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 در زن�گی انس�ناف�ايی ع�امل ب�كت

 ٢احم�محم�رشي� شيخ  _ ١اکب� ش�یسته ن�ادعلیدکت� 
ی�فت:   ١٠/۶/١٣٩٣ :پ�ی�ش_   ٧/٢/١٣٩٣در

 چکی�ه
بــ�ای بــه ثمــ� نشســتن ح�صــل تــ�ش انســ�ن، ع�امــل پیــ�ا و پنهــ�ن ف�اوانــی نقــش ایفــ� 

که م�جب رش�، تک�پ� و زایش مض�عف عمل مـیمی �د، رشـ� شـ کنن�. یکی از ع�امل پنه�ن 

معنــ�ی و ب�کــت آن اســت. در ف�هنــگ قــ�آن و روایــ�ت، نقطــه ع�یمــت هــ� ح�کــت، ســخن و 
هــ�ی غیبــی و غیــ� آشــک�ر اســت. از جملــه ایــن امــ�ر ب�کــت و ای، اتکــ�ل آن بــ� پ�یــ�هان�یشــه

اف�ایش به�ه وری انس�ن است. ایـن ن�شـت�ر بـ� ت�صـیف و تحلیـل محتـ�ای آیـ�ت و روایـ�ت، 
ت�ان بـه  م�رد مط�لعه ق�ار داده است. از نت�یج مهم پ�وهش میاف�ایی را ب�خی ع�امل ب�کت

گی�ی انس�ن از ام�اده�ی غیبی و معن�یت نظ�م طبیعت در اف�ایش به�ه وری و امک�ن به�ه 

ک�د.بهینه  س�زی ام�ر اش�ره 

 .اف�ایی، راستگ�یی، استغف�ر ب�کت: ه�کلی� واژه
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 بی�ن مسئله

ی به ه�ف مـ�رد انتظـ�ر از پ�یـ�ه هـ�ی هسـتی، عـ�وه ف�اهم آم�ن ش�ایط رش� و دستی�ب

که از آن به ب�کـت یـ�د  ن است  ب� ب�ن�مه، ت�ش، شن�خت و ... ب� عنص� عن�یت خ�اون� مق�و

ــ مــی ــ�ان بهینــهش ــ�ای ب�کــت، از عن ــ�ان ب ــی ت ــ�زی، بهــ�ه�د. در اصــط�ح روز م ــ�ّدی  س وری م

ک�د.  معن�ی استف�ده 

هـــ�ی ان�یشـــه و عمـــل اســـت. نـــ�ه اف�ونـــی نتیجـــهنیـــ� نشـــ�ن ده قـــ�آنکـــ�رب�د ب�کـــت در  

؛ ٨؛ نمـل : ١١٣؛ صـ�ف�ت : ١٨ :؛ سـب�٨١، ٧١؛ انبیـ�ء:١؛ اس�اء:١٠:؛ فّصلت ١٣٧، ٩۶ (اع�اف:

؛ اعــ�اف : ؛ نــ�ر: ٩:  ؛ ٓق ٣١؛ مــ�یم : ٩۶؛ آل عمــ�ان : ۵٠؛ انبیــ�ء: ١۵۵، ٩٢؛ انعــ�م : ٣٠قصـص : 

 .)٣؛ ق�ر:٣؛ دخ�ن : ٣۵

كــ�یمدر ف�هنــگ  یکــ�د بــه هــ�ایت(ه�د: ۀعن�یــت ویــ�، قــ�آن  ) و ۴٨خ�اونــ� در رشــ� رو

) و اف�ونــی روزی مــ�دی و معن�ی(آل�ســی، ٢٨۴، ٢؛ مق�تــل، ١١٣-١٠٩کثــ�ت نسل(صــ�ف�ت: 

 ب�کت ب�ش�. ه�ی) می ت�ان� از مص�اق٢٧٠، ۶

که به معن�ی خی� ف�اوان خ�انـ�ه شـ�ه و مصـ�اق آن ف�طمـه زهـ�ا اسـت، ع�مـل  3ک�ث� 

 رود.به شم�ر می 9ل اعظمخی� و ب�کت نسل رس�

که انس�ن می ت�ان� از آن ه� در مسـی� رشـ� مـ�دی و معنـ�ی همچنین ب�خی ع�امل م�ّدی 

؛ ٩۶؛ اعـ�اف، ۵ ،ء؛ انبیـ�١۵۵و ٩٢�ه بگیـ�د، م�ننـ� بـ�ران و سـ�ی� ع�امـل طبیعـی (انعـ�م، ــــبه

یت�ن(ن�ر، ٩ :ٓق  ؛ ١٣٧،المقـ�س (اعـ�اف) و مک�ن ه�یی چ�ن مکه، بیت٣۵و ..)، درخت ز

 .  ان� آف�ین خ�ان�ه ش�هو ...) ب�کت ١۶: ءإس�ا
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 پیشینه

ک�ت�ه و بلن� به نگ�رش در آمـ�ه اسـت. کم بـ� همـه  ١درب�ره ب�کت؛ چن� مق�له  فضـ�ی حـ�

گیـ�ی انسـ�ن از ایـن م�هبـت معنـ�ی آف�ینی خ�اون� و بهـ�هه�، تبیین امک�ن ب�کتاین مق�له

هـ�ی وجـ�د امـ�م عصـ�(عج) تکیـه شـ�ه ب�کـتاست. به وی�ه در مق�له جن�ب اسم�عیلی بـ� 

کی� ب� ع�امل ب�کت  آف�ینی است.است. بن�ب� این، وجه تم�ی� این مق�له ت�

وری نتـ�یج تـ�ش انسـ�ن وج�ی تبیین ب�خـی ع�امـل اف�ونـی و بهـ�هاین ن�شت�ر در جست

در پ�تـــ� آیـــ�ت و روایـــ�ت اســـت. از ایـــن رو نخســـت بـــه مفهـــ�م ب�کـــت پ�داختـــه، ســـپس بـــه 

 ؛ ع�امل اف�ونی ب�کت چیست؟ پ�سخ داده است.پ�سشی

 مفه�م ب�كت

یــ�د شــ�ن اســت. (ابــن منظــ�ر،  ؛ ٣٩۵،  ١٠ب�کــت بــه معنــ�ی ث�بــت بــ�دن، رشــ� و نمــ� و ز

 ۀ). راغـب مفهـ�م ثبـ�ت را تـ�جیح داده و بـ� اسـتن�د بـه آیـه پنجـ�هم سـ�ر٣۶٨،  ۵ف�اهی�ی ،

کــه در آن خیــ� ب�شــ� (راغــب اصــفه�نی،  ). ١١٩، ١انبیــ�ء ن�شــته اســت: مبــ�رک چیــ�ی اســت 

بــه معنــ�ی ف�اوانــِی همــ�اه بــ� میمنــت و ب�لنــ�گی و اف�ونــی خیــ� و خــ�بی آمــ�ه  قــ�آنب�کــت در 

یــ�ده مــ�ّدی یــ� معنــ�ی  ) و ب�خــی٢۵٨،  ۵اســت. (ط�یحــی ،  آن را بــه معنــ�ی خیــ� و فضــل ز

 ).٢۵٩،  ١،  ١٣۶٠.(مصطف�ی ،ان� دانسته

 افزایی . عوامل برکت1

ن بخـل در اختیـ�ر همگـ�ن قـ�ار  نظ�م طبیعت بسی�ر بخشن�ه است و ثم�ات خ�د را ب�و

گ� انس�ن، ن�ع ان�یشه و رفت�ر خـ�د را بـ� آهنـگ آفـ�ینش همـ�اه سـ�زد، بهـ�هد می وری ه�، ام� ا

ک�شش خ�د، اف�ونی خ�اه� ی�فت.   او از 

 ����������������������  

ع�امل ب�کـت «؛ اخ�ی، رض�، ١٣٨۵، پ�یی� ٢۵ ۀ، شم�رالهی�ت و حق�ق، »ب�کت در ق�آن«دراینی، محم�، .  ١

؛ م�لــ�ی، عب�الحمیــ�، ١٣٨٩و فــ�وردین  ١٣٨٨، اســفن� ١٢۵ ۀ، شــم�رمبلغــ�ن، »ب�کتــی در زنــ�گیو بـی

 .١٣۵۵، زمست�ن ۴٨ ۀ، شم�رجست�ره�ی ادبی، »ب�کت«



 87 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 

الـ�حمن الـ�حیم، بگ�یـ�، خـ�اى  ه�گـ�ه بنـ�ه خـ�ا بسـم ا�«... ف�م�د:  9رس�ل اعظم

ک�ره�یش را به انج�م رس�نم و او را در همه ح�ل، ب�کـت متع�ل می که  گ�ی�: ب� من �زم است 

ــم ــ�وق، ». ده ــ� ۲۶۹، ۲، ١٣٧٨(ص ــم ا�«)؛ ب ــف�ه » بس ــ� س ــتن س ــ�ایت�ن «گف ــه غ ــ�، ب خ�اون

 ).۲۹۲، ۶(کلینی، » ده�!ب�کت می

گفته طب� آف�ینـی طب�یی، نظ�م آف�ینش در رش� و تع�لِی ثم�ه ت�ش انسـ�ن مـ�من نقـشبه 

ک�د. (نک  )٢٩، ۵: طب�طب�یی، خ�اه� 

کتف� بـه ظـ�ه� امـ�ر(روم:٣ایم�ن به غیب(بق�ه: )، ٣)، ت�کـل بـه خ�اونـ�(ط�ق:٧)، ع�م ا

که م�جب اف�ونی آثـ�ر اعمـ�ل انسـ�٩استم�اد از ام�اده�ی الهی(انف�ل: ن ) از ام�ری هستن� 

کشــی�ه و بــه عــ�لم آخــ�ت ســ�ق شــ مــی �ن� و ثمــ�ه عمــل انســ�ن را از حــّ� دنیــ�ی مــ�ّدی بــ�� 

 هن�.  د می

گـ�را ا اف�ایی شم�دهق�آن و روای�ت ع�امل ف�اوانی را م�جب ب�کت ن�. در اینج� بـ� نگـ�هی 

یم.  به تبیین این م�ارد می پ�داز

 اف�ايی در ق�آنع�امل ب�کت -١ -١

 ان� از:ف�ایی در ق�آن عب�رتات�ین ع�امل ب�کتمهم

 _ ایم�ن و تق�ا ١_ ١ -١
گ�ارش  شـ�د. هـ�ی زمـین و آسـم�ن بـ� ج�معـه مـی، رع�یت تق�ا، ب�عث ن�ول ب�کتق�آنبه 

گ�یـ� از ج�معـه و خلـ�ت٣و٢(ط�ق:  که منظ�ر از تق�ا،  هـ�ی صـ�فی�نه گ�ینـی) ب�یهی است 

هـــ�ی دیـــن در مـــتن ج�معـــه و همـــ�اه بـــ� ســـ�ی� مـــ�دم اســـت. ، بلکـــه رع�یـــت آمـــ�زه1نیســـت

 ����������������������  

کـ�ده . سع�ی نگ�ه ص�فی�نه و تق�ا ١ ک�هس�رى / قن�عت  ک�ده است: ب�رگی دی�م ان�ر  گ�ی� را چنین ت�سیم 

گفــتم بــه / از دنیــ� بــه غــ�رى  کــه بــ�ری بنــ�ی از دل ب�گشــ�ییچــ�ا  بگفــت آنجــ�  /شــه� انــ�ر نیــ�یی / 

گل بسی�ر ش� پی�ن بلغ�ن�پ�ی  .)١٧، حک�یتگلست�ن(. روی�ن نغ�ن� / چ� 



 ).٣۵٧،  ۵؛ ح�ی�ی ،  ١٠٠،  ٢۵،  ١٣۶٠(طب�سی،

شهی� مطه�ی(ره) این بیت ب�بـ� طـ�ه� (بسـ�زم خنجـ�ى نیشـش ز فـ��د/ زنـم بـ� دیـ�ه تـ� 

ــی� بــی ــ�ن ش گــ�دد آزاد) را هم ــیدل  ــ�ى در مثنــ�ى م ــکم م�ل ــ� و اش ــ�، دم و س ــ�.(نک: هم دان

٢٣،١٧۴.( 

گش�یش ب�کت را ثمـ�ه پ�رسـ�یی ج�معـه دانسـته اسـت: (أعـ�افك�یمق�آن  ). یکـی از ٩۶ ، 
ـــ�اق ـــ� و ب�کته�ی ب�کتمص ـــتج�بت دع�ه ـــم�ن، اس ـــ�ی آس ـــ�ن ه ـــ�ن ش ـــین، آس ـــ�ی زم ه

هـــ�ی مـــ�من بـــ� ) پـــس انســـ�ن١٩١و  ١٩٠، ٩،  ١٣۶٠ه�ست.(طب�ســـی،دست�ســـی بـــه ح�جـــت

یک�د به پ�رس�یی و س�دهی ت�ش  تصـ�دی، علمـی، ف�هنگـی، هنـ�ی ی اقهـ�هـ� و فع�لیـترو

ت�اننـ� از رشـ� ف�اینـ�ه نتـ�یج تـ�ش خـ�د ه�ی وحیـ�نی مـی... در مسی� تع�لیم الهی و آم�زهو 

 من� ش�ن�. به�ه

 _ استغف�ر ٢_ ١ -١
گنـ�ه،  استغف�ر به معن�ی طلب غف�ان الهی اسـت و بـ�خ�ف مشـه�ر، �زمـه آن ارتکـ�ب 

گنــ�ه، ر امــ�ری چــ�ن پــیشمعصــیت و ن�ف�مــ�نی خ�اونــ� نیســت، بلکــه د گیــ�ی از ارتکــ�ب 

کســب درجـ�ت متعــ�لی نیـ� مــ�ث� اسـت. بــه  پ�هیـ� از سـک�ن و رکــ�د و عـ�م انگیــ�ه رق�بـت در 

کـ�د. (مجلسـی،  9،  رسـ�ل اعظـم7ف�م�ده امـ�م صـ�دق روزانـه هفتـ�د بـ�ر اسـتغف�ر مـی 

۴۴ ،٢٧۵  .( 

گ�ارش ق�آن و تبیین پیش�ای�ن دین ی�فت :به  هـ�ی الهـی را ب�کـت، استغف�ر، م�انع در

ــ� مــی ــ�د و ج�معــه ب ــ�حد از ســ� راه ف ــ�ت ن ــ�  7ارد. حض ــ� ت کنی ــ�د: اســتغف�ر  ــه قــ�مش ف�م ب

کنـ� و بـ�غب�ران کمـک  هـ� و رودهـ� ه�ی پی  در پی ب� شم� فـ�و ریـ�د و شـم� را بـ� امـ�ال و او�د 

 ).١٣ -١٠ب�ایت�ن ق�ار ده�، (ن�ح، 

ــه قحطــی و خشــکگفتــه کــه قــ�م نــ�ح مبــت� ب ــ�اى همــین، آن ســ�لیانــ�  هــ� را شــ�ن� و ب

کننــ�، (طب�ســی، کــه اســتغف�ر  گفتــه٣٣۵، ٢۵،  ١٣۶٠ت�غیــب ف�مــ�د  :  ایمــ�ن،  انــ� ). ب�خــی 

کنن�  ).٣۴٢،  ۴خی� دنی� و آخ�ت است، ( ابن ج�زی ،  ۀجمع 

کسـی را  7ن�یس�: حض�ت حسن مجتبی می ط�ائف الحکم ب� استن�د به آیـه ی�دشـ�ه؛ 
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گ�انی شک�یت  که از فق� و تهیکه از قحطی و  ک�د، و نفـ� سـ�م ک�د، و آنکه را  دستی شک�یت 

ک�د، به استغف�ر ف�ا خ�ان�. (نک: آشتی�نی، که طلب ف�زن�   .)١٠٧، ٢را 

در نظ�م ت�بیت دینی، ام�ری چ�ن ع�م تم�یل انس�ن ب�ای سبقت در ام�ر خیـ� و رق�بـت 

ک�تـ�هی نسـبت س�زن�ه، تنبلی و سستی نسبت به ت�مین نی�زه�ی خ�د و اعض�ی  خـ�ن�اده، 

گست�ش بینش، ن�ت�انی در ایج�د رابطه مطل�ب ب� دیگ�ان، ع�م اسـتف�ده  به آم�زش دانش و 

ک�تـ�هی در صـله رحـم و ...  از علم� و ان�یشمن�ان، ع�م ق�رشن�سی نسبت به پ�ر و مـ�در، 

 ه�ی رک�د انس�ن و نی�زمن� استغف�ر است.از مص�اق

 _ شک�گ�اری٣_١ -١
ــک�گ�اری از  ــتهش ــتداش ــ�، نعم ــت. ه ــی اس ــش اس�س ــتع�اده� و ... دارای دو نق ــ�، اس ه

گســـت�ش وجـــ�د، ت�ســـعه شخصـــیت و تعـــ�لی روح اســـت. خ�اونـــ�  نخســـت: شـــک�گ�اری، 

گ� شک�گ�ار ب�شـی�، بـ� شـم� ف�ونـی مـی ُکْم ()؛ ٧ :هـم. (ابـ�اهیمد ف�م�د: ا
َ
یـَ�ّن ِز

َ
یعنـی وجـ�د  )�

کــه از دیگــ�ان تشــکد شــم� را ت�ســعه مــی کنــ�، خــ�د، بــ�رگ مــیهــم. انســ�نی  شــ�د و در جــ�ن � 

 دیگ�ان، عظمت و شک�ه می ی�ب�. 

یـ�  ت�ان آن را بـه وعـ�ه و وعیـ�ه�ى دنیـ�ى، آیه ش�یفه، مطلق است و نمیالمی�انبه بی�ن 

ک�د. (طب�طب�یی ،  .)٣٠و  ٢٩،  ١٢آخ�تی مح�ود 

ــ(آن اســت. خ�اونــ� ع�یــ� مــی ف�م�یــ�:  �منــ�ی از ح�صــل و نتیجــدوم؛ بهــ�ه ْن َشــَکَ� َو َم

م� َیْشُکُ� ِلَنْفِسـه
َ
ِ�ّن

َ
گسـت�ش ٠۴(نمـل:  )ف )؛ زیـ�ا شـک�گ�اری، بـه بهبـ�د سـطح روابـط انسـ�نی و 

شــ�د. انســ�ن شــک�گ�ار، از ه�گ�نــه بــ�اخ�قی یاعتمــ�د و احســ�س امنیــت عمــ�می منجــ� مــ

هـ�ی مـ�ّدی و معنـ�ی، اعتــ�ال م�ننـ� تـ�هین، تحقیـ� و ... مبّ�اسـت و در اســتف�ده از نعمـت

 کن�. پیشه می

ک�، منشـ� همـ هـ�ی مـ�ّدی و معنـ�ی عـ�لم را از نعمـت �یکی از آث�ر شک�گ�اری، انس�ن ش�

ــی ــق م ــ�ت ح ــت حض ــه لطــف و عن�ی ــ� ب ــت و ه�گ ــ�ردان اس ــه او ق ــبت ب ــ� و همیشــه نس دان
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کـه د ش�د. به ع�وه، از دیگ�ان انتظ�ر جب�ان ن�ارد، زی�ا به خ�بی مـین�امی�ی مبت� نمی انـ� 

گفتــه �خــ�د، نتیجـخ�اونـ�،  گ�فتــه اســت. بنـ�ب� ایــن  هــ� چــه «انـ�: شــک�گ�اری او را بــ� عهـ�ه 

کنی گ� همه نیک و ب�  کنی/  کـه ایـ�د تـ� نیکـی مـی«؛ ی� »کنی به خ�د  کـن و در دجلـه انـ�از/ 

کنـ�، زیـ�ا در ». در بی�ب�نت ده� ب�ز ن چشم�اشـت بـه دیگـ�ان نیکـی  یعنـی انسـ�ن ب�یـ� بـ�و

گ  �دد. نه�یت، به خ�د او ب�ز می 

ای نعمتـی ب�هـ�، دوسـت دارد اثـ� آن را ه�گـ�ه خ�اونـ� بـه بنـ�ه 7به بی�ن ام�م ص�دق

در او ببین�، یعنی ب� زیب�یی و خ�دآرایی، آث�ر نعمت را ب�وز دهـ� و از تظـ�ه� بـه فقـ� بپ�هیـ�د. 

 ).٢٧۵، ١۴١۴(ط�سی، 

 _ اق�مه دست�ره�ی الهی۴_ ـ١ -١
کهن حم� یخ و مط�لعه ق�ن�ن  کـه ج�معـه بشـ�ی ه�گـ� د ، نش�ن می1رابینگ�هی به ت�ر ه� 

کـه منشـ� آن علـم و  ن ق�ن�ن(الهی ی� بش�ی) نبـ�ده اسـت. در نگـ�ه منصـف�نه قـ�ن�ن الهـی  ب�و

گســت�ه اش قــ�رت مطلــق بــ�ده، هــ�ف آن، تــ�مین ســع�دت حتمــی و واقعــی انســ�ن اســت و 

گی�د، بسی�ر ارزشمن�ت� از ق�انین بش�ی است.  ع�لم آخ�ت را نی� ف�ا می 

آف�ینـی آن اسـت؛ یعنــی خ�اونـ�، نظـ�م تکــ�ین و یکـی از ب�تـ�ی هــ�ی قـ�ن�ن الهـی، ب�کــت

تشـــ�یع را مـــ�تبط و ت�ثی�گـــ�ار بـــ� هـــم قـــ�ار داده، بنـــ�ب� ایـــن، انســـ�ن در پ�تـــ� عمـــل بـــه قـــ�انین 

تشــ�یعی، از حم�یـــت نظـــ�م تکـــ�ینی نیــ� ب�خـــ�ردار خ�اهـــ� بـــ�د. پــس عمـــل بـــه دســـت�ره�ی 

سـ�زی مـ�ّدی و معنـ�ی شـ� و تعـ�لی ج�معـه انسـ�نی و بهینـهخ�اون�، نقش مهمی در رونـ� ر

 ارک�ن آن دارد. 

ــی ــ�ب، م کت ــل  ــه اه ــ� ب ــن رو، خ�اون ــم�ن از ای ــه مض ــ� ب گ ــ�:  ا ــ�راتف�م�ی ــلو  ت ــل  انجی عم

 ����������������������  

 ،فـ�از آن ای به ط�ل دو و نیم، و ع�ض یک و نیم مت� حـک شـ�ه و بـ�شتهنبب� روی سنگ ق�ن�ن حم�رابی.  ١

کنـ�. لـ�حی از َشـْمس، خ�اونـ� آفتـ�ب و عـ�الت، دری�فـت می که تص�ی� م�دی است در ح�ل خض�ع

ســ�ل چهــ�ر هـ�ار پـیش ت�ین قـ�انین بشــ�ی اسـت، بـه حـ�ود ک�مـلیکــی از ت�ین و کـه قـ�یمیآن قـ�مت 
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ــی ــب آنم ــ� و مط�ل ــیک�دن ــف نم ــیهــ� را تح�ی ــ�، از آســم�ن، روزى م ــ� و بــ�ران نم�دن خ�ردن

یــ�. زمــین نیــ� خیــهــ� مــیرحمــت حــق بــ� آن کــ�د. هــ� آشــک�ر مــی� و ب�کــت خــ�د را بــ�اى آنب�ر

 ).۶۶(م�ئ�ه: 

گــ� مــ�دم، ســخن خــ�ا و پیــ�مب�ش را مــی 7امــ�م مجتبــی شــنی�ن�، آســم�ن ف�مــ�د: ا

بخشــی� و ه�گــ� در ایــن اّمــت، اخــت�ف و زدوخــ�رد بــ�رانش را و زمــین بــ�کتش را بــه آنــ�ن مــی

شــ�ن�. � ب�خــ�ردار مــیآمــ� و همــه مــ�دم تــ� روز قی�مــت، از نعمــت س�ســب�ی دنیــپــیش نمــی

  ).۵۶۶،  ١۴١۴(ط�سی،

یک�د م�دم بـه دسـت�ره�ی  7ام�م حسین که دوران تحقق راستین رو ف�م�د: عص� ظه�ر 

ی می آورد. (حلی، خ�اون� است، همه نعمت  ). ۵۱ه�ی خ�اون� به م�دم رو

 هاافزایی در روایت. عوامل برکت2

 ان� از:ی�ن دین عب�رته�ی پیش�اس�زی در روایتب�خی ع�مل ب�کت و بهینه

 عمل درونی - ١ -٢
گ�ارش پیش�ای�ن دیـن، نـ�ع تع�مـل درونـی انسـ�ن بـ� ب�خـی پ�یـ�ه هـ�، م�جـب تعـ�لی و به 

ان�یشـی را شن�سـی نیـ�، مثبـتگیـ�ی از امـ�ر خ�اهـ� شـ�. دانـش روانتک�مل او و بهبـ�د بهـ�ه

ک�هش تنش  ه� و تس�یع ام�ر دانسته است.ع�مل 

، ع�قـه بــه امـ�ر نیـک و افـ�اد نیک�کــ�ر (متقـی هنـ�ی، حــ�یث 9_ رسـ�ل اعظـم١_ ١_ ٢

،  ١٣٩٠) و رضــــ�یت بــــه روزِی مقــــّ�ر را ع�مــــل ب�کــــت آن دانســــته است.(طب�ســــی، ١۵٩٧۴

۳۴۲  .( 

ک�شــش بــ�ای وســعت رزق  کـه منظــ�ر از رضــ�یت بــه روزی، عـ�م  شـ�ی�ن یــ�دآوری اســت 

کــه انسـ�ن بــ�ای افـ�ایش روزی خــ�د، بـ ک�رهــ�ی خـ�ف م�ننــ� نیسـت، بلکـه مــ�اد آن اسـت  ه 

ی نی�ورد. حیله  گ�ی، تقلب و ... رو

ه�ی ب�قیـ�ت صـ�لح�ت ف�زن� دخت� را ع�مل ب�کت و از مص�اق 9_ رس�ل خ�ا٢_ ١_ ٢
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 ).۱۱۵،  ۱۵خ�ان�ه است.(ن�ری، 

ــ�ن، تحقیــ� شــ�ه و عن�صــ�ی  کــه زن ــه شــ�ایط عصــ� ظهــ�ر اســ�م  ــ� ت�جــه ب ایــن مطلــب ب

کبـ�ی 3دارد. اس�م ف�طمه زه�ا �ن�، بسی�ر اهمیتش طفیلی محس�ب می ینب   3و ز

ک�د ت� زن�ن و مـ�دان بـه  �را به عن�ان اّم الفض�ئل و ب�جسته ت�ین نم�ن کم�ل به بش�یت ع�ضه 

 مشی زن�گی م�ّدی و معن�ی خ�د، ق�ار دهن�.  آن ت�سی ج�ین� و رفت�ر آن�ن را خط

   _ عمل بی�ونی ٢_٢
مـ�ّدی و معنـ�ی زنـ�گی انسـ�ن منجـ�  �ت�سـعهـ�ی معصـ�م�ن، ب�خـی رفت�رهـ� بـه در آم�زه

کــه همــ�ن ب�زتــ�ب ب�کــت الهــی اســت. م�ننــ�: اق�مــمــی ، ١٣۶٢نیکــ�ی نم�ز(صــ�وق،  �شــ�د 

ک�دن هنگ�م ورود به خ�نه(صـ�وق، بـی تـ�، ۵۲۲ ( پ�ینـ�ه، 1)؛  سـح�خی�ی۵۸۳، ۲)؛  س�م 

 ).۳۴۹، ۶۶) و ...؛ پ�هی� از  تنه�خ�ری (مجلسی، ٣٧٢

بــ� امــ�ر پ�یــ�ار و ق�بــل اعتمــ�د نیــ� م�جــب بهبــ�د رونــ� زنــ�گی و  اتکــ�ی زنــ�گی زن�شــ�یی 

کـمف�مـ�د: ب�ب�کـت 9کسب نت�یج رش� دهن�ه است. رس�ل اعظم تـ�ین َمه�ّیـهتـ�ین زنـ�ن، 

مـ�د، بـه زن اهـ�ا  �). مه�یه فقط به عن�ان نش�نه ص�اقت ع�ق٢۳۵، ۷آن�ن است.(بیهقی، 

کش می گـ�دد و حـّ� �د ت� پشت�انه محبت و دوستی را تق�یت  گ� ع�مل تف�خ� و تک�ث�  ن�، ولی ا

ــت  ــن اس ــ�ارد و چــ�ن ممک ــ�ن�اده ن ــی در صــع�د خ ــیچ نقش ــه وجــ�د آورد، ه ــ�تی ب و مــ�ز طبق

ســ�زد. پــس م�جــب تحقیــ� و تفــ�خ� و ... شــ�د، زمینــه ســق�ط روابــط زن�شــ�یی را فــ�اهم مــی

کــ ه در تحــ��ت اتکــ�ی تــ�اوم زنــ�گی ب�یــ� بــ� امــ�ری چــ�ن تقــ�ا، دانــش، محبــت و ... ب�شــ� 

 زن�گی رنگ نب�زن�.

 ����������������������  

ــه رســ�ل اعظــم .١  ــ� را بــمــی 9خ�اونــ� ع�یــ� ب کــه ن�فلــه شــب، ت ــ�  هــ�. د د ســ�ق مــیه مقــ�م محمــ�ف�م�ی

گفتــــ٧٩:ء(إســــ�ا و ت�صــــیف بــــ��ت�  درک شــــک�ه و عظمــــت مقــــ�م محمــــ�د، از حــــّ�  ،مفســــ�ان �). بــــه 

 .)١٧۵، ١٣، ی؛ طب�طب�ی۶٧١، ۶، یاست.(طب�س



 تع�مل پسن�ی�ه ب� دیگ�ان  -١ -٢ -٢
یکـــی از ع�امــــل مهـــم رشــــ� و تکــــ�پ�ی زنـــ�گی فــــ�دی و اجتمـــ�عی، تع�مــــل مطلــــ�ب، 

نـ�ع و تـ�ش انگی�شی، ه�ف�ار و تک�یم شخصیت دیگـ�ان اسـت. اهمیـت خـ�مت بـه هـم

که در ادبی�ت مـ� بـه عنـ�ان ای مهم است ه�ی او، به ان�ازهب�ای حل مشک�ت و رفع نگ�انی

گفته:  عب�دت به ج� خـ�مت خلـق نیسـت/ «عب�دت محس�ب ش�ه است؛ چن�ن سع�ی 

گ�چــه از نظــ� اهــل بیــت ایــن ســخن مقتضــ�ی شــع� و ». بــه تســبیح و ســج�ده و دلــق نیســت

آلـ�د اسـت، ولـی بخــش مهمـی از عبـ�دت در خـ�مت بــه مـ�دم، رفـع نی�زهـ�ی مــ�ّدی و شـ�ک

ک�دن زمی  نه تع�لی و ه�ایت آن�ن است. معن�ی و هم�ار 

، ٢٣انـ� (همـ�، د آمی� از ب�خی متصّ�فه مـیشهی� مطه�ی سخن سع�ی را انتق�د مب�لغه

ــق ٢٨٠ ــ�آن). در منط ــک�ه ق ــ�ر یکــی از ب�ش ــت�ده اســت. ایث ــی�ر س ــ�ه� انســ�نیت، بس ــ�ین مظ ت

که مه�ج�ین را ب� خ�د، مق�م می ۀخ�اون� درب�ر  ِث�وَن َعلـیَو ُيـْ� (ف�م�یـ�: داشتن�، میانص�ر 

کــ�َن ِبِهــْم َخص�َصــ� ــْ� 
َ
). بــ� ایــن اســ�س خــ�مت بــه مــ�دم، در ب�کــت و ٩(حشــ�:)اْنُفِســِهْم َو ل

ــ�ه ــ�ت بــه به ــه در روای ک ــی از مــ�اردی  ــی دارد. ب�خ ــش مهم ــ�ات زنــ�گی، نق ــه از ثم وری بهین

 ان� از:ه�ی بهب�د رابطه ب� م�دم مط�ح ش�ه، عب�رتعن�ان روش

 )۱۴، ١۴٠۴گ�يی(ح�انی، _ راست١ _۶_ ٢_ ٢

گ�یی، نقش بسـی�ر مهمـی در اصـ�ح رونـ� و رشـ� روابـط اجتمـ�عی دارد. انسـ�نی راست

دور از ابهـ�م و پیچیـ�گی، ایجـ�د که ب� خ�د ص�دق ب�ش�، ب� دیگـ�ان نیـ� روابطـی شـف�ف و بـه

 (آورد. خ�اونـ� ف�مـ�د: کن� و مسی� هم�اری ب�ای تکـ�پ�ی فـ�د و ج�معـه فـ�اهم مـیمی
َ
َهـ� یـ� أ ّيُ

�ِدقیَن  ُک�ُن�ا َمَع الّصَ ُق�ا اَ� َو 
َ
�يَن آَمُن�ا اّت

َّ
کمـ�ل ایمـ�ن و نه�یـت پ�رسـ�یی ١١٩(ت�به:  )ال )، یعنی 

) و در روایــ�ت ائمــه ۴٠۴، ٩(نــک: طب�طبــ�یی،  را ب�یــ� در هم�اهــی بــ� انســ�ن صــ�دق جســت

ــل راســت :معصــ�مین کم ــم و ا ــ�اق َاَت ــ�همص ــ�ن مع�فــی ش ــی، ان� گ�ی ، ٢، ٠٣۴١.(طب�س

٣٨٠.( 
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 )۱۱۹، ۲_ م�ارا ب� م�دم (کلینی، ٢_۶_ ٢_ ٢
گست�خی، بی گفت�ر م�دب�نه(به دور از خش�نت،  ادبـی)، نگـ�ه مه�آمیـ�، رفت�ر صمیم�نه، 

هــ�ی مــ�ارا  بـ� مــ�دم اســت. هــ�، پـ�ی�ش عــ�ر و ... از ش�خصـهپ�شــی از نقطـه ضــعفچشـم

ــ�ن بیمــ�ری و  ــ�دی و قــ�ض دادن در هنگــ�م نیــ�ز، س�کشــی در زم ــ�گی، هم�اهــی در ش درم�ن

کـه حـّ� و مـ�ز مـ�دم هـ�. خـط د داری را نشـ�ن مـیان�وه و ... نی� از ت�صیه ه�ی مهمی است 

ب�شــ� و بــه ویــ�ه در مســ�ئل النــ�س مــیهــ�ی الهــی و تجــ�وز بــه حــّق ق�مــ� مــ�ارا بــ� مــ�دم، آمــ�زه

تی(شخصی، ت�صیه ق�آن 
َّ
ْع ِب�ل

َ
َئ� َی ِه  اْدف ّیِ

ْحَسُن الّسَ
َ
 ) است. ۶٩ن�ن:(م�م )أ

که به عن�ان ع�امل ب�کـتب�خی از نم�نه انـ�، اف�ایـی شن�سـ�ن�ه شـ�هه�ی م�ارا ب� م�دم، 

 ان� از: عب�رت

)؛ ۶٠۴٠)؛ اطع�م یتیم (متقی هنـ�ی، ح۱۷۸، ۱، كن�الف�ائ�عی�دت از بیم�ران (ک�اجکی، 

(کلینـی،  1آمیـ�ُخلقـی و ب�خـ�رد محبـت)؛ خ�ش۲۴۲،۵٠۴١رع�یت احت�ام ب�رگ�ن(شعی�ی، 

مـ� )؛ ا٢٨۴، ١٢گی�ی در داد و ست� (ح� ع�ملی، س�ن)؛ آ١۵١، ٢)؛ صله رحم (کلینی، ٣٢، ٨

 ).  ۱۸۱، ۶، ١۴٠٧به مع�وف و نهی از منک� (ط�سی، 

ک�ر خی� و ُحسن ف�علی نی� م�جب جلـب ب�کـت اسـت.  َمـْن «ف�مـ�د:  7امـ�م بـ�ق�نّیت 

یَ� ِفـی ِرْزِقـه ُتُه ِز کـه خـ�ش١٣۴، ١(دیلمـی، » َحُسَنْت ِنّیَ اش افـ�ایش نّیـت ب�شـ�، روزی): هـ� 

 می ی�ب�. 

کمک م�ّدی و معن�ی به خ�یشـ�ون�ان(ح�انی، ٣_۶_ ٢_ ٢ ) نیـ� ۱۷۲_  پ�داخت زک�ت و  

گـ� بسـتگ�ن یـک انـ� از ع�امل مهـم جـ�ب ب�کـت الهـی شن�سـ�ن�ه شـ�ه کـه ا . واضـح اسـت 

در بسـی�ری از مـ�ارد مشـکل ف�د، نسبت به حّل مشک�ت م�ّدی و معن�ی او اهتمـ�م ورزنـ�، 

کـه بـه شـ�د؛ مـث� در ج�معـهگی�ی میرفع ش�ه، از ب�وز بسی�ری مس�ئل غی� اخ�قی پیش ای 

 ����������������������  

اف�وده ب�خ�ردار است و در جلب ب�کـت  یبه وی�ه در م�رد خ�ن�اده و همس�، از ج�یگ�ه ارزش یاخ�قخ�ش .١

ـُه ِفـ«ف�م�د:  7ت�ثی� مض�غف دارد. ام�م ص�دق
َ
 ل

َ
ْهِل َبْیِتِه ُمّ�

َ
ُه ِب� ، ١٧، ی(مجلسـ» ُعُمـِ�ه یَمْن َحُسَن ِبّ�ُ

١٠(. 



گ�سنه بم�ن� و ...   .دست�ره�ی آیه شصت و یکم س�ره ن�ر عمل ش�د، هیچ مسلم�نی نب�ی�، 

، تحقــق عــ�الت را رکــن اس�ســی ب�کــت و ف�ونــی 7_ عــ�الت، امــ�م صــ�دق۴_ ۶_٢_ ٢

گ� در می�ن م�دم ع�الت ب�قـ�ار شـ�د، همـه بـی«خ�اون� دانسته و ف�م�ده است:  نعمت نیـ�ز ا

ــی ــیم ــ�و م ــ�د را ف ــم�ن، روزى خ ــ�ل، آس ــ� متع ــه اذن خ�اون ــ�ن� و ب ــت ش ــین ب�ک ــت� و زم ف�س

ن می  .)۵۶۸، ۳ری�د.(کلینی، خ�یش را بی�و

ی نیست، بلکه بهـ�ه که ع�الت به معن�ی تس�و کس بـه منـ�ی هـ�ش�ی�ن ی�دآوری است 

تن�سب ظ�فیت و ت�ش اوست و اینکه ب�خ�ف مشه�ر ج�امع انس�نی، ع�الت منحص� بـه 

ث�وت نیست، بلکه ب�ی� دامنه آن ب� ق�رت، ف�صت، قض�وت و ... نی� پ�تـ� افکنـ� تـ� در پ�تـ� 

مـ�ّدی و معنـ�ی را فعلیـت بخشـ� و  �نظ�م حکیم�نه و ع�د�نه خ�اون�، همه نی�وهـ�ی نهفتـ

کن�. ب��ت�ین �زمین که عب�دیت خ�اون� است، هم�ار   م�تبه تع�لی انس�ن را 

ک�ظم۵_۶_ ٢_ ٢ ف�م�د: مش�رت بـ� انسـ�ن  7_ مش�رت نی� از ع�امل ب�کت زاست. ام�م 

ــ�فیقی از ســ�ى خ�اســت.(ح�انی،  ع�قــِل خی�خــ�اه، م�جــب خجســتگی، ب�کــت، رشــ� و ت

۳۹۸.( 

 _ محیط زیست٣_ ٢
ــه وظ ــ� آنک ــ�وه ب ــت، ع یس ــیط ز ــت از مح ــهم�اقب ــیف ــت، زمین ــی اس ــ�نی و اخ�ق  �ای انس

هـ�ی امـ�وز جهـ�ن، بخشـ�. یکـی از دشـ�اریهـ�ی طبیعـت را اف�ونـی مـیوری از سـ�م�یهبه�ه

که ع�صـه را بـ� او  کمب�د آب و ...  م�اجهه ب� قه� طبیعت است. آل�دگی ه�ا، آل�دگی ص�تی، 

ک�ده، نتیج كـ�یماو ب� طبیعـت اسـت.  �رحم�نب�خ�رد بی �تنگ  نـ�ع ب�خـ�رد انسـ�ن بـ� ، قـ�آن 

ی شن�س�ن�ه است.(کهف: �ه�ی طبیعت را زمینپ�ی�ه  .)٧آزم�ن و

گــ�ارای فــ�اوان و زمــین «ف�مــ�د:  7امــ�م صــ�دق کی�ه، آب  زنــ�گی فقــط در پ�تــ� هــ�ای پــ�

گ�ارا میح�صلخی�، ل�ت  ).٣٢٠(ح�انی، ». �دش بخش و 

یســت و حفــظ آن از آســیب گســت�ش آن، هــ� و تــ�ش بــاز ایــن رو م�اقبــت از محــیط ز �ای 

 م�جب اف�ایش ب�کت س�مت، امنیت تغ�یه و ب�خ�رداری از آب س�لم است.
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 _ مش�غل۴_ ٢
�ن�. شــــ ســــ�زی زنــــ�گی انســــ�ن مــــیوری و بهینــــهب�خــــی از مشــــ�غل نیــــ� م�جــــب بهــــ�ه

کشـ�ورزى و  ف�م�د: چ�ن خ�اون�، وس�یل زنـ�گی مـ�دم را آف�یـ�، ب�کـت 9اعظمرس�ل را در 

کشـ�ورزی و دام۹۳۵۴متقـی هنـ�ی، ح گ�سفن�دارى ق�ار داد.( داری عـ�وه بـ� )، زیـ�ا رشـ� 

ــی ــت م ــ�دابی طبیع ــ�ط و ش ــ� نش ــه ب ــ�ی آنک ــ�ا  دارد، نی�زه کی ه ــ� ــی در پ ــش مهم ــ� و نق اف�ای

کنـ�. جـ�اه� لعـل نهـ�و در پ�تـ�  اس�سی انس�ن را ت�مین و استق�ل و آزادگی او را تضـمین مـی 

که از زن�گی پیش�ای�ن دین اله� گ�فته ب�د، آزادی هن�وست�ن را رقم زد.چنین بینشی   م 

 ه�_ زم�ن۵_ ٢
ــ�ی  ــ�زه ه ــ�س آم ــ� اس ــ�ن قــ�آنب ــی از زم ــن، ب�خ ــ�ای�ن دی ــ�د پیش ــی و رهنم ــ�، دارای وی�گ ه

هـ�، مـ�ه رمضـ�ن، مـ�ه خ�اسـت. معن�ی و ق�رت زاین�گی هستن�. ب�جسته تـ�ین ایـن زمـ�ن

کــه خ�اونــ� در آن حســ 9رســ�ل اعظــم اف�ایــ� و ن�ت را مــیف�مــ�د:  رمضــ�ن، مــ�هی اســت 

ک می  ).۳۴۰، ۹۶کن� و آن م�ه ب�کت است.(مجلسی،گن�ه�ن را پ�

، حک�یـت از امتیـ�ز ویـ�ه قـ�آنا� در ب� ت�جه به اینکه همه ای�م از آِن خ�است، تعبی� ایـ�م

ســــ�زی بــــ�ای س و زمینــــهب�خــــی ایــــ�م دارد و نقــــش ایــــ�م خــــ�ص و ب�جســــته در ت�بیــــت نْفــــ

 ت�مل است.پ�ی�ی انس�ن، ق�بل م�عظه

ـْ�ُهْم ِب�ّیـ�ِم ا�؛ «ف�م�د:  ;ام�م خمینی کـن. ی�دتـ�ن نـ�ود » ا�اّیـ�م«َذّکِ را در ذکـ� مـ�دم وارد 

گ�شــت، و  ــ� ملــت مــ�  کــه ب ــ�م ب�رگــی  ــ�م«ایــن ای ــ�د؛ مثــل » ا�اّی ــ�ن�ده خــ�داد«ب  ١٧«؛ مثــل »پ

ـــ�«)، و ف�مـــ�د: ۴۶۶،  ١٣۶۴،٩(همـــ�،». شـــه�ی�ر ـــ� ع�شـــ�را، درود ب ـــ�ن�ده خـــ�داد و  درود ب  ٢٢پ

 ).۴٠۵، ١۴(هم�،» ا�بهمن، درود ب� ای�م

 هامکان _ 6 _2

هــ�ی وری و بهبــ�د نتیجـه امــ�ر را رقـم ب�ننــ�. در آمـ�زههــ� نیـ� مــی ت�اننـ� زمینــه بهـ�همکـ�ن

کـه ق�آن و روای�ت، ب�خی مک�ن کعبه  گ�ار هستن�؛ م�نن� خ�نه  ه� دارای من�لتی ق�یم و ت�ثی� 

ـ�(ا ج�یگ�ه پ� ب�کـت و خجسـته خ�انـ� و ف�مـ�د: خ�اون� آن ر
َّ
ل

َ
ـ�ِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
 أ

َ
 یِإّن
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میَن 
َ
ع�ل

ْ
 َو ُه�ًى ِلل

ً
َ� ُمب�َرک�

َ
 ).۶٩(آل عم�ان:  )ِبَبّک

ـــ�ار مطهـــ� امـــ�م  ـــه ویـــ�ه م ـــن و اولیـــ�ی خ�اونـــ�، ب ـــ�مب�ان، پیشـــ�ای�ن دی ـــ� همـــه پی م�ق

ف�مـ�د:  تـ� ده میـل اطـ�اف قبـ�  7صـ�دقآف�ین و خجسـته اسـت. امـ�م ، ب�کت7حسین

یــ�رت آن ب�رگــ�ار نیــ� ب�کــت آفــ�ین ۱۱۶، ۱۰۱ب�کــت دارد.(مجلســی،  7حســین بــن علــی )؛ ز

 ).٢٨۶است. (ابن ق�ل�یه، 

کلینــــی، 7همچنــــین در اح�دیــــث، امــــ�ری چــــ�ن پــــ�ی�ش و�یــــت علــــی  )٣٠٠، ١ ،(

رفتـ�ری )، خـ�ش٢٢٣)، صـله رحـم  (همـ�ن، ص ٣٧٧، ٣اط�عت و رض�یت خ�ا (همـ�ن، 

آور ) و ... ب�کـــت۴٢۵،  ٢هـــ�ی خ�اونـــ� (ح�عـــ�ملی، )، ذکـــ� نـــ�م١٨٢بـــ� مـــ�دم ( همـــ�ن، ص 

 ان�.ش�هشن�س�ن�ه 

 زدایی ـ ع�امل ب�كت٣

کـه امـ�ری چـ�ن: تکـ�یب د ه�ی آی�ت و روای�ت نش�ن مـیآم�زه )؛ ٩۶انبیـ� (اعـ�اف ، هـ� 

ی ـــی رو ـــه: گ�دان ـــ�ا ( ط ـــ�د خ ـــتی�نی، ١٢۴از ی ـــ�ز (آش ـــ�ک نم ـــت۴۵٠، ٢)؛ ت ـــ�ان نعم کف ـــ� )؛  ه

ــ�اهیم:  ــ�نی ، ٧(اب ک�ش کــم١٢۴،  ۵؛  ــ�وق، بــی)؛  ــی (ص ــ�، ف�وش ــ�م پ�داخــت ۵٨۴، ٢ت )؛ ع

) م�جـب سـلب نعمــت ۵٣٨) و خی�نـت (یـ�دی و انصـ�ری، ٣٨، ١، ١۴٠٠زکـ�ت (صـ�وق، 

 �ن�.ش می

 گی�ی نتیجه

خــ�د، و  �هــ�ی نهفتــاز ت�انــ�ییهــ�ی الهــی، انســ�ن عــ�وه بــ� ب�خــ�رداری بــ� اســ�س ســنت

من� ش�د. استف�ده بهینـه از ت�ان� از ع�مل ف�ونی و ب�کت نی� به�هه�ی هستی، میس�ی� پ�ی�ه

ک�مل از دادهه�ی م�ّدی و معن�ی و به�هس�م�یه که انسـ�ن بـ� وری  ه�، در ص�رتی میّس� است 

ی معنــ�ی نهفتــه در نظــ�م هســتی هــم یکــ�د بــه ایمــ�ننیــ�و ، پ�رســ�یی، اســتغف�ر، آوا شــ�د. رو

وری و ب�کـت زنـ�گی انسـ�ن اسـت و شک�گ�اری و حسن رفت�ر ب� دیگ�ان م�جب افـ�ایش بهـ�ه
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گ�دانی از عب�دت به وی�ه نمـ�ز، خی�نـت و ... خیـ� و ب�کـت يدروغ انگ�شتن انبی�ی الهی، رو

تم�اد ت�ان� ب� اسـکن�. پس انس�ن ب� اختی�ر و انتخ�ب خ�د، میرا از زن�گی انس�ن سلب می

ه�ی م�ّدی و معن�ی م�جـ�د در نظـ�م ه�ی خ�اون� و پیش�ای�ن دین، ب� ب�کت  س�م�یهاز آم�زه

 هستی بیف�ای�.
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