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 چکیده

فرماید اگر دعای شما نبود خداوند  ای که می به گونه، رفی شده استدر قرآن کریم دعا سبب توجه و اعتنای خداوند به انسان مع

ترین  نسوب به ساحت مقدس امام العارفین حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است از عالیم کهدعای عرفه . کرد به شما اعتنا نمی

که آن حضرت در آستانه  در شرایطی از سوی آن ناحیه مقدسه صادر شده است، مضامین عرفانی و اجتماعی برخوردار است

لذا در مضامین این دعا هم اوج . است تهاشاش از سوی دیگر قرار د و در پایان مناسک حج عارفانه حرکت به کربال از یک سو

پروردگار عالم . عرفان و عبودیت و خیرخواهی برای مردم و هم اوج ظلم ستیزی و مبارزه با ستمگران عالم نشان داده شده است

های الهی و همچنین مشکالت و  نعمت، ایش الهی سخن گفته است و در آن آیاتعددی در قرآن کریم از آزمدر آیات مت

ها از سوی خداوند  جهاد نیز یکی از موارد امتحان انسان. کند ها معرفی می ای برای امتحان و آزمایش انسان ها را وسیله یارفتگر

 . ودعی این دعای ارزنده پرداخته شسعی شده است به مفاهیم اجتما مقالهدر این . است

 

 .مفاهیم اجتماعی، دعای عرفه ، دعا های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

شدگان مهد نبوت و  هاشم و تربیت بالغت و فصاحت در خاندان بنی. از مواهب الهی برای بشر سخن و قدرت تکلم استی کی

قیق درونی و هر احساس لطیف بودند که هر معنای دچنان در سخنوری قوی . رفت والیت از غرائز طبیعی ایشان به شمار می

 . لرزاندند هر شنونده را بر خود می د وریختن روحانی را در قالب الفاظ رسا و مناسب می

تواند  که می. های ارزشمند معارف اهل بیت عصمت و طهارت )ع( است گنجینه. . . . ی کمیل و توسل و سمات و  ادعیه

 . یراب نمایدبجوشاند و وجود ما را از آب زالل آن س های عرفان را در ما سرچشمه

 چرا دعای عرفه و چرا مفاهیم اجتماعی؟

. . . ا که ادعیه به طور عموم و به خصوص دعای عرفه شامل انواع مفاهیم اخالقی و تربیتی و عرفانی و اجتماعی و آنجاز 

لذا با راهنمائی . جتماعی موجود در دعای عرفه پرداخته باشدباشد و دریافتم کمتر تحقیقی وجود دارد که صرفاً به مفاهیم ا می

باشد و وجه  ای می روش تحقیق عمدتاً کتابخانه. خود را به این مهم اختصاص دهم قیقاستاد عزیزم بر آن شدم تا موضوع تح

 . پردازد امتیاز آن این است که صرفاً به بررسی مفاهیم اجتماعی موجود در دعای عرفه می

 

 عا:فلسفه دحکمت و 

 "دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی"

همیشه و همه جا در زندگی بشر ، اند ری گرفتن از موجودات ماورایی برای غلبه بر نیروهای مختلفی که آدمی را احاطه کردهای

همواره به دنبال ، سرگردان با مواجهه این جریانات مختلفان انس، های زمان در این کوران حوادث و بحران. شود مشاهده می

 . منبع غنی ماورایی است التیام و آرامش و ارتباط و انس با

هرچند خدا در ، حقیقت آن چیزی به جز خواندن خداوند نیست، این کنش و یا حتی واکنش نفس آدمی را هر چه که بنامیم

 . نامیم ما این حقیقت را دعا می. باشد و با تلقی پیروان سایر ادیان متفاوت می ای خاص معرفی شده هر دین و مذهبی به گونه

 

 عرفات

گردد؛ مگر این که روز  اند: کسی که در ماه رمضان آمرزیده نگردد تا رمضان آینده آمرزیده نمی دق علیه السالم فرمودهاصامام 

 . عرفه را درک کند

اندکی متمایل به جنوب که در میان ، کیلومترمربع در شرق مکه معظمه 18د نام منطقه وسیعی است با مساحت حدو، عرفات

از ظهر تا غروب در این منطقه حضور  -نهم ذی حجّه  -زائران بیت اهلل الحرام در روز عرفه . فته استقرار گرراه طائف و مکه 

در این سرزمین همدیگر را یافتند و ، خاکی در نقلی آمده است که آدم و حوّا )ع( پس از هبوط از بهشت و آمدن به کره. دارند

اند که جبرائیل علیه السالم هنگامی که مناسک  چنین گفته. ستگرفته افه نام این منطقه عرفات و این روز عر، به همین دلیل

اند سبب  یز گفتهلذا به این نام خوانده شد و ن، چون به عرفه رسید به او گفت عرفت و او پاسخ داد آری، آموخت را به ابراهیم می

دانند که برای  ل صبر و رنجی میجهت تحمآن را  کنند و بعضی ه مردم از این جایگاه به گناه خود اعتراف میآن این است ک

 . صبر و شکیبایی و تحمل است"عرف "چرا که یکی از معانی . رسیدن به آن باید متحمل شد
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عبادت و طاعت ست و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به از عیدهای بزرگ است؛ هر چند عید نامیده نشده ا، عرفه

از همه اوقات خوارتر و حقیرتر و ، شیطان در این روز. ها گسترده است برای آنخود را احسان  سفره جود و، خود دعوت کرده

 . تر است خشمناک

حضرت . خواست د که از مردم کمک میالعابدین علیه السالم در روز عرفه صدای فقیری را شنی روایت شده که حضرت زین

هایی که در شکم مادر  رود در این روز بچه ه امید می؛ در حالی ککنی دراز میفرمود: وای بر تو! آیا دست نیاز به سوی غیر خدا 

، مورد فضل و لطف الهی قرار گیرند و سعادتمند گردند؟ بهترین عمل در روز عرفه دعا است و در میان روزهای سال، هستند

 . ای دارد این روز برای دعا امتیاز ویژه

 

 تاریخچه عرفه

السالم دارد  خاتم االنبیاء و حضرت سید الشهداء علیهم، ابراهیم، آدم ن بزرگ الهی چونخاطراتی از مرداصحرای عرفات در خود 

 . که حضور هر یک با عنایات خاص حضرت حق همراه بوده است

 

 بن علی )علیهما السالم(تر به دعای عرفه حسین  نگاهی دقیق

أخص و ویژه ، الم دارای جایگاه ممتازحسین علیه الس دعای عرفه امام ،روز عرفه دارای دعاهای فراوانی است؛ ولی در این میان

بر زبان ساالر شهیدان علیه السالم جاری گشته ، ترین معارف الهی و توحیدی در این دعا ترین و عمیق ناب، است و در واقع

 . است

بیرون  و خشوع از خیمه ا نهایت خاکساریب، ر روز عرفه امام حسین علیه السالم با گروهی از خاندان و فرزندان و شیعیانصع

امام علیه السالم چهره مبارک خود را به سوی کعبه گردانید مانند مسکین نیازمندی که . آمدند و در جانب چپ کوه ایستادند

ئه مانع و چنین آغاز کرد الحمدهلل الذی لیس لقضائه دافع و ال لعطا خود گرفت و دعایش را ها را برابر صورت دست، طلبد غذا می

سازد و از عطا و بخشش او  سپاس خداوندی را سزاست که چیزی قضایش را دور نمی"لجواد الواسع؛ نعه صانع و هو اال کص

 "ی عالم گستر استای آفرینش او را ندارد و او سخاوتمند کند و هیچ آفریننده جلوگیری نمی

، احل رشد و تکامل در برگرفتهن را در تمام مرخداوند که انسا پایان های بی ای از نعمت حضرت علیه السالم سپس به بیان گوشه

شمرد؛ سپس به  های خداوند می ها و مواظبت و پرستاری و دلسوزی آنان را از الطاف و عنایت پردازد و مهربانی مادران و دایه می

ای از  دریچه، ااز این دعهر فرازی . بیند کند و خود را از ادای یک شکر نیز عاجز و ناتوان می های الهی اشاره می ر نعمتلزوم شک

دهد که امام  نشان می، گشاید و عبارات دعا و محتوای آن نور و توحید و عشق و محبت به خداوند را به سوی دل انسان می

ر با همه وجود حضو، تمام جهان را به یک سو نهاده، سره از خود و عالم غافل گشته حسین علیه السالم در حال این دعا یک

همه ذرات هستی و نفوذ علم و قدرت و حیات او را بر تک تک ذرات و موجودات عالم مشاهده  ه و اشراف او بهخداوند و احاط

انسان و خدا را بشناساند و نزدیکی ، با این نیایش خواهد امام حسین )ع( می. بر زبان آورده است، نماید و آن چه را که دیده می

ترین رابطه انسان با خداوند را با زیباترین شکل به تصویر  ترین و واقعی منطقی ،او با این نیایش. آن دو را به هم بنمایاند

 . کشد می

عشق و محبت و معرفت به ذات  ای از شور و دعای عرفه سیدالشهداء علیه السالم سراسر نور و عرفان پروردگار است و آمیزه

 . پاک خداوندی است
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 پیشوایان و ائمه كفر:

پروردگارا از روی مهر و رأفتی که به من داشتی و احسانت نسبت به من مرا به جهان نیاوردی در » .ی عرفه آمده استدر دعا

 «. . . دوران حکومت پیشوایان کفر آنانکه پیمان تو را شکستند و 

رد و به ش دیگران قرار داامام کسی است که پیشاپی. قرائت شده است "أیمّه"و  "أئمّه" ر قرآن به دو صورتائمه جمع امام و د

شود و کفر در لغت به معنای پوشاندن و پنهان کردن چیزی است و مقصود از آن در اینجا انکار وحدانیت خدا یا  می او اقتدا

، شود که در کفر بر دیگران پیشی گرفته ی اطالق میاضافی است بر کسان ائمه کفر که ترکیبی، بنابراین، شریعت و نبوّت است

 . کنند ی میران از آنان پیرودیگر کاف

 

 فرجام حاكمان جائر و پیروانشان:

 ای یاری نخواهند در قیامت از سوی هیچ شفاعت کننده، خوانند امامان کفر که دیگران را نیز به آتش جهنم می

ار پیوسته ب، کنند / و چون دیگران در کفر و معاصی از آنان پیروی می 58 01قصص  "رونمَةِ ال یُنصَو یَومَ القِی. . . . شد 

لعنتی مستمر ، نی مانند بار گناهان پیروانشان بر آنان تحمیل شده و از این رو با استمرار کفر و معاصی پس از ایشانگناها

. . . و نیز آنان در قیامت از زشترویان خواهند بود ( 05، /58)قصص . . . لَعنَةًواَتبَعنهُم فی هذِهِ الدّنیا "دامنگیرشان خواهد گشت:

رویی در این آیه آن است که چون ائمه کفر را هیچ یاری  معنای زشت( 05، / 58)قصص . “نَ المَقبوحینقِیمَةِ هُم مِ: و یَومَ ال"

در آیات . شود ن نزدیک نمیکسی به ایشا، نان متنفر گشتهای خواهند شد که نفوس از آ کند ایشان به گونه ای یاری نمی کننده

 -:166ر قیامت اشاره رفته است مانند تکبران یاد شده و به تنازع آنان با پیروانشان ددیگری از ائمه کفر با عناوینی مانند مس

امامان ن آمده که یان چنیو در پا/ 04غافر  94 – 07و  /80سبأ  88 -81/؛ 10ابراهیم  51/؛ 7اعراف  85 -88/؛ 5بقره  167

 (88، / 87)صافّات . “لعَذابِ مُشتَرِکونفَاِنّهُم یَومَئِذ فِی ا "اند: کفر و پیروانشان در عذاب الهی مشترک

 

 جهاد و پیکار با ائمه كفر:

ها در  یاط آناست تا هرگاه ح "غضب"ها  خداوند متعال در وجود موجودات زنده غرایز گوناگونی قرار داده که یکی از آن غریزه

 . ود دفاع کنندخ از، با تمام نیرو و ابزاری که در اختیار دارد، خطر و تهاجم دشمن قرار گرفت معرض

اگر . قوۀ غضب نیز وجود دارد، گونه که غریزۀ شهوت وجود دارد و باید کنترل شود و در مسیر مناسبی قرار گیرد در انسان همان

تجاوز به ، های خانمان برانداز موجب به وجود آمدن جنگ، منحرف شود، دفاع استاین غریزه از مسیر اصلی خود که همان 

ها را گناهی بزرگ  ها و ظلم به انسان گونه جنگ اسالم این. شود دیگر می های ز میان بردن حقوق انسانسرزمین دیگران و ا

 . داند می
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 های حاكمان اسالمی: ویژگی

 . شود ها در اینجا اشاره می ه به برخی از آناند ک شده های وصف در متون اسالمی حاکمان به خصلت

چرا که در بیشتر ، گردد محوریت این موضوع به وضوح آشکار می، ان )ع( در این بارهعدالت محوری: با دقت در کالم معصوم-1

دل از عبادت ی امام عا رسول خدا )ص( فرمود: یک لحظه. وصف عدالت برای امام و نیز برای کارگزاران به کار رفته است، موارد

 (9هفتاد سال برتر است )

 (6هاست ) حکومت فرماید: عدالت سپر نگهبان امیر مؤمنان نیز می

 

 عزت:

که در جهان مظهر و الگوی عزت و شرافت است از عامل راهنما و مربیان شایسته برخوردار  -علیه السّالم  -حضرت امام حسین 

بهره جست و همواره وصیت  -السالم  علیهم -حضرت فاطمه و امام حسن ، علیحضرت ، بود و از مربیانی همچون پیامبر اکرم

شمار  های بی را به نعمت فرمود: نفست را از هر زبونی و پستی دور بدار هر چند تو یش را در گوش داشت که میپدر بزرگوار خو

 . رساند

 "و فی اعین الناس فعظمنی "و در جای دیگر " ی اعززت: انت الذ"در دعای پرفیض عرفه به نقل از ساالر شهیدان و خوانیم

 

 تعریف عزت:

به معنای نبود حالت عزت و  "ذلت"شود و  انسان می ست که مانع شکست و مغلوب شدنبه معنای حالتی ا "عزت"کلمه 

 "عزت"ه به عالقو  میل[ 1]، شود پذیرد و مغلوب می به راحتی شکست را می، ای که انسان ذلیل شرافت در انسان است به گونه

نیاز به علل و عواملی دارد  "عزت"شکوفایی ، اردها وجود د یک امر فطری است که در نهاد تمام انسان "ذلت"و فرار و تنفر از 

شود و در مقابل حالت ذلت و مغلوب شدن و پذیرش شکست در انسان  که عدم توجه به این عوامل سبب خاموشی آن می

 . شود تقویت می

فرماید:  می -م علیه السال -حضرت امام علی ، پذیرد هیچ طعم تلخ ذلت و خواری را نمی، یرین عزت را بچشده طعم شانسانی ک

 [5سازد ] خوار و ذلیل نمی، آن را با پلیدی گناه، س عزیز و شریفی داردکسی که نف

 

 عوامل خواركننده انسان

ن قلمداد گردیده است از جمله پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و ده انساخوارکنندر احادیث مختلف موارد گوناگونی به عنوان عوامل 

دانند حضرت علی علیه  د و رها کردن جهاد در راه خدا را از عوامل خوارکننده انسان میداد و ست اشتغال به، آله بخل ورزیدن

صی در نزد دیگران و عزّت تاری شخاز گرف پرده برداشتن، السّالم در تبیین عوامل خوارکننده انسان به عواملی همچون طمع

دانند  دلبستگی به زندگی دنیا را مایه خواری می، الم نیز در حدیثیامام صادق علیه السّ، فرمایند جوئی نزد غیر خداوند اشاره می

را  ز راستیز ترس اامام حسن مجتبی علیه السّالم نی، فرمایند و در احادیث دیگر ستمگری و ظلم را مایه ذلّت و خواری بیان می

 . دانند مایه ذلّت می
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 ها ترین انسان ذلیل

شده که مردم را خوار نماید و در حدیث دیگری از ترین مردم کسی دانسته  یه و آله زبوندر احادیثی از رسول اکرم صلی اهلل عل

امید آن که با . است گردیده ترین مسئله برای انسان تعریفحضرت علی علیه السالم آزمندی به دنیا به عنوان خوارکننده

مندانه و توأم با رستگاری ش به دنبال زندگی عزّتمندی هر چه بیشتر از فیوضات و کلمات گهربار این بزرگان پیش از بی بهره

 . باشیم

 

 گناه در لغت و اصطالح:

و  "اثم”و “ ذنب“ز آن به لغت عرب انافرمانی و امثال این الفاظ آمده و در ، خطا، جرم، در لغت فارسی به معنای بزه "گناه "

. انجام عملی برخالف قانون و یا سرپیچی از قانون استتعبیر شده و معانی که در جامع معانی است همان نافرمانی و “ معصیت"

[1] 

 گناه است نافرمانی هر چند کوچک باشد، گناه در پیش اهل شرع عبارت است از: هرگونه کاری برخالف فرمان خداوند باشد

نظر الى صغر ال ت "در سخنی به ابوذر فرمود:  "صل اهلل علیه و آله"رسول اکرم  [5]. بزرگ است، تامر خداس چون خالف

 [8]. بلکه آن را بنگر که از چه کسی نافرمانی می کنی، رکوچک گناه را ننگ "الخطیئة ولکن انظر الى من عصیته 

 

 اثر گناه بر سالمت انسان

 . عقلی و روانی قابل بررسی است، میسه بخش جسانسان در اثر گناه بر سالمت . 1

آنها کروگن “: [ یعنی0]"صمّ بکم عمی فهم ال یرجعون  "گذارد ان میدرک و دید انس، اثر سوئی روی حس تشخیص، گناهان

على  ختم اهلل“ . دهد خبری حس تشخیص را از دست می گناهکار بر اثر غفلت و بی“ گردند  گ و کورند و از ضاللت خود بر نمی

هایشان پرده  ها ده و بر چشمهایشان مهره ها و گوش : خدا بر دل"یعنی[ 9]"م و على سمعهم و على ابصارهم غشاوۀ قلوبه

سه نعمت زبان . . . . . . .  "و الذین کذّبوا بایاتنا صمّ و بکم فی الظّلمات"فرماید:  سوره انعام می 85و نیز در آیه "افکنده شده 

 . شود گرفته می ها ش از آنچشم و گو

 

 قساوت قلب

سوره  08در آیه . کند ثر اصرار بر گناه بر روح انسان غلبه میباشد که در ا قساوت قلب یکی از آثار سوء گناه بر روان انسان می

وقتیکه  : چرا"رجمهت ": فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولکن قست قلوبهم وزیّن لهم الشّیطان ما کانوا یعملون"خوانیم  انعام می

ان را قساوت فرا گرفت و شیطان کردار هایش رسید توجه و تضرّع و زاری نکردند بدین سبب )نکردند( که دل ی ما به آنها میبال

 “. آنها را در نظرشان زیبا نمود

 

 پیامدهای گناه

 پیامدهای دنیایی -الف 

واقب شومی به همراه خواهد داشت از شود و ع ان میگریبانگیر انسشود بلکه در دنیا هم  اثرات گناه فقط مربوط به آخرت نمی

 جمله:
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 گناه مانع استجابت دعا -1

پس آن بنده ، اقتضا دارد که زود یا دیر برآورده شود، خواهد : همانا بنده از خدا حاجتی می"فرمود "مالسال علیه"امام باقر 

معرض خشم من درآمد و ن و او را محروم ساز زیرا در فرماید: حاجت او را روا مک میخداوند به فرشته ، دهد گناهی انجام می

 [10سزاوار محرومیت شد ]

 حکایت

، باز همان شخص را در سجده دید، به مردی از اصحابش افتاد که در سجده بود هنگامی که بازگشت "م السال علیه"گذار موسى 

قدر برای من سجده او چنین وحی فرمود: که اگر آنبرآورده کرده بودم خداوند به فرمود: اگر حاجتت به دست من بود هر آیینه 

ب من است ینکه از آنچه که ناخوش آیند من است روی گرداند و به آنچه مطلوپذیرم تا ا کند که گردنش خورد شود از او نمی

 [19]. شود روی آورد یعنی از گناه پرهیز کند که آن موجب عدم استجابت می

 های خداوند دست دادن نعمت از -5

انسان در اثر نعمت است که از دست دادن ، هایی که خداوند متعال برای بعضی از گناهان مقرّر فرموده است دیگر از عقوبتی یک

بأنفسهم  : إنّ اهلل ال یغیّر مابقوم حتّى یغیّروا ما". . . . سوره رعد فرمود 11خداوند در آیه [ 16]. شود نافرمانی خدا دچار آن می

دهد مگر  یمسلما خداوند وضعیت گروهی را تغییر نم”: یعنی “ دونه من وال  سوء فال مرّد له وما لهم مّن وإذآ أراد اهلل بقوم

جز خدا ، د کنند و زمانی که خدا نسبت به جمعیتی اراده بدی نمایدها در نفس خود و کردار خود تغییری ایجا زمانی که آن

 . دارد یهیچ عاملی آن را بر نم

: آیا [ یعنی17] " قل هو من عند أنفسکم إنّ اهلل على کلّ شیء قدیر. . . . . . . . . . بة أولمّا اصابتکم مّصی: "و نیز می فرماید 

هرگاه به شما مصیبتی رسد در صورتیکه دو برابر آن آسیب به دشمنان رسید گوئید چرا به ما رنج رسد بگو این مصیبت از 

 . "عال بر هر چیز داناستکه نافرمانی کردید که ایزد متدست خود کشیدید 

 گناه باعث سلب محبت خدا-8

همانا خدا ” یعنی: “ : إنّ اهلل ال یحبّ من کان خوّانا أثیما". . . . خوانیم سوره نساء می 147شود: در آیه  گناه مانع محبت خدا می

 “. دارد آن را که خیانتکار و بد عمل است دوست نمی

 گناه باعث شکست انسان -0

ما را در ، : هرگز گمان مبر که کفار"ترجمه[ 18] "وا معجزین فی األرض وما واهم النّار ولبئس المصیر ال تحسبنّ الّذین کفر "

این آیه پاسخی است به کافران با آن  "جایگاه آنان آتش است و به راستی که بد سرانجامی است، کنند زمین عاجز و درمانده می

وا معجرین فی وال تحسبنّ الّذین کفر"دهد:  گونه به مؤمنان وعدۀ حاکمیت بر زمین را می اوند اینخد، امکاناتی که دارندهمه 

اگرچه . توانند در هیچ کجای زمین اراده و راه خداوند را مختل و عاجز نمایند زیرا مخالفان نمی، تردید نکن“: ترجمه "االرض 

 [15] ". واهند خوردبرابر قدرت خدا شکست خابرقدرت باشند امّا در ، کفّار

 سعادت دنیا تنها در گرو رضایت خدا -9

النّاس ویأت بأخرین و کان اهلل على ذلک قدیرا * من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا واالخرۀ إن یشأ یذهبکم أیّها  "

دنیا و هم ثواب آخرت تنها از جانب  سازد: هم ثواب روشن میاند را  آیه خطای افرادی را که ترک تقوی کرده. . . . [ 54]"

کس بدون اینکه خدا  خواهد باید به خدا تقرب جوید چون هیچ ی را میخداست پس حتی اگر مزدی فقط ثواب و سعادت دنیو
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ند و الیق چه ثوابی داند بندگانش به دنبال کدام سعادت هست گردد او شنوا و بیناست و می بخواهد به سعادت و ثوابی نایل نمی

 [51]. باشند می

 محرومیت از هدایت الهی -6

های خداوندی محروم و  اند و خویش را از هدایت در واقع به خود ستم کرده، پذیرند افرادی که بر اثر لجاجت و عناد حق را نمی

 . اند بهره ساخته از الطاف او دور و از حرکت در مسیر رشد و کمال بی

یا ”. . . فرمود ، روی آورند“ گوساله پرستی “ . . . بعد از آنکه به ، الم به قوم خودالس حضرت موسی علیه 90در سوره بقره آیه 

. "اید به خودتان ستم روا داشته، شما با رو آوردن به گوساله، : ای مردم"ترجمه. . . "قوم إنّکم ظلمتم أنفسکم باتّخاذ کم العجل 

و ما "فرماید:  می 141اند در سوره هود آیه  یقت محروم کردهخداوند پس از بیان عاقبت و سرگذشت مردمی که خود را از حق

 . "ولی آنان به خودشان ستم کردند، : وما به آنان ستم نکردیم"ترجمه". . . . . . . . نفسهم ظلمنا هم ولکن ظلموا أ

 

 پیامدهای اخروی گناه

 مرگعذاب به هنگام  -1

در قرآن [ 55]. از دیدن حقایق نظام هستی عاجزند، آویخته شده است های غرور و غفلت بین انسان و حقایق تا زمانی که پرده

کنید اگر  یعنی چنین نیست که شما خیال می“ : کالّ ال تعلمون علم الیقین * لتروّن الحجیم"فرماید تکاثر میسوره  10-18آیه 

 . قطعاً جهنم را خواهید دید، باشیدعلم و یقین به آخرت داشته 

 بینی آن چه نادیدنی است آن بینی چشم دل باز کن که جان

 هنگام مشاهده عذاب-5

با ندای )رب ارجعون( پروردگارا! مرا باز گردان فریاد استغاثه ، بیند وشت دردناک را با چشم خود میدر این هنگام که انسان سرن

گونه ترسیم  نگام مرگ اینگونه افراد را به ه شنوند قرآن کریم حاالت این هرگز می "کالّ"دهد و جواب  و پشیمانی سر می

 [50لیتنا نردّ وال نکذّب بایات ربّنا و نکون من المومنین ] و لو ترى إذ وقفوا على النّار فقالوا یا[ 58: ]"کند  می

 . شدیم کردیم و از مؤمنان می پروردگارمان را تکذیب نمیگشتیم و آیات  ای کاش )بار دیگر( به دنیا باز می"ترجمه: 

ین گونه در آتش کفر و بی ای کاش خاک بودیم )وا": [ ترجمه59] "یا لیتنی کنت ترابا  "فرماید:  ل آنها را میدر آیه دیگر حا

 ایمانی خود نمی سوختیم(

 اثر گناه و عذاب جاودان -8

دون ولیّا وال انّ اهلل لعن الکافرین واعدّ لهم سعیرا * خالدین فیها ابدا االّ یج"فرماید: سوره احزاب می 69-60خداوند در آیه 

انید * آنان در آن دوزخ همیشه معذبند و بر نجات خود یعنی: خدا کافرانرا لعن کرده و بر آنان آتش دوزخ مهیا گرد "نصیرا 

و ادخل الذّین ءامنوا وعملوا الصّالحات جنّات تجری "فرماید:  سوره ابراهیم می 58ه و نیز در آی“ هیچ یار و یاوری نخواهند یافت 

هایی  ه و عمل صالح کردند در بهشتو آنان که بخدا ایمان آورد“یعنی: ” النهار خالدین فیها ربّهم تحتیهم فیها سالم  من تحتها

 . تحّیت و سالم و احترام در آن بهشت مخلدندبرند که از زیر درختانش نهرها جاریست و همیشه به فرمان خدا با 

با ندای )رب ارجعون( پروردگارا! مرا باز گردان فریاد استغاثه ، بیند خود می در این هنگام که انسان سرنوشت دردناک را با چشم

گونه ترسیم  ینگونه افراد را به هنگام مرگ ا شنوند قرآن کریم حاالت این هرگز می "کالّ"دهد و جواب  یمانی سر میو پش

 [50ب بایات ربّنا و نکون من المومنین ]و لو ترى إذ وقفوا على النّار فقالوا یا لیتنا نردّ وال نکذّ[ 58: ]"کند  می
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 . شدیم کردیم و از مؤمنان می گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی یای کاش )بار دیگر( به دنیا باز م"ترجمه: 

بی  ای کاش خاک بودیم )واین گونه در آتش کفر و": [ ترجمه59] "یا لیتنی کنت ترابا  "فرماید:  میدر آیه دیگر حال آنها را 

 ایمانی خود نمی سوختیم(

 اثر گناه و عذاب جاودان -8

انّ اهلل لعن الکافرین واعدّ لهم سعیرا * خالدین فیها ابدا االّ یجدون ولیّا وال "فرماید: احزاب می سوره 69-60خداوند در آیه 

زخ همیشه معذبند و بر نجات خود یعنی: خدا کافرانرا لعن کرده و بر آنان آتش دوزخ مهیا گردانید * آنان در آن دو "نصیرا 

و ادخل الذّین ءامنوا وعملوا الصّالحات جنّات تجری "فرماید:  سوره ابراهیم می 58ه و نیز در آی“ هیچ یار و یاوری نخواهند یافت 

هایی  ر بهشتو آنان که بخدا ایمان آورده و عمل صالح کردند د“یعنی: ” من تحتها النهار خالدین فیها ربّهم تحتیهم فیها سالم 

 . و سالم و احترام در آن بهشت مخلدند تحّیتبرند که از زیر درختانش نهرها جاریست و همیشه به فرمان خدا با 

 

 پیامد اجتماعی -ج 

 گناه و ویرانی جامعه

، ایه آبادانیسازد و استغفار از گناه و بازگشت به سوی خدا را م قرآن کریم پیوند روشنی میان مسائل معنوی و مادی برقرار می

تغفروا ربّکم إنّه کان غفّارا * یرسل السّماء علیکم مّدارا لت اسفق. "کند طراوت و اضافه شدن نیرویی بر نیروها معرفی می، خرّمی

به آنان گفتم: از  "علیه السالم"از زبان نوح “:  [ ترجمه56] "* و یمددکم بأموال و بنین و یجعل لَکم جنّات و یجعل لَکم أنهارا 

را پشت سر هم بر شما فرو ریزد و شما را  آسمانناهان خود در پیشگاه پروردگارتان استغفار کنید که او آمرزنده است تا باران گ

خوانیم ربیع بن  جالب توجه اینکه در روایات اسالمی می. "ها و نهرها را برای شما قرار دهد با اموال و فرزندان کمک بخشد و باغ

امام . ت کرداش شکای بودم مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادی "السالم علیه"ام حسین نزد ام“گوید:  صبیح می

سومی آمد و به او گفت: ، به او نیز گفت: استغفار کن. دیگری آمد و از فقر شکایت کرد، به او فرمود: استغفارکن "السالم علیه"

گوید: من تعجب کردم و گفتم: هر کس نزد شما  ربیع می، به او نیز گفت: استغفار کن. دعا کن خداوند به من پسری دهد

گویی استغفار کنید و از خداوند طلب  دهی و به همه می ای نعمتی دارد به او همین دستور را میتقاض آید و مشکلی دارد و می

ب را از کالم خدا که در جواب فرمود: آنچه را گفتم از پیش خود نگفتم من این مطل "علیه السالم"حضرت على . آمرزش نمایید

 [57]. پس آیات فوق را تالوت کرد ردم واستفاده ک، کند حکایت می“ علیه السالم"از پیامبرش نوح 

 

 آثار و فواید دعا و دعا كردن برای دیگران

همچون . یردهاست تنها با همین نیت باید انجام گ عبادات باید با نیت تقرب به خدا به جا آورده شود و دعا که از برترین عبادت

د که اطاعت حق تعالی است و لذا دعایشان اجابت کنن دعا میاولیای خاص الهی که تسلیم محض اوامر او هستند و از آن جهت 

اما خود دعا دارای آثار و فوایدی است که هر ، خواهند چیزی نمی، هرچند آنان از دعا جز تقرب. بشود یا نه راضی هستند

 . البته در صورتی که آداب و شرایط آن را رعایت کند، خواهد شد مند ای از آن بهره دعاکننده

 کنیم: وجه به روایات به برخی از فواید دعا اشاره میبا ت مقالهدر این 

 کسب معرفت:. 1
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اینکه انسان بداند فقیر محض است و در همه چیز . به دست آوردن معرفت الزم برای شناخت خود و خداست، از شرایط دعا

شود  بدون اراده خداوند واقع نمیهیچ چیزی  نیاز از دیگران و برآورنده نیاز دیگران است و بداند که ست و خداوند بیمحتاج خدا

با این معرفت انسان با تمام [ 1]"انما امره اذا اراد شیئا أن یقول له کن فیکون". شود درنگ محقق می و هرچه را او اراده کند بی

یبوا لی و فلیستج"بیان آیه در  -علیه السّالم  -امام صادق . شود د و همین باعث اجابت آن میوجود و با اخالص دعا خواهد کر

و وقتی از آن  [54]. یعنی مردم بدانند که خداوند قادر است هر آنچه را بخواهند به آنان عطا کند "فرمایند:  لیؤمنوا بی می

 [8]. شناسید خوانید که او را نمی ما کسی را میچون ش "فرمود ، حضرت درباره علت عدم استجابت دعا پرسیدند

 آرامش روانی:. 5

و وارد آمدن فشار برای . شود که برطرف کردن آن از توانش خارج است دگی روزمره خود گرفتار مشکالتی میگاهی انسان در زن

تواند مدت درازی تحمل کند  میکند و این اضطراب را ن های آدمی در وی اضطراب ایجاد می انجام کارهایی فراتر از توانمندی

دعا و راز و نیاز با خداست چرا که دعا برقراری ارتباط ، ت آوردن آرامشن اضطراب و به دسبهترین راه حل برای از بین برد( 0)

بداند  کند که اگر صالح این ارتباط انسان را امیدوار و دلگرم به قدرتی برتر می. خدایی که بر هر کاری تواناست. بنده با خداست

 . کند ها را برطرف می به راحتی آن فشارها و سختی

 ازی:خودس. 8

. پذیر است که اعمال او خالف خواست پروردگار نباشد باط با خداوند و با او به راز و نیاز پرداختن در صورتی امکانبرقراری ارت

پس ( 56، شند و عمل صالح انجام دهند )شوریکند که ایمان داشته با فرماید: خداوند دعای کسانی را اجابت می قرآن کریم می

فرمایند:  می -علیه السّالم  -چنانکه حضرت على . پاک و عملی صالح الزم دارد دلی، حاجت از او سخن گفتن با خدا و طلب

چون شرط به و [  9. پرهیزگار باشید و اعمالتان را صالح و درونتان را برای خدا خالص کنید تا خداوند دعایتان را اجابت کند ]

 . مراقب اعمال و رفتار خود خواهد بود، استی از خدا داردکسی که حقیقتاً درخو، ترک گناه است، اجابت رسیدن دعا

 نجات از دوزخ. 0

خداوند به مالک جهنم ، ای را به جهنم ببرند شود عده فرمایند: در قیامت امر می می -صلّى اهلل علیه و آله  -رسول اکرم 

د به خاطر وضو گرفتنشان و ورتشان را نسوزانص، رفتند آتش بگو پاهایشان را نسوزاند چونکه با آن به مساجد می فرماید: به می

 . . . [6گرفتند ] ها را باال می هایشان را نسوزاند چون هنگام دعا دست دست

 تشویق به فعالیت:. 9

شود: یکی از آنها کسی است که در خانه بنشیند و از خدا  یدعای چهار نفر اجابت نم "فرمایند:  می -علیه السّالم  -امام صادق 

دعا کننده بدون عمل مانند تیرانداز بدون کمان است که  "فرمایند:  می -علیه السّالم  -رت على و حض. [7]"روزی طلب کند 

یکی از . بت آن را رعایت کندخواهد دعا کند باید حداکثر شرایط اجا کسی که واقعاً می. [8رسد ] گاه دعای او به اجابت نمی هیچ

 . آن شرایط کار همراه دعاست

 محبوبیت نزد خدا. 6

خداوند در قرآن . کند و دعا یکی از آن عبادات و بلکه افضل آن است م هر عبادتی انسان را محبوب درگاه حق تعالی میانجا

علیه  -امام باقر ( 79الحلیم اوّاه منیب )هود/ان ابراهیم . کند کریم از حضرت ابراهیم به خاطر دعا کردنش تعریف و تمجید می

 . [5کند ] یند: اواه کسی است که بسیار دعا میفرما در بیان این آیه می -السّالم 

 جلب روزی. 7
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صلّى  -پیامبر . های بیشتر و بهتری به سوی خود جلب کرد توان نعمت خداوند روزی دهنده تمام مخلوقات است اما با دعا می

تا هر کس به اندازه خود دریافت شود  آسمان بر زمین نازل میفرمایند: رزق و روزی به عدد قطرات باران از  می -آله اهلل علیه و 

 . [14های بیشتری درخواست کنید ] لکن خداوند زیاده دهنده است پس از فضل خداوند نعمت، کند

 دفع بال:. 8

ر حالیکه نزول بال هم هستند تا روز قیامت و دعا بال را دفع می کند حتی دفرمایند: دعا و بال با  می -علیه السّالم  -امام سجاد 

 . [15فرمایند: امواج بال را با دعا دفع کنید ] می -علیه السّالم  -و حضرت علی . [11باشد ] قطعی شده

 تقویت روحیه احساس مسئولیت نسبت به جامعه:. 5

دیگر و جامعه همه افراد را نسبت به یک. را مورد توجه قرار داده استدین اسالم همه ابعاد زندگی اجتماعی و فردی انسان 

و این مسئولیت را در قالب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین واجب کرده است و یکی از  داند مسئول می

نهی از منکر کنید تا خداوند دعایتان را  فرمایند: امر به معروف و امیر مؤمنان می. داند شرایط استجابت دعا را این وظیفه می

مبادا ، فرماید: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید به فرزندانش میو همچنین در وصیت خود . [18مستجاب کند ]

 . [10اجابت نشود ]، بعد شما هرچه دعا کنید، خداوند اشرار امت را بر شما مسلط کند

 شفای دردها:. 14

 [19]. ده دردهاستفرمایند: دعا کنید چرا که دعا شفا دهن می -ه السّالم علی -امام صادق 

 ت آوردن منزلت نزد خدا:به دس. 11

رسد مگر با درخواست و  مقام و منزلتی هست که کسی به آن نمی، فرمایند: نزد خداوند متعال می -علیه السّالم  -امام صادق 

 [16]. دعا

شمول دعای خیر خویش ن فراز از دعای پر فیض عرفه حضرت سیدالشهدا عموم را ماز بین بردن خودخواهی: در چندی. 15

 یند:فرما می

فرمایند:  می -علیه السّالم  -چنانکه امام صادق . برای استجابت دعا بهتر است انسان اول برای دیگران دعا کند سپس برای خود

 -صلّى اهلل علیه و آله  -همچنین پیامبر . [17]شود  دعایش مستجاب می، هر کس چهل مؤمن را قبل از خود دعا کند

چرا که باعث اجابت دعاست  -و برای دیگران هم دعا کند  -می کند آن را عمومیت دهد ایند: وقتی کسی از شما دعا فرم می

 . طلب خیر برای دیگران در واقع مبارزه درونی با انحصارطلبی و خودخواهی است. [18]

دعا برای . استزرگواری و کرامت نفس انسان دعا برای دیگران نشانه ب. ای برخوردار است اهمیت ویژهدعا کردن برای دیگران از 

 . شود که حوائج انسان نیز زودتر و بهتر برآورده شود تر است و سبب می دیگران به اجابت نزدیک

وایات متعدد آمده است که آن بانو در در ر. های بارز حضرت زهرا )ص( نیز فراوان دعا کردن برای دیگران بود یکی از ویژگی

کردند و حوائج دیگران را بر حوائج خود ترجیح  خدا بسیار برای دیگران دعا می های شبانه خود و راز و نیازهای خود با عبادت

ند که به کنیم بدانیم که قطعاً کسی یا کسانی را خدا مأمور می ک اگر به فکر دیگران هستیم و برای دیگران دعا می. دادند می

 . کنند فکر ما باشند و برای ما دعا

کنیم یا  ال غفلتیم یا خیر این است که ببینیم به فکر دیگران هستیم و برای دیگران دعا میهای اینکه بدانیم در ح یکی از نشانه

 . اینکه فقط به فکر خودمان هستیم
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 نتیجه

دین و اخالق ر تفکرات مادی مشغول کرده و از عالم حتی آن کسی که خود را د، رنج و غم نیست در این عالم کسی بی

پس . فشارد روح و روان لطیف او را می، ها و دردها انسان را رنجاندهین جهان مشکالت و رنجچه آنکه در ا. خبری بهره است بی

الم تحت فرمان او رسیم که در دنیا خوشی مطلق وجود ندارد پس چه بهتر است که در برابر خدایی که همه ع به این نتیجه می

ه و به سوی خویش دعوت فرموده و سختی و لجاجت به و با کمال مهر و عطوفت بندگانش را نوازش کرددر سایه قدرت اوست 

 "فرماید:  می 8و در سوره نور آیه . خرج ندهیم و با ندامت و پشیمانی به سوی او روی آوریم و رحمت و مغفرت او را طلب کنیم

. جه کنید و باز گردیدهمگی با هم به سوی خدا تو، ای مؤمنان"یعنی:  “میعا ایّها المؤمنون لعلّکم تفلحونو توبوا الى اهلل ج

 "شاید رستگار شوید

ی  چرا که ارتباط انسان با کمال مطلق الهی تنها روزنه، دارد ها زنده نگه می دعا نور امید در همه ارکان زندگی را در انسان

 . زندگی استها در  از مشکالت و نارسایی امیدبخش برای رهایی انسان

، در لسان روایات در مقایسه با نماز نیز جایگاه دعا برای تقرب به خدا بیشتر استدعا مغز عبادت و بندگی انسان است و حتی 

لهی و رویکرد به دعا در پیشگاه ذات ربوبی یعنی پذیرش علم و قدرت و مولویت ا. چون دعا اظهار فقر و مسکنت انسان است

ترین  آنجا که در ادعیه مأثور از ائمه به عالیشود و از  شود میلش به خدا نیز بیشتر می دا بیشتر میهرچه شناخت انسان به خ

 . ها قوی کند تواند نور معرفت را در انسان معارف الهی اشاره شده است این خود می

 . تعالی باشدی فراراه ما برای یک زندگی مامید است که تأمل در ادعیه و بخصوص مفاهیم اجتماعی آنها چراغ
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