




امامخمینی)قدسسّره(
با حلول ماه محرم، ماه حماس��ه و ش��جاعت و 
فداکاری آغاز ش��د. ماهی که خون بر شمش��یر 
پیروز ش��د. ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد 
محک��وم و »داغ باطله« بر جبهۀ س��تمکاران و 
حکومت های شیطانی زد. ماهی که به نسل ها در 
طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه آموخت. ماهی 
که شکست ابرقدرت ها را در مقابل کلمۀ حق، به 
ثبت رساند. ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با 

ستمکاران تاریخ را به ما آموخت.
پیام به ملت مسلمان ایران 21 ذی الحجه 1398
صحیفه امام؛ ج ۵، ص 75.

رهبرمعظمانقالباسالمی)مدظلّه(
همانطور که خودِ حسین بن علی علیه السّالم به برکت 
جهادش، اسالم را زنده کرد، امروز هم شما به انگیزه 
یاد، نام و منبر آن بزرگوار، حقایق اسالمی را بیان کنید؛ 
قرآن و حدیث را معرف��ی کنید؛ نهج البالغه را برای 
مردم بخوانید؛ حقایق اسالمی، از جمله همین حقیقت 
مبارک��ی را که ام��روز در حکومت ح��ق، یعنی نظام 
علوی، ولَوی و نبوی جمهوری اس��المی، تجسّد پیدا 
کرده اس��ت برای مردم بیان کنید. این، جزء باالترین 

معارف اسالمی است.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1374/03/03
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
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و یارانش مبارزه با ظلم و جور حاکمانی بود کهه بها  قیام امام حسین
ارایی و با رعایهت ظهواهر و مباسهی دیبهی، بها اسهاس و شعار اسالم

ای آن به مقابله برخاسته بودند. سرور آزاداان در زمانی قیام کهرد محتو
و یهاران بها  ۀ باقی نمانده بود. خون امام حسهینپوست که از دین جز

وفایش برای همیشه تاریخ توانسهت دیهن را جاودانهه نمایهد. حماسهه 
حسیبی شوری است که همیشه با شعور همهراه بهوده و از حقهارت و 

 ذلّت اریزان است. 
ای بیافریبد که حّریهت و آزاداهی قیام کرد تا حماسه امام حسین

های آزاده نهادیبه نموده و بهر سهتم پیشهگان و دنیها را در وجود انسان
پرستان بشورد و الگوی مانایی برای آزاداان جهان شهود تها در مقابهل 
ظالمان در هر زمان و مکان بایستبد و از عّزت و کرامت انسهانی دفها  

 کببد.
جا که رسالت معاونت فرهبگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی آن از

حوزه علمیه قم تهیه و انتشار محتوای تبلیغ دیبی است، به مباسبت فهرا 
رسیدن ماه محرم، محتوای تبلیغی متباسب با نیاز جامعه، بها اسهتفاده از 
نویسبداان توانمبد برای مبلِّغان متعّهد و دردآشبا در ناهر ارفتهه شهده 

تشبه معارف  های تبلیغی، جامعهایری از مباحث و شیوهاست تا با بهره
بهرای ، دیبی را سیراب نماید. بر این اساس مقاتتی بها عبهاوین متعهدد
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مبلِّغان ارامی تدوین شده است تا در ایام محرم در محافهل و مجهال  
 برداری نمایبد.  عزاداری و مبابر وعظ و خطابه از محتوای آن بهره

عبایت به اذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی، شاهد به  با
ای هستیم که با خون هزاران شهید آبیاری شهده بار نشستن شجره طیبه

خواههان و دستاوردهای ارزنده و ارزشمبدی برای مردم ایهران و آزادی
جهان به ارمغان آورده است. در ایهن راسهتا رهبهر معاهم انقهالب، بها 

دوم، ضمن تبیین افتخهارات ناهام مقهدس جمههوری صدور بیانیه اام 
اسالمی، آیبده روشبی برای آن ترسیم نمودند. از این رو شایسته اسهت 

ای به تبیین بیانیه اام دّوم مقام معاهم رهبهری مبلّغان محترم توجه ویژه
داشته باشبد، چراکه این بیانیه در عین تبیین نقها  پرافتخهار جمههوری 

 باشد.یم آیبده نورانی این مسیر میدار ترساسالمی، عهده
که استحضار دارید بخشی از بیانیه شامل تبیهین دسهتاوردهای چبان

اویی بهه شهبهات انقالب اسالمی است که روشبگری، توضیح و پاسخ
های فرهبگی است. در ایهن های فعالیتمرتبط با این بخش، از اولویت

نت فرهبگی و تبلیغی ساله از مبشورات معاو ۰۴راستا دو کتاب انقالب 
دفتر تبلیغات اسالمی و کتاب صعود چهل ساله از مبشهورات معاونهت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضهوی، مبهابعی مهتقن و قابهل اسهتفاده 

( https://www.balagh.irباشههبد کههه مههتن هههر دو کتههاب در سههایت )می
 بارازاری شده و در دسترس همگان قرار ارفته است. بخش دّوم بیانیه

راهبهردی ایهن های راهبردی است. با توجه بهه اهمیهت حاوی توصیه
ی محافل و مجال  عاشهورایی بهه هااز محتوارخی ، تزم است ببخش

هها ها و لزوم تالش جهت تحقق عیبهی آنتبیین و توضیح مبانی توصیه
ههای سیاسهی . به فضل الههی صهدور بیانیهه بها پیروزییابداختصاص 

ای مقارن شهده اسهت کهه المللی و مبطقهینهای بپرافتخاری در عرصه
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دوست و دشمن را مجذوب ایستادای و مقاومت ملت قهرمهان ایهران 
های ساخته و امید است همواره شاهد نصرت الههی در تحقهق توصهیه

 راهبردی رهبری عزیز و فرزانه باشیم.
سهازی و تمام کسانی کهه در آمادهنویسبداان محترم و در پایان، از 

ویژه از زحمههات ی ایههن اثههر، صههادقانه تههالش کردنههد، بهههدهسههامان
اکبر مؤمبی، رئی  محتهرم اهروه تهنمین اتسالم والمسلمین علیحجت

 .نمایممی مبابع تبلیغی، سپاسگزاری
 

 د روستاآزادیسع
 یغیو تبل یمعاون فرهنگ

 قم ۀیعلم ۀحوز یغات اسالمیدفتر تبل





 
 ترین ابزار جنگ روانی دشمن شایعه مهم

 *نیا تبریزیاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکتحج

 اشاره 

ترین ابهزار جبه  ترین حربه دشمن و مهمامروزه شایعه به عبوان قوی
و این زمیبهه غفلت در روانی وی در میدان مقابله با ناام اسالمی است. 

ها و فضای مجهازی در برابهر رسانه ،وسائل ارتبا  جمعیکبترل نشدن 
ناپذیری به اعتقاد و اعتماد مردم وارد خسارات جبران دتوان، میشایعات

و  «خبهر فاسهق»، «ذاعهاِ » ،«راجیفا » ،«رجافاِ »، «شایعه»های واژه. وردآ
خدای متعهال  ، در قرآن مطرح شده ودر رابطه با شایعه «خبر نامطمئن»
کهرده در مقابل این اباه کبیره فرمان شدیدترین مجهازات را صهادر نیز 

جامعه اسالمی دارد و امبیت روانهی  رایخطرات زیانباری باست؛ زیرا 
 2ریزد.جامعه اسالمی را به هم می

 .پردازیمهای مقابله با شایعه میدر این فرصت به اهداف، آثار و راه

                                                           
 .پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه *
  .6حجرات: ؛ 96اسراء:  ؛23نور:  ؛19نساء:  ر.ک:. 2
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 الف( تعریف شایعه 

اسهاس و نهاروایی کهه در به انتشار خبر پبهانی، بی ،اصطالحدر شایعه 
 تعریهفدر  دهخهدا 2شهود.اطالق می ،ارددمیان مردم زبان به زبان می

اساسی اسهت کهه اویبهده آن را بهرای خبر بی ،شایعه»اوید: شایعه می
 ه ههر موضهو  دلخهواه ترور شخصیت انسان برجسته و آبرومبد و یا

ببابراین شایعه از اباههان  1.«دهددر جامعه نشر می هفردی یا اجتماعی 
ارفته و سهبب ت ن... نش بت وغی ،دروغ، تهمت، بهتانهمچون ای کبیره

   شود.شایع شدن این اباهان در جامعه می

 اهداف شایعه ب(

و پخهش شده های مختلفی ساخته با اهداف و انگیزهتواند میشایعات 
   ها عبارتبد از:. برخی از این اهداف و انگیزهشود

 ایجاد وحشت . 1

 بهه مباهور ایجهاد تهرس و وحشهت و نگرانهی در ،بخشی از شایعات
مانبد شایعه تخریب سد فرات و تغییهر  ؛شوندجامعه تولید و پخش می

در عهاص وجریان آب فرات در جب  صفین کهه معاویهه توسهط عمر
 9راه انداخت تا لشگر کوفه را با این شایعه بترساند.جامعه 

 ترویج بدبینى . 2

 به اشخاص یا بدبیبی و آزار و اذیت نسبت برخی شایعات برای ترویج
                                                           

 .074، ص 2ج  ؛الفاظ القرآن مفردات اصفهانی؛ راغبحسین . 2

 واژه شایعه.ذیل  ؛نامهلغت ؛دهخداعلی اکبر . 1

  .234ص  ؛وقعه صفیننصر بن مزاحم؛ . 9
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شایعاتی که  شود؛ مانبدساخته میهاى محبوب یا مقتدر در جامعه روها
بها ههدف ایجهاد  2،شهددر صدر اسالم مبتشهر مهی علیه پیامبر اکرم

نسبت زنا  ،برای مخفی کردن خطایشنیز بدبیبی بود. همسر عزیز مصر 
حضرت ن آتا نسبت به در جامعه پراکبده کرد را  یوسفحضرت به 

 1کبد.یجاد ابدبیبی 

 ایجاد اختالف  .3

 ؛ها و اقوام مختلهف اسهتاروهمیان ااه شایعه برای تفرقه ایجاد کردن 
سهبت به نام اههل ییهابه نام شیعه و دروغ یهایمانبد شایع کردن دروغ

این دو اروه اختالف ایجاد شهود و خهط وحهدت و مقاومهت میان تا 
دن ای مببی بر  پ  فرسهتاچبدی پیش در فضای مجازی شایعه بشکبد.
های اهدایی هالل احمر ایران به فلسطین با این توهین زشهت کهه خون
ناصبی نشهان  با هفضای این شایع .پخش شد، «خون شیعه نج  است»

داشهت  ، سهعیهاح  مذهبی ایرانی استفاده ازءها و سودادن فلسطیبی
و البتهه  تا حدودی افکار عمومی را در برهه خود تحت تاثیر قرار دههد

با همین نیت ایجاد شد که رهبر معام انقالب  یشایعه دیگر 9.داده بود
 درباره آن فرمود: 

 چبد ماه قبهل در این جب  بیست و دو روزه هغزه  از جمله در قضیه
از رهبههری و ریاسههت  ،سههطوحش جمهههوری اسههالمی در همههه ههه

جمهوری و مسئولین اونااون و مردم و تااهرات و پهول و کمهی و 
                                                           

 .63ی : . 2
 .12. یوسف: 1
 .41/49/2931؛ «هستبد بیتمردم فلسطین دوستدار اهل»خبرازاری فارس؛ . 9

https://www.farsnews.com/news/29314941444262 
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ر خدمت برادران فلسطیبی مالوم و مسلمان قهرار سپاه و غیره، همه د
ها، یی وقت دیدیم که ویروسهی دارد این حرف در بحبوحه ارفتبد.

روند پهیش بعضهی از بزراهان، بعضهی از کبد؛ دائم میتکثیر مثل می
کبیهد؛ کمهی مهی علماء، بعضی از محترمین، که آقا! شما دارید به کی

بیت. یی عهده ههم بهاور ن اهلاند! ناصبی یعبی دشماهل غزه ناصبی
انهد. افتهیم اویبد ایبها ناصهبیکردند! دیدیم پیغام و پسغام که آقا، می

پباه بر خدا، لعبت خدا بر شیطان رجیمِ خبیث. در غزه مسهجد اتمهام 
طالب هست، مسجد اتمهام الحسهین هسهت، ابی بنمبین علیؤامیرالم

جهور حهرف اصهبی؟! ایهنانهد؛ امها ناند؟! بله، سبیچطور ایبها ناصبی
   2 جور کار کردند.جور اقدام کردند، اینزدند، این

 فریب افکار عمومی . 4

سازى اههداف واقعهی دشهمن اسهتفاده فریب افکار عمومی براى پبهان
رواج این مانبد قرآن به نیزه کردن لشگر شام هبگام شکست و  ؛شودمی

 1بگیم؟جشایعه که ما اهل قرآنیم، چرا با هم ب

 غلبه در جنگ اقتصادى  .5

ایجاد حالتی از نگرانی و تهرس در بهازار مهالی یها  ،هدف از این شایعه
هاسهت. هها و جبه ویهژه در زمهان بحهراناوضا  اقتصادى کشور بهه

کوشبد تا در ، میامروزه دشمبان داخلی و خارجی با این حربهمتنسفانه 

                                                           

 .19/41/2911بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسبن کردستان؛ . 2
http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=17490 

ص  ؛صفین ةوقع؛ نصر بن مزاحم؛ 124ص  ،1ج ؛شرح نهج البالغةالحدید؛ ابن ابی. 1

َماح...» :۰۷۴  «. ...فَلَمَّا أَْسفَْرنَا إِذَا هَِی الَْمَصاِحُف قَْد ُربَِطْت َعلَی َأْطَراِف الرِّ
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افهزایش جب  اقتصادی پیش آمده، پیهروز میهدان باشهبد؛ بهرای مثهال 
شایعات اقتصادی و تقویهت رواج موجب  ،اتهاکروزمره قیمت برخی 
تر شدن قیمت کاتهها در زمهان اران»شود. تصور آن توسط دشمن می

در  شهود.افزایش خرید مردم نسبت به روزهای عهادی میباعث  «آیبده
با هجهوم بهه  ،این میان برخی افراد نیز به محض شبیدن چبین شایعاتی

ببهد تها از قافلهه عقهب نمانبهد و کتالش می ،ی مواد غذاییهافروشگاه
نداشهته نیز ارچه نیازی به آن کات ا ؛اقالم مورد نار را خریداری نمایبد

 باشبد.

 توجیه اعمال زشت  .6

امهام . خالفکهاران اسهت توجیه کهار خهالفِ از دیگر اهداف شایعات، 
وَن  َذُووا اْلُعُیوب  »فرماید: می علی بُّ َش  ُیح  ُُ اْلُعـْرُ  إ  َع َلُهـ س  َیتَّ اس  ل  ب  النَّ اَعَة َمَعای 

 ُْ ه  ب  ی َمَعای  کببهد عیهوب دیگهران را تهالش می ،افراد آلوده و معیهوب 2:ف 
 «.های خویش، راه توجیه فراهم سازندفاش نمایبد تا برای خالف

قای سید علی اکبر حسهیبی کهه در آاتسالم و المسلمین تمرحوم حج
 افت: داشت، می «اخالق در خانواده»مه صدا و سیما برنا

مهرا حهالل کبیهد. بعهد  ،امغیبهت کهردهافت از شما روزی شخصی 

من چهون پهیش  ،افتیدتوضیح داد که وقتی شما از حقوق همسر می

او اصهال در  .های این سهید را بهاور نکهنافتم حرف ،زنم کم آوردم

ههای سهایهاش چبان بداخالق است که حد ندارد و من از همخانواده

ام. بعد این دروغ را برای دفا  از خهودم افهتم و بهین مهردم او شبیده

 شایع کردم تا تخلف خودم را بپوشانم. 
                                                           

 .97 ، ح047ص  ؛درر الکلم غرر الحکم و ؛تمیمی آمدیعبدالواحد  .2
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 «اخهالق در خهانواده»ایشان که به خاطر توفیهق در اجهرای برنامهه 
فرمود: در می ،مورد غضب دشمن قرار ارفته و از قربانیان شایعات بود

سته بودم، یکهی از زّوار شهرو  بهه نش حرم مطهر حضرت امام رضا
شهایعه، »جو درباره صحت شایعات علیه من کهرد. پاسهخ دادم: وپرس

کبهد و بهه دسهت دوسهتان و مؤمبهان تیری است که دشهمن آمهاده می
دهد و دوست مؤمن در جوار حهرم رضهوی بهه قلهب انسهان فهرو می
هدف  مبشن شایعه، دشمن است؛ اما عامل پخش و بهببابراین  2«.کبدمی

 رساندن آن، دوستان هستبد.

 ییگشا. عقده7

هها و که تهوان دیهدن خهوبی ه های شرورورزان و انسانحسودان، کیبه
امهام کببد. پراکبی میعلیه خوبان شایعه ه های دیگران را ندارندموفقیت
ـَمام  َو اْْلْ ـَم : »ه استفرمود علی ـُة اْلر  یَّ َئام  َو اْْلْغَمـا   ذذ   عهادت 1:ا   َعاَدُة اللِّ

   .«ناکسان و ابلهان، آزار جوانمردان و آزاداندیشان است

 آثار شایعه ج(

 ههررسهد و به ناهر میبسیار آسانی  در ظاهر کار یپراکبعهیشااار چه 
اّما آثار سوء و  کبد،پراکبی سازی و شایعهشایعهتواند میک  به راحتی 

                                                           
اخالق عملی "حسیبی اخالق در خانواده" در برابر »)اببا(؛  بیتخبرازاری اهل. 2

 24/42/2937؛ «شایعات و ترور شخصیت
http://fa.abna10.com/news793429 

 علیامام . 27، ح 021ص  ؛غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 1
َّبَُّعونَ : »ه استدر حدیث دیگری فرمود ؛ اشرار و َمساوَِئ النَّاِس َو یَتَْرکُوَن َمَحاسِنَُهمْ  اْْلَْشَراُر یَت

. «ایرندهای افراد را نادیده میم هستبد و خوبیهای مردبدی پیِ از های بدخو انسان
  .274، ص 6 ج ؛سفیبة البحارعباس قمی؛ 
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از آثهار  یبرخه د.اذارمی یناپذیری را در جامعه به جامخرب و جبران
 :عبارتبد از یپراکبعهیو شا یسازعهیانبار شایز

 قتل سازی. زمینه1

موجهب  و رد و بدل کردن چبد عبهارت در ظهاهر،پخش شایعه  یااه
په  از حضهور  ؛ بهرای مثهالشهوداباههان مهیخون بهی ته شدنریخ

کهه  2931زده ایران در ایام نوروز نیروهای حشدالشعبی در مباطق سیل
هها، جریانهات اور امدادرسانی صورت ارفهت، برخهی سهلبریتیبه مب

، بها حضهور نیروههای بسهیج مردمهی عراقهی سیاسی آلوده و غربهزده
نشین نیز در راستای مخالفت کردند. جریان وابسته به ضدانقالب خارج

پردازی به نام یهی پراکبی و دروغنمایی علیه حشدالشعبی با شایعهسیاه
ای مجهازی صفحه ،عیت، هویتی خارجی نداشت(طلبه )که در عالم واق

در « جههاد نکهاح»ساخته و به دروغ ادعا کردند یی روحهانی، فتهوای 
خدمت حشدالشعبی برای زنان ایرانی را داده است! بعد از پخهش ایهن 
شایعه، بر دامبه انتقادات از حشدالشعبی در فضای مجازی افزوده شهد. 

جریان وابسته به ضدانقالب دامهن دروغ و شایعه این به نیز  ایهبرپیشه
اشایی و تحریهی احساسهات زد و با بازنشر صفحات مربو ، به عقده

 رواج این شایعه و تحریی احساسات عمومی سهببعمومی پرداخت. 
اتسالم و المسهلمین مصهطفی تشهادت مالومانه روحانی متعهد حج

 2.اردید قاسمی همدانی

 ها ی ارزشیجاه. جاب2

یعبهی  ؛کبهدجها مهیههها را جابهارزش واسطه شهایعه،ااهی دشمن به 
 تا آنجها نشیبدمی« معروف»به جای « مبکر»و « مبکر»به جای « معروف»

                                                           
؛ «ردپای یی شبکه خزنده در شهادت مالومانه طلبه همدانی»نیوز؛ خبرازاری مشرق .2
24/41/2931 https://www.mashreghnews.ir/news/320362  
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و  خداارو یزید  ردبا « خارجی» ،لیبا آن همه فضا امام حسینکه 
 گیبد.لقب می «منینؤامیبالم»عیاش، 

جدا   ات،ردای رواج بدا حاضب نیز درمن بسیار کاردی  در زمان 
کند . از جدا هجابد «جالد»و  «ستمگب»و  «ظالم»را با  «رهی »و  «مظلام»

  مقام م ظم رهبب  هش ار داد و فبماد:همین رو باد که 
 ؛مباقب باریم تا در دهه رصت، جا  ردهی  و جدالد عداش نشداد
زیبا ملت ایبان در دهه رصت مظلدام واقدش رد  و بده دلیدل این ده 

و ملت ایبان ظلدم و  ن آنها به امامها و منافقین و پشتیباناتبوریست
خباثت کبدن ، ملت در ماضش دفدا  قدبار گبفدت و در نهایدت هدم 

   1.پیبوز ر 

 های مقابله روش د(

ها  مختلفی استفاده کبد و خطبات از ریاهتاان می ،ببا  کنتبل رای ه
  ها عبارتن  از:ببخی از این ریاهاین ته ی  اجتماعی را کاهش داد. 

 های دقیقرسانیعاطال. 1

نقدش مهمدی در  ،ها  دقیقرسانیمسئاالن با عم بد صحیح و اطال  
 را مهار کنن . تاانن  آنکنتبل رای ات دارن  و می

  مراجعه به منابع مطمئن. 2

نقدش  ،منابش مطمئن در مقابدل ردای ات به استفاده ازعادت دادن مبدم 
دردمنان را از  ودارد سداز  ردای ات کشف حقایق و خنثیمؤثب  در 

سداره  ۶چنانچه در آیده  گبدان .رسی ن به اه اف رامشان مأیاس می
                                                           

 و هشتمین سالگبد رحلت امام خمینی انقال  در مباسم بیستم ظم سخنبانی رهبب  .1
14/3/9۶. 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36711 
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حجرات تصریح شده است که اار شهخ  فاسهقی خبهر بهرای شهما 
 بیاورد درباره آن تحقیق کبید.

  بخشیآگاهی. 3

رسهانی  اطهال و نیهز آااه کردن مردم نسبت به رویهدادهای اجتمهاعی
دولهت و ملهت را فهراهم  میهانقابهل سریع و صحیح، زمیبه اعتمهاد مت

بسهیاری  زمیبه ،مببع موثق اخبار اجتماعی از سوی دولتارائه و  کبدمی
تهوان برای مثهال میبرد. از سوءتفاهمات و اخبار نادرست را از بین می

مطرح نمود و به آنهها ها ها و رسانهدر صدا و سیما یا سایتشایعات را 
به شایعه نماز  علیامام از همراهان  هاشم بن عتبهچبانکه  .پاسخ داد
ر جبه  صهفین دکهه یا شرکت امام در قتل عثمهان حضرت نخواندن 

در بخشی فضا و زمیبه آااهیمطرح شده بود، پاسخ داده و ضمن ایجاد 
   2خبثی نمود. نیز تا حدودی شایعه را برخی افراد،

 تقویت اعتقادات و اخالق جامعه. 4

اعتقادات  توان، میبیتاهلان اهربار سخبو معارف الهی با آموزش 
 در جامعهه کهاهشرا نمود و تنثیر شهایعات  اخالق جامعه را تقویت و
 داد.

  اجرای حدود الهی. 5

حکهم خهدا و  طبهقتها باید به دست قانون سپرده شوند  ،پراکبانشایعه
 1شود.قانون اسالمی با آنان رفتار 

                                                           
نصر ؛ 01ص ، 2ج  ؛ی(تاریخ طبرتاریخ اتمم و الملوک )محمد بن جریر طبری؛ . 2

 .929ص  ؛وقعة صفّینبن مزاحم؛ 
 .61 - 64. احزاب: 1
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 پاسخ غیرمستقیم. 6

تواند درمان خوبی برای خبثی کردن شهایعه یم ،ااهی پاسخ غیرمستقیم
بها شهایعه  ،استاد محمد تقی فلسفی ،باشد. روش زیبای خطیب مشهور

 نویسد: ایشان در خاطراتش می در این زمیبه است.نمونه مباسبی 
بردن از مصهدق نل سابقه مبارزاتم با حزب توده و نام یمن زمانی به دل

ن یمخهالف .اى ناروا قرار ارفتمهها و نسبتدر مبابر، در معرش تهمت
و بهه ایشهان ارسال  اّلّله بروجردىتیز براى آیآماى اعتراشمن نامه
ه کهدر حهالی  ،دیهبکت مهییهچهرا از فالنهی حماش کردند که ارتاع

ن نامه سراسهر یرقصبد! آقاى بروجردى از اها میابارهکش در یدخترها
ن در آن زمان چههار ه مکدانستبد را مییز ؛ار ناراحت شدندیتهمت بس

ا پبج سهاله اسهت. یه آن هم چهار کدختر دارم  ییفرزند پسر و تبها 
د یهدانه صهالح مهیکم فرستادند و فرمودند آن طور یشان نامه را برایا
شود، بهه نحهوى و پخش مییه از رادکهاى خود ی از سخبرانییکدر 

ن یبهم چیخواستم به مردم بگوه نمیکد. من یبکب یذکمباسب آن را ت
ه کهردم کهاى مطهرح است، موضهو  را بهه اونهه اى نوشته شدهنامه
د، بهه بطهالن آن یا خواهبهد شهبیهاند و دهیعه را شبین شایه اکسانی ک

 .بهاخبر نشهوند( ،اند)دیگران هم که این شایعه را نشبیدهواقف شوند 
ت فرزنهد یهار دارد، اّمها تربیت بسیّ ت فرزند اهمیدر آن مببر افتم: ترب

ت پسهر یتر از تربو حفظ او از انحراف اخالقی به مراتب سختدختر 
د درسهت بفهمهم؛ یهه باکهطور توانم آنن مطلب را من نمییاست و ا

ه بهه کدانم مراقبت از دخترانی دختر خردسال دارم و می ییرا تبها یز
اند، براى پدران و مهادران چقهدر و وارد اجتما  شده دهیسن بلوغ رس

ن یه دختران در سهبکد یبی بپرسین را از والدید ایل است. شما باکمش
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د... نهت آنهها اردیهالت تربکهها و مشهبلوغ دارند تا واقف به سختی
 2ردم.کب یذکعه را تیب آن شاین ترتیبد

  نقش شایعه در ترور شخصیت امام حسین هـ(

 ؛در حماسه عاشورا نیز دشمن از حربه شایعه به طور استرده بهره بهرد
از لحهاظ تهرویج شهایعات و  حسهین اند مالومیت امامچبانکه افته

تر از شهادت جسم او و پایمال شدن زیر ترور شخصیت حضرت، مهم
دشمن از این ابزار روانی چبان بهره برد که مردم غافل  است.سم اسبان 

اسهتفاده از  ای بسهیج کهرد.به نحو اسهترده، را در مقابل امام حسین
شهریح قاضهی و ...،  ،عمر بهن سهعد همچونتنثیراذار های شخصیت

ثیر فراوانهی در نته ،های پی در پینشر دروغ و رواج شایعات اونااون
   حضرت داشت.شهادت آن 

ایهری از بههره ،اشهای ناجوانمردانههروش دشمن در تمامی جب 
 1در همهین راسهتا شهایعه خهارجی سازی اسهت.حربه خطرناک شایعه

خطاب به لشگر نفهاق فریهاد  ،جعمرو بن حّجا و طرح کردندمبودن را 
بهرای کشهتن کسهی  9:ال َتمتابوا فی قتل  من َمَمَق من الدین و خاَلَف االماَم »زد: 

)حسین( که از دین خارج شده و با امام )یزید( به مخالفهت برخاسهته، 
 .«به خود تردیدی راه ندهید

چشهم مهردم، مقابل در روز روشن و  تا آنجا بود کهین شایعه تنثیر ا
« خارجی»را به کوچه و بازار آوردند و به آنها تهمت  مبراپیبیت اهل

                                                           
 .222ص  ؛خاطرات مانداار از خوبان روزاارنیا؛ عبدالکریم پاک .2
 .کبدیعبی کسی که علیه امام عادل خروج می« خارجی» .1
 .110ص  ؛وقعة الطفابومخبف لو  بن یحیی؛  .9
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ج  »افتبد: و  زدند س  َخا  
ْ
َمذ َتْوا ب 

َ
یَد  ی  ذ هها را ی از خارجییکسر  2:َخَمَج َعَلی َیز 

   «.اندرده است آوردهکد خروج یزیه بر ک

ابزارهای تبلیغاتی خود برای مقابله با  اونه بود که دشمن از همهاین
وجهود آورد کهه و فضهایی را بهه کرداستفاده  ،ءرت سیدالشهداحض

در حقیقهت  نمهود.مهیها  خهدازمیبه را برای کشهتن فرزنهد رسهول
تهرور شخصهیتی را مقهدم بهر تهرور  ،بیهتهای مخالف اهلرسانه

فیزیکی کرده و موفق به نگارش تاریخی وارونه شده بودنهد کهه در آن 
 همهه .نبهود ،که او درآن زاده شده بودای و خانه نامی از امام حسین

به یُمن سازش خهواص خهائن  ،امیهای برای ببیهای رسانهاین پیروزی
 .تفاوت بودبصیرت و بیو سکوت خواص بی

 

                                                           
 . 885، ص 54 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 2
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 *االسالم والمسلمین مصطفی آزادیانحجت

 اشاره 

و مقابلهه بها  بتهرلکیکی از موضهوعات مههم روانشباسهی بازشباسهی، 
 وبههوده هاسههت. امههروزه تحمههل افههراد جامعههه، رو بههه افههول جههانیه

ایهن  های روانی استرش یافته است. شهاهد بهرپرخاشگری و ناراحتی
ههای خیابهانی و افهزایش جهرم امر، روند رو به رشد آمار طالق، نهزا 

 ههای علمهی وح خشهم، روشیبتهرل صهحکبهاره ز دریهاست. اسالم ن
هها، افهزایش آسهتانه کاهش ناهبجاری به مباورموده و ناخالقی را ارئه 

فرمهوده اسهت:  امهام سهجاد ؛ چبانکهتحمل را سفارش نموده است
ي» ن 

ي َ لِّ ْسن  ْلب 
َ
یَن َو ذ ح  ال  ْلَیة  الصَّ ح  یَن  ب  ق  یَنَة اْلُمتَّ ي ز  ِ  اْلَعـْد    ف  ُ   َبْسـ ِ  َو  َو َكْظـ الَغـْی

َمة    ِ ـا ْطَفاء  النَّ مرا به زیور صفات خوب نیکوکاران آراسته کهن و خدایا!  2:إ 
لباس زیبای پرهیزااران را به من بپوشان تا بهه اسهترش عهدل و فهرو 
در  .«بردن خشم خود و اصالح میان مردم پ  از آتهش غهیظ بپهردازم

                                                           
 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهب  اسالمی *
 .36؛ ص صحیفة السجادیة؛ . علی بن الحسین2
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، لزوم مدیریت خشم و راهکارهای افهزایش آسهتانه تحمهل این نوشتار
 ایرد.مورد بررسی قرار می

 ی مدیریت خشم الف( بایستگ

، امها در اسهت ردهکوهش کخشم را ن ،ارىیبسموارد اسالم در  اار چه
ها، ههدف مقدسهی را برخی غضبستوده است؛ زیرا آن را نیز مواردى 
. چبهین دیهآار خالفی به وجهود میکی با یارویو براى روکبد میدنبال 

هها، ارى از شهرارتیه مبشهن بسهکهاما خشهمی  2غضبی مقدس است،
اسهالم ، خشم ناپسبدی است کهه لخ و خسارات فراوان استحوادث ت
آن را کبتهرل د یهباکبهد کهه یادآوری میانسان به و کرده وهش کنآن را 
   کبد.

 سد: ینوببدی خشم میو در تقسیمیجان مارشال ر
سهت، ولهی همچهون ید نیهارى از مهوارد مفیچهه در بسه خشم ااهر

ز دارد. یهد نیهو  مفه در وجود آدمی نهاده شده است، نکی یهاژاییو

رو را در جههت دفها  از یاملی نکا خشم مقدس از نار تید یخشم مف

ه کهدفهاعی  ؛بهدکج مهییبس ،میورزه به او عشق میکسی کا از یخود 

   1تحمل و بردبارى است. ،ژای آنیو
نیهز های اجتمهاعی کاهش آستانه تحمل افراد، آسیب باسفانه امروزه نمت

ها در جریهان نهزا  ر قتلاز درصد  94 کهتا آنجا  افزایش یافته است

                                                           

 .37، ص 9؛ ج تفسیر نمونهن؛ ناصر مکارم شیرازى و همکارا 2.

چیسهت؟  ظخشم در نگاه اسهالم و روانشباسهی؛ کاهم غهی»طاهره الهی و دیگران؛  1.

 ،231شهماره  ،11، سهال معرفت؛ مجله علمی ترویجی «سرکوب خشم یا مدیریت آن

 .06ه  92، ص 2931آذر 

http://marifat.nashriyat.ir/node/2741
http://marifat.nashriyat.ir/node/2741
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 اوید: هاست. متهمی میدلیل اصلی بسیاری از قتل« عصبانیت»دهد. می
ای برای این کهار نداشهتم. روز حادثهه سهر من زنم را کشتم، اما نقشه

موضوعی ساده با هم مشاجره کردیم. زنم به سمت من حمله کهرد و 
ا چاقو و از سر عصهبانیت او را من هم نتوانستم خودم را کبترل کبم. ب

 2.کشتم
اسالم به افزایش تحمهل برای جلوایری از چبین جرایمی است که 

َم » صدر سفارش نموده اسهت: سعه و ا
َِ  ََ اْنَ  َو اْلفاظَن ََ ََ اْل ين ِم َو اْلكاظ

ظسم   برنهد و از خطهاى مهردم دره خشم خود را فرو مهیکها همان 1:النَّ
ُْ » ده است:فرمو نیز علیامام  .«اذرندمی ـَن  َعَلـْیُر ـْبَم م  نَّ الصَّ ـْبم  َفـن  الصَّ ب 

یَمـاٍن اَل  ـي إ  َس َمَعُه َو اَل ]َخْیـَم  ف 
ْ
ي َجَسٍد اَل َ ذ َن اْلَجَسد  َو اَل َخْیَم ف  س  م 

ْ
ذ یَمان  َكالمَّ اْْل 

بر شما باد به صبر، شکیبایی ایمان را چون سر است بر بهدن  9:َصْبَم َمَعه
   .«سر است و ارزشی نداردل چونان بدن بیو ایمان بدون تحم

 یددصدد هدزانان میمیدا حدر آفر
 

 4یمیایی همچو صبر آدم ندیددم 
 

 راهکارهای مدیریت خشمب( 

 کنترل خشم  آموزش مهارت .1

 آموزش چگونه مهار کهردن آن اسهت. ،کبترل خشم ییکی از راهکارها
خهانواده،  هایی است که فرد باید در محیطاز جمله مهارت ،مهار خشم

                                                           
 .42/41/2939؛ «شودآلود میهایی که ناخواسته خوندست»؛ . جام جم آنالین2

http://jamejamonline.ir/online/2632047229962120073 

 .290. آل عمران: 1
، 11حکمهت صالح؛  یصبح؛ تصحیح نهج البالغهمحمد بن حسین شریف الرضی؛ . 9
 .011ص 
 .2129؛ دفتر سوم، بیت مثبوی معبویجالل الدین محمد مولوی بلخی؛ . 0
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 بتوانهدبرخورد با موقعیت بحرانهی، هبگام ... آموزش ببیبد تا  مدرسه و
چیهزی جهز  نتیجه آموزش ندادن چبین مهارتی، .خشم را مدیریت کبد

ههای پرونهدهنگهاهی بهه نیمنیست.  تسلط خشم بر قدرت عقل و تفکر
ها ناشهی از یهی لحاهه ، اویای آن است که بیشتر قتلجبایی مختلف

 اوید: می متهمی 2ناتوانی در کبترل آن است.خشم و 
مقتول همراه دوسهتش در پمهب ببهزین بهود و په  از  ،روز حادثه

دلیل ایبکه  خواست از جایگاه خارج شود، بهسوختگیری، زمانی که می
خودروی دیگری در پمب جلویی مشغول سهوختگیری بهود، بها لحهن 

تر عقهب یرتبدی از من که پشت سرش قرار داشهتم، خواسهت مقهدا
ببزین خارج شود. همهین عصهبانیت در لحهن او  بروم تا بتواند از پمب

باعث شد تا من و همراهانم هم عصبانی شویم و په  از آن درایهری 
، خودروی آنها را تعقیهب کهردیم لفای پیدا کردیم. پ  از سوختگیری

   1تا یکی از سرنشیبان آن را به قتل رساندیم.

 خشمداشتن مهارت، به دلیل  ران دیبی مااین در حالی است که رهب
مرحهوم دربهاره کبتهرل خشهم  .نمودنهدمدیریت می یدرستبه را خود 

 اویبد:میکاشف الغطاء 
روز عید فطر با هزاران نفهر نمهاز عیهد را در صهحن مطههر ایشان 
خواند. فقیهرى دل شکسهته بهه محضهر او آمهد و اظههار  امیرمؤمبان

. «ریه به من بده که سخت محتهاجمچیزی از فط» :حاجت کرد و افت
                                                           

 .19/21/2936؛ «قتل همسر به دلیل یی لحاه عصبانیت»نیوز؛ پایگاه خبری آفتاب .2
https://aftabnews.ir/fa/news/241421 

 .42/41/2939؛ «شودآلود میهایی که ناخواسته خوندست»جام جم آنالین؛  .1
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ها را به مسهتحقان آن دادم و اکبهون از آن من تمام فطریه»ایشان فرمود: 
. نیازمبد عصبانی شد و آب دهان خود را بهه «پول چیزى نزد من نیست

روى آن مرجع بزرگ انداخت. کاشف الغطاء آب دههان آن مهرد را بهه 
بها را از دوش خهود صورت و محاسن خود مالید. آنگاه برخاسهت و ع

که  مهرا  ههر»برداشت و روى به جانب نمهازازاران کهرد و افهت: 
. سهپ  در صهف «دوست دارد، به اندازه وسعش در این عبا پول بریزد

نمازازاران اشت و براى آن فقیر کمی قابل توجهی از مردم ارفهت و 
   2به فقیر داد.

 های دینی . شناخت آموزه2

بهتهر اسهت بها »انهد: لمهی خشهم افتههدرمهان عباره علمای اخالق در
 ایهن دو امهر از آثار مفیهد کبتهرل آن آشهبا شهویم و های خشم وآسیب

ت تصریح شده اچبانکه در روای ؛شودروایات حاصل می طریق آیات و
ـن »فرموده است:  امام صادق 1.هاستکلید فتبه ،است که غضب مـا م 

و ُه َعزَّ َُ َغیظًا إاّل زاَدُه اللَّ َمةَعبٍد َكَظ ّزًا في الّدنیا واآلخ  اى خشهم چ ببهدهیه 9 :جلَّ ع 
ا و یهه خداوند عزوجل بر عهّزت او در دنکبیخود را فرو نخورد، مگر ا

 .«آخرت افزود
 شهوند، آمهار نهزا  و ههای دیبهی بیشهتر آشهباآمهوزه اار مهردم بها

 :فرموده اسهت چبانکه امام باقر ؛یابدهای خیابانی کاهش میدرایری
َب َمْن َملَ » َذا ... َغض  َم  َك َنْفَسُه إ  هُ  َ مَّ ـا    َعَلـی َجَسَدهُ  اللَّ   در هبگهام کهههر 0:النَّ

                                                           
 .62ه  64، ص 24؛ ج رفان اسالمیع. حسین انصاریان؛ 2
  .949، ص 1؛ ج الکافیمحمد بن یعقوب کلیبی؛  .1
 .110، ص 9ج همان، . 9
 .027، ص 61؛ ج بحار األنوار. محمد باقر مجلسی؛ 0
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ش باشد، خداوند بدن او را بر آتش جهبم حهرام یخشم مالی نف  خو
ن یتهربخهشمهدیریت خشهم از لهذت ،برخی روایات . در«ردکخواهد 
نمایبهد. چشم یاد می یاز آن به عبوان روشب ه امامانکاست  یلحاات
چ یپسهرم! هه :فرمهودیم پدرم امام صادق» :فرموده است امام باقر
چشم پهدرت را روشهن  ،ردیپذیان میه با صبر پاک یتیز مانبد عصبانیچ
   2.«بدکینم

فرموده  در پی دارد. امام باقرنیز  ت خشم خدا رایکبترل خشم امب
 یعزوجل با موسه یتاب تورات در ضمن مباجات خداک در»است: 

ه تهو را بهر او مسهلط که یسهکخشم خود را از  ی!موس یآمده است: ا
از سوی دیگر اسهالم  1.«رمیر تا خشم خود را از تو بازایام، بازاساخته

امهام به مباور جلوایری از پیامدهای خشم، آن را نکوهش کرده است. 
َب َو : »فرموده است علی ي اْلَمَعای  یُن اْلَغَضُب ُیْبد  ْئَس اْلَقم  ـُد ب  مَّ َو ُیَباع  ي الشَّ ُیْدن 
هها را ار، بهدىکها را آشهبیار بدى است: عین بسیهمبش ،خشم 9:اْلَخْیم
: ه اسهتفرمهود نیهز امهام صهادق «.بدکها را دور میی و خوبیینزد
ه  » نَد َغَضـب  ُك َنفَسُه ع  ّنا َمن َلُ َیمل  ه هبگهام خشهم خهوددار کهسی ک 0:َلیَس م 

شهه یصبر پ کانسان بتواند در آن لحاه خطرنااار . «ستینباشد، از ما ن
تها آخهر  ؛ وارنههامش خواههد مانهدکآن تا آخر عمر در  یبیریبد، شک

اونه که امروزه برخی در در آتش ندامت خواهد سوخت، همان یزندا
 سوزند.حسرت می درسپ   و اندیشبدنمیهبگام خشم به عواقب آن 

                                                           
 .224، ص 1؛ ج الکافی. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 2
 .949، ص 1 ج همان، .1
 .230؛ ص ظعیون الحکم و المواع. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 9
 .697، ص 1 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 0
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 پیامدهای خشم . شناخت 3

 .استنزا   یپیامدهاآشبایی با  ،مهم مدیریت خشمیکی از راهکارهای 
خبر یا بسیاری از افراد از پیامد دنیوی و اخروی رفتار و افتار خود، بی

بیشهتر افهراد  پردازنهد.می خهورد و پروا به ناسزااویی و زدغافلبد و بی
عمهد  شهتم یها قتهل ضرب و ی چونپ  از پایان درایری که با عواقب

هها در طبق برخهی اهزارش شوند.پشیمان می شوند، بشدتمواجه می
نفر به علت صهدمات ناشهی از نهزا  بهه  ۵۲۴هزار و  ۶تعداد  ،۵۵سال 
 ۲ایهن تعهداد، از  کههردند کی قانونی استان تهران مراجعه کز پزشکمرا

تواند بسهیار بیشهتر از ها میتعداد این نزا  اند.، زن بودهنفر ۵۵۵هزار و 
ی قانونی کافراد به دتیل مختلف به پزشری از بسیااین عدد باشد؛ زیرا 

سهال  سازمان اورژانه  کشهور در کببد. بر اساس آمارهاینمیمراجعه 
   2ها به علت نزا  بوده است.درصد تماس 17حدود  ،32

اندیشد؛ خشهمی ای به عواقب خشم نمیبه راستی چرا انسان لحاه
مبشهن رفتهار و  ،اندپوشای عقل را میهمچون پرده که اار کبترل نشود،
امهام  1آورد.ناپذیری به بار مهیعواقب جبران شود وافتار نابخردانه می

ْلَبـاَب  اْلَغَضُب »فرموده است:  علی ُد اْْلَ ـَن  ُیْفس  ـُد م  ـَواب َو ُیَبعِّ خشهم  9:الصَّ
 پیهامبر «.سهازدعقل آدمی را فاسد و انسان را از کار صحیح دور می

ـُد اْلَخـلُّ اْلَعَسـَل اْلَغ » :نیز فرموده است یَمـاَن َكَمـا ُیْفس  ـُد اْْل  غضهب  0:َضُب ُیْفس 
 .  «ه عسل راکه سرکچبان ؛بدکمان را فاسد یا

                                                           
 92/42/2937؛ «تهران رکوردار نزا ». خبرازاری جمهوری اسالمی ایران؛ 2

https://www.irna.ir/news/19441111 
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 و عالمان دینی ین. آشنایی با سیره معصوم4

چبانکهه  ؛اسهت ائمهه و های مههم پیهامبراز آموزه ،کبترل خشم 
هها، خشهم تهوزی و دشهمبی، کیبهبرخورد با مصیبت در پیامبر اکرم

نمهود و حتهی در برخهورد بها سهخبان سهتیزارانه خود را مدیریت می
نیهز در  شهد. ائمههدیگران، چونان طبیبی دلسوز با آنهان مواجهه می

 درنمودنهد. خشم خود را مدیریت مهی ها،دشبام زبان وبرخورد با زخم
ه آن حضهرت کهآمده اسهت  علیامام به نقل از  خداسیره رسول
 کااه بهرای حهق غضهببا اما هر ؛شدور دنیا عصبانی نمیبرای امهراز 
 2بد.که حق را یاری کبشد تا ایتمام نمی ششد، خشممی

 توجهه به خردورزی و شود وباره حاصل نمیکبترل خشم ییالبته 
آیهت اّلّله العامهی ؛ چبانکهه داردنیهاز  هایی برای جریمه و نذرو روش

بهد، کبترل نکنیت خود را ه اار خشم و عصباکه بود ردکبروجردی نذر 
ی از شااردان کیی سال روزه بگیرد. یی روز، هبگام مباحثه علمی با ی

ارتبها  بها ه آن شهاارد مطالهب غیرمبطقهی و بیکهخود، به خهاطر ایب
افت، طاقت نیاورد و نسهبت بهه او تبهدی نمهود. در موضو  بحث می

ذر یی سهال روزه ارفهت تها نه آنگاه سته شد.کش شه نذرکایبجا بود 
   1بد.کخود را ادا 

 افزایی. ایمان5

من ؤزیرا انسان مه ؛های کبترل خشم، ایمان به خداستاز راهدیگر یکی 
 .در راستای مصلحت ببده است ،دارد که رخدادهای تلخ و شیرین باور

                                                           

 .116ص  ؛ةمعراج السعاداحمد نراقی؛ . 2

  .220 ص ؛نبایدها زبان بایدها و. جمعی از نویسبداان؛ 1



   39  راهکارهای افزایش آستانه تحمل

 ههر انسهانی اسهت. ایهنخشم نیز وظیفه  مبارزه با رذایل اخالقی مانبد
در شود آدمهی بتوانهد ، سبب میاستهمواره ناظر زندای که خدا  باور

 ؛ چبانکههخشم خود را کبترل کبدصبر کرده و برابر رخدادهای نااوار، 
یَمان  : »فرموده است علیامام  ْبُم َثَمَمُة اْْل   «.صبر میهوه ایمهان اسهت 2:الصَّ
دههد، آرامش می ایرد، تبها چیزی که به اوانسان در تبگبا قرار می وقتی

ََ »ذکر خداست:  ذي َُّ الَّ ِم َتْطَيائم ا
ْكرم اللَّ اذم ََ  بم ِم  ا

ْكرم اللَّ ذم َُّ ُقُلوُبُهْم بم آَمُنوا َو َتْطَيئم
اطمیبهان رسهیده باشهد، خشهم خهویش را  هقلبی که به درج 1«.اْلُقُلوب

اصهغر،  یپ  از شههادت عله امام حسین چبانکه 9.کبدمدیریت می
َن »د و فرمود: یاو را به آسمان پاش یخون الو ـي َما َنَزَ   یَّ َعلَ  َهوَّ ـهُ  ب  نَّ

َ
َعـْین   ذ  ب 

ه  2.«را خداوند شاهد آن استیز ؛ها بر من آسان استبتین مصیا 0:اللَّ

 . سکوت 6

انسهان ممکن است  ، زیراسکوت است ،های افزایش تحملراه یکی از 
بهتهر اسهت سهکوت  ؛ ببابراینزندبهای غیرمبطقی هبگام خشم، حرف

کبهد؛ بلکهه خشم، نه تبها مشکلی را حل نمیکبد. فریاد و دشبام هبگام 
ایهن  .دههدسردی را افزایش میدل ،ایری علیه دیگری شدهسبب جبهه

 و کبهد تواند مشکالت را حلکه چبد لحاه سکوت میدر حالی است 

                                                           

 .24ص ؛ عیون الحکم و المواعظعلی بن محمد لیثی واسطی؛  .2

 .۲۴. رعد: 1
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ه فرمهود خدارسهول ست کههمانع رخدادهای نااوار شود. از این رو
ْبَت » :است َذا َغض     2«.َفاْسُرْت  إ 
 روایت آمده است:در 

در حضهور جمعهی، سهخبان  ی از بسهتگان امهام سهجادکروزی ی

رد، سهپ  آن شهخ  کهوت کسه مهامت. ااف ی به امامنامباسب

آنچه را این مرد افت، شهبیدید و » حضرت به حاضران فرمود: .رفت

ه همراه من بیایید و نزد او بهرویم، تها جهواب او را کمن دوست دارم 

در راه  رهسهپار شهدند، امها امهام م سجادحاضران با اما «.بدهم

اظس» فرمود:بارها می َم النَّ
َِ  ََ ْنَ  َو اْلفظَن ََ ََ اْل ين ِم حاضهران  1.«َو اْلكظ

بها آن حضهرت  .ه حضرت پاسخ درشت به او نخواهد دادکفهمیدند 

او از  و او را صهدا زدنهد .ردند تا به مبهزل آن مهرد رسهیدندکت کحر

ای بهرادر! ااهر آنچهه بهه مهن »فرمهود:  به او امام .دشخانه خارج 

بم و ک، از درااه خدا طلب آمرزش میوجود داردنسبت دادی در من 

آن مرد سخت «. ه تو را ببخشدکخواهم اار در من نیست، از خدا می

را بوسهید و  قرار ارفت و بهین دو چشهم امهام ثیر امامنتحت ت

من سهزاوار  و ه در تو نبودکه من سخبی به تو افتم کبل»رد: کعرش 

 9«.به آن سخن هستم

درس بردبههاری و حفههظ رابطههه  بههه ایههن ترتیههب امههام سههجاد 
 بترل خشم را به ما آموخت.کخویشاوندی و 
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 . مدیریت زبان7

 کهردن تهوهین ودشهبام دادن پرهیز از  ،های کبترل خشمیکی از روش
اهاهی  .کبهدهها را فهراهم مهیزیرا این امر زمیبه بسیاری از نزا  ؛است

از ایهن  ؛شهودحتی قتل مبجر مهی جرح و بدزبانی سرانجام به ضرب و
ْلقظبم »فرماید: ست که خداوند میرو ظْْلَ ْنُفَسُكْم َو   َتنظَبُزوا بم ََ ُزوا  بها  2:َو   َتْليم

 در روایتی از امهام بهاقر «.دیبکاد نیگر را یدیکالقاب زشت و ناپسبد 
افت: ای طالهب علهم! می ابوذر غفاری در مواعاش مرتبا  »آمده است: 

اونه که بر درهم و دیبهارت این زبان، کلید خیر و شر است. پ  همان
   1.«نهی، بر زبانت قفل و ببد بگذارقفل و ببد می

توانهد ههر جها کهه وقتی انسان زبانش را کبترل نماید، به راحتی می
سکوت کبهد و آنجها کهه تزم باشهد، سهخن بگویهد. امهام  ،تزم باشد
   :ه استودفرم علی

َساَن  نَّ ل  ن   إ  م  ْْ ـْن  اْلُمـ ـه   م  َن  َوَ اء  َقْلب  ـْن  اْلُمَنـاف     َقْلـَب  َو إ  َنَّ  م 
ه  ْل  َسـان  َوَ اء  ل 

ْن َكـاَن  ْبَداُه َو إ 
َ
ْن َكاَن َخْیمًا ذ ه  َفن  ي َنْفس  َمُه ف  َرََلٍم َتَدبَّ َُ ب  ْن َیَتَرلَّ

َ
َ اَد ذ

َ
َذا ذ َن إ  م  ْْ اْلُم

زبان مؤمن در په  قلهب او و قلهب مبهافق از په  زبهان  9:اهُ اَ  َشّمًا َو 

اندیشهد اوست؛ زیرا مؤمن هر ااه بخواهد سخبی بگوید، نخسهت می

کبد؛ در حالی کهه مبهافق اوید و ارنه پبهانش میو اار نیی بود، می

داند چه به سود او و چه چیهز بهه اوید و نمیآنچه بر زبانش آمد، می

   .ضرر اوست
                                                           

 .22 . حجرات:2
 .961 ، ص1 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 1
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ْن َو »فرموده است:  چبینهم َمـْن  ل  ـهُ  َغاَلَظـَك  ل  نَّ ـُك  َفن  ْن  ُیوش 
َ
ـیَن  ذ بها 2:َلـَك  َیل 

کسی که با تو به درشتی برخورد کبد، نرمی کن؛ چون به زودی او ههم 
   .«با تو نرمی خواهد کرد
ها به علهت تهوهین ها و نزا درصد از درایری 10طبق آمار پلی ، 

 1.کردن افراد به یکدیگر است

 . عفو و گذشت 8

اوصهاف  را ازآن ای است کهه خهدا صفات پسبدیده از ،اذشت عفو و
َذا َماظ : »ه استمؤمبان معرفی نمود َش َوإم ْثمم َو اْلَفَواحم َر اإلم ُبوَن َكَبظئم ََ َيْجَتنم ي ذم

َوالَّ
ُروَن  فم

َْ ُبوا ُهْم َي هها خهود را یارکه از اباهان بزرگ و زشتکسانی ک 9:َغضم
در  نیز خدا. رسول«اذرندبد، مییآیو چون به خشم م دارنددور می

ُْ » :ه استفرمودسفارش به اذشت  َن  َعَلْیُر اْلَعْفو  َفن  الَّ  ب  یـُد اْلَعْبـَد إ  اْلَعْفـَو اَل َیز 
ّزاً  کبد مگر عزت را، پ  بر شما باد به عفو؛ عفو و اذشت زیاد نمی 0:ع 

 .  «اذشت کبید تا عزیز شوید
د ابوالحسههن یاّلّله العامههی سهه تیههمرحههوم آ در عصههر زعامههت 

شان در نجف اشرف نماز مغهرب و یه اکها در شبی از شب اصفهانی
شخصی بین دو نماز فرزند ایشهان را بهه خواند، عشا را به جماعت می

شهادت رساند. این پیرمرد هفتاد ساله وقتهی از شههادت فرزنهد بهاخبر 

                                                           
 .11ص  ؛تحف العقولابن شعبه حرانی؛ . 2
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فرمود: از خود نشان داد شد، به قدری بردباری و صبوری و بزراواری 
و بلبد شد، نماز عشا را خواند و قاتل فرزنهد را « ال  و  و ال قّوة إاّل بالّلـه»

   2.هم مورد عفو و بخشش قرار داد
صهدد  دربهه جهای اذشهت، خشهم هبگام سفانه امروزه برخی نمت
امهام  دانبد؛ در حهالی کههامری بزرگ میرا آیبد و آن می جویی برانتقام
 َمـْن  ث  َثََل » دانسته و فرموده است:ترل خشم را نشانه بزرای کب صادق

یه   ُكنَّ  ُُ  َكاَن  ف  دًا َكْظ ي َسیِّ ِ  َو اْلَعْفُو َعن  اْلُمس  ْفس  َو اْلَمـا   اْلَغْی ـالنَّ َلُة ب  سهه  1:ء  َو الصِّ
 چیز است که در هر که باشد آقا و سرور اسهت: خشهم فهرو خهوردن،

 نیهز علیامام  .«و صله رحم با جان و مال اذشت از بدکردار، کمی
ه اار او را بهه خشهم آورنهد، کسی است کن مردم یبهتر» :ه استفرمود

د و چهون بهه او بهدى ید و چبانچه به او ظلم شود، ببخشایبردبارى نما
   9.«دبکشود، خوبی 
اذشت، روش درست مقابله با خشم است. بهالعک  ههر در واقع 

ادر شود، سبب تحریی بیشتر خشم طرف که از سر لجبازی ص یرفتار
 علهیامهام کبهد. های جبرانی را دشوارتر میشود و فرصتمقابل می
با انسان خشمگین لجبازی نکن؛ زیهرا بها لجبهازی او را » :ه استفرمود

   0.«اردانیکبی، ولی به صحت و درستی باز نمیتحریی می

 . استعانت از عبادت9

ویژه نمازهعبادت ب و استعانت از ذکراز دیگر راهکارهای کبترل خشم، 
                                                           

 .179ص  ؛سیمای فرزانگانضا مختاری؛ ر. 2
 .927ص  ؛تحف العقولابن شعبه حرانی؛ . 1
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ههای . عبهادت، سهبب مبصهرف شهدن حهواس انسهان از محرکاست
در مهورد عواقهب دنیهوی و ب، توجه بهه خداونهد شهده و تفکهر ضغ

برخهی  شود. از همین روسهت کههمیهای آن اخروی غضب و مذمت
و مؤمبهان 2دانبهدعلما اشتغال به ذکر خدا در هبگام غضب را واجب می

جهویی از نمهاز بهه بههره ،اره جهت تحمل مشهکالت و اسهتقامتهمو
َلاا  » اند:دعههوت شههده َِ هااظ َلَكبنااَرَإ إم َّ  نَّ اا إم َو إم ااْبرم َو البَّ ظلبَّ َو اْسااَتفنُنوا بم

 ََ فن و از صهبر و نمهاز کمهی بگیریهد و ایهن کهار جهز بهرای  1:اْلخظشم
   :ه استفرمود . امام صادق«اران است، خاشعان

های دنیا رو به رو شد، وضو بگیهرد از شما با غمی از غمهر ااه یکی 

آیها  .و به مسجد رفته، دو رکعت نماز بخواند و در حال نماز دعا کبهد

 9.فرماید: از صبر و نماز کمی بگیریدای که خداوند مینشبیده
 باد خشم و بداد هدتوت بداد آز

 

 4بددرد او نا مددو نبددود اهدد  نمدداز 
 

 . تغییر حالت دادن 11

هبگهام  .های کبترل خشم اسهتروشدیگر  ازر محیط و وضعیت، تغیی
در ه کهچبان ؛و تغییهر حهال دادشهد خشم باید از محل توقهف خهارج 

آمده است ااهر شهخ  عصهبانی نشسهته، بایسهتد و ااهر نیز روایات 
ایستاده ببشیبد و صورت از آن صحبه برارداند یا دراز بکشد و یا خود 

 فرموده است:  امام باقر را به کار دیگری مشغول نماید.
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نَّ  ُجَل  إ  ی َفَما َیْمَضی َلَیْغَضُب  المَّ َبدًا َ تَّ
َ
ـَب َعَلـی  َیْدُخَل  ذ َما َ ُجـٍل َغض  یُّ

َ
اَ  َفأ النَّ

ـْیَ ان ْجـُز الشَّ ـُه َسـَیْرَهُب َعْنـُه    نَّ َك َفن  ه  َذل  ْن َفْو   ْس م  ُ  َفْلَیْجل   ِ  2:َقْوٍم َو ُهَو َقا

شهود تها جهایی کهه هراهز خشهم او فهرو گین مهیهمانا مرد خشهم

په   .اهردداردد و در اثر آن وارد جهبم مینشیبد و خشبود نمینمی

زیهرا در ایهن  ؛ببشهیبد ،هر مردی که در حال ایستاده بهه خشهم آمهده

بایهد  ،رود و ااهر نشسهتهصورت به زودی پلیدی شیطان بیهرون مهی

 بایستد.

 گرفتن. وضو 11

موجب سرعت اهردش رود و میانسان بات  هبگام خشم حرارت بدن 
 یدن آب خبین مرحله، نوشیشود. در ار میکاهش قدرت تفکخون و 

ن ییموجهب پها کاهد،خشم میاز شدت  ،ا شستن صورت با آب سردی
ابهد بهه عواقهب یشهود و انسهان فرصهت مهیآمدن حرارت بهدن مهی

بهه  اتیهدر روا ست کهن رویازا .شدیبدیطلبی بی و خشونتیجوزهیست
کید شده است. پیهامبر نشستن دست و صورت و رساندن آب بر بدن ت

َب » :ه استفرمود اکرم َذا َغض  ُْ  إ  َ ـُدُك
َ
َمـا  ذ نَّ ْنـَد اْلَغَضـب  َفن  اْلَمـاء  ع   ب 

ْ
ـأ َفْلَیَتَوضَّ

ـا  َن النَّ په  وضهو  ،هبگامی که یکی از شما خشهمگین شهد 1:اْلَغَضُب م 
علهت ایهن بهه  سخن پیامبرید . شا«زیرا غضب از آتش است ؛بگیرد
خیزد و آثهارش در که خشم آتشی است که از درون انسان بر میاست 

بهدن  یای که کمتر عضوی از اعضابه اونه ؛شودظاهر انسان نمایان می
 ،از ایهن رو حهرارت ایهن آتهش .است که تحت تنثیر آن واقهع نشهود

 آزارد.و آنها را میایرد میبدن را فرا  یاعضا
                                                           

 .941، ص 1 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 2
  .219، ص 2 ج؛ تببیه الخواطر و نزهة الباظرفراس؛ ورام بن ابی. 1





 
 ت زمان از نگاه قرآنمدیری

 *زهرا نضائیان

 اشاره 

ها ارزانی داشته است تا در ایهن عمر، فرصتی است که خداوند به انسان
هها و اسهتعدادهای ذاتهی خهود را شهکوفا فاصله زمانی بتوانبهد قابلیت

های الهی، اوهر انسانی خهویش سازند و با قرار ارفتن در برابر امتحان
، بهترین الگوی مدیریت زمهان عصومینسیره ائمه مرا محی بزنبد. 

در ایههن مجههال ارزش وقههت و زمههان، بههر اسههاس آیههات قههرآن اسههت. 
راهکارهای مدیریت آن و نیز موانعی که در مسیر این مهدیریت وجهود 

ریزی صهحیح، شود تا بتوانیم با برنامههبررسی می دارد، از دیدااه قرآن
 یم.های زندای داشته باشای مدون برای لحاهبرنامه

 ارزش وقت از دیدگاه قرآن

ارزش وقت و زمان در اسالم تا آنجاست که خداوند به آن سوابد یهاد 
 و نیز در آیه دیگری فرموده است:  2نموده

                                                           
 قرآن و حدیث. کارشباس ارشد علومو  آموخته جامعةالزهرادانش  *
 .2. عصر: 2
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ِم 
ي َجْنبم اللَّ َم ْطُت  رَّ ََ َل  َمظ  َِ ْن َتُقوَل َنْفَس َيظ َحْسَرَتظ  ََ
]باید ترسهید از  2:

کهاری و وس بر من از افرا ارا[ بگوید افسآن روزی که انسان بیهوده

 هایی که در راه اطاعت خدا نمودم. کوتاهی
هها، یارکهها، مسهامحهطیجهه تفریعرصه محشهر نت درانسان وقتی 
را در برابهر چشهم  یها و حتی شوخی ارفتن مسهائل جهدیارکخالف

امها دیگهر زمهان جبهران را از  ؛دهداد واحسرتا سر مییبد، فریبخود می
اهردد تها بتوانهد از عمهری کهه در به دنیا بهاز نمیدست داده و هراز 

 1اختیارش قرار داده بودند، برای قرب به خدا بهره ببرد.

پ  از سوابد بر وقت و زمان، از زیانکار « عصر»خداوند در سوره 
بودن انسان که در طبیعت زندای تدریجی نهفته است، سخن بهه میهان 

مایه خهود، یعبهی عمهر و ترین سر؛ زیرا با مدیریت نکردن بزرگآورده
تبهها یهی اهروه از  9زندای در دنیا، آن را به بیهودای هدر داده است.

شوند: کسانی کهه چههار برنامهه ایمهان، عمهل میاستثبا این اصل کلی 
صالح، سفارش یکدیگر بهه حهق و سهفارش یکهدیگر بهه صهبر را در 

ای ، برنامهه چههار مهادهضهابطهکببد. این چهار زندای خود اجرایی می
خوشبختی انسان است که اار آن را در زندای فردی و اجتماعی خهود 

ریزی اجرا کبد، در حقیقت با مدیریت کردن لحاات زنهدای و برنامهه
هایش هایش جبران شده، مشکالت و نابسهامانیماندایبرای آن، عقب

   0شود.هایش به پیروزی بدل میها و شکستحل شده و ضعف
                                                           

 .26. زمر: 2
 .229، ص 23؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 1
 .927، ص 14؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمد حسین طباطبایی؛ 9
و  004، ص 94؛ ج الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السبة. ر.ک: محمد صادقی تهرانی؛ 0
 .64 – 60؛ ص ای مدیریت زمان از دانش تا روشهمهارت؛ حسین خبیفر؛ 002
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 نجام آنمدیریت زمان و چگونگی ا

توان کبترل کرد؛ زیرا هر ساعت، یی ظرف زمانی است کهه زمان را می
باید بر حسب اولویت آن را پر نمود. مدیریت زمان، یعبی استفاده بهیبه 
و مفید از زمان، طبق برنامه درست عمل کردن و پرهیز نمودن از کارها 

 و رفتارهای واکبشی، پراکبده و ناسبجیده.
ریزی صحیح، کارهای مثبت خود را بها تباهیم امههر فرد باید با برن

روز تقسیم کبهد و ههر سهاعت یها ههر چبهد خاصی بین ساعات شبانه
ساعت را برای انجام کاری قرار داده و به این برنامه و نام ادامه دههد؛ 
چبانکه خداوند ساعات نماز و روزه را برای مسهلمانان تعیهین کهرده و 

جهام در یهی بسهتر زمهانی خهاص و وجوب رفتار عبادی را مستلزم ان
مشخ  دانسته است که هر فرد مسلمان بایهد آن را از ناهر زمهانی و 

ببهابراین آدمهی  2وقتی محاسبه نموده و سر وقت آن را به انجام برساند.
ها و نیازهای شخصی و خهانوادای خهود را ها، خواستهنیز باید فعالیت

ههای شخصهی، یهان فعالیتریزی کبد تا بتواند با رعایت تعهادل مبرنامه
چبانکهه امهام . هممدیریت کبهداجتماعی و نیازهای خود، زمان خود را 

 فرموده است:  کاظم
ي ُدوا ف  ْن  اْجَته 

َ
ُْ  َیُروَن  ذ ْ َبَع  َزَماُنُر

َ
ه  َو َساَعًة َْلْمـم   َساَعاٍت  ذ ُمَناَجاة  اللَّ َساَعًة ل 

ْخـ ُمَعاَشـَمة  اْل  ُْ َو اْلَمَعاش  َو َساَعًة ل  ُْ ُعُیـوَبُر ُفـوَنُر یَن ُیَعمِّ ـر  َقـات  الَّ َوان  َو الثِّ
م ـي َغْیـم  ُمَحـمَّ ُْ ف  ُر ات 

َلـرَّ یَهـا ل  ن  َو َساَعًة َتْخُلـوَن ف  ي اْلَباط  ُْ ف  ُصوَن َلُر  1:ُیْخل 
سعی کبید اوقات خود را به چهار قسمت تقسیم نمایید: زمهانی 

                                                           

 .912، ص 72؛ ج بحاراتنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2

 .043ص  ؛تحف العقولشعبه حرانی؛ ابن. 1
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کار و زمهانی بهرای برای مباجات با خدا و زمانی برای کسب و 
هایتهان را بهه معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادی که عیب

کببد و در باطن خیرخواه شما هسهتبد و زمهانی شما اوشزد می
 های غیر حرام.مبدی از لذتبرای بهره

 راهکارهای مدیریت زمان

 ریزیبرنامهالف( 

َذا»فرماید: قرآن برای استفاده بهیبه از زمان می إم
ظنَبْب  ََ ََ َرْغَت  ببها بهر  2«.ََ

این آیه شریفه آدمی بایهد بهرای تمهامی مراحهل زنهدای خهود برنامهه 
م شهدن که خستگی، یمشخ  و مدونی داشته باشد تا از بیکاری که ما

ه فسهاد و تبهاهی و ابهتالی بهه ینشا ، تببلی و فرسودای و نیز حتی ما
 م امهام حسهیندر قیها ریزیبرنامهه 1انوا  اباهان است، نجات یابهد.

بها خهود و  بیهتبسیار مشهود است. همهراه کهردن خهانواده و اهل
 و امهام سهجاد سپردن بخشی از منموریت قیام به حضرت زیبهب

برای رسهاندن پیهام خهود بهه اهوش جهانیهان و نیهز دوراندیشهی در 
ریزی امهام های بهارز برنامهههای ناامی و آرایش جبگهی، نمونههشیوه
 9بزرگ است. در این قیام حسین

                                                           

 .7. انشراح: 2

التفسیر المبیر ؛ وهبه زحیلی؛ 294، ص 17؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 1
 .131، ص 94؛ ج فی العقیدة و الشریعة و المبهج

، مطالعات «درآمدی بر الگوهای مدیریتی امام حسین»ر.ک: نارعلی کوشکی، . 9

 .31 – 12، ص 2912معرفتی در دانشگاه اسالمی، سال ششم، زمستان 
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یکی از کسانی که برای تمامی ساعات زندای خهود برنامهه داشهته 
مطالعهه و  است. این عالم وارسته برنامه مبامی بهرای د ثانییشهاست، 
ارههاى کدای بهه یرسه ، یتهدر، از بها خهدایعبادت و راز و ن ،قیتحق

مهذهبی و  اویی سهؤاتتهاى خانه و پاسخازمبدىین نیمنشخصی و ت
اى اوقات شبانه روز خهود را بهه اونههداشته و  ببداانکعهشرعی مراج

هوده یلحاه از آن، ب ییه حتی کبرده رده و از آن استفاده میکم مییتبا
 2.رفته استشده و به هدر نمیتباه نمی

 تبعیت از برنامهب( 

هر فردی که خواهان موفقیت اسهت، بایهد بهرای تسهلط بهر لحاهات 
ترین واحد زمان، راهکارهای ی کوچیخویش، ضمن داشتن برنامه برا

ارائه شده در برنامه را نیز به دقت اجرا کبد. خداوند برای پیشرفت قوم 
اسرائیل، ابتدا از آنها پیمان ارفت و سپ  راهکار رسهیدن بهه آن را ببی
ریزی نمود و به آنان فرمود مهن بها شهما خهواهم بهود و شهما را برنامه

د، اما به شهر  آنکهه از ایهن یرسبقی کبم تا به سعادت حقیحمایت می
 1ریزی شده، تبعیت کبید.امور برنامه
های مشهخ  خهود، شههره عهام و از برنامهه امام خمیبیتبعیت 

در ایهام جهوانی همهراه دوستانشهان در خاص است. قهدم زدن ایشهان 
بهود.  های اطراف قم و مباحثه با یکدیگر، برنامهه همیشهگی امهامباغ

                                                           

 .206، ص 2؛ ج الشن ابرار پژوهشگران حوزه علمیه قم؛ر.ک: جمعی از . 2

ْسَر : »21. مائده: 1 ي إم نَثظَق َبنم ُِ مم َخَذ اللَّ ََ ي َمَفُكْم َوَلَقْد  نِّ  إم
ُِ نًبظ َوَقظَل اللَّ َشَر َنقم َِ ْنُهُم اْثَنيْ  نَل َوَبَفْثَنظ مم ائم

َِ َقْرًضظ َح  ْقَرْضُتُم اللَّ ََ ْرُتُيوُهْم َو زَّ َِ ي َو ُرُسلم َكظَإ َوآَمْنُتْم بم َ َإ َوآَتْنُتُم الزَّ َقْيُتُم البَّ ََ  َْ ْنُكْم َلئم َِ َرنَّ  َسًنظ ُْلَكفِّ
ُكْم َو  َئظتم بم َسنِّ

َقْد َضلَّ َسَواَء السَّ ََ ْنُكْم  َك مم َْ َكَفَر َبْفَد َذلم َي ََ َهظ اَْلْنَهظُر  َْ َتْحتم ي مم ظٍت َتْجرم ُكْم َجنَّ َلنَّ «. نلم ُْلْدخم
 .924و  943، ص 0؛ ج تفسیر نمونهنیز ر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛ 
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جازه از صاحب باغ نزدیی مبزل خود، تابسهتان و ایشان پ  از کسب ا
زد و تا زمانی کهه ها در این باغ تا طلو  خورشید قدم میزمستان، صبح

 2ااه ترک نشد.در قم بودند، هیچ

 بندی کارهااولویتج( 

ههها و تههرین راهکارهههای مههدیریت زمههان، تعیههین اولویتیکههی از مهم
ت، کیفیهت و کمیهت تهرین کهاری اسهت کهه از اهمیهپرداختن به مهم

بیشتری برخوردار است. اهمیهت ایهن مسهئله تها آنجاسهت کهه قهرآن 
ِم َو »فرماید: می ا

ظللَّ ََ بم َْ آَما دم اْلَحَرامم َكَيا َيظَرَإ اْلَيْسجم ِم َقظَيَة اْلَحظجِّ َو َجَفْلُتْم سم ََ

ِم 
ْنَد اللَّ ِم ِم َ  َيْسَتُووَن 

نلم اللَّ ي َسبم َم رم َوَجظَهَد  قرآن ایمان به خهدا و  1.«اْلَنْومم اآلخم
تر از آب رساندن به حجهاج دانسهته آخرت و جهاد در راه خدا را مهم

ببدی کارها، زمان را به درستی مهدیریت نمهود و است؛ یعبی با اولویت
ابتدا کارهایی را انجام داد که اهمیت بیشتری دارند. اار انسان به کهاری 

در اختیهارش را ضهایع بپردازد که در اولویت نیست، در حقیقت زمهان 
   9کرده است.
وری بیشتر از زمان، باید کارهای مهم را از کارههای غیهر برای بهره

مهم جدا کرد و انجام کارهای مهم را در اولویت قرار داد؛ زیرا موجهب 
ههای سهاتنه و بات رفتن کهارایی برنامهه روزانهه و بهه تبهع آن فعالیت

 شود.جلوایری از هدر رفتن زمان می
 بازنگدددان ددددو دن آد اوفتدددد بدددان

 

 دسددت اندددن مالددو بتتددر زنددد 
 

                                                           

 .26؛ ص هادر آیبه خاطره امام خمیبی. علی دوانی؛ 2

 .23. توبه: 1

 .919و  911، ص 7؛ ج تفسیر نمونهر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛  .9
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 دون مو دیزی فوت خواهد هدد دن آد
 

 1ترک ممتر گوی و بتتر نا بیاد 
 

 د( انجام به موقع کارها

یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در مدیریت زمان، به موقهع انجهام دادن 
آیاتی که هاست. زدای و نیز سستی در انجام آنکارها و پرهیز از شتاب

درباره قوانین الهی نازل شده، بهرای ههر یهی از اعمهال عبهادی زمهان 
خاصی را مشخ  کرده است، مانبهد زمهان مشهخ  روزه اهرفتن و 

های واجهب و ...، تها آن زمان دقیق افطار و سحر، زمان دقیق ادای نماز
عمل در همان زمان انجام شود و بدین وسیله به پیهروان خهود دسهتور 

ه از زمان خود به صورت بهیبه استفاده کرده و برنامه مدون داده است ک
و مشخصی را برای زندای خود داشته باشبد. انجام دادن کهار پهیش از 
زمان مباسب برای انجام آن و نیز سستی و کوتهاهی در انجهام کهار در 
زمان مشخ  شهده، سهبب بهه وجهود آمهدن مشهکالت و خسهارات 

دههد بهرای مالی اشهتر دسهتور می نیز به شود. امام علیبسیاری می
رسیدن به نتیجه مطلوب، هر کاری را در زمان خودش انجام دهد و در 

 1انجام کارها، سستی نکبد.
شباسی و انجام دادن کار در زمان مباسب، انسان را زودتهر بهه زمان

رونهد ها به سرعت از دست میرساند؛ زیرا فرصتسرمبزل مقصود می
امکان عمل مجدد، تقریبا  غیرممکن است. از  ها وو بازاشت به فرصت
ـي»فرمهوده اسهت:  حسهینهمین روست که امام  ُسـوا ف  م   َناف  َو  اْلَمَرـا  

ُ ي اْلَمَغـان  ُعوا ف  در آیهد کهه بهه دسهت می از ایهن سهخن امهام 9«.َسا  

                                                           
  .2241، بیت 1الدین محمد مولوی؛ مثبوی معبوی، دفتر . جالل2

 .29؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه البالغهنهج. محمد بن حسین الشریف الرضی؛ 1
 .13، ص 1؛ ج کشف الغمهعلی بن عیسی اربلی؛ . 9
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دن بهه یرسه ید و بهرارشتاب کهباید خوب  یهااز فرصت یبرداربهره
 «.ارفتسبقت گر یکدیه بر یاهداف عال

 تداوم کارهـ( 

های فهاخر کارآفریبهان، اسهتواری، اسهتحکام، تهداوم و یکی از ویژای
ناپذیری است. اهمیت ایهن مسهئله تها آنجاسهت کهه خداونهد شکست

 درباره استواری و استقامت در انجام کار خطهاب بهه پیهامبر اسهالم
ْرَت َو  َتتَّ »فرماید: می مم

َُ ْم َكَيظ  ظْدُع َو اْسَتقم ْهاَواَءُهْم ََ ََ ْع    تهر از خهودمهم 2«.بم
ت؛ زیرا ادامه و استمرار آن از آنجا که بها اس آن به بخشیدن تداوم عمل،

های شهیطانی هها و وسوسههها، ینس آفریبیها، کارشکبیموانع، سختی
ٍَ »همراه است، اهمیّت بیشتری دارد. خداوند نیز فرموده است:  اُن

ِْ ََ إم  ُقرَّ
َيظ َكظ مداومت بر اعمال شایسته در دنیها، داراى ارج و 1«.ُنوا َيْفَيُلوَن َجَزاًء بم

نماز اول وقت ظهر عاشهورای  9پاداشی چشمگیر در پیشگاه الهی است.
ایر، ضمن بیان اهمیت اقامه در آن شرایط سخت و نف  امام حسین

نماز اول وقت حتی در شرایط سخت میدان کهارزار، بیهانگر اهمیهت و 
 باشد.صالح در نگاه آن امام همام میارزش تداوم عمل 
در انجهام برنامهه مشهخ   زدنی عالمهه طباطبهاییپشتکار مثهال

تهرین ای که برای خود چیده بودند، سهبب تهنلیف یکهی از بزرگشده
شهد. شهکیبایی، تهداوم در « المیزان فی تفسیر القرآن»تفاسیر قرآن با نام 

                                                           

 .22. شوری: 2

 .27. سجده: 1

 .203و  201، ص 27؛ ج تفسیر نمونهر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛ . 9
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ارش تا زمان رحلت برپها و انجام کار و نام عالمه تا آنجا بود که میز ک
 2همه چیز آماده ادامه مطالعه و بحث و نگارش بود.

 موانع مدیریت زمان

 هااستفاده نامناسب از فضای مجازی و رسانهالف( 

ها اضهافه شهده امروزه با پیشرفت تکبولوژی، لوازمی به زندای انسهان
کبهد. است که زمهان بسهیاری از عمهر آدمهی را بهه خهود مشهغول می

هاسهت. های ایبترنتهی، قاتهل مههم فرصتدفی در استفاده از رسانههبی
اجتمهاعی تلگهرام و  میلیون نفهر ایرانهی در شهبکه 14حضور بیش از 
درصد  2/66ها، تماشای بیش از ساعت از این شبکه 3استفاده بیش از 

درصههد مههاهواره در روز و  0/92تلویزیهون در روز، تماشههای بههیش از 
دقیقه در روز به مطالعهه و عهدم مطالعهه  21٫2ها متنسفانه اختصاص تب

درصههد از مههردم کشههور، بیههانگر آسههیب  23کتههب غیردرسههی توسههط 
ای است که توسط این فضها و عهدم مهدیریت اسهتفاده از آن در جدی

امهروزه سههم افتگهوی  1جامعه امروز ایرانی بهه وجهود آمهده اسهت.
زن و شهوهر با یکدیگر و با فرزندان بسیار کهم شهده اسهت. همسران 

 در مهورد مسهایل روزمهره شهانبها فرزندانیکهدیگر و احتیاج دارند با 
سهبب دوری ههای مجهازی ولی استفاده از شهبکه ،افتگو داشته باشبد

اعضای خانواده از یکدیگر و رها شدن فرزندان در عالمی دیگهر شهده 
                                                           

 .147، ص های مدیریت زمان از دانش تا روشمهارت. حسین خبیفر؛ 2

  ، 49/43/2937؛ «آمار وضعیت کتابخوانی از زبان آقای وزیر»نیوز؛ . ر.ک: مشرق1
https://www.mashreghnews.ir/news/329621 

های فضای نگاهی کوتاه به آمار و ارقام آسیب»ماعی ایران؛ مجله ایبترنتی مددکاری اجت

 http://www.socialwork1422.ir .13/40/2932؛ «مجازی
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نوجوانهان،  شهدهکاربری کبترل نشهده فضهای مجهازی موجهب است. 
افت اخالقی و پرخاشگری شوند و دیگر پدر و مادر را مبزوی و دچار 

تمایهل بهه جهب  مخهالف نیهز به عبوان دوست و رفیق خود ندانبد و 
  .داشته باشبد

 غفلتب( 

یکی از عواملی که سبب درک نکردن ارزش عمر ارانبهاسهت، غفلهت 
شود؛ زیرا غفلت ابتهدا آدمهی است که موجب خسران دنیا و آخرت می

کشاند و بهدین رستی و سپ  مسیر انحراف از حق میرا به سوی هواپ
آیهد هیچ انسانی دو نوبت به دنیا نمی 2شود.سان سبب سقو  انسان می

تا یی بار امور جهان را آزمایش کبد و دیگر بار تجربیهات خهود را بهه 
َدة»فرماید: می کار ببدد. امیرالمؤمبین ْنَفاس  ُمَعـدَّ

َ
های عمر، بازدم 1:اْلُعُمُم ذ

کشهد، در حقیقهت هر نفسی که آدمی می«. مرده شده و محدود استش
 ای از عمر خود را سپری کرده است.پاره

 مکن عمدر ضدایع بدو افسدوح و حید 
 

 
 

 3مو فرصت عزیدز اسدت و الوقدتی سدی  
 

اْسـَتْحَوَذ »ای که صبح عاشورا خواند، فرمود: در خطبه امام حسین
نَساهُ 

َ
ْیَ اُن َفأ ُُ الشَّ ه  َعَلْیه  ْكَم اللَّ ای جمعیتهی کهه در مقابهل مهن جمهع ] 0:ُْ ذ 

خهدا را فرامهوش  کهه هایتهان را تسهخیر کهردهشهیطان قلهب [ایدشده

                                                           

 .260، ص 2؛ ج تفسیر نور؛ محسن قرائتی؛ 11. ر.ک: کهف: 2

 .04؛ ص عیون الحکم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 1

؛ . 9  نهم. ؛ باببوستانسعدی شیرازی؛ مصلح بن عبداّلّله

 .39؛ ص مباسی المزارمحمد بن محمد مفید؛ . 0
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اعراش از یاد  ،علت رویارویی سی هزار نفر با امام حسین«. ایدکرده
پهذیر نیسهت و از یاد خهدا غافهل شهده باشهد، حق که . کسیخدا بود
دیگر تشخی  دهد. عمر سهعد و تمهام تواند حق و باطل را از یکنمی

ایستادند، ببا بر آیه شهریفه قهرآن  کسانی که در لشکر وی مقابل امام
و اسیر هوا و هوس خود شده بودند کهه مقابهل  2خدا را فراموش کرده

 ایستادند. امام

 کسالت و تنبلیج( 

سستی و تببلی، عامل مهمی در سهوءمدیریت زمهان و نهوعی بیمهاری 
ْجح  اْلَرَسل»کبد: عمر را تباه می است که لحاات آفهت ]و نهابود  1:آَفُة النُّ

زشهتی «. کببده[ کامیابی ]و رسیدن به هدف[، سسهتی ]و تببلهی[ اسهت
 این صفت تا آنجاست که قرآن آن را از صفات مبافقین دانسته است: 

َذا َقظُم  ُهْم َوإم ُِ َِ َوُهَو َخظدم وَن اللَّ ُِ ََ ُيَخظدم ن قم َم نَّ اْلُيَنظ اَ إم َقاظُموا إم َل  البَّ وا إم
ن ً   إم َّ َقلم

َِ ظَس َو َ  َيْذُكُروَن اللَّ رنه  یمبافقان با خدا ن 9:ُكَسظَل  ُيَراُءوَن النَّ
رد و چهون بهه نمهاز کهرن  خواههد یه او با آنان نکببد و حال آنکمی
ی کببد و خهدا را جهز انهدکا مییزند، با مردم ریسالت برخکستبد، با یا
 ببد. کاد نمیی

های امروز مردم و نسل جوان کهه بهرای یکی از معضالت و چالش
رو دارنهد، تببلهی و سسهتی و های نرفته زیهادی را پهیشآیبده خود راه

هاست. ریشهه ایهن معضهل از آنجهایی آغهاز ارادای نسبت به برنامهبی
کببهد و بهرای اونه افراد معمهوت  هدفمبهد زنهدای نمیشود که اینمی

                                                           
 .23حشر: . 2
 .212؛ ص عیون الحکم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 1
 .201نساء: . 9
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مدت ندارنهد؛ بهه همهین ت خود، اهداف بلبدمدت و میانزندای و وق
عالوه بهر آن افهراد عهادی بها قهرار . شونددلیل دچار چبین مشکلی می

شهوند و ارفتن در شرایط سخت و دشوار دچهار سسهتی و تببلهی می
دهبهد. حهال آنکهه امهام های روزانه خود را به درستی انجام نمیبرنامه
و در شرایط سخت و دشهوار بهه و یارانش در شب عاشورا  حسین

در دوران اسهارت  عبادت و دعا پرداختبد، همچبین حضرت زیبهب
 نماز شب را ترک نبمود.

 و شتاب عجلهد( 

سبقت در کار خیر و سرعت داشتن در آن، از صفات پسبدیده، اار چه 
ُقوا اْلَخْنَراتم »یکی از دستورات قرآن است:  ظْسَتبم و کوتهاهی و سسهتی  2«ََ

 ؛1شهودم آن، سبب تسلط شیطان بر آدمی و ترک عمل خیهر میدر انجا

بررسهی جوانهب آن و اما عجله و شتاب در انجام دیگهر کارهها بهدون 
َو َيْدُع »آید: آماده کردن زمیبه و مقدمات آن، از صفات رذیله به شمار می

ُجو ً  َِ ْنَسظُن  ظْلَخْنرم َو َكظَن اإلم ظَءُه بم َِ رِّ ُد ظلشَّ ْنَسظُن بم ه[ کاونه و انسان ]همان 9:اإلم
خواند و انسان همهواره شهتابزده شامد[ بد را مییخواند ]پر را فرا مییخ

ببدی درست و صحیحی در مسائل تواند زمانانسان عجول نمی«. است
   0شود.داشته باشد؛ از این رو دچار مشکالت بسیاری می

ش آمد و عهر خدامردی نزد رسولدر روایت نیز آمده است که 
! مرا سفارشی فرما و اندرزی ده. حضرت فرمهود: ااهر کرد: یا رسول اّلّله

ایهن سهؤال را سهه بهار از مهرد  بگویم، تو اندرزپذیر هستی؟ پیهامبر
                                                           

 .01مائده: . 2
 .209، ص 1؛ ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلیبی. 1
 .22اسراء: . 9
 .16، ص 2ج  ؛تفسیر نورمحسن قرائتی؛ . 0
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! سهپ  پرسید و آن مرد در هر سه نوبت عرش کرد: آری یا رسهول اّلّله
 حضرت فرمود: 

 سفارش من به تو این است که هر ااه تصمیم به کهاری ارفتهی، اول
در نتیجه و فرجام آن کار بیاندیش ]عجله نکن[. اار عاقبتش صهحیح 
 2است، آن را دنبال کن و اار عاقبتش امراهی است، از آن در اذر.

 تأخیر در انجام کارهاهـ( 

ههای از و کار امروز را بهه فهردا انهداختن، یکهی از آفت سوزیفرصت
انش ای بههه یکههی از یههاردر نامههه هاسههت. امههام علههیدادن فرصت

فهردا؛ مانده عمرت را تهدارک کهن و نگهو فهردا و پ باقی»نویسد: می
همانا پیش از تو کسانی هالک شدند که روی آرزوها و تنخیر انهداختن 
کارها ایستادند تا نااهان امر خدا فرا رسهید، در حهالی کهه آنهان غافهل 

 1«.بودند
مسهیری بهود و در  طرماح بن حکم یکی از اصحاب امام حسین

د. در بها حضهرت مالقهات کهر ،رفتمام به سوی کربال و کوفه میکه ا
اش، از آن حضرت جدا شد تها کارههایش مقابل دعوت امام برای یاری
اش را بهه سهرانجام برسهاند، های مهالیرا سر و سامان داده و سهفارش

سپ  به امام بپیوندد؛ اما وقتی بازاشت که امام بهه شههادت رسهیده و 
 9ز دست داده بود.فرصت یاری امام را ا

 بو ِفتراک ان همی بندی خدا نا زود صیدم من 
 4مو آفت هاست دن تاخیر و طالب نا زیان داند

                                                           
 .192؛ ص اعالم الدیندیلمی؛ حسن بن محمد . 2
 .296، ص 1؛ ج الکافی محمد بن یعقوب کلیبی؛. 1
 .963، ص 00؛ ج بحاراتنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 9
؛ بهه کوشهش خطیهب رهبهر، دیهوان غزلیهات. شم  الدین محمد؛ حافظ شیرازی؛ 0
  .261، ص214غزل





 
 های اجتماعینقش دین در کاهش ناهنجاری

 *نیااالسالم والمسلمین محمد سبحانیحجت

 اشاره 

جوامهع  بشهر دارد. یدر زنهدا یا، سهابقه دیریبههیانحراف و ناهبجار
ههای ه شهاهد فهرو رفهتن افهرادی در اهرداب ناهبجهاریبشری هموار

هههای آن در هههدر رفههتن اجتمههاعی بههوده و تجههارب تلخههی از آسههیب
ها و نابسهامانی خهود و اجتمها  دارنهد. بهدین سهبب، جامعهه سرمایه

 خهود، ههایدانان با توجه بهه تخصه شباسان و حقوقشباسان، روان
ات بهه جوامهع ارائهه راهکارهایی بهرای مقابلهه و پیشهگیری از انحرافه

تواند نکته قابل تنمل آن است که آیا در این مقوله، دین هم می .دهبدمی
تزم  توان از اهرم دین برای این امر بهره بهرد؟آیا می و نقشی ایفا نماید

تصویر درسهتی است قبل از تبیین رویکرد دیبی به انحرافات اجتماعی، 
 ه شود.ئاز مفهوم ناهبجار اجتماعی ارا

 معنای ناهنجار

اسهت کهه بهاکسی ،واژه نابهبجار در برابر بهبجار قرار دارد. فرد بهبجار

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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در  2سهازی داشهته باشهد.خود، محیط پیرامون و انتاارات محیطش هم
هبجارهها را الگوههای اسهتاندارد شهده رفتهار  ،شباسیاصطالح جامعه

 1معه اسهت.آل یا مطلوب جادهبده رفتار ایدهاویبد. این الگوها نشانمی
چهه بایهد کبهد انسهان ببابراین هبجارهای اجتماعی است که تعیهین می
چگونهه بیبدیشهد و  ،بگوید و از افهتن چهه چیزههایی اجتبهاب ورزد

کبهد رفتهار خهود را بها هر ک  سعی مهی. از این رو چگونه رفتار کبد
هبجارهای اجتماعی سازاار نماید تا جامعهه او را بهه عضهویت خهود 

لباس پوشیدن، مقررات رسهمی و اداری، احکهام  شیوهنین، قوا 9بپذیرد.
هها، آداب و هها و بهازیفقهی و شرعی، برنامه تحصیلی، قواعد ورزش

 0شوند.از جمله هبجارهای جامعه محسوب می ،رسوم و ناایر آن
شود کهه بها شباسی اجتماعی، شخصی نابهبجار خوانده میدر روان

سازااری نیافته باشهد و  ن خود،ضوابط اجتماعی فرهبگی محیط پیرامو
شهود کهه بها خهود، محهیط کسی نابهبجار تلقهی مهی ،پزشکیدر روان

 4ساز نباشد.پیرامون و انتاارات محیطش هم
امهان بی با توجه به ایبکه جامعه مورد بحث، جامعه اسالمی است،

خهالف  اسهت کهه بهر مقصود از ناهبجارى در ایهن نوشهتار، رفتهارى
هاى مسلمانان باشد. اار عمل و رفتاری بها هبجارهها انتاارات و هبجار

های دیبی سازاار باشد، عملی بهبجار و ااهر ناسهازاار باشهد، و آموزه
 شود.عملی نابهبجار تلقی می

                                                           
 .2 ، ص2 ج؛ دایرةالمعارف علوم اجتماعیدرآمدی بر  ؛باقر ساروخانی. 2
 .23 ص؛ شباسی اجتماعیای بر آسیبمقدمه ؛اّلّله ستودههدایت. 1
 .22-21ص ؛شباسی انحرافاتشباسی اجتماعی و جامعهآسیب ؛محمدحسین فرجاد. 9
 .23 همان، ص. 0
 .2 ، ص2ج   ؛درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی ؛باقر ساروخانی. 4
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 ی اجتماعیردین و ناهنجا

ههای در حهوزهای جهامع ، برنامههتهرین دیهناجتماعی به عبوان اسالم
ههای . بهدیهی اسهت آمهوزهمختلف فردی و اجتماعی ارائه کرده است

تا زمانی که به درستی  ،بخش و اثراذار باشبدالهام ،ناباندازه دیبی هر 
توانبد نقشی بیافریببهد و فهم نشوند و به شایستگی در عمل نیایبد، نمی

اثری بر جای نهبد. در این نوشتار به مواردی از کارکرد دین در کهاهش 
   کبیم:های اجتماعی اشاره میناهبجاری

 . حوزه فردی1

امها ، کببدیهاى بشرى معموت  پشتوانه اخالق را وجدان معرفی ممکتب
تردیدى نیست که قدرت تمایالت نفسانی در انسان تا حدى است کهه 
وجدان معموت  بهه تبههایی قهادر بهه اسهتقامت در برابهر آنهها نیسهت. 

ن انسان بهه راحتهی وجهدااویای آن است که شمار، هاى تلخ بیتجربه
مگر ایبکهه  ،بردخویش را تخریب کرده و نداى آن را به کلی از بین می

چون ایمان به خهدا و قیامهت همبه نیروى برتر دیگری  ،نیروى وجدان
 اسالم در حوزه فردی عبارتبد از: هایترین راهکارمهم باشد.مجهز 

 الف( خداباوری

 هاى دیبی، پذیرش خداونهدى اسهت کهه همهه چیهز دراز جمله آموزه
قدرت اوست. اعتقاد به خداوندى حاضر و ناظر بر خلهوت و جلهوت 

در این رهکارها آید. اار یمهمی به شمار م عامل بازدارنده بسیار آدمی،
 یابهد.های دیگر نیز جرم کاهش میحوزه فردی استفاده شود، در عرصه

   متعددی به این مسئله مهم اشاره کرده است:قرآن مجید در موارد 
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ِم َنفُس َلَقد َخ  َو  وُس بم َم َلقَنظ ام نسظَن َو َنفَلُم مظ ُتَوسم ا ِم مم َلن قَرُب ام ََ  َُ ُِ َو َنح

دانهیم کهه نفه  او چهه انسهان را آفریهدیم و مهی مها 2:َحبلم الَورياد

 تریم.نزدیی کبد و ما از شاهرگ او به اواى به او میوسوسه
 تر از من بو من اسدتیان نزدیک

 

 دونمتر مو من از وی وین عجب 
 

ّن الّلِ»فرماید: می یجاى دیگر در َلنُكم َرقنبظ ام َِ خداوند همیشه  1:كظَن 
مصونیت  ،رسدباین خداباورى به مرز تقوا وقتی . «بر شما نگهبان است

و  9از تقهوا بهه عبهوان حهرز امام علی آورد.میبه همراه را اجتماعی 
کهه بها  شاشخصهیتانسانی کهه یاد کرده است. آیا  0و دژ محکم سپر

دههد؟ ها تن میبه آسانی به ناهبجاریباشد، چبین نگرشی شکل ارفته 
تواند چبین ناارتی بهر افهراد جامعهه داشهته کدام دولت و حکومتی می

 باشد؟
ههای رفهت از آسهیببهروننماز یکهی از راهکارههای دیهن بهرای 

نَّ البَّ َإ َتْنه » است: اجتماعی مم البَّ َإ إم قم
َم اْلَفْح  ََ

نماز را  2:شظءم َو اْلُيْنَكرم َِ
بر اساس این . «داردها و اباه باز میکه نماز ]انسان را[ از زشتی ربرپا دا

آیه، خداوند اقامه نماز را به طور قطع و یقین، به عبوان عامل پیشگیری 
نهی از فحشها و مبکهر،  از فحشا و مبکرات معرفی کرده است. اار چه

ارد و هر نمهازى بهه نسهبت رعایهت سلسله مراتب و درجات زیادى د
جهوان  دربهاره پیهامبر خهداچبانکهه  اثهر بازدارنهدای دارد. شرایط،

                                                           
 .26 :. ق2
 .2 :. نساء1
 .232؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه نهج البالغهمحمد بن حسین الشریف الرضی؛ . 9
 .226همان، خطبه . 0
  .02 :عبکبوت. 2
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ُْ »فرمود:  ،شدنمازخوانی که مرتکب اباه می نَّ َصـََلَتُه َتْنَهـاُه َیْومـًا َمـا َفَلـ إ 
ْن َتاَب 

َ
چیهزی ههم  «.داردیی روز نمازش او را از اباه بهاز مهی 2:َیْلَبْث ذ

 وان توبه کرد.  نگذشت که آن ج
 نسم عاهر نیست با یک دلی دو دلبر داهدتن

 

 

 

 جان بایست دل بر داهدتن جانان یا ز یا ز
 

و  کبهدها را کبد میایر بزرای است که حرکت شیطانسرعت ،نماز
تمهام  ،خهورده و ایهادی اوآورد. ایهن دشهمن قسهمآنان را به خشم می

های پیروی از هوی راهتا  شوند« اقامه نماز»مانع  کوشبدمیتالش خود 
َبُفاوا »شود: و هوس هموار  ا َه َواتَّ وا البَّ ُِ َضاظ ََ  ََ ْم َخْلا هم َْ َبْفادم ا ََ مم َخَلا ََ

ظ َسْوَف َيْلَقْوَن َغنًّ ََ َهَواتم  آنگاه پ  از آنان جانشیبانی به جاى ماندنهد  1:الشَّ
ها پیروى کردنهد و بهه زودى سهزاى که نماز را تباه ساخته و از هوس

 .  «هی خود را خواهبد دیدامرا

 معادباوری ب(

مهانع توانهد اعتقاد به معاد با کارکردهایی که در فرد و جامعه دارد، مهی
آیهه دربهاره معهاد،  2044وجهود  شهود. های جامعهبسیاری از انحراف

کسی که بهه روز قیامهت اعتقهاد داشهته  بیانگر اهمیت این مسنله است.
در برابهر  ؛ ببهابراینایهردخود مهی داند رفتارش رن  ابدى بهباشد، می

 ، احساس مسئولیت بیشتری مهی کبهد.مسائل زندای فردى و اجتماعی
بهراى تربیهت  ،قطعی بهه روز قیامهت یقیننه تبها ایمان و  قرآناز نگاه 

َُّ »دارد:  یاثر عمیقنیز بلکه ظن و امان به آن  ؛انسان کافی است َا  َيُظا
                                                           

 .231ص  ،73 ج ؛بحار األنوار؛ محمد باقر مجلسی. 2

 .۵۵ :مریم. 1
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نَ  ُهم َمبُفوُثوَن لم نَّ ََ َک  ظنٍم اولئم َِ کببهد در نمهیفروشان امهان آیا این کم 2:وٍم 
   «.روز بزرای برانگیخته خواهبد شد؟

 حوزه خانوادگی .2

هاست و متشکل از خانواده ،این باورند که جامعه محققان اجتماعی بر 
به سالمت و پویایی ناهام خهانواده بسهتگی  ،سالمت و سعادت جامعه

 برخهی ازفر از جامعهه آمهاری ن 07بر اساس نتایج یی پژوهش،  دارد.
تهوجهی، عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین، خانواده، بی

 ،از ناهر آنهان. در حقیقهت انهدمواتتی و عدم ناارت آنهان دانسهتهبی
ههای پهژوهشبررسهی  1اند.شان نقش داشتهوالدین ایشان در بزهکاری
سهرقت عوامهل عمهده بیانگر آن است که صورت ارفته در این زمیبه، 

تفهاوتی، بهدزبانی و عهدم بهدرفتاری، بهداخالقی، بهی»توسط سارقان، 
 9بوده است.« برآورده شدن انتاارات از سوی همسر، خانواده و والدین

کودکان و نوجوانانبهد.  ها،قربهانیان اصهلی عملکرد نهامطلوب خهانواده
ن عامهل تریمهم ،دهد عملکرد بد و نامباسب خانوادهها نشان میبررسی
 شوم، ایطالق به عبوان پدیده بیبی ناسازااری نوجوانان است.در پیش
تواند به انحرافات جبسی، خودکشی، فرار از مبزل، سهرقت، اعتیهاد، می

عامهل طالق را  اری، ولگردی و ... مبجر شود. یکی از مسئوتن،تکدی
 0های اجتماعی دانسته است.درصد آسیب 74اصلی بروز 

                                                           

 .4 ه 7 :مطففین. 2

 .20، ص 2779مجله زن روز، ش . 1

 .92ص  ؛یابی سرقتشباسی و جرمجرم ؛علی اصغر قربان حسیبی. 9

 .11/42/2934؛ «های اجتماعیطالق، ریشه پیدایش آسیب»جم آنالین؛ . جام0
http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=188181818001 



   11  های اجتماعیقش دین در کاهش ناهنجارین

 حکیم روابط خانوادهنقش دین در ت

ترین اصل در رفتهار و تعامهل میهان زن و اساسی ،از دیدااه قرآن کریم
ظْلَيْفُروفم : »معاشرت به معروف است شوهر، ََّ بم ُروُه ظشم َِ  و با ایشهان 2:َو 
ای معهروف، نیکهو و . معاشرت به شیوه«به شایستگی رفتار کبید ]زنان[

 ،ی را مرتفهع کبهد. معهروفتواند بسیاری از مشکالت زنداشایسته می
یعبی هر چیزی که قهرآن، روایهات، عقهل و عهرف آن را بهه رسهمیت 

 شباخته و بپسبدد. 
مهورد توجهه قهرار یکی از اصولی که قرآن کریم در حوزه خهانواده 

ویهژه مهواردی  ،است. حکمیت یها داوری« حکمیت»اصل داده است، 
اق و اخهتالف است که در روابط خانوادای، تفاهم جای خود را به شق

 :  داده است
ْن ُیمیـدا » هـا إ  ْهل 

َ
ْن ذ ه  َو َ َرمًا م  ْهل 

َ
ْن ذ ما َفاْبَعُثوا َ َرمًا م  ه  قاَق َبْین  ُْ ش  ْفُت ْن خ  َو إ 

َه كاَن َعلیمًا َخبیما نَّ اللَّ ُه َبْیَنُهما إ  ْصَل ًا ُیَوفِّ   اللَّ  و اار از جهدایی میهان 1:إ 

و داورى از  [شوهر]از خانواده آن  پ  داورى ،بیم دارید زن و شوهر

تعیین کبید. اار سِر سازاارى دارنهد، خهدا میهان آن  [زن]خانواده آن 

 .  «دو سازاارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آااه است

به جای مراجعه زوجین به دادااه و حّل موضو   ،توصیه قرآنببا بر 
اب داورانهی از میهان با انتخهبهتر است های قضایی، از طریق رسیدای

 نمود. طرفین، در رفع اختالف و ایجاد صلح و سازش اقدام بستگان 

                                                           

 .12 :روم. 2

  .92: نساء. 1
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 حوزه اقتصادی .3

 ترین مشکالت و ناهبجارترین دردههای زنهدای انسهان،یکی از ببیادی
فقر است که با وجود پیشرفت و توسهعه اسهترده در زنهدای بشهری، 

ههای موجهود در حهال بلکه بر طبهق آمار ؛میزان آن نه تبها کاسته نشده
 ؛مبحصر به پیامدهای خود فقر نیسهتتبها مشکالت فقر  افزایش است.

د کهه بسترسهاز بیازمانی شدت می له اجتماعی،نبلکه مشکالت این مس
 خطهاب بهه فرزنهدش امهام حسهن اردد. امام علیانحرافات می

َم قُ »فرماید: می ْنَسـانًا َیْ ُلـُب ُقوَتـُه َفَمـْن َعـد  ُْ إ  فرزنهدم  2:وَتـُه َكُثـَم َخَ اَیـاهاَل َتُل
زیهرا  ؛مالمهت مکهن ،انسانی را که به دنبال کسب روزی خویش است

نیهز  . امام صادق«هایش بسیار خواهد بودکسی که هیچ ندارد، لغزش
ُ  »فرموده است:  ْثـ ُلَک َعَلی اْْل  ْن َفْقٍم َیْحم  ُ  َخْیم  م  ْل

ًنی َیْحُجُزَک َعن  الظُّ ثروتی  1:غ 
را از ظلم و ستم باز دارد، بهتر از فقری است که تو را به ابهاه و  که تو

توانهد رونهده ای اسهت کهه مهیفقر، جهادهدر حقیقت . «زشتی وا دارد
 رهبمون سازد.  خویش را به دامان کفر

 نقش دین در فقرزدایی

برای درمان فقر بیهان شهده اسهت کهه  یراهکارهای ،های دیبیدر آموزه
راهکارهههای موقههت و مقههدماتی و دو بخههش  بهههتههوان آنههها را می

 تقسیم کرد.ای راهکارهای ببیادین و ریشه

 تغییر نگرش نسبت به ثروت الف( 

نخستین اام بهرای فقرزدایهی و پیشهگیری از ناهبجهاری ،نار قرآن از
                                                           

 .07 ص، 63 ج ؛بحاراتنوار؛ محمد باقر مجلسی. 2

 .71 ص، 1 ج ؛افیالک ؛محمد بن یعقوب کلیبی. 1
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زیرا تا زمانی کهه  تغییر فرهبگی و اجتماعی جامعه است؛ حاصل از آن،
توانهد بهه زق الههی نرسهد، نمهیاز حقیقهت ر یجامعه به درک درسهت
. اموال، ملی شخصی نیست؛ بلکه امانتی در دسهت فقرزدایی اقدام کبد

قاوَن »فرماید: انسان است، چبانکه خداوند می ّيظ َرَزقناظُهم ُينفم آنچهه  2:مم
صاحب مال، نبایهد بهر سهائل و محهروم ببابراین . «روزی ایشان کردیم

بهه کسهانی بدههد کهه در واقهع مبتی بگذارد؛ بلکه با احترام، مهالش را 
لم َواْلَيْحاُرومم » :شریکان اویبد اظئم لَسّ ْم َحاَ ّ َمْفُلاوَم لم هم ا  َاْماَوالم َم  ََ ي ذم

آن  1:َواَلّ
حقهی مشهخ  و معلهوم بهرای سهائل و  ،کسانی که در امهوال ایشهان

بر این اساس بود که بزراان به حمایت از فقیران توجهه  .«محروم است
 خاص داشتبد.  
ابوالحسن اصفهانی ناچار شد لحاف خویش را  اّلّله سید روزی آیت

ههای در معرش فروش قرار دهد تها از ایهن راه مقهداری از نیازمبهدی
زمان با این کار، فردی مستمبد به وی بسیار ضروری وی رفع شود. هم

مراجعه کرد و وضعیت نابهبجار زنهدای خهویش را بهازاو سهاخت و 
بیدن وضع اسفبار این مرد، روح دست حاجت به سوی او دراز کرد. ش

ایهن  حساس و ظریف آیت اّلّله اصفهانی را آزرد و او را متهنثر کهرد. از
رو، مبلغی را که از بابت فروش لحاف بهه دسهت آورده بهود، بهه ایهن 

 9.شخ  مستمبد وااذار کرد
                                                           

 .13 :؛ فاطر26: نحل. 2

 .12و  10 :معارج. 1

؛ مجله طوبی؛ تیهر «سیره رفتاری علما در کمی به محرومان». معصومه عبدالحسیبی؛ 9
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 کید بر توزیع عادالنه ثروت جامعه أت ب( 

آیهات قهرآن بیهان شهده ترین راهکارهای فقرزدایی کهه در یکی از مهم
زکهات و  ،انفهال است، توزیع عادتنهه ثهروت عمهومی جامعهه اسهت.

بایهد  صدقات دیگر که در اختیار نهادهای ناام سیاسهی وتیهی اسهت،
بهه  برای پر کردن شکاف طبقاتی و اصالح وضعیت اقتصهادی جامعهه

 :  کار ارفته شود
ْهـل  الْ 

َ
ـْن ذ ه  م  ُه َعَلی َ ُسـول  َفاَء اللَّ

َ
ـه  َو َما ذ لَّ ُسـو   َو  ُقـَم  َفل  لمَّ ـر   اْلُقْمَبـی َو  ل   ل 

ین  َو  اْلَیَتاَمی َو  ُْ  اْلَمَساك  ـْنُر َیاء  م  یل  َكْی اَل َیُروَن ُدوَلًه َبْیَن اْْلَْغن  ب   2:اْبن  السَّ

از آن  ،ها عایهد پیهامبرش اردانیهدآنچه خدا از دارایی ساکبان آن قریه

ق بهه خویشهاوندان نزدیهی ]وى[ و خدا و از آن پیهامبر ]او[ و متعله

مانداان است تا میان توانگران شهما دسهت راه یتیمان و بیبوایان و در

 به دست نگردد. 

 کید بر انفاق و صدقهأت ج(

تواند به تبهایی شکاف طبقاتی را کاهش از آنجا که ثروت عمومی نمی 
 ازکسی بخشهی  زیرا وقتی هرتنکید شده است؛ بر انفاق و صدقه  دهد،

را به سائل و فقیر بدهد، میزان ثروت شخ  چبهان افهزایش مال خود 
قرآن همین روست که یابد که شکاف طبقاتی نابهبجار پدید آید. از نمی

هها وقتهی پهردهببا بر آیات قهرآن  است.کرده کید نبر صدقات و انفاق ت
ترین کار پ  از یابد مهمدر می ،بیبدمرگ را می رود و محتضر،کبار می
خیر مرگ بهرای ناز این رو خواستار ت ؛صدقه و انفاق کردن است از،نم

   :شودانجام این عمل بزرگ عبادی می
                                                           

 .7 :حشر. 2
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ُُ اْلَمـْوُت َفَیُقـوَ  َ بِّ َلـْواَل  َو  َ ـَدُك
َ
َی ذ ت 

ْ
ْن َیـأ

َ
ْن َقْبـل  ذ ُْ م  ْن َما َ َزْقَناُك ُقوا م  ْنف 

َ
ذ

ُكْن 
َ
َق َوذ دَّ صَّ

َ
یٍب َفأ َجٍل َقم 

َ
َلی ذ ی إ  ْمَتن  خَّ

َ
یَن  ذ ح  ـال  َن الصَّ از آنچهه بهه شهما  2:م 

ایم انفاق کبید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسهد و روزی داده

مرا مدت کمی به تهنخیر نیبهداختی تها  بگوید: پرورداارا! چرا ]مرگ[

    .صدقه دهم و از صالحان باشم؟! ]در راه خدا[

 آیت اّلّله خزعلی در خاطرات خود آورده است:   
تها  هزار تومان پهول بهرده بودنهدسی شهید نواب صفوی د شبی نز

ای تهیه کبد. به او افته بودند که ایهن مبلهغ نهه سههم برای خود خانه

ای از هدیهه ؛ بلکهسادات و نه سهم امام و نه از وجوهات دیگر است

تها اسهت ما به شما برای خرید یی باب مبزل شخصی برای خودتان 

پاسخ داده بود که اار پول را  شهید نوابنشیبی رها شوید. از اجاره

ولی اار بدون شهر  بدهیهد و مهرا  ؛پذیرمنمی ،دهیدبه این شر  می

پول را بدون شهر   ،خواهم پذیرفت. شخ  اهداکببده ،آزاد بگذارید

زنهان، یتیمهان و بیهوه میهانتسلیم او نمود. ایشان همان شهب پهول را 

توزیهع کهرد.  ،شهباختمهی آنهان را محرومین و پابرهبگانی که قهبال  

ی و رفع نیاز محرومان، از خصوصیات بهارز ایهن شههید راه یاشااره

   1.حق بود

به یاد دارم زمانی یکهی از طهالب بیمهار »اوید: مییکی از بزراان 
دارویش را تهیه کرد و بهه مبهزل او بهرد و  شد. شیخ عبدالکریم شخصا  

                                                           

 .24 :مبافقون. 2

، 2911ن دی و بهم؛ مبلغان؛ «نواب صفوی، آذرخشی در ظلمت»نیا؛ . عبدالکریم پاک1

   .04 – 17، ص 03شماره 
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د. سهپ  خهودش دارو را اش دستور داد که آن را آماده سازنبه خانواده
 2.«به حجره آن طلبه برد و حتی به خادمش نیز نداد که ببرد

 کار و تولید کید برأت د(

 بیکهاری اسهت و ههای اجتمهاعی،شاهراه اصلی معضالت و ناهبجاری
 حل آن، بسیاری از مشهکالت اجتمهاعی، روانهی، اقتصهادی جامعهه را

اختالفات خانوادای، افزایش اختالتت روانی، افزایش  کبد.برطرف می
 مبدی از زندای مشترک،کاهش رضایت وجود آمدن مشکالت مالی،هب

کهاهش عهزت  افزایش اضطراب و اسهترس، تبش در روابط زناشویی،
از  نف  و احتمال بهروز رفتارههای پرخاشهگرانه و احسهاس حقهارت،

رسهول وقتهی  های ایرانی اسهت.جمله تبعات مبفی بیکاری در خانواده
فهمیهد شهغلی کرد؛ اار میاره کسب و کار فردی سؤال میدرب اکرم

َن »فرمود: علتش می و در« از چشم من افتاد»فرمود: ندارد، می م  ْْ َنَّ اْلُمـ
ْل 

ْمَفة   ُْ َیُرْن َلُه    َذا َل ه   ،إ  ین  د  یُش ب  من شغلی نداشته باشهد، ؤبرای آنکه اار م 1:َیع 
 «.کبد(فروشی می)دینکبد زندای خود را به وسیله دیبش اداره می

، اقتصاد و کسب و کاربرای  جامع و جاویدان، یاسالم به عبوان دیب
سهاز تا جایی که کسب و کهار را زمیبههای قائل شده است اهمیت ویژه

کهرده عبادات صحیح و از ارکان قبولی توبهه و بخشهش الههی معرفهی 
   است.
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بُّ الُم »نیز فرموده است:  امام علی نَّ اللَه ُیح  یَن ا  َف اَْلم  خداونهد  2:ْحَتم 
دار کسی را که دارای یی حرفهه اسهت و بهدان اشهتغال دارد و امانهت

 .  «است، دوست دارد

 حوزه اجتماعی .4

ای به اونهه ؛ترین نو  فقر در بعد اقتصادی آن مطرح استچه رایج ارا
شود، اما بعهد که با شبیدن واژه فقر، سریعا  این عرصه به ذهن متبادر می

دارتهر از فقهر تهر و ریشههگر فقر یعبی فقهر فرهبگهی بسهیار عمیهقدی
 ؛جهل و نهادانی اسهت ،ترین شاخصه فقر فرهبگیاقتصادی است. مهم

زیرا تا کسی از شباخت و آاهاهی تزم و صهحیح نسهبت بهه هسهتی، 
جامعه و انسان برخوردار نباشد، به طور طبیعی قهادر نخواههد بهود در 

فرمهوده  امهام علهی تحولی ایجاد نماید. تغییر و اوضا  زندای خود،
َنی َكاْلَعْقل  َو اَل َفْقَم َكاْلَجْهـل»است:  نیازی مانبد عقهل و ههیچ هیچ بی 1:اَل غ 

 .«فقری مانبد نادانی نیست
در جامعه ظههور و بهروز  یهای مختلففقر فرهبگی به شکلامروزه 
های ماشینهای موازی و نمایشی های اخیر شاهد حرکتدر سال دارد.
ناشهی های نادرست هستیم کهه ها و تخلیه هیجانقیمت در خیاباناران
همهه کببهد چرا که تصهور مهی ؛فقر فکری، فرهبگی و رفتاری استاز 

توانبهد مهی ،چهون پهول دارنهدو  شهودبا پول حهل مهی فقطمشکالت 
چبهین  و فراتهر از قهانون باشهبد. رعایت نکببهدنیز ترین قانون را ساده

                                                           

 .229ص ،2 ج ؛افیالک؛ محمد بن یعقوب کلیبی. 2

 .20؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت البالغهنهج . محمد بن حسین الشریف الرضی؛ 1
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جمالتی دارنهد، تمرفه اقتصادی و فقیر فرهبگی هستبد. زندای  افرادی،
امهها  ،پوشههبدلبههاس مههارک مههی دانبههد.نمههیرا امهها حقههوق شهههروندی 

ههای لهوک  سهوار ماشهین شان جاری است.ترین الفاظ بر زبانرکیی
کهه آشهغال خهود را بل ؛دانبدنمیرا اما نه تبها قوانین رانبدای  ،شوندمی
 کببد.میبه بیرون پرتاب نیز 

 امر به معروف و نهی از منکر ،حل دینراه

به دلیل جلوایری نکهردن از مبکهرات و  را های پیشینقرآن کریم امت
   کرده است:نکوهش فساد، 

ـی اْْلَْ     ٍة َیْنَهـْوَن َعـن  اْلَفسـاد  ف  یَّ وُلوا َبق 
ُ
ُْ ذ ُر ْن َقْبل  َن اْلُقُمون  م  َفَلْو ال كاَن م 

مَّ  الَّ َقلیًَل م  ُْ إ  ْنُه ْنَجْینا م 
َ
های قبل از شهما ]کهه پ  چرا از میان امت2:ْن ذ

به عذاب الهی هالک شدند[ اروهی باقی نماندند تا از فساد در زمین 

 جلوایری کببد، مگر قلیلی از آنها که ما نجاتشان دادیم.

تها بها همهان اسهت مهبدسهی فرهبگهی  ،مشکالت فرهبگیحل راه
آن را احیا و به  است؛ لی از محتوا کردهابزاری که دشمن، فرهب  را خا

 رسالت اساسی امر به معهروف و نههی از مبکهر، مسیر اصلی برارداند.
نقهش محهوری و ها و هبجارهای دیبی و انسانی اسهت. استقرار ارزش

در قیهام غیهر قابهل انکهار اسهت.  ،در این بخشاساسی نخبگان جامعه 
اصالح »ام خود را هدف از قی ءسیدالشهداحضرت تاریخی عاشورا، 

َمـا »نمود: اعهالم « امر به معروف و نهی از مبکر»و اراده خود را  «امت نَّ إ 
ْنَهـی َعـن  اْلُمْنَرـم  َو 

َ
ـاْلَمْعُموف  َو ذ ْن آُمَم ب 

َ
یُد ذ   

ُ
ة  َجدِّ  ذ مَّ

ُ
ی ذ ْصََلح  ف  َ َلب  اْْل  َخَمْجُت ل 

                                                           

 .226 :هود. 2
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ـی ب 
َ
یَمة  َجدِّ  َو ذ س  یَم ب  س 

َ
خطیر بیان ضمن در آن شرایط،  این بیان امام 2«.ذ

شیوه اجرایی آن را نیز در شدیدترین حالهت آن و در  بودن ایهن نههاد،
 .ه استدیکش بهه تصهویر ،مبارزه با بهارزترین مبکهرات

 
   

                                                           

من به مباهور ایجهاد صهلح و : »994، ص 00 ج ؛بحار األنوار. محمد باقر مجلسی؛ 2

من در نار دارم امر به معروف و نهی از مبکهر . سازش در میان امت جدم خارج شدم

 «.رفتار نمایم طالبخدا و پدرم علی بن ابیخواهم مطابق سیره جدم رسولیم. نمایم





 
 های اسالمیرسانی در آموزهخدمت

 *محمدنضا بتروزاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره 

در  ت بهه مهردم اسهت؛ زیهراواکاوی، خدم شایستهیکی از موضوعات 
قهرار سهتم بیشهتر از ههر زمهان دیگهری مهورد ها عصر حاضر انسهان

شهاهد بهر ایهن  ،جمعهی توسهط اسهتکبارکشهتارهای دسهته انهد.ارفته
 تا آنجها کهه دارد یدر اسالم جایگاه بلبددر حالی که انسان  مدعاست؛

ارائههه شههده اسههت.  شسههازوکارهایی بههرای حفههظ جههان و کههرامت
بهه الههی  ینعمته ،که خهود ست، یکی از این سازوکارهارسانیخدمت
 :  ه استفرمود چبانچه امام حسین آید؛شمار می

ْن  ُْ م  َلْیُر اس  إ  َج النَّ  ِ نَّ َ َوا
َ
ُ   إْعَلُموا ذ َع ه   ن  ُْ  اللَّ َُ َعَلْیُر َع ـوا الـنِّ همانها 2:، َفََل َتَملُّ
. ههای خهدا بهر شماسهتاز نعمهت ،های مردم به شمانیازمبدی

 .  ها دلگیر نشویدببابراین از این نعمت

                                                           
 اسالمی. فرهب  و علوم پژوهشگاهپزوهشگر  *
  .212، ص 72ج ؛بحاراألنوار محمدباقر مجلسی؛ .2
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ترین مههردم در روز بلبدپایههه» :ه اسههتنیههز فرمههود خههدارسههول
کسی است که از همه بیشتر براى خیرخواهی ببده خدا قهدم  ،رستاخیز

   2.«برداشته است

 رسانی الف( اهمیت خدمت

عرضهه داشهت:  رسانی، همین ب  که امام سهجاداهمیت خدمتدر 
را توفیق ده که ناتوانان خود را یاری کببد و حاجهت ایشهان را ... آنان »

نیهز خهدمت را در  پیامبر 1.«برآورند و به یاری ستمدیداان برخیزند
کبار ایمان بهه خهدا قهرار داده اسهت کهه حهاکی از اهمیهت آن اسهت: 

َن  َلْیَس  َخْصَلَتان  » مِّ َشيْ َفْوَقُهَما م  ه  اْلب  اللَّ یَماُن ب  ، اْْل  ـهء  َباد  اللَّ ع  ْفُع ل  ایمان بهه  9:...َو النَّ
خدا و سود رساندن به ببداان او، دو خصلت نیی است که برتهر از آن 

در کبار ایمان به غیب و نمهاز « انفاق»نیز قرآن در آیات  «.چیزی نیست
اظ َر »...ذکر شده است:  يَّ ا َإ َو مم ْنبم َو ُيقنُيوَن البَّ ََ ظْل ُنوَن بم ََ ُيْؤمم ذي َزْقناظُهْم الَّ

ُقوَن  هایی همچهون رسانی با واژهدر آیات متعدد دیگر نیز خدمت 0«.ُيْنفم
، «باقیات الصهالحات»، «ایتاء»، «ایثار»، «انعام»، «انفاق»، «اکرام»، «احسان»
   ذکر شده است. «تعاون» و« بِرّ »

بهه مالقهات  روزی امام حسیناست که تا آنجرسانی اهمیت خدمت
آه و بها نام اسامة بن زید رفت. او در بسهتر بیمهاری بیماری بدهکار به 

حضهرت از او  «.ای وای از دست غم و انهدوه!»افت: مکرر می ،زاری
                                                           

 .141، ص 1ج ؛الکافیمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 2

 .210؛ الصحیفة السجادیة؛ ص علی بن الحسین، امام چهارم. 1

 .90ص  ؛تحف العقولشعبه حرانی؛ ابن. 9

 9. بقره: 0
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بهدهکارم و غهم و غصهه »اسهامه افهت:  «چه اندوهی داری؟»پرسید: 
 . امهام فرمهود:«هزار درهم قرش، وجهودم را فهرا ارفتهه اسهتشصت
. اسهامه افهت: «کهبمت مهیهای تو را پرداخناراحت نباش! من بدهی»
من تمهام ». حضرت فرمود: «هایم بمیرمیترسم قبل از پرداخت بدهمی»

کهه وعهده داده . امام همچبهان«پردازمهایت را قبل از مرگ تو میبدهی
 2های وی را پرداخت.بود، قبل از مرگ اسامه تمام قرش

 سددحر دیدددم دنخددت ان ددوانی
 

 مشیده سر بو بام خستو جانی 
 

 ان دوانی آهسدتو گفدتم بو گوش
 

 بتانت خوش مو فکر دیگرانی 
 

  رسانیهای خدمتهحوز ب(

ههای فهردی، تمهام عرصهه رسهانی دردر مباومه فکری اسالم خدمت
 یهر کار خیهر کبد و... نمود پیدا میو  المللیخانوادای، اجتماعی، بین

هههای از نمونههه ،مانبههد غههذا دادن، سههیراب و شههاد کههردن دیگههران
از بهترین کارها نهزد » :ه استفرمود رسانی است. پیامبر اکرمخدمت
ههای ارسهبه سیرکردن شهکم سیراب کردن جگرهای تشبه و ،خداوند
 1.«است

 حوزه خانوادگی . 1

 .رسانی، خدمت به اعضای خانواده اسهتمصادیق مهم خدمت یکی از
 مین نیازههای مهادی وناار سرپرست خهانواده زمیبهه خوشهحالی و ته

 ترین خدمت را انجام داده است تهافراهم نماید، مهم خانواده رامعبوی 
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 چبانکهه امهام صهادق ؛آن به عبوان جهاد یاد شهده اسهت آنجا که از
یل  »فرمود:  ي َسب  د  ف  ه  َكاْلُمَجاه  َیال  ه   اْلَرادُّ َعَلی ع  آن که خانواده خهویش را  2:اللَّ
نیهز فرمهود:  رضا . امام«دهد، مانبد مجاهِد در راه خداستروزى می

ه  َعزَّ َو َجلَّ َما َیُرفُّ » ْن َفْضل  اللَّ ي َیْ ُلُب م  ر 
ـي  الَّ ـد  ف  ـَن اْلُمَجاه  ْجمًا م 

َ
ُُ ذ ْعَظ

َ
َیاَلُه ذ ه  ع  ب 

ه  َعزَّ َو َجلَّ  یل  اللَّ اش جوید کهه خهانوادههر که از فضل خدا آن را می 1:َسب 
چبهین امهام هم «.ه خدا داردرا تنمین کبد، پاداشی برتر از جهادار در را

 د: یفرمایم صادق
شهدند. یاز مبزل خارج مه یطلب روز یصبح زود برا امام سجاد

روم تها بهه ید؟ فرمودنهد: مهیبریف میجا تشرکد: یپرس یسک یروز

د: صهدقه بهه یام صهدقه بهدهم. آن شهخ  بها تعجهب پرسهخانواده

ـَن فَ  اْلَحـََلَ   َطَلَب  َمْن » خانواده؟ فرمودند: ـه   ُهـَو م  ههر  9:َصـَدَقة  َعَلْیـه اللَّ

 یحهالل بهرا یطلب مال و روز یسب حالل برود و براکبرای  یسک

 یبد، مصهداق صهدقه از جانهب خهداکت کاش حرهمسر و خانواده

 سبحان است.

 اوید: می میانجیاّلّله احمدیآیتیکی از شااردان 
 اّلّله میهانجی()آیت روزی از دفتر یکی از مراجع تماس ارفتبد که شما

 تشریف بیاورید برای حج و مسائل پاسهخگویی مشهرف شهوید، امها

نپذیرفتبد و افتبد که من عذر دارم، فرزندشان افت شهما چهرا  ایشان

شههوید، ایشههان افتبههد کههه مههادر شههما مههریض اسههت و مشههرف نمی
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تواند کارهایش را انجام دهد من باید کبهار ایشهان باشهم و بهه او نمی

ارها را ممکن است که از شما خجالت بکشبد، در کمی کبم برخی ک

 2دانستبد.تر از حج میواقع ایشان خدمت به همسر را مهم

 حوزه اجتماعی . 2

مؤمبان از نار مهرورزی نسبت بهه یکهدیگر مانبهد  ،های دیبیآموزه در
شهود، سهایر اعضها یی پیکرند که هر ااه عضوی از آن دچار درد مهی

از سهوی  .شهتاببدو به کمکش مهیکببد میاز همدردی خود را با آن ابر
د؛ از این رو هر کهدام نافراد جامعه نسبت به هم حقوق متقابل دار دیگر

 د. امام صادقبتفاوت باشاز ایبان نباید نسبت به نیازهای همدیگر بی
   :ه استفرمود

یَن  َعَلی َیح  ُّ  م  ـي اْلُمْسل  َهـاُد ف  ْجت  َواُصـل   اال  َعـ التَّ َعـاُطف  َو َو التَّ اُوُن َعَلـی التَّ
ُْ َعَلی َبْعٍض  ه  َْهل  اْلَحاَجة  َو َتَعاُطُف َبْعض 

مسهلمانان موظفبهد  1:اْلُمَواَساُة ْل 

در راه پیوستگی و کمی نسبت به نیازمبدان، کوشا و جّدی باشهبد؛ از 

های مالی مضایقه نکببد؛ به هبگام ارفتهاری عواطف اخالقی و کمی

   ر هم باشبد.و نیاز، یار و یاو

خدا در زمین، ببهداانی دارد کهه در » :ه استنیز فرمود امام رضا
 انهد. ههرکوشبد. ایبان روز قیامت ایمن و آسهودهرفع نیازهای مردم می

ک  که مؤمبی خوشحال کبد، خداوند در روز قیامت، قلهب او را شهاد 
 9«.کرد خواهد
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رخاسهته از ، بدیداانآسیببه مردم نسبت رسانی همدردی و کمی
در سهرپل  2936چبانچهه در زلزلهه سهال  های دیبی است؛همین آموزه

آبههاد، ایههن همههدردی و خههرم ذهههاب و سههیل السههتان، خوزسههتان و
این امر بسیار ارزشمبد و مصداق کالم  .اوج خود رسید بهرسانی کمی
خهواران خداوندنهد. مردم عائلهه و جیهره»فرمود: است که  امام رضا
کسی است که سودش به عائلهه خهدا  ،وقات نزد خداترین مخلمحبوب

   2.«ای را خوشحال کبدبرسد و خانواده
بلکهه  ؛خدمت، اختصهاص بهه کمهی مهالی نهداردافتبی است که 

و حتهی رجو  شدن برای حل مشکل، برخورد شایسته با اربابواسطه 
 . امهام کهاظمنهوعی خهدمت اسهت ،های پریشهانزدایی از چهرهغم

الت مهردم را حهل که چقهدر مشهکهارهایتان این است کن پایا»فرمود: 
ههیچ عملهی از تهو قبهول  ،بهیکل مهردم را حهل نکاید و اار مشردهک

روز قیامت به ما برسید، به برادران خواهید در مینخواهد شد. پ  اار 
   1.«روز قیامت جایتان پیش ماست ؛بیدک یمکدیبی خود 
هها مشهکلی را حهل رات نهه تباسفانه امهروزه برخهی پرسهبل ادنمت
بایهد ایهن چبهین افهرادی نمایبهد. مهینیز افزایی بلکه مشکل ؛کببدنمی

، د که رحم خداوند با رحم بهه ببهداان اوبحدیث را مد نار داشته باش
هر ک  سر از قبر بهر » روایتی آمده است: چبانکه در ؛اره خورده است

ااهر در دنیها : آیدجواب می .به من رحم کن !خدایا اوید:دارد و میمی
به دیگهران رحهم کردیهد در قیامهت رحمهت مهن شهامل حهال شهما 
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   11  های اسالمیرسانی در آموزهخدمت

کسهی کهه بهرای طلهب » :ه اسهتفرمهودنیهز  امام صادق 2«.شودمی
حاجت خود نزد برادر مؤمن خود رود و او خود را از وی مخفی کبهد، 

اما ااهر کسهی  1.«تا زنده است پیوسته مشمول لعبت و نفرین خدا شود
ـاس  » شود:مول این حدیث میمش ،مشکلی را حل کرد َلـی النَّ ْ َسـَن إ 

َ
َمْن ذ

ُبهُ  هر ک  بهه مهردم نیکهی کبهد، عهاقبتش  9:ُطُمُقه َلهُ  َو َسُهَلْت  َ ُسَنْت َعَواق 
 .«ایردشود و کارهایش به آسانی انجام مینیکو می

 حوزه اقتصادی. 3

ازدواج  امهر اشهایی دراهرهرسهانی، های مهم خهدمتیکی از عرصه 
شمار قابل  هستبد وبسیاری  ننیکوکار امروزی در جامعه. انان استجو

سهاز سهاخته شهده توسط خیرین مدرسههنیز توجهی از مدارس کشور 
رنه  اسهت. کهمبسیار کردن این افراد  ازدواج، کمیامر اما در  ،است

 قاسهت. امهام صهاد بیهتکمی به ازدواج جوانهان، سهیره اههل
مهد. پهدرم از او پرسهید: آیها زن داری؟ او فردی نزد پدرم آ»فرماید: می

داشهتن بها او  افت: خیهر، پهدرم در مهورد فضهیلت ازدواج و همسهر
 ثروتمبهدافراد  0.«صحبت کرد و به او هفت دیبار طال داد تا ازدواج کبد

یّر می و توانبد برای مسکن جوانان که مشکل اصلی آنان برای ازدواج خ 
 هایی مباسب بسازند.است، ساختمان
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ها در امر کمی به خانواده ،الحسبهارفتن تسهیالت و قرش نار در
ههای ویهژه مجال  عروسی و یا سهاختن سهالن ییبرپا ،خرید جهیزیه

توانبهد بها که خیهرین می است ، از دیگر اموریعروسی در سطح شهر
. تشکیل مجمع خیرین انجام آنها اره از مشکل ازدواج جوانان باز کببد

ههها و اسههتفاده از بخشههی، تقویههت فعالیههتمازدواج جهههت انسههجا
...، و  های پیونهداندازی کانونهای خیرین کشور، کمی به راهتوانمبدی

 2.های مردمی را در این زمیبه تقویت کبدتواند حمایتمی
بهه مسهتمبدان تا جایی اند که درباره شیخ جعفر کاشف الغطا نوشته

شهد بود که ااه دیده می کرد و در رفع مشکالت آنان فّعالرسیدای می
شهد، از همه جا دسهتش مهیدستش چه داشت، انفاق کرده و وقتی  هر

اذاشههت و پههولش را بههه فقههرا خانههه مسههکونی خههویش را رهههن مههی
 1.بخشیدمی

چه مشکل اقتصهادی جوانهان بسهیار اهمیهت  اردر شرایط کبونی ا
م نیز مرد طیف وسیعی دیگر ازنباید فراموش کرد که متنسفانه دارد، اما 

 نویسد:اّلّله جوادی آملی میکببد. آیتپبجه نرم می با فقر دست و
)نعمت مادی( را مایه استواری جامعه و بهه مثابهه  اسالم، مال و ثروت

داند و فرد یها اروههی کهه فاقهد مهال ستون فقرات جامعه انسانی می

هستبد، از آن جهت فقیرند که ستون فقرات اقتصادی آنهها شکسهته و 

از همین رو قرآن کریم به مهال اهمیهت داده و  ؛قاومت ندارندقوام و م

به مبزله خهون  ،ها دانسته است. مالرا مایه و پایه قوام و قیام انسان آن

   9.در عروق جامعه است
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دسهتگیری مهالی،  و قهرش دادن ،برای حل ایهن مشهکل از این رو
وام دادن بههه مهها را بارههها  ونههدچبانچههه خدا ؛بهتههرین ازیبههه اسههت

َِ َقْرضاًظ َحَسانًظ » است:سفارش کرده الحسبه شقر ا ُُ اللَّ
ي ُيْقارم ذم

َْ َذا الَّ َم
يم ْجَر َكرم ََ  ُِ ُِ َو َل ُِ َل َف ِم ُنضظ و دهد تا خداونهد یکه به خدا وام نکست یک 2:ََ

 ،وام .«ارزشی اسهت بد و براى او پاداش پرکن برابر یآن را براى او چبد
کبد و خدا چبهد برابهر دا معامله میبه معبای انفاق است که انسان با خ

 خواهد داد.آن را پاداش 
در تاریکی شهب روانهه  اوید که امام صادقمعلی بن خبی  می

به دنبال حضرت رفتم کهه نااههان، چیهزی از  شد. من 1ساعدهظلّه ببی
َُّ ُ ّد َعَلینا ،بسُ الله»دستش افتاد. سپ  افت:  خدایا بهه  ،به نام خدا» «:َالّلُه

 :سالم کردم. حضهرت فرمهودو من نزدیی حضرت رفتم  «.اردانما بر
بها دسهتت »فرمهود: «. ومآری، فدایت ش»عرش کردم: « معلّی هستی؟»
ههایی مهن نهان .«به من بده ،]چون شب تاریی بود[ هر چه یافتی دبگر

به حضرت دادم. در نتیجه یی  ،پخش شده را یافتم و هر چه پیدا کردم
« مهن آن را حمهل کهبم؟ ددهیهاجازه مهی»نان شد. عرش کردم:  هکیس

ْنَک  ،الَ »فرمود:  ه  م  «. بهتر است کهه مهن آن را حمهل کهبم ،نه» «:َاَنا َاولی ب 
ساعده رسیدیم و به اروهی کهه در ببی هسپ  همراه هم رفتیم تا به ظلّ 

برخوردیم. حضرت برای ههر یهی از آنهان، یهی یها دو  ،خواب بودند
 9.ر، این عمل را انجام دادقرص نان اذاشت و تا آخرین نف
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، آقها قاضهیحهاج میهرزا علیاند کهه در نزدیکهی خانهه نقل کرده
هها و سهبزیجات مرحهوم قاضهی همیشهه میوه .فروش فقیری بهودمیوه

روزى یکهی از  .کهرده اسهتخریهده و مصهرف میپالسیده وى را می
پرسهد. شااردان او از جدا کردن کاهوهاى نامرغوب توسط ایشان مهی

 اوید: ن میایشا
ااهی به او کمی ااه آقاجان! این مرد فروشبده، شخ  فقیرى است.

خواهم به او چیزى بالعوش داده شهود تها آبهرویش از کبم و نمیمی

بین برود و در ضمن، خداى ناخواسته به مّجانی اهرفتن ههم عهادت 

کبد که کاهوى لطیف و نازک بخهوریم یها کبد. براى ما هم فرقی نمی

 2هوها!از این کا

آمده است که ایشان کمی به فقهرا را  در شرح حال شیخ انصارى
رفهت. یدانست و با لباس مبّدل به دِر خانه آنان میجزء رسالت خود م

که در یکی از محالّت دزفول، مسهتمبد  است از افراد مختلف نقل شده
داد و با شهکم یعاجزى بود که شیخ، هر شب شام خود را به آن فقیر م

   :اویدیکی از علما می .خوابیدمیارسبه 
شیخ انصهارى رفهتم و بهراى سهیّد فاضهلی کهه مسهتمبد بهود و  نزد

چیهزى نهدارم، »افت: تم. شیخ همسرش بیمار شده بود، کمی خواس

جز مبلغی براى نماز و روزه استیجارى. خوب است دو سال عبهادت 

 ت و تهااز خانواده شریفی اسه این مرد: »افتم«. استیجارى به او بدهم

پ  مهن ». شیخ تنّملی کرد و افت: «کبون چبین کارهایی نکرده است
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کهه دهم یآورم و اُجرتش را به شما ممیخودم دو سال عبادت به جا 

  2د.و چبین کر« به آن سیّد بدهید!
 تا توانی بو جتانی خدمت محتاجان مدن

 

    
 

 

 2بو دمی یا دنمی یدا قلمدی یدا قددمی
 

. فردی که مایحتاج مهردم را خیانت است ،دمدر مقابل خدمت به مر
کرده و ببا بهر روایهات فهرد خیانت کبد، در حقیقت به مردم میاحتکار 
 بیبد.یو نتیجه عمل خود را در دنیا م است 9ملعون ،محتکر

 بو دشم خویش دیدم دن گدرنگاه
 

 مر کدی ناه یو زد بر جان مدونیم 
 

 هنوز از صیدی منقانش نپرداخدت
 

 مان او سداخت یگر آمدمو مرغ دی 
 

 مشو ایمن ز آفدات یدو بد مردی
 

 4مو واجب هد طبیعت نا مکافات 
 

 رو هستیم، احتکارهامروزه که با جب  اقتصادی دشمن روب تردیدبی
نمونهه  .مکافات را در پی دارد و است خیانت به جامعه یفروشاران و
 د: اویمی دکتر مرتضی عبدالوهابی شاهد این ادعاست.، زیر

در بیمارستان فیروزآبادی، دسهتیار دکتهر مافهری بهودم. روزی دکتهر 

داد که باید پایش را به علهت مافری صدایم کرد و پیرمردی را نشان 

کهبم و دکتر افت که این بار من ناهارت مهی کردیم.قطع میعفونت 

کبید. به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعبی از ایبجا قطهع شما عمل می

بهرو  :افت: برو باتتر! باتی مچ را نشان دادم و دکتر افت ردکت ؟کبم
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برو باتتر! تا ایبکه وقتهی  :باتتر! باتی زانو را نشان دادم و دکتر افت

بهرو »که از ایبجا ببر. لحن و عبهارت  افت دکتر ،به باتی ران رسیدم

دوران در زیهرا  ؛ردکهخاطره بسیار تلخی را در مهن زنهده مهی« باتتر

زمان با اشغال ایران توسط متفقین، در محله پامبهار زنهدای ی همکودک

از  ،خبهر بها احتکهارای از خهدا بهیکردیم. قحطی شده بود... عدهمی

کردند. شبی پدرم دستم را ارفت تها در ارسبگی مردم سودجویی می

بهرویم و  ،فروخهتابدم و جهو مهی مان که دتل بود وخانه همسایه

بخریم تا از ارسبگی نمیریم. پدرم ههر قیمتهی  کمی از او ابدم یا جو

افهت: بهرو بهاتتر... همسایه دتل ما با لحن خاصی مهی ،افتکه می

بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفهتم. چقهدر  . برو باتتر...

افهت: بچهه پامبهار بهودم. ، آشبا بود. وقتی از حال و روزش پرسهیدم

قبههل از ایبکههه در  ،یشفههروختم. خیلههی سههال پههابههدم و جههو مههی

ههایش را م. دیگهر تحمهل بقیهه صهحبتوعبهدالعایم سهاکن بشهشاه

نداشتم. خود را به حیا  بیمارستان رساندم. مهن بهاور داشهتم کهه از 

اما بهه ههیچ  ؛مکافات عمل غافل مشو، ابدم از ابدم بروید جو ز جو

   2.وجه انتاار نداشتم که چبین مکافاتی را به چشمم ببیبم

 سیاسی حوزه . 4

 داخلیعرصه الف( 

که رسالت افراد جامعه اسالمی باشهد، وظیفهه نرسانی پیش از آخدمت
حاکمیت اسالمی است؛ زیرا هم سرمایه کالن در اختیار متولهیان ناهام 
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   89  های اسالمیرسانی در آموزهخدمت

. بهر ایهن مسلط اسهت داریحکومت مشکالت اداری وبه هم  است و
بایهد اساس حاکم اسالمی همچون مهادری دلسهوز و پهدری مهربهان، 

 خهدامهردم باشهد. رسهولاز مشکالت اشایی اش ارهدغدغه اصلی
اَلَیة  َعَلی َو ُ ْسُن »فرمود:  ي َمْن  اْلو  ُ   َیل  ی ـد  الـمَّ   ُْ َكاْلَوال  ی َیُروَن َلُه مهردم را  2:َ تَّ

امهام از سهوی دیگهر  .«به خوبی سرپرستی کبد، همچون پدری مهربان
را از بهدترین صهفات خودداری از رسهیدای بهه محرومهان  حسین

   :فرموددانست و همواره میحاکمان می
ْنـَد  َعَفاء  َو اْلُبْخـُل ع  َن اْْلَْعَداء  َو اْلَقْسَوُة َعَلی الضُّ َصا   اْلُمُلوك  اْلُجْبُن م  َشمُّ خ 

ْعَ اء   بدترین صهفات حاکمهان، تهرس از دشهمبان، قسهاوت بهر  1؛اْْل 

 .باشدمی ضعیفان و خودداری از بخشش در موقع عطا

، قبل از هالکت معاویه، در سرزمین مبها بهه امام حسینهمچبین 
رسهانی بهه محرومهان خهدمتدر مسئوتن جامعه اسالمی و عالمان که 

 :دادهشدار  ،کببدکوتاهی می

ُْ َفََل َمـااًل َبـَر  ُْ َفَ َلْبُت ُر َزْعم  ُْ ب  ُر ا َ قَّ مَّ
َ
ُْ َو ذ ْعُت َعَفاء  َفَضیَّ ا َ  َّ الضُّ مَّ

َ
ْلُتُموُه َو َفأ

 ُْ ْنـُت
َ
ـه  ذ ـي َذات  اللَّ یَمًة َعاَدْیُتُموَهـا ف  ي َخَلَقَها َو اَل َعش  ر  لَّ َها ل  ُْ ب   اَل َنْفسًا َخاَطْمُت

ـه ـْن َعَراب  َمانـًا م 
َ
ه  َو ذ َتـُه َو ُمَجـاَوَ َة ُ ُسـل  ـه  َجنَّ ْوَن َعَلی اللَّ ]شهما ای  9؛َتَتَمنَّ

را پایمال نمودیهد و آنچهه را  بزراان و مسئوتن جامعه![ حق ضعیفان

کردید طلب کردید ولی در راه خهدا نهه مهالی که حق خود تصور می

بخشش کردید و نه جانتان را بهه مخهاطره انداختیهد و نهه از اقهوام و 
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[ بهشهت اعمهال زشهتبستگان خود برای رضای خدا بریدیهد. آیها ]

ل کبیهد و بها ایهن حهاخداوند و همجهواری پیهامبران او را آرزو مهی

 خواهید از عذاب خدا در امان بمانید؟!می

   فرماید:می خمیبی امام
ن یبراى محهروم ه علیکطورى آن ،د با تمام قدرتیدولت واقعا  با

 ؛نین هم با تمام قهدرت دل بسهوزاند بهراى محهرومیسوزاند، ادل می

ش اار ارسبه بمانبد، چطور بها دل افسهرده یهاه بچهکپدرى  ییمثل 

دولههت تههابع  یههیبههد، کر بیه آنههها را سههکههرود ن مههییههدنبههال ا

 2.طور باشدنید ایبا نیرالمؤمبیام

 ؛نه سهروران ،بر این اساس مسئوتن باید خود را خدمتگزار مردم بدانبد
صاحبان اصلی انقالب هستبد، همچبان که امهام  نعمت وزیرا مردم ولی

   فرمود: خمیبی
برای ایبکهه  ؛ایمردهچه خدمت بکبیم به این ملت، کم خدمت ک ما هر

ها به دست او رفع شهد... مها بایهد این ملت بود که همه این ارفتاری

چه خدمت بکبیم، بهاز  خدمتگزار باشیم، واقعا  خدمتگزار باشیم و هر

   1خدمت بکبد. ،کم است... این، هر ک  در هر مقامی که هست

 و یمیلیههارد هههایسههفانه امههروزه برخههی مههدیران بهها اختالسنمت
، غافهل از ایبکهه ایهن کببهدبه امانهت خیانهت مهی ،جهی به مردمتوبی

خطهاب  علهیامام همچبان که  مسئولیت، امانتی بر دوش آنان است؛
َن » به یکی از کارازاران خود فرمود: ـهُ  َلـَك  َلـْیَس  َعَمَلـَك  إ  نَّ ُ ْعَمـٍة َو َلر  ـي ب   ف 
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َك  َماَنة ُعُنق 
َ
لکه بار امانتی در اهردن ب ؛همانا مسئولیت تو، شکار نیست 2:ذ
خیانت برخی مسئوتن، سبب ارتکهاب ناهبجهاری  اختالس و «.توست

افتهار ایبهان در افهراد  زیهرا رفتهار و ؛شودتوسط دیگر افراد جامعه می
 .ثیر داردنجامعه ت

 اگر ز بداغ نعیدت ملدک خدوند سدیبی
 

    
 

 

 2بر آونندد  المدان او دنخدت از بدی 
 

 فرماید: یم علیامام 
َصـََلح   َتْصـُلُح  َفَلْیَسْت   ب 

الَّ ـُة إ  یَّ ع  َقاَمة   اْلـُواَلة  َو اَل َتْصـُلُح  المَّ اْسـت   ب 
الَّ اْلـُواَلُة إ 

ة یَّ ع  شوند و والیهان جهز بها نمی اصالح ،مردم جز با صالح والیان 9:المَّ

 ایرند. نمی در مسیر صالح قرار ،مردمراستکرداری و درستکاری 

 المللی ینبعرصه ب( 

امری ضروری است؛ بدین معبها  المللی نیزعرصه بین دررسانی خدمت
مانبد مهردم فلسهطین نیهاز بهه  ،اار در هر نقطه جهان افراد مسلمان که

 علهیامهام  د.بهکمی داشته باشبد، مسلمانان باید آنان را یهاری نمای
از خدا بترسید، در حق ببداان و بالدش؛ زیرا شما حتی » :ه استفرمود

ایهن حهدیث معهروف  0.«ارپایان مسئول هسهتیدهها و چدر برابر مکان
 :  که فرمود ناظر بر این امر است پیامبر
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َع َ ُجـًَل ُینـاد  یـا  ُْ َو َمْن َسم  ْنُه میَن َفَلْیَس م  ُاُمو   اْلُمْسل  ُُّ ب  َمْن َاْصَبَح ال َیْهَت
 ٍُ ُمْسل  ْبُه َفَلْیَس ب  ُْ ُیج  میَن َفَل که در هر صبحگاهی بهه امهور  کسی 2:َلْلُمْسل 

از آنهها  ،مسلمانان هّمت نگمهارد و در اندیشهه کارههای آنهان نباشهد

طلبهد و بهه زند و کمی مهیو کسی که بشبود مردی فریاد می ؛نیست

 مسلمان نیست.  ،او کمی نکبد

کهه ااهر کسهی آن را  تا آنجاسهترعایت حقوق مسلمانان اهمیت 
 شود. رعایت نکبد، از دین خارج می

تبهی کو سؤاتت شد وارد  عبداتعلی در مدیبه به محضر امام صادق
ز مطهرح نمهود، امها بهرخالف یهو سؤال شفاهی را ن خدمت امام دادرا 

غیر از حقهوق مسهلمان دربهاره مسهلمان انتاار او امام به همه سؤاتت 
در  رون رفهت. امهامیزى نگفت و بیعبداتعلی آن روز چ .جواب داد
بهرای ن موضو  نگفت. عبهداتعلی یدرباره اکالمی گر هم یروزهاى د
سهؤال  رفت و مجهددا   به محضر امام، به و خداحافاییخروج از مد
! سؤال آن روز من بیابن رسولی»رد: کعرش  وخود را طرح  جواب اّلّله

قهت را یترسم حقرا مییز ؛من عمدا جواب ندادم»فرمود:  امام .«ماند
 اهاه امهام. آن«دیهن خدا خارج اردیدد و از یبکم و شما عمل نیبگو

 فرمود: 
ز یهسهه چ ،ف الههی دربهاره ببهداانیالکهن تیترهمانا از جمله سخت

ه کهگران، آن انهدازه یان خود و دیت عدل و انصاف میی رعایکاست: 

ه دوست دارد او با خهودش کبد کچبان رفتار با برادر مسلمان خود آن
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بهد و کقه نیرادران مسلمان مضاه مال خود را از بکبیگر ایبد. دکچبان 

   2باشد. خدابه یاد همه حال  بد. سوم درکبا آنها به مواسات رفتار 

، داخهل و خهارج کشهور بر اساس این روایت، کمی به مسهلمانان
های دیبی مورد تنکیهد قهرار ارفتهه ترین خدمت است که در آموزهمهم
 .است
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 و دعا استغفار آداب 

 *دحسین حسینی قمیاالسالم والمسلمین سیحجت

 اشاره

ها وجهود انسهان و پذیرش توبهاستغفار آیات و روایات بسیاری درباره 
دههد و او دارد که محتوای این آیات و روایات، به انسان امیهدواری می

کبد. در این مجال به بیان برخی را از نا امیدی از درااه خداوند نهی می
آداب آن و نیهز آداب دعها  ،توبههاسهتغفار و از روایات درباره حقیقهت 

 پردازیم.می

 حقیقت استغفار و شرایط آن

و انجام دادن غسل آن خوب اسهت، توبه اار چه خواندن نماز و دعای 
اما شر  پذیرش توبه و استغفار نیست. شر  توبه و استغفار، پشهیمانی 

ْذَنـَب »آمده است:  است؛ چبانکه در حدیثی از امام صادق
َ
ـْن َعْبـٍد ذ َما م 

ـهُ  الَّ َغَفـَم اللَّ َم َعَلْیـه  إ  ْن  َقْبـَل  َلـهُ  َذْنبًا َفَند 
َ
َم  ذ خداونهد ]انسهان ابهکهار  2:َیْسـَتْغف 
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ببها بهر ایهن «. بخشد، پیش از آنکه طلهب بخشهش کبهدرا[ میپشیمان 
آمهرزد؛ حدیث شریف، همین که انسان پشیمان شود، خداونهد او را می

 حتی قبل از ایبکه استغفار کبد.

 شودپذیرفته نمی ه سه گروهتوب

سه اروه از افراد را نام برده اسهت  2در حدیثی امام موسی بن جعفر
 :پذیردکه خداوند استغفار و توبه آنان را نمی

کسانی که بعد از توبه، باز هم به خداوند بدامان هسهتبد و  گروه اول:
ُب َعْب »از رحمت خدا نا امیدند:  ُه َتَعاَلی اَل ُیَعرِّ الَّ َواللَّ ْغَفا   إ  ْسـت  ْوَبة  َو اال  دًا َبْعَد التَّ

ه   ُسوء  َظنِّ ه   ب  یم  ی  َو َتْقص  ه  ف   ِ ه   َ َجا لَّ : ]کسی که[ سوءظن به خدا ]داشته باشهد ل 
کسی که از اباه توبه کبد، اما باز هم «. و[ از رحمت خدا نا امید ]باشد[
 فکر کبد که شاید خدا مرا نیامرزد. 

ـه  »هایی که بداخالق هسهتبد: سانان گروه دوم: : ]و بهه سهبب[ ُسـوء  ُخُلق 
های بهداخالقی را در اار انسهان بهداخالق، ریشههزیرا «. اشبداخالقی

بها توجهه بهه و استغفارش حقیقهی نیسهت؛  وجودش نابود نکبد، توبه
، شر  توبه و استغفار واقعی اسهت. وقتهی اباهپشیمانی از انجام که این

چبهان بهه بهداخالقی خهود ادامهه کبد و همتغفار میانسان بداخالق اس
های از بداخالقی خود پشهیمان نشهده و ریشههشود معلوم میدهد؛ می

چبان پا برجاست. انسهان بهد دل، بهدزبان و بداخالقی در وجودش هم

                                                           

نْیَا َو اْآِخدَر ِ » :11ص ،6ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 2 ِ َما أُْعطَِی ُمْؤمٌِن قَطُّ َخیَْر الددُّ َواّلَله

َوَجلَّ َو َرَجائِهِ لَُه َو ُحْسِن ُخلُقِهِ َو الْکَفِّ َعِن اغْتِیَداِب ا ِ َعزَّ ُب إَِّلَّ بُِحْسِن َظنِّهِ بِاّلَله ُِّ ُ تََعدالَی ََّل یَُعد لُْمدْؤمِنِیَن َواّلَله

َوَجلَّ َو ُسوءِ ُخلُقِهِ وَ  َرَجائِهِ  فِی تَقْصِیرِهِ  وَ  َظنِّهِ  َعبْداً بَْعَد التَّْوبَةِ َو اَِّلْستِْغفَارِ إَِّلَّ بُِسوءِ  ِ َعزَّ  «.اغْتِیَابِهِ الُْمْؤمِنِینَ  ّلِلَه
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حسود که به همه سوءظن دارد تا زمانی که ریشهه بهد دلهی، بهدزبانی، 
نهابود نکبهد، مهورد بخشهش حسادت، کیبه و سوءظن را در وجودش 

 ایرد؛ زیرا دوباره به آنها مبتال خواهد شد.خداوند قرار نمی
ر را علهت سهجده تکبّهقرآن اباهان بسیاری است. چبانکه  ، ریشهتکبّر

اش از امهر الههی و خهروج از بهشهت نکردن شیطان به آدم و نافرمانی
از های بهدُخلقی را . وقتهی فهرد بهداخالق، ریشههسهتا معرفی کهرده
خواهد متکبهر و بهد دل باشهد، هبوز می یعبیکن نکبد؛ وجودش ریشه

هبوز حسود و بدزبان است و تا زمانی که این صفات و رذایل اخالقهی 
فایده اسهت؛ زیهرا ااهر چهه فهرد ش بیکن نشود، توبه و استغفارریشه

کبد، امها دوبهاره همهین رذایهل در توبه و استغفار میبه ظاهر  بداخالق
 شود. افتارش متجلی میرفتار و 

یَن »کببد: کسانی که غیبت می گروه سوم: ن  م  ْْ ه  اْلُمـ َیاب  : ]و بهه علهت[ َو اْغت 
کبهد، امها دوبهاره انسانی که توبه و استغفار می«. غیبت کردن از مؤمبان
شود، در واقع توبه و استغفار و تمهام حسهباتش مرتکب اباه غیبت می
 .بردمیرا به یی غیبت از بین 

 طر استغفارع

ـُموا»فرمایهد: دربهاره اسهتغفار و توبهه می امیرمؤمبان ْغَفا    َتَع َّ االْسـت  اَل  ب 
 ُْ ُنوب   َتْفَضْحُر ُح الرُّ  ِ خواهی و استغفار خود را معطهر کبیهد با آمرزش 2:َ َوا

 «.  تا بوی اباهان شما را رسوا نکبد

                                                           
 ؛یاألمهالمحمد بن حسهن طوسهی؛ ؛ 11 ، ص6ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 2

971. 
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 حافظ توبه و استغفار عبادات

 فهردید عامل حفظ توبه و استغفار شود. توانعبادت و ببدای خدا، می
ي»نامه نوشت و عرش کرد:  امام جوادبه  ْمن  َنـا ُقْلُتـُه ُكْنـُت  َعلِّ

َ
َذا ذ َشـْیئًا إ 

َمة   ْنَیا َو اآلخ  ي الدُّ ُْ ف  در دنیها چیزی را به من یاد دهید که با انجهامش،  :َمَعُر
ـ» نوشهت: در پاسهخ. حضرت «و آخرت با شما باشم ـْم م  ْكث 

َ
ـا ذ نَّ ـََلَوة  إ  ْن ت 

ْغَفا    االْسـت  ْب َشَفَتْیَك ب  ْنَزْلَناُه َو َ طِّ
َ
سوره )انا انزلباه( را زیاد تهالوت کهن و  2:ذ

ان  با قرآن، سهبب حفهظ انسهان از ابهاه «. لبانت را به استغفار تر کن
کبهد و نهه مرتکهب ابهاه شود. انسان مننوس با قرآن نه بهدزبانی میمی

 شود.زشت غیبت می
سهوره پرسد چبد بهار می هادیاز امام ، شخصی در روایت دیگری 

 در حهاتت 1بار بخهوان. 244فرماید: روزی می بخوانم؟ امامقدر را 
دائهم الهذکر ایشهان آمهده اسهت کهه  مرحوم آیت اّلّله غروی اصهفهانی

اوییهد کبد چه میاند. روزی یکی از شااردانش از ایشان سؤال میبوده
خهوب اسهت آدم روزی »فرمهوده بهود: در جهواب شود؟ که تمام نمی

مرتبه  2444خواندن روزی اار چه . «را بخواند سوره قدرمرتبه  2444
، تزم دارد و اار کسی بدون این مقهدمات، زمیبه و مقدماتسوره قدر، 

به انجام این کار مشغول شود، به زودی از آن خسته شهده و آن را رهها 
 خواهد کرد. 

                                                           

َعدْن إِْسدَماعِیَل بْدِن » :262؛ صثواب األعمال و عقاب األعمال. محمد بن علی صدوق؛ 2

نْیَا َو اْآِخَر ِ قَد َشیْئاً  َعلِّْمنِی َجْعفَرٍ کَتَبُْت إِلَی َأبِی َسْهٍل قَاَل: دط  إِذَا َأنَا قُلْتُُه کُنُْت َمَعکُْم فِی الدُّ ََ ِ ََ ب اَل فَکَتَد

َْ َشفَتَیَْک بِاَّلْستِْغفَارِ  َّا َأنَْزلْنَاُه َو َرطِّ  «.أَْعرِفُُه َأکْثِْر مِْن تاَِلَو ِ إِن

 ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛  ؛911 ، ص31 ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 . 926، ص 4 ج
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 اقبال و ادبار دل

نَّ »فرماید: می میرمؤمبانا ْلُقُلـوب   إ  َذا  ل  ُلـوا َو إ  ْقَبَلـْت َفَتَنفَّ
َ
َذا ذ ْدَبـا ًا َفـن  ْقَبـااًل َو إ  إ 

یَضة   اْلَفم  ُْ ب  ْدَبَمْت َفَعَلْیُر
َ
کردی هسهت. ااهر کرد و پشترویها دلبرای  2:ذ

دل نشاطی داشت آن را بهه انجهام مسهتحبات واداریهد و ااهر آمهادای 
د، عبادت دارانسان حال ؛ یعبی اار «انجام واجبات اکتفا کبید. نداشت به

دعا خوانهدن، نمهاز مسهتحبی خوانهدن و  .مستحبات را هم انجام دهد
بایهد همهراه بها نشها  باشهد.  مجل  امام حسهینحتی شرکت در 

َواَف  َدع  : »ه استفرمود امام صادقچبانکه  یه   ال َّ ْنَت َتْشَته 
َ
تها تشهبه  1:َو ذ

طهواف انسان نبایهد آنقهدر یعبی  ؛«هستی، از طواف فاصله بگیرطواف 
تها آن انهدازه در طهواف کهردن  ،افهرادرخی ب که از آن خسته شود.کبد 
در حین طواف بسیار خسته هستبد، حتی اهاهی کببد که روی میزیاده

 . چبینکببدچبان طواف میآید. ح  و حال ندارند، اما همخوابشان می
 دهد. ی به آدمی نمیهیچ ح  لذت یطواف

 نشاط در عبادت

چهرا از نمهاز شهب »رسید و عرش کرد:  فردی خدمت امام صادق
 امهام «.بریم!؟ چرا هیچ وقت در نماز شب نشا  نهداریم؟لذت نمی
نَّ »فرمود:  ُجَل  إ  ُب  المَّ َبَة َفُیْحَمُم  َلَیْرر  ْیل   اْلَرر  َها َصََلَة اللَّ َم َصََلةَ  ب  َذا ُ م  َم  َفن  ْیـل  ُ ـم  اللَّ

ْزَق  َها الـمِّ پ  بهه خهاطر آن دروغگهویی از نمهاز  ،اویدمرد دروغ می 9:ب 
                                                           

ن حسین الشریف الرضی؛ محمد ب؛ 020، ص 9ج ؛یالکاف. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 2
 . 294ص ، 921[ 921حکمت ] ؛صالح یصبح؛ تصحیح هنهج البالغ

 .694ص، 1ج؛ الکافی. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 1
محمد بن علی صدوق؛ ؛ 264ص  ،1؛ ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی؛ 9

 .961، ص 1ج ؛علل الشرائع
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شود. هبگامی که از نماز شب محروم شهد، بهه خهاطر شب محروم می
انسان ای که به اونهزبان  آزادی «.شودترک آن از روزی هم محروم می

ی ست بر آن جاری کبد، نشها  و حهال خوشهی بهراهر چه دلش خوا
از طرفی زیاد شدن اباهان زبان، سبب از بین  اذارد.نمازشب باقی نمی

در وجود انسان، قضا شدن نماز صهبح و یها ح  و حال عبادت رفتن 
ههر  شهود.حالی میبیدار شدن به سختی و خواندن نماز با کسلی و بی

بیشتر باشد، ح  و حهال و انسان در پرهیز از ارتکاب اباه چه مراقبت 
 شود. بیشتر مینیز بادت نشا  در ع

 توبهنماز 

، قید خاصی نهدارد، از جانب پرورداار استغفار و توبهپذیرش چه  اار
کهه موجهب کمهال  اما در برخی روایات به نماز توبه اشاره شده اسهت

ـي»فرمهوده اسهت:  . امام صادقتوبه خواهد بود ب 
َ
ـه  َعـْن ذ اللَّ َقـاَ   َعْبد 

ْعُتُه َیُقوُ   ًة َمْن َصلَّ  َسم  ـیَن َمـمَّ َ د  َخْمس 
َ
ُه ذ ُقْل ُهَو اللَّ ي ُكلِّ َ ْكَعٍة ب   ف 

ُ
ْ َبَع َ َكَعاٍت َیْقَمذ

َ
ی ذ

 ُْ ْل  َل الَّ َغَفَم َلـهُ  َبْیَنهُ َو  َیْنَفت  ه  َعزَّ َو َجلَّ َذْنب  إ  ههر که  چههار رکعهت  2:َو َبْیَن اللَّ
، روی از بار سوره توحیهد را بخوانهد 24نماز بگزارد و در هر رکعت، 

ارداند، مگر آنکه هر اباهی که میهان او و خداونهد اسهت، قبله بر نمی
را  فهرد خداوند همهه اباههاناارچه ببا بر این روایت، «. بخشیده شود

حفظ این پاکی و بخشش بسهیار مههم اسهت. از ایهن رو بخشد، اما می
به شدت پرهیز نمهود؛ زیهرا شهیطان های اباه زمیبهاز اباه و حتی  باید

 همیشه و در هر حال در کمین انسان است.
                                                           

  .04؛ صعمالثواب األعمال و عقاب األ. محمد بن علی صدوق؛ 2
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 وسوسه شیطان

مهمان ویژه خداونهد  ،شب در میقات چهل حضرت موسی کلیم اّلّله 
 رفهت؛ زمهانی کهه موسهی ابلی  ملعون بهه سهراغ موسهی 2بود.

ای از مشغول راز و نیهاز بها پرورداهارش بهود. ]در ایهن میهان[ فرشهته
ای؟ او در یهدی بهه او بسهتهفرشتگان به ابلی  افت: وای بر تو! چه ام

حال مباجات با خداوند خهویش اسهت. افهت: همهان امیهدی کهه بهه 
برای رهایی  1( داشتم، در حالی که پدرش در بهشت بود.پدرش)آدم
های ابهاه را از بهین بهرد. فضهای مجهازی، بایهد زمیبهه ،از شر شیطان

را به  ، دوستان ناباب و هر آنچه را که مای اجتماعیهاها و شبکهسایت
   رد و بر خود مسلط شد.کشاند، باید از خود دور کسمت شیطان می

 های استجابت دعازمینه

 دستگیری از نیازمندان. 1

دسههتگیری از نیازمبههدان و برطههرف کههردن مشههکالت آنههها، یکههی از 
ْن  َمـْن »فرمهوده اسهت:  خدارسولهای استجابت دعاست. زمیبه

َ
َ اَد ذ

َ
ذ

ْن ُتْسَتَجاَب َدْعَوُتُه، 
َ
ـٍم  ، ُتْرَشَف ُكْمَبُتهُ  َوذ ْج َعْن ُمْعس  خواههد ههر کهه می 9:َفْلُیَفم ّ

دعایش مستجاب شود و غمش برطرف شود، ارفتاری انسان ارفتاری 
                                                           

ْدنظ ُموس : » 201. اعراف: 2 َِ ََ  َو وا ن  «.َلْنَلةً  َث ثم

ثَنِی َأبِی َعِن الْقَاسِِم بِْن ُمَحمَّدٍ َعْن : »101، ص 2ج  ؛یتفسیر القم. علی بن ابراهیم قمی؛ 1 َحدَّ

ِ ُسلَیَْماَن بِْن َداُوَد الْمِنْقَرِیِّ َعْن َحفِْص بِْن غِیَاٍث َعْن َأبِی ُ إِلَدی ُموَسدی َجاَء إِبْلِیُس  قَالَ  َعبْدِاّلَله َو  لََعنَُه اّلَله

َو ُهَو َعلَی َهُِهِ الَْحالَةِ یُنَاِجی َربَُّه، فَقَاَل َأْرُجدو  -ُهَو یُنَاِجی َربَُّه، فَقَاَل لَُه َملٌَک مَِن الَْماَلئِکَةِ َویْلََک َما تَْرُجو مِنْهُ 

 «.َو ُهَو فِی الَْجنَّةِ  آَدمَ  مِنُْه َما َرَجْوُت مِْن َأبِیهِ 

 .723ص ؛نهج الفصاحة. ابوالقاسم پایبده؛ 9
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 پهدرم امهام بهاقر» نیز فرموده اسهت: امام صادق «.کبدرا بر طرف 
داد و سهپ  دعها کرد، ابتدا صدقه میوقتی حاجتی را از خدا طلب می

   2«.ردکمی
، سبب نزول رحمت الههی بهر انسهان به مردم اونه که رحم کردنهمان
شهان، شود؛ برطرف کردن نیاز دیگهران و بهرآورده نمهودن حاجاتمی

شود خداوند حاجات آدمی را برآورده کبد. چبانکه در روایتی سبب می
دارد و در روز قیامهت ههر که  سهر از قبهر بهر مهی»نیز آمده اسهت: 

دهبد: ااهر در دنیها بهه ا به من رحم کن. به او جواب میاوید: خدایمی
 1«.شوددیگران رحم کردید، در قیامت رحمت من شامل حال شما می

در  امیرمؤمبههاناهمیههت دسههتگیری از نیازمبههدان تهها آنجاسههت کههه 
ـاَ ات  : »ه اسهتفرمهود البالغهنهج ـْن َكفَّ ُنوب   م  َظـام   الـرُّ َغاَثـُة اْلَمْلُهـوف  َو  اْلع   إ 

یُس َعن  اْلَمْرـُموب   ْنف  اباهان بزرگ، رسیدن به فریاد  هاییکی از کفاره 9:التَّ
 «.  دادخواهان و برطرف کردن غم اندوهگیبان است

 اهل خانههمراهی . 2

ویژه یکی دیگر از عوامل استجابت دعا، دعا کردن همراه اهل خانه و به
 مهام بهاقرپهدرم ا»فرمایهد: می امام صادقفرزندان خردسال است. 

                                                           
ِ َعبْدِ َعْن َأبِی: »914ص، 0؛ ج یکهافال. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 2 ََ  قَاَل: کَاَن َأبِی اّلَله إِذَا َطلَ

مَ  ْمِس، فَإِذَا َأَراَد ذلَِک قَدَّ قَ شَ  الَْحاَجَة َطلَبََها عِنَْد َزَوالِ الشَّ ، َو َراَح إِلَدی  بِهِ، َو َشدمَ  یْئاً فَتََصدَّ ٍَ َشدیْئاً مِدْن طِید

ُ  الَْمْسِجدِ، َو َدَعا فِی  «.َحاَجتِهِ بَِما َشاَء اّلَله
إِذَا کَاَن یَْوُم الْقِیَاَمةِ یُنَادِی کُلُّ َمْن یَقُوُم مِْن : »212، ص 7؛ ج األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 1

نْیَا لَتُْرَحُمونَ  فِی مَّ اْرَحْمنِی فَیَُجابُوَن لَئِْن َرِحْمتُمْ قَبْرِهِ اللَّهُ   «.الْیَْومَ  الدُّ
، 10حکمتصالح؛  یصبح؛ تصحیح نهج البالغة. محمد بن حسین الشریف الرضی؛ 9
  .979، ص 26؛ ج وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ 071ص



   11  آداب استغفار و دعا

را دور زنان و کودکهان خواست دعایی کبد، ای داشت و میوقتی غصه
 2«.افتبهدکهرد و آنهان آمهین میکرد، سهپ  دعها میخودش جمع می

ْطَفـا   »نیز فرمهوده اسهت:  خدارسول
َ
ـي ُدَعـاُء ذ ت  مَّ

ُ
دعهای  1:ُمْسـَتَجاب   ذ

و  پاک بودن قلب فرزندان خردسهال«. مستجاب است ،کودکان امت من
کبهد. از ههیمن روسهت آلوده نشدن به اباه، استجابت دعا را حتمی می

سال به مقام  64اولیای خدا بعد از »فرمود: یکی از علمای بزرگ میکه 
ها چون پاک و معصهوم هسهتبد، دعایشهان در رسبد، اما بچهخاص می

 «.کودکی مانبد دعای اولیاءاّلّله مستجاب است

 الناسرعایت حق. 3

ین د شهود یگران بودن و حق دیگران را بر اردن داشتن، سبب میزیر د 
ْن » دعا به استجابت نرسد. چبانکه در روایت آمده اسهت:

َ
ُْ ذ َ ـُدُك

َ
َ اَد ذ

َ
َذا ذ إ 

ْب َكْسَبُه َو ْلَیْخـُمْج  ُ   ُیْسَتَجاَب َلُه َفْلُیَ یِّ ـْن َمَظـال  ـاس   م  ههر که  بخواههد  9:النَّ
را حالل کبهد و حهق مهردم را دعایش مستجاب شود، باید کسب خود 

 «.  بپردازد
روزی فهردی، دل کسهی را »فرمود: می مرحوم آیت اّلّله العامی اراکی

شکست. از قضا همین فرد مشکلی داشت. به کربال رفت تا با توسل به 
کبد. شب در خواب علمهدار کهربال برطرف علمدار کربال، مشکلش را 

                                                           
ِ َعْن َأبِی» :017، ص 1؛ ج یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛  2 إِذَا  قَاَل: کَداَن َأبِدی َعبْدِاّلَله

بْیَانَ  َحَزنَُه َأْمٌر َجَمعَ  نُوا ثُمَ  النَِّساَء َو الصِّ   «.َدَعا َو َأمَّ
ِ »: 927، ص 34؛ ج األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 1 تِدی ُدَعاُء َأْطفَدالِ  قَاَل َرُسوُل اّلَله  ُأمَّ

نُوب َما لَمْ  ُمْستََجابٌ  ُُّ  «.یُقَارِفُوا ال
َْ کَْسدبَُه َو  َعْن َجْعفَرِ بِْن ُمَحمَّدٍ : »912. همان؛ ص 9 قَاَل: إِذَا َأَراَد أََحُدکُْم َأْن یُْسدتََجاَب لَدُه فَلْیَُطیِّد

ُرجْ  َْ َ ََّل یُْرفَُع إِلَیْهِ ُدَعاُء َعبْدٍ َو فِی بَطْ  النَّاِس  مِْن َمَظالِمِ  لْیَ   «.نِهِ َحَراٌم أَْو عِنَْدُه َمْظلَِمٌة ِْلََحدٍ مِْن َخلْقِهِ َو إِنَّ اّلَله
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پزشکان مهرا نها امیهد  همه به او فرمود: برای چه به ایبجا آمدی؟ افت:
کردند. آمدم به شما متوسل شوم. حضرت به او فرمود: اار صبح بیهایی 

کبم! آن فرد تعجب کرد. علهت را پرسهید، حضهرت حرم، مکافاتت می
شکسهته را راضهی کهن، بعهد مهن فرمود: دلی را شکسهتی. اول  آن دل

 2«دهم.شفایت می

 طلب دعای خیر از دیگران. 4

نباید به دیده تحقیر نگریست و او را کوچی شمرد. چه  به هیچ انسانی
هایی که اارچه به ظاهر مقام و جایگاه خاصی ندارنهد، امها بسیار انسان

بهه دعهای » فرمهوده اسهت: امیرالمؤمبین شود.دعایشان مستجاب می
 1.«هیچ ک  به چشم حقارت نگاه نکبید

 هیچ مافر نا بدو خدوانی منگریدد
 

 3د امیدمو مسلمان مردنش باه 
 

 . خیرات برای درگذشتگان5

 افت: می مفاتیح الجبانصاحب  مرحوم حاج شیخ عباس قمیپسر 
خواستیم برایش خیرات بهدهیم؛ امها دسهتمان پدرم از دنیا رفت، ما می

های جمعه در صهحن تب  بود و چیزی نداشتیم که خیرات کبیم. شب
ه دسهت زائهران کبار قبر پدرمان، آب سهرد و اهوارا به امیرالمؤمبین

دادیم. یی شب جمعه نرفتیم. شب پدرم را در خواب دیدم، به مهن می
ام! من خواستم بروم آب بیاورم، فرمود: از آن آبی کهه تشبه ،فرمود: علی

 خواهم. دادی، میهای جمعه کبار قبرم میشب
                                                           

 (شرح حال آیت اّلّله العامی حاج شیخ محمدعلی اراکی).آئیبه صدق و صفارضا استادی؛ ر.ک: . 2

َُّه یُْسدتََجاُب : »130، ص 34؛ ج األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 1 ََّل تَْستَْحقُِروا َدْعَوَ  أََحدٍ فَإِن

 ِ  «.لْیَُهودِیِّ فِیکُْم َو ََّل یُْستََجاُب لَُه فِی نَفْسِهِ ل
 .1022، دفتر شش، بیت مثبوی معبویجالل الدین محمد مولوی بلخی؛ . 0
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حهاج شهیخ عبهاس اهمیت دعای خیر در حق آدمی تها آنجاسهت کهه 
اندازیهد، غذایی یا استخوانی را مقابل سه  میاار »فرموده بود:  قمی

 «.  رسدبه نیت ما بیاندازید. ما آنقدر محتاجیم، این هم به ما می

 هاانسان ماهیتقیامت، عرصه ظهور 

هاسهت. های وجودی انسانعرصه قیامت، عرصه بروز و ظهور واقعیت
شود چه کسی فقیهر و چهه کسهی در روز قیامت است که مشخ  می

َنـی َبْعـَد اْلَعـْم   َعَلـی : »فرموده اسهت امیرمؤمبانغبی است.  اْلَفْقـُم َو اْلغ 
ـه   پ  از عرضه مردم به درااه خداوند معلهوم  ،نواییتوانگری و بی 2:اللَّ
انسان هوشمبد، کسهی اسهت کهه در ایهن دنیها، بهار آخهرت «. شودمی

خویش را بببدد. برطرف کردن نیاز نیازمبدان و دعای خیهر آنهان، رفهع 
مشکالت مردم و حتی خیرات در میان مردم، موجب استجابت دعها و 

اْ َ ُمـوا »ای برای آخرت است. چبانکه در روایت آمده اسهت: تهیه توشه
ي َمْن  ُْ  اْْلَْ     ف  ي َمْن  َیْمَ ْمُر َماء   ف  به آنها که در زمهین هسهتبد، رحهم  1:السَّ
 .«دبب، به تو رحم کهستبدکه در آسمان  انتا آن دکب
  

                                                           

َر ٍ  َو ُروِیَ : »835، ص 1ج  ؛کبز الفوائد. محمد بن علی کراجکی؛ 2 َْ ََّ َعلَی َصد َأنَّ الَْماَء ُص

َّمَ  ِ َعزَّ َو َجلَّ فَُوِجَد َعلَیَْها َمکْتُوباً إِن َُّن الْفَقُْر َو الْغِنَی بَْعَد الَْعْرِض َعلَی اّلَله محمد بن حسین الشریف  «.ا یَتَبَی

  .444، ص 544حکمت ؛ تصحیح صبحی صالح؛ البالغهنهجالرضی؛ 

ابهن  ؛912، ص 21؛ ج مستدرک الوسائل و مسهتببط المسهائلمیرزا حسین نوری؛ . 1

 و  ق هال  : »962، ص 2؛ ج عزیزیة فی األحادیهث الدیبیهةال یاللئال یعوالجمهور؛ ابی

نْ  ُموا م  ُن اْرح  ْحم  ُمُهُم الرَّ اِحُمون  ی ْرح  ْمکُمْ  اأْل ْرشِ  فِی الرَّ نْ  ی ْرح  اءِ  فِی م  م   «.السَّ





 
  اسالمی انقالبدر انقالب عاشورا و مندی عزت

 *االسالم والمسلمین علیرضا انصانیحجت

 اشاره

ترین اهداف بلبهد انبیها و جانشهیبان آفریبی، از مهمبخشی و عزتعزت
در تارک  ،امام حسین« هیهات مبا الذله»آنان است و عبارت معروف 
کهل »المی با الهام از اندیشۀ انقالب اس درخشد.این پرچم پر افتخار می

حسهیبی  شکل ارفت و جامعه عزتمبد« یوم عاشورا و کل ارش کربال
پرتوی به عبوان را انقالب اسالمی  خمیبیامام  .نمایش اذاشت به را

 فریاد برآورد:  و مانبد امام حسینمعرفی کرده  2از عاشورا
ان شداان کوثر عاشهورا و مبتاهرو سیراب هیهات که امت محمد

بار و به اسارت غهرب و شهرق تهن در وراثت صالحان، به مرگ ذلت

دهبد و هیهات که خمیبی، در برابر تجهاوز دیوسهیرتان و مشهرکان و 

...  خدا و امهت محمهدکافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول

                                                           

 .نویسبده و پژوهشگر* 

 .11، ص21ج  ؛صحیفۀ امامسید روح اّلّله موسوی خمیبی؛ . 1
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حقهارت مسهلمانان  ههای ذلهت واهر صهحبهساکت بماند و یا نااره

 2باشد.

 شناسیالف( واژه

 عزت. 1

 1شهدن، ی سهربلبدی، سهرافرازی و ارامهیاعِزت مقابل ذِلّت، به معبه
ی ابهه معبه« ا ْرٌش ُعهزاز»از  که 9عامت، بزراواری و ارجمبدی است

زمین محکم و نفوذناپذیر ارفته شده اسهت. عهزت حهالتی اسهت کهه 
بهه « عهزت»در قهرآن نیهز واژه  0دارد.مهی انسان را از مغلوب شدن باز

فهردی و  عهزت ،و مباور از آن در ایبجابه کار رفته  همان معبای لغوی
 اجتماعی است.  عزت

  . جامعه عزتمند2

زیهرا فریهاد  ،هاسهتعاشورا درس زیست عزتمبدانه برای همهه انسان
ـة» َلّ ّ

ـا الر  َنّ  امهام .پیهامی بهرای همهۀ عصرهاسهت عبهداّلّله ابی« َهْیَهاَت م 
رزش و رهبهر ای کهه دیهن، اهمگان آموخهت در جامعههه ب حسین

َ  »مرگ در آن، بهتر از زندای است:  ؛عادل، حاکم نباشد
َ
الَّ  اْلَمـْوَت  اَل ذ إ 

الَّ َبَمما یَن إ  م  ال       4.«َسَعاَدًة َو اَل اْلَحَیاَة َمَع الظَّ

                                                           

 .921، ص 14ج  ،. همان2

 .1131، ص1ج ؛معینفارسی فرهب   ؛. محمد معین1

 .29313، ص24ج ؛نامهلغت ؛اکبر دهخدا . علی9

 .469ص ؛مفردات الفاظ قرآن کریم ؛راغب اصفهانیحسین بن محمد . 0

 .454ص  ؛تحف العقولابن شعبه حرانی؛  .4
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محمهد بهن حبفیهه کهه از هبگام حرکت امام از مکه به سوی مدیبه 
براساس برخی پرداخت.  حضرتواو با آااه شد به افت قصد امام
بها یزیهد  توانهد در بیعهتخواست تا مهی ها، وى از امام حسیننقل

کوتاهی کبد و در این فرصت نمایبداانی به شهرهاى مختلف بفرسهتد، 
در غیر این صورت بها مانهدن در  ؛اار توفیقی به دست آورد، اقدام کبد

 .مدیبه مشکلی براى او پیش نخواهد آمد
ی نهرفتن بهه سهوی مبب ،هیمحمد حبف شبهادیپ در باره نیامام حس
ًو »کوفه فرمود: 

ْ
 َو اَل َمـأ

 
ُْ َیُرـْن َمْلَجـأ ـه  َلـْو َلـ ـي َو اللَّ خ 

َ
یـَد ْبـَن  َلَمـا َباَیْعـُت  َیا ذ  َیز 

َیة مسهکبی نباشهد، هراهز  به خدا قسم اار ههیچ پبااهاه و ، برادر2«ُمَعاو 
 دست بیعت با یزید نخواهم داد.
 بددو  یددر  لددم امنددون مددو دیددده هددیچ نبینددد

 

 
 2ز جان گرهتی مزین زنددگی ددو سدود باید  

 

؛ اار چهه در ظهاهر بود درصدد ایجاد جامعه عزتمبد امام حسین
های جامعه عزتمبد، مانبد فرهبه  به تشکیل آن نشد، اما شاخصه موفق
ْن  َو »بهود کهه فرمهود: از این رو  .ستیزی را نهادیبه کردستم ـْب  إ   َفَغْیـُم  َنْغل 

یَنـاُمَغ  ب 
ایم و اار شکست بخوریم ]و کشته شویم[ شکسهت نخهورده 9:لَّ

 .  «که ما را شکستی نیست
خهداباوری، متشهکل از ای جامعهه اسهالمی، ببابراین جامعه عزتمبد

مداری، استقالل، عزت، عدالت و کرامهت انسهانی محوری، ارزشاسالم
                                                           

 .994، ص00 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 2

 .17ص ؛هایشوای انسانپ حسین ؛. محمود اکبرزاده1
 .44ص  ؛مثیر األحزان. ابن نما حلی؛ 9
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َإ »عزت اصلی از آِن خداست:  است که در آن، ازَّ إنَّ الفم ِم َجينفاظََ ّلا و  8«لم
ُإ »ریشه در عهزت خهدا دارد:  ،و مؤمبان خداعزت رسول ازَّ ِم الفم ّلا ولم

ننَ لُيؤمم ِم ولم َرسولم ، نهراسیدن مهردم های این جامعهشاخصهدیگر از  1«.ولم
 هایشان به قهدرت خهدا و وجهوددلزیرا  شان و مرگ است؛از دشمبان
و اسهت ناپذیر زشمؤمن پیوسته سا ارم است.مبان ؤو م اکرمرسول

کبد و مرگ را بر ذلهت تهرجیح عزت خود را حفظ می ،در همه شرایط
آموخته اسهت کهه  بیت پیامبر؛ زیرا این راه و رسم را از اهلدهدمی
َقـمَّ  َو َمـْن » فرمهود: خهدارسهولاند؛ چبانکه ااه تن به ذلت ندادههیچ

َ
ذ

الرُّ    عًا َفَلْیَس  ب   ِ ْهَل  َطا
َ
ا ذ نَّ از خانهدان مها  ،هر که پذیرای ذلت شود 9:َبْیت  الْ  م 

 .«نیست
 مور اجرای اعدام شهید صفوی افته است: نیکی از افسران م

احترامش را به من تحمیهل  ،نواب صفوی با کرامت و بزراواری خود

شهبوم، بهدنم ها را میااه صدای آژیر آمبوتن  من هبوز هم هر .کرد

افتم که نواب با عشق و سهوز یلرزد و به یاد شب شهادت نواب ممی

افت: خلیلم، مافرم، محمهدم عجلهه و صالبت خاصی به یارانش می

مبتاهر  ام حضرت زههرای مرضهیهکبید، غسل شهادت کبید. جده

 0ماست.

                                                           

 .293نساء:  .8

 .143بقره:  .1

 .41ص ؛ حف العقولت. ابن شعبه حرانی؛ 9

مجله مبلغان، دی و بهمهن ؛ «نواب صفوی، آذرخشی در ظلمت»نیا؛ عبدالکریم پاک. 0
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عزتمبهدی جامعهه جامعه عزتمبد ایران اسهالمی، یهی مصهداق از 
بها شهعار احیهای هویهت  خمیبهی ای کهه امهامجامعهاست؛  حسیبی
 دسهت ی و سربلبدی ایران اسالمی قیام نمود تا بتوانهد عهزت ازاسالم
مسهیر عهزت ناهام  مقام معاهم رهبهری،اکبون  کبد.ایران را احیا  رفته

ه و انقالب اسالمی را ایبگونهه توصهیف اسالمی را با شجاعت ادامه داد
افتخار را بهدون خیانهت  پُر ی چلهیتبها انقالبی است که »کرده است: 
 ،ایش پشت سر نهاده و از کرامت خود و اصالت شهعارهایشهبه آرمان

 پردازی وخودسازی و جامعه صیانت کرده و ایبی وارد دومین مرحله

 2.«استشده  سازیتمدن

 ب( راهکارهای حفظ جامعه عزتمند  

را جامعهه توان عزتمبهدی چگونه میشود که حال این سؤال مطرح می
وجهود دارد کهه بهه  یتعهدددر این خصوص راهکارهای م کرد؟حفظ 
 شود. آنها اشاره میاز برخی 

 خواهی الهی. عزت1

 ،خهواهیزیهرا عهزت ؛پهذیردمؤمن هراز ذلت نمی، در جامعه مؤمبانه 
ریشه در فطرت و ایمان انسان دارد و ااهر انسهان را از عهزت نفسهش 

امهام  .جدا کببهد، از انسهانیت و ایمهانش چیهزی بهاقی نخواههد مانهد
َن : »فرمود صادق هَ  إ  َ   َعزَّ َو َجَل  اللَّ َلی َفوَّ ن   إ  م  ْْ ُمـوَ هُ  اْلُم

ُ
ْ   ذ ُْ ُیَفـوِّ َهـا َو َلـ ُكلَّ

ْن ُیــر  َّ َنْفَســُه ...
َ
َلْیـه  ذ ــیًَل  إ  یــزًا َو اَل َیُرــوَن َذل  ْن َیُرــوَن َعز 

َ
ــي َلـُه ذ ُن َیْنَبغ  م  ْْ  1:َو اْلُمــ

                                                           

 .بیانیه اام دوم انقالب .2

 .60، ص 2 ج ؛یالکافلیبی؛ محمد بن یعقوب ک. 1
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 ،ه خود او وااذار کهردهخداوند عزیز و شکوهمبد، تمام امور مؤمن را ب
خهواهی بر این اساس عزت «.ولی به او اجازه نداده است که ذلیل باشد

ا»ذلت است:  ،از غیر خدا ازًّ ِم َنُكوُناوا َلُهاْم  َهاًة لم ِم آلم ا
َْ ُدونم اللَّ َخُذوا مم  2«.َو اتَّ

ه  »فرمود:  علیچبانکه امام  َغْیم  اللَّ یُز ب  یل اْلَعز     1.«َذل 

کشورهای اسهالمی برخی ریبانگیر حاکمان ، ازه ذلتسفانه امرونمت
آب از الویشهان پهایین  ،ای که بدون اجازه رهبهران کفهربه اونه ه؛شد
عزت و اقتدار خهود را در حمایهت  ،کشوری مانبد عربستانو  رودنمی

ایهن در حهالی اسهت کهه طبهق  .نمایهدصاحبان قهدرت جسهتجو مهی
ظالمان و کافران، موجب ذلت سرپرستی مبافقان،  قبول ،های قرآنآموزه
لنياظ» :است ََ اذابًظ  َِ َأنَّ َلُهْم  ََ بم قن َم رم اْلُينظ

ه کهبهه مبافقهان بشهارت ده  9:َبشِّ
 .  «هاستی در انتاار آنکمجازات دردنا

 های اسالمی. پایبندی به اسالم و ارزش2

ارائه شده اسهت.  یهای مختلفدیدااه ،اهداف قیام امام حسینباره در
برخهی دعهوت  ،نههی از مبکهر را امر به معروف و مامبرخی هدف ا

حقیقهت ههدف در اند، اما تشکیل حکومت دانستهدیگر و برخی  مردم
 ؛ چبانکهه امهامهاسهتارزش ، حاکمیهت اسهالم واصلی قیام امام

   فرمود:
ـي ُسـلْ  ا ُمَناَفَسًة ف  نَّ ي َكاَن م  ر 

ُْ َیُرن  الَّ ُه َل نَّ
َ
ُُ ذ َك َتْعَل نَّ َُّ إ  ُه َمـاَس اللَّ َ اٍن، َو اَل اْلت 

َنُم َشيْ ْن ل  ؛ َو َلر  ْن ُفُضو   اْلُحَ ام  ْصـََلَح  دَّ ٍء م  ـَم اْْل  ـَك، َو ُنْظه  ین  ـْن د  َُ م  اْلَمَعال 
                                                           

و آنان غیر از خدا، معبودانی را براى خود برازیدنهد تها مایهه عّزتشهان : »12. مریم: 2
 «.باشد! )چه پبدار خامی!(

 .24، ص 74 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1
 .293 :ء. نسا9
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َك  ـْن ُ ـُدود  َلـُة م  َك؛ َو ُتَقـاَم اْلُمَع َّ َبـاد  ْن ع  َمَن اْلَمْظُلوُموَن م 
ْ
َك؛ َفَیأ ََلد  ي ب   2:ف 

نهه بهه  ،میانجام داد [در امر حکومت]را ما  دانی که آنچها تو مییخدا

بهه متها  رسیدن خاطر به دست آوردن سلطبت و مقام بود و نه براى 

بهت را یههاى محهو شهده دن بود که نشانهیبلکه به خاطر ا ؛ایپست دن

م تها یم و اصالح را در شهرهاى تو آشکار کبهیم و بر پا سازیبازاردان

ن یمن اردند و حهدود و قهوانیا [ناز ظلم ظالما]ات دهیدببداان ستم

 .ات اقامه و اجرا شودل شدهیتعط

ههای برای تحقق این ههدف، از روش شهعار و ابزار امام حسین
 شهت،آنچه در قیهام حضهرت موضهوعیت دا، اما استفاده نمود یمتفاوت

که در پرتوی این دو، حق، عدالت، آزادی و بود سبت  حاکمیت دین و
به  امام حسینهمین رو بود که از  ؛ایردل می... شک مبارزه با مبکر و

مباور حاکمیت دین و سبت، در قالب امر به معروف و نههی از مبکهر 
سهخن افهت:  1ستیزی یزید و امویهانشکبی و دینقیام کرد و از سبت

َیت»  ی 
ُ
دَعَة َقد ذ میَتت و إنَّ الب 

ُ
با الههام از نیز انقالب اسالمی  9.«فننَّ الُسّنَة َقد ذ

زیهرا  ؛هها شهکل ارفهتارزش کربال، به مباور پاسداری از دین و قیام
 ستیز کمر بهه نهابودی دیهن بسهته بودنهد، از ایهن رو امهامرهبران دین
سهران  یا»...  :فریاد بهرآورددر دوران مبارزه با رژیم طاغوت  خمیبی

د، ای ینجف بهه داد اسهالم برسه یعلما ید، ایاسالم به داد اسالم برس
   0«.رفت اسالم ؛دیداد اسالم برسعلمای قم به 

                                                           
 .222، ص90 ج ؛بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 2
 .247ص ؛قعة الطفوابومخبف کوفی؛ . 1
 «.... َمْن َرَأى ُسلَْطاناً َجائِراً : »279. همان، ص 9
 .246ه  241، ص 2 ج ؛صحیفه نور سید روح اّلّله موسوی خمیبی؛. 0
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عزت اسالم، حقانیت مبانی فکهری، مبهارزه  پایببدی مردم به اسالم،
 ؛ چبانکهه امهامرا به همراه خواههد داشهت مالومین و دفا  از استکبار
یـن  » فرموده است: علی ـُدُه د  یِّ َْ ـز  اَل ُی ـة   ُكلُّ ع  ههر عزتهی کهه دیهن  2:َمَرلَّ

امروزه دین در دنیا زنده و عزتمبد اسهت «. تتنییدش نکبد، خواری اس
پایببدی مردم بهه دیهن بهه وجهود  و م خمیبیاین امر به رهبری اما و
بههه  [امهام خمیبهی] او»چبانکه مقام معاهم رهبهری فرمهود: هم ؛آمد

اسهالم عهزت بخشید و پرچم قرآن را در جههان بهه اهتهزاز درآورد. او 
ملههت ایههران را از اسههارت بیگانگههان نجههات داد و بههه آنههان غههرور و 

درصهد  ۷۴ تقریبها   ،آمارههاببا بهر  1«.شخصیت و خودباوری بخشید... 
کببد و انقالب اسهالمی ایهران موجهب مردم اروپا احساس دیبداری می

 0پرفسهور اسهماعیل کیلهب  9شهده اسهت.دیبی در جهان احیای تفکر 
 اوید: احیای دین می درباره عزت و

اند، توجهه بهه مهذهب و دین زنده شده است، کلیساها جان تازه ارفته
شهود. بها تلقی نمهیها دیگر زشت و کمهای مذهبی در دانشگاهاندیشه
ه اسهت، های معبوی در زندای روزمره مورد بازیابی قهرار ارفتهزیبایی

اش بهه قهدرت دیهن و جهان برای نجات و زیبا کردن روابط اجتماعی
های معبوی ارایش شدید پیدا کرده است و ایهن همهه ناشهی از جاذبه

                                                           
 .976ص ؛عیون الحکم و المواعظعلی بن محمد لیثی واسطی؛ . 2
 .21/49/2961. پیام به ملت شریف ایران در تجلیل از امام امت، 1

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=1473 

؛ «در نگهاه صهاحبباران شهرق و غهرب امهام خمیبهی». باشگاه خبرنگاران جوان؛ 9
29/49/2930 .https://www.yjc.ir/fa/news/2114073 
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اش در عرصه افکار با انقالب دیبی دعوت نویبی بوده که امام خمیبی
   8.و ذهبیت جامعه جهانی آغاز کرد

 . گسترش فرهنگ ایثار و شهادت 3

؛ های حفظ عزت، استرش فرهب  ایثهار و شههادت اسهتراهیکی از 
ثهار یا یخود را برا یدر شب عاشورا آمادا اران امام حسینیچبانکه 

هراز از »رد: کردند. مسلم بن عوسجه به امام عرش کشهادت اعالم  و
جب  با آنان هم نداشته باشم، با  یبرا یتو جدا نخواهم شد. اار سالح
مردم ایهران  1«.د تا همراه تو به شهادت برسمیسب  با آنان خواهم جبگ

ش، یهاران و طلبهی امهام حسهینشهادت فرهب  ایثار و با الهام ازنیز 
ویهژه جوانهان بهه هتعهداد زیهادی از مهردم به و کردند علیه شاه مبارزه

کردنههد، برخههی جوانههان دیگههر آرزوی شهههادت میشهههادت رسههیدند. 
کبم کهه احسهاس مهی» بود: نوشتهنامۀ خود در وصیت یجوانچه چبان

دانم چهرا وقتهی روحم عوش شده است و مرا حال دیگری است. نمی
شهود و اختیار اباهانم در خهاطرم زنهده میاذارم، بیسر به سجده می

دانم که چه هسهتم و شوید و در آن حال نمیهایم مهر نماز را میاشی
رههرو راه کجا هستم؟ خدایا! چگونه شکر تو را به جای آورم کهه مهرا 

جوانهان  9«.که همانا راه خون و شههادت اسهت، قهرار دادی! حسین
عزتمبد کشور در طول هشت سال دفا  مقدس، ثابت کردند کهه بهرای 

و  حفظ روحیه ایثار. ببابراین حاضرند جاِن خود را فدا کببد ،حفظ دین

                                                           
 ؛«در نگهاه صهاحبباران شهرق و غهرب امهام خمیبهی»باشگاه خبرنگاران جوان؛  .8
29/49/2930 .https://www.yjc.ir/fa/news/2114073 

 .90ص  ؛پیام عاشورا ؛. جواد محدثی1

 .2911ماه ، بهمن166شماره  ؛مجله پاسدار اسالم؛ «خاطراتی سبز از یاد شهیدان». 9
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 تقابهل عهزت و زیهرا ؛ضروری اسهت ،جهاد برای بقای جامعه عزتمبد
چبانکهه و عزت با جهاد اره خورده اسهت.  مصرف نداردتاریخ ، ذلت
ْسََلم»فرمود:  علیامام  ْْل  ّزًا ل  َهاَد ع     2«.َو اْلج 

آن جامعه ای نباشد، طلبی و جهاد در افراد جامعهاار روحیۀ شهادت
جهاد »فرماید: می علیامام چبانکه  ؛بار خواهد داشتسرنوشتی ذلت

ت است که خداوند آن را بهر دوسهتان در راه خدا، دری از درهای بهش
خاص خود اشوده است. جهاد، لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمهئن 
خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایبد دانسته و ترک کبد، خداوند 

 1.«پوشاندلباس ذلت و خواری را بر او می

 گرایی. معنویت و اخالق4

 کهرد.را جاودانه  حسینبالی بود که قیام امام  دو ،اخالق معبویت و 
خهود یارانش در شب عاشهورا بهه اوج  و ارایی امام حسینمعبویت
به نماز، تسبیح، استغفار، دعها و را تمام شب  شیاران حضرت و .رسید

ههای اردواهاه امهام هاز کبار خیم: »اویدمی راوی9تضر  مشغول بودند.
نبهد صهدای صدای زمزمه، و راز و نیاِز آنهان همام. اذر کرد حسین

برخی در حال رکو ، جمعی در سهجده  رسید.زنبور عسل به اوش می
 در نیهز امهام 0«.و اروهی ایستاده و نشسته به عبادت مشغول بودنهد

خدایا! بر تقهدیر تهو صهبورم، » های زندای عرضه داشت:آخرین لحاه
   2.«ای پباه بی پباهان ؛معبودی جز تو نیست، بر حکم تو صابرم

                                                           
  .261، ص 9 ج ؛من ت یحضره الفقیهکتاُب محمد بن علی صدوق؛ . 2
 .0، ص 2 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 1
 .930، ص 9 ج ؛جمل من أنساب األشراف ؛بالذریاحمد بن یحیی . 9
 .30ص ؛علی قتلی الطفوفاللهوف ابن طاووس؛ . 0
 .927ص  ؛مقتل الحسین ؛مقّرمعبد الرزاق موسوی . 2
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عامههل  ،مههردم و ارایههی امههامالمی نیههز معبویههتدر انقههالب اسهه
مبهدی و خهروج کببهده سهرنگونی رژیهم شهاه، اسهتقالل، عهزتتعیین

از سوی دیگر انقالب اسالمی را کسهی  نیروهای بیگانگان از ایران بود.
در ایهن مقام معاهم رهبهری  .دار معبویت بودنمود که طالیهرهبری می

حیاتشان، ذکر و نماز و دعها را از ایشان تا آخرین لحاات » فرمود:باره 
... بعد از اتمام نماز ]ظههر و عصهر[ مشهغول ذکهر افهتن  دست ندادند

مرتب پشت سهر  ،بردندشدند و تا لحااتی که در حالت اغما به سر می
 2«.سبحان الّله والحمد لّله و ال اله ااّل الّله والّله اكبمافتبد: هم می

ثیر ناندیشمبدان غرب را تحهت تهای بود که به اونه معبویت امام
 :اویدمی 1کسیبجر یهبر قرار داد.
؛ ریزی مواجهه کهردهغرب را با بحران جهدی برنامه ،اّلّله خمیبی آیت

تصههمیمات او آنچبههان رعدآسهها بههود کههه مجههال هههر نههو  تفکههر و 
ارفهت. او پردازان سیاسی میمداران و ناریهریزی را از سیاستبرنامه
شهده در دنیها سهخن  ههای شهباختهیگری غیر از معیارهای دبا معیار
 .ارفهت، اهویی از جهای دیگهری الههام میکهردافت و عمل میمی

   9برارفته از تعالیم الهی او بود. ،اّلّله خمیبی با غرب دشمبی آیت
 نویسد: می درباره مالقاتش با امام خمیبی 0روبین وود زورث
 وزد.اردبادی از نیروی معبوی می تی آنکردم که از تبهاحساس می

                                                           
 .21/49/2961، های انقالب اسالمی. بیانات در مراسم بیعت فرماندهان کمیته2

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1414 

 جمهوری آمریکا.رئی سابق . مشاور 1
های غربی درباره امهام خمیبهی و نار اندیشمبدان، رسانه» خبرازاری صدا و سیما؛. 9

 http://www.iribnews.ir/fa/news/2032927. 21/42/2932؛ «انقالب اسالمی

 . خبرنگار آمریکایی.0
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ای، عمامه مشهکی و ریهش سهفید، روح اویا در ورای آن عبای قهوه
که همهه بیببهداان را محهو تماشهای  طوری زندای جریان داشت؛ به

هبگهام حه  کهردم کهه بها حضهور او همهه مها  کرد. در آنخود می
ت. اسه ایم و اویا در سالن، کسهی جهز او بهاقی نمانهدهکوچی شده
ای از نور بود که در قلهب و روح همهه حضهار رسهو  آری، او بارقه

توانبهد مهرا در کهردم میبود. او تمام معیارهایی را که امهان می کرده
کببد، در هم شکسهت. او  تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری

با حضور خود، آنقدر در ما تنثیر اذارد که احساس کهردم تمهام روح 
ایهن  ،توانم بگویمکه می است... کمترین چیزی ارفته و جسمم را فرا

اسهت و یها ایبکهه او موسهای اذشته است که اویا او، یکی از انبیای 
   2.داسالم است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود بران

 سازی امر به معروف و نهی از منکر . نهادینه5

ف و نههی از مبکهر در ارو امهر بهه معهرو ،ایجاد و حفظ عزت اسالم 
ههای یهی پیکهر زیرا این دو عبصر مانبد جریهان خهون در رگ ؛است

رنه  شهدن دیهن و مهرگ انگاری در این باره، بهیاست. ترک و سهل
ایهن . متنسهفانه امهروزه خواهد داشتبه دنبال تدریجی امت اسالمی را 

تفهاوت بهی ،برابهر آن مهردم در وشهده فریضه الهی بار دیگر فراموش 
نشهان  یالعملهمانبد بدحجابی عک  هاییبرابر ناهبجاری درو  دانشده
ها، نشان مرگ آن ستم ملت نسبت به مفاسد و یی یتفاوتیدهبد. بنمی

را از دست داده باشهد و نسهبت  یبیرت دیه غک یاجامعه است. جامعه
تفهاوتی تفاوت باشد، ُمرده است. نتیجه این بییبه خوب و بد اوضا ، ب

                                                           
 «.استثبایی به نام امام خمیبی»پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران؛ . 2

http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=22917 
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آمهده  امهام رضهادر سهخن اهربهار هد شد که اخوزی چیهمان نیز 
ُْ َفَیـْدُعو »است:  ـَماُ ُك ُْ ش  ْو َلُیْسَتْعَمَلنَّ َعَلْیُر

َ
اْلَمْعُموف  َو َلَتْنُهنَّ َعن  اْلُمْنَرم  ذ  ب 

ُمُمنَّ
ْ
َلَتأ

 ُْ َیاُ ُك ُْ  خ  باید هر یی از شما امر بهه معهروف و نههی از  2:َفََل ُیْسَتَجاُب َلُهـ
نه شرورترین افراد بر شما تسلط یافتهه و آنچهه کهه  ار ید، ویمبکر نما

 .  «مستجاب نخواهد شد ،خوباِن شما دعا و نفرین کببد
 نویسد: در توضیح این روایت می شهید مطهری

آنقهدر پسهت  ،ببهدک کر را تهرکهوقتی امر بهه معهروف و نههی از مب

ن یرامتشهان از بهکآنقهدر رعبشهان، مهابتشهان، عزتشهان،  و شهوندمی

ل مه میکرود می  ،ببهدکچه نهدا مهی روند، هره وقتی به درااه همان ظ 

 شود. به آنها اعتبا نمی

امر به معهروف افراد جامعه باید همه  ،برای حفظ عزتمبدی ببابراین
ُْ » شود:میرستگاری جامعه سبب زیرا کببد؛ نهی از مبکر  و ـْنُر َو ْلَتُرْن م 

َلــی اْلَخْیـ ـة  َیـْدُعوَن إ  مَّ
ُ
ُُ ذ ـَك ُهــ ولئ 

ُ
ـاْلَمْعُموف  َو َیْنَهــْوَن َعـن  اْلُمْنَرــم  َو ذ ُمُموَن ب 

ْ
م  َو َیــأ

ُحوَن  ی و امر به معهروف و یکان شما، جمعی دعوت به نید از میبا 1:اْلُمْفل 
 .«ببد و آنها همان رستگارانبدکر کنهی از مب

 طلبی. مبارزه با رفاه6

 .ارایهی اسهتبا تجملهای حفظ عزتمبدی، مبارزه از روشدیگر یکی 
برای حفظ عزتمبدی، باید از برخی امکانهات رفهاهی چشهم پوشهد و 

از  فت. در روایهات نیهزا جهان و دل پهذیربههها را بعضی از محرومیت
َعـزَّ » فرمود: علیامام قباعت به عبوان وسیله عزت یاد شده است. 

َ
اَل ذ

                                                           

 .26، ص 2 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 2

 .240. آل عمران: 1
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ْن  ع م  بهل، اسهراف، . در مقا«قهانع نیسهتعزیزتر از فهرد هیچ ک   2:َقـان 
ههای دادهببا بهر ارایی، وسیله ذلت معرفی شده است. تجمل و مصرف

بهر  برسد کههبه خودکفایی اقتصادی و پیروزی تواند میملتی  ،تاریخی
   نماید.و ذلت زوداذر را فدای عزت پایدار  بگیرد خود سخت

 دشددم حریصددان پددر نشددد وزهمدد
 

 
ن نشدد یتا صدد  قدانع نشدد   2پدر در

 

 تیزی . استکبارس7

روحیههه  .یزی اسههتتهههای عزتمبههدی، استکبارسههشاخصهههدیگههر از 
و نکهرد مذاکره با شاه که هراز  سبب شد خمیبیاستکبارستیزی امام 

مهداری امهام، او دین زیرا عقالنیت و ؛در مقابل استکبار مثل کوه ایستاد
در  امام 9نشیبی نکبد.را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، عقب

ملت آشکار کبد  یقت را براین حقیاتا تالش نمود  ،دوران مبارزهطول 
و عهدالت، در ی آزاد ،بهه اسهتقالل یابیعزت و دسهت ی،که راه سرافراز

 ،س آنأو در ر یدر برابهر اسهتکبار جههان یسهتادایاروه اسهتقامت و ا
ایهن اعتقهاد کهه بها  یر انقالب اسالمیکب تکار است. رهبریجبا یکایآمر
و ضهرورت اری آمریکها تجاوز یخو ،«کاستیا از آمرم یهمه بدبخت»

ن یها»را برای همگان تبیین کرد و فرمود: مبارزه و عدم رابطه با استکبار 
 یمثل رابطه بره با ارگ است! رابطه بره بها اهرگ، رابطهه صهالحمبد

                                                           

 .931ص  ؛تصبیف غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 2

 .12تر اول، بیت ؛ دفمثبوی معبوی. جالل الدین محمد مولوی بلخی؛ 1

؛ «غیههرت، عههزت و مقاومههت در الگههوی امههام خمیبههی». خبراههزاری تسههبیم؛ 9

41/49/2930. https://www.tasnimnews.com/fa/news/720969 
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خواهبد بهه مها یبها نمیخواهبد از ما بدوشبد، ایبها میا .ستیبره ن یبرا
مردم  ییا دشمن شماره یکآمر» فرمود:شان یابین همچ 2.«بدهبد یزیچ

 1«.محروم و مستضعف جهان است
چبانکهه رهبهر شده است؛ امروزه نیز استکبارستیزی سبب اقتدار ما  

ی  جمههور آمریکها را ئر ،معام انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن
پیهروی از سهیره امههام نتیجهه  مبهدیایهن عزت تیهق مهذاکره ندانسهت.

ی از یکن یشگفتا! زنازاده فرزند زنازاده مرا ب»ست که فرمود: ا حسین
ه مها کههات یم( و هین مرگ و ذلت )تسلیرده است، بکز مجبور یدو چ

 توانهد، میسهتیزارا و استکباررهبر عزتببابراین  9«.میریخوارى را بپذ
؛ خوانهدعزت فهرا  نجات داده و مردم را به گانجامعه را از سلطه بیگان

   فرمود: امامچبانکه 
بگویید که ایران باید قدرتمبد باشد و قدرتمبهد اسهت  توانیدنمیشما 

خواهیم که این کسی کهه می رود. ماو اار شاه برود، قدرت از بین می
این ضعف را برای ایران آورده، قهدرت را بهه ههدر داده اسهت، ایهن 

 0.برود

 همچبین امام درباره ذلت رضاشاه فرمود:
های سهابق دیهدم کهه در یی عکسهی کهه در سهالکه من یی وقتی 

محمدرضا پهلوی مقابل یکی از روسای جمهور آمریکا ایسهتاده بهود 

که اآلن اسم او را یادم نیست ]لیبدون جانسون[ من دیهدم مثهل یهی 
                                                           

 .964ص  ،24؛ ج صحیفه امام. سید روح اّلّله موسوی خمیبی؛ 2

 .121، ص 29. همان، ج 1

 .37ص  ؛علی قتلی الطفوفاللهوف ابن طاووس؛ . 9

 .۵۷، ص ۵ج  ؛امام صحیفه سید روح اّلّله موسوی خمیبی؛. 0
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عبد ضعیف ایستاده است در مقابهل یهی قدرتمبهد؛ عیبهی برداشهته 

اهش را بهه آن طهرف کبهد، نگهبه او نگاه نمهی طور و اصال  است این

انداخته است و این هم مثل یی بچه مکتبی مقابل معلم ایستاده است 

و من این قدر ناراحت شدم که وضع ما به ایبجا رسیده است که یهی 

کبد، در مقابل... یهی کبد، سلطبت میکسی که دارد به ما حکومت می

ای ایهن ههاحتیاج دارد به سرمایه ،اجببی که احتیاج دارد به این کشور

 2طور بایستد.کشور، این

 . افزایش توان علمی و نظامی8

افهزایش  ،جمهوری اسهالمی اقتدار های حفظ عزت واز راه دیگر یکی
تجهاوز  عامهل مههم بازدارنهده از ،زیرا قدرت ناامی ؛توان ناامی است
فلسفه فراخوانی قرآن به قدرت ناامی نیهز همهین اسهت:  .دشمن است

واَو » دُّ ِم
ِم َو َلُهْم  ََ ا

اُدوَّ اللَّ َِ ِم  ا ُباوَن بم بظطم اْلَخْنالم ُتْرهم َْ رم ٍإ َو مم َْ ُقوَّ َمظ اْسَتَطْفُتْم مم
ُكْم  ُدوَّ [ آمهاده د، براى مقابله با آنها ]دشمبانیی در قدرت داریرویهر ن 1:َِ
له ی، تا بهه وسه[دان نبردیبراى م]ده یهاى ورزاسب [نیهمچب]د و یساز

 .  «ا بترسانیدش ریآن، دشمن خدا و دشمن خو
 ؛محدود به ابزار ناامی نیسهت ،قدرت بازدارندای یی کشور امروز
در مباومهه . از ایهن روسهت کهه شهودسبب اقتدار ملی میدانش بلکه 

ساختاری استعماری امروزه، تکبولهوژی و علهم موجهب تسهلط یهی 
علهم، قهدرت و »د: یفرمامی علیامام شود. کشور بر کشور دیگر می

                                                           

 .۰۳۵، ص 2۵ج  همان؛. 2

 .64. انفال:1
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ه بهدان که یسهکافت، فرمانرواست. ی  به آن دست کر اقتدار است. ه
 2«.افت، فرمانبر خواهد بودیدست ن

                                                           

 .923، ص 14ج؛ البالغهنهجشرح  ابن ابی الحدید؛. 2





 
 ثبات قدم و استواری در راه حق

 *محمدی نفیعیدمتر ناصر االسالم والمسلمین حجت

 مقام واالی حضرت ابالفضل

افهراد ، دارای چبد ویژای خاص است که ابوالفضل العباس حضرت
ویژای اول، مدح توسط  دارند.هایی را ویژای چبینمعدودی در تاریخ 
ُر »ایشان را با عبارت  امام صادقاست؛ چبانکه  ائمه معصومین َناف 

ـیَمة   صاحب مقام ویژه ، حضرت را امام سجادو  توصیف کرده 2«اْلَبص 
بهودن  مکتهب چههار معصهومویهژه شاارد دانسته است. ویژای دوم، 

شههدا روز  رت است که همههاست. ویژای سوم، مقام خاص آن حض
خهاص  نامههزیارت صهادقامام  .خورندبطه میغ مقاماین قیامت به 

ُح »حضرت را با این سالم آغاز کرده است:  ـال  َهـا اْلَعْبـُد الصَّ یُّ
َ
َلُم َعَلْیَك ذ السَّ

ه   َمُسول  ه  َو ل  لَّ یُع ل   .  «اْلُم  

                                                           
 .تبلیغی حوزه علمیه قمو نخبه  یجامعة المصطف یعضو هیئت علم  *
ِ » :174ص ،1ج ؛الغارات. ابراهیم بن محمد ثقفی؛ 2 َُّه نَاف ُُ الْبَصِیَر ِ ُمَطاٌع فِی الَْعشِدیَر ِ َشددِیٌد فَإِن

اَلُم َعلَیْکُْم َو َرْحمَ  ِ َو السَّ ْق بَیْنَُهْم بِإِْذِن اّلَله ِ َو بََرکَاتُهُ َعلَی َعُدوِّ َأمِیرِ الُْمْؤمِنِیَن فَإِْن یَقَْدْم یُفَرِّ  «.ُة اّلَله
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 امام حسیندر نزد ویژای چهارم حضرت، جایگاه خاص ایشان 
و در میان لشکر آن حضرت است. ااهی بعضی افراد، به تبههایی یهی 

معرفی یی امت  را ابراهیم حضرت ،قرآن کریمامت هستبد؛ چبانکه 
بهرای امهام لشهکر هم بهه تبههایی یهی  کرده است. حضرت عباس

بود؛ زیرا وقتی همه یاران امام بهه شههادت رسهیده بودنهد و  حسین
لشکرم » دان برود، امام به او فرمود:خواست به میمی حضرت عباس
دادنهد کهه علم لشکر را به دست کسهی میدر اذشته  «.دپاشاز هم می

دشمن بداند تا این فرد زنده است، جرئت ندارد به لشکر نزدیی شود. 
بهود؛ از همهین  لشکر امام حسینها و قوام خیمه عباس حضرت

دت رسهیدند، امهام و دیگر یهاران بهه شهها اکبررو بود که وقتی علی
ها را رها کرد و بهاتی سهر ههر یهی از با خیال آسوده خیمه حسین

 یاران آمد.
توان حضرت را تا آنجاست که می حضرت عباسمقام و مبزلت 

ِم »مصداق دیگری از آیه  ظء َمْرَضاظتم الّلا ََ
ُِ اْبتم ی َنْفَس ظسم َمَ َيْشرم ََ الَنّ  2«َومم

وارد شهده  مبینؤامیرالمهشهنن در  المبیت،دانست کهه در شهب لیلهة
نیز نه تبها جان خود را فدای امام کهرد؛ بلکهه  است. حضرت عباس
ی»فرمود: ش انبرادربه  صبح روز عاشورا ُْ َقـْد  !یا َبنی ُامِّ َ اُكـ

َ
ُموا َ ّتـی ذ َتَقـَدّ

ّله  َو  ُْ ل  ه   َنَصْحُت َمسـول  ای پسران مادرم! به سوی میدان مبهارزه برویهد تها  1:ل 
ورزید و در این راه ه چگونه در راه خدا و پیامبرش اخالص میببیبم ک

از همین روست که خداوند مقام باب الحهوائجی «. کبیدخیرخواهی می
 را به ایشان عطا کرده است.
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 تفاوت ثبات قدم با لجاجت و تعصب

از عقل  موضع برخاستهو  ایستادای بر موضع حق ، به معبایثبات قدم
اْبًرا» مؤمبان است: و دعای همیشگی و مبطق َْ َلْنَناظ  َِ   ْ ارم َْ ََ َناظ  اْت  َرَبّ ّ

َوَثبم
ْقَداَمَنظ ََ
ههاى مها را ز و اهامیی فرو ریباکیهاى[ ما شبر ]دل ،پرورداارا 2:

توان، ثبهات قهدم اولین درس واقعه جانسوز عاشورا را می«. استوار دار
مین نیز هدر زیارت عاشورا در دیبداری و دفا  از حق دانست؛ چبانکه 
ـدق»کبیم: مسئله را از خداونهد در خواسهت مهی ـت  لـی َقـَدَم ص  . در «َو َثبِّ

ـی» خهوانیم:کبیهره نیهز میزیارت جامعه  تن  یـُت  اللـهُ  َفَثب ّ َعَلـی  ذَبـدًا َمـا َ ی 
 ُْ ُر  .  «ُمَواالت 

، مصداق بارز ثبات قهدم و و یاران امام حسین حضرت عباس
دانسههتبد بههه شهههادت می اسههتواری در راه حههق هسههتبد؛ زیههرا اارچههه

رسبد، اما در دفا  از حق با حضرت همراه شدند. دشمن نیز ااه در می
سهعد کهه در جبههه کبد، سپاهیان لشکر ابنجبهه کفر خود استواری می

و  تعصهب ،لجاجهت کفر خود باقی ماندنهد. ایهن پافشهاری و اصهرار،
نکه تحجر است؛ یعبی ماندن بر موضع باطل که صفتی مبفی است؛ چبا

ْم » فرماید:قرآن می هم نظنم َْ ي ُط َم وا  درباره این لجاجهت  امام سجاد 1.«َلَلجُّ
 فرماید: سعد میو تحجر لشکریان ابن

عهازم میهدان شهد، عمامههه  در روز عاشهورا وقتهی امهام حسهین
وقتهی  را بر سر بست و شمشیر حضرت را در دست ارفهت. پیامبر

 د کههشباسهیاین عمامه را می» :سعد فرمودوارد میدان شد، به لشکر ابن
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ْم » :74 :مؤمبون. 1 هم نظنم َْ ي ُط َم وا  َْ ُضرٍّ َلَلجُّ ْم مم هم ْينظُهْم َو َكَشْفنظ مظ بم  «.َيْفَيُهون َو َلْو َرحم
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ایهن » حضرت فرمود:«. شباسیممی بله،»د: افتب «.؟است مبراپی عمامه
بلههه، »افتبهد:  «.اسهت؟ مبراشمشههیر پیه شباسهید کههمیا ر شمشهیر
 ،نیهد مهادرمادشما را به خهدا قسهم مهی»حضرت فرمود: «. شباسیممی
فرمهود: «. منهیادبلهه، مهی»افتبهد:  «.؟اسهت دختهر پیهامبر فاطمه
بلهه، »افتبهد: «. اسهت؟ ، پسهرعموی پیهامبردانید پدرم علهیمی»
یَك »سپ  افتبد: «. دانیممی ی َغْیُم َتا  ك  تا تهو را بهه  2:َعَ شاً  اْلَمْوَت  َتُروَق  َ تَّ

   «.رویماز این بیابان نمی ،نیماشهادت نرس
َك   » فرماید:می قرآن درباره این افراد به پیامبر نَّ ُع اْلَياْوت إم  1:ُتْسايم

 «.  توانی سخبت را به اوش مرداان برسانیتو نمی

 اهمیت ثبات قدم و جدا نشدن از دین

اسهت  دهبدۀ مسیر زنهدایجهت، و استواری در دین ثبات قدماهمیت 
کلیهد . در حقیقهت عزت و سربلبدی انسان را به دنبال خواهد داشتو 

تقامت بهر اصهول و در همهین اسه ،یابی بهه موفقیهت و پیهروزیدست
. خداوند دربهاره کسهانی کهه از ایهن مسهیر جهدا اعتقادات نهفته است

ِم »فرمههوده اسهت:  شهوند، بهه پیهامبرمی اا َْ دينم ا َِ اْنُكْم  َْ َيْرَتاادَّ مم  9.«َما
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وقَ  َحتَّی نَا َذلَِک کُلَُّه َو نَْحُن غَیُْر تَارِکِیکَ قَالُوا قَْد َعلِمْ » :223ص ُُ َُ الُْحَسدیْنُ  الَْمدْوَت  تَد  َعَطشداً فََََخد

 «. ...بَِطَرِف لِْحیَتِهِ 

 .14 ل:نم. 1

َقاْوٍم : »20 :مائده. 9 ُِ بم ي اللَّ َسْوَف َيْأتم ََ ِم  َْ دينم َِ ْنُكْم  َْ َيْرَتدَّ مم ََ آَمُنوا َم ذي َهظ الَّ يُّ ََ ُِ  يظ  وَنا بُّ ُهْم َو ُيحم ابُّ ُيحم
ُدوَن َي ََ ُيجظهم ري َم َل  اْلكظ َِ ٍإ  زَّ ِم

ََ  ََ نن َل  اْلُيْؤمم َِ ٍة  لَّ ذم
ِم  ََ ا

ْضاُل اللَّ ََ اَك  ٍم ذلم وَن َلْوَمَة  ئم َُ ِم َو   َيخظ
َسبنلم اللَّ

لنَم  َِ َع  ُِ واسم َْ َيشظُء َو اللَّ ِم َم  «.ُيْؤتن
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انه  بهن مالهی  ه بهود.بیبهی کهردپیشاین مسئله را  نیز خدارسول
 اوید: می

بیهده بهود. خدمت حضرت رسیدم، در حالی که روی حصیری خوا
«. خیهر»افتم: «. فرد دیگری هم همراه توست؟»حضرت از من پرسید: 

حضرت فرمود: بدان که اجل مهن نزدیهی شهده و اشهتیاقم بهه دیهدار 
«. پرورداارم و برادرانم، پیامبران پهیش از مهن، بهه درازا کشهیده اسهت

حضهرت «. کبیهد؟بهرای چهه اریهه می»سپ  اریست. عرش کردم: 
«. آیددانم بعد از من چه بر سر امتم مییم، وقتی میچگونه نگر»فرمود: 

! بعهد از شهما چهه بهر سهر امهت مییا رسول»عرش کردم:  «. آیهد؟اّلّله
های اونااون و بریدن رشهته خویشهاوندی و خواسته»حضرت فرمود: 

   2«.عشق به مال و مقام و به وجود آمدن بدعت در دین
است عبصرى ستضعف و س ،عجزتزلزل در دفا  از حق، ناشی از 

شود. چبانکه در جب  جمل، بسهیاری بسیاری می موجب انحرافاتکه 
جبگیدنههد، یهها از خویشههاوندان آن  از کسههانی کههه بهها امیرالمههؤمبین

حضرت بودند و ارتبا  خویشاوندی خود را امام را قطع کرده بودند و 
جبگیهده  یا کسانی که در جب  با مشهرکین، در کبهار امیرالمهؤمبین

 پرستی شده بودند.طلبی و پولاما ارفتار ریاست بودند؛
پرستی، یکی از عوامل تزلزل ثبات قدم در دیبهداری حّب دنیا و پول

در قید حیهات بهود، ههیچ اخهتالف و  خدااست. تا زمانی که رسول
دعوایی بر سر مال و پول و دنیا نبود؛ اما په  از رحلهت آن حضهرت، 

مهال التجهاره و  تغییهر کهرد کهه ایوضعیت بسیاری از افهراد بهه اونهه

                                                           

 .60ص، 21؛ جط المسائلالوسائل و مستبب کمستدر. حسین نوری؛ 2
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، یکی از ایهن افهراد عبدالرحمان بن عوف. ن قابل شمارش نبودااموالش
کردند؛ در های طالیش را با تبر تقسیم میبود که هبگام وفاتش، شمش

، نه غذایی برای خوردن و نه جهایی آمدبه مدیبه از مکه  حالی که وقتی
اش برد و به او غهذا و انهبرای استراحت کردن داشت. فردی او را به خ

 محل استراحت داد. 
این اتفاق در انقالب اسالمی ما نیهز ر  داد. وقتهی هواپیمهای امهام 

از پاری  در تهران بر زمین نشست، افهراد بسهیاری در کبهار  خمیبی
براشهتبد، تها  ههای امهامبودند که متنسفانه از انقهالب و آرمان امام

. ااهر چهه افهراد از کشهور فهرار کردنهدبا لباس زنانه  جایی که بعضی
بسیاری نیز در میانه راه سوار قطار انقالب شدند و در دفها  از دیهن و 

 های انقالب، تا پای جان ایستادای کردند.ارزش

 دعایی برای ثبات قدم در دین

؛ وقتی انسان مقصد و راه را شباخت، آن را پذیرفت و به آن ایمان آورد
اس روشی اهام بهردارد کهه پرورداهار جهانیهان بر اس ،در این راه باید

همان چیزی است که از آن به عبوان دین اسالم  ،تعیین کرده است. این
بهه آن  ،های زندایها و سبیشود و همۀ پیامبران در قالب شیوهیاد می

ورزی در اصول دیهن کهه منموریهت در واقع، استقامت. انددعوت کرده
کهه در است ترین اصولی است، از مهمدر ابالغ رساتت الهی  پیامبر

شود؛ زیرا چبین اسهتقامتی تزم و ضروری قلمداد می ،استقامت حقیقی
آمیز خواههد بهود و انسهان را در دیهن و آخهرت بهه است که موفقیت

. اهمیت این مسئله تها رساندپیروزی و فالح و رستگاری و سعادت می
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اصهحاب خهود  همهواره آن را بهرای و ائمهه آنجاست که پیامبر
 اند. کردهطلب می

حسبی فردی فقیه، عالم و مفسهر بزراهی بهود. حضرت عبدالعایم 
رسید، از حضهرت اجهازه ارفهت تها  هبگامی که خدمت امام هادی

عقایدش را ارائه کبد تا اار دیبش مرضی و پسبدیده است تا قیامت بهر 
و کهرد. آن باقی بماند. پ  از کسب اجازه، عقایدش را برای امهام بهازا

َتَك » حضرت برایش چبین دعا کرد: هُ  َثبَّ اْلَقْو    اللَّ ْنیا َو  ب  ـي اْلَحیـاة  الـدُّ ـت  ف  اب 
الثَّ

َمة   ي اآلخ     2.«ف 

 در شرایط سخت ثبات قدم

ش را نشهان دههد، شهرایط قهدم اتبهثتواند یکی از مواقعی که فرد می
ذا يظ ََ »افتد: بحرانی است؛ مانبد وقتی که جبگی اتفاق می ََ آَمُناوا إم ي ذم

َهظ الَّ يُّ
نُتْم  ُحاون َلقم ُكْم ُتْفلم نرًا َلَفلَّ َِ َكثم ظْثُبُتوا َو اْذُكُروا اللَّ ََ َئًة  مهان یه اکهسهانی کاى  1:َم
د و خهدا را یهدارى ورزیهپا ،دیبکچون با اروهی برخورد می !دیاآورده
ز قطهار بسیاری از کسانی کهه ا «.دیه رستگار شوکباشد  ،دیبکاد یار یبس

انقالب پیاده شدند، در حوادث و اتفاقات دچار ریزش شهدند. برخهی 
های از قطار انقالب پیهاده شهدند و برخهی در سهال 11در جریان سال 

در قید حیهات بهود، بسهیاری از  تر از آن. تا زمانی که امام خمیبیقبل
این افراد در کبار ایشان بودند؛ اما پ  از رحلهت امهام، دچهار ریهزش 

 د. شدن
                                                           

 .11؛ ص التوحید محمد بن علی صدوق؛. 2

 .02 :انفال. 1
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نامهه نوشهت و از پهدرش کهه فهردی  روزی فردی به امام جواد
افهت، شهکایت کهرد. امهام ناسهزای می بیهتناصبی بود و بهه اهل

 به سه نکته بسیار مهم اشاره کرد: 2در پاسخ جواد
َن  اْلُمَداَ اُة َخْیم  َلَك ». 2 : مدارا بهرای تهو بهتهر از رو در رویهی و اْلُمَراَشَفة   م 

المللی اسهالم، احتهرام بهه یکی از مسائل بین«. ن با پدر استمقابله کرد
والدین اعم از کافر یا مسلمان است. احترام والدین در هر حهالتی بایهد 

المللهی دارد و اختصهاص بهه حفظ شود. مسئله دیگری که اهمیت بین
   1داری و وفای به عهد است.مسلمانان ندارد، امانت

«. شکیبایی و بردباری پیشهه کهن و صهبور بهاش: ْسَماَو إنَّ َمَع اْلُعْسم  یُ » .1
مانبهد ههای بلبهدی موجشود. انقالب اسالمی روزهای سخت تمام می
باران شدن شههرها های سخت اقتصادی، موشیجب  تحمیلی، تحریم

و ... را پشت سر اذاشته است، امها اکبهون ههم پشهتوانه مهالی و ههم 
 من بایهد از حضهرت زیبهبپشتوانه قضایی دارد. برای مقابله با دش

ْد َكْیَدَك »درس ارفت که در مجل  یزید به او فرمود:  َو اْسـَع َسـْعَیَك َو  َفر 
یُت َوْ َیَنـا ْكَمَنا َو اَل ُتم  ه  اَل َتْمُحو ذ  ْب ُجْهَدَك َفَو اللَّ تهوانی نقشهه هر چه می 9:َناص 

بکش و تالش کن. به خدا سوابد یاد ما محو شدنی نیست و وحی مها 
 «.  توانی از میان برداریرا، نام ما را، پیام ما را نمی
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ََ صِْهٌر لِی إِلَی َأبِی ٌَ َخبِیُث الرَّ  َجْعفَرٍ الثَّانِیکَتَ
ً  َو َجْهدداً فََرْأیُدَک َأنَّ َأبِی نَاصِ أِْی َو قَْد لَقِیدُت مِنْدُه شِددَّ

ََ قَْد  َ َعاءِ لِی َو َما تََرى ُجعِلُْت فَِداَک َأ فَتََرى َأْن ُأکَاشِفَُه َأْم أَُدارِیَُه فَکَت فَهِْمدُت کِتَابَدَک َو ُجعِلُْت فَِداَک فِی الدُّ
ُ َو الُْمَداَراُ  َخیٌْر لَکَ  مِْن َأْمرِ َأبِیَک َو لَْسُت أََدعُ  َما َذکَْرَت  َعاَء لََک إِْن َشاَء اّلَله الُْمکَاَشفَةِ َو َمَع الُْعْسرِ یُْسدٌر  مِنَ  الدُّ

ِ الَّتِی  فَاْصبِْر إِنَّ الْعاقِبََة لِلُْمتَّقِینَ  ُ َعلَی َوََّلیَةِ َمْن تََولَّیَْت نَْحُن َو َأنْتُْم فِی َودِیَعةِ اّلَله َّتََک اّلَله ََّل یَضِیُع َوَدائُِعدُه قَداَل ثَب

الِفُُه فِی َشیْ  ََ َِ َأبِیهِ َحتَّی َصاَر ََّل یُ ُ بِقَلْ  «.ءبَکٌْر فََعَطَف اّلَله
ُ  یَْجَعلِ  لَمْ  ثاََلثٌ  َو قَالَ » :967؛ صتحف العقولشعبه حرانی؛ . ابن1  فِدیهِنَ  النَّاِس  ِْلََحدٍ مِنَ  اّلَله

یِْن کَانَا أَْو فَاِجَریِْن َو َوفَاٌء بِالَْعْهدِ لِلْبَرِّ َو الْفَاِجرِ َو أََداُء اْْلََمانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ ُرْخَصًة بِرُّ الَْوالَِدیْ    «.الْفَاِجرِ  ِن بَرَّ
 .212؛ صزنجانیفهرى ؛ ترجمه احمد اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس؛ . ابن9
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یَن » .9 ق  ْلُمتَّ َبَة ل  نَّ اْلعاق  ْم إ  صبور باش که عاقبت نیی در انتاار متقّهین  :َفاْصب 
خواهد دنیایی بها آرامهش و آخرتهی سهعادتمبد و اار انسان می «.است

و تهرک  با ایستادای بر انجهام واجبهاتباید مطمئن در انتاارش باشد، 
. ههای شهیطان و جبهودش بیمهه کبهدمحرمات، خود را در برابر حربهه
ْیـَت »حضرت در انتهای نامه نوشت:  ُه َعَلی َواَلَیة  َمـْن َتَولَّ َتَك اللَّ خداونهد : َثبَّ

 «.تو را در راه محبت و وتیِت آنان که دوستشان داری، ثابت قدم بدارد
ن، از قطهار اسهالم و دیهن استوار بودن، بر مسیر حق مانهدو قدم  ثابت

، بسهیار مههم اسهت. این قطار را به آخر ایستگاه رساندن و پیاده نشدن
های بسیاری را به خاطر دارد که ااهر چهه ابتهدا در جبههه تاریخ انسان

کفر بودند، اما سعادتمبد از دنیا رفتبد. چبانکه حر بن یزید ریاحی، ابتدا 
بست، اما متحهول شهد و  مامایستاد و راه را بر ا مقابل امام حسین
انهد کهه های بسیاری نیهز بودهانسان به شهادت رسید. در رکاب امام

اار چه در جبهه حق بودند، اما دچار انحراف شهده و در حهال کفهر از 
دنیا رفتبد. آنچه مهم است ایبکه انسان در انتها از مسیر حق جدا نشهود. 

ه   اْلَعَمُل » سه بار فرمود: از همین رو بود که پیامبر یم  َخَوات  ههر کهاری  2:ب 
 «.  به پایان آن است

 راهکارهای ثابت قدم بودن

 ثبات قدمبرای  . خواندن آیات و دعاها1

آیات و دعاهای بسیاری وجود دارد که در آنها از خداوند طلب ثبهات  
ا»فرماید: قدم شده است؛ مانبد این آیه شریفه که می َْ َلْنَنظ  َِ   ْ رم

َْ ََ َنظ  ْبًرا َربَّ

                                                           
َواتِیمِدهِ  : الَْعَملُ قَاَل النَّبِیُّ  وَ » :10ص ؛قرب اإلسباد. عبداّلّله بن جعفر حمیری؛ 2 ََ ِ  ، الَْعَمدلُ ب

َواتِیمِهِ  ََ ِ َواتِیمِهِ  الَْعَملُ  ب ََ ِ  «.ب
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ْقَداَمَنظ ََ ْت  هاى ما ز و اامیی فرو ریباکیهاى[ ما شبر ]دل ،پرورداارا 2:َوَثبِّ
ها بهه خوانهدن ایهن دعها نیهز در سهختی امام صادق «.را استوار دار

ـْت » سفارش کرده است: ْبَصـا   َثبِّ ـَب اْلُقُلـوب  َو اْْلَ ُُ َیا ُمَقلِّ ی ُه َیا َ ْ َماُن َیا َ     َیا اللَّ
ـَك  َعَلی يَقْلب   ین  بود. وقتی تهدید شهد،  فرعون پیرو موسیمؤمن آل 1.«د 

َُ »خواند: این دعا را زیاد می ُه ي اللَّ ْلن  َلی اَل َتر  ـي إ  َبـدا َنْفس 
َ
در  9.«َطْمَفـَة َعـْیٍن ذ

ترسهبد، کسانی را که از مکر و خدعه می امام صادقروایت دیگری 
َِ َببنَر »: به خواندن این آیه سفارش کرده است نَّ اللَّ ِم إم

َل  اللَّ ْمري إم ََ  ُُ وِّ ََ َُ

بظد ظْلفم    0.«بم
ُهْم »شود: انسان میرشد باعث دعا  خداوند در انتههای  2.«َيْرُشُدوَن  َلَفلَّ

ظُؤُكْم » فرماید:سوره فرقان می َِ ي َلْوَ  ُد ُكْم َربِّ بگو اار دعهاى  6:ُقْل َمظ َيْفَبُأ بم
مؤمبهان امیهر «.بهدکیی بهه شهما نمهیچ اعتبهایپرورداارم ه ،شما نباشد
خوانهد. بهه ، مردى را دید که از روى نوشته، دعایی طوتنی میعلی

«. دههدشبود، اندک را هم پاسخ میمیکه زیاد را  اى مرد! آن»او فرمود: 
رورم! پ  چه کبم؟»مرد افت:  اْلَحْمُدلله  َعَلـی بگو: »فرمود:  حضرت«. س 

ْعَمٍة َو   ن 
ـْن ُكـلِّ ُكلِّ ُم اللـَه م  ْسـَتْغف 

َ
ْن ُكـلِّ َشـم  َو ذ ُعوُذ بالله  م 

َ
ْن ُكلِّ َخْیٍم َو ذ ُ  اللَه م 

َ
ْسأ

َ
ذ

خهواهم ستایش خداى را بر هر نعمتی، و هر خوبی را از خدا مهی :َذْنٍب 
بهرم و از ههر ابهاهی، از خهدا آمهرزش و از هر بدى، به خدا پبهاه مهی

 7«.طلبممی
                                                           

 .124 :بقره. 2
 .921ص ،1 ؛ جکمال الدین و تمام البعمة. محمد بن علی صدوق؛ 1
 .27ص ،2 ج ؛طالبیمباقب آل أب. ابن شهرآشوب؛ 9
 .00 :غافر. 0
 .216 :بقره. 2
 .77 :انرقف. 6
 .101، ص 32؛ ج بحار اتنوار. محمد باقر مجلسی؛ 7
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 . خواندن نماز شب2 

دربهاره سهبگیبی امهر رسهالت  داوند در سهوره مزمهل بهه پیهامبرخ
نً  »فرماید: می َلْنَك َقْوً  َثقم َِ ي  ظ َسُنْلقم َنّ و برای ثبات قدم در این راه به او  2«إم

نً  »دهد که نماز شب بخواند: دستور می َ ّ َقلم ْنَل إم اهمیت دادن بهه  1.«ُقمم الَلّ
قدم ماندن در مسیر حق، بسیار مهؤثر  ویژه نماز شب، در ثابتنماز و به
 است.

در ایام ماه صفر در یکی از کشورهای اروپایی که برای تبلیهغ رفتهه 
بودم، هبگام نماز در یی پارک روزنامه انداختیم و نماز خواندیم. مردم 
مسیحی آمدند و ما را تماشا کردند. بعد از نمهاز یکهی از آنهها پرسهید: 

 پرسهید:«. نمهاز خوانهدیم»افتیم: «. دادید؟این چه عملی بود که انجام »
و روزی پهبج بهار  ههر روز»افتهیم:  «.نیهد؟اخوبهار مید وقت ییبچ»
آن فرد اندکی فکر کهرد . «مغرب و عشاء، عصر، ظهر ،صبح خوانیم:می

بار به کلیسها ای ییتر است تا ایبکه هفتهاین کار شما صحیح»و افت: 
کبیهد، مثهل زدایی میهر روز غفلهتبرویم. کار شما مانبد این است که 

دانسهت حقیقهت نمهاز آن فهرد مسهیحی نمی«. هر روز دست شسهتن
چیست، اما مطلبی را بیان کرد که در روایهت آمهده اسهت. در روایهت 

اانهه را بهه وقهتش انجهام دههد، از هر ک  نمازههای پبج»آمده است: 
ب و سهب سهتانمهاز کهارواش روح در واقهع،   9«.غافلین نخواهد بود

                                                           

 .2 :مزمل. 2

 .1. همان: 1

َُّما ُمْؤمِنٍ : »22، ص 2؛ ج المحاسن برقی؛. احمد بن محمد 9 ََ َعلَدی َصداَل ِ الْفَرِیَضدةِ  َأی َحدافَ

َها لَِوقْتَِها فَلَیَْس ُهَو مَِن الَْغافِلِین  «.فََصالَّ
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تهاب شود. قرآن، انسان را موجودی حری  و بیاعتدال در زندای می
شهود و ههر اهاه رسد، نهاتن میکبد که وقتی بدی به او میمعرفی می

امها نمهازازاران را از ایهن صهفات  2رسد، بخیل است،خیری به او می
 استثباء کرده است. 

 سرنوشت گذشتگان گیری از عبرت .3

تواند بهه ثبهات ، میاذشته یانبیا و سراذشتگان تاریخ اذشت مطالعه
َوُكاً ّ َنُقاُُّّ »فرمایهد: می مبراقرآن به پیه قدم در راه حق کمی کبد.

اَؤاَدَ   َُ ِم  ا ُت بم ّ
ُسلم َمظ ُنَثبم ْنَبظءم الُرّ ََ  َْ َلْنَك مم ههاى از سراذشهت یهیو ههر  1:َِ

 ه دلهت راکهزى اسهت یم، چیبکت مییاکه بر تو حکامبران ]خود[ را یپ
   «.میاردانبدان استوار می

 ایهست اندن صونت هر قصدو
 

 ایبینددان نا ز معنددا حصددوخددرده 
 

را بهرای  خواندنهد. خداونهد قصهه نهوحرا مجبهون می پیامبر
سال مردم آن حضرت را مجبون،  324کبد که در طول حضرت بیان می

 کردند.بیکار و پیر خطاب می
 گفدت بیکدانی مگدرآن یکی می

 

 رطوت و عقلت هد ز سریا هدی ف 
 

را بیهان  زدند، خداوند قصه حضرت نوحرا با سب  می مبراپی
چبانکهه حضهرت کردنهد؛ همکبد که مردم ایشهان را ههم اذیهت میمی
 داند. مردم به سخبان پیامبررا هم مورد آزار و اذیت قرار می هود

کردنههد، خداونههد قصههه دانههد و از حضههرت اطاعههت نمیاهمیههت نمی
                                                           

 .23 -12: معارج. 2

هاى پیهامبران ]خهود[ را کهه بهر تهو حکایهت از سراذشت یو هر ی: »214 :هود. 1

  «.اردانیمچیزى است که دلت را بدان استوار می ،کبیممی
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کبد که مردم از او اطاعت نکردنهد و ناقهة را بیان می صالح حضرت
اّلّله را به قتهل رسهاندند. مطالعهه سراذشهت انبیهای اذشهته و تهاریخ 
اذشتگان، درس استقامت و ثابت قدم بهودن در مسهیر حهق و تحمهل 

 دهد. ها میسختی

 . کمک به دیگران4

 و»فرمایهد: خداوند درباره کمی به دیگران و ثبات قدم در راه حق مهی
اٍة  م َكَيَثالم َجنَّ اهم َ َانُفسم ِم وَتثبنًتظ مم َظَء َمرضظتم الل قوَن َاموَلُهُم ابتم ََ ُينفم ذي َمَثُل الَّ
ياظ  ُِ بم َطالل واللا ََ اَل  ابهظ وابم ن َلام ُيبم ظم

ََ َم  فَفن ظَتت ُاُكَلهظ ضم ََ َل  َربَوٍإ َاْظَبهظ وابم بم
ه خشهبودی خهدا انفهاق و مثل آنان که مالشهان را در را 2:َتفَيلوَن َببنر

مثل بوستانی  ،کببد و با کمال اطمیبان خاطر، دل به لطف خدا شاد دارند
است که در زمین بلبدی باشد و بر آن باران زیهادی بهه موقهع ببهارد و 
حاصلی دو چبدان )که مبتارند( دهد، و اار باران زیاد نیاید، اندک بارد 

 «.باست)تا باز به ثمر رسد(، و خدا )به کار شما( بی
ْم »در تفسهیر  طباطبایی مرحوم عالمه اهم ْنُفسم ََ  َْ ا نًتاظ مم  1تها  7، «َتْثبم

کبهد و کبد و سپ  همه ایهن احتمهاتت را رد میاحتمال را مطرح می
کببد و باری از دوش مردم بهر افرادی که به مردم کمی می»نویسد: می
دوری رسهانبد و از کهار زشهت دارند و دائما  بهه دیگهران خیهر میمی
 1«.کببد، در راه حق ثابت قدم هستبدمی
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 تجلی فضایل اخالقی در کربال

 *االسالم والمسلمین سیدحسین حسینی قمیحجت

 اشاره

قابل بررسهی و الگهوایری  ،از ابعاد مختلف ءالشهدادقیام مقدس سی
عامت این نهضهت خهونین،  برای جوامع بشری است. یکی از ابعاد با

در این نبرد تهاریخی  ت که از ساتر شهیدانهای اخالقی اسفضیلت
ها که فرماندهان فقهط خالف بسیاری از جب  بر .به یاداار مانده است

کربال را بایهد تجلّهی  نهضت جاودانه هستبد،به فکر پیروزی بر دشمن 
هههای ای از فضههیلتدر ایههن مقالههه بههه پههاره یههد.ل اخالقههی نامیفضهها
دیگهر را از آن ار شهد و جلوهخی که در این حادثه تاری ءادالشهدسی
، «رحمههت عههام» :لی مانبههدیفضهها ؛پههردازیممههی ،ههها ممتههاز کههردقیههام
حلهم و »، «اعتماد به پرورداهار»، «احترام به حقوق مردم»، «جوانمردی»

های بسیار دیگهری از آن فضیلت اار چه. «صبر و پایداری» و« بردباری
به دلیل رعایهت اختصهار،  اّماامام شهید در تاریخ کربال ثبت شده است 

 شود.نار میاز آن صرف

                                                           
 .نخبه تبلیغی حوزه علمیه قم *
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 رحمت عام. 1

بها دعهوت امهام  حسهین در مسیر حرکت اماماار چه افراد بسیاری 
را در  حاضر به یاری آن حضرت نشهدند و امهامرو شدند، ولی روبه

 ههای فهراوانازارشامها صفتان لشگر کوفه تبهها اذاشهتبد، میان ارگ
اونهه افهراد مهت امهام نسهبت بهه ایهناز لطهف و رح تاریخی حهاکی

د تها نزودتر از این مبطقهه دور شهو خواستاز آنها  امامست. وفابی
در  د.ندر روز غربهت و تبههایی نشهبو حضرت را« هل من ناصم»صدای 
تهر ابهاه خواست حتی چبین افرادی، ارفتار بهار سهبگینامام نمیواقع 

 برخی از این افراد عبارتبد از:خود شوند. 

 عبیداهلل بن حرّ جعفی الف(

آن حضهرت از ، بن حّر جعفی با یاری امهاممخالفت عبیداّلّله از پ  
 سر دلسوزی به او فرمود: 

ْن  مَّ َفََل لَنا َو  َو َلر  ْبَنـا  ف  ُْ ُیج  َُّ َلـ ْهـَل اْلَبْیـت  ُثـ
َ
َیَتَنا ذ َع َواع  ُه َمْن َسم  نَّ اَل َعَلْیَنا َفن 

ه  ف   ُه َعَلی َوْجه  ُه اللَّ َُ َكبَّ و هم از ایبجا فرار کهن کهه و لیکن ت 2:ي َنا   َجَهنَّ

خواهی مها نه با ما باشی و نه علیه ما، چرا که ههرک  صهدای کمهی

را بشبود و اجابتمان نکبد خداوند او را به صهورت در  اهل بیت

 .آتش جهبم اندازد

 ب( عمرو بن قیس

 یدر قصهر ببه ماوید: به همراه پسهر عمهویعمرو بن قی  مشرقی می
پسر عمویم به امام افت: آنچه در مهوی  .رسیدیم مقاتل خدمت امام
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 ایهد؟ حضهرت فرمهود:بیبم، رن  طبیعی است یا خضاب کردهشما می
ٍُ َیْعَجُل » ي َهاش  َلْیَنا َبن  ْیُب إ  َضاب  َو الشَّ خضاب است، پیری زود به سهراغ  2:خ 
افهتم: « ایهد؟هآیا برای یاری من آمد». سپ  فرمود: «آیدمیهاشم ببیما 

من سالخورده هستم و عیالوار و از طرفی کاتهایی از مهردم در دسهت 
ههایی دانم آیبده چه خواهد شد و دوست ندارم امانهتمن است و نمی
همین سخبان را افهت.  نیز پسر عمویم .از بین برود ،که در اختیار دارم

َیةً »فرمود:  امام ي َواع  َقا َفََل َتْسَمَعا ل  َع  َفاْنَ ل  ـُه َمـْن َسـم  نَّ ـي َسـَوادًا َفن  َیـا ل  َو اَل َتَم
ا َكاَن  نَّ ُْ ُیع  ْبَنا َو َل ُْ ُیج    َسَواَدَنا َفَل

َ
ْو َ ذ

َ
َیَتَنا ذ ـُه َعَلـی  َواع  بَّ ْن ُیر 

َ
ه  َعزَّ َو َجلَّ ذ َ ّقًا َعَلی اللَّ

ا    ي النَّ ْیه  ف  َم  حرکت کبید تا صدای یاری مرا نشهبوید و لشهگر مهرا 1:َمْنخ 
اما پاسخی ندهد و ما  ،هر ک  صدای مرا بشبود و سپاه مرا ببیبد .نبیبید

 .«را یاری نکبد، سزاوار است که خداوند او را به دوز  افکبد

 بن سلیم ج( هرثمه

اویههد: در جبهه  صههفین در رکههاب علههی بههن هرثمههة بههن سههلیم مههی
 امهام ،جبگیدیم. هبگامی که به سرزمین کهربال رسهیدیم طالبابی

َواهـًا َلـك  »فرمود:  بوئید و، نماز، قدری از خاک کربال را برداشت پ  از
سـاٍب  َغْیم     َة ب 

ْقَوام  َیْدُخُلوَن اْلَجنَّ
َ
ْنك  ذ ْمَبُة َلُیْحَشَمنَّ م  ُتَها التُّ یَّ

َ
بهه بهه ای خهاک،  9:ذ

شوند که بدون حساب وارد بهشهت خواهبهد اروهی از تو محشور می
این داستان را برای همسهرم کهه از شهیعیان وقتی به خانه رسیدم،  .«شد

از غیهب سهخن  حضهرتبازاو کردم و از ایبکهه  ،بود امیرالمؤمبین
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جهز بهه  امیرالمهؤمبین همسرم افهت: .افت، اظهار شگفتی کردممی
ها اذشت تا آنکه همراه با سپاه عبیهداّلّله بهن سال اوید.حق سخن نمی
رو هو لشهگریانش روبه نهبگامی که با امام حسی .زیاد به کربال آمدم
را در آن سرزمین به یهاد  علیسخبان ااه را شباختم و شدم، آن مبزل

، سبب شد به سهوی امهام همراهی با لشگر کوفه از ادامهم تکراه آوردم.
که از پهدر  را به حضرت سالم کردم و ماجرایی حرکت کبم. حسین

ْنَت  َناَمَع » بازاو کردم. حضرت فرمود: ،بزراوارشان دیده بودم
َ
ْم  ذ

َ
 2:َعَلْیَنـا ذ

پاسخ دادم: نه با شما و نه علیه شما، اهل «. با ما هستی یا با دشمبان ما؟
 زیاد به آنها آسهیبی برسهاند.ترسم که ابنام و میو عیالم را تبها اذاشته

ر  »فرمود:  امام
ی اَل َتَم  َلَنا َمْقَتًَل َفَو الَّ ه  اَل َیـَم  َنْفُس ُمَح   َفَو ِّ َهَمبًا َ تَّ َیـد  ٍد ب  مَّ

اَ   ُه النَّ ْدَخَلُه اللَّ
َ
الَّ ذ یُثَنا إ  زود از این مبطقه دور شهو و  1:َمْقَتَلَنا اْلَیْوَم َ ُجل  َو اَل ُیغ 
سوابد به آن ک  که جان محّمد در دسهت  .بگریز تا قتلگاه ما را نبیبی

 ،نکبهدبیبد در حالی که مها را یهاری اوست، هیچ ک  قتلگاه ما را نمی
 .  «مگر ایبکه خداوند او را به آتش افکبد

 جوانمردی. 2

رویی بها سهپاه دشهمن، سهیره امهام جوانمردی و مردانگی هبگام روبهه
ایهن  شهادترادر  شهیخ مفیهد در واقعه عاهیم کهربال بهود. حسین

 دهد:چبین ازارش میجوانمردی را 
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بهن  حهرّ  ههزار نفهره با لشگر تشبه هبگامی که سپاه کوچی امام
آنهان و  تها بهه اصهحاب خهود فرمهان داد ،رو شهدیزید ریهاحی روبهه

 امهام، تهر آنکهه قبهل از ایهنجالهب .هایشان را سیراب کببهدمرکب
به جوانان خهود سهفارش کردنهد  ،رسیدند «شراف»هبگامی که به مبزل 

 »بیشتر آب به همراه بردارید: 
َ
َن اْلَماء  َفأ ْتَیاَنُه َفاْسَتَقْوا م  َمَم ف 

َ
هبگهامی  2«.ْكَثُمواذ

ُْ  َو  اْلَقـْوَم  اْسـُقوا» رسیدند، حضرت فرمود: که لشگر حرّ  ْ ُووُهـ
َ
ـَن  ذ  َو  اْلَمـاء   م 

ُفوا یفاً  اْلَخْیَل  َ شِّ این اروه را کامال  سهیراب کبیهد، اسهبان را ههم آرام : َتْمش 
اوید: آن روز من هم مالزم لشگر حهّر علی بن طعان می .«سیراب کبید
َیةَ »فرمود:  ،امام که مرا تشبه یافت .نخیر رسیدمبودم که با ت او  خ  المَّ ن 

َ
شتر  :ذ

مشهی اسهت.  ،«راویهه»از  من امان کردم مباور امهام .«را بخوابان
ي اْبَن  َیا»دوباره حضرت فرمود:  خ 

َ
خ   ذ ن 

َ
کهه را شتری  !ای پسر برادر: اْلَجَمَل  ذ

مشهی را در  توانستم بهه خهوبی دهانههنمی .«بخوابان ،بارش آب است
امهام فرمهود:  .ریخهتها بر زمین مهیدست بگیرم و به همین دلیل آب

ث  » ـَقاَء  اْخن   .من متوجه مباور امهام نشهدم، «.مشی را براردان دهانه: السِّ
حضرت از جا بلبد شد و مرا کمی کرد تا خودم و اسهبم  ،در این حال

 آب نوشیده و سیراب شدیم.
دههد لشهگریان دشهمن را ور مهیسپاه دست در کدام جب ، فرمانده

د و فرمانده شخصا  بهرای بهای آنان را هم سیراب کباسب ،دبسیراب کب
 کبد؟! لشگر دشمن تالش می ماندهسیراب کردن باقی

 احترام به حقوق مردم. 3

ها، فرماندهان ناامی از هر راههی بهرای پیهروزی جب اغلب در تاریخ 
امهام امها  ،رزشهی قائهل نیسهتبدکببد و بهرای امهوال مهردم ااستفاده می
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را بهه رعایت حقوق مردم  ترین لحاات نیزحتی در حساس حسین
حهوادث شهب ههای رسهیده از ازارش فرمهود.سفارش مییاران خود 
عبهادت و ببهدای، راز و نیهاز، آمهادای بهرای نبهرد،  ، حاکی ازعاشورا
یکهی از سهخبان  اسهت.بیهت خهود با یاران و اهل اوی اماموافت
در شب عاشورا که متنسهفانه کمتهر مهورد توجهه قهرار  یخی امامتار
یْناعالم همراهی نکردن کسانی بود که ایرد، می دیگری را بهر دوش  د 

ناد  َاْن ال ُیْقَتَل َمعی َ ُجل  َعَلْیه  َدْیـن  َو »به یکی از یاران فرمود:  داشتبد. امام
ْعُت َ ُسو ّنی َسم  ی اْلَموالی َفا  ها ف  ـْن  الّله  َ  َناد  ب  ـَر م  َیُقوُ : َمْن ماَت َو َعَلْیـه  َدْیـن  ُاخ 

یاَمه   ه  َیْوَم اْلق  یْبی بر عهده داردبه  2:َ َسنات   ،همه یارانم اعالم کن هر ک  د 
فرمود: ههر که  که شبیدم  خدابا من کشته نشود؛ زیرا من از رسول

یْبی بهر ذّمهه داشهته باشهد، از ح در فهرداى  وى سهباتاز دنیا برود و د 
   «.شودقیامت برداشته می

 آخرین سفارش

در آخهرین لحاهات زنهداانی پهدرم علهی بههن »فرمهود:  امهام بهاقر
همهان  !پسهرم :آن حضرت مرا به سیبه چسهبانید و فرمهود ،الحسین

شهادت به من فرمود و اضافه کهرد کهه ایهن  وصیّتی که پدرم در آستانه
یَّ »: اویمبه تو میاست، وصیّت پدرش  الَّ إ  ـمًا إ  ُد َعَلْیَك َناص  َُ َمْن اَل َیج  اَك َو ُظْل

هَ   .«بپرهیز از ستم به کسی که جز خداوند، یاوری ندارد 1:اللَّ
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 اعتماد به پروردگار. 4

های الهی و توکل بر خداوند، باتترین رمهز ایمان قوی، اعتماد به وعده
بهیش از ا پر اضطراب امروز مه آنچه جامعه. بوداطمیبان سیدالشهداء

ههای الههی اسهت. ضهحاک بهن به آن نیاز دارد، توکل بر وعدههر چیر 
 اوید: عبداّلّله مشرقی می

 .رسهیدیم به حضور امامدر کربال همراه با مالی بن نضر ارحبی 
: افتهیم پرسهید.حضور مها را علت  ،آن حضرت ضمن خوشآمداویی

ئنا» َُ  ج  ّ
ُنَسل  ال َلَك  الّلهَ  وَندُعَو  َعَلیَك، ل  َیـة  ب  بهرای عهرش سهالم و دعهای  2«عاف 

عافیت، شرفیاب شدیم تا هم تجدید عهدی کرده باشهیم و ههم اخبهار 
 انهد.برای جب  با شهما اجتمها  کهرده همردم کوف .کوفه را تقدیم کبیم
ازارش آمادای مردم کوفهه بهرای جبه  را شهبید،  هبگامی که امام

َُ الَوكیُل  الّلهُ  َی َ سب  »فرمود:  ع خهدا، توکّهل کبهد، از  هکسی که بهآری  «.و ن 
آمدن و رفتن مردم هراسی ندارد، از اقبال و ادبهار دنیها نگهران نیسهت. 

ََ » :در توصیف یاران وفادار پیامبر اسالم دارد قرآنهمان تعبیری که  ذي  الَّ
ظُس  َلُهُم  قظَل  نَّ  النَّ ظَس  إم ظْخَشْوُهْم  َلُكْم  َجَيُفوا َقْد  النَّ زاَدُهْم  ََ  َحْسُبَنظ قظُلوا َو  إييظنظً  ََ
 ُِ ْفَم  َو  اللَّ  1«.اْلَوكنُل  نم

ها افتبهد، لشهگر بسهیاری بهرای مؤمبانی که چون مردم مبافق به آن
هها بترسهید، اّمها ایهن سهخن بهر انهد، از آنحمله به شما اجتمها  کرده

شان افزود و افتبد خدا ما را کافی اسهت و او بهتهرین حهامی مها ایمان
 است. 
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های الههی و توکّهل بهر خداونهد، اعتماد بهه وعهده، این ایمان قویّ 
زمانی بود، سخن آن حضرت، در  باتترین رمز اطمیبان سیّد الّشهداء

ی مردم کوفه را دریافت نمود، با زمانی کهه که هیجده هزار دعوت نامه
 َحْساُبَنظ»شبید یکی بود، ازارش، اجتما  مردم کوفه بر علیه خود را می

 ُِ ْفَم  َو  اللَّ  «.ْلَوكنلا نم
کبهد، ضهحاک بهن ی داسهتان را چبهین اهزارش میطبری در ادامه

حرکت شدیم و بها  هبگامی که آمادهاویبد: عبداّلّله و مالی بن نضر می
چه مانعی داریهد ؟: عن نصمتی منعرماما ی» امام خداحافای کردیم، فرمود:

. هسهتم وارمالی افت: دیبی به اردن دارم و عیهال «.که مرا یاری کبید؟
حاضرم با یی شر ، شما  ، اما افتم:همان سخن را تکرار کردم نیزمن 

جهبگم کهه یهاورانی داشهته تا زمانی در رکاب شما می .را همراهی کبم
 ،باشی و جب  من برای شما مفید باشد و بتوانم از شما دفع خطر کهبم

 .اجازه داشته باشهم تها براهردم ،اما هر ااه یاری من برای تو مفید نبود
 تمهامروز عاشهورا  2شر  مهرا پهذیرفت و همهراه امهام مانهدم. ماما
تبها سوید بن عمرو خثعمی و  .اصحاب به شهادت رسیدند وهاشم ببی

به یاد  !اّلّله به امام افتم: یابن رسول .بُشیر بن عمرو خضرمی باقی ماندند
قرار اذاشتم تا زمانی کهه یهاورانی  ؟دارید که بین من و شما قراری بود

رفهتن  در رکاب شما بجبگم و هر اهاه یهاوری نداشهتی، اجهازه ،داری
توانی نجهات ولی چگونه می ،اوییراست می»داشته باشم. امام فرمود: 

بهه طهرف اسهبم مهن . «توانی، مرا با تو کاری نیسهتپیدا کبی؟ اار می
کهرد، ها را پی مهیزیرا هبگامی که لشگر عمر سعد اسب ؛حرکت کردم
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اسهبم را از خیمهه  .جبگیهدمبسته بودم و پیاده مهیای را در خیمه ماسب
ههای خهود بیرون آوردم و بر آن نشستم، آنگاه او را زدم تا بر کبار سهم

لشگر بهه ناچهار راه را بهر مهن بهاز  .در آن حال او را رها کردم ؛ایستاد
ولی پانزده نفر از لشگریان عمر سعد به تعقیب من پرداختهه تها  ،کردند

سه نفر از آن  .مرا دستگیر کردند [به نام شفیّه]ستاها نزدیکی یکی از رو
دیگران را سوابد  و جمع مرا شباختبد و افتبد: این پسر عموی ماست

  2دادند تا از من دست بردارند و به این ترتیب نجات پیدا کردم.

 توکّل اوج آرامش در سایه

ج در اوو حاتت پدر بزراوارش در روز عاشهورا درباره  امام سجاد
 بر حسین بن علهی [در روز عاشورا]چون کار »فرماید: میها سختی

دیدنهد حهال او  .کردنهدسخت شد، کسانی که با او بودند به او نگاه می
اش، یههاران ویههژهاز و بعضههی  امههام .بههر خههالف دیگههران اسههت

هایشهان مطمهئن هایشهان آرام و جهاندرخشید و اندامهایشان میچهره
 1«.بود

 باریحلم و برد. 5

که بیش از ده بهار در قهرآن از صفات پرورداار استحلم و بردباری، 
                                                           

 ابن اثیر؛ علی بن محمد  ؛913و  922، ص ۳؛ ج تاریخ طبریمحمد بن جریر طبری؛  .2

 .79، ص 0ج  ؛الکامل فی التاریخ

ص  ؛األخبار یمعان؛ محمد بن علی صدوق؛ 29ص ؛ العقولتحف شعبه حرانی؛  ابن .1

ا اْشتَدَّ اْْلَْمُر بِالُْحَسیِْن بِْن َعلِیِّ بِْن : »137، ص 00ج  ؛بحار األنوار ؛ محمد باقر مجلسی؛111 لَمَّ

ٍَ َأبِی ِ اَلفِهِْم ... َو کَاَن الُْحَسیْ  َطال َِ ِ هِ  نُ نََظَر إِلَیْهِ َمْن کَاَن َمَعُه فَإَِذا ُهَو ب َو بَْعُض َمْن َمَعُه مِْن َخَواصِّ

 «.تُْشرُِق َألَْوانُُهْم َو تَْهَدُأ َجَوارُِحُهْم َو تَْسکُُن نُفُوُسُهمْ 
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بها وصهف حلهم و نیهز قرآن کریم پیامبران الهی را   2تکرار شده است.
   1بردباری ستوده است.

هود را یی بهار بها دقّهت  سوره 72تا  63بسیار مباسب است آیات 
رای مجهازات مورد مطالعه قرار دهیم، در حالی که فرسهتاداان الههی به

ترین اباه در تاریخ، به نهام آنهان ثبهت شهده، قوم لو ، قومی که زشت
 شوند. آماده می

پیامبر با عامتی همانبد ابراهیم خلیل الّرحمان بها خداونهد مجادلهه 
 کبد تا شاید عذاب را به تنخیر اندازد. می
ظ» َليَّ َْ  َذَهَب  ََ ْبراهنَم  َِ ْوُع  إم ُِ  َو  الرَّ ُلنظ اْلُبْشری جظَءْت خداونهد « ُلوٍط  َقْومم  َي ُيجظدم

نَّ »کبهد را به خاطر این کهار مهدح و سهتایش می متعال هم، ابراهیم  إم
ْبراهنَم  اهَ  َلَحلنَم  إم وَّ  9.«ُمننَب  ََ

 نزدیی به هفتاد ویژای از صفات ائّمه رضاامام در روایتی از 
ْوُسه»اسهت: حلهم و بردبهاری  بیان شده که یکهی از ایهن صهفات، وٌم م 

سفارش بهه  ،نهج البالغهاز جمله در  اهل بیتسخبان در  0«.بِالِْحلْمِ 
اههل  در سهیره .شودحلم و بردباری و آثار و برکات آن فراوان دیده می

 بسیار ازارش شده است. ،مدارا با افراد نادان نیز بیت

                                                           

؛ 02؛ فاطر: 00؛ اسراء: 242؛ مائده:222؛ آل عمران: 169و  192، 112. ر.ک: بقره: 2

 .27؛ تغابن: 22؛ احزاب: 23؛ حج: 29نساء: 

 .72؛ هود: 242ات: ؛ صاف220. ر.ک: توبه: 1

 .72. هود: 9

ص  ؛یاألمالمحمد بن علی صدوق؛ ؛ 093ص  ؛تحف العقول . ابن شعبه حرانی؛0
 .092، ص 1ج  ؛اإلحتجاج علی أهل اللجاجاحمد بن علی طبرسی؛ ؛ 677
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 بر قاتلتبسّم 

 ،سهتهداغ هفتاد و دو شهید بر قلب حضرت نشروز عاشورا اار چه در 
بدن مطهرش صدها زخم و جراحت برداشته بود و اهل بیهت خهود را 

دید، اما چبان با حلم و بردباری با دشهمن سهخن اسارت می در آستانه
تهاریخی را آفریهد. ابهن شهرآشهوب در  افت که زیبهاترین صهحبهمی

را  آخهرین لحاهات امهامه از مصادر قهدیمی  ه طالبمباقب آل ابی
 مبهارک امهام در حالی که شمر بهر سهیبه»است: کرده چبین ازارش 

کشهتن  را در دسهت ارفتهه و آمهادهحضرت نشسته و محاسن شریف 
شهمر در  امام بود، آن حضرت تبسهمی کهرد و از نصهحیت و موعاهه

فرمود: آیا مهرا بهه شههادت  و های عمر شریف دریغ نکردآخرین نف 
 «.شباسی؟!رسانی و مرا نمیمی
ـحیَ ل   یَلـَع  َض ب  قَ  َو  ین  َس الُح  د   َص  یلَ َع )شمم(  َس لَ َج  َو » ـَق ب   َُّ َهـ َو  ه  ت   َك َح َضـفَ  ه  تل 

 2«.ذنا نمَ  ُُ علَ تَ  ال َو  يلن  قُت تَ  ذ هُ لَ  اَ  َق فَ  یُن َس الُح 
تزم است یی بار دیگر بهه  برای درک عامت عک  العمل امام

دقّهت کبهیم و از طرفهی شهرایط سهخت « ُن َفَضَحَک الُحَسـی»عبارت 
ا در ذهن خود ترسیم کبیم، امامِ تشبه، امامِ مالوم، امامِ غریب، ر امام

داند دشهمن، بهه زنهان و کودکهان او رحهم امامِ داغ دیده، امامی که می
کبد، اّما هبگامی کهه های او را غارت میای دیگر خیمهکبد و لحاهنمی

 کبد. خبدد و موعاه میبیبد، باز هم میی خود میدشمن را روی سیبه
بها کمهال  .هایی استی ما نیازمبد توّجه به چبین آموزهمروز جامعها

 .ی صبر و تحّمل اروهی از مردم هسهتیمتنّسف، شاهد کم شدن آستانه

                                                           

 .26، ص 02؛ ج بحار األنوارمحمد باقر مجلسی؛  .2
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های بسهیار زشهت و ی کوچی، عک  العملااهی در برابر یی حادثه
 دهیم.وحشتباکی از خود نشان می

 ب وغریه مالهوم، ه،تشهبتا آنجاست که اارچه  امامعامت روحی 
 نخواهد کهردرحم  شداند دشمن، به زنان و کودکانمی است و دیدهداغ

نشسهته بهر سهیبه دشهمن  خواهد نمود، اما بازرا غارت  شهایو خیمه
امروزی کهه آسهتانه صهبر و  جامعهدر  کبد.خود را با لبخبد موعاه می

توجههه بههه چبههین  تحمهل بسههیاری از افههراد بهه شههدت کههاهش یافتهه،
 بسیار ضروری است. هاییآموزه

 ترین دشمنسختسرجذب 

تواند از دشمبی که او و پهدرش را کهافر صدر حسیبی می حلم و سعه
داند، ارادتمبدی بسازد که با اشی چشم از سخن خود براردد و بهه می

روزی در مبابع قدیمی عامه و خاّصه آمده اسهت . توصیف امام بپردازد
نافع بن  افت.د و سخن میخوانحدیث می ششااردان برای عباسابن

مورچه و شپش بهرای مهردم فتهوا  چرا درباره»و افت: ازرق برخاست 
و بهه ایهن « برای من توصهیف کهن ،پرستیدهی؟! خدایی را که میمی

عباس کهه مجله  خهود را بهر ههم ابنترتیب مجل  او را بر هم زد. 
 کهه امام حسهین .خورده دید، سرش را پایین انداخت و ساکت شد

بهه سهوی مهن بیها تها از »خطاب به او فرمود:  ،ای نشسته بوداوشه در
از شهما »با کمال جسارت به امام پاسخ داد:  نافع«. توحید برایت بگویم

از اهل بیهت نبهوت و وارثهان علهم و  ،امام»عباس افت: ابن .«نپرسیدم
همراه با حلم و بردباری و شهرح صهدر،  . برخورد امام«دانش است
 درآن حضرت در بیانی بسیار زیبها  .را به خود جلب کرد نافع بن ازرق

َف »فرمود: توصیف پرورداار  َمـا َعـمَّ ُفـُه ب  َعمِّ
ُ
ه  َنْفَسُه َو ذ َما َوَصَف ب  ي ب  َله  ُف إ  ص 

َ
ذ
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یـد   ـٍ  َو َبع  یـب  َغْیـُم ُمْلَتص  اس  َفُهَو َقم  النَّ اْلَحَواسِّ َو اَل ُیَقاُس ب  ه  َنْفَسُه اَل ُیْدَ ُك ب  َغْیـُم ب 
یـُم  الَّ ُهـَو اْلَرب  َلَه إ  اْلَعََلَمات  اَل إ   ب 

اآلَْیات  َمْوُصوف   ب 
ُض َمْعُموف  ُد َو اَل ُیَبعَّ ُمَتَقص  ُیَو َّ

اشی نافع بهن ازرق  نشین سیدالشهداءاخالق و سخن دل 2«.اْلُمَتعـا   
امام از فرصت استفاده کهرده و بها توجهه بهه عقایهد  .را جاری ساخت

به من خبر رسیده است که تو پدر و برادرم و مرا کافر »فرمود:  ،خوارج
اار هم چبین افته باشم، شما  !به خدا سوابد»نافع پاسخ داد:  «.دانیمی

    «.دچراغ فروزان اسالم و ستاراان درخشان احکام الهی هستی

 صبر و پایداری . 6

اهی اه قهرآن در قرآن کریم آمهده اسهت.بار  244واژه صبر، نزدیی به 
دانسهته و هها انتخاب پیامبران الهی را صبر و استقامت در سهختیدلیل 

اهی اه 1ن را مبو  به صبر آنهها بیهان کهرده اسهت.اااهی پاداش بهشتی
ْن  َبل »سته: دانامدادهای الهی را مشرو  به صبر  ُروا إم ُقوا َو  َتْببم  َيْأُتوُكْم  َو  َتتَّ

 َْ ْم  مم هم ْورم ْدُكْم  هذا ََ كُ  ُيْيدم َخْيَساةم  ْم َربُّ ََ  آ ٍف  بم ا َكاةم  مم ََ  اْلَي ئم من و در  9«ُمَساوِّ
 َو »فرمهان صهبر داده اسهت.  ویژه پیامبر اسهالمآیاتی به پیامبران و به

                                                           
، 0ج  ؛بحار األنواری؛ محمد باقر مجلس، 14ص  ؛توحیدال. محمد بن علی صدوق؛ 2

کبم: با حواس اونه که خود توصیف نموده، وصف میخدایم را همان: »137ص 
اردد. او نزدیی است، اما نه متصل به اشیاء و او شود و با مردم قیاس نمیدرک نمی

طوری که فاصله داشته باشد. واحد است، اما نه چون اعداد که دور است، اما نه آن
ها ها شباخته شده و به وسیله عالمتداد باشد. به وسیله نشانهیکی، بعضی از اع

 «.مرتبهتوصیف شده است. نیست جز او خدایی؛ خدایی که بزرگ است و بلبد
 .40؛ قص : 222؛ مؤمبون: 10؛ رعد: 74؛ فرقان: 21؛ انسان: 10 :سجده. ر.ک: 1
 .212 :آل عمران. 9
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ْر  بم
ْْ ُحْكمم  ا َك  لم َك  َربِّ نَّ إم

نظ ََ ُننم ِْ َأ ْر  َو » 2«.بم بم
ْْ ل  ا  َهْجاراً  اْهُجاْرُهْم  َو  َيُقوُلاوَن  ماظ َِ

ْر » 1«.َجين ً  بم
ْْ ظ  9«.َجين ً  ْبراً َْ  ََ
 ، بهه آن حضهرتهمراه با فرمان صبر به پیهامبر اسهالمنیز ااهی 
که بردبهاری را از دسهت داد،  همانبد یون  نبی کرده استسفارش 
ْر »نباشد.  بم

ْْ ظ ُحْكمم  ََ َك  لم َْ    َو  َربِّ بم  َتُك را مؤمبان  ااهی همه 0«.اْلُحوت َكبظحم
َهظََ  يظ» خواندفرا می به صبر و پایداری ََ  يُّ اذي ُروا آَمُناوا الَّ ابم

ْْ ُروا َو  ا  َو  ْاظبم
ُطوا ُقوا َو  رابم َِ  اتَّ اسهتعانت از صهبر و نمهاز نیهز همگهان را بهه و ااه  2«.اللَّ

َهظ يظ»نموده است. سفارش  يُّ ََ  ََ ذي اْبرم  اْساَتفنُنوا آَمُنوا الَّ ظلبَّ ا إم  َو  بم  َو »، 6«البَّ
ْبرم  اْسَتفنُنوا ظلبَّ درخواست صهبر پیهامبران و اولیهاء  ،در آیاتی 7«البَّ إم  َو  بم

َلا  »کبد. می خدا را حکایت َِ ْقداَمنظ َو اْنُباْرنظ  ََ ْت  ْبرًا َو َثبِّ َْ َلْننظ  َِ   ْ رم
َْ ََ نظ  َربَّ

 ََ ري َم صهبر و  ا صهفتپیامبران الهی را به ،در برخی آیاتو  1«.اْلَقْومم اْلكظ
ظ»کرده است.  برداری ستایش نَّ راً  َوَجْدنظهُ  إم ْفاَم  ْاظبم ُِ  اْلَفْباُد  نم ا نَّ اَب  إم وَّ ََ

 َو » 3«.
ْسيظِنَل  ْدريَس  َو  إم ْفلم  َذا َو  إم ََ  ُكلل  اْلكم ََ  مم ري ظبم بهه صهابران  ی نیهزاهاه 24«.البَّ
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بدون کهم و کاسهت بهه آنهان داده  ،که پاداش صبرشانداده است مژده 
يظ» شود.می نَّ ََّ  إم ُروَن  ُيَو ظبم ْجَرُهْم  البَّ ْنرم  ََ ََ

سظ بم  2«.ٍب حم
هزاران حهدیث در موضهو  اویای ، اهل بیتسخبان سیری در 

اّلّله صهدر و کتهاب از آیت استقامتکتاب است. صبر، آثار و برکات آن 
بهه طهور اسهترده در اثر نگارنده،  های الهی به صابرانوعدهدو جلدی 

 موضو  صبر مطالب قابل توجهی دارد. 

 ءسیدالشهدا سخنانصبر در 

مسیر حرکت از مدیبه تا مکه و طول در  امام سخباندر را واژه صبر 
کهه یهی تاریخی خهود  در خطبهحضرت  توان دید.بسیار می ،تا کربال

ـه  »ایراد کرد، فرمود: در مکه روز قبل از حرکت به سوی کربال  َضـی اللَّ   
ی م  اب  ْجَم الصَّ

َ
یَنا ذ ه  َو ُیَوفِّ  ِ ُم َعَلی َبََل ْهَل اْلَبْیت  َنْصب 

َ
َضاَنا ذ  ،رضهایت پرورداهار 1:ن  

کبهیم و خداونهد پهاداش بهر بالهها صهبر مهی .رضای ما خاندان است
 .  «صبرکببداان را به طور کامل خواهد داد

 صبح عاشورا

 په  از اقامهه ءکه سیدالشهدا آمده است روایتی از امام صادق در
نَّ اْلُحَسـ»را به صبر و پایداری دعوت کرد: آنان  ش،نماز صبح با یاران ْیَن إ 

ُْ َفَقـاَ   َلـْیه  َُّ اْلَتَفـَت إ  ه  اْلَغَداَة ُثـ ْصَحاب 
َ
أ ی ب 

ُْ  :َصلَّ ُْ َفَعَلـْیُر ُر ـي َقـْتل  َن ف  ذ 
َ
ـَه َقـْد ذ نَّ اللَّ إ 

ْبم   الصَّ خداوند متعال از شهادت شما خبر داد، بر شما باد بهه صهبر و  9«.ب 
 استقامت.

                                                           
 . 24 :زمر. 2
 . 62ص ؛ اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس؛  . علی بن موسی ابن1
بحهار ؛ محمهد بهاقر مجلسهی؛ 79؛ ص کامل الزیاراتقولویه؛ . جعفر بن محمد ابن 9
 . 16، ص 02؛ ج ألنوارا
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 ظهر عاشورا

 بودنهد، ادت رسهیدهجمعهی از یهارانش بهه شهه وقتی عاشورا در ظهر
دعهوت در برابهر انبهوه دشهمن و پایداری  به صبرش را یاران ماندهباقی
   فرماید:می امام سجاد نمود.
ا اْلُحَسْین   ْبُن  یُّ َعل   َقاَ  » ْمُم  اْشَتدَّ  َلمَّ اْلُحَسْین   اْْلَ ي ْبن   یِّ َعل   ْبن   ب  ب 

َ
ٍب  ذ َلْیـه   َنَظـَم  َطال   َمـْن  إ 

َذا َمَعهُ  َكاَن  ُْ  ُهَو  َفن  ه  ََلف  خ  ُْ  ب  ُه نَّ َ َما ْل  ْمُم  اْشَتدَّ  ُكلَّ َمْت  اْْلَ ُْ  َتَغیَّ ْلَواُنُه
َ
ُْ  اْ َتَعـَدْت  َو  ذ ُصـُه  ِ  َفَما

ُْ  ْت لَ َوج   َو  ُُ  َفَقا ...  ُقُلوُبُه َلم اْلُحَسْیُن  َلُه ي َصْبماً  َعلیه  السَّ َمام   َبن  الَّ  اْلَمـْوُت  َفَمـا اْلر   إ 
رُ  َتْعُبُم  َقْنَ َمة   س   َعن   ُْ ب  ْْ اء   َو  اْلُب مَّ َلی الضَّ َنان   إ  َعة   اْلج  ُ   َو  اْلَواس  ی ع  َمة النَّ  ِ ا  2«.الدَّ

کسهانی  ،شدسخت  چون کار در روز عاشورا بر حسین بن علی
که با او بودند به وی نگاه کردند، دیدنهد حهال او بهر خهالف دیگهران 

افتاد و تهرس رزه میکرد و بر اندامشان لآنان تغییر می زیرا چهره ؛است
ای  بهه آنهان فرمهود: کرد. در این حال امهامهایشان راه پیدا میبه دل
مرگ جز پلی نیست کهه شهما را از  ازیر ؛صبر پیشه کبید !زاداانبزرگ

هههای جاودانههه بههه بهشههت اسههترده و نعمههت ،د دنیههایسههختی و شههدا
 رساند. می

 به صبر علی اکبردعوت 

به محضهر  ،پ  از نبردی جانانه با دشمنرا که  شجوان دتور امام
کهرد و به صبر و پایداری دعهوت  کرد،د و از تشبگی شکایت یرسپدر 
س  اْْلَْوَفی»فرمود: 

ْ
اْلَرأ َك ب 

یَك َجدُّ  1«.َصْبمًا َیا ُبَنيَّ َیْسق 
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   911  تجلی فضایل اخالقی در کربال

 شهادت عبداهلل بن حسنهنگام 

عبههداّلّله کههه غربههت عمههوی در جریههان شهههادت عبههداّلّله بههن حسههن، 
 .دوان دوان به سوی حضرت حرکت کرد ،را در قتلگاه دید بزراوارش

اما این  ،«ها برارداناو را به خیمه»فرمود:  به خواهرش زیبب امام
وقتهی مجاهد ده ساله سوابد یاد کرد که از عمویم جدا نخهواهم شهد. 

حرکت داد، عبداّلّله بهن حسهن  حرمله شمشیر خود را به طرف امام
یها »دست به بدن آویزان شد و فریهاد زد:  دست خود را سپر عمو کرد،

ـي »او را به خود چسهباند و فرمهود:  . در این حال امام«اّماه خ 
َ
َیـا اْبـَن ذ

َك اْلَخْیم ي َذل  ْب ف  َك َو اْ َتس  ْم َعَلی َما َنَزَ  ب   2«.اْصب 

  خطاب به اهل بیت

اسارت به دسهت دشهمبان برای برای آماده کردن اهل بیت خود  امام
بهه آنهان و نمود تمبدی همچون سپاه کوفه، آنان را به صبر دعوت شقاو
ي»: که هراز روی ذلت و خواری نخواهبد دیدداد وعده  ـي ُعُمـوَمت   !َیا َبن 

َبداً 
َ
ُْ َهَوانًا َبْعَد َهَرا اْلَیْوم  ذ ْیُت

َ
ه  اَل َ ذ ي َفَو اللَّ ْهَل َبْیت 

َ
صهبر  !ای عموزاداان 1:َصْبمًا َیا ذ
به خدا سوابد هراهز بعهد از امهروز  .صبر کبید !یت منای اهل ب .کبید

 .  «خواری نخواهید دید

 امام سجاد خطبهتوصیف به صبر در 

آتشین خود در مسجد جامع دمشق، جد  در خطبه امام زین العابدین
َنـا»نمهود: چبین توصهیف این را   طالبعلی بن ابی شبزراوار

َ
 اْبـُن  ذ
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ح   یَن  َصال  ن  م  ْْ ـیَن  ث  َوا    َو  اْلُمـ یِّ ب 
ع   َو  النَّ یَن  َقـام  ـد  یَن  َیْعُسـوب   َو  اْلُمْلح  م   ُنـو    َو  اْلُمْسـل 

یَن  د  ْین   َو  اْلُمَجاه  یَن  َز د  یَن  َتاج   َو  اْلَعاب   ِ ا ْصَبم   َو  اْلَبرَّ
َ
یَن  ذ م  اب  من فرزنهد صهالح  2:الصَّ

مؤمبان، وارث انبیهاء، از بهین برنهده مشهرکان، امیهر مسهلمانان، فهروغ 
کببهداان و بردبهارترین کببداان، افتخهار کریهان، زیبت عبادتجهادار
 «.بردبارانم
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 صبر و صابران در کربال

 *جواد محدثیاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

ای حماسهی کهه در انگیز یا مبارزهای غمحادثه کربال، نه به عبوان واقعه
ه الگهوی ای کهاذشته اتفاق افتاده و سپری شده؛ بلکه به عبوان حادثهه

های بسیاری از این رو درس ؛ستیزی استمداری و باطلدیبداری، حق
ههایی بخش باشهد؛ درستواند برای عصر حاضر نیهز الههامدارد که می

 طلبی، مبهارزه بها ظلهم، بصهیرت، ایثهار،همچون: آزاداهی، وفها، حهق
طلبی، رضها و تسهلیم، شجاعت، عّزت، فتّوت و جهوانمردی، شههادت

خواهی، امر به معروف و نهی از مبکر، امتحهان، عدالتمحوری، تکلیف
 . تولّی و تبّری، احیای دین، اقامه نماز، پیروی از امام و...

اسهت کهه « صبر و استقامت»های مهم حادثه عاشورا، یکی از درس
ار اسهت. بررسهی در افتار، رفتار، جهاد و شهادِت عاشهوراییان جلهوه

حاب امهام در واقعهه عاشهورا، های صهبر اصهعوامل صبورساز و جلوه
آموزی از آنان و نهادیبه کردن صهبر تواند الگویی شایسته برای درسمی

 .در وجود هر یی از ما باشد

                                                           
 محقق و نویسبده. *
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 ل صبرآفرینعوامالف( 

 بینی صابرانهجهان. 1

مسهائل آن و  ،یکی از عوامل صبرآفرین، نگاه و بیبش انسان به زنهدای
سهراغ بهه مرگ  و ایدار استجهان امروز و آخرت است. وقتی دنیا ناپ

همه خواهد آمد، وقتی هر که  در ههر شهرایطی بایهد ایهن جههان را 
ها و آمادای برای شهادت بیشهتر خواههد بگذارد و برود، تحمل سختی

های خود بها ایهن نگهرش چبهین در یکی از سروده شد. امام حسین
 فرماید:می

ددِن  َفددِنن   َیا َتکر َعددْد  الددْدن   َنِفیَسدد    تر
 

ددِو  َثددَواَد  ِنن  َفدد  َلددی الل  ع 
َ
َبدد ر  وَ  أ ن 

َ
 أ

 

ِن  ِإن   وَ  َدانر  َتکر ب 
َ ِت  اْل  َمو  ت   ِلل  ََ ِشد ن 

ر
 أ

 

ِرئ   َفَقت  ر   ِ   ام  ی  ِو  ِفي ِبالس  َضد ر  الل  ف 
َ
 1أ

 

تر پهاداش الههی برتهر و شهریف ،شهوداار دنیا ارزشمبد شمرده می
انسهان بها کشهته شهدن  ،انهدها برای مرگ پدیهد آمهدهاست و اار بدن

 .شمشیر در راه خدا، برتر است
شهدای دفا  مقدس و نیز شهدای مدافع حرم و تمام کسانی کهه در 

، دنیهای فهانی را بها تمهام زیبایی هها و راه حفظ دین و اعتالی کلمةاّلّله
امکاناتش رها کرده و از ایثار جان شیرین خویش نیز ابهایی ندارنهد، در 

چبهین انهد کهه اینان الگهو ارفتهحقیقت از این آموزه بزرگ عاشهورائی
 دارند.مشتاقانه به سوی مرگ در راه خدا قدم بر می

 کسب رضایت الهی. 2

دهد و از آنان راضی داوند، صابران را دوست دارد و به آنان مژده میخ
 لقههرآن، خههوف و هههراس در راه خههدا و تحمههببهها بههر آیههات اسههت. 
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عزیهزان و  مهرگ و میهر ،ضهررهای مهالی ،جهانی ،های جسمیآسیب
کسانی که از این به و  استهای الهی های مختلف، همه امتحانمصیبت

َو » :ها رو سفید بیرون آیبد و صبر کببد، بشارت داده شهده اسهتنموزآ
ريَ ااظبم اارم البَّ ایههن مههوارد را در بههردارد.  ، تمههامیعرصههه جهههاد 2.«َبشِّ
ههای ختیآموزی از این نکته قرآنی، اهل صبر بر سهدرس اعاشورائیان ب

 آن جهاد فی سبیل اّلّله شدند و اجر الهی را دریافت کردند.
وقتی فرزند خهود را از دسهت  خدامعاذ بن جبل، صحابی رسول

رسهید، حضهرت  خداکرد. خبر که بهه رسهولتابی میداد، بسیار بی
 ای نوشت و به او فرمود: برای او نامه

رده، کهم کرگ او حه خداوند به مکتابی تو بر فرزندت به من خبر بی

هاى هیهاى اواراى خدا و از عارهیده است. همانا فرزند تو از هدیرس

مبهد عه اذاشته او نزد تو بود. خداوند تا مدتی تهو را از آن بهرهیبه ود

ه مشخ  شهده بهود، او را ارفهت. په  مها از کساخت و در وقتی 

 1اردیم.م و به سوى خدا بازمیییخدا

 ت صبر، پل عبور به بهش. 3

انهداز روشهن برای ایبکه یاران خود را بهشتی کبد، چشم امام حسین
و شهادت همراه  دادنشان را به آنان و امیدبخشی از فرجام کار صابران 

بهرای  امهام معرفهی کهرد.انگیهز پل عبور به آن فضهای دل را با صبر
اش و آفریبی در یهاران خهویش و خهانوادهدلداری و انگیزه ،امیدبخشی
   د:وفرمهای این راه، ی آنان برای تحّمل سختیآمادا
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ي َمام   َصْبمًا َبن  َلـی  َفَما اْلَمْوُت  اْلر  اء  إ  ـمَّ س  َو الضَّ ْْ ُْ َعـن  اْلُبـ ُر الَّ َقْنَ َمة  َیْعُبُم ب  إ 
ـــ َنـــان  اْلَواس  َمـــة  َع اْلج   ِ ا ُ  الدَّ ـــی ع  صهههبر و مقاومهههت کبیهههد ای  2:ة  َو النَّ

، تبهها پُلهی اسهت کهه شهما را از رنهج و که مهرگ زاداان! چرابزرگ
ههای دههد و بهه سهوی بهشهت اسهترده و نعمهتسختی عبور مهی
 رساند. همیشگی می

فرمهود: خطاب به خانواده خود و دعوت آنان به صبوری نیهز همچبین 
ببگرید! اار من کشته شهدم، بهه خهاطر مهن اریبهان چهاک ندهیهد و »

 1.«صورت مخراشید

 ایمان به هدف. 4

در انتخاب هدف و راه بصیرت نداشته باشد، راه را بها تردیهد  کسی که
« حهق»نکهه آاما  ؛شودطاقت میکم ،پیماید و در مواجهه با مشکالتمی

شهود و قرار دهد و با بصیرت اام در راهی ببهد، نه سست میرا هدف 
هراسد، حتی مرگ در راه هدف حق را هم با آغهوش ها مینه از سختی
 پذیرد.باز می
ظ» عبارت ،در مسیر کربال تی اماموق نَّ ِم  إم

لَّ ظ َو  لم نَّ ِم  إم َلْن ُفاوَن  إم کهه را « راجم
از پهدر  علی اکبهرحضرت  ان جاری کرد؛باویای شهادت بود، بر ز

 »پرسید: 
َ
َبَلـی َو » امهام فرمهود:«. مگر ما بر حق نیسهتیم؟ :َلْسَنا َعَلی اْلَح ِّ َو ذ

ر  
َبا  الَّ ُع اْلع  َلْیه  َمْمج  قسم به خدایی که بازاشت همگان به سهوی  : آری!د  إ 

ذًا اَل ُنَبـال  »افهت:  علهی اکبهرحضرت . «اوست، ما بر حقّیم َنـا إ 
نَّ ْن  یَفن 

َ
 ذ

یَن  َنُموَت  قِّ  .«پ  ما را باکی از مرگ در راه حق نیست 9:ُمح 
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   913  صبر و صابران در کربال

ضهمن  نیهز بیهت خهویشهبگام آخرین ودا  با اهل امام حسین
فرجهام خهوش ایهن  ،سهاختل بهال و رنهج آنکه آنهان را آمهاده تحمه

   :شوندمجهز به سالح صبر آنان بیان کرد تا را نیز ها مصیبت
وا وُلـُق ال تَ  وا َو رُ ْشـَلتَ فَ  ة  مامـر  الْ  َو  ُ  َع الـنِّ  نـواعَ اَ  ة  لّیـَب ه الْ ر  َهـ ْن ُ َع رُ ُض وِّ َع یُ  َو 
مهت را در هها و کراخداوند انهوا  نعمهت 2:ُكُ َ  ْد َقـ ُص ُق نْ ا یَ ُ مَ رُ ت  نَ س  لْ اَ ب  

کبهد. په  شهکوه نکبیهد و عوش این بال و ارفتاری به شما عطا می

 .  چیزی بر زبان نیاورید که قدر و مبزلت شما را کم کبد

زیهاد و در در مجله  ابن حضهرت زیبهباز همین رو بود کهه 
ْیُت  َما»عزتمبدانه و صبورانه فرمود:  پاسخ به وی،

َ
الَّ  َ ذ یَلً  إ  این بیان،  1.«َجم 

ی روحیه صبر در آن بانوی کرامت و قهرمان صبر است که دشمن اویا
بهه درسهتی راه و حهق بهودن ههدف،  یایمان چبین هم شکست. را در

آستانه تحمل و صبوری انسهان را در برابهر همهه مشهکالت، از جملهه 
 برد.یکشته شدن در راه عقیده حق را بات م

 حضور در محضر خدا. 5

آستانه تحمهل و صهبوری انسهان زایش عواملی که هم سبب اف دیگراز 
خهود را در  آورد،شود و هم برای آدمی آرامش روحی به ارمغان میمی

محضر خدا دیهدن و پرورداهار را حاضهر و نهاظر و بهاخبر از احهوال 
بهه آتهش  حضرت ابهراهیموقتی که  خویش دانستن است. همچبان

نیازی داری؟  افتبد: آیاآمدند و میفرشتگان بزرگ الهی می ،افکبده شد
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جبرئیهل افهت:  .به شما احتیاجی نهدارم فرمود:به آنان میآن حضرت 
ن یَ سب»فرمود: حضرت پ  از خدا بخواه.  ْال م  لُمهُ  یُس حـال   ع  همین  2:یب 

 .«استکافی برایم  ،که او از حال من خبر دارد
ها و بالهای جانکاه، دربهاره میهزان و در اوج سختی امام حسین
َن » حمل خویش فرمود:عامل صبر و ت ـ َنـَزَ   َمـا َیّ َعلَ  َهَوّ ـهُ  یب  َنّ

َ
َعـ ذ ـه   ن  یْ ب   1:الَلّ

سازد، این است که ها را برایم قابل تحمل میها و مصیبتآنچه این داغ
یهاد خهدا و  .«بیبد و شاهد اسهتدر برابر چشم خداست و خداوند می

روسهت  برد. از همینبات میتحمل شداید را قدرت ان  با پرورداار، 
نُنواَو »که خداوند فرموده است:  ْبرم  اْسَتفم ظلَبّ  9.«الَبّ إم  َو  بم

احسهاس پشهتوانه  ینهوعاست؛ زیهرا عبصری صبرآفرین نیز توکل 
احسهاس و به عبارتی همان های سبگین الهی در امور سخت و تکلیف

حضور در محضر الههی و برخهورداری از نصهرت و امهداد و عبایهت 
در صبح عاشهورا بها حملهه  ءسیدالشهداکه همین روست اوست. از 
َُّ » کبهد:اونه با خدا مباجات میاین ،سپاه دشمن ُهـ ْنـَت  َالَلّ

َ
ـي ذ َقت  ـي ث  ّ  ف 

 ُكـل 
ْنَت  َو  َكْمٍب،

َ
ي ذ  ِ ي َ َجا ّ  ف 

ةٍ  ُكل  َدّ ااه مبهی تو در هر ارفتاری تکیه !خدایا 0...:ش 
 «.مایه امید مبی ،و در هر شدت و سختی

                                                           

 . 11291؛ ح میزان الحکمهشهری؛ . محمد محمدی ری2

؛ عة کلمات اتمهام الحسهینموسو؛ . جمعی از محققان پژوهشکده باقرالعلوم1

 . 077ص 

 «.به وسیله صبر و نماز، استعانت بجویید: »02. بقره: 9

 . 36، ص 1ج  اإلرشاد فی معرفة حجج اّلّله علی العباد؛مفید؛  محمد بن محمد. 0



   911  صبر و صابران در کربال

 اصحاب در کربالهای صبر ب( جلوه

 های میدان نبردصبر بر سختی. 1

هاست. زخم شمشیر و نیزه، های بروز مشقتمیدان نبرد یکی از عرصه
یها اسهیر و خستگی، جان باختن  ،جراحت و خون، قطع اعضا، تشبگی

ههر که  صهبر و  .مبهارزه اسهتمیدان از پیامدهای حضور در  ،شدن
حضهرت  دان جههاد نیسهت.مقاومت بر ایبها را نداشته باشد، مهرد میه

از آغاز حرکت، نیروهایی را همراه خود آورد که تحمل  ءسیدالشهدا
یغ و تیر و زخم شمشیر و مرگ در این راه را داشهته و خهود را بهرای ت

ههای آغهازین در یکی از سهخبرانیچبانکه همه ایبها آماده کرده باشبد. 
 خطاب به آنان فرمود: 

اُس  َهایَّ ذ ُْ  كاَن  َفَمْن  النَّ ْنُر ُم یَ  م  ة   وَطْعن   ف  یْ السَّ  َ دِّ  یَعل ْصب  نَّ س 
ُْ یَ َفلْ  ااْلَ  َمَعنـا ُق

ْف یَ َفلْ  َوإالَّ  ا ْنَصم  ای مردم! هر ک  از شما که صبر و مقاومهت بهر  2:َعنَّ
 .ها دارد، همراه ما بماند و ارنه بازارددتیزی شمشیرها و زخم نیزه

و  دعهوت نمهود ه صهبرخود را ب یاراننیز عاشورا پ  از نماز ظهر 
هَ : »فرمود ُقوا اللَّ ُموا َفاتَّ  1.«َو اْصب 

د و در شهعرها و ومتجلهی بهنیهز این فرهب  در یاران آن حضرت 
به عبوان نمونه سعد بن حبالهه چبهین رجهز  ؛نمود داشت شانرجزهای
 خواند:می

را   ددَیاِ   َعَلددی َصددب  س 
َ ِو  وَ  اْل  ِسددن 

َ  اْل 
 

را      َتددا َصددب  وِل ِلدددر  َعَلی  ددو خر َجن   3ال 
 

                                                           
 . 046؛ ص یبابیع المودّة. سلیمان بن ابراهیم قبدوزی؛ 2
 . 13، ص 02؛ ج اتنوار بحارباقر مجلسی؛  . محمد1

برای رسیدن به بهشت، : »242، ص 0؛ ج طالبمباقب آل أبی. ابن شهرآشوب؛ 9
 «.کبیمها صبر میبر شمشیرها و نیزه
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کسی که صبر داشته باشد، درد و مصیبت و زخم و مشقت را بهتهر 
مقاومهت و » فرموده اسهت: چبانکه امام علی ؛کبدو بیشتر تحمل می

 2.«سازدصبر، فاجعه و مصیبت را آسان و قابل تحمل می

 صبر بر مصیبت عزیزان. 2

ها ن صبرها و مصیبتتریها و عایمترین داغحادثه کربال، صحبه بزرگ
و خانهدانش پرپهر  چشم امهام حسهینمقابل ها بود. عزیزترین انسان
ها به شهادت رسهیدند و بازمانداانشهان داغ ترین چهرهشدند. محبوب

په  از شههادت حضهرت  امهام حسهین .دیدند و صهبوری کردنهد
بیت خود را به صبر دعوت کهرد و فرمهود: عموزاداان و اهل ،قاسم
يَصْبمًا » ي َیا َبن  ـي ُعُموَمت  ْهـَل َبْیت 

َ
ای  کبیهد. ای عموزاداهان، صهبر 1:َصْبمًا َیا ذ
را بهه  علهی اکبهرحضهرت  روز عاشورادر  .«خانواده من، صبر کبید

 بُبیَّ  یا»هم فرمود:  صبر بر تشبگی دعوت کرد و به فرزند امام حسن
وه و سهفارش کهرد کهه زبهان بهه شهک سهکیبه شبه دختر .«ق لیال   اِصبِر

 ضـاء اللـه َو لی قَ َع   ْم ب  اْص فَ »اعتراش نگشاید و بر تقدیر الهی صبور باشد: 
بهر زمهین هبگهامی کهه خود نیز حیات لحاات در واپسین  9«.یشر  ال تَ 

هها هها و داغاش صبر بر همه این مصیبتکربال افتاده بود، زمزه عرفانی
َك یا َ بِّ » :بود  ِ واَك  !َصْبمًا َعلی َقضا لَه س  یـاَث َمـْن ال  ...ال إ  َك یـا غ  َصْبمًا َعلی ُ ْرم 
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یاَث َلهُ  خدایا! بر تقدیر تو صبورم، معبودی جز تو نیست، بهر حکهم  2:غ 
 «.ای پباه بی پباهان! ،تو صابرم

وطهن اسهت کهه در اسالم و پور، شهید مدافع شهید اسماعیل یزدان
د خاش به دست اشرار به شهادت رسید. مادر ایهن شههی ـجاده زاهدان 

 اوید:بزراوار درباره صبر بر مصیبت از دست دادن فرزند جوانش می
مدتی قبل از ایبکه او شهید شود، در عالم خواب دیدم که یی عهرب، 
یی لباس بلبد سفیدی به من داد و افت بیا، ایهن چهادر را حضهرت 

اند. من در همان عالم خواب افتم: آیا این چهادر به تو داده زیبب
بوده؟ افتبد تو آن را بردار، اار از کمهر بهه  ببر سر حضرت زیب

پایین خار و خاشاک داشته باشد، حتما  همان چادر است و اار تمیهز 
باشد که نبوده. من چادر را ارفتم و دیدم که از کمهر بهه پهایین همهه 
خار و خاشاک است. چادر را محکم در آغوش ارفتم و اریهه کهردم 

دانم ین خواب را نشانه ایهن مهیو افتم: این، همان چادر است. من ا
 1که خدا صبر شهادت پسرم را زودتر به من داده است.

 های دنیویصبر در برابر جاذبه. 3

سهبب سسهتی ثهروت و مقهام،  ت،لهذ ،ای دنیا و میل به راحتیهجاذبه
ههای صحبه و دور شدن از« عمل به تکلیف»در میدان بسیاری از افراد 
هها صهبور و سی در برابهر ایهن جاذبههاما اار کشود؛ میخوف و خطر 

 توانهد از انصهار امهام حسهینمقاوم باشد و فریب دنیا را نخورد، می

                                                           

 . 927؛ ص مقتل الحسین. سید عبدالرزاق موسوی مقّرم؛ 2
خهدا قبهل از شههادت »نیوز )پایگاه خبری تحلیلی فرهب  ایثهار و شههادت(؛ فاش. 1

 26/40/2931؛ «فرزندم، صبر این مصیبت را به من داده بود
http://fashnews.ir/fa/news-details/ 67011  
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درسهی بهرای همهه تهاریخ و  ،ایهن .باشد و پای در میدان جهاد بگذارد
بگذرد و دست به « ُملی رِی»بشریت است. اار عمر سعد نتوانست از 

و رفاه و زنهدای خهود بسیاری هم بودند که دنیا  ،آن جبایت بزرگ زد
از مسلم بن عقیل و هانی بهن  ؛کردند هاتام یاریاویی و را فدای حق

حبیب بهن  ،امامقاصد شهید عروه در کوفه تا قی  بن مسّهر صیداوی، 
 زهیر بن قین و شماری از اصهحاب امهام ،مسلم بن عوسجه، مااهر

غلبهه ههای دنیهوی که هر کدام شنن و موقعیتی داشتبد، ولی بهر جاذبهه
کردند و در میدان صبر خوش درخشیدند. زندای و شهادت حّر، یکی 

آور دی شجا  و نهاماو که فر است. یصبرچبین های از بارزترین نمونه
 بسهت، ، وقتی راه را بر اماممانده هزار نفر از نیروهای کوفه بودفرو 

پیوسهت و  از همه افتخارات دنیوی و مادی اذشت و به امام حسین
 اه حق شد.شهید ر

پیش از حرکهت از مکهه، در جمهع همراههان خهود  امام حسین
اًل  َكاَن  َمْن »خطبه خواند و فرمود:  ههر که   2:َمَعَنـا ْمَ ـْل یَ َفلْ  ُمْهَجَتُه، َنایف   َباذ 

 «.با ما حرکت کبد ،حاضر است جان و خون خود را در راه ما نثار کبد
و زنهدای دانست کهه بعضهی حاضهر نیسهتبد از جهان می آن حضرت
که به تصفیه نیرو پرداخت تا افهراد سسهت و  . از همین رو بودبگذرند
 عاشورائیان نباشبد.میان انگیزه در بی

 مدا مدربالی از نود بدرون و گیدرد سر   ما هوای نداند مو هر گروه ای گفت
 

 سدر ترک نامرده و یخوان بو تن ناداده
 

 مدا سدرای خلوت بو پای نتاد نتوان   
 

 آمدده مشدون هوح با مو آن برگردد
 

 2مدا گددای هداهی افسدر بدو نداَوَند سر 
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برداشهت و  اصحاب خویشدر شب عاشورا بیعت از  وقتی امام
یکایهی اصهحاب و جوانهان هاشهمی  ؛بهرود ،هداخوفرمود هر که می

امام کشهته شهوند، یاری برخاستبد و اظهار کردند حاضرند بارها در راه 
وفهای آنهان را سهتود.  نیهز د. امهامزنده شوند و دوباره شههید شهون

جلوه دیگری از همان صهبر و مقاومهت در  یاری،اونه اظهار وفا و این
 خواهی است.های زندای و دنیاطلبی و عافیتبرابر جاذبه

شهیدان حبیب بدوی از اهالی خوزستان و احمد محمهد مشهلب از 
ربال بهود کهه های کاهالی لببان، با سرمشق قرار دادن این آموزه از آموزه

های دنیایی و ثروت و امکاناتی که داشتبد، پشت پا زدنهد به تمام جلوه
اّلّله از جهان خهویش نیهز و در مسیر اعتالی کلمة اّلّله و دفا  از حرم آل

 اذشتبد.

 صبر بر اسارت. 4

عبصهر  . نبهودنبسیار سهخت اسهت ،شرایط زندای در اسارت دشمن
بها اسرا شهود تها آنجها کهه تواند سبب از دست رفتن روحیه ، میصبر

ههایی داشهته دشمن همکاری کببد یا ذلیالنهه و ملتمسهانه درخواسهت
امها ااهر عامهل صهبر  ؛باشبد یا خود را حقیر و شکست خورده بدانبهد

قهرمانانهه و بها تهوان دوران سهخت اسهارت را میوجود داشته باشهد، 
ن همهه بازمانداان حادثه عاشورا عالوه بر صبر بر آکرد. روحیه سپری 

شهرایط  ،داغ و مصیبت، بر سختی راه کربال تا کوفهه و کوفهه تها شهام
آزارههها و  ،هههاتههوهین ،هههای سههپاه کوفههه و شههامدشههوار و سههختگیری

 .خهود را حفهظ کردنهد تحقیرهای شامیان و... هم صبور بودند و عزت
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نیهز بود که در سهالم بهر او  سر سلسله این صابران، حضرت زیبب
بو  َنب  یز   َقلب   یَعل َلمَس ال»شود: افته می  «الَصّ

 است زینب حیران و والو بسیطی عق     است زینب ثناخوان عجزی زبان از صبر
 

 مقدام این دن لیکن و است صابر اّیودی
 

 اسدت زیندب فراوان صبر ز زده حیرت  
 

 پوسدت نوی بو برادن جسم قتلگاهی دن
 

 اسدت زیندب جان این منی خدای مای بگرفتی 
 

 یزیددد جفامددانی اسدداح ِن ز بددرهم
 

 1اسدت زیندب دنخشدان نطر و بلیغ لحن 
 

در دوران اسهارت، بهه  بیهتحادثه کربال و صبر قهرمانانهه اههل
ههای آنهان، درس رزمبداان ما در دوران دفها  مقهدس و بهه خهانواده

ها چشم به راه بازاشهت های آزاداان، سالخانواده کهصبوری آموخت 
در ترسیم صهبر و مقاومهت مهردم  مام امتفرزندان اسیرشان بودند. ا
 ایران در پیامی فرمود:

های عزیز شهدا، مفقودین و اسهرا و جانبهازان و مبارک باد بر خانواده

ایران که با استقامت و پایداری و پایمردی خویش، بهه ببیهانی  بر ملت

هها آنهان را بهه ههراس اند که نه تهدید ابرقدرتاشته لمرصوص مبد

آیبهد... زنهدای بها ها و کمبودها به فغان میه از محاصرهافکبد و نمی

ههای ذلهت و بر حضهور در کها  ،را در خیمه مقاومت و صبر تعز

 1دهبد.ها و سازش و صلح تحمیلی ترجیح مینوکری ابرقدرت

 صبر بر غربت و تنهایی. 5

کهه یهاران و ههوادارانی داشهته مانبهد میتا وقتی در مسهیر  برخی افراد
نیهز کببهد. بعضهی نشهیبی میکبد، عقبنیاری آنان را ر کسی باشبد. اا
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یاور چبان به راه خود ایمان دارند و مقاوم و صبورند که اار تبها و بیآن
و  دارنهد. امهام حسهیننمهی هم بمانبد، دست از هدف و مبارزه بهر

بودند و بر غربهت و تبههایی صهبر کردنهد. وقتهی اونه اینان ئیعاشورا
خواست که به کوفه نرود و  وی خیرخواهی از اماممحمد حبفیه از ر

ـه   َو  ی!اخـ ای»در پاسخ او فرمود:  امام ،وفایی کوفیان را یادآور شدبی  الَلّ
ُْ  َلْو  ن یف رْن ی َل   ایالُدّ

 
َو  َوال َمْلَجأ

ْ
برادرم! بهه خهدا  2:ةیـُمْعاو   بَن  َد یزی ْعُت یبا َلما  مأ

هراز با یزید بیعهت  ،باشم سوابد اار هیچ پشتیبان و پباهگاهی نداشته
ضهمن رّد ذلهت تسهلیم در برابهر  نیهز روز عاشهورا. در «نخواهم کهرد
اَل » دشمن، فرمود:

َ
ن ّ  َو  ذ ف   یإ  ه   َزا   َهر  ة   َمَع  اْْلُْسَمة   ب  َلّ  َخْرَلـة   َو  اْلَعـُدو ّ  َكْثـَمة   َو  اْلَعَدد   ق 

م اص  تعهداد و زیهادی من با همین اروه از خانواده و یارانم، با کمی  1:الَنّ
 .  «دشمبان و یاری نکردن یاران، با دشمن جب  خواهم کرد

ی و صهبر بهر تبههایی و یفرهب  عاشورانیز با الهام از  خمیبیامام 
هجهرت بهه فرانسهه فرمهود: در هبگام  غربت در راه انجام تکلیف الهی

را نمهایم  اکبون که من به ناچار باید ترک جوار مولی امیر المؤمبین»
کشورهای اسالمی، دست خود را بهرای خهدمت بهه شهما ملّهت  و در

محروم که مورد هجوم همه جانبۀ اجانب و وابستگان به آنان هستید باز 
انهد، بهه ه کویت با داشهتن اجهازه، ممانعهت نمودهببیبم و از ورود نمی

کبم. پیش من مکان معیّبی مطرح نیسهت. عمهل سوی فرانسه پرواز می
 9.«استبه تکلیف الهی مطرح 
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 سازان نماد اعتقاد و صبرحماسهرجزهای . 6

ایمهان، ، حهاکی از اصحاب امام حسهینرجزها و شعرهای حماسی 
مهروری بهر  اسهت.آنان  های اخالقیباورها و خصلت ،اندیشه، روحیه

ای از مفهاهیم توحیهدی، اعتقهادی، وتیهی و رجزها، ما را با مجموعهه
حمله کردن و نترسیدن، پشت  ؛ مفاهیمی همچون:سازدجهادی آشبا می

به میدان نکردن، اظهار عجز و بیم نداشتن، ایستادن در برابر شمشهیرها 
ها، حمایت از امام تا آخرین لحاهه، صهبر ها، نهراسیدن از سختیو نیزه

تا رسیدن به آرزوها، صبر بر مهرگ و شههادت تها رسهیدن بهه بهشهت 
و  ابر سهپاه دشهمنجاودان، پایداری بر سر بیعت، سر خم نکردن در بر

ّنـ»و شهعار  ... . رجزهای حماسی حضرت عباس َاَبـدًا َعـْن  یُا ـام یا 
پ  از قطع شدن دست راست و جبگیدن با دشمن تها شههادت، « یدین

، جبگهدبه تبههایی بها آن سهپاه مهیهبگامی که  امام حسین رجزهای
   است:برنگشتن از راه حق  و صبر و مقاومت اویای

ـــــُن  ـــــیُن ب ـــــا الُحَس ـــــی ذن  عل
 

 آَلیــــــــــــُت ذن ال ذنَثنـــــــــــــی 
 

ـــــــی ـــــــاالت  ذب ی ـــــــی ع   م
َ
 ذ

 

بـــــی  ـــــن  الَنّ  1ذمضـــــی َعلـــــی دی
 

ام که از راههم برنگهردم و من حسین بن علی هستم، سوابد خورده
 .«اساس دین پیامبر پیش بروم از خانواده پدرم حمایت کبم و بر

 گیرینتیجه

ورا، شهدای عاشهست. هاصبر و مقاومت به انساندرس حماسه کربال، 
نه از تهدیدهای دشمن و انبوه لشکریان کوفه ترسیدند و سست شدند، 
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انی کوفیان آنهان را متزلهزل سهاخت، نهه بیتنه جمعیت اندک و قطع پش
تشبگی و زخم شمشیر و سهختی کهارزار آنهان را بهه سهتوه آورد، نهه 

، نه تهن بهه ذلهت و شان شدترس و وحشتسبب های متعدد، شهادت
های مال و مقام و ریاست، آنهان را در نه جاذبه و دتحقیر و خواری دادن

 ف ساخت.یعزمشان ضع
نایهر، بها صهبر و اسهتقامتی بهی ،در طول تاریخ بیتپیروان اهل

از این رو مکتب عاشهورا  مشعل عاشورا را همواره فروزان نگاه داشتبد.
ای هه بهه اسهوهها ه از جمله صبر و مقاومت و پایهداریدر همه عرصه

مها در مقابهل تهدیهدهای دشهمبان، خهود را کبون تبدیل شد. امانداار 
دانیم و جبهه وسهیع مقاومهت در جههان اسهالم، می« فرزندان عاشورا»

داند کهه از عاشهورای حسهیبی هایی میموفقیت خود را در ارو درس
اقتهدار و اسهتقالل سیاسهی و و  برای حفظ عهزتنیز ما  آموخته است.

بهه عبهوان آمهوزه مههم عاشهورایی « ومتصبر و مقا»اقتصادی، نیازمبد 
 هستیم. 
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تصحیح علی اکبر غفاری و محمهد ؛ لکافیا؛ ههههههههههههههههههههههه .67

 ق. 2047آخوندی؛ تهران: دار الکتب العلمیه، 
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نشهر مؤسسهة اإلمهام ؛ قهم: المهؤمنکوفی اهوازی، حسین بن سعید؛  .61
 ق . 2040، المهدی
؛ تصهحیح عیهون الحکهم و المهواعظلیثی واسطی، علی بهن محمهد؛  .63

 ش. 2976حسین حسبی بیرجبدی؛ قم: دار الحدیث، 
؛ تحقیق جمعی از محققان؛ بیهروت: بحار اتنوارمد باقر؛ مجلسی، مح .74

 ق. 2049دار احیاء التراث العربی، 
 ق. 2049؛ بیروت: مؤسسة الوفا، بحاراتنوار؛ هههههههههههههههههه .72
؛ پژوهشکده تحقیقات اسالمی نمایبهدای پیام عاشورامحدثی، جواد؛  .71

 ش.2919ولی فقیه در سپاه، قم: فراز اندیشه، 
 ق.2026قم: دارالحدیث،  ؛میزان الحکمةشهری، محمد؛ محمدی ری .79
قم: دفتهر تبلیغهات اسهالمی حهوزه ؛ سیمای فرزانگانمختاری، رضا؛  .70

 ش. 2972 علمیه قم،
 تا.تهران: انتشارات صدرا، بی ؛مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .72
؛ چهاپ بیسهت و سهوم، تههران: فرهب  فارسی معهینمعین، محمد؛  .76

 ش. 2912امیرکبیر، 
، محمد بن محمد؛ اتختصهاص؛ تصهحیح علهی اکبهر غفهاری و مفید .77

محمهود محرمههی زرنههدی؛ قهم: المههؤتمر العههالمی تلفیهة الشههیخ المفیههد، 
 ق.2029
؛ اترشهاد فهی معرفهة حجهج اّلّله علهی العبهاد؛ ههههههههههههههههههههه .71

 ق. 2029؛ قم: کبگره شیخ مفید، تصحیح مؤسسه آل البیت
؛ تصحیح: محمهدباقر ابطحهی؛ المزار مباسی؛ ههههههههههههههههههههه .73

 ق. 2029قم: کبگره جهانی هزاره شیخ مفید، 
؛ چاپ دهم، تههران: دار تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران؛  .14

 ش. 2972الکتب اتسالمیه، 
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؛ .12 ؛ تهران: مؤسسه تباهیم و صحیفه امام موسوی خمیبی، سید روح اّلّله
 ش. 2916نشر آثار امام خمیبی، 

؛ تهران: مؤسسهه تباهیم چهل حدیث ؛هههههههههههههههههههههههههههه .11
 ش. 2972 ،نشر و آثار امام خمیبی

؛ چههاپ پههبجم، تهههران: صههحیفه نههور؛ ههههههههههههههههههههههههههههه .19
 ش. 2913مؤسسه تبایم و نشر آثار امام خمیبی، 

مؤسسهههههة  بیروت:؛ مقتل الحسینموسوی مقرم، سید عبدالرزاق؛  .10
 .ق2016 ،الخرسان للمطبوعات

؛ قم: مکتبهة بصهیرتی، مقتل الحسین؛ ههههههههههههههههههههههههههه .12
 ق. 2919
؛ چاپ نههم، تههران: مثبوی معبویمولوی بلخی، جالل الدین محمد؛  .16

 ش. 2961امیرکبیر، 
، تههران: انتشهارات مثبوی معبهوی هههههههههههههههههههههههههههههه؛  .17

 .ش2976امیرکبیر، 
 ش.2972؛ قم: انتشارات هجرت، ادةمعراج السعنراقی، احمد؛  .11
؛ تصحیح عبدالسالم محمد ههارون؛ قهم: وقعة صفیننصر بن مزاحم؛  .13

 ق. 2040، یالبجف یمکتبة آیة اّلّله المرعش
؛ تصههحیح: مسههتدرک الوسههائل و مسههتببط المسههائلنههوری، حسههین؛  .34

 ق. 2041، ؛ قم: مؤسسه آل البیتمؤسسه آل البیت
؛ به کوشهش تشکده حجة اتسالم نیردیوان آنیّر ممقانی، محمد تقی؛  .32

 ش. 2923علی اکبر عماد؛ تبریز: کتابفروشی هاتف، 
؛ تببیه الخهواطر و نزههة البهاظرمسعود بن عیسی؛ فراس، ورام بن ابی .31

 ق.  2024قم: مکتبة فقیه، 
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 ب( نشریات

 ظخشم در نگاه اسالم و روانشباسی؛ کام غهی»، طاهره و دیگران؛ الهی .2
، معرفهت؛ مجله علمهی ترویجهی «مدیریت آن چیست؟ سرکوب خشم یا

 .06ه  92، ص 2931آذر  ،231شماره  ،11سال 
دی و ؛ مبلغان؛ «نواب صفوی، آذرخشی در ظلمت»نیا، عبدالکریم؛ پاک .1

   .04 – 17، ص 03، شماره 2911بهمن 
؛ «سیره رفتاری علمها در کمهی بهه محرومهان»عبدالحسیبی، معصومه؛  .9

 .16 – 19، ص 21اره ، شم2916مجله طوبی؛ تیر 
، «درآمدی بر الگوههای مهدیریتی امهام حسهین»کوشکی، نارعلی؛  .0

 .31–12 ، ص2912مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، سال ششم، زمستان
، 166شهماره ؛ «خهاطراتی سهبز از یهاد شههیدان»مجله پاسدار اسهالم؛  .2

 .2911ماه بهمن
؛ «ت آن در قهرآن کهریمخشم و مهدیریّ »معماری، داوود و رسول زمردی؛   .6

 .  296ه  222، ص 2930، بهار 21فصلبامه سراج مبیر؛ دوره ششم، شماره 

 

 های اینترنتیج( پایگاه

در نگاه صهاحبباران شهرق و  امام خمیبی»جوان؛  خبرنگارانباشگاه  .2
 .2114073، کد مطلب: 29/49/2930؛ «غرب
 العامهی اّلّله رسانی دفتر حفظ و نشر آثهار حضهرت آیهتپایگاه اطال  .1

 ای.خامبه
؛ کهد «استثبائی بهه نهام امهام خمیبهی»پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران؛  .9

 .22917مطلب: 
؛ «قتل همسر به دلیل یهی لحاهه عصهبانیت»نیوز؛ پایگاه خبری آفتاب .0
 .241421، کد مطلب: 19/21/2936
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 های خیابانی دردهبده از نزا آمار تکان»پایگاه خبری تحلیلی پارسیبه؛  .2
 .166132، کد مطلب: 13/43/2930؛ «تهران
خدا قبل از شهادت فرزندم، صبر این »نیوز؛ پایگاه خبری تحلیلی فاش .6

 .67011، کد خبر: 26/40/2931؛ «مصیبت را به من داده بود
؛ «شههودآلههود میهایی کههه ناخواسههته خوندسههت»جههم آنالیههن؛ جههام .7
 .2632047229962120073، کد مطلب:42/41/2939
؛ «های اجتمههاعیطههالق، ریشههه پیههدایش آسههیب»جم آنالیههن؛ جههام .1
 .244102414611، کد مطلب: 11/42/2934
اخهالق عملهی "حسهیبی اخهالق در »)اببها(؛  بیتخبرازاری اهل .3

، کد مطلهب 24/42/2937؛ «خانواده" در برابر شایعات و ترور شخصیت
793429. 

م غیههرت، عههزت و مقاومههت در الگههوی امهها»خبراههزاری تسههبیم؛  .24

 .720969، کد مطلب: 41/49/2930؛ «خمیبی
؛ «تهههران رکههوردار نههزا »خبراههزاری جمهههوری اسههالمی ایههران؛  .22
 .19441111، کد مطلب: 92/42/2937
های غربهی دربهاره نار اندیشمبدان، رسانه» خبرازاری صدا و سیما؛ .21

 .2032927، کد مطلب 21/42/2932؛ «امام خمیبی و انقالب اسالمی
عهوش  64جهای شههید و جهالد در دههه »نیهوز؛ خبرازاری فارس .29
 .29364922444222، کد مطلب22/49/2936؛ «نشود
؛ «هستبد بیتمردم فلسطین دوستدار اهل»نیوز؛ خبرازاری فارس .20
 .29314941444262، کد مطلب 41/49/2931
؛ «آمار وضعیت کتابخوانی از زبان آقای وزیر»نیوز؛ مشرقخبرازاری  .22
 .329621، کد خبر: 49/43/2937
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ردپههای یههی شههبکه خزنههده در شهههادت »نیوز؛ خبراههزاری مشههرق .26
 .320362، کد مطلب 24/41/2931؛ «مالومانه طلبه همدانی

نگاهی کوتاه به آمار و ارقام »ایبترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ مجله  .27
 .13/40/2932؛ «های فضای مجازیآسیب



 


