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 سخن سردبیر

 شناختیروانـ  های اسالمیِبکر برای پژوهش اینیایش، گنجینه

یکی دو سال پیش، توفیق حضور در مراسم دعای عرفه حـر  روـوی را دامـ مر چـر درـ  در 
رفـت کـه حکـم طول دعا م اح مح ر  که از م احان معروف کشـوری بـود، یریاچـایی را مـی

م»دامت، اما قابل تحمل بود؛ تا این که به این فقره رسـی    ییر راسرعت ای ا   َن ُهاُمم تد ون معن ا د َن یا م
ع ،     اا ن د مفن شاا ىن َد ون ا معن شن َن اا مفن ن د اااا َاش   نن اا ، معن مفن ی ،اا   ُواد اان ، ومعن شن ــه کســی ای  ؛مفن در او را ک

پـس سـرىی پومان  مرا، و در حال یر ، پس حال برچره ییدر م داد، و ی، مفادعا کرد  مارییب
ایرجـا یریـای زد کـه فریـاد شـامو  مـرا ررر« رابم نمـودیس ، پسر  کرد و در حال تشرىییس

برانىیخت و آه از نهاد  بلر  م ر به مراسبت واژه عطشان، تشرىی کربال را یاد کرد و مصیبت 
، نه ترها جایا بلکه الز  و واجب است؛ امـا چـر سـخن ۷شوان ر شوان ن در رثای سی الشه اء

 و چر نک ه مکانی داردر جایی
ماه پایانی فصل دو  امسال، با ماه ذی الحجة چمراه استر ایا  حج، تمرین توحی  و مـانور 
ساالنه بر یی ش استر مراسک حج با پیراس ىی از چمه تعلقـات رنىانـد دنیـوی و پومـی ن 

مـود ش اون  مروع می« ألست بربکم؟»رند بر یی و لبیک یف ن به ن ای لباس سپی  و یک
رس  )وقوف در عرفات( و )احرا  بس ن( و با حضور در صحرای عرفات به معرفت ومراشت می
کر )بی وته در مشعر( و بـا با مان ن در مشعر که مرز مرا است، مبی را با ش ای شود شلوت می

رانـ  )رمـی جمـرات( و نفـس امـاره و حضور در مری، میطان را نه یکبار که سه بار از شود می
کر )قربانی(ر در این حال است که توفیق حضور در حر  امـن چای نفسانی را ذبح میشواچش

یردد)طواف(ر طواف یعری نقطه کانونی زنـ یی مـن کر  و ِیرد شانه دوست میالهی را پی ا می
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 است، نه نفسررر « اهّٰلل»
مراسی وانچایی برای تاکیه، تغییر، ترظیم و ارتقای شود است؛ دیای که ر چمه ایرها برنامه

تری مراسی اسالمی جای ویژهبه ویژه در رویکرد مثبت شود به دنبال آن است و الب ه در روان
توان از آن به رس  میدچ  که بای  مورد توجه ج ی قرار ییردر به نظر میبه شود اش صاص می

طراحـی مراش ی اس فاده کرد و یا الىـوبرداری کـرده و بـرای عروان جائی از یک م اشله روان
مراش ی الها  یرفتر در سرمقاله مماره دو  یف یم که محور و س ون فقرات چای روانم اشله

مـ ه اسـتر دعـای عرفـه، سراسـر توحیـ  و ش امراسـی مراسی اسالمی، توحیـ  ادرا روان
ای که در آغاز ب ان امارت رفت، به مصادیق عیرـی توحیـ  در زنـ یی اش صـاص استر قطعه

ردنا  و جانکاه کربالر تأسف من از این جهـت بـود کـه دـرا نبایـ  مـرد  را بـا دارد، نه واقعه د
اساسًا رمـا «! ش ا، اول مظلو  آفریرش است»دچ  که ش اون  آمرا کریمر آن جریان نشان می

تـــرین و اصـــحا  و چمراچـــان آن حضـــرت )بـــه عرـــوان مثبـــت ۷موفقیـــت سی الشـــه ا
زن ر تـا ستر توحی  در صحرای کربال موج میچای تاریخ بشر( در موّح  بودن آنان امخصیت

مردمی موح  ن ام ه بامیم، حسیری م ن محال استر لذا بای  از فرصت دعا و ح ی فرصـت 
ایا  مادی و عاا، برای آمرا کردن مرد  با معارف الهی اس فاده نمود؛ به ویژه آنجا کـه دعـا در 

 که یذمتر  باره اوصاف ش اون  است، مانر  چمان قطعه از دعای عرفه
بـه مووـوع دعــا بـازیردیمر از مرــاب  مهـم و مووـوعات اساســی در روانشراسـی اســالمی، 

ن بس کـه روح و مغـا عبـادت اسـت و بـه یت دعا چمیدر اچم»استر  :دعاچای معصومان
 اد مـ ه اسـتریـتر از چمه عبادات از آن لتیل سودمر تر از قرائت قرآن بلکه با فضین دلیچم

طان و یچـا، سـالم ی از مـن شواسـ هیه تقر  به ش ا، موجـب تـأمیی، ما  رحمت الهیدعا، کل
چـای زنـ یی بـه انسـان چا و دردچا و رنـجی از یرف ارییدعا، نه ترها در رچا زن یی جان استر

ر دچـ  و از بالچـای یونـایون ییـتوانـ  سرنومـت قطعـی زنـ یی را تغکرـ  بلکـه مـیکمك می
 شـود انـ ،کرده هیتوص را دعا در تق   و ش س ییپ اسال ، انیشوایپ رو نیا از و  یری نمایشىیپ

ل آثار و یبه دل ران بوده م عال ش اون  با مراجات و دعا اچل چمه از شیب و چمه از شیپ این آنان
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  فراوان و یم با تأکیدر زن یی فردی و اج ماعی انسان دارد، قرآن کر « دعا»برکات فراوانی که 
ن یـبـرداری از اشوان  و نسبت به سس ی در ع   بهـرهب ان فرا می انهای یونایون مرد  رایبا ب
اان وزن و اع بار و ارز  یم« دعا»  که یفرما  مییتأکو  دچ   رحمت و سعادت چش ار مییکل

ْْ )  انسان ناد ش اون  م عال است يمل َومْل دمع ُؤكممُ ُ 
ِّ  ََ  ْْ بىـو  ایـه دعـای مـما  1؛ُقْل ما یْعَبُؤا ِبُكم

 2ر«(کر یار  چیچ اع رایی به مما نمینبام ، پرورد 
 توان  مورد بررسی روانشراش ی قرار ییرد دعا از در  جهت می

ن کررـ ه بخـش از یاست که تـأم یدعا از عواملیکی بع  حّسی و چیجانی و روانی دعاستر 
 یبـرا ییترهـار شـود داردر یـ  به انـس بـا غیاز م یانسان استر انسان ن یچایچا و مادلذت
چ یکـه چـ یکر  ؛ احسـاس دردآور ین، تلخ و آزاردچر ه استر انسان ترها، احساس شأل مانسا

،  یزن ی یماد یازچاین نیتأم یما نه برا کر ریاست، آن را پر نمیثروت و مهرت و ر  یا ح ّ ید
، بـه یىر یانس با د مریىران دار یاز به ُانس یرف ن با دیمان نیعاطف یازچاین نیتأم یبلکه برا

دارد؛ انس با دوست، انس با شانواده و باالشره انـس بـا شـ ار مـا  یت انسان مراتبیاچتراسب م
ا یـن دنیـدر ا ن رو ،یـمر از ایاا، از آن دور اف ادهین دنیم که با ورود در ایبه نا  ش ا دار  یسرآغاز 

مـودر دعـا، یبرطـرف نمـ یىـر یچ عرصـر دیم که با چـیمویم یددار احساس غربت و دل رى
مولـوی ایـن مـودر یمـ ین احسـاس غربـت و دل رىـیت که موجب برطرف م ن ااس یارتباط

 سرای  احساس را درین می

 کرــ یت مــیدــون مــکا یبشـرو از نــ
 

ـــ ا ـــا حکاییاز ج ـــچ ـــی ـــ یت م  کر
 

ـــا ن ـــرا ببر یک ـــا م ـــســـ ان ت ـــ  هی  ان
 

ــــاز نف ــــرد و زن نالی ــــر  م ــــ  هی  ان
 

 ره شـواچم مـرحه مـرحه از فـرا یس
 

ــــو ــــا بى ــــ یت ــــرح درد ام  ا یم م
 

 شیکو دور ماْن  از اصل شو یچر کس
 

 3شی  روزیــار وصــل شــویــبــاز جو
 

                                                      
 .77فرقان: . 1
 .17ص  1نهج الدعاء ج . 2
 . ۴ ـ 1ت ی، دفتر اّول، ب یمعنو یمثنو. 3
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بع  دیىر دعاچا، بع  معرف ی آنهاستر دعا، چر در  زبان حّس و حال است، اما از معرفـت 
ان ر دعـا نشـان دچرـ ه مبرـای کردهبر مبرای معرفت، مراجات می :تهی نیستر معصومان

به چیجانی ارتبـاط بـا شـ ا در سـیره معصـومان، یـک فکری و معرف ِی ارتباط با ش استر تجر 
یاچیر از ایـن رو، دعاچـا یکـی از تجربه کور نیست، بلکه تجربه ای است مب ری بر مراشت و آ

 مراش ی استر به عروان نمونه مراب  غری برای تحقیقات روان
یاچی از دامـ هچا و نعمتــ دعای عرفه مملو است از ممردن دام ه چـای چای زن ییر ناآ

موجود و مرحصرسازی آنها در در  عرـوان مـادی، از عوامـل مهـم در ناروـای ی و ناسـازیاری 
چـای زنـ یی و بـرانىیخ ن حـس توان  به ما در مراشت دام همراش ی استر این دعا میروان

 ق ردانی و روامر ی کمک کر ر 

 ۷دعا، اما  کاظمتوان مشاچ ه کردر در این ــ چمین امر را در دعای جومن صغیر نیا می
پردازد و در پایـان چـر چای زن یی میدر چف ه فقره با اس فاده از رو  مقایسه به تشریح دام ه

اُ م»فرمای   فقره این جمله را تکرار می میشد ن ْن م ا عی ،ن
ن
مَنامٍ اُذمعن لن ُد می ْن م اَ  ی رن دد َُ م ا د ََ م اُ میا م ن مَ ْد َن

ْد ا م  لن فن
م ْمن ی َن َُ مآَلم معن ْمن ی َن َُ لن م مون َ ممصن م م ْایمن نَای ن ا ن ََ َاا م ْن مَئ معن ا نَای ن م ْشمن ا ن ََ ْن َاا م شد ان َْ َاا م لد شن  حمـ  ؛ پـسعن اد

 بردباری و موینمی مغلو  که چس ی توانایی آن تو که جهت آن از! پروردیار  ای توست برای
ــ  بــر فرســت درودر کرــ نمــی مــ ا  چریــا کــه  و نعم ــت مــکریااران از مــرا و او آل و محّم
 «رده قرار احسانت نکرر یایاد

ش اون  مطرح م ه است، معمواًل برای اصـالح ادرا  امـ باه « تسبیح»ــ چر جا در دعاچا 
برای ایجـاد ادرا  صـحیح از ش اونـ  « تحمی »از ش اون  و امور مربوط به اوستر در مقابل، 

م عال استر دعاکررـ ه، نخسـت بایـ  ذچـن شـود را از تصـورات امـ باه نسـبت بـه شـ ا )کـه 
انـ ازد( پیراسـ ه کرـ  و سـپس آن را بـا ادارکـات صـحیح از ه امت روان او را به مخاطره میب

 ش اون ، آراس ه سازدر 
ای بـه و این داس ان چمچران ادامه داردررر قص  ما نه برممردن چمه ابعاد دعا، بلکه اماره

اسـالمی ای بـار  بـرای دانـش روانشراسـی این موووع بود تا طرح بحث مودر دعا یرجیره
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پژوچـان ایـن و م قن استر ان یشـمر ان و دانـش استر کشف این ابعاد نیازمر  تال  علمی
به بررسی ابعاد روان مـراش ی  :توانر  با مراجعه به ادعیه مع بر و مأثور از اچل بیتحوزه می

 ی، وق چای پیشینآنها بپردازن  و دانش روانشراسی را غری سازن ر سخن پایانی این که در دچه
آن را غیـر علمـی ایـر مـ ، چـای روانـی زده مـیسخن از نقش دعا در درمان و بهبود بیماری

چای روانی افاایش یاف ه استر به قول اما امروزه رویکرد به دعا در درمان بیماری ،دانس ر می
 ماعر  

 میىردیم لبان تشره ما و کوزه در آ 
 

 میىردیم جهان یرد ما و شانه در یار
 

 
 


