
 

 

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

۴۹ 

 ۱۴۰۰ییز و زمستان )، پا۱۲۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 )۷۸-۴۹ترویجی ( -نوع مقاله: علمی 

 متقابل اجتماعی اخالق وظایف و حقوق
  سجادیه ۀصحیف در

 ١سیدحسین شرف الدین  
 چکیده
ازحقـوق و ، دارنـد دیگـر یـک نـوع نسـبتی کـه بـا جامعه بسته به موقعیت و افراد

وعی امتیـاز مـدنی سلطه یا ن، قدرت، »حق«مراد از . تکالیف متقابلی برخوردارند
بـرای ) در حقـوق اخالقـی( قـانون یـا نظـام اخالقـی، است کـه از طـرف عـرف

ً  مقرر، کسانی ۀذم هایی بر ها یا سازمان گروه، اشخاص  و منظور شده و آنها اعتبارا
و   ربـط مطالبـه از افـراد ذی، توانند ادای آن را در قالب الگوهای پذیرفته شـده می

ت ر صـو  بـه تکلیـف   نوعی با، حق هر برخورداری از بدیهی است که. استیفا کنند
ضمن برخی دعاهای صـحیفه  در امام سجاد. واسطه مالزمت دارد متقابل یا با

حقوق خود بـه بخـش قابـل تـوجهی ازحقـوق و تکـالیف متقابـل  ۀو نیز در رسال
توجـه داده  ،منان خصوصـاؤافراد عموما و م ،)و تاحدی قانونی و الزامی( اخالقی
 ۀمختلـف صـحیف ۀمـل در ادعیـأدر صدد است تا با غور و ت وشتار حاضرن. است

ایـن حقـوق و تکـالیف را اسـتخراج کـرده و آنهـا را در حـد  زسجادیه فهرسـتی ا
ایـن اسـت کـه از دیـد  ال اصلی پژوهش حاضرؤ س. توضیح و تفسیر نماید، مجال
عی ااسـالمی و در روابـط و مناسـبات اجتمـ ۀمنـان در جامعـؤم، سجادیه ۀصحیف

                                                 
 . ۲۳/۰۳/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:  - ۲۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 ، قم.آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسسؤ ت علمی مئدانشیار و عضو هی. ١

 sharafoddin@gmail.com  
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 ،روش ایـن مطالعـه. صورت متقابل برخوردارند خویش از چه حقوق و وظایفی به
 . سجادیه است ۀصحیف ۀتحلیل محتوای کیفی فرازهای منتخب از ادعی

 . منانؤم، عرف، اخالق، تکلیف، حقوق، حق :واژگان کلیدی

 مقدمه
، دارنـد دیگـر که با یک یعموم اعضای جامعه بسته به موقعیت و نوع پیوند و ارتباط

روایات و ، آیات( درمنابع دینی. نسبت به هم برخوردارند ازحقوق و تکالیف متقابلی نیز
و به تبع آن درمنابع فقهی و اخالقی اسالم به این حقوق و تکالیف دسـت کـم  ،)ادعیه

قـدرت ، در اصـطالح، وجمع آن حقوق» حق«. توجه داده شده است، درخطوط کلی
(جعفـری  مقرر شده استنون یا عرف برای فردی یا جمعی قااست که ازطرف  یا امتیازی
حق معانی مختلفی دارد و مقصود در اینجا معنـایی اسـت کـه در  .)۲۱۶: ۱۳۶۳لنگـرودی، 

 ۀدر این معنی چیزی است که به نفع فرد و بر عهـد، حق. گیرد قرار می»  تکلیف«برابر 
بـه بیـان . دیگـران اسـتفرد و به نفع  ۀچیزی است که بر عهد، دیگران است و تکلیف

 :۱۳۷۶(آقابخشی،» بر فرد مکلف«است و تکلیف »  برای فرد محق و مستحق«حق ، دیگر
۳۷۲(.   

، هـای متقابـل وابسـتگی مناسـبات و، یـک رشـته روابـط ۀافرادجامعه بـر پایـ اساساً  
» حقوق«یابند که مجموعا به نام  امتیازات را می استحقاق برخورداری مشروط از برخی

مزایا و ، ای ازاختیارات این حقوق متضمن مجموعه. شوند ق اجتماعی شناخته مییا حقو 
گفتنـی اسـت کـه حـق و  .(همـان) و خاستگاه قـانونی دارنـد أهایی است که منش سلطه

مقـررات  یعنـی در؛ انـد امـر متالزم دو ،)نه ارتباط افرادبا خدا( حقوقی ۀتکلیف درعرص
حقی  هر گرفته شده و نظر برای دیگران درتکلیف مالزم با حقی است که  هر، حقوقی

 . تکلیفی را برای دیگران به همراه دارد نیز
در تمامی مواردی کـه حـق را در : نویسد در بیان این تالزم می استاد مصباح یزدی
؛ حق مالزم با تکلیـف اسـت، بریم کارمی هم به ها با روابط انسان مورد امور اجتماعی و

بـرای فـرد  تکلیفـی نیـز، )من له الحق( ات حقی برای یک نفریعنی به همراه جعل و اثب
تالزم حـق و تکلیـف نیـز بـه دو گونـه تصـویر . شود اثبات می) من علیه الحق( دیگری
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 :شود می
 ،)شـوهر( دارد کـه دیگـری وقتی اثر ،)مثل نفقه برای زن( جعل حق برای کسی )۱ 

 ؛دمکلف باشد این حق را محترم بشمار ملزم و 
اثبـات  تکلیفی نیـز بـرای همـان فـرد، هرحقی برای فرد در امور اجتماعیاثبات  )۲ 
آنها نیـز در ، شود اگر در جامعه به افراد امتیازات و حقوقی داده می، برای مثال. کند می

  ١.موظف و مکلف خواهند بود که به جامعه خدمت کنند، مقابل
حق : معتقد است های نظام حق و تکلیف توضیح ویژگی نیز در، استادجوادی آملی

و تکلیف هر چند جزو حکمت عملی هستند و در قلمرو باید و نباید قرار دارند اما جزو 
هـای  هـم مسـبوق بـه مـالک، دو عنـوان ایـن هر یک از. شوند اعتباریات محسوب نمی

اند که منبع و پشتوانه عینی قوانین حقوقی و قواعد فقهی و تکلیفی بـه  تکوینی و حقیقی
اند که در قیامت ظهور  و هم ملحوق به پاداش و کیفر تکوینی و حقیقیآیند  حساب می

چه ؛ باید ماهیت او را شناخت ،حقوق و تکالیف انسان  برای شناخت، رو این از. کنند می
شناسـی نیـز از امـوری اسـت  جایگاه. است» انسان محور«نظام حقوق و تکالیف الهی 

هـای  افراد در جایگاه ۀتوان برای هم ینم. نقش اساسی دارد» حقوق بشر«تعیین  که در
اصـل وجودشـان حقـوق  بـه اعتبـار  افـراد ممکـن اسـت. مختلف حق مساوی قائل شد

، گذشـته از حقـوق مشـترک، شـود اما وقتی بحث از جایگاه مـی، مشترک داشته باشند
جایگـاه ، حقـوق برابـر، جایگـاه برابـر. شـود حقوق اختصاصی هر ذی حقی مطرح می

افـراد از آن  ۀهمـ، مثال در یک اداره؛ تر حقوق کمتر یشتر و جایگاه پایینباالتر حقوق ب
اما از آن جهت کـه هـر کـدام مقـامی و ، حقوق مشترکی دارند، اند » انسان«جهت که 
  .حقوق متفاوتی هم خواهند داشت، سمتی دارند

از نـوع ، گفتنی است که بخش قابل توجهی از حقوق توصـیه شـده در منـابع دینـی
. دنـهـایی دار  اند که با حقوق مصطلح تحت عنوان حقوق قانونی تفاوت اخالقیحقوق 

جعـل و دارای ضـمانت  ناشی از( حق در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع حق حقوقی
 ادبیـات و در، به بیان برخی اندیشمندان. شود و حق اخالقی تقسیم می ،)اجرای رسمی

                                                 
یه حقوقی اسـالمی، محمدتقی مصباح یزد. ١  حقـوق و؛ همچنـین ر. ک: همـو، ۷۳-۷۲، ص ۱، جنظر

 . ۱۸۰و  ۱۷۲، ۸۰، ۳۱ص ، ۱ج، سیاست در قرآن
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مسـائل  ۀزمینـ فـراوان دارد در ربردکـا» حق« ۀفرهنگ اسالمی یکی از مواردی که واژ 
بـریم در حـالی کـه  کـار می بـه مورد برخی چیزهـا مفهـوم حـق را ما در. اخالقی است

 ۀوسـیل مجازات بـه گیری و آنها را رعایت نکند قابل پی، گونه نیست که اگر شخص این
 ۀحق صـل، نامند مانند حق همسایه می» حقوق اخالقی«گونه حقوق را  این. دولت باشد

ایـن  بسـیاری از. حق حیوانات و نظـایر آنهـا، حق مسجد، حق شاگرد، حق استاد، حمر 
عـدم ، هر حال در اما؛ رعایت آنها الزم است و فقهی حکم وجوبی دارند نظر حقوق از

و  گـرد قابـل پـی موجب گناه و استحقاق عذاب اخـروی اسـت و رعایت آنها حداکثر
هـا مطـرح  قـط در روابـط بـین انسـانحـق حقـوقی ف. جریمه دنیایی و حکومتی نیستند

حتـی موجـودات  انسان با حیوانـات و ۀرابط مورد که حق اخالقی در حالی در، شود می
 .)۱/۹۳: ۱۳۷۸(مصباح یزدی،  و جمادات نیز وجود دارد شعور بی

منـان ؤاز جمله منابع دینی که به کلیات حقوق و تکـالیف متقابـل افـراد عمومـا و م
 امام سجاد حقوق ۀرسالو  سجادیه ۀصحیفاب شریف خصوصا توجه داده است کت

 متمرکـز ۀمنتخـب صـحیف هـای نوشتار حاضر بر تحلیل و تفسـیر اجمـالی گـزاره. است
 . خواهد بود

 پیشینه  -۱
سجادیه تاکنون آثار متعددی نگارش  ۀهای صحیف در شرح و تفسیر مضامین و آموزه

تـرین  از این میان مهـم؛ ر تناسب دارندیافته که تنها برخی از آنها با موضوع نوشتار حاض
بررسی مبانی تربیـت «: اند عنوان پیشینه یاد کرد مقاالت ذیل توان از آنها به آثاری که می

لیف فرشـته مالسـلیمانی و أتـ» در صـحیفه سـجادیه اجتماعی از دیدگاه امام سـجاد
کلیاتی از مبانی و اصول که به بیان ، )۱۳۸۹تابستان ، ۱۷شماره ، روان شناسی تربیتی(، همکاران

لیف أتـ، »فرهنگ حقـوق والـدین در صـحیفه سـجادیه«؛ تربیت اسالمی پرداخته است
متـوالی  ۀکه در سـه شـمار  ،)۱۳۹۲اردیبهشت و خرداد ، ۱۶۵شماره ، مبلغان( عبدالکریم پاک نیا

بررسـی اصـول اخـالق اجتمـاعی در «؛ به طرح کلیاتی از حقوق والدین پرداخته اسـت
بـه کـه  ،)۱۳۹۰پاییز ، ۵شماره ، های اخالقی پژوهش( لیف فردین احمدوندأت، »دیهسجا ۀصحیف

های اخالقی فـردی و اجتمـاعی مـورد توصـیه صـحیفه پرداختـه  توضیح برخی از ارزش
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لیف الهـه أتـ ،»سـجادیه ۀهـای اخـالق اجتمـاعی در صـحیف تجلی قرآنی بایسته«؛ است
کـه بـه ذکـر  ،)۱۳۹۵بهـار و تابسـتان ، ۲۱شـماره ، حـدیث و اندیشـه( هادیان رسنانی و کوثر بصام

؛ مشـترک قـرآن و صـحیفه پرداختـه اسـتیی از اخالق اجتماعی مـورد توصـیه ها نمونه
لیف أتـ، »سـجادیه ۀهای اخالق اجتماعی در ارتباط با همسایگان از منظر صحیف جلوه«

بهـار ، ۱۱۶ه شمار ، های اجتماعی اسالمی پژوهش( علی خیاط و مصطفی رمضان زاده خیرآبادی
من در ارتباط با همسـایگان پرداختـه ؤهای اخالقی م ای از بایسته که به بیان شمه ،)۱۳۹۷
لیف حمیـد رضـا أتـ، »سـجادیه ۀشناسایی ابعـاد نیازهـای اجتمـاعی در صـحیف«؛ است

کـه بـه بیـان اجمـالی  ،)۱۴۰۰بهار ، ۱۱۴شماره ، فصلنامه مدیریت اسالمی( ابراهیمی و همکاران
 . ای فردی و اجتماعی انسان از جمله نیازهای ارتباطی پرداخته استبرخی نیازه

یـک از آثـار فـوق بـه بحـث ازحقـوق و   است که هـیچ وجه تمایز نوشتار حاضر این
 ،)مثل حقـوق والـدین یـا همسـایگان( صورت جامع نه بخشی منان بهؤتکالیف متقابل م
؛ مـان نپرداختـه اسـتأتو صـورت  یک به بیان حقـوق و تکـالیف بـه  هیچ؛ نپرداخته است

لفه به زبان حقـوقی ؤ دو م دماتی و توضیحات ضمنی به شرح اینیک در مباحث مق هیچ
 . و جامعه شناختی نپرداخته است

 منانؤحقوق و تکالیف متقابل م -۲
، دیـن محـور ۀیـک جامعـ ترین مبنای تقسیم بنـدی افـراد در با توجه به اینکه عمده

که با نظام اعتقادی و ارزشـی حـاکم و غالـب  ی استتموقعیت اعتقادی آنها و نوع نسب
منـان ؤموقعیـت کـانونی و جایگـاه محـوری و تعیـین کننـده از آن م، بی شـک. دارند

ارتبـاط بـا  دیگـر و چـه در منان چه در ارتباط با یـکؤم. خواهد بود، وموالیان به آن دین
یقا به رعایت و ادای حقوق و تکالیف متقابلی دارند که در منابع مربوط عم، کیشان ناهم
ل یـبه دال ، نین د یمومنان به ا یعیطور طب به، اسالم یدر نظام ارزش. کید شده استأ آن ت
 منـان وؤعمـوم م، رو نیـازا. انـد افتهیح یتـرج  صنف و گروه منان از هرؤر میده بر غیعد

ن تفوق و ید ایبا، نید  یو ارزش یکالن اعتقاد یها یریبر جهت گ یمبتن ینظام اجتماع
ت شناخته و یز و درشت خود به رسمیمناسبات و تعامالت ر ، ها ادت را در تمام برنامهیس

مباحث مقدماتی این نوشتار به برخی از این حقوق توجـه  در. د نهدییأت آن مهر عمال بر
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 . داده شد
من و وظـایف متقابـل ایشـان توجـه داده ؤآیات متعدد بـه جایگـاه مـ قرآن کریم در

توجـه  کـافر من برؤم یبه برتر ،)۵۵آل عمران/( قرآن آیاتاز برخی ر د، برای نمونه. است
 در و ،منـانؤبه تواضع درمقابل م محمد حضرت ،)۲۱۵شـعراء/( برخی در؛ داده است
در . ایشـان توصـیه شـده اسـت بـا زیـمالطفت آم به لزوم برخورد ،)۵۴انعام/( برخی دیگر

توجـه داده ، یامبران الهـیـعملی پۀ ر یس عنوان به، منانؤم به عدم طرد ،)۱۱۴شـعراء/( آیاتی
 . شده است

من ؤدر بیـان وجـه برتـری مـ آل عمـران و ۀسـور ۱۳۹ ۀیـر آیتفس در ییعالمه طباطبا
چ وجـه ممکـن ین و توام است و به هـیمن قر ؤاست که با علو م یمان امریا: نویسد می
 اسـت و صـبرمان مالزم با تقوا و یچون ا، دست کافر شود ریز  مان خودیست با حفظ این

ز در یـن نمونـه ریتفسـ .)۴/۴۰: ۱۳۶۳(طباطبـائی،  است ن دویهم هم در ظفر مالک فتح و
از : نویسـد منان پرداخته و میؤم بر کفار ۀنساء به چرایی نفی سلط ۀسور ۱۴۱ ۀیح آیتوض

عمـوم را  یاسـت و معنـ یاق نفـیل نکـره در سـیـل به اصطالح از قبیسب ۀآنجا که کلم
، ینظـر منطـق بلکـه از نظـر نظـام که کافران نه تنهـا از شود یفاده مه استیآ از رساند یم
ره نخواهنـد یـچ، مانیافراد با ا بر چ نظریه خالصه از ...و ،یاقتصاد، یفرهنگ، یاسیس
م ینـیب یمـ چشـم خـود مختلـف بـا یهـا دانیآنها بر مسلمانان را در م یروزیاگر پ. شد
 مـان ویرسـم ا راه و سـتند وین ین واقعـمناؤم، از مسلمانان یاریخاطر آن است که بس به

(مکـارم شـیرازی،  انـد فراموش کرده یش را به کلیخو  یها رسالت ها و تیمسئول ف ویوظا
، مـانیاز ا یکه مراتب بـاالتر یقاعدتا کسان، زیمنان نؤدر درون جامعه م .)۴/۱۷۵: ۱۳۸۱
. شـوند یداده مح ین ترجیر یبر سا، کو دارندیاعمال ن و یل اخالقیکماالت و فضا، تقوا
 یاسالم ۀم خطوط کالن جامعیشتر با هدف ترسین رجحان بیا د بریکأ است که ت یهیبد

قابـل  یفـیت کیـل ماهیـدل هن مقـوالت بـیـچـه روشـن اسـت کـه ا؛ ردیـگ یصورت مـ
استحقاق  یمعنا ز الزاما بهین انیمنان و متقؤم یستند و برترین یو نسبت سنج یریگ اندازه

ذکر اسـت کـه ه الزم ب. ستین تر خاص و ازات بیشتریانات و امتافت امکیدر  یشتر برایب
ادیان نسبت به کسانی که به دین و آیین آنها کافرند  ۀاین قبیل ترجیحات اعتقادی در هم

نکتـه پایـانی اینکـه ایـن نـوع قشـربندی و . شود و اختصاصی به اسالم نـدارد اعمال می
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م در پذیرش کرامت ذاتی انسان و تبعیض و ترجیح اعتقادی با موضع حقوق بشری اسال
منافی ، ها به عموم انسان، اعطای برخی حقوق و امتیارات به اقتضای این ویژگی مشترک

 . نیست
همین امور  ۀواسط هاشتراک دارند و ب دیگر یکوجوهی با  منان درؤنیست که م تردید

رزشـی بـه مثابـه پیوستگی اعتقادی و ا: این مشترکات ۀاز جمل. یابند از سایرین تمایز می
، احسـاس هویـت دینـی مشـترک فراتـر از تعلقـات سـرزمینی و جغرافیـایی( امت واحد

)  ...قـومی و نـژادی و، تـاریخی اعصـار و ادوار، )ملـت –دولت ( قلمروهای حاکمیتی
کتب ، گان الهیفرشت، نبوت عامه و خاصه، معاد، اعتقاد مشترک به وحدانیت خداوند[

؛ ]و بسیاری از عناصرنمادین دیگر، مشترک ۀعنوان قبل عبه بهک ۀخان، قرآن کریم، آسمانی
ها و  اقتدای عمـوم بـه اسـوه؛ دیگر یکمنان با ؤتعلق روحی و پیوند والیی مثبت عموم م

الگوگیری  و ،)منان فرهیخته و کمال یافتهؤو م پیامبر و ائمه( های الگویی شخصیت
زحمات پیشینیان به پاس مجاهدت قدرشناس بودن نسبت به ؛ عقیده و عمل از ایشان در

دیگـر  یک احساس مسئولیت متقابل ایشان در برابر؛ دین گسترش تبلیغ و، در راه دعوت
 . و خیرخواهی و نیک اندیشی متقابل

هنجاری و نمـادین فـوق ، ارزشی، رغم اشتراکات اعتقادی همنان بؤم ۀسفانه جامعأمت
انشعاب و تفرق شده و درجاتی از  خوش زمان دست گذر در، ها ثیر برخی زمینهأتحت ت

 ۀایـن عارضـ  ثر درؤ اهم عوامـل مـ. اختالف و تقابل را در طول تاریخ تجربه کرده است
هـای  ها و رسـوم قـومی و آموزه درآمیختگی معارف دینی بـا سـنت: گر عبارتند از ویران

 های ایـدئولوژیک از دیـن اسـتفاده، تنـگ نظرانـه ظهور تفسیرهای انحرافی و، فرهنگی
ویـژه  ههای الهـی دیـن بـ فراموش شدن رسـالت، جهت پیشبرد اغراض سیاسی و قومیتی

درگیـر ، منان و بلکه پیـروان ادیـان الهـیؤنقش آن در ایجاد همبستگی اجتماعی میان م
رهبران و  ظهور، نفوذ خناثان و فتنه انگیزان، شدن مسلمین در مجادالت کالمی و فقهی

نفــوذ برخــی ، ملــت –دولــت  ۀپدیــد ظهــور، نکهــ اســتعمار ۀپدیــد، حاکمــان مســتبد
  ...سکوالریسم و، های مدرن همچون پلورالیسم و نسبیت اعتقادی و عملی اندیشه
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  منان در کالم امام سجادؤحقوق و تکالیف م -۳

دیگر اشاره شده و در این  یک منان در برابرؤدر بخش قبل به وظایف اخالقی عام م
برخی مرتبطان که به لحـاظ هنجـاری  ن در برابرمناؤبخش به حقوق و تکالیف خاص م

، قبـل بیـان شـد گونه که در همان. شود اشاره می، برخوردارند الزام بیشتری نیز ۀاز درج
 دیگر حتی فراتر حقوق و تکالیف متقابلی نسبت به یک منان ازؤم، های دینی طبق آموزه

رود کـه  می ند و انتظاربرخوردار ، از اینکه در یک جامعه و بافت اجتماعی زندگی کنند
 و   اخالقی  عمدتا  تکلیفی و  حق نظام  این . ورزند  اهتمام  آن ۀ اقام  به  حد امکان همگان در

در مـواردی بـا ، رو ازایـن. اسـت) قـانونی( حقـوقی  ، افـراد  برخی  به  نسبت و  مواردی در
 در مـام سـجادا. پوشانی اجتنـاب ناپـذیر دارد حورهای تذکر یافته در فصل قبل همم

ایـن حقـوق و   به برخی از، حقوق خویش ۀفرازهای متعددی از دعاهای صحیفه و رسال
بدیهی است که نفس داشـتن . که در ادامه بدان اشاره خواهد شد اند وظایف توجه داده

، امـری اجتمـاعی و ارتبـاطی اسـت، حقوق و تکالیف متقابل و لزوم ادای متناسـب آن
 و خـود را در یـک چرخـه تقـابلی و داد، ر مقام ادای وظیفهاگرچه ممکن است افراد د
 . ستد رفتاری احساس نکنند

 دیگر در دعا و آرزوی موفقیت برای یک، منانؤاز جمله حقوق متقابل م، برای مثال
روشـن اسـت کـه . اخروی اسـت و امور ،)اعم ازفردی و اجتماعی( پیشبرد امور دنیوی

کننـد و توقـع  رت فردی تصمیم گرفته و اقدام مـیصو  مقام ادای چنین حقی به افراد در
منـان ؤگفتنی است آن دسته از دعاهایی که م. دریافت پاداشی هم ازاین رهگذر ندارند

دیگر را در اصالح و پیشبرد امور اجتمـاعی خـود طلـب  موفقیت یک، صورت متقابل به
حیات جمعی  در صورت اجابت بازتاب اجتماعی داشته و قاعدتا نتایج آن در، کنند می

 . ایشان به ظهور خواهد رسید
تصدیق کنندگان رسوالن الهی و تابعان  منان وؤم ۀبرای هم، فرازی در امام سجاد

، مادران، پدران( منسوبین به آنها ۀو نیز برای هم ،]های مختلف ها و مکان در زمان[ آنها
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، )ایـان تـاریخمن آنهـا تـا پؤمـ ۀهمسـایگان و نسـل و ذریـ، خویشان، فرزندان، همسران
دلیـل گویـایی اسـت بـر اینکـه ، جامعیـت بیـان امـام ١.کنـد توفیقاتی را مسئلت می
، امـری فرامکـانی، منـان بـه ادیـان الهـی یـا خصـوص مسـلمانانؤپیوستگی و اتصـال م

ایـن اتصـال ایمـان مشـترک بـه أ منشـ. ای است فرامنطقه  فراملی و، فراقومیتی، فرازمانی
نظـامی ازمبـانی و مفروضـات هسـتی ( جهـان بینـی یـک اشـتراک در حقایق خـاص و

 ،)نظامی ازبایدها و نبایدهای ارزشی اعـم از اخالقـی و فقهـی( و ایدئولوژی ،)شناختی
این پیوند ریشه در تعلقات فطری ، به بیان دیگر. متعالی و دارای خاستگاه وحیانی است

، مـوقعیتی، تحصـیلی، شـغلی، سـنی، جنسـی، وجودشناختی دارد نه تقیـدات قـومی و
 . تاریخی و جغرافیایی، مکانی، و تعینات زمانی؛ ای طبقه

 منان ؤحقوق متقابل م -۳-۱
، منان این است که به فکر هم باشندؤبنیادی ترین حق متقابل م از دید امام سجاد

دیگـر در  دیگر تعلق خاطر داشته باشـند و بـرای موفقیـت یـک به امورات و مصالح یک
فردی و اجتماعی و کسب مراتب تعـالی و تقـرب دعـا ، یرمادیبرد امور مادی و غ پیش
کـه  امام درضمن فرازهای متعددی به مصادیق توفیقات و انتظارات آرزویی خـود. کنند

 . کند اشاره می، ارجحیت بالمنازع دارد، منانؤقاعدتا برای عموم م
، کیشـان خـود من بـرای هـمؤمـ هر ۀآرزوی قلبی و دعای خاضعان، منظر امام از 

 : )یا باید باشد( مین امور ذیل خواهد بودأتحقق و ت موفقیت ایشان در
  ٢؛استواری و استحکام برخوردار باشند، ثبات قدم در مقام ایمان ورزی از -
  ٣؛امان مانند های شیطانی در عمل از وسوسه اعتقاد و ۀعرص در -

                                                 
ُسِل َو . «١ ْتَباُع الرُّ

َ
ُهمَّ َوأ ْرِض ِباْلغَ اللَّ

َ
ْهِل اْأل

َ
ُقوُهْم ِمْن أ ْکذِ یِب ِعْنَد ُمَعاَرَضِة اْلُمَعاِندِ یْ ُمَصدِّ اِق یَ اِالْشتِ ِب َو یَن َلُهْم ِبالتَّ

ُهمَّ َو .  َمانیَن ِبَحَقاِئِق اْإلِ یِإَلی اْلُمْرَسلِ  ـاِبعِ اللَّ ْوِصـْل ِإَلـی التَّ
َ
ـذِ ، َن َلُهـْم ِبِإْحَسـاٍن یأ َنـا اْغِفـْر َلنـا ُقو یَ   َن یالَّ ُلـوَن: َربَّ

ذِ َو  ْخواِنَنا الَّ ُهمَّ َو . َر َجَزاِئَك یْ َخ   ماِن یَن َسَبُقونا ِباْإلِ یِإلِ ِن َوَعَلـی یْوِم الـدِّ یَ ْوِمَنا َهَذا ِإَلی یَ َن ِمْن یاِبعِ َصلِّ َعَلی التَّ اللَّ
ْزَواِجِهْم َو 

َ
َطاَعَك ِمْنُهْم اِتِهْم َو یَّ َعَلی ُذرِّ أ

َ
 ) ۱۳، ۹، ۱فراز، ۴دعای » (َعَلی َمْن أ

َهاِتَنا َو . «٢ مَّ
ُ
ُهمَّ َواْجَعْل آَباَءَنا َوأ َهالِ اللَّ

َ
ْوَالَدَناَو أ

َ
ْرَحاِمنَ  یَذوِ َنا َو یَ أ

َ
اْلُمْؤِمَناِت ِمْنـُه َن َو یَراَنَنا ِمَن اْلُمْؤِمنِ یَقَراَباِتَناَو ِج ا َو أ

 ). ۱۰فراز، ۱۷دعای( »َکْهٍف َماِنٍع ، وَ ِحْصٍن َحاِفٍظ ، َو ِحْرٍز َحاِرزٍ  یفِ 
ُهمَّ . «٣ ْلِبْسُهْم ِمْنُه ُجَننًا َواقِ َو .. .اللَّ

َ
ْعِطِهْم َعلَ ، َو ةً یَ أ

َ
ْسِلَحًة َماِض یْ أ

َ
 ). ۱۰فراز، ۱۷عاید» (ةً یَ ِه أ
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 ۀهم یا[ ١؛ایمنی یابند گیزان خوف کننده و عوامل تهدید ها و آسیب ابتالء به بالیا و از -
 و آثـار گیـری ایشـان از موانـع بهره منـان وؤم اعتقـاد ایمـان و ۀتضعیف کنند  عوامل

 ؛ ]زیست جهان خود اجتماعی ایمان مذهبی در برکات فردی و
و در  راه و رسم پیامبراکرم شریعت و، آیین، پایه سنت زندگی و سلوک خود را بر -

خاندان مکـرم  حضرتش و احبت اعتقادی و عملی باو مص، پیروی و متابعت از وی
 ؛ سامان دهند٢] ائمه اطهار[ او

عـدم ( به دیگران متقابال قطع امید، به خداوند) اتکال و( تعمیق روح امید به تقویت و -
، رهگـذر ایمـان ورزی که بالطبع از[٣؛توفیق یابند ،)وابستگی ذهنی وعینی به دیگران

ــادت و ــدگی مخلصــانه عب ــاه ری ودو ، بن ــل  مراقبــت از خــود، تحــرز از گن در مقاب
 ؛ ]شود ها و احساس حضور مداوم در محضر خداوند حاصل می ها و لغزش وسوسه

 احساس وابستگی به او نیازخواهی و( اشتیاق انحصاری به خداوند به داشتن رغبت و -
من ؤاد مـاعتق. ای از توحید فاعلی است که خود مرتبه[٤؛توفیق یابند ،)جای دیگران به

از آن خداوند اسـت و آنچـه دیگـران در اختیـار  ها انحصاراً  نعمت ۀاین است که هم
 ؛ ]حقیقتا از آن اوست نیز، دارند

در خـود توفیـق  ،)پـروای خداونـد داشـتن( خداونـد به تقویـت خـوف و خشـیت از -
داشتن خوف و خشیت از خداوند نیز محصول درک مقام ربـوبی و عظمـت [٥؛یابند

َه ِمْن ِعباِدهِإنَّ ﴿: قـرآن ۀچه به فرمود؛ است خالق هستی ـَه  ما َیْخَشی اللَّ اْلُعَلمـاُء ِإنَّ اللَّ
البته خدا عزیز و  خشیت دارند، خداوند از، متنها بندگان عالِ  ،)۲۸فاطر/( ﴾َعزیٌز َغُفوٌر 

 ؛ ]گناهان است ۀتوانا و بسیار بخشند
                                                 

ِعْذَنا َو . «١
َ
ُهمَّ َوأ َهالِ اللَّ

َ
ا اْسَتَعْذَنا ِمْنهُ َن َو یَع اْلُمْؤِمنِ یَجِم َنا َوِإْخَواَنَنا َو یَ أ ا اْسَتَجْرَنا ِبـَك ِمـْن ، َو اْلُمْؤِمَناِت ِممَّ ِجْرَنا ِممَّ

َ
أ

 ). ۱۵فراز، ۱۷دعای ( »َخْوِفه
ْح َو «. ٢

َ
ِتهِ یِ أ ِتِه َو ، َوَتَوفَّ َنا َعَلی ُسنَّ ْهـِل َطاَعِتـهِ ، َو َلهُ یاْسُلْك ِبَنا َسبِ ، َو ُخْذ ِبَنا ِمْنَهاَجهُ َنا َعَلی ِملَّ

َ
اْحُشـْرَنا ، َو اْجَعْلَنا ِمْن أ

ْوِرْدَنا َحْوَضهُ ، َو ُزْمَرِتهِ  یفِ 
َ
ِسه، َو أ

ْ
 ). ۲۰فراز، ۴۲دعای ( اْسِقَنا ِبَکأ

َمِع فِ ، َو َجاِء َلَك َتْبَعُثُهْم ِبَها َعَلی اْعِتَقاِدُحْسِن الرَّ َو . «٣ َهَمـِة فِ َما ِعْنـَدَك َو یالطَّ  یـَمـا َتْحوِ یَتـْرِك التُّ
َ
 »اْلِعَبـادِ  یدِ ْیـِه أ

 ). ۱۵فراز، ۴دعای (
ْغَبِة ِإلَ . «٤ ُهْم ِإَلی الرَّ ْهَبـِة ِمْنـَك َك َو ْیـِلَتُردَّ ـَدُهْم ِفـ، َو الرَّ ـَب ِإَلـ، َو َسـَعِة اْلَعاِجـِل  یُتَزهِّ ، ِلآلِْجـِل  ِهُم اْلَعَمـَل یْ ُتَحبِّ

 ). ۱۶فراز، ۴دعای( »اِالْسِتْعَداَد ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت َو 
ْغَبِة ِإلَ . «٥ ُهْم ِإَلی الرَّ ْهَبِة ِمْنَك َك َو یْ ِلَتُردَّ  ). ۱۶فراز ، ۴دعای( »الرَّ
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  ١؛دورمانندب ]و هرگونه لغزش و انحراف[ از نافرمانی خداوند -
منـان ؤم بندگان صـالح و، به اولیای الهی معنوی و تعلق خاطر ارتباط روحی و انس و -

که به راه ایمان  کسانی و٣عبادت کنندگان و تعالی جویان، اطاعت پیشگان ٢برگزیده
 ؛ سازند را عمیقا پیشه خود، ٤کنند صالح دعوت می و به رشد و

توفیق  ٥رستگاران صالحان و، پیشگان  تقوا، گان تههدایت یاف ۀزمر  به بودن و زیستن در -
 آورنـدگان  ایمـان، موحد  منانؤم ۀ زمر  در  زیستن و  بودن  توفیق، و در فراز دیگر؛ یابند

 مقربان و، اطاعت پیشگان، ٦]جماعت مسلمین[ اطهار ۀ ائم و رسول، خدا   به  
میثـاق  ننـدگان بـه عهـد ووفاک، کنندگان و تائبـان استغفار، خاصان درگاه حق تعالی

 ؛ مسئلت شده است ٧الهی و طالبان رضایت و خشنودی خداوند
هـدایت ، شـب زنـده داران عابـدان و، نیکـان ۀهـای پسـندید خوی به برخورداری از -

عامالن به وظایف و پرواپیشگان از هواخواهی و اقتدای بـه ، قرآن نور پرتو یافتگان در
 ؛ توفیق یابند٨،ایشان

  ٩؛و امداد ایشان توفیق یابند کردار نیکو خصال و منان نیکوؤت با مبه مصاحب -
                                                 

نِ . «١ ْهَل  ِبهِ  َتَتَولَّی ِبَما یَوَتَولَّ
َ
ْلَفی َطاَعِتَك  أ  ). ۸۷فراز ، ۴۷دعای ( »ِمْنَك  َواْلَمَکاَنةِ  َك یْ َلَد  َوالزُّ

ْنَس ِبَك َو  َی َهْب لِ َو . «٢
ُ
ْولِ اْأل

َ
ْهِل َطاَعِتك اْجَعْل ُسُکوَن َقْلبِ اِئَك َو یَ ِبأ

َ
ْنَس َنْفِسـَو  یأ

ُ
ِبـَك  یتِ یَ ِکَفـاوَ  یاْسـِتْغَنائِ َو  یأ

 ) ۱۲و ۱۱فراز، ۲۱دعای ( »اِر َخْلِقَك یَ ِبِخ َو 
دِ  ِبهِ  َواْسَتْعَبْدَت ، َن یاْلَقاِنتِ  ِبهِ  اْسَتْعَمْلَت  َما ِإَلی یِبَقْلبِ  َوُخْذ . «٣ ، ۴۷دعای ( »َن یاْلُمَتَهاِونِ  ِبهِ  َواْسَتْنَقْذَت ، َن یاْلُمَتَعبِّ

 ). ۹۲فراز
ْقنِ . «٤ َدنِ  َمْن  ِلَطاَعةِ  یَوَوفِّ ْرَشَدنِ  َمْن  َوُمَتاَبَعةِ ی، َسدَّ

َ
 ). ۸فراز، ۲۰دعای ( »یأ

ْصَحاِب الْ  یفِ  یاْنِظْمنِ َو «. ٥
َ
ْهنِ ، َو ِن یِم یَ أ  یاْعُمْرِبـ، َو َن یَفـْوِج اْلَفـاِئزِ  یِفـ یاْجَعْلِنـ، َو َن یَمَسـاِلِك اآلِْمِنـ یِفـ یَوجِّ
اِلِح   ). ۴فراز، ۴۱دعای (» َن یَمَجاِلَس الصَّ

ُهمَّ َو . « ٦ ْوِح  یاْجَعْلنِ اللَّ ْهِل التَّ
َ
ْصدِ ، َو َماِن ِبَك یاْإلِ ِد َو یِمْن أ ِة ا، َو ِق ِبَرُسوِلَك یالتَّ ِئمَّ

َ
ذِ اْأل ـْن یلَّ َن َحَتْمَت َطاَعَتُهْم ِممَّ

 ). ۱۲فراز، ۴۸دعای ( »هِ یْ َد یَ َعَلی َذِلَك ِبِه َو  یْجرِ یَ 
ْدنِ . «٧ ُد  ِبَما َهَذا یْومِ یَ  یفِ  یَوَتَغمَّ ًال  َك یْ ِإلَ  َجاَر  َمْن  ِبهِ  َتَتَغمَّ نِ  َتاِئباً  ِباْسِتْغَفاِرَك  َوَعاذَ ، ُمَتَنصِّ ْهَل  هِ بِ  َتَتَولَّی ِبَما یَوَتَولَّ

َ
 أ

ْلَفی َطاَعِتَك  ْدنِ . ِمْنَك  َواْلَمَکاَنةِ  َك یْ َلَد  َوالزُّ ُد  ِبَما یَوَتَوحَّ ْتَعـَب ، ِبَعْهِدَك  َوَفی َمْن  ِبهِ  َتَتَوحَّ
َ
، َذاِتـَك  یِفـ َنْفَسـهُ  َوأ

ْجَهَدَها
َ
 ). ۸۸ -۸۶فراز، ۴۷دعای ( »َمْرَضاِتَك  یفِ  َوأ
ُهمَّ . «٨ ْبَرارِ َهْب َلَنا ُحْسَن َشمَ َو .. .اللَّ

َ
ذِ ، َو اِئِل اْأل ـی ِل َو یْ َن َقاُموا َلَك ِبِه آَناَء اللَّ یاْقُف ِبَنا آَثاَر الَّ َهـاِر َحتَّ ْطَراَف النَّ

َ
أ

َرَنا ِمْن ُکلِّ َدَنٍس ِبَتْطهِ  ذِ ، َو ِرِه یُتَطهِّ َمُل َعِن الْ یُ َلْم ، َو َن اْسَتَضاُءوا ِبُنوِرِه یَتْقُفَو ِبَنا آَثاَر الَّ
َ
ْقَطَعُهْم یَ َعَمـِل َفـْلِهِهُم اْأل

 ). ۹فراز، ۴۲دعای (» ِبُخَدِع ُغُروِرِه 
ُهمَّ َو . «٩  ). ۱۳فراز، ۲۱دعای ( »راً یَلُهْم َنِص  یاْجَعْلنِ ، َو ناً یَلُهْم َقرِ  یاْجَعْلنِ اللَّ
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 ١؛محبت قلبی داشته باشند، منان و خاضعان درگاه حقؤبه م -
رسـول بـه نصـرت و یـاری ، هـا و اهـداف دیـن بـرد برنامـه پیش در  از طریق مشارکت -

تـرویج  و نشـر در بندی قاطع به اسـالم و تـالش مسـتمر پای[ ٢؛توفیق یابند اکرم
هـای متعـالی آن در حـد  آرمـان ها و تحقـق اهـداف و نظری و عملی تعالیم و آموزه

 ؛ ]امکان
به سامان دهی امور ، دیگر فراز و در ؛خیرات و صالحات توفیق یابند، ها به انجام نیکی -

  ٣؛برپایه تقوا و فضیلت واصالح حال و روز و اوضاع و احوال توفیق یابند

 ٤؛شوند دیگر برخوردار قلوب یک ب محبوبیت متقابل درکس منین ازؤآحاد م -

کـه بخشـی از آن از طریـق [٥؛آسوده برخوردار باشـند زندگی گوارا و منین ازؤآحاد م -
بــدیهی اســت کــه داشــتن . شــود در جامعــه حاصــل می داشــتن محبوبیــت و اعتبــار

؛ گویـد یمنان هم به نیاز روانی و اجتماعی افـراد پاسـخ مؤمیان م محبوبیت قلبی در
. بالقوه آثار تربیتی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد، عالوه که داشتن چنین موقعیتی

های صوری و منفعـت  آن افراد فارغ از حب و بغض ای که در جامعه، سوی دیگر از
های اعتقادی و ارزشی محبوبیت داشـته  دلیل برخورداری از مالک و صرفا به، طلبانه
رشـد و تعـالی  پسند است که نقش ایجـابی و مثبتـی در و دینای سالم  معهجا، باشند

 ؛ ] اعضادارد
که بخشی از آن بـه مجاهـدت [ ٦؛منان توفیق یابندؤم ها نسبت به سایر در زدودن کینه -

 ؛ ] شخصی و بخشی به عنایت خداوند بستگی دارد
 منـان وؤجملـه حقـوق متقابـل م از[٧؛دور مانند هسایرین ب دیگر و و اذیت یک آزار از -

ایـن اسـت کـه بـه هـیچ وجـه بـه نـاحق  دیگر یک برابر مسئولیت اجتماعی ایشان در
                                                 

 ). ۱۲۷فراز، ۴۷دعای ( َن یَعَلی اْلَخاِشعِ  یاْعِطْف ِبَقْلبِ َو . «١
ُهمَّ َو . «٢  ). ۱۳فراز، ۲۱دعای (» راً یَلُهْم َنِص  یاْجَعْلنِ ، َو ناً یَقرِ َلُهْم  یاْجَعْلنِ اللَّ
ْمَرُهْم  اْجَمْع َعَلیَو . «٣

َ
ْقَوی أ ْصِلْح َلُهْم ُشُئوَنُهْم ، َو التَّ

َ
َالِم  یاْجَعْلَنا َمَعُهْم فِ ، َو أ  ). ۶۵فراز، ۴۷دعای ( »َداِر السَّ

 ). ۱۶فراز، ۴۲ی دعا(» َن ُوّداً یُصُدوِراْلُمْؤِمنِ  یاْجَعْل َلَنا فِ َو . «٤
 ). ۱۶فراز، ۴۲دعای (» َنا َنَکداً یْ اَة َعلَ یَ َال َتْجَعِل اْلَح َو . «٥
 ). ۱۲۷فراز، ۴۷دعای( »َن یِلْلُمْؤِمنِ  یاْنِزِع اْلِغلَّ ِمْن َصْدرِ َو . «٦
ُهمَّ َو . « ٧ َذی ُکلِّ ُمْؤِمٍن َو  یاْمَنْعنِ اللَّ

َ
 ). ۱فراز، ۳۹ دعای( »ُمْسِلَمة، َوُمْسِلٍم َو ُمْؤِمَنةٍ َعْن أ
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 و را فراهم نسـازند دیگر معنوی یک اضرار مادی و وخسارت و آزار موجبات اذیت و
 ؛] دفاع کنند دیگرحمایت و یک از، واذیت دیگران درمقابل آزار

بـدیهی اسـت کـه [١؛برخوردار شوند میان معاصران خود فزاینده در احترام و اعتبار از -
 ۀرشـد و تعـالی جامعـ نقش آفرینـی مثبـت و مشـارکت فعـال در ۀواسط هاین امتیاز ب

 ؛ ]و ارائه خدمات انسانی حاصل شدنی است، منانؤم

واسـطه ایمـان  هایـن امتیـاز نیـز بـ[٢؛میان آیندگان برجای گذارنـد در خود نام نیکی از -
میراث معنوی و باقیات صالحات حاصل ، تانهخدمات نوع دوس، اعمال نیک، ورزی

 ؛ ]شدنی است
  ٣؛متنعم شوند و آخرت برخوردار و در دنیا خداوند ۀاز انعامات ویژ  -
 ٤؛انصراف توجه و بی عالقگی نشان دهند، جهانی این ها و لذات زودگذر خوشی از -
ــر در - ــادگی ه ــب آم ــتر کس ــه بیش ــروی چ ــعادت اخ ــه س ــول ب ــرای وص ــق ، ب موف

جهـانی اعـم از فـردی و  ایـن دعایی عام کـه بـالتبع نـاظر بـه اصـالح امـور[٥؛گردند
  ؛] جهان آخرت است ۀعنوان مقدم دینی و عرفی به، مادی مادی و غیر، اجتماعی

معافیت یا تخفیـف سـکرات [ قیامت ۀورود به عرصو ، جهان  مراحل انتقال آنها ازاین -
توجه ضـمنی [٦؛آسانی طی شودو وصول به جایگاه امن و آسایش اخروی به ، ]موت

 ۀمنـان و بلکـه همـؤم ۀایـن جهـان پیامـدهایی دارد و همـ به اینکه نوع زیستن مـا در
درجـه آلـودگی و . رسـانند سـان بـه انجـام نمـی ایـن انتقـال قهـری را یـک، ها انسان
، نـوع زیسـتن آنهـا در ایـن جهـان، کلـی طور فات اعتقادی و رفتاری افراد و بهانحرا

                                                 
 ). ۱۲۷فراز، ۴۷دعای ( َن یاْآلِخرِ  یًا فِ یِذْکرًا َنامِ َو . «١
 ). ۱۲۷فراز، ۴۷دعای ( »َن یاْلَغاِبرِ  یفِ   ِلساَن ِصْدٍق  یاْجَعْل لِ َو . «٢
ُهمَّ َو . « ٣ ْعِط َجِم اللَّ

َ
ْلُتَك ِلَنْفِسـ یذِ اْلُمْؤِمَناِت ِمْثَل الَّ َن َو یاْلُمْؤِمنِ َن َواْلُمْسِلَماِت َو یَع اْلُمْسِلِم یأ

َ
 یِفـ یِلُوْلـدِ َو  یَسأ

نْ   ). ۱۲فراز، ۲۵دعای (» آِجِل اْآلِخَرِة ا َو یَ َعاِجِل الدُّ
َدُهْم فِ َو . «٤ ـَب ِإَلـ، َو َسَعِة اْلَعاِجـِل  یُتَزهِّ ، ۴دعـای( »اِالْسـِتْعَداَد ِلَمـا َبْعـَد اْلَمـْوِت ، َو ِهُم اْلَعَمـَل ِلآلِْجـِل یْ ُتَحبِّ

 ). ۱۶فراز
ْدنِ َوتَ . «٥ ُد  ِبَما َهَذا یْومِ یَ  یفِ  یَغمَّ ًال  َك یْ ِإلَ  َجاَر  َمْن  ِبهِ  َتَتَغمَّ  ). ۸۶فراز، ۴۷دعای( »َتاِئباً  ِباْسِتْغَفاِرَك  َوَعاذَ ، ُمَتَنصِّ
َب ِإلَ َو . «٦ َن َعلَ َداَد ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت َو اِالْسِتعْ ، َو ِهُم اْلَعَمَل ِلآلِْجِل یْ ُتَحبِّ ْوَم ُخـُروِج َیـِحلُّ ِبِهْم یَ َکْرٍب  ِهْم ُکلَّ یْ ُتَهوِّ

ْبَداِنَها
َ
ْنُفِس ِمْن أ

َ
ا َتَقُع ِبِه اْلِفْتَنُة ِمْن َمْحُذوَراِتَهایَ ُتَعافِ َو  اْأل ارَو ُطوِل اْلُخُلوِد فِ ، وَ ُهْم ِممَّ ِة النَّ َرُهْم ِإَلـی یِّ ُتَصـَو  َهـایَکبَّ

ْمٍن ِمْن َمقِ 
َ
قِ یأ  ). ۱۶-۱۹فرازهای ، ۴دعای (» َن یِل اْلُمتَّ
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  .]کند این گذرگاه سخت را تعیین می  ن ازچگونگی عبورشا
رهگـذر داشـتن  از، که بالطبع این نتیجـه[١؛های اخروی ویژه برخوردارشوند ازپاداش -

 ؛ ]زندگی سعادتمند و حیات طیب این جهانی حاصل خواهدشد
ملحق شدن به پیش کسـوتان  و ٢جهان آخرت در دیگر نشینی با یک هم به همراهی و -

 . توفیق یابند ٣]اناز اهل ایم[ خود

 منان مشمول این ادعیهؤم
هـای  ویژگی منـان مشـمول ایـن ادعیـه را بـا ذکـرؤم، در برخی فرازها امام سجاد

 : کنند اعتقادی و عملی توصیف می
 و[ هـای آنهـا بـوده اهداف و آرمـان ۀکسانی که رهرو راه رسوالن الهی و دنبال کنند -

یعنـی بـه دیـن آنهـا ؛ ]کنند و می[ی کرده سیرت و طریقت ایشان زندگ و بر ،]هستند
با آنهـا ، سلوک مسیر در، به هدایت آنها مهتدی شدند، ایمان آورده و تدین ورزیدند

 ٤؛آوایی کردند همراهی و هم

های  نشـانه و آثـار منانـه خـویش و پیـروی قـاطع ازؤکسانی که در بینش و بصیرت م -
عوجاجـات اِ  و تردیـد دچار شک و، نبه ایشا اقتداء و اهتداء تابناک رسوالن الهی و

ــا ،]شــوند و نمی[اعتقــادی و عملــی نشــده  ــراث آنه ــه می ، و در صــحت تمســک ب
 ٥؛گیری و مناقشه نکردند خرده

  ٦؛حمایت کردند پشتیبانی و، سیره و طریق رسوالن الهی کسانی که از -

از طلب رحمت و رضوان الهی برای اصحاب  بعد، همچنین در برخی فرازها امام

                                                 
ْهِل دِ . «١

َ
ُهمَّ َتَجاَوْز َعْن أ  ). ۵۵فراز، ۴۵دعای (» اَمةِ یَ ْوِم اْلقِ یَ َمْن َغَبَر ِإَلی عًا َمْن َسَلَف ِمْنُهْم َو یِنَنا َجِم یاللَّ

ْم َعلَ َو . «٢ ْرَواِحِهْم ِهْم َو یْ َسلِّ
َ
ْمَرُهْم  اْجَمْع َعَلی، َو َعَلی أ

َ
ْقَوی أ ْصِلْح َلُهْم ُشـُئو ، َو التَّ

َ
َداِر  یاْجَعْلَنـا َمَعُهـْم ِفـ، َو َنُهْم أ

َالِم   ). ۶۵فراز، ۴۷دعای ( »السَّ
لِ  یَواِف بِ َو . «٣ وَّ

َ
 ). ۱۲۷فراز، ۴۷دعای (  »نیَعْرَصَة اْأل

ذِ . «٤ ْوا ِوْجَهَتُهْم ، َو َن َقَصُدوا َسْمَتُهْم یالَّ  ). ۱۲-۱۰فراز، ۴دعای ( »َمَضْوا َعَلی َشاِکَلِتِهْم ، َو َتَحرَّ
، ۴دعـای ( »ِة َمَنـاِرِهْم َیـاِالْئِتَمـاِم ِبِهَدا، َو َقْفِو آَثاِرِهْم  یْخَتِلْجُهْم َشكٌّ فِ یَ َلْم ، َو َرِتِهْم یَبِص  یٌب فِ یْ ْثِنِهْم َر یَ  َلْم . «٥

 ). ۱۱فراز
ِفُقـوَن َع ، یَ ِهْم یِ ْهَتـُدوَن ِبَهـْد ، َویَ ِنِهْم یُنوَن ِبـدِ یدِ ، یَ َن َلُهْم یُمَواِزرِ یَن َو ُمَکاِنفِ  . «٦ ِهُمـوَنُهْم فِ یَ َال ، َو ِهْم یْ َلـتَّ ْوا یتَّ دَّ

َ
َمـا أ

 ). ۱۲فراز، ۴دعای ( »ِهْم یْ ِإلَ 
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. است  پرداخته خود  دعای  مشموالن  رفتاری و  اعتقادی  اوصاف  به بیان، پیامبر اکرم
 ،مسـاعدتش و  یـاری در وافر  تالش ،حضرتش با نیکو  مصاحبت: همچون  اوصافی 

هجـرت ( دیـار و شـهر از  گزیـدن هجرت، دعـوتش  پـذیرش و  اجابت در  جستن  سبقت
فرزنـدان  پـدران و مبارزه بـا  مجاهدت و ، دعوتش ساختن برای آشکار ،)ازمکه به مدینه

ــا خــود  کــافرکیش والی  عشــق و ذوب شــدن در، اســتقرار رســالتش و  هــدف بســط ب
دلیـل اعتصـام بـه ریسـمان  به من خودؤم غیر ۀقبیل خاندان و فاصله گرفتن از، حضرتش
تـالش خسـتگی ، داری و پـذیرش دعـوتش ترغیب مردم بـه دیـن مشارکت در، والیتش

 ١؛فرسا اعزاز دین خدا همراه با تحمل مصائب سخت و توان در یرناپذ

و اهل بیت  پیروان و محبان واقعی پیامبراکرم، در برخی فرازها، همچنین امام
خالصانه و مکرر خود در هر ، با اوصاف ذیل را مشمول درودهای صمیمانه، مکرم ایشان

 : بامداد و شامگاه قرار داده است
  تعقیـب؛ و روششـان  از مـنهج کننـدگان  تبعیت؛ منزلتشـان  و مقام  به      کنندگان  اعتراف

ریسـمان   بـه متمسـکان ؛ محبتشـان رشـته  بـه   دادگـان دل؛ هایشـان آثـار و نشانه کنندگان 
فعـاالن در ؛ تبعیـت کننـدگان از فرامینشـان؛ پیشواییشـان و  امامـت  پذیرندگان ؛ والیتشان 

امیـدواران بـه دریافـت  ،)درعصـرغیبت( هـور دولتشـانمنتظـران ظ؛ اطاعت و پیرویشان
 ٢.عنایتشان

                                                 
هُ . «١ ذِ مَّ َو اللَّ ًة الَّ ٍد َخاصَّ ْصَحاُب ُمَحمَّ

َ
َحاَبَة َو أ ْحَسُنوا الصَّ

َ
ذِ یَن أ ْبَلـُوا اْلـَبَالَء اْلَحَسـَن ِفـیالَّ

َ
، َکـاَنُفوهُ ، وَ َنْصـِرِه  یَن أ

ْسَرُعوا ِإَلی ِوَفاَو 
َ
ـَة ِرَسـاالِتهِ ْیـاْسـَتَجاُبوا َلـُه َح ، َو َساَبُقوا ِإَلـی َدْعَوِتـهِ ، َو َدِتهِ أ ْسـَمَعُهْم ُحجَّ

َ
ْزَواَج ُث أ

َ
. َوَفـاَرُقوا اْأل

ْوَالَد فِ َو 
َ
ْبَناَء فِ ، َوَقاَتُلوا اآلَْباَء َو ِإْظَهاِر َکِلَمِتهِ  یاْأل

َ
ِتـهِ یَتْثبِ  یاْأل َن َعَلـی یَکـاُنوا ُمْنَطـوِ َمـْن . َو اْنَتَصـُروا ِبـهِ ، َو ِت ُنُبوَّ

ِتِه  ِتهِ  یِتجاَرًة َلْن َتُبوَر فِ   ْرُجوَن یَ َمَحبَّ ذِ . َو َمَودَّ ُقوا ِبُعْرَوِتهِ یالَّ اْنَتَفْت ِمْنُهُم اْلَقَراَباُت ِإْذ ، َو َن َهَجَرْتُهْم اْلَعَشاِئُر ِإْذ َتَعلَّ
هُ َفَال َتْنَس َلُهُم . ِظلِّ َقَراَبِتهِ  یَسَکُنوا فِ  ْرِضِهْم ِمْن ِرْضـَواِنَك ، َو َك یفِ مَّ َما َتَرُکوا َلَك َو اللَّ

َ
ِبَمـا َحاُشـوا اْلَخْلـَق ، َو أ

ُخـُروِجِهْم ِمـْن َسـَعِة ، َو اَر َقْوِمِهْم یَ َك دِ یاْشُکْرُهْم َعَلی َهْجِرِهْم فِ . َو َك یْ َکاُنوا َمَع َرُسوِلَك ُدَعاًة َلَك ِإلَ ، وَ َك یْ َعلَ 
ْرَت فِ ، َو ِقهِ یاْلَمَعاِش ِإَلی ِض   ). ۸-۳فرازهای ، ۴دعای ( »ِنَك ِمْن َمْظُلوِمِهْم یِإْعَزاِز دِ  یَمْن َکثَّ

ُهمَّ َو . «٢ ْولِ اللَّ
َ
ِبِعـ، َن ِبَمَقـاِمِهُم یاِئِهُم اْلُمْعَتـِرفِ َیـَصلِّ َعَلـی أ َن یاْلُمْسَتْمِسـِک ، َن آَثـاَرُهُم یاْلُمْقَتِفـ، َن َمـْنَهَجُهُم یاْلُمتَّ

ِک اْلمُ ، ِبُعْرَوِتِهُم  ِم ، َن ِبِإَماَمِتِهُم یاْلُمْؤَتمِّ ، ِتِهُم یَ َن ِبِوَال یَتَمسِّ ْمِرِهُم یاْلُمَسلِّ
َ
َن یاْلُمْنَتِظرِ ، َطاَعِتِهُم  یَن فِ یاْلُمْجَتِهدِ ، َن ِأل

 
َ
ْع یْ َن ِإلَ یاْلَمادِّ ، اَمُهُم یَّ أ

َ
اکِ ، َنُهُم یُ ِهْم أ َلَواِت اْلمَباَرَکاِت الزَّ امِ یَ الصَّ اِئَحـاِت َیـادِ اِت اْلغَ َیـاِت النَّ ، ۴۷دعـای » (اِت الرَّ

 ). ۶۴فراز
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 حقوق و تکالیف متقابل والدین و فرزندان -۳-۲
 یها ژه در شـبکهیو  هف متقابل بیو تکال ت حقوقیات متعدد به رعایآ م دریقرآن کر 

 . کد فرموده استؤ م یها هیتوص یشاوندیو خو  یخانوادگ
را یـز ؛ م شده اسـتیدل که براساس احسان تنظن و فرزندان نه براساس عیوالد ۀرابط

جـه یدر نت و، با هـم روابـط متقابـل تر شیا بینفر  ن است که دویاساس عدل و قسط بر ا
بـدیهی اسـت کـه چنـین رابطـه و پیونـدی میـان . ف متقابل داشته باشندیحقوق و تکال

 ۀنـوعی رابطـ، رفرزند با پـدر و مـاد ۀرابط، به بیان دیگر. والدین و فرزندان برقرار نیست
احسـان بـه ، میقرآن کر ، رو نیازا. گر وابستگی وجودی فرزند به آنها است نمایان ویژه و

ن خود قرار داده یفرزند با والد ۀرابط در، وآن را مالک ارزشه کرده یرا توص پدر و مادر
، نساء به دنبال امربـه پرسـتش خـدا و نهـی از شـرک ۀسور  ۳۶ ۀدرآی، برای نمونه. است
 اهمیت فوق العاده حقوق والدین بـر، کند و این توصیه می صله احسان به والدین رابالفا
امر به شکر خدا و شکر والـدین را  ،)۱۴لقمان/( برخی آیات در و .دهد را نشان می فرزند

. دهد پیش اهمیت حقوق والدین را نشان می با یک فعل ذکر کرده که این خود بیش از
دوران  به حق ویژه مادر و زحمـاتی کـه در، حقوق والدین از آیه همچنین در ادامه فراتر

بـدیهی اسـت کـه . توجه داده اسـت ،  کند شیردهی و پرورش فرزند تحمل می، بارداری
بـه  آیـات   برخـی در. گـردد انـواع آن را شـامل می ۀهمـ، دلیل اطالق به، تعبیر به احسان

به احسان گفتـاری و   برخی در و ،)۱۸۰بقره/( آن همچون احسان مالی مصادیق خاصی از
  .)۶۳-۳/۵۶: ۱۳۷۸(مصباح یزدی،  سفارش شده است ،)۲۴و ۲۳اسراء/( رفتاری

م در چند یقرآن کر : سدینو  ین میح احسان و عاق والدیتوض نیز در ییعالمه طباطبا 
د و ترک شرک قرارداده و هر جـا بـه آن امـر یردیف توح جا احسان به پدر و مادر را در

 نکـهیل است بر این دلین خود بهتر یا. د و ترک شرک امر کرده استیتوح کرده قبال به
ا خـود یـو ، ن گناهـانیتـر  شـمار بـزرگ بـزرگ در ین بعد از شرک به خـدایعاق والد

کـه  یانسـان ۀنکـه جامعـیا یبرا؛ ن معناستید ایؤ ز مین یاعتبار عقل. ن آنهاستیبزرگتر 
و  یاسـت اعتبـار یته باشـد امـرن داشـیو تـد یتوانـد بـدون آن زنـدگ یهرگز انسان نم

محبـت  ۀو سرچشـم، به محبت نسل دارد یخود بستگ یکه در حدوث و بقا یقرارداد
و معلوم اسـت کـه ، شود ین ارحام رد و بدل میاست که در ب یا ز رابطه و عالقهینسل ن
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 یک طـرف بـه پـدر و مـادر و از طرفـین رابطه خانواده است و قوام خانواده از یمرکز ا
فت پدر و مادر دارنـد کـه أاج به رحمت و ر یاحت یفرزندان موقع. فرزندان است گر بهید 

کــه  و مــادر بــه خــالف پـدر، فته پــرورش آناننـدیمشـتاق اوالد و شــ پـدر و مــادر طبعــاً 
نکـه یاز ا آنهـا را عـاجز و زبـون سـاخته و یریاست که پ یموقع، اجشان به فرزندانیاحت

 یین روزهـایدر چنـ. بازشـان داشـته اسـت، دام کننیخود ق یات زندگیمستقال به ضرور 
فرزندان نسبت به  ۀان همیم در ین جفاکاریاوالد نسبت به آنان و متعارف شدن ا یجفا
 از جامعـه رخ بـر یت بـه کلـید و تربیشود تا عواطف تول یپدران و مادران باعث م ۀهم

به  یا امعهن جیواضح است که چن پر. ت فرزند نکندیرغبت به تناسل و ترب یبسته و کس
آورده را جبـران  یفسـاد رو یچ قـانون و سـنتیگر هـید  سرعت رو به انقراض گذاشته و

  .)۷/۵۱۵: ۱۳۶۳طبائی،  (طبا شود یا وآخرت از آنان سلب میو سعادت دن، کند ینم
ف یبـه تکـال، ها توصیه شـده بدان، که تحت عنوان احسان یحقوق ن عالوه بریوالد
ف بـه یـتکل عالوه بر زیاند و متقابال فرزندان ن مکلف شده فرزندان برابر در زین ینیسنگ
 ن آنیمأتـ یراسـتا امکـان در د در حدین بایدارند که والد یحقوق، نیحقوق والد یادا

به تحکیم و تقویـت ، صورت رعایت دقیق در، متقابل حق و تکلیف ۀرابط. تالش کنند
باید عالوه ، تماعی مطلوبنظام اج. کند فرزندان کمک می پیوند طبیعی میان والدین و

اجرایی شدن آنها نیـز راه  ۀدر خصوص کیفیت و نحو ، آموزش این حقوق و تکالیف بر
 . کارهای مناسب را تمهید کند

به حقوق و تکالیف متقابل  دعای بیست و چهارم صحیفه مشخصاً  در امام سجاد
 . اند والدین و فرزندان به زبان دعا توجه داده

 دین و حقوق فرزندان تکالیف وال -۳-۲-۱
 در فرازهایی والدین را به ادای حقوق فرزندان و انجام تکالیف خود در برابر امام

 : جمله از آن. اند ترغیب فرموده ایشان توصیه و
های آنهـا  شکوفایی استعدادها و ظرفیت، برای حفظ و بقای فرزندان ]های الزم زمینه[ -

  ١؛فرزندان را فراهم سازند آثار وجودی از گیری خود و امکان بهره

                                                 
ُهمَّ . «١  ). ۱فراز، ۲۵دعای( »ِبِهْم  یوِبِإْمَتاعِ  یلِ  َوِبِإْصَالِحِهْم  یُوْلدِ  ِبَبَقاِء  یَّ َعلَ  َوُمنَّ  اللَّ
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 و  پـرورش در  آنهـا  موفقیـت  افزایش، فرزندان عمر  شدن طوالنی   برای  ]الزم های زمینه[ -
، )عوارض مختلــف درمقابــل( روحشــان و  جســم سالمت، )هــا نوه( اوالدشــان  تربیــت

فراوانی و پیوستگی روزی ، سالمت دین و اخالقشان ، تقویت جسم و تعالی روحشان
  ١؛معیشتشان را فراهم سازندو 

 و، مهـرورزی بـه فرزنـدان تربیـت و، پـرورش در موفقیت خودبرای  ]های الزم زمینه[ -
 ٢؛را فراهم آورند) ویژه اوالد ذکور هب( افزایش کمی آنها

، کسب تقوا و فضیلت، نیکوکاری مسیر سوق دهی فرزندان دربرای  ]های الزم زمینه[ -
اطاعـت و بنـدگی ، ]وعبـرت آمـوزی[ پندپـذیری، ]ییو بصیرت افزا[ بصیرت ورزی

دشـمنی بـا دشـمنان خـدا و کینـه ، هـا و نیکی بدان دوستی با دوستان خدا، خداوند
  ٣؛ها را تمهید کنند ورزی بدان

موفقیت فرزندان در تبدیل شـدن آنهـا بـه موجـوداتی پرخیـر و برای  ]های الزم زمینه[ -
   ٤؛را فراهم سازند ]و جامعه[ والدین برکت و مفید به حال

ــه[ - ــای الزم زمین ــرای  ]ه ــدان ازب ــونیت فرزن ــوذ و مص ــیاطین را  نف ــد شیطان/ش گزن
 ٥؛تمهیدکنند

هـای  در سـاحت[٦آخـرت دنیـا و موفقیـت کامـل فرزنـدان دربرای  ]های الزم زمینه[ -
 . را تدارک بینند ]مختلف زندگی

                                                 
ْعَماِرِهْم  یفِ  یلِ  اْمُدْد  یِإَلهِ . «١

َ
ِصـحَّ ، َفُهْم یَضـعِ  یِلـ َوَقـوِّ ، َرُهْم یَصـغِ  یِلـ َوَربِّ ، آَجـاِلِهْم  یفِ  یلِ  َوِزْد ، أ

َ
 یِلـ َوأ

ْبَداَنُهْم 
َ
دْ  أ

َ
ْخَالَقُهْم  اَنُهْم یَ َوأ

َ
ْنُفِسِهْم  یفِ  َوَعاِفِهْم ، َوأ

َ
ْمِرِهْم  ِمْن  ِبهِ  ُت یُعنِ  َما ُکلِّ  یَوفِ  َجَواِرِحِهْم  یَوفِ  أ

َ
ْدِرْر ، أ

َ
 یلِ  َوأ

ْرَزاَقُهْم  یدِ یَ  َوَعَلی
َ
 ). ۲فراز، ۲۵دعای( »أ

ِعنِّ . «٢
َ
دِ  ِتِهْم یَ َتْربِ  یَعلَ  یَوأ

ْ
ِهْم ، ِبِهْم یَوَتأ ْوَالداً  َمَعُهْم  َلُدْنَك  ِمْن  یلِ  َوَهْب ، َوِبرِّ

َ
ی، ِلـ راً ْیـَخ  َذِلـَك  َواْجَعـْل ، ُذُکـوراً  أ

ْلُتَك  َما َعَلی َعْوناً  یلِ  َواْجَعْلُهْم 
َ
 ). ۵فراز، ۲۵دعای( »َسأ

ْبَراراً  َواْجَعْلُهْم . «٣
َ
ْتقِ  أ

َ
ْولِ ، َلَك  َن یعِ یُمِط  َن یَساِمعِ  ُبَصَراَء  اَء یَ أ

َ
ْعَداِئَك  ِع یَوِلَجِم ، َن یُمَناِصِح  َن یُمِحبِّ  اِئَك یَ َوِأل

َ
 َن یُمَعاِندِ  أ

 ). ۳فراز، ۲۵دعای( »َن یآمِ ، َن یَوُمْبِغِض 
ِعنِّ . «٤

َ
دِ  ِتِهْم یَ َتْربِ  َعَلی یَوأ

ْ
ِهْم ، ِبِهْم یَوَتأ ْوَالداً  َمَعُهْم  َلُدْنَك  ِمْن  یلِ  َوَهْب ، َوِبرِّ

َ
ی، ِلـ راً ْیـَخ  َذِلـَك  َواْجَعـْل ، ُکـوراً ذُ  أ

ْلُتَك  َما َعَلی َعْوناً  یلِ  َواْجَعْلُهْم 
َ
 ). ۵فراز، ۲۵دعای( »َسأ

ِعْذنِ . «٥
َ
ِج  َطاِن یْ الشَّ  ِمَن  یتِ یَّ َوُذرِّ  یَوأ  ). ۶فراز، ۲۵دعای» (ِم یالرَّ

ُهمَّ  . «٦ ْعِطَنا اللَّ
َ
نْ  َعاِجـِل  یِفـ یَوِلُوْلـدِ  یْفِسـِلنَ .. .َوَرْحَمِتـَك  ِقـَك یِبَتْوفِ  َذِلـَك  َع یـَجِم  أ » اْآلِخـَرِة  َوآِجـِل  ایَ الـدُّ

 ). ۱۲فراز، ۲۵دعای(
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 تکالیف فرزند و حقوق والدین  -۳-۲-۲
گونـه کـه بایـد یـا انتظـار  آن[ الـدین و نـاتوانی خـود در ادای آنهـابه برتری حقـوق و  -

 ١؛اعتراف کند اذعان و، ]رود می
مواظبت و مراقبت ، مورد بی توجهی قرار گیرد اینکه مبادا حقوق آنها تضییع شده و از -

  ٢؛کند
  ٣؛تر شمارد رتر و بزرگب آنها حقوق ایشان برخود را در مقایسه با حقوق خود بر -
  ٤؛تعامل کند ]نه عدل و انصاف = تعامل پایاپای[ احسان روی تفضل و ا آنها ازب -
از  ]= انجـام وظـایف و تکـالیف شـناخته شـده[ چه بهتر حقوق آنهـا جهت ادای هر -

 ٥؛خداوند طلب توفیق کند
و عـدم سسـتی و  ]ناخته شـده= انجام وظایف و تکالیف ش[ جهت ادای حقوق آنها -

  ٦؛خداوند آمادگی روحی و جسمی مسئلت کند این خصوص از تعلل در
ادای حقوقشـان سـرپیچی  و از واینکه مبادا ازایشان تمـرد[ نسبت به عظمت مقام آنها -

  ٧؛همواره نگران و بیم و هراس داشته باشد ]کند
بدون احساس اکراه و [ حق ایشان و انجام نیکی در آنها از  برداری مشتاقانه برای فرمان -

 ٨؛مادگی کندکسب آ]اجبار
                                                 

ْوَجُب  َفُهَما. «١
َ
ْقَدُم ، یَّ َعلَ  َحّقاً  أ

َ
ْعَظُم ، یَّ ِإلَ  ِإْحَساناً  َوأ

َ
ةً  َوأ ْن  ِمْن  یَّ َلَد  ِمنَّ

َ
ُهَما أ َقاصَّ

ُ
ْو ، ِبَعْدٍل  أ

َ
َجازِ  أ

ُ
، ِمْثٍل  َعَلی ُهَمایَ أ

 
َ
 ! یتِ یَ ِبَتْربِ  ُشْغِلِهَما ُطوُل  -یِإَلهِ  ایَ  -ِإذاً  َن یْ أ

َ
ةُ  َن یْ َوأ  ! یِحَراَستِ  یفِ  َتَعِبِهَما ِشدَّ

َ
ْنُفِسِهَما َعَلی ِإْقَتاُرُهَما َن یْ َوأ

َ
ْوِسَعةِ  أ  ِللتَّ

 ). ۱۰فراز، ۲۴دعای ( »!یَّ َعلَ 
ُهَما یِمنِّ  اِن یَ ْسَتْوفِ یَ  َما َهاَت یْ َه . «٢ ْدِرُك  َوَال ، َحقَّ

ُ
َنـا َوَال ، َلُهَمـا یَّ َعلَ  ِجُب یَ  َما أ

َ
 َوَال .. .،ِخـْدَمِتِهَما َفـةَ یَوِظ  ِبَقـاٍض  أ

ْهِل  یفِ  یَتْجَعْلنِ 
َ
َهاِت  ِلآلَْباِء  اْلُعُقوِق  أ مَّ

ُ
 ). ۱۱فراز، ۲۴دعای ( »َواْأل

٣» . 
َ
 ! یتِ یَ ِبَتْربِ  ُشْغِلِهَما ِإذًا ُطوُل  َن یْ أ

َ
ةُ  َن یْ َوأ  ! یِحَراَستِ  یفِ  َتَعِبِهَما ِشدَّ

َ
ْنُفِسِهَما َعَلی ِإْقَتاُرُهَما َن یْ َوأ

َ
ْوِسَعةِ  أ  »!یَّ َعَلـ ِللتَّ

 ). ۱۰فراز، ۲۴دعای (
ْعَظُم . «٤

َ
ةً  َوأ ْن  ِمْن  یَّ َلَد  ِمنَّ

َ
ُهَما أ َقاصَّ

ُ
ْو ، ِبَعْدٍل  أ

َ
َجازِ  أ

ُ
 ). ۱۰فراز، ۲۴دعای( »ِمْثٍل  َعَلی ُهَمایَ أ

ْقنِ . «٥ ُفوذِ  یَوَوفِّ ُرنِ  َمایفِ  ِللنُّ ی ِعْلِمهِ  ِمْن  یُتَبصِّ ْمَتنِ  ٍء  ْی َش  اْسِتْعَماُل  یُفوَتنِ یَ  َال  َحتَّ  ). ۳فراز، ۲۴دعای ( »هِ یَعلَّ
ْرَکانِ  َتْثُقَل  َوَال . «٦

َ
ْلَهْمَتنِ  َمایفِ  اْلَحُفوِف  َعِن  یأ

َ
 ). ۳فراز، ۲۴دعای ( »هِ یأ

ُهمَّ . «٧ َهاُبُهَما یاْجَعْلنِ  اللَّ
َ
ْلَطاِن  َبةَ یْ َه  أ بَ ، اْلَعُسوِف  السُّ

َ
ُهَماَوأ مِّ  ِبرَّ  رُّ

ُ
ُءوِف  اْأل  ). ۵فراز، ۲۴دعای ( »الرَّ

َقرَّ  ِبِهَما یَوِبرِّ  یَّ ِلَواِلَد  یَطاَعتِ  َواْجَعْل . «٨
َ
ْثَلَج ، اْلَوْسَناِن  َرْقَدِة  ِمْن  ینِ یْ ِلعَ  أ

َ
ْمآِن  َشْرَبةِ  ِمْن  یِلَصْدرِ  َوأ دعای ( »الظَّ

 ).  ۵فراز، ۲۴
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مقـدم ، رضایت خـویش رضایت آنها را بر و؛ های خود خواسته را بر های آنها خواسته -
 ١؛دارد

 ٢؛بسیار شمارد، چند اندک را هر حق خود خدمات ایشان در -
 ٣؛اندک شمارد، چند بسیار را هر حق آنها های خود در نیکی -
   ٤؛به انجام رساند فت و مهربانیأکمال ر  را در آنها برابر در وظایف خود -
حضور آنهـا بـاال  یا صدای خودرا در[ را به آهستگی صدا کند آنها، ایشان محضر در -

 ٥؛]نبرد
  ٦؛لطافت درکالم را رعایت کند آنها نرمی و گوی با و گفت در -
  ٧؛خویی و انعطاف داشته باشد نرم، در مقابل ایشان -
 ٨؛دمهربانی و شفقت ورز ، سوزی دل، به حال ایشان -
چـون ایـن [ ٩؛درگـذرد، تربیـت خـود امر پرورش و کاری والدین در کوتاهی و کم از -

 ؛ ]کاری ناشی از بی مباالتی و تمرد آنها نبوده است کم
 آنـات را از هیچ آنـی از عدم فراموشی آن در والدین و ۀخاطر  و همیشگی یاد حضور -

 ؛ ]ست اقوق آنهح عظمت مقام و ۀنشان که خود[١٠؛خداوند مسئلت کند
                                                 

ی. «١ وِثَر  َحتَّ
ُ
َم ، َواُهَماَه  َی َهَوا َعَلی أ َقدِّ

ُ
ْسَتْکِثَر  ِرَضاُهَما َی ِرَضا َعَلی َوأ

َ
ُهَما َوأ ْسَتِقلَّ ، َقلَّ  َوِإْن  یبِ  ِبرَّ

َ
 ِبِهَمـا یِبرِّ  َوأ

 ). ۵فراز، ۲۴دعای ( »َکُثَر  َوِإْن 
ْسَتْکِثَر . «٢

َ
ُهَما َوأ  ). ۵فراز، ۲۴دعای ( »َقلَّ  َوِإْن  یبِ  ِبرَّ

ْسَتِقلَّ . «٣
َ
 ). ۵فراز، ۲۴دعای ( »َکُثَر  ِإْن َو  ِبِهَما یِبرِّ  َوأ

ُهَما. «٤ َبرُّ
َ
مِّ  ِبرَّ  َوأ

ُ
ُءوِف  اْأل َقرَّ  ِبِهَما یَوِبرِّ  یَّ ِلَواِلَد  یَطاَعتِ  َواْجَعْل ، الرَّ

َ
ْثَلـَج ، اْلَوْسَناِن  َرْقَدِة  ِمْن  ینِ یْ ِلعَ  أ

َ
 یِلَصـْدرِ  َوأ

ْمآِن  َشْرَبةِ  ِمْن   ). ۵فراز، ۲۴دعای ( »الظَّ
ُهمَّ . «٥ ْض َخ  اللَّ ِطْب ی، َصْوتِ  َلُهَما فِّ

َ
 ). ۶فراز، ۲۴دعای ( »یَکَالمِ  َلُهَما َوأ

ِلْن . «٦
َ
 ). ۶فراز، ۲۴دعای ( »قاً یَشفِ  ِهَمایْ َوَعلَ ، قاً یَرفِ  ِبِهَما یْرنِ یِّ َوَص ی، َقْلبِ  ِهَمایْ َعلَ  َواْعِطْف ی، َکتِ یَعرِ  َلُهَما َوأ

 ). ۶فراز، ۲۴دعای ( »قاً یَشفِ  ِهَمایْ َوَعلَ ، قاً یَرفِ  ِهَمابِ  یْرنِ یِّ َوَص ی، َقْلبِ  ِهَمایْ َعلَ  َواْعِطْف . «٧
ُهمَّ . «٨ ْض  اللَّ ِطْب ی، َصْوتِ  َلُهَما َخفِّ

َ
ِلْن ی، َکَالمِ  َلُهَما َوأ

َ
 ِبِهَما یْرنِ یِّ َوَص ی، َقْلبِ  ِهَمایْ َعلَ  َواْعِطْف ی، َکتِ یَعرِ  َلُهَما َوأ

 ). ۶فراز، ۲۴دعای ( »قاً یَشفِ  ِهَمایْ َوَعلَ ، قاً یَرفِ 
ُهمَّ . «٩ ْو ، َقْوٍل  ِمْن  هِ یفِ  یَّ َعلَ  ایَ َتَعدَّ  َوَما اللَّ

َ
ْسَرَفا أ

َ
ْو ، ِفْعٍل  ِمْن  هِ یفِ  یَّ َعلَ  أ

َ
ْو ، َحقٍّ  ِمْن  یلِ  َعاهُ یَّ َض  أ

َ
َرا أ  ِمـْن  َعْنهُ  یبِ  َقصَّ

ِهُمُهَمـا َال  یَفـِإنِّ ، َعْنُهَمـا َتِبَعِتـهِ  ِع َوْضـ یِفـ َك ْیـِإلَ  َوَرِغْبُت  ِهَمایْ َعلَ  ِبهِ  َوُجْدُت ، َلُهَما َوَهْبُتهُ  َفَقْد  َواِجٍب  تَّ
َ
 َعَلـی أ

ْسَتْبِطُئُهَما َوَال ی، َنْفِس 
َ
ْکَرهُ  َوَال ی، ِبرِّ  یفِ  أ

َ
ْمرِ  ِمْن  اهُ یَ َتَولَّ  َما أ

َ
 ). ۹فراز، ۲۴دعای( »َربِّ  ایَ  یأ

ُهمَّ . «١٠ ْدَبارِ  یفِ  ِذْکَرُهَما یُتْنِسنِ  َال  اللَّ
َ
 »یَنَهـارِ  َساَعاِت  ِمْن  َساَعةٍ  ُکلِّ  یَوفِ ی، لِ یْ لَ  آَناِء  ِمْن  یِإنً  یَوفِ ی، َصَلَواتِ  أ

 ). ۱۳فراز، ۲۴دعای (
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خشـنودی و مغفـرت الهـی را ، آمـرزش، برای ایشان رحمـت، همه حال همواره و در -
 ١؛طلب کند

های اخروی  پاداش، دوران خردسالی فرزند ویژه در هبه پاس خدمات و زحمات آنها ب -
  ٢؛نیکو و انعامات خاص الهی را تقاضا کند

علـو ، ایشان رفعـت مقـام به پاس تحمل زحمات ناشی از پرورش و تربیت فرزند برای -
 ٣؛درجات را مسئلت کند ن و افزایش حسنات وأش

برخورداری خود از حق شفاعت والدین و متقابال برخورداری والدین ازحـق شـفاعت  -
  ٤؛را در قیامت از خداوند طلب کند فرزند

در دنیـا و آخـرت را تمهیـد  وجـودی خـود آثار الزم برای برخورداری والدین از بستر -
، ]ایجـاد و افـزایش[ آنهـا اصـالح امـور، تقویت توان مالی والـدین: برای نمونه .کند

تحقـق ، ]در پرتو خوش نامی فرزنـد[ زنده نگه داشتن نام آنها، آرامش و آسایش آنها
تعلـق ، محبت و مهربانی بـه آنهـا، پرتو مساعدت فرزند آرزوهای آنها در ها و خواسته
 و  خطاکـاری از  جستن  دوری، آنها از  بری فرمان و  اطاعت، آنها  به  داشتن قلبی خاطر

، هـا نوه طریـق تولیـد فراوان سازی نسـل آنهـا از و استمرار ، ایشان  حق در  بدکرداری
، رسیدگی به امور آنهـا[غیبت ایشان  ۀسامان یابی امور والدین در دور ، ) ...ها و نتیجه

 ٥.]به هنگام ناتوانی یا بعد از مرگشان
                                                 

ُهمَّ َواِلَد َو . «١ َالِة ِمْنَك ، َو َك یْ ِباْلَکَراَمِة َلَد  یَّ اْخُصِص اللَّ ُهـ) ۲فـراز، ۲۴دعـای(  . الصَّ مَّ َتَجـاَوْز َعـْن آَباِئَنـا / اللَّ
َهاِتَنا َو  مَّ

ُ
ْهِل دِ َوأ

َ
 ). ۵۵فراز، ۴۵دعای( »اَمةِ یَ ْوِم اْلقِ یَ َمْن َغَبَر ِإَلی یعًا َمْن َسَلَف ِمْنُهْم َو ا َجِم ِننَ یأ

ُهمَّ اْشُکْر َلُهَما َتْربِ . «٢ ِثْبُهَما َعَلی َتْکِرَمتِ ی، َو تِ یَ اللَّ
َ
َبـَو یِصَغرِ  یفِ  یاْحَفْظ َلُهَما َما َحِفَظاُه ِمنِّ ی، َو أ

َ
 یَّ /َ اْخُصْص أ

ْفَضِل َما 
َ
َهاِتِهْم یَن َو َخَصْصَت ِبِه آَباَء ِعَباِدَك اْلُمْؤِمنِ ِبأ مَّ

ُ
اِحِم ، یَ أ ْرَحَم الرَّ

َ
 ). ۱۲و۷فراز، ۲۴دعای( »َن یا أ

ُهمَّ . «٣ ِثْبُهَمای، تِ یَ َتْربِ  َلُهَما اْشُکْر  اللَّ
َ
ـ َحِفَظـاهُ  َمـا َلُهَمـا َواْحَفْظ ی، َتْکِرَمتِ  َعَلی َوأ ُهـمَّ . یِصـَغرِ  یِفـ یِمنِّ  اَوَمـ اللَّ

ُهَما ًذی ِمْن  یِمنِّ  َمسَّ
َ
ْو ، أ

َ
ْو ، َمْکُروٍه  ِمْن  یَعنِّ  ِهَمایْ ِإلَ  َخَلَص  أ

َ
ةً  َفاْجَعْلهُ  َحقٍّ  ِمْن  َلُهَما یِقَبلِ  َضاَع  أ ، ِلُذُنوِبِهَما ِحطَّ

 ). ۸و۷فراز، ۲۴دعای ( »َحَسَناِتِهَما یفِ  اَدةً یَ َوزِ ، َدَرَجاِتِهَما یفِ  َوُعُلّواً 
ُهمَّ . «٤ ْعُهَما َلُهَما َمْغِفَرُتَك  َسَبَقْت  ْن َوإِ  اللَّ ْعنِ  یلِ  َمْغِفَرُتَك  َسَبَقْت  َوِإْن ، یَّ فِ  َفَشفِّ ی ِهَمایفِ  یَفَشفِّ َفِتَك  َنْجَتِمَع  َحتَّ

ْ
 ِبَرأ

ٍد َو / اللَّ ) ۱۵فراز، ۲۴دعای ( »َوَرْحَمِتَك  َمْغِفَرِتَك  َوَمَحلِّ  َکَراَمِتَك  َدارِ  یفِ   یاْغِفْر لِ ، َو آِلهِ ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
ِهَما ِبـ، َو َلُهَما یِبُدَعائِ  ْغُهَمـا ، َو َلُهَمـا ِرًضـی َعْزمـاً  یاْرَض َعْنُهَمـا ِبَشـَفاَعتِ ، َو َمْغِفـَرًة َحْتمـاً  یاْغِفْر َلُهَما ِبِبرِّ َبلِّ

َالَمةِ   ). ۱۴فراز، ۲۴دعای( »ِباْلَکَراَمِة َمَواِطَن السَّ
ُهمَّ . «٥ ِقْم ی، دِ َعُض  ِبِهْم  اْشُدْد  اللَّ

َ
َودِ  ِبِهْم  َوأ

َ
ْر ی، أ ْحـی، َمْحَضرِ  ِبِهْم  ْن یِّ َوَز ی، َعَددِ  ِبِهْم  َوَکثِّ

َ
ی، ِذْکـرِ  ِبِهـْم  ِی َوأ

ِعنِّ ی، َبتِ یْ َغ  یفِ  ِبِهْم  یَواْکِفنِ 
َ
 َن یِم یُمْسـَتقِ  َن یُمْقِبِلـ َن یَحـِدبِ  یَّ َوَعَلـ، َن یُمِحبِّ  یلِ  َواْجَعْلُهْم ی، َحاَجتِ  َعَلی ِبِهْم  یَوأ

 ). ۴فراز، ۲۵دعای( »َن یَخاِطئِ  َوَال  َن یُمَخاِلفِ  َوَال  َن یَعاقِّ  َوَال  َن یَعاِص  َر یْ َغ ، َن یعِ یُمِط ی، لِ 
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 ف متقابل والدین و فرزندانتکالی -۳-۲-۳
از ، فرازهایی نیز به تکالیف متقابـل والـدین و فرزنـدان توجـه داده اسـت در امام

 : جمله آن
؛ ها جـای دشـمنی هـا بـه تقویت دوستی ]جهت است که والدین و فرزندان در سزاوار[ -

 نیکـی کـردن؛ جای بریـدگی و قطـع آنهـا به ]با دوستان و خویشان[پیوندها اتصال و 
جـای  دیگـر بـه مسـاعدت یـک و یـاری و؛ ]جای بی مهری و بـی اعتنـایی متقابل به[

   ١.روگردانی و بازنشستن از آن تالش کنند

مساعدت متقابل خویشان توجه  صله رحم و یاری و، همچنین به لزوم دوستی امام -
 ٢.داده است

 حقوق دوستان و همسایگان -۳-۳
، اند رعایت حقوقشان توصیه فرموده  به کیدأ ت با که امام سجاد جمله حق دارانی از

رد  دا  صـمیمی عاطفی و ۀکسی است که با فرد رابط»دوست«. جماعت دوستان هستند
. و متعهد اسـت وفادار، به نفس این پیوند فراتر از اغراض سودجویانه و منفعت طلبانه و

ضعف ایـن  فرد بسته به شدت و مراتب است و دوستان هر دوستی و صمیمیت امری ذو
بالطبع حقوق و تکالیف متقابل آنهـا نیـز متفـاوت  یابند و نسبتی متفاوت با او می، پیوند

من موظف است دوستان خود را از میان کسانی کـه تناسـب بیشـتری بـا ؤم. خواهد بود
عمل نیز مصاحبت و مجالست با آنهـا مفیـد بـه  پایگاه اعتقادی و ارزشی او دارند و در

این است  منطق مستفاد از دعاهای حضرت. انتخاب کند، وستحال دنیا و آخرت ا
دوسـتان و ، »تولی و تبـری«اصل  و »خدامحوری«که دوستان و دشمنان ما به اقتضای 

و بـا معیارهـای  به حسب ظـاهر( دوستان خدا نیست با من مجازؤم. باشند دشمنان خدا
افـراد ( دشـمنان وی دشـمنی و بـا ،)ایمانی متعارف و به اصطالح افراد ظـاهر الصـالح

بـه  مگـر؛ روابـط دوسـتی و عـاطفی داشـته باشـد ،)متجاهر به کفـر اعتقـادی و عملـی
                                                 

ُهمَّ . «١ ْبِدْلنِ  اللَّ
َ
ْدنَ  َعَداَوِة  ِمْن ی... َوأ

َ
ْرَحـاِم  یَذوِ  ُعُقـوِق  َوِمْن ، ةَ یَ اْلَوَال  َن یْ اْأل

َ
ةَ  اْأل ْقـَربِ  ِخـْذَالِن  َوِمـْن ، اْلَمَبـرَّ

َ
 َن یاْأل

ْصَرةَ   ). ۷فراز، ۲۰دعای ( »النُّ
تحلیلـی ، ک: سید حسین شرف الدین. خویشان ر خصوص حقوق و وظایف فرد در برابر والدین و در. ٢

 . ۳۰۵ -۱۴۹ص ، اجتماعی از صله رحم
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  ١.ها و مالحظات اجتماعی مالحظات ثانوی همچون ترغیب آنها به ایمان یا ضرورت
کیـد خـاص بـه رعایـت أ بـا عنایـت و ت کـه امـام سـجاد، داران گـر حـقید  ۀدست

نیـز از جملـه » همسایگی«عنوان ، رو از این. اند گانهمسای، اند حقوقشان توصیه فرموده
حـق و حقـوق اخالقـی  ۀدارنـد، عناوینی است که در نظام ارزشی اسالم و عرف عقال

به ، همسایه شمرده شود، کسی که با معیارهای عرفی، شک بی. ویژه شمرده شده است
عنـوان  راگـر وی عـالوه بـ. یابـد حقـوقی و متقـابال تکـالیفی می ،صرف همسایه بودن

 فقـر و، فضـیلت و تقـوا، کیشـی هم، همسایگی از عناوین دیگری همچون خویشاوندی
 . یابد این حقوق نیز بالنسبه فزونی و اشتداد می برخوردار باشد نیز مسکنت

و  یقـرب اعـم از قـرب نسـب ل تفـاوت دریـدل ز بـهیـگان نیبدیهی اسـت کـه همسـا
، ن سـه جنبـهیـدرا ن داشتن بعدیمچنه و یا قرب اعتقادی و یا قرب مکانی یشاوندیخو 
 یگیو حـریم همسـا مـرز. دارنـد یحقوق و انتظارات متفاوت ت متفاوت و قاعدتاً یوضع

شـوند  یه محسوب میتا چهل خانه از چهار طرف همسا، اتیروا یا کجاست؟ طبق پاره
نکـه قـرآن در یجالب توجه ا. ردیگ یبا تمام شهر را در بر میکوچک تقر  یکه در شهرها

 گان دوریح بـه حـق همسـایتصـر ، کیـگان نزد یذکر همسا نساء عالوه بر ۀسور  ۳۶ ۀیآ
ک را یگان نزد یدارد و تنها همسا یه معموال مفهوم محدودیهمسا ۀرا کلمیکرده است ز 

ن نبوده یجز ا یاسالم راه توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر یلذا برا. ردیگ یم بر در
گان یهمسا ز ممکن است منظور ازیو ن. ا برده شودحیز صر یگان دور نیازهمسا یکه نام
در اسـالم منحصـر بـه  ،)یگیهمسـا( را حق جواریز ، ر مسلمان باشدیگان غیهمسا، دور

کـه بـا  ییمگـر آنهـا( شـود یز شـامل مـیـر مسلمانان را نیست و غیگان مسلمان نیهمسا
بـا بسـط  ره مـذکو یـآ ریدر تفسـ زیـن ییعالمه طباطبا .)مسلمانان سرجنگ داشته باشند

اسـت  یکسـ یمعنـا جمله الصاحب بالجنب بـه و: سدینو  یه میمفهوم همسا در یگرید 
 ا در حضریو ، تر باشد کیرفقا به انسان نزد  ریسا سفر از ا دریحال ، آدم باشد یکه پهلو 
: ۱۳۶۳طبـائی،  (طبـا گر مصاحب او باشـدید  یجا ا دریو ، وار فرد باشدیوار به د یاش د  خانه

۴/۵۶۲(. 

                                                 
 . دوستی در قرآن و حدیث، ک: محمد محمدی ری شهری. ر. ١
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گفتنی است که . اند نیز تعیین حدود همسایگی را به عرف زمانه محول کردهبرخی 
 جـواری در گاه همسایگی به هـم هر چند قرب مکانی در همسایه داری غالب است اما

 مـثال در( های موقـت و گـذرا همسـایگی ...محل تحصـیل و، محل کسب، محل کار
جـوار و نیــز  ر منـاطق هـمهمسـایگی میـان اقــوام سـاکن د، ) ...و، اردو، تفـریح، سـفر

 . شود اطالق می همسایگی میان کشورها

، صـبر، ها و فضایل اخالقـی چـون عـزت نفـس تردیدی نیست که بسیاری از ارزش
در بســتر روابــط ، دوســتی نــوع، تغافــل، حلــم، خویشــتن داری، انفــاق، گذشــت، ایثــار

رذایـل  سـیاری ازچه اینکه ب؛ یابند و شکوفایی بیشتر و بهتری می ظهور ۀهمسایگی زمین
، لجاجـت، غیبـت، بـدگمانی، بی تفاوتی، ریا، غرور، تکبر، حقارت، چون خودخواهی

 . یابند می امکان بروز بیشتر، در این میدان ...حسادت و
روابط همسایگی و اخالق همسـایه داری ، دوران معاصر نیازی به ذکر نیست که در

واسطه پیونـدهای  گذشته به در ،شناسان از دید برخی مردم. شدت تضعیف شده است هب
 در. اعتمـاد اجتمـاعی افـراد نسـبت بـه هـم بـاال بـود، مذهبی و فرهنگی، زبانی، قومی
به مثابه فضـای  جواری و همسایگی هم، خانگی به تبع آن هم های پیشامدرن خانه و دوره

های  بستگی زوال هم روش زندگی بر تغییرسبک و مدرنیسم و نفوذ. شد قدسی تلقی می
ها باعث تضـعیف  ها و برج تولید انبوه آپارتمان. ثیرگذاشته استأتماعی و همسایگی تاج

، طـی ایـن فراینـد. ها و حقوق همسایگان شده اسـت بستگی های قدسی و هم آن ارزش
مفهـوم ، گرایش به سمت فضاها و ارتباطات مجـازی امروزه با توسعه فرایند فردگرایی و

دراین نوع همسایگی . رقم خورده است  ای مجازیه به نام همسایگی اجتماعی جدیدی 
برای همسایگی نیازی بـه  دیگر، غیره فراهم شده است ماهواره و طریق اینترنت و که از

تحول همسایگی باعـث تحـول روابـط اجتمـاعی و  این روند و. مجاورت مکانی نیست
 .)۴۴-۴۱: ۱۳۹۰(فاضلی،  های چهره به چهره شده است کاهش تماس
در افـت موقعیـت  عوامـل دیگـری نیـز، فضـای مجـازی آپارتمان نشینی و عالوه بر
ناشـی  ،)دینـی، زبـانی، قـومی( ناهمگنی فرهنگـی، فردگرایی: اند ثر بودهؤ همسایگی م
کاهش ، های موقعیتی و شغلی دلیل تفاوت زبانی به ناهم، های طبقاتی فاصله، ازمهاجرت

کوتاهی زمـان سـکونت ، عتمادیبی ا، التزام به رعایت وظایف اخالقی دراین خصوص
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عـدم فرصـت ، خوف از دخالت دیگران در امـور شخصـی، دلیل تغییر مستمر مسکن به
  .)۳۳۹-۶۷: ۱۳۸۹(گلی زواره،  ...عدم نیاز و، دلیل افراط در اشتغال به

صـحیفه بـرای دوسـتان و همسـایگان  ۲۶در دعـای  اهم حقوقی که امـام سـجاد
 : از این قرارند، ن تکلیف و ترغیب فرمودهمنان را به ادای آؤو م، برشمرده

 ؛ کنند را آرزو ،)زندگی برمداردین( آیین الهی اقامه دین و همسایگان در دوستان و ]موفقیت[ -

 ؛ را به نیکی پاسخ دهند ]درحق خود[ های آنها بدکرداری -

 ؛ درگذرند ،)درحق خود( های آنها ظلم از -

 ؛ باشند گمان نیک داشته به ایشان حسن ظن و -

 ؛ شفقت پیشه کنند حق ایشان مهرورزی و در -

 ؛ نوامیس آنها فروبندند را از چشمان خود عفت ورزند و -

 ؛ خو و متواضع باشند نرم، آنها برابر در -

 ؛ سوزی و ترحم ورزند به حال مصیبت دیدگان آنها دل -

 ؛ دکنن محبت و دوستی اظهار ،]حضورشان عالوه بر[ غیابشان بدانها در -

 های آنها را خواستار ها و داشته حفظ و بقای نعمت، خیرخواهی و نیک اندیشی از سر -
 ؛ شوند

 ؛ تعامل کنند، ایشان همچون خویشان و نزدیکان خود با -

حرمـت ایشـان را همچـون  و خود تعامـل کننـد ،)و مقربان( ایشان همچون خاصان با -
 ١.حرمت نزدیکان خود پاس دارند

ادای  همسـایگان در دعـا بـرای موفقیـت دوسـتان و، فرازی دیگـر در امام سجاد
 ایـن فـراز در. وظایف متقابـل آنهـا برشـمرده اسـت جزو ها را نیز وظایف و انجام نیکی

 برابـر همسـایگان در حقـوق و تکـالیف اخالقـی دوسـتان و نیزامام تلویحا به بخشـی از
مسـئلت کـرده  خداونـد ا ازانجـام آن ر  توجه داده و موفقیت مستمر ایشان در دیگر یک

                                                 
ُهمَّ  یَواْجَعْلنِ . «١ ْجزِ  اللَّ

َ
ْحَساِن  یأ ْعِرُض ، َئُهْم یِس مُ  ِباْإلِ

ُ
َجـاُوزِ  َوأ ْسـَتْعِمُل ، َظـاِلِمِهْم  َعـْن  ِبالتَّ

َ
ـنِّ  ُحْسـَن  َوأ  یِفـ الظَّ

ِتِهْم  ی، َکافَّ َتَولَّ
َ
َتُهْم  ِباْلِبرِّ  َوأ ُغـضُّ ، َعامَّ

َ
ـةً  َعـْنُهْم  یَبَصـرِ  َوأ ِلـ، ِعفَّ

ُ
ِرقُّ ، َتَواُضـعاً  َلُهـْم  یَجـاِنبِ  ُن یَوأ

َ
ْهـِل  َعَلـی َوأ

َ
 أ

ِسرُّ ، َرْحَمةً  ْم اْلَبَالِءِمْنهُ 
ُ
ةً  ِب یْ ِباْلغَ  َلُهْم  َوأ ِحبُّ ، َمَودَّ

ُ
ْعَمـةِ  َبَقـاَء  َوأ وِجـُب ، ُنْصـحاً  ِعْنـَدُهْم  النِّ

ُ
وِجـُب  َمـا َلُهـْم  َوأ

ُ
 أ

تِ  ْرَعیی، ِلَحامَّ
َ
ْرَعی َما َلُهْم  َوأ

َ
تِ  أ  ). ۳فراز، ۲۶دعای( »یِلَخاصَّ
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اهم . منان نیز به این سنت حسنه و خلق کریمانه اقتداکنندؤانتظار این است که م. است
 : توفیقات مورد درخواست برای آحاد دوستان و همسایگان ازاین قرارند

 ؛ به فقرا و نیازمندان کمک کنند -

 ؛ ازبیماران عیادت کنند -

 ؛ ی کنندهدایت جویان را هدایت و راهنمای -

 ؛ مشورت خواهان را نصیحت و اندرز دهند -

 ؛ ازمسافران استقبال کنند -

 ؛ را کتمان کنند دیگر یک اسرار رازها و -

 ؛ را بپوشانند دیگر های یک کاستی عیوب و -

 ؛ مساعدت نمایند دیدگان را یاری و ستم مظلومان و -

امـوال خـود  را در آنها[مواسات کنندآنها  دیدگان با ستم و  مین مایحتاج نیازمندانأت در -
 ؛ ]شریک سازند

هـای خـویش  از امـوال و دارایـی، ال و اعالم نیاز از سـوی نیازمنـدانؤ طرح س قبل از -
 ١؛مین ضروریات زندگی آنها مشارکت جویندأت در بدیشان ببخشند و

 ؛ صورت متقابل خدمات ارائه کنند دیگر و به حد وسع و توان به یک در -

 ؛ گیری نمایند صورت متقابل بهره به دیگر یات و امکانات یکعنا از -

 ؛ دیگر افزایش دهند بینش و بصیرت خود را نسبت به موقعیت و حقوق یک -

 ٢.گیری متقابل نمایند بهره ،)نیل به سعادت مسیر در( دیگر وجودی یک آثار از -

ــ مســاعدت و  فــرازی توفیــق اعطــای خــدمات همچنــین در امــام ــژه ب ه هــای وی
  ٣.کند خداوند مسئلت می را از ،)تبری دارای تولی و( مدار والیت من وؤهمسایگان م

                                                 
ْقُهْم . «١ َقاَمةِ  َوَوفِّ ْخذِ  ِإلِ

َ
ِتَك، َواْأل َدِبَك  ِبَمَحاِسِن  ُسنَّ

َ
ـِتِهْم، َوِعَیـاَدِة  َضـِعیِفِهْم، َوَسـدِّ  ِإْرَفـاِق  ِفی أ  َمِریِضـِهْم، َوِهَداَیـةِ  َخلَّ

دِ  ُمْسَتْرِشِدِهْم، َوُمَناَصَحةِ  ْسَراِرِهْم، َوَسْترِ  َقاِدِمِهْم، َوِکْتَماِن  ُمْسَتِشیِرِهْم، َوَتَعهُّ
َ
 ، َوُحْسـِن َمْظُلـوِمِهْم  َعْوَراِتِهْم، َوُنْصـَرِة  أ

ْفَضاِل، َوِإْعَطاِء  ِباْلِجَدِة  َعَلْیِهْم  ِباْلَماُعوِن، َواْلَعْودِ  ُمَواَساِتِهْم  َؤاِل  َقْبَل  َلُهْم  َیِجُب  َما َواْإلِ  ).  ۲، فراز۲۶(دعای »السُّ
ْوَفی یلِ  َواْجَعْل ، ِمْنُهْم  َذِلَك  ِمْثَل  یَواْرُزْقنِ . «٢

َ
ـ یِفـ َرةً یَبِصـ ْدُهـْم َوزِ ، ِعْنـَدُهْم  َمـایفِ  اْلُحُظـوِظ  أ  َوَمْعِرَفـةً ی، َحقِّ

ی یِبَفْضلِ  ْسَعَد  یبِ  ْسَعُدوایَ  َحتَّ
َ
 ). ۴فراز، ۲۶دعای ( »َن یاْلَعاَلِم  َربَّ  َن یآمِ ، ِبِهْم  َوأ

ُهمَّ . «٣ نِ  َو … اللَّ َنا َن یاْلَعاِرفِ  یَّ َوَمَوالِ  یَرانِ یِج  یفِ  یَتَولَّ ْعـَداِئَنا َن یَواْلُمَناِبذِ ، ِبَحقِّ
َ
ْفَضـِل  ِأل

َ
، ۲۶دعـای ( »ِتـَك یَ َوَال  ِبأ

 ). ۱فراز
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 گیری نتیجه
منان مشمول ادعیه خـاص خـود را بـه پیـروان ؤم ۀدایر ، در برخی فرازها امام سجاد -

 ؛ منان به اسالم بسنده نکرده استؤخصوص م ادیان الهی بسط داده و به ۀواقعی هم

آنچه سعادت دنیـوی  ۀهم، منانؤالبات معنوی خود برای عموم مدر ضمن مط امام -
از خداوند مسئلت  کداً ؤ م، به زبان ایجابی و سلبی،  کند و اخروی ایشان را تضمین می

 ؛ کرده است

منـان بـه ؤرا به جهـاتی بـر م ]مسلمین[ منان به اسالمؤم، در ضمن ادعیه خود امام -
صـورت  عامـات خـاص و توفیقـاتی ویـژه را بـهنبرای ایشان ا سایر ادیان برتری داده و

 ؛ کد درخواست کرده استؤ م

های مذکور در کالم امام و نیز برخی توفیقات درخواستی بـه عمـوم  برخی از ویژگی -
منان و برخی صرفا به خواص و فرهیختگان و استعالء یافتگان از اهل ایمـان تعلـق ؤم

 ؛ دارد

، منان همواره بایـد در راسـتای صـیانتؤم های فرهنگی جامعه سیاست از دید امام -
هـای تضـعیف  ه ویروسمنان و حفظ ایشان از ابتال بؤتعمیق و تشدید ایمان م، تثبیت

 ؛ به وادی انحراف تمهید و تدارک شود غلطیدن و در سوز کننده و ایمان
، مـالی، اخالقـی، همچنین در ضمن دعاهای خود به ضرورت امنیـت روانـی امام -

 ؛ جامعه توجه داده است شغلی و اجتماعی در، دینی، یحیثیت، جانی

. دیگـر اسـت پیوند خوردن سرنوشت اعضـای جامعـه بـه یـک، مل دیگرأقابل ت ۀنکت -
گاهانه تردیدی نیست که افراد در گاهانه یا ناآ مسـتقیم ، ناخواسته خواسته یا، جامعه آ

، وجـودی خـود آثـار و اعمـال و توانند در پرتو عقاید در هر موقعیتی می، یا با واسطه
را  انحطـاط و تبـاهی آنهـا ۀرشد و تعالی دیگران یا متقابال زمینـ ۀزمین ،خود عالوه بر

راقبت و م، توجه به پیامدهای اعمال و برد آنها در این جهان، بی شک. فراهم سازند
 ؛ دهد درکمیت و کیفیت آنها افزایش می گران راحساسیت کنش

والدین و فرزندان یـا همـان  نظیر به ارتباط ویژه و بی ابرخی فرازه همچنین در امام -
مراحل آغـازین زنـدگی توجـه  سرپرستی در وابستگی وجودی درخلقت و مراقبت و
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 ؛ کید فرموده استأ لزوم رعایت حقوق و تکالیف متقابل ت داده و بر

 ؛ اهمیت آن است ۀنشان خود، توصیه به طلب توفیق برای ادای حقوق والدین -
حقـوق  برتـر از کیفـاً  و کمـاً  فرزند رسد که حقوق والدین بر نظرمی چنین به هرظا در -

 ؛ ایشان است فرزند بر
اگرچه ممکـن اسـت ؛ نیست در هیچ شرایطی تعطیل بردار، فرزندان حقوق والدین بر -

 ؛ تخفیف یابد موقتاً ، های فرزند برخی محدودیت ۀواسط هب

جهـانی  منحصر به زندگی این دیگر جودی یکو  آثار برخورداری والدین و فرزندان از -
ممکـن اسـت بـه  قیامـت نیـز والـدین و فرزنـدان حتـی در، به بیان مصداقی. نیست

 ؛ شفاعت هم نیازمند باشند

 منـان را بـه حقـوق و تکـالیف متقابـل عمـدتاً ؤهمچنین در فرازهایی عمـوم م امام -
 ؛ دهد اخالقی در برابر دوستان و همسایگان توجه می

روایات و عرف تا شـعاع قابـل تـوجهی از همسـایگان را پوشـش  وان همسایگی درعن -
 ؛ دهد می

های متفـاوتی نسـبت بـه  موقعیت، دوستان و همسایگان با ارجاع به معیارهای مختلف -
 ؛ یابد انعکاس می، فرد دارند و این تفاوت موقعیتی در نظام حقوقی و تکلیفی ایشان

صحیفه به بخش قابل توجهی از حقـوق و تکـالیف  ۲۶در فرازهایی از دعای  امام -
 ؛ متقابل افراد با دوستان و همسایگانشان را با عنایتی خاص تذکر فرموده است

منان به آثار و نتایج متفرع بر رعایت این حقوق و تکالیف در مقیاس فردی و ؤعموم م -
 ؛ اند اجتماعی توجه یافته

 ؛ اند ام تکالیف مربوط ترغیب و تشویق شدهعموم افراد به رعایت این حقوق و انج -

موقعیت همسایگی تضـعیف شـده و  ،عصر و زمان حاضر به علل و دالیل عدیده در -
 . فروکش کرده است همسایگان نیز قویاً  به تبع آن احساس مسئولیت متقابل در

 نامه کتاب
 . محمد مهدی فوالدوند ۀترجم ،قرآن کریم .۱
 . ۱۳۷۶، مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، سیفرهنگ علوم سیا، علی، آقابخشی .۲
 . ۱۳۶۳، بنیاد راستا، تهران، ترمینولوژی حقوق ،محمد جعفر، جعفری لنگروردی .۳
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  )۷۲-۳۰(ص ۱۳۸۲پاییز، ۲۹شماره ، فصلنامه حکومت اسالمی، حق و تکلیف ،عبدالله، جوادی آملی .۴
، هـا ایندگی مقام معظم رهبـری در دانشـگاهنهاد نم ،قم، سجادیه ۀصحیف ۀترجم ،، محمد مهدیرضایی .۵

 . ۱۳۹۰، دفتر نشر معارف
 . ۱۳۷۸، بوستان کتاب، قم، تحلیلی اجتماعی از صله رحم ،سیدحسین، شرف الدین .۶
سسـه ؤ م، قـم، سـبک زنـدگی اسـالمی میزبـانی در مهمـانی و ،نصرالله، نظری، سیدحسین، شرف الدین .۷

 . ۱۳۹۵ان زمست، فرهنگی و هنری دین و معنویت آل یاسین
دفتـر ، قـم، یهمـدان ید محمد باقر موسـو یس ۀترجم، زان فی تفسیر القرآنیالم ،نیمحمد حس، ییطباطبا .۸

 . ۱۳۶۳، قم ۀیعلم ۀن حوز یمدرس ۀوابسته به جامع یانتشارات اسالم
 . ۱۳۹۰، تیسا، تهران، های فرهنگی چالش ۀای در زمین همسایگی در شهر: مطالعه ،نعمت الله، فاضلی .۹
انتشارات موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل ، قم، همسایگی به سبک آفتاب ،محمد جواد، فالح .۱۰

 .  ۱۳۹۵، یاسین
 . ۱۳۸۹، صحیفه خرد، قم، همسایه سایه ماست ،غالمرضا، گلی زواره .۱۱
 . ۱۳۸۸، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، اخالق معاشرت ،جواد، محدثی .۱۲
 ۀسسـؤ م، قـم، سـید حسـن اسـالمی ۀترجمـ ،دوستی در قـرآن و حـدیث ،محمـد، محمدی ری شهری .۱۳

 . ۱۳۷۹، فرهنگی دارالحدیث
، ینـیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀسسؤ م، قم، چاپ سوم، اخالق در قرآن ،محمد تقی، مصباح یزدی .۱۴

۱۳۷۸ . 
 . ۱۳۸۴، آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسسؤ م، قم، حقوق و سیاست در قرآن ،ــــــ  .۱۵
یه حقوقی اسالم ،ــــــ  .۱۶  . ۱۳۸۶، ۱ج، آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسسؤ م، مق، نظر
 . ۱۳۸۱، هیدارالکتاب االسالم، قم، دوم چاپ چهل و، ر نمونهیتفس ،ناصر، گرانید  و یرازیمکارم ش .۱۷
 ، ۱۳۸۶، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم ،دهم جلد ،فرهنگ قرآن ،اکبر و همکاران، هاشمی رفسنجانی .۱۸




