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ک ازبهزسهزل   پ شیازم  ل زز_3 م  دها ز ی ا.ز  ز  عیا زشی دزمابخ زل سرآزبهزال رز
ک ری ز   ی ی زمت یا .ز ی جیاوزیزل لزم  ماو ز  عا زمست یاوزیزلی لزمک یهیاوزیزرکی ز

زم زیزر ضز ر   تزلأثر نذ رز س .زززس  زبر ز  زم  ل زدیی زدرزل  ر زور ز م لی
ز زل   تز ر   تتزویاوزیزری یاوتز،ت  تزور م .زهاکلیدواژه

 

 وقدوه
دی عصا دا ا شک  یه مشکا  ر ین  غاهب دی میا  جآیمع ینسان  بیا  بیآد  مییری  

گآن   ی قایب   نامییم  ییت ک  م  یی بیمای  قیا  نامیث  ب   ( 9-4: 1354ینیث )کیال   ی  
نییث. ک هیا یی مختیل می  مرید   هنیثگ  ینسیا  هیا  مت یثد  یی بی  دنبیال می  آد بیمای کی  خی

ک  بای  یفع ی قایب بیا  م  مبتنی  بیا نگاشی  میاد  بی  ینسیا  بیشتا  شآد ییهکایهایس 
کی  ینسیا  دییی  جنبی  یییت ر دیی    م نیآ  نییر هسیت   یییم جنبی  تیی ثیای   ۀدی دیاه  

تییآی  د ی تییام بیمییای  ی ییقایب یی  همییان  م اییم  ی ییت ینسییا  دیید. بنییاببیشییتا  بییا د
 ک  ییهکای مبتن  با نگاش م نآ  ب  ینسا  باشث. کادباطا  

دیییم مبیییم ییییاح شکیی  یه ییهکایهییا  ییاییی  بییای  م ابلیی  بییا ی ییقایب   نییامییم    
ک  ف ل  جآینح  ییت نی  جیآیید   ت آی م  ۀتحصیل مییم  یی ب  دیت مرید  ملک دینث 

ن ی    دربیای  بسییای  ا یث میاد . مشیا    ر یشی ث م نیآ  ینسیا  یییت نی  ب  ب     مبتن  با
ک  با تح یق   تحلییل م  ت آی دی هنثگ  ینسا  م  یفیع  گیآنگ  تیآی  بی   هیا م  تآی  شافت 

 دیت شافت. ت آیپیشگ  ی قایب   نامییم  یه طویق 

 تحقیق پیشینۀ
کنآ  م ا   بسییای  در تحوییا دی ممیث  یییت.  ۀبی  یشیتبیا ی یقایب   نیامییم    بیایتا

(  باخیی  21-13: 1390)شییاه لیا    ینییث د کاباخیی  یب ییاد ی ییقایب   یقسییاح م  یی بویییی  
 :1394) هیخییان   ینییث  پادیخت نییآح خاصیی  یه ی ییقایب   مثییای یییآ  م  بیی  پییژ ه  دشگییا 

کلی  64_ 43 (   دی نهاشت دی باب ییهکایها  دشن  دیما  ی قایب باخی  ییهکایهیایس 
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(. منچیی  پییژ ه  42-21: 1389)دییاج ده ییان    ینییث د کادشنیی  یی بیییا   ۀنیی  بییا یدهییمبت
نماشییث  پییادیختم بیی  ن یی  ت ییآی بیی  عنییآی  شکیی  یه  هییا متمییایر م  ا پییژ ه دشگییر  یی یه   پییی 

گآنی   ییهکایها  دشن  دی م ابل  با ی قایب   تحصیل مییم  ییت کی  بیا تحلییل  ب   ی  
 د. کات آی یی دی یفع ی قایب تبییم ییهکای ای  تآی  ت ثی مشا    ر یشا  م 

ت ییآی بییا ییییاس مشییا    ر یشییا  بویییی  ییهکییای دی ییییم تح یییق یبتییثی م ییثما  ییاییی  
کیفییت یفیع ی یقایب یه طوییق ت یآی   ن ی  مایتیب م  دی تحصییل  شآد م    پس یه م  ب  

 خآیهث شث.مییم  پادیخت  

 تق ا و وراتب آن حقیقت .1
 مآیهبییت   نگهییثیی  یه خییآد ییییتبیی  م نییا   « قیی »  گافتیی  یه مییادت ییآی دی هغییت با

دی یصییقاح بییا ییییاس  نیییم م نییایس مت ل ییا  مختلفیی     (6/131 :1404فییایس   )یبییم
گآن  بای  ت آی یشجیاد م  گآنا ک  ب  تبع م  مایتب    گیادد. بیا یییاس ر یشیا  خآیهث دیشت 

جیاح  یجبیا    تیات محامیا ؛ ت یآی دی تیآی  دی یی  دیزه  هحیاو نمیآد: ت یآی دی ین ت یآی یی م 
هییا   یشجییاد ذکییا   شییاد مسییتما  ینجییاح مسییتحبا    تییات مکو هییا    ت ییآی دی هد د  غفلییت

 (. 38: 1400؛ منسآب ب  یماح ششم؟ع؟  67/295: 1403خثی نث)مجلس   

 تق اراهوار وقدوات اساسی  .2
کیی  کیی  ت ییآی شکیی  یه یف ییال یختیییای  ینسییا  ییییت م ییثمات   دی تح ییق یف ییال  یه منجییا 

با ییاس مشیا    ر یشیا  باخی  یه  .یختیای   جآد دیید دی  نیم مزید  نیر  وری  ییت
 شآد. م   یییئ  م م ثما  ییای    شاخص 

وترکوغفلت.و1_و2
ک  ب  دنبال ت آیی ل  ۀم ثم ک  شخص   یییباب غفلیت یی یه خیآد  ثییت باشیم  ییت 

ک  یف ال ینسا  با ییاس یغایضکنث؛ دری  خزید   شکی  یه مآینیع    یهثی     یقم م   ای 
یه ییییم ر  د  یه غییاض ییییت. کییاییاییی  دی بییاب تح ییق یف ییال بیی  نحییآ مقلییآب  غفلییت 
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کیی  مآجییب م  شکیی  یه مآینییع ییاییی  دی بییاب ت ییآی   خزششییتم گییادد  دیی  غفلییت ییییت 
 د   نسبت ب  م  ت آی نثیشت  باشث. شآهث  ییای  فایمآش 

کیی  در نکتیی  کیی  غفلییت  ثغفلییت دی یبتییثی باشییماهیییت   بییایی   تآجیی  دیشییت م  ییییت 
ک  د اش    جآد دیشت  باشنث    همان  پثشث م  شخص بنا ب  د شلی  نتآینیث بی  منگا  مشث 

گادد م  د ایق دیت شابث   یه م  گا   کیوشم   ر یشیا   نا  ؛ها م  ۀشکی  یه یدهی  کی  دی قیام  
کیی  بیی  دنبییال م  شییخص  1نییثک هییا یی دهبسییتگ  بیی  دنیییا م افیی  م  یصییل  غفلییت ینسییا 

   2(75/35: 1403؛ مجلسییی   2/436: 1410)ث فییی   شیییآد  ییییاگاح مرز هیییا  دنییییآ  مییی 
تآج  تیاح بی  یمیزی دنییآ  مآجیب   . عا   با ییم3گادد غافل م یه شاد   تآج  یهه  قلب ی  

( شیییخص یییییباب هییاها  دی عیییاهم دنییییا یی 13/352: 1371)مکیییایح شیییایه   شیییآد  میی 
ث. بیثیه  یییت پیس یه  نییم یتکیایس جیایس کنیهیا تکیی   قایی دهث   ب  م  ییبابس  یق  

کیی  یامنشیی  یصییل  م  خثی نییث مت ییال ییییت بییاق  کییابییای  تآجیی   د  بیی  ییییباب د ی یی  
؛ 9/219: 1372)طبایییی   شیییآد  مفیییویم یههییی  غافیییل مییی  مانیییث   یه دییییتزیی  مییمییی  نم 

غفلییت »فاماشییث:  همینیی  م  کیی  عامیی  طباطبییایس دی ییییم (.  نییا 7/133: 1424مغنییی   
ک  باشث   شاشث دساب یی تصزی نم  ک  م  طزی  کننیث    مادح یه دساب ب  خاطا ییم ییت 

کیی  دی دل گییبیید نثیینییث  هییبی بیی  خییاطا دهییهاششییا  ی  ییآ  تصییزی   ثیدگ  بیی  دنیییا یه م  ثییا 
کی   همی یعایض نمآد   ب   یر  مشغآل م  علیم بی  خیا  م  تصیزی   م  یشیتغال ۀشیآنث 

 (.  14/344 : 1374طباطبایس  «)یتی
کی      غفلیتدشک  یه ییهکایهیا بیای  هد  عیا   بیا تیات دهبسیتگ  بی  دنییا یییم یییت 

کی  دی دیا   غفلییت ی  یی متآجی  بیی  ذکیا   شییاد کینسیا  یه خثی نیث مت ییال دیخآیییت  نییث 

 _____________________  
ْیی >_ 1 ْتُهُنو ْلَحی ُةو لّ ُ وَغّرَ وَلْهنً وَو َخُذو ودنَنُهْنوَلِعبً وَو ذیَنو ّتَ

َ
و ّل وَذِر  (.70)ین اح/  <َو

ِه »_  2 سأ لَّ ش  مَّ
َّ لَّ   ِإّ َّ یْلأ فأ غَّ ِ ا  یهأ کأ ثَّ  َّ ش  عأ آَّ ِبب  یهأ کأ بَّ  َّ ش  لأ  .«ةیهأ َّ

وُهْنوَنْلَعُبسَ و>_ 3 و ْسَتَهُعنُ وَو
َ
ِهْنوُوْحَ ٍثوِؤاّل ّبِ ِتیِهْنوِوْنوِذْکٍروِوْنوَر

ْ
 .(3_2)ینبیا /  <الِهَیًةوُقُلسُبُهْنو...و* و وَنأ
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ِنی  ِهی: »ممث  ییت صحیفهوسج دنهک  دی شک  یه دعاها   یهه  نماشث؛  نا  هأ ّبِ ِاكَّ ِفی   َّ نَّ ِبکأ
ة لَّ فأ غَّ اِ  یهأ قَّ  أ

َّ
 (.102: 1376)عل  بم یهحسیم   ؛ دی ی قا  غفلت شاد  یی متآجهم بنما«أ

وه یودروی وههدنوب و ه  فو له وو.وبر یگیختنو یگیز 2_2
شیث  ۀم ثمی کیی  کیاف یال   ییایی  دشگیا بیای  ت ییآی ررز د  تمییاشا  در نی  بیا طبیق یدیی

کیی  بیی  م  دیییت شافتیی  ییییت. شکیی   یه عآیمییل ییاییی  دی مح ییق نشییث  یغییایض ییییت 
کشی  در نی  یییت گآنی   مقلآب  عیثح تماییل    کی   بی   یشیخا  یه هحیاو  ی  بسیا ی  

یمییا بیی    مقلییآب بییآد  یغییایض خییآد دی یییق  بییا یس قییایی دیشییت  باشیینث  بییاییطاعییا  در
کییی  علیییت م  جهیییل یشیییخا  نسیییبت بییی  مقلزبییییت غیییاض   ییییمت م  داکیییت نکننیییث 

یییینخیت   همیییاهنگ    ر دییی  مییییا  خیییآد   غیییاض مقلیییآببلکییی  یه هحیییاو   نیسیییت
کننیث. نرییا  نییم مقلبی   بیننث   یه ییم ر  ب  یمت م  غاض مقلآب داکیت نمی  نم 

کییوشم دی بییاب م جییری  د ییا  مآیی   کییافای  شییآ   م دشییثدی مشیا  قییام   کیی  باخیی  یه  د 
  بی  د انییت نبیآ  د یا  م جیری  دی عییم علیم   ش ییم پییثی نمیآد   پس یه مشاهث

ک  ب  ت بیا مشی ؛مآی  یشما  نیاریدنث   1طلبی  تماییل دیشیتنث شیوشف  بی  هلیم   باتیا  ۀ ای 
گادشث مثای عمل  علم مح ق  ؛ 1/383: 1419ییبز یی   بنگوشث بی : ) دشآییم تمایل مانع 

 (.19/267: 1411هدیل   
کفیا بی  یییم همچنیم  ننیث ک تصیوش  می نکتی  یماح صاد ؟ع؟ دی ر یشت  دی باب  جآ  

 ۀنماشنییث   عییا   بییا مشیی ی  بیی  م  عمییل نم  ل هکیی  باخیی  یفییاید دی عیییم علییم دیشییتم بیی  مسیی
کتیاب یییت دشگا  نیر ییتناد می  ۀپیشیم ب  مش کی  موبیآه بی  یهیل  کسیان کننیث  کی  دی  ؛ 

کییاح  دی عیییم علییم بیی  د انیییت یششییا  یشمییا  نیاریدنییث کیی   ییا ؛2همییا  ب ثییت پیییامبا ی ی 
 _____________________  
ک َ وع ِقَبُةو ْلُهْفِد >_ 1 َکْیَفو وُعُلّنً وَف ْیُظْرو ْیُفُدُهْنوُظْلهً وَو

َ
و ْسَتْیَقَنْته وأ وَجَحُ و وِبه وَو  (.14)نمل/  <یَنوَو

و>_ 2 َِ َکَفوُرو وِبوِهوَفَلْعَنوُةو  و وجو َ ُهْنووو وَعَرُفون و َکَفوُرو وَفَلّهَ وِذیَنو
َ
ک ُین وِوْنوَقْبُلوَنْدوَتْفِتُحسَ وَعَلو و ّل و  <وَعَلو و ْلکو ِفِریَنووَو

 (.89)ب ا / 
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کیی  ییییم منییافع یه دیییت بییو د  مناف شییا  مییزید هجمیی  قییایی میی  گافییت   تمایییل نثیشییتنث 
 (.1/131: 1374؛ بحاین   2/390: 1407)کلین   
خییآد ییییباب     تمییاشا  در نیی  همسییآ بییا یغییایض مقلییآبکییادف ییال نیییا   بثیم

ک  یه یزیس یشخا  با یییاس یطاعیات   ؛مرید ی قایب   نامییم  یفاید یی ب   جآد م   ای 
دشگیا بی   آ شیماینث   یه یی مت یغیایض مقلیآب یی بیای  خیآد مهیم م ک  دیینیث  داکیت بی  یی

عییثح تمایییل عمیییق بی  داکییت دی جهییت یغییایض مقلیآب  یه یییییث  بیی  غییاض مییبکزی  ییبب
 شابث.   ماننث   ب  میری  یهمیت یغایض  ی قایب   نامییم  یشخا  یفریش  م  باهم 

وه یودروی ووه یوبر یگیختنو یگیز و.ور  1_و2_و2
کی  دی یدیمی  کاتآی  مقاح  یشجاد تماشا  در ن  م بای  کل  ی  یی  ییای  ب  طزی  د 
 شآد:  بویی  م 

وپیشگ وتقن و.1_و1_و2_و2
گا یی  تمییاشا  در نیی  خییآد شکیی  یه م ییثما  ت آییییت  یمییا تیی ثیای  ت ییآی بییا یشجییاد  ی

  ت یآی  ش ن  ها شک یه تماشا  در نی  ؛تماشا  در ن  نیر یما  مشهآد   ینکایناپبیا ییت
کی   ر  ت آی هماننث ییق  شییب گبیینث. یه ییم ت ثیای  مت ابل  با شکثشگا م  دیی  یییت 

یه یبتثی  رر د دی مسیا عبآدشت   تآدییث تیا ینتهیا  م  باشیث همیای  ینسیا  باشیث   بی  میوری 
کنیث    ب یث  ییهنمیایس می  ۀزیای ها دیج  یه ت یآی ینسیا  یی بی  طیا  دیجی ؛شآد تا  قآ هما  

ک  خزششتمب   کای خیا ینجاح شیآد ها میری   تمیاشا  در نی  تغیییا   دیی  صزی  پبیاد   
ب یث   ۀشآد   ب  یمت ماتب تا م  تماشا  در ن  قلب شخص نزیین  ۀ  ب   ییل شابث م 

کامل قثح با م  تیویم   پاشیثییتویم مییمی   دیید تا ب  مخویم دیج  یه ت آی بایث   ب  تبع م  یه 
کوشم  نا  آد؛ش منث م  بها  کی   1ک  ذیل شک  یه مشا  قام   دی ر یشیا   نییم ممیث  یییت 

 _____________________  
وفِو>_  1 ْرٌعوو َو وَز ْعن ٍبوَو

َ
وَجّنَ ٌنوِوْنوأ ْرِضوِقَطٌعوُوَتج ِور ٌنوَو

َ
وَغْیُروِصْنن ٍ وُنْدقٓ وو ْْل وَیخیٌلوِصْنن ٌ وَو وووَو وٍ وَو ِِ ِبهو ٍ وو 

← 



 و1399زودت  و/149شوویهن/وس لوس   01

ک  دی دیختیا  جیای  یییتل ت آی بای  طاعا  مثَّ مثَّ  گآنی   ل مبس ییت  کی  ها ی   بی   ی  
گییادد   عبییاد   ت ییآی نیییر م ییاع  م  ۀد دیجییشییآیشمییا    تمییاشا  در نیی  بیشییتا  ۀدیجیی

کاشییان1گییادد تییا م  تییا   پییات یشییخا  خییاهص ؛ منسییآب بیی  یمییاح 2/85: 1415   )فیییک 
کیی  عبییاد  خییاهص39 :1400  ششییم؟ع؟ تییا  دیشییت  باشیینث یه  (. بییثیه  ییییت یفییاید  

کیی  دی یثییا عبییاد  یشییآنث؛  مییمیی  بیشییتا  باخییزیدیی میی  بیشییتا  بییا خثی نییث یتبییاه  ییای 
ک  یا شم  ث.     ننک پیثی م   یتها تماح مییم  ۀمت ال 

وتهرینوووت  ومودروعهلو.2_1و_2_2
تمیویم   یشجاد ینخیت میا  تمیاشا    ر دییا  بیا یغیایض مقلیآبها   یی شک  یه 

کیی  شییخص میییا   ید؛یدییاییی  ن شیی    د  دی یشجییاد تمایییلکییاتمییویم  د  ییییت.کییا  ییای 
کنآن    مقلآب خیآد نیاهمنیث طی   کی  تمیویم کیا   یت  گیاح یییت  گیاح بی   د  مسییا  

 ۀشناییا  مکتیب یفتیایگاییس  دی همینی  ر ی»کی    نیا نماشث؛  ی  یی عمل  م  نیم بانام  
کیث بیا یفتیای کیثیح بی  نحیآ  بیا  مشیهآد دیینیث. پیا ه   ثانیثیشک شادگیا   ت    یییکینا هیا 
خیییآد  دی قیییانآ  تمیییویم دصیییآل شیییادگیا  نریییا دیینیییث. ثانیییثیشک تکیییایی   تمیییویم عمیییل دی

شلمیی    د«)شییآنث   پاییی  بییا یثییا ییییتفاد   نیو منییث م  گزشییث: پیآنییثها  میییا  محییات م 
(. ن یی  تمییویم تنهییا منحصییا 87: 1374هاگنهییا   بنگوشییث بیی : ؛ 213: 1380مذرباشجیان   

تآینیث ن شی  بسیری دیشیت  باشیث تیا فآیصیل  بلک  دی یشجاد تمایل نیر م   دی شادگیا  نیست

→  ________________________________________________________________________________  
ُلوَبْعَضه وَعلٓ و وف ووُیَفّضِ ُکِلوِؤّ َ

ُ
 (.4)یعث /  <ذِلَكوََلن ٍنوِلَقْنٍموَنْعِقُلسَ وووَبْعٍضوِف و ْْل

ایِ _ »1 یجَّ شأ
َّ یاِئِع یْلأ بَّ یل  طَّ ثَّ اِی  َّ مَّ یجَّ شأ َّ یاِ  ِهأأ مَّ اهأ کَّ اِ   اعَّ آَّ  ِهلّقَّ اهّتَّ أ یاِدیِا  فَّ یل  مَّ َّ ثَّ یا مَّ ِمهَّ یا  َّ طَّ أ ِنهَّ آأ یاِی ِفی  هَّ مَّ ثأ

َّ  َّ یْلأ
ی تأ َّ

َّ
ییا َّ أ کَّ یمأ  یی   َّ مَّ تأ َّ

َّ
یا َّ أ کَّ ِم ِبییاهّو  ِح  اَّ هَّ یآأ یفَّ  جَّ صأ

َّ
ییاِ   َّ أ شمَّ ِ

ییةم ِفی  یْلأ جَّ یَّ ی  دَّ لَّ عأ
َّ
ییا َّ أ کَّ یمأ  مَّ یاِ  فَّ شمَّ ِ

ییتأ یْلأ انَّ کَّ   
ا کَّ ِهكَّ  بَّ کَّ ا َّ  کَّ مأ  اَّ  َّ مَّ هَّ طأ

َّ
صَّ  َّ أ لَّ خأ

َّ
ت    أ ادَّ ِهی َّ ِعبَّ یآَّ  فَّ یِا یهّتَّ أ یأ لَّ  غَّ ٍة عَّ سَّ ّیَّ ؤَّ ٍِ م  ادَّ  ِعبَّ

ّل  ک  بَّ  َّ  اَّ قأ
َّ
 َّ ِممَّ یهَّلِل أ

اهَّ  الَّ یهَّلل  تَّ َّ زٌی قَّ ث  نأ اٌ  مَّ بَّ َسوُبْنی َیُهوَعلو  >هَّ ّسَ
َ
وَفَهْنوأ

َ
وَسوُبْنی َیوُهوَعلو ووَتْقونٓ وووأ ّسَ

َ
ْموَووْنوأ

َ
وِرْضون ٍ وَخْیوٌروأ وَو َِ ووِووَنو 

وِبِهوفِوو وُجُرٍفوه رٍوَشف َنوو َف ْیه َر وَجَهّنَ  «.<وی ِر
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کنآن      ی یت مقلیآب یی پیا نماشیث. بی  عبیای  دشگیا   تمیویم بیا یییاس میا     یت 
گآنی  تثرشج ینسا  یی ب  ییمت تمیاشا  مقلیآب م  یفق   مثییی ب   قاعث کی  دی  کشیانث  بی   ی  

گاح خیآد مقیابق بیا تمکیم   تیآی  شیخص  تمیاشل  فایتیا یه قبیل یی دی شیخص پثشیث می  مرید؛  ها 
گیاح بی  ییمت مقلیآب بسییای بهتیا   نا  گاح ب   ک  داکت  کیث شث   ک  دی ر یشا  با ییم یما ت 

کی  عامیل ی ل یشجیاد م ها  یوشع   مآقت ییت؛   یه داکت ک  تی ثیایت   کنیث بسییای فایتیا یه  ای 
 .1(1/505: 1380؛ دکیم   1/94: 1409عامل د ح ییت )دا عامل   

ون بیوودوستو.3_1و_2_2
کی  ینسیا  شابس  د یت شکی  یه عآیمیل ییایی  دی یشجیاد باگزشیث   متنایب بیا غا ی  

کیوشم  نیا  ؛تماشا  در ن  مقلآب یییت کی  یفیاید دی  2کی  بیا یییاس قیام   شکی  یه یمیزی  
کییی  د ییییتا  بیییث  ینتخیییاب مییی   گادنیییث رره قیامیییت یه م  متییی ثا م   دنیییثکا یییییم یییییت 

(. بییی  مییییری  دهبسیییتگ  15/71: 1371؛ مکیییایح شییییایه   15/282: 1374)طباطبیییایس  
گآنی  شیآد  هیا بیا    بیشیتا می  ت ثیاگبیی  م   عاطف  شخص ب  د یتا  خآد کی   بی   ی  

تمییاشا  خییآد دیییت بییادیید   تمییاشا  د یییت خییآد یی بییای  خییآد شییخص یه  یی  بسییا 
ک  د یت خآب شیخص یی دی  هما بناباییم  باگزشنث.  یهیثی  مقلیآب شیای  مسییا گآن  

مرید  د ییت بیث تمیاشات  ناپسینث دی    تماشات  پسنثشث  دی  جآدش فایهم م  ییانث م 
گآنیی   مرید    پثشییث میی  کیی  ممکییم ییییت شییخص  بیی   گییاه  یه  یغم بیی ی   ناپسیینث بییآد  م

گمای  شآد.دهث ینجاح ها یی  یمزی  م     

وقلبِضسرو.و3_2
ییت. تفیا   م  بیا میزید یه م یثما  ییایی  بیای  تح یق ت آی د زی قلب شک  دشگیا

 _____________________  
ِم؟ع؟»_ 1 یأ سَّ ح  م  یهأ ِلّ   بأ ا َّ عَّ آل   کَّ ّلَّ  :شَّ   ِل  َّ ِإ أ قَّ مَّ لَّ  یهأ َّ یِ حَّ عَّ دَّ

 
 أ أ

َّ
ِدّب  أ

 «. ِإّنِ  ْلَّ 
ْنَلتٓ و>_  2 ِخْذوُفالیً وَخلیالًوووَلْیَتن وون وَو ّتَ

َ
 (.28)فاقا / < َلْنوأ
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ک  م ثم کنای هد  یمزی غفلتپی ۀپی  دی ییم ییت  یمیا دی یییم بیآد  مفویم  شیم ب  دنبال 
گام  فایتیا    یییباب تآجی  بی  خثی نیث مت یال   یمیزی یههی  فیایهم  شیآد م بادیشیت  م ثم  

کیی  ینسییا  یییاعات  بییا خثی نییث مت ییال   نیییم د ییزی  همییان  تیی میم م گییادد.  م  شییآد 
کنث   با شاد خثی نث  مفیویم  عآیمیل ی یقایبرره  دی طیآل شیبان باشیث. تماکر دیشت  خلآ  
گا ینسا  یاعت خلآت  با پوریک  فای ین  دی جام    جآد دیید  خیآی    دگیای نثیشیت  باشیثی

شیآد   بی  تبیع م  بی   گیاد  هث  مقلآب فایمیآش می  عآیمل قایی م م  ناخآی  تحت ت ثیا 
 دهث. ر د   مییم  خآد یی یه دیت م  دیی  نم  دنبال خزششتم

ک  نماهها دی ی ل  قیت بی  جیا مرید  یدکاح دی هیل دب  همیم   دشن  تآصی  شث  ییت 
قبییال بیی  ی    شییخص بییا تآجییکیی   ییای  ؛(417: 1404؛ داینیی   91 :1396)یبییم بابزشیی    1شییآد

کایهیا  متفاقی    عآیمیل ی یقایبنماه دی ی ل  قیت کنیای م     گیبیید   بیا د یزی  مفیویم یی 
مییمی   یق ی  یی پثشیث   ت آی   بی  تبیع م  ۀکنث   ییباب تحصیل ملک  قلب نماه یی یقام  م

بییثیی   (  325: 1423هفیا   مؤ  یه )جم ی2ینجاح نآیفل ب  خصیآ  نمیاه شیب مرید. م 
مییمی  ینسیا    گیادد   بی  تبیع م  یحا   بیم یهقلآعیم نیر مآجب ب  شاد خثی بیآد  م دی 

 نیییم ی قییات  ییییباب ییییتجابت دعییا بیشییتا فییایهم زیییای دی  ؛کنییث دی طییآل رره یی فییایهم م 
ک  منبع یصل  مییم  یییت یی ییت   شخص بهتا م  تبیاه باقیایی تآینث با خثی نث مت ال 

شییای  مسییتما م  نیییر  3(14/325: 1409 )داعییامل   نماشییث. د ییزی دی مشییاهث مشییاف    ز
ت ییآی   مییمیی   ۀییییباب تحصیییل ملکیی  تآینییث یه ییییباب د ییزی قلییب   بیی  تبییع م  خییآد م 

بی    یههی  د یزی دیینیث  هایس مائکی    یبیثی  مقهیا ی هییا  مکا ک  دی  نیم ؛  ایباشث
 گبیینث. ث مت ال ت ثیای  شگاف  با ر   یفاید م ییتباه با خثی نیبب 

 _____________________  
1« _ ِِ اَّ ِثشم  یهّصَّ بَّ تَّ أ ِل   ِف  جَّ َّ ّ

َّ
ا  أ ِتهَّ قأ ا ِف  مِخِا  َّ ِتهَّ آأ ةَّ فَّ یَّ شأ ا خَّ ِتهَّ قأ َّ .» 

ِث یهَّلِل؟ع؟_ »2 بأ ِبي عَّ
َّ
مأ أ ایعَّ هَّ حَّ ِباهّنَّ اَّ تَّ ا یجأ ٌِ ِهمَّ ایَّ ّفَّ کَّ ِل  یأ ِ  یهّلَّ اَّ : صَّ الَّ  «.  قَّ

آِل یهَّلِل _ »3 ی  آی ِباَّ ِهّم 
َّ
: أ الَّ یِح  ؟ص؟قَّ اَّ حَّ ِت یهَّلِل یهأ یأ مأ ِإهَّ  بَّ ت  جأ اَّ ی خَّ زِی   ِإذَّ ب  یآی ِبیاهأ   ِهّم 

َّ
مأ  َّ أ ت  ِمیاأ

 
ِهكَّ أ اٌ   َّ ِببَّ فَّ کَّ   جَّ اأ ِإّ َّ تَّ فَّ

ا  َّ  هَّ تَّ ایَّ شَّ ا  َّ ِز هَّ َّ ّ م  یهَّلل  دَّ ک  مَّ رَّ هأ
َّ
ِت  أ

َّ
ا یّه هَّ ثَّ هأ َّ ِعنأ آی یهّوِ ب  ل   .«یطأ
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 تق اراهوار رفع اضطراب ت سط چگ نگی  .3

 تق ا در تبدیل وجه الت به وعل وات راهوار نقش . 1_ 3
ک  شخص ییییث  بی  یغای ی  یی بیای  خیآد دی هنیثگ   یه جمل  عآیمل ی قایب م  ییت 

گییادد    ث؛ یه ییییم ر  متحییا   متآقیی  م دینیی هیا یی نم  شییماید  یمیا یی  یییییث  بیی  م   یوری  م 
کنییث   پیامییث م   بییوره  ی ییقایب  ها  یدسییاس خسییای  م  دی پییس دیییت نیییافتم بیی  م  هییث 

ت آییییت.  ۀیییت. شکیی  یه ییهکایهیا  ییاییی  بیای  یفییع  نییم ی ییقایبات  دییتیابس بیی  ملکی
کی  م  کمیاه  تآینیث ینسیا  ی ت آی ب  م نا  مایقبت   محافرت دی م ابیل یمیزی  یییت  ی یه یییا 
گیادد   دی م ابیل م   یجبیا   خآد باهدیید.  نیم یمزی  خآد شامل مکو هیا    محامیا  م 

ک  باشث با مایعا    ینجاح م    مستحبا  قایی م   ها محافرت دیشت.  گیاد 
آیید مجهیآل بیای  دشن  با یعاشت ت آی   عمل ب  دیتزیی   بسییای  یه می ۀبا ییاس یده
گآن  1آد ش ینسا  م لآح م  ک  ینسا  م قاب یه تحییا  ب   کی  بی   شابیث؛ یهیایس م ی    یای 
کییوشم  کیی  همییا  علییم تییآأح بییا ت آی 2«فاقییا »ت بیییا قییام    بیی  ی  عناشییت شییث  ییییت _ یییت_ 

تآینیییث دییق یی یه باطیییل تمییییر  یه طویییق م  م   ( 93: 1384؛ بهیییایس  1/272: 1404)قمیی   
کاشیان    دهث یی دی خیآد یییباب ی یقایب   ب مسییا دیق(   بیا ینتخیا1/10 :1406)فیک 

ششییی  کنیییث. عامییی  طباطبیییایس ذییییل مشییی کم   عآیمیییل مییمییی  ر  ۀمفیییویم یی دی خیییآد نهادشنییی  
کی  بیی  فاقیا  بییآد  ت یآی تصییوش  م  شیوشف  فاقییا  بی  م نییا  و»فاماشیث:   نیییم م   نماشیث ی  

کیی  میییا  د   یییر فییا  میی  یا    ییی ۀمییزید بحییو بیی  قوشنیی ۀگییبیید   م  دی مشیی  یییر  ییییت 
فاقیا  دی  .فاقا  میا  دق   باطل ییت     دی یعت ادی     ی  دی عمیل  تفوش   با ت آی

کییاد  کفییا    ییاهت    دی عمییل جییثی  کییاد  یشمییا    هییثیشت ییییت یه    یعت ییادی  جییثی 
کی  مآجیب غ یب ی   یطاعت   ها عمل مزید خشینآد  خثیییت یه م صییت   هیا عملی  

 _____________________  
ُهْنوُسُبَلن >_ 1 ِذیَنوج َهُ و وِفین وَلَنْهِ َنّنَ

َ
و ّل  (.69)عنکبآ / <َو

و>_ 2
َ
َه و ّل ّیُ

َ
وَنْجَعْلوَلُکْنوُفْرَق ی ًوَن وأ ََ ُقن و   .)29ینفال/( <ِذیَنوآَوُنن وِؤْ وَتّتَ
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کاد هیا نتیجی     ییم ۀ  فکا صیحی  یییت یه فکیا باطیل. همیباشث   فاقا  دی یأ    نرا جثی 
کی  یه دیخیت ت یآی بی  دییت می  میآ  شیوشف  هیم فاقیا  م ییث بی  شکی  یه  ۀمشیث. دی مشی ی  ییت 

شیآد  عیا   بیا یشنکی  دی مشیا  قبلی   ییم  نث قسم تفاق  نگشت    یطاق  هم  یی شامل م 
کاد  بآد  پس فاقا  دی  ینحیا  خییا    ۀمزید بحیو شیامل همی ۀمشتمام  خیای    شوری یی ذکا 

 (.71_ 9/70: 1374)طباطبایس   «شآد؛  آ  هم  یدتیاج ب  فاقا  دیینث شا م 
گییا  ها  دی تبیییم شکیی  یه یینتدی ر یشیا  نیییر  کی  ی کلیی  دی عیاهم هسییت   نییم ممییث  

کی  م  کی    دینیث ینسا  ب   یرهیایس  کنیث خثی نیث مت یال ی  یی نسیبت بی   یرهیایس  عمیل 
گیییا  م   ینیییثد نم    بییی  ی   1(2/322: 1406؛ مجلسییی   3/1058: 1409)یی نیییث    کنیییث م

 کنث.    قثی  تشخیص دق یه باطل عناشت م 

 ها بست تق ا در خروح از بنراهوار نقش . 2_3
ک  دشگا شک   مآین   دی م ابل نییل بی  غیاض گا  یه عآیمل ییای  ی قایب م  ییت 
 ؛ یه ییییم ر یی نییثیید هییا عییاد  یمکییا  عبییزی یه م  کیی  ینسییا  دی داهییتمشییث  پثشییث م مقلییآب 

کیوشم بیای  ت یآی بییا   .شیآد فایهم م ییباب نامییم   کی  دی قیام   یییم   ث شیشکی  یه مثیای  
کی  ینسیا  یی یه بم شکی  یه  2کنیث.   یی  نجیا  یه م  یی نماشیا  م بیاد  بییو   م بسیت  ییت 

کی  بی  خا  دییتا  د ا  یآی  با ههیها  باره قامن  م  مثال شیث  ییبب ییت  ت یآی ررز
گادشییث بیی  ؟ع؟د ییا  یآییی   یغییم بسییت  بییآد  تمییاح ییییباب هییاها  یی  نجییا  هزشییثی 

یه  ؟ع؟(. مثال قامن  دشگا یی دی نجا  شافتم د یا  مآیی 11/169: 1374)طباطبایس  
کنای ر د نیل م  کادتآی   فاعآ  دی  گفتنیث میا دی  .شاد  کی  یصیحاب د یا  مآیی   همیان  

گافتای شثشم   یی  نجات  نیثیرشم   نگال فاعآ خثی نیث مت یال بیا  :د یا  فامیآدم  نیا  
شیث   یصیحاب  ها شیکافت   با عناشت یهه  مب . یه ییم ر نماشث مم ییت   هثیشتگا  م 

 _____________________  
م_ » 1 لَّ مأ شَّ أ ا هَّ مَّ مَّ ثَّ   یهَّلل  ِعلأ ّیَّ ِلمَّ رَّ ا عَّ ِملَّ ِبمَّ مأ عَّ : مَّ الَّ  «. قَّ
وَنْجَعْلوَلُهوَوْخَرًج >_  2 ََ ِقو   .(2)طا /  < َوَوْنوَنّتَ
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 (.9/57: 1419ی   ث )مثیّ ادنک د ا  مآی  ب  یامت عبزی م 
ن یی  ت ییآی دی خییو ج یه  گآنیی  بیی  دی ر یشتیی  یه یمیایهمییؤمنیم؟ع؟ بیی  یبییآذی ییمهمچنیییم 

گا میما  بست بم ی  بسیت  شیث  بآدنیث   هیی   ها   همییم بیا بنیث  ها تصوش  شث  ییت: ی
کنیییییث خثی نیییییث بیییییای  ی  یی  نجیییییات  قیییییایی  یی  فیییییایی  نثیشیییییت   ب یییییث یه م  ت یییییآی پیشییییی  

 (.806: 1410؛ تمیم  ممث   552: 1376)هیث   ییق   1دهث م 

 و روزی رزقکسب تق ا در راهوار نقش . 3_3
گآنی   مییمی  دیینیثدییتیابس بی  یرهی  ماد    م نآ  ها شک ن ش  بسری دی  کی   بی   ی  
بیای  ینسیا  یییباب ی یقایب   نیامییم    با دیت نیافتم ب  ها شیک بی  مییری  یهمییت م 

    یفیییریش  ره    رره  میییاد    م نیییآ  یییییتپیشیییگ مشیییث. شکییی  یه مثیییای ت آی پثشیییث م 
بینییی  م افییی   غیاقابیییل پی  ۀیه مثیییای ت یییآی یی ره  پیآییییت کییی  خثی نیییث مت یییال شکییی   نیییا 

گا فاد  دی هنثگ  خآد نسبت ب  یمزی دشن  مآیهب   مت ی  باشیث یا   بثیم. 2نماشث م  ی
ینیثیهد   یه    با طبق م  یفتای نماشث خثی نث مت ال نییر یییباب غیبی  عیاهم یی بی  جوشیا  م 

میزی ی  ییبیو   نرام  مسیا  یییانث.  بی  مییمی  م کنیث   ی  یی  تیثبیا م  یه یییباب هیاها  ی 
طاهیب دنییا منیا  کی  یییت ها ب  هنثگ  با ییاس ییباب هیاها  یییم  علت عاد  ینسا 

دنیییآ  قییایی مسییائل هسییتنث   بیی  همیییم تاتیییب خثی نییث نیییر مسیییا دییّل   فصییل یمزیشییا  یی 
کیی  مایقییب ییتبیاه بییا خییثی   م نزشیت خییآد هسییتنث خثی نی  دهیث م  ث هییم یمییزی یمییا یفیاید  
 نماشث. ها یی یه طویق یمزی  ماریییس   غیب  مثیوشت م  م 

کیس یه محامیا  یههی  بی  »فاماشث:  شوشف  مبکزی م  ۀعام  طباطبایس دی تفسیا مش هیا 
  ننمیآد  ی  یی نشیکنث   دامیت شیایش   یی هتیکخاطا خثی   تیاس یه ی  براهییرد   دیث د 

کنیییث خیییثی  ت یییاه  بیییایش  یی  نجیییا ت  یه تنگنیییا  مشیییکا  هنیییثگ  فیییایهم بییی  م  عمیییل 
 _____________________  
ی_ » 1 ا َّ مَّ ّ َّ یهّسَّ

َّ
آأ أ جام  َّ هَّ اَّ خأ ا مَّ مَّ ه  لَّ هَّ   ِمنأ جَّ َّ ّمَّ یّتَّ َّ  یهَّللَّ هَّ تأ ام ث  ٍث یَّ بأ لَّ  عَّ ا عَّ تَّ انَّ کَّ ضَّ  یأ

َّ  «.ِ   َّ یْلأ
وَنْجَعْلوَلُهوَوْخَرجً و>_  2 ََ ِقو  وَوْنوَنّتَ وَنْحَتِدُبوو*َو ْیُثوال َِ وَیْرُزْقُهوِوْنو  (.3_2)طا /  <َو
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کنث   آ  شوش ت ی  فقا  ییت   خثی  ت اه  بشا یی بی   یییل  م  شیایشع بی   ییر   م 
کیی  فقییا  خییآد ی  یقت ییا  م  یی دیید   داجییت فقییات  یی بییا میی  دعییآ  میی  مرید    کنییث 

کی   ش یی ت میم م ی  ی اد  دنیایس   مخات  ۀماشیکنث   یه همسیا   میال   هیا  ییر دشگیا  
ک  دیییات  باشییث کیی  خییآد ی  یدتمییاه  یی هییم نثهییث     خآشیی  هنییثگ  ی    پییا یه ییهیی  

گیا یه  .فاماشث رره  م   تآق   یی نثیشت  باشث ک  ی پس مؤمم ییم تاس یی ب  خآد یی  نثهث 
کاح نگییاد خآشی   خثی بتایث   دث د ی  یی محتاح بشماید   ب  ییم جهت یه م  محاما  

گیادد  نی  ش ت میم نشآدی  هنثگ بیای  یشنکی   ؛طیزی نیسیت یییم    ب  تنگ  م یشیت د یای 
کی  یه عهیثخیثی  ت یاه   یمانت شی ۀره  یه نادی  یمانت خیآد   ث    خیثی قیادی یییت 

 (.  19/526: 1374)طباطبایس   «مشثبا
مییم »مییبکزی  نیییم ممییث  ییییت:  ۀمشیی  نیییر دربییایدی مییآیعح د ییا  ییییث یهشییهثی ؟ع؟ 

کیینم   دی هنییثگ  خییآد مآیهییب  یبییا خثی نییث مت ییال تآصییی  میی دی با ت ییآی دیشییتمبیی  شییما یی 
گا فاد  مآیهب باشث   خثی یی مّث نرا دیشت  باشیث   کاد  ییت ی ک  خثی  مانت  باشیث 

ک  نم  کی  م  خثی ی  یی یه مسائل   دهیث   یه  داکیت م   پسینثد پسنثد بی  طیا  مسیائل  
ک  ینترای نم   .1«فاماشث ش م ی رره   ر د جایس 

 تق ا در جبران اشتباهات گذشتهراهوار قش ن. 4_3
ک  مییم  د ی     پاشثیی دی یثا داکت دی مسییا عبآدشیت   تآدییث   عمیل  هما  طزی 

نییامییم  نیییر دی پییس ینحییای  یه  نیییم   مشییث  دی م ابییل بیی  دیییتزیی  یههیی  بیی  دیییت م 
گآنی   دشآ مسیا  داصل م  گادشیث  یدسیاس خسیای   بی   کی  شیخص پیس یه متنبی   ی  

کیی  ییهیی  بییای  جبییای  م  نیابییث  م  جییثی  در نیی  نییامییح همییای  بییا عییبیب   کنییث   همییان  
دییم مبییم یییاح فاصیت تزبی  تیا پیی  یه فیای ییییث  دی کی  خآیهث دیشیت. بیا تآجی  بی  من

 _____________________  
ی»_   1 یآَّ  یهَّلِل فَّ  ِصییكَّ ِبتَّ أ

 
ِإّنِ  أ ی   ِمیمأ فَّ قأ ه  وأ ِحیّب   َّ یَّ یا ش  ی  مَّ یاَّ   ِإهَّ کأ یا شَّ ّمَّ ی   عَّ هَّ ّآِ حَّ  أ ش 

َّ
یا   أ یِم یّتَّ َّ یِممَّ ِهمَّ یثأ  َّ ِإّ َّ یهَّللَّ قَّ

ِسب تَّ حأ و    شَّ یأ  «. دَّ
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کی  دی هنیثگ   یییث   باشیث ینسیا  ماگ هحاو شث   ییم نامییم  منق   بی  نریا نم  ها  عیاد  
گنییا   مییمیی  د ی یی  خییآد یی یه دیییت گادنیی خییآد ماتکییب م اصیی  م  ث   بیی  میییری  ییتکییاب 

خییآد بامشنییث تییا مییمیی  یه دیییت یفتیی  شییا  ۀدهنییث  دی پییس جبییای  عملکییاد نادییییت گبشییت م 
ن صییا  شافتیی  یی دربییای  بازشابنییث. شکیی  یه یمییزی ییاییی  بییای  جبییای  یشییتباها  پیشیییم ت ییآی 

کیوشم دی یییم بیای  می  دیشتم یییت؛  نا  کی  یشمیا  مرید »فاماشیث:  کی  دی قیام   کسیان   یشیث   ی  
گییا یه خییثی براهیزشییث  بییای  شییما  ییییل  دهییث    ی  جهییت جییثی یییاختم دییق یه باطییل قییایی م  ی

 .1«مموهد   خثی نث صادب ف ل   بخش  عریم ییت پآشانث   شما یی م  گناهانتا  یی م 
گبشیییت  یی جبیییای    یصیییاح  ت یییآی م ییییا   بثیم دی پیییس م   کنیییث تیییا تآینیییث یشیییتباها  

گنیا  تحیت هیا شیایشق  دی  گآن   ییباب نامییم  یشخا  یه میا  بو د   ییم کی  یثیا  نیست 
تیییآی   بلکییی  بیییا ینجیییاح یمیییزی صیییحیح  همچیییآ  ت یییآی م    جیییآد یشیییخا  بیییاق  بمانیییث
گبشت  یی جبیای   کی  یمیزی دشگیا    نیا  ؛د   بی  مییمی   یق ی  دییت شافیتکیایشتباها  

نییر دی قیام   4  یشمیا  بی  خیثی   عمیل صیاه 3 یق ی  ۀتزبی  2مخفیانی  دید  ۀهمچآ  صثق
گبشت  یی باطا  م ییهکایهایس کوشم ب  عنآی   گناها   ک  یثا یآ   گادشث    .کنث هحاو 

 تق ا در جذب اودادهای الهیراهوار نقش  .5 _3
ک  م  دی دیتیابس بی  ناتآین    کنثتآینث یشخا  یی م قاب   نامییح  یه جمل  یمزی  

گآن   باشث یغایض خآد م یهثی     ک   ب   کمیک دشگیای  دییت شیافتم بی  گیا  ی   بیث   

 _____________________  
َئ ِتُکْنوَووَنْغِفْروَلُکْنوَوو>_  1 ْروَعْنُکْنوَسّیِ و...وُنَکّفِ ََ ُقن و 

ِذیَنوآَوُنن وِؤْ وَتّتَ
َ
َه و ّل ّیُ

َ
وُذوو ْلَفْضِلو ْلَعِظیِنوَن وأ َُ  (.29)ینفال/  < 

ُروَعْنُکو>_ 2 وُنَکّفِ وُتْؤُتنَه و ْلُفَقر َ وَفُهَنوَخْیٌروَلُکْنوَو وِؤْ وُتْخُفنه وَو َ ق ِنوَفِنِعّهَ وِهَيوَو وِؤْ وُتْبُ و و لّصَ َُ و  ئ ِتُکْنوَو ْنوِوْنوَسوّیِ
 (.271)ب ا / <ِبه وَتْعَهُلسَ وَخبیرٌو

و>_ 3
َ
وَتْسَبًةوَیُصنًِ وَعدٓ ون وأ َِ ذیَنوآَوُنن وُتسُبن وِؤَل و 

َ
َه و ّل ئ ِتُکْنوووّیُ َروَعْنُکْنوَسّیِ ْ وُنَکّفِ

َ
ُکْنوأ ّبُ  (.8)تحوشم/ <َر

وووْروَیوو>_ 4 وَنْعَهوووْلوصوو ِلحً وُنَکّفِ وَو َِ وَوووْنوُیوووْؤِوْنوِبووو  غووو ُبِنوَو ئ ِتِهوْنَموَنْجَهُعُکوووْنوِلَیوووْنِمو ْلَجْهووِعوذِلوووَكوَیوووْنُمو لّتَ  <َعْنوووُهوَسوووّیِ
 (.9)تغابم/
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یمیا   ک  یشخا  عادتام قابلیت دیتیابس ب  یهیثی  یی دیینیث  شا یشنیهثی  ناممکم ییت
. دی تآیننیث بی  یهیثی  خیآد دییت شابنیث ب  علت مآین   خایج  همچآ  دشیمم نم گا  

ل  صیآل  مییمی  یفیاید نییر دی م یاض خقیا ب  میری  یهمیت یهثی  غیاقاب  نیم مآیید 
کیی  شییآنث م ی ییقایب د ییای گیییاد    قییایی م  . بییا تآجیی  بیی  ییییم مقلییب شکیی  یه مییآیید  

کمیک نماشیث  ت آی م    یییتپیشیگ  تآینث ینسا  ناتآی  یی دی دیت شافتم ب  یهثی  خآد 
گآن  کی  بیا تآجی  بی   نییم  ب   گیادد    ل دیال یفیاید م   یمیثیدها  یههی  شیامییهکیای ی  

شآد   دی پس م  مییمشی   یق ی   شافتن  م  نیافتن  دی داهت عاد   دیت یهثی  دیت
 مشث.    پاشثیی ب  دیت م 

کیی  بیی  همییای  صییبا ییییت ییییم کییوشم شکیی  یه مثییای ت ییآییس یی  کیی  یه  گآنیی  بام  قییام   شییماید 
کیییث دشییمنا  یی بس یییزیس مآینییع خییایج  یی بامیی  کیی  خثی ؛کنییث یثییا م  دیید     نییث یه  ییای 
دشگییا یمییثیدها  یههیی  همچییآ  مائکیی  یههیی  یی آ    یه ییی1قییثی  مقلییق باخییزیدیی ییییت

تیا  یییانث هیا یی دی جهیت یهثیفشیا  شیای  می  نماشیث   م  هیا نیاهل م  کمک بی  ینسیا ای  ب
بیا یییاس مشیا    . عا   با ییم2غاض مقلآب داصل شآد   مییم  مقلآب ب  دیت مشث

مآجب ناهل شث  خیا   حبتم نیم    3ییت مت الثی نث یهه  ینسا  بات آی محبآب خ
گییادد. عامیی  طباطبییایس دی  منییث  یه یمییثید یههیی  م  ی    بها    یدمییت بییا  نیییم بنییث 

کایمت یهه  شیایشق  دیید   م   فیا  بی  »فاماشث:  مبکزی م  ۀبخش  یه تفسیا مش یییث  ب  
گییا ییییم .یییتمییا  خییثی   دیشییتم ت ییآی دی دیییم خثیعهییث   پی کایمییت ششییای ی ط تمییاح شییث 

کیی  جییر  ش نیی  مدمیی  مییزید محبییت     شییت یههیی  قییایی میی  ؛شییآد داصییل میی  گیییاد    شتیی  

 _____________________  
وِبه وَنْعَهُلسَ وُوحیٌطو>_  1 ََ و  َکْیُ ُهْنوَشْیئً وِؤّ َ ُکْنو وَنُضّرُ ُقن وال وَتّتَ وِؤْ وَتْصِبُرو وَو  (.120)مل عمای / <َو
ُتنُکْنوِوووْنوَفووْسِرِهْنوٓهوووَبلوٓ و>_ 2

ْ
وَنوأ ُقوون وَو وَتّتَ ُکووْنوِؤْ وَتْصووِبُرو وَو ّبُ ویَنوذ وُنْهووِ ْدُکْنوَر َکووِةوُوَدووّنِ َِ  <ِبَخْهَدوِةوآالٍفوِوووَنو ْلَهال

 (.125عمای / )مل
ْوفٓ وووَبلٓ و>_ 3

َ
قٓ وووَوْنوأ و ّتَ قیَنوووِبَعْهِ ِ وَو و ْلُهّتَ وُنِحّبُ ََ و   (.76)مل عمای / <َفِإّ َ
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کسیی  بیی  م  نمیی  ی   ییییث   یثییا م  نصییا  یههییی    دیییا  ییی یث  بنییثگا  بییا ت ییآی  خییثی 
کییی  باعیییو مبیییاد  دنییییا   صیییاح بیییاطم یهیییل دنییییا   یف یییت دیجیییا  مخاتشیییا   یییییت 

 (.3/417 :1374طباطبایس  «)شآد م 

 تق ا و نقش آن در تحصیل آراوشراهوار وراتب . 4
یفتایهیا  ینسیا  یییت. بیای  ت یآی  ۀهمی ۀ  دی  یقیع پاشیت آی ف ل  قلب    داهت  در ن  

    محامییا  ی ل مآیهبییت نسییبت بیی   یجبییا ۀدلییدی ما .هحییاو شییث  ییییتییی  مادلیی  
کی  دیجی   مکو هیا    د ح مآیهبیت نسیبت بی  مسیتحبا   ۀدلیییت  مای ل ت آی ۀییت 

هیا  نیث یه   کنث ک  قلب یی یه شاد خثی غافل م ییت یآح مآیهبت قلب  یه یمزی   ۀدلما
 یمزی مباح باشث.

 انجام واجبات و ترک وحروات. 1_ 4
گیییاد ر ح   بییث  نخسییت  ۀدی مادلیی کیی   یجبییا    محامییا  مییزید تآجیی  قییایی  همییان  

  پاشییثیی بییای  شییخص فییایهم  گیییاد   مییمشیی  دییثیقل  ینسییا  دی مسیییا صییحیح  قییایی م 
گا شخص نسبت ب  ینجیاح  یجبیا    تیات محامیا  یسیت  ررهد  م  ک  ی مرید. دی داه  

  دکیاتیآی  یییئی   ر د   جباینی  بیای  م  نم  هما  مییمی   یق ی  دیثیقل  هیم یه دییت می 
کیی    نییا  ؛نییث   یمییزی  یجییب تییات شییث  یی مجییثدیم بیی  جییا مریدککیی  شییخص تزبیی  غیییا یه من
کوشم خثی نث ک  هنیثگ  1مت ال دی قام   ینیث بی   یی بیا یییاس ت یآی بنییا  ننهاد  خیآد  کسان  

کی   کسان  تشیبی  م  گهیا  دی متی   ییاهنث م یی باکنیای پاتگیا  یسیت  بنیایس نماشیث  کی  نا
 (.1/209: 1419؛ یبز یی   13/303: 1406)صادق  تهاین    ریرد درهخ فو  م 

 _____________________  
َسوُبْنی َیُهوَعل >_ 1 ّسَ

َ
وَفَهْنوأ

َ
ْموَوْنوووَتْقنٓ وووأ

َ
وِرْضن ٍ وَخْیٌروأ وَو َِ َسوُبْنی َیُهوَعلٓ وِوَنو  ّسَ

َ
وِبوِهوفو وووأ وَف ْیهو َر َشف وُجوُرٍفوهو ٍر

وَیْهِ یو ْلَقْنَمو لّظَ ِلهیَنو وال َُ و  َنوَو وَجَهّنَ  (.109)تزب /  <ی ِر
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 انجام وستحبات و ترک ووروهات .2_4
ک  دی پس ینجاح  یجبا    تات محامیا  پثشیث م  ث مشیث دیثیقل  یییت   باشی مییمش  

گسیتاش دید     بای  یفز د  مییم  دییا کی  دی دیث تیآی   ت یآی یی  یمیزی مکیو     مسیتحب یی 
کییی  قصیییث   ییییی   یی بییی  خیییآد یختصیییا  م  ۀدیمنییی دهیییث میییزید تآجییی  قیییایی دید. ینسیییان  
(  جیآح   53: 1426؛ دسیین  تهاینی   163 :تا   بس)کاشان  دیید باشث یکآ پیشگ  ت آی

کامیل ی صا  پسنثشث  یی دیشیت  باشیث تیا بیا یعاشیت م دشگا  تیا  هیا مییمی   یق ی  پاشیثییتا   
  شییثپییادیختم بیی  یمییزی ههییآ   ه ییب مییبمت     ر یشییا  1گییادد. بییا همیییم ییییاس دی مشییا 

گآن   ییت کی   نییم هنیثگ  ب   کی   دی  یقیع ممیا  دینسیت  شیث  ی  ی     هنیثگ  یخیو   
گآنیی  یمییزی ه ییب   ههییآ ییییت د ی یی  هحییاو شییث  ییییت : 1374)بحاینیی    خییاه  یه هییا 

 (.1/45: 1404؛ مجلس   2/511

 ذکر و یاد کثیر خداوند  .3_4
گا   یعاشت مستحبا    تات    بخشیث مییمی  بی  دییت ممیث  یی ییت یا م مکو ها  ی

کامل بیای   ثشیآد   باشی ییم ماتبی  یه ت یآی داصیل نم تویم مییم  با ی یما باه هم پاشثییتویم   
کی  همیا  ذکیا   شیاد  ۀی  یه مییم  ب  یعاشت ماتب نیل ب   نیم ماتب  گادشیث  یآح ت یآی ملیرح 

یمیا بیشیتا مثیای م    ک یا   دیئم  خثی نث ییت. یصل ت آی دی قلب ینسا    جآینح  یییت
نیی  ممکییم ییییت فییاد  دی ش  ؛جییآیید    بییثن  ییییت   بخشیی  یه م  ههییزی   بییوره نییثیید

کی  یه هحیاو هیاها  شکسیا  یمیا یه هحیاو دیا   در نی  همگی    نثی میا  جم ی  باشیث 
یمییا م  شییخص مشییغآل شییاد خییثی باشییث.   غافییل یه شییاد خییثی   مشییغآل بیی  یمییزی دنیییا باشیینث

ک   نیثیید   بیا ههیزی   بیوره بیو نی  ک  دهث  باشث ف ل  یی ینجاح م  ب  شاد خثی همآیی  کس  
 شابث.  دال ب  مییم   یق     پاشثیی دیت م ییم 

 _____________________  
وو وٓهو>_ 1 وَلِعٌبوَو وَلْهٌنوَو

َ
ْیی وِؤاّل ک ُین ووِذِ و ْلَحی ُةو لّ ُ و َْلِخَرَةوَلِهَ و ْلَحَین ُ وَلْنو و لّ َ َر وِؤّ َ  (.64)عنکبآ /  <وَنْعَلُهسَ ووَو
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کوشم دی م ابل ینسیا  کسیان  قیایی  دی قام   کی  یه شیاد خثی نیث مت یال  یینیثد هیا  بیا ت یآی 
؛ 1دهیث ها قوشن  همچیآ  شییقا  یی قیایی م  ب  دنبال م  خثی نث مت ال بای  م   نث ی غافل
کیوشم  ک  شک  یه صیفت  نا  عامی  یییت. ینسیت  شیث  د «خّنیاس»هیا  شییقا  دی قیام  

کی  بی  »فاماشیث:  یییم صیفت م   بایطباطبایس در شییقا  یی یه یییم جهیت خّنیاس خآینیث  
کیی  ینسییا  بیی  شییاد خییثی میی  طییزی مییثی ح مدمیی  یی  یآییی  میی  یفتییث پنهییا   کنییث   بیی  مح یی  

کی  ینسیا  یه شیاد خیثی غافیل می  شآد   ع ب م  م  مشیث   بی   شیآد  جلیآ می  ر د  باه همیم 
کی   نییم قیویم   20/689: 1374)طباطبایس  « پادیهد م  یآی   کس   (. بثیه  ییت 

ک  خثی نیث مت یال دی مشیا    نا   همایه  دیشت  باشث دی ی قایب   نامییم  خآیهث بآد
کی   نیییم یمیا  جییر ی یقایب   نییامییم   2نماشییث ها  شیییقا  تصیوش  م  دشگیا بیی   یآیی 

گآنیی   داصییل  نخآیهییث دیشییت کیی  باشیی بیی   س تنهییا بیی  خثی نییث های  ه  نیییم  یآیییی ثی  
 .3مت ال پنا  باد تا مییم  د ی   ب  دیت مشث

کلیییث  ذکییا یههیی  دی تحصیییل مییمیی   تآصییی  مشییا    ر یشییا   پییس یه شییافتم ن یی  
کی  ییتآیی ( با ییم یما 18/40: 1400؛ هاشم  خزیس  210: 1409)شهیث ثان    باشیث گادشیث  

خآد   مفیث بآد  ذکا یههی    نییم ذکیا   شیاد  یی  یشخا  ب  میری  تآینایس   ییتقاعت
ک  یه ییم طویق شخص بهتیا م  4؛یفریش  دهنث تآینیث بیا خثی نیث مت یال ییتبیاه باقیایی   ای 

گادد کنث   یه مییم  بیشتا  بها  کیوشم شکی  یه یی   نا  ؛منث  هیا  ییییث  بی   ک  دی قیام  
ک یا دینست  شث  ییت   5.فاح   خآشبخت  ذکا   شاد 

 _____________________  
ِقویَنو>_   1 َكوِلْلُهّتَ ّبِ و َْلِخَرُةوِعنَ وَر وو*َو ِْ وَوونوَنْعوُشوَعونوِذْکوِرو لوّرَ ْضوَلوُهوَشوْیَط ًی وَفُهوَنوَلوُهوَقوِریٌنوٓهوَو )هخیا /  <ِنوُیَقوّیِ

35 _36). 
َكوَعلٓ وووَفَنْسَنَسو>_  2

ُ
ُدّل
َ
ْیط ُ وق َلون وآَدُموَهْلوأ وَیْبلٓ وَشوووِؤَلْیِهو لّشَ وُوْلٍكوال  (.120)ط  / <وَجَرِةو ْلُخْلِ وَو

و ْلَنْسَن ِسو ْلَخّنَ ِسو>  _ 3  (.4)ناس / <ِوْنوَشِرّ
َکثیر ًو>_  4 وِذْکرً و ََ ذیَنوآَوُنن و ْذُکُرو و 

َ
َه و ّل ّیُ

َ
 (.41)یدریب /  <ن وأ

ذیَنوآَوُنن وِؤذ وَلقیُتْنوِفَئًةوَف ْثُبُتن وَوو>_  5
َ
َه و ّل ّیُ

َ
ُکْنوُتْفِلُحس ون وأ َکثیرً وَلَعّلَ و ََ  (.45)ینفال / <و ْذُکُرو و 
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ک  دی  نکت  کیث شث ر یشا  ی   ک   ییم  با م  ت  ذکیا   شیاد یههی  یی تیا ینسا  باشیث ییت 
ک   ک ییا  باشثی  تآی    ییتقاعت دی جایس یدیم  دهث  نی  تنهیا د یزی قلیب  بس گان  ذکیا 

گآنی دیید  بلک  تی ثیای  نیامقلآب   گبیید نم جا  یثا مقلزبس با  کی   بی   شیخص گیا  ی  
کیی   شابییث   دتیی  تآفیییق ذکییا قلیییل یی نیییر یه دیییت م  ا م تنفییعبییاد  نسییبت بیی   دی دهییث 

کلین    مشث ب  دیت نم مییمش  نیر نتیج       (.2/86: 1407)بنگوشث ب : 

 گیری نتیجه
گا   ت آی ن ش  بسری دی یفع ی قایب   تحصیل مییم  دیید یبتثی م یثما   ثیما باش  ی

گییییادییهکیییای ییایییی   کییی ؛ت یییآی میییزید تآجییی  قیییایی  یختم بیییاینگ  بیییث   تیییات غفلیییت    یییای 
تییآی  بییثیم صییفت دسیین     د ییزی قلییب نم هییا  در نیی  همسییآ بییا یهییثی  یههیی   ینگیر 

گآن  هیا   علتدییت شافیت. ی یقایب   نیامییم   کی  ت یآی یه طوییق تحیت تیی ثیا دیید گآنییا
مرید. یه جملییی  علیییل نیییامییم   یمیییزی  هیییا یییییباب مییمییی  یی بییی   جیییآد مییی  خیییآد قیییایی دید  م 

گییافتم دی بممجهییآل گناهییا    هغییرش بسییت   قییایی  گبشییت     هییا  مشییکا  مییاه    هییا  
گآنیی   دهییث نایمیییث  یه عناشییت یههیی  ییییت. ت ییآی تمییاح ییییم یمییزی یی تغییییا م  کیی  ی   بیی  

  ییییباب ره    بییاد بیییو   م هییا  بسییت نییث  یه بمک مجهییآ   یی بیی  م لآمییا  تبییثیل میی 
گبشیییت  یی  رره  یی پثشیییث مییی  گناهیییا   دیید   یمیییثیدها  یههییی  یی نیییاهل  یه مییییا  بامییی مرید  

پلکیان  ن شی  بسیری دی یفیع ی یقایب   تحصییل شیکل نث. هیا شیک یه مایتیب ت یآی بی  ک م 
گآن مییم  دیید ک  ماتبی   ب   کی  ذکیا   شیاد یههی  ی ۀی   ییت بیی  یه مایتیب دشگیا ییآح ت یآی 
کنای م  یمزی نگای  ک ا  یی دا کننث  یی   کنث.  صل م هنث   مییم  د ی   دثی
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  .1410   قم    دیی یهکتاب یْلیامالغاراتث ف   یبایهیم بم محمث   .8
  .1409مؤیسة مل یهبیت؟مهع؟  قم    هوساجل الشیععامل   محمث بم دسم   دا .9

کتاب  قم     کلهه کهزار و یدسم هید  ممل   دسم   .11  ش.1381بآیتا  
  .1426  مشهث     ینتشایی  ملکآ  نزی قام  بانوهر تاییث محمثدسیم   دسین  تهاین    .11
دفتیییا نشیییا فاهنیییس   الحیکککاةدکیمییی     علییی   دکیمییی محمیییث   دکیمییی   محمثی یییا .12

 ش.1380ییام   تهای   
ییهکایها  یهه  دی ت لیم   توبیت بای  یه بیم باد  ی قایب   »داج ده ان   عادل   .13

 .42_ 21ش    1389  11    شمایناوۀ الهیات  «ییتاس
 ش.1380دفتا نشا م ای   قم    اخالق اسالویمذرباشجان      مس آد دشلم   یدمث .14

  .1412دیی یه لم  بیو      وفردات ألفاظ القرآنیصفهان   دسیم بم محمث  ییغب   .15
  .1409؟جع؟  قم  یماح مهث  ۀ  مؤیس الخراجج و الجراجحیی نث   ی یث بم هبة یهَّلل   .16
  .1411دیی یهفکا  دمشق     العقیدة و الشریع  و الهنهج التفسیر الهنیر فیهدیل    هب    .17

دیی یهت ییای  هلمقبآعییا   بیییو       ارشککاد االذهککان الککی تفسککیر القککرآنیییبز یی   محمییث   .18
1419.  

هیییا   بوییییی  پیییادیهش»فتحییی  مشیییتیان      علییی  مهیدفیییاح ییییرر  پوشیییاه لیا   مهنیییاه .19
  شناختی هش در سالوت روانپژو    «فایشناخت  با تآج  ب  یب اد ی قایب   ز دینگیختگ 

 .21_ 13ش    1390  8  شمای

  .1409   قم    مکتب یْلعاح یْلیامونی  الهریدشهیث ثان   زیم یهثیم بم عل    .21
  فاهنیس یییام   قیم  ة لفرقو  وفو وتفدویرو لقورآ وبو لقرآ وو لدونّو  محمیث   صادق  تهاینی  .21

1406.  

  مآییآ  همیثین  محمیث بیاقا ۀتاجمی  آنالهیزان فی تفسیر القرطباطبایس  محمثدسیم   .22
 ش.1374قم   ۀعلمی  مثیییم دزه ۀجام 

 ش.1372ناصا خسو   تهای     تفسیر القرآن وجهع البیان فیطبای   ف ل بم دسم   .23
وی  یه نزشسنثگا    عث  .24

ُ
  .1423  دیی یهحثشو یهث افی   قم  صسلو لدتةوعشر ْل

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/229449/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2_%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/229449/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2_%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/220835/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2_%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14920/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%81%d8%aa%d8%ad%db%8c_%d8%a2%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58077
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58077
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 ش.1376دفتا نشا یههاد   قم    هجادیالصحیف  الس ؟ع؟  عل  بم یهحسیم  یماح  هایح .25
کاشان   محمث  .26    .1415  مکتبة یهصثی  تهای   تفسیر الصافی   بم شا  مات  فیک 

  .1406یماح یمیا یهمؤمنیم عل ؟ع؟  یصفها    ۀکتابخان   ال افییییییییییییییییییییییییییییییییی    .27

 ش.1363  دیی یهکتاب  قم  تفسیر القهیقم   عل  بم یبایهیم   .28
 تا. نشا هما  تهای   بس  هوصبا  الهدای  و وفتا  الوفای کاشان   محمآد بم عل    .29

کنآن    زشا  ی قایب   هیجا ؛ تن »کال  ییآی    .31   پیام ی نسکو   «م  ها  ها  هنثگ  
 ش.1354  73شمای  

  .1407   تهای     دیی یهکتب یْلیامییالواف  کلین   محمث بم ش  آب .31
 ش.1376دیی یهحثشو  قم    عیون الحون و اله اعظ  بم محمث  هیث   ییق   عل .32
  .1403دیی إدیا  یهتایث یه وبس  بیو      بحار األن ارمجلس   محمث باقا   .33
  .1404دیی یهکتب یْلیامی   تهای      شرح أخبار آ  الرسو  یورآة العقو  ف  یییییییییییییییییییییییییییییییی  .34
فاهنگ  ییام   ۀ  مؤیسشرح ون ال یحضره الفقیه یلهتقین فروض  امجلس   محمثت     .35

  .1406پزی  قم  کآشان
  .1419؟ع؟  تهای    دیی محب  یهحسیم   ون هدى القرآنی   محمثت    مثیّ  .36
   .1424دیی یهکتاب یْلیام   قم     التفسیر الواشامغنی   محمثجآید   .37
 ش.1371   تهای   ی یهکتب یْلیامی  دی تفسیر نه نه    همکایی  مکایح شیایه   ناصا .38
  بییو     ینتشایی  یعلم   هوصبا  الشریع   ج فا بم محمث  منسآب ب  یماح ششم؟ع؟ .39

1400.  
هییا   بویییی  ی ییقایب مییاگ دی  ییای آب یهگآ» فیییوره مبییاد    علیی   هیخییان   یدمییث  .41

  16  ی  شیماشناسی سکالوت روان  «ی  م اشس  ۀدهبستگ  دی بیمایی  یاطان : شک مقاه 
 .64_ 43ش    1394

  مکتبیة یْلییامی   ونهکاح البراعک  فکی شکرح نهکج البالغکهم  خیزیس  مییوهی دبییب یهَّلل  هاش .41
  .1400تهای   

کبیا ییی   ینتشیایی  دینیا   عل  ۀ  تاجمهاى یادگیرى اى بر نظریه وقدوههاگنها   بس. می   .42 ی
 ش.1374تهای   

 


