مکارم 3
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نیازمند کمک و انفاقات مالی دیگران است تا سرپا بماند. اما مسکین کسی است که نشسته و 
توان حرکتی ندارد چه رسد که سرپا بماند. وضعیت او بدتر از فقیران است. بنابراین، اگر 

فقیر همانند وضعیت کسی است که نیازمند نصرت است، وضعیت مسکین همانند وضعیت 

یعنی او همانند کودک شیرخوار  وضعیت کسی است که نیازمند والیت و سرپرستی است؛
است که باید غذا را در دهانش گذاشت. پس مسکین، نیازمند سرپرستی دیگران است تا از 

ی ندارد و یا توان آن را ندارد تا در پی کسب و عهده مخارج خود برآید؛ چرا که هیچ درآمد
کاری برود و درآمدی داشته باشد. براین اساس باید گفت نخستین و برترین مورد انفاق آن 

)بقره،  است که انسان به چنین شخصی کمک کند و او را تحت والیت انفاقی خود بگیرد.

 (01؛ روم، آیه 1؛ نساء، آیه 33؛ نور، آیه 333و  3 33آیات 
تر است. از این رو،  . جهاد در راه خدا: حفظ امنیت جامعه، از امنیت فردی مهمتر و بنیادی3

انفاق مالی برای تجهیز نفرات و ادوات بسیار مهم و اساسی است. خداوند در آیات قرآن، یکی 
انفاق، )از مصارف انفاقات مالی را جهاد دانسته و از آن به جهاد مال تعبیر کرده است

 (373و  370و  353و  355بقره؛ آیات  ؛33آیه
 333کنندگان و سائالن: لزوم صرف مال، در راه رفع نیازمندی سائالن در آیه  . درخواست3

کنندگان از  سوره بقره مورد تاکید قرار گرفته است. براساس همین آیه انفاق مال به درخواست

ره ذاریات آن را به عنوان حق سو 37تا  33های صداقت انسان است و خداوند در آیات  نشانه
برعهده افراد دارا دانسته است؛ به این معنا که سائالن در مال انسان شریک به شراکت مشاع 

 هستند و باید این حق پرداخت شود.
سبیل: از دیگر موارد مصرف انفاقات مالی است. خداوند انفاق مال را به  ماندگان و ابن . در راه1

و  333دانسته است. )بقره، آیات « برّ»های تقوا و موجب رسیدن به مقام  هدر راه ماندگان از نشان

 (31و  33؛ اسراء، آیات 333
 (.330است. )بقره، آیه  دار و ناتوان از کسب، از مصارف انفاق . فقیران عفیف: فقیران خویشتن7

نی در حکم . والدین: از نظر قرآن انفاق مالی نسبت به والدین فقیر، جزو واجبات است؛ یع33
واجب النفقه خواهند بود. از این رو، هم آنان در اولویت هستند و هم ضروری است که به آنان 

 (333کمک شود. )بقره، آیه 
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؛ 333و  333. یتیمان: از دیگر موارد مصرف انفاقات مالی، یتیمان ناتوان است. )بقره، آیات 33
 (1نساء، آیه 

به مهاجران نیازمند و انفاق به آنها در آیات قرآنی به  . مهاجران فقیر: لزوم توجه توانگران33

 (33؛ نور، آیه 330بقره، آیه )عنوان یکی از موارد مصرف انفاقات مالی مطرح شده است. 
 . انفاق به هر شکل وصورت30

از سوره بقره سخن ازمسئله دیگری د رارتباط با انفاق در راه خداست و آن کیفیات  335در آیه 
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرَّاً » متنوع انفاق است که چنین می فرماید:مختلف و 

آنها که اموال خود را شب و وَعَالَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ؛ 

نند پاداششان نزد پروردگار است . ناگفته پیداست که انتخاب روز ،پنهان و آشکار ،انفاق می ک
یعنی انفاق کنندگان باید در انفاق ، رعایت شرایط بهتر برای انفاق است، این روش های مختلف

خود به هنگام شب وروز ،پنهان و آشکار جهت اخالقی و اجتماعی را در نظر بگیرند. بهر حال 
 «3د فراموش شود.انفاق درهمه حال و به هر شکل نبای

 استغفار وامیدواری به فضل الهی ، . توبه95

صورت بهترین عبادت و دعا سفارش، و فراوانی انجام دادن آن  شریعت اسالمی، استغفار به در 
و بیشتر دعاهایی که از  3است.«اهلل استغفر»ترین تعبیر از آن، با جمله  توصیه شده و شاخص

» متضمّن همین لفظ -با عبارات و الفاظ گوناگون -معصومان علیهم الساّلم به یادگار مانده،
 است.«استغفار 

مورد از آن در هیئتهای گوناگون باب  50است:  بار در قرآن آمده 31مفهوم آمرزش خواهی 

و یک بار « تغفر»، دو مورد «یغفر»، سه مورد به صیغه «إغفر»مورد در قالب  33استفعال، 
 0کار رفته است. به« مغفرۀ»صورت  به

است که خداوند به بنی اسرائیل فرمان  آمده و نقل شده«حِطَّۀ»در دو آیه نیز فرمان استغفار با واژه

                                                           
 3 ج نمونه تفسیر، شیرازی . مکارم 3
 .01 ص ،3 ج نورالثقلین، . 3
 «غفر» ،305 ص المفهرس، . المعجم 0
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 3استغفار داد تا مشمول مغفرت الهی قرار گیرند. 
امبران را به استغفار سفارش کرده و و دیگر پی صلی اهلل علیه وآلهقرآن مجید همچنین پیامبر اکرم 
آیه، به آمرزش خواهی ترغیب عمومی کرده و  1اند، چنان که  عموم مردم بدان فرمان داده شده

صلی اهلل  آیه نیز شخص رسول اکرم 3آیه، از استغفار پیامبران سخن به میان آورده و  03نزدیک به 

  5کنند. و اهل زمین استغفار می 0مؤمنان فرشتگان برای 3را به آن مأمور کرده است. علیه وآله

لِلََّذينَ اتََّقَوا... اَلََّذينَ يَقولونَ  ...»3درخواست آمرزش گناه، صفت پرهیزکاران معرّفی شده است

 3«لَنا رَبََّنا اِنََّنا ءامَنَّا فَاغفِر

ال اَفَ»و توبیخ ترک آن در برخی دیگر، چون  3فرمان و تشویق به استغفاردر بسیاری از آیات 
سازد، زیرا از یک سو  ، ضرورت استغفار همگان را روشن می1«یَتوبونَ اِلَی اللّهِ ویَستَغفِرونَهُ

انسانهای عادی بر اثر غفلت، نادانی و سرکشی غرایز حیوانی و هوای نفس، همواره در معرض 
 رو نیاز به استغفار و ضرورت آن، جهت پاالیش و تصفیه روحشان امری گناه هستند، ازاین

 نماید. بدیهی می

گونه که شایسته مقام ربوبی است، به جای  تواند حقوق الهی را آن کس نمی از سوی دیگر، هیچ
پردازد، بر این اساس، حتّی  آورد، بلکه به اندازه معرفت و شناخت خویش به این مهم می

وند متّهم، پارسایان حقیقی نیز از کارها و عبادتهای خود شرم داشته، خویش را در پیشگاه خدا
 7کنند.  دانند و ضرورت استغفار را درک می بلکه مقصر می

از جمله مواقعی که انسان دچار ناآرامی و اضطراب می شود، پس از ارتکاب گناهان و 
گرفتارشدن به عذاب وجدان و احساس گناه است که گاهی طبق روایات، اندوه طوالنی به بار 

                                                           
 .333آیه ،3اعراف، سوره. 31آیه ،3بقره،سوره.  3
 «غفر» ،3331 ص ،0 ج االحصائی، المعجم . 3
 ..3آیه ،53سوره/. غافر 0
 . 3آیه ،53سوره/شوری . 5
 . 530 ص ،3 ج نمونه، . 3
 33-33آیه ،0عمران،سوره آل . 3
 .«غفر» ،305 ص المفهرس، المعجم . 3
 . 35آیه ،3. مائده،سوره 1
 .370 خطبه البالغه، نهج . 7
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 می آورد.

كَمْ مِنْ صَبْرِ سَاعَةٍ قَدْ أوْرَثَتْ فَرَحاً طَوِيلًا وَ كَمْ مِنْ لَذَّةِ سَاعَةٍ »می فرماید:  علیه السالم   امام صادق

چه بسا ساعتی تحمل و صبر، شادی طوالنی به دنبال دارد و چه بسیار  1قَدْ أوْرَثَتْ حُزْناً طَوِيالً؛

 «لذت گذرا که اندوه طوالنی به جای می گذارد.

رسواشدن نزد مردم، شب و روزِ ختی درانتظار انسان است و نیز ترس ازفکر اینکه چه عذاب س

تنها عامل آرامش بخش، گذشت خداوند از خطای ا پُر از دلهره و تشویش می کند وآدمی ر
قرآن به این حقیقت اشاره می کندکه خداوند به  انسان و پوشاندن گناه اوست. آیات بسیاری در

دگانش را مشمول لطف خویش قرار داده، راه بازگشت را غفوریت خود، بناقتضای ستّاریت و

برای آنان باز می گذارد حتی به ایشان بخشش تمام گناهان و جبران و تبدیل آنها به نیکی ها را 
 وعده می دهد؛ چنان که فرموده:

هِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ الَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ»

بگو: اى بندگان من که بر خویشتن زیاده روى روا داشته اید! از رحمت خدا نومید  3؛ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

  0آمرزد که او، خود آمرزنده مهربان است. گناهان را مى ۀمشوید. در حقیقت، خدا هم
 ؛4ساعاتُ الوَجَعِ، يُذهِبنَ ساعاتِ الخَطايا»ند: فرمود وآله علیه اهلل صلی نبی اکرم

 .«برد هاى گناه را از میان می هاى درد، ]آثار [ لحظه لحظه 
 زیاد استغفار کنیم.، بنابراین از کارهای خوب این است که در هنگام درد کشیدن 

ه و خطاهای خود پشیمان باشد و به از مهم ترین شرط استغفار این است که بنده واقعا از گنا

این است که خدایا من « استغفراهلل ربی و اتوب الیه»سوی خدا بازگردد. در حقیقت معنای جمله 
از تو طلب آمرزش می کنم و به سوی تو بازمی گردم. بازگشت به سوی خدا زمانی به طور 

ی که در پیش گرفته واقعی محقق خواهد شد که بنده از صمیم قلب از گناهان و راه خطای
پشیمان باشد و کوتاهی هایی را که تاکنون مرتکب آن شده جبران کند و به معنای واقعی به 

                                                           
 .53 ص االمالی، مفید، . شیخ 3
 .30 آیه زمر، . 3
 است خواندنی که کند می نقل را کنندگان توبه از هایی داستان اآلخره منازل کتاب اواخر در قمی عباس . شیخ 0
 ،10 حدیث، 355 ص، 33 جلد، األنوار . بحار 5
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 سوی خدا بازگردد.
بر همین اساس در آیات فراوانی که سخن از استغفار و توبه به میان آمده بی درنگ، کلمه 

 خطاهای گذشته است. به کار رفته است و معنای اصالح همان جبران خرابی ها و« اصلح»

استغفراهلل ربی و »در روایتی نیز نقل شده که شخصی بدون توجه به معنا و شرایط استغفار، ذکر 
بر زبان جاری می کرد. حضرت بشدت بر او خشم گرفت   علیه السالم را در حضور علی« اتوب الیه

ش شرط دارد: اول: و فرمود: آیا می دانی حقیقت و معنی و شرایط استغفار چیست؟ استغفار ش
پشیمانی از گناه، دوم: تصمیم بر عدم بازگشت به گناه، سوم: حقوق مردم را که از آنان ضایع 
کرده ای جبران کنی، چهارم: هر تکلیف واجبی را که از تو فوت شده قضا نمایی، پنجم: 

ن اندازه گوشت هایی را که از حرام بر اندامت روییده است با اندوه ذوب نمایی، ششم: به هما
 3سختی طاعت به او بچشانی.، که جسم تو شیرینی معصیت را چشیده

بنابراین با توجه به این آیات و روایات، استغفار حقیقی استغفاری است که انسان واقعا از گناهی که 
مرتکب شده پشیمان باشد و به آن باز نگردد و حقوق مردم و حقوق الهی را که ضایع کرده، جبران 

ی مردم را بپردازد، اگر حق کسی را ضایع کرده از آنان طلب رضایت نماید و اگر خمس کند و بده
 ۀیا زکاتی بدهکار است، پرداخت کند، نماز و روزه قضایش را به جا آورد یا تصمیم بگیرد که هم

 این امور را انجام دهد و در این صورت استغفار او استغفار واقعی خواهد بود.

توبه واستغفار است ؛ هنگامه بروز بالیاست.  زنگ هشدار خداوندی برای یکی دیگر ازمواردی که
آدمی بسوی فطرت خود بازگشت وبه صراط مستقیم وتدارک مافات  این ابتال به سبب آن است تا

و تصمیم به ترک گناهان اقدام کند .در این شرایط بحرانی بسیار شایسته است تا آدمی به توبه و 
اند که در پرتو استغفار آثار و نتایج فراوانی نصیب او واجتماع انسانی استغفار روی آورد و بد

 خواهد شد . وقتی این همه فواید در استغفار نهفته است به قول مرحوم فیض کاشانی : 

 ز هـــر چـــه غیـــر یـــار، اســـتغفراهلل
 

 ز بـــــود مســـــتعار، اســـــتغفراهلل   
 

 دمی کـان بگـذرد بـی یـاد رویـش     
 

 سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت
 

 از آن دم بــــی شــــمار اســــتغفراهلل 
 

 نگشـــــتم هوشـــــیار، اســـــتغفراهلل
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 نکردم یک سجودی در همـه عمـر  
 

 کــه آیــد آن بــه کــار اســتغفراهلل     
 

ــه  ــدبار توبــ ــدم صــ ــردار بــ  ز کــ
 

ــتغفراهلل    ــزار اســـ ــارم هـــ  ز گفتـــ
 

ــیض    ــار ای ف ــار ی ــدم دور از دی  ش
 

 3مـــــن مهجـــــور زار اســـــتغفراهلل 
 

 بهترین مکان و زمان استغفار

ای محدود نیست؛ ولی در حاالت و موقعیّتهای  استغفار به زمان و مکان خاص و وضعیّت ویژه
مختلف زمانی و مکانی، نقش ویژه خود را دارد و بیشتر مقرون به پذیرش از ناحیه خداوند 

ی و برا، 3«اِنَّا اَنزَلنـهُ في لَيلَةِ القَدر»است، چنان که شب، بستر مناسبی برای نزول فیض الهی: 
 است. 0«سُبحـنَ الََّذي اَسري بِعَبدِهِ لَيالً»عروج عبد: 

وبِاالَسحارِ » 5سوره ذاريات 18و « المُستَغفِرينَ بِاالَسحار» 4عمران سوره آل 1۱قرآن كريم در آيات 

قالَ : »3یوسف ۀسور 71گزیند و در آیه  با صراحت، سَحَر را برای استغفار برمی «هُم يَستَغفِرون

طبق نظر قریب به اتّفاق مفسّران، برتری استغفار در سحر در مقایسه با « اَستَغفِرُ لَکُم رَبّیسَوفَ 
 کند. زمانهای دیگر را گوشزد می

از وی خواستند تا برای گناهانی که در   علیه السالم در آیه اخیر، آنگاه که فرزندان خطاکار یعقوب
علیه ) از خداوند آمرزش بطلبد. یعقوباند برای آنان  حقّ پدر و برادر خود مرتکب شده

 طلبم. (گفت: در آینده برایتان از خدا آمرزش میالسالم
  3کنند که منظور او از آینده، سَحَر بوده است. بیشتر روایات ناظر به آیه یاد شده تصریح می

شبهای سیزدهم تا پانزدهم  1برخی دیگر از مفسّران نیز زمانهای دیگری، چون شب جمعه
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 اند. طلبی دانسته را مناسب برای این آمرزش 3و وقت نماز شب، 3رجب

 می شود؟ آیا استغفارمان پذیرفته

 پذیرش استغفار از سوی خداوند حتمی است، زیرا:
ومَن يَعمَل سوءًا اَو يَظلِم » . برخی آیات به پذیرش استغفار از سوی خداوند تصریح دارد:3

فَاستَغفِروهُ ثُمََّ »، 4«ومَن يَغفِرُ الذَُّنوبَ اِالََّ اللَّهُ»، 5«اللَّهَ غَفورًا رَحيمـانَفسَهُ ثُمََّ يَستَغفِرِ اللَّهَ يَجِدِ 

« اُدعونی اَستَجِب لَکُم» 3سوره غافر 33همچنین خداوند در آیه 3«توبوا اِلَيهِ اِنََّ رَبّي قَريبٌ مُجيب

این وعده الهی مشمول  3صورت یکی از بهترین دعاها وعده استجابت دعا داده و استغفار، به
 تواند سبب تشویق به آن باشد. است و وعده پذیرش استغفار می

، عدم پذیرش آن از 1کند . با توجّه به اینکه آیات فراوانی از قرآن کریم به استغفار امر می3

 آید. سوی خداوند، بعید به نظر می
بخشش الهی است که در ... خود بشارت به  .بسیاری از اوصاف الهی چون غفور، غفّار، عفوّ و0

 استغفار، مطلوب است.

ها را از تن و جان  سازد و ناخالصى خواهى، خود را تطهیر مى خوب خدا در زالل آمرزش ۀبند
دهد که پس از آن، پشیمان  کند. انسان در طول زندگى، گناهانى انجام مى خویش پاک مى

آن گناه را تکرار نکند. در  کند که دیگر آورد و توبه و تعهد مى شود، به خدا روى مى مى
صورت وجود چنین توفیقى، جاى امیدوارى هست. با این حال، برخى اهل توبه و بازگشت و 

رسد و  در فکر ترک گناه نیستند، غافل از اینکه در یک لحظه نامعلوم، مرگ انسان فرا مى
یقین، زمانى که نیاز روى آورد؟ به  یابند. راستى چه وقت باید به درگاه بى توفیق توبه نمى
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هاى دینى آمده است که حتى کاتبان الهى، زمانى را  درهاى آمرزش بسته نشده باشد. در آموزه
رو، تا  دهند تا با انابه و توبه، به درگاه احدیت روى آورند. ازاین به بندگان خطاکار فرصت مى

را دریابد و با پرونده سیاه کار توبه  ایستند تا شاید فرد گناه آن زمان، از نوشتن گناهان نیز بازمى

 فرماید: مى علیه السالم از گناه به پیشگاه خداوند حاضر نشود. حضرت على

 3؛سْتِغْفارُ دَواءُ الذُّنُوبِالِاَ»

 «.است گناهان داروى خواهى، آمرزش

 :فرماید مى اند، و در سخنى دیگر که اهل سنت از آن حضرت نقل کرده

 2؛الْذُنُوبِاَلْاِسْتِغْفَارُ يَحُتُّ »

 «.ریزد مى فرو را گناهان خواهى، آمرزش

  انواع استغفار

انجام دادن عملی که موجب  :و یا فعلی مانند« استغفر اللّه»گفتن  :استغفار یا قولی است مانند

گردد.استغفار گرچه فی نفسه مستحب است، لیکن گاهی به جهت عوارضی  آمرزش انسان می
 ن رو، استغفار به لحاظ حکم سه گونه است:گردد. از ای واجب یا حرام می

 استغفار واجب

یا بدلِ  0استغفار به عنوان کفّارۀ واجب بر مُحرم در صورت جدال کمتر از سه بار و فسوق،

کفّارۀ واجب بر کسی که توان انجام هیچ یک از خصال کفّاره )آزاد کردن برده، گرفتن دو ماه 
 5را ندارد واجب است.روزه یا اطعام یا پوشاندن شصت فقیر( 

البته بدلیّت استغفار در کفّارۀ ظهار در صورت ناتوانی از پرداخت کفّاره، هم مورد اختالف 

و نیز از سوی غیبت کننده برای کسی که او را  3همچنین در وجوب استغفار در نماز میّت 3است.
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 3غیبت کرده، اختالف است.

 استغفار مستحب

رود، در همۀ حاالت به ویژه موارد  دعا و عبادت به شمار میاستغفار از آن جهت که بهترین 
قنوت   در قنوت به خصوص 5بعد از تسبیحات اربعه؛ 0بین دو سجدۀ نماز؛ 3ذیل مستحب است:

در  1در نماز باران؛ 3برای میّت هنگام تشییع جنازه، دفن و زیارت قبر او؛ 3هنگام سحر؛ 3نماز وتر؛

ب و سنن مانند استغفار برای لطمه زدن بر سر و صورت خود برای ترک برخی آدا 7ماه رمضان؛
 33به عنوان کفّارۀ آن.

 استغفار حرام

  33و نیز مخالفان و منافقان، حرام است. -33به نصّ قرآن کریم -استغفار برای مشرکان و کفّار

ما »دارد:  میو مؤمنان را از استغفار برای مشرکان باز  صلی اهلل علیه وآلهپیامبر 30سوره توبه  330آیه 
منع یاد شده، به سبب « کانَ لِلنَّبِیِّ والَّذینَ ءامَنوا اَن یَستَغفِروا لِلمُشرِکینَ ولَو کانوا اولی قُربی...

خواهی  و بیهوده بودن آمرزش35«اِنَّ اللّهَ ال یَغفِرُ اَن یُشرَکَ بِهِ»عدم تأثیر استغفار برای مشرکان: 

 33در حق آنان است.
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نوعی اظهار محبّت به مشرکان و پیوند با ایشان است که در بسیاری از موارد  از سویی استغفار،
 3از آن نهی شده است.

 تأثیر بودن استغفار برای منافقان بی

است:  خواهی برای منافقان در دو آیه از قرآن کریم اشاره شده تأثیر بودن آمرزش همچنین به بی
.. ؛ برای آنان یکسان است؛ چه تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُمسَواءٌ عَلَيهِم اَستَغفَرتَ لَهُم اَم لَم »

 3برایشان آمرزش بخواهی یانخواهی. خدا هرگز ایشان را نخواهد بخشود.
شبیه به همین مضمون، در جای دیگر نیزآمده : چه برایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی )یکسان 

استَغفِر لَهُم اَو ال »آمرزد:  هی، خدا آنها را نمیبار آمرزش بخوا 33است؛ حتّی (اگر برایشان 

در این آیه،  33به معنای « سبعین»کلمه 5تَستَغفِر لَهُم اِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرََّةً فَلَن يَغفِرَ اللَّهُ لَهُم.
 5رساند.  مبالغه و فراوانی در بیان حکم یاد شده را می

 آثار استغفار

ازنده و ارزشمندی از قبیل صالح جامعه، نزول برکات الهی، و در آیات و روایات، آثار س

 3مصونیّت از عذاب دنیوی و اخروی برای آن بیان شده است.

 . پیشگیری از عذاب الهی1

گناه و معصیت به طور یقین عذاب الهی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد و بسیاری از بالهای 
و مرگ های ناگهانی، بیماری های هولناک ، یرانگرآسمانی از جمله زلزله و سیل، جنگ های و

معلول گناهان و طغیان بشر است و یکی از عواملی که نقش به سزایی در رفع این بالها و نیز 

 عذاب اخروی دارد، استغفار است.
لو ال استغفار بعضكم لبعض لهلك »: فرموده اند الشریفعجل اهلل تعالی فرجه  امام زمان حضرت مهدی

؛ اگر طلب مغفرت و آموزش برخی از شما برای یکدیگر نبود، تمام اهل زمین هالک عليهامن 
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 3. «می گشتند

، یار استزدر حدیثی طوالنی که خطاب به فرزند مه الشریفعجل اهلل تعالی فرجه  امام زمان زاین مطلب ا
دعا در حق یکدیگر  شیعیان را به استغفار و الشریفعجل اهلل تعالی فرجه  بیان شده است. آن حضرت

ترغیب می کند؛ زیرا از آثار و برکات آن رفع عذاب از روی زمین و اهل آن است، چنان که از 
 آیات قرآن استفاده می شود که دو چیز عامل ایمنی زمین از عذاب الهی در این دنیاست: 

 سوره)«يستغفرون هم و معذبهم اهلل كان ما و فيهم انت و ليعذبهم اهلل كان وما » (الف
 تا نیز و کرد نخواهد مجازات را آنها خداوند هستی مردم میان در تو تا[ پیامبر ای[ ؛(00انفال،آیه

 .کند نمی عذابشان خداوند کنند می استغفار آنها

اند؛ ولی آیه،  های خاص و احتماالت گوناگونی ذکر کرده مفسّران درباره این آیه، شأن نزول
در میان مردم و استغفار مردم، هر  صلی اهلل علیه وآله وجود رسول خدا این قانون کلّی را دربردارد که

دو عامل امنیّت آنان در برابر بالهای سخت و سنگین و مجازاتهای دردناک طبیعی و غیر 

 3طبیعی، همانند سیل، زلزله و جنگهای ویرانگر است. 

امنیّت از عذاب الهی وجود فرماید: در روی زمین، دو ابزار  میعلیه السالم  حضرت امیرمؤمنان

بود که با رحلت آن حضرت برداشته شد؛  صلی اهلل علیه وآله داشت: یکی از آن دو وجود پیامبر اسالم

 0ولی دیگری که استغفار است، همواره برای همگان وجود دارد، پس بدان تمسّک جویید.

تغفار می کنند، هرگز : خداوند متعال می فرماید: خداوند آنان را درحالی که اساستغفار( ب
 (00عذاب نخواهد کرد.)انفال.

تا  33سوره اعراف و آیات  333و  333سوره بقره و هم چنین آیات  71و  13خداوند در آیه 

سوره هود، ترک استغفار از سوی امت های پیشین را از عوامل گرفتاری آنان به عذاب های  13
ان با ترک استغفار، خود را به نابودی و سنگین و سخت برشمارد و بیان می کند که چگونه آن

 نیستی سوق دادند.
را، در زمان استغفار دانسته  ، ورفع بالیابسیاری از نعمت هاارزانی نمودن خداوند ریزش باران و 
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و با اشاره به نقش کلیدی و اساسی استغفار مردم را به انجام آن دعوت می کند. این مطلب به 
سوره هود و هم چنین  0سوره نوح و نیز آیه  03تا  33آیه عناوین مختلف در آیاتی چون 

 روایات و ادعیه بیان شده است.

در آیات و روایات عامل مهم کاهش برکات و نزول بالهای مختلف را گناه برشمرده است که 
ثور بیان شده است که أدعاهای مهای مالی یکی از آن ها می باشد.در ترک زکات و انفاق

کسالی و فقر و نکبت و عذاب های گوناگون است که از آن جمله می عامل جلب خشگناه،
 علیه السالم  نبی به ویژه دعای کمیل که حضرت آن را از خضر  علیه السالم  توان به دعاهای علی

برای کمیل بن زیاد نخعی نقل می کند اشاره کرد. آن حضرت می فرماید: خدایا گناهانی را 

 کند و خدایا بیامرز گناهانی که موجب دگرگونی نعمتها می گردد.بیامرز که بالها را نازل می 

 . آمرزش گناهان2

به استغفار، صفت بسیار بخشنده بودن  علیه السالم در پی فرمان حضرت نوح 3سوره نوح 33در آیه 
اوصاف وصف غفّار، همانند «. فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّکُم اِنَّهُ کانَ غَفّارا»خداوند مطرح شده است: 

... به وعده مهم و بشارت بزرگ الهی به آمرزش گناهان و نزول رحمت 0و ودود 3غفور، رحیم
 5بر بندگان اشاره دارد.

شدن زنگارهای گناه از روح انسان و بخشیدن جالی  در روایتی استغفار از گناه، عامل زدوده
ر این است که خداوند از مهم ترین دستاورد استغفابنابراین  3است. معنوی به روح، دانسته شده

 خطا و تقصیر بنده می گذرد و او را در مقام غفران خویش قرار می دهد.

قرآن کریم در این باره می گوید: کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از 
( البته آیاتی دیگر چون 333نساء آیه )خداوند استغفار نماید خداوند آمرزنده و مهربان است 

سوره بقره  13سوره آل عمران و نیز آیه  373تا  073سوره قصص و  33سوره نساء و آیه  53یه آ
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سوره انبیاء نیز بر این نقش سازنده استغفار در زندگی دنیوی  11و  31سوره اعراف و  03و آیه 
 و اخروی بشر اشاره می کند.

به درگاه او روی آورند و بنابراین بندگان گناهکار خداوند باید برای آمرزش گناهان خویش 

بدانند که خداوند، گناهان آنان را هر چند زیاد و عظیم باشد خواهد بخشید؛ زیرا خود در آیات 
ان داده است که از جمله می توان به خطاب خداوند در سوره مؤمنفراوان دیگر این وعده را به 

ای بندگان من که بر خود  اشاره کرد که می گوید: بگو صلی اهلل علیه وآله به پیامبر« زمر»
گناهان را می آمرزد. در  ۀاسراف و ستم کرده اید از رحمت خدا مأیوس نشوید که خداوند هم

 فرمود:   صلی اهلل علیه وآله روایتی نیز پیامبر اکرم

و  استغفار، داروی گناهاندارد و  داروییمرضی،  هر لِكُلَِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذَُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ؛»
 «3.استطلب عفو از پیشگاه ذات پاک الهی 

تأکید بر استغفار ازهر خطا و گناهی آن چنان در روایات زیاد است که در برخی از روایات از 
انسان خواسته شده که هرگاه از جمعی جدا شدید، آغاز به استغفار کنید که شاید گناه و خطایی 

بماند و خود از آن آگاه نباشید؛ زیرا به طور طبیعی  را مرتکب شده باشید که آثار و تبعات آن
در هر مجلس و نشستی انسان سخنانی می گوید که گاه لغو و بیهوده است هر چند که تهمت و 
غیبتی نداشته باشد. هم چنین در روایات است که پیامبر بسیار استغفار می کرد و یکی از اعمال 

 شبانه روز ایشان استغفار بود.
در عجبم از کسی که نومید است، در  ؛الِاسْتِغْفَارُ مَعَهُ وَ يَقْنَطُ لِمَنْ عَجِبْتُ »: فرمود السالمعلیه  علی

 3«.حالی که او استغفار را دارد

 0«.درهای بال را با استغفار ببندید ؛ادفعوا ابواب الباليا باالستغفار»: فرمود صلی اهلل علیه وآله پیامبر اکرم

انه ليغان علي قلبي و اني »:این گونه روایت شده است صلی اهلل علیه وآله و نیز از پیامبر اکرم

گاهی قلبم را غبار می گیرد و من به همین سبب روزی هفتاد  ؛الستغفراهلل في كل يوم سبعين مره
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 3«بار استغفار می کنم.
صلی اهلل  رمپیغمبر اک»: امام خمینی)ره( در تبیین این روایت در تفسیر سوره حمد چنین می فرماید

ليغان علي  در عین حالی که یک موجود الهی بود، به ایشان نسبت می دهند که فرمود:علیه وآله 

. همین معاشرت کردن با افراد ناباب، همین قلبي و اني الستغفراهلل في كل يوم سبعين مره 
که می  موجب یک کدورتی می شود. این، باز می دارد او را به همان مقدار، از آن مرتبه ای

 3خواهد باشد. به همین سبب هر روز هفتاد بار استغفار می نمود.
 استفاده می شود: احادیثبنابراین از 

 گناه باعث هالکت و عذاب مردم در همین دنیا می شود. یک(

 . یماستغفار سبب مغفرت است، خصوصاً اگر در حق همدیگر استغفار کندو(

تقصیر بنده می گذرد و اورا خطا وین است که خداوند ازمهم ترین دستاورد استغفارابنابراین از 

درباره نقش استغفار همین بس که آدمی برای دست یابی .مقام غفران خویش قرار می دهددر
به مقامات کمالی، الزم و ضروری است که همواره خود را در پوشش غفران الهی قرار دهد و 

 این با بهره مندی از استغفار شدنی است.

 ش روزی. افزای3

سالی با آمدن بارانهای فراوان، رفع فقر و  به نجات از خشک 0سوره نوح 33 ـ 33آیات 
يُرسِلِ السََّماءَ عَلَيكُم مِدرارا ويُمدِدكُم »دستی و زیاد شدن درآمد و روزی اشاره دارد:  تنگ

 ...«.بِاَموال

 . ازدیاد فرزندان4

ازدیاد فرزندان از آثار استغفار شمرده  فرزندی، یا رفع مشکل بی 5سوره نوح 33بر اساس آیه 

 «.ويُمدِدكُم بِاَموال وبَنينَ...: »شده است
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 . رفاه و عمر طوالنی5

استغفار واقعی عامل دستیابی انسان به زندگی خوب و زیبای توأم با ثروت، رفاه، امنیّت و عزّت 

از این دنیای  3سوره هود 0 که در آیه چنان ،«ويَجعَل لَكُم جَنَّـت ويَجعَل لَكُم اَنهـرا» 3است:
واَنِ استَغفِروا رَبََّكُم ثُمََّ توبوا اِلَيهِ يُمَتَِّعكُم مَتـعـًا »خوب مادّی به متاع نیکو یاد شده است: 

 «.حَسَنـًا

آوری به خداوند در نتیجه  برخی نیز متاع حسن را عمر دراز، قناعت، رها کردن مردم و روی

 0اند. خواهی دانسته آمرزش
حسن بصری اشخاصی را که از خشکسالی، فقر و تنگدستی و نداشتن فرزند رنج  در نقلی،

 5سوره نوح 33 ـ 33برای رفع آن در پی راه حلّی بودند، به استغفار سفارش و به آیات  بردند و می

 3کرده است. استناد

 ان وعدم اصرار برانجام آنگناه . ترک96

هو برای بهره برداری انسان آفریده است: خداوند آنچه از نعمت ها در زمین و اسمان است 

او خدایی است که آنچه در زمین است همه را برای شما  3؛الَّذي خلق لكم ما في االرض جميعاً
)انسان ها( آفریده.( و گاه نعمتهای ویژه را نیز به انسان عنایت می کند. ولی گاه این نعمت ها را 

ه خزانه الهی تمام شده باشد، که تمام شدنی نیست، و از انسان می گیرد نه بخاطر این که نعوذباللّ
نه بخاطر بخل و امثال آن که ذات پاک او از هر عیب و نقصی مبرّا می باشد. خداوند نعمتهای 
بیشماری به ما داده است از نعمت بعثت و امامت گرفته تا نعمت های عادی و معمولی همچون 

ا. کفران این نعمت ها نیز تغییر نعمت و یا زوال سالمتی، عقل، انواع خوردنی ها و پوشیدنی ه
آن را به دنبال خواهد داشت. برخی اوقات گناهی و یا گناهانی از انسان صادر می شود که 
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به دلیل گناه گاهی بالیای ناشناخته به وجود  نعمت ها را از انسان می گیرد و یا تغییر می دهد.
آن تالش می کنند اما نتیجه ای نمی گیرند. ایجاد  می آید، بالهایی که بسیاری برای مبارزه با

  استرس و ناراحتی برای جامعه از اثرات گناه است.

هایی که خدا داده به درستی  کنیم عالم تزاحم است اگر از نعمت عالمی که ما در آن زندگی می
خداوند هر »به قول شهید مطهری رضوان اهلل تعالی علیه  شود. استفاده نکنیم تبدیل به نقمت می

نعمتی را که بر قومی ارزانی بدارد، آن نعمت را از آنها نمی گیرد مگر وقتی که آن مردم 
خودشان را از قابلیت بیندازند یعنی مگر اینکه آن مردم خودشان به دست خودشان بخواهند آن 

 3«نعمت را ذایل کنند.این مطلب اساساً یک اصل اساسی در قرآن مجید است.

 می فرمایند :  علیه السالمرضّا بوجود می آیند همان طور که امام در اثر گناهان جدیدهای جدید  بال
الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا   مِنَ  لَهُمْ  اللَّهُ  أَحْدَثَ  يَكُونُوا يَعْمَلُونَ  مَا لَمْ  الذُّنُوبِ  كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ»

 3«يَعْرِفُونَ

های جدید و ناشناخته را معلول گناهان جدید عنوان کرده  بال السالم علیه روایت امام رضا این در
ها را به  دادند را مرتکب شوند خداوند هم آن اند. یعنی وقتی مردم گناهانی که قبال انجام نمی

امتحان  کند. البته با دقت در معنای کلمه بال که هم به عنوان شناختند گرفتار می هایی که نمی بال

و هم به عنوان سختی و اندوه طاقت فرسا و به کار رفته است و با توجه به این که حتی موارد 
نُنَزَِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ»یکسان برای مؤمن و کافر کامال متفاوت است 

توان نتیجه گرفت که اثر این حوادث هم برای  می (13 ،ءاسرا) «وَلَا يَزِيدُ الظََّالِمِينَ إِلََّا خَسَارًا
 .باشد ها کامالً متفاوت می آن

 سازد. حال باید دید که کدام گناهان است که نعمت ها را تغییر می دهد وبجای آن بالیا را سرازیر می

 تعریف اصرار برگناه 

بمعنی بستن و گره زدن است. کیسه را هم به آن جهت صُرّه می گویند که پول در آن  «صُرّ»

گره زده و بسته می شود. اصرار هم معنای ثبات و دوام را می رساند. اصرار به گناه را نیز بدان 
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در اصطالح  3.لحاظ اصرار گویند که گوئی گناه را به گناه یا گناه را به خود بسته است
لم اخالق و فقه، اصرار آن است که گناه معینی را مکرر بجا آورد، بدون اینکه اندیشمندان ع

بعد از هر مرتبه پشیمان شده، توبه کند یا گناه از او به طور کلی زیاد سر زند و پیشه و عادت او 

گردیده باشد هرچند از انواع متعدد گناهان باشد. بعضی از فقها نیز بر این باورند که بجا آوردن 
ه صغیره یک مرتبه با قصد انجام دوبارۀ آن اصرار است؛ یعنی مجرد تصمیم به تکرار آن گنا

گناه، اصرار است و بعضی دیگر فرموده اند که ترک توبه از گناهی که کرده اصرار است هر 
چند آن را تکرار نکند و تصمیم بر تکرارش نیز نداشته باشد. ولی آنچه بنظر می رسد این است 

 3.ر در این دو صورت اخیر چه از حیث لغت و چه از حیث عرف مشکل استکه صدق اصرا

ت اصرار بر گناه آثار و تبعات بسیار سختی به دنبال دارد. و در آیات و روایات شدیداً مورد مذمّ
، تقواخروج از دایره به کبیره، گناه صغیرهواقع شده و به بعضی از آثار آن مثل تبدیل شدن 

و...اشاره شده است. یکی از آثار  الحادو  کفرقبول طاعت، کشاندن انسان به مرز بدبختی، عدم
های دنیوی و اخروی گناه است، مثل این که  تکرار و اصرار بر گناه تشدید مجازات و عقوبت

 شود. اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و دوبار حد بر او جاری شود بار سوم کشته می
 به کار می رود: اصرار بر گناه به دو معنی

. تکرار گناه : قدر مسلم از معنی اصرار، تکرار عملی گناه است بدون پشیمان شدن به طوری 3

و پر واضح است کسی که بر  است بر آن گناه نموده واصرار که در عرف گفته شود مداومت
 ورزد، از ارتکاب آن پشیمان نیست. گناه اصرار می

 عزم و تصمیم و اراده بر توبه و استغفار از آن. .ارتکاب گناه )حتی یک بار( بدون 3
آمده است: اصرار بر گناه این است که انسان گناه کند و   علیه السالم  در روایتی از امام باقر 

صلی اهلل علیه و روایتی دیگر از پیامبر اکرم  0استغفار نکند و تصمیم بر توبه و بازگشت نگیرد.

دارد کسی که استغفار می کند، اگرچه در روز هفتاد بار یک چنین است: اصرار بر گناه ن وآله 

                                                           
 ؛طریحی،فخرالدین،مجمع«صرّ»ش، لغت 3013نهم،  اإلسالمیه،چاپ قرآن،دارالکتب اکبر؛قاموس علی قرشی،سید . 3

 «صرّ»المرتضویه،لغت حسینی،المکتبه احمد سید البحرین،تحقیق
 333،ص3ش،ج3013،سال33 اسالمی،چاپ انتشارات کبیره،دفتر عبدالحسین؛گناهان دستغیب،سید . 3
 وَ اللَّهَ یسْتَغْفِرَ فَلَا الذَّنْبَ یذْنِبَ أَنْ هُوَ الْإِصْرَارُ قَالَ یعْلَمُونَ هُمْ وَ فَعَلُوا ما  عَلى یصِرُّوا لَمْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی . عَنْ 0
 3 حدیث الذَّنْبِ، عَلَى الْإِصْرَارِ بابُ ،311 ص ،3 ج کافی، کلینی، یعقوب بن محمد الْإِصْرَارُ، فَذَلِکَ بِتَوْبَۀٍ نَفْسَهُ یحَدِّثَ لَا

http://wikiporsesh.ir/گناه_صغیره
http://wikiporsesh.ir/تقوا
http://wikiporsesh.ir/کفر
http://wikiporsesh.ir/الحاد


 آرامش و سالمت معنوی در بحران ها/  121

با توجه به این احادیث و احادیث دیگر معلوم می شود که اصرار بر گناه  3گناه را انجام بدهد.
هر چه گناه زیاد شود  وقتی معنی پیدا می کند که توبه و استغفار در پی ارتکاب گناه نباشد.

جامعه بیشتر به گرفتاری، بال و مشکالت دچار می شود. در جهان فعلی به دلیل فشار و گناه 

مشکالتی پدید آمده که آرامش و آسایش برای همگان کم است، حتی کسانی که از قدرت و 
 ثروت باال برخوردارند نیز آسایش و آرامش ندارند.

اه به چند مرتبه حاصل می شود اما تعیین تعداد آن به نظر مشخص است که تکرار و زیادی گن
عرف است و میزان معینی برای آن نیست. زیرا به اختالف گناهان صغیره و نزدیکی و دوری 
آنها از کبائر، مختلف می شود. بعضی به سه بار کبیره است و بعضی به بیشتر و برخی به کمتر. 

 3.به هر حال تعیین آن به نظر عرف است

اصرار بر گناه یا ناشی از تباهی و خواری یکی از دو قوه )شهوت و غضب( و خروج یکی از 

این دو از اطاعت قوه عاقله است یا از فساد هر دو قوه با هم پدید می آید و در این صورت از 
رذائل هر دو قوه به شمار می آید و هر چه داللت بر نکوهش مطلق گناه یا بر ذم هر یک از 

  0.یّن آن داشته باشد بطریق أولی و با تأکید بیشتر بر نکوهش اصرار بر گناه داللت داردافراد مع

 بالزا گناهان
 فرمود:  علیه السالم  سجاد بال و نقمت است چنانچه حضرت امامبرخی ازگناهان موجب نزول 

 ؛ گناهانی که بالء نازل می کند عبارت است از:5والذَّنوب الَّتي تنزل البالء

 کردن به درماندگان کمک ن.3

ترک اغاثۀ الملهوف؛ ترک یاری رسانی به فریادرسی درمانده هرجا ندای مظلومی بلند شد باید 
مسلمانان یاری کنند اگر این کار را ترک کنند منتظر بال باشند مهم ترین مصداق مظلومین در 

لمان عراق و این دوران می توان گفت: مردم مظلوم فلسطین، شیعیان جنوب لبنان، مردم مس

؛ و ترک معاونة المظلومدر ادامه فرمود: علیه السالم افغانستان و... می باشند. لذا حضرت سجاد

                                                           
 313 ص ،3ج التنزیل، انوار . 3
 333،ص3ش،ج3013،سال33 اسالمی،چاپ انتشارات کبیره،دفتر عبدالحسین؛گناهان . دستغیب،سید 3
 30: ص 5:  ش،ج 3033 ، چهارم:  چاپ حکمت، انتشارات  اسالمى، اخالق علم الدین؛ جالل سید ، . مجتبوى 0
 333 ص.  3 ج ؛ األخبار . معانی 5
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 (کمک نکردن به مظلوم )بال نازل می کند

 ترک امر به معروف و نهی از منکر .3

می  جامعه اسالمی به این امر جدّی توجّه داشته باشند که ترک امر به معروف و نهی از منکر باعث

پیامبر .شود جامعه را گناه و فساد بگیرد نتیجه آن این می شود که بال نازل شود و دامن همه را بگیرد
فرمود: یک گنهکار در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار  صلی اهلل علیه وآله اکرم

کردن موضعی  کشتی شود و به هنگامی که در وسط دریا قرار می گیرد، تبری برداشته و به سوراخ
که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض کنند، در جواب گوید من در سهم خود 
تصرّف می کنم. اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که آب دریا 

علیه دبه این جهت امام سجا 3.به داخل کشتی نفوذ کرده، یکبارگی همگی در دریا غرق می شوند
و تضييع االمر بالمعروف و النَّهي عن  «فرمود: یکی از گناهانی که بالها را فرود می آورد  السالم  

 «.استضایع نمودن )و درست انجام ندادن( امر به معروف و نهی از منکر  2المنكر؛
خدای تعالی در توصیف سالکان بسوی آخرت، یکی از اوصاف آنها را عدم اصرار بر گناه و 

و  5«ولم يصرَّوا علي ما فعلوا و هم يعلمون»عمل زشتی که قبالً انجام داده اند بر می شمارد: 
  لسالم  علیه ااستغفار و توبه را به اصرار نداشتن بر گناه مقید می سازد. ابو بصیر از حضرت صادق 

به خدا قسم که خداوند چیزی را از عبادت و طاعت »نقل نموده که آن حضرت فرموده است: 

داللت این حدیث هم بر  5.«بنده نمی پذیرد در حالی که آن بنده بر چیزی از گناهان مصرّ باشد
کبیره بودن اصرار پر واضح است. زیرا گناه صغیره ای که به واسطه ترک کبائر و انجام 

بات، خود به خود برطرف و آمرزیده شده است چگونه مانع پذیرفته شدن طاعات و عبادات واج
می گردد؟! پس معلوم می شود اصرار بر گناه، خود کبیره است که سبب پذیرفته نشدن سایر 
عبادات است. در بعضی از روایات به صراحت، آن را از بزرگترین گناهان کبیره شمرده، دوری 

بترس و دوری »می فرماید:   علیه السالم  خویش خواسته اند. از آن جمله امام علی آن را از پیروان

                                                           
 .333 ص ،33 ج الشیعه، . وسائل 3
 .اللّه روح من التیأسوا آمده 13 آیه یوسف، سوره قرآن در . 3
 «دانند می اینکه با ورزند، نمی اصرار گناه بر و:»یعنی 303 عمران،آیه آل . سوره 0
 311،ص3ش،ج3033ششم، اإلسالمیه،چاپ غفاری،دارالکتب اکبر علی تعلیق و کافی،تصحیح . کلینی،یعقوب؛اصول 5

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/6938/83716#TextH371947I11671
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/6938/83716#TextH371947I11671
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/6938/83716#TextH371947I11671
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 3«کن از اصرار بر گناه، زیرا اصرار از بزرگترین گناهان کبیره و عظیم ترین جرائم است

 اصرار بر گناه سوءآثار

آن بیان اصرار بر گناه در آیات و روایات شدیداً مورد مذمت واقع شده و بعضی از آثار سوء  

 شده است که عبارتند از:

 . تبدیل شدن گناه صغیره به کبیره1

در روایتی آمده است، هیچ گناه صغیره ای همراه با اصرار نیست و هیچ گناه کبیره ای همراه با  
یعنی اگر کسی اصرار بر گناه داشت اگر چه گناهش صغیره باشد تبدیل به کبیره می  3استغفار نیست.

 شود و اگر کسی توبه و استغفار کند اگر گناهش کبیره هم باشد از کبیره بودن خارج می شود.

 تقوا ۀ. ازبین رفتن روح بندگی و خروج از دایر2

که وقتی مرتکب گناه زشتی می قرآن در شرح حال متقین می فرماید: و آنها کسانی هستند 
شوند یا به خود ستم می کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند 

اصرار بر گناه و  0)و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟( و بر گناه خود اصرار نمی ورزدند.
یگر یاد خدا هم فایده ای تکرار آن حالتی در روح انسان به وجود می آورد که با آن وضعیت، د

نخواهد داشت و آن حالت عبارت است از سبک شمردن امر الهی و بی پروا بودن در هتک 

حرمت او و خود را در پیشگاه مقدسش بزرگ شمردن و بدیهی است که با پدید آمدن چنین 
و نتیجه ای حالتی در انسان، دیگر روح بندگی در وجود او باقی نمانده، در نتیجه یاد خدا هم اثر 

نخواهد بخشید. البته باید دانست که این جریان در صورتی است که تکرار گناه و اصرار بر آن، 
 5«و هم یعلمون»از روی علم و عمد باشد و لذا فرمود: 

                                                           
 و آمدی؛غررالحکم الواحد عبد «الجرایم اعظم و الکبائر اکبر من فانه االصرار و ایاک:»علیه السالم علی . امام 3

 ،چاپعلیه السالم عصر امام انتشاراتی مؤسسه قمی،نشر انصاری مهدی انصاری،تصحیح علی محمد دررالکلم،ترجمه
 373ش،ص3015دوم،

 3 حدیث الذَّنْبِ، عَلَى الْإِصْرَارِ بابُ ،313 ص ،3 ج . کافی، 3
 لَمْ وَ اللَّهُ إِلَّا الذُّنُوبَ یغْفِرُ مَن وَ لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ ذَکَرُواْ هُمْأَنفُسَ ظَلَمُواْ أَوْ فَاحِشَۀً فَعَلُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ:303عمران، آل . 0

  یعْلَمُون هُمْ وَ فَعَلُواْ مَا  عَلىَ یصرُِّواْ
 37، ص5ق، ج3075سوم،  اإلسالمیه،چاپ القرآن،دارالکتب تفسیر فی حسین؛المیزان محمد . طباطبائی،سید 5
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 عدم قبول طاعت .3
فرمود: به خدا سوگند که خداوند چیزی از طاعت بنده ای را با اصرارش بر  علیه السالمامام صادق  

  3گناه نمی پذیرد.
شود و بر آن اصرار  چیزى براى قلب فساد آورتر از گناهش نیست، قلب مرتکب گناه مى

فهمد و حق و باطل را  شود و معکوس مى گرداند )وارونه مى ورزد تا باالیش را پائین مى مى

 گیرد بجاى هم مى

 بدبختی .4

فرمود: عالمات بدبختی عبارتند از: خشک بودن   یه وآلهصلی اهلل علفرمود: پیامبر اکرم   علیه السالمامام صادق 
  3، حرص شدید بر دنیا و اصرار بر گناه.[سنگ دلی]چشم )نداشتن اشک و گریه(، قساوت قلب 

 ظلمانی کردن قلب .5

اصرار بر گناه را به آبی تشبیه کرده اند که بطور مداوم قطره قطره بر سنگی بچکد. این آب 

باألخره در سنگ اثر می کند در حالی که اگر همان مقدار آب یک دفعه بر آن سنگ ریخته 
مود: فر صلی اللّه علیه و آله و سلّمشود در آن تأثیری نخواهد داشت و به همین دلیل پیامبر گرامی اسالم 

هر  ،طبق قاعده 0.«محبوب ترین اعمال نزد خداوند با دوام ترین اعمال است اگر چه کم باشد»

از این حدیث چنین استفاده می شود که فقط عمل دائمی  5.چیزی با ضدش شناخته می شود
تأثیر گذار است اگر چه کم باشد. گناهان کوچک هم اگر دوام یابند در ظلمانی کردن قلب 

 3.یی خواهند داشتتأثیر بسزا

                                                           
 ج مَعَاصِیهِ کافی، مِنْ ءٍ شَی عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى طَاعَتِهِ مِنْ شَیئاً اللَّهُ یقْبَلُ لَا اللَّهِ وَ لَا یقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ بَصِیرٍ أَبِی . قال 3
 0 حدیث الذَّنْبِ عَلَى الْإِصْرَارِ بابَُ ،311 ص ،3
 عَلَامَاتِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ 33313 حدیث ،003 ص ،33 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر شیخ . 3

 . الذَّنْبِ عَلَى الْإِصْرَارُ وَ الدُّنْیا طَلَبِ فِی الْحِرْصِ شِدَّۀُ وَ الْقَلْبِ قَسْوَۀُ وَ الْعَینِ جُمُودُ الشَّقَاءِ
 مرتضى سید الهدى، علم «قل إن و أدومها تعالى اهلل إلى األعمال أحب إن »قال أنه ص النبی عن هریرۀ أبو رواه الذی الخبر . 0

 303ق،ص3333قم، رضى شریف انتشاراتعلیه السالم،  األنبیاء ؛تنزیه
 «باضدادها تستبان األشیاء» . 5
 053ص ش، 3031، چهارم:  چاپ ، هجرت انتشارات ى مؤسسه ،(اخالق ى ترجمه) اخالق ،محمدرضا؛ . جباران 3
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 کشاندن انسان به مرز کفر و الحاد .6 

می فرماید: سرانجام کسانی که به گناه اصرار می ورزند به تکذیب آیات خدا و مجید قرآن  

 3مسخره کردن آن می رسند.

 تشدید مجازات و عقوبت های دنیوی و اخروی گناه .7

ند و دوبار حد بر آن ها جاری شده در روایات آمده است کسانی که مرتکب گناه کبیره می شو
  3بار سوم کشته می شوند.

همچنین در روایات در مورد عمل زشت و شنیع زنا آمده است که زنا کاری که سه بار شالق 

 خورده بار چهارم کشته می شود.
بنا بر این بعد از ارتکاب هر گناهی هر چند کوچک باید سریعاً توبه کرده و قصد بازگشت 

آن را نداشته باشیم چرا که اصرار بر گناه و تکرار آن رفته رفته بنده را از خدا دور می دوباره به 
 0کند و دلش را سیاه می نماید و در این صورت است که توفیق توبه از انسان سلب می شود.

 . عدم تشخیص حق و باطل8

از جمله موانع درک و فهم و کاهش معرفت این است که شخص بر انجام گناهی اصرار ورزد 
که این باعث زنگار و تیرگی قلب شده، صفا و نورانیت آن را که از ابزار مهم درک و فهم 

 5.که روی آینه باشد زنگاراست می زداید: درست مانند 
 فرماید:می علیه السالم  امام باقر 

شود و بر آن اصرار  لب فساد آورتر از گناهش نیست، قلب مرتکب گناه مىچیزى براى ق»
فهمد و حق و باطل را  شود و معکوس مى گرداند )وارونه مى ورزد تا باالیش را پائین مى مى

  3«.گیرد( بجاى هم مى
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اما عالج اصرار بر گناه و دواء براى دستیابى به توبه، نیاز به تحصیل اسباب آن دارد و آن 
ارت است از علم و تذکر و مجاهدت با عمل. اما علم به این است که بداند آنچه بهتر و عب

پایدارتر است آن سراى آخرت است و گناهان موجب شقاوت و بدبختى بس بزرگ براى 

او در دنیا و آخرت خواهد بود و آنچه که انسان را از این شقاوت عظمى نجات می بخشد و 
می کند و آدمى را بجوار حضرت ذو الجالل و لقاء او  محبت حضرت حق تعالى را کسب

 .سترساند توبه ا می

 عاقبت به شر شدن  .9
بر اثر اصرار برگناه و تکرار آن، محبت آن گناه در دل او ریشه دوانیده، یاد آن گناه بر قلب او 

میل شود و م میکند. بنابراین چون هنگام مرگ رسد صورت آن گناه در نظرش مجسّغلبه می
گردد و در همان حال که توّجه روحش به عالم طبیعت و روى دلش به انجام آن در او پیدا می

شود. چنین کسى که سرش را بطرف دنیا برگردانیده و قبض بسمت دنیا است جانش گرفته می
روح شده است از لقاء پروردگار محجوب و در پرده خواهد بود و آنگاه که انسان از خدایش 

گردد، چون انسان بر همان شود و آثار گناهانش ظاهر می عذاب بر او نازل مى محجوب گشت

شود. همانطور که  میرد و بر آنچه که بر آن مرده، زنده مىکند میچیزى که بر آن زندگى می
 3.فرموده است  صلی اهلل علیه وآله پیامبر اکرم

 عدالت ملکۀ دادن کف از و استهزاء و مسخره کردن خود .11

کسی که از گناه توبه کرده، مانند کسی است که گناه نکرده »: می فرماید علیه السالم  امام باقر 

است اما کسی که بر گناه اصرار دارد و استغفار می کند، مانند کسی است که خود را استهزاء 
عدالت، انجام واجبات و ترک محرمات وعدم اصرار بر گناهان است که با اصرار  3«کرده است

بر آنها و سقوط این ملکه، وی فاسق گشته، دیگر حتی شهادت او در محاکم قضایی نیز از 

 .درجۀ اعتبار ساقط است
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 درمان اصرار بر گناه

، نیاز به تحصیل اسباب آن دارد وآن عبارت دواء برای دستیابی به توبهعالج اصرار برگناه و اامّ

ه این است که بداند آنچه بهتر و پایدارتر است ر و مجاهدت با عمل. اما علم بعلم و تذکّاست از
آن سرای آخرت است و گناهان موجب شقاوت و بدبختی بس بزرگ برای او در دنیا و آخرت 
خواهد بود و آنچه که انسان را از این شقاوت عظمی نجات می بخشد و محبت حضرت حق 

 می رساند توبه است. تعالی را کسب می کند و آدمی را بجوار حضرت ذو الجالل و لقاء او
حال آدمی ندارد مگر اینکه انسان متذکر ه از اینکه بگذریم باید دانست که علم با غفلت نفعی ب 

شود و عالمت فکر سودمند این است که آن فکر در تغییر و تحول احوال آدمی اثر بگذارد و 
ست او را به تفکر در عواقب سوئی که بخاطر زیاده روی در منافع زودرس دنیائی در انتظارش ه

وا دارد و همیشه متذکر آن بوده در اطراف آن نهایت تفکر را بکند. آنگاه شروع به توبه کند 

نتیجه اینکه اصرار بر گناه ولو  3.که مراتب و مراحل آن در کتابهای اخالقی بیان شده است
حالت بندگی را مهلکی بر پیکره روح و روان انسان است که  صغیره از گناهان کبیره بوده، سمّ

 .از او ربوده، نام و یاد خدای تعالی هم ثمره ای نمی بخشد

، به حساب می آیداز گناهان کبیره ؛ به نوعی اصرار بر گناه ولو صغیره درپایان گفتنی است که 

سم مهلکی بر پیکره روح و روان انسان است که حالت بندگی را از او ربوده، نام و یاد خدای 
وباعث تغییر نعمت ها ونزول عذاب خواهد شد که ازنمونه آن بخشد.نمی ایتعالی هم ثمره

در مسیر فطرت و توحید  بیماری های مهلک وهمه گیر است که برای تنبّه وبازگشت آدمی

 است .  کفاره گناهان مؤمن ها  بیماری برخی از  انجام می گیرد .
هم در خصوص این که بیماری و امتحان سبب   علیهم السالمدر فرمایشات متعدد از ائمه معصومین 

شود  تأدیب انسان و گاه سبب پاکی او از گناه و حتی سبب نزدیکی و قرب او به خداوند می
تر  ها و امتحاناتی مثل ویروس کرونا را برای ما آسان مطالبی به ما رسیده است؛ که تحمل سختی

بیماری و مریضی  3؛قْمُ يَمْحُو الذُّنُوبالسُّ»چنانچه رسول گرامی اسالم می فرماید :  .کند می

 «کند.  گناهان را محو و نابود می
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کسانی که در توبه تسویف می کنند و از گناه اما در این میان و در شرایط نزول بال بازهم 
 فرماید: می  علیه السالم پشیمان نیستند، فرجام شومی در پیش دارند. امام صادق

يَقُولُ ما مِنْ شَيْءٍ أفَسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطيئَةٍ إنَّ الْقَلْبَ لَيُواقعُ الخَطيئَةَ فما  عليه السالم كانَ أبي»

-فرمود: هیچبارها می[ علیه السالم  امام محمدباقر]پدرم 1؛تَزالُ بِهِ حَتَّي تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيُصَيِّرَ أعْالهُ أَسْفَلَهُ

ورزد آمیزد و بر گناه اصرار میچه آنکه قلب با گناه می بارتر از گناه نیست؛چیز برای قلب زیان
 کند.شود و سرانجام آن را وارونه میتا آنکه گناه بر قلب چیره می

قلبی که بر اثر زیاده روی در گناه، پاکی و طهارت اولیه خود را از دست دهد، سخن حق و 

دا در قرآن کریم، پایانش موعظه در آن اثر نمی کند و این همان راهی است که به فرموده خ
 کفر و تکذیب آیات خدا و استهزای حقایق آسمانی خواهد بود. در سوره روم می خوانیم:

 ( 11ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُا السُّوآي أنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُن؛ )روم: 

ب گناه اصرار ورزیدند[، دچار عاقبتی بدتر شدند. ]و آن پس آنها که بد کردند ]و در ارتکا

 اینکه[ آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به استهزا گرفتند. 
های نفسانی  آدمی با اصرار بر گناه، توفیقات الهی را از دست می دهد و در دام دنیا و خواسته

إِنَّ أدْني ما أصْنَعُ يَقُولُ اهللُ تَعالي:»فرماید:در این باره می  علیه السالم شود. امام صادقگرفتار می

 2؛بِالْعَبْدِ إِذا اَثَرَ شَهْوَتَهُ عَلي طاعَتِي أَنْ اُحَرِّمُّهُ لَذِيذ مُناجاتي

های نفسانی خویش را بر طاعت من فرماید: هنگامی که بنده من خواهشخداوند تعالی می
دارم آن است که او را از لذت مناجات ترجیح دهد، کمترین کیفری که در حق او روا می

 «سازم. خودم محروم می

بنابراین، شایسته نیست انسان خردمند در رفع آثار شوم گناه از صفحه دل درنگ کند؛ زیرا گناه 
-چون سم مهلکی است که اگر در رفع آن هرچه زودتر اقدام نکند، راه نجاتی برایش باقی نمی

کنند سرانجام نافرجامی  امروز و فردا می توبه کردننیستند و در پشیمان  گناهکسانی که از .ماند
 منقول است: علیه السالمدر پیش دارند.از امام صادق 

بارها می فرمود: هیچ چیز برای قلب زیانبارتر از گناه نیست؛ چه [  السالم علیهامام باقر ]پدرم 
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شود و  ه گناه بر قلب چیره میورزد تا آن ک می اصرار بر گناهآنکه قلب با گناه می آمیزد و 
 سرانجام آن را وارونه می کند.

دهد و چهره اش زمینی  یعنی قلبی که به حسب طبع اولی چهره اش رو به خداست تغییر قیافه می

قرآن ۀ و این همان راهی است که به فرمود. شود و سخن حق و موعظه در آن تاثیر نمی کند می
 :و استهزای حقایق آسمانی خواهد بود، که می فرماید کریم پایانش کفر و تکذیب آیات خدا

روم،  ۀ)سور ؛ثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذينَ اَساؤُا السُّؤاي اَن كَذَّبُوا بِاياتِ اهللِ وَ كانُوا بِها يَستَهزِؤنَ»
 (33ۀآی

دچار عاقبتی بدتر شدند ]و آن این  ها که بد کردند ]و در ارتکاب گناه اصرار ورزیدند[ پس آن

 «.ها را به استهزاء گرفتند آیات خدا را تکذیب کرده و آن [:که

خدا نکند که کار انسان بدانجا بکشد که مهر غفلت بر دل و گوشش نهاده و پرده ی تاریکی و 

خَتَمَ اهللُ عَلي قلُوبِهِم وَ عَلي سَمعِهِم وَ » ۀکریم ۀضاللت بر چشمش کشیده شود و مصداق آی

 .گردد (3 ۀبقره، آی ۀ)سور «عَلي اَبصارِهِم غِشاوَهٌ

حال که ضرر و خطر گناه از دیدگاه قرآن کریم و اولیای دین علیهم السالم روشن شد روا 
دل درنگ کند که تردید در این کار از  ۀنیست که انسان خردمند در رفع آثار شوم آن از صفح

ع آثار آن هر چه عادات سفیهان و نابخردان است، زیرا گناه سمّ مهلکی است که اگر در رف

 .زودتر اقدام نشود دیگر راه نجاتی باقی نمی ماند

شود و حتی مهلت  گیر آدمی می آید و ناگهان گریبان خبر می مگر نه این است که مرگ بی

 :قرآن ۀنفس کشیدن به انسان نمی دهد؟ به فرمود

 (33ۀیس، آی ۀ)سور ؛فَال يَستَطيعُونَ تَوصيَهً وَ ال اِلي اَهلِهِم يَرجِعُونَ»

بر سرشان بتازد که نه مجال وصیت بیابند و نه فرصت بازگشت به خانه و کاشانه ناگهانی چنان 
 .پیدا کنند

 :می فرماید  صلی اهلل علیه وآلهچنان چه به پیامبر 
بیم ده  [!(]ای پیامبر37 ۀمریم، آی ۀ)سور … وَ اَنذِرهُم يَومَ الحَسرَهِ اِذ قُضِيَ االَمرُ وَ هُم في غَفلَهٍ»

 «…ها در غفلت اند  آنان را از روز حسرت، آن گاه که کار از کار گذشته و آن

 :آن گاه گویند
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ای کاش  …(33 ۀانعام، آی ۀ)سور ؛يا لَيتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِاياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِن المُؤمِنينَ …»
آیات خدا را  ه برای ما پدید آمده دیگر[ما را به دنیا بازگردانند تا ]با این تنبه و بیداری ک

 «.تکذیب نکنیم و حقیقتاً ایمان بیاوریم

 می گوید : ، ظریفی هم در خصوص بی ثمری پشیمانی در زمانی که فرصتی برای آدمی نمانده

 .ولی چه فایده که پشیمانی سودی ندارد و این آرزو، عملی نخواهد بود

 پـیـرافـشـــانی بکن از راه جـود این دو روزک را که عمرت هست زود
 تا در آخـر بینی آن را بـرگ و بار اینقدر تخمی که مانده سـتـت بـکـار

 هین فتیلش ساز و روغن زودتر تا نمرده ســـــت ایـن چـراغ بـا گـهـر

 :مبادا که روزی بگوییم

 .عمر خویش را با امروز و فردا کردن تباه کردم [!]خدایا …

اه استغفار را فراموش نکنید که استغفار جالی قلوب است و در همه حال خدا را بنابراین، هیچ گ
با استغفار یاد کنید، چه در حال نماز و چه در تعقیبات آن. حتی در موقع خوابیدن نیز با استغفار 

صلی اهلل علیه رسول خدا  ۀبه خواب بروید که امکان دارد دیگر از این خواب برنخیزید. در سیر
ای از احادیث دارد که در هر  گفتند و در پاره مده که هر روز هفتاد بار استغفراهلل میآ وآله 

نشستی بیست و پنج بار استغفراهلل می گفتند، که استغفار داروی شفابخش گنهکاران است، چنان 

 که در حدیث آمده:
ت و داروی گناهان استغفار برای هر دردی درمانی اس«؛لكل داءٍ دواءٌ وَ دَواءُ الذُّنُوبِ االِستِغفارُ»

 است.

درها بسته  ۀباید دانست که بهترین موقع برای استغفار و توبه نیمه های شب است، آن گاه که هم
 است و تمام دیده ها در خواب، ولی درهای رحمت الهی به روی بندگانش باز است.

القانِتينَ وَ المُنفِقينَ و اَلصّابِرينَ و الصّادِقينَ و »ش می فرماید:مؤمنخداوند در وصف بندگان 

آنان صابرند و صادقند و قانت اند و انفاق ؛(33 ۀآل عمران، آی ۀسور) المُستَغفِرينِ بِاالَسحارِ.

 «کنندگانند و در نیمه های شب به دعا و استغفار برمی خیزند.

ۀ سور)؛ رِهُم يَستَغفِروُنَكانُوا قَليالً مِنَ اللَّيلِ ما يَهجَعُونَ و بِاالَسحا»و در جای دیگر می فرماید:

هایی دارند از جمله آنکه شب ها کم می خوابند و در  اهل تقوا ویژگی(31و  33ذاریات، آیات 
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 «سحرها به استغفار و دعا بر می خیزند.

 فرمود: صلی اهلل علیه وآله رسول خدا 
 ۀاشکی که از خوف خدای تعالی از چشم بیرون آید و یا از قطر ۀای نزد خدا از قطر هیچ قطره

تر نیست و هیچ بنده ای نیست که از خوف خدا  خونی که در راه خدا ریخته شود محبوب
او را در بهشت ۀ بگرید مگر این که خدای تعالی او را از شراب رحمتش سیراب فرماید و گری

مورد رحمت قرار دهد، هر چند که تعدادشان  تبدیل به خنده و سرور کند و اطرافیان او را
شود مگر آن که خداوند  بیست هزار نفر باشد، و هیچ چشمی از خوف خدا پر از اشک نمی

کند و اگر اشک از دیدگانش جاری شود و به رخساره اش رسد  بدنش را بر آتش حرام می

دگان خدا گریه کند هرگز گرفتار فقر و خواری نگردد. و اگر در میان امتی بنده ای از بن
 او نجات بخشد. ۀشک خدای تعالی آن امت را به خاطر گری بی

ازقول   علیه السالمای دارد مگر گریه از خوف خدا، که امام صادق  خالصه هر چیزی اندازه
 فرمود:  پدربزرگوارش و ایشان از نگاه پیامبر گرامی اسالم

كُلُّ عَيْنٍ  :عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّالَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »

حَارِمِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاكِيَةٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِالَّ ثَالَثَ أَعْيُنٍ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَ

 1؛بَاتَتْ سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ

هر چشمى در روز قیامت گریان است مگر سه چشم:چشمى که از ترس خدا گریه کرده و 
 «.چشمى که از آنچه خدا حرام کرده پوشیده شده و چشمى که در راه خدا بیدار مانده است

د مناسب است این قسمت از دعای ابوحمزه را به یادآوری و هر گاه در این باره توفیق رفیق نش

 و با خدا زمزمه و مناجات کنی:
ام و در پیشگاه تو  اطاعت و عبادت شدهۀ بار پروردگارا! من هر گاه با خود گفتم که آماد

به نماز ایستادم، خواب را بر من فرو افکندی و حال راز و نیاز را گاه مناجات از من باز 
دا! چه شده است که هر چه با خود عهد کرده و گفتم از این پس سریره و گرفتی. ای خ

ای پیش  باطن من خوب خواهد شد و به مجالس اهل توبه نزدیک می شوم، اما بلیّه و حادثه

                                                           
 71ص.، 3ج، الخصال . 3
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آمد که پای من لغزید و آن بلیّه میان من و خدمتت حایل گردید؟ ای سید من! شاید تو از 
ای که من  دمت بندگی ات دور ساخته ای، یا شاید دیدهدرگاه لطفت مرا رانده ای و از خ

حق بندگی ات را سبک شمرده ام بدین جهت مرا از درت دور کردی، یا این که دیدی من 

از تو رویگردانم بدین سبب بر من غضب فرمودی، یا آن که در مقام دروغگویانم یافتی آن 
ن شکرگزاری از نعمت هایت گاه مرا از نظر عنایتت دور افکندی، یا شاید دیدی که م

کنم پس مرا محروم ساختی، یا شاید مرا در مجالس اهل علم نیافتی آن گاه به خواری  نمی
و خذالنم انداختی، یا شاید مرا در میان اهل غفلت یافتی بدین جهت از رحمتت نا امیدم 

ها  ن آنام پس مرا میا کردی، یا شاید دیدی با مجالس بطّالین ]هرزه گویان[الفت گرفته

واگذاشتی، یا شاید دوست نداشتی دعایم را بشنوی سپس از درگاهت دورم کردی، یا شاید 
حیایی با حضرتت مجازاتم  شرمی و بی به جرم و گناهم مکافات کردی، یا شاید به خاطر بی

 …نمودی

های قلبی و علل و  توان دردهای درونی و بیماری این مناجات می ۀکالم آن که با زمزمۀخالص

  .3اسباب دوری از خدا را شناخت و آن گاه به فکر درمان افتاد و خود را اصالح کرد

 آخر  سخن

هایی است. اما انسان تنها  ها و خوبی در دل بسیاری از بالها و مصائب، حکمتباید دانست که 

کند، و به نکات نهفته در این بالها و مصائب توجهی ندارد. از جمله  خالی لیوان توجه می ۀنیم به
 شت:اتوان در موضوع کرونا بدان اشاره د آثارمثبتی که می

 ایجاد همدلی و همت کم نظیر مردم و مسئولین و تمام اصناف و مشاغل در کشور؛  .3

 های موجود در کشور؛  استفاده از ظرفیت. 3
 ر زمان بحران؛ شناخت نقاط ضعف کشور د. 0

 ظرفیت موجود در نیروهای نظامی و وزارت دفاع؛ . 5
  ؛استفاده از ظرفیتهای موجود در مبانی دینی. 3
 ؛آورد و کفر، فروپاشی ، هبستگی به همراه می کرونا نشان داد که ایمان در زمان سختی. 3

                                                           
 033ی صفحه ،(ره) کنی مهدوی اهلل آیت عملی، اخالق در آغاز های . نقطه 3
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است که  اما یکی از مهمترین دستاوردهای مهم این ویروس، شناخت بعضی از کسانی. 3
ی بسیار مردمی و حامی مردم دارند ولی در عین حال رنگ و بویی از حمایت این قشر از  چهره

 باشد. مردم در آنها موجود نمی

در صف اول حمایت از مردم بوده و  به ظاهر که در اتفاقات و مشکالتو ریاکار  مدعاافراد پر
که زمان آزمون و اثبات زدند، اما متاسفانه این روزها  همیشه دم از مردم و مردمی بودن می

های رقص و  سهم آنها در مبارزه با کرونا و مداوای بیماران، غیر از چالش، صداقت ومدعاست
جای ه ز روشنفکران داخلی که بچیز دیگری نیست. بعضی ا، «در خانه بمانید »ست انتشار چند پُ

قرار گرفتن در صف مبارزه و مقاومت در مقابل این ویروس در دل بحران، سعی در گرفتن 

ت و تسلیم شدن در مقابل دشمنان ی ذلّ ماهی به نفع منافع حزبی و گروهی و حتی پیچیدن نسخه
 هستند.

بینی نیست. بنابراین،  یشاینکه تا چه مدت ویروس کرونا تداوم خواهد داشت، چندان قابل پ 
 صحبت کرد. اما قطع نظر« دوران پساکرونا»مشخصی برای زمان توان مشخصاً از نمی

های  ها وارد شده و همچنین آسیب هایی که در جریان شیوع این ویروس به جسم انسان ازآسیب
 محیطی، سیاسی، اقتصادی که برخی از اقشار را درگیرکرده است، تحوالتی به لحاظ زیست

 ! است بین زمین آسمان  و کوتاه نمودن فاصلهالهی به معنویت  گرایش اجتماعی و

طلبی،  داری، منفعت واقعیت این است که به لحاظ اقتصادی ضربه سنگینی به نظام سرمایه
های تمدن غالب و مدرنیته وارد شده است. تمام فخر  کشی گرایی، خودخواهی و عربده لذت

که بر طبیعت مسلط شده است. حتی کسانی هم که گاهی نقدهایی تمدن نوین غربی این بوده 
کنند این  های اجتماعی و سیاسی وارد می زدگی گره خورده با مدرنیته در عرصه بر تسری علم

اند. اما هم اکنون شاهدیم  تجربی پذیرفته -وجه تسلط بر طبیعت را به عنوان یک دانش تحلیلی

رود، عمالً نقطه ضعف آن، در عدم فهم  بشمار میدرست همانجا که نقطه قوت تمدن غرب 
چرایی، چگونگی و درمان ویروس کوچکی به نام کرونا، آشکارا و ناآشکارا، فریاد زده 

 شود. می
مبنا و  ادعای طرفداران پروپا قرص داروینیسم طبیعی و اجتماعی و قائالن به تکامل کور و بی

، یووال روح هراری، این بود که «خردمند انسان»هدف، از جمله نویسنده کتاب پر فروش بی
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آید.به دنبال وقوع بحران کرونا و  یک بیماری فائق می ۀبتدریج آدمی حتی برمرگ نیز به منزل
بست مواجه  ها همه فرو ریخت و با بن ناتوانی بشر در مواجهه با این ویروس، این دسته از نگرش

« هزاره خداگرایی»ی دیروز، هزاره جدید را گرا شد. بیهوده نیست که بسیاری از فیلسوفان مادی

های علمی و هم در گرایشات ایمانی،  شناسی توان هم در معرفت اند. این خداگرایی را می نامیده
 کرده است. دینی و اجتماعی مشاهده کرد. گویی بار دیگر خدا بازگشته و رجعت به خدا فوران

در سطح « دردی مشترک»ناشی از « ماعیهمبستگی اجت»به لحاظ اجتماعی نیز شاهد هستیم که 
ملی و جهانی افزایش پیدا کرده است. این همبستگی اجتماعی عطف به یک مسأله جهانی 

سازی اتفاق افتاده است.  است. گویی یک جهانی شدن واقعی و بدون اما و اگر و شبهه جهانی

ی، نژادی و جغرافیایی و عمالً با تمایزات طبقات« جهانی شدن»های متداول در قالب  سازی جهانی
مواجهیم که بطور   گرایی حتی فرهنگی گره خورده است. اما هم اکنون با جهانی شدن و عام

گونه مرز جغرافیایی، طبقاتی، نژادی، قومی، جنسیتی و حتی  کامل فراتمایز یافته است و هیچ
 تابد. دینی را برنمی

ای  ریزد و به گونه اعتباریات فرو می ۀهمهای قراردادی(  بندی در این فضا )جهانی بدون تقسیم
ای از روز قیامت را شاهد هستیم و این امر برای آنان که اهل  توان گفت که این روزها جلوه می

گریزد  معرفت هستند بسیار معنادار است؛ روزی که آدمی از برادر و پدر و مادر و همسرش می

در روز قیامت فقط گریز مطرح است و راه اندیشد. با این تفاوت که  و تنها به رهایی خود می
ساز همبستگی و  فراری نیست، اما هم اکنون این گریزواحتیاط به مثابه دردی مشترک زمینه

 پیوندی مشترک و جهانی است.
توان در خصوص جهان پساکرونا مطرح کرد این است که در  تأمل دیگری که می قابل ۀنکت

فایدگی آنها نوعی بازاندیشی صورت  مندی یا بی خصوص بسیاری از مشاغل، عطف به فایده

ای که اکنون بسیاری را به این تأمل واداشته که مشاغل و مناصب  خواهد گرفت به گونه
ازچه کارکردی برخوردارند؟ و در صورت فقدان برخی از آنها، عمالً ، امر مختلف، در واقعِ

وزه بسیاری از تقسیم کارها و شود؟واقعیت این است که امر جامعه با چه نقصانی مواجه می
های افراطی بهم ریخته و  های افراطی به پرسش کشیده شده است،تمایزگذاری تخصصی شدن
ها و پیوندها برجسته شده است. به نوعی یک نگرش دیالکتیکی و نگاهی  بار دیگر ربط
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راهگشا  ای ای در خصوص هر مسأله رسد که نگاه منظومه ای زنده شده است. به نظر می منظومه
تواند بسیار اثرگذار باشد؛ چراکه شیوع ویروس  است و خصوصاً در قضیه کرونا این نگرش می

زیست انسانی را درگیر   کرونا تنها یک الیه ندارد و آن الیه صرفاً حوزه سالمت و محیط

ی های انسانی، سیاسی، اجتماعی و متافیزیکی دارد. در جهان پساکرونا، گوی کند، بلکه الیه نمی
زند و به عظمت خداوند پی  شود، بشر عجز خود را فریاد می بار دیگر خدا و نیایش احیا می

 اینها دستاورد است. ۀخورد؛ هم برد به تعبیری حیرت بشر بار دیگر رقم می می
شود. همیشه  در جهان پساکرونا، پوشالی بودن بسیاری از ادعاهای جوامع مختلف برمال می

زدگی سرکوب  زیر فشار توخالی و البته سنگین و پر های و هوی غرب «سوم»جهانِ به اصطالح 

شدند، اما در جریان بحران کرونا شاهد بودیم که  هایی نامتمدن معرفی می شده و به عنوان ملت
های به اصطالح متمدن، چگونه یک بربریت  همین تمدن غرب که ادعای مدنیت داشت و انسان

هایی است که مردم این کشورها در این ایام به  ا، یورشنوین را رقم زدند. شاهد این مدع
گونه به جان هم افتادند. کجا چنین برخوردهایی را در کشورهای  ها داشتند واین فروشگاه

 شرقی شاهد هستیم؟
کشتند به نام صلح،غارت کردند به نام یاری،خراب کردند به نام غربیها در طول سالیان متمادی : 

انواع ظلم ها را  کردند با نام دمکراسی، لب دوختند به نام آزادی !در یک کالمآبادی، استبداد 

بر بشریت روا داشتند و با بوق و کرنا در گوشش چیز دیگرتفسیر کردند ! مردم وکشورها را با 
جهان اول ودوم وسوم و به شهروندان درجه یک ودو سه و سیاه وسفید و سرخ وزرد تقسیم 

باوراندند و  ه ها را اکم رسانه های جمعی وایادی داخلی خود به آنانکردند و این خود ساخت
بردگی گرفتند وآنان را به سکوت واداشتند و گویی انسانیتشان را بازستاندند تا خداوند  ازآنان

صرفا دارای خصوصیت تغییر در سلول زنده است را  !نه یک موجود زنده که یک ویروس 

مردگان بارکش و مظلوم را به فکر وادارد تا  وجدانها را زنده کند،، فرستاد تا بوقها را خفه سازد
 .فریاد استغاثه در آستان ربوبیت سر دهند و تقاضای ظهورمنجی کنند

سخنانی به مناسبت عید سعید نیمه شعبان در تاریخ بر انقالب اسالمی روز پنجشنبه درره
 فرمودند:  33/3/3077

 ۀجای عالم جامع ۀاتّفاق افتاده باشد که آحاد بشری در همای  شاید در تاریخ بشر کمتر دوره »
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بشری به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند؛ چه نخبگان که آگاهانه این نیاز را 
احساس میکنند، چه بسیاری از مردم که احساس نیاز میکنند ولی در ناخودآگاهِ خودشان؛ 

مهدی، احساس نیاز به یک دست قدرت الهی، احساس نیاز به یک منجی، احساس نیاز به 

ای در  احساس نیاز به یک امامت معصوم، احساس نیاز به عصمت، به هدایت الهی. کمتر دوره
تاریخ این همه احساس نیاز به این حقیقت واال انسان سراغ دارد. امروز بعد از آنی که بشریّت 

ناگون را تجربه کرده از کمونیسم های فکری گوناگون و مسلکهای گو مکاتب گوناگون و نحله
دموکراسیِ رایج در دنیا با این همه ادّعایی که اینها دارند، بشر بعد  تا دموکراسی غربی تا لیبرال 

از اینکه اینها را تجربه کرده احساس آسایش نمیکند. بشر با این همه پیشرفتهای علمیِ 

احساس خوشبختی نمیکند. بشریّت آور که بکلّی وضع زندگی را در جهان تغییر داده،  حیرت
عدالتی است، دچار  دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی

ی قدرتها است از  نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. بشر دچار سوءاستفاده
های  میکنند؛ از تواناییعلم؛ قدرتها از علم سوءاستفاده میکنند؛ از کشفیّات طبیعت سوءاستفاده 

ی از طبیعت سوءاستفاده میکنند؛ بشر با اینها مواجه است. اینها موجب شده است  شده  استخراج
بخش  که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا؛ احساس نیاز به یک دست نجات

 کنند.

ل حل شدن نیست. مردم، ی امروز قاب ی امروز و فنّاوریِ پیشرفته علمِ پیشرفته ۀعدالت به وسیل
میلیاردها انسان در دنیا گرفتارند؛ بعضی ممکن است آسایش داشته باشند، لکن همانها هم 

آرامش ندارند؛ بشر دچار نگرانی است، دچار اضطراب است و این پیشرفتها و تحوّالت 
جربه گوناگون نتوانسته است به بشر خوشبختی ببخشد. البتّه خرد انسانی نعمت بزرگی است، ت

نعمت بزرگی است، ]اینها[ نعمتهای خدا است و میتواند بسیاری از مشکالت حیات را حل کند؛ 

عدالت؛ عدالت به  ۀها هست که با اینها باز نمیشود. فرض کنید همین مسئل لکن برخی از گره
ی امروز قابل حل شدن نیست، گرهش بازشدنی  ی امروز و فنّاوریِ پیشرفته علمِ پیشرفته ۀوسیل

عدالتی  عدالتی در دنیا از علم تغذیه میکند؛ یعنی علم پیشرفته در خدمت بی نیست. امروز بی
های دیگران است، در  افروزی است، در خدمت تصرّف سرزمین است، در خدمت جنگ

ها را دیگر پس علم نمیتواند حل بکند؛ اینها احتیاج دارد  ی بر ملّتها است. این گره خدمت سلطه
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نوی، قدرت الهی، دست پُرقدرت امام معصوم، او بتواند این چیزها را انجام به یک قدرت مع
االرض  يمألاللَّه به»عبارت است از  ارواحنا فداهاللّه  بدهد؛ لذا مأموریّت بزرگ حضرت بقیّۀ

؛ مأموریّت بزرگ آن بزرگوار قسط و عدل است. در بسیاری از روایات، در دعاها، «عدالقسطاو

معنا اشاره شده است: معنای ایجاد قسط و عدل؛ این، آن چیزی است که جز  در زیارتها به این
پذیر نیست. و این عدلی  آید، امکان از دست قدرت الهی که از آستین حضرت بقیّۀاللّه بیرون می

 ۀهم که انتظار هست حضرت به وجود بیاورند، عدل در یک بخشِ خاص نیست؛ عدل در هم
رت، عدالت در ثروت، عدالت در سالمت، عدالت در شئون زندگی است. عدالت در قد

ابعاد زندگی، عدالت در معنویّت و امکان رشد؛  ۀکرامت انسانی، در منزلت اجتماعی، در هم

در عالم وجود، در  ارواحنا فداه اللّه ی حضرت بقیّۀ اینها چیزهایی است که انتظار هست که به وسیله
شاءاللّه به لطف الهی خواهد شد. آحاد بشر، چه آنهایی که نخبه هستند و  دنیا به وجود بیاید و ان

اند،  ها ممکن است گرفتار زندگی مردم که بعضی ۀحوادث را میتوانند تشخیص بدهند، چه تود
؛ منتها بعضی غافلند در سطح دنیا، در کشورهای مختلف، همه این احساس نیاز را دارند

ادیان  ۀادیان هم این وعده داده شده است. در هم ۀهمانه؛ و البتّه درآگاهانه، بعضی غیر آگاه
ی یک فرج و یک حرکت عظیم الهی در انتهای تاریخ، که البتّه این هم پایان تاریخ  وعده

شود؛ عصر، دنیای واقعی و زندگی واقعی بشر از آن وقت شروع می نیست؛ از زمان حضرت ولیّ

اند.  آن چنان عاقبتی را داده ۀای که امروز ما داریم، همه وعد لکن در انتهای این وضع زندگی
ای باشد، در  خب، پس این نیاز هست؛ لکن برای اینکه این نیاز جهت پیدا کند و مفیدِ فایده

 «.اسالم خواسته شده است از ما که انتظار داشته باشیم
 این ندا، ندبگشای جان گوشاگر  ؛ه به فطرت خداجوی خود امروزه جهانیان با رجعتی دوبار

 : کهشنید ندخواه صیحه آسمانی راو

از غم هجر مکن  /آید میز انفاس خوشش بوی کسی  که/ آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می
 .آید میام فالی و فریادرسی  زده دوش/ کهناله و فریاد 

 إن شاء اهلل
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 منشورات قم، األعمال، عقاب و األعمال ثواب علی، بن محمد أبوجعفر ،(صدوق شیخ) صدوق .33

 . ش 3031 دوم، چاپ الرضی،

 .3011 دارالتفسیر، قم، الوثقی، العروۀ، محمدکاظم، طباطبایی .33
طباطبایی، سیّد محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات جامعۀ مدرّسین حوزۀ  .30

 .3033علمیّۀ، 
 آل مؤسسۀ: نشر و تحقیق المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک، نوری حسین میرزا، طبرسی .35

 . ق 3533 اول، چاپ قم، التراث، إلحیاء البیت
 3015خسرو، ناصر ،انتشارات القرآن تفسیر فی البیان حسن، مجمع بن فضل طبرسی .33
 3013 حیدریه، مکتبه نجف،، غرراالخبار، فی االنوار حسن، مشکاۀ بن علی طبرسی، ابوالحسن .33

 . ق

 بیروت، األعلمی، محمدحسین: علیه علق و له قدم األخالق، مکارم، فضل بن حسن طبرسی، .33
 . ق 3073 للمطبوعات، األعلمی مؤسسۀ منشورات لبنان،

  ،.ق 3530 البعثۀ، مؤسسه قم، اإلمامۀ، دالئل رستم بن جریر بن االمامی ،محمد آالملی، طبری .31
 صدقی: تحقیق ،(طبری تفسیر) القرآن تفسیر فی البیان ،جامع جریر بن محمد جعفر ابو طبری، .37

 ق 3533 دارالفکر، بیروت، العطار، جمیل

 المرتضویه، حسینی،المکتبه احمد سید البحرین،تحقیق فخرالدین،مجمع طریحی، .13
 .3035 نماز، اقامه ستاد: تهران:  مطهری، شهید آثار در نماز و عبادت: روح طهارت .13
 التوزیع، و النشر و لطباعۀ دارالثقافۀ قم، الطوسی، ،أمالی الحسن بن محمد أبوجعفر طوسی، .13

 .ق 3535

 حضرت االولیاء بقیه از هایی تازه: حکیمانه گوهرهای، تهرانی سیدعلی، مهدی عاصمی، .10
 3073، علیه السالم الرضا خادم انتشارات، بهجت ره اهلل آیت

 .ق 3533 رضی، انتشارات قم، المصباح،، علی بن کفعمی ابراهیم عاملی .15
 مهدی انصاری،تصحیح علی محمد دررالکلم،ترجمه و غررالحکم ؛ الواحد عبد ،آمدی .13

 ش،3015دوم، ،چاپ علیه السالم  عصر امام انتشاراتی مؤسسه قمی،نشر انصاری
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 دارالکتب مطبعۀ قاهره، الکریم، القرآن اللفاظ المفهرس ،المعجم فؤاد محمّد عبدالباقی، .13
 .ق3035 المصریه،

 .3013 اول، چاپ اسراء، نشر قم، تسنیم، تفسیر، عبداهللآملی ، جوادی .13
 مؤسسه موحدی، أحمد: تعلیق و تصحیح الساعی، نجاح و الداعی عدۀ، فهد بن أحمد حلّی، .11

 .3031 االسالمیه، معارف

 303ق،ص3333قم، رضى شریف انتشارات ،علیه السالماألنبیاء تنزیه، مرتضى سید الهدى، علم .17
 .3033 تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه تهران، دهخدا، ۀنام سنت اکبر، علی دهخدا، .73
، تهران اهلل ناصر مکارم شیرازی،نمونه، زیر نظر: آیتبرگزیده تفسیر ، احمد بابایی، علی .73

 ش.3033انتشارات دارالکتب االسالمیه، 

 3037 اسالمی، قم، شهریار، اخالق علم بنیادین های آموزه، محمود ،خانی فتحعلی .73
فقیه ایمانی، ضیاء، جایگاه نماز در احادیث و روایات، اصفهان، انتشارات حوزۀ علمیّۀ اصفهان،  .70

3033. 
 فیض تألیفات نشر و چاپ مؤسسه البالغه، نهج شرح و ترجمه، نقی علی سید، االسالم ضفی .75

 .3037 االسالم،
 ش3013نهم، اإلسالمیه،چاپ قرآن،دارالکتب اکبر؛قاموس علی سید قرشی، .73

 ،3013.3533 احسان، تهران، دل، خرم مصطفی: مترجم القرآن، ظالل فی، محمد سید، قطب .73
 خانه کار، و ساز الجنان ،انتشارات مفاتیح کلیات کتاب، الجنان کلیات مفاتیح، عباس، قمی .73

 3073آفتاب، 

 محمد: مترجم کافی، اصول شرح ،(صدرا مال) صدرالدین شیرازی ابراهیم بن محمد، قونوی .71
 3010فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه خواجوی،

 ،3030 االسالمیه، الکتب دار انتشارات تهران، کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، .77
 .3033کازرونی، محسن، خلوتگه راز، قم، انتشارات حوزه علمیه،  .333

 ،(الکریم القرآن تفسیر فی الصافی) صافی ،تفسیر محسن المولی المرتضی بن محمد الکاشانی، .333
 .3031 االسالمیه، دارالکتب تهران،

 .ش 3037 المصطفوی، مکتبۀ قم، کنزالفوائد،، علی بن محمد أبوالفتح الکراجکی، .333
 3007، ترجمه علی شریعتی ،تهران نیایش،، الکسیس، کارل .330

 دفتر قم،، المهّجۀ، لثمرۀ المحجّۀ کشف، طاووس بن موسی بن علی ،سید حسینی حسنی .335
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  3533 اسالمی، تبلیغات

 غفاری، اکبر علی بهبودی، محمدباقر: تحقیق کافی، اصول، اسحاق بن الرازی ،محمد الکلینی .333
 . ق 3013 تهران، اإلسالمیۀ، المکتبۀ منشورات

 تهران، محمد، آخوندی، اکبر، علی غفاری، مصحح، محقق، کافی، یعقوب، بن محمد کلینی، .333
 .ق 3533 چهارم، چاپ اإلسالمیۀ، الکتب دار

 3033 امیرکبیر،:  تهران تفضّلی، محمود ترجمه برادرند، مردم ۀهم، گاندی مهاتما .333
ژول البوم، مترجم محمّد رسول دریائی، انتشارات دفتر نشر میثم، البوم، ژول، اسالم از دیدگاه  .331

3033. 
: کد ها، دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد مشاوره اداره پرسمان، فشرده لوح .337

3/333333333 
 3533القربی، ذوی انتشارات، اللغه فی المنجد، معلوف لویس .333
المواعظ،  و الحکم عیون المواعظ، و الحکم عیون، علی الحسن ابی الدین واسطی، کافی لیثی .333

 3033الحدیث، دار فرهنگی موسسه بیرجندی،انتشارات حسنی حسین

 ش. 3033 ، چهارم:  چاپ حکمت، انتشارات  اسالمى، اخالق علم الدین؛ جالل سید ، مجتبوى .333
 .3530 دوم، چاپ الوفاء، موسسه انتشارات بیروت، بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسی، .330
 .ق 3535 داراالسوه،قمی، عبّاس، سفینۀ البحار،  .335
 ق،3531 الحیاءالتراث، البیت آل الوسائل، مستدرک حسین؛ نوری، .333

 .3037 چاپ، مؤسسه رضوی، قدس آستان روشن، راه محسن، کاشانی، .333

 بنیاد مشهد، غفاری، علی اکبر و استادولی حسین: ترجمه المفید، أمالی، ، محمد بن محمد، مفید .333
 3035 اسالمی، پژوهش های

 . ق 3533 علمیه، حوزه ادب نشر قم، العرب، لسان، مکرم بن محمد، منظور ابن .331
 .3013 الهادی، نشر دفتر قم، البالغه، نهج، محمد،دشتی  .337

 ، قم، انتشارات دار الحدیث.3محمّدی ری شهری، محمّد مهدی، میزان الحکمۀ، جلد  .333
 دوم، قم، اسالمی، تبلیغات دفتر کریم، قرآن المعارف دائرۀ قرآن، معارف و فرهنگ مرکز .333

 ش،3013
 3070 ،(عج) موعود مهدی حضرت فرهنگی بنیاد: قم:دل،  صحیفه، مصطفیرضایی ، .333
 3075صدرا، نشر، تهران راستان، داستان مرتضی، مطهری .330
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 .3033مطهّری، مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا،  .335

 األعلمی، مؤسسۀ بیروت، السّالم، علیه صادق جعفر امام حضرت به منسوب الشریعۀ، مصباح .333
 .ق 3533 اول، چاپ

 .3033معین، محمّد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر،  .333
 .3033تفسیر نمونه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ، وهمکاران مکارم شیرازی، ناصر .333

:  چاپ ، آزادى پیام انتشارات زاده، رجب رضا الصالۀ، أسرار آقا؛ جواد میرزا ، تبریزى ملکى .331
 3031 هشتم،

 دار انتشارات، القرآن تفسیر فی الرحمان ،مواهب سید عبداالعلی سبزواری، موسوی .337
 3017التفسیر،

 ش3035 قم، اسالمی، انتشارات دفتر المیزان، تفسیر ترجمه باقر؛ محمد سید همدانی، موسوی .303
 رضوی، قدس آستان:  مشهد روانشناسی، و قرآن، عرب عباس ترجمه ؛ نجاتی محمدعثمان .303

 3033، اسالمی پژوهشهای بنیاد
 االسالمی، النشر مؤسسه قم، االسالم، شرایع شرح فی الکالم ،جواهر محمدحسن النجفی، .303

3013 . 
 بن ابراهیم بن محمد بن احمد ،ابوالفضل مصری کوفی محقق : جعفی، محمد بن احمد نحاس، .300

 البحوث معهد القری، أم جامعۀ:القرآن )تفسیر صابونی( ناشرمعانی ، صابونی به معروف سلیم
 .3533، اإلسالمی إحیاءالتراث و العلمیۀ

 تهران ،انتشارات مجتبوی، الدین جالل سید السعادات، جامع مهدی؛ محمد نراقی، .305

 3033حکمت،
 .3030 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران،، عملی اخالق در آغاز های نقطه، کنی مهدوی .303

 جمکران، انتشارات قم، الغایب، االمام احوال فی الثاقب نجم، حسین طبرسی ،میرزا نوری .303
3013. 

 3037، سروش، ترجمه عبد الحسین آذرنگ، تاریخ وفلسفه علم، لوییس، ویلیامهال ، هیلزی .303

 3533 الهادی، قم، خوئینی، زنجانی اسماعیل: ترجمه محمد، آل اسرار، قیس بن سلیم هاللی، .301
 ق
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 ها و پایگاهها  سایت، مقاالت

( مفهوم شناسی سالمت معنوی و گستره آن در نگرش 3073لقاسمی، محمدجواد )اابو .307
 .31-53دینی، فصلنامه اخالق پزشکی، سال ششم، شماره بیستم، 

( سالمت معنوی و دیدگاه ها، فصلنامه اخالق پزشکی، سال 3017اصفهانی، سیدمهدی ) .353
 .57-53چهارم، شماره چهاردهم، 

( سالمت معنوی، مفاهیم و چالش ها، فصلنامه تخصصی 3013ری، سپیده )امیدوا .353

 .33-3پژوهش های میان رشته ای قرآنی. سال اول، شماره اول، 

؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ ماجرای معنویت در دوران جدید(؛ 3013زمانی، شهریار؛ ) .353

 اسالمی

مبانی »(؛ 3073اعظم؛ )آبادی،  اهلل؛ پورزیتانی، شیدا؛ ابراهیم نجف آرام، عزت سام .350
 .3، تحقیقات رفاه اجتماعی، «شناسی در سالمت معنوی روش

( رابطه بهزیستی معنوی با سالمت روان دانشجویان، 3017صفایی راد، ایرج و دیگران ) .355
، 5، شماره33مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره

313-335. 

 محسن؛ راد، ناصری احسان؛ کوشکی، شمسی ون؛فرید عزیزی، ؛عباسی، محمود  .353

( تعریف مفهومی و عملیاتی سازی سالمت معنوی، یک مطالعه 3073) مریم؛ اکبری،
 33-55روش شناختی، فصلنامه اخالق پزشکی، سال ششم، شماره بیستم، 

( شاخص های سالمت معنوی از منظر 3073مرزبند، رحمت اهلل؛ علی اصغر زکوی ) .353

 .77-37ی، فصلنامه اخالق پزشکی، سال ششم، شماره بیستم، آموزه های وحیان

( مسئله جایگاه تعریف و دشواری های پایه 3017مرندی، سیدعلیرضا؛ فریدون عزیزی ) .353

اسالمی، فصلنامه اخالق پزشکی، سال -ریزی مفهوم سالمت معنوی در جامعه ایرانی
 .33-33چهارم، شماره چهاردهم، 

 ی و دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران: انتشارات رشد.( روان شناس3013ولف، دیوید ) .351

های تربیت  نامه پژوهش ، فصل«راز و راه سالمت معنوی»(؛ 3011کریمی، عبدالعظیم؛ ) .357
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 .35اسالمی، 

، روانشناسی و «کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسالمی»(؛ 3073کاویانی، محمد؛ ) .333
 .35دین، 

، اخالق «معنوی سالمت در الهیات اسالمیمقومات »(؛ 3017محقق داماد، مصطفی؛ ) .333
 .35پزشکی، 

قرآن و راهکارهای »(؛ 3073نورمحمدی، محمد رضا؛ مردان پور، الهام؛ راستی، مریم؛ ) .333
 .3، کتاب قیم، «معنوی جهت تأمین سالمت روانی انسانها

 اسالمی، زندگی سبک در معنوی سالمت جایگاه، زاده، زهرا مهین؛ کاظمی، چناری .330
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