
 
 

 

وها در گام انتظار وندیپ یشناس بیآس  آن یاخالق راهکارو  نیر
 1مصطفی ورمزیار
 2مرضیه ورمزیار

 1/1/1411تاریخ پذیرش:    21/7/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کلاای حرکاات رهبااران الهاای اساات؛ جااشب و تربیاات نیروهااا، حفاا  نیروهااا، پیونااد بااین  گااام طااره  انتظااار، اولااین 
کلیادی ایان مرحلاه اسات، پیوناد باین نیروهاا و حفا  انساجام  نیروها، و رهبری و مدیریت نیروها، از مفااهیم 

ای برخوردار است، چنین پیوندی،بر محاور خادا، قارآن  نها در راستای حف  قدرت جبهه حق از اهمیت ویژهآ
شاود، ایان  می هاای مختلا  درونای و بیرونای  گیرد و در مسیر خود دچار آسایب شکل می بیت و والیت اهل

کتابخانه هاا پا  از تبیاین ایان  همطالب و توصیفی تحلیلای در پاردازش داد آوری جمعای در  پژوهش با شیوه 
کال و اناداختن  پردازد، و برای آسایب ها به درمان اخالقی برای نجات از آنها می آسیب های درونای از قبیال توا

بار بر دوش دیگران، ظلم و فریاب بارادران و حساادت، تضاعی ، تحقیار و تمساخر، دلتنگای و عادم تحمال، و 
 دهد. های اخالقی ارا ه می و دشمنان، درمانهای بیرونی از قبیل، منافقان و جریان نفوذ  آسیب

کلیدی  واژگان 
 شناسی منتظران. مهدویت، انتظار، نیروسازی، پیوند نیروها، آسیب

 مقدمه
ای به قدمت خلقت انسان دارد، وقتای خداوناد  گیری در برابر هم، سابقه حق و باطل و جبهه

کاارد باار روی زمااین خلیفااه ه اطاعاات از ایاان خلیفااه شاادند و ای قاارار دهااد و همگااان مااأمور باا اراده 

                                                        
)نویساااااانده مساااااائول( سااااااط  چهااااااار حااااااوزه و عضااااااو هیئاااااات علماااااای مرکااااااز تخصصاااااای موعااااااود حااااااوزه علمیااااااه قم. 1

(mova277@yahoo.com.) 
گرایش اخالق). 2  (.varmazyar14@gmail.comدکتری مدرسی معارف اسالمی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ای هم با حضور آدم و فرشتگان برگزار شاد و نمااد ایان اطاعات نیاز ساجده بار آدم قارار داده  جلسه
کارد و پا  از  کارده و از ساجده بار آدم تمارد  شد، شیطان نارضایتی خود را از این اراده الهی اعاالن 

کارد و سااوگند راناده شادن و مطاارود شادن، جنا  تمااام عیااری باا راه حااق و بناد گان خداوناد آغاااز 
کرد گمراه خواهد  کرده و همگان را  که در برابر این راه هدایت ایستادگی  . از (47-53:حجر)خورد 

کاه خداوناد  این پ  راه حق و باطال از هام جادا شاد ولای رویاارویی جادی باا هام نداشاتند تاا این
کااه  گیری و عضااوگیری حااق و  جبهااهپیااامبرانی را از میااان فرزناادان آدم برگزیااد در ایاان زمااان بااود 

گرفتند   .(548 :)بقرهباطل فعال شد و در برابر همدیگر موضع 
پیااامبران و صااالحان بااه عنااوان رهبااران جبهااه حااق؛ و شاایطان و طواغیاات بااه عنااوان رهبااران 

کردنااد، هاادف رهبااران جبهااه حااق تربیاات بشااریت  جبهااه باطاال، ایاان رویااارویی را ماادیریت ماای
کردن هدف خلقت بوده و هست و هدف رهباران جبهاه رساندن او به مرحله قرب ا لهی و محقق 

کادام بارای  کشااندن انساان باوده و هسات و هار  گمراهای  باطل نیز جلوگیری از این هدایت، و باه 
کار می گیرند، باا این رهبری و اهداف، برنامه دارند؛ و برای رسیدن به آن تمامی تالش خود را به 

که جریاان باطال بارای ر کارده و بارای خاود  سایدن باه هادف از هار وسایلهاین تفاوت  ای اساتفاده 
کرده و تنها از مسیر درست باه  شناسد در حالی  خ  قرمزی نمی که جریان حق بر مدار حق حرکت 

کرده اشاتباه اسات از  که انتخاب  کند مسیری  سوی اهداف خود در حرکت است و هر جا احساس 
 دف برسد.گردد و حاضر نیست به هر قیمتی به ه آن بر می

برد جبهه حق و مقاومت در برابر باطل و تالش برای نابودی باطال و  رهبران الهی برای پیش
ناپشیر داشاااته و بااارای ایااان مهااام  رشاااد جامعاااه و اعاااتالی دیااان در طاااول تااااریپ، تالشااای خساااتگی

کلاای حرکاات»انااد ایاان برنامااه  کرده ریزی می برنامااه اساات چااون « طااره»شااود،  نامیااده ماای« طااره 
کلیااات ایاان برنامااه و طااره در تمااامی « کلاای»از پاایش تعیااین شااده اساات،  ای برنامااه اساات چااون 

گام کنند تمامی  های طره را خواهناد پیماود اماا  رهبران الهی مشترک است و هرکدام توفیق پیدا 
جبهه باطل این مهلت را به بیشتر آنها نداده و بسیاری از ایشان را به شاهادت رسااند، ایان طاره 

که در حرکت  گام است: تمامی رهبران الهی دیده میکلی   شود دارای سه 
 . انتظار؛ 4
 . تقیه؛5
 . قیام و تشکیل حکومت.8

گام برای رسیدن به دولت آدم و قدرت یافتن جبهه حق، مقدمه چینای و فاراهم آوردن  اولین 
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کاه ماا در ایانزمینه گرچاه مفهاوم ایان واهرا بار آن مای« انتظاار»جاا ناام  هاای الزم اسات،  ه از نهایم 
 جهت لغت و اصطالح تا رسیدن به مقصود ما مقداری فاصله داشته باشد.

( و یاااا 542، 2ق: ج4472قااادرت بیناااایی)ابن منظاااور، « نظااار»شناساااان،  انتظاااار، از نظااار لغااات
، 5ق: ج4472گرداندن چشم برای دیدن و مورد دقات و تأمال قارار دادن چیازی اسات)جوهری، 

ش: 4865 ،یحیطر؛ 444، 2ق: ج4474فارس زکریا،  ؛ ابن345ق: 4474؛ راغب اصفهانی، 387
( و اصل در این ماده به معنای دیدن عمیق و محققاناه اسات خاواه در موضاوح ماادی 443، 8ج

( و انتظااار نیااز بااه 466، 45ق: ج4442 و خااواه معنااوی و بااا قااوه بینااایی یااا بصیرت)مصااطفوى، 
کتاااب ( و باا23، 2ش: ج4864معنااای مترصااد بااودن حضااور شااخا)ابن أثیاار،  گفتااه   التحقیوو ه 

کارده  ب از لوازم این انتخاب نظر اسات و منتظار انتخااب  انتخاب و اختیار نظر است و مفهوم ترق 
کرده و دنبال عمل  که شخا برای دیداری برنامهتا چشم به راه و مترصد باشد و هنگامی ریزی 

، 45ق: ج4442 کردن به مقتضای آن است، این مفهوم انتظار تحقق خواهاد یافات )مصاطفوى، 
کااالم 463 هااا، هماهناا  بااا ریاازی و تااالش در تحقااق آن برنامااه ی، برنامااهحساان مصااطفو(، بنااابر 

 معنای انتظار است و مقصود ما از انتظار با معنای لغوی آن هماهن  خواهد شد.
ایاان واهه را عبااارت از حالاات  مکیووال المکووارماز منظاار اصااطالح مهاادوی؛ صاااحب « انتظااار»و امااا 

کااه از آن آمااادگی باارای منتَظاار پدیااد ماایددروناای ماای آیااد و مقاادار آمااادگی را وابسااته بااه شاادت انااد 
ار از خاود بیخاود شاده سار از پاا  کناد تاا آنانتظار و مقدار محبت به منتَظر مای کاه شاخا منتظ  جاا 

(، 422-426، 5: جق4453اصااافهانی، هاااا را در راه انتظاااار تحمااال نماید) نشناساااد و تماااامی رناااج
واهه انتظار؛ حرکت و آمادگی و تالش در راه رسیدن به آرمان مورد انتظاار را برداشات دیگران نیز از 

( و بنابر معنای اصاطالحی انتظاار نیاز مقصاود 447، 44 : جق4452جمعی از نویسندگان، اند)کرده
ریاازی و حرکاات و تااالش در راسااتای تحقااق دولاات حااق و غلبااه آن،  مااا از انتظااار بااه معنااای برنامااه

 هد شد.برآورده خوا
کلاای معنااایی فراتاار از معنااای آن در لغاات و در فرهناا  مهاادویت  بنااابراین واهه انتظااار در طااره 

 شود. دارد و تمامی حرکت جبهه حق تا پیش از قیام و تشکیل حکومت را شامل می
گاااام دیگااار حرکااات رهباااران الهااای اسااات و از ریشاااه وقااای باااه معناااای حفااا  و صااایانت  تقیاااه، 

ق: 4472؛ ابااان منظاااور، 287ق: 4474؛ راغاااب اصااافهانی، 5252، 6ج ق:4472اسااات)جوهری، 
ش: 4865 ،یحاایطر؛ 474، 4ج :تااا یباا ،یآبااادروزیف؛ 664، 5تااا: ج، باایفیااومی؛ 475-474، 42ج
( و اصاااال در آن دفاااااح از چیاااازی بااااه غیاااار آن 434-438، 48ق: ج4442 ؛ مصااااطفوى، 428، 4ج
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 (.484، 6ق: ج4474است)ابن فارس زکریا، 
ک ه، هم جان خود و یاران را حف  میو به این معنا است  کناد ه رهبر جبهه حق با سیاست تقی 

کارده و آن را از مایو هم به صاورت نهاانی پیشارفت اهاداف را پای گیارد و هام در دل دشامن نفاوذ 
 نماید.درون متالشی می

تقیاه بااه معناای حفاا  جاان نیروهااای جبهاه حااق، در فرهنا  شاایعی جایگااه ویااژه دارد، و در 
کلی به  گاام  معنای تداوم حرکت به صورت مخفیاناه و چاراخ خااموش اسات و تاا آنطره  جاا ایان 

که نیروهای حق را در دل باطل نفوذ داده و باطل را از درون متالشی سازد. پیش می  رود 
گاام پایاانی حکومات ماورد توجاه رهباران الهای اسات، و  قیام و تشکیل حکومت نیز به عناوان 

که باطل وجود رهباران الهای را تااب معموال  در این مرحله و یا به  خاطر واهمه از این مرحله است 
گرفته و آنها را به شهادت می  رساند. نیاورده و جلوی حرکت ایشان را 

کلیدی مانند جشب و تربیت نیروها، حف  نیروها، پیوند باین  گام انتظار؛ مفاهیم  در مرحله و 
 نیروها، و رهبری و مدیریت نیروها، قابل بررسی است.

ای  پیوند بین نیروها و حف  انسجام آنها در راساتای حفا  قادرت جبهاه حاق از اهمیات ویاژه
که دارد، بر مدار والیت است و ولای خادا باه عناوان رهبار  برخوردار است، چنین پیوندی با انواعی 

کرده و از آسیب  نماید. ها نگهداری می جبهه حق این جمع را مدیریت 

 پیوند آنها نقش و اهمیت یاران جبهه حق و
کاار مهمای  که افراد آن بر یک محور مجتمع نشوند، قادرتی را تشاکیل نخواهناد داد؛ و  جمعی 

هاای آن اسات  های دنیاایی، محوریات بار دنیاا و خواهش را به سرانجام نخواهند رساند؛ در جمع
 یکی برای قدرت و مقام در این جمعیت وارد شده، دیگری به طمع پول و ثروت و آن دیگر بارای

کااردن خواسااته شااکم و شااهوت، و بساایاری نیااز باارای نیاااز آب و نااان؛ البتااه  های   پیوناادباارآورده 
بازگشات خواساته تماامی آنهاا باه  اناد و نسبی، نژادی و جغرافیایی نیز در زمره پیونادهای دنیاایی

 امور زندگی دنیاست.
ن وقتاای هااادف انساااان در محاادوده هماااین عمااار چنااد سااااله زنااادگی دنیااا خالصاااه شاااود، چنااای

گار چناین جمعای باا یاک جماع  جمع هایی، قدرتی تشکیل داده و او را به هدف خواهند رساند؛ و ا
دینی بدون معیار و هدف مقایسه شود، از جهات رسایدن باه مقصاد بار آن برتاری خواهاد داشات، 

 فرماید: در مقایسه این دو می امام امیرالمومنین
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که بدن گروهی  هاای شاما  ای دیگار اسات، خواهشهاتاان جا جاست اماا عقل هاتان این ای 
گرفتارناد صااحب شما)اشااره باه خاود حضارت( خادا را  رنگارن  است و امیران شما باه شاما 

کنیاد و صااحب اهال شاام)معاویه( خادا را نافرماانی  کناد و شاما او را نافرماانی مای اطاعت مای
ک که طرفدارانش از او اطاعت می کند در حالی می ه معاویه کنند؛ دوست داشتم به خدا قسم 

کناااد و ده تاااا از شاااما را بگیااارد و یاااک نفااار از آنهاااا را باااه مااان  باااا مااان معاملاااه درهااام و دیناااار 
 .(445ق:4444  الرضی، ی)شربدهد

گرد آمده که به خیال خود دور حق  جاای دیگاری  شاان آرزویاند اما فکار و ذهان و  آری جمعی 
کرده و آسی است نه تنها به حق قدرت نمی  پشیر خواهند ساخت. ببخشند بلکه آن را سست 

که در جمع یاران حق در جبهه حق و با نبرد دا مای باین حاق و باطال، هادف بسایار   در حالی 
کمیات اهلل  باالتر و فراتر از زندگی چند روزه دنیاست و هدف غلبه نهایی حق بر باطل و جریاان حا

کاردن عبودیات  بر روی زمین و از باین باردن طاغوتهاا و فتناه گیار  گوناه  خداسات، هماانگرها و فرا
و چنین جمعی با این هدف واال، بایساتی پیونادی  (84 :)أنفالرا داده است که خداوند فرمان آن

 ناگسستنی با هم داشته تا قدرتی در خور راه حق تشکیل دهند.
که همیشه رهبران الهی از نبود یار  یابی به اهداف آن اهمیت یاران برای دست قدر مهم است 

گالیاااا کااااار،  کااااافی پااااا بااااه  ه داشااااتند و حتاااای جمعاااای حاااادود بیساااات نفاااار را باااارای شااااروح حرکاااات 
که محکم باوده و ( 448ق: 4444بی، یخص ؛548 ،5 ج :ق4472نی، یکلدانستند) می البته یارانی 

 سیاهی لشگر و افراد سست عنصر. تشکیل هسته اولیه قدرت را بدهند نه
کیاد شا  ده و عاالوه بار جاشب و جمااع در روایاات بار ایان پیوناد مقادس باین یااران جبهاه حاق تأ

اااْن نیااارو، باااه پیوناااد مساااتحکم باااین نیروهاااا باااا عباااارت ) اااُروا م  ْکث 
َ
ن    أ ( سااافارش َن یُمَواَخااااة  اْلُماااْوم 

 1.(42 ،45 : جق4474 حر عاملی، ؛46 ق:4475ه، ی)ابن بابواند کرده

وها  محور پیوند دینی و پیوند نیر
است، و پیوند براساس دین و بااور،  پیوند بین نیروهای جبهه حق، زیرمجموعه پیوند دینی

گرچه پیوندها به طور مجموح، براساس محبت ها  ها، و هوس متفاوت از سایر پیوندهاست، زیرا 
ها و نیازها در  هاست؛ وپیوند دینی هم از این امر مستثنی نیست، اما محبت ها و خواسته و یا نیاز

                                                        
اهلل  .  1 ُبوَعْبد 

َ
ُروا م    ؟ع؟َقاَل أ   ُماْو اْسَتْکث 

ُکال  ن َ ل  ْخاَوان  َفاإ  َن اْْل  ُروا م  ن  َدْعَوة  ُمْسَتَجاَبة  َو َقاَل اْسَتْکث    ُمْوم 
ُکل  ن َ ل  ْخَوان  َفإ  ن  َن اْْل  م 

ْن  ُروا م  ْکث 
َ
َها َیْوَم ا  َشَفاَعة  َو َقاَل أ ُئُهْم ب   ُیَکاف 

ْنَد اهلل  َیدا  ن َ َلُهْم ع  یَن َفإ  ن  َیاَمة  ُمَواَخاة  اْلُمْوم   .ْلق 
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ات؛ یعنای خاادا، باه عناوان مقصااد گیارد و بار محااور مقدسا پیوناد دینای جهات مقاادس باه خاود ماای
کااه از جانااب خادا باارای بشار فرسااتاده شااده و  ن زنادگی  ب، قارآن بااه عنااوان برناماه ماادو  اصالی تقاار 

 گیرد. به عنوان الگوهای عملی زندگی؛ شکل می معصومین
گر براساس محبت خدا و دیان باشاد، محبات باازد، و مظااهر دنیاا  هاای دیگار رنا  مای پیوند ا

که گری نخواهد  جلوه که ایمان آوردند، محبات »کرد، و این محبت از لوازم ایمان است چرا  آنان 
گرچه ها نیست و این محبت قابل مقایسه با سایر محبت (462)بقره: «شدیدتری به خدا دارند  ،

هااایی همتااای خاادا بیابناد، امااا محباات جبهااه ایمااانی بااه خاادا از  خواهنااد محبااوب غیرمومناان ماای
شاود  شان بیشاتر و شادیدتر اسات، و ایان شادت در زماانی ظااهر می محبت سایرین به معبودهای

که بین حب  نف  و ذات و حب  معبود تعارض بشود، پرستنده غیر خدا در چناین وقتای معباود را 
کند و برای غرق نشدن حاضر است بتش را زیر پاا بگاشارد تاا مقاداری از ساط  آب  فدای نف  می

، اماا ماومن حقیقای، جاان و ماال و آبارو را در راه معباود فادا باالتر قارار بگیارد و بتواناد نفا  بکشاد
کاری و ایااار داشاته باشاد،  می کند تا رضای او را به دست آورد، و هر جاا محبات خادا اقتضاای فادا

هااا و ایاارهااا، متبلااور  نیاااز باارادر ایمااانی و خواسااته او را باار خااواهش خااود مقاادم داشااته و بخشااش
کفر معنایی ندارد. (3انسان: ؛ 422)بقره: خواهد شد که در قاموس جبهه   چیزی 

کاه ما   کسایری اسات  گیارد، ا کاه عمیاق باشاد و رنا  عشاق باه خاود  محبت خدا در صورتی 
گونااه وجااود انسااان را طااال ماای کااه حتاای سااود و زیااان آخاارت را هاام  ای ماای کنااد، انسااان بااه  شااود 

گار جهنمای و بهشاتی  بیند و فقا  خادا را مای نمی کاار نباشاد بااز نگارد و رضاایت او را حتای ا هام در 
و هرچااه بااه خاادا مربااوط باشااد را هاام  (483ق: 4472 ،)حلیکنااد پرسااتد و سااتایش ماای خاادا را ماای

ترین محااور پیونااد  خااورد؛ باار همااین اساااس محااور حااب  اهلل، اصاالی دوساات دارد و بااا آن پیونااد ماای
کاردن  گیرناد، و افارادی باا ساط  ایماان بااال و هاا از آن انشاعاب مای دینی اسات و ساایر محاور طای 

گششتن از مظاهر دنیا و محبت نف  و... به این درجه خواهند رسید.  مراحل سلوک اخالقی و 
کااه  کسااانی  قاارآن و دسااتورات آن نیااز عاماال تقویاات پیونااد دیناای اساات، خداونااد در قاارآن بااه 

 :توبااه)خوانااد دهااد؛ و ایشااان را فاسااق ماای دهنااد هشاادار ماای هااای غیرخاادایی را تاارجی  می محبت
گرد ریسمان الهای فرماان مایو به پ (54 دهاد، و دوساتی و محبات ایماانی را نعمتای  یوند دینی بر 

که یاد آوری آن هدایت بخش است الهی می  .(478: عمران آل)شمارد 
گار بین و به مومناان هشادار می کاه باا دشامنان خادا پیونادی نداشاته باشاند حتای ا شاان  دهاد 

 .(58: توبه) پیوند خونی برقرار باشد
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کااه مهاااجران را بااا  عملکاارد نیااک مومنااان صاادر اسااالم )انصااار( را یااادآور می و بااه ایشااان شااود 
ها را بر خود ترجی  دادند و این به خاطر  محبت و آغوش باز پشیرا شدند و با وجود نیازمندی، آن

 .(4: حشر)محبت خدا و حب اولیای خدا بود
خادا باا ادعاا راهاش نیز یک عامل قوی برای پیوند دینی هستند، زیرا محبات  معصومین

کااه رهباار جریااان  جداساات، محباات خاادا نشااانه دارد و آن تبعیاات اساات، پیااروی از پیااامبر و امااام 
کاارده و قدرتمنااد  و پیاروی رهبااری جبهاه حااق، جماع ایمااانی را منساجم (84 :عمااران آل )حقناد تر 
گارفتن از رهبار دینای و محاور قارار دادن او روابا  خاود را تنظا می کارده و کند، اهل حق باا الگاو  یم 

دهند و این موجب پیوند مستحکم در جبهه حق شده و جماع دینای  ها را جهت می حب و بغض
کید شده و آن را مایاه حیاات جامعاه ایماانی  را قدرتمند می کند؛ در روایات نیز بر چنین پیوندی تأ

 شمارد.  می
ی نازد رسیدم و محمدبن عبداهلل جعفار گوید خدمت امام موسی بن جعفر عبدالمومن می

کاردم بلاه،  کردم، امام پرسید: آیا او را دوست داریم عارض  ایشان بود من نیز با تبسم به او نگاه 
و این محبت من به او تنها به خاطر شماست، حضرت فرمودند او بارادر توسات و مومناان باا هام 

گار چاه از جهات نساب و والدت ایان ن یساح ،یحلاوان)گوناه نباشاد برادر از یک پدر و مادر هستند، 
لمااای، حسااان بااان محماااد، ید ؛432 ق:4472ابااان فهاااد حلااای،  ؛452-454 ق:4473بااان محماااد، 

 .(872و 452 ق:4473
گار دو نفار شایعه باا هام پدرکشاتگی  بر این پیوند تا آن معصومین که حتی ا کید دارند  جا تأ

گر این سنخیت ایماا کنند و ا نی هم داشته باشند باید چنین محبت و پیوندی را بین خود بر قرار 
گاار چااه  بیاات وجااود نداشااته باشااد و محباات اهل کنااار زده شااوند  وجااود نداشااته باشااد بایسااتی 

 برادر و یا پدر انسان باشد.
گارامیش امام حسن عسکری کاه پیاامبر نقال می از پدران  روزی باه برخای از  کناد 

ر باده، اصحاب فرمود: ای بنده خدا حب و بغض و دوستی و دشمنیت را در راه خدا و برای او قارا
که این کسی  گونه نباشد به والیت خدا دست نخواهد یافات و مازه ایماان را نخواهاد چشاید هار  و 

چند نماز و روزه زیادی انجام دهد، برادری مردم اماروزه بیشاتر بار اسااس دنیاسات، بارای دنیاا باا 
 کننااد، و چنااین عملکااردی ارزشاای ناازد خاادا ناادارد، آن هاام محباات دارنااد و باارای دنیااا دشاامنی می

که دوستی و دشمنیم رنا  خادایی داردم و چطاور بفهمام دوسات  شخا پرسید: چگونه بدانم 
کجاساات تااا او را دشاامن بگیاارمم پیااامبر بااه امیاار  کاانم و دشاامنش  کیساات تااا بااا او دوسااتی  خاادا 
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کرده و فرمود: آیاا ایان را می کارد: بلاه؛ فرماود: دوسات ایان شاخا  المومنین اشاره  بینایم عارض 
کن و دشمن این دشمن خداسات پا  باا او دشامن بااش؛ پیارو او را ولی داست پ  با او د وستی 

کان هار چناد پادر و  دوست داشاته بااش هرچناد قاتال پادر و فرزنادت باشاد و باا دشامن او دشامنی 
 .(544 ،4 : جق4823ه، ی)ابن بابوفرزندت باشد

ناد برای تبدیل شدن یاران جبهه حق باه قادرت، پیوناد باین ایشاان ضارورت دارد، و ایان پیو
که بررسی آنها و ارا ه راهکاار اخالقای بارای  دارای آسیب گروهی است،  گروهی و برون  های درون 

 نماید. آن ضروری می

وها و درمان اخالقیها در  انواع آسیب  پیوند نیر
کااه یااک پیونااد نااو پااا را تهدیااد می آساایب کنااد باار دو قساام اساات زیاارا ایاان مشااکالت یااا در  هایی 

گرفتااه و ضاارب زنااد و یااا ایاان پیونااد از درون مشااکلی نداشااته و جمااع دیناای  ه میدرون جمااع شااکل 
 انسجام یافته ولی تهدیدهایی بیرونی برای آن وجود دارد.

گروهی و درمان اخالقی الف ( آسیب  های درون 
گرفتااه و یااک  منظااور از آساایب گااروه، شااکل  کااه در درون یااک  گروهاای، آفاااتی اساات  های درون 

گار چاه ریشاه  انادازد، ایان آسایب جام جمعی را به خطر میکند و انس جمع متشکل را تهدید می ها 
کااه از منشااأ ایاان مشااکالت سرچشاامه  در مشااکالت اخالقاای و هواهااا و هوس هااا دارد امااا رفتاااری 

گونه می گروه را تهدید می ای است گیرد به   کند. که پیوند میان جمع و 
کل و بار را بر دوش دیگران انداختن به جای قبول مسئولیت1  و تکافل . توا

کارها کل در لغت از ریشه وکل به معنای اعتماد بر غیر در   ؛486 ،6: جق4474ابن فاارس، )توا
بااه  (627 ،5: جتااا ، بییومیااف ؛4344 ،2: جق4472 ،یجااوهر ؛335ق: 4452، یراغااب اصاافهان

گفته اهل لغات:  معنای فرا فکنی مسئولیت کارها به همدیگر است، طبق  ناپشیری و حواله دادن 
کاال» گفتااه می« فااالن وا کااه باار عهااده زمااانی  کاااری  کااه شااخا،  اش اساات را بااه اعتماااد باار  شااود 

گرداناد و  کاال القاوم»دیگاری ضاایع  کااار را بار دوش دیگاری قاارار « توا کادام  کاه هار  نیاز زماانی اساات 
 ،2: جش4864ر، یابن اث ؛486 ،6: جق4474ابن فارس،  ؛335ق: 4452، یراغب اصفهان)دهد
 .(243 ،4: جق4473، یحیطر ؛282 ،44ج :ق4472ابن منظور،  ؛554

که قرار است  ترین آسیب این یکی از مهم رساالت مهمای را پایش بارده و هار ها در جمعی است 
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تنبلای و نفااق  1دار بخشی از آن بشوند، ایان آفات ریشاه در ضاع  و سساتی، تساوی ، کدام عهده
کرد.درونی دارد، و برای درمان آن بایستی عوامل آن را شناخت و آنها ر  ا درمان 

تااوان بااا تربیاات نیروهااا بااه وساایله انگیاازش دروناای و  ضااع  و سسااتی، تسااوی  و تنبلاای را می
کیاد بار محور هاای پیوناد، از باین بارد، زیارا جماع   یادآوری اهمیت مقصد، و ترغیاب و تشاویق و تأ

گرفت، و برادری محقق شد، تعهدآور است، هم بارای رسایدن باه اهاداف بایاد  دینی وقتی شکل 
ناپشیر داشاااته باشاااند و هااام بااارای حفااا  همااادیگر در ایااان جماااع، بایاااد تکافااال و  ش خساااتگیتاااال

گوشاااه عهاااده کنناااد و باااار همااادیگر را باااه دوش بکشاااند، و  کااال  داری  کاااار را بگیرناااد و از توا ای از 
 ب رهیزند.

که همگان را مسئول می   ؛434 ،4 : جق4445لمای، حسان بان محماد، ید)شناسد شاید روایتی 
 سیب جمع دینی صادر شده باشد.برای درمان این آ 2(44 ،4 ج :ش4863راس، ف یورام بن أب

فرمایااد: بااه شااما  دهااد و می ای از ایاان آساایب در جمااع یااارانش خباار می در خطبااه امااام علاای
کردم با دشمن قبل از این که با شما درگیر شود بجنگید پ  به خدا قسام هایچ قاومی در  سفارش 

کااه بااه خااواری افتادنااد، و شااما ساافارش ماارا نادیااده  مگاار این نجنگیدنااد شااان منااازلآسااتانه درب 
کردیاد و سساتی نمودیاد تاا بار شاما هجاوم آورده، بار شاما چیاره  گاشار  کار را باه همادیگر وا گرفتید و 

 .(844-843 ،4ج :تا ، بییثقف ،64 ق:4444  الرضی، یشر ؛2 ،2ج :ق4472نی، یکل)شدند
که یکای از ریشاه کا و اما نفاق درونی  ل اسات، در مراحال اولیاه باا تقویات بااور و اعتقااد های توا

 ها بسیار دشوار و نزدیک به ناممکن است. قابل درمان است اما درمان نفاق در برخی الیه
 توجهی به اهمیت برادرای به جای خیر خواهی، رضا و ایثار . بی2

دیگار  فریاب هام های پیوند یاران، از یاد بردن برادری ایمانی و در پی آن ظلام و یکی از آسیب
زاساات، زیاارا اساااس همکاااری و همگرایاای بااین یاااران، پیمااان  اساات، ایاان عملکاارد بساایار آسیب

باارادری و اعتماااد بااه هماادیگر و حساان ظاان اساات و ظلاام و فریااب باارادران ایاان اساااس را ویااران 
 فرماید: به عبدالمومن می کند و شاید به همین دلیل امام موسی بن جعفر می

کسی است کسی است ... ملعون  کند ملعون  کاه بارادرش را فریاب دهاد،  که برادرش را متهم 
کساای اساات ن باان محمااد، یحساا ،یحلااوان)اش نباشااد ... که خیاار خااواه باارادر دیناای ملعااون 

                                                        
کار امروز را به فردا انداختن. 1 گفتن و   . سوف سوف 
ُکْم .  2 ه  َراح    ُکل ُ ت  ی َ ُکْم َمْسُئول  َعْن َرع  ُکل ُ  . َو 
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 (.584 ،45 : جق4474 حر عاملی، ؛454 ق:4473

 فرمایند: در آیین برادری بین مومنان می و امام صادق
کنااد، ظلااام  راهنمااای اوساات، باااه او خیاناات نمیهمانااا مااومن بااارادر مااومن اساات چشااام و 

کنااد دهااد، و بااه او وعااده نمی کنااد، او را فریااب نمی نمی ناای، یکل)دهااد تااا بعااد خلاا  وعااده 
 .(462-466 ،5 ج :ق4472

که: وصیت می عبداهلل بن جندبهمچنین به   فرماید 
کند، خداو ... و کسی کند و با او دشمنی  ند مساکن او که برادرش را فریب دهد و او را تحقیر 

کسای را در آتش قرار می که باه ماومنی حساادت ورزد ایماان در قلابش مانناد نماک در  دهد و 
 .(878ق: 4474)ابن شعبه حرانی، شود آب ذوب می

 در آخرین خطبه خود در مدینه فرمودند: گوید پیامبر اهلل بن عباس می عبد
کنااد، خداو کساای کالهباارداری  نااد برکاات روزیااش را باار که باارادر مساالمانش را فریااب دهااد و 
گردانااد و او را بااه خااودش وا می ماای ق: 4476ه، یاا)ابن بابوگااشارد دارد و زناادگی را باار او فاسااد 
536). 

خواهی دارد، و ایاان آفاات بااا  ظلاام بااه باارادران دیناای و فریااب آنهااا ریشااه در دنیاااطلبی و زیاااده
اقیت خداوند، رضایت باه تقسایم ارزا ق و یاادآوری آثاار و فوا اد انگیزش درونی و تقویت باور به رز 

کااه بااه رزاقیاات خداونااد باااور دارد، وقتاای باارای  رضااا، ایاااار و قناعاات قاباال درمااان اساات، شخصاای 
کارد اماا باه نتیجاه ماورد انتظاار نرساید، ناه تنهاا باه قسامت الهای راضای می شاود و  معیشت تالش 

کاارده و دیگااران را باار خااود مقاا قناعاات می دارد، و در  دم ماایکنااد بلکااه از همااین رزق اناادک، ایاااار 
کساای طلبی و فریااب  که چنااین باااوری ناادارد بااه جااای رضااا، قناعاات و ایاااار، سااعی در زیاااده مقاباال 

کالهبرداری، اعتماد عمومی را خدشه دار می کرده و با  هاا را از باین  کناد و پیوناد باین نیرو دیگران 
 برد. می

گر نعمت را از جانب خداوند بداند، و باور به برادری  ایمانی و اهمیت پیوند بر مادار همچنین ا
بااور داشاته باشاد، ناه تنهاا نسابت باه ساایرین حساادتی نخواهاد  بیت حب اهلل و قرآن و اهل

 داشت، بلکه از متنعم شدن برادرانش خوشحال خواهد شد.
گروهی به جای تکمیل وتقویت3  . تضعیف، تحقیر و تمسخر درون 

ست، این آفت باه دو صاورت امکاان تحقاق های جمع منتظر، تحقیر و تمسخر ا یکی از آسیب
گرفته  دارد، یا نسبت به جمع بروز پیدا می گرفته مورد تحقیر و تمسخر قرار  کند یعنی جمع شکل 
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گیارد، و هرکادام از  شود و یا نسبت به افراد در جماع ایان جفاا صاورت می و در نتیجه، تضعی  می
ا دارند. ها و درمان این دو جن  آفت ریشه  هایی مجز 

کاار، نشاناختن رساالت و وظیفاه ر یشه تحقیر و تمسخر و تضعی  جمع، عدم توجه به سختی 
گاااهی از تاااریپ مقابلااه حااق و باطاال اساات، و عاماال تمسااخر و تحقیاار فاارد نیااز،  خااود، و نداشااتن آ

ر است. بزرو ظاهربینی، فخرفروشی، خود کلمه هوای نف  و تکب   بینی و در یک 
نسبت به جمع، توجه به نقاش و رساالت خاود در جماع درمان آفت تمسخر، تحقیر و تضعی  

کارهاا و اقادامات بازرو از  که تالش و تکمیل است، همچنین باور به امداد الهی و امکاان  نیروها، 
کادام  گروه اندک، و یادآوری تاریپ پر فراز و نشیب رویارویی حاق و باطال و تضاعی  و تقویات هار 

 در برابر یکدیگر، خواهد بود.
 فرمایند: امام صادق می

کادام از ای است و برای باطال نیاز غلباههمانا برای حق دولت و سلطه ای خواهاد باود و هار 
کلینی، 58: ق4474 کوفی اهوازى، )ایشان در زمان دولت و غلبه دیگری ذلیل خواهد شد ؛ 

 .(844ق: 4842؛ ابن أبی زینب، 522، 4 ق: ج4454 

که حق در حاشیه قرار  ،شاوندگرفتاه و اهال حاق خاوار شامرده مای در هنگام غلبه دولت باطل 
اس  توجه به سنت الهی تداول  ُلها َبیَن الن َ یاُم ُنداو 

َ
ْلَ  اْْل و امکاان بازگشات  (447: عمران )آل َو ت 

یاک آرماان در جامعاه  بندد و بااور باه قدرت به جبهه حق، راه را بر تحقیر و تمسخر و تضعی  می
کا کریمااه  ه مایااه عازت اسااالم و اهال آن و خااواری نفااق و اهاال آن ایماانی یعناای رسایدن بااه دولات 

، 4 جش: 4826ابااان طااااووس،  ؛444، 8 جق: 4472طوسااای، ؛ 425، 6 جق: 4454 کلینااای، )اسااات
کاارده و تااالش را باارای تکمیاال نقا(، 452 ها دو  هااا و ضااع  نیااز وظیفااه و رسااالت را مشااخا 

 نماید. چندان می
دوری از هوای نف  و تواضع و فروتنی در برابر درمان آفت تمسخر، تحقیر نسبت به فرد نیز، 

که از مهم  فرماید: می ترین دشمنان انسان است، پیامبر برادران دینی است؛ هوای نفسی 
ابان فهاد  ؛62 ،4 ج :ش4863فاراس،  یورام بان أبا)بدترین دشمنان تو هوای نف  توست

 .(844ق:4472حلی، 

ر، و یادآ همچنین توجه به آثار زیان  گیری جریاان  وری نقش تاک تاک نیروهاا در شاکلبار تکب 
کرد.  حق، از این آسیب پیشگیری خواهد 

کاه باه خااطر تواضاع و فروتنای ظااهری سااده دارناد و از روی ظااهر  چه بسیاری از اولیای الهی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 قابل شناسایی نیستند، ولی نقش مهمی در جمع نیروها، و در پیروزی حق دارند.
 فرماید: امیرالمومنین می

کاارده اساات ... و ولاای  خااود را در بااین بناادگانش خداوناا د چهااار چیااز را در چهااار چیااز مخفاای 
کرده پ  هایچ بناده کوچاک نشامارید چاه بساا ولای  خادا باشاد و تاو  پنهان  ای از عبااد اهلل را 

گاه نباشی)  (.542 ،4 : جق4842 ،همو ؛547 -574 ،4 : جش4865ه، یابن بابوآ

 . عدم تحمل همدیگر به جای سعه صدر4
گرد شاود افارادی باا ساالیق و عال اق متفااوت و مشاترک،  آیی افراد تشاکیل می هم هر جمعی از 

کات فزونی یابد پیوند این جمع مساتحکم هر چه تفاوت کمتر شده و اشترا تر خواهاد  ها و تضادها 
های پیوناد جمااع منتظااران،  شاد، جمااع منتظاران نیااز از ایان قاعااده مساتثنا نیساات یکای از آساایب

کوچااک ها و تفاوت حماال نکااردن هماین تضاااددلتنگای و ت تاارین  هاساات، بساایاری از افاراد تحماال 
کم  تابند. را بر نمی ای ترین اختالف سلیقه حرف مخالفی را نداشته و 

کاان تاا تااو را  در سافارش اخالقاای باه اباو امیااه تمیمای می پیاامبر فرمایناد: بااه ماردم محبات 
گشاااده برخااورد تنگاای تااو را از  کاان و دلتناا  مباااش زیاارا دل دوساات بدارنااد، و بااا باارادرت بااا چهااره 

دلتنگای و نداشاتن ساعه صادر، عقاب  (45ق: 4474ابان شاعبه حرانای، )دارد آخرت و دنیاا بااز مای
 دارد. آورد و انسان را از حضور در جمع باز می ماندگی و محرومیت می

ه باادر حااوزه عماال و ریشااه ایاان آساایب در حااوزه نظااری و فکااری بااه تکباار، خااودرأیی، و جهاال 
کم کم  .گردد برمی طاقتی صبری و 

درمان این آفت نیز، توجه به اهمیت پیوند و در نظر داشتن آرمان موعود، و باال بردن تحمل 
گاار  و سااعه صاادر اساات. و این گاارایش، وجااود دارد و ا کااه بدانااد در هاار جمعاای، اخااتالف ساالیقه و 

کند خودش را از حضور در جمع و برکات  آن محروم نموده اسات، و از نخواهد این موارد را تحمل 
که سعه صدر و تحمل این مقدار بارای رسایدن باه  هدف و آرمانش دو شده است، هدف و آرمانی 

 آن، چیز زیادی نیست. 
گروهی ب( آسیب  های برون 

کاه از بیارون جماع ایماانی هادایت شاده و درون  منظور از آسیب های بیرونای، مشاکالتی اسات 
کرده و پیوند آنها را   نماید. تهدید میآن نفوذ 

کناااد و پیوناااد نیروهاااا را باااه مخااااطره  خطااارات بسااایاری از بیااارون، جماااع ایماااانی را تهدیاااد می
افکنااد، زیاارا شاایطان بااه عنااوان رهباار جبهااه باطاال و دشاامنان راه حااق، آرام ننشسااته و باارای  می
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کردن جمع منتظران تالش می کنده   کنند، و جبهه باطل در ایان راه چناان باا هام هماهنا  و پرا
که امام علی کاش می آرزو می یک ارچه هستند؛  توانست ده نفار از یاارانش را باا یاک نفار از  کند 

کند  .(445ق:4444  الرضی، ی)شریاران معاویه معاوضه 
کنده1  سازی جبهه حق و راه درمان . برنامه ابلیس برای پرا

گروهی نیز هست، اما می گرچه شیطان قهرمان آسیب ه عناوان یاک تاوان باه آن با های درون 
کرد، خداوند نیاز ورای تماام توصایه های اخالقای در قارآن، بااز باه شایطان  آفت مستقل نیز توجه 

: وسا ی؛ 55: اعاراف؛ 445: انعاام؛ 463: )بقرهخواناد نگاه مستقل داشته و او را دشامن آشاکار می
 و فرماوده شایطان دشامن شماسات پا  او را باه (65زخرف؛ 67:  ی؛ 42: قصا؛ 28: اسراء؛ 2

  .(6: )فاطرعنوان دشمن به حساب بیاورید
البتااه شاایطان بااه عنااوان سااردمدار جبهااه باطاال، باارای جبهااه حااق برنامااه دارد، و در تااالش 

کند، و در این برنامه پیوند بین مومنان را هدف می است گیارد و در  که رابطه ایمانی را دچار خلل 
وقفاه شایطان، از اهمیات پیوناد باین  کارش هم استمرار دارد تا به هدفش برسد، و این تاالش بی

 دارد. های جبهه حق، پرده برمی نیرو
 کند: نقل می زراره در روایت صحی  از امام باقر

کاارده و رابطااه را خااراب می جااا پاایش  کنااد، و تااا آن همانااا شاایطان بااین مومنااان را شااکر آب 
کااه یکاای از آنهااا از دیاان باار مای شااحالی بااه پشاات گااردد، وقتای بااه ایاان مرحلااه رسااید از خو  رود 
گوید: موفاق شادم و رهاا شادم، پا  خادا رحمات  خوابد و خود را کش و قوس داده و می می

گااروه  گردانااد، ای  کاارده و آنهااا را بااه هاام نزدیااک  کااه بااین دو دوساات مااا اصااالح  کساای را  کنااد 
کرده و ان  بگیرید  .(842 ،5 ج :ق4472نی، یکل)مومنان با هم مهربانی 

و ایمنی از مکر شیطان، عالوه بر توجه به هشادار مکارر خداوناد  برای درمان اخالقی این آفت،
کاه  و یاادآوری ایان ،(54فرقاان؛ 54: ناور؛ 52: اعاراف؛ 47: ما اده؛ 422: عماران )آلبه ایان خطار، 

 (574: )اعراف، تاااشکر(28: )اساااراءشااایطان در پااای بااار هااام زدن پیوناااد یااااران جبهاااه حاااق است
و توکاال باار  (86: عمااران آل ؛86: فصاالت؛ 43: حاالن؛ 577: )اعرافهمچنااین پناااه بااردن باار خاادا

کارد زیارا  ،(47: )مجادلهاو مکار شایطان در برابار قادرت نباید در برابر مکر شیطان احسااس ضاع  
و بایساااتی انااا  و الفااات باااین مومناااان را در  (26: )نسااااءایماااان و صاااالبت عقیاااده، ضاااعی  است

کاه شایطان فرصات دو باه  کارد  هام زنای و ایجااد اخاتالف پیادا جامعه ایمانی، به قادری پار رنا  
 های پیوند قابل انجام است. های پیوند و تقویت انگیزه  نکند؛ و این مهم با تمرکز بر محور
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ژپو
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 . جریان نفوذ در قالب نفاق2
های پیوند نیروهای منتظر، جریان نفوذ در قالب نفاق است، جریاان  ترین آسیب یکی از مهم

گرچه از فرد شروح شده و او را از  ساازد اماا در برخای ماوارد نیاز از بیارون  ص  مومنان جادا مینفاق 
 شود. هدایت شده و آسیبی بیرونی شمرده می

کرده است، خداوند در قرآن رفتار دو چهاره منافقاان  آیات و روایت بسیاری به این خطر اشاره 
کفار ترسایم فرماوده و از دسیساه آنهاا بارای نفاوذ در جماع ای ماانی پارده را در رویارویی با مومنان و 

کفااار را شاایاطین همااراز بااا منافقااان معرفاای می ماای باار در جااای دیگااری،  (44:بقااره)فرمایااد دارد و 
کناد، زیارا باا پیاروی از شایطان و مغلاوب شادن در برابار او یااد  منافقان را حزب شیطان معرفی می

کرده و در برابر راه خدا و جبهه حق فعالیت می   .(44: مجادله)کنند خدا را فراموش 
های  پ  از هشدار جامعه ایمانی نسبت به خطار اهال نفااق در توصای  دسیساه امام علی

 فرمایند: آنها می
گمراه گمراه شده   لغزانند؛  اند و هم دیگران را می کننده هستند، هم خود لغزیده آنها 

کنناد باکاه  برای اینو کنند،  ها می گری آیند و فتنه های مخت  در می به رن  گماراه  ه شاما را 
کم یله چن  میهر وس  ؛نندینش ین میزنند و در هر جا به 
ک یظاهر یر، ولیناپش درمان ییماریمار است، بیشان ب یها دل  دارند؛زه یآراسته و پا

 ؛س رند یده راه میها، نرم و پوش ن سو و آن سو روند و چون خزندگان درون جنگلیدر خفا ا
ایجااااد  ریناپاااش درماااان یعمااال درد در یگاااران خواهناااد، ولاااید یشااافاو دارو  و زباااانساااخن در 
 ؛ندکن می

کنناد، بالهاا را در جانگران یدبه راحتی  امیادی  تان را باه ناا تاان بنشاانند و امیادهای حسادت 
کنند؛  بدل 
کسانیدر هر راه کرده،  یرا فدا ی،   ؛اند به خاك هالك افکندهو خود 

 ؛اند هها افشاند سرش  یاست. بر هر غم یشفاعتگر یشان را نزد هر دلیا
 ؛گر وام دهند و منتظر پاداشش باشندیکدیمدح و ثنا به 

گر چ گ یزیا گار ماورد مالمات قارار  گار  یرناد ، پارده دریرا خواهند، باه اصارار خواهناد و ا کنناد و ا
گرا یداور  ؛ندیکنند به اسراف 

کژیهر راست یو برا یباطل یهر حق یبرا کشاندهیا هر زناده ی. و برای،   یهار در یو بارا یا ، 
کردهیمه ی، چراغیهر شب یو برا یدیکل  ؛اند ا 
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گرم  یآزمند ۀلیرا وس ییدنماینوم کاال سازندخود سازند تا بازار خود  شاتر یب یخود باه بهاا یو 
 بفروشند.

 ؛گران را به اشتباه افکنندیدهند تا د یند و حق جلوه میگو یسخن باطل م
گر توص گاشرگاه ق باطال را آمااده ویاطر ،کنناد یر میکنند، تزو ی  میا هااى  آساان جلاوه دهناد و 

 ؛چ و خم سازند تا رونده در آن سرگشته بماندیتن  آن را پرپ
کااااه حاااازب شاااایااااطانند و بدانیآنااااان حاااازب شاااا هاى آتااااش. طاناند و زبانااااهیگااااروه شاااا طان ید 

  1(872 ق:4444  الرضی، ی)شرانکارانندیز
ر نفااق و جریاان نفاوذ، داشتن پیوند یاران، از این آسیب مهم، یادآوری خط برای در امان نگه

کید بر محور اال باا آن از  های ساه  و تأ گاناه پیوناد از درون، و رصاد جریاان نفاوذ و نفااق و مقابلاه فع 
 بیرون راهگشا خواهد بود. 

 ها و تهدیدها)شیاطین إنسی( . دشمنان، توطئه3
هااا بیروناای باارای راه حااق هسااتند، این های رهبااران و سااردمداران جریااان باطاال، یکاای از آساایب

کار می گیرند تا جریان حق را از حرکات بازدارناد و جماع متشاکل نیروهاای  تمامی تالش خود را به 
گارفتن و ساوار شادن بار مشاکالت درونای مانناد: جهال،  کماک  حق مدار را از هم ب اشاند، ابتادا باا 

ل  و... یتهاااجم فرهنگاا ،دهایااترد، شاابهاتضااع ، هااوای نفاا  و...، و بااا اباازاری ماننااد:  تشااک 
گار در ایان هادف تاوفیقی نیافتناد باا تهدیاد، ارعااب، تحاریم و  ای حاق را از باین مینیروه برناد و ا

کار را اداماه داده و در مرحلاه ساوم باا هجاوم نظاامی و قتال و تارور، نیروهاای جبهاه  جن  روانی، 
کماک فکاری  کنند و به فرموده قرآن در این امر، هم حق را حشف می دیگر را یاری داده و باه هام 

 .(445: انعام)ندکن می
؛ در مرحلااه اول، گانااه هجااوم متفاااوت اساات درمااان آساایب دشاامنان نیااز باار اساااس مراحاال سااه

                                                        
َتْقااَو  1 َباااَد اهلل  ب  اایُکْم ع  وص 

ُ
ُرُکْم اهلل  َو  ی. أ َحااش  

ُ
ْهااَل   أ

َ
َفاااق  أ وَن َو الز َ   الن   اال ُ وَن اْلُمض  ااال ُ ُهُم الض َ ن َ ْلَوانااا  َو َفااإ 

َ
ُنااوَن أ ااوَن َیَتَلو َ ل ُ ااوَن اْلُمز 

ال ُ
ااَف  ااة  َو ص  ی َ ْرَصاااد  ُقُلااوُبُهْم َدو    م 

ُکاال  َماااد  َو َیْرُصااُدوَنُکْم ب    ع 
ُکاال  ااُدوَنُکْم ب   َو َیْعم 

َنانااا  ااوَن اْفت  ااة  َیْمُشااوَن اْلَخَفاااَء َو َیْفَتن ُ ی َ اُحُهْم َنق 
َراَء َوْصاُفُهْم َد  وَن الض َ ب ُ ُطاو الر َ َید  اُدو اْلاَباَلء  َو ُمْقن  َخااء  َو ُمَوک   اُء اْلَعَیااُء َحَساَدُة الر َ ْعُلُهاُم الاد َ اَفاء  َو ف    َواء  َو َقاْوُلُهْم ش 

ُکال  َجااء  َلُهاْم ب 
َنااَء َو َیَتَراَق    َشاْجو  ُدُماوح  َیَتَقاَرُضاوَن الا َ

ُکال  یع  َو ل    َقْلاب  َشاف 
ُکال  َلای  یع  َو إ  یق  َصار  ْن َعاَشُلوا َطر  ْلَحُفاوا َو إ 

َ
ُلوا أ

َ
ْن َساأ ُباوَن اْلَجاَزاَء إ 

ْسااَرُفوا 873 :  َکَشااُفوا
َ
ْن َحَکُمااوا أ   َباااب   464 -َو إ 

ُکاال  ال  َو ل    َحاا    َقااات 
ُکاال  ال  َو ل  م  َمااا     َقااا  

ُکاال  ال  َو ل    َحااق   َباااط 
ُکاال  وا ل  َعااد ُ

َ
َقااْد أ

ْصَباحا     َلْیل  م 
ُکل  ْفَتاحا  َو ل  َل  م  ُلوَن إ  ُهوَن َو  یَیَتَوص َ ْعاَلَقُهاْم َیُقوُلاوَن َفُیَشاب  

َ
ه  أ ُقوا ب  ْسَواَقُهْم َو ُیْنف 

َ
ه  أ یُموا ب  ُیق  س  ل 

ْ
اْلَیأ َمع  ب 

الط َ
یا ْیَطان  َو ُحَمُة الن  

یَق َفُهْم ُلَمُة الش َ ْضَلُعوا اْلَمض 
َ
یَق َو أ ر  ُنوا الط َ ُهوَن َقْد َهو َ ُفوَن َفُیَمو   ن َ  -َران  َیص  ال إ 

َ
اْیطان  أ

اْزُب الش َ اَ  ح  ولئ 
ُ
أ

ُرون ْیطان  ُهُم اْلخاس 
ْزَب الش َ   ح 
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کارد، و  و شاهوات را بی آسیب مانند: جهل، ضع ، هوای نفا های  بایستی زمینه اثار و متعاادل 
ال با شبهات، تردیدها، به وسیله  رهانید،  ، نیروها را از تفرقه و تالشیتهاجم فرهنگیو مقابله فع 

، در برابر تهدیدها ایساتاد و در مرحلاه ساوم نیاز باا ایجاد آمادگی ذهنی و نظامیو در مرحله دوم با 
 به نیروها روحیه داد.  تشکر مقام مجاهد و شهید

 گیری نتیجه
ای برخااوردار اساات و  سااازان حکوماات الهاای از اهمیاات ویااژه پیونااد بااین نیروهااای حااق و زمینه

گویاای ایان اهمیات اسات، ایان پیوناد  تالش شیطان و جبهه باطل برای از بین بردن این پیوناد 
کتاااب زناادگی و معصااومین بااه  باار محااور حااب اهلل، بااه عنااوان خااالق هسااتی، قاارآن بااه ماابااه 

کال و باار را بار دوش هاای درونای ایان پیوناد مهام:  گیرد؛ آسایب عنوان اولیای الهی، شکل می توا
و دلتنگای و عادم و تمساخر  ریاتحق  ،یتضاعحساادت، ، ظلم و فریب بارادران و انداختن گرانید

کفاار  تحمل همدیگر است و آسیب های بیرونی این پیوند نیز شیطان، منافقان و جریان نفاوذ، و 
 جویی و درمان اخالقی دارند. ها، چاره هستند، و هرکدام از این آسیب

 منابع
کریم  قرآن 

، قام: محماود محماد الطنااحیحقیاق: ، تالنهایوة فوی غریوب الحودیث واألثور(، ش4864)ابن أثیار .4
  ، چهارم.إسماعیلیان

 ، تهران: نشر جهان، اول.عیون اخبار الر ا؟ق(، 4823ابن بابویه، محمدبن علی) .5
 دوم. ،دفتر انتشارات اسالمیقم: ، من ال یحضره الفقیه، (ق4448)ابن بابویه، محمدبن علی .8
کبر غفاری تعلیق: علی   وتصحی، معانی األخبارش(، 4883)ابن بابویه، محمدبن علی .4 ، قام: أ

 .جامعه مدرسین
 اول. ،جامعه مدرسینقم: ، الخصال ،(ش4865)ابن بابویه، محمدبن علی .2
 دوم. ،اسالمیهتهران: ، کمال الدین و تمام النعمة، (ق4842)ابن بابویه، محمدبن علی .6
احب الزماان ، الکاظمیه: مکتبة اْلمام صمصادقة اإلخ انق(، 4475ابن بابویه، محمدبن علی) .2

 العامة، اول.
 ،دارالشاری  الرضایقام: ، ثو اب األعموال و عقواب األعموال، (ق4476)ابن بابویه، محمدبن علای .3

 دوم.
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جامعااه قاام: ، ؟ص؟تحووف العقووول عوون آل الرسووول، ق(4474)اباان شااعبه حراناای، حساان باان علاای .4
 دوم. ،مدرسین

مکتباة جاا:  ، بیرونعبدالسالم محمد ها، تحقیق: معجم مقاییس اللغة ق(،4474)بن فارسا .47
 .اْلعالم اْلسالمی

دارالکتااب جااا:  بی، عوودا الووداعی و نجووات السوواعی، (ق4472)اباان فهااد حلاای، احماادبن محمااد .44
 اْلسالمی، اول.

 .نشر أدب الحوزة، قم: لسان العرب ق(،4472)ابن منظور .45
 ، قم: موسسة اْلماممکیال المکارم فی ف ا د الدعاء للقا مق(، 4453اصفهانی، محمدتقی) .48

 ، پنجم.المهدی
الااادین حساااینی أرماااوی  ساااید جاااالل، تحقیاااق: الغوووارات تا(، )بیإباااراهیم بااان محماااد، ثقفااای .44

 .بهمنجا: نشر  ، بیالمحدث
 ، دوم.البیت ، قم: المجمع العالمی الهلاعدم الهدایةق(، 4452جمعی از نویسندگان) .42
 ،علام للمالیایندارال، بیاروت: أحماد عبادالغفور العطاار، تحقیاق: الصوحاتق(، 4472)جوهری .46

 چهارم.
قام: ، تفصیم وسوا م الشویعة ىلوی تحصویم مسوا م الشوریعة، (ق4474)حر عاملی، محمدبن حسن .42

 اول. ؟مهع؟،البیت موسسة آل
مدرسة قم: ، ناهة الناظر و تنبیه الخاطر، (ق4473)حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر .43
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، قاااام: موسسااااة اعوووودم الوووودین فووووی صووووفات الموووو منینق(، 4473دیلماااای، حساااان باااان محمااااد) .54

 البیت؟مهع؟، اول. آل
، قم: الشری  الرضی، ىرشاد القل ب ىلی الص ابفللدیلمی( ق(،4445دیلمی، حسن بن محمد) .55

 .اول
جا: دفتر نشار الکتااب،  ، بیمفردات الفاظ القرآنق(، 4474راغب اصفهانی، حسین بن محمد) .58
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